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 قواعد النشر
 .فر فيها مقومات ومعايير إعداد مخطوط البحثاتنشر المجلة البحوث العلمية التي تتوافر فيها األصالة والمنهجية العلمية ويتو -1

 .ية المقدمة إليها في مجاالت العلوم التربويةتعنى المجلة بنشر البحوث العلم  -2

 .تعتذر المجلة عن عدم النظر في البحوث المخالفة للتعليمات وقواعد النشر -3
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 على صفحة مستقلة ويوضع عدد الكلمات بين قوسين في آخر الملخص على أن يتبع كل ملخص بالكلمات المفتاحية  كلمة150وبواقع 

)Keywords (التي تمكن اآلخرين من الوصول إلى البحث من خالل قواعد البيانات. 

 .رىعلى الباحث أن يقدم تقريرًا خطيًا يؤكد أن البحث لم ينشر أو لم يقدم للنشر في مجلة أخ -5

 منهــا غفــًال مــن األســماء أو أي ثــالث( نســخ منــه أربــعأن يكــون البحــث مطبوعــًا علــى الحاســوب وبمســافة مزدوجــة بــين الســطور، وتقــدم    -6

 انــش، متوافــق مــع 3.5مــع قــرص مــرن قيــاس ) البــاحثين وعنــاوينهم/ إشــارات إلــى هويــة البــاحثين وتتضــمن نســخة واحــدة إســم الباحــث 

قــدم مــع النســخة نمــوذج التعهــد ي، وة باالنجليزيــ12، بــنط ة بالعربيــNormal 14 بــنط IBM (Ms Word 97,2000,XP(أنظمــة 

 .الخاص بالمجلة

 وتوضــع A4ثالثــين صــفحة مــن نــوع   ) 30(أن ال يزيــد عــدد صــفحات البحــث بمــا فيهــا األشــكال والرســوم والجــداول والمالحــق علــى         -7

 .الجداول واألشكال في مواقعها وعناوينها كاملة غير ملونة أو مظللة

تعرض البحوث المقدمـة للنشـر فـي المجلـة فـي حـال قبولهـا مبـدئيًا علـى محكمـين اثنـين فـي األقـل مـن ذوي االختصـاص يـتم اختيارهمـا                                   -8

 .بسرية مطلقة

عيــد صــياغة بحثــه أو أي جــزء منــه بمــا يتناســب وسياســتها فــي النشــر    تحــتفظ المجلــة بحقهــا فــي أن تطلــب مــن المؤلــف أن يحــذف أو ي   -9

 .وللمجلة إجراء أية تعديالت شكلية تتناسب وطبيعة المجلة

 .الباحثين حال وصول البحث، وحال قبوله، أو عدم قبوله للنشر/تقوم المجلة بإبالغ الباحث  -10

 . قبوله قبوًال نهائيًا للنشريأخذ البحث المقبول للنشر دوره في النشر وفقًا لتاريخ  -11

 للنشر العلمي بشكل عـام ونظـام التوثيـق للمراجـع     )APA) (American Psychological Association(تعتمد المجلة دليل : التوثيق  -12

تابـة المراجـع   والمصادر االنجليزية بشـكل خـاص ومـا يقابلهـا للمراجـع والمصـادر العربيـة، ويلتـزم الباحـث باألسـلوب العلمـي المتبـع فـي ك              

وأسماء الباحثين واالقتباس والرجوع إلى المصادر األولية وأخالقيات النشر العلمي وما يتضمنه الـدليل مـن إرشـادات وأسـس ذات صـلة                    

ــر البحــــث  ــع الرئيســــي     .بعناصــــر تقريــ ــع يرجــــى االطــــالع علــــى الموقــ ــة المراجــ ــتن وقائمــ ــتئناس بنمــــاذج مــــن التوثيــــق فــــي المــ :  ولالســ

http://apastyle.apa.orgوالموقع الفرعي :http://www.library.cornell.edu/newhelp/res_strategy/citing/apa.html. 

ــدم نســخة مــن كــل ملحــق مــن مالحــق البحــث         -13 ــارات،   ) إن وجــدت(علــى الباحــث أن يق ــات، اختب ــًا   ... مثــل برمجي ــخ، وأن يتعهــد خطي ال

وأن يحــدد للمســتفيدين مــن البحــث اآلليــة التــي يمكــن أن يحصــلوا فيهــا علــى ) الملكيــة الفكريــة(ى حقــوق اآلخــرين الفكريــة بالمحافظــة علــ

 .نسخة البرمجية أو االختبار

 .ال يخضع ترتيب البحوث في المجلة ألي اعتبارات -14

 .ال تدفع المجلة مكافأة عن البحوث التي تنشر فيها  -15

 .ف البحث بعد نشره نسخة من المجلة باإلضافة إلى عشرين مستلةتهدي المجلة لمؤل  -16

 .تنقل حقوق طبع البحث ونشره إلى المجلة األردنية في العلوم التربوية عند إخطار صاحب البحث بقبول بحثه للنشر  -17

توثيقــًا صــفحة العنـوان وتوثيقهـا   تحديـد مـا إذا كـان البحــث مسـتًال مـن رسـالة ماجســتير أو أطروحـة دكتـوراة، وتوضــيح ذلـك فـي هـامش             -18

 .كامًال على نسخة واحدة من البحث يذكر فيها اسم الباحث وعنوانه

البحوث التي يتم نشرها في المجلة توضع كاملة على قاعدة البيانات فـي مكتبـة جامعـة اليرمـوك ويخضـع الرجـوع إليهـا لشـروط اسـتخدام                -19

 .تلك القاعدة

اء هيئـة التحريـر أو الجامعـة أو سياسـة اللجنـة العليـا للبحـث              ريعبـر عـن آراء المـؤلفين وال يعكـس بالضـرورة آ            ما ورد في هذه المجلـة       : "مالحظة

 ".العلمي أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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Class Teacher Students' Efficacy Beliefs Regarding 

Science Teaching and its Relation to their Understanding 
Level of Scientific Concepts 

 
Osama Abed, Faculty of Educational Sciences/ UNRWA, Amman, 

Jordan.  
 

Abstract: This study mainly investigated class teacher students’ 
efficacy beliefs regarding science teaching and its relation to their 
understanding level of scientific concepts. A total of 113 senior 
preservice class teachers at the Faculty of Educational Sciences, 
which is run by UNRWA in Jordan, participated in the study. The 
study instruments were an achievement test, and the Science Teaching 
Efficacy Belief Instrument (STEBI), which comprises two subscales: 
Personal Science Teaching Efficacy Beliefs (PSTEB), and Science 
Teaching Outcome Expectancy Beliefs (STOEB). The results indicated 
that class teacher students had positive efficacy beliefs on both 
subscales, whereas they showed low level of understanding scientific 
concepts. Positive correlation had been detected between class 
teacher students' understanding level of scientific concepts and their 
PSTEB, whereas no correlation had been detected between class 
teacher students' level of understanding scientific concepts and their 
STOEB. The study recommended that teacher education programs 
should employ appropriate teaching methods which modify the 
alternative scientific concepts that preservice class teachers may hold. 
(Keywords: Class teacher students, science teaching efficacy beliefs, 
scientific concepts understanding level). 

 

ونظرًا لحساسية المرحلة التي يدرس فيها معلمو الصفوف الثالثة 

األولى؛ فإن من العقالنية أن تعطى هذه الفئة من المعلمين العناية الخاصة 

خالل برامج إعدادهم األولى؛ نظرًا الهتمام تلك البرامج بإعداد معلمين 

خالفًا لبرامج لتعليم الطلبة جميع المواد الدراسية، ومن بينها مادة العلوم، 

 ,Hopkins, 2007; Stephen)إعداد معلمي المراحل الدراسية األخرى 
2006) . 

أن  (Worth & Grollman, 2003)ويرى وورث وجرولمان 

أهداف التعليم في الصفوف الثالثة األولى تتمحور حول إكساب الطلبة 

نبغي أساسيات القراءة والكتابة والحساب، على اعتبار أنها أهداف رئيسة ي

لهذه المرحلة أن تحققها؛ وبذلك تحظى مواد اللغة والرياضيات باهتمام 

ومن بين . ملحوظ، دون أن تحظى المواد الدراسية األخرى باالهتمام ذاته

كل من  المواد التي ال تحظى باالهتمام المالئم، مادة العلوم، إذ يؤكد

أن مادة  (Schoeneberger & Russell, 1986)شونبرجر ورسل 

لعلوم ُتعد الحلقة األضعف في الصفوف األولى من مرحلة التعليم ا

األساسي، وفي معظم الحاالت ال يحظى تعليمها إال بفرص قليلة من 

 –وعلى الصعيد المحلي لم يجد الباحث . فرص التعليم المدرسي

 .  دراسات تؤكد ذلك أو تنفيه–في حدود اطالعه 
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لصفوف الثالثة األولى، أصبح وبتزايد الوعي بأهمية مادة العلوم في ا

إيجاد الطرق واالستراتيجيات المالئمة لتعليمها لألطفال محطَّ اهتمام 

حددت العديد من وقد . (Bursal, 2007; Tosun, 2000)الباحثين 

 ,Stepans & McCormack)الدراسات كدراسة ستيبنس وماكورماك 
 (Stevens & Wenner, 1996) ودراسة ستيفنز ووينر (1985

 عاملين رئيسيين يؤثران في تعليم (Wenner, 1993)ودراسة وينر 

مستوى فهم المعلمين : العلوم للطلبة في الصفوف الثالثة األولى، هما

 . للمفاهيم العلمية، ومعتقداتهم المرتبطة بفاعليتهم في تعليم العلوم

مستوى فهم معلمي الصفوف الثالثة األولى للمفاهيم وفيما يتعلق ب

ن ما يعرفه المعلم يؤثر في سلوكه داخل أالبدهي االفتراض ب فمن العلمية،

 إن افتقار المعلم للمعرفة العلمية القوية يسهم بشكل إذالصف ويحدده؛ 

كبير في حيرته وعدم قدرته على تعليم العلوم بشكل فاعل، وقد أشارت 

 (Sarikaya, 2004) ودراسة ساريكايا (Koc, 2006) نتائج دراسة كوك

ودراسة شون وبون  (Jale & Boone, 2002) جيل وبون ودراسة

(Schoon & Boone, 1998(  إلى تدني مستوى فهم معلمي المرحلة

االبتدائية قبل الخدمة للمفاهيم العلمية وامتالكهم العديد من المفاهيم 

 (Smolleck et al., 2006)توصلت دراسة سمولك وآخرون  والبديلة،

 إلى أن العديد من (Bencze & Upton,2006)ودراسة بنز وأبتون 

معلمي المرحلة االبتدائية، بالرغم من كونهم معدين لتدريس جميع المواد 

الدراسية، ال يشعرون غالبًا باالرتياح لتدريس مادة العلوم وال يفضلون 

تدريسها، ويّتبعون أسلوبًا تلقينيًا في تدريسها، وهو ما فسره العديد من 

 ,Koc, 2006; Bencze & Upton, 2006; Sarikaya)الباحثين 
2004; Aschbacher & Roth, 2002)  بافتقار هؤالء المعلمين

 . للمعرفة العلمية المالئمة
وفي الوقت ذاته لم يكن لمقررات العلوم التي يدرسها معلمو المرحلة 

 خالل المرحلة الجامعية -ممن هم في مرحلة اإلعداد قبل الخدمة-االبتدائية 

سة الثانوية أثر في إكسابهم فهمًا للمفاهيم العلمية أو في تعديل ما أو المدر

 Stepans)لديهم من مفاهيم بديلة، فقد أكدت نتائج العديد من الدراسات 
& McCormack,1985; Stevens & Wenner, 1996; Bleicher& 

Lindgren, 2005) أن إتمام الطلبة دراسة مقررات العلوم في الجامعة، ال 

نهم يفهمون المفاهيم العلمية بشكل سليم، أو أنهم يتمتعون باتجاهات يعني أ

وهذا ما أكدته إيجابية نحو تعليم العلوم، أو بالثقة بأنفسهم في تعليمها، 

 ,Jale& Boone)ودراسة جيل وبون (Koc, 2006)نتائج دراسة كوك 
ة في اإلشارة إلى عدم وجود ارتباط بين عدد ونوع المفاهيم البديل )2002

التي يمتلكها معلمو المرحلة االبتدائية وعدد المساقات العلمية التي 

 . درسوها في الجامعة أو في المدرسة الثانوية

لما سبق، فقد عد مستوى فهم معلمي المرحلة االبتدائية للمفاهيم 

العلمية واحدًا من العوامل الرئيسة المحددة لماهية ما يتم تعليمه في 

وهذا ما وجه األنظار نحو مساقات العلوم .  تعليمهحصص العلوم وكيفية

 .التي ُتدرس في برامج إعداد المعلمين

وحتى أواسط القرن الماضي كان مستوى امتالك المعلم للمعرفة 

العلمية يتخذ معيارًا رئيسًا للحكم على فاعليته في تعليم العلوم، ولم تكن 

بفاعليته في تعليمها موضع حينها اآلثار التي يمكن أن تسهم به معتقداته 

 ,Bursal)اهتمام، وهو ما تم االلتفات إليه في ستينيات القرن الماضي 
2007; Jale et al., 2005) . 

كمفهوم في علم النفس ضمن  efficacy" الفاعلية"وقد اقترح مفهوم 

 (Bandura, 1977, 1981, 1982) لباندورا النظرية االجتماعية للسلوك

 معتقدات الفرد المرتبطة بقدرته على أداء عمل معين الذي أشار إلى أن

وقد حدد باندورا الفاعلية ضمن . تؤثر في كيفية أدائه لذلك العمل

الفرد بقدرته إيمان عنصر مرتبط بالفاعلية الذاتية، ويشير إلى : عنصرين

 على القيام بالسلوك الالزم إلنتاج المخرجات المطلوبة بنجاح، وآخر مرتبط
يشير إلى تقدير الفرد بأن سلوكه بطريقة معينة سيؤدي  ورجات،بتوقع المخ

 . إلى نتائج محددة

 (Dembo & Gibson, 1985)  كل من دمبو وجبسونويعرف

بمعتقدات المعلم المرتبطة بقدرته على  self-efficacy "الفاعلية الذاتية"

إحداث تعديالت مرغوبة في سلوكات الطلبة وفي مستويات تحصيلهم، في 

بمعتقدات المعلم " بتوقع المخرجات" المعتقدات المرتبطة ين أنهما عرفاح

أما . بقدرته على التأثير ايجابيًا في سلوكات الطلبة ومستويات تحصيلهم

فيشير إلى معتقدات المعلم بقدرته على تحقيق " فاعلية المعلم" مصطلح 

 & Wheatley, 2005; Megan)المخرجات التعلمية المطلوبة عند الطلبة 
Hoy, 2001).  ف كل من توزن وتوبكوويعر(Tuzun & Topcu, 2008) 

الفاعلية الذاتية بتلك العملية المعرفية التي يطور خاللها األفراد معتقداتهم 

 .بقدرتهم على القيام بمهمات محددة

وقد عدت معتقدات المعلمين بفاعليتهم في تعليم العلوم عامًال رئيسًا 

 المحددة لنوعية تدريس العلوم والمدة الزمنية لتدريسها آخرًا من العوامل

 ,Schoeneberger & Russell, 1986; Wallace & Louden)لألطفال 
 فالمعلم ذو المعتقدات العالية بفاعليته في تعليم العلوم، يكون .(1992

طلبته أكثر اهتمامًا وشعورًا بأهمية ما يتعلمونه، ويكون قادرًا على تطوير 

 & Tschannen et al., 1998; Gibson) الطلبة وتحصيلهم اتجاهات
Dembo, 1984). 

وقد بحثت العديد من الدراسات معتقدات معلمي المرحلة االبتدائية 

بفاعليتهم في تعليم العلوم، وحاول بعضها ربط تلك المعتقدات بعدد من 

 Yılmaz)اتفقت نتائج العديد من الدراسات وفي هذا السياق . المتغيرات
& Cavas, 2008; Hopkins, 2007; Koc, 2006; Jale & Boone, 

في اإلشارة إلى امتالك معلمي المرحلة االبتدائية معتقدات ايجابية  )2002

  أما دراسة ملوالند وآخرون.بفاعليتهم الذاتية في تعليم العلوم

(Mulholland et al., 2004) ودراسة يلماز وكافيز (Yılmaz & Cavas, 
 اتفقتا بوجود فروق في المعتقدات المرتبطة بالفاعلية الذاتية  فقد(2008

في تعليم العلوم تعزى للجنس، إال أنها اختلفت بالنسبة لمتغير فرع دراسة 

 & Yılmaz)يلماز وكافيز  الطالب في الثانوية العامة، فقد أشارت دراسة
Cavas, 2008) إلى عدم وجود فروق في المعتقدات المرتبطة بالفاعلية 

الذاتية في تعليم العلوم تعزى لفرع دراسة الطالب في الثانوية العامة، أما 

 فقد توصلت إلى (Mulholland et al., 2004) وآخرون ملوالند دراسة

  .نتيجة مخالفة
 ,Sarikaya) كما اتفقت نتائج بعض الدراسات كدراسة ساريكايا

ن وبون  ودراسة شو(Jale & Boone, 2002)  ودراسة جيل وبون(2004

(Schoon & Boone, 1998)  في اإلشارة إلى وجود ارتباط بين اتجاهات
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المعلمين قبل الخدمة ومعتقداتهم نحو تعليم العلوم ومستوى معرفتهم 

 فقد (Bleicher & Lindgren, 2005)أما دراسة بليشر ولندرن . العلمية

بل كشفت عن وجود ارتباط بين مستوى فهم معلمي المرحلة االبتدائية ق

الخدمة للمفاهيم العلمية ومعتقداتهم المرتبطة بالفاعلية الذاتية في تعليم 

العلوم، في حين لم تظهر نتائجها وجود ارتباط بين مستوى الفهم 

اتفقت نتائج  و.المفاهيمي والمعتقدات المرتبطة بتوقع مخرجات تعليم العلوم

 ولندرن  ودراسة بليشر(Palmer, 2006)بعض الدراسات كدراسة بالمر 

(Bleicher & Lindgren, 2005)ودراسة ملوالند وآخرون  

(Mulholland et al., 2004)  في اإلشارة لألثر االيجابي لدراسة معلمي

المرحلة االبتدائية لمساقات أساليب تدريس العلوم في تطوير معتقداتهم 

 . بفاعليتهم الذاتية في تعليم العلوم وفي توقع مخرجات تعليم العلوم

لص مما سبق أن برامج إعداد معلمي الصفوف الثالثة األولى نخ

ينبغي أن ال ُتقَتصر أهدافها على تطوير كفايات المعلمين وتمكينهم من 

 تطبيق العديد من االستراتيجيات التدريسية لتعليم المفاهيم العلمية، وإنما

تعليم ينبغي لتلك البرامج أن تعنى أيضًا بمعتقدات المعلمين بفاعليتهم في 

إذ أصبح ينظر . (Fives & Buehl, 2008; Hopkins, 2007)العلوم 

للمعلم الكفؤ على أنه من يمتلك مهارة وثقة بالنفس، تمنحه القدرة على 

 ). 2000عدس، (المبادرة 

مما تقدم، يبدو جليًا تركيز البحث في مجال تعليم العلوم للطلبة في 

 معلمي الصف قبل الخدمة الصفوف الثالثة األولى على تقصي معتقدات

بفاعليتهم في تدريس مادة العلوم، إضافة إلى تقصي مستوى معرفتهم 

 غياب الدراسات - في حدود اطالع الباحث–ولعله من الالفت . العلمية

 .العربية في هذا المجال، وهو ما شكل حافزًا إلجراء هذه الدراسة

 مشكلة الدراسة 

ف الثالثة األولى أهمية خاصة؛ يتخذ تعليم العلوم للطلبة في الصفو

إذ أن تعلم الطلبة للعلوم في هذه المرحلة العمرية يعزز فضولهم ويلبي 

حاجتهم لفهم الظواهر واألحداث في عالمهم المحيط، بما يمكنهم من 

 Worth)التوصل للعديد من التفسيرات المرتبطة بتلك الظواهر واألحداث 
& Grollman, 2003) .ضمن تحقيق هذه الغاية من ولعل من بين ما ي

غايات تعليم العلوم، إن لم يكن من أهمها، إعداد معلم كفؤ قادٍر على 

 . توجيه ورعاية تساؤالت الطلبة وصقلها بما يشبع فضولهم ويعززه

 من العوامل ذات الصلة ببرامج وقد برز على الصعيد البحثي عامالن

 تعليمه وكيف يتم إعداد معلمي الصف قبل الخدمة، والتي تحدد ما يتم

تعليمه في حصص العلوم للطلبة في الصفوف الثالثة األولى، ذينك العاملين 

معتقدات معلمي الصف بفاعليتهم في تعليم العلوم، ومستوى فهمهم : هما

 & Bleicher) أجمعت العديد من الدراسات حيث. للمفاهيم العلمية
Lindgren, 2005; Sarikaya, 2004; Jale & Boone, 2002; Schoon 

& Boone, 1998)  على وجود عالقة ارتباطية بين معتقدات معلمي الصف

بفاعليتهم في تعليم العلوم ومستوى فهمهم للمفاهيم العلمية، وأشارت 

 تدني مستوى فهم  إلى(Koc, 2006; Wenner, 1993) دراسات أخرى

 .معلمي الصف قبل الخدمة للمفاهيم العلمية

العربي، وفي حدود اطالع الباحث، يفتقر وعلى الصعيدين المحلي و

األدب التربوي إلى دراسات بحثت معتقدات معلمي الصف بفاعليتهم في 

ومن هنا فقد جاءت هذه . تعليم العلوم ومستوى فهمهم للمفاهيم العلمية

  :الدراسة محاولة اإلجابة عن األسئلة اآلتية

  في تعليم العلوم؟ ما معتقدات طلبة معلم الصف بفاعليتهم: السؤال األول
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في معتقدات طلبة معلم : السؤال الثاني

الصف بفاعليتهم في تعليم العلوم تعزى للجنس، ولمستوى 

 التحصيل، ولفرع الثانوية العامة؟

 ما مستوى فهم طلبة معلم الصف للمفاهيم العلمية؟: السؤال الثالث
قة ارتباطية بين معتقدات طلبة معلم الصف هل هناك عال: السؤال الرابع

 بفاعليتهم في تعليم العلوم ومستوى فهمهم للمفاهيم العلمية؟

 أهمية الدراسة 

نظرًا لما لمعتقدات المعلم بفاعليته التعليمية من أثر كبير في سلوكه 

التدريسي، فإنه من المهم الوقوف على طبيعة تلك المعتقدات التي تتشكل 

داد المعلم قبل الخدمة، ومحاولة الوقوف على بعض خالل مرحلة إع

ومن خالل مراجعة األدب التربوي ذي . العوامل التي تسهم في تشكيلها

العالقة، تبين أن مستوى فهم معلم الصف للمفاهيم العلمية يعد من العوامل 

المهمة المساهمة في تشكيل معتقداته بفاعليته في تعليم العلوم؛ نظرًا لكون 

لمعلم غير متخصص في تعليم العلوم، إذ يُعد لتعليم الطلبة في ذلك ا

وبهذا يمكن لنتائج هذه . الصفوف الثالثة األولى المواد الدراسية جميعها

الدراسة أن تقدم مؤشرات تساعد في تقييم برامج إعداد معلمي الصف قبل 

 - الخدمة فيما يتعلق بتعليم العلوم، خاصة في ظل افتقار األدب التربوي

 .  إلى دراسات عربية تناولت هذا المجال بالبحث-في حدود اطالع الباحث

 محددات الدراسة 

اقتصرت الدراسة على طلبة البكالوريوس في كلية العلوم التربوية 

التابعة لوكالة الغوث الدولية في األردن ممن هم في مستوى السنة الرابعة 

تعميم نتائج الدراسة تخصص معلم صف، وهذا يحد من ) الفصل النهائي(

على الطلبة ضمن التخصص ذاته في كليات العلوم التربوية في الجامعات 

األخرى، وعلى طلبة البكالوريوس ضمن المستويات األخرى ممن هم في 

 . مستوى أدنى من مستوى السنة الرابعة

 مصطلحات الدراسة 

وردت في هذه الدراسة مجموعة من المصطلحات سيكون لها 

 : ت اآلتيةالمدلوال

في " معلم صف"هم الطلبة الملتحقون ببرنامج تخصص  :طلبة معلم الصف

 التابعة  واآلداب الجامعيةمرحلة البكالوريوس في كلية العلوم التربوية

 في األردن، ومن المتوقع أن يدِرسوا بعد تخرجهم جميع لألونروا

 .المواد األكاديمية للطلبة في الصفوف الثالثة األولى

هي جملة التصورات  :قدات المرتبطة بالفاعلية في تعليم العلومالمعت

  :المسبقة التي يمتلكها طلبة معلم الصف ضمن المجالين اآلتيين
:  المعتقدات المرتبطة بالفاعلية الذاتية في تعليم العلوم/المجال األول

وتشير إلى جملة التصورات المسبقة التي يمتلكها طالب معلم الصف 

 . لى تعليم العلوم بفاعليةحول قدرته ع
وتشير :  المعتقدات المرتبطة بتوقع مخرجات تعليم العلوم/المجال الثاني

إلى جملة التصورات المسبقة التي يمتلكها طلبة معلم الصف حول 

قدرة تعليمهم للعلوم على التأثير ايجابيًا في تعلم الطلبة للعلوم 

  .وتحصيلهم فيها
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مقياس المعتقدات "باستخدام وقد تم قياس تلك المعتقدات 

 Enochs) الذي طوره اينوكس وريغز" المرتبطة بالفاعلية في تعليم العلوم
& Riggs, 1990(. 

في جميع  "معلم الصف"هو المعدل التراكمي لطالب : مستوى التحصيل

المساقات التي درسها في الفصول السبعة التي سبقت تنفيذ الدراسة 

الل الفصل الثاني من العام الدراسي  وقد تم تنفيذ الدراسة خ–

وقد تم تقسيم المعدل التراكمي ضمن فئات ثالث . -2007/2008

  :استنادًا إلى النظام المتبع في العديد من الجامعات األردنية؛ كما يلي
يشمل فئة المعدل التراكمي ممتاز، والذي له العالمات من : تحصيل مرتفع

)84-100 .( 

 المعدل التراكمي جيد جدًا، والذي له العالمات يشمل فئة: تحصيل متوسط

 .)83.9-76(من 

يشمل فئتي المعدل التراكمي جيد، ومقبول والتي لها : تحصيل متدٍن

 كان أقل )67.5(علمًا بأن المعدل ). 75.9 -60(العالمات من 

 .معدل تراكمي حصل عليه طالب في عينة الدراسة

العامة الذي التحق به الطالب في  هو فرع الثانوية :فرع الثانوية العامة

علمًا بأنه ال . العلمي واألدبي: وهو ضمن مجالين. المرحلة الثانوية

يقبل في تخصص معلم الصف إال الطلبة من أحد هذين الفرعين 

 . فقط
 هي العالمة التي يحصل عليها المستجيب :مستوى فهم المفاهيم العلمية

 .غراض هذه الدراسةعلى اختبار المفاهيم العلمية المعد أل

 منهجية الدراسة وإجراءاتها 

 مجتمع الدراسة وعينتها

عينة هذه الدراسة هي مجتمعها، حيث شملت جميع طلبة 

 في كلية العلوم التربويةالبكالوريوس في السنة الرابعة تخصص معلم صف 

 فردًا 113، والبالغ عددهم  في األردنلألونروا التابعة واآلداب الجامعية

، في الفصل الثاني من العام الدراسي ) طالبًا28البة و ط85(

: ومن بين المساقات التي أنهى دراستها جميع أفراد العينة. 2007/2008

مفاهيم في العلوم الحياتية والصحية، ومفاهيم في العلوم الطبيعية، ومناهج 

وأساليب تدريس العلوم، كما أنهى جميع أفراد عينة الدراسة برنامج التربية 

الفصل األول من العام الجامعي (العملية في الفصل السابق لتنفيذ الدراسة 

، حيث أمضى كل منهم فترة تطبيق ميداني في المدارس )2007/2008

أعداد أفراد العينة موزعين ) 1(ويوضح الجدول . لمدة فصل دراسي كامل

  .حسب متغيرات الدراسة

 الثانوية العامة  توزيع عينة الدراسة حسب الجنس وفرع:)1( جدول

 ومستوى التحصيل

 مستوى التحصيل

 الجنس

فرع الثانوية 

 المجموع متدٍن متوسط مرتفع العامة

 8 1 3 4 علمي
 ذكر

 20 10 10 0 أدبي

 12 0 2 10 علمي
 أنثى

 73 7 37 29 أدبي

 113 18 52 43 المجموع

 أدوات الدراسة 

 :استخدمت في هذه الدراسة أداتان

وهو مقياس ": ياس المعتقدات المرتبطة بالفاعلية في تعليم العلوممق" :أوًال

 لقياس معتقدات (Enochs & Riggs, 1990) طوره اينوكس وريغز

ويتكون هذا المقياس . طلبة معلم الصف بفاعليتهم في تعليم العلوم

موافق (فقرة من نوع مقياس ليكرت خماسي التدريج ) 23(من 

، بحيث )ر موافق، غير موافق بشدةبشدة، موافق، غير متأكد، غي

وقد . على الترتيب) 1، 2، 3، 4، 5(تعطى هذه التقديرات الدرجات 

فقرات ) 10(فقرة ايجابية و) 13(توزعت فقرات المقياس ضمن 

كما توزعت فقرات . سلبية، وفي حال الفقرات السلبية تقلب الدرجات

 :المقياس الكلية ضمن المجالين الفرعيين اآلتيين

، "المعتقدات المرتبطة بالفاعلية الذاتية في تعليم العلوم: "ال األولالمج

فقرة تقيس المعتقدات المسبقة المرتبطة بقدرة ) 13(ويتكون من 

وقد أخذت فقرات المجال األول . طلبة معلم الصف على تعليم العلوم

، 20، 19، 18، 17، 12، 8، 6، 5، 3، 2: للمقياس األرقام التالية

21 ،22 ،23.  

، "المعتقدات المرتبطة بتوقع مخرجات تعليم العلوم: "المجال الثاني

فقرات تقيس المعتقدات التي يحملها طلبة معلم ) 10(ويتكون من 

الصف حول قدرة تعليمهم للعلوم على التأثير ايجابيًا في تعلم الطلبة 

وقد أخذت فقرات المجال الثاني للمقياس . للعلوم وتحصيلهم فيها

 . 16، 15، 14، 13، 11، 10، 9، 7، 4، 1: لتاليةاألرقام ا
 على دراسات عربية - في حدود اطالعه-وحيث لم يعثر الباحث 

؛ فقد "مقياس المعتقدات المرتبطة بالفاعلية في تعليم العلوم"استخدمت 

اتبعت عدة إجراءات لجعله مالئمًا لالستخدام محليًا؛ إذ قام الباحث بترجمته 

 مراعيًا دقة الترجمة وسالمتها ووضوحها، ثم عرضت إلى اللغة العربية،

الترجمة على ثالثة متخصصين في اللغة االنجليزية للتأكد من سالمتها 

وموافقتها للمعنى المقصود في النص األصلي؛ وقد تم تعديل صياغة بعض 

 .الفقرات بناًء على مقترحاتهم

ن السلبية، ولتحديد درجات القطع التي تميز المعتقدات االيجابية م

تم االستناد إلى األدب التربوي، كما استرشد بآراء ثالثة من المتخصصين 

 : في القياس والتقويم، حيث جرى االتفاق على ما يلي

درجة قطع لكل فقرة من فقرات المقياس، بحيث ) 3(تكون الدرجة  -

عن معتقدات تميل ) 2.99-1(تعبر المتوسطات الحسابية من 

عن معتقدات تميل ) 5-3(ر المتوسطات من للسلبية، في حين تعب

 . لاليجابية
وحيث . درجة قطع لألداء على المقياس بكليته) 69(تكون الدرجة  -

فقرة، فإن الدرجات عليه تتراوح بين ) 23(أن المقياس الكلي يضم 

عن ) 68 -23(، وبذلك تعبر المتوسطات الحسابية من )115 -23(

) 115 -69(بر المتوسطات من معتقدات تميل للسلبية، في حين تع

 . عن معتقدات تميل لاليجابية
وحيث أن هذا المجال . درجة قطع للمجال األول) 39(تكون الدرجة  -

، وبذلك )65-13( فقرة، فإن الدرجات عليه تتراوح بين) 13(يضم 

عن معتقدات تميل ) 38 -13(تعبر المتوسطات الحسابية من 
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عن معتقدات ) 65 -39( من للسلبية، في حين تعبر المتوسطات

  .تميل لاليجابية
وحيث أن هذا المجال . درجة قطع للمجال الثاني) 30(تكون الدرجة  -

، وبذلك )50-10(فقرات، فإن الدرجات عليه تتراوح بين ) 10(يضم 

عن معتقدات تميل  )29 -10(تعبر المتوسطات الحسابية من 

 عن معتقدات )50- 30(للسلبية، في حين تعبر المتوسطات من 

  .تميل لاليجابية
 وثباته " مقياس المعتقدات المرتبطة بالفاعلية في تعليم العلوم"صدق 

من " مقياس المعتقدات المرتبطة بالفاعلية في تعليم العلوم"ُطور 

، حيث استخرج له Enochs & Riggs, 1990)( اينوكس وريغزقبل 

) 0.90( لمجاله األول الباحثان دالالت الصدق والثبات، وكانت قيمة ألفا

كما استخدم المقياس في عديد من الدراسات ). 0.76(ولمجاله الثاني 

 وكانت قيمة ألفا لمجاله األول (Sarikaya, 2004)كدراسة ساريكايا 

 & Bleicher) ودراسة بليشر ولندرن ،)0.79(ولمجاله الثاني ) 0.86(
Lindgren, 2005)ولمجاله الثاني) 0.84(لمجاله األول   وكانت قيمة ألفا 

)0.76.( 

لغايات تصديق المقياس ألغراض الدراسة الحالية، تم عرضه على و

ثالثة متخصصين في المناهج وأساليب تدريس العلوم وثالثة مشرفين 

، وثالثة متخصصين في القياس والتقويم؛ وذلك )مشرفو مرحلة(تربويين 

ى انسجام كل إلبداء مالحظاتهم حول مدى مالءمة فقرات المقياس ومد

والختبار . منها مع مجالها الفرعي، واقتراح ما يرونه مناسبًا من تعديالت

طالبًا وطالبة من خارج  )15(مقروئية فقرات المقياس، تم عرضه على 

في مجتمع الدراسة وعينتها، وهم طلبة السنة الرابعة تخصص معلم صف 

 خالل  في األردنروالألون التابعة  واآلداب الجامعيةكلية العلوم التربوية

  .2007،/2006الفصل الثاني من العام الدراسي 

وفي ضوء آراء واقتراحات المحكمين والطلبة تم تعديل فقرات 

المقياس  المقياس، حيث لم يتطلب األمر إجراء تعديالت جذرية تمس

األصلي، بل مجرد تعديالت طفيفة تعرضت لبعض الكلمات وبعض النواحي 

 .  اللغوية لبعض الفقراتالمرتبطة بالصياغة

ولحساب ثبات المقياس، تم تطبيقه على عينة استطالعية تتمتع 

طالبًا وطالبة من ) 30( بخصائص مماثلة لخصائص عينة الدراسة، قوامها

خارج مجتمع الدراسة وعينتها، وهم طلبة السنة الرابعة تخصص معلم صف 

 خالل  في األردنلألونروا  التابعة واآلداب الجامعيةفي كلية العلوم التربوية

 ومن ثم استخدمت معادلة 2007،/2006الفصل الثاني من العام الدراسي 

وقد . كرونباخ ألفا لحساب معامل الثبات للمقياس الكلي ولمجاليه الفرعيين

ولمجاله ) 0.82(ولمجاله األول ) 0.86(بلغ معامل الثبات للمقياس الكلي 

  .غراض الدراسة الحالية، وهذه قيم مالئمة أل)0.73(الثاني 

 :  اختبار المفاهيم العلمية:ثانيًا

هو اختبار تحصيلي أعده الباحث لقياس مستوى فهم طلبة معلم 

الصف لعدد من المفاهيم العلمية الرئيسة الواردة في كتب العلوم المقررة 

) 30(وقد اشتمل االختبار في صورته النهائية على . للصفوف الثالثة األولى

وتتراوح العالمات . ن نوع اختيار من متعدد، لكل منها أربعة بدائلفقرة م

وفيما . )أعلى عالمة( 30 و)أدنى عالمة(المحتملة على االختبار بين صفر 

 . يلي بعضًا من فقرات اختبار المفاهيم العلمية

عندما تمسك زجاجة عصير باردة في يدك، فإنك تشعر بالبرودة بسبب ) 12

 : انتقال

 البرودة من يدك إلى الزجاجة -ب ة من يدك إلى الزجاجةالحرار –أ

   البرودة من الزجاجة إلى يدك-د  الحرارة من الزجاجة إلى يدك-ج

يبين الشكل المجاور القمر ) 14 

. أثناء دورانه حول األرض

 يكون القمر بدرًا في

 :الموقع

 )ب( –ب ) أ (–أ

 )د (–د ) ج( –ج

 : ا النبات في عملية التنفسأي الغازات التالية يستهلكه) 22

   ثاني اوكسيد الكربون نهارًا واألوكسجين ليالً -أ

  ثاني اوكسيد الكربون ليالً  ونهارًا-ب

   األوكسجين نهاراً  وثاني اوكسيد الكربون ليالً -ج

  األوكسجين ليالً  ونهاراً -د

 يقذف طفل كرة من يده رأسيًا نحو األعلى فتبدأ سرعتها بالتناقص) 30

/ إن القوة. ارتفاع تدريجياً  إلى أن تصبح صفرًا عند وصولها أقصى

  :القوى المؤثرة في الكرة لحظة وصولها أقصى ارتفاع هي

 . قوة قذفها إلى األعلى-ب . قوة الجاذبية األرضية-أ

 . محصلة وزن الكرة وقوة قذفها لألعلى-د       .  قوة رد الفعل-ج

لم الصف على اختبار المفاهيم وللحكم على مستوى أداء طلبة مع

العلمية، تم االستئناس بآراء ثالثة متخصصين في أساليب تدريس العلوم، 

وثالثة متخصصين في القياس والتقويم؛ حيث جرى االتفاق على أن تكون 

 من عالمة االختبار الكلية هي درجة ) %50(، والتي تمثل )15(العالمة 

عن مستوى فهم متدٍن للمفاهيم ) 15(قطع؛ بحيث تعبر العالمات األقل من 

أو تساويها عن مستوى ) 15(العلمية، في حين تعبر العالمات األكبر من 

 . فهم مقبول للمفاهيم العلمية

  صدق اختبار المفاهيم العلمية وثباته

تم عرضه على ثالثة  للوقوف على صدق اختبار المفاهيم العلمية،

ديم آرائهم في فقرات االختبار متخصصين في أساليب تدريس العلوم لتق

وللوقوف على . واقتراح ما يرونه مناسبًا من إضافة أو حذف أو تعديل

دالئل أخرى لصدق اختبار المفاهيم العلمية، فقد تم تطبيقه على عينة 

 طالبًا وطالبة من خارج مجتمع الدراسة وعينتها، 30استطالعية مكونة من 

 في كلية العلوم التربويةصف وهم طلبة السنة الرابعة تخصص معلم 

 خالل الفصل الثاني من العام  في األردنلألونروا التابعة واآلداب الجامعية

، ومن ثم حسب معامل ارتباط بيرسون بين أداءات 2007،/2006الدراسي 

طلبة العينة االستطالعية على اختبار المفاهيم العلمية، وبين معدل عالماتهم 

مفاهيم في العلوم " و"هيم في العلوم الطبيعيةمفا"النهائية في مساَقي 

 حيث استخرج معدل عالمتي كل طالب من طلبة العينة ،"الحياتية والصحية

وقد اعتبر معدل عالمات الطلبة في المساقين . االستطالعية في المساقين

بمثابة محك يمكنه أن يقدم مؤشرات صدق الختبار المفاهيم العلمية المعد 

الحالية؛ إذ يضم كل مساق من المساقين عددًا من ألغراض الدراسة 

الوحدات الدراسية التي تتناول مجموعة مفاهيم علمية ذات عالقة وثيقة 

ومباشرة بالمفاهيم التي تم فحص فهم طلبة معلم الصف لها في اختبار 
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المفاهيم العلمية المعد ألغراض هذه الدراسة، إضافة لذلك إن عالمة الطالب 

ل من المساقين هي مجموع عالماته في ثالثة اختبارات تتمتع النهائية في ك

، وهي )0.84 (وقد بلغ معامل االرتباط. بدرجة مقبولة من الصدق والثبات

 . قيمة مالئمة ألغراض البحث العلمي

 معادلة  استخدمتالعلمية، فقداختبار المفاهيم ولحساب معامل ثبات 

معامل الثبات المحسوب  حيث وجد أن ،(KR-20) 20ريتشاردسون -كودر

، وهي قيمة مناسبة ألغراض البحث )0.80(بهذه الطريقة قد ساوى 

 . العلمي

 :متغيرات الدراسة

معتقدات طلبة معلم : تضمنت هذه الدراسة متغيرين تابعين، هما

الصف بفاعليتهم في تعليم العلوم، ومستوى فهم طلبة معلم الصف للمفاهيم 

الجنس، ومستوى : غيرات مستقلة، هيكما تضمنت ثالثة مت. العلمية

، وفرع دراسة الطالب في الثانوية العامة )مرتفع، متوسط، متدنٍ (التحصيل 

 ).علمي، أدبي(

 : المعالجة اإلحصائية

لإلجابة عن أسئلة الدراسة وظفت مجموعة من اإلحصاءات الوصفية، 

م استخدكما . حيث حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

إلجراء المقارنات   وتحليل التباين األحادي، واختبار شيفيه،)ت( اختبار

كما حسبت معامالت ارتباط بيرسون لغايات الكشف عن االرتباطات . البعدية

 .بين متغيرات الدراسة

 :نتائج الدراسة ومناقشتها

ما معتقدات " لإلجابة عن سؤال الدراسة األول الذي نصه :السؤال األول

استخرجت النسب "  الصف بفاعليتهم في تعليم العلوم؟طلبة معلم

المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 

وقد . طلبة معلم الصف على المقياس الكلي وعلى مجاليه الفرعيين

 - 65(تراوحت العالمات الخام على فقرات المقياس الكلي، بين 

، وهذا )8.41(ف معياري وانحرا) 86.85(بمتوسط حسابي ) 104

يشير إلى أن معتقدات طلبة معلم الصف بفاعليتهم في تعليم العلوم 

 . تميل لاليجابية بشكل عام

وفيما يتعلق بمعتقدات طلبة معلم الصف بفاعليتهم الذاتية في تعليم 

، فقد حسبت المتوسطات )المجال األول من مجاالت المقياس(العلوم 

عيارية الستجاباتهم على هذا المجال بكليته وعلى الحسابية واالنحرافات الم

وقد تراوحت . كل فقرة من فقراته، كما حسبت النسب المئوية أيضًا

العالمات الخام الستجابات طلبة معلم الصف على المجال األول للمقياس 

 .تلك النتائج) 2(ويوضح الجدول ). 63 -31(بين 

  المعيارية والنسب المئوية الستجابات طلبة معلم الصف على فقرات المجال األول للمقياس المتوسطات الحسابية واالنحرافات:)2( جدول

 %النسبة المئوية 

 الفقرة
 متوسط

 حسابي

انحراف 

 معياري
موافق 

 بشدة
 موافق

 غير

 متأكد

 غير

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

 00.00 0.00 15.0 59.3 25.7 0.63 4.12  أعتقد بأنني سأكون قادرًا على إيجاد طرائق أفضل لتعليم العلوم-2

 مهما بذلت من جهد في تعليم العلوم فلن أكون قادرًا على تعليمها بالكفاءة -3*

 ذاتها التي ُأعلم بها الموضوعات الدراسية ألخرى 

3.40 1.12 6.2 17.7 18.1 45.2 12.8 

 0.9 4.4 18.6 54.0 22.1 0.81 3.92  أعرف جيدًا الخطوات الضرورية لتعليم المفاهيم العلمية بفاعلية-5

 15.5 50.0 23.0 9.7 1.8 0.91 3.67  أعتقد بأنني لن أكون فاعًال في ضبط التجارب التي سيتم إجراؤها في العلوم -6*

 31.9 48.7 14.1 1.8 3.5 0.93 4.04  عموما، أعتقد بأنني لن أكون فاعًال في تعليم العلوم-8*

  سيمكنني مستقبًال من بمافاهيم العلميةيدًا للم أعتقد بأنني امتلك فهمًا ج-12

 تعليم العلوم للمرحلة االبتدائية بفاعلية

3.84 0.84 21.2 47.8 25 4.8 1.2 

 سبب نجاح التجارب للطلبة بأن أوضح  صعبًااألمرسأجد  أعتقد بأنني - 17*

  التي يتم إجراؤهاالعلمية

3.50 0.96 1.8 16.8 25.7 44.2 11.5 

 0.9 0.0 24.8 52.2 22.1 0.74 3.95 عن أسئلة العلوم التي يطرحها الطلبة  اإلجابة على ًا قادرسأكون بأنني أعتقد -18

 5.3 35.4 24.8 30.1 4.4 1.02 3.07  الالزمة لتعليم العلومالمهاراتكنت سأمتلك  إذا فيما  إني ألتساءل-19*

 31.9 34.5 14.2 15.0 4.4 1.19 3.74 تدريسي للعلوم لو أتيح لي الخيار، فلن أدعو مدير المدرسة لتقييم -20*

 عندما يجد أحد الطلبة صعوبة في فهم مفهوم علمي، أعتقد بأنني لن أكون -21*

 قادرًا على مساعدته في استيعاب ذلك المفهوم بشكل أفضل

3.73 1.02 3.5 10.6 15.9 49.6 20.4 

 00.0 1.7 6.2 43.4 48.7 0.69 4.40 ئلة التي سيطرحها الطلبة خالل تدريسي للعلوم مستقبال، سأرحب دائما باألس-22

 21.2 49.6 18.6 8.0 2.6 0.96 3.79 تعلم العلوم  فعله لجعل الطلبة يقبلون على ما يتوجب عليأعرفال  -23*

   6.80 49.11 المتوسط الحسابي الكلي**

 . على الترتيب) 5، 4، 3، 2، 1( تمثل فقرات سلبية، قلبت فيها الدرجات لتصبح  *

 المتوسط الحسابي الكلي الستجابات جميع أفراد عينة الدراسة على جميع فقرات المجال األول للمقياس ** 
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أن المتوسط الحسابي الستجابات طلبة معلم ) 2(يتضح من الجدول 

بانحراف ) 49.11(الصف على جميع فقرات المجال األول للمقياس قد بلغ 

أن استجابات طلبة معلم ) 2(كما يتضح من الجدول ). 6.80(معياري 

الصف عن كل فقرة من فقرات المجال تميل إلى االيجابية؛ وهو ما يشير 

قداتهم العامة المتعلقة بفاعليتهم الذاتية في تعليم العلوم تميل إلى أن معت

 من طلبة معلم الصف إلى أنهم )%92.1(إلى االيجابية؛ فقد أشار 

 إلى )%85(سيرحبون باألسئلة التي سيطرحها الطلبة في العلوم، وأشار 

 )%80.6(قدرتهم دائمًا على إيجاد طرائق أفضل لتعليم العلوم، وأشار 

 إلى أنهم يعرفون )%76.1( ليتهم في تعليم العلوم، في حين أشارإلى فاع

 من )%74.3(الخطوات الضرورية لتعليم المفاهيم العلمية بفاعلية، وأشار 

طلبة معلم الصف إلى قدرتهم على اإلجابة عن األسئلة التي سيطرحها 

 منهم إلى معرفتهم بما يتوجب عليهم ) %70.8(أشار  والطلبة في العلوم،

أن ) 2(ويتضح من الجدول . له لجعل الطلبة يقبلون على تعلم العلومفع

 من طلبة معلم الصف أشاروا إلى امتالكهم فهمًا جيدًا للمفاهيم )69%(

 منهم إلى قدرتهم على تقديم المساعدة للطالب )%70(العلمية، كما أشار 

كما وافق . في حال وجد ذلك الطالب صعوبة في فهم مفهوم علمي ما

 من طلبة معلم الصف على أن يقيم مدير المدرسة أداءه في )66.4%(

 منهم إلى فاعليتهم في ضبط التجارب التي )%65.5(تعليم العلوم، وأشار 

 من طلبة معلم الصف إلى أن )%58(سيتم إجراؤها في العلوم، وأشار 

 بذلهم مزيدًا من الجهد في تعليم العلوم سيمّكنهم من تعليمها بالكفاءة ذاتها

 منهم إلى )%55.7( التي يعّلمون بها المواد الدراسية األخرى، كما أشار

أنهم لن يجدوا صعوبة في اإليضاح للطلبة سبب نجاح التجارب العلمية، 

  . إلى امتالكه المهارات الالزمة لتعليم العلوم)%40.7(وأشار 

وفيما يتعلق بالمعتقدات المرتبطة بتوقع مخرجات تعليم العلوم 

، فقد حسبت المتوسطات الحسابية )ل الثاني من مجاالت المقياسالمجا(

 طلبة معلم الصف على هذا المجال بكليته تواالنحرافات المعيارية الستجابا

وعلى كل فقرة من فقراته، كما حسبت النسب المئوية الستجاباتهم ضمن 

وقد تراوحت العالمات الخام الستجابات طلبة . كل فئة من فئات االستجابة

). 48-27(معلم الصف على المجال الثاني من مجاالت المقياس بين 

 . تلك النتائج) 3(ويوضح الجدول 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات طلبة معلم الصف على فقرات المجال الثاني للمقياس:)3( جدول
 %لنسبة المئوية ا

 الفقرة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
موافق 

 بشدة
 موافق

غير 

 متأكد

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

 إذا أصبح أداء طالب ما في العلوم أفضل من أدائه المعتاد، فغالبًا ما -1

 يعود ذلك إلى بذل المعلم مزيدًا من الجهد

4.13 0.81 36.3 45.1 14.2 4.4 00.0 

فغالبًا ما يعود ذلك إلى قدرة  عندما يتحسن تحصيل الطلبة في العلوم، -4

 المعلم على توظيف طرائق تعليم أكثر فاعلية

4.09 0.77 31.9 47.7 17.7 2.7 00.0 

 أعتقد بأن التحصيل المتدني للطلبة في العلوم، يعود إلى احتمالية -7

 تدريسها بشكل غير فاعل

3.94 1.01 31.0 46.0 11.5 8.8 2.7 

عد الطلبة على التخلص من المعرفة العلمية  أعتقد بأن التعليم الجيد يسا-9

 غير السليمة

4.92 0.76 43.4 46.0 7.9 1.8 0.9 

 بشكل عام، ال نستطيع إلقاء اللوم على المعلمين في حال تدني -10*

 تحصيل بعض الطلبة في العلوم

2.96 1.13 13.3 37.2 22.9 20.4 6.2 

ا في العلوم، فغالبا  في حال تحسن التحصيل الدراسي المتدني لطالب م-11

 ما يعود ذلك إلى االهتمام اإلضافي من قبل المعلم بذلك الطالب

3.66 0.77 11.5 50.4 31.0 7.1 00.0 

 أعتقد بأن الجهود اإلضافية التي يبذلها المعلم في تعليم العلوم ال -13*

 تحدث إال تغيرًا قليًال في تحصيل بعض الطلبة فيها

3.57 0.97 3.5 11.5 22.2 50.4 12.4 

 0.9 15.0 20.3 49.6 14.2 0.94 3.61  أعتقد بأن المعلم مسؤول عادة عن تحصيل طلبته في العلوم-14

 أعتقد بأن تحصيل الطلبة في العلوم يرتبط بشكل مباشر بفاعلية -15

 معلميهم في تدريسها

4.04 0.70 23.9 59.3 14.1 2.7 00.0 

 أن ابنه يظهر اهتمامًا في  في حال أشار ولي أمر أحد الطلبة إلى-16

 العلوم، فمن المحتمل أن يعود ذلك ألداء المعلم

3.72 0.91 18.6 45.1 27.4 7.1 1.8 

  3.86 37.74 المتوسط الحسابي الكلي

 . على الترتيب) 5، 4، 3، 2، 1( تمثل فقرات سلبية، قلبت فيها الدرجات لتصبح  *

ستجابات طلبة معلم أن المتوسط الحسابي ال) 3(يالحظ من الجدول 

بانحراف معياري ) 37.74(الصف على المجال الثاني للمقياس قد بلغ 

، وهذا ما يشير إلى أن معتقداتهم المرتبطة بتوقع مخرجات )3.86(مقداره 

 من )%89.4(أن ) 3(ويظهر من جدول . تعليم العلوم تميل إلى االيجابية

ساعد الطلبة على التخلص طلبة معلم الصف أشاروا إلى أن التعليم الجيد ي

 إلى أن )%83.2(من المعرفة العلمية غير السليمة، وفي السياق ذاته أشار 

تحصيل الطلبة في العلوم يرتبط بشكل مباشر بفاعلية معلميهم في 

 إلى أن أداء الطالب بشكل أفضل من أدائه )%81.4(تدريسها، كما أشار 

 من طلبة )%79.7(د، وأشار المعتاد يعود إلى بذل المعلم مزيدًا من الجه

معلم الصف إلى أن تحسن تحصيل الطلبة في العلوم يعود إلى قدرة المعلم 
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 إلى أن تحصيل ) %77(على توظيف طرائق تعليم أكثر فاعلية، كما أشار 

الطلبة المتدني في العلوم يعود إلى احتمالية تدريسها بشكل غير فاعل، 

ى أن المعلم مسؤول عن تحصيل  من طلبة معلم الصف إل)%63.8(وأشار 

 إلى أن الجهود اإلضافية ) %62.8( الطلبة في العلوم، في حين أشار

وفي . المبذولة من المعلم ُتحدث تحسنًا في تحصيل الطلبة في العلوم

 أنه ال نستطيع إلقاء )%50.5(أكثر من نصف المستجيبين  المقابل أشار

  . الطلبة في العلوماللوم على المعلمين في حال تدني تحصيل بعض

امتالك طلبة معلم الصف (ويمكن تفسير نتيجة سؤال الدراسة األول 

معتقدات ايجابية بفاعليتهم الذاتية في تعليم العلوم وفي توقع مخرجات 

، بأن امتالك طلبة معلم الصف المعرفة العلمية والمسلكية )تعليم العلوم

بية، حيث أنهى هؤالء الطلبة المالئمة أسهم في تشكيل تلك المعتقدات اإليجا

مفاهيم في العلوم الحياتية (دراسة ثالثة مساقات خاصة بالعلوم وتعليمها 

كما ). والصحية، مفاهيم في العلوم الطبيعية، مناهج وأساليب تدريس العلوم

يمكن تفسير هذه النتيجة بان التحاق طلبة معلم الصف ببرنامج التربية 

ر لهم فرصة لتطبيق بعض ما تعلموه نظريًا العملية لمدة فصل دراسي وفـّ

ضمن سياقات صفوف حقيقية؛ وهو ما قد أسهم في تشكيل معتقداتهم 

اإليجابية بقدرة تعليمهم للعلوم على تحقيق النتاجات التعلمية المرغوبة، 

 الجدول –) 3( من طلبة معلم الصف مضمون الفقرة )%58(فقد رفض 

مهما بذلت من جهد في تعليم "ى  من فقرات المقياس والتي تنص عل-2

العلوم فلن أكون قادرًا على تعليمها بالكفاءة ذاتها التي ُأعلم بها 

؛ وهذا ما يشير إلى أن طلبة معلم الصف "الموضوعات الدراسية األخرى

يعتقدون بأن تدريس مادة العلوم ال يختلف عن تدريس المواد الدراسية 

 التي تمكنهم من تدريس العلوم األخرى، ويعتقدون بامتالكهم الكفايات

وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج العديد من الدراسات، . بشكل فاعل

 ودراسة هوبكنز  (Yılmaz & Cavas, 2008)مثل دراسة يلماز وكافيز
(Hopkins, 2007)، ودراسة كوك (Koc, 2006) ودراسة جيل ،

  .(Jale & Boone, 2002) وبون

هل هناك "عن سؤال الدراسة الثاني الذي نصه  لإلجابة :السؤال الثاني

فروق ذات داللة إحصائية في معتقدات طلبة معلم الصف بفاعليتهم 

في تعليم العلوم تعزى للجنس، ولمستوى التحصيل، ولفرع الثانوية 

استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية " العامة؟

الفرعيين، كما استخرجت الستجاباتهم على المقياس الكلي ومجاليه 

) 4(ويبين الجدول . الختبار داللة الفروق بين المتوسطات) ت(قيم 

 .تلك النتائج نسبة لمتغير الجنس

 متوسطات استجابات طلبة للمقارنة بين) ت(نتائج اختبار  :)4(جدول 

 معلم الصف على فقرات المقياس الكلي ومجاليه نسبة لمتغير الجنس

 العدد الجنس المجال
لمتوسط ا

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 )ت(

مستوى 

 الداللة

المجال  6.70 50.79 28 ذكر

 6.78 48.55 85 أنثى األول
1.5160.132

المجال  4.43 38.18 28 ذكر

 3.67 37.60 85 أنثى الثاني
0.6780.494

 9.36 88.96 28 ذكر
 الكلي

 8.01 86.15 85 أنثى
1.5440.125

 = α(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 4(ين من الجدول يتب 

بين متوسطات أداء الذكور واإلناث على فقرات المقياس الكلي ) 0.05

وعلى مجاليه الفرعيين، وهذا ما يشير إلى أن معتقدات طلبة معلم الصف 

بفاعليتهم في تعليم العلوم ال تختلف باختالف الجنس، سواء بالنسبة 

ويمكن تفسير هذه النتيجة . ي أو ألي من مجاليه الفرعيينللمقياس الكل

بتشابه خبرات كل من الذكور واإلناث في مادة العلوم في مرحلة المدرسة 

أو في مرحلة الجامعة بالشكل الذي لم يؤد إلى فروق بينهم في المعتقدات 

ل تفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كوت. المرتبطة بالفاعلية في تعليم العلوم

 ;Yılmaz & Cavas, 2008)من يلماز وكافاز وملوالند وآخرون 
Mulholland et al., 2004) 

وفيما يتعلق بمتغير مستوى التحصيل، فقد حسبت المتوسطات 

الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداءات طلبة معلم الصف على المقياس 

 .تلك النتائج) 5(ويبين الجدول . الكلي ومجاليه الفرعيين

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات طلبة معلم الصف على فقرات المقياس الكلي ومجاليه نسبة لمتغير مستوى التحصيل :)5(جدول 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مستوى التحصيل المجال

 7.07 50.00 43 مرتفع

 األول 6.80 47.90 52 متوسط

 5.82 50.44 18 متدٍن
 3.34 38.14 43 مرتفع

 الثاني 4.01 37.19 52 متوسط

 4.54 38.37 18 متدٍن
 8.32 88.14 43 مرتفع

 الكلي 8.12 85.10 52 متوسط

 8.89 88.83 18 متدٍن

وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات ) 5(يتضح من الجدول 

الحسابية الستجابات طلبة معلم الصف على المقياس الكلي ومجاليه 

والختبار داللة تلك الفروق، أجري . الفرعيين نسبة لمتغير مستوى التحصيل

  ).6( الموضحة نتائجه في الجدول (ANOVA)تحليل التباين األحادي 
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س الكلي ومجاليه نتائج تحليل التباين األحادي الختبار داللة الفروق في المتوسطات الحسابية بين استجابات طلبة معلم الصف على فقرات المقيا :)6(جدول 

 نسبة لمتغير مستوى التحصيل

 مستوى الداللة )ف(قيمة  متوسط مجموع المربعات درجة الحرية مجموع المربعات التباين المجال

 70.881 2 141.762 بين المجموعات
 45.791 110 5036.964 ضمن المجموعات

 

 األول
 - 112 5178.726 الكلي 

1.548 0.217 

 15.020 2 30.040  المجموعاتبين
 14.887 110 1637.517 ضمن المجموعات

 
 الثاني
 - 112 1667.558 الكلي 

1.009 0.368 

 151.130 2 302.260 بين المجموعات
 69.238 110 7616.182 ضمن المجموعات

 
 الكلي
 - 112 7918.442 الكلي 

2.183 0.118 

 

 = α(ت داللة إحصائية عدم وجود فروق ذا) 6(يتضح من الجدول 

بين أداءات طلبة معلم الصف على مقياس المعتقدات الكلي وعلى ) 0.05

مجاليه الفرعيين نسبة لمتغير مستوى التحصيل، وهذا ما يشير إلى أن 

معتقداتهم بفاعليتهم في تعليم العلوم ال تختلف باختالف التحصيل، سواء 

ويمكن تفسير هذه . رعيينبالنسبة للمقياس الكلي أو ألي من مجاليه الف

النتيجة بثقة طلبة معلم الصف بامتالكهم الكفايات الالزمة لتعليم العلوم، 

حيث أنهى هؤالء الطلبة دراسة مساق في أساليب تدريس العلوم، وهو ما 

قد يكون السبب في تزويدهم بالمهارات والكفايات التي يعتقدون بأنها 

ئم، وهو ما أسهم بتشكيل معتقدات تمكنهم من تدريس العلوم بالشكل المال

ويتفق هذا التفسير مع ما توصلت إليه . ايجابية بفاعليتهم في تدريسها

 ودراسة بليشر ،(Palmer, 2006) العديد من الدراسات، كدراسة بالمر

 ، ودراسة ملوالند وآخرون(Bleicher & Lindgren, 2005)ولندرن 

(Mulholland et al., 2004)ى أن دراسة معلمي المرحلة  والتي توصلت إل

االبتدائية لمساقات أساليب تدريس العلوم يحقق أثرَا ايجابيًا في تطوير 

  .معتقداتهم بفاعليتهم في تعليم العلوم

وفيما يتعلق بمتغير فرع الثانوية العامة، فقد حسبت المتوسطات 

س الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات طلبة معلم الصف على المقيا

الختبار داللة الفروق بين ) ت(الكلي ومجاليه الفرعيين، كما استخرجت قيم 

 . تلك النتائج) 7(ويبين الجدول . المتوسطات

على فقرات المقياس الكلي ومجاليه نسبة لمتغير فرع الثانوية  المتوسطات الحسابية الستجابات طلبة معلم الصف للمقارنة بين) ت(نتائج اختبار  :)7(ول جد

 لعامةا
 مستوى الداللة )ت(قيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد فرع الثانوية العامة المجال

 7.24 52.85 20 علمي
 األول

 6.46 48.30 93 أدبي
2.795 0.006 

 2.74 38.60 20 علمي
 الثاني

 4.05 37.56 93 أدبي
1.095 0.276 

 7.86 91.45 20 علمي
 الكلي

 8.23 85.86 93 أدبي
2.777 0.006 

       

 = α(وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 7(يتضح من الجدول  

بين المتوسطات الحسابية الستجابات طلبة معلم الصف عن فقرات ) 0.05

المقياس الكلي، وكانت الفروق لصالح من درسوا الثانوية العامة في الفرع 

كما ). 85.86(ع األدبي مقارنة بمن درسوا في الفر) 91.45(العلمي 

بين ) α = 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 7(يتضح من جدول 

المتوسطات الحسابية الستجابات طلبة معلم الصف عن فقرات المجال األول 

، وكانت الفروق )المعتقدات المرتبطة بالفاعلية الذاتية في تعليم العلوم(

مقارنة بمن درسوا في الفرع ) 52.85(لصالح من درسوا في الفرع العلمي 

، وهذه النتيجة تشير إلى امتالك طلبة معلم الصف ممن )48.30(األدبي 

درسوا الثانوية في الفرع العلمي معتقدات أكثر ايجابية بفاعليتهم الذاتية في 

ويمكن . تعليم العلوم مقارنة بمن درسوا الثانوية العامة في الفرع األدبي

طلبة الذين درسوا الثانوية العامة في الفرع العلمي تفسير هذه النتيجة بأن ال

يثقون بفهمهم للمفاهيم العلمية أكثر من ثقة الطلبة الذين درسوا في الفرع 

األدبي؛ نظرًا ألن طلبة الفرع العلمي درسوا في المرحلة الثانوية عدة 

مقررات في العلوم كعلم األحياء وعلوم األرض والكيمياء والفيزياء، وهذه 

رات لم يدرسها نظراؤهم في الفرع األدبي، وهو ما قد أسهم بامتالك مقر

طلبة الفرع العلمي معتقدات ايجابية بفاعليتهم في تعليم العلوم ومعتقداتهم 

إضافة لذلك إن طلبة الفرع األدبي قد يكون لديهم في . الذاتية في تعليمها

ستها مما دفعهم األصل اتجاهات سلبية نحو المواد العلمية وال يميلون لدرا

وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة . لاللتحاق بالفرع األدبي وليس العلمي
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 التي أشارت إلى أن (Mulholland et al., 2004)دراسة ملوالند وآخرون 

عدد المواد العلمية التي درسها معلمو المرحلة االبتدائية في مرحلة 

داتهم بفاعليتهم الذاتية في الدراسة الثانوية مرتبط بداللة إحصائية بمعتق

 تعليم العلوم، كما اختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة يلماز وكافاز

(Yılmaz & Cavas, 2008).  

 α(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 7(كما يتضح من جدول 
 الستجابات طلبة معلم الصف على بين المتوسطات الحسابية) 0.05 =

ويمكن تفسير هذه النتيجة . ني تعزى لفرع الثانوية العامةفقرات المجال الثا

مخرجات تعليم العلوم المتمثلة في تحصيل  بأن طلبة معلم الصف يعدون أن

الطلبة، ال تعتمد على عوامل متعلقة بهم كمعلمين، وإنما تعتمد بشكل 

رئيس على عوامل خارجية، كإجماع المدرسة والمجتمع وأولياء أمور الطلبة 

 ماهية المهارات المهمة التي يجب أن يتقنها الطلبة في الصفوف الثالثة على

وتتفق نتيجة . األولى، وما يترتب على ذلك من دعم لتطوير تلك المهارات

 ,.Mulholland et al)ملوالند وآخرون هذه الدراسة مع نتيجة دراسة 
2004) . 

ما مستوى "ه لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث الذي نص :السؤال الثالث

استخرجت النسب المئوية " فهم طلبة معلم الصف للمفاهيم العلمية؟

والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات طلبة معلم 

فمن بين الفقرات الثالثين . الصف على اختبار المفاهيم العلمية

في حين ) 5(المكونة الختبار المفاهيم العلمية، كانت أدنى عالمة 

، كما بلغ المتوسط الحسابي للعالمات )25(نت أعلى عالمة كا

، كما بلغت نسبة )3.80(بانحراف معياري مقداره ) 14.61(

؛ )%60(حوالي ) 15( المستجيبين ممن كانت عالماتهم أقل من

أو ) 15( فقط حصلوا على عالمة أعلى من )%40(بمعنى أن 

معلم الصف تساويها، وهذا ما يشير إلى تدني مستوى فهم طلبة 

ومن خالل تحديد الفقرات التي أخطأ فيها . للمفاهيم العلمية

المستجيبون، وتحديد البديل الخاطئ الذي اختاره كل منهم لتلك 

الفقرات، تم الكشف عن جملة من المفاهيم البديلة المتعلقة ببعض 

بعضًا من تلك ) 8(من المفاهيم العلمية الرئيسة، ويبين الجدول 

 . يلة، ونسبها المئويةالمفاهيم البد

 المفاهيم البديلة لدى طلبة معلم الصف كما كشف عنها اختبار المفاهيم العلمية :)8( جدول
 %النسبة المفهوم البديل مجال المفهوم

 50.4  يكون القمر بدرًا عندما يكون في أقرب نقطة له من الشمس - أطوار القمر

 40.7 رده تغير سرعة دوران األرض حول الشمس تعاقب الفصول األربعة م-

 الفصول األربعة 28.3  تعاقب الفصول األربعة مرده تغير بعد األرض عن الشمس -

 22.1  تعاقب الفصول األربعة مرده دوران األرض حول نفسها -

 48.7  شدة الصوت خاصية مرتبطة بتردده -
 خصائص الصوت

 34.5  شدة الصوت خاصية مرتبطة بطول موجته -

 61.9  ليًالO2غاز  و نهارًاCO2 يتنفس النبات غاز - نفس النباتت

 59.3  يشعر الشخص ببرودة كأس العصير بسبب انتقال البرودة من الكأس إلى يده- انتقال الحرارة في األجسام

 41.6  وصوله أقصى ارتفاع بقوة الجاذبية األرضية فقط  أن الجسم المقذوف إلى أعلى يتأثر عند- اتزان األجسام
 

أن أكثر من نصف طلبة معلم ) 8(من أبرز ما يتضح في الجدول 

يعتقد بأن النبات يتنفس غاز ثاني أوكسيد الكربون %) 61.9(الصف 

 ً  منهم أن شعور )%59.3(كما يعتقد . نهارًا وغاز األوكسجين ليال

الشخص ببرودة كأس العصير في يده ناتج عن انتقال البرودة من الكأس 

أن أكثر من نصف طلبة معلم ) 8(كما ويتضح من الجدول . إلى يده

 يعتقد بأن القمر يكون بدرًا عندما يكون في أقرب نقطة )%50.4(الصف 

  .له من الشمس

ويمكن تفسير تدني مستوى فهم طلبة معلم الصف للمفاهيم 

العلمية، بأن تدريس المفاهيم العلمية، سواء ضمن مراحل التعليم 

عي، عادة ما يركز على استرجاع المفاهيم العلمية المدرسي أو الجام

بطريقة آلية عديمة المعنى دون أن يتم التركيز على المفاهيم البديلة التي 

عادة ما يعتنقها الطلبة بقوة؛ وهو ما يؤدي بدوره إلى تدني مستوى فهم 

 ,Koc)وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة كوك . المفاهيم العلمية
 Jale)  ودراسة جيل وبون(Sarikaya, 2004) دراسة ساريكايا و(2006

& Boone, 2002)  ودراسة شون وبون)(Schoon & Boone,1998. 

هل هناك " لإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع الذي نصه :السؤال الرابع

عالقة ارتباطية بين معتقدات طلبة معلم الصف بفاعليتهم في تعليم 

تم حساب معامالت " فاهيم العلمية؟العلوم ومستوى فهمهم للم

ارتباط بيرسون بين استجابات طلبة معلم الصف على مقياس 

المعتقدات الكلي ومجاليه الفرعيين، واستجاباتهم على اختبار 

  ).9( ويوضح ذلك الجدول. المفاهيم العلمية

طلبة معلم الصف   استجاباتمعامالت ارتباط بيرسون بين :)9(جدول 

 تقدات وأداءاتهم على اختبار المفاهيم العلميةعلى مقياس المع
 الكلي المجال الثاني المجال األول مقياس المعتقدات

*0.229 0.036- * 0.303اختبار المفاهيم العلمية

  )α = 0.05(دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة  * 

ذي  (r = 0.229)وجود ارتباط ايجابي ) 9(يالحظ من الجدول 

بين استجابات طلبة معلم الصف على اختبار المفاهيم داللة إحصائية 

، وهذا ما يشير إلى  على مقياس المعتقدات الكليالعلمية واستجاباتهم

وجود ارتباط ايجابي بين مستوى فهم طلبة معلم الصف للمفاهيم العلمية 

) 9(يالحظ من الجدول كما  .ومعتقداتهم بفاعليتهم في تعليم العلوم
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 ذي داللة إحصائية بين استجابات طلبة )r = 0.303(ي وجود ارتباط ايجاب

معلم الصف على اختبار المفاهيم العلمية واستجاباتهم على المجال األول 

للمقياس، وهذا ما يشير إلى وجود ارتباط إيجابي بين مستوى فهم طلبة 

معلم الصف للمفاهيم العلمية ومعتقداتهم بفاعليتهم الذاتية في تعليم 

 .العلوم

النتيجة بأن فهم طلبة معلم الصف للمفاهيم  كن تفسير هذهويم

العلمية وامتالكهم للمعرفة العلمية القوية يزيد من ثقتهم بأنفسهم بقدرتهم 

على تعليم العلوم، وهو ما يجعل معتقداتهم بفاعليتهم الذاتية في تعليمها 

كوك وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة . تميل إلى االيجابية

(Koc, 2006)ودراسة ساريكايا  (Sarikaya, 2004)ودراسة جيل وبون  

(Jale & Boone, 2002) ودراسة شون وبون (Schoon & Boone, 
 وبالرغم من تدني مستوى فهم طلبة معلم الصف للمفاهيم .(1998

، وفي -كما كشف عن ذلك نتيجة السؤال الثالث للدراسة الحالية  العلمية،

تالكهم لمعتقدات ايجابية بفاعليتهم الذاتية في تعليم العلوم، الوقت ذاته ام

فيمكن تفسير ذلك بأن طلبة معلم الصف يعتقدون بصحة ما لديهم من 

معرفة علمية، ويعتقدون بأن استجاباتهم على اختبار المفاهيم العلمية كان 

ضمن مستويات مقبولة، وال يدركون ما لديهم من مفاهيم بديلة، والتي 

ما يعتنقها الفرد بشدة وال يكون على دراية بأنها مفاهيم غير سليمة، عادة 

وبالتالي جاءت معتقداتهم بفاعليتهم الذاتية في تعليم العلوم ايجابية بالرغم 

 من )%69(من امتالكهم للعديد من المفاهيم البديلة، ويؤكد ذلك إشارة 

 ميةطلبة معلم الصف إلى امتالكهم فهمًا جيدًا للمفاهيم العل

  .-2 جدول-
ذات داللة عدم وجود عالقة ارتباطية ) 9(كما يتبين من جدول 

إحصائية بين استجابات طلبة معلم الصف على اختبار المفاهيم العلمية 

 بتوقع المعتقدات المرتبطة(واستجاباتهم على المجال الثاني للمقياس 

تبرون أن ويمكن تفسير هذه النتيجة، بأن طلبة معلم الصف يع). المخرجات

ً  والمتمثلة بشكل رئيس في تحصيل  مخرجات تعليمهم للعلوم مستقبال

الطلبة فيها، هي سمة تحددها مجموعة عوامل خارجية غير متعلقة بهم 

كمعلمين، من مثل، درجة اهتمام الطلبة أنفسهم في العلوم وما يبذلونه من 

م وأولياء جهود ذاتية في تعلمها، إضافة لدرجة اهتمام المجتمع بشكل عا

األمور والمدرسة بشكل خاص بمادة العلوم في الصفوف الثالثة األولى، إذ 

أن جّل التركيز في الصفوف الثالثة األولى ينصب على إكساب الطلبة 

مهارات القراءة والكتابة والحساب، وهو ما قد يشكل رسالة ضمنية للمعلم 

 الثالثة األولى بضرورة تركيز جهده واهتمامه لتمكين الطلبة في الصفوف

 – %) 62.8(وبالرغم من موافقة نسبة كبيرة . من إتقان تلك المهارات

 من طلبة معلم الصف على أن ما يبذله المعلم من جهود - 3الجدول 

إضافية، وما يوظفه من استراتيجيات في تعليم العلوم من شأنها أن تحسن 

م في الوقت ذاته ال من تعلم الطلبة للعلوم وتحسن تحصيلهم فيها، إال أنه

يوافقون على إلقاء اللوم على المعلم في حال تدني تحصيل بعض الطلبة 

 –%) 50.5(في العلوم، حيث أشار إلى ذلك أكثر من نصف المستجيبين 

بليشر ولندرن  وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة .- 3الجدول 

(Bleicher & Lindgren, 2005)شون  واختلفت مع نتيجة دراسة 

 .(Schoon & Boone, 1998)وبون

 

 التوصيات

 : استنادًا إلى نتائج الدراسة وتفسيراتها، يوصى بما يلي

 إجراء دراسات تحاول التوصل إلى الطرائق التي من شأنها أن تحسن -

من المعتقدات المرتبطة بالفاعلية في تعليم العلوم لدى طلبة معلم 

 .الفرع األدبيالصف ممن درسوا الثانوية العامة في 

اختيار الطرق التعليمية المالئمة لتعديل المفاهيم العلمية البديلة التي  -

 .يمتلكها معلمو الصف قبل الخدمة

 التركيز على تدريس المساقات في المستوى الجامعي ضمن المستوى -

المفاهيمي، بحيث يتم تناول المفاهيم العلمية ضمن سياقها الحياتي 

 . الوظيفي

دراسات تتبعية تقف على التغيرات التي تطرأ على معتقدات طلبة  إجراء -

معلم الصف المرتبطة بفاعليتهم في تعليم العلوم خالل سنوات 

 .إعدادهم قبل الخدمة

إجراء دراسات تهدف إلى الكشف عن معتقدات معلمي الصف أثناء  -

 . الخدمة بفاعليتهم في تعليم العلوم

  المراجعالمصادر و

. فن التدريس وطرائقه العامة). 2007 (.عتز وبلعاوي، برهانإبراهيم، م

 . عمان :دار حنين للنشر
الواقع : التعليم االبتدائي). 1999 (.الصاوي، محمد والرشيد، حمد

 .الكويت: مكتبة الفالح للنشر والتوزيع. والمأمول
تقويم أداء الطالبات المعلمات تخصص ). 2006 (.الصقرات، خلف

 الكفايات التعليمية الالزمة للتدريس وبناء معلم صف في ضوء

رسالة . برنامج تدريبي مقترح وقياس فاعليته في جامعة مؤتة

 . دمشق: دكتوراه، جامعة دمشق
دار الفكر . نهج جديد في التعلم والتعليم). 1997 (.عدس، محمد

 . عمان: للنشر والتوزيع
 الطبعة األولى، .المعلم الفاعل والتدريس الفعال). 2000 (.عدس، محمد

 . عمان:دار الفكر للنشر والتوزيع
دار وائل . أساسيات في التربية العملية). 2001 (.نصر الله، عمر

 .عمان: للنشر والتوزيع
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أســلوب الــدراما باســتخدام  أثــر التــدريس هــدفت هــذه الدراســة إلــى معرفــة :ملخــص

 .ي تحصــيل طالبــات الصــف العاشــر األساســي فــي قواعــد اللغــة العربيــة التعليميــة فــ
طالبـة مـن طالبـات الصـف العاشـر األساسـي       ) 120(تضـم  أجريت الدراسة على عينة  

 مجموعـة تجريبيـة     : تقسـيم الطالبـات إلـى مجمـوعتين        وتـم . موزعات على أربـع شـعب     

 .طالبــة) 60(طالبــة، ومجموعــة ضــابطة بلــغ عــدد أفرادهــا  ) 60(بلــغ عــدد أفرادهــا 

وبعــد ذلــك تــم تــدريس مــادة قواعــد اللغــة العربيــة للمجموعــة التجريبيــة باســتخدام      

أســلوب الــدراما التعليميــة، أمــا المجموعــة الضــابطة فقــد درســت بأســلوب التــدريس    

ــة التــي أعــدها     المــادة التعليميــة  تمثلــت .التقليــدي بمجموعــة مــن النصــوص الدرامي

بعـد االنتهـاء مـن    و. عربيـة للصـف العاشـر األساسـي     الباحثان من كتاب قواعد اللغة ال     

التجربـــة تـــم إجـــراء االختبـــار التحصـــيلي علـــى المجموعـــة التجريبيـــة والمجموعـــة         

 ولتحليـل البيانـات واسـتخراج النتـائج تـم      الضابطة لقياس أثر متغيـر الطريقـة بينهمـا،    

ية للمقارنـة بـين المتوسـطات الحسـاب       ) (ANCOVAاستخدام أسلوب تحليـل التغـاير     

البعدية لعالمات طالبات المجموعة التجريبية وعالمـات طالبـات المجموعـة الضـابطة،           

وبعــد اســتبعاد تــأثير العالمــات القبليــة كشــفت نتــائج الدراســة وجــود فــرق ذي داللــة   

بــين المجموعــة التجريبيــة والضــابطة ) α = 0.05(إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة 

المجموعة التجريبيـة التـي تعلمـت بأسـلوب     يعزى إلى طريقة التدريس لصالح طالبات   

درامـــا، طريقـــة التـــدريس، قواعـــد، لغـــة عربيـــة،      : الكلمـــات المفتاحيـــة . (الـــدراما

 ).تحصيل

 

 

 

 

 ألنهـا أداة التفكيـر والتعبيـر،    ؛تهـتم األمـم بتعلـيم لغاتهـا     :مقدمة

وتتمثــل فــي اللغــة خبــرات الحيــاة بجوانبهــا  . وأداة التواصــل والتفــاهم

ميز اللغة العربية بخصائص فريدة، ناهيك عـن أّنهـا لغـة            وتت. المختلفة

ولمـا  . القرآن الكـريم بمـا فيـه مـن عقيـدة سـامية وقـيم إنسـانية رفيعـة                  

كانــت اللغــة العربيــة بهــذه األهميــة، وجــب علــى أهلهــا أن يعطوهــا مــن   

العنايــة مــا يليــق بهــا، ويحقــق بقاءهــا وحيويتهــا، فهــي المســؤولة عــن  

حضاري، وهي المرآة التي تبدو على سطحها       حفظ تراثهم الثقافي وال   

 .هي عليه حالة تلك األمة وما
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The Impact of Using Drama in Teaching Arabic Syntax on 

the Achievement Among Tenth Grade Female Students 
 

Amin. Al-kukhun, Faculty of educational sciences, University Of 
Jordan, Amman, Jordan.  

Lina Hania, Al-Omarya school, Amman, Jordan 
 

Abstract: This study aimed at measuring the effect of using drama in 
teaching Arabic syntax on the achievement among tenth grade female 
students compared with teaching them by the traditional class method. 
The study used selective sampling. The sample consisted of (120) 
female tenth grade students from two schools. The sample was chosen 
from four sections. The students divided equally into an experimental 
group (60 female students), and control group (60 female students). 
The experimental group was taught the Syntax by using drama 
whereas the control group was taught by the traditional method. The 
text-based instructional material for the experimental group was 
prepared by the researchers from a unit in the Arabic syntax textbook 
for the tenth grade. To answer the study question, the researchers 
prepared an achievement test which was administrated for both the 
experimental and the control groups. For data analysis, the 
researchers used ANCOVA to compare the post-test score means of 
the experimental and the control groups after removing the impact of 
the pre-test scores. The study found that there were statistically 
significant differences between the achievements of the two groups at 
(α=0.05) in a favor of the experimental group, which had been 
instructed through the drama method..(Keywords: Drama, Teaching 
method, Grammar, Arabic language, Achievement). 

 

وقد اهتم التربويون بتدريس قواعد اللغة العربية اهتمامًا 

؛ كبيرًا لما لها من أهمية بالغة في اكتساب اللغة وتوظيفها في الحياة

فقواعدها هي السبيل لتقويم األلسن، وحفظها من اللحن والخطأ، "

من ف ).1980السيد، " (ون على دقة التعبير وسالمة األداءوهي ع

األساسي من تدريس قواعد اللغة هو تمكين  المعلوم أن الهدف

  .المتعلم من الفهم واإلفهام عن طريق التعبير الواضح السليم

ومن أجل تطوير تدريس قواعد اللغة البد من تنويع طرائق 

غي أن يأخذ دورًا رئيسًا التدريس والتركيز على المتعلم الذي ينب

يكون فاعًال متفاعًال ال سلبيًا متلقيًا، واألمر هنا منوط ؛ لفيها

بالمدرس الذي ينبغي عليه أن يتصرف بما تقتضيه العملية 

 ).12، ص 2002عمار، " (التعليمية

تعددت طرائق تدريس قواعد اللغة العربية استجابة وقد 

، الذي أوصى اقتصاد المعرفةلمتطلبات تطوير التعليم الموجه نحو 

كالتعلم التعاوني  جديدة في مجال التدريس استراتيجياتبإدخال 

 ة جاللة الملكـق رؤيي، لتساعد في تحقوالتعلم القائم على النشاط

 أهداف تعليمية تحقيق على في جعل الطلبة قادرين  الثانيهعبدالل
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 والتفكيرليا وتركز على القدرات العقلية الع، تتجاوز حفظ المعلومات

 ).2003اإلطار العام للمناهج والتقويم،  (الناقد

أسباب ضعف الطلبة في قواعد يرجعون  والمربون فالتربويون

يمكن التغلب ؛ إذ )2003جاد، " (اللغة العربية إلى طريقة التدريس

على ما في المادة النحوية من صعوبة وجفاف بما يضيفه المعلم من 

وتحببهم فيها، من  ب الطالب نحو المادةاستراتيجيات وأساليب تجذ

خالل إشراكهم في عملية التعلم، وإشعارهم بأهمية النحو في 

 . حياتهم

 من خالل الممارسة في )الباحثة (وقد الحظ أحد الباحثين

 استمرار شكوى طالبات المرحلة األساسية العليا من ،حقل التدريس

 دراستها، وضعف قواعد اللغة العربية، وعدم إقبالهن برغبة على

وما أكد الشعور بهذه المشكلة عدد من . تحصيلهن في هذه المادة

 وأثرها في الدراسات التي أكدت نتائجها شيوع األخطاء النحوية

التي أجراها الكتشاف ) 2000طقاطق، (تحصيل الطلبة مثل دراسة 

طلبة الصف العاشر األساسي، وقد  مستوى المعرفة النحوية لدى

راسته أن مستوى تحصيل الطلبة للمعرفة النحوية كان بينت نتائج د

متدنيًا على جميع المستويات، حيث بلغ المتوسط الحسابي لتحصيل 

أكدت نتائج دراسته دراسات في هذا المجال و). 46.97(الطلبة 

 ). 2005؛ زايد، 1999العزام، (مثل دراسة 

ة وقد خلصت نتائج تلك الدراسات إلى أن جفاف المادة النحوي

وانخفاض عنصر التشويق في كتب النحو، واتباع األساليب التقليدية 

في التعليم، يسهم في تدني مستوى الطلبة في مادة اللغة العربية، 

ويولد لديهم اتجاهات سلبية تدفعهم إلى النفور من حصة القواعد 

ضعف الطلبة في النحو لكون ) 2000 طقاطق،(النحوية، كما عزا 

مقاصد النحو ووظيفية القواعد، باإلضافة إلى الطلبة ال يدركون 

التزام معظم المعلمين بالطرق الجامدة في التدريس، فهم ال يفكرون 

في تيسير النحو وال يربطون بين القاعدة النحوية والمعنى، وقد 

أوصى الباحث بتيسير القواعد النحوية، وتنويع أساليب تدريسها بما 

 .الطلبة وميولهم يتالءم مع حاجات

ومع تعدد أساليب التدريس ال يمكن اختيار أسلوب واحد على 

 إن اعتماد أسلوب واحد في تدريس جميع موضوعات ؛ إذأنه األمثل

المنهج مع جميع المتعلمين، يؤدي إلى الملل الذي يصيب المعلم 

 .والمتعلم على حد سواء

من األساليب الحديثة التي  أسلوب الدراما التعليميةيعد و

أسلوب فعال يوّظف " إذ يعتقد أنه ؛باعها في التدريسيمكن ات

نشاط الطالب، ويساعده في التعلم من خالل لعب األدوار في 

 فيؤدي إلى تعميق الوعي عند ،المواقف الحياتية والخيالية المنوعة

يعمل على تنمية قدراته في التعبير والتفكير الناقد وتعزيز ؛ والطالب

 فالمتعلم من خالل ؛س وأخذ القراراتالثقة في االعتماد على النف

ليكتشف المعلومة كلها، تفاعله مع الدور يستخدم أحاسيسه وطاقاته 

نصار، " (بنفسه أو بمساعدة زمالئه بعيدًا عن التلقين المباشر

2000.( 

وللدراما في التربية والتعليم استراتيجيات كثيرة ومتنوعة، 

المعلم في دور، استرتيجية لعب األدوار، واستراتيجية : وهي

واستراتيجية التأطير والصور الثابتة، واستراتيجية دور الخبير، 

واستراتيجية االرتجال، واستراتيجية حكاية القصة وتمثيلها، 

 ).1995التل، ( واستراتيجية تبادل األدوار

وقد اعتمد الباحثان في هذه الدراسة استراتيجية لعب 

دواٍر مستقاة من الحياة استراتيجية تعتمد لعب أ: األدوار، وهي

العامة في مواقف اجتماعية مختلفة، فمن خالل حوار الشخصيات 

يتضح المفهوم النحوي؛ حيث يتم التركيز في هذه األنشطة على 

فاللغة أساس التعبير واالتصال، ويمكن للدور "اللغة السليمة؛ 

التمثيلي أن يكون أداة فعالة لنمو اللغة عند الطالب؛ فهو يعطي 

. طالب فرصة الستخدام اللغة والتعامل معها بموجب المواقفال

وهذا األسلوب يفيد بصورة خاصة في تنمية القدرة على التعبير 

، فضًال عن تعلم المضمون )126 ، ص2004الدليمي، " (اللغوي

المطروح بأسلوب غير مباشر، وبذلك يتم تطوير مداركه الحسية 

د تتجلى في إكساب العملية واللغوية والعاطفية، ويحصل على فوائ

التعليمية صفة العمل الجماعي، والتعليم التعاوني المتبادل بين 

أبو غزلة (الطلبة أنفسهم، وبينهم وبين المعلم بأسلوب منظم ومركز

 ).1999وآخرون، 
) 2000؛ نصار، Bolton, 1979; Ments, 1989(وقد لخص 

ريس فيما أهداف استخدام الدراما التعليمية بوصفها أسلوب تد

 : يأتي

أنها تثري قدرة الطالب على التعبير عما بداخله، وتساعده 

على التخلص من بعض انفعاالته الضارة، وتروض جسمه وتنمي 

حواسه من خالل اللعب الدرامي والتعبير الحركي، وتساعده على 

فهم نفسه وقدراته ومواهبه ومن ثم تنمية شخصيته، وتزيد من 

سه اللغوي وتنمي خياله وحسه النقدي، معلوماته، وتثري قامو

 .وتشعره بالمتعة والبهجة

في تدريس اللغة هو  الهدف من أسلوب الدراما التعليميةف

 من خالل استخدامها في مواقف تنمية المهارات اللغوية عند الطلبة،

 ,Maley, 1978; Chilver)حيوية متنوعة ترتبط بحاجاته واهتماماته
1982; Dougill, 1987; Holden, 1981; O'Neill, 1993) 

باإلضافة إلى أهداف اجتماعية ونفسية، تتمثل في حّث الطالب على 

 .العمل الجماعي المنظم

وللكشف عن أثر الدراما في العملية التربوية أجريت العديد 

الدراسات التي بينت نتائجها أثر الدراما التعليمية في تحصيل  من

 أبو حربجاهات، فقد أجرى الطلبة واكتسابهم المفاهيم واالت

دراسة هدفت إلى استقصاء أثر التمثيل الحركي للنصوص ) 1990(

وتكونت عينة . اللغوية في قدرات التعبير الشفوي لدى الطلبة

طالبًا وطالبة في الصف الثاني االبتدائي، تم ) 92(الدراسة من 

ضابطة وتجريبية، درست المجموعة : تقسيم الطلبة إلى مجموعتين

ريبية التعبير الشفوي بأسلوب التمثيل الحركي، وأما المجموعة التج

الضابطة، فقد درست التعبير الشفوي بالطريقة االعتيادية، ثم خضع 

. الطلبة الختبار في قدرات التعبير الشفوي أعد خصيصًا لهذه الغاية

وتوصلت الدراسة إلى أن تعليم التعبير الشفوي بأسلوب التمثيل 

 .  تحسين قدرات الطلبة على التعبير الشفويالحركي يؤدي إلى



 الكخن وهنية

 203

دراسة هدفت لبيان أثر أسلوب ) 1994(نديدة وأجرت 

التمثيل الدرامي في تعليم اللغة االنجليزية بوصفها لغة أجنبية على 

تحسين القدرة على التعبير الشفوي لدى طالب الصف العاشر في 

المادة التدريسية أما . طالبًا وطالبة) 162(تألفت العينة من . األردن

فكانت مجموعة من المواقف الحياتية شملت أهم التراكيب التي 

تستخدم وظيفيًا للتعبير والتواصل، وطبقت هذه األنشطة الدرامية 

كالحوار ولعب األدوار على المجموعة التجريبية، بينما تم تدريس 

بعد انتهاء مدة التدريب، . المجموعة الضابطة حسب دليل المعلم

أشارت النتائج إلى  وجراء االختبار البعدي على المجموعتين،تم إ

وجود فرق ذي داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي 

 .درست باستخدام أسلوب الدراما

دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر ) 2000 (صوالحةوأجرت 

استخدام أسلوب الدراما في تعليم نصوص القراءة على تنمية 

ة الجهرية المعبرة لدى طالبات الصف الخامس مهارات القراء

. األساسي في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم

طالبة من الصف الخامس ) 52(وقد تكونت عينة الدراسة من 

تجريبية : األساسي، تم تقسيمها بطريقة عشوائية إلى مجموعتين

ابطة تتلقى تعليم تتلقى تعليم نصوص القراءة بأسلوب الدراما، وض

وقد أعادت الباحثة صياغة خمسة . النصوص ذاتها بالطريقة العادية

نصوص قرائية وتنظيمها من كتاب لغتنا العربية في شكل مسرحيات 

ولقياس أثر طريقة الدراما في . قدمت لطالبات المجموعة التجريبية

ا تنمية مهارات القراءة الجهرية المعبرة أدت الباحثة اختبارا خاص

وقد بينت نتائج الدراسة فعالية أسلوب الدراما في . لهذا الغرض

 .تنمية مهارات القراءة الجهرية

دراسة هدفت إلى معرفة أثر ) 2000 ( حموهكما أجرت

استخدام أسلوب التمثيل الدرامي في مهارات االستيعاب القرائي 

لدى طلبة الصف السابع األساسي، مقارنة بالتدريس وفقًا للطريقة 

طالبًا وطالبة في الصف ) 71(تكونت عينة الدراسة من . لتقليديةا

السابع األساسي توزعوا في أربع شعب دراسية في مدرستين تابعتين 

لمديرية التعليم الخاص، وبطريقة عشوائية تم اختيار شعبتين من 

الطالب والطالبات ليتم تدريسهما وفقًا ألسلوب التمثيل الدرامي، 

وتم  .يتان ليتم تدريسهما وفقًا للطريقة التقليديةوالشعبتان الثان

تطوير اختبار لقياس االستيعاب القرائي،تم تطبيقه بعد االنتهاء من 

. تدريس النصوص القرائية لقياس أثر الطريقة على استيعاب الطلبة

أوضحت نتائج هذه الدراسة فاعلية طريقة التمثيل الدرامي، حيث 

 .القرائي لدى اإلناث والذكورأظهرت أثرًا في االستيعاب 

دراسة هدفت إلى استقصاء أثر ) 2005(القرنة وأجرى 

استخدام أسلوب الدراما، في تنمية التفكير اإلبداعي والتحصيل في 

مبحث اللغة العربية لدى عينة من طلبة الصف الخامس األساسي في 

) 120(وقد بلغ عدد أفراد الدراسة . مدارس مديرية عمان الرابعة

لبًا وطالبة، تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية وضابطة؛ حيث طا

ولقياس . تم تطبيق أسلوب الدراما على أفراد المجموعة التجريبية

أثر هذا األسلوب، طبق اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي بصورته 

وتم أيضًا  .اللفظية على أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة

يل الدراسي في مبحث اللغة العربية على أفراد تطبيق اختبار التحص

كشفت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين . المجموعتين

متوسط أداء طلبة الصف الخامس الذين تلقوا تعليمهم بأسلوب 

الدراما، ومتوسط أداء الطلبة الذين تلقوا تعليمهم باألسلوب 

كما أظهرت . لدراماالتقليدي، لصالح الطلبة الذين تعلموا بأسلوب ا

النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء 

الذكور ومتوسط أداء اإلناث، وعدم وجود أثر ذي داللة إحصائية 

للتفاعل بين متغيري المجموعة والجنس في التفكير اإلبداعي 

 .والتحصيل في مبحث اللغة العربية

ما التعليمية في دراسة عن أثر الدرا) 2006 (العموشوأجرى 

تنمية مهارات التحدث لدى تالميذ الصف السادس األساسي في 

وقد أجريت الدراسة على عينة من تالميذ الصف . ضوء جنسهم

تلميذا وتلميذة في شعبتين، ) 93(السادس األساسي تألفت من 

إحداهما تجريبية،عّلمت بأسلوب الدراما : قسموا إلى مجموعتين

ابطة عّلمت بالطريقة العادية، وقد وّظف التعليمية، واألخرى ض

دقة " ؛ لقياس مهارتي التحدث "اختبار التحدث الموقفي"الباحث 

وبعد تحليل البيانات . لدى التالميذ" الضبط، ووظيفية األداء

إحصائيًا، أسفرت الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيًا بين 

الح متوسطي عالمات المجموعتين التجريبية والضابطة، لص

المجموعة التجريبية التي عّلمت بأسلوب الدراما التعليمية، وذلك 

وعدم ". دقة الضبط، ووظيفية األداء" على كل من مهارتي التحدث 

وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي عالمات المجموعتين 

التجريبية والضابطة تعزى إلى الجنس، ووجود فروق دالة إحصائيًا 

دقة "  مجموعات التفاعل وذلك على مهارةبين متوسطات عالمات

  ".الضبط

يتضح مما سبق أهمية الدراما بوصفها أسلوب تدريس في 

فضًال عن أهداف نفسية  تنمية المهارات اللغوية عند الطلبة

 .وقد أكدت نتائج الدراسات السابقة ذلك. واجتماعية متعددة

فقد أظهرت نتائج الدراسات السابقة جميعها تفوق 

عات التجريبية على المجموعات الضابطة، أي أن هناك أثرًا المجمو

 .إيجابيًا ألسلوب الدراما التعليمية، وهذا ما أظهرته الدراسة الحالية

وتبين من خالل عرض تلك الدراسات تنوع مستويات أفراد 

العينات المستخدمة؛ فقد تراوحت مستويات العينات المختارة بين 

 .اسيينالصفين الثاني والعاشر األس

تنوع المهارات اللغوية التي طبقت عليها الدراما  كما يالحظ

أثر ) 1994نديدة، ( و)1990أبو حرب، (التعليمية، فقد تناول 

) 2000حموه، (في تنمية قدرات التعبير الشفوي، وتناولت  الدراما

صوالحة، (أثرها في تنمية مهارات االستيعاب القرائي، وتناولت 

ة مهارات القراءة الجهرية المعبرة، وتناول أثرها في تنمي) 2000

أثرها في تنمية التفكير اإلبداعي، وتناول ) 2005القرنة، (

ولم يجد  .أثرها في تنمية مهارات التحدث) 2006العموش، (

الباحثان دراسة تختص ببيان أثر الدراما في تدريس قواعد اللغة 

 . سات السابقةالعربية في تحصيل الطلبة، وهذا ما يميزها عن الدرا
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 كالطريقة، :عددًا من المتغيرات وتناولت الدراسات السابقة

وقد أشارت نتائج . والجنس، والتفاعل بين الطريقة والجنس

أبو حرب، نديدة، حموه، (الدراسات التي تناولت متغير الجنس 

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ) القرنة، العموش

بين الطريقة والجنس، لذا لم يتناول الباحثان إلى الجنس أو التفاعل 

 .هذا المتغير

ن  أن ف- من خالل استعراض الدراسات السابقة–نالحظ 

فقد أوضح العديد من التربويين أهمية ؛ اهتمامًا ملحوظانال  الدراما

في إمداد األطفال  فن الدراما بوصفه أداة تعليمية أثبتت نجاحًا

 . في مجاالت متعددةبالعديد من الخبرات التعليمية

وغاية الباحَثين من استخدام أسلوب التمثيل الدرامي في 

تدريس قواعد اللغة العربية هي التغلب على ما في النحو من صعوبة 

وجمود، بالربط بين اللغة الفصيحة السهلة والحياة اليومية؛ فالطالب 

عند ممارسته اللغة الفصيحة في موقف حياتي يدرك أن قواعد اللغة 

العربية جزء من لغته وبالتالي جزء من حياته، ما يزيد من رغبته 

 .ودافعيته لفهمها وتعلمها ويقود بالنتيجة إلى رفع مستوى تحصيله

  وأسئلتها مشكلة الدراسة

تدني مستوى التحصيل في مادة  تتلخص مشكلة الدراسة في

وكثرة األخطاء النحوية التي يرتكبها طلبة المرحلة القواعد 

 على الرغم من محاوالت عدد كبير من الباحثين سية العليا،األسا

، لتغلب على هذه المشكلة ومناقشتها، فإن المشكلة مازالت قائمةا

 مما يتطلب ،نتيجة الستخدام طرائق تدريس ال تتفق وطبيعة المادة

استخدام طرائق تدريس مالئمة تمكن الطلبة من التغلب على 

 .الصعوبات النحوية

يمكن الطالب من  لوب فعالطلب استخدام أستت فالمشكلة

توظيف قواعد النحو في مواقف حياتية ليدرك أنها جزء من لغته 

وال غنى له عنها، ما يزيد من دافعيته لفهمها ويؤدي بالتالي إلى رفع 

 فمستوى التحصيل مؤشر على مدى نجاح مستوى تحصيله؛

جهة، والمتعلمين العملية التربوية، وتدنيه مشكلة تقلق المعلمين من 

 . وذويهم من جهة أخرى

  :وتأتي هذه الدراسة لتجيب عن السؤال اآلتي

هل يختلف تحصيل طالبات الصف العاشر األساسي اللواتي 

يتعلمن مادة القواعد بأسلوب الدراما التعليمية عن الطالبات اللواتي 

 يتعلمنها بأسلوب التدريس التقليدي؟

 : أهمية الدراسة

 : الدراسة أنيتوقع من هذه

تساعد المعلمين في اكتشاف طريقة قد تدفع الطالب إلى  .1

التعلم بهدف تحسين نتائجهم، باإلضافة إلى إكسابهم مهارات 

وجدانية وانفعالية وحركية، تحقق تعلمهم على نحو أفضل مما 

 . هو عليه اآلن

تعرف معلمي اللغة العربية أسلوب الدراما التعليمية، من أجل  .2

ب التدريس المتبعة وتطويرها في المدارس تحسين أسالي

 . باستمرار

تفيد المشرفين والقائمين على تدريب المعلمين في رفد برامج  .3

 . إعداد المعلمين وتدريبهم

تخدم مديرية المناهج، إذ يمكن توظيف نتائجها في خطط  .4

 . تطوير المناهج وطرائق التدريس
تدريس تلبي حاجات بحثية في مجال التدريس بشكل عام، و .5

قواعد اللغة العربية بشكل خاص، وتمهد إلجراء مزيد من 

الدراسات حول أثر استراتيجيات التدريس المتعددة في 

 . التحصيل واالتجاه نحو المادة

 :التعريفات اإلجرائية

: تتضمن التعريفات اإلجرائية ثالثة مصطلحات أساسية هي

ي، والتحصيل أسلوب الدراما التعليمية، وأسلوب التدريس التقليد(

 : على النحو اآلتي) في قواعد اللغة العربية

 أسلوب الدراما التعليمية

طريقة لتنظيم المحتوى التعليمي للمادة الدراسية، وأسلوب 

، تتضمن إعادة تنظيم المادة التعليمية وتشكيلها في مواقف اتدريسه

 ،عملية، والتركيز على العناصر واألفكار المهمة المراد توصيلها

قوم الطلبة بتمثيل األدوار المتضمنة للمواقف، وذلك لخدمة وي

 .المادة التعليمية وتفسيرها وتوضيحها تحت إشراف المعلم

 أسلوب التدريس التقليدي

نهج كتاب قواعد اللغة  هو األسلوب الذي يعتمد فيه المعلم

العربية القائم على الطريقة االئتالفية التي تمزج بين االستقراء 

النص، فيعرض المعلم ما في الكتاب من أمثلة ونصوص والقياس و

ويناقشها مع الطلبة ثم يقوم بتوضيح المفاهيم والمصطلحات، 

ويأخذ التغذية الراجعة فيعزز بشكل فردي في معظم  فيطرح األسئلة

الوقت، وبذلك يكون دور المعلم أساسيًا في قيادة الصف وإدارته، 

 .  عندما يطلب منه ذلكويكون المتعلم مستعينًا أو مشاركًا

 التحصيل في قواعد اللغة العربية

هو العالمة الكلية التي يحصل عليها الطالب في االختبار 

ه الباحثان وفق المستويات المعرفية الثالثة التحصيلي الذي أعد

 .للمفاهيم القواعدية الجديدة الب مدى استيعاب الطلبلوم، ليبين

 عينة الدراسة

طالبة من طالبات الصف العاشر ) 120 (طبقت الدراسة على

من مدرستين ا األساسي، موزعاٍت على أربع شعب تم اختياره

األردنية الدولية : التعليم الخاص/تابعتين لوزارة التربية والتعليم

واختيار المدرستين كان قصديًا، حيث إنهما مدرستان . والعمرية

وطالبات واقعتان في منطقة تالع العلي في العاصمة عمان، 

 .المدرستين من بيئة اجتماعية واقتصادية متقاربة جدا

 أداتا الدراسة

 : استخدمت في هذه الدراسة األداتان اآلتيتان
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 المادة التعليمية ممثلة بالنصوص الدرامية. ١

اختيار وحدة من الفصل الدراسي الثاني من كتاب قواعد تم 

) المفاعيل(دة وهي وح. 2006/2007اللغة العربية للصف العاشر 

المفعول ألجله، والمفعول فيه، والمفعول : وتضم ثالثة دروس وهي

. والقيام بإعداد نصوص درامية خاصة بدروس الوحدة المنتقاة. معه

انظر (وتتضمن ما يأتي . تدريسية وتقديمها على شكل خطط

 ):  كنموذج٢الملحق رقم

 .األهداف التعليمية .1

 . الوسائل واألدوات الالزمة .2

 .ت سير الدرسخطوا .3

 .النصوص الدرامية .4

والنصوص بما يأتي  االستعانة في إعداد تلك الخططتوتم: 

 .الخبرة في تدريس اللغة العربية لمختلف المراحل األساسية .1

في مركز ) الباحثة(الدورة التدريبية التي تلقاها أحد الباحثين .2

 .2006/الفنون األدائية خالل شهر تموز

لمعلمين المتميزين في اللغة عرض المادة على عدد من ا .3

 .العربية الذين أفادوها بمالحظاتهم القيمة

يأتي في إعداد هذه النصوص  مراعاة ماتوتم: 

انسجام محتوى النصوص مع األهداف، بشكل متسلسل  .1

 .ومنظم

 .ارتباط هذه النصوص بحياة الطالبة وبيئتها ومجتمعها .2

 .يهالغة الحوار مع المرحلة العمرية التي ستؤد تناسب .3

تضمين النصوص الدرامية عنصر الفكاهة لترغيب الطالبات  .4

 .وجذب انتباههن

 .تعزيز محتوى النصوص قيمًا واتجاهات إيجابية .5

تقديم المفاهيم النحوية بشكل متآلف مع الحوار دون تصنع أو  .6

 .تكّلف

تضمين الحوار تطبيقًا للقواعد النحوية بشكل عفوي، يحقق  .7

 .االستخدام الصحيح لها

كون عدد المؤدين لهذه النصوص مناسبًا لمساحة العرض أن ي .8

في الغرفة الصفية ويضمن اشتراك أكبر عدد من الطالبات في 

 .التجربة

المطلوبة لكل نص بسيطة ) الديكورات(أن تكون األدوات و .9

 .فرة دون تكاليف ماديةاومتو

 اختبار قواعد اللغة. 2

 عينة هو االختبار الذي يقيس درجة التحصيل الكلي عند

الدراسة بعد تعلمهم المادة التعليمية، وذلك للمقارنة بين 

فكان االختبار في . المجموعتين لمعرفة أثر الطريقة في التحصيل

 ): 1انظر الملحق رقم(وقد تكون من قسمين). المفاعيل(وحدة 

فقرة من نوع ) 16(يتألف من سؤال يتضمن  :القسم األول

بدائل واحد منها صحيح فقط، ) 4(االختيار من متعدد، لكل فقرة 

. أسئلة من نوع اإلجابات القصيرة) 8(يتألف من : والقسم الثاني

 .عالمة) 100(وكانت العالمة الكلية لالختبار من 

 :اتبع الباحثان في إعداد االختبار الخطوات اآلتية

من ) المفاعيل(تحديد األهداف التعليمية الخاصة بوحدة  .1

 للصف العاشر باالستعانة بدليل كتاب قواعد اللغة العربية

 .المعلم
إعداد جدول مواصفات يتضمن الدروس المختارة ووزن كل  .2

منها قياسًا لعدد الحصص التي يحتاجها كل درس، ويراعي 

التذكر، (جدول المواصفات المستويات المعرفية الثالثة لبلوم 

صياغة أسئلة االختبار التحصيلي وفقراته ، و)الفهم، التطبيق

 . لجدول المواصفاتوفقًا

عرض االختبار في صورته األولية على مجموعة من المحكمين  .3

 . ذوي الخبرة واالختصاص؛ للتأكد من صدق المحتوى

 .تعديل فقرات االختبار بناء على ملحوظات أغلبية المحكمين .4

 . وضع االختبار في صورته النهائية .5
ويات يبين توزيع فقرات االختبار على المست )1(والجدول رقم 

 :المعرفية الثالثة

 .توزيع فقرات االختبار التحصيلي على المستويات المعرفية الثالثة ):1(رقم ل جدو

 أسئلة التطبيق أسئلة الفهم أسئلة التذكر المستويات الدروس

 )1(9س )1(3 س2س 4س ) 2/4/5/8(1س )1(1س المفعول ألجله

 )3(9 س8س )3(3س 5س) 4/9/11/12(1س )3 (1س المفعول معه

 )2(9س )1/2(6س )2(3س 7س) 7/14/15/16(1س )6/10/13(1س المفعول فيه

 

 صدق االختبار

للتحقق من صدق االختبار تم عرضه على مجموعة من 

كل منهم نسخة من   إذ سلم؛اللغة العربيةبصين تالمحكمين المخ

وقد عدل الباحثان االختبار .  ليدونوا مالحظاتهم عليها؛االختبار

تغيير بعض األمثلة : ملحوظات المحكمين، وكان من أبرزهابناء على 

إعادة صياغة بعض األسئلة لتكون أكثر ولعدم مالءمتها أو وضوحها، 

توثيق اآليات القرآنية الواردة في االختبار وكتابتها ووضوحًا، 

 . العثمانيبالرسم 

 ثبات االختبار

ية من للتأكد من ثبات االختبار تم إجراؤه على عينة استطالع

طالبات مجتمع الدراسة، ومن خارج عينة الدراسة بلغ عدد أفرادها 

طالبة من الصف العاشر في مدارس الرضوان التابعة للقطاع ) 27(

الخاص، ثم أعيد على العينة نفسها بعد أسبوعين في ظروف 

بين ) بيرسون(مشابهة، واختبر ثباته باستخدام معامل ارتباط 

 وهذا يشير إلى معامل ثبات مناسب، ،)0,85(التطبيقين، وبلغ 

 .ويفي بأغراض الدراسة الحالية
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  إجراءات تنفيذ الدرس باستخدام أسلوب الدراما التعليمية

البد من اتباع إجراءات محددة قبل الحصة وخاللها لتنفيذ 

الدرس وفق األسلوب المذكور، وذلك لضمان فاعليته ونجاحه، ذلك 

يؤدي إلى نجاح العمل، وفيما يأتي أن تنفيذ اإلجراءات بشكل جيد 

  :توضيح لهذه اإلجراءات

 )قبل موعد الحصة(

 :التحضير والتدريب

 مصورة من نسخًاهن وزع عليت والبات عددًا من الطةنتقي المعلمت -

 .الدراميالنص 

 بنيتدرعلى المجموعة ليحفظنها و) الشخصيات (ع األدواروزَّ ُت-

 . المعلمةعليها تحت إشراف

 . الديكوراتوز األدوات واألزياء المطلوبة جهُت -

 )في الحصة(

 :التطبيق والتغذية الراجعة

- رض األهداف على وسيلة تععلى اللوح والدرس عنوان  كتبي

 .مناسبة

 .إحدى الطالبات انيب عنهت للمشهد أو ةمهد المعلمت -

تقدم الطالبات المشهد أمام زميالتهن بصوت واضح مسموع مع  -

 .سد المصاحبة للكالمحركات الج

تقوم المعلمة بمحاورة الطالبات حول المشهد   بعد انتهاء العرض-

 .من خالل أسئلة تقويمية مختلفة

، ومن ثم تعرضها  القاعدةالبات استنتاجإلى الطة طلب المعلمت -

 .أمامهن

، تتابعه في الحصة بواجب بيتي مناسبة الطالبات كّلف المعلمت -

 .التالية

 راسة إجراءات الد

 :تم القيام بالخطوات التالية لتحقيق هدف الدراسة

الحصول على كتاب من مديرية التربية والتعليم الخاص في  .1

محافظة العاصمة لتسهيل مهمة أحد الباحثين في تطبيق 

 . أدوات الدراسة في المدارس الخاصة التابعة لها

 زيارة مديرتي المدرستين اللتين تم اختيارهما وذلك للحصول .2

 .على موافقتهما

توزيع مجموعات الدراسة إلى مجموعتين واحدة تجريبية  .3

 . وأخرى ضابطة

تم إجراء اختبار للتأكد من تكافؤ  قبل بدء التجربة .4

القيام بالتحليل اإلحصائي لنتائج االختبار، المجموعتين، وتم 

 .والتأكد من أن المجموعتين متكافئتان

رس المجموعة التجريبية تم إطالع الباحثة المعلمة التي تد .5

على المادة التعليمية، كي تتهيأ معها وتهيئ الطالبات لتطبيق 

 . أسلوب الدراما التعليمية

6. التعاون مع المعلمة باختيار الطالبات المناسبات ألداء تم 

األدوار، ووزعت نسخ من النصوص الدرامية على الطالبات 

ها وقد أشرف المشتركات، وأعطين الفرصة الكافية للتدرب علي

 .أحد الباحثين على ذلك دون تدخل منه

تم تطبيق المواقف الدرامية في الحصص المخصصة لقواعد  .7

اللغة العربية وفي الغرفة الصفية لكل شعبة تحت إشراف أحد 

 .الباحثين ودون تدخل منه

  إلى تاريخ1/3/2007استغرق التطبيق شهرًا من تاريخ  .8

1/4/2007. 
ص المقررة، تم إجراء االختبار بعد االنتهاء من الحص .9

  .للمجموعتين التجريبية والضابطة التحصيلي
بتصحيحه كل على حده،  بعد إجراء االختبار قام الباحثان .10

ة، ما دل على صدق التصحيح، ثم رصدت قاربوكانت النتائج مت

 .النتائج
 . بعد ذلك تم القيام بتحليل النتائج ومقارنتها .11

 نتائج الدراسة 

 عن سؤال الدراسة حسبت المتوسطات الحسابية لإلجابة

القبلية والبعدية الخام للمجموعتين الضابطة والتجريبية والجدول 

 .يبين ذلك) 2(رقم 

المتوسطات الحسابية الخام واالنحرافات  ):2(رقم الجدول 

 المعيارية للدرجات القبلية والبعدية للمجموعتين الضابطة

 .التجريبية

 االختبار البعدي االختبار القبلي

المجموعة
عدد 

باتالطال
المتوسط

الحسابي

رافحاالن

المعياري

المتوسط

الحسابي 

االنحراف

المعياري

 16.01 64.95 13.86 67.97 60 الضابطة

 11.80 74.10 14.75 70.17 60 التجريبية

) 67.97(بلغ المتوسط الحسابي القبلي للمجموعة الضابطة 

، وبلغ المتوسط الحسابي القبلي )13.86(بانحراف معياري 

وبلغ ). 14.75(بانحراف معياري ) 70.17(للمجموعة التجريبية 

بانحراف ) 64.95(المتوسط الحسابي البعدي للمجموعة الضابطة 

 وبلغ المتوسط الحسابي البعدي للمجموعة .)16.01(معياري 

 ). 11.80(بانحراف معياري ) 74.10(التجريبية 

ناك فرقًا ظاهريًا في متوسطات ويظهر من ذلك أن ه

المجموعتين التجريبية والضابطة بعد إجراء البرنامج المعتِمد على 

على أن الفروقات في تحصيل طلبة . أسلوب الدراما في التدريس

 . المجموعتين التجريبية والضابطة القبلية كانت متقاربة إلى حد ما

عند مستوى والختبار ما إذا كان هناك أثر ذو داللة إحصائية 

للبرنامج التدريبي في تحصيل طالبات الصف ) α = 0.05(الداللة 

العاشر األساسي، تم حساب المتوسطات الحسابية البعدية المعدلة 

 .للمجموعتين، التجريبية والضابطة على االختبار التحصيلي البعدي

بلغ المتوسط الحسابي البعدي المعدل لعالمات المجموعة 

، والمتوسط الحسابي البعدي المعدل لعالمات )73.29(التجريبية 

، ما يشير إلى تحسن ملحوظ في )65.75(المجموعة الضابطة بلغ 
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درجات طالبات المجموعة التجريبية، وربما يعود ذلك إلى أثر 

البرنامج التدريبي الذي أدى إلى زيادة درجات تحصيل طالبات 

 درجات الطالبات العاشر األساسي اللواتي خضعن للبرنامج مقارنة مع

 .اللواتي درسن بأسلوب التدريس التقليدي

ولفحص داللة الفرق بين هذين المتوسطين استخدم تحليل 

يبين ) 3(والجدول رقم  )ANCOVA) (التباين المشترك( التغاير

 .النتائج

 والبعدي تبارين القبليالمتوسطات الحسابية لعالمات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة على االخ ):3(  رقملجدو

 مستوى الداللة Fقيمة  متوسطات المربعات مجموع المربعات درجة الحرية مصدر التباين

 0.000 148 13072.677 13072.677 1 االختبار القبلي
 19.2590.000 1692.100 1692.100 1 المجموعة

   87.560 10279.573 117 الخطأ

    25863.925 119 المجموع

 

بينت نتيجة تحليل التباين المشترك لنتائج االختبار البعدي 

بعد استبعاد الفروق في االختبار القبلي بين المجموعتين الضابطة 

 α(والتجريبية وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في درجات ) 0.05= 

للفرق بين متوسطي ) F(تحصيل الطالبات، حيث بلغت قيمة 

، وهذه أكبر من القيمة الحرجة التي )19.259(المجموعتين 

 α( ومستوى الداللة) 1.117 (عند درجات حرية) 3.92(تساوي 
، وقد بينت المتوسطات الحسابية المعدلة في الجدول )0.05= 

 حيث بلغ ؛أن هذا الفرق كان لصالح المجموعة التجريبية) 3(

بعدي المعدل لطالبات المجموعة لتجريبية المتوسط الحسابي ال

، )65.75(في حين بلغ لطالبات المجموعة الضابطة ) 73.29(

وهذا يشير إلى أثر أسلوب الدراما في مستوى تحصيل الطالبات في 

ن مستوى تحصيل الطالبات اللواتي درسن إ حيث ؛مادة النحو

 بأسلوب الدراما قد ارتفع بشكل ملحوظ عن مستوى الطالبات

 . اللواتي درسن بأسلوب التدريس التقليدي

 مناقشة النتائج 

كشفت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 

، في التحصيل بين المجموعة التجريبية )α = 0.05(الداللة 

 فبمقارنة ،والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية

عة التي درست المتوسطات الحسابية يالحظ تفوق طالبات المجمو

درست  المادة ذاتها بأسلوب الدراما التعليمية على المجموعة التي

بأسلوب التدريس التقليدي، ما يشير إلى أثر الدراما في رفع 

  .مستوى تحصيل الطالبات

أن مستوى داللة الفرق اإلحصائي بلغ  وقد أظهرت النتائج

أثر هذه لصالح أسلوب الدراما التعليمية، ما يشير إلى ) 0.000(

الطريقة في التحصيل، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 

التي أكدت تفوق الطلبة الذين تعلموا مهارات ) 2000حموة، (

االستيعاب القرائي باستخدام أسلوب التمثيل الدرامي مقارنة بالطلبة 

أبو حرب، ( ومع نتائج دراسة ،الذين تعلموا وفقًا للطريقة التقليدية

التي أظهرت تفوقًا في قدرات التعبير الشفوي لدى الطلبة ) 1990

الذين درسوا بأسلوب التمثيل الحركي للنصوص اللغوية على الطلبة 

) 2005القرنة، ( ونتائج دراسة ،الذين درسوا بالطريقة التقليدية

 في تحصيل الطلبة الذين درسوا بأسلوب التي أظهرت ارتفاعًا

العموش، (، ونتائج دراسة بداعيالدراما ونموًا في تفكيرهم اإل

التي أظهرت تطورًا في مهارات التحدث عند الطلبة الذين ) 2006

 .درسوا باستخدام أسلوب الدراما

ويرى الباحثان أن سبب تفوق طالبات المجموعة التجريبية في 

العالمة الكلية لالختبار يعود إلى أن دراسة قواعد اللغة العربية 

 ساعد الطالبات على إدراك المفاهيم ميةبأسلوب الدراما التعلي

باإلضافة إلى استمتاعهن بالعرض النحوية بصورة أعمق وأسلس؛ ف

 وفهمهن لألحداث قد ميزن الجمل التي تمثل الموضوع النحوي،

وقد ظهر ذلك من خالل إجاباتهن عن األسئلة التي طرحت بعده 

ستخدام كتقويم مرحلي، وفي االختبار التحصيلي كتقويم ختامي، فا

اللغة الفصيحة في موقف حياتي جعل الطالبات يستنتجن أن قواعد 

اللغة العربية جزء من لغتهن وبالتالي جزء من حياتهن، ما زاد 

 .دافعيتهن لفهمها وقاد بالنتيجة إلى رفع مستوى تحصيلهن

ويتالءم أسلوب الدراما ونظريات التعلم الحديثة، فنظرية 

ترى أن تعلم أي موضوع " كتشافالنمو المعرفي والتعلم باال"

يعتمد أساسًا على طريقة العرض ومدى مالءمته لخصائص المتعلم، 

حيث ترى أن المتعلم يبني معرفته بنفسه من خالل تفاعله المباشر 

، وأسلوب الدراما كما اتضح )2009 عبيد،(مع المادة التعليمية 

ا أنه يالئم سابقا يشرك الطالب بشكل فعال في العملية التعليمية، كم

 . خصائص المتعلمين

التي " النظرية البنائية"ويتفق أسلوب الدراما التعليمية مع 

 - كما ترى هذه النظرية-، فلكل فردالتعلم اللفظي ذي المعنىتعتمد 

 في خبرة عندما يمرتركيب عقلي للخبرات التعليمية، والطالب 

 التركيب ذلك فإن ذات سياق ومعنى متصل بخبراته السابقة،جديدة 

 بالخبرات يعاد تشكيله من جديد من خالل دمج المعلومات الجديدة

أبو غزالة، ( بنيته المعرفية، لتصبح جزءًا ال يتجزأ من السابقة

والدراما التعليمية ساهمت في اكتشاف ) phillips, 2000؛ 2008

الطالبات للمفاهيم النحوية وترسيخها صوريًا في بنائهن المعرفي من 

اقف درامية مستقاة من حياتهن ال جمال متفرقة أو نصا خالل مو

 .جامدَا

التي " النظرية االجتماعية"كما تتوافق الدراما التعليمية مع 

استخدام الصيغ المختلفة للتعلم بالمالحظة تدعو تطبيقاتها إلى 
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قوم على عناصر مشتركة من صة تاستخدام نماذج أو تطبيقات وخاو

قوم على استخدام التآزر الحركي أو تة الحركي واألنشطة المعرفية

 )2004الزيات، (.العضلي أو العصبي

وقد تميزت طالبات المجموعة التجريبية عن المجموعة 

في التعلم، كما تميزت  الضابطة بأنهن منحن الفرصة للمشاركة

 حصصهن باإلثارة والنشاط مما أثار حواسهن بشكل فعال في

ه أدى إلى استيعاب المعلومة وتثبيتها المالحظة والحركة، وهذا بدور

 .في أذهانهن بشكل جيد

وقد يسرت الدراما التواصل بين الطالبات فأدت ما يسمى 

إذ انتقلت المعلومة بينهن بصورة مبسطة، فالطالب " تعلم األقران"

 ).McCaslin, 2000(يتعلمون من بعضهم أثناء قيامهم بالتمثيل 

الدراسة اتفقت مع نتائج أن نتائج هذه يتبين مما سبق و

فعال لكثير  تعليمي الدراما التعليمية أسلوبالدراسات السابقة بأن 

من األغراض التعليمية؛ وذلك لقدرتها على تحسين تحصيل الطلبة، 

 متنوعةووإظهار مهاراتهم وقدراتهم من خالل لعبهم ألدوار مختلفة 

: خصية معتمدين على أدواتهم الش؛تقودهم إلى التعبير السليم

 .الصوت والجسد

فالخبرات الممثلة تعمل على بث روح العمل الجماعي، وكشف 

ذات الطالب، والقضاء على خجله،  المواهب عند الطلبة، وتأكيد

إضافة إلى أن الطالبات اللواتي تلقين تعليمهن بأسلوب الدراما قد 

اكتسبن قدرات حسية مباشرة؛ حيث قامت الطالبات بأداء األدوار 

ن أو شاهدن زميالتهن يقدمنها أمامهن، ما ساعد في تقبل بأنفسه

الدروس وفهمها فهمًا واعيًا دقيقًا، ترتب عليه زيادة تحصيلهن في 

 .االختبار التحصيلي

تكون فسفإذا أتقن كل من المعلم والمتعلم هذه الطريقة 

جديرًة برفع تحصيل الطالب في قواعد اللغة العربية، إضافة إلى ما 

 .ن تكامل وتوازن في شخصية المتعلمتحققه مقد 

 ـــاتالتوصيــــ

تي توصل إليها البحث، في أن ألسلوب في ضوء النتائج ال

اعتماد الدراما التعليمية أثرًا في تحصيل الطلبة يوصي الباحثان بـ

أسلوب الدراما التعليمية في تدريس قواعد اللغة العربية للصف 

لفعالة في رفع مستوى تحصيل  ألنها من األساليب ا؛العاشر األساسي

تدريب المعلمين ، والطالبات، وإدخال هذا األسلوب في دليل المعلم

على استخدام أسلوب الدراما التعليمية من أجل توظيفها في تدريس 

 .قواعد اللغة العربية
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 المالحق

 االختبار التحصيلي) 1(الملحق 

 

 : لسؤال األولا

 .تحت الرمز الذي يشير إلى اإلجابة الصحيحة في الجدول المرفق) ×(اختاري رمز اإلجابة الصحيحة في كل مما يأتي، ثم ضعي إشارة 

  :لـِ اسٌم منصوب يـُؤتى به :المفعول ألجله. 1

 .يبين َمن أو ما حدث الفعل بمصاحبته. د .يبين زمان أو مكان حدوث الفعل .ج .يبين سبب حدوث الفعل. ب .فعلهيؤكـَد  أ

 : مفعوًال ألجله من بين الجمل اآلتية هي) حـُـبـًا(الجملة التي وردت فيها كلمة . 2

   ]20: اآلية: الفجر[}  جمًا حبًاوتحبـّون الماَل{ :قال تعالى .أ 

 .ال مثيل لهبًا حتمنحني أمي  .ب 

 . في مطالعة الروايات ودواوين الشعرحبـّاً  أتردد على المكتبة .ج 

  . لله ولرسولهحبًاامتألْت نفسي  .د 
  :المفعول معه اسمٌ  منصوب يدّل على. 3

 .َمن أو ما وقع الفعل عليه .ب .َمن أو ما حصل الفعل بمصاحبته. أ

 .مكان حدوث الفعل .د  . زمان حدوث الفعل. ج

  :ال الشاعرق .4

 شكوى العليلِ ابتغاَء الغوِث والسندِ  سهرُت والنجم أشكو الهم مضطربًا

 : عدد المفاعيل في البيت السابق هو

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

 :إذا أردنا أن نتمم الجملة بمفعول ألجله مناسب نقول) أثنى الناقد على القصيدة: (نقول. 5

  .تشجيعًا لصاحبها. د .معجبًا بأسلوب نظمها ج .َمطلعها .ب .ًاثناًء حسن .أ

  :المفعول فيه اسم منصوب يؤتى به لـبيان. 6

  .مكان أو زمان حدوث الفعل .ب .سبب حدوث الفعل .أ

  .نوع الفعل .د .ما أو من وقع الفعل عليه .ج

  :عن الظرفية في إحدى الجمل اآلتية، وهي) نهار(خرجت كلمة  .7

  .نهارك سعيد يا أبي. ب .عقد االجتماع نهار يوم األحدي .أ

 . أعلنت النتائج نهاَر أمس .د  . تبدأ العطلة نهاَر غٍد .ج

  :الجملة التي تقدم فيها المفعول ألجله على عامله من بين الجمل اآلتية هي .8

  .طاعةً للهأحرص على رضا والدي  .ب .يحرص األب على العمل تأمينًا لرزقِ عياله .أ

  .الحرص الشديد على المال اتقاَء الفقر مذموم .د .حرصًا على راحتـِك أعددُت المّتكأ .ج

  :الجملة التي وردت فيها الواو للمعية، هي .9

 الترّنم شاِد  ونوح باٍك اعتقاديوغير مجٍد في ملتي  :قال المعري .أ

 ]11:المزمل اآلية[ .هم قليالالمكذبين أولي النعمة ومهـّلو فذرني  :قال تعالى .ب

 .هو ذليُلوَيغنى غنيُّ المالِ   ويعز غني النفس إْن قّل ماله :قال الشاعر .ج

 ]1،2،3اآلية : الضحى [ َما َودََّعَك َربَُّك َوَما َقَلىَواللَّْيِل ِإَذا َسَجى َالضَُّحى و : قال تعالى. د

  :مانظرف ز )سأنطلق اآلن( :في قولنا) اآلن. (10

  مبني على الكسر. د .مبني على السكون. ج .مبني على الفتح .ب .منصوب .أ
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  :الجملة التي يجوز فيها العطف مع رجحان المعية من بين الجمل اآلتية هي .11

  .سأحضر واألصدقاء لزيارتك .أ

  .كّل طالب واجتهاده .ب

 كيف الناس وارتفاع األسعار؟  .ج

 . الفوز بالجائزةزيد على ويتنافس خالد .د

 : هي)  العصافيرزقزقة وانطلقنا(في جملة ) زقزقة(الحالة اإلعرابية لكلمة . 12

 . وجوب النصب على المعية .ب .وجوب العطف. أ

 . جواز المعية مع رجحان العطف .د .جواز العطف مع رجحان المعية .ج

  :قال تعالى اآلية الكريمة التي ورد فيها الظرف مبنيًا، هي. 13

 ]7ق، اآلية [ َكْيَف َبَنْيَناَها َوَزيَّنَّاَها َوَما َلَها ِمن ُفروٍج  َفْوَقهْمَأَفَلْم َينُظروا ِإَلى السََّماء  .أ

 ]39: الزخرف، اآلية[  ِإذ ظََّلْمُتْم َأنَُّكْم ِفي اْلَعَذاِب مْشَتِرُكوَناْلَيْوَم َوَلن َينَفَعُكم  .ب

 ]3:العنكبوت اآلية[ َفَلَيْعَلَمنَّ اللَّه الَِّذيَن َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبيَن َقْبِلِهْما الَِّذيَن ِمن َوَلَقْد َفَتنَّ .ج

 ]55:الكهف، اآلية[ َجاءهم اْلهَدى َوَيْسَتْغِفروا َربَّهم ِإْذ َوَما َمَنَع النَّاَس َأن يْؤِمُنوا  .د

  :ظرف مكان هي) بعد(لمة الجملة التي جاءت فيها ك. 14

  . قرعِ  الجرسبعَدال يسمح لك بالدخول  .1

  . منتصف ليلة أمسبعَدوصلت الطائرة  .2

 .  غٍد بإذن اللهبعدأراك  .3

 . خطِّ النهاية بانتظار المتسابق األول بعديقف المشجعون .4

  :التي تعرب نائبًا عن المفعول فيه وردت في جملة) نصف(كلمة  .15

 .نصف المجتمع ولرجلِ المرأةُ  شريكةُ  ا .1

 . انتظرتـُك نصَف ساعة .2

 . لسان الفتى نصف ونصف فؤاده .3

 . نصَف رغيفي لصديقتي قدمت .4

  :الجملة التي يعرب فيها المصدر المخطوط تحته مفعوًال فيه هي. 16

1. منعدخول الطالباِت إلى غرفة المعلمات ي . 

 . لى المدينة بفارغ الصبر إ-صلى الله عليه وسلم  -وصوَل النبي  انتظر األنصار .2

 .من المدرسة تنتظر األم أبناءها خروَجهم .3

 .تأجل موعد المسابقة نزوًال عند رغبة المشاركين .4

 

 : السؤال الثاني

 .مفعوًال ألجله في جملة مفيدة، على أن يكون مضافًا إلى معرفة) أمل(اجعلي المصدر 

-------------------------------------------------- 

 

 : السؤال الثالث

 : فيما يأتي بما هو مطلوب بين األقواس املئي الفراغ

 )مفعوًال ألجله( ----------------يسهر الطلبةُ 

 )مفعوًال فيه( -----------------يسهر الطلبةُ 

 )مفعوًال معه( ------------------يسهر الطلبةُ 
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 : السؤال الرابع

  :نصب المفعول ألجله في كل منهاصلي بين الجمل اآلتية والعامل في 

 اسم الفاعل .عن أرضه حقٌ مشروعدفاعًا نضاُل الشعِب  .1

2. مسجون الفعل   .  للعدالةتحقيقـًا المذنب 

 صيغة المبالغة .ً  للهطاعة نقـدر واِصَل الرحم .3

 .المصدر   . لضيوفهتكريمًا قدم المعطاُء الطعاَم .4

 اسم المفعول 

 

 : السؤال الخامس

  : الجمل اآلتية والعامل في نصب المفعول معه في كل منهاصلي بين

 الصفة المشبهة   .الشمسشروَق استيقظُت و .1

 اسم المفعول  .  الالزم لشراء السلعةالماَلأبي قادم و .2

 اسم الفاعل    حزنـَهاليائس مهجور و .3

 الفعل المصدر  . الموسيقى مدعاة للتشتتسماَعدراستـُك و .4

 

 :السؤال السادس

 . ظرف مكان في الثانية وفي جملتين مفيدتين بحيث يأتي في األولى ظرف زمان) بعد(لظرف ضعي ا

--------------------------------------------  

---------------------------------------------- 

 

 :السؤال السابع

 : يأتيبيني نوع المضاف إليه بعد كل ظرف من الظروف المخطوط تحتها في كل مما 

1 .الحـِلم الغضِبساعةَ  إّنما يـُعرف . ----------------- 

 ------------] 26:األنفال اآلية [ َأنُتْم َقِليٌل مُّْسَتْضَعُفوَن ِفي اَألْرِضِإْذ َواْذُكروْا : قال تعالى.2

---------------- ]47 الزمر،اآلية[   َنَشاءَحْيُثَثَنا اْلَأْرَض َنَتَبوَُّأ ِمَن اْلَجنَِّة  َوَقاُلوا اْلَحْمد ِللَِّه الَِّذي َصَدَقَنا َوْعَده َوَأْوَر:قال تعالى. 3

----- 

  السؤال الثامن

  :اشكلي الكلمات التي تحتها خط واقرئي كل جملة من الجمل اآلتية

  .قراءاتـهينسجم المطالع و .٣ .طريقـتهكلُّ شيخ و .1

 .في رعاية ِأبنائهما الزوجةالزوج و يشترك .٤ . الضيوِفقدومأعدِت القهوةُ  و .2

 

 السؤال التاسع 

  :أعربي ما تحته خط إعرابًا تاما

  .فهو نامٍ  من مزهر الخد نضر احتقارًاالتـَطـَأ ويحك النباَت  :قال الشاعر .1

--------------------------------------------------------------------------  

  ]6 :القمر اآلية [ َيْدع الدَّاِع ِإَلى َشْيٍء نُُّكٍرَيْوَم َفَتَولَّ َعْنهْم   :قال تعالى .2

---------------------------------------------------------------------------  

 . اللهِ عوَنسارِت القافلةُ  و :نقول .3

------------------------------------------------------------------------ 
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 )2(الملحق 
 .خطة صفية لتدريس المفعول ألجله وفق طريقة التمثيل الدرامي

 : األهداف

 :يتوقع من الطالبة بعد تطبيق هذا الدرس أن تكون قادرة على أن

 ) مصدر منصوب يأتي لبيان سبب حدوث الفعل( :المفعول ألجلهتتذكر مفهوم  -1

 . إعرابًا صحيحًاالمفعول ألجلهتعرب  -2

 .المفعول ألجلهيز العامل في نصب تم -3

4-  يأتي نكرة ويأتي مضافًا إلى معرفةالمفعول ألجلهتستنتج أن  . 

 .  يمكن أن يتقدم ويأتي في مطلع الجملةالمفعول ألجلهتستنتج أن  -5

 .  من سائر المنصوباتالمفعول ألجلهتميز  -6

 : األساليب واألنشطة

الدرس، وصوًال إلى تحقيق األهداف المعرفية باإلضافة إلى أهداف وجدانية ونفسحركية؛ من يتم اعتماد أسلوب الدراما التعليمية في تقديم 

 .خالل نص درامي معد مسبقًا، تقدمه مجموعة من الطالبات أمام زميالتهن في الغرفة الصفية

  كرم أصيل:عنوان النص

 ). يعرض المشهد في مقدمة الصف.(مضرب من مضارب البدو: المكان

 ). دقيقة15 -10مدة كل مشهد في الحصة الصفية من . (ار أحد األيامنه: الزمان

 : الشخوص

 ).شيخ العشيرة(الشيخ سالم )/أستاذ في اللغة العربية(حيدر) / االبن(سعد)/ المضيف(أبو السعد)/ الضيف(المفعول ألجله

 : األدوات الالزمة

 .عض األثوابعباءات وكوفيات وب: األزياء المالئمة لألدوار وهي عبارة عن -1

 . كحل لرسم اللحى والشوارب -2

 .عدد من البسط والوسائد -3

  )المنسف(دلة قهوة وفناجين وسدر كبير مغطى بورق القصدير -4

 . وإبريق ماء ومنشفة -5

  :خطوات سير الدرس

 وتوزع األدوار؛ ليتدربن توزع عليهن نسخًا مصورة من النص وتنتقي المعلمة عددًا من الطالبات المناسبات قبل موعد الحصة بفترة كافية  -

 .تحت إشرافها كي تقدم لهن التوجيهات الالزمة وتصوب ما يقعن به من أخطاء عليها

 .  تحفظ الطالبات أدوارهن، وتقوم المعلمة بتجهيز األدوات واألزياء المطلوبة-

 . مكان العرض، الديكورات:  ُتجهز الغرفة الصفية-

 .ت الصف بشكل يتيح لهن المتابعة بانضباط، ودون إعاقة لتحرك الطالبات المؤديات لألدوار تعدل األدراج لجلسة بقية طالبا-

 . يكتب العنوان على اللوح وُتعرض األهداف على وسيلة مناسبة-

 :إحدى الطالبات المجيدات أو تنيب عنها  تمهد المعلمة للمشهد-

تستمتعن بأحداثه، نرجو المتابعة شاكرات لكن تعاونكن في إنجاح هذا  وى أن تفدن منهستعرض لنا زميالتنا الطالبات عرضًا دراميا قصيرًا نتمن(

 ).العمل من خالل المتابعة الدقيقة له

 . تقدم الطالبات المشهد األول ثم يتوقفن لدقائق استعدادًا للمشهد الثاني وبحيث يكون لدى الطالبات تشويق لمعرفة تتمة األحداث-

 .فيات تتضمن أسئلة تقويمية متنوعة حول المفعول ألجله تستقيها من المشهد ذاته، كما تسأل عن القيم الواردة في النص تعرض المعلمة شفا-

 .  تقدم الطالبات المشهد الثاني المتمم للمشهد األول-

ة المفعول ألجله من خالل إجابتها عن حتى توظف الطالب) لماذا(تتعمد أن تبدأ األسئلة بـ و بعد انتهاء العرض تتابع المعلمة طرح األسئلة-

 .  على تعلم اللغة الفصيحة حرصًالماذا كان العرب يرسلون أبناءهم إلى البادية؟: السؤال، مثال

 . تطلب المعلمة إلى الطالبات أن يستنتجن القاعدة، وبعد ذلك تعرضها على شفافية-

 .المعلمة الطالبات بواجب بيتي مناسب  تكّلف-
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 )كرٌم أصيل( المعد لتدريس المفعول ألجله النص الدرامي

 المشهد األول

 ).األستاذ حيدر والشيخ سالم: في مضرب الشعر يقف البدوي أبو السعد مرحبًا بضيفيه(

 . صب القهوة يا بني لعمك الشيخ واألستاذ حيدر،تفضلوا تفضلواا، حي الله، أهال ومرحب: البدوي

 .تسلم يا أخا العرب: الشيخ سالم

 ،صب الغالم القهوة، فيهز الضيفان فنجانيهما مباشرة بعد رشف القهوة ويرجعانهاي(

 )إّال أن الغالم سعد ال يأخذ الفنجان من الشيخ سالم ألنه كان ينظر في األفق

 ؟!بالك يا بني  ما ...سعد: الشيخ سالم

 . جل غريباعذرني يا عمي الشيخ لكني أرى قطيعًا من الغنم آتيًا من بعيد يسوقه ر: سعد

 . ما غريب إال الشيطان يا سعد: األستاذ حيدر

 . أقصد أنه ليس من وادينا يا أستاذ: سعد

 . يا هال بالضيف: أبو السعد

 . السالم عليكم يا إخوان: ويقول) يقبل الرجل إلى المضرب(

 . وعليكم السالم ورحمة الله وبركاته: الجميع

 ) يجلسون ويقوم سعد بتقديم القهوة للضيف(أهال بالالفي علينا تفضل اجلس : األستاذ

 وما حاجتك؟ ... من أين جئت؟ يبدو عليك التعب ..أهال بك يا عم: سعد

خذ األغنام واسقها وقل ... ال يجوز أن نسأل الضيف عن حاله قبل أن يرتاح ثالثة أيام في ضيافتنا... يا ولد ):ينهر ابنه (أبو السعد

 .لوالدتك أن تحضر الطعام للضيف

 ؟ ...ال بأس يا: وفي الوقت الذي يهم سعد بالخروج يقول الضيف(

 . أنا أبو السعد وهذا شيخنا سالم واألستاذ حيدر أستاذ اللغة العربية: أبو السعد

 . نعم اإلخوان أنتم: الضيف

على أغنام خوفًا د ضربت في األرض ق وللكأل والماء،طلبًا التي أصابها الجفاف هذا العام، وقد جئت ... أنا من قرية المنصوبات: ويتابع

 . في كرمكم وجودكمأمًالالقرية من الجفاف والهالك، وها قد حللت في مضاربكم 

 .وصلت ديارك يا أخي: أبو السعد

 .المفعول ألجله... أنت.ال حاجة ألن تعرف بنفسك اآلن فقد عرفتك: األستاذ

 ) يهز الضيف رأسه مبتسمًا(

  أستاذ؟وكيف عرفته يا: الشيخ سالم

جئت طلبًا للكأل وضربت في األرض "وقد قدم لنا نفسه بنفسه؛ فقد قال  .ألم يقل إنه من قرية المنصوبات؟ هذا أول برهان: األستاذ

 ".خوفًا على أغنامي وحللت في مضاربكم أمًال في كرمكم وجودكم 

 .سبب حدوث الفعل) طلبًا وخوفًا وأمًال(: وقد بين من خالل قوله

 لماذا جئت؟ولماذا ضربت في األرض؟ ولماذا حللت في مضاربكم؟)... لماذا(اب عن سؤال يبدأ بـ وبذلك أج

 .  للمنسف استعدادًاستعرفنا عن نفسك بالتفصيل ولكن ليس قبل أن نتناول الغداء، هيا شمر عن ساعديك واغتسل: أبو السعد

يقوم (استخدمتني في جملتك فال يمكنني أن أرفض هذه الدعوة  وقد استعدادًابما أنك قلت شمر  : ويقولالمفعول ألجلهيضحك 

 ). ليغتسل

 . كرامة لضيفنا، ضيف وادنيا وحبًاالجميع سيتغدى عندي اليوم : أبو السعديقول 

 .  لقدره ومقامهاحترامًااألصل أن يتغدى الضيف في بيت الشيخ : الشيخ سالم

 . ما دمت في داري يا شيخ فهي خير دار: أبو السعد

 . لدعوتي لكم وللضيفاستجابةجزاك الله خيرًا، إذًا غدًا تحضرون إلى داري : الشيخ

 )يجلسون حول سدر المنسف(

 .  عليكم يا أهل الجود تخفيفًابارك الله بكم جميعًا ولكني لن أطيل المقام: المفعول ألجله

 . انشغال قومي على ماشيتهم خشيَةثم إن علي أن أعود إلى قريتي غدًا
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 وكيف الحال في قرية المنصوبات؟ :ستاذ حيدراأل

 )فيضحكون معًا(أتراك تسأل عن جاري الحال أم عن الحال بشكل عام؟ : المفعول ألجله

 .ال أنا أسأل عن األحوال بشكل عام بعد موسم الجفاف إال أني سأسألك بعد ذلك عن الحال تحديدًا :األستاذ حيدر

 .  من القحطهربًاع من العطش ومعظمهم رحلوا عن القرية لقد هلك الناس والزر: المفعول ألجله

 ؟ )الحال(ماذا ترغب أن تسأل عن 

  بين الحال وبينك فكيف أعينهم على تجاوز ذلك؟ بعض طلبتي يخلطون: األستاذ

فعندما .  حق المعرفةوالطلبة يعرفون المصدر. أنا أقل المنصوبات تعقيدًا وما يميزني أنني مصدر منصوب: ببساطة أقول: المفعول ألجله

) جئت طالبًا للكأل(أما لو قلت ).خاف(خوفًا، مصدر للفعل ) هربت خوفًا من الجفاف(و) طلب(طلبًا، مصدر للفعل ) جئت طلبًا للكأل: (قلت

كيف جئت ) كيف( بـ فطالبًا وخائفًا اسمان من المشتقات وهما كما نعلم اسما فاعل وقد أتيا إجابة عن سؤال يبدأ) هربت خائفًا من الهالك(و

 .فالحال في الغالب اسم مشتق يدل على وصف... وكيف هربت؟ جئت طالبًا وهربت خائفًا

 .الخ...رغبًة، حبًا، خوفًا، قلقًا:  فال يكون إال مصدرًا وقلبيًا غالبًا نحوالمفعول ألجلهأما 

 . ؤاخذني ما أقصد اإلساءةال ت... وهل أنت نكرة دائمًا...  أنت مصدر يا مصدر الخيرًاإذ: الشيخ سالم

 .أفهم قصدك، أنا آتي نكرًة تارة ومعرفًا باإلضافة تارة أخرى.. ال عليك: المفعول ألجله

 ) في كرمكم أمًالحللت على مضاربكم(ألم أقل مرًة 

 ؟ )انشغال قوميخشيَة لن أطيل البقاء (وقلت مرة 

 .  من إحراجكخشيًةمن المعرفة، وال نريد أن نضغط عليك  المزيد أمَلنرغب في بقائك : وأستطيع أن أقول: الشيخ سالم

لذلك كان أهل المدينة يرسلون ...  ما شاء الله أنتم تتعلمون بسرعة يا أهل البادية؛ فاللغة الفصيحة طبعكم وسليقتكم:المفعول ألجله

ة في صغرهم فينشؤون عليها سليمًة حتى لو لم يعوا على تعليم أبنائهم العربيحرصًا  ):يكمل األستاذ حيدر مباشرة(....أبناءهم إلى البادية

  .قواعد النحو واإلعراب التي نرهق أبناءنا بها اليوم

 )...يأتي سعد وهو يلهث(

 ) المشهد األول نهاية( ولكن ما سبب تأخره ولماذا هو مسرعٌ  هكذا؟ سعدها قد أتى : المفعول ألجله

 

 :المشهد الثاني

 عن تسرعي في سؤالك عن حاجتك قبل  تكفيرًا السالم عليكم، ها قد رعيت الغنم لك يا عم:سه ثم يقوليدخل سعد المضرب يلتقط أنفا

 . راحتك

 ).تكفيرًا( بوركت يا بني وأنا مسرور بك ألنك استخدمتني في جملتك؛ فقد قلت :المفعول ألجله

، أنا أجدك من أبسط )ب يذكر لبيان سبب حدوث الفعلمصدر منصو(، أنا أحبك جدًا أنت المفعول ألجلهإذن أنت .. آه ):بحماسة(سعد 

 ) يجلس بجانبه.( مني في التعرف إليك أكثررغبًةهل لي أن أسألك سؤاًال . المفاعيل

 . ما دمت استخدمتني ثانية فلك أن تسأل ما شئت يا سعد: المفعول ألجله

 أوليس الفعل؟ .. ما العامل في نصبك؟ :سعد

 . لفعلبلى، إنه ا: المفعول ألجله

 وهل يمكن أن يستغنى عن الفعل في الجملة التي ترد فيها؟ : سعد

 .  هذا سؤال يدّل على نباهة وذكاء يا سعد:المفعول ألجله

 . نعم يمكن أن يستغنى عن الفعل إذا أتي بمصدره أو أحد مشتقاته

 . هل يمكنك أن توضح ذلك بأمثلة: سعد

 ) للكأل ضرورٌة ملحةطلبًاخروجي من القرية (ول على الرحب والسعة كأن أق: المفعول ألجله

 . وبهذا تكون هذه جملًة اسمية المبتدأ فيها خروجي وضرورٌة خبره:سعد

 .  مفعوًال ألجله منصوب وعالمة نصبة تنوين الفتح- أقصد طلبًا-ويبقى إعرابك

 . رائع يا سعد: المفعول ألجله

 ). للضيف من أهم عادات البدوًا إكرامطبُخ الطعام(انتظر سأذكر لك مثاًال : سعد



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 216

 ابتغاَء سقيـُك لألغناِم (و:  مبتسمًاالمفعول ألجلهفيرديا سعد األجر مشكور .( 

 .  يبدو أنكما قد انسجمتما في الحديث:أبو السعد

 . لقد سعدت بصحبتكم والله يا أبا سعد): يربت على ظهر سعد(المفعول ألجله 

 .الساعة إلى قريتي لهبوط الليل سأنصرف هذه اتقاًءو

 !  ماذا قلت كيف تقول ذلك؟:أبو السعد

  أتعجبَت ألني ذكرت نفسي في مطلع الجملة قبل الفعل؟ :المفعول ألجله

 : أال تعلم أنه يجوز أن يتصدر المفعول ألجله الجملة فأقول

  لهبوط الليل سأنصرف اآلن، أو سأنصرف اآلن اتقاًء لهبوط الليل اتقاًء

 .  لهذا تعجبت صدر الجملة لك يا رجل، ولكني أتعجب من تعجلك في الرحيل ليس:أبو السعد

 .  منا في تعّلِم المزيد سألتك بالله أن تبقى مدة أطولرغبًة

 .فقد عرفتم عني كل شيء.  عند رغبتك سأبيت حتى الصباح، ولكني ال أجد أنكم بحاجة لتعلم المزيد نزوًال:المفعول ألجله

 .بيان سبب حدوث الفعلأني مصدر منصوب أذكر ل -

 . وآتي نكرة أو معرفًا باإلضافة إلى ما بعدي -

 . ويعمل في الفعل ومصدره أو أحد مشتقاته -

 . ويمكن لي أن أتصدر الجملة -

  ؟ فلماذا وافقت أن تنزل عند رغبتنا إذًا:الشيخ سالم

 .  لكم وعرفانًا بجودكم وحسن ضيافتكمحبًا...وافقت: المفعول ألجله

  .المفعول ألجلهحياك الله أيها  :الجميع بفرح
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 النفسيتكيفهم أثرها في  واملراهقون كما يدركها املعاملة الوالديةأنماط 
 

ريحانيسليمان 
*

، مي الذويب
**

 وعز الرشدان
**

 

 
 

 17/6/2009 تاريخ قبوله   26/3/2008 تاريخ تسلم البحث

 كمـــا يـــدركها ة الوالديـــالمعاملـــة أنمـــاط  أثـــرفعـــر تإلـــىهـــدفت الدراســـة  :ملخـــص

) 623(اختيرت عينة الدراسة عشوائيا وبلـغ عـددهم     . نفسيفي تكيفهم ال   المراهقون

وحـت أعمـارهم بـين    ا ترمن الـذكور، ) 299(من االناث و) 324(طالبـــا وطالبة منهم  

مــوزعين علــى الصــفين العاشــر واألول الثــانوي فــي مختلــف مــدارس  مــا اع) 16-17(

 معاملـــةال :مقياســـيســـتخدمت الدراســـة  ا.مديريـــة التربيـــة والتعلـــيم لعمـــان األولـــى    

ــ  فرضــيات لإلجابــة عــن  الثنــائيين ام تحليــل التبــ دســتخوا. النفســيفالتكيــة، والوالدي

 فــي التكيــف النفســي  ة الوالديــالمعاملــة ألنمــاط النتــائج وجــود أثــر  أظهــرت. الدراســة

؛ حيــث ارتــبط نمــط المعاملــة اإليجــابي كمــا أدركــه المراهقــون بمســتويات    للمــراهقين

أنمـاط المعاملـة الوالديـة،      : الكلمـات المفتاحيـة    (.مرتفعة من التكيف النفسـي لـديهم      

 )100عدد الكلمات ( ).المراهقة، التكيف نفسي

 

 

 

 

هـم  أ علمـاء الـنفس علـى ان المراهقـة مرحلـة مـن       أجمـع  :مقدمة

ــرد   ــا الفـ ــر بهـ ــكيل   ،مراحـــل النمـــو التـــي يمـ ــالغ فـــي تشـ ــأثير بـ ــا تـ  ولهـ

باكتمـال   وتعني الفتـرة التـي تبـدأ بـالبلوغ وتنتهـي             ،شخصيته بعد ذلك  

 كما توصف بانها مرحلة انتقالية تجمع بين خصائص الطفولـة    ،الرشد

 فالمراهقـــة عمليـــة تغيـــر فـــي الجوانـــب البيولوجيـــة ،وســـمات الرجولـــة

 الـبعض   يعـدها و. )2007 ،كتـاني (والمعرفية واالنفعالية واالجتماعيـة     

فتتميـز بـدايتها     ،مرحلة ذات طبيعة بيولوجية واجتماعية على السواء      

ــدوث ــرات     بحـ ــا تغيـ ــات ويرافقهـ ــين والبنـ ــد البنـ ــة عنـ ــرات بيولوجيـ  تغيـ

 ).2007 ،نقرش(اجتماعية ونفسية معينة 
 - 1 : يلـي بمـا  التغيرات التي تميز هـذه المرحلـة        أهموتتلخص  
 حيــث تظهــر قفــزة ســريعة فــي النمــو، طــوًال ووزنــًا،   :النمــو الجســدي

هـــاز تختلـــف بـــين الـــذكور، واالنـــاث باالضـــافة الـــى النمـــو الســـريع للج

يتحـــدد النضـــج  : النضـــج الجنســـي-2 .العظمـــي والعضـــلي والـــدوري

 فيتحدد   أما عند الذكور   ،الجنسي عند اإلناث بظهور الدورة الشهرية     

ــج ــي النضـ ــيتين ب الجنسـ ــم الخصـ ــادة حجـ ــع  زيـ ــول  مـ ــعر حـ ــور الشـ ظهـ

 -3 . مـع زيـادة فـي حجـم العضـو التناسـلي            ،األعضاء التناسـلية الحقـاً    
ــ:التغيـــر النفســـي ــة  رات  تـــؤدي التغيـ ــة والجســـدية فـــي مرحلـ الهرمونيـ

 فهـــم يعيشـــون ؛هالـــى تفـــاوت مشـــاعر المـــراهقين وتضـــارب إ المراهقـــة

ــوف    ــاعر الخـ ــن مشـ ــا مـ ــاج   مزيجـ ــوتر واالبتهـ ــأة والتـ ــق والمفاجـ  والقلـ
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Parents’ Interaction Styles as Perceived by Adolescents, 

and its Effect on their Psychological Adjustment 
 

Sِulieman Rehani, Faculty of Educational Sciences, University of 
Jordan, Amman, Jordan.  

May Thweib and Izz Rashdan, MOE, Amman, Jordan. 
 

Abstract: This study aimed at identifying the effect of parents’ 
interaction styles as perceived by adolescents on their psychological 
adjustment. The study sample consisted of 623 students (324 females, 
299 males) age between 16-17 years old. The sample was selected 
randomly. Both the Parents’ Interaction Styles Scale and the 
Psychological Adjustment Scale were used. Two- way analysis of 
variance was used to test the study hypotheses. The results indicate 
that there is a statistical significant effect of parents’ interaction styles 
on adolescent’s psychological adjustment, showing that positive 
interaction style correlates with high levels of psychological 
adjustment. (Keywords: Parents’ interactions styles, Adolescence, 
Psychological adjustment). 

 

 ومزاجهم وعالقاتهم تقييمهم لذاتهم مما ينعكس على ،احيانا

  ).2007 ،كتاني( االجتماعية

 التغيرات مجموعة مختلفة من المشاكل هيواجه المراهق نتيجة لهذ

 : فيما يليتتلخص

 يعاني المراهق من وجود عدة صراعات :الصراع الداخلي -1

عتماد صراع بين االستقالل عن األسرة واال: داخلية، منها

 عليها، وبين طموحاته الزائدة وتقصيره الواضح في التزاماته،

التقاليد االجتماعية، والصراع الديني وبين غرائزه الداخلية و

بين ما تعلمه من شعائر ومبادئ ومسلمات وهو صغير وبين 

تفكيره الناقد الجديد وفلسفته الخاصة للحياة، وصراعه 

راء وأفكار آا له من الثقافي بين جيله الذي يعيش فيه بم

 .والجيل السابق

 لذا، عدم تفهم الوالدين فالمراهق يشكو من : االغتراب والتمرد-2

يحاول االنسالخ عن مواقف وثوابت ورغبات الوالدين كوسيلة 

لتأكيد وإثبات تفرده وتمايزه، وهذا يستلزم معارضة سلطة 

 أي سلطة فوقية أو أي توجيه إنما هو يعداألهل؛ ألنه 

تخفاف ال يطاق بقدراته العقلية التي أصبحت موازية اس

جوهريًا لقدرات الراشد، واستهانة بالروح النقدية المتيقظة 

 تظهر لديه سلوكيات التمرد والمكابرة والعناد لذالديه، 

 .والتعصب والعدوانية

يزداد ميل المراهق إلى االستقالل عن األسرة  :الخجل واالنطواء -3

حقه وتحاول مساعدته في مواجهة مواقف في الوقت الذي تال
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 مما يزيد من صراعه فيلجأ إلى االنسحاب من ؛حياته اليومية

 .االسرة واالنطواء والخجل

 الذي يسببه رغبة المراهق في تحقيق مقاصده : السلوك المزعج-4

، يشتموقد يصرخ، فالخاصة دون اعتبار للمصلحة العامة، 

يتلف والكبار،  ويتصارع مع ،يركل الصغارويسرق، و

 وال يتورط في المشاكل،ويجادل في أمور تافهة، والممتلكات، 

 .اآلخرينيهتم بمشاعر 

 يتصرف المراهق من خالل عصبيته : العصبية وحدة الطباع-5

يريد أن يحقق مطالبه بالقوة والعنف الزائد، فهو وعناده، 

وتجدر  .لمحيطين به اإزعاج مما يؤدي إلىويكون متوترًا 

ة إلى أن كثيراًَ من الدراسات العلمية تشير إلى وجود اإلشار

عالقة قوية بين وظيفة الهرمونات الجنسية والتفاعل العاطفي 

خالل  فقد يؤدي ارتفاع مستوى الهرمونات ؛عند المراهقين

عند الذكور فتظهر هذه المرحلة إلى تفاعالت مزاجية كبيرة 

فتظهر  اإلناثأما عند  ،على شكل غضب وإثارة وحدة طبع

 )Atwater, 1992( .غضب واكتئابعلى شكل 

يرافق المشاكل السابقة مجموعة من التغيرات التي تطرأ على 

 أهمتتمثل  ،المراهقين والوالدين تؤثر في نمط التفاعل بينهما

 ، التغير في نمط اللباس:التغيرات التي تطرأ على المراهقين في

 وتدهور االهتمام األسرة،واالنعزال عن ،األقرانوالتوجه نحو 

اآلباء بالمقابل طبيعة التغيرات التي طرأت بينما ال يدرك . بالدراسة

 وتنخفض قدرتهم ،يشعرون بضعف تأثيرهم عليهمف ،على المراهقين

 مما يزيد من درجة ،)2002 ،فونتيل(على التواصل االيجابي معهم 

وفرص حدوث الصراع  ناالضغط النفسي الذي يخضع له الوالد

 اذ يسعى األباء من جهة إلى فرض سيطرتهم على المراهقين ؛بينهما

ن ي يسعى المراهقون جاهدبينما ،بحجة أنهم أكثر خبرة ومعرفة منهم

إلى تحقيق الشعور باإلستقاللية من خالل رفض جميع مظاهر 

 ويظهر هذا الصراع في مواقف .باء عليهمآلالسلطة التي يفرضها ا

 ،خوةإل والعالقة مع ا،ريقة اللباس وط، الدراسة:حياتية يومية مثل

ـارج ــ والسهر خـ، والتدخين،اآلباءومدى االلتزام بتنفيذ تعليمــــات 

 .)Atwater, 1992(ــات متأخرة ـــالمنزل لساع

 في قدرة ،المراهقينيؤثر نمط تفاعل األباء مع ابنائهم 

 فتفاعل ؛يعزز هذه القدرة أو يضعفهافقد  المراهقين على التكيف،

 ، وشتمه، وعدم احترامه، السلبي المبني على رفض المراهقآلباءا

باء التي ال تتناسب آل وتوقعات ا،معاقبته وأ،والتهديد بمعاقبته

ى ـــــؤدي إلــان يـــــوالحرم ، والرفض،نتباهالواإلهمال وعدم ا،وقدراته

 ,Houlihan(ــف السوي ـــى تحقيق التكيــــق علـــــــضعف قدرة المراه
باء اإليجابي المبني على تقبل المراهق وتفهم آل تفاعل اأما .)1992

في زيادة قدرته على فيساعد له والتعاون معه  حاجاته وإظهار الحب

 . (Strand, 2000)تحقيق التكيف السوي 

  :مشكلــة الدراســة

على درجة التكيف  ثيرأتسهم العديد من المتغيرات في الت

راهقين ومن بينها انماط المعاملة النفسي واالجتماعي لدى الم

 لذا تهدف الدراسة الحالية إلى ،الوالدية كما يدركها المراهقون

استكشاف أثر أنماط المعاملة الوالدية كما يدركها المراهقون على 

تكيفهم النفسي واالجتماعي إذ حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤالين 

  :التاليين

 لى تكيف المراهقين ؟ما أثر نمط المعاملة الوالدية ع .1

 هل يختلف ذلك األثر بــاختالف جنس المراهق ؟  .2

 :فرضيات الدراسة

ال يوجد أثر ذو داللة لمستوى تكيف المراهقين يعزى لنمط  .1

 .المعاملة الوالدية
ال يوجد أثر ذو داللة لنمط المعاملة الوالدية على تكيف  .2

 .المراهقين تعزى لجنس المراهقين

للتفاعل بين جنس المراهق ونمط  يعزى ال يوجد أثر ذو داللة .3

 .المعاملة الوالدية في مستوى تكيف المراهقين

 :محددات الدراســة

 :تتلخص أهم محددات الدراسة فيما يلي

 اقتصرت على المراهقين الذين يدرسون في مدارس :عينة الدراسة

 .مديرية عمان االولى فقط

 تراوحت أعمارهم اقتصر على المراهقين الذين :عمر عينة الدراسة

  . عاما فقط)17 - 16(بين 

  :تعريف المصطلحــات

 مجموعة اإلجراءات اإليجابية :أنماط المعاملة الوالدية •

 والمساعدة في ، واالعتزاز بالمراهق، واالهتمام،التشجيع(

القسوة البدنية، (والسلبية  ،)أداء الواجبات المدرسية

 )1998 ،نادر( ) واإلهمال،والنفسية، والحرمان، والتفرقة

يتعامل أحدهما بالتشجيع واالهتمام والمساعدة (والمتضاربة 

التي يستخدمها الوالدان ) والثاني بالقسوة والحرمان واإلهمال

 ويعبر عنها بالدرجات التي يحصل ،عند التعامل مع المراهقين

عليها أفراد الدراسة على مقياس أنماط المعاملة الوالدية 

 ويصنف نمط المعاملة إلى )1998(والمعد من قبل نادر 

 أو متضارب ،)كال الوالدين يتعامل بطريقة إيجابية(إيجابي 

 ،)أحد الوالدين يتعامل بطريقة إيجابية واآلخر بطريقة سلبية(

 .)كال الوالدين يتعامل بطريقة سلبية(أو سلبي 

 مرحلة نمائية انتقالية تتضمن مجموعة من التغيرات :المراهقة •

عرفية واالجتماعية واإلنفعالية وتمتد من عمر الجسدية والم

 وألغراض الدراســــة تم اعتمـــاد األعمـار ، عاما)19 - 12(

 . عاما فقط)17 - 16(بين 

حالة إيجابية توجد لدى المراهق : التكيف النفسي واالجتماعي •

تشير إلى تمتعه بعدد من المظاهر التي تتلخص بالحياة الهانئة 

 والشعور بالسعادة ،لرضا عن الذاتالتي من مظاهرها ا

 ويعبر عنه ، والميل إلى المرح واالستمتاع بالحياة،والتفاؤل

إجرائيا بالدرجات الفرعية والكلية التي يحصل عليها أفراد 

الدراسة على مقياس التكيف النفسي الذي طوره العلي 

 وإشباع ،تقدير الذات:  ويتضمن األبعاد التالية)2004(
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 والعالقات ، والعالقات األسرية،عراض العصابية واأل،الحاجات

 والقيم والمعايير االجتماعية إضافة إلى الدرجة ،االجتماعية

  .)2004 ،العلي(الكلية 

 :الدراسات السابقة

تناولت العديد من الدراسات السابقة العالقة بين أنماط 

ومن هذه .التفاعل األسري مع المراهق ودرجة التكيف النفسي لديه

 ,Lee, Daniels( راسات دراسة لي ودانيلز وكسنجرالد
Kissinger, 2006(  عالقة ارتباطية وجود التي اشارت نتائجها الى

 ومفهـــوم الذات ومــركز الضبط ،بيـن أنمـــاط التفاعــــل األســـري

والتحصيل االكاديمــي لدى المراهقين، اذ عبر المراهقون الذين 

بااليجابي بمفهوم ذات ايجابي ومركز اتصف نمط تفاعلهم االسري 

على من المراهقين الذين اتصف أضبط داخلي ومستوى تحصيل 

كما أظهرت دراسة بوالند وفاسوني . السلبيبتفاعلهم االسري 

 وجود (Balland,Vazsonyi & Pickering, 2006)وبيكرينج 

 ،التقارب( عالقة ارتباطية بيـــن الممارســــات الوالدية االيجابية

 وتكيف المراهقين ) والضبط، واإلشراف، والمتابعة،والدفء

 تعاطي الكحول ، إساءة استخدام االدوية،السلوك العدواني(

 اذ ساهمت الممارسات االيجابية في خفض ،)والنشاط الجنسي

وأشار  .السلوك العدواني وتعاطي العقاقير والكحول عند المراهقين

 إلى أن )Shonk, 2002  &Repinski( شونك وربنسكــي

المراهقين الذين اتصفوا بمفهوم ذات إيجابي وتكيف سوي تميز 

 كمـــا أشارت .تفاعلهم مــــع والديهم بالــــدفء والتقبــــل والدعــــم

إلى وجود عالقة بين الوظائف  )Shek, 2002(دراســة شيـــك 

 والضبط ، والتناغم بين أفراد األسرة،الصراع االسري(األسرية 

والتكيف النفسي لـدى )  والدعم والتفهم،والتواصل،الديالو

 ) والشعور بالتفوق، والرضا عن الحياة،تقدير الذات(المراهقين 

  والرضا عن األداء،تقبل األداء المدرسي(ف المدرسي ــوالتكي

 ،الجنوح( والمشاكــــل السلوكيــة ) والسلوك المدرسي،المدرسي

وأظهـــرت دراســـــة نايــــــر . )يةوإساءة استخدام العقاقير واألدو

 & Nair, Satish, Javad, John( وساتيش وجافـــاد وفينكاتش
Venkatesh, 2001 ( وجود عالقة بين تكيف المراهقين وبعض

 وأنماط ،الخصائص الشخصية(المتغيرات المتعلقة بالوالدين 

 حيث انخفض مستوى ) ومدى اضطراب الوالدين،المعاملة الوالدية

كيف المراهقين الذين امتاز تعامل والديهم بالسلبية وأظهروا قدرا ت

 وأشارت دراسة شيمبرز ).االكتئاب(عاليا من االضطراب النفسي 

 إلى (Chambers, Power & Loucks, 2001)وباور والكس 

وجود عالقة بين أنماط التعامل الوالدي كما يدركها المراهقون 

لكرب النفسي لدى المراهقين والكرب النفسي إذ انخفض مستوى ا

كما أظهرت دراسة  .الذين وصفوا نمط المعاملة الوالدية باإليجابي

 ,Santor, Graven(سانتور وكرافن وثومبســون وزوروف 
Thompson & Zuroff, 2000(  عالقة بين تفاعل األم وجود

شعور المراهق بالعجز  والسلبي المتمثل بالحماية الزائدة واإلهمال

دراسة لوهمان وجارفس  أمــــا .والقلق واالكتئابوالفشل 

)Lohman & Jarvis, 2000(  فقد أشارت إلى وجود عالقة بين

 والصحة النفسية للمراهقين ) صراع،متماسك(نمط البيئة األسرية 

حيث أظهر المراهقون الذين اتصف نمط أسرهم بالتماسك مستويات 

سون وكروكيت وهدفــت دراسة جاكب. أعلى من الصحة النفسية

)Jacobson & Kroket, 2000( إلى الكشف عن العالقة بين 

مستوى المتابعة الوالدية كأسلوب تعامل بين اآلباء والمراهقين 

 ، والجنوح، ومستوى النشاط الجنسي،االكتئاب(وتكيف المراهقين 

 حيث ساهمت المتابعة الوالدية في خفض )والتحصيل الدراسي

 والجنوح وفي رفع مستوى التحصيل االكتئاب والنشاط الجنسي

هذا وأظهرت دراسة ربنسكي . الدراسي لدى المراهقين ذكورا وإناثا

 & ,Repinski, Kucharzak, Laing(وكوشرزاك والينج وبويس 
Boyce, 1999( عالقة بين السلوك التفاعلي الصادر من الوالدين 

 ،اإلهمــــال و، والعدوانية، والتقبل، واألمن، الدعم،الدفء(واإلخوان 

 والمشاكـــــل ،تحصيل أكاديمـــي( وتكيــــف المراهقيــن )والــــرفض

 فكلما زاد الدفء والتقبل والدعم واألمن ) واإلنحـــــراف،السلوكيـــــة

الصادر من الوالدين ارتفع مستوى التحصيل وانخفضت المشاكل 

راجيتـــا وأشـارت دراســـــة كارســـون واب. السلوكية واالنحراف

 ,Carson, Aparajita, Cecyle & Chetana(وسيسيــل وشيتانــا 
 ؛ إلى وجود عالقة بين الصفات األسرية وتكيف المراهقين)1999

 ورغبة أفرادها ،حيث أظهر المراهقون الذين امتازت أسرهم بالصراع

 مستويات منخفضة من التكيف النفسي ، والتساهل،في السيطرة

لسلوك المضاد للمجتمع مقارنة بالمراهقين ومستوى مرتفع من ا

وأظهرت دراسة . الذين امتازت أسرهم بالدفء والتعاون والتقبل

 وجود عالقة بين )Taylor & Ranold, 1998(تايلور ورانولد 

تعرض األمهات ألحداث ضاغطة ناتجة عن أنماط التفاعل السلبية 

ذبذب في المعاملة مـــــع المتمثلة بعــــدم التنظيـــم والعشوائيـــــة والت

مستـــوى تقديـــر  إنخفـاض( وتكيـــف المراهقيـــن النفسي ،المراهقيـــن

 وهدفــــــت دراســـــــة باربــــــرا ).الذات وزيـــادة المشاكـــل السلوكيـــة

إلـــــى  )Barbara, Phyllis & Michelle, 1997(وفيليس وميشيــل 

 وتوفير ،اإلنتباه(التفاعــل األسري اإليجابية أنماط  مقارنــة أثــر

 ، والنقد،العدوان( والسلبية ) واحترام المشاعر والتوجيه،الدعم

 أظهرت النتائج أن األسر . على مستوى تكيف المراهقين،)والتجاهل

التي سادت فيها أنماط التفاعل السلبي عانى أبناؤهم المراهقين من 

الذيــن امتــازت أسرهم باتباع أنماط االكتئاب مقارنة مع المراهقين 

 عالقة )Slicker, 1997(  وأظهرت دراسـة سليكــر.تفاعل إيجابية

 ) ومهمل، ومتساهل، وديمقراطي،ديكتاتوري(بين األنماط الوالدية 

واشارت داود . والتكيف النفسي واالجتماعي والسلوكي للمراهقين

عالقة الكفاءة  في دراستها التي هدفت الى التعرف على )1999(

االجتماعية والسلوك الالجتماعي لطلبة الصفوف السادس والسابع 

 الى وجود ،والثامن بأساليب التنشئة الوالدية والتحصيل الدراسي

فروق ذات داللة احصائية في الكفاءة االجتماعية والسلوك 

 إذ اظهر الطلبة ؛عائدة لنمط التنشئة األسرية،الالاجتماعي بين الطلبة

 أفادوا بأنهم تلقوا نمطا ديمقراطيا في التنشئة كفاءة الذين

اجتماعية أعلى وسلوكا ال اجتماعيا أقل من الطلبة الذين أفادوا 

 ,Okeefe) وهدفت دراســة أوكيفي .بأنهم تلقوا نمط تنشئة تسلطيا
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 إلى معرفة أثر أنماط التفاعل األسري القائمة على العنف (1996

ين الوالدين على مدى تكيف الموجه نحو المراهقين أو ب

المراهقين،وقد أظهرت النتائج أن تعرض المراهقين ألنماط العنف 

األسري أدت إلى إنخفاض مستوى التكيف لديهم الذي ظهر على 

 .شكل قلق واكتئاب وانسحاب وعدوانية وجنوح

وهكذا فإن نتائج الدراسات تشير إلى أن نمط المعاملة 

 إذ أدى نمط المعاملة ؛هقين النفسيالوالدية يؤثر على تكيف المرا

 بينما اتصف ،السلبي إلى انخفاض مستوى التكيف لدى المراهقين

المراهقون الذين امتاز نمط المعاملة الوالدية معهم باإليجابي 

 ومن المتوقع أن تظهر الدراسة الحالية .بمستوى أعلى من التكيف

راسات السابقة الدراسات السابقة، مع مراعاة أن الد ونتائج تتشابه

حسب اطالع الباحثين اقتصرت على دراسة أثر النمط اإليجابي أو 

السلبي بينما تطرقت الدراسة الحالية ــ إضافة لذلك ــ إلى دراسة أثر 

اذ يفرض المنطق نمط معاملة  ،نمط المعاملة الوالدية المتضارب

ثالث يتصف فيه نمط معاملة أحد الوالدين في األسرة الواحدة 

 واعتمدت في تقييم نمط المعاملة .يجابي واآلخر بالسلبيباإل

 ،الوالدية على أراء المراهقين على اعتبار أنهم متلقون لهذه المعاملة

  .الحكم عليها ولذا فهم أكثر قدرة على تفسيرها

 :الطريقة واإلجراءات

 :مجتمع الدراسة والعينة

ول تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصفين العاشر واأل

الثانوي في مدارس مديرية التربية والتعليم لعمان األولى في 

محافظة العاصمة عمان حيث بلـــغ عدد أفراد مجتمع الدراسة 

مجتمع   توزيع أفراد)1( طالبا، ويعرض الجدول رقم )12472(

 .الدراسة حسب الصف والجنس

 .مجتمع الدراسة حسب الصف والجنس توزيع أفراد ):1(جدول 

 المجموع أول ثانوي عاشر :صفجنس 

 5990 2710 3280 ذكور

 6482 3152 3330 إناث

 12472 5862 6610 المجموع

 طالبا وطالبة يمثلون ما )623(بلغ عدد أفراد عينة الدراسة 

 )299( و إناثا)324( من مجتمع الدراسة، منهم )%5(نسبته 

 موزعين على صفوف العاشر واألول الثانوي في مختلف ،ذكورا

 ويعرض الجدول رقم ،مدارس مديرية التربية والتعليم لعمان األولى

  .الدراسة حسب الصف والجنس  توزيع أفراد عينة)2(

 . توزيع أفراد الدراسة حسب الصف والجنس:)2(جدول 

 المجموع أول ثانوي عاشر :صفجنس 

 299 135 164 ذكور

 324 158 166 إناث

 623 293 330 المجموع

 

 :د الدراسة باتباع الخطوات التاليةاختير أفرا

حددت جميع مدارس مديرية عمان األولى التي تتضمن  .1

 .الصفين العاشر واالول الثانوي مجتمعا للدراسة
اختيرت المدارس التي طبقت فيها أدوات الدراسة عشوائيا  .2

  باستخدام طريقة األرقام العشوائية

عبة دمجت شعب الصف العاشر في المدارس المختارة في ش .3

 كما دمجت شعب الصف األول الثانوي في المدارس ،واحدة

 .المختارة في شعبة واحدة

العاشر (اختير أفراد عينة الدراسة من الشعبتين المدمجتين  .4

 . عشوائيا باستخدام طريقة األرقام العشوائية)واألول الثانوي

 :أدوات الدراسة

للكشف عن العالقة بين تفاعل اآلباء وتكيف المراهقين 

 :اعتمدت الدراسة على تطبيق األدوات التالية

 ويتضمن )1998( أعدته نادر : مقياس المعاملة الوالدية-أوال 

 ،الجوانب اإليجابية والسلبية في المعاملة كما يدركها األطفال

التشجيع،  :وتشمل المعاملة اإليجابية األنماط السلوكية التالية

والمساعدة في أداء  والتفاعل، واالهتمام، واإلعتزاز بالطفل،

وتشمل المعاملة السلبية األنماط  .الواجبات المدرسية

 والنظرة ، والتهديد،الضرب( القسوة البدنية :السلوكية التالية

 ، والتفرقة،الحرمان(  والقسوة النفسيـة،)السلبية للمعاملة

والتكذيب، واالنتقاد، ورفض ، والتأنيب المستمر،والسخرية

 واإلجبار، والمقارنة، تم، والصراخ،والش ،طلبات المراهق

ونظرا الختالف العينة بين . )وعدم التقبل والنظام الصارم،

بيئة الدراسة الحالية وبيئة الدراسة التي طبق عليها المقياس 

 والثبات بطريقتي إعادة ،فقد تم استخراج دالالت صدق البناء

االختبار واالتساق الداخلي وذلك للتأكد من مدى مالءمته 

 .للبيئة األردنية

 :صدق البناء

 فقرة على )90(وزع المقياس في صورته األصلية المكون من 

 )20( منهم ، فردا من غير عينة الدراسة)40(عينة أولية مكونة من 

 طالبة من طالب الصفين العاشر واألول الثانوي بهدف )20( وطالبا

رتباط  تراوحت معامالت اال،استخراج دالالت صدق البناء للمقياس

 ورفضت الفقرات ،)005, - 76,(بين كـــل فقرة وبين الدرجة الكلية 

 )3( ويوضح الجدول رقم ،(20,)التي قل معامل إرتباطها عن 
معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية على مقياس المعاملة 

 .الوالدية

 معامالت اإلرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية على ):3(جدول 

 .ياس المعاملة الوالديةمق

رقم 

 الفقرة

معامل 

 اإلرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 اإلرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 اإلرتباط

1.,58 31.,22 61.,19* 

2.,27 32.,20 62.,40* 
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رقم 

 الفقرة

معامل 

 اإلرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 اإلرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 اإلرتباط

3.,45 33.,35 63.,45 

4.,15* 34.,46 64.,20 

5.,59 35.,40 65.,36 

6.,31 36.,50 66.,33 

7.,11* 37.,41 67.,34 

8.,19* 38.,76 68.,66 

9.,51 39.,49 69.,40 

10.,59 40.,46 70.,43 

11.,05* 41.,27 71.,49 

12.,16* 42.,36 72.,47 

13.,50 43.,38 73.,47 

14.,33 44.,31 74.,45 

15.,56 45.,52 75.,47 

16.,51 46.,35 76.,48 

17.,36 47.,49 77.,49 

18.,45 48.,62 78.,46 

19.,47 49.,57 79.,42 

20.,50 50.,29 80.,27 

21.,48 51.,48 81.,23 

22.,62 52.,55 82.,50 

23.,21 53.,67 83.,47 

24.,20 54.,35 84.,58 

25.,36 55.,27 85.,60 

26.,29 56.,13* 86.,15* 

27.,24 57.,05* 87.,51 

28.,30 58.,43 88.,28 

29.,14* 59.,37 89..51 

30.,11* 60.,35 90..36 

 تمثل الفقرات التي تم حذفها من المقياس*

 :ثبات المقياس

أستخرج ثبات المقياس باستخدام طريقتي االختبار وإعادة 

طبق المقياس على عينة أولية مكونة   حيث؛ وكرونباخ الفا،االختبار

 طالبة من طالب الصفين )20( و طالبا)20( فردا منهم )40(من 

 نفسها المستخدمة الستخراج تمثل العينة العاشر واألول الثانوي

 فكانت قيمة ،الصدق، وأعيد تطبيقه بعد أسبوعين على العينة ذاتها

 وطبقت معادلة .)75,(معامل االرتباط بيــن التطبيق األول والثاني 

كرونباخ ألفا الستخراج معامالت االتساق الداخلي فبلغت قيمة 

 . الداخليوتعبر عن مستوى عال من االتساق) 93,(الدرجة الكلية 

وبالنظر إلى دالالت الصدق والثبات للمقياس يتضح أنه يتمتع 

وبذلك تكون . بصدق وثبات مقبولين ألغراض الدراسة الحالية

 فقرة تقيس أنماط المعاملة )78(المقياس في صورته النهائيــة مــن 

 فقرة تقيس أنماط )15(الوالدية كما يدركها المراهقون منها 

 فقرة تقيس أنماط المعاملة )63(، و اإليجابيةالمعاملة الوالدية

 أجاب أفراد الدراسة على فقرات المقياس من .الوالدية السلبية

. )نعم، أحيانا، ال(خالل سّلم إجابة مكون من ثالث درجات هي 

 والبديل ، ثالث درجات)نعم(وصحح المقياس بإعطاء البــديل 

بارات اإليجابية  درجة واحدة للع)ال(والبديل ، درجتان)أحيانا(

 وتمثل العالمة .وعكست هـــذه الدرجات للفقرات ذات االتجاه السلبي

 ، الدرجة العليا للمقياس وتعبر عــن أنماط تفاعل إيجابية)234(

 الدرجة الدنيا للمقياس وتعبر عن أنماط تفاعل )78(والعالمة 

  وأفرزت استجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس المعاملة.سلبية

الوالدية نمط المعاملة المتضارب الذي يتصف فيه نمط معاملة أحد 

 على )117( وحددت الدرجة ،الوالدين باإليجابي واآلخر بالسلبي

مقياس نمط المعاملة الوالدية نقطة القطع بين أنماط المعاملة 

 :الوالدية على النحو التالي

ى نمط المعاملة اإليجابي وفيه يحصل كل والد على درجة أعل .1

 . على مقياس المعاملة الوالدية)117(من 

وفيه يحصل كل والد على درجة تقل  نمط المعاملة السلبي .2

 . على مقياس المعاملة الوالدية)117(عن 

نمط المعاملة المتضارب ويحصل فيه أحد الوالدين على درجة  .3

 بينما ، وهي تعبر عن نمط معاملة إيجابي)117(أعلى من 

 وهي تعبر عن )117 (درجة اقل منيحصل الوالد اآلخر على 

 . نمط معاملة سلبي

 ويتكون ،)1988( أعده الكبيسي :مقياس التكيف النفسي -ثانيا 

 :من بعدين أساسيين

  : ويتضمن األبعاد الفرعية التاليةالتكيف الشخصي
 فالشخص المقدر لذاته تكون فكرته عن نفسه :تقدير الذات •

 حدود إمكانياته إيجابية يثق بها ويعتمد عليها ويعرف

 .وقدراته ويتقبله اآلخرون

بامتالكه مهارات ووسائل تساعده على  :إشباع الحاجات •

 . إشباعها دون إلحاق الضرر بالمجتمع

 يتصف الفرد المتكيف في مجال األعراض :األعراض العصابية •

العصابية بقدرته على مواجهة المخاوف والقلق وال تنتابه 

وقليل الشكوك في تصرفات الوساوس واألفعال القهرية 

 .اآلخرين واإلقبال على الحياة بتفاؤل

 : ويتضمن األبعاد الفرعية التاليةالتكيف اإلجتماعي

يتصف الفرد المتكيف في مجال العالقات : العالقات األسرية •

األسرية بشعوره بالحب من أفراد أسرته واألمن والراحة أثناء 

لوالديه محب وجوده معهم وأنها تحسن معاملته، ومطيع 

 . ويحترم أفراد أسرته

يتصف الفرد المتكيف اجتماعيا بشعوره : العالقات اإلجتماعية •

بالتقدير والحب من قبل أقربائه، ومهتم بالنشاطات اإلجتماعية 

 إلى ءوقادر على إقامة العالقات اإلجتماعية دون اللجو

 .السيطرة أو العدوانية كما يتصف بالمرونة
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يتصف الفرد المتكيف في مجال  :جتماعيةالقيم والمعايير اال •

القيم والمعايير االجتماعية بمراعاته للضوابط والمعايير 

االجتماعية والخلقية متقبال لنصائح وإرشادات اآلخرين أمينا 

في تعامله مع اآلخرين، قادرا على التوفيق بين رغباته الفردية 

 .  عليه ضميره ومتقبال ألحكام الجماعةهوما يملي
 فقرات مكررة )10( فقرة فيها )80( عدد فقرات المقياس بلغ

 ،)19 ،44( ،)15 ،11( ،)51 ،72( ،)3 ،53( ،)2 ،48(هــي 

)27، 75(، )28، 77(، )37، 78(، )30، 61(، )45، 57.( 

 فقرة لمجال )11( :وقسمت الفقرات على أبعاد المقياس كالتالي

 فقرة )12(و ، فقرات لمجال إشباع الحاجات)10(و تقدير الذات،

 ، فقرة لمجال العالقات األسرية)14(و ،لمجال األعراض العصابيـــة

 فقرات لمجال )10(و ، فقرة لمجال العالقات االجتماعية)13(و

ووضع أمام كل فقرة ثالثة بدائل  .القيم والمعايير االجتماعية

عدت درجة التكيف النفسي هي  .)نعم، ال، ال أدري(لإلجابـــة هــي 

 وقد صححت استمارات الطالب ،جابات الدالة على التكيفعدد اإل

 فقرة دون المكرر منها وأعطيت درجة واحدة لكل )70(على أساس 

أي أن   فإذا كانت اإلجابة دالة على التكيف،إجابة دالة على التكيف

 للبديل )0(و) نعم( للبديــل )1(العبارة ذات اتجاه إيجابي أعطيت 

 وتم ،ان للفقرات ذات االتجاه السلبي ثم عكست هذه األوز،)ال(

 )70( وتمثل العالمة . عند التصحيح)ال أدري(استبعاد البديل 

الدرجة العليا للمقياس وتشير إلى الزيادة في مستوى التكيف 

 الدرجة الدنيا وتشير إلى )0( بينما تمثل العالمة ،اإليجابي

 .االنخفاض في مستوى التكيف

  :الصدق والثبات
س التكيف النفسي في صورته األصلية الذي أعده تمتع مقيا

 وعدله ).1988الكبيسي، (الكبيسي بدرجات صدق وثبات مقبولة 

بدالالت صدق   ليتناسب مع البيئة األردنية وتمتع)2004(العلي 

كما حسب ثبات المقياس بطريقة  ).0,86(تالزمي بلغت قيمته 

جموعة الكلية االختبار وإعادة االختبار فبلغ معامل الثبات للم

 وبطريقة االتساق الداخلي فتراوحت معامالت الثبات بين ،)0,82(

 وهي قيم تعبر عن دالالت صدق وثبات مناسبتين )0,89(و) 0,79(

 .الغراض الدراسة الحالية

 :التصميم والتحليل اإلحصائي

تعامل األباء كما  تهدف الدراسة إلى تعرف العالقة بين أنماط

 شملت الدراسة المتغيرات .تكيفهم النفسييدركها المراهقون و

 :المستقلة التاليـــة

 ،إيجابي(نمط المعاملة الوالدية وله ثالثة مستويات  .1

 .) وسلبي،ومتضارب

 ). إناث،ذكور(وجنس المراهق  .2
 .والتكيف النفسي لدى المراهقين بابعاده الفرعية كمتغير تابع

 .ضيات الدراسة الختبار فر)3x2(وطبق تحليـــل التباين الثنائي 

 

 

 :اإلجــــراءات

 :طبقت الدراسة من خالل اتباع الخطوات التالية

أشرف الباحثون على توزيع وتطبيق أداتي الدراسة في مكتبات  .1

 .المدارس المختارة

وزعت أداتا الدراسة على كل فرد من أفراد الدراسة لإلجابة  .2

 .عليهما معا دون الحاجة إلى كتابة األسماء

 إلى قراءة تعليمات اإلجابة على األداتين ألفراد عمد الباحثون .3

 .الدراسة

طلب من أفراد الدراسة اإلجابة على جميع فقرات األداتين  .4

 .بصدق وموضوعية والتأكيد على أن إجاباتهم ستعامل بسرية

 .إستغرقت مدة التطبيق حصة دراسية واحدة .5

وزعت أداتا الدراسة خالل شهر أيار للعام الدراسي  .6

)2006/2007.(  
تم استثناء أفراد الدراسة المتوفى أحد والديهم أو  .7

 .المنفصلين

 :نتائــج الدراسة ومناقشتها

الختبار فرضيات الدراسة حسبت متوسطات تكيف المراهقين 

  ويبين)2x3(من الجنسين كما أجري اختبار تحليل التباين الثنائي 

عيارية  متوسطات تكيف المراهقين واإلنحرافات الم)4(الجدول رقم 

على كل من أبعاد التكيف الستة إضافة إلى الدرجة الكلية حسب 

 .جنس المراهق ونمط المعاملة الوالدية

 العينة على إلفرادالمتوسطات واالنحرافات المعيارية ): 4(جدول 

 التكيف النفسي وفقا لمتغيري جنس المراهق ونمط أبعاد

 .المعاملة الوالدية

 جنس المراهق
أبعاد 

التكيف 

 النفسي

عاملة نمط الم

 الوالدية
 المجموع ذكور إناث

 4.47 4.22 5.17 متوسط
 سلبي

 2.12 2.17 1.81 م.انحراف

 5.03 5.36 4.42 متوسط
 متضارب

 1.57 1.45 1.63 م.انحراف

 6.18 6.55 5.94 متوسط
 ايجابي

 2.31 2.35 2.25 م.انحراف

 5.77 5.76 5.77 متوسط

تقدير 

 الذات

 مجموع
 2.32 2.43 2.21 م.انحراف

 5.02 4.96 5.20 متوسط
 سلبي

 1.71 1.67 1.83 م.انحراف

 5.66 6.00 5.04 متوسط
 متضارب

 1.82 1.90 1.53 م.انحراف

 6.49 6.67 6.37 متوسط
 ايجابي

 1.94 2.14 1.78 م.انحراف

 6.15 6.12 6.18 متوسط

 إشباع

 الحاجات

 مجموع
 1.97 2.12 1.82 م.انحراف
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 جنس المراهق
أبعاد 

التكيف 

 النفسي

عاملة نمط الم

 الوالدية
 المجموع ذكور إناث

 3.59 3.93 2.62 متوسط
 سلبي

 2.01 2.15 1.08 م.انحراف

 3.98 4.44 3.14 متوسط
 متضارب

 1.87 1.85 1.62 م.انحراف

 5.61 6.58 4.98 متوسط
 ايجابي

 2.58 2.46 2.45 م.انحراف

 5.10 5.59 4.65 متوسط

 األعراض

 العصابية

 مجموع
 2.57 2.61 44ز2 م.انحراف

 3.85 4.02 3.37 متوسط
 سلبي

 3.46 3.74 2.48 م.انحراف

 4.44 5.02 3.38 متوسط
 متضارب

 2.52 2.42 2.39 م.انحراف

 9.11 9.17 9.07 متوسط
 ايجابي

 3.06 3.02 3.10 م.انحراف

 7.47 7.25 8.19 متوسط

قات العال

 األسرية

 مجموع
 3.82 3.95 3.64 م.انحراف

 4.98 4.86 5.31 متوسط
 سلبي

 3.02 3.23 2.36 م.انحراف

 6.74 7.28 5.76 متوسط
 متضارب

 2.86 2.98 2.40 م.انحراف

 7.07 7.18 7.00 متوسط

 العالقات

 االجتماعية

 ايجابي
 2.41 2.43 2.40 م.انحراف

 جنس المراهق
أبعاد 

التكيف 

 النفسي

عاملة نمط الم

 الوالدية
 المجموع ذكور إناث

  6.67 6.57 6.77 متوسط

 مجموع
 2.68 2.92 2.45 م.انحراف

 4.29 4.81 2.82 متوسط
 سلبي

 1.55 1.31 1.22 م.انحراف

 4.62 4.92 4.09 متوسط
 متضارب

 2.12 2.35 1.54 م.انحراف

 5.46 5.38 5.51 متوسط
 ايجابي

 1.99 1.95 2.03 م.انحراف

 5.17 5.17 5.18 متوسط

القيم 

 والمعأيير

 االجتماعية

 مجموع
 1.99 1.87 2.10 م.انحراف

 27.00 27.64 25.20 متوسط
 سلبي

 10.36 11.82 3.77 م.انحراف
 30.96 33.39 26.57 متوسط

 متضارب
 7.94 7.53 6.83 م.انحراف
 40.54 42.09 39.52 متوسط

 ايجابي
 10.46 11.27 9.78 م.انحراف
 37.24 37.07 37.40 متوسط

 الكلي

 مجموع
 11.60 12.72 10.47 م.انحراف

ت تكيف  فروقا ظاهرية بين متوسطا)4(يظهر الجدول رقم 

 وللتحقق مما إذا ،حسب جنسهم ونمط المعاملة الوالدية المراهقين

كانت هذه الفروق جوهرية تـــم حساب تحليل التبايــــــــن الثنائــي 

)2x3(الجدول رقم  و)يبين نتائج هذا التحليل)5 . 

 .ق والتفاعل بينهما كما يدركها المراهقون في تكيفهم النفسي نتائج تحليل التباين الثنائي ألثر نمط المعاملة الوالدية وجنس المراه):5(جدول 

 نمصدر التباي أبعاد التكيف النفسي
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات
 ف

مستوى 

 الداللة

 0.45 0.56 2.75 1 2.75 )أ(جنس المراهق

*0.000 23.75 114.85 2 229.70 )ب(نمط التفاعل الوالدي 

*0.008 4.92 23.79 2 47.58 )ب) * (أ(تفاعل 

   4.83 617 2983.73 الخطأ
 تقدير الذات

    623 3263.76 الكلي

 0.13 2.20 7.85 1 7.85 )أ(جنس المراهق

*0.000 24.86 88.59 2 177.18 )ب(نمط التفاعل الوالدي 

 0.18 1.68 6.01 2 12.02 )ب) * (أ(تفاعل 

   3.56 617 2198.19 الخطأ
 إشباع الحاجات

    623 2395.24 الكلي
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 نمصدر التباي أبعاد التكيف النفسي
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات
 ف

مستوى 

 الداللة

*0.000 25.56 137.62 1 137.62 )أ(جنس المراهق

*0.000 52.96 285.17 2 570.35 )ب(نمط التفاعل الوالدي 

 0.80 0.21 1.14 2 2.29 )ب) * (أ(تفاعل 

   5.38 617 3321.97 الخطأ
 األعراض العصابية

    623 4032.23 الكلي

 *0.03 4.58 43.81 1 43.81 )أ(جنس المراهق

*151.570.000 1447.39 2 2894.78 )ب(نمط التفاعل الوالدي 

 0.19 1.64 15.74 2 31.48 )ب) * (أ(تفاعل 

   9.54 617 5891.75 الخطأ

 األسريةالعالقات 

    623 8861.82 الكلي

 0.17 1.86 12.27 1 12.27 )أ(جنس المراهق

*0.000 22.09 145.75 2 291.51 )ب(نمط التفاعل الوالدي 

 0.08 2.48 16.37 2 32.75 )ب) * (أ(تفاعل 

   6.59 617 4070.90 الخطأ

 العالقات االجتماعية

    623 4407.43 الكلي

*0.000 15.29 55.56 1 55.56 )أ(جنس المراهق

*0.000 29.19 106.08 2 212.16 )ب(نمط التفاعل الوالدي 

*0.000 11.57 42.07 2 84.15 )ب) * (أ(تفاعل 

   3.63 617 2242.15 الخطأ

القيم والمعأيير 

 االجتماعية

    623 2594.02 الكلي

*0.001 10.45 1076.29 1 1076.29 )أ(جنس المراهق

*0.000 88.83 91141.55 18283.112 )ب(نمط تفاعل األب 

 0.33 1.09 112.17 2 224.35 )ب) * (أ(تفاعل 

   102.90 63493.31617 الخطأ

 الكلي

    83077.06623 الكلي

 

 فروقا ذات داللة احصائية عند )5(يظهر الجدول رقم 

 وفقا لمتغير نمط المعاملة الوالدية )α = 0.05(مستوى داللة 

كما يدركه المراهقون على جميع أبعاد التكيف النفسي والدرجة 

ه الفروق فقد طبق اختبار شافيه وللتعرف على اتجاهات هذ الكلية

للكشف عن أكثر األنماط الوالدية الثالثة تأثيرا على أبعاد التكيف 

 .  نتائج اختبار شافيه)6(النفسي ويوضح الجدول رقم 

 نتائج اختبار شافيه للمقارنات البعدية على جميع أبعاد :)6(جدول 

  .التكيف النفسي تبعا لنمط المعاملة الوالدية

تكيف أبعاد ال

 النفسي

نمط 

 المعاملة
 إيجابي متضارب سلبي

 *1.71- 0.56- ــ سلبي

 تقدير الذات *1.14- ــ ــمتضارب

 ــ ــ ــ إيجابي

تكيف أبعاد ال

 النفسي

نمط 

 المعاملة
 إيجابي متضارب سلبي

 *1.46- 0.63- ــ سلبي

 *0.83- ــ ــمتضارب
إشباع 

 الحاجات
 ــ ــ ــ إيجابي

 *2.02- 0.39- ــ سلبي

 *1.63- ــ ــمتضارب
األعراض 

 العصابية
 ــ ــ ــ إيجابي

 *5.26- 0.58- ــ سلبي

 *4.67- ــ ــمتضارب
العالقات 

 األسرية
 ــ ــ ــ إيجابي

 *2.09- *1.76- ــ سلبي

 0.33- ــ ــمتضارب
العالقات 

 االجتماعية
 ــ ــ ــ إيجابي
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تكيف أبعاد ال

 النفسي

نمط 

 المعاملة
 إيجابي متضارب سلبي

 *1.17- 0.33_ ــ سلبي

 *0.83- ــ ــمتضارب

القيم 

والمعايير 

 ــ ــ ــ يإيجاب االجتماعية

 *13.54- 3.96- ــ سلبي

 الكلي *9.57- ــ ــمتضارب

 ــ ــ ــ إيجابي

 0.05= مستوى الداللة *

يظهر اختبار شافيه أن نمط المعاملة الوالدية اإليجابي أسهم 

في رفع مستوى التكيف لدى المراهقين مقارنة بنمطي المعاملة 

 تقدير :يف النفسي التاليةالوالدية المتضارب والسلبي على أبعاد التك

 ، والعالقات األسرية، واألعراض العصابية، وإشباع الحاجات،الذات

 حيث أن نمط المعاملة ؛ والدرجة الكلية،والقيم والمعايير االجتماعية

اإليجابي ربما يوفر بيئة أسرية تتصف بالدفء والتقبل والتشجيع 

 يسهم في زيادة  مما قد،واالحترام وإشباع حاجات المراهق النفسية

 وتتفق هــذه النتيجة مــع نتائـج ،مستوى التكيف النفسي عندهم

 & Repinski( وربنسكــي وشونك ،)Shek, 2002(دراســة شيــك 
Shonk, 2002(  وبوالند وآخرون(Bolland et al., 2006)وناير  

بينما ساهم نمطا المعاملة  .(Nair et al., 2001)وآخـــرون 

جابي والمتضارب في رفع درجة التكيف النفسي لدى الوالدية اإلي

المراهقين على بعد العالقات االجتماعية مقارنة بنمط المعاملة 

 وقد يعود السبب في ذلك إلى أن تعامل أحد الوالدين ؛السلبي

بطريقة إيجابية مع المراهق يسهم في إشباع بعض حاجاته وتوفير 

تساعد في تحقيق مستوى بيئة أسرية على قدر من التعاون والتفهم 

 ويساعده على تحمل وتقبل نمط المعاملة ،أعلى من التكيف النفسي

السلبي الصادر عن أحد الوالدين مما لوكان كال الوالدين يتعامالن 

 كما أن تعامل أحد الوالدين بطريقة ،مع المراهق بطريقة سلبية

جتمع إيجابية قد يشجع المراهق على التواصل مع أفراد األسرة والم

 من خالل توفر نموذج إيجابي ،المحيط به وتقبل معاييره وقوانينه

 .في التعامل يتعلم منه المراهق آلية التعامل اإليجابي مع اآلخرين

فيما يتعلق بالفرق بين الجنسين في التكيف النفسي فيظهر  اما

 فروقا دالة إحصائيا تعزى لجنس المراهقين على )5(الجدول رقم 

 ، والعالقات األسرية، األعراض العصابية:النفسي التاليةأبعاد التكيف 

إذ كانت هذه الفروق ، والدرجة الكلية،والقيم والمعايير االجتماعية

فبلغ متوسط الذكور  لصالح الذكور علـى بعد األعراض العصابية

 لإلناث وهذا يعني أن اإلناث كن أكثر )4.65( مقابــل )5.59(

د يعود السبب في ذلك إلى أن فرص  وق؛تعرضا لألعراض العصابية

اإلناث في التفريغ االنفعالي أقل من الذكور بسبب عالقتهن 

االجتماعية المحدودة وطول الفترة الزمنية التي يقضينها في المنزل 

 بينما يمضي الذكور وقتا أطول خارج المنزل ،بصحبة الوالدين

 اإلنفعالي بعيدا عن الوالدين واألسرة مما يوفر لهم فرصة التفريغ

 .لمشاعرهم وأفكارهم ضمن جماعة داعمة غير مرتبطة باألسرة

: وكانت الفروق لصالح اإلناث علـــى أبعاد التكيف النفسي التالية

 للذكور، )7.25( مقابـــل )8.19(العالقـــات األسريـــة بمتوســــط 

 )5.17( مقابـــل )5.18(وبعد القيم والمعايير االجتماعيـــة بمتوسط 

 )37.07( مقابـــل )37.4(للذكور، وعلـى الدرجة الكلية بمتوسط 

 وقد يكون السبب في ذلك إلى أن تقبل األسر ألفرادها ؛للذكور

مرتبط بمدى التزامهم بالقيم والمعايير السائدة فيها والتي هي جزء 

من القيم والمعايير االجتماعية السائدة في المجتمع وغالبا ما 

ث بااللتزام بقوانين األسرة والقيم والمعايير تطالب األسر اإلنا

االجتماعية بدرجة أعلى من الذكور بل وتهتم بمحاسبتهن على أي 

 وبالمقابل فإنها ،خرق لهذه القيم والمعايير االجتماعية أو األسرية

تتقبل من الذكور مستويات منخفضة من االلتزام وأحيانا خرقا لهذه 

 الممنوحة للذكور في مجتمع ذكوري  فدرجة الحرية،القيم والمعايير

 كما أن المجتمع يتوقع ويطالب ،أكبر من تلك الممنوحة لإلناث

 فخضوع اإلناث ،اإلناث بأن يكن أكثر صبرا وتحمال وتفهما وتضحية

واتفقت ،لتوقعات المجتمع واألسرة يزيد من اعتقادهن بأنهن متكيفات

 Jacobson(ن وكروكيت هــــذه النتائــــج مــــع دراسة كل من جاكبسو
& crockett, 2000 ( ودراســة شيـــــك(Shek, 2005)  ودراســــــة

بينما لم تظهر فروقا دالة لجنس . )Bolland, 2006(بوالنـــــد 

 وإشباع ، تقدير الذات:المراهقين على أبعاد التكيف النفسي التالية

 .  والعالقات االجتماعية،الحاجات

تفاعل كل من متغيري المعاملة الوالدية اما فيما يتعلق بأثر 

 فروقا دالة إحصائيا تعزى )5(وجنس المراهق يظهر الجدول رقم 

للتفاعل بين جنس المراهق ونمط المعاملة الوالدية فقط على أبعاد 

 .  والقيم والمعايير االجتماعية، تقدير الذات:التكيف النفسي التالية

نفسي على بعد متوسط التكيف ال) 1(ويعرض الشكل رقم 

تقدير الذات حسب التفاعل بين جنس المراهق ونمط المعاملة 

 .الوالدية

أسهم نمط المعاملة الوالدية اإليجابي في رفع مستوى التكيف 

النفسي على بعد تقدير الذات لدى كل من الذكور واإلناث مقارنة 

 كما أظهر الذكور مستوى ،مع نمطي المعاملة المتضارب والسلبي

 التكيف النفسي في بعد تقدير الذات من اإلناث في نمطي أعلى من

 بينما أظهرت اإلناث مستوى أعلى ،المعاملة اإليجابي والمتضارب

 ؛من التكيف في بعد تقدير الذات في نمط المعاملة الوالدية السلبي

وربما يعود السبب في ذلك إلى ان الذكور غالبا اكثر ميال للتحدي 

دين مقارنة باالناث اللواتي يتصف سلوكهن والتمرد على سلطة الوال

 مما يعرض الذكور الى انماط ،غالبا بالهدوء والطاعة والتعاون

معاملة والدية اكثر سلبية من تلك التي تتلقاها االناث وهذا يؤدي 

 .الى خفض تقدير الذات لديهم

متوسط التكيف النفسي في بعد القيم ) 2(ويعرض الشكل رقم 

عية حسب التفاعل بين جنس المراهق ونمط والمعايير االجتما

 المعاملة الوالدية
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 . متوسط تقدير الذات حسب التفاعل بين جنس المراهق ونمط المعاملة الوالدية:)1(شكل 

 

 
  متوسط القيم والمعايير االجتماعية حسب التفاعل بين جنس المراهق ونمط المعاملة الوالدية:)2(شكل 

 

لة اإليجابي ساهم في  أن نمط المعام)2(يوضح الشكل رقم 

القيم والمعايير االجتماعية لدى  رفع مستوى التكيف النفسي في بعد

كل من الذكور واإلناث مقارنة مع نمطي المعاملة المتضارب 

 كما أظهرت اإلناث مستوى أعلى من التكيف النفسي في ،والسلبي

 بعد القيم والمعايير االجتماعية في نمط المعاملة اإليجابي أكثر من

 بينما أظهر الذكور مستوى أعلى من التكيف النفسي في ،الذكور

بعد القيم والمعايير االجتماعية مقارنة باإلناث في نمطي المعاملة 

 وقد يعزى سبب ذلك بأن الفرص المتاحة ؛السلبي والمتضارب

لالناث للتعبير عن ارائهن ومشاعرهن وأفكارهن أقل من تلك 

 الى الكبت واالحساس بالضعف الممنوحة للذكور فهن اكثر ميال

والخوف الذي يقل في المجتمع خارج إطار األسرة مما يوفر لهن 

 فرص التمرد على قيم ومعايير المجتمع 

 :التوصيــات

 :توصي الدراسة في ضوء النتائج التي توصلت إليها بما يلي

نمط المعاملة الوالدية

 سلبيمتضارب ايجابي

6.00

5.00

4.00

3.00

 الذكور

 اإلناث

 جنس المراهق

عية
جتما

ال
ط القيم والمعايير ا

س
متو

 نمط المعاملة الوالدية

 سلبيمتضاربإيجابي

ت
ذا
دير ال

ط تق
س
متو

7.00

6.50

6.00

5.50

5.00

4.50

4.00

 جنس المراهق

 الذكور

اإلناث
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إجراء مزيد من البحوث تتبنى تصميم برامج تدريبية لآلباء  .1

ختبار مدى فعاليتها ونجاحها في تدريب واألمهات بهدف ا

 . األباء واألمهات على التعامل مع مشاكل أبنائهم
تدريب األفراد المقدمين على الزواج على تطبيق أنماط  .2

 . المعاملة اإليجابية مع أبنائهم

 المراجعالمصادر و

عالقة الكفاءة االجتماعية والسلوك ). 1999(.  نسيمة،داود

باساليب التنشئة الوالدية والتحصيل الالاجتماعي المدرسي 

الدراسي لدى عينة من طلبة الصفوف السادس والسابع 

 .49 – 33، )1(26،  العلوم التربوية،دراسات. والثامن

أثر الطالق في التكيف النفسي . )2004. ( تغريد،العلي

 أطروحة دكتوراه غير ،للمراهقين من أبناء المطلقين

 .االردن مان،الجامعة األردنية، ع. منشورة

 ،االسلوب االمثل في تربية المراهقين ).2002. (فونتيد، دون

 . مكتبة جرير، المملكة العربية السعودية).2ط (

قياس التكيف  ).1988(.  عبد الكريم عبد جمعة،الكبيسي

الشخصي واالجتماعي لدى األحداث الجانحين وعالقته 

 الجامعة ، رسالة ماجتسير غير منشورة،بالمعاملة الوالدية

 .المستنصرية

 .دراسات وبحوث في المراهقة ).2007( . منذر ابراهيم،كتاني

 . المكتبة الوطنية.االردن

معاملة الوالدين للطفل وعالقتها  ).1998(. نادر، نجوى

 رسالة ،بالتحصيل الدراسي في مرحلة التعليم االبتدائي

 . دمشق. جامعة دمشق،ماجستير غير منشورة

 .سيكولوجية المراهقة ).2007( .القادر احمد عبد ،نقرش

 . المكتبة الوطنية.المملكة االردنية الهاشمية
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 المالحق

 .مقياس المعاملة الوالدية: )1(ملحق رقم 

 ال احيانا نعم العبارة الرقم

    .يعاملني أبي معاملة حسنة .1

    .تعاملني أمي معاملة حسنة .2

    .يعاقني أبي من غير ذنب .3

    .تعاقبني أمي من غير ذنب .4

    .يمدحني أبي كلما قمت بعمل جيد .5

    .يدتمدحني أمي كلما قمت بعمل ج .6

    .ال يتحدث أبي معي .7

    .ال تتحدث أمي معي .8

    .يضربني أبي على اقل ذنب .9

    .تضربني أمي على اقل ذنب .10

    .يجبرني أبي على القيام باعمال ال احبها .11

    .تجبرني أمي على القيام باعمال ال احبها .12

    .ال يسمح لي والدي بزيارة اصدقائي .13

    .صروفا كافياال يعطيني والدي م .14

    .الضرب هو االسلوب الغالب في البيت .15

    .أمي ظالمة وقاسية معي .16

    .أبي ظالم وقاس معي .17

    .يتمنى أبي لو لم اولد .18

    .تتمنى أمي لو لم اولد .19

    .يساعدني والدي في حل اية مشكلة اواجهها .20

    .يوجه أبي االهانات لي امام االخرين .21

    .الهانات لي امام االخرينتوجه أمي ا .22

    .يحب أبي إخواني أكثر مني .23

    .تحب أمي إخواني أكثر مني .24

    .يتحدث أبي عني بفخر امام االخرين .25

    .تتحدث أمي عني بفخر امام االخرين .26

    .يطلق أبي علي ألقابا بهدف السخرية مني .27

    .تطلق أمي علي ألقابا بهدف السخرية مني .28

    .ني أبي دائما بعيوبي واخطائييذكر .29

    .تذكرني أمي دائما بعيوبي واخطائي .30

    .يشتري أبي إلخواني أكثر مما يشتري لي .31

    .تشتري أمي إلخواني أكثر مما تشتري لي .32

    .ال أجرؤ على دعوة اصدقائي للبيت .33

    .والداي اليصدقان ما اقول .34

    .اي شيءيقول والدي اني ال استطيع ان افعل  .35

    .يهتم أبي بشكل دائم بشؤوني المدرسية .36

    .تهتم أمي بشكل دائم بشؤوني المدرسية .37

    .يقول أبي انه يجب ان اكون مثل فالن النه احسن مني .38
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    .تقول أمي انه يجب ان اكون مثل فالن النه احسن مني .39

    .يجبرني أبي على ممارسة اعمال فوق طاقتي .40

    .ي على ممارسة اعمال فوق طاقتيتجبرني أم .41

    . يصرخ أبي علينا عندما يغضب من اي شيء .42

    . تصرخ أمي علينا عندما تغضب من اي شيء .43

    .يمدح أبي إخواني أكثر مني .44

    .تمدح أمي إخواني أكثر مني .45

    .ينتقدني أبي وانأ غير مخطئ .46

    .تنتقدني أمي وأنا غير مخطئ .47

    .ي كلما فعلت شيئا ال يعجبهيهددني أب .48

    .تهددني أمي كلما فعلت شيئا ال يعجبها .49

    .ال أستطيع سؤال أمي أو أبي شيئا ألنهما يردان بغضب .50

    .يغضب أبي ويرضى عني دون ان اعرف السبب .51

    .تغضب أمي وترضى عني دون ان اعرف السبب .52

    . يحب أبي البنات أكثر من األوالد .53

    . أمي البنات أكثر من األوالدتحب .54

    .يمنعني أبي من مشاهدة التلفاز بدون ابداء اية اسباب .55

    .تمنعني أمي من مشاهدة التلفاز بدون ابداء اية اسباب .56

    .أقضي أجمل أوقاتي في البيت مع والداي .57

    .يرفض والدي كل مطالبي .58

    .ترفض أمي كل مطالبي .59

    .ل ما يحصل معييناقشني أبي في ك .60

    .تناقشني امي في كل ما يحصل معي .61

    .يشتري لي والداي كل ما احتاجه .62

    .يسخر مني والدي عندما اسأل اي سؤال .63

    .يسخر مني أبي عندما أجيب على أي سؤال يسأله .64

    .تسخر مني أمي عندما أجيب على أي سؤال تسأله .65

    .ال يسامحني أبي على أخطائي .66

    .ال تسامحني أمي على أخطائي .67

    .يعاقبني أبي بشدة عندما احصل على عالمة متدنية .68

    .تعاقبني أمي بشدة عندما احصل على عالمة متدنية .69

    ).مثل كسر شيء(يعاقبني أبي بشدة إذا ارتكبت خطأ غير مقصود  .70

    )..مثل كسر شيء(تعاقبني أمي بشدة إذا ارتكبت خطأ غير مقصود  .71

    .يهددني أبي بطردي من البيت .72

    .تهددني أمي بطردي من البيت .73

    .أتمنى لو أن أهلي ليسوا أهلي .74

    .ال يهتم أبي بي سواء كنت حزينا او سعيدا .75

    .ال تهتم أمي بي سواء كنت حزينا او سعيدا .76

    .يساعدني أبي في أداء الواجبات المدرسية .77

    .ء الواجبات المدرسيةتساعدني أمي في أدا .78
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 ملحق التكيف النفسي: )2(ملحق رقم 
 البدائل الفقرة الرقم

 ال ادري ال نعم هل تتعرض دوما إلى أحالم وكوابيس توقظك من النوم ؟ .1

 ال ادري ال نعم هل تجد صعوبة في االعتراف بخطا ارتكبته ؟ .2

 ال ادري ال نعم هل تجد أن كل الناس يمكن الميل لهم وحبهم ؟ .3

 ال ادري ال نعم هل يبدو من أفراد أسرتك انك جزء منهم ؟ .4

 ال ادري ال نعم هل تتردد في اتخاذ القرارات في حياتك اليومية ؟ .5

 ال ادري ال نعم هل يشرد ذهنك كثيرا ؟ .6

 ال ادري ال نعم هل تعتقد أن أصدقاءك يقضون في بيوتهم وقتا افضل مما تقضيه انت؟ .7

 ال ادري ال نعم على االختالط بسهولة مع االخرين ؟هل أنت قادر  .8

 ال ادري ال نعم هل تعاني من عقبات كثيرة تحول بينك وبين تحقيق رغباتك ؟ .9

 ال ادري ال نعم هل تشعر باندم عندما تسيء لالخرين ؟ .10

 ال ادري ال نعم هل تشعر ان الناس يعاملونك في معظم االحيان معاملة جيدة ؟ .11

 ال ادري ال نعم لحزن والكآبة في كثير من االحيان ؟هل تشعر با .12

 ال ادري ال نعم هل تضطر إلى خلق المشكالت لالخرين من اجل اشباع رغباتك ؟ .13

 ال ادري ال نعم هل تشعر بالحب دائما نحو والديك ؟ .14

 ال ادري ال نعم هل تشعر باالرتياح ألن الناس يعاملونك معاملة طيبة ؟ .15

 ال ادري ال نعم كثيرا ؟هل تصاب باالرق  .16

 ال ادري ال نعم هل يتنقدك أفراد أسرتك كثيرا ؟ .17

 ال ادري ال نعم هل يسهل عليك التعامل مع الناس ؟ .18

 ال ادري ال نعم هل يوافق والداك على معظم األصدقاء الذين تختارهم ؟ .19

 ال ادري ال نعم هل تعتمد على نفسك في إنجاز األعمال التي تكلف بها ؟ .20

 ال ادري ال نعم هل تفكر في نتائج األعمال التي تقوم بها ؟ .21

 ال ادري ال نعم هل تشعر برغبة في ترك البيت ؟ .22

 ال ادري ال نعم هل تميل إلى الغش إذا لم هناك رقيب عليك ؟ .23

 ال ادري ال نعم هل تشعر بتقدير واحترام الذين يعرفونك ؟ .24

 ال ادري ال نعم تريد تحقيق حاجة لك ؟هل تهتم بمشاعر االخرين ورغباتهم عندما  .25

 ال ادري ال نعم هل تسيطر عليك افكار الشعور بالذنب ؟ .26

 ال ادري ال نعم هل الكثير من زمالئك طيبون ومخلصون ؟  .27

 ال ادري ال نعم هل يسعدك أن تقضي أوقات فراغك بين اسرتك ؟ .28

  ادريال ال نعم هل تجد صعوبة في االلتزام باألنظمة المدرسية ؟ .29

 ال ادري ال نعم هل تنقصك الثقة بالنفس ؟ .30

 ال ادري ال نعم هل تتحايل على والديك واآلخرين لتحصل على ما تريد ؟ .31

 ال ادري ال نعم هل تخاف أن تبقى وحدك في الظالم ؟ .32

 ال ادري ال نعم هل يوجد شجار وخصام كثير بينك وبين أفراد أسرتك ؟ .33

 ال ادري ال نعم ن ومساعدتهم ؟هل ترغب في معاونة اآلخري .34

 ال ادري ال نعم هل تعمل أشياء كثيرة تندم عليها فيما بعد ؟ .35

 ال ادري ال نعم هل تشعر أنك إنسان ال قيمة له في هذه الحياة ؟ .36

 ال ادري ال نعم هل تكون أهدافك كثيرة دائما بحيث ال تتحقق ؟ .37

 ريال اد ال نعم هل تشعر بالتعب واالنهاك بسرعة ؟ .38

 ال ادري ال نعم هل تتمنى لو أنك استبدلت والديك بابوين آخرين ؟ .39
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 ال ادري ال نعم هل تميل الى التشاجر واالختالف مع اصدقائك ؟ .40

 ال ادري ال نعم هل تتردد في االشتراك في االعمال الجماعية خوفا من الفشل ؟ .41

 ال ادري ال نعم هل تستخدم وسائل ملتوية للحصول على مكاسب مادية ؟ .42

 ال ادري ال نعم هل تتضايق حينما يكون هناك من يسير وراءك ؟ .43

 ال ادري ال نعم هل يعترض والداك على معظم األصدقاء الذين تختارهم ؟ .44

 ال ادري ال نعم هل يسهل عليك االنسجام مع الغرباء ؟ .45

 ال ادري ال نعم هل تطيع أهلك حتى لو طلب أصدقاءك أن ال تفعل ذلك ؟ .46

 ال ادري ال نعم ل تشعر بتعاطف أقرائك معك وحبهم لك ؟ه .47

 ال ادري ال نعم هل يسهل عليك االعتراف بخطأ ارتكبته ؟ .48

 ال ادري ال نعم هل تتمنى أن تكون أكثر وسامة مما انت عليه االن ؟ .49

 ال ادري ال نعم هل تعتقد أن من الواجب احترام ممتلكات الناس ؟ .50

 ال ادري ال نعم انتباهك ؟هل تجد صعوبة في تركيز  .51

 ال ادري ال نعم هل تشعر أن أفراد أسرتك يعاملونك بصفة طفل وليس بصفة راشد ؟ .52

 ال ادري ال نعم هل تجد أن عددا كبيرا من الناس يصعب الميل اليهم وحبهم ؟ .53

 ال ادري ال نعم هل تتجنب أن تتحدث بسوء عن اآلخرين أثناء غيابهم ؟ .54

 ال ادري ال نعم زمالئك باآلراء التي تبديها ؟هل تشعر باهتمام  .55

 ال ادري ال نعم هل حدث انك شعرت برغبة في ان تسرق شيئا ما ؟ .56

 ال ادري ال نعم هل تجد صعوبة في االختالط مع اآلخرين ؟ .57

 ال ادري ال نعم هل تستيقظ في الصباح متعبا عادة ؟ .58

 ال ادري ال نعم هل تتجنب دعوة اصدقاءك ألن بيتك ال يليق ؟ .59

 ال ادري ال نعم هل تشعر بعدم االرتياح ألن الناس يسيؤون معاملتك ؟ .60

 ال ادري ال نعم هل أنت واثق من نفسك ؟ .61

 ال ادري ال نعم هل تبكي عندما تفشل في تحقيق رغباتك ؟ .62
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القيم البريوقراطية لدى املوظفني اإلداريني العاملني في جامعة مؤتة 
 وعالقتها بأدائهم الوظيفي من وجهة نظر القيادات اإلدارية فيها

 
 خالد الصرايرة

*
 محمد القضاة و

**
 

 
 

 15/7/2009 تاريخ قبوله   20/5/2008 تاريخ تسلم البحث

م البيروقراطية بـاألداء الـوظيفي   هدفت هذه الدراسة التعرف إلى عالقة القي   :ملخص

تكونـــت عينـــة . للعـــاملين فـــي جامعـــة مؤتـــة مـــن وجهـــة نظـــر القيـــادات اإلداريـــة فيهـــا

وعـددهم  ) 2007/2008(الدراسة من جميع القيادات اإلدارية في الجامعة في العام           

واســتخدمت فــي الدراســة أداة مكونــة مــن مقياســين؛ األول لقيــاس    . شخصــًا) 125(

مجــاًال، والثــاني ) 12(فقــرة موزعــة علــى ) 48(اطيــة، وهــو مكــون مــن القــيم البيروقر

وقد بينت  . مجاالت) 6(فقرة موزعة على    ) 24(لقياس األداء الوظيفي، ويتكون من      

نتائج الدراسة أن تقديرات المبحوثين على مقياس القيم البيروقراطيـة كانـت مرتفعـة،        

وق فـي القـيم البيروقراطيـة دالـة        وبينت أن أداءهم الـوظيفي كـان مرتفعـًا، وكانـت الفـر            

، ) سـنة 16أكثر من  (إحصائيًا، وتعزى لصالح مساعد المدير الذي تكونمدة خدمته         

 10أقــل مــن (وفــي األداء الــوظيفي تعــزى لمــدير الــدائرة الــذي تكــون مــدة خدمتــه     

وأن العالقة بـين القـيم البيروقراطيـة واألداء الـوظيفي دالـة إحصـائيًا وبلغـت                 ) سنوات

القـــيم البيروقراطيـــة، األداء الـــوظيفي، الجامعـــات، : الكلمـــات المفتاحيـــة ().0.75(

 ).الموظفون اإلداريون

 

 

 

 

 

 

يعــد موضــوع القــيم مــن الموضــوعات الفلســفية التــي     :مقدمــة

يكثــر حولهــا الجــدل، والتــي اهــتم بهــا العلمــاء والمفكــرون بمدارســهم  

م بهـا قائمـًا،   ومذاهبهم الفكرية المختلفـة منـذ القـدم، ومـا زال االهتمـا      

وهــي مــن الموضــوعات المهمــة التــي تســتحق الدراســة والبحــث؛ فهــي   

تتغلغل في حياة األفراد والمنظمات والمجتمعات بشكل كبيـر، خاصـة           

مع ما يشـهده العـالم مـن تطـور فـي مختلـف نـواحي الحيـاة، ومـا طـرأ                

. عليــــه مــــن تغيــــرات اجتماعيــــة واقتصــــادية وسياســــية وتكنولوجيــــة  

كــائن اجتمــاعي، ال يمكنــه العــيش إال فــي ظــل نظــام    فاإلنســان بطبعــه 

ــي         ــا، وهــو يلب ــه األهــداف التــي يســعى إليه اجتمــاعي يحقــق مــن خالل

حاجاته ورغباته من خالل التفاعـل مـع مجموعـة األفـراد الـذين يعـيش             

معهــم علــى أرض واحــدة، وتجمعهــم فيهــا أهــداف ورغبــات وحاجــات     

تناقــل بــين األجيــال مشــتركة، ولــديهم قــيم يتمثلونهــا ويؤمنــون بهــا وت

 .في هذا المجتمع
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Abstract: This study aimed at identifying the effect of bureaucratic 
values on the job performance of the Mu'tah University administrative 
staff from the viewpoint of administrative leadership. The sample of 
the study consisted of 125 administrative leaders in the academic year 
2007-2008. The instrument of the study consisted of two measures: 
one for bureaucratic values distributed over 12 fields; the other 
consisted of 24 items distributed over 6 fields. 
The study revealed that the subjects` evaluation for bureaucratic 
values and job performance came high. The study also revealed that 
the differences in evaluation of the bureaucratic values were 
statistically significant in favor of assistant managers and the 
duration of service (above 16 years). As for job performance, the 
differences in evaluation were in favor of managers and duration of 
service (below 10 years). 
Furthermore, the study revealed that the relation between 
bureaucratic values on the one hand, and job performance, on the 
other, is statistically significant (0.75). (Keywords: Bureaucratic 
values, Job performance, Universities, Administrative staff). 

 

إن القيم تدل على أنواع المعتقدات التي يحملها شخص ما، 

أو مجموعة معينة، أو مجتمع بأسره، ويعدونها مهمة، وهم ملتزمون 

فهي عادة تحدد الصواب من الخطأ، والصالح من الطالح، . بها

. والجيد من السيئ، والمقبول من المرفوض في السلوك اإلنساني

سلوك، ومن المكونات التي وتعد القيم من أهم محددات هذا ال

تسهل التعامل والتفاعل بين األفراد والجماعات، فهي نتاج التفاعل 

القائم بين الفرد ومجتمعه، وهي ما يميز اإلنسان عن غيره من 

أما القيم االجتماعية فيتبناها األفراد في مجتمع ما . الكائنات األخرى

غيره في سياق في نطاق منظومة أو نسق معين لها، وينتظم بها مع 

الريموني (اجتماعي، ويتأثر بما يطرأ على المجتمع من تغيرات 

أما القيم البيروقراطية فهي جزء من قيم ). 2007والخوالدة، 

المجتمع، وهي تتأثر بما يسود المجتمع من قيم يؤمن بها المجتمع، 

ويتبناها، ويدافع عنها، ألنها النتاج الثقافي واالجتماعي للمجتمع، 

 .عكس أفكاره وحضارتهوهي ت

وللقيم البيروقراطية أهمية كبيرة في فعالية أي منظمة 

وتطورها، وفي االرتقاء بأداء العاملين لمهامهم؛ فالقيم السائدة في 
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المنظمة، وبين أعضائها، وما يؤمنون به منها يعد مهمًا، خاصة إذا 

كانت هذه المنظمة منظمة جامعية، مهمتها إعداد األجيال لقيادة 

المجتمع والنهوض باإلنسانية؛ إذ إن القيم تعمل على رسم معالم 

وتبرز أهمية القيم من حيث كونها . السلوك لإلفراد والمنظمات

األساس ألي ثقافة تنظيمية، وهي جوهر المنظمة وفلسفتها لتحقيق 

أهدافها، وتمثل العامل المشترك بين جميع العاملين، وبالتالي فإنها 

 المنظمة وترابط أقسامها وتزيدها تماسكًا تزيد من قوة وحدات

(Deal & Kennedy, 2000) . 

تهدف القيم إلى تحديد ما هو صواب وما هو خطأ، وما يجب 

أن يكون عليه سلوك األفراد في المنظمة، في ضوء المعايير القيمية 

المتعارف عليها في المنظمة والمجتمع، وبالتالي فإن القيم 

 لموضوعية العاملين، ونزاهتهم، وعدم البيروقراطية تعد ضمانًا

وصنـّف األلماني . تحيزهم إلى فئة أو طائفة أو مجموعة معينة

 الذي نشر نظريته في األنماط من خاللها (Spranger)سبرانجر 

يوزع األشخاص إلى ستة أنماط مستندًا إلى غلبة أو سيادة واحدة 

 الجمالية، أو القيمة القيمة النظرية، أو القيمة: من القيم اآلتية عليهم

االجتماعية، أو القيمة السياسية، أو القيمة االقتصادية، أو القيمة 

 .الدينية

والجامعة هي إحدى المنظمات البيروقراطية التي تسعى إلى 

تحقيق أهداف المجتمع، وتعكس في أنشطتها وسلوكها خصائص 

 فيها، المجتمع الذي تعمل فيه، ونجاحها رهين بقيم األفراد العاملين

وبالمجتمع ومعتقداته وأفكاره، وبمدى وعي األشخاص في هذا 

وتسعى الدراسة الحالية لبحث موضوع القيم البيروقراطية، . المجتمع

 .وعالقتها باألداء الوظيفي للعاملين في جامعة مؤتة

 :أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة الحالية في بحثها لموضوع القيم 

وظفين اإلداريين العاملين في جامعة مؤتة، البيروقراطية لدى الم

 : وعالقتها بأدائهم الوظيفي، وتأتي أهمية الدراسة من خالل ما يأتي

أهمية موضوع القيم البيروقراطية، وحاجته إلجراء المزيد من  .1

الدراسة والتقصي، وتزويد المكتبة العربية بموضوعات تعد 

د معرفة الدراسات فيها محدودة، وتكاد تكون نادرة بحدو

 . الباحثين خاصة في مجاالت اإلدارة التربوية

أهمية الفئة المبحوثة المتمثلة في الموظفين اإلداريين العاملين  .2

 . في جامعة مؤتة
يأمل الباحثان أن تزود هذه الدارسة إدارة الجامعة، والجهات  .3

المعنية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة اعتماد 

ليم العالي، والباحثين، بمعلومات قد تكون مؤسسات التع

 .مفيدة عن العالقة بين متغيرات الدارسة

 :مشكلة الدراسة

يكتسب اإلنسان القيم من خالل التعلم من مجتمعه، وهي 

حصيلة للتفاعل االجتماعي لألفراد والجماعات في مجتمع معين، وما 

ابة يسوده من أنماط، ومعتقدات، وأفكار سائدة فيه، تكون بمث

موجهات تحرك تصرفات أفراد المجتمع وسلوكهم اليومي، وتؤكد 

القيم البيروقراطية ومبادؤها على تمثـّل الموظف لقيم المنظمة، 

واندماجه معها، وأن يدافع عن قيمها وأن يفخر بالعمل فيها، 

 يذهبون إلى أعمالهم حاملين معهم - في حقيقة أمرهم–فاألفراد 

 وتوجه سلوكهم نحو التصرف بشكل قيمًا شخصية يؤمنون بها،

مقبول أو غير مقبول، وقد يحدث أن يكون هناك تطابق بين هذه 

القيم، أو تضارب مع ما يجده من قيم بيروقراطية سائدة في 

ومن هنا فإن الموظف يجد نفسه تحت وطأة الصراع بين . الجامعة

ما يؤمن به من قيم؛ وما يسود الجامعة أو ما يفرضه المجتمع 

 .طلبه من قيم تطلب من الموظف عند ممارسته لعملهويت

من هنا فإن هذا الموضوع يعد مشكلة حقيقية للباحثين 

وللعاملين وللمجتمع، وبالتالي فإن للقيم البيروقراطية عالقة باألداء 

الوظيفي للعاملين، لهذا فإن مشكلة الدراسة تتلخص ببحث عالقة 

ريين العاملين في جامعة مؤتة القيم البيروقراطية لدى الموظفين اإلدا

 . بأدائهم الوظيفي من وجهة نظر القيادات اإلدارية فيها

 :هدف الدراسة وأسئلتها

إلى عالقة القيم البيروقراطية التعرف تهدف الدراسة الحالية 

باألداء الوظيفي للعاملين في جامعة مؤتة من وجهة نظر القادة 

 :إلجابة عن األسئلة اآلتيةاإلداريين فيها، ويتحقق هدفها من خالل ا

ما درجة أهمية مجاالت القيم البيروقراطية للموظفين اإلداريين  .1

العاملين في جامعة مؤتة من وجهة نظر القيادات اإلدارية 

 فيها؟ 

ما درجة األداء الوظيفي للموظفين اإلداريين العاملين في  .2

 جامعة مؤتة من وجهة نظر القيادات اإلدارية فيها؟ 

 ≤ α(روق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة هل هناك ف .3
في القيم البيروقراطية للموظفين اإلداريين العاملين في ) 0.05

جامعة مؤتة من وجهة نظر القيادات اإلدارية فيها، تعزى 

 للمستوى الوظيفي ومدة الخدمة؟

 ≤ α(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .4
ء الوظيفي للموظفين اإلداريين العاملين في درجة األدا) 0.05

في جامعة مؤتة من وجهة نظر القيادات اإلدارية فيها، تعزى 

 للمستوى الوظيفي ومدة الخدمة؟ 

هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين القيم البيروقراطية  .5

واألداء الوظيفي للموظفين اإلداريين العاملين في جامعة مؤتة 

  اإلدارية فيها؟من وجهة نظر القيادات

 :التعريفات اإلجرائية

هناك بعض المصطلحات المتعلقة بالدراسة التي ال بد من 

 : تعريفها إجرائيًا وهي

وهي مجموعة القيم المستمدة من النموذج : القيم البيروقراطية

 الذي يركز (Max Weber) المثالي للبيروقراطية لماكس فيبر

لطة والكفاءة، واالهتمام على العقالنية واالنضباط، وقيم الس

بالوقت، والعالقات الرسمية، مع وجود نظام صارم من 

الوقت، والسرية في العمل، : القواعد، واإلجراءات، ومنها

واإلنجاز، والدقة في األداء، والجدارة في التعيين والترقية، 
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واألقدمية في الترقية، والتخصص الوظيفي، واالنضباط في 

ن لسلطة الرؤساء وأوامرهم، العمل، وخضوع المرؤوسي

وخضوع المصلحة الشخصية لمصلحة العمل، والموضوعية، 

والرسمية في العالقات بين العاملين أنفسهم وبينهم وبين 

المراجعين، وتقاس بمجموع الدرجات التي يحصل عليها 

 .المبحوث على استبانة القيم البيروقراطية

 أهداف العمل وهو قدرة الموظف على تحقيق: األداء الوظيفي

االنضباط، : وإنجازه وفقًا للوقت المحدد للمعايير اآلتية

وإنجاز المهام، والعالقة مع الرؤساء، واالنتماء الوظيفي، 

ويقاس بمجموع . وخدمة الجمهور، والتعاون مع الزمالء

الدرجات التي يحصل عليها الموظف على استبانة األداء 

 .الوظيفي

 :حدود الدراسة

سة الحالية على الموظفين اإلداريين العاملين في اقتصرت الدرا

جامعة مؤتة، الذين هم على رأس عملهم خالل العام الجامعي 

)2007/2008.( 

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

فيما يأتي عرض موجز لألدب النظري، والدراسات السابقة 

 :التي تم التوصل إليها

 :اإلطار النظري

مفردها قيمة، وقيمة : لغًة القيم: (Values)مفهوم القيم 

هي الفضائل الدينية : ثمنه، والقيم: قدره، وقيمة المتاع: الشيء

والخلقية واالجتماعية، واالقتصادية، وغيرها، التي تقوم عليها حياة 

 فقد اختلف أما اصطالحًا). 1985أبو حرب، (المجتمع اإلنساني 

ض التعاريفات العلماء في تحديد مفهومها، وفيما يأتي عرض لبع

 : التي تناولتها

موضوع :  بأنها(Hatchinson, 1961)عرفها هاتشنسون 

يسعى إليه الفرد بجدية نظرًا لما يمثله هذا الموضوع من اهتمام 

 ,Nigro & Nigro)وأما نيجرو ونيجرو فعرفاها . وقيمة بالنسبة له
مجموعة مبادئ مدونة أو غير مدونة، تأمر أو تنهى :  بأنها(1984

ن سلوكيات معينة تحت ظروف معينة، وهي انعكاس للقيم التي ع

 . يتخذها الفرد معايير تحكم سلوكه
فيرجع مورستاين  (Bureaucratic)أما البيروقراطية 

 معنى البيروقراطية إلى األصل الفرنسي، (Morstein Marx)ماركس 

 (Bureaucratie)ويشير إلى أن استعمالها األول في اللغة الفرنسية 

ان من قبل وزير التجارة الفرنسي في القرن الثامن عشر حين أشار ك

إلى عمال الحكومة، وبعدها انتقلت إلى ألمانيا في القرن التاسع عشر 

(Burokratie)ومن ثم انتقلت إلى اللغة اإلنجليزية واللغات أخرى ، .

: األولى: فالبيروقراطية كلمة التينية يمكن تحليلها إلى كلمتين

(Bureau)  وتعني مكتب أو األعمال واألنشطة التي يتضمنها

 وتعني سلطة أو حكم، وبالتالي (Cracy)والكلمة الثانية . المكتب

 سلطة المكتب أو حكم المكتب أو (Bureaucracy)يصبح المعنى 

 .نفوذ العمل المكتبي وأسلوبه

ظهرت البيروقراطية في ألمانيا في أواخر القرن التاسع عشر، 

-1920 ((Max Weber)جتماع األلماني ماكس فيبر ويعد عالم اال
أول من استخدم هذا المفهوم، وهدف من خالله إلى وصف ) 1864

المنظمة المثالية المتميزة بأدائها ورشدها وكفاءة عملياتها 

(Robbins, 1990) . ،وهو الذي قام بدراسة العوامل القانونية

ضل من األداء والتنظيمية، واالجتماعية، التي تضمن مستويات أف

والكفاءة، في ظل مناخ مناسب من الموضوعية بعيدًا عن األهواء 

: وقد عرف ماكس فيبر البيروقراطية بأنها. والمؤثرات الشخصية

ظاهرة متعددة الجوانب، تشمل جوانب مختلفة وواضحة، ذات 

ومن الجوانب المهمة التي . عالقات متبادلة بالنسبة للمفاهيم العامة

 .السلطة الكهنوتية، واالتصاالت الثابتة، وتقيم العمل: تشتمل عليها

تنظيم يقوم : "وعرفت في معجم المصطلحات اإلدارية بأنها

على السلطة الرسمية، وعلى تقسيم العمل اإلداري وظيفيًا بين 

مستويات مختلفة، وعلى األوامر الرسمية التي تصدر من الرؤساء 

" شيدًا للعمل اإلداريإلى المرؤوسين، وهذا التنظيم يعد تر

 (Goel, 2003, P.178)وأما جويل ). 76، ص 1984بدوي، (

نظام حكومي يهدف إلى تنفيذ السياسات العامة من " :فعرفها بأنها

 ".خالل موظفين مؤهلين يتمتعون بالسلطة الكافية ألداء أعمالهم

ويرى فيبر أن تطبيق النموذج المثالي يحقق العديد من 

لدقة في األداء، والمعرفة بالمستندات، وسرعة ا: المزايا منها

اإلنجاز، واالستمرار، والوضوح، والوحدة، والخضوع لسلطة 

الرؤساء، وتخفيض التكلفة اإلنسانية واالقتصادية للعمل، وتخفيض 

وتركز الدراسة الحالية على ). 2000حبتور، (العالقات بين األفراد 

 ؛ المجذوب،2002زي، حجا( القيم البيروقراطية المبينة تاليًا

 ):2005؛ المعايطة، 2002

ذلك أنه المورد الوحيد غير المتجدد، ووقت العمل : الوقت -1

 .ملك للعمل وليس للعامل

وتعد هذه القيمة من أهم القيم للمنظمة، وهي تدافع : السرية -2

 . عنها، وتعد جميع عملياتها ووثائقها سرية
و أمر ذو أهمية وهو محدد مهم لطموح المنظمة، وه: اإلنجاز -3

إلثبات الموظفين ذاتهم، من خالل المثابرة والجهد، حتى 

 .يتمكنوا من الترقية والتقدم في السلم الوظيفي
وهذه القيمة من القيم التي يقوم : الجدارة في التعيين الترقية -4

عليها النظام البيروقراطي، ويجب أن تتم وفقًا لمعايير وأسس 

 .دتقوم على العقالنية والرش
وتتم وفقًا ألقدميته أو جدارته أو كليهما : األقدمية في الترقية -5

 .وبتقدير من رئيسه المباشر في العمل
وفيها يتم تقسيم العمل إلى مجموعة من : التخصص الوظيفي -6

التخصصات بحيث يكون لكل وظيفة أو قسم أو إدارة تخصص 

 .دقيق
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دد إن سلوك العاملين في المنظمة مح: االنضباط في العمل -7

بموجب القواعد، والتعليمات، واألنظمة، والقوانين المرعية في 

 . المنظمة
فالعاملون : خضوع المرؤوسين لسلطة الرؤساء وأوامرهم -8

ملزمون بالخضوع لسلطة الرؤساء وتنفيذ أوامرهم 

 . وتعليماتهم
وهذه القيمة : خضوع المصلحة الشخصية لمصلحة العمل -9

ظمة والعمل على تحتم على الموظف ترجيح مصلحة المن

 .مصلحته الشخصية، وعدم استغالله لوظيفته ومنصبه
وتعني التزام الموظف بالتعليمات : الموضوعية والالشخصية -10

 .واألنظمة والقوانين، والتجرد من العوامل الشخصية
الرسمية في العالقات بين العاملين داخل المنظمة، والعاملين  -11

الرسمية هي الموجه ويدل ذلك على أن العالقات : والمراجعين

والحاكم لسير العمل في المنظمة، وأن ال مكان للعالقات 

الشخصية، وأن التعامل مع المراجعين يكون وفقًا لما تمليه 

 . القواعد القانونية

فهو نتاج جهد  (Job Performance)أما األداء الوظيفي 

معين قام ببذله شخص أو مجموعة أشخاص من أجل تحقيق هدف 

 أهداف، وله األثر الواضح في جهود الفرد التي تبدأ أو مجموعة

بالقدرات، وإدراك الدور أو المهام، والذي يشير إلى درجة تحقيق 

، )2004سلطان، (وإتمام المهام الموكلة والمكونة لوظيفة الفرد 

المخرجات أو األهداف التي : بأنه) 2002(وعرفه عبد المحسن 

وم يربط بين أوجه النشاط، يسعى النظام لتحقيقها، أي أنه مفه

. واألهداف التي تسعى هذه األنشطة إلى تحقيقها داخل المنظمة

فيضيف أن مفهوم األداء هو التفاعل بين سلوك ) 2003(وأما درة 

اإلنجاز، أو أنه مجموع السلوكات والنتائج التي تحققت معًا، مع 

ن الميل إلى إبراز اإلنجاز أو النتائج، وذلك لصعوبة الفصل بي

ويرى . السلوك من ناحية، واإلنجاز والنتائج من الناحية األخرى

نشاط : " أن األداء الوظيفي هو(Jamal, 1985, P.213)جمال 

يمّكن الفرد من إنجاز المهمة أو الهدف المخصص له بنجاح، 

ويتوقف ذلك على القيود العادية لالستخدام المعقول للموارد 

 ".المتاحة

حصيلة تفاعل عاملي : إلى أن األداء هووتشير أدبيات اإلدارة 

فالفرد يمتلك المقدرة على أداء عمل معين، . المقدرة والدافعية معًا

لكنه لن يكون قادرًا على تأديته بشكل جيد إذا لم يكن لديه الدافع 

ومن ناحية أخرى يمكن أن يتوافر لديه الدافع الكافي لتأدية . لتأديته

غي إذا فقد المقدرة على ذلك العمل، لكنه لن يؤديه كما ينب

(Wagner & Hollenbeck, 1992, P.106). 

فاألداء الوظيفي يشير إلى مجموعة السلوكات اإلدارية المعبرة 

عن قيام الموظف بعمله، وتتضمن جودة األداء، وحسن التنفيذ، 

والخبرة الفنية المطلوبة في الوظيفة، فضًال عن االتصال والتفاعل مع 

ؤسسة، وااللتزام باألنظمة والتعليمات التي تنظم بقية أعضاء الم

، )2004الحوامدة، (العمل، والسعي نحو االستجابة لها بكل حرص 

ويتأثر األداء الوظيفي بعدة عوامل من شأنها أن تجعل األداء 

إيجابيًا أو سلبيًا، وذلك بناًء على مدى تأثر األفراد العاملين بتلك 

 :العوامل، ويمكن أن يذكر منها

 

 .االختالف في حجم العمل -1

 .مدى تأخر األعمال الذي قد يؤثر في معدل اإلنتاج -2
 .العوامل الفنية والتكنولوجية -3
 األساليب الحديثة في األداء والتنظيم -4
 .العوامل المرتبطة بالموارد البشرية -5
 .العوامل المتعلقة بمخرجات المؤسسة -6

 الدراسات السابقة

ضوع البحث، لقد أجريت دراسات وبحوث عديدة في مو

تناولت متغيرات هذه الدراسة وإبعادها المختلفة، وتفاوتت الدراسات 

في أهدافها ومتغيراتها والفئات المستهدفة والبيئات التي أجريت 

فيها، وقد أظهرت مراجعة أدبيات موضوع الدراسة عدم وجود 

دراسة تبحث بشكل مباشر عالقة القيم البيروقراطية باألداء الوظيفي 

ين في الجامعات، لذلك حاولت الدراسة الحالية توظيف ما جاء للعامل

في الدراسات السابقة قدر اإلمكان لتحقيق أهدافها، وفيما يأتي 

 : عرض لهذه الدراسات

 ,.Pravash, et al) أجرى برافش وكايال وكنتميني وداس
دراسة هدفت إلى معرفة االتجاهات نحو تطور القوى   (1990

ت، وقيم العمل لدى المديرين في مؤسسة من العاملة في المؤسسا

) 60(القطاع العام في الهند، وأجريت الدراسة على عينة مكونة من 

مديرًا ممن ) 60(مديرًا ممن يعملون في مراكز إدارية عليا، و

يعملون في مراكز إدارية متوسطة، وتراوحت أعمار المجموعتين 

تطور القوى سنة، وقد استخدم الباحثون مقياس ) 40-28(بين 

وأظهرت نتائجها أن قيم . العاملة، ومقياس قيم العمل لإلداريين

االستقاللية، والتوجه نحو : اإلداريين في مراكز اإلدارة العليا كانت

النمو المؤسسي، واحترام الذات، والتقدم في العمل، بينما كانت قيم 

ية االهتمام بالترق: اإلداريين في المراكز اإلدارية المتوسطة هي

 .، وكذلك االهتمام بالمهنةتوالعالوا

) Shapira & Griffith, 1990( شابيرا وجرافث ةوفي دراس

حول تأثير القيم على األداء، بينت نتائج الدراسة أن األفراد األكثر 

إيمانًا بقيم العمل البروتستانية يعملون بجد واجتهاد، وأنهم أكثر 

 . منون بهذه القيماندماجًا من نظرائهم اآلخرين الذين ال يؤ

 بدراسة هدفت التعرف إلى (Khaleque, 1992)وقام 

اتجاهات العاملين وقيمهم في القطاع الصناعي لبنغالدش وأثرها في 

ولتحقيق أهدافها طور الباحث استبانة، وزعها على . أدائهم الوظيفي

عامًال يعملون في أحد مصانع ) 60(مجتمع الدراسة المكون من 

وتوصلت الدراسة إلى أن األداء . ينة دكا ببنغالدشاألقمشة في مد

الوظيفي له عالقة معنوية بقيم العمل، والتوجه نحو التفوق 

 .والمنافسة

اإلجابة عن تقدير بعض قيم العمل ) 1998(ورأت السبيعي 

لدى مجموعة من العاملين بجامعة قطر من األكاديميين واإلداريين، 

اد بالنفس، والنظام، والعالقات الرقابة، واالعتد: وهذه القيم هي
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شخصًا ) 375(وقد بلغت عينة الدراسة . االجتماعية، والمخاطرة

شخصًا يعملون ) 258(عضو هيئة تدريس، و) 117(منهم 

وُطبق عليهم اختبار قائمة القيم اإلدارية . بالوظائف اإلدارية بالجامعة

 :، وأظهرت الدراسة أن تقديرات قيم)مندل وجوردان(لكل من 

الرقابة، والنظام، والعالقات االجتماعية، والمخاطرة، كانت ذات 

مستويات متوسطة لدى كل من المجموعتين، بينما كانت قيمة 

االعتداد بالنفس ذات مستوى عال، كما أظهرت الدراسة أن أكبر 

اختالف بين المجموعتين كان في قيمة االعتداد بالنفس والعالقات 

رتفاعًا لدى األكاديميين، بينما الثانية أكثر اإلنسانية؛ فاألولى أكثر ا

كما أوضحت الدراسة وجود فروق ذات . ارتفاعًا لدى اإلداريين

داللة إحصائية بين القطريين وغير الَقَطِريين؛ إذ أن غير القطريين 

يتفوقون على القطريين في قيم العمل المتعلقة بالرقابة واالعتداد 

 .بالنفس والنظام

 & Vandenberghe)ها فاندينبرغ وبيرووفي دراسة أجرا
Peiro,1999)  موظفًا في شركات صناعية في ) 999(على عينة من

بلجيكا، بهدف فحص وبيان اآلثار الرئيسية للقيم الفردية والتنظيمية 

على االلتزام التنظيمي والعدالة اإلجرائية في المنظمات المبحوثة، 

نظيمية بوصفها نظامًا وتوصلت الدراسة إلى أنه ينظر للثقافة الت

قيمًا يحفظ ويساند من قبل أعضاء المنظمة، وأن القيم يمكن أن 

تكون دليًال، ومرشدًا يدل على سلوك اإلفراد في العمل، وأن ردود 

أفعال الموظفين تم تفسيرها بشكل أساسي، من خالل القيم 

 .التنظيمية السائدة في المنظمة

ف إلى طبيعة األقسام التعر) 2000(وهدفت دراسة اإلبراهيم 

الدراسية في كل من جامعة بغداد وجامعة اليرموك، وإلى الكشف عن 

القيم والمعتقدات السائدة في كلتا الجامعتين، واعتمد الباحث على 

، وكان غرضها 1978 عام (Mark Alexander)أداة صممها 

التعرف إلى األعراف والقيم والمعايير التي تسود أية مؤسسة تضم 

 من العاملين، وأظهرت النتائج أن أعضاء الهيئات التدريسية في عددًا

يستندون في رفضهم أو تأييدهم إلى ) بغداد واليرموك(الجامعتين 

السلوك الذي يظهره عضو الهيئة التدريسية إلى أسس ومعايير 

كما أظهرت رفض أعضاء الهيئة التدريسية لكل . صحيحة وسليمة

األعراف والقيم التي تشكل ثقافة سلوك ونص يخالف أو يتقاطع مع 

القسم وأخالقياته، وأن األقسام الدراسية في كلتا الجامعتين قد 

 .كونت لنفسها قيما وأعرافًا تتناسب ومستوى العاملين فيها

 فقد بحثت العالقة بين (Mckinney, 2000)أما دراسة مكيني 

لعالقات انسجام القيم مع االلتزام والفعالية، وهدفت إلى البحث في ا

. بين انسجام القيم للفرد مع المخرجات الشخصية لاللتزام والفعالية

من أعضاء الهيئات ) 303(واشتمل البحث على استبانه وزعت على 

) 22(التدريسية لمدارس اإلناث الكاثوليكية في المرحلة الثانوية، و

إداريًا من هذه المدارس، وأشارت نتائجها إلى وجود عالقة إيجابية 

 التوافق الذي يشمل أفراد الهيئة التعليمية وااللتزام والفعالية، بين

كما أشارت إلى أن لاللتزام أثرًا قويًا على الفاعلية، وإلى دور اإلدارة 

المباشر بااللتزام والدور غير المباشر بالفعالية، والى أهمية نماذج 

 .االتصال في التنظيم

لعالقة بين القيم المعنونة بـ ا) Gill, 2000(وفي دراسة جل 

وااللتزام التنظيمي من وجهة نظر متعددة األبعاد، أجريت على عينة 

مديرًا في والية منسوتا، ) 60(من مديري المدارس الثانوية 

وهدفت هذه الدراسة إلى فحص العالقة بين مدى تناسب قيم الفرد 

التنظيمية وااللتزام التنظيمي، وقد تم استخدام مقياس القيم 

وتوصلت الدراسة .  الذي وضعه شوارتز للبيئة التنظيميةالشاملة

أن القيم المدركة للتنظيم هي العامل األكثر أهمية في : لنتائج منها

 .تحديد وتقدير التزام الموظف

فهدفت إلى اختيار العالقة بين ) 2000(وأما دراسة خضير 

 ،)التعقيد، والمركزية، والرسمية(التركيب البيروقراطي بمتغيراته 

فقدان القوة، (واالغتراب التنظيمي الذي عبرت عنه المتغيرات 

وتكونت عينة الدراسة من مديري اإلدارة ). وفقدان المعنى، والعزلة

منظمة خدمية في الجمهورية العراقية، وأسفرت ) 27(الوسطى في 

نتائج الدراسة عن وجود عالقة ذات داللة إحصائية معنوية بين 

نظيمي، واختالف درجات االرتباط ضعيفة بين المركزية واالغتراب الت

التعقيد، (الرسمية ومتغيرات كل من التركيب البيروقراطي 

فقدان القوة، (واالغتراب التنظيمي بأبعاده ) والمركزية، والرسمية

 ).وفقدان المعنى، والعزلة

فتهدف إلى دراسة ضغوط ) 2003(وأما دراسة جودة واليافي 

لبيروقراطي لدى الفرد، وعدم الرضا العمل، وعالقته بالتوجه ا

الوظيفي، وبعض الخصائص الشخصية، وقد وزعت استبانه على 

وأسفرت نتائج هذا البحث . فردًا يعملون في وزارة الثقافة) 130(

وجود عالقة بين توجه الفرد للعمل في ظل منظمة : عن

 رضاه الوظيفي، وإلى وجود عالقة بين مستوى مبيروقراطية، وعد

رضا الوظيفي، وضغوط العمل، وأنه ال توجد عالقة بين توجه عدم ال

الفرد للعمل في منظمة بيروقراطية، وبين ضغوط العمل، وقد 

وجدت فروق جوهرية بين متوسطات توجه األفراد للعمل في ظل 

منظمة بيروقراطية على أساس مستوى التحصيل العلمي، ووجدت 

 والمكانة الوظيفية، فروق جوهرية بين متوسط عدم الرضا الوظيفي،

كما ويوجد فروق جوهرية بين متوسطات ضغوط العمل، وبين 

 . العمر والمركز الوظيفي

فهدفت دراستها التعرف إلى مدى ) 2005(أما المعايطة 

االنسجام بين القيم البيروقراطية والقيم االجتماعية، وأثر ذلك على 

ذ كشف الدراسة عن األداء الوظيفي للعاملين في الوزارات األردنية؛ إ

عدة نتائج كان من أبرازها أن هنالك مستوى متوسطًا من االنسجام 

بين القيم البيروقراطية والقيم االجتماعية السائدة، ووجود فروق 

ذات داللة إحصائية في تقييم المبحوثين لمدى االنسجام بين القيم 

 .صيةالبيروقراطية والقيم االجتماعية، تـُعزى إلى المتغيرات الشخ

بدراسة تبحث في القيم ) 2005 (ر والتويجةوقام الحوامد

الشخصية والتنظيمية، مركزة على أثرها في فاعلية المديرين في 

الوزارات األردنية، ولتحقيق أهداف الدراسة طور الباحثان استبانة 

مديرًا، ودّلت ) 418(تم توزيعها على أفراد العينة والبالغ عددهم 

 المديرين األردنيين تصورات بدرجة عالية عن النتائج على أن لدى

نظام القيم الشخصية لديهم وعن مستوى فاعليتهم، وبدرجة 
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متوسطة عن القيم التنظيمية السائدة في الوزارات األردنية، وأن 

 أثرًا للقيم االجتماعية والفكرية، وقيم الفريق، وقيم االهتمام كهنا

 .، في فاعلية المديرينبالموظفين، والعدالة، واإلبداع، والثقة

ومن خالل استعراض الدراسات السابقة تبين أن بعضها ركز 

 Pravash)، ودراسة )1998(على قيم العمل، مثل دراسة السبيعي 
et al, 1990) . وأخرى ركزت على القيم الشخصية والتنظيمية، مثل

، وبعضها ركز على تأثير القيم على )2005(دراسة الحوامدة 

 ,Khaleque)، ودراسة )2000(دراسة عبدالله األداء، مثل 
، وفي دراسات (Shapira & Griffith. 1990)، ودراسة (1992

، )2000(أخرى ركزت على تناول البيروقراطية، مثل دراسة خضير 

وفي دراسة المعايطة تم تناول ). 2003(ودراسة جودة واليافي 

. ء الوظيفياالنسجام بين القيم البيروقراطية واالجتماعية واألدا

وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في هدفها 

وموضوعها؛ إذ ركزت على القيم البيروقراطية وعالقتها باألداء 

الوظيفي، ومجتمعها؛ إذ إنها تناولت الموظفين اإلداريين في جامعة 

 .مؤتة

 :منهجية الدراسة وإجراءاتها

 :منهج الدراسة

راسة على المنهج الوصفي لقد تم االعتماد في هذه الد

االرتباطي، بهدف معرفة العالقة بين القيم االجتماعية والقيم 

البيروقراطية السائدة في الوحدات اإلدارية في جامعة مؤتة، 

وعالقتها باألداء الوظيفي لإلداريين العاملين في الجامعة من وجهة 

در نظر القيادات اإلدارية فيها، وقد تم جمع البيانات من المصا

الثانوية من كتٍب ومجالٍت ونشرات، وكذلك المصادر األولية عن 

 .طريق تطوير استبانة لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة

 :مجتمع الدراسة وعينتها

تألف مجتمع الدراسة، الذي هو عينة الدراسة، من القيادات 

عميد، (اإلدارية في جامعة مؤتة موزعين على المواقع اإلدارية 

، )س قسم، ومدير دائرة، ومدير مركز أو وحدة، ومساعد مديرورئي

، 2007/2008والمنتظمين في عملهم خالل لعام الدراسي الجامعي 

شخصًا، وفقًا إلحصائيات دائرة شؤون ) 150(والبالغ عددهم 

استبانة على ) 130(، وقد تم توزيع )2008( العاملين في الجامعة

) 20(ينة الثبات البالغ عددها باقي مجتمع الدراسة بعد استبعاد ع

استبانة، وتم ) 127(شخصًا، وبلغ عدد االستبانات المستردة 

استبعاد استبانتين لعدم صالحيتهما ألغراض التحليل اإلحصائي، 

وبالتالي أصبح عدد االستبانات التي أجري عليها التحليل اإلحصائي 

راسة توزيع أفراد عينة الد) 1(استبانة، ويوضح الجدول ) 125(

 .بحسب مواقعهم اإلدارية

 

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مواقعهم اإلدارية وخبراتهم):1(الجدول 

 الموقع اإلداري

 الخبرة
المجموع مساعد مدير أو وحدةزمدير مرك مدير دائرة رئيس قسمعميد

 43 4 4 6 27 2  سنوات10أقل من 

 45 4 22 4 10 5  سنة15-11من

 37 4 19 2 5 7 ة سن16أكثر من 

 125 12 45 12 1442 المجموع

 

 :أداة الدراسة

 :تكونت أداة الدراسة من مقياسين هما

 :مقياس القيم البيروقراطية، وتتكون من جزأين هما: أوًال

وتكون من اإلرشادات لكيفية استخدام األداة ومعلومات : الجزء األول

: الوظيفيالمستوى . (ديموغرافية عن أفراد عينة الدراسة

عميد، ورئيس قسم، ومدير دائرة، ومدير مركز أو وحدة، 

-11 سنوات، من10أقل من : مدة الخدمة(، )ومساعد مدير

 ). سنة16 سنة، أكثر من 15

وهو استبانة تشمل مجموعة من الفقرات لقياس القيم : الجزء الثاني

فقرة موزعة على ) 48(البيروقراطية، ويتكون هذا الجزء من 

 : مجاًال وكما يأتيأثني عشر

 ).4-1(استغالل الوقت، يقاس بالفقرات : المجال األول

 ).8-5(السرية في العمل، يقاس بالفقرات : المجال الثاني

 ).12-9(إنجاز العمل، يقاس بالفقرات : المجال الثالث

 ).16-13(الدقة في األداء، يقاس بالفقرات : المجال الرابع

-17(عيين والترقية، يقاس بالفقرات الجدارة في الت: المجال الخامس

20.( 

 ).24-21(األقدمية في الترقية، يقاس بالفقرات : المجال السادس

 ).28-25(التخصص الوظيفي، يقاس بالفقرات : المجال السابع

 ).32-29(االنضباط في العمل، يقاس بالفقرات : المجال الثامن

اس بالفقرات الخضوع لسلطة الرؤساء وأوامرهم، يق: المجال التاسع

)33-36.( 

خضوع المصلحة الشخصية للمصلحة العامة، يقاس : المجال العاشر

 ).40-37(بالفقرات 

 ).44-41(الموضوعية، يقاس بالفقرات : المجال الحادي عشر

-45(الرسمية في العالقات، يقاس بالفقرات : المجال الثاني عشر

48.( 
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ن الفقرات للكشف وتشمل مجموعة م: مقياس األداء الوظيفي: ثانيًا

عن درجة األداء الوظيفي لدى أفراد عينة الدراسة، وتتكون 

 :فقرة موزعة على ستة مجاالت وهي) 24(من 

 ).52-49(االنضباط في العمل، يقاس بالفقرات : المجال األول

 ).56-53(إنجاز المهام، يقاس بالفقرات : المجال الثاني

-57( يقاس بالفقرات عالقة الموظف مع الرؤساء،: المجال الثالث

60.( 

 ).64-61(االنتماء الوظيفي، يقاس بالفقرات : المجال الرابع

 ).68-65(خدمة الجمهور، يقاس بالفقرات : المجال الخامس

 ).72-69(التعاون مع الزمالء، يقاس بالفقرات : المجال السادس

وقد تم االعتماد على عدد من المصادر في تطوير استبانتي 

؛ ودراسة تويجر )2002(دراسة امطانيوس : الدراسة وهي

؛ )2006(؛ ودراسة حمادات )2005(؛ ودراسة المعايطة )2002(

؛ (Shapira & Griffith)؛ ودراسة )2000(ودراسة عبد الله 

؛ ودراسة )1998(؛ ودراسة العتيبي (Khaleque, 1992)ودراسة 

وأعطيت كل فقرة في االستبانة خمسة مستويات ). 2001(العوائد 

الختيار واحد من البدائل، مع األخذ باالعتبار ) ليكرت(فقًا لمقياس و

أن قيم المتوسطات الحسابية التي وصلت إليها الدراسة سيتم 

منخفض إذا كان : التعامل معها لتفسير البيانات على النحو اآلتي

، ومتوسط إذا كان متوسط )2.6 -1(الفقرة بين / متوسط المجال

/ ، ومرتفع إذا كان متوسط المجال)3.4-2.61(الفقرة بين / المجال

 ).5 - 3.41(الفقرة بين 

 :صدق األداة

) 8(بعد صياغة فقرات األداة بصورتها األولية تم عرضها على 

من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في الجامعات األردنية؛ 

وطلب إليهم إبداء الرأي فيها من حيث مدى انتماء الفقرات إلى 

مناسبتها لذلك، ووضوح الفقرات، وأي اقتراح بتعديلها مجاالتها و

% 80أو شطبها وإي إضافة لفقرات جديدة، وقد اعتمد على نسبة 

من آراء المحكمين كأساس يعتمد عليه لألخذ بالمالحظات، وبناًء 

على ما أبداه المحكمون من آراء تم تعديل األداة؛ فأصبحت 

 .فقرة) 76(بصورتها النهائية مكونة من 

 :ثبات األداة

: لغرض بيان ثبات أداة الدراسة تم التحقق منه بطريقتين هما

) 20(، بتوزيعها على (test-re-test)طريقة االختبار وإعادة االختبار 

فردًا من مجتمع الدراسة، وبعد أسبوعين أعيد تطبيق االختبار على 

العينة نفسها، وبعد تصحيح اإلجابات وتفريغ الدرجات لالختبارين، 

تم حساب االرتباط بين عالمتي الفرد في االختبارين باستخدام 

) كرونباخ ألفا(معادلة ارتباط بيرسون، ومعامل االتساق الداخلي 

(Cronbach,s Alpha) ويعتمد على اتساق أداء الفرد من فقرة إلى 

أخرى، ويشير إلى قوة االرتباط بين الفقرات وبعد تطبيق معادلة 

يوضح ) 2(والجدول ت أفراد عينة الثبات، كرونباخ ألفا على درجا

 .هذه النتائج

 

 قيم معامالت الثبات ألداتي الدراسة حسب طريقة :)2(جدول 

 )ألفا(إعادة االختبار واالتساق الداخلي-االختبار

 الطريقة
أداة القيم 

 البيروقراطية

أداة األداء 

 الوظيفي

 االختبار وإعادة االختبار

(test-re-test) 
0.89 0.83 

 )ألفا(االتساق الداخلي 

(Cronbach`s Alpha) 
0.79 0.76 

أن أداة الدراسة تتمتع بقيم معامالت ) 1(تبين من الجدول  

ثبات مقبولة ألغراض الدراسة؛ إذ بلغ ألداة القيم البيروقراطية حسب 

وألداة األداء الوظيفي ) 0.89(طريقة االختبار وإعادة االختبار

فقد بلغت ) كرونباخ ألفا(اق الداخلي أما معامالت االتس) 0.83(

) 0.76(و) 0.79(ألداة القيم البيروقراطية وأداة األداء الوظيفي 

 . على الترتيب

 عرض النتائج

 :فيما يأتي عرض لنتائج الدراسة وفقًا ألسئلتها
: ولإلجابة عن سؤال الدراسة األول الذي ينص على: السؤال األول

يروقراطية للموظفين اإلداريين ما درجة أهمية مجاالت القيم الب

العاملين في جامعة مؤتة من وجهة نظر القيادات اإلدارية 

 فيها؟

تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

استغالل الوقت، والسرية في العمل، وإنجاز (للقيم البيروقراطية 

األقدمية العمل، والدقة في األداء، والجدارة في التعيين والترقية، و

في الترقية، والتخصص الوظيفي، واالنضباط في العمل، والخضوع 

لسلطة الرؤساء وأوامرهم، وخضوع المصلحة الشخصية للمصلحة 

لدى الموظفين ) العامة، والموضوعية، والرسمية في العالقات

اإلداريين في جامعة مؤتة من وجهة نظر القيادات اإلدارية فيها، 

 .النتائجيوضح هذه ) 3(والجدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت ):3(جدول 

القيم البيروقراطية لدى الموظفين اإلداريين العاملين في 

جامعة مؤتة من وجهة نظر القيادات اإلدارية فيها مرتبة حسب 

 الرتبة 

 المجال
المتوسط 

 *الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.43 4.66 استغالل الوقت

 0.62 4.62 نضباط في العملاال

 0.47 4.55 إنجاز العمل

 0.52 4.52 الخضوع لسلطة الرؤساء وأوامرهم

 0.55 4.44 السرية في العمل

خضوع المصلحة الشخصية 

 للمصلحة العامة
4.34 0.50 

 0.51 4.25 الدقة في األداء

 0.56 4.25 التخصص الوظيفي
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 0.47 4.23 الموضوعية

 0.63 4.08 ن والترقيةالجدارة في التعيي

 0.64 4.03 الرسمية في العالقات

 0.90 3.55 األقدمية في الترقية

 0.322 4.29 القيم بشكل عام

 .جميع المجاالت كانت مرتفعة* 

أن المتوسط الحسابي الكلي ) 3(أظهرت نتائج الجدول 

لدرجات أفراد عينة الدراسة على مجاالت أداة القيم البيروقراطية 

، وهي تمثل أهمية نسبية مرتفعة وفق )5(من ) 4.29(م بشكل عا

التصنيف الذي اعتمد في الدراسة، وأن مجال استغالل الوقت جاء 

وهي درجة مرتفعة، ) 4.66(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي 

ويليها مجال االنضباط في العمل في المرتبة الثانية، بمتوسط 

ليها مجال إنجاز العمل وهي تعد درجة مرتفعة، وي) 4.62(حسابي 

وهي درجة مرتفعة، ) 4.55(في المرتبة الثالثة، بمتوسط حسابي 

وجاء في المرتبة األخيرة مجال األقدمية في الترقية، بمتوسط 

 .وهي درجة مرتفعة) 3.55(حسابي 

 

ولإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني، الذي ينص : السؤال الثاني

ما درجة األداء الوظيفي للموظفين اإلداريين العاملين : على

 في جامعة مؤتة من وجهة نظر القيادات اإلدارية فيها؟

تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

االنضباط في العمل، وإنجاز المهام، وعالقة (لألداء الوظيفي 

جمهور، الموظف مع الرؤساء، واالنتماء الوظيفي، وخدمة ال

 .يوضح هذه النتائج) 4(والجدول ) والتعاون مع الزمالء

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت ):4(جدول 

األداء الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين العاملين في جامعة 

 مؤتة من وجهة نظر القيادات اإلدارية فيها مرتبة حسب الرتبة

المتوسط  المجال

 *الحسابي

نحراف اال

 المعياري

 0.48 4.40 خدمة الجمهور

 0.44 4.35 إنجاز المهام

 0.50 4.30 االنضباط في العمل

 0.49 4.28 عالقة الموظف مع الرؤساء

 0.53 4.22 التعاون مع الزمالء

 0.53 4.20 االنتماء الوظيفي

 0.35 4.29 األداء الوظيفي

 . جميع المجاالت كانت مرتفعة* 

أن درجة األداء الوظيفي للموظفين ) 4(يبين الجدول 

اإلداريين في جامعة مؤتة جاء في هذه الدراسة، وكما تمثله مجاالت 

، كما أن )4.20-4.40( األداء الوظيفي قد تراوح بين قيمتين هما

الوسط الحسابي لألداء الوظيفي ممثًال في عينة الدراسة بلغ 

رتفعة، واحتل ، ويالحظ أن جميع المجاالت جاءت بدرجة م)4.29(

، )4.40(مجال خدمة الجمهور المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ 

في حين جاء مجال االنتماء الوظيفي في المرتبة السادسة واألخيرة، 

 ). 4.20(وبمتوسط حسابي بلغ 

ولإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث، الذي ينص : السؤال الثالث

 مستوى الداللة هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند: على

)α ≥ 0.05 ( في القيم البيروقراطية لدى الموظفين اإلداريين

العاملين في جامعة مؤتة من وجهة نظر القيادات اإلدارية فيها، 

 ُتعزى للمستوى الوظيفي ومدة الخدمة؟

) Tow-way ANOVA(تم استخدام تحليل التباين الثنائي 

، والمستوى الوظيفي على اعتبار أن القيم البيروقراطية متغير تابع

عميد، ورئيس قسم، ومدير مركز أو وحدة، ومدير دائرة، (

 سنة، 15-11سنوات، 10أقل من (ومدة الخدمة ) ومساعد مدير

 .يوضح هذه النتائج) 5(متغيرات مستقلة، والجدول)  سنة16

 نتائج تحليل التباين الثنائي للقيم البيروقراطية لدى ):5(جدول 

العاملين في جامعة مؤتة مع متغيري الموظفين اإلداريين 

المستوى الوظيفي ومدة الخدمة من وجهة نظر القيادات 

 اإلدارية فيها 

المصدر
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الداللة

المستوى 

 الوظيفي
0.399 4 0.059 0.6780.609 

مدة 

 الخدمة
0.005 2 0.002480.0280.972 

مستوى ال

*الوظيفي

مدة 

 الخدمة

2.063 8 0.258 2.9280.005*

 0.088 110 9.687 الخطأ

 2315.191125 المجموع

المجموع 

 المصحح
12.891 124 

 

أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية في القيم ) 5(يبين الجدول 

البيروقراطية لدى الموظفين اإلداريين في جامعة مؤتة من وجهة 

إلدارية فيها، تعزى إلى تفاعل المستوى الوظيفي نظر القيادات ا

ومدة الخدمة، في حين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في القيم 

البيروقراطية لديهم تعزى إلى المستوى الوظيفي أو إلى مدة 

وللكشف عن مصدر الفروق في القيم البيروقراطية لدى . الخدمة

 ومدة الخدمة، تم أفراد العينة نتيجة تفاعل المستوى الوظيفي

استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، والجدول 

 .يوضح هذه النتائج) 6(
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقيم البيروقراطية حسب تقاطع مستويات المستوى الوظيفي ومدة الخدمة لدى ):6(جدول 

 مؤتة من وجهة نظر القيادات اإلدارية فيهاالموظفين اإلداريين العاملين في جامعة 

 
 رئيس قسم عميد

مدير مركز أو 

 وحدة
 مساعد مدير مدير دائرة

مدة 

 الخدمة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

ف االنحرا

 المعياري

أقل من 

سنوات10
4.32 0.07 4.20 0.43 4.38 0.37 4.44 0.001 4.40 0.01 

-11من

 0.57 4.03 0.23 4.26 0.17 4.60 0.07 4.41 0.3 4.38  سنة15

أكثر من 

 0.2 4.70 0.29 4.09 0.01 4.12 0.04 4.36 0.13 4.56  سنة16

 

أن مصدر الفروق في المتوسطات ) 6(تبين من الجدول 

لحسابية في القيم البيروقراطية لدى الموظفين اإلداريين في جامعة ا

مؤتة من وجهة نظر القيادات اإلدارية فيها، ُتعزى إلى مساعد 

؛ إذ حصلوا ) سنة16أكثر من (المدير، والذين كانت مدة خدمتهم 

 ).0.2(وبانحراف معياري ) 4.7(على أعلى متوسط حسابي بلغ 

ن سؤال الدراسة الرابع، الذي ينص  ولإلجابة ع:السؤال الرابع

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : على

)α ≥ 0.05 ( في درجة األداء الوظيفي لدى الموظفين

اإلداريين العاملين في جامعة مؤتة من وجهة نظر القيادات 

 اإلدارية فيها، ُتعزى إلى المستوى الوظيفي ومدة الخدمة؟ 

) Tow-way ANOVA(ل التباين الثنائي تم استخدام تحلي

على اعتبار أن األداء الوظيفي متغير تابع، والمستوى الوظيفي 

عميد، ورئيس قسم، ومدير مركز أو وحدة، ومدير دائرة، (

 15-11سنوات، من10أقل من (، ومدة الخدمة )ومساعد مدير

يوضح ) 7(متغيرات مستقلة، والجدول)  سنة16سنة، وأكثر من 

 .ائجهذه النت

 

 نتائج تحليل التباين الثنائي لألداء الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين العاملين في جامعة مؤتة مع متغيري المستوى الوظيفي ومدة ):7(جدول 

 الخدمة من وجهة نظر القيادات اإلدارية فيها

مستوى الداللة )ف(قيمة  متوسط المربعاتدرجات الحرية مجموع المربعات المصدر

 0.503 0.839 0.085 4 0.34 ستوى الوظيفيالم

 0.568 0.569 0.058 2 0.115 مدة الخدمة

 *0.000 4.452 0.450 8 3.603 مدة الخدمة*المستوى الوظيفي

   0.101 110 11.126 الخطأ

    125 2317.406 المجموع

    124 15.464 المجموع المصحح

 

إحصائية في أن هناك فروقًا ذات داللة ) 7(يبين الجدول 

درجة األداء الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين العاملين في جامعة 

مؤتة من وجهة نظر القيادات اإلدارية فيها، ُتعزى إلى تفاعل 

المستوى الوظيفي ومدة الخدمة، في حين أنه ال توجد فروق ذات 

داللة إحصائية في األداء الوظيفي لدى أفراد عينة الدراسة تعزى إلى 

وللكشف عن مصدر الفروق في . ى الوظيفي أو مدة الخدمةالمستو

األداء الوظيفي لديهم نتيجة تفاعل المستوى الوظيفي ومدة 

الخدمة، تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، 

 .يوضح هذه النتائج) 8(والجدول 
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ألداء الوظيفي حسب تقاطع مستويات المستوى الوظيفي ومدة الخدمة لدى  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ا):8(جدول 

 الموظفين اإلداريين العاملين في جامعة مؤتة من وجهة نظر القيادات اإلدارية فيها

 
 رئيس قسم عميد

مدير مركز أو 

 وحدة
 مساعد مدير مدير دائرة

مدة 

 الخدمة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

نحراف اال

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

أقل من 

سنوات10
4.50 0.17 4.27 0.30 4.31 0.37 4.79 0.001 4.06 0.26 

-11من

  سنة15
4.23 0.30 4.57 0.06 4.35 0.17 4.29 0.17 4.00 0.67 

أكثر من 

 ة سن16
4.45 0.09 4.35 0.13 4.21 0.01 4.02 0.52 4.58 0.33 

 

أن مصدر الفروق في المتوسطات الحسابية ) 8(يبين الجدول 

في درجة األداء الوظيفي لدى عينة الدراسة ُتعزى إلى مدير الدائرة، 

؛ إذ حصلوا على ) سنوات10أقل من (والذين كانت مدة خدمتهم 

 ).0.001(بانحراف معياري و) 4.79(أعلى متوسط حسابي بلغ 

: ولإلجابة عن السؤال الخامس، الذي ينص على: السؤال الخامس

هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين القيم البيروقراطية 

واألداء الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين العاملين في جامعة 

 مؤتة من وجهة نظر القيادات اإلدارية فيها؟

 بيرسون، الذي يهدف إلى بيان تم استخدام معامل ارتباط

العالقة بين متغير القيم البيروقراطية، ومتغير األداء الوظيفي لدى 

الموظفين اإلداريين العاملين في جامعة مؤتة من وجهة نظر القيادات 

 .يوضح هذه النتائج) 9(اإلدارية فيها، والجدول 

 

 باألداء الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين العاملين في جامعة مؤتة من وجهة نظر  قيم معامالت ارتباط بيرسون للقيم البيروقراطية):9(جدول 

 القيادات اإلدارية فيها 

االنضباط  

 في العمل
 إنجاز المهام

عالقة الموظف 

 مع الرؤساء

االنتماء 

 الوظيفي

خدمة 

 الجمهور

التعاون مع 

 الزمالء

األداء 

 الوظيفي

 **0.52 **0.46 **0.48 **0.24 **0.37 **0.36**0.35 استغالل الوقت

 **0.44 **0.41 **0.49 0.121 **0.31 **0.38 *0.20 السرية في العمل

 **0.42 **0.33 **0.61 *0.21 *0.19 **0.32**0.41 إنجاز العمل

 **0.57 **0.40 **0.54 *0.177 **0.43 **0.39**0.51 الدقة في األداء

 **0.48 **0.32 *0.18 **0.47 **0.42 **0.40**0.25الجدارة في التعيين والترقية

 **0.38 **0.44 0.17 **0.41 *0.21 **0.31 *0.19 األقدمية في الترقية

 **0.54 **0.35 **0.45 *0.23 **0.41 **0.31**0.58 التخصص الوظيفي

 *0.18 0.14 **0.26 *0.20 0.035 *0.20**0.26 االنضباط في العمل

الخضوع لسلطة الرؤساء 

 مرهموأوا
0.28**0.19* 0.16 0.23* 0.35** 0.24** 0.34** 

خضوع المصلحة الشخصية 

 للمصلحة العامة
0.23* 0.19* 0.36** 0.07 0.28** 0.07 0.27** 

 **0.45 *0.22 **0.37 **0.29 **0.38 **0.38**0.33 الموضوعية

 **0.55 **0.37 **0.35 **0.65 **0.37 **0.25**0.34 الرسمية في العالقات

 **0.75 **0.56 **0.63 **0.44 **0.52 **0.53**0.53 القيم بشكل عام

 0.01دال عند مستوى **     0.05دال عند مستوى * 
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 البيروقراطيةأن معامل االرتباط بين القيم ) 9(يبين الجدول 

لدى الموظفين اإلداريين العاملين في جامعة مؤتة واألداء الوظيفي 

  إحصائيًا بشكل عام كان داًال اإلدارية فيهامن وجهة نظر القيادات

وقد ارتبطت جميع ). 0.75(؛ إذ بلغ )0.01(عند مستوى الداللة 

لديهم؛ إذ  البيروقراطية مع القيم  داًالمجاالت األداء الوظيفي ارتباطًا

  والقيمكان أعلى معامل ارتباط بين مجال خدمة الجمهور

 أخرى ارتبطت جميع ، ومن جهة)0.63(؛ إذ بلغ البيروقراطية

كان ؛ إذ  داًال باألداء الوظيفي ارتباطًاالبيروقراطيةمجاالت القيم 

الدقة في األداء واألداء الوظيفي أعلى معامل ارتباط بين مجال 

 ).0.57(بلغ ؛ إذ بشكل عام

 :مناقشة النتائج

أجريت هذه الدراسة بهدف معرفة أثر القيم البيروقراطية على 

عاملين اإلداريين في جامعة مؤتة من وجهة نظر األداء الوظيفي لل

 :القيادات اإلدارية فيها، وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية

ما درجة أهمية مجاالت القيم : مناقشة نتائج السؤال األول: أوًال

البيروقراطية للموظفين اإلداريين العاملين في جامعة مؤتة من 

 وجهة نظر القيادات اإلدارية فيها؟

أظهرت نتائج الدراسة أن المتوسط العام لدرجات أفراد عينة 

 وهي ،)5(من ) 4.29(الدراسة على استبانة القيم البيروقراطية بلغ 

تمثل أهمية نسبية مرتفعة وفق التصنيف المعتمد في الدراسة، ما 

يدل على أن الموظفين اإلداريين في جامعة مؤتة لديهم درجة عالية 

 البيروقراطية، وهذا ما يطمح إليه المجتمع وإدارة من االلتزام بالقيم

الجامعة، وما تسعى إليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة 

اعتماد مؤسسات التعليم العالي من ترسيخ للقيم البيروقراطية 

اإليجابية لدى العاملين في الجامعات، وقد جاءت جميع مجاالته 

ظفين اإلداريين في جامعة مؤتة مرتفعة، وهذا يدل على أن المو

يتمتعون بدرجة عالية من هذه القيم التي لها بعد أخالقي، وضع 

الجميع أسسه، وهي امتداد لما هو سائد في المجتمع الذي ينتمون 

إليه وتنتمي إليه الجامعة، وهم يمتثلون لهذه القيم بمحض إرادتهم، 

عكست بالتالي ما يدل على أنها نابعة من قيمهم الشخصية التي ان

 وشكلت ثقافة تنظيمية أصبح الموظفون يمتثلون ،على قيم الجامعة

تكريس إلى هدف ي طوعي أخالقيالتزام هو  و،لها في حياتهم العملية

، داءي األ الشفافية ونظم المساءلة فومبادئ النزاهة  مبنية علىقيم

ذ وهو يشير إلى تثمين الموظفين اإلداريين في جامعة مؤتة للوقت؛ إ

إنهم يعدونه مصدرًا مهمًا من مصادر اإلنتاج واالستثمار، له أثر 

 في حين ،كبير في إنجاز المعامالت، وخدمة الجمهور بكفاءة وفاعلية

أن عدم االستغالل األمثل للوقت يؤدي إلى هدر الطاقات 

وكذلك .  وتأخير إنجاز المعامالت، وتعطيل عجلة العمل،واإلمكانيات

ل ُتعد متطلبًا ضروريًا، وواجبًا على كل فإن السرية في العم

 ، تفرضه األنظمة والقوانين والتعليمات والقرارات اإلدارية،العاملين

فال يجوز التفريط بها أو استغاللها بشكل يخل بمصلحة الجامعة 

وبما أن الجامعة تشهد تطورًا في . والعاملين فيها والمتعاملين معها

دام التكنولوجيا، ونظم أساليب العمل، والتوجه نحو استخ

 فهذا كله أدى إلى زيادة اإلنتاجية ،المعلومات الحاسوبية واإلدارية

وهذا يشير إلى . واإلنجاز الستثمار الطاقات البشرية والمادية كافة

 لما لها من ،توجه الموظفين في الجامعة نحو الدقة في األداء

اجعين، تحقيق ألهداف الجامعة، ولمصالح الموظفين وجمهور المر

وهو ما فرض على الجامعة التوجه نحو الجدارة في التعيين 

والترقية؛ إذ إن هناك شروطًا يجب أن تتوافر في الموظف المطلوب 

فالموظف األقدم في . للتعيين، وهناك شروط للترقية يجب أن تحقق

 وهي إحدى ،العمل هو أكثر خبرة وأفضل مهارة وحنكة في العمل

ص، والتوجه نحو التخصص الوظيفي من مصادر السلطة لدى الشخ

 وهذا يناسب عمل ،العوامل التي تساعد على إنجاز األعمال بدقة

 حتى ال تتداخل األعمال وتضيع ،الجامعة واألدوار الوظيفية فيها

ويالحظ أن لدى الموظفين اإلداريين توجهًا نحو . المسؤولية

 ،ت اإلداريةااللتزام باألنظمة، والقوانين، والتعليمات، والقرارا

والتوجه نحو التقيد بسلطة الرؤساء، وأوامرهم، وقراراتهم في 

 يساعد على تسهيل العمل، وتسريع إنجاز أهداف الجامعة، ،العمل

 وإال فإن العكس من ذلك سيؤدي ،وهو ينعكس إيجابيًا على العاملين

 ،إلى وقوع االنحرافات واإلساءة إلى الجامعة، وعدم إنجاز األمر

فالجميع يلتزم . كس سلبًا على الجامعة والعاملين فيهاالذي ينع

باألنظمة، والقوانين، والتعليمات، والقرارات اإلدارية، إذ الجميع 

سواسية فال فرق بين شخص وآخر فكلهم سواء أمام القانون ويجب 

وأما الترتيب التنازلي لهذه القيم حسب أهميتها . أن يعاملوا كذلك

استغالل الوقت، االنضباط في العمل، : (فجاءت على النحو التالي

إنجاز العمل، الخضوع لسلطة الرؤساء وأوامرهم، السرية في 

العمل، خضوع المصلحة الشخصية للمصلحة العامة، التخصص 

الوظيفي، الدقة في األداء، الموضوعية، الجدارة في التعيين 

 نتائج ، وتتفق)ةوالترقية، الرسمية في العالقات، األقدمية في الترقي

 ,Mckinney)، ودراسة )2000(هذه الدراسة مع دراسة اإلبراهيم 
التي جاءت ) 1998(، في حين أنها تخالف دراسة السبيعي (2000

 ).2005(بمستوى متوسط، ودراسة الحوامدة والتويجر 

ما درجة األداء الوظيفي : مناقشة نتائج السؤال الثاني: ثانيًا

 جامعة مؤتة من وجهة نظر للموظفين اإلداريين العاملين في

 القيادات اإلدارية فيها؟ 

بينت نتائج الدراسة المتعلقة بهذا السؤال أن المتوسط 

الحسابي الكلي لألداء الوظيفي للموظفين اإلداريين في جامعة مؤتة 

، )4.29( فقد بلغ ،من وجهة نظر القيادات اإلدارية فيها جاء مرتفعًا

ويعزى ذلك إلى المستوى . داةوكذلك الحال في جميع مجاالت األ

 عند الموظفين العاملين في جامعة مؤتة، يالمتميز في األداء الوظيف

وإلى حسن اختيارهم عند التوظيف، وإلى التأهيل الوظيفي الذي 

يحصل عليه الموظف أثناء الخدمة وقبلها، كما أن توفر المناخ 

امعة لألداء التنظيمي المفتوح، والتحفيز المستمر من قبل إدارة الج

المتميز، وتشجيعها لمشاركة العاملين لمديريهم في صناعة القرارات 

المتعلقة بأعمالهم، كان له األثر اإليجابي في األداء الوظيفي 

فاإلعداد الجيد الذي تقوم به الجامعة للموظفين العاملين . المتميز

 يتم من خالل التركيز على تطوير األداء في ،فيها لخدمة الجمهور

 وزيادة رضا ، وسرعة أدائها، وطبيعتها،مجاالت جودة الخدمة
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 ويركزون على ،الجمهور، وهم يسعون إلى تقديم أفضل الخدمات

 في المخرجات، ب للحصول على التوازن المطلو،تحسينها وتطويرها

إضافة إلى تخطيط حجم العمل بشكل مستمر للوصول إلى خدمات 

أكثر كفاءة وفاعلية بحيث  وذات جودة عالية، وبأساليب ،منافسة

 . تحقق توقعات الجمهور، وأهداف العاملين والجامعة

ويتصف العاملون بالجامعة بااللتزام واالنضباط في العمل من 

حيث المواعيد المحددة للحضور واالنصراف، وعدم مغادرة مكان 

العمل دون إذن مسبق، وهم ينفذون العمل المطلوب منهم وفقًا لما 

ءات المقررة لذلك، وعلى نحو يراعي أولوية التنفيذ حددته اإلجرا

بما يمكن من تحقيق األهداف بكفاءة وفاعلية، ويتصف العاملون 

بالجامعة بإلمامهم بالمعارف األساسية في مجاالت تخصصهم 

والتخصصات ذات العالقة، وباألنظمة والتعليمات واإلجراءات 

م من ممارسة أعمالهم  بما يمكنه، وبمتابعة متغيراته،الخاصة بالعمل

على النحو المطلوب، وهم حريصون على متابعة ما يحدث من 

ويتصف .  ومحاولة اإللمام بمستجداته،متغيرات في مجاالت العمل

الموظف في الجامعة باالنضباط في عمله فيؤديه على أكمل وجه، 

ويجد في إتقان عمله إثباتًا لذاته، ويكون قدوة حسنة لزمالئه في 

 ،يكون موضع تقدير من رؤسائه، فاالنضباط يكفل اإلتقانالعمل، و

 وحسن المعاملة مع ، واألداء المتميز،والمحافظة على المواعيد

 . الجمهور، وعدم هدر وقت العمل الرسمي بأعماله الشخصية

ويتصف الموظفون بجدية التعامل مع مسؤوليات العمل 

لذي يقومون به، والواجبات الموكلة إليهم، والشعور بأهمية العمل ا

بوجود العالقات اإليجابية والفاعلة مع الرؤساء، والقدرة على 

تطويعها لخدمة العمل، واألخذ بتوجيهات الرؤساء، والحرص على 

العمل وفقًا لها، والتعامل معها لخدمة العمل وتذليل معوقاته، 

 واالستفادة من ،وكذلك إقامة عالقات إيجابية مع الزمالء في العمل

 الخبرات والتجارب، ويرى العاملون في الجامعة أن االستجابة تبادل

 ،ألوامر الرؤساء وتوجيهاتهم أهمية كبيرة على حركة سير العمل

 وانسجام القرارات التي تصدر عن اإلدارة، كما أن ،وسرعة اإلنجاز

 ودعمها ،لها أثرًا كبيرًا على تعزيز العالقات اإلنسانية في العمل

 كما أن احترام الرؤساء، وااللتزام بآداب اللياقة ،ا وتنميته،إيجابيًا

في التعامل معهم من أهم الواجبات التي يجب على الموظف التقيد 

 ،بها، فالسلوك الحسن الذي يبديه الموظفون العاملون في الجامعة

 له فوائد ، والتقدير،والتعامل الطيب القائم على االحترام المتبادل

فعة على الجامعة والعاملين فيها؛ ألن هذه جمة تعود بالمصلحة والمن

العالقة تسهم بشكل كبير في تعميق روح المودة والتعاون، وبالتالي 

سرعة اإلنجاز، وتمنع التفكك بين أعضاء التنظيم اإلداري في 

 . الجامعة

والعالقة بين الزمالء تتسم بالعمل الجماعي المبني على 

، وعليه أن يحسن معاملة التعاون وروح الفريق واالحترام والثقة

 ،زمالئه من الموظفين، وأن يتعاون معهم في إنجاز العمل وتقدمه

 وعدم حجب المعلومات ،خاصة تلك التي تحتاج إلى مجهود جماعي

 أو تقديم معلومات مضللة يكون القصد منها وضع ،عن الزمالء

 بل إن التعاون يظهر من ،عقبات أو عراقيل تحول دون إنجاز العمل

 ومساعدتهم بكل ما أمكن وتنويرهم بما يعود ،ل األخذ بيدهمخال

 وذلك انطالقًا من إحساسهم ،على العمل بالفائدة الكبيرة

بالمسؤولية، والضمير الحي واألخالق الفاضلة، وشعور الموظفين 

 تقود إلى ،العاملين بالجامعة بالراحة النفسية، والطمأنينة في العمل

 فالعدل، ،إلى مجموعة الزمالء في الجامعةشعورهم بالرغبة باالنتماء 

 والحياد في التعامل، وفهم االختالفات بين ، والمساواة،واإلنصاف

 يعمل على رفع الروح المعنوية ،العاملين، والفروق الفردية بينهم

للمرؤوسين، ويحفزهم على مضاعفة الجهود، ورفع كفاءة األداء في 

 . العمل

في العمل يعتمد على الشراكة وتكوين العالقات بين الزمالء 

الفعالة، والروابط القوية، واالهتمامات المشتركة، وتزداد هذه 

الروابط بشكل كبير، وتؤثر االتصاالت الخارجية بين زمالء العمل 

 ، من حيث التفاهم،على االتصاالت الداخلية في بيئة العمل

  وهم يتعاملون مع بعضهم بعضًا، والقيم المشتركة،واالهتمامات

 ، ويتفهمون بعضهم،بوصفهم أناسًا يمتلكون أحاسيس وأفكار

 من خالل فهم نفسياتهم ومعايشتهم األمر ،ويتعاطفون مع بعضهم

 بوصفهم ،الذي يوجد بينهم نوعًا من التعاطف والوفاق واأللفة

موظفين طموحين ولديهم أهداف شخصية يسعون لتحقيقها لتحقيق 

كما أن الخبرة الطويلة في . معةذواتهم من خالل تحقيق أهداف الجا

العمل في الجامعة أشعرتهم باالستقرار، وحصلوا على بعض المزايا 

الوظيفية التي تترتب عليها، كما أنها وّلدت نوعًا من الروابط بين 

وهذا يعود إلى .  وزادت من التوافق بينهما،العاملين وإدارتهم

اخلية لديهم نحو  وإلى الدافعية الد،الشعور بااللتزام واالنتماء

اإلنجاز واألداء المتميز، وقد يكون السبب في الوصول إلى مثل هذه 

النتيجة هو ثقة العاملين في جامعة مؤتة بأنفسهم واعتزازهم 

بقدراتهم ومؤهالتهم وكفاءاتهم؛ لذا فهم يشعرون بالرضا عن 

ومن . أنفسهم من خالل تحقيق األهداف التي تصبو الجامعة إليها

 وليس من ،ظف يسعى لألداء المتميز من أجل التميز ذاتههنا فالمو

 وهو يضع لنفسه أهدافًا خاصة ،أجل ما يترتب عليه من فوائد

تتوافق مع أهداف الجامعة؛ إذ يسعى إلى تحقيقها، متحديًا 

الصعوبات التي تواجهه، وجاء الترتيب التنازلي لمجاالت األداء 

ور، إنجاز المهام، خدمة الجمه: (الوظيفي على النحو التالي

االنضباط في العمل، عالقة الموظف مع الرؤساء، التعاون مع 

، وهذه النتيجة التي توصلت إليها )الزمالء، االنتماء الوظيفي

، )2001(الدراسة تخالف النتائج التي توصلت إليها دراسة العوائد 

 . ويمكن أن يعود ذلك إلى طبيعة عينة المجتمع الذي تناولته الدراسة

هل هناك فروق ذات داللة : مناقشة نتائج السؤال الثالث: ثالثًا

في القيم ) α ≥ 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

البيروقراطية للموظفين اإلداريين العاملين في جامعة مؤتة من 

وجهة نظر القيادات اإلدارية فيها، ُتعزى إلى المستوى 

 الوظيفي ومدة الخدمة؟

راسة أن هناك فروقًا دالة إحصائيًا لقد كشفت نتائج هذه الد

في القيم البيروقراطية لدى ) α ≥ 0.05( عند مستوى داللة

الموظفين اإلداريين في جامعة مؤتة من وجهة نظر القيادات اإلدارية 
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فيها ُتعزى التفاعل المستوى الوظيفي ومدة الخدمة، وأن الفروق 

 16 من أكثر(كانت لصالح مساعد المدير، والذين مدة خدمتهم 

وبانحراف ) 4.70(بدليل ارتفاع متوسطهم الحسابي إذ بلغ ) سنة

، ويفسر ذلك أن هذه الفئة قد اكتسبت خبرة طويلة )0.2(معياري 

أهلتها لتمثل القيم البيروقراطية السائدة في الجامعة، وهذه النتيجة 

، وهي تتفق مع دراسة )2005(متفقة مع دراسة المعايطة 

(Pravash, et. al, 1996) التي ترى أن اإلداريين في المراكز 

المتوسطة يهتمون بقيم الترقية والعالوات والمهنة، ويمكن أن يفسر 

أن مساعد المدير يشكل حلقة وصل بين المدير والعاملين في 

الجامعة، وهو بذلك يكون متأثرًا بالقيم السائدة في اإلدارة العليا، 

 .دارات الدنياومؤثرًا فيها بالنسبة للعاملين في اإل
هل هناك فروق ذات داللة : مناقشة نتائج السؤال الرابع: رابعًا

في درجة األداء ) α ≥ 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

الوظيفي للموظفين اإلداريين العاملين في جامعة مؤتة من 

وجهة نظر القيادات اإلدارية فيها ُتعزى إلى المستوى الوظيفي 

 ومدة الخدمة؟ 

تائج هذا السؤال إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية أشارت ن

في درجة األداء الوظيفي ُتعزى إلى تفاعل المستوى الوظيفي ومدة 

الخدمة، وعند الكشف عن مصدر الفروق في األداء الوظيفي تبين 

)  سنوات10أقل من (أنها تعود لمدير الدائرة، الذين خدمتهم 

) 4.79(الذي بلغ بدليل حصولهم على أعلى متوسط حسابي و

، وهذا يدل على اكتسابهم الخبرة التي )0.001(وبانحراف معياري 

تؤهلهم لألداء الوظيفي المتميز، وللقيام بالمهام والمسؤوليات 

الموكولة إليهم بهمة واقتدار، إثباتًا منهم لذاتهم، ولقدراتهم، 

 ومعرفتهم بالعمل، وسعيًا إلى االرتقاء الوظيفي، وأن يكونوا قدوة

لغيرهم في إنجاز مهامهم وأعمالهم على أكمل وجه، وأما خبراتهم 

فهي تدل على أنهم حديثو الوصول إلى )  سنوات10أقل من (

 وبالتالي فهم يسعون إلى التثبيت فيها من خالل ،مراكزهم الوظيفية

إثبات كفاءتهم بالعمل، وأنهم الخيار المناسب للمنصب الذي هم 

جة مع النتائج التي خلصت إليها دراسة وتتفق هذه النتي. يشغلونه

 ).2001(العوائد 

هل هناك عالقة ذات داللة : مناقشة نتائج السؤال الخامس: خامسًا

إحصائية بين القيم البيروقراطية واألداء الوظيفي للموظفين 

اإلداريين العاملين في جامعة مؤتة من وجهة نظر القيادات 

 اإلدارية فيها؟

 إلى وجود عالقة دالة إحصائيًا عند أشارت نتائج الدراسة

وكانت جميع مجاالت ) 0.75(؛ إذ بلغت )0.001( مستوى داللة

األداء الوظيفي ذات ارتباط دال مع القيم البيروقراطية لدى أفراد 

 وارتبطت جميع مجاالت القيم البيروقراطية باألداء ،عينة الدراسة

ذلك بأن القيم الوظيفي ارتباطًا داًال إحصائيًا، ويمكن تفسير 

البيروقراطية تحث الموظفين العاملين على األداء الوظيفي المتميز، 

واإلنجاز الُكفء، وأنها كلما كانت مرتفعة كان األداء الوظيفي 

مرتفعًا، فللقيم أهمية في فعالية أي منظمة، وفي تطورها، وفي 

 وهي ،(Deal & Kennedy, 2000)االرتقاء بأداء العاملين فيها 

 السلوك الصائب وتحدد السلوك غير الصحيح، وكذلك فإن من تدعم

 الوصول (Max Weber)أهداف البيروقراطية كما أكد ماكس فيبر 

إلى مستويات أفضل من األداء والكفاءة، ومن هنا فإن القيم 

البيروقراطية لدى العاملين في جامعة مؤتة ترتبط بالمتغيرات 

 وذات تأثير في وجود مثل األخرى بزيادة األداء الوظيفي لديهم،

هذه الدرجة المرتفعة من األداء الوظيفي، التي تسهم في تحقيق 

 ,Khaleque)وهذه النتيجة تتفق مع دراسة . الجامعة ألهدافها
 التي توصلت إلى أن لألداء الوظيفي عالقة معنوية بقيم (1992

  التي ترى أن القيم،(Gill, 2000)العمل، واتفقت جزئيًا مع دراسة 

المدركة للتنظيم هي العامل األكثر أهمية في تحديد التزام الموظف 

وهذه النتيجة جاءت غير متفقة مع دراسة المعايطة . وتقديره

 . التي جاءت نتيجتها متوسطة) 2005(

 التوصيات

 توصي الدراسة بما ،في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها

 :يأتي

فراد واإلدارات زيادة التوافق والتماثل بين أهداف األ -1

 ، من خالل تطبيق استراتيجية التعزيز اإليجابي،والجامعة

 وبرامج تطوير األداء الوظيفي للحفاظ ،والتطويع االجتماعي

 .على المستوى المرتفع من األداء

 ومحاولة ربطها ،اإلفادة من معطيات القيم اإلسالمية الراسخة -2

العودة إلى القيم  و،بمسارات الفاعلية اإلدارية واألداء الوظيفي

 ووصفها بقالب يتناسب مع متطلبات ،األصلية في المجتمع

 .العصر الحديث
أن تأخذ الجامعة والمؤسسات التعليمية دورها في محاولة  -3

 ،التركيز على القيم البيروقراطية اإليجابية للفرد والمنظمة

 ومحاولة التأثير في القيم السلبية بوصف هذه ،وصقلها

 وذلك بالتعاون ،ن أدوات التغير االجتماعيالمؤسسات أداة م

 .والمساندة من مؤسسات المجتمع المدني األخرى
عقد الندوات واللقاءات الدورية التي تركز على القيم  -4

 لما لها من أهمية في تشكيل ،البيروقراطية المرغوبة

 .السلوكيات اإليجابية لدى األفراد والجماعات
اث حول هذا الموضوع إجراء المزيد من الدراسات واألبح -5

 في كل قطاع من قطاعات المجتمع ،المهم في المستقبل

 . المختلفة، وعالقته بمتغيرات أخرى

 :المراجعالمصادر و

 دراسة مقارنة للمعايير والقيم .)2000 (.اإلبراهيم، عدنان بدري

واألعراف السائدة في جامعتي بغداد واليرموك من وجهة نظر 

مجلة جامعة لتا الجامعتين، أعضاء هيئة التدريس في ك

 .222-191، )1 (16، دمشق

 ،15 مجلد ،لسان العرب). 1969 (.ابن مكرم، جمال الدين

 .دار صادر ودار بيروت: بيروت
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: علم النفس االجتماعي). 1985 (.أبو النيل، محمد السيد

 .دار النهضة العربية: ، بيروت4 ط،دراسات مصرية وعالمية

: ، دمشقالمعجم المدرسي). 1985 (.أبو حرب، محمد خير

منشورات وزارة التربية، مؤسسة المطبوعات والكتب 

 .المدرسية

بعض قيم العمل السائدة لدى عينة ). 2002 (.امطانيوس، ميخائيل

من معلمي المرحلة االبتدائية في دمشق وريفها في ضوء 

، )1 (18، مجلة جامعة دمشقمتغيري الجنس والخبرة، 

113-185. 

، معجم مصطلحات العلوم اإلدارية). 1984 (. زكيبدوي، أحمد

 .دار الكتاب اللبناني: ، بيروت1ط

التغير في ). 1991 (.جبريل، موسىوالبطش، محمد وليد 

التفضيالت القيمية عند األفراد األردنيين بتقدمهم في العمر، 

 .81-45، )2 (7، أبحاث اليرموك

 وأثرها في القيم الشخصية والتنظيمية). 2002 (.تويجر، أنس

، دراسة تطبيقية في الوزارات أردنية: فاعلية المديرين

 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة

مكتبة :  القاهرة،علم النفس االجتماعي). 2003 (.الجبالي، حسين

 .األنجلو المصرية

العالقة بين البيروقراطية، ). 2003 (.جودة، إيمان واليافي، رندة

مجلة دراسة حالة، : رضا الوظيفيضغوط العمل، وعدم ال

 .71-25، )1 (15، العلوم اإلدارية: جامعة الملك سعود

، أصول ومبادئ اإلدارة العامة). 2000 (.حبتور، عبدالعزيز صالح

الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة : ، عمان1ط
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أنماط السلوك اإلداري ملديري املدارس الثانوية العامة في األردن وفقًا لنظرية رنسس 
 وعالقتها بمستوى الوالء التنظيمي ملعلمي مدارسهم) 4 نظام-1نظام (ليكرت 

 
 راتب السعود

*
 

 
 

 15/7/2009 تاريخ قبوله   24/11/2008 تاريخ تسلم البحث

لوك االداري لمـــديري المـــدارس هـــدفت الدراســـة إلـــى تعـــرف أنمـــاط الســـ :ملخـــص

 :Rensis Likert's Theory(الثانوية العامة في األردن وفقـا لنظريـة رنسـس ليكـرت     
System1-System4(     ــذه ــي هـ ــي لمعلمـ ــوالء التنظيمـ ــتوى الـ ــا بمسـ ــان عالقتهـ ، وبيـ

 استخدم فيهـا المـنهج      ، التي تكونت عينة الدراسة  . المدارس من وجهة نظر المعلمين    

 30 مدرســة، منهــا 65 معلمــًا ومعلمــة، يعملــون فــي  256ي، مــن المســحي االرتبــاط

ولغايـات جمـع البيانـات الالزمـة، تـم اسـتخدام            .  مدرسة لإلنـاث   35مدرسة للذكور، و  

اسـتبانة تعـرف األنمـاط االداريـة للمـديرين، التـي طورهـا الباحـث،                : ، وهمـا  استبانتين

. ء التنظيمـي للمعلمـين   لقياس الـوال (Porter et. al., 1982)ومقياس بورتر وزمالؤه 

أوضــحت نتــائج الدراســـة أن مــديري المـــدارس يمارســون األنمـــاط اإلداريــة األربعـــة      

ــة  ــدرجات متفاوتـ ــي . بـ ــون نمطـ ــم يمارسـ ــاركي  : فهـ ــديمقراطي، والتشـ ــاري الـ االستشـ

بدرجــة مرتفعــة، ويمارســون نمــط االســتبدادي الخيــر بدرجــة متوســطة،  الــديمقراطي 

كمــا أشــارت النتــائج ان   . طي بدرجــة منخفضــة االســتبدادي التســل ويمارســون نمــط  

وأشــارت . مســتوى الــوالء التنظيمــي لمعلمــي المــدارس قــد جــاءت بدرجــة متوســطة   

ايضــا الــى وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى    النتــائج 

، )االســـتبدادي الخيـــر(بــين كـــل مـــن األنمـــاط اإلداريــة الثـــاني   ) ά≥ 0.01 (داللــة  

لمـــديري ) التشـــاركي الـــديموقراطي(، والرابـــع )ستشـــاري الـــديموقراطياال(والثالــث  

المــدارس ومســتوى الــوالء التنظيمــي للمعلمــين، فــي حــين توجــد عالقــة ارتباطيــة          

للمديرين ومسـتوى الـوالء   ) االستبدادي التسلطي(عكسية بين النمط االداري االول      

ــين  ــي للمعلمـ ــة ( .التنظيمـ ــات المفتاحيـ ــة: الكلمـ ــة،  اإلدارة التربويـ ــاط اإلداريـ ، األنمـ

 ).رنسيس ليكرت، الوالء التنظيمي

 

 

 

يحتـل العنصـر البشــري موقعـا مهمـا فــي رفـع مســتوى       :مقدمـة 

. المنظمات وكفاءتها، وزيادة درجة األداء الـوظيفي داخلهـا وخارجهـا          

ومـــن هنـــا يالحـــظ أن مصـــلحة أي منظمـــة تكمـــن فـــي مقـــدرتها علـــى   

ــبا   ــاملين لــــديها، مــــن خــــالل إشــ ــة االحتفــــاظ بالعــ ع حاجــــاتهم، وتلبيــ

ذلــك أن مقــدرة اإلدارة علــى تنميــة روح الــوالء واإلخــالص    . رغبــاتهم

والكفاءة عند األفراد والعمل علـى إيجـاد المنـاخ التنظيمـي المناسـب،             

من أجور وحـوافز ورضـا وظيفـي، سـيؤدي بصـورة حتميـة إلـى نجـاح                  

ــدم  ) 2004(ويشــير عبــاس  . المنظمــة وتحقيــق أهــدافها   ــى ان التق ال

ي الــذي وصــلت إليــه المنظمــات اإلداريــة، كــان وال يــزال، نتــاج     والرقــ

العمــل الــدؤوب لقيــادة هــذه المنظمــات، ومقــدرة هــذه القيــادات علــى    

توظيــــف اإلمكانــــات المتاحــــة بغيــــة الوصــــول إلــــى تحقيــــق األهــــداف  

 .المطلوبة

_________________________ 

، العربيـة للدراسـات العليـا   جامعـة عمـان   ،  العليـا  والنفسـية كلية الدراسات التربوية   *

 .، األردنعمان

 .ربد، األردنإ، 2009  حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك©
 

  
Administrative Styles According to Rensis Likert Theory 

(System1- System4) of Public Secondary School Principals 
in Jordan and Their Relationship with Organizational 

Loyalty of Teachers 
 

Rateb Al-Soud, Management, College of Educational and 
Psychological Studies, Amman Arab University for 

Graduate studies, Amman, Jordan.  
 

Abstract: The purpose of this study was to identify the administrative 
styles of public secondary school principals in Jordan according to 
Rensis Likert theory (System1- System4), and to show their 
relationship to teachers' organizational loyalty. The sample of the 
study consisted of 256 male and female teachers, working at 65 
schools. Results of the study indicated that public secondary school 
principals practice administrative styles in different degrees. The 
degree was high for: consultative democratic and participative 
democratic styles, medium for benevolent authoritative style, and low 
for the authoritative exploitative style. Moreover, the results showed 
that teachers' loyalty was medium. Furthermore, the results indicated 
that there was a positive correlation coefficient at (α≤ 0.05) between 
the principals' practice of the S2, S3 & S4 administrative styles and 
teachers' organizational loyalty, whereas there was a negative 
correlation coefficient at (α≤ 0.05) between the principals' practice of 
the S1 administrative style and teachers' organizational loyalty. 
(Keywords: Educational Administration, Administrative Styles, Rensis 
Likert, Organizational Loyalty). 

 

إعداد المديرين وإكسابهم المهارات القيادية واإلدارية  ويعد

 واالجتماعية واالقتصادية، ة لمواجهة التحديات التكنولوجيةالالزم

من خالل األداء اإلداري المتميز، من أهم النشاطات التنموية 

 .والتطويرية للمنظمات المعاصرة في مجال التطوير اإلداري

ة جاء نتيجة قناعاتهم النظرية إن اهتمام الباحثين بالقياد

ودراساتهم التطبيقية بأن ما يحدث الفرق في مجال فاعلية 

فالمنظمات تهتم بموضوع القيادة بحيث . المنظمات هو قياداتها

تزيد من األفراد الذين يتصفون بكونهم مديرين وقادة في الوقت 

ة، ومن هنا، تعد القيادة جزءًا أساسيًا في العملية اإلداري. نفسه

ويعد النمط اإلداري أحد العوامل الرئيسة التي تسهم في تشكيل 

. طابع العالقات الوظيفية اإلدارية داخل منظمات العمل المختلفة

وتكمن أهمية القيادة في المؤسسات التربوية من خالل توجيه 

إذ يتباين هذا . السلوك اإلداري لمديري اإلدارات التربوية وتحديده

القيادات التي تمارس أعمالها في تلك السلوك حسب أنواع 

ان طبيعة ) 2003(وفي هذا المجال، يرى عياصرة . المؤسسات

عمل مديري المدارس الثانوية العامة في األردن تفرض عليهم أن 

يقوموا بدورهم اإلداري في توجيه سلوك المعلمين، ومتابعتهم، ألن 
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 التربوية، هؤالء المديرين هم الذين يعملون على ترجمة السياسات

كما ان عليهم . وتنفيذ الخطط العامة التي ترسمها اإلدارات العليا

تحفيز العاملين معهم، وبخاصة المعلمين، إلنجاز األعمال وتحقيق 

 .األهداف التربوية بالدرجة المطلوبة من النجاح

إلى أن أهمية مدير ) 1993(وقد أشار السعود وبطاح 

 من دور أساسي في تسيير المدرسة تبرز من خالل ما يقوم به

فهو القائد التربوي المسؤول عن تصريف . العملية التربوية وإنمائها

األمور اإلدارية المتعددة التي توجد البيئة التربوية المناسبة من 

جهة، وهو المشرف التربوي المقيم الذي يتابع سير العملية التربوية 

 بات واضحًا أن لقد. ويشرف عليها بانتظام واهتمام من جهة أخرى

الممارسات القيادية لمديري المدارس الثانوية تعمل على تحسين 

األساليب التعليمية للمعلمين، وتحفز نموهم المهني، وتسهم في 

 . زيادة مستوى االلتزام والوالء التنظيمي لديهم

أن اإلدارة، وعلى رأسها ) Likert، 1961(وقد ذكر ليكرت 

إذ أن .  كبير المناخ داخل المنظمةالمدير، هي التي تقرر إلى حد

اإلدارة هي التي تختار تصميم المنظمة، ونمط اإلدارة، والفلسفة 

العملية التي تقوم عليها، وهذه هي المحكات األساسية لنجاح 

وال يخفى أن المدير هو صاحب القرار في اتخاذ هذه . المنظمة

عة أنظمة هذا وقد صنف ليكرت األنماط اإلدارية في أرب. الخيارات

 : هي

 :System 1 الـــــنمط االســـــتبدادي التســـــلطي   ) 1( نظـــــام  -
Exploitative Authoritative 

 System 2: Benevolent الـنمط االسـتبدادي الخيـر   ) 2( نظـام  -
Authoritative 

 :System 3الـــــنمط االستشـــــاري الـــــديمقراطي ) 3( نظـــــام -
Consultative Democratic  

ــام - ــنمط التشـــــاركي ا ) 4( نظـــ ــديمقراطي الـــ  :System 4لـــ
Participative Democratic  

وأشار ليكرت الى أن أكثر األنماط اإلدارية نجاحا يكمن في 

، الذي يقوم على )4نظام(النمط اإلداري التشاركي الديمقراطي 

مشاركة المرؤوسين في عملية صنع القرارات، ويبقى على اتصال 

اجات المرؤوسين، فعال، وبيئة تنظيمية دافئة، تسهم في إشباع ح

 . وتحقيق أهدافهم، من خالل تحقيق األهداف التنظيمية

) ومنها المدارس(وعالوة على القيادة الفاعلة، فإن المنظمات 

؛ مما دعاها إلى )المعلمين(تعتمد في تحقيق أهدافها على األفراد 

بذل الجهد والوقت، وإنفاق المال الختيار أفضل األفراد كفاية، 

ر فرص التدريب المناسبة، والحوافز المادية والمعنوية والقيام بتوفي

وتسعى المنظمات .  المختلفةمالتي تسهم كثيرا في سد احتياجاته

من وراء ذلك كله إلى الحصول على والء هؤالء األفراد تجاهها، 

وإخالصهم في خدمتها، من خالل تقديم األداء المتميز الذي يحقق 

 ).1990المعاني، (أهداف هذه المنظمات 

إن مدير المدرسة الفعال هو الذي يحدث نمط قيادته تأثيرًا 

ايجابيًا في المناخ التربوي بوجه عام، وفي الروح المعنوية للمعلمين 

إذ أن القادة الفاعلين هم الطاقة المبدعة التي تدفع . بشكل خاص

. العاملين وتخولهم القيام بمبادرات تؤدي إلى بلوغ أهداف المدرسة

مية إدراك المعلمين لنمط مديرهم اإلداري هي حجر وتبقى أه

. فليس المهم ما يمارسه المدير، بل ما يدركه المعلمون. الزاوية

ألن هذا اإلدراك له األثر األكبر في سلوك المعلم في العمل، وفي 

أن ) 1999(ويرى الكايد . جودة العمل التربوي الذي يؤديه

املين فيها، وشعور الفرد وضوح أهداف المنظمة، وتحديد أدوار الع

بالهيبة والنفوذ والمكانة داخل المنظمة، واالستقاللية في العمل، 

والرضا عن العمل، ووجود الرغبة المسبقة لدى الفرد في االلتحاق 

بالمنظمة، ودرجة التماسك والتالحم بين العاملين، وأسلوب القيادة 

على اإلنجاز غير التسلطي أو المتسيب، والمناخ التنظيمي المشجع 

واإلبداع، ووجود الرغبة لدى الفرد في تحقيق أهدافه، ووجود نظام 

جيد للحوافز، وفرص الترقية المتاحة، تعد جميعها أسبابا تجعل 

العاملين يسلكون السلوك االيجابي تجاه أنفسهم، وتجاه المنظمة 

 . وهذا هو جوهر عملية الوالء التنظيمي. على حد سواء

ن على ان المعلم هو أحد أهم مدخالت لقد اجمع الباحثو

العملية التربوية المدرسية، ال بل إن كثيرًا منهم أعتبروه أهم تلك 

وما من شك في أن ). 2007السعود، (المدخالت على االطالق 

مقدرة المدرسة على تحقيق اهدافها يتوقف بالدرجة األولى على 

ان ما . دث فرقًاإال أن الكفاية وحدها قد ال تح. توفر المعلم الكفء

قد يحدث الفرق، في حال توفر هذه الكفاية، هو مستوى الروح 

المعنوية التي يتمثلها المعلم، والتي يعد الرضا عن العمل، والوالء 

 .للمدرسة من أبرز مؤشراتها
 أحد Organizational Loyaltyويعد الوالء التنظيمي 

إذ أن . هدافالمتغيرات المهمة التي تحدد درجة انجاز الفرد لأل

الفرد الذي يشعر بمستويات عالية من الوالء التنظيمي للمؤسسة 

في العادة، ويبذل قصارى جهده في  التي يعمل فيها يكون متفانيًا

ومن هنا، فإن موضوع الوالء ). 1999كريم، (أداء مهماته وواجباته 

التنظيمي، يعد من القيم المهمة التي يجب أن يتصف بها سلوك 

 الوالء التنظيميان ) 1983(ويرى الجوهري . ي المنظمةاالفراد ف
هو رغبة الفرد في البقاء في المنظمة التي يعمل بها، وانتمائه لها، 

وهو . والمحافظة على سمعتها ومصيرها، واعتزازه بأنه عضو فيها

بذلك مصطلح غير محسوس، وال يمثل واقعا، بل يستدل عليه من 

 به سلوكيا، وال يمكن الحصول عليه خالل الظواهر واآلثار المرتبطة

جاهزا، وال يتم فرضه باإلكراه، وإنما هو حصيلة لتفاعالت كثير من 

العوامل والمتغيرات السلوكية التي تنشأ عن األفراد في حدود 

 .تعاملهم مع بعضهم بعضا داخل منظماتهم

ويتضمن الوالء التنظيمي مجموعة من الخصائص الوظيفية 

. ه من المفاهيم المرتبطة بالعمل الوظيفي اإلداريالتي تميزه عن غير

فهو حالة نفسية تصف العالقة بين الفرد والمنظمة، كما أنه يؤثر 

ويتصف . على قرار الفرد فيما يتعلق ببقائه في المنظمة او تركه لها

االيمان : األفراد الذين لديهم والء تنظيمي بصفات متعددة أهمها

من الجهد لتحقيق اهدافها، ووجود بقيم المنظمة، وبذل المزيد 

مستوى عال من االنخراط فيها، والوالء لها، ووجود الرغبة القوية 

 ).1999الطويل، (للبقاء فيها، والميل لتقويمها بشكل ايجابي 



 السعود

 251

ويتأثر السلوك التنظيمي للمعلمين نتيجة النمط اإلداري، 

 بمجموعة من العوامل، كأسلوب المدير في التعامل معهم، وفي

توزيع المهام، ومدى مقدرته على إيجاد جو من الثقة والصراحة 

. بشكل يسمح بتبادل اآلراء، ومناقشة المشكالت بكل حرية ووضوح

ومن هنا جاء تأكيد أهمية دراسة األنماط اإلدارية في المؤسسات 

التربوية التعليمية، ألنها تمثل الطريقة التي يتعامل بها مدير 

إذ يعد النمط اإلداري المحور الرئيس في . المدرسة مع المعلمين

نجاح العمليات التربوية او فشلها، لما لمدير المدرسة من دور 

حاسم في التأثير في سلوك المعلمين، وإيجاد البيئة التعليمية 

فمدير المدرسة، بوصفه قائدًا تربويًا، يقوم . المحفزة في المدرسة

 أو سلبًا على المعلمين، بأدوار إدارية وفنية متعددة تنعكس إيجابًا

وهذا ما دعا الباحث . وتترك آثارًا واضحة في سلوكهم التنظيمي

 ودراستها على المدارس (S1-S4)العتماد نظرية ليكرت لألنماط 

الثانوية العامة في األردن، للكشف عن أي من األنماط اإلدارية 

األربعة يمارسه مديرو المدارس بمستوى مرتفع، وفحص عالقة هذه 

 .األنماط اإلدارية بمستوى الوالء التنظيمي للمعلمين

 : مشكلة الدراسة

لكي تتمكن اإلدارة المدرسية من مواكبة التغير السريع الحاصل 

في مجتمعنا اليوم، وتستطيع تحقيق األهداف التربوية التي من 

شأنها العمل على تحقيق أهداف المجتمع، فال بد أن يكون هناك 

، يقوم عليها إداري يصل بفكره وابتكاره إدارة مدرسية واعية

وإبداعه وتأهيله إلى مرتبة القائد التربوي الذي يسهم بشكل فعال 

 . في تحقيق ما يصبو إليه المجتمع من خالل المدرسة التي يديرها

وقد كان األردن من أوائل الدول في إدراك الحاجة إلى تطوير 

والتنويع الذي حققه نظامه التربوي وتجديده، برغم التوسع الكمي 

واستجابة . في الخدمات التربوية خالل الثالثين سنة األخيرة

للمتغيرات الكونية، وامتدادًا لمؤتمر العملية التربوية، قامت وزارة 

التربية والتعليم بعقد ثالثة مؤتمرات وطنية، دعت جميعها إلى 

تطوير عناصر النظام التربوي الرئيسية، والتي من أبرزها قطبي 

مدير المدرسة :  التعليمية المدرسية-الرحى في العملية التعلمية

لما لهما من دور مهم ومباشر في انجاح هذه العملية  والمعلم،

 .التربوية

وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي قامت بها وزارة التربية 

والتعليم منذ انعقاد المؤتمر الوطني األول للتطوير التربوي عام 

عزيز الكفايات القيادية لمديري المدارس الثانوية،  بهدف ت1987

وعلى الرغم من تنفيذ الوزارة للعديد من البرامج واألنشطة التي 

، إال أن هناك شكوى "مشروع رفع الكفاءة المؤسسية"تضمنها 

متكررة من تباين األنماط اإلدارية لمديري المدارس، ومن استمرار 

ة، تنعكس سلبًا على فعالية ممارسة بعضهم ألنماط إدارية تقليدي

العملية التربوية برمتها، وعلى أشكال السلوك التنظيمي للمعلمين، 

 .وفي مقدمتها مستوى الوالء التنظيمي لديهم

ونظرا لعدم عثور الباحث على أية دراسة حاولت استكشاف 

عالقة األنماط اإلدارية لمديري المدارس الثانوية العامة في االردن، 

 رنسيس ليكرت، بمستوى الوالء التنظيمي لمعلمي وفقا لنظرية

 . مدارسهم، فقد شكل له ذلك دافعًا قويًا إلجراء هذه الدراسة

 : هدف الدراسة وأسئلتها

هدفت الدراسة إلى تعرف أنماط السلوك االداري لمديري 

المدارس الثانوية العامة في األردن وفقا لنظرية رنسس ليكرت 

)Rensis Likert's Theory: System1-System 4( وبيان عالقة ،

ذلك بمستوى الوالء التنظيمي لمعلمي هذه المدارس، من خالل 

 : االجابة عن االسئلة الثالثة التالية

مديري المدارس األنماط اإلدارية السائدة لدى ما : السؤال األول

 من وجهة نظروفقًا لنظرية ليكرت في األردن الثانوية العامة 

 المعلمين؟

ما مستوى الوالء التنظيمي لمعلمي المدارس : ل الثانيالسؤا

 الثانوية العامة في األردن من وجهة نظرهم؟ 

 0.05(هل هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية : السؤال الثالث

≤ α ( بين درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في األردن

ى الوالء لألنماط اإلدارية االربعة وفقا لنظرية ليكرت ومستو

 التنظيمي للمعلمين؟

 : أهمية الدراسة

تستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل تناولها ألهم عنصرين 

مدير المدرسة : في نجاح العملية التربوية في المدرسة وهما

إذ يتحدد بناء على فاعلية الدور الذي يقوم به كل منهما، . والمعلم

كما تستمد . دنجاح المدرسة في تحقيق أهدافها إلى حد بعي

الدراسة أهميتها ايضا من خالل محاولتها استكشاف األنماط 

اإلدارية لمديري المدارس الثانوية، وبيان مدى قربها أو بعدها من 

النمط الديمقراطي المأمول، وكذلك استكشاف مستوى الوالء 

التنظيمي لمعلمي هذه المدارس، وبيان مستوى تأثره باألنماط 

وبشكل أكثر تحديدًا، فإن أهمية هذه . ارسهماإلدارية لمديري مد

 : الدراسة تتضح فيما يلي

يؤمل من نتائج هذه الدراسة تقديم تغذية راجعة لمديري . 1

المدارس الثانوية االردنية حول النمط االداري المفضل 

 . والمحفز للوالء التنظيمي عند المعلمين

شف عن كما يؤمل من نتائج هذه الدراسة أن تسهم في الك. 2

مستوى الوالء التنظيمي لدى معلمي المدارس الثانوية العامة 

في األردن، وما لهذا المتغير السلوكي من آثار ايجابية تعود 

 . بالنفع على المدرسة

يمكن أن تكون لهذه الدراسة إضافة معرفية للمكتبة العربية، . 3

ويمكن أن تكون لها انعكاسات ايجابية على الميدان االداري 

تربوي، بتوفير أساس سليم لتعديل ممارسات وأنماط ال

السلوك االداري لمديري المدارس، بما يعزز عالقتهم 

الوظيفية بالمعلمين، ويوفر سبل نجاح العملية االدارية 

والتعليمية، كون متغير الوالء التنظيمي ذو أهمية بالغة، وله 

 .أثر في المخرجات بشكل واضح
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 :لحات الدراسةالتعريفات اإلجرائية لمصط

  ):Administrative Styles( األنماط االدراية -

السلوك الذي يمارسه مدير المدرسة للتأثير الفعال في سلوك 

. معلمي مدرسته، بهدف تحسين نوعية العمل واالنتاج في المدرسة

ويقاس بالدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب على فقرات 

، (Likert)، وفقًا لنظرية ليكرت اريةأداة قياس مستوى األنماط اإلد

 : ألغراض هذه الدراسة، وهيطورها الباحثالتي 

 ويقصد به سلوك :النمط االستبدادي التسلطي: 1نظام  -

مدير المدرسة إزاء المواقف التي يواجهها أثناء عمله اليومي 

للتأثير في سلوك المعلمين، عن طريق االستبداد، والتسلط، 

 .والدكتاتورية

 به سلوك المدير ويقصد: النمط االستبدادي الخير: 2نظام  -

أثناء عمله اليومي للتأثير في سلوك المعلمين عن طريق 

 .1الخوف والتهديد، ولكن بصورة أقل من نظام 
 به سلوك يقصد و:النمط االستشاري الديمقراطي: 3نظام  -

المدير أثناء عمله اليومي للتأثير في سلوك المعلمين، بحيث 

 .لمين في صنع قرارات العمل اليومييشرك المع
به سلوك ويقصد : النمط التشاركي الديمقراطي: 4نظام  -

المدير أثناء عمله اليومي للتأثير في سلوك العاملين، من 

خالل تفويض الصالحيات والسلطات وإشراك العاملين في 

 .صنع القرارات

 :Organizational Loyalty)( الوالء التنظيمي -

 المعلم في البقاء في المدرسة التي يعمل ويقصد به رغبة

فيها، وانتمائه لها، والمحافظة على سمعتها، واعتزازه بأنه عضو 

ويقاس . فيها، واستعداده لبذل درجة عالية من الجهد لصالحها

بالدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب على فقرات مقياس 

 .Porter, et. al)الوالء التنظيمي الذي طوره بورتر وزمالئه 
 .، واستخدمه الباحث ألغراض هذه الدراسة(1982

 : حدود الدراسة

اقتصرت هذه الدراسة على مديري المدارس الثانوية العامة 

ومعلميهم، العاملين في وزارة التربية والتعليم في المملكة األردنية 

 ).2007/2008(الهاشمية، خالل الفصل الثاني من العام الدراسي 

 : رياألدب النظ

فيما يلي عرض ألبرز جوانب األدب النظري المتعلق بمتغيري 

األنماط اإلدارية، والوالء التنظيمي، وذلك على النحو : الدراسة

 : اآلتي

 :األنماط اإلدارية: أوال

ربما ال يتسع المقام لتتبع تطور الفكر االداري منذ والدة 

اذ . Taylor على يد فريدريك تايلور 1911االدارة العلمية عام 

ظهرت عشرات األفكار والنظريات التي بحثت في االنماط االدارية 

المختلفة، ودافع كل عن رأيه في انجع تلك االنماط في تحقيق 

وفي معرض الحديث عن األنماط . اهداف المنظمة والعاملين فيها

إلى أن ميدان ) 2007(اإلدارية في اإلدارة التربوية، أشار السعود 

ية من ميادين الدراسات العلمية الحديثة التي ظهرت اإلدارة التربو

في نهاية العقد الخامس من القرن العشرين، وقد أخذت دورها كعلم 

مستقل، وأصبح لها كيانها الخاص، إذ أصبحت تفرض نفسها على 

العلوم التربوية واإلنسانية األخرى، على الرغم من اتكائها على 

 . نظريات االدارة العامة

الدراسات على تحليل األنماط اإلدارية، وتتبع لقد ركزت 

السلوك اإلداري، وزاد زخمها مع رواج أفكار مدرسة العالقات 

وربما كانت نظريات القيادة السلوكية المتمثلة . االنسانية في االدارة

في دراسات جامعات أيوا وأوهايو وميتشيغان هي المحرك لوالدة 

اذ ظهرت بعد . ارية الفاعلةنظريات جديدة الستكشاف االنماط االد

الشبكة (لصاحبها ليكرت، ثم نظرية ) 4نظام-1نظام(ذلك نظرية 

) الخط المستمر(لصاحبيها بليك وموتون، ثم نظرية ) اإلدارية

أما المرحلة الثانية فقد مثلتها . لصاحبيها تاننباوم وشميدت

 )الظرفية(الشرطية، بدءًا بالنظرية /مجموعة من النظريات الموقفية

لصاحبيها هاوس وايفانز، ثم ) المسار والهدف(لفيدلر، ثم نظرية 

) النضج الوظيفي(لردن، وأخيرًا نظرية ) األبعاد الثالثة(نظرية 

ومنذ اواسط ثمانينيات القرن العشرين، ظهرت . لهيرسي وبالنشارد

كالقيادة (مجموعة من االتجاهات الحديثة في القيادة، 

دة التحويلية، والقيادة المتسامية، وقيادة التبادلية، والقيا/اإلجرائية

 . ، وغيرها)اإلرادة

ومع مطلع الستينيات من القرن العشرين، وفي خضم بروز 

 عام Rensis Likertرنسيس ليكرت مدرسة اإلدارة التشاركية، قدم 

نظرية إدارية جديدة، " أنماط جديدة في اإلدارة" في كتابه 1961

اري واحد، وإنما مجموعة من أوضح فيها أنه ال يوجد نمط إد

األنماط اإلدارية المختلفة، التي يمكن أن تصور على شكل سلسلة 

) 4(وتنتهي في نظام ) 1(متصلة من أربع حلقات، تبدأ من نظام 

-1نظام(وقد أسمى ليكرت نظريته هذه ب). 3(و) 2(مرورًا بنظامي 
ويرى ليكرت أن السلوك اإلداري في أي مؤسسة يتراوح  ).4نظام

ما بين السلوك اإلداري االستبدادي التسلطي الدكتاتوري الكامل 

نظام (والسلوك التشاركي الجماعي الديمقراطي الكامل ) 1نظام (

 :(Likert, 1961)، وذلك على النحو التالي)4

 Exploitativeالنمط االستبدادي التسلطي : 1 نظام -
Authoritative 

 أنه أوتوقراطي، يصنف المدير في هذا النمط اإلداري على

ومستبد، وتسلطي، فهو ال يثق بالمرؤوسين مطلقًا، وكل القرارات 

واالتصاالت تنازلية، أي تنبع من قمة هرم . يصنعها هو وحده

. ، وال يوجد تغذية راجعة في هذا النمط)أي المدير(المؤسسة 

أما . والدافعية للعمل تأتي من خالل التهديد والعقاب والخوف

 .رًا ما تمنحالمكافآت فناد

 Benevolentالكريم / النمط االستبدادي الخير: 2 نظام -
Authoritative 

وفي هذا النمط اإلداري، فإن المدير يثق قليًال بالمرؤوسين، 

والخوف . ومعظم القرارات تصنع في القمة، وقليل منها في القاعدة

والتهديد ما زاال يستخدمان كدافع للعمل، ولكن بصورة أقل من 
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أما االتصال، فكثيره تنازلي من القمة إلى القاعدة، ولكن ). 1(م نظا

جزءًا قليًال منه يكون تصاعديًا يبدأ من القاعدة، ويكون ذلك حينما 

 .يبحث المدير عن أفكار من مرؤوسيه قبل اتخاذ القرار

 Consultativeالنمط االستشاري الديمقراطي : 3 نظام -
Democratic 

ي، فإن المدير يثق بمرؤوسيه بدرجة وفي هذا النمط االدار

وفيما يتعلق بعملية صنع القرارات، فإن . كبيرة ولكنها ليست كاملة

السياسة العامة أو األهداف العريضة الكبرى تصنع في القمة، أما 

أما . األهداف التفصيلية أو الفرعية فإنها تصنع في القاعدة

. كل تنازلياالتصاالت فإنها تسير بشكل تصاعدي أكثر منها بش

أفكار مرؤوسيه بطريقة بناءة، كما أنه  ويحاول المدير أن يستخدم

 .نادرًا) العقاب(يستخدم الحوافز االيجابية غالبًا، والحوافز السلبية 

 Participativeالنمط التشاركي الديمقراطي : 4 نظام -
Democratic 

وفي هذا النمط اإلداري، فإن المدير التشاركي الديموقراطي 

 ق بمرؤوسيه ثقة كاملة ومطلقة في كل األمور، كما إنه يشجعيث

اتخاذ القرارات عند المستويات االدنى، ودائمًا معني بالحصول على 

األفكار واآلراء من مرؤوسيه، أي ان االتصاالت تسير عمودية وأفقية 

وباالتجاهات كافة، ال بل أن المدير يوظف االتصاالت في توحيد 

لمدير يفعل الحوافز اإليجابية، وبخاصة كما أن ا. المجموعة

المعنوية منها، بشكل كبير، كدافع نحو تحقيق األهداف، ويؤمن بأن 

الدوافع نحو العمل تتأتى من خالل تحقيق الحاجات ذات المستوى 

 ).تحقيق الذات(العالي 

سوف يكون ) 4(ويؤكد ليكرت أن المدير الذي يطبق نظام 

 جوًا من عالقات الدعم والتوافق جديواألكثر نجاحًا كقائد، وسوف 

المتبادل بينه وبين ومرؤوسيه في مجاالت األهداف، والقيم، 

وبذا يزيد من إمكان تحقيق . والتوقعات، واالحتياجات، والطموح

المؤسسة ألهدافها، والوصول إلى أقصى طاقاتها اإلنتاجية 

 ).2007السعود،(

 :)Organizational Loyalty( الوالء التنظيمي :ثانيا

لم يكن موضوع الوالء التنظيمي ضمن اهتمام الباحثين اال في 

 ,Buchanan)وربما كان باكنان . اوائل سبعينيات القرن الماضي
اذ رأى بأنه ارتباط الفرد . هذا المفهوممن اوائل من عرفوا  (1974

القوي والفعال بأهداف المنظمة وقيمها، بغض النظر عن القيم 

ه منها، وقد فرق بين ثالثة مرتكزات رئيسة يقوم المادية المتحققة ل

 :عليها الوالء التنظيمي، وهي

 والذي يسميه البعض اإلحساس (Identification)التماثل  .1

باالنتماء، ويظهر ذلك في التعبير اإلعجابي بالمنظمة، 

 .واالفتخار بها، والقناعة الذاتية بأهدافها وقيمها

فرد في عمله، والذي  من قبل ال(Involvement)االندماج  .2

 .ينبع من رضاه النفسي بأهمية األنشطة واألدوار التي يقوم بها
يعبر عنه  و والذي يسميه البعض الوالء،(Loyalty)اإلخالص  .3

بوجود تلك الرغبة األكيدة عند الفرد باالستمرار والعمل 

بالمنظمة في جميع الظروف واألحوال، ومضاعفة الجهد 

 .اء تحقيق أهدافه وأهداف المنظمةالمبذول من قبله سعيا ور

على أنه قوة انتماء ) Steers,1977(وفي حين عرفه ستيرز 

الفرد لمنظمته، ومساهمته الفعالة بها، فقد عرفه بورتر وستيرز 

بأنه قوة مطابقة ) Porter, Steers & Mowday 1982,(وماودي 

ذي أن الفرد ال والفرد مع المنظمة التي يعمل بها وارتباطه بها،

: يظهر درجة أعلى من الوالء التنظيمي يمتلك ثالث صفات، وهي

االستعداد في بذل درجات عالية من الجهد لصالح المنظمة التي 

يعمل فيها، والرغبة القوية للبقاء في هذه المنظمة، والقبول 

 .بأهدافها الرئيسة وقيمها

ويمكن النظر إلى الوالء التنظيمي على أنه المشاعر التي 

ا الفرد الذي يعيش في مجتمع نحو األفراد والمنظمات والقيم يطوره

والمبادئ واألفكار، وهذه المشاعر تمثل رغبة الفرد وإستعداده 

ويشير اللوزي . لتقديم التضحية لزمالئه وللمنظمة التي يعمل فيها

أن تكرار التفاعل بين األفراد يؤدي إلى تقوية مشاعرهم ) 1999(

 بصورة إيجابية، ويترتب على المشاعر نحو المنظمة ونحو بعضهم

أما . اإليجابية أنماط سلوكية، كالتعاون والتماسك والرغبة في العمل

المشاعر السلبية فإن أنماطها السلوكية تكون على شكل الجفاء 

كما أن للوالء التنظيمي . والتباعد والفرقة والسطحية في األداء

الذي يترتب عليه حب زيادته، األمر  ودورا كبيرا في رفع األداء

 .األفراد لعملهم ومنظماتهم وحماسهم للقيام باألعمال المطلوبة

وفيما يتعلق بمراحل تطور الوالء التنظيمي، فقد بين باكنان 

(Buchanan, 1974) أن الوالء التنظيمي يتطور لدى الفرد في 

 :ثالث مراحل متتالية، وهي

 ):فترة التجربة(ة مرحلة ما بعد التعيين مباشر: المرحلة االولى

يكون الفرد خاللها خاضعا لالعداد والتدريب واالختبار، و

 .ويكون هدفه الحصول على القبول واألمن من قبل المنظمة

ويسعى الفرد من خاللها : مرحلة العمل واإلنجاز: المرحلة الثانية

إلى تأكيد مفهوم اإلنجاز لديه، وتتميز هذه المرحلة باألهمية 

ف من العجز، وظهور قيم الوالء للعمل الشخصية، والخو

 .والمنظمة

وفيها تتعزز لدى الفرد : مرحلة الثقة بالمنظمة: المرحلة الثالثة

 .اتجاهات الوالء، وتنتقل من مرحلة التكون إلى مرحلة النضج

إن الوالء التنظيمي متغير تابع، يتأثر بمجموعة من المتغيرات 

ويتطلب تطوير الوالء . يةالمستقلة، وفي مقدمتها االنماط االدار

التنظيمي تعامل المنظمة بوضوح مع األفراد العاملين، وإيجاد شعور 

لديهم بأنهم جزء ال يتجزأ من المنظمة وأهدافها، وممارسة سياسة 

الباب المفتوح معهم، ومنحهم الفرصة في تحمل مسؤولية العمل، 

لفريق وتطوير كفاياتهم، وتعاونهم مع بعضهم البعض للعمل بروح ا

فالمدارس، ممثلة ). Walton, 1991(الواحد داخل المنظمة 

بمديريها، معنية باالهتمام بمعلميها، والحرص على اهتماماتهم، 

وتوقعاتهم، وتوجهاتهم المستقبلية، إذ ال بد من النظر إلى تطوير 

إذ أن االهتمام الجيد، وادراك . كفاياتهم، وإضافة الجديد لديهم

طلباتهم، يقود الى زيادة والئهم الوظيفي نحو حاجات المعلمين ومت
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 وفي هذا المجال، فقد حدد نيوستورم. منظماتهم

)Newstorm,1985(  أهم العوامل التي تساهم في زيادة والء

 :العاملين لمنظماتهم بمايلي

ألن األفراد : المساعدة في إشباع الحاجات اإلنسانية للعاملين. 1

نظمة التي تقوم بإشباع في سعي دائم حتى يجدوا تلك الم

 .حاجاتهم، وبالتالي يزداد والؤهم تجاهها

يزداد الوالء التنظيمي عند : وضوح األهداف وتحديد األدوار. 2

األفراد كلما كانت األهداف التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها 

 .واضحة، وكلما كانت أدوارهم واضحة ومحددة

لتنظيمي يزداد ذلك أن الوالء ا: وجود نظام حوافز مناسب. 3

 .عندما تتبع المنظمة نظاما فعاال للحوافز

إن المشاركة تحفز األفراد : زيادة مشاركة العاملين في المنظمة. 4

على إطالق الطاقات في طرح األفكار، وتشجع على قبول 

 .المسؤولية، وتزيد من درجة الوالء التنظيمي عند األفراد

ذ كلما كان المناخ ا :االهتمام بتحسين المناخ التنظيمي. 5

التنظيمي متمتعا بدرجة معينة من الثبات النسبي أو االستقرار، 

كلما انعكس ذلك ايجابيا على قيم االفراد واتجاهاتهم، 

 . وبالتالي على سلوكهم ومن ثم والئهم

وذلك بتبني قيم وأهداف مشتركة بين : بناء الثقافة التنظيمية. 6

 .ة واحدةالعاملين والنظر إليهم كأعضاء أسر

إن وجود التعاون بين أعضاء المنظمة، وإيمـان أفرادها 

بقيـمها، يؤثـران في زيادة مستوى الوالء التنظيمي لدى هؤالء 

 ,Brown & Kristena(وقد أشـار براون وكرستينا . األعضاء
إلى أن نوعية العاملين في المنظمات اليابانية هي المتغير ) 2002

إذ . ة هذه المنظمات وحسن األداء فيهاالرئيس واألساسي في فعالي

أن ارتباطهم واندماجهم الذاتي ناتج عن اإلحساس بأن قيم العمل 

في المنظمة تتماثل مع قيمهم، وال يتأتى والئهم لمنظماتهم من 

الدوافع المادية فقط، بل ومن خالل تطوير قيم وثقافة قوية تزيد 

بتصميم نظام يمكن من التزامهم الوظيفي، فضال عن قيام منظماتهم 

المنظمة من زيادة ارتباط العاملين بها، من خالل العمل على 

تدريبهم، وتطوير معارفهم وكفاياتهم، مما يحسن من رضاهم 

. ودافعيتهم، والتزامهم المستمر، ووالئهم الدائم نحو منظماتهم

فالمنظمة التي تتصف بعمق والء أفرادها تستطيع أن تتكيف بدرجة 

تغيرات التي تحدثها التكنولوجيا، ويندفع افرادها تلقائيا عالية مع الم

لإلبداع واإلنجاز، ألنهم يندمجون مع المنظمة ويتقبلون أهدافها 

وقيمها، فتقل نسب التغيب أو التسرب، وحوادث التخريب، ووسائل 

اإلضطرابات، وغير ذلك مما يضر بمصالح المنظمة وإنتاجيتها، 

ظ في نسب اإلنتاج أو الخدمات، وينجم عن كل ذلك ارتفاع ملحو

 .وجودتها

 : ذات الصلةالدراسات السابقة

فيما يلي عرض موجز ألهم الدراسات السابقة، التي تناولت 

 :األنماط اإلدارية والوالءالتنظيمي: متغيري الدراسة

 

 :الدراسات التي تناولت األنماط اإلدارية. 1

رف دراسة هدفت إلى تع )1994(الصائغ والحسين أجرى 

األنماط القيادية في المدارس االبتدائية السعودية، وإلى قياس درجة 

والء المعلم لعمله، وهل هناك عالقة بين والء المعلم لعمله 

أشارت النتائج أن .  معلما177واألنماط القيادية، على عينة من 

والء المعلمين لمهنتهم ايجابي، وعزا الباحث ذلك إلى سيادة النمط 

ي القيادة التربوية الذي يوجد األلفة والثقة المتبادلة الديمقراطي ف

 عالقة دالة  كما بينت النتائج وجود.بين مدير المدرسة والمعلمين

إحصائيا بين الوالء ونمط القيادة، حيث يرتبط النمط الديمقراطي 

 إيجابيا مع درجة الوالء، في حين يرتبط النمطان الفوضوي

  . الوالءوقراطي ارتباطا سلبيا معوتواأل

 بدراسة هدفت إلى تعرف األنماط )1998(السعيدي وقام 

لدى ) األتوقراطي، والديمقراطي، والترسلي(القيادية السائدة 

. مديري المدارس الثانوية في سلطنة عمان كما يتصورها المعلمون

معلمًا ومعلمة تم اختيارهم ) 394(وقد تألفت عينة الدراسة من 

 الدراسة أن األنماط القيادية السائدة لدى وأظهرت نتائج. عشوائيًا

مديري المدارس الثانوية في سلطنة عمان هي النمط األوتوقراطي 

 .ثم النمط الترسلي

 عالقة النمط القيادي لمديري )2000(حسين واستقصى 

المدارس الثانوية بتأديتهم ألدوارهم الوظيفية من وجهة نظر 

وشملت .  ولحج وأبينعدن: المعلمين في ثالث محافظات يمنية

بينت نتائج الدراسة أن النمط . معلمًا ومعلمة) 304(العينة 

هو السمة الغالبة لسلوك المديرين ) الدكتاتوري(األوتوقراطي 

 . والمديرات في المدارس الثانوية، يليه النمط الترسلي

 دراسة لمعرفة أثر نمط (Cuellar, 2002)كويللر وأجرى 

. يرو المدارس على المعلمين في كاليفورنياالقيادة الذي يمارسه مد

وأشارت . معلمًا) 300(مديرًا و) 150(وتكونت عينة الدراسة من 

النتائج إلى أن سلوك العالقات اإلنسانية الذي يمارسه المديرون له 

تاثير إيجابي وكبير في المعلمين، إذ يعمل على رفع مستوى الرضا 

 إضافية أثناء قيامهم المهني عندهم، فيجعلهم يبذلون جهودًا

 .بأعمالهم

 عالقة األنماط القيادية لمديري )2003(عياصرة  وفحص

المدارس الثانوية الحكومية في األردن بدافعية المعلمين نحو 

وتوصلت . معلمًا ومعلمة) 1141(مهنتهم، على عينة شملت 

الدراسة إلى أن النمط القيادي الشائع لدى مديري ومديرات 

ية هو النمط الديمقراطي يليه النمط األوتقراطي ثم المدارس الثانو

وكان مستوى دافعية المعلمين نحو مهنتهم . النمط التسيبي

 .متوسطًا

 بدراسة األنماط القيادية لمديري )2005(الصليبي وقام 

المدارس الثانوية العامة في األردن وفقًا لنظرية هيرسي وبالنشارد 

وتكونت عينة . علميهم وأدائهموعالقتها بمستوى الرضا الوظيفي لم

. معلمًا ومعلمة )1260( ومديرًا ومديرة،) 315(الدراسة من 

وتوصلت الدراسة إلى أن األنماط القيادية لمديري المدارس الثانوية 
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النمط المشارك، فالنمط : العامة في األردن مرتبة على النحو التالي

كما أن . فوضالبائع المدرب، فالنمط المخبر الموجه، فالنمط الم

 .مستويي الرضا عن العمل واألداء الوظيفي كانا عاليين

 عالقة األنماط اإلدارية لمديري )2006( الشمايلة واختبر

أشارت . المدارس الثانوية في األردن بالسلوك اإلبداعي للمعلمين

 معلمًا 650 مديرًا، و130نتائج الدراسة، التي تكونت عينتها من 

ممارسة مديري المدارس الثانوية لألنماط ومعلمة، إلى أن درجة 

التشاركي الديمقراطي، االستشاري الديمقراطي، (اإلدارية الثالث 

جاءت مرتفعة، باستثناء النمط االستبدادي ) االستبدادي التسلطي

  .الخير جاء متوسطًا

 :الدراسات التي تناولت الوالء التنظيمي 2.
ف مستوى  إلى تعر)Celep, 2002(سيليب هدفت دراسة 

 معلمًا ومعلمة في 375الوالء التنظيمي للمعلمين، على عينة من 

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن والء المعلمين للمدرسة كان . امريكا

بدرجة متوسطة، إذ كان لديهم الرغبة بااللتحاق بمدارس أخرى، 

وأنهم غير مقتنعين بمدارسهم الحالية، كما أن لديهم ميل إلى 

كما أن دوافعهم . لسياسات والممارسات اإلداريةاالحتجاج على ا

لإلنجاز في العمل تتأثر بدرجة كبيرة بعالقات الصداقة الحميمة مع 

 .زمالء العمل، وبالعمل الجماعي في المدرسة

 أثر مديري )Piderit, 2002(ماري بيدريت وفحصت 

. المدارس اإلعدادية الكاثوليكية األمريكية على والء المعلمين

 معلما، ان هناك 510أظهرت نتائج الدراسة، التي تكونت عينتها من 

عالقة إيجابية دالة إحصائيًا بين نمط القيادة الديمقراطي ودرجة 

كما أن هناك عالقة إيجابية دالة إحصائيًا  .الوالء التنظيمي للمعلمين

 .بين القيادة الموقفية ووالء المعلمين لمدارسهم

 دراسة هدفت إلى تعرف المناخ )2003(الحديدي وأجرت 

التنظيمي السائد في المدارس المهنية في األردن وعالقته بتخصص 

مدير المدرسة، ونوع المدرسة، والوالء التنظيمي للمعلمين، على 

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق .  معلم ومعلمة400عينة من 

 المهنية في ذات داللة إحصائية بين أنماط المناخ التنظيمي للمدارس

وكان الوالء التنظيمي ). مهنية، شاملة(األردن تعزى لنوع المدرسة 

كما أنه توجد عالقة ذات داللة بين المناخ  .للمعلمين متوسطًا

 . التنظيمي والوالء التنظيمي للمعلمين

 واقع الممارسات اإلدارية لمديري )2003(سالمة واستقصت 

عالقتها بالرضا الوظيفي المدارس الثانوية العامة في األردن و

.  معلما ومعلمة658والوالء التنظيمي للمعلمين، على عينة من 

أشارت النتائج أن مستوى الممارسات اإلدارية بشكل عام كان 

بدرجة كبيرة جدًا، وأن مستوى الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي 

 كما بينت النتائج وجود عالقة إيجابية. لدى المعلمين كانا مرتفعين

بين مستوى الممارسات اإلدارية للمديرين، ومستوى الوالء 

 .التنظيمي للمعلمين

 درجة مشاركة معلمي المدارس )2005(الرواشدة واختبر 

الثانوية العامة في األردن في عملية صنع القرارات في مدارسهم، 

أظهرت نتائج . وعالقتها بمستويي شعورهم باألمن ووالئهم التنظيمي

أن درجة مشاركة   معلما ومعلمة،670 شملت عينتها الدراسة، التي

معلمي المدارس الثانوية العامة في األردن في عملية صناعة القرارات 

المدرسية كانت متوسطة، وان مستوى شعور المعلمين باألمن كان 

كما . منخفضًا، وان مستوى الوالء التنظيمي للمعلمين كان متوسطًا

ابية بين درجة مشاركة المعلمين في أظهرت النتائج وجود عالقة إيج

 .شعورهم باألمن، ووالئهم التنظيمي: صناعة القرارات، وكل من

 :ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها

من خالل مراجعة الدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيري 

 :األنماط اإلدارية، والوالء التنظيمي، يمكن مالحظة ما يلي: الدراسة

حاولت بعض الدراسات التي تناولت األنماط اإلدارية، وأمكن  -

االطالع عليها، وعرضها، استكشاف األنماط اإلدارية السائدة 

السعيدي، (لدى مديري المدارس الثانوية بشكل منفرد 

، وحاولت دراسات أخرى تعرف )Wetherell,2002؛ 1998

ة، عالقة هذه األنماط اإلدارية ببعض المتغيرات السلوكي

؛ 2000؛ حسين،1994الصائغ وحسن، (كالوالء التنظيمي 

Piderit, 2002( والرضا الوظيفي ،) ،؛ 2005الصليبي

Cuellar, 2002( والدافعية ،) ،واألداء )2003عياصرة ،

الشمايلة (، والسلوك اإلبداعي )2005الصليبي، (الوظيفي 

)2006.( 

حاولت بعض الدراسات التي تناولت الوالء التنظيمي،  -

 ,Celep(استكشاف درجة الوالء التنظيمي بشكل منفرد 
وحاولت دراسات أخرى تعرف درجة هذا المتغير، ). 2002

كمتغير تابع، وبيان مدى تأثره بمتغيرات مستقلة عديدة، مثل 

، والمناخ التنظيمي )2003سالمة، (الممارسات اإلدارية 

)Turan, 1998 ،ودرجة المشاركة في )2003؛ الحديدي ،

 ).2005الرواشدة، (القرار صنع 

وبناًء عليه، يرى الباحث أن من األهمية بمكان اإلشارة إلى ما 

 :يلي

أشارت الدراسات السابقة إلى وجود عالقة ايجابية بين النمط  -

دافعية العمل عند : اإلداري الديمقراطي ومستويات كل من

المعلمين، والرضا الوظيفي، واألداء الوظيفي، والسلوك 

 .اإلبداعي

أشارت نتائج الدراسات التي تناولت الوالء التنظيمي إلى أن  -

: هذا المتغير يتأثر ايجابيا بعدد من المتغيرات المستقلة، مثل

القيادة المدرسية الديمقراطية، وسلوك المدير المساند، 

 .والمناخ التنظيمي، ومشاركة المعلم في صنع القرارات
ات السابقة في أفاد الباحث من خالل اطالعه على الدراس -

تطوير معرفته بمتغيري الدراسة، واالستفادة من طرقها، 

وإجراءاتها، وفي تطوير أدوات جمع بياناتها، وطرق التحليل 

اإلحصائي، ومقارنة نتائجها بنتائج الدراسة الحالية، في الجزء 

 .الخاص بمناقشة النتائج
لم يتسن للباحث العثور على أي دراسة محلية بحثت في  -

 السلوك اإلداري لمديري المدارس الثانوية العامة وفقا أنماط
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لنظرية ليكرت، وعالقتها بمستوى الوالء التنظيمي لمعلمي 

 .مدارسهم، مما سوغ للباحث القيام بهذه الدراسة

 :الطريقة واإلجراءات

 : منهج الدراسة ومجتمعها وعينتها

 استخدم فيها المنهج المسحي التي ،تكون مجتمع الدراسة

رتباطي، من جميع مديري ومعلمي المدارس الثانوية العامة في اال

 2007/2008للعام الدراسي   العاملين خالل الفصل الثاني،األردن

. معلمًا ومعلمة) 12897(مديرًا ومديرة، و) 1042(البالغ عددهم 

تكون فقد  Accessible Population مجتمع الدراسة المتاحأما 

في المدارس الثانوية العامة  العاملين والمعلمينمن جميع المديرين 

 البالغ عمان،/  في محافظة العاصمةتعليمالتربية والبمديريات 

وزارة ( ومعلمة ًامعلم) 3133( و ومديرةًامدير) 196(عددهم 

 ).2007التربية والتعليم، 

 مدرسة، منها 65وفيما يتعلق بعينة الدراسة فقد تم اختيار 

 لإلناث، تمثل ثلث مدارس  مدرسة35 مدرسة للذكور، و30

 4تم اختيار و. بالطريقة الطبقية العشوائيةالمجتمع المستهدف، 
 260وبذا فقد بلغت العينة . معلمات من كل منها عشوائيا/معلمين

 4 معلمة، اسقط منها 140 معلما و120، منهم معلمًا ومعلمة
استمارات بسبب عدم اكتمال المعلومات، وخضع الباقي وعدده 

 .تمارة للتحليل اس256

 :أدوات الدراسة

 : ، وهمااستبانتينلغايات جمع البيانات الالزمة، تم استخدام 

وقد تم تطويرها بعد : استبانة تعرف األنماط االدارية للمديرين. 1

االطالع على بعض االدوات ذات العالقة في الدراسات 

. السابقة، ومن ثم تكييفهما بما يتوافق مع طبيعة المبحوثين

 فقرات لكل 10 فقرة، بواقع 40د تكونت هذه االستبانة من وق

. (S1-S4)من االنماط االدارية األربعة وفقًا لتصنيف ليكرت 

ولإلجابة عن فقرات االستبانة، تم اعتماد سلم ليكرت 

)Likert (أوافق بشدة، وأوافق، ومحايد، وال : الخماسي

) 1،2،3،4،5(أوافق، وال أوافق بشدة، وأعطيت األوزان 

 .درجة على التوالي

تم استخدام المقياس : استبانة قياس الوالء التنظيمي للمعلمين. 2

المكون من  (Porter et. al.,1982)الذي أعده بورتر وزمالؤه 

فقرة، منها ثالث فقرات سلبية، تم أخذها بعين االعتبار ) 15(

ولإلجابة عن فقرات هذا المقياس، تم اعتماد . عند التصحيح

دائمًا، وغالبًا، وأحيانًا، : الخماسي) Likert(ت سلم ليكر

درجة على ) 1،2،3،4،5(ونادرًا، وأبدًا، وأعطيت األوزان 

 .التوالي

على عرضهما فقد تم وللتحقق من صدق المقياسين، 

مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في المجاالت 

معات األردنية، التربوية واإلدارية من أعضاء هيئة التدريس في الجا

. للتأكد من وضوح الفقرات، وسالمتها اللغوية، ومالءمتها لمجالها

وفي ضوء مالحظات المحكمين ومقترحاتهم، تم تعديل االستبانتين، 

 .واستقرتا بصورتيهما النهائية على ما هما عليه

، استخدمت طريقة االختبار وللتحقق من ثبات المقياسين

 مرتين، وبفارق أسبوعين، على عينة (test, re-test)واعادة االختبار 

وقد بلغ معامل .  معلما ومعلمة، من غير عينة الدراسة25من 

لمقياس ) 0.84(ارتباط بيرسون الكلي بين العالمات في االختبارين 

 .لمقياس الوالء التنظيمي) 0.88(األنماط االدارية، و

 :المعالجات االحصائية
والثاني، تم حساب لإلجابة عن سؤالي الدراسة األول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات المعلمين على 

ولالجابة عن السؤال الثالث، تم استخدام معامل ارتباط . كل مقياس

وقد جرى تقسيم مستويات . بيرسون لحساب قوة العالقة واتجاهها

ممارسه االنماط االدارية لدى المديرين وكذلك مستوى الوالء 

مرتفعة، ومتوسطة، (ظيمي لدى المعلمين الى ثالثة مستويات التن

) 5(الحد األعلى للبدائل : اعتمادا على المعادلة التالية) ومنخفضة

، )3(مقسوما على عدد المستويات ) 1(ناقص الحد األدنى للبدائل 

وعليه تكون المستويات ). 1.33=  3 ÷ 1 - 5(أي ان طول الفئة 

، والمستوى )2.33اقل من (وى المنخفض المست :على النحو التالي

 ) فأكثر3.67(المستوى المرتفع ، و)3.66 ـ 2.33(المتوسط 
 .)2006سلطان،(

 :نتائج الدراسة

 :فيما يلي عرض لنتائج الدراسة وفقا ألسئلتها

األنماط اإلدارية السائدة لدى ما : نتائج السؤال األول. 1

فقًا لنظرية وفي األردن مديري المدارس الثانوية العامة 

 المعلمين؟ من وجهة نظرليكرت 

المتوسطات الحسابية لالجابة عن هذا السؤال استخرجت 

 على فقرات المعلمينواالنحرافات المعيارية لدرجات استجابات 

 :يوضح هذه النتائج) 1(، والجدول استبانة األنماط اإلدارية

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: )1(جدول 

 ة ورتبتها ومستوى ممارستها على مجاالت األنماط اإلدارية األربعالمعلميناستجابات  رجاتلد

 المستوى الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي النمط المجال رقم

 مرتفع 1 0.88 3.86 النمط االستشاري الديمقراطي 3
 مرتفع 2 0.74 3.68 النمط التشاركي الديمقراطي 4
 متوسط 3 0.68 2.99 ستبدادي الخيرالنمط اال 2
 منخفض 4 0.62 2.30 النمط االستبدادي التسلطي 1
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وللكشف عن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية العامة 

في األردن لألنماط اإلدارية األربعة، تم استخراج المتوسطات 

الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات استجابات أفراد عينة 

فقرات كل نمط من األنماط اإلدارية األربعة، وتم على الدراسة 

 :لتاليعلى النحو اوذلك ممارستها، مستوى ترتيبها تنازليًا حسب 

نتائج ) 2(يبين الجدول  :النمط االستشاري الديمقراطي. 1

 :النمطهذا عينةعلى فقرات الاستجابات أفراد 

ورتبتها النمط االستشاري الديمقراطي  على فقرات المعلمينلدرجات استجابات  يةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار: )2(الجدول 

  ومستوى ممارستها

 المستوى الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم

 مرتفع 1 0.94 4.22 يهتم المدير بمشكالت المعلمين 39

 = 2 0.92 4.18 يراعي المدير اهتمامات المعلمين 27

 = 3 0.90 4.06 يهتم المدير بإشباع الحاجات االجتماعية للمعلمين 31

 = 3 0.90 4.06 يشجع المدير قنوات االتصال بينه وبين المعلمين 35
 = 5 0.85 3.90  بين ظروف العمل والمعلمينهيوازن المدير في قرارات 23
 = 6 0.83 3.68 يأخذ المدير مالحظات المعلمين بعين االعتبار 19
 = 7 0.78 3.66 يفوض المدير كثيرًا من صالحياته للمعلمين 3

 = 7 0.78 3.66 يستمع المدير آلراء المعلمين جميعًا قبل اتخاذ القرار 11

 متوسط 9 0.77 3.62 يوفر المدير التغذية الراجعة للمعلمين 15

 = 10 0.61 3.58 يطلع المدير المعلمين على المستجدات التربوية 7

 مرتفع  0.84 3.86 الكلي
     

 ان مستوى ممارسة مديري المدارس) 2(يتضح من جدول  

وقد .  قد جاءت بدرجة مرتفعةللنمط االستشاري الديمقراطي

فقراته بدرجة مرتفعة، في حين جاءت فقرتين بدرجة من جاءت ثمان 

 .متوسطة

نتائج ) 3(يبين الجدول  :النمط التشاركي الديمقراطي. 2

 :النمطهذا  على فقرات ينالمعلماستجابات 

 النمط التشاركي الديمقراطيعلى فقرات  أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات استجابات): 3(الجدول 

 ورتبتها ومستوى ممارستها

 المستوى الرتبة المعياري االنحراف المتوسط الحسابي الفقرات الرقم
 مرتفع 1 1.07 4.08 المعلمين في وضع سياسة العمليشترك المدير مع  28
 = 2 1.05 4.02 ينسق المدير الجهود مع المعلمين 20
 = 3 1.01 3.92 يبقى المدير على اتصال دائم ومستمر مع المعلمين 12
 = 4 0.98 3.85 يعمل المدير على بث روح التعاون في المدرسة 8
 = 5 0.93 3.74  الرأييتيح المدير الفرصة للمعلمين إلبداء 24
 = 5 0.93 3.74 يجتمع المدير مع المعلمين بانتظام 4
 متوسط 7 0.88 3.60 يشعر المدير المعلمين بمكانتهم االجتماعية 36
 = 8 0.85 3.48 مون التي يقدمها المعلبداعية المدير األفكار االنشري 16
 = 9 0.79 3.33 عيةيتيح المدير الفرصة للمعلمين لتطوير قدراتهم اإلبدا 40
 = 10 0.76 3.05 يعامل المدير جميع المعلمين بالعدل 32

 مرتفع  0.92 3.68 الكلي
 

 ان مستوى ممارسة مديري المدارس) 3(يتضح من جدول  

وقد جاءت .  قد جاءت بدرجة مرتفعة الديمقراطيتشاركيللنمط ال

ة، فقرات هذا المجال العشر بدرجة ممارسة مرتفعمن ست فقرات 

 . بدرجة ممارسة متوسطة في حين جاءت الفقرات االربع االخرى

استجابات نتائج  )4 (يبين الجدول :النمط االستبدادي الخير. 3

 :النمطهذا  على فقرات المعلمين
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ورتبتها ومستوى  يرالنمط االستبدادي الخ على فقرات المعلمينلدرجات استجابات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: )4(الجدول 

 ممارستها

 المستوى الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم
 مرتفع 1 1.18 3.68 يسمح المدير للمعلمين بممارسة الحرية في العمل 18
 متوسط 2 1.12 3.52 يحرص المدير على سير العمل سيرًا روتينيًا 30
 = 3 1.09 3.44 محدودبشكل ثق المدير بالمعلمين ي 10
 = 4 1.05 3.18 يأخذ المدير بآراء المعلمين في حل مشكالت العمل 14
 = 5 0.99 3.06 يتجنب المدير حاالت الصراع مع المعلمين 6

 = 6 0.97 2.98 التعليمات يعزز المدير األساليب اإلشرافية وفقًا 38
 = 7 0.66 2.83 ينسحب المدير عند االختالف معه بالرأي 2

 منخفض 8 0.54 2.64 يهمل المدير التخطيط للعمل وتنظيمه 26
 = 9 0.52 2.39  في التطويربالمشاركةلمعلمين ل المدير سمحي 22
 = 10 0.47 2.18 ال يحاسب المدير المعلمين على اخفاقهم بالعمل 34

 متوسط  069 2.99 الكلي للنمط
  

 ان مستوى ممارسة مديري المدارس) 4(يتضح من جدول 

وقد جاءت . ستبدادي الخير قد جاءت بدرجة متوسطةلنمط االل

فقرات هذا المجال العشر بدرجة ممارسة مرتفعة، من فقرة واحدة 

في حين جاءت ست فقرات بدرجة ممارسة متوسطة، وثالث فقرات 

 . بدرجة ممارسة منخفضة

نتائج ) 5(يبين الجدول : النمط االستبدادي التسلطي. 4

 :النمطهذا على فقرات  ينةعالاستجابات أفراد 

ورتبتها النمط االستبدادي التسلطي على فقرات المعلمين  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات استجابات: )5(الجدول 

 ومستوى ممارستها

 المستوى الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم
 متوسط 1 0.96 2.94 معرفته الشخصيةيضع المدير الخطط بناًء على  1
 = 2 0.94 2.86 يتمسك المدير بمواقفه إزاء العمل 5

 = 3 0.93 2.52 يحتفظ المدير بالصالحيات المخولة له 13

 منخفض 4 0.91 2.33 يستمد المدير سلطاته من مركزه الرسمي 9

 = 5 0.90 2.14 يركز المدير على أهمية الوقت في العمل 17
 = 5 0.90 2.14 المدير االلتزام بإنجاز األعمال في وقتها المحدديؤكد  33
 = 7 0.88 2.06 يستخدم المدير أسلوب النهي مع المعلمين دون المناقشة 25
 = 8 0.77 2.05 يفرض المدير التعليمات على المعلمين بطريقة فوقية 29
 = 9 0.53 2.02  المعلمين لتبادل المعلومات معهم المديرخالطال ي 37
 = 10 0.52 1.98 يطلب المدير من المعلمين تنفيذ الخطط الموضوعة من قبله 21

 منخفض  0.85 2.30 الكلي للمجال
 

 ان مستوى ممارسة مديري المدارس) 5(يتضح من جدول  

وقد جاءت . ستبدادي التسلطي قد جاءت بدرجة منخفضةللنمط اال

ة ممارسة متوسطة، فقرات هذا المجال العشر بدرجمن ثالث فقرات 

 .بدرجة ممارسة منخفضة في حين جاءت الفقرات السبع االخرى

 

 

 ما مستوى الوالء التنظيمي لمعلمي :السؤال الثاني نتائج. 2

 المدارس الثانوية العامة في األردن من وجهة نظرهم؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال تم إيجاد المتوسطات الحسابية 

ت استجابات أفراد عينة الدراسة على واالنحرافات المعيارية لدرجا

 :هذه النتائجيوضح ) 6( والجدول . التنظيميوالءفقرات مقياس ال
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  التنظيميوالء على فقرات مقياس ال،أفراد عينة الدراسةالمعلمين،  لدرجات استجابات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ):6(جدول 

 ورتبتها ومستواها

 الفقراترقمال
متوسط ال

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 المستوى الرتبة

 مرتفع 1 1.03 4.48 اشعر بالسعادة أن أتيحت لي الفرصة للعمل في هذه المدرسة 9
 = 2 0.91 4.38 تتطابق قيمي مع قيم مدرستي 5
 = 3 0.91 4.12 أبين ألصدقائي أن مدرستي ممتازة وتستحق أن يعمل الشخص بها 2
 = 4 0.89 3.99 ما أخبر األشخاص اآلخرين بأنني عضو في هذه المدرسةأشعر بالفخر عند 6
 = 5 0.83 3.86 لدى استعداد لتقديم أقصى جهد إلنجاح عمل مدرستي 1
 = 6 0.79 3.77 تدفعني هذه المدرسة إلى تقديم أفضل ما لدي من ناحية أدائي للعمل 8

 = 6 0.87 3.77 تهمني سمعة هذه المدرسة ومدى تحقيقها ألهدافها 15
 = 8 0.71 3.74 أشعر بالوالء لهذه المدرسة 3

 متوسط 9 0.71 3.61 تعتبر هذه المدرسة أفضل مؤسسة يمكن أن أعمل فيها 13
 = 10 0.77 3.55 استعداد لقبول أي عمل في هذه المدرسة لكي أحتفظ بعملي فيها أنني على 4

 = 11 1.01 3.48 رسة على المدى البعيدأشعر بأنني أكسب الكثير عند بقائي في هذه المد 10
 = 12 0.93 2.85 اختلف مع هذه المدرسة فيما يتعلق بالسياسات التي تخص المعلمين فيها 14
 منخفض 13 0.88 2.28 أشعر أنني ارتكبت خطأ كبيرًا عندما قبلت أن أعمل في هذه المدرسة 12
 = 14 0.85 2.09 عية العمل واحدةأنني على استعداد للعمل في أي مدرسة أخرى طالما نو 7

11 
أحس بأن أي تغيير سلبي مهما كان بسيطًا في وضعي الحالي بالمدرسة يجعلني 

 = 15 0.73 1.93 أفكر بترك العمل فيها

 متوسط  0.75 3.46 الكلي/ الوالء التنظيمي 
 

معلمي  التنظيمي لدى والءأن مستوى ال) 6( الجدول  يبين

وقد . في االردن قد جاء بمستوى متوسطعامة  الالمدارس الثانوية

فقرات المقياس الخمسة عشر بمستوى من جاءت ثمان فقرات 

ممارسة مرتفع، في حين جاءت اربع فقرات بمستوى ممارسة 

 .متوسطة، وثالث فقرات بمستوى ممارسة منخفض

هل هناك عالقة ارتباطية ذات داللة : السؤال الثالث نتائج. 3

بين درجة ممارسة مديري ) α ≥ 0.05(إحصائية 

المدارس الثانوية في األردن لألنماط اإلدارية االربعة وفقا 

 لنظرية ليكرت ومستوى الوالء التنظيمي للمعلمين؟

تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لإلجابة عن هذا السؤال، 

 العالقة بين درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية العامة تعرفل

 لمعلمي والء التنظيميماط اإلدارية األربعة ومستوى الفي األردن لألن

  : هذه النتائجيوضح) 7( والجدول ،مدارسهم

 بين مجاالت األنماط بيرسونمعامل ارتباط قيم : )7(الجدول 

 للمعلمينالوالء التنظيمي و المدارس لمديرياالربعة اإلدارية 

 الوالء التنظيمي للمعلمين
 األنماط اإلدارية

 رتباطمعامل اال
 *0.128 - االستبدادي التسلطي. 1

 *0.29 االستبدادي الخير. 2

 *0.801 االستشاري الديمقراطي. 3

 *0.658 التشاركي الديمقراطي. 4

 0.01ذات داللة احصائية عند مستوى *  

موجبة ذات داللة ارتباطية وجود عالقة ) 7(يبين الجدول 

 األنماط  كل منبين) ά≥ 0.01 (إحصائية عند مستوى داللة 

االستشاري (، والثالث )االستبدادي الخير(الثاني  :اإلدارية

لمديري المدارس ) التشاركي الديموقراطي(، والرابع )الديموقراطي

في حين توجد . الثانوية العامة ومستوى الوالء التنظيمي للمعلمين

االستبدادي (عالقة ارتباطية عكسية بين النمط االداري االول 

 . للمديرين ومستوى الوالء التنظيمي للمعلمين) التسلطي

 : مناقشة النتائج

 وتفسيرها ،مناقشة ما توصلت إليه الدراسة من نتائجفيما يلي 

 :وفقا ألسئلتها

األنماط اإلدارية السائدة ما : مناقشة نتائج السؤال األول. 1

وفقًا في األردن مديري المدارس الثانوية العامة لدى 

 المعلمين؟ ن وجهة نظرملنظرية ليكرت 

أن مديري المدارس الثانوية العامة في الدراسة  نتائج وضحتأ

فهم . بدرجات متفاوتة األردن يمارسون األنماط اإلدارية األربعة

، والرابع )االستشاري الديمقراطي( يمارسون النمطين الثالث

 ويمارسون النمط الثاني بدرجة مرتفعة، )التشاركي الديمقراطي(

، ويمارسون النمط االول بدرجة متوسطة) بدادي الخيراالست(

 .بدرجة منخفضة) االستبدادي التسلطي(

ويرى الباحث ان ورود هذه االنماط االدارية بمثل هذا 

أن ذلك . الترتيب، وبمثل هذه الدرجة أمر منطقي ويبعث على الرضى



 لعلوم التربويةالمجلة األردنية في ا

 260

ين االستشاري للنمطالعامة ممارسة مديري المدارس الثانوية 

بدرجة مرتفعة تبشر بالخير،  التشاركي الديمقراطيو اطيالديموقر

 تعكس االتجاهات الحديثة في اإلدارة التربويةوتبعث على التفاؤل، و

استبدال الدور االداري التقليدي التسييري تدعو إلى الحديثة، التي 

الروتيني لمدير المدرسة، بالدور القيادي الديموقراطي التطويري 

لى انتهاج سياسة الباب المفتوح مع المعلمين، الفاعل، الذي يقوم ع

ويستند الى اشراكهم في عملية صنع القرارات المدرسية، ويؤمن 

 وإشاعة ،جهودهم وتثمين مشاعرهم،تقدير هم وئراآ بضرورة احترام

 واالنسجام والتكامل  والمساواة والعدالةالتعاونروح المحبة و

 . بينهم

الثانوية العامة في األردن  ممارسة مديري المدارس واذا كانت

 بدرجة متوسطة، فإن هذه جاءتقد  الخيرللنمط االستبدادي 

اذ ان المديرين في هذا النمط .  ومعتدلةمقبولةربما تبدو نتيجة ال

يميلون الى عدم المبالغة في الثقة بالمعلمين، ويصنعون معظم 

 ان ممارسة. القرارات، ويستخدمون الخوف والتهديد كدوافع للعمل

مديري المدارس الثانوية العامة في االردن لهذا النمط االداري، 

والتي جاءت بدرجة متوسطة، يعني ان مديري المدارس الثانوية في 

االردن ال يستخدمون هذا النمط االداري مع جميع معلمي مدارسهم، 

وان هذا النمط ليس هو السلوك االداري المهيمن في اداراتهم 

مبررا لميل المديرين الى اللجوء الى وربما نجد . المدرسية

اذ ان الروح المعنوية والرضا الوظيفي . استخدام هذا النمط االداري

لبعض هؤالء المعلمين، وبخاصة حديثي التعيين، ليستا بالمستوى 

ومما يدلل على صحة هذا االفتراض، استنكاف مايزيد . المطلوب

 في وزارة على نصف من يرشحهم ديوان الخدمة المدنية للعمل

 .التربية والتعليم سنويا

ممارسة مديري المدارس الثانوية العامة في وفيما يتعلق ب

 منخفضة، جاءت بدرجة، التي االستبدادي التسلطيللنمط األردن 

فإن هذه النتيجة تبدو هي االخرى منطقية ومقبولة وتبعث على 

العامة أن مديري المدارس الثانوية اذ يعني ذلك . الرضا والطمأنينة

 الذي يتميز ،داريفي األردن ال يميلون إلى ممارسة هذا النمط اإل

بعدم الثقة مطلقا بالمعلمين، وعدم اشراكهم في عملية صنع 

القرارات المدرسية، وغياب التغذية الراجعة، واستبدال المكافآت 

ن هذا إوغني عن القول  .بالتهديد والتخويف والعقاب كدوافع للعمل

 تدني الروح المعنوية المدرسية يقود الىارة النمط من اإلد

مما يضعف من ادائهم  لمعلمين، ويقلل من رضاهم الوظيفي،ل

وغني عن القول ايضا ان مثل هذه الخصائص السلبية في . الوظيفي

 نوعية التعليم المقدمة فيسلبا  ؤثرالسلوك التنظيمي للمعلمين ت

 .  بشكل عام للمدرسة مستوى المخرجات التعليميةفيللطلبة و

وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة السعيدي 

ن النمط الديمقراطي المشارك هو النمط أالتي أكدت ) 1998(

 في سلطنة السائد لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية العامة

، والصليبي )2003(كما اتفقت مع نتائج دراسة عياصرة . عمان

ي االردن، التي توصلت الى ان ف) 2006(، والشمايلة )2005(

وقد اختلفت نتائج هذه . النمط الديموقراطي هو االكثر شيوعًا

التي انتهت الى ان النمط ) 2000(الدراسة مع نتائج دراسة حسين 

هو السمة الغالبة لسلوك مديري ) الدكتاتوري(االوتوقراطي 

 .ومديرات المدارس الثانوية في اليمن

 التنظيمي والءما مستوى ال :الثانيمناقشة نتائج السؤال . 2

 من وجهة معلمي المدارس الثانوية العامة في االردنل

 نظرهم؟ 

شارت نتائج الدراسة أن مستوى الوالء التنظيمي لمعلمي أ

المدارس الثانوية العامة في االردن قد جاء بمستوى متوسط، على 

 قد جاءت) 15 من 8(الرغم من أن اكثر من نصف فقرات المقياس 

بمستوى مرتفع، وثالث فقرات فقط بمستوى منخفض، والفقرات 

 .األربع الباقية بمستوى متوسط

ويعتقد الباحث ان مستوى الوالء التنظيمي لمعلمي المدارس 

الثانوية العامة في االردن مايزال مقبوال، ليس ألن المعلمين قد 

صنفوا اكثر من نصف فقرات المقياس بالمستوى المرتفع فحسب، 

) 3.46(ألن الدرجة الكلية للمقياس قد جاءت في الحدود العليا بل 

ان هذا يعكس ). 3.66-2.33طول الفئة (لفئة المستوى المتوسط 

انتماء بعض المعلمين األردنيين لمدارسهم، وحرصهم على تبني قيم 

 .التربية والتعليم، واالندماج في عملهم، وتفانيهم في اداء واجباتهم

نهائية الستجابات المعلمين على مقياس على ان المحصلة ال

. الوالء التنظيمي قد اشارت الى ان مستوى هذا الوالء متوسطًا

وعند التدقيق في الفقرات التي حازت علىمستوى تقدير متوسط 

 7(ومجموعهما )  فقرات3(ومستوى تقدير منخفض )  فقرات4(
 اقل من نصف عدد فقرات المقياس، نجد انها ذات عالقة) 15من 

بالبيئة المدرسية، واالدارة المدرسية، والرواتب والمكافآت 

وغني عن القول ان هناك تشابها في كثير من هذه . واالمتيازات

اذ ان هناك نظاما ماليا . الخصائص بين كثير من المدارس األردنية

على مستوى ابداعهم " موحدا ال يميز كثيرا بين المعلمين بناء

مية، يضاف الى ذلك عدم فاعلية نظام رتب وعطائهم وكفاياتهم التعلي

المعلمين المعمول به منذ ثالث سنوات، األمر الذي يوجد حالة من 

االحباط، وبالتالي ضعف االلتزام التنظيمي، وتدني مستوى الوالء 

ويعتقد الباحث ان . التنظيمي لدى فئة المتميزين والجادين منهم

رته على تلبية متطلبات شعور المعلم بتآكل راتبه الشهري، وعدم قد

الحياة الكريمة له والسرته، يؤثر سلبا على مستوى الوالء التنظيمي 

الصائغ : وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسات كل من. له

، )2003(، والحديدي (Celep,2002)، وسيليب )1994(وحسين 

، التي أشارت الى ان درجة )2005(، والرواشدة )2003(وسالمة 

 .لوالء التنظيمي للمعلمين متوسطةا

هل هناك عالقة ارتباطية ذات : السؤال الثالث نتائج مناقشة. 3

بين درجة ممارسة مديري ) α ≥ 0.05(داللة إحصائية 

المدارس الثانوية في األردن لألنماط اإلدارية االربعة وفقا 

 لنظرية ليكرت ومستوى الوالء التنظيمي للمعلمين؟

موجبة ذات داللة ارتباطية وجود عالقة عن  كشفت النتائج

 األنماط  كل منبين) ά≥0.01(إحصائية عند مستوى داللة 
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االستشاري (، والثالث )االستبدادي الخير(الثاني  :اإلدارية

لمديري المدارس ) التشاركي الديموقراطي(، والرابع )الديموقراطي

طية ومستوى الوالء التنظيمي للمعلمين، وعن وجود عالقة ارتبا

للمديرين ) االستبدادي التسلطي(عكسية بين النمط االداري االول 

 . ومستوى الوالء التنظيمي للمعلمين

اإليجابية، االرتباطية ويعتقد الباحث أن السبب في هذه العالقة 

  مديري المدارس الثانوية العامة فيممارسةلربما يعود إلى أن 

طي، والتشاركي  لنمطي االدارة االستشاري الديموقرااألردن

 ةر وثيقو في بناء جسبمستوى مرتفع، اكبر االثر، الديموقراطي

 هذا المعلمثقة زيادة ، و المعلم ومدرستهالصلة واالرتباط بين

عمله، وبالتالي رفع مستوى احترامه وتقديره لإعالء وبمدرسته، 

 . والئه التنظيمي

فقد جاءت جاءت هذه النتيجة منسجمة مع المنطق، في حين و

عالقة  ، الذي أشار الى وجودمع األدب النظريمنسجمة أيضا 

ارتباطية ايجابية بين النمط الديموقراطي في االدارة والمتغيرات 

والعكس . السلوكية لدى المعلمين وفي مقدمتها الوالء التنظيمي

 . صحيح بالمطلق بالنسبة لنمط االدارة التسلطية الدكتاتورية

ة في هذا المجال مع نتائج وقد اتفقت نتائج هذه الدراس

، (Piderit,2002)، وبيديريت )1994(دراسات الصائغ وحسين 

، والحديدي )2003(، وعياصرة (Cuellar, 2002)وكويللر 

، والرواشدة )2005(، والصليبي )2003(، وسالمة )2003(

والتي اوضحت كل منها في احد جوانبها وجود عالقة ). 2005(

 . القيادةبين الوالء التنظيمي ونمط

 :التوصيات

في ضوء ما اسفرت عنه الدراسة من نتائج، يوصي الباحث بما 

 :يلي

 أن تقوم وزارة التربية والتعليم بعقد دورات تدريبية لمديري -

المدارس، بهدف اطالعهم على األنماط اإلدارية الفاعلة، 

وإكسابهم المهارات الالزمة لحذقها، لما لها من أهمية بالغة 

األداء الوظيفي للمعلمين، وتعميق والئهم في تطوير 

التنظيمي، وبالتالي تحقيق األهداف المدرسية على النحو 

 .األمثل

 أن تعمل وزارة التربية والتعليم على تحسين البيئات التعليمية، -

وتوفير ظروف العمل المناسبة للمعلمين، بما يحسن من 

بوظائفهم،  طهمالمكانة االجتماعية لهم، وبالتالي يزيد من ارتبا

 . ووالئهم لمدارسهم
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أثر استخدام الوثائق التاريخية في تنمية مهارات التفكري الناقد 
 لدى طلبة الصف العاشر في مبحث التاريخ

 
)صادق شديفات ووليد عيادات،  محمد جوارنه ،  صالح هيالت(

 *
 

 
 

 23/7/2009 تاريخ قبوله   9/7/2008 تاريخ تسلم البحث

ام الوثـائق التاريخيـة فـي       هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء فاعليـة اسـتخد         :ملخص

تنميــة مهــارات التفكيــر الناقــد لــدى طلبــة الصــف العاشــر فــي مبحــث التــاريخ مقارنــة      

، طالبــًا وطالبــة ) 165(طبقــت الدراســة علــى عينــة مكونــة مــن      . بالطريقــة التقليديــة 

 شــعب جــرى اختيارهــا عشــوائيا مــن مــدارس تربيــة اربــد األولــى؛    (4)مــوزعين علــى 

ــائق    (81)يبيـــة مـــن تكونـــت المجموعـــة التجر ــًا وطالبـــة درســـوا باســـتخدام الوثـ طالبـ

. طالبـًا وطالبـة درسـوا بالطريقـة التقليديـة          (84)والمجموعة الضابطة من    ، التاريخية

بــين ) α = 0.05(وقــد أظهــرت نتــائج الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية     

ــر الناقــد ال      ــار التفكي ــة والضــابطة علــى اختب ــة المجموعــات التجريبي كلــي وأبعــاده  طلب

ــه( ــالح المجموعــــات      ) مهاراتــ ــائق التاريخيــــة ولصــ ــتخدام الوثــ ــس يعــــزى الســ الخمــ

. وقد خلصـت الدراسـة إلـى عـدٍد مـن التوصـيات والمقترحـات ذات الصـلة         . التجريبية

 ).مبحث التاريخ، التفكير الناقد، الوثائق التاريخية: الكلمات المفتاحية(

 

 

 

 

ــة ــات ال   :مقدمـ ــرة الدراسـ ــاع دائـ ــعبها  أدى اتسـ ــة وتشـ تاريخيـ

ــا جوانـــب الحيـــاة المختلفـــة    ــى تـــراكم المعرفـــة التاريخيـــة    ، وتناولهـ إلـ

واســـتجابة لهـــذه   ). 2001 بـــدر، ( واخـــتالف وجهـــات النظـــر حولهـــا   

أكــدت كثيــر مــن الدراســات الحديثــة أهميــة تطــوير طرائــق ، التطــورات

تــدريس التــاريخ لتنتقــل مــن االهتمــام باســتظهار المعلومــات وحفظهــا    

ــى التركيـــ  ــدى      إلـ ــا لـ ــد وتطويرهـ ــر الناقـ ــارات التفكيـ ــة مهـ ــى تنميـ ز علـ

، للوقــوف علــى حقيقــة الحــدث التــاريخي وفهمــه مــن جهــة  ، المتعلمــين

وفهــم الحاضــر المتولــد عنــه مــن جهــة أخــرى، واســتخالص الــدروس     

لــم يعــد مقبــوًال مــن المــتعلم مجــرد   إذ). Anthony, 2004( والعبــر

حــدث فــي الماضــي، ومعرفــة مــاذا ، اســتظهار الــنص التــاريخي وحفظــه

وإنما لماذا حدث؟ وكيف حـدث؟ ومـا نتـائج ذلـك؟ وهـل حـدث هـذا         

 ).2001بدر،(بالفعل؟ 

وهذا يتطلب إعادة النظر في دور المؤسسـات التعليميـة، ودور        

المعلمـين باالنتقــال بمفهــوم التعلــيم مــن التلقــين المباشــر للمعلومــات،  

تفكيــر الناقــد،  وحفظهــا وتــذكرها، إلــى تعلــيم مهــارات االستقصــاء وال   

 .عبـــــــر طرائــــــــق حديثـــــــة تســــــــهم فــــــــي تنميـــــــة تلــــــــك المهــــــــارات   
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The Effect of Utilizing Historical Documents on Critical 

Thinking Skill, of 10th Grade Students in Jordan 
 

Salah Hailat, Mohammad Jawarneh, Waleed Iyadat and       
Sadeq Shudaifat,  

Faculty of Educational Sciences, The Hashemite University, Zarqa, 
Jordan.  

 
Abstract:The purpose of this study was to investigate the effect of 
using historical documents on the critical thinking of 10th grade 
students as compared to using traditional methods. A random sample 
of 165 students was selected from the First District of Irbid. The 
experimental group consisted of 81 students, who were taught via 
using historical documents, where as the control group consisted of 
84 students, who were taught using the traditional method.The results 
of the study indicated significant difference (α = 0.05) between the 
experimental and the control groups in favor of the experimental 
group. The study ended by offering a number of practical and 
theoretical recommendations for further study.(Keywords: Historical 
documents,Critical thinking, History). 

 

وامل التغير إذ إن النجاح في مواجهة تحديات هذا العصر، وع

المتسارعة، ليس في مقدار ما يحفظه المتعلم من معلومات متراكمة، 

ألنها عديمة الفائدة والجدوى في ظل هذه التغيرات، وإنما يكمن 

ومدى قدرته على توظيفها في ، في مقدار اكتسابه لمهارات التفكير

 ).1995السيد، (وتطبيقها في مواقف جديدة ، الحياة

في دور المتعلم تحديًا للمعلم والسيما ويشكل هذا التغير 

معلم التاريخ؛ ألن تدريس التاريخ عادًة يقوم على االستظهار وحفظ 

المعلومات، وقياس نجاح المتعلم وتحقيقه لألهداف بمقدار تذكره 

فأخذت الكثير . للمعلومات، وقدرته على سرد الحدث التاريخي فقط

مهارات التفكير الناقد، من الدراسات تؤكد أهمية تزويد المتعلم ب

والوصول إلى حقيقة هذا  ،التي تؤهله للتفاعل مع الحدث التاريخي

وربطه ، وبالنتيجة تفسير الحدث. الحدث وتكوين صورة متكاملة له

 ).Anthony, 2004(بالحاضر وتحقيق أهداف تعلم التاريخ 

 في نظر كثير –ولما كان الكتاب المدرسي في صورته الحالية 

يكرس التلقين المباشر واستظهار المعلومات  -ويينمن الترب

التاريخية، ويقف عاجزًا عن إتاحة الفرص وتهيئتها أمام المتعلمين 

لتنمية مهاراتهم العقلية وتطويرها، وفي الوقت ذاته يحول دون تعلم 

نشط وفعال، اخذ كثير من المهتمين يدعون إلى رفده بالوسائل التي 

لمتعلم العقلية، ودمجه في حصص التاريخ، من شأنها تنمية مهارات ا

وإشراكه إلى أقصى حد فيها، واالنتقال به من الدور السلبي بوصفه 

متلقيًا للمعرفة التاريخية، ومستهلكًا لها، إلى الدور االيجابي 
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المتفاعل مع األحداث التاريخية المتوافرة في الوثائق التاريخية وذلك 

، اء بطرائق تعلم التاريخ وتعليمهلالرتق، بالتقصي والتحري والنقد

 ).Turtle, 2000 (وتطويرها لتحقيق أهداف هذا المبحث

ومما ساعد على تبني استخدام الوثائق التاريخية في مبحث 

الباحثين لها مالزمة لتعليم التاريخ وتعلمه،  التاريخ، اعتبار كثير من

تنمية إذ يعتقد هؤالء أن من الصعوبة بمكان تحقيق هذه األهداف، و

بإغفال استخدام الوثائق التاريخية ، مهارات المتعلم العقلية

)Fresch, 2004 .( كما يسهم استخدامها في تعميق الحس

وزيادة قدرة المتعلمين ، التاريخي وزيادة فهم المفاهيم التاريخية

النقدية بمقارنة الحقائق التاريخية خالل فترات زمنية مختلفة حول 

 ).Wallace, 2004( موضوعات متباينة

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

تعد تنمية التفكير الناقد أحد أهم أهداف تعلم التاريخ 

وتعليمه في القرن الحالي، لتمكين المتعلم وتأهيله للوصول إلى 

الحقيقة التاريخية، بالبحث والتقصي، والتحليل، وإصدار األحكام، 

 تعليم وفي الوقت نفسه تؤكد كثير من الدراسات أن. ونقدها

التاريخ ما زال مقتصرًا على التلقين المباشر للمعلومات، إذ يقاس 

نجاحه في هذا المبحث بمدى مقدرته على استظهار هذه 

المعلومات، واسترجاعها كما هي، مما يحول دون تنمية مهاراته 

 ).2004التخاينة، ( العقلية وتطويرها

ائق من هنا تبدو الحاجة أكثر إلحاحًا إلى البحث عن طر

جديدة، واستقصاء فاعليتها وقدرتها على تنمية مهارات التفكير 

وفي األدب التربوي كشفت بعض . الناقد وتطويرها لدى المتعلمين

الدراسات عن أهمية استخدام الوثائق التاريخية في تعليم التاريخ 

وتعلمه، ودورها في تنمية مهارات المتعلم العقلية، ومساعدته على 

 ,Fresch( ريخي، والوصول إلى الحقيقة التاريخيةاالستقصاء التا
وقد سعت هذه الدراسة لالفادة من ذلك والكشف عن أثر ). 2004

استخدام الوثائق التاريخية في تنمية مهارات التفكير الناقد من خالل 

 :اإلجابة عن السؤالين اآلتيين

هل يختلف أداء طلبة الصف العاشر األساسي على مقياس  -

الوثائق التاريخية، (قد باختالف طريقة التدريس التفكير النا

 ؟)التقليدية

هل يختلف أداء طلبة الصف العاشر األساسي على أبعاد  -

معرفة االفتراضات، والتفسير، وتقويم (مقياس التفكير الناقد

، باختالف طريقة التدريس) واالستنتاج، طاألدلة، واالستنبا

 ؟)الوثائق التاريخية، التقليدية(

 :راسة وأهميتهاهدف الد

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام الوثائق التاريخية 

وتكمن . في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف العاشر

إذ إنها ، أهميتها في الدور الذي تلعبه الوثائق في مبحث التاريخ

تسعى إلى تقصي أثر استخدام الوثائق التاريخية في تنمية مهارات 

وتعد هذه . كير الناقد لدى الطلبة مقارنًة بالطريقة التقليديةالتف

الدراسة استجابة للدعوات الحديثة واالتجاهات المعاصرة بضرورة 

تحسين طرائق تدريس التاريخ، وتنمية مهارات التفكير الناقد لدى 

والعودة إلى دراسة التاريخ عبر الوثائق التاريخية، للوصول ، الطلبة

كما أن لهذه . والرواية الصحيحة في التاريخ، دقإلى الخبر الصا

الدراسة أهمية خاصة للمتعلم إذ تكشف عن مدى تعدد وجهات 

النظر حول الحدث التاريخي ذاته، وأن ليس كل ما هو مكتوب في 

كتب التاريخ صحيحًا ومطابقًا للواقع، وتحفزه على القراءة الناقدة 

، هارات المتعلم النقديةوالواعية لألحداث التاريخية؛ مما يطور م

ويتيح له فرصة لفهم التاريخ فهمًا سليمًا، واالفادة منه في تفسير 

 . كثير من األحداث الجارية

تقييم وتطوير طرائق تدريس  كما تساعد الدراسة في إعادة

وذلك باالعتماد على الوثائق في تدريس األحداث التاريخية ، التاريخ

كما تفيد مصممي . لية وتطويرهاواالهتمام بقدرات المتعلم العق

المناهج ومؤلفي الكتب في تضمين كتب التاريخ ومناهجه وثائق 

أو ، تاريخية متعلقة باألحداث التاريخية التي تناولتها هذه الكتب

 .المناهج

. وبسبب قلة الدراسات التي تناولت دور الوثائق التاريخية

يز مهارة التفكير ارتأت هذه الدراسة أن تكشف أهمية الوثائق في تعز

 .الناقد في مبحث التاريخ

 :محددات الدراسة

 :يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة في ضوء المحددات اآلتية

وهم طلبة الصف العاشر في مدارس ، مجتمع الدراسة وعينتها -

 . المدينة والضواحي-إربد األولى

اقتصار هذه الدراسة على الوحدة األولى من كتاب التاريخ  -

الدولة العثمانية والوطن :ى الصف العاشر وهيالمقرر عل

 .العربي

  :التعريفات اإلجرائية

 وهو استخدام المتعلم مهارات معرفة االفتراضات، :التفكير الناقد

 واالستنتاج في مواقف طوالتفسير، وتقويم األدلة، واالستنبا

للوصول إلى استنتاجات وقرارات صحيحة، مبررة . معينة

ويقاس بعالمة المتعلم على اختبار . لةومدعومة بأدلة مقبو

 .للتفكير الناقد)  جليسر-واطسون(

 هي النصوص التي كتبت في وقت معاصر :الوثائق التاريخية

، واقتصرت في هذه )Fresch, 2004( للحدث التاريخي

الدراسة على الوثائق الرسمية كالمعاهدات أو القوانين، أو 

 .المراسيم

 وهي الطريقة التي يستخدمها المعلم :طريقة التدريس االعتيادية

وتفتقر إلى استراتيجيات واضحة في ، عادة داخل غرفة الصف

وتتضمن استخدام الشرح والمناقشة ، تنفيذ خطة التدريس

 . وطرح األسئلة على المتعلم في نهاية الحصة

 :األدب النظري والدراسات السابقة

ية، ويشير إلى يعود مفهوم التفكير الناقد إلى الحضارة اإلغريق

قدرة المتعلم على إثارة التساؤالت وطرحها، وتأمل األفكار، وتقصي 
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 ,Staib(والوصول إلى إجابات عن هذه التساؤالت ، الحقائق
بأنه استخدام مهارات التفكير عالي " الكسندر"ويعرفه ). 2003

والتقويم لالختيار بين  الرتبة، كالتحليل والتركيب، واالستنتاج،

يرى  و).Alexander, 2004(اتخاذ قرار تجاه قضية ما شيئين، و

تبدأ بوضع الفرضيات ، أن التفكير الناقد خطة محكمة" بالو"

حول القضية مثار ، وتنتهي باتخاذ القرار وإصدار الحكم، وفحصها

، مرورا بالعمليات العقلية والمهارات المختلفة كالتحليل، البحث

 والتقييم، ت والمعلوماتوجمع البيانا، واالستنباط، والتفسير

)Rudd, 2007 .( 

هذه الرؤى إذ ) APA(وتؤكد الجمعية األمريكية للفلسفة 

ترى أن التفكير الناقد هو سلسلة من العمليات التلقائية الموجهة 

ذاتيًا، التي تتضمن استخدام المهارات العقلية للوصول إلى حكم 

لبت فيها لنقٍص حول قضية ما، وذلك برفضها، أو قبولها، أو تأجيل ا

ويتحقق ذلك ). Chen & Chen, 2003( في المعلومات المتوفرة

بفحص الفرضيات وإعادة ترتيب المعلومات وصياغتها، وإيجاد 

عالقات جديدة تربط بينها، وتوليد خيارات لم تكن معروفة سابقًا 

 ). Gooding, 2005( تسهم في اتخاذ القرارات، وإصدار األحكام

ات التفكير الناقد من الحضارة اإلغريقية إلى تعريف وبعد دراسة

إلى أن التفكير " ويلقز ومكونيل"الوقت الحاضر توصل كل من 

مجموعة المعارف : الناقد يرتكز إلى ثالثة عناصر أساسية

والمعلومات حول الظاهرة أو القضية مثار البحث، والرغبة الداخلية 

 المختلفة التي في حلها والتصدي لها، وسلسلة العمليات العقلية

 ,Wilgis & McConnell)تؤدي في النهاية إلى حل هذه القضية 
2008(. 

ويتضح مفهوم التفكير الناقد بشكٍل أكبر باستعراض المهارات 

أن التفكير الناقد يتضمن )  جليسر–واطسون (إذ يرى ، المكونة له

مهارات معرفة االفتراضات وفحصها، وتفسيرها، وتقويم األدلة، 

وأضاف ). 2004العتوم، ( نباط، وأخيرًا مهارة االستنتاجواالست

إلى هذه المهارة جملة من المهارات األخرى كمهارات التمييز " باير"

بين الحقائق ووجهات النظر، ومدى ارتباط هذه الحقائق بالموضوع 

من جهة، ومدى صدقها وصحتها من جهة أخرى، وتحديد مدى 

ام بالعمليات العقلية وذلك مصداقية مصادر المعلومات قبل القي

للحيلولة دون الوصول إلى استنتاجات خاطئة على مقدمات غير 

صحيحة، وتحري التحيز لفكرة أو حقيقة دون أخرى، مع وعي تام 

 ).2002جروان، ( لكل خطوة من تلك الخطوات

ويعني قدرة : ويتصف التفكير الناقد بالوضوح والمنطقية

ريقة واضحة، دون التباس أو المتعلم على صياغة الفرضيات بط

بترابط ودقة، . غموض أو حشو، وترتيب األفكار فكرة تلو أخرى

والمواءمة بين االفتراضات واالستنتاجات مثًال، وأخيرًا العمق 

واالتساع؛ ويعني تناول الظاهرة من مختلف جوانبها وتشعباتها، 

م وارتباطها مع الظواهر األخرى، والبحث فيما وراء الظاهرة وعد

 ).2002جروان، (النظر إليها بسطحية 

وقد نوه كثير من التربويين المتخصصين على أهمية التفكير 

الناقد وتنميته لدى المتعلمين في مبحث التاريخ؛ لغنى التاريخ 

بالمصادر واألحداث تاريخية، التي تتطلب التحري والتقصي للوقوف 

 من القدرة على ولما تتضمنه مهارات التفكير الناقد، على حقيقتها

التمييز بين الحقائق التاريخية ووجهات النظر، وقرن الحدث 

التاريخي بسببه الحقيقي وتفسير ذلك، وتحري التحيز والموضوعية 

في النصوص التاريخية، وتقييم األدلة والشواهد التاريخية التي 

 ,Parker, 2001; Sheffer & Rubenfeld( تمتلئ بها كتب التاريخ
2000.( 

، بعقلية متفتحة، ومرنه، ا يؤهل المتعلم للتقصي والبحثوهذ

 موضوعيًا متجردًا عن ذاتية في ،فيصبح متقبًال لآلراء األخرى

البحث، ومواظبًا حتى استخالص النتائج، وغير متسرع في إصدار 

األحكام، ومنظمًا لعملياته العقلية، ومركزًا على القضايا الرئيسة 

 فيواجه الحضارات والثقافات األخرى ،أوًال، ثم القضايا األخرى

ويتفاعل معها بعقلية متفتحة، وينتقي قيمها بعيٍن ناقدٍة بعيدًا عن 

 ).Goodin, 2005( التحيز والتعصب

وقد عد كثير من المتخصصين استخدام الوثائق التاريخية في 

مبحث التاريخ من أفضل وسائل تنمية مهارات التفكير الناقد 

لمين، إذ تعمل على إحياء الحدث التاريخي، وتعزيزها لدى المتع

وبعثه من جديد، فيعيش المتعلم الحدث كأنه حقيقة واقعة أمامه، 

فيسلك سلوك المؤرخ أثناء دراسته له، ويقوم بالتقصي، والتحليل، 

وعليه ُتدرك بنية ). 1987 رضوان ومبارك،( والتركيب، والتفسير

 األحداث التاريخية المعرفة التاريخية، وُتكتشف العالقات بين

وظواهرها، وُتبنى شبكة مفاهيمية تسهم إلى حٍد كبير في فهم 

وتطورها للوصول إلى الحقيقة التاريخية ، األحداث التاريخية

 ).2005البومسهولي، (

إن وصول المتعلم إلى الحقيقة التاريخية باستخدام الوثائق 

له فرص  ويتيحالتاريخية يعزز عمليات التعلم لديه، ويثير دافعيته، 

فيتغلب على الرتابة  ،االستمرار في معرفة المزيد من حقائق التاريخ

والملل، اللذين كثيرًا ما يشكو منهما في حصص التاريخ من جهة، 

ومن جهة أخرى، فإن ذلك يخفف من العبء الملقى على عاتق 

المعلم والمتمثل في قراءة النصوص التاريخية، وشرحها وتلخيصها، 

األفكار الرئيسية، ومحاكمتها، ومن ثم تلقين تلك المعرفة واستخراج 

)Howells, 2000.( 

والوثيقة التاريخية حجة في معرفة الحقيقة التاريخية، 

والوصول إلى الصورة الحقيقية للحدث وحل اإلشكاالت والتباين في 

الروايات، فضًال عن تيسير الكشف عن التناقض في محتوى الرواية 

وهذا يعني محاولة الوصول إلى ). Craver, 1999( التاريخية ذاتها

الحدث التاريخي كامًال، ومطابقًا لما حدث في الواقع قدر اإلمكان، 

الستثارة المتعلم وتيسير تفاعله مع الحدث، والقيام باستخالص 

النتائج الصحيحة المعتمدة على مقدمات صحيحة مأخوذة من 

وفيق بين األحداث مصادرها األصلية، فيتمكن المتعلم من الت

ونتائجها، وبين المظهر والعلة في الحدث التاريخي، وبين وجهة 

النظر والرأي من ناحية والحقيقة التاريخية من ناحية أخرى، مما 

واالستفادة من ذلك في ، يؤدي إلى فهم سليم للحدث التاريخي
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أبو (وإمكانية التنبؤ بالمستقبل ، إصدار األحكام وفهم الحاضر

 ).2001السعود، 

وقد كشفت األدب التربوي في هذا المجال عن عدد من 

الدراسات واألبحاث لتقصي أثر طرائق تدريس وبرامج تربوية في 

فقد أجرت الخصاونة ، تنمية مهارات التكفير الناقد في مبحث التاريخ

دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر وحدة مطورة في منهاج ) 2002(

ة مهارات التفكير الناقد في مبحث التاريخ للصف العاشر في تنمي

طالبة، وزعوا ) 57( وطالبًا) 54(التاريخ، تكونت عينة الدراسة من 

عشوائيًا إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية، وأظهرت نتائج الدراسة 

تفوق طلبة المجموعة التجريبية على الضابطة وتفوق اإلناث على 

لطريقة ا: الذكور، وعدم وجود تفاعل بين متغيري الدراسة

 .والجنس

دراسة هدفت إلى معرفة أثر توظيف ) 2002(وأجرى الخوالدة 

األحداث الجارية في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف 

طالبًا ) 224(العاشر في مبحث التاريخ، تكونت عينة الدراسة من 

وطالبة وزعوا عشوائيًا إلى مجموعتين، تجريبية وضابطة، وأظهرت 

فوق طلبة المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام النتائج ت

 .األحداث الجارية على المجموعة الضابطة

استقصاء أثر استخدام ) Yang, 2007(وهدفت دراسة يانغ 

المشروعات المصممة بواسطة الحاسوب في تنمية مهارات التفكير 

طالبًا في ) 33(تكونت عينة الدراسة من ، الناقد في مبحث التاريخ

لمرحلة الثانوية، واستخدم في هذه الدراسة تصميم المجموعة ا

الواحدة باختبار قيلي وبعدى، وأظهرت نتائج الدراسة أن استخدام 

أسهم في تنمية مهارات التفكير ، المشروعات في تدريس التاريخ

 .الناقد فضًال عن تحسين اتجاهات الطلبة نحو التعلم

ى الكشف عن أثر دراسة هدفت إل) 2004( وأجرت التخاينة

طرق هي الوحدات، والمناقشة الجماعية، والطريقة االعتيادية ) 3(

في تنمية التفكير الناقد لدى طلبة الصف العاشر األساسي في مبحث 

) 3(طالبة قسمت إلى ) 58(التاريخ، تكونت عينة الدراسة من 

وأظهرت نتائج ، مجموعتين تجريبيتين وواحدة ضابطة: مجموعات

وق طالبات المجموعات التجريبية على الضابطة، وتفوق الدراسة تف

طريقة المناقشة الجماعية على طريقة الوحدات في تنمية التفكير 

 .الناقد

فقد ، وفي مجال استخدام الوثائق التاريخية في مبحث التاريخ

دراسة هدفت إلى معرفة أثر ) 2000(شة وطالفحة يأجرى خر

ق والنصوص والمصادر المتعلقة استخدام الوثائ(الطريقة التاريخية 

في تنمية مهارات التفكير االستداللي لدى طلبة ) بموضوع الدرس

وتكونت عينة ، الصف العاشر األساسي مقارنة بالطريقة التقليدية

طالبًا وطالبة وزعوا عشوائيًا إلى مجموعتين ) 59(الدراسة من 

، درست بالطريقة التاريخية، وضابطة درست بالطريقة العادية

وأظهرت نتائج الدراسة تفوق الطلبة الذين درسوا باستخدام 

 .الطريقة التاريخية على نظرائهم الذين درسوا بالطريقة االعتيادية

دراسة ) Levstik & Barton, 1996(وأجرى لفستك وبارتون 

، هدفت إلى معرفة أثر استخدام الوثائق التاريخية في مبحث التاريخ

طالبًا وطالبة في المرحلة األساسية، ) 58(وتكونت عينة الدراسة من 

وأظهرت نتائج الدراسة أن استخدام الوثائق التاريخية عملت على 

والقدرة على ، وتعميق إدراكهم لمفاهيمه، زيادة فهمهم للتاريخ

 .استخدام ذلك في مواقف جديدة

 ,Hynd, Cynthia(وأجرى هيند وكنثيو وهولشا وهبارد 
Holschuh & Hubbard, 2004 ( دراسة هدفت إلى معرفة أثر

وفي طبيعة ، استخدام الوثائق التاريخية في قدرات التفكير الناقد

وتكونت ، المعرفة التاريخية وتطورها لدى طلبة الكليات المتوسطة

طالبًا، خضعوا لمقابلة واستبيانه قبل وبعد ) 13(عينة الدراسة من 

ج الدراسة تطور دراسة مجموعة من الوثائق التاريخية، وأظهرت نتائ

وزيادة قدراتهم في ، في تفكير الطلبة حول طبيعة المعرفة التاريخية

مجال التفكير التاريخي، والتفكير الناقد في معالجة األحداث 

 .التاريخية

دراسة هدفت إلى معرفة ). Stucart, 2004( وأجرى ستكرت

أثر استخدام الوثائق التاريخية بنوعيها الورقي والرقمي في فهم 

األحداث التاريخية لدى طلبة الصف العاشر، وأظهرت نتائج الدراسة 

أن استخدام الوثائق التاريخية زاد من مقدرة الطلبة في استخالص 

 .المعلومات التاريخية من الوثائق وفهمها بالطريقة الصحيحة

، في ضوء العرض السابق لألدب التربوي والدراسات السابقة

 :يستخلص الباحثون ما يأتي

ن التوجهات المعاصرة لتعليم التاريخ وتعلمه تؤكد أهمية إ -

 .تنمية مهارات التفكير الناقد لدى المتعلمين

إن كثيرًا من نتائج الدراسات واألبحاث دلت على إمكانية تطوير  -

مهارات التفكير الناقد وتنميتها لدى المتعلمين بتهيئة الفرص 

 .المناسبة لذلك
 مالزم لتعلم التاريخ وتعليمه، إن استخدام الوثائق التاريخية -

وهي طريقة مناسبة لتنمية كثير من المهارات العقلية، وتحقيق 

 .أهداف تعلم التاريخ وتعليمه
وهكذا فإن مراجعة الدراسات السابقة واألدبيات ذات العالقة 

أسهم في تنفيذ هذه الدراسة، وقدم مزيدًا من األدلة على مدى 

يخية في تنمية قدرات التفكير الناقد فاعلية استخدام الوثائق التار

وإن أهم ما يميز هذه الدراسة عن ، وتطويرها لدى المتعلمين

. الدراسات السابقة هو تركيزها على استخدام الوثائق التاريخية فقط

وقد ). Hynd, et al, 2004(الذي لم تتناوله إال دراسة واحدة 

وهذا يظهر . كلياتوعلى عينة من طلبة ال، نفذت خارج البيئة العربية

 .مدى الحاجة إلى هذه الدراسة

 :التصميم التجريبي للدراسة

هذه الدراسة شبه تجريبية من نوع تصميم قبلي وبعدي 

للمجموعات غير المتكافئة، إحداهما ضابطة درست بالطريقة 

االعتيادية، واألخرى تجريبية، درست باستخدام الوثائق التاريخية، 

ارنة أثر طريقتين في تنمية مهارات التفكير وبما أنها تقوم على مق

الناقد لدى طلبة الصف العاشر، فإن المتغير المستقل هو طريقة 

طريقة التدريس االعتيادية وطريقة التدريس : التدريس وله مستويان
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والمتغير التابع هو التفكير الناقد . باستخدام الوثائق التاريخية

 .ومهاراته

 :الطريقة واإلجراءات

تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف العاشر : د الدراسةأفرا

األساسي في مدارس مديرية التربية والتعليم لمنطقة اربد األولى في 

توزيع مجتمع ) 1(وبين الجدول . 2007/2008العام الدراسي 

الدراسة حسب الجنس، وعدد المدارس، وعدد الشعب، وأعداد 

 .الطلبة

 

 

ة حسب الجنس وعدد المدارس توزيع مجتمع الدراس: )1(جدول 

 وعدد الشعب وأعداد الطلبة

 عدد الطلبة  عدد الشعب عدد المدارس الجنس

 118 3227 115  ذكور
 108 3774 93 إناث

 226 7001 208المجموع

طالبًا وطالبة من طلبة ) 165(وتكونت عينة الدراسة من 

شعب، ثم اختيارها ) 4(الصف العاشر األساسي، موزعين في 

توزيع أفراد عينة ) 2(ريقة عشوائية بسيطة، ويبين الجدول بط

 .الدراسة حسب الجنس والمجموعة والشعب

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس والمجموعة والشعب: )2(جدول 

 المجموع اإلناث الذكورالجنس

 بعدد الطال عدد الشعب عدد الطالبات عدد الشعب عدد الطالب عدد الشعب المجموعة  

 83 2 42 1 41 1   التجريبية

 82 2 41 1 41 1  الضابطة

 165 4 83 2 82 2 المجموع

 

 :أداتا الدراسة

 .المادة التعليمية باستخدام الوثائق التاريخية: أوًال

جرى بناء المادة التعليمية باستخدام الوثائق التاريخية وفق 

 :الخطوات اآلتية

ريخ للصف العاشر اختيار الوحدة األولى من كتاب التا -

والمتعلقة بالدولة العثمانية لوفرة الوثائق التاريخية المتعلقة 

 .بهذه الفترة، وإمكانية الحصول عليها

تقسيم الوحدة المشار إليها إلى موضوعات حسب المحتوى  -

نظام الحكم واإلدارة، االنكشارية، األحوال االقتصادية : كاآلتي

لضرائب، الزراعة، الصناعة، في الوطن العربي، نظام االلتزام، ا

 لتيسير جمع الوثائق المتعلقة بهذه ....... التجارة

 . الموضوعات
تحليل محتوى هذه الموضوعات للوقوف على األهداف  -

 .وتحديد الوثائق التي تناسب هذه األهداف، المتضمنة فيها
 وثيقة تغطي الموضوعات السابقة من الكتب 65جمع أكثر من  -

 :والمصادر اآلتية
محمد ). 1991(دراسات ووثائق حول الدفشرمة  -1

 .االرناؤوط

دراسات في تاريخ العرب في العهد العثماني في ضوء  -2

 .فاضل بيات). 2000 (الوثائق والمصادر العثمانية
بالد الشام في األحكام السلطانية الواردة في دفاتر  -3

 .فاضل بيات) 2005(جزءان . المهمة
 .واضحة في بداية كل درسكتابة األهداف سابقة الذكر بلغة  -

تنظيم محتوى المادة التعليمية بحيث تغطى الوثائق التاريخية  -

 .األهداف المخطط لها
إثراء الوثائق التاريخية بعدد من األسئلة إلثارة فكر المتعلم،  -

وحفرة على التعلم، وإحداث التفاعل بينه وبين األحداث 

بة هذه بحيث تتطلب إجا. المتضمنة في الوثائق التاريخية

األسئلة قيام المعلم بعمليات التفسير، واالستنباط، والتعليل، 

 .والتقييم وغيرها من العمليات العقلية
تزويد المتعلم بكشاف للمفاهيم والمصطلحات الواردة في  -

والتي لم يسبق له دراستها بناًء على ، الوثائق التاريخية

 .1)ملحق (ومشرفه، توصية معلمي المبحث
محكمين من المتخصصين في ) 5( التعليمية علىعرضت المادة -

وعلم النفس من أعضاء هيئة ، مناهج الدراسات االجتماعية

معلمين ومشرفين ) 4(التدريس في الجامعات األردنية و

 :المبحث في تربية إربد األولى إلبداء الرأي في الجوانب اآلتية
 .مدى تغطية األهداف لمحتوى المادة التعليمية - أ

 .لوثائق التاريخية المختارة لهذه األهدافمدى تغطية ا - ب
 .مدى مالءمة الوثائق ومحتواها لطلبة الصف العاشر - ت
مدى قدرة الوثائق واألسئلة التي تليها في إتاحة الفرصة  - ث

 .للمتعلم وتهيئتها لممارسة مهارات التفكير الناقد
 سيقدمان نالصياغة اللغوية والشكل الفني اللذا - ج

 .للمتعلمين
حظاتهم وتركزت على حذف بعض الوثائق وقد أبدوا مال

لصعوبتها، أو عدم مالءمتها لألهداف إذ بلغ عدد الوثائق المحذوفة 
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. وثيقة، فضًال على تطوير األسئلة الواردة في نهاية كل وثيقة) 13(

 .2)ملحق .. (وقد أخذ بمالحظاتهم

 )للبيئة األردنية(اختبار التفكير الناقد : ثانيًا

للتفكير ) Watson- Glaser(  جليسر- واطسون–وهو اختبار

، )1982( الناقد، وطوره في صورته العربية عبد السالم وسليمان

اختيارات فرعية ) 5(ويتكون من ). 2001( وللبيئة األردنية البرصان

فقرة؛ ) (75فقرة لكل اختيار فرعي وبمجموع كلي ) 15(بواقع 

 :واالختبارات الفرعية التي تضمنها هذا االختبار هي

ويقيس مهارة المتعلم في تحديد : اختبار معرفة االفتراضات -1

من خالل . االفتراضات أو المسلمات بناًء على معلومات معينة

تقرير المتعلم بأن افتراضًا ما واردًا أو غير وارد تبعًا للوقائع 

 .المقدمة له

ويقيس مهارة المتعلم في اكتشاف العالقات : اختبار التفسير -2

عبر ، وتفسيرها وتعليلها، ظواهر واألحداثوالروابط بين ال

تقريره بأن استنتاجًا ما أو تعميمًا مبني على هذه الوقائع أم 

 .ال
ويقيس مهارة المتعلم في تحديد ما : اختبار تقويم األدلة -3

يتصل مباشرة من معلومات بقضية ما، وذلك بالحكم على 

 .ضيةاإلجابات من حيث اتصالها اتصاًال قويًا أو ضعيفًا بالق

ويقيس مهارة المتعلم في معرفة العالقات : اختبار االستنباط -4

حاالت (بين الوقائع المعطاة، وبالتالي استخالص نتائج معينة 

في الحكم على ) حاالت عامة(في ضوء هذه الوقائع ) خاصة

 .النتائج إذا كانت مشتقة تمامًا من هذه الوقائع أم ال
لم في التمييز بين ويقيس مهارة المتع: اختبار االستنتاج -5

عبر الحكم على . درجات احتمالية خطأ أو صحة نتيجة ما

بناًء على درجة ارتباطه . صحة أو خطأ حول استنتاج ما

 .3)ملحق ( بالوقائع المعطاة

 :ثبات االختبار

يتوافر لهذا االختبار دالالت ثبات في البيئة األردنية 

م الباحثون بتطبيقه ولتأكيد ثبات هذا االختبار، قا) 2001البرصان،(

طالبًا وطالبة من طلبة الصف ) 46(على عينة استطالعية مكونة من 

وحسب  .العاشر األساسي من المنطقة نفسها خارج عينة الدراسة

، )ثبات اإلعادة( ثبات االختبار باستخدام طريقة كرونباخ الفا

مصححة بمعادلة بيرسون، ) االتساق الداخلي(والتجزئة النصفية 

 .نتائج ذلك) 3(لجدول ويبن ا

  والتجزئة الصفيةαمعامالت االتساق الداخلي الختبار التفكير الناقد باستخدام طريقتي كرونباخ : )3(جدول

 عدد الفقرات ثبات االتساق الداخلي ثبات اإلعادة مجاالته التفكير الناقد
 15 0.72 0.89 معرفة االفتراضات

 15 0.75 0.87 التفسير
 15 0.74 0.81 اتتقويم المناقش

 15 0.72 0.85 االستنباط
 15 0.67 0.84 االستنتاج

 75 0.93 0.82 الكلي
 

يلحظ من الجدول أن معامالت االتساق الداخلي محسوبة 

وبمعادلة بيرسون  (0.89) و)(0.81 تراوحت بين α بطريقة كرونباخ

يمكن استخدام ، وبناًء على نتائج الثبات هذه ).(0.75و )0.67(

 االختبار مقياسًا للتفكير الناقد لدى طلبة الصف العاشر هذا

 .األساسي

 :صدق االختبار

يتوافر لهذا االختبار أيضا دالالت صدق في البيئة األردنية 

ولتأكيد صدق هذا االختبار قام الباحثون ) 2001البرصان، (

وتم حساب معامل االرتباط بين عالمة ، باستخدام عينة الثبات نفسها

 ؛(0.75)و) 0.35(مع العالمة الكلية على البعد فتراوحت بين الفقرة 
) α = 0.05(وجميعها دالة إحصائيا على مستوى الداللة 

 .فاعتمدت جميع فقرات االختبار

كما جرى أيضًا حساب معامل االرتباط بين العالمة الكلية على 

كل بعد من األبعاد الخمسة، والعالمة الكلية على المقياس ككل، 

على ) (0.77، )(0.88، )(0.80، )(0.81، (0.89) : كما يليوكانت

يمكن استخدام هذا ، وبناًء على نتائج صدق االختبارهذه. الترتيب

 .االختبار مقياسًا للتفكير الناقد لدى طلبة الصف العاشر األساسي

 : إجراءات الدراسة

 :نفذت الدراسة وفق الخطوات اآلتية

تاريخ (اختيار الوحدة األولى من كتاب التاريخ للصف العاشر  -

 .الدولة العثمانية، للمعالجة التجريبية

 .اختيار المدارس التي ستجري فيها الدراسة عشوائيًا -
 .أخذ موافقة مديري المدارس التي ستجري فيها الدراسة -
تدريب المعلمين المشاركين في الدراسة لزيادة فهمهم آللية  -

 .الوثائق التاريخية، واالتفاق على آلية التنفيذاستخدام 
قام الباحث ومشرف مبحث التاريخ في مديرية التربية والتعليم  -

بمتابعة المعلمين أثناء تنفيذ الحصص الصفية للمجموعات 

الضابطة والتجريبية للتأكد من سير إجراءات الدراسة وفق ما 

 .هو مخطط له
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 لمجموعتين التجريبيةيطبق اختبار التفكير الناقد على ا -

 .والضابطة، قبل تدريس الوحدة بوصفه اختبارًا قبليًا
تطبيق المعالجة التجريبية على المجموعات التجريبية، لتدرس  -

هذه المجموعات باستخدام الوثائق التاريخية إذ استغرق 

 .حصص صفية) 8(تدريس الوثائق 
تدريس المحتوى نفسه الذي اختير بالطريقة االعتيادية  -

حصص ) 8(النسبة للمجموعات الضابطة واستغرق تدريسه ب

 .صفية
تطبيق اختبار التفكير الناقد على المجموعتين الضابطة  -

 .والتجريبية بعد االنتهاء من عملية التدريس
تصحيح االختبار القبلي والبعدي يدويًا وفق نموذج التصحيح  -

 .الخاص بذلك

راء التحليالت  البيانات في الحاسوب وإجلرصد النتائج وإدخا -

 .SPSSاإلحصائية المناسبة ألغراض الدراسة باستخدام نظام 

 :نتائج الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام الوثائق التاريخية 

في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف العاشر األساسي، 

هل :وولإلجابة عن السؤال األول وه. مقارنة بالطريقة االعتيادية

يختلف أداء طلبة الصف العاشر األساسي على مقياس التفكير الناقد 

؟ حسبت )الوثائق التاريخية، التقليدية(باختالف طريقة التدريس 

واالنحرافات المعيارية لعالمات الطلبة على ، المتوسطات الحسابية

والبعدي حسب طريقة التدريس كما ، اختبار التفكير الناقد القبلي

 ).4 (في الجدول

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء الطلبة على اختبار التفكير الناقد القبلي والبعدي لكل من المجموعة التجريبية : )4(الجدول 

 والضابطة

 التفكير الناقد )مصاحب(التفكير الناقد 

 العدد المجموعة
 المتوسط

 الحسابي
 االنحراف

  المعياري

 المتوسط

 الحسابي
 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 المعدل
 الخطأ

 المعياري
 1.006 28.717 11.871 26.500  9.167 24.429 84 ضابطة
 1.033 46.797 9.250 49.125  9.214 31.519 81 تجريبية
 

أن هنالك فروقًا إجمالية ظاهرة ) 4(يالحظ من الجدول  

 الناقد ناتجة عن رتفكيبين المتوسطات الحسابية الخاصة باختبار ال

وبهدف التحقق من الداللة اإلحصائية لهذه ، اختالف طريقة التدريس

 Analysis of( أجري تحليل التباين األحادي المصاحب، الفروق

Covariance ( لعالمات الطلبة على القياس البعدي للتفكير الناقد

متغيرًا وباعتبار القياس القبلي للتفكير الناقد ، وفق طريقة التدريس

 .خالصة نتائج هذا التحليل) 5(ويبين الجدول . مصاحبًا

 خالصة نتائج تحليل التباين المصاحب ألداء طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التفكير الناقد البعدي: )5(الجدول 

 مصدر

 التباين
 مجموع

 المربعات
درجة

 الحرية
 متوسط

 المربعات
 ف قيمة

 المحسوبة
 قيمة

 الحتمالا
الداللة

 العملية
 %30.8 0.000 71.671 5685.009 1 5685.009 )مصاحب(التفكير الناقد 

 %47.7 0.000 146.990 11659.412 1 11659.412 المجموعة
    79.321 161 12770.741 الخطأ
     163 39430.780 الكلي

  

اللة تشير النتائج الواردة في الجدول أعاله أن هنالك فارقًا ذا د

بين المتوسط المعدل ) α=0.05 (إحصائية عند مستوى الداللة 

وبين ، للمجموعة التجريبية التي تعلمت باستخدام الوثائق التاريخية

وذلك لصالح المجموعة ، المجموعة التي تعلمت بالطريقة االعتيادية

، )46.797(التجريبية إذ بلغ المتوسط الحسابي لهذه المجموعة 

وهذا يعني أن التفوق في ، )(28.717لضابطة وكان للمجموعة ا

األداء على مقياس التفكير الناقد كان لصالح الطلبة الذين تعلموا 

باستخدام الوثائق التاريخية مقارنة بنظرائهم الذين تعلموا بالطريقة 

 .االعتيادية

هل يختلف أداء طلبة الصف : ولإلجابة عن السؤال الثاني وهو

معرفة ( اس أبعاد التفكير الناقدالعاشر األساسي على مقي

)  واالستنتاجطاالفتراضات، والتفسير، وتقويم األدلة، واالستنبا

؟ حسبت )الوثائق التاريخية، التقليدية( ،باختالف طريقة التدريس

واالنحرافات المعيارية لعالمات الطلبة على ، المتوسطات الحسابية

 لكل من المجموعة ،اختبار مهارات التفكير الناقد القبلي والبعدي

التجريبية والضابطة تبعًا الختالف طريقة التدريس كما في الجدول 

)6.( 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء الطلبة على مهارات التفكير الناقد القبلي والبعدي لكل من المجموعة التجريبية : )6(جدول 

 والضابطة

 القياس البعدي بليالقياس الق

 العدد المجموعة المجال
المتوسط

 الحسابي
 االنحراف

 المعياري
 المتوسط

 الحسابي
 االنحراف

 المعياري

المتوسط

الحسابي

 المعدل
 الخطأ

 المعياري
 معرفة االفتراضات 0.24 5.643 2.51 5.083 2.26 4.821 84 ضابطة
 0.25 9.050 2.59 9.638 2.73 5.543 81 تجريبية
 التفسير 0.26 5.911 3.00 5.298 2.27 4.786 84 ضابطة
 0.27 9.131 2.40 9.775 2.31 6.086 81 تجريبية
 تقويم المناقشات 0.26 5.863 2.92 5.286 2.04 4.786 84 ضابطة
 0.26 9.156 2.40 9.763 2.50 6.580 81 تجريبية
 االستنباط 0.25 5.455 2.62 5.048 2.21 5.012 84 ضابطة
 0.26 9.323 2.30 9.750 2.39 6.716 81 تجريبية
 االستنتاج 0.24 6.112 2.56 5.786 2.46 5.024 84 ضابطة
 0.25 9.858 2.03 10.200 2.33 6.675 80 تجريبية

 
وجود فروق ) 6(يلحظ من البيانات الواردة في الجدول 

إجمالية بين المتوسطات الحسابية المعدلة لمهارات التفكير الناقد 

من الداللة اإلحصائية لهذه الفروق أجري تحليل وللتحقق ، البعدي

بعد عزل أثر مهارات ) MANCOVA( التباين المصاحب المتعدد

) 7( ويبين الجدول. التفكير الناقد القبلي بوصفه متغيرا مصاحبا

 .خالصة نتائج هذا التحليل

 ي حسب متغير طريقة التدريسخالصة نتائج تحليل التباين المتعدد لمهارات التفكير الناقد البعد: )7(الجدول

 األثر
 االختبار

 المتعدد

 قيمة

االختبار

 المتعدد

ف قيمة

 الكلية

 المحسوبة

 درجة

 حرية

 الفرضية

درجة

حرية

 الخطأ

 قيمة

 االحتمال
 الداللة

 العملية

 Wilks' Lambda 0.924 2.523 5 153 0.032 7.6% )مصاحب(معرفة االفتراضات 
 Wilks' Lambda 0.946 1.732 5 153 0.130 5.4% )مصاحب(التفسير 

 Wilks' Lambda 0.964 1.144 5 153 0.339 3.6% )مصاحب(تقويم المناقشات 
 Wilks' Lambda 0.925 2.484 5 153 0.034 7.5% )مصاحب(االستنباط 
 Wilks' Lambda 0.809 7.234 5 153 0.000 19.1% )مصاحب(االستنتاج 
 Hotelling's Trace 0.975 29.829 5 153 0.000 49.4% المجموعة

 

تشير نتائج تحليل التباين المتعدد إلى وجود اثر دال إحصائيا 

لمتغير الطريقة على ، )α = 0.05( عند مستوى الداللة اإلحصائية

وبهدف تحديد مصدر . جميع مهارات التفكير الناقد البعدي

حليل أجري ت، التفكير الناقد البعدي الفروقات الدالة من بين مهارات

التباين المصاحب لكل مهارة من مهارات التفكير الناقد البعدي 

 ).8( كما في الجدول، باعتباره اختبار مقارنة بعدية

 خالصة نتائج تحليل التباين المصاحب لمهارات التفكير الناقد البعدي حسب متغير طريقة التدريس: )8(الجدول

 المتغير

 التابع
 التباين مصدر

 مجموع

 المربعات
 رجةد

 الحرية
 متوسط

 المربعات
 ف قيمة

 المحسوبة
 قيمة

 االحتمال
 الداللة

 العملية
 %0.8 0.273 1.209 5.377 1 5.377 )مصاحب(معرفة االفتراضات 

 %0.7 0.295 1.104 4.906 1 4.906 )مصاحب(التفسير 
 %0.1 0.675 0.176 0.782 1 0.782 )مصاحب(تقويم المناقشات 

ت
ضا

را
فت
ال
 ا
فة
عر

م
 

 %3.1 0.026 5.034 22.380 1 22.380 )مصاحب(ستنباط اال
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 المتغير

 التابع
 التباين مصدر

 مجموع

 المربعات
 رجةد

 الحرية
 متوسط

 المربعات
 ف قيمة

 المحسوبة
 قيمة

 االحتمال
 الداللة

 العملية
 %14.3 0.000 26.154 116.272 1 116.272 )مصاحب(االستنتاج 
 %36.1 0.000 88.634 394.039 1 394.039 المجموعة

    4.446 157 697.973 الخطأ

 

     163 1904.756 الكلي
 %0.0 0.997 0.000 0.000 1 0.000 )مصاحب(معرفة االفتراضات 

 %0.2 0.557 0.346 1.807 1 1.807 )مصاحب(التفسير 
 %0.2 0.573 0.320 1.671 1 1.671 )مصاحب(تقويم المناقشات 

 %4.1 0.010 6.710 35.067 1 35.067 )مصاحب(االستنباط 
 %7.8 0.000 13.330 69.666 1 69.666 )مصاحب(االستنتاج 
 %30.0 0.000 67.366 352.078 1 352.078 المجموعة

    5.226 157 820.539 الخطأ

ير
س
تف
ال

 

     163 2024.945 الكلي
 %2.4 0.049 3.938 19.755 1 19.755 )مصاحب(معرفة االفتراضات 

 %2.9 0.033 4.627 23.211 1 23.211 )مصاحب(التفسير 
 %0.7 0.308 1.044 5.237 1 5.237 )مصاحب(تقويم المناقشات 

 %0.0 0.995 0.000 0.000 1 0.000 )مصاحب(االستنباط 
 %13.7 0.000 24.930 125.064 1 125.064 )مصاحب(االستنتاج 
 %31.9 0.000 73.402 368.221 1 368.221 المجموعة

    5.017 157 787.595 الخطأ

ت
شا

اق
من

 ال
يم
قو

ت
 

     163 1984.848 الكلي
 %0.9 0.241 1.384 6.604 1 6.604 )مصاحب(معرفة االفتراضات 

 %3.3 0.022 5.317 25.364 1 25.364 )مصاحب(التفسير 
 %0.5 0.383 0.766 3.654 1 3.654 )مصاحب(تقويم المناقشات 

 %1.1 0.185 1.774 8.465 1 8.465 )مصاحب(االستنباط 
 %4.1 0.011 6.628 31.618 1 31.618 )مصاحب(االستنتاج 
 %40.4 0.000 106.494 507.998 1 507.998 المجموعة

    4.770 157 748.922 الخطأ

ط
با
تن
س
ال
ا

 

     163 1892.878 الكلي
 %0.3 0.521 0.413 1.845 1 1.845 )مصاحب(معرفة االفتراضات 

 %0.6 0.314 1.021 4.557 1 4.557 )مصاحب(التفسير 
 %0.2 0.610 0.261 1.166 1 1.166 )مصاحب(تقويم المناقشات 

 %0.0 0.957 0.003 0.013 1 0.013 )مصاحب(االستنباط 
 %8.8 0.000 15.141 67.607 1 67.607 )مصاحب(االستنتاج 
 %40.5 0.000 106.733 476.579 1 476.579 المجموعة

    4.465 157 701.027 الخطأ

ج
تا
تن
س
ال
ا

 

     163 1665.390 الكلي
 

، )8( لجدولتشير نتائج تحليل التباين المصاحب الواردة في ا

، )α = 0.05(إلى وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

بين المتوسطات الحسابية المعدلة الخاصة بكل مهارة من مهارات 

التفكير الناقد البعدي تعزى الختالف مجموعتي الدراسة ولصالح 

فقد بلغت المتوسطات الحسابية للمهارات . المجموعة التجريبية

 ,9.323 ,9.156 ,9.131 ,9.050(التجريبية الفرعية للمجموعة 
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وللمجموعة ). 6(على الترتيب حسب الظهور في الجدول ) 9.858

على الترتيب ) 6.112 ,5.455 ,5.863 ,5.911 ,5.643(الضابطة 

وهذا يعني أن التفوق في األداء ). 6(حسب الظهور في الجدول 

 الذين تعلمواعلى مقياس مهارات التفكير الناقد يكون لصالح الطلبة 

باستخدام الوثائق التاريخية مقارنة بنظرائهم الذين تعلموا بالطريقة 

 االعتيادية

 :مناقشة النتائج وتفسيرها

، وجود فروق )5(أظهرت نتائج الدراسة كما يشير الجدول 

بين المجموعات الضابطة التي ) α = 0.05(ذات داللة إحصائية 

موعات التجريبية التي درست درست بالطريقة االعتيادية، وبين المج

باستخدام الوثائق التاريخية لصالح المجموعات التجريبية، مما يشير 

إلى فاعلية استخدام الوثائق التاريخية في تطوير أداء الطلبة على 

 .مقياس التفكير الناقد الكلي مقارنة بالطريقة التقليدية

) 2002(وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة الخصاونة 

، ودراسة يانغ )2004(ودراسة التخاينة ) 2004(ودراسة الخوالدة 

)Yang, 2007 ( التي أكدت إمكانية تطوير مهارات التفكير الناقد

لدى المتعلم في مبحث التاريخ، عبر البرامج وطرائق التدريس التي 

والمواقف التعليمية التي تهيئ للمتعلم الفرص ، تقوم على الخبرات

 .سة مهارات التفكير الناقدالمالئمة لممار

لفستك "واتفقت نتائج هذه الدراسة من جهة أخرى مع دراسة 

، )2000( والخرابشة وطالفحة) Levstik & Barton(" وبارتون

في أن استخدام الوثائق التاريخية يعزز قدرات التفكير لدى المتعلم، 

التي أكدت ) Hynd.,al 2004(كما اتفقت مع دراسة هيند وآخرون 

 استخدام الوثائق التاريخية يعمل على تعزيز مهارات التفكير أن

 :ويمكن تفسير هذه النتائج كما يأتي. الناقد لدى المتعلمين

إن استخدام الوثائق التاريخية يثير فكر المتعلم ويتحداه من 

خالل إحياء الحدث التاريخي وبعثه من جديد، كما حدث في الواقع، 

قيقة مائلة أمامه؛ مما يثير دافعيته للتعلم فيتفاعل معه المتعلم كأنه ح

والتحري واالستقصاء التاريخي، لفهم هذا الحدث وبالتالي الميل 

إلى استخدام عدد من المهارات العقلية المختلفة، كالتحليل، 

والتركيب، واالستنباط، وقرن السبب بالنتيجة، وهذا يؤدي إلى تعلم 

رضوان (ات آنفة الذكر نشط لدى المتعلم من خالل ممارسة المهار

فتنمو مهارات التفكير الناقد، ويتطور استخدامها، ) 1987ومباك، 

من أن قيام المعلم بممارسة ) Craver, 1999 (وهذا ما أكده

والتدرب عليها .... .،مهارات التفكير المختلفة كالتحليل والتركيب 

 .داخل الغرفة الصفية، يعزز التفكير الناقد لديه ويطور مهاراته

كما أن استخدام الوثائق التاريخية داخل الغرفة الصفية، يعمل 

على تعزيز استخدام مهارات التكفير المختلفة بما تطرحه من قضايا 

تاريخية وأحداث مثيرة غير مفسرة، أو عالجها الكاتب، أو المؤرخ، 

وهذا يتطلب من المتعلم فهم هذه األحداث وإعادة بنائها وتشكيلها 

للتبصر والنظر في هذه األحداث بعين ناقدة . علكما حدثت بالف

)Shiroma, 2000( ، وهذا يتفق بشكل أو بآخر مع ما أكدت عليه

من أن تحدي المتعلم بوضعه أمام مواقف ) 2005(الخضراء 

تاريخية وأحداث غير معالجة، يسهم في إثارة أفكاره وزيادة قدراته 

 ير الناقد لديهالتفسيرية والتحليلية؛ مما يدعم مهارات التفك

 .يعززهاو

كما أن غنى الوثائق التاريخية بالقضايا الجدلية في التاريخ 

يتيح الفرصة أمام ، وتناولها للحدث التاريخي من أبعاد مختلفة

وتقويم األدلة التاريخية في كل ، المتعلم لمقابلة الوثائق ومقارنتها

المتعلم وهذا يتطلب من  ،للوصول إلى الحقيقة التاريخية، وثيقة

استخدام مهارات التفكير كافة للوصول إلى هذه الحقائق، ودراسة 

فضًال عن تحليله وربطه باألحداث ، الحدث التاريخي من جوانبه كافة

وهذا يتفق مع ما أشار إليه أبو . الواردة في الوثائق األخرى

في أن مقارنة الوثائق وإيجاد العالقات في ما ) 2000( السرحان

 - كما وردت في هذه الوثائق -ط بين األحداث التاريخية والرب، بينها

 .يعمل على تنمية مهارات التفكير الناقد

إن التعلم من خالل الوثائق التاريخية يعد مدخًال مناسبًا للحد 

من ظاهرة التعلم السلبي، وكسر الرتابة والروتين اللذين يشكو 

وري للمتعلم، منهما المتعلم في مبحث التاريخ، وتأكيد الدور المح

واستنباط األحداث ، في العمل الجاد على الوثيقة، بقراءتها وتحليلها

وهذا ما أكده السيد ). Howells, 2000(التاريخية منها وتفسيرها 

 إذ إن إتاحة الفرصة للمتعلم للعمل النشط داخل الغرفة (1990)

ًا وإعطاء المعلم دورًا محدود، واعتماده على ذاته في تعلمه، الصفية

يسهم بشكٍل أو بآخر في تنمية ، والتوجيه، يقتصر على اإلشراف

 .مهارات المتعلم الذهنية والعقلية وتعزيزها، ومنها التفكير الناقد

 فقد أظهرت النتائج وجود ،وفي ما يتعلق بالسؤال الثاني

على ) α = 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ذه النتيجة تعني أن استخدام الوثائق بعد معرفة االفتراضات، وه

. التاريخية عمل على تطوير هذا البعد وتنميته لدى المتعلمين

يشير هذا البعد إلى قدرة المتعلم في : وُتفسر هذه النتيجة كما يأتي

تحديد االفتراضات أو المسلمات المتضمنة في الوثائق التاريخية، 

، ومعلومات غير معالجة، والوثائق التاريخية تحوي أحداثًا تاريخيًة

تستند في حقيقة األمر إلى جملة من االفتراضات أو المسلمات 

إن الوصول إلى فهم دقيق ومعنى . المتضمنة بين ثنايا الوثائق

شامل للحدث التاريخي في الوثائق يستلزم من المتعلم الكشف عن 

االفتراضات التاريخية، أو المسلمات في هذه الوثائق المتعلقة 

دث التاريخي موضوع الوثيقة، وتحليلها ونقدها تمهيدًا بالح

لمحاكمتها، قبل إصدار الحكم عليها، واعتبارها مسلمة تاريخية؛ 

وعليه تطورت مهارات المتعلم وقدرته في الكشف عن االفتراضات، 

وتحديدها، ومحاكمتها، فانعكس ذلك على أدائه في اختبار التفكير 

 .الناقد على هذا البعد

هرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند كما أظ

التفسير، وهذه النتيجة  على بعد) α = 0.05(مستوى الداللة 

تعني أن استخدام الوثائق التاريخية عمل على تطوير هذا البعد 

ويمكن تفسير هذه . وتنميته لدى طلبة المجموعات التجريبية

متعلم على اكتشاف يشير هذا البعد إلى مقدرة ال: النتيجة كما يأتي

الظواهر التاريخية، ومعرفة األحداث التي تقع وراء هذه الظواهر 

وتعليلها، ومعرفة أسباب حدوثها، فضالًً عن الكشف عن شبكة 
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وهذا يتفق بشكٍل أو . وفهمها، العالقات بين هذه األحداث والظواهر

من أن دراسة الحدث التاريخي من " بفنقتون"بآخر مع ما ذهب اليه 

انبه المختلفة بهدف تفسيره يساعد المتعلم على تنمية مهارات جو

وقد وفرت الوثائق التاريخية  (Buffington, 2004).التفكير الناقد

واألحداث غير المعالجة، أو المفسرة، ، كثيرًا من الظواهر التاريخية

التي تتطلب من المتعلم التفكير، والتأمل، والبحث عن القرائن 

 هذه األحداث وتعليلها، فنمت لدى المتعلم مهارة التاريخية لتفسير

تفسير الحدث التاريخي وتعليله، وربطه بغيره من األحداث 

التاريخية، وانعكس ذلك على أدائه على مقياس التفكير الناقد في 

 .هذا البعد

 أظهرت النتائج وجود ،وفي ما يتعلق ببعد تقويم المناقشات

على ) α = 0.05( الداللة فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

وهذه النتيجة تعني أن استخدام الوثائق التاريخية أسهم . هذا البعد

ويمكن . في تطوير مهارة التقويم لدى أفراد المجموعات التجريبية

يشير هذا البعد إلى قدرة المتعلم : تفسير هذه النتيجة كما يأتي

 حجج قوية على تصنيف الحجج في الوثائق التاريخية وتقييمها إلى

أو ضعيفة، والى حجج ذات صلة بالحدث التاريخي محور الوثيقة، أو 

وفي حقيقة األمر فإن هذا المحور هو جوهر ما يقوم . ليس لها صلة

إذ يتطلب استخدام المتعلم لها ، عليه استخدام الوثائق التاريخية

تحليل الوثيقة التاريخية، والتبصر في الشواهد واألدلة التاريخية، 

لحجج المتوافرة في الوثيقة، وتأملها ومعرفة مدى صلتها بالحدث وا

التاريخي، والحكم عليها وتقييمها من حيث مدى مالءمتها دليًال أو 

حجة أو شاهدًا لهذا الحدث أو ذاك، أو من حيث إثباتها للحدث أو 

، وهذا يتفق مع ما أشار إليه الشرعة وطالفحة ...دحضها له

 الوثائق التاريخية، يحقق للمتعلم فرصة ، من أن استخدام)2005(

التقصي والبحث عن األدلة التي تدعم الحقائق التاريخية أو 

تدحضها، وتصنيفها وترتيبها لمحاكمتها بالنقد والتقييم، وتحديد 

مدى أهميتها واتصالها بمحور الحدث التاريخي الوارد في الوثيقة 

 . التاريخية

وجود ) االستنباط(عد الرابع كما أظهرت النتائج المتعلقة بالب

لصالح ) α = 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

، المجموعات التجريبية التي تعلمت باستخدام الوثائق التاريخية

وهذا يعني أن استخدام الوثائق التاريخية يعتبر مدخًال مناسبًا 

تواء ويعزى هذا إلى اح. لتنمية مهارة االستنباط لدى المتعلم

الوثائق التاريخية على كثير من الوقائع واألحداث التي تكون بصفة 

ومن أمثلة ذلك ما تطرحه الوثيقة التاريخية من أحكام ، العموم

، وهذا يهيئ للمتعلم ...قضائية عامة أو أوامر سلطانية عامة أيضًا

فرصًا نادرة للقيام بعمليات االستنباط والوصول إلى استخالص نتائج 

 .من تلك األحكام أو الوقائع العامة) حاالت خاصة(معينة 

أيضا ) االستنتاج(وأظهرت النتائج المتعلقة بالبعد األخير 

) α = 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

لصالح المجموعات التجريبية التي تعلمت باستخدام الوثائق 

ثائق التاريخية عمل وهذه النتيجة تعني أن استخدام الو، التاريخية

. على تطوير هذا البعد وتنميته لدى طلبة المجموعات التجريبية

الوثائق التاريخية باألحداث والوقائع  وتعزى هذه النتيجة إلى غنى

وهذا يتيح للمتعلم الفرص إلثارة التساؤالت ، التاريخية غير المعالجة

اريخي حول هذه األحداث والوقائع؛ إلعادة بناء صورة الحدث الت

وهذا يتطلب من المتعلم جهدًا إضافيا للتمييز ، كما حدث في الواقع

بين عدد كبير من االستنتاجات المتعلقة بهذه األحداث للوصول إلى 

وهذا . والمعلومات المرتبطة بهذا الحدث أو ذاك، النتيجة الصحيحة

من أن استخدام الوثائق التاريخية في دروس " أوتن"ما أكده 

مما يدفعهم ، ر تساؤالت المتعلمين حول الحدث التاريخيالتاريخ يثي

الستنتاج المعلومات الصحيحة ، للبحث والتقصي عن األدلة والحقائق

 ,Otten). التي تؤدي إلى تكوين صورة حقيقية للحدث التاريخي
ولعدم تمكن الباحثين من العثور على دراسات تناولت أثر  (1998

بحث التاريخ على األبعاد الخمسة استخدام الوثائق التاريخية في م

فإنهم لم يتمكنوا من مقارنة نتائج هذه ، لمقياس التفكير الناقد

 . الدراسة في هذا الجانب مع نتائج دراسات أخرى

 :التوصيات

مع نتائج هذه الدراسة، وألن مهارات التفكير الناقد  تماشيًا

عليه نمت وتطورت لدى المتعلمين باستخدام الوثائق التاريخية و

 :فإن هذه الدراسة توصي بما يأتي

توصية معلمي مبحث التاريخ بتبني هذه الطريقة بوصفها  -1

إحدى الطرائق الفعالة بتنمية مهارات التفكير الناقد لدى 

 .المعلمين
توصية واضعي المناهج بتضمين الكتب المدرسية وثائق  -2

 .تاريخية تنسجم مع موضوعات هذه الكتب
لتعليم بتكوين مراكز تعنى بجمع توصية وزارة التربية وا -3

الوثائق التاريخية ذات الصلة بالكتب المدرسية وتزويد 

 .المدارس بها
توصية الباحثين بإجراء مزيٍد من الدراسات في مجال  -4

ويقترح البحث إجراء الدراسات ، استخدام الوثائق التاريخية

 .اآلتية
دراسات تتبع المنهجية نفسها التي اتبعتها الدراسة،  - أ

اختيار وحدات دراسة أخرى من مبحث التاريخ وب

ولصفوف أخرى؛ للمساهمة في تعزيز مكتشفات هذه 

 الدراسة أو تطويرها 

دراسات تتبع المنهجية نفسها التي اتبعتها هذه الدراسة،  - ب

مع إدخال بعض المتغيرات األخرى كالتفكير اإلبداعي، 

 .ومستوى تحصيل الطلبة، والتحصيل والتفكير التاريخي
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 المراجعلمصادر وا

الوعي التاريخي بين الماضي ). 2001( .أبو السعود، عطيات

 .108-85، 1)29(، عالم الفكر. والمستقبل
دراسات في أساليب تدريس ). 2000. (أبو سرحان، عطية

 .دار الخليج، عمان. التربية االجتماعية والوطنية
-7، 1)29( ،عالم الفكر. تفسير التاريخ). 2001. (بدر، أحمد

40. 

أثر متغير الجنس والتحصيل ). 2001. (البرصان، فاطمة

الدراسي والترتيب الوالدي على الخصائص الشخصية 

ودرجات التفكير الناقد لطلبة الصف العاشر في مدينة 
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مناهج العلوم "ملساق في جامعة آل البيت " معلم صف"دراسة طلبة برنامج  أثر
 تصوراتهم اإلبستمولوجية لتعلم املفاهيم العلمية في" وأساليب تدريسها

 
 سليمان القادري

*
 

 
 

 6/8/2009 تاريخ قبوله   27/8/2008 تاريخ تسلم البحث

" معلــم صــف"نــامج بيــان مــدى فاعليــة دراســة طلبــة بر  إلــى البحــثهــدف  :ملخــص

فــي تطــوير تصــوراتهم اإلبســتمولوجية  " منــاهج العلــوم وأســاليب تدريســها "لمســاق 

لــتعلم المفــاهيم العلميــة، وبيــان مــدى اخــتالف تقــديرات أفــراد البحــث لتصــوراتهم          

اإلبستمولوجية لتعلم المفاهيم العلمية في مجاالت البحـث بـاختالف مسـتوى معـدلهم        

طالبـا وطالبـة مـن طلبـة تخصـص         ) 86(ة تألفـت مـن      طبق البحث على عينـ     .التراكمي

بقسـم المنـاهج    " منـاهج العلـوم وأسـاليب تدريسـها       " مسجلين في مساق     ،معلم صف 

كلية العلوم التربويـة بجامعـة آل البيـت، خـالل الفصـل الثـاني مـن العـام         في  والتدريس  

ت م، استخدم فيه أداة لقياس التصـورات اإلبسـتمولوجية تألفـ          2007/2008الجامعي  

، وقـد أظهـرت نتـائج البحـث فاعليـة           ، تـم التحقـق مـن صـدقها وثباتهـا          فقرة) 36(من  

  الطلبـــةفـــي تطـــوير تصـــورات" منـــاهج العلـــوم وأســـاليب تدريســـها "دراســـة مســـاق 

عــن وجــود اخــتالف فــي    النتــائج اإلبســتمولوجية لــتعلم المفــاهيم العلميــة، وكشــفت     

لعلــوم وأســاليب تدريســها  دراســة مســاق منــاهج ا لتصــوراتهم اإلبســتمولوجية نتيجــة  

 وتقـويم تعلـم     ،باختالف مستوى معدلهم التراكمي في مجالي طبيعـة المفهـوم العلمـي           

ــة ذوي    ــة بنظــرائهم  المعــدل التراكمــي المفهــوم العلمــي، ولصــالح الطلب  المرتفــع مقارن

وفي ضـوء ذلـك قـدمت جملـة مـن التوصـيات            . المنخفض فقط المعدل التراكمي   ذوي  

تصورات إبسـتمولوجية، منـاهج العلـوم وأسـاليب        : ت المفتاحية الكلما( .ذات العالقة 

 ).تدريسها، معلم الصف

 

 

 

 

إبســتمولوجية تعلــم المفــاهيم العلميــة باهتمــام  حظــى ت :مقدمــة

 & Hofer)فـي الوقـت الحاضـر     التربويـة المتقدمـة  متنـام فـي الـنظم    
Pintrich, 1997; Hammer & Elby, 2003)،  فقـد  ؛ونتيجة لـذلك 

يــة العلميــة نقلــة نوعيــة فــي توجههــا نحــو تبنــي النظريــة      شــهدت الترب

 والتصــورات اإلبســتمولوجية المتصــلة بهــا فــي تعلــيم العلــوم،  ،البنائيــة

 واإلنســانية للمعرفــة   ، والتاريخيــة ،تركيزهــا علــى المالمــح التجريبيــة   ب

 ,Tsai & Liu, 2005; Abd-el-Khalick & Leaderman(العلمية 
2000; Heylighen, 1997.( 

ــ  ذه النقلــــة فــــي توجهــــات التربيــــة العلميــــة أوجــــدت حركــــة  وهــ

 ;Tsai & Liu, 2005(إصالحية في منـاهج العلـوم وطـرق تدريسـها     
Duschl, 1990(،   تتصل هذه الحركة بطبيعة العلم وتطـوره وبتعلمـه 

ــة؛      ــاهيم العلميــــ ــم المفــــ ــتمولوجية تعلــــ ــه، أي بإبســــ ــذه وتعليمــــ وهــــ

ــي تبحــث االبســتمولوجية  ــي يحملهــ التصــوراتف ــرد للمفــاهيم   الت ا الف

ــا  ــا وتعلمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــة ولتعليمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ، العلميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

_________________________ 

 . األردن،المفرق، جامعة آل البيت، كلية العلوم التربوية *

 .ربد، األردنإ، 2009  حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك©
 

  
The Effects of the Science Curricula and Teaching 

Methods Course in Improving the Epistemological Views 
of Learning Scientific Concepts of Students in the Class 

Teacher Program at Al al- Bayt University 
 

Suliman Alqaderee, Faculty of Educational Sciences, Al-al-Bayt 
University, Mafraq, Jordan.  

 
Abstract: This study aimed at identifying the effects that the course 
entitled Science Curricula and its Methods of Teaching had on the 
epistemological views of learning scientific concepts of the subjects. 
The study also focused on analyzing the effect of the course on the 
subjects' epistemological views according to their different levels of 
scientific achievement. A 36 item instrument was developed by the 
researcher to measure the epistemological views of learning scientific 
concepts. The reliability and validity of the instrument were assured. 
The instrument was applied on the study sample which consisted of 86 
male and female students enrolled in the course 'Science Curriculum 
and its Methods of Teaching' for the second semester of the school 
year 2007/2008 at Al al-Bayt University. The findings of the study 
revealed that the course was effective in improving the 
epistemological perceptions of the subjects. The effectiveness of the 
course also varied according to the achievement levels of the subjects 
in two fields: the nature of scientific concepts, and evaluating the 
learning of these concepts in favor of higher achievers. In light of 
these findings, a number of recommendations were suggested. 
(Keywords: Classroom teachers, Epistemological view, Science 
education, Teaching methods). 

 

من خالل بحثها في دقة المفاهيم العلمية واتساقها مع الواقع 

 & Hogan & Maglienti, 2001; Etkina, Matilsky (التجريبي
Lawrence, 2003;(. 

 : هماإلى نوعين،اإلبستمولوجية وتقسم التصورات 

إبستمولوجيا عامة، تتناول تصورات الطلبة وأفكارهم لطبيعة العلم 

 أو النظام المجتمعي، وإبستمولوجيا شخصية، وتعلمه عند المجتمع

تتناول أفكار الطلبة وتصوراتهم لطبيعة معرفتهم وتعلمهم الشخصي 

 ).Lising & Elby, 2004(لها 

وتختلف اإلبستمولوجيا الشخصية جوهريا عن اإلبستمولوجيا 

 إذ ترتبط اإلبستمولوجيا الشخصية بسلوك الطلبة بمقدار ،العامة

ستمولوجيا العامة بسلوكهم، وهذا يدل على أن يفوق ارتباط اإلب

اإلبستمولوجيا الشخصية للطلبة أكثر ارتباطا بالتعلم، وينبغي 

  ).Lising & Elby, 2004(التركيز عليها في البحث التربوي 

و تتمثل اإلبستمولوجيا الشخصية للمتعلم في نظام اعتقادي 

 وضبطها ،صدرهاحتميتها، وم وللمعرفة العلمية تشمل بنية المعرفة،

أو مراقبتها، وسرعة اكتسابها؛ وعليه فإن المعلم الذي يحمل 



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 278

يعتقد غالبا بأن المعرفة  إبستمولوجيا ساذجة تتصل بهذه األبعاد

بسيطة وواضحة ومحددة ومطلقة وغير قابلة للتغيير، وأن المفاهيم 

 أو من العروض المقدمة في ،يتم تعلمها بسرعة من الكتب المقررة

قابلة للتعلم، وأن قابلية التعلم   التدريسية، أو أنها غيرالقاعات

فطرية، حيث يعتقد معلمون أن الطلبة يتعلمون حسب قدراتهم، أّما 

المعلم الذي يحمل إبستمولوجيا سوية في األبعاد المشار إليها 

أعاله، فيعتقد بأن المعرفة مركبة ونسبية ومكتسبة وغير مؤكدة، 

 المستمر، في ضوء تفاعل المتعلم مع وقابلة للتجديد والتطوير

البيئة بنشاط وحيوية، وللمتعلمين الحرية في تطوير النماذج 

 ,Schommer)بناء معرفتهم العلمية وتدقيقها  وواختبار صحتها،
1990). 

وبذلك يتضح أن اإلبستمولوجيا الساذجة تسند الطرق 

ند التقليدية في التعليم، في حين أن اإلبستمولوجيا السوية تس

 & Heylighen, 1997; Hewson(النموذج البنائي في التعلم 
Hewson 1989,( يؤكد أن الوسائل الرئيسة ، وهو نموذج

 يتفاعل الفرد بما يملكه من هافيالمتوافرة للمتعلم هي حواسه، 

خبرات مع البيئة المحيطة به، ويقوم ببناء صورة للعالم المحيط به 

)Lorsbach & Tobin, 1997(. 

 أن إبستمولوجيا الفرد تتضمن معاييره الشخصية التي وبما

 ،يستخدمها في تقويم صدق ومعقولية ادعاءات المعرفة العلمية

 ,Hewson & Hewson( والتغير المفهومي الذي يحدث لديه
1987; Hogan & Maglienti, 2001(أن المتعلمين فمن المتوقع  ؛

المفاهيم العلمية الذين يحملون تصورات إبستمولوجية دقيقة لتعلم 

يتعلمون بشكل أفضل، ويحققون مستويات تحصيل علمي أعلى من 

 ,Phan)نظرائهم الذين يملكون تصورات إبستمولوجية غير دقيقة 
2006; Hammer & Elby, 2003).  

 في Schommer-Aikins, 2004) (و أشارت شومر آكينز

م تعمل ن التصورات اإلبستمولوجية للعلم وللتعلأهذا المجال إلى 

نها تحدد ماذا يرى الفرد، إ إذ ،لتعلمامنقحات ومصفيات للتفكير و

وكيف يفسر، وماذا يختار من استراتيجيات تعلم، وعليه يصبح من 

 .المهم فحص هذه التصورات للتأكد من دقتها

 من خالل )Tsai & Liu, 2005(ويشير تساي وليو 

ي مجال مراجعتهما لعدد من الدراسات السابقة التي أجريت ف

ابستمولوجية تعلم المفاهيم العلمية أن جهودًا بحثية كرست لتقصي 

وجهات نظر الطلبة اإلبستمولوجية للعلم، وأظهرت نتائج تلك الحركة 

البحثية أن وجهات النظر اإلبستمولوجية للطلبة في هذا المجال 

يمكن أن توجه اكتسابهم للمعرفة العلمية، وتشكل توجهاتهم لتعلم 

وتسهم في رفع مستوى فهم الطلبة للمفاهيم العلمية، وتوليد العلوم، 

 كما بّينت بعض الدراسات أن .اتجاهات أكثر إيجابية نحو العلم

التصورات اإلبستمولوجية للفرد تؤثر في االستراتيجيات المعرفية 

 مهارات حل المشكلة المستخدمة في مهارات التفكير العليا مثل

)Schommer, 1993; Kardash & Scholes, 1996(، ومهارات 

، والمثابرة في حل المهام األكاديمية )Phan, 2006(التفكير التأملي 

، وفي استراتيجيات تعلمهم )(Phan, 2006; Muis, 2004الصعبة 

)Cano, 2005( وفي مستوى اندماجهم بالمناظرات العلمية ،

)Nussbaum & Bendixen, 2003( ؛ ولهذا فإن تصورات الطلبة

مولوجية هي مؤشر مهم للتربويين للتنبؤ بتعلم الطلبة، وفي اإلبست

 .اإلعداد لتدريس العلوم

 & ,Howard, McGee, Schwartz (هاورد وزمالؤهأشار و
Purcell, 2000(  إلى وجود حركة نامية للبحث المتعلق بالتصورات

اإلبستمولوجية لمعلمي العلوم، وبكيفية تأثير هذه المعتقدات على 

كما أشار .  التدريسيةممارساتهممناهج المدرسية وتطبيقهم لل

  إلى أن طلبة)Gustafson & Rowell, 1995(جستافسون ورويل 

تبدأ بأفكارهم الذاتية، " إعداد المعلمين قبل الخدمة"برامج 

وبمعتقداتهم الشخصية لتعلم العلوم؛ مما قد يسهل تعلم العلوم أو 

 اإلبستمولوجية التصوراتهذا يطرح تساؤًال عن كيفية أخذ ، ويعيقه

 لتجويد مستوى إعدادهم للتعليم ؛للمعلمين قبل الخدمة بالحسبان

 . مستقبال

إلى أن تحقيق التعلم فقد أشار ) San, 1997(أّما سان 

يتطلب العودة إلى اإلبستمولوجيا، وتوظيف البعد اإلبستمولوجي 

هنية للتعلم؛ ألن اإلبستمولوجيا تمثل بعدًا مهمًا في البنية الذ

للمعلم، فتوجه سلوكه لبناء بيئة تعلم مناسبة غنية بالمثيرات 

التعلمية، كما أنها تشكل في الوقت نفسه جزءا مهما من البيئة 

 ;Hashweh, 2006( ولهذا يرى بعض الباحثين ؛المفهومية للتعلم
Phan, 2006; Tsai 2002; Hoge, 2002; Ryan, 1984 ( أن

ن الموجهات األساسية لكل من التصورات اإلبستمولوجية تعد م

المعلم والمتعلم ومؤلف المناهج ولمطور البرامج الجامعية؛ ألنه 

 لدى ةكلما تحسنت التصورات اإلبستمولوجية لتعلم المفاهيم العلمي

 . ةالفرد، ازدادت قدرته على التعامل مع المفاهيم العلمّي

تولي التربية  إلى ضرورة أن) (Tsai, 2000ويشير تساي 

، (Teaching about Science)لمية اهتماما للتعليم عن العلوم الع

؛ أي أن يتم التركيز )Teaching Science(إضافة إلى تعليم العلوم 

في تدريس العلوم على أسئلة مثل كيف تتطور المعرفة العلمية؟ 

وهذا يشير إلى أهمية . وكيف يحقق العلماء مثل تلك المعرفة؟

 في التربية العلمية، ويظهر الحاجة إلى التركيز على اإلبستمولوجيا

إحداث تغيير إبستمولوجي لدى المعلمين، أي من إبستمولوجيا غير 

دقيقة إلى إبستمولوجيا دقيقة؛ لتغيير الممارسات التدريسية 

وتحسين مخرجات التعليم؛ ألن التصورات اإلبستمولوجية الشائعة 

انتظام : م مثلحاليًا تركز على الجوانب التقنية والعملية للعل

المعرفة، والوصول إلى الموضوعية والمعرفة غير المتحيزة، كما 

أنه موجود في ، و العلم موجود خارج المتعلمتصور أنتتمثل في 

وانسجامًا مع هذه النظرة اإلبستمولوجية . الكتب ولدى المعلمين

تؤكد الممارسات التدريسية في الوقت الحاضر على قطع المنهاج، 

 ,Lorsbach & Tobin  (العمليات المعرفية للمتعلمبعيدًا عن 
(1997. 

ويزداد موضوع ابستمولوجية تعلم المفاهيم العلمية أهمية 

الذين يجري إعدادهم لتدريس العلوم " معلم صف"لطلبة برنامج 

، )Cobern & Loving, 2002(لطلبة المرحلة األساسية األولى
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 لدى طلبتها من بسبب طبيعة هذه المرحلة الحساسة، وما يشيع

تمثالت ذهنية وتصورات عقلية لطبيعة المفاهيم العلمية، تختلف عن 

 ,Johnstone & Lynch(تصورات العلماء والمتخصصين لها 
1989; Novak, 1987 .( وهذا يتطلب بدوره إعداد طلبة برنامح

في أثناء دراستهم الجامعية في مجال المفاهيم " معلم الصف"

تعلمها وتعليمها ببستمولوجية المتعلقة العلمية والتصورات اإل

 على التصورات "معلم الصف "هل يركز برنامجولكن . وتقويمها

 . ؟االبستمولوجية لتعلم المفاهيم العلمية

 تظهر خلّو" معلم الصف" بنية برنامجلإن نظرة فاحصة 

تقريبا من أي اهتمام بالتصورات اإلبستمولوجية لتعلم البرنامج 

مناهج العلوم وأساليب "ة، باستثناء مساق المفاهيم العلمي

، التي تتضمن خطتها مفهوم طبيعة العلم، والطرق "تدريسها

وهذا يثير تساؤال عن مدى . الحديثة لتعليم وتقويم تعلم العلوم

في تطوير " مناهج العلوم وأساليب تدريسها"فاعلية دراسة مساق 

ند طلبة برنامج التصورات اإلبستمولوجية لتعلم المفاهيم العلمية ع

 .إلجراء هذا البحثهو ما دفع الباحث  و،"معلم الصف"

 :الدراسات السابقة

البعد  الباحثين في التربية العلمية أثرمن عدد يؤكد 

اإلبستمولوحي لعملية تعلم المفاهيم العلمية في نجاح المعلمين في 

، )Tsai & Liu, 2005; Hammer & Elby, 2003( تدريس العلوم

تركز ت عملية بحث ناشطة خالل العقد الماضي بدأذلك ونتيجة ل

 ابيان أثرهالتصورات اإلبستمولوجية لتعلم المفاهيم العلمية، وعلى 

باإلضافة إلى  ، العلوم االرتقاء ببرامج النمو المهني لمعلميفي

التصورات اإلبستمولوجية لتعلم  المعلمين بأهمية إقناعمحاولة 

مارساتهم التدريسية، وفي تحسين المفاهيم العلمية في توجيه م

مستوى فهم الطلبة لطبيعة المفاهيم العلمية، وقدرتهم على تطبيقها 

 .فيها الدراسي همتحصيلمستوى زيادة و، ميدانيا

 ,Many)  ماني وهاورد وهوجوفي هذا المجال، أجرى
Howard & Hoge, 2002) دراسة بحثت في العالقة بين 

ن قبل الخدمة، وقد أظهرت الدراسة اإلبستمولوجيا وتربية المعلمي

أن التدريب أحدث تغيرًا في التصورات اإلبستمولوجية ألفراد البحث؛ 

مما يشير إلى أن المعتقدات اإلبستمولوجية قابلة للتغيير، وأشارت 

الدراسة إلى أن البحث المتعلق بالتصورات اإلبستمولوجية لطبيعة 

لخدمة هو مهم لتربية العلم والتعلم الحاصل عند المعلمين قبل ا

 .المعلمين

بدراسة ) Cobern & Loving, 2002(قام كوبرن ولفنج و

هدفت إلى تقصي تفكير معلمي علوم المرحلة االبتدائية قبل الخدمة 

عن العلم؛ لكشف مدى اتساق المبادئ العلمية التي يحملها أفراد 

 الدراسة مع مبادئ التربية العلمية، واستخدمت فيها أداة مسحية

طالب من الطلبة ) 700(فقرة، طبقت على ) 35(تألفت من 

تدريس "، يدرسون مواد "معلم ابتدائي" برنامج –الجامعيين 

ظهرت النتائج أن أفراد الدراسة يحملون مبادئ تتسق مع ". العلوم

العلم، والصحة العامة، : مبادئ التربية العلمية، وبخاصة في مجاالت

 أن أفراد الدراسة يؤكدون وأظهرت. ةوالعلم للجميع، والعلم والبيئ

على العالقة بين العلم والصحة الجيدة، ويعتقدون باعتماد االقتصاد 

الحديث على التطورات العلمية، وبعالقة العلم اإليجابية بالبيئة 

 . وحمايتها

 ,Hancock & Alejandrok(وأجرى هانكوك والجاندروك 
يدانية، لمعلمي  دراسة هدفت إلى كشف أثر الخبرات الم)2004

من الروضة حتى (المسجلين في مساق طرق تدريس العلوم  العلوم

قبل الخدمة، في تصوراتهم المتعلقة بالتعلم ) نهاية المرحلة الثانوية

وقد أظهرت الدراسة أن الخبرات الميدانية عززت تصورات . والتعليم

 . المعلمين لعملية تعلم العلوم وتعليمها

دراسة بحثت ) Lising & Elby, 2004( وأجرى لسنج والبي

 من خالل دراسة ،في أثر اإلبستمولوجيا في تعلم المفاهيم الفيزيائية

 مسجلة في مساق جامعي ،حالة على طالبة في مستوى السنة الثالثة

في الفيزياء في جامعة ميرالند بالواليات المتحدة األمريكية، درست 

 جرى تطبيق الدراسة المساق باستخدام المحاضرات التفاعلية، حيث

، وأعمالها الكتابية، والمقابالت االمسجلة فيديويها وتحليل أعمال

وقد أظهرت التحليالت أن عددا .  أثناء الدراسةمعهاالتي أجريت 

من صعوبات تعلم المفاهيم الفيزيائية ذات طبيعة إبستمولوجية، وأن 

ن  اإلبستمولوجية يظل قائما على الرغم من تضميالتصوراتأثر 

 .المقررات الدراسية للبعد اإلبستمولوجي

 دراسة (Chan & Elliott, 2004) أجرى تشان واليوتو

تقصي العالقة بين التصورات اإلبستمولوجية الشخصية  هدفت إلى

) 385( ومستوى الفهم لعلميتي التعلم والتعليم، طبقت الدراسة على

، استخدم في هونج كونج" إعداد المعلمين"طالبًا من طلبة برنامج 

فيها استبانتان، إحداهما لتقصي التصورات االبستمولوجية، والثانية 

وقد . لتحديد مستوى فهم عينة الدراسة لعمليتي التعلم والتعليم

أظهرت الدراسة وجود ارتباط دال إحصائيا بين المعتقدات 

االبستمولوجية لعينة الدراسة ومستوى فهمهم لعمليتي التعلم 

 .والتعليم

) Paulsen & Feldman, 2005(فيلدمان  ولسنوقام بو

بدراسة هدفت إلى تقصي أثر المعتقدات اإلبستمولوجية، لطلبة كلية 

شملت القابلية للتعلم وسرعة التعلم وبناء المعرفة وثباتها، على 

التوجيه : تنظيم التعلم الذاتي مثل تمكونات الدافعية إلستراتيجيا

وقد أظهرت . ة وتوجيه التعلمالداخلي والخارجي، والكفاءة الذاتي

الدراسة أن الطلبة الذين يحملون تصورات إبستمولوجية سوية 

لطبيعة العلم والتعلم أفضل من نظرائهم الذين يحملون تصورات 

غير سوية لها في استخدام استراتيجيات دافعية منتجة في تعلمهم، 

نية  المتعلقة بالقابلية للتعلم وبا أن اإلبستمولوجي كذلكأظهرتو

التعلم لها أثر دال إحصائيا على استخدام أفراد البحث 

  . ذاتية التنظيمتالستراتيجيا

 دراسة بحثت في )Fitzgerald , 2006(جرالد سوأجرى فت

عالقة بين معتقدات المعلمين اإلبستمولوجية ونتاجاتهم التعلمية ال

في بيئة تعلم ذات وسائط فائقة من خالل تطبيقه على عينة من أربع 

وقد أظهرت الدراسة وجود عالقة ذات داللة جامعات أمريكية، 
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منخفضة بين المعتقدات اإلبستمولوجية والتعلم في بيئة تعلم ذات 

 .وسائط فائقة

دراسة هدفت إلى تقصي العالقة ) Phan, 2006(وأجرى فان 

بين التصورات اإلبستمولوجية ومناحي التعلم والتفكير التأملي 

طالبا ) 232(طبقت الدراسة على عينة تألفت من  .واألداء األكاديمي

، وقد "دراسات مناهج" تخصص ،وطالبة في السنة الجامعية الثالثة

أظهرت الدراسة أن المعتقدات اإلبستمولوجية للطلبة تؤثر في 

 . مناحي تعلمهم ومستوى تفكيرهم التأملي وأدائهم األكاديمي

ير إلى أهمية مما تقدم يتضح أن نتائج الدراسات السابقة تش

التصورات اإلبستمولوجية الحاصلة لدى المعلمين لتعلم المفاهيم 

 كما في العلمية وتعليمها؛ إذ إنها تؤثر في تصوراتهم لبيئة التعلم

 & Hancock( وفي دراسة ),Fitzgerald 2006(دراسة 
Alejandrok, 2004.( 

وأظهرت نتائج بعض الدراسات السابقة أن التصورات 

كما في ، جية تؤثر في تعلم الطلبة للمفاهيم العلميةاإلبستمولو

 ودراسة فان (Chan & Elliott, 2004)  تشان واليوتدراسة

)Phan, 2006 ( ودراسة بولسون وفيلدمان)Paulsen & 
Feldman, 2005(. 

كما تشير نتائج الدراسات السابقة إلى أن التصورات 

لتغير والتطوير نتيجة اإلبستمولوجية لتعلم المفاهيم العلمية قابلة ل

 وتؤكد أهمية البرامج ،)Many et al., 2000(التدريبية البرامج 

التدريبية الموجهة لتطوير التصورات اإلبستمولوجية لتعلم المفاهيم 

 .العلمية

كما يتضح من خالل استعراض نتائج الدراسات السابقة ندرة 

مة، وبتلك البحوث العربية المتعلقة بالتصورات اإلبستمولوجية بعا

المتصلة بمعلمي العلوم بخاصة، على الرغم من أهميتها في تدريس 

المفاهيم العلمية وتجويد مخرجاتها، وهو ما يظهر أهمية إجراء 

 .مثل هذه الدراسة

 : وأسئلتهالبحثشكلة م

بجامعة آل البيت " معلم الصف"يدرس طلبة برنامج  

هاراتهم ؛ لتطوير م"مناهج العلوم وأساليب تدريسها"مساق 

العلمية، وعلى الرغم  التدريسية وتصوراتهم االبستمولوجية للمفاهيم

من أهمية تلك التصورات في تعلم المفاهيم العلمية وتعليمها إال أنها 

لم تحظ بالبحث، ولم يتم الكشف عن فاعلية مساق مناهج العلوم 

تتمّثل مشكلة  وأساليب تدريسها في تطوير تلك التصورات؛ لذا

مناهج العلوم وأساليب "محاولة تقصي أثر دراسة مقرر ي ف البحث

على التصورات اإلبستمولوجية لتعلم المفاهيم العلمية " تدريسها

 إلى اإلجابة فقد هدف البحثولهذا ، لدى طلبة برنامج معلم الصف

  :اآلتيين ينعن السؤال

 لمساق أفراد البحث "معلم الصف" ما أثر دراسة طلبة برنامج -

 همفي تصورات" لعلوم وأساليب تدريسهامناهج ا"

 اإلبستمولوجية لتعلم المفاهيم العلمية؟

لدى  تختلف التصورات االبستمولوجية لتعلم المفاهيم العلمية هل -

عند مستوى الداللة  طلبة برنامج معلم صف أفراد البحث

  ؟  باختالف مستوى معدلهم التراكمي)α= 0.05(اإلحصائية 

 :البحثأهمية 

أهمية التصورات اإلبستمولوجية من ا البحث أهمية هذتنبع 

لتعلم المفاهيم العلمية في توجيه الممارسات التدريسية لمعلمي 

الصف مستقبًال؛ إذ إن امتالكهم لتصورات إبستمولوجية سوية لتعلم 

تدقيق أنشطتهم وممارساتهم قد تساعدهم على المفاهيم العلمية 

ت العلمية والتكنولوجية بمعايير التدريسية، والتعامل مع المستجدا

 التي سوية، بحيث تنعكس على طلبتهم في تعلمهم للمفاهيم العلمية،

 .األخرىبمفاهيم المباحث مقارنة أحيانًا التجريد بالصعوبة وتتصف 

تأتي أهمية هذا البحث من ندرة البحوث التي أجريت ربما و

لمية لدى في مجال التصورات اإلبستمولوجية لتعلم المفاهيم الع

ع باهتمام كاف من وطلبة معلم الصف، إذ لم يحظ هذا الموض

 على الرغم من أهميته في تحسين عملية ،الباحثين في الوطن العربي

الوحيد التعلم، إذ يعد هذا البحث  التعليم، وتجويد مخرجات عملية

معلم "على طلبة برنامج  الذي أجري –بحدود علم الباحث–

مناهج العلوم وأساليب "ة دراسة مساق لبيان مدى فاعلي" الصف

 باالعتماد على وجهات نظر في تطوير تلك التصورات، "تدريسها

 اكتساب طلبة  الذين يمّثلون حجر الزاوية فيطلبة البرنامج أنفسهم،

؛ بسبب تواصلهم المرحلة األساسية األولى للمفاهيم العلمية مستقبًال

تها المختلفة، وبسبب المستّمر مع مدخالتها ومخرجاتها وتفاعال

ساعد ربما تكما أن نتائج هذا البحث . ماتصالهم المباشر بالمتعّل

مناهج العلوم (في بنية مساق  تحديد نقاط القوة والضعف على

، بحيث يصار إلى تطويرها، بما يتسق مع )وأساليب تدريسها

  . لتعلم المفاهيم العلمية وتعليمهاالدقيقةالتصورات اإلبستمولوجية 

 في الميدان العاملينساعد نتائج هذا البحث ت  أنمكنوي

تعرف التصورات اإلبستمولوجية الشائعة لدى معلمي التربوي على 

الصف مستقبال، ألخذها باالعتبار في تصميم البرامج التدريبية 

لمعلمي الصف أثناء الخدمة، ولمشرفي العلوم في ممارساتهم 

 إلجراء دراسات أخرى في وربما تمهد نتائج هذا البحث. اإلشرافية

 . هذا المجال

 :البحث وحدودهمحددات 

 :المحددين التاليينب تعميم نتائج هذا البحث يرتبط

مناهج (شعبة مساق طلبة تمثلت في نة  اقتصار البحث على عّي-

بقسم المناهج والتدريس بكلية ) العلوم وأساليب تدريسها

دن للفصل الثاني في األر العلوم التربوية، في جامعة آل البيت،

 .م2007/2008من العام الجامعي 

) 36(البحث على استبانة من إعداد الباحث تناولت اقتصار  -

تصورا إبستمولوجيا لتعلم المفاهيم العلمية موزعة في 

في  ودور معلم الصف ،طبيعة المفهوم العلمي :التاليةالمجاالت 

اهيم  ودور المتعلم في تعلم المف،تعلم المفاهيم العلمية



 قادريال

 281

 وآلية تعلم المفاهيم العلمية، وتقويم تعلم المفاهيم ،العلمية

 .العلمية

 :التعريفات اإلجرائية

اشتمل البحث على بعض المصطلحات التي تحتاج إلى تعريف 

 : وهذه المصطلحات هيإجرائي،

 :التصورات اإلبستمولوجية لطبيعة المفاهيم العلمية وتعلمها

،  بطبيعة المفاهيم العلميةتصورات المتعلمين المتصلة يوه

وبدور المتعلم في تعلمها، ، وبدور معلم العلوم في تعليمها

الذي  وبآلية تعلمها، وبتقويم تعلمها، وتقاس إجرائيا بالتقدير

أداة قياس التصورات اإلبستمولوجية  المستجيب على يضعه

 المناسب من بين للتقديرباختياره لتعلم المفاهيم العلمية، 

 . في األداة المطروحة أمامه التقديرات

وهم طلبة جامعيون في مرحلة ": معلم الصف"طلبة برنامج 

البكالوريوس بجامعة آل البيت، يجري إعدادهم لتدريس جميع 

المباحث الدراسية، باستثناء مبحث اللغة اإلنجليزية، لطلبة 

من الصف األول وحتى الصف الثالث (المرحلة األساسية األولى

 ).األساسي

وهو مقرر دراسي ": مناهج علوم وأساليب تدريسها"اق مس

 ساعات معتمدة 3جامعي يطرح بجامعة آل البيت، ويتمثل في 

من مستوى درجة البكالوريوس، وتتضمن خطته مفاهيم 

واالتجاهات العلمية طبيعة العلم والمعرفة : متنوعة منها

، ومنهاج العلوم لتعلم العلومة يالفلسفاألسس العلمية و

 العلوم وتقنيات وف األساسية األولى، ومداخل تدريسللصف

جديدة في تدريس العلوم، التغير المفهومي والفهم الخطأ في 

، تطور العلومفي تدريس تقويم مجاالت ال تدريس العلوم،

) 48(موزعة على مناهج العلوم، إعداد معلم العلوم، وهي 

 . أسبوعا) 16(محاضرة ضمن 

تمثل بمستوى المعدل التراكمي  وي:مستوى المعدل التراكمي

للطلبة في الجامعة، وقد تم توزيع أفراد البحث من حيث 

مستوى : مستوى معدلهم التراكمي في مستويات ثالثة هي

مرتفع، وتضمن الطلبة الحاصلين على معدل تراكمي جيد جدا 

فأعلى، ومستوى متوسط، وتضمن الطلبة الحاصلين على 

ض، وتضمن الطلبة معدل تراكمي جيد، ومستوى منخف

 .الحاصلين على معدل تراكمي يقل عن جيد

  :البحثأفراد 

، "معلم صف"طلبة برنامج ميع تمثل أفراد البحث في ج

بقسم " مناهج العلوم وأساليب تدريسها"المسجلين في شعبة مساق 

المناهج والتدريس في جامعة آل البيت للفصل الثاني من العام 

طالبا وطالبة، ) 86(غ عددهم م، والبال2007/2008الدراسي 

معظمهم من اإلناث، من مستوى سنة ثالثة، ومن فئات عمرية 

كان توزيعهم و.  اجتماعية واقتصادية متشابهةبيئاتمتقاربة، ومن 

على ) مرتفع، متوسط، منخفض( مستوى معدلهم التراكميحسب 

 :اآلتيالنحو 

مستوى معدلهم  حسب أفراد البحث يوضح توزيع ):1( جدول

 لتراكميا

 العدد مستوى المعدل التراكمي

 34 مرتفع

 16  متوسط 

 36 متدني

 86 اإلجمالي

 :البحثأداة 

ر  دراسة شومتّم تطوير فقرات األداة باالعتماد على

)Schommer, 1990(ودراسة لسنج والبي ،) Lising & Elby, 
بنية المفاهيم : التصورات االبستمولوجية مثل  من حيث أبعاد)2004

إضافة إلى االعتماد على  ،لعلمية ودقتها وسرعة اكتسابها وضبطهاا

لتعلم  بموضوع التصورات اإلبستمولوجيةاألدب التربوي المتعلق 

 تطويرتّم ، حيث ، وعلى خبرات الباحث الميدانيةالمفاهيم العلمية

، صنفت العلمية المفاهيم لتعلم محتمًال تصورًا) 42(فقرات غطت 

 في تعلم عّلمتالمعة المفاهيم العلمية، ودور طبي: ستةفي مجاالت 

الكتاب دور ، ووآلية تعلمها،  في تعلمهاالمتعّلمدور  وتلك المفاهيم،

وقد روعي في . تقويم تعلمها و ومختبر العلوم في تعلمها،،المقرر

، وأن العلميةلمفاهيم ا لتعلممحتملة  لتصوراتيلها ثوضع الفقرات تم

 الفقرات على سلم تدريج خماسي وقد وضعت .ال تكون متداخلة

موافق بشدة، موافق، غير متأكد، غير (حسب مقياس ليكرت 

  ).موافق، غير موافق بشدة

 :األداةصدق 

 باالستعانة بلجنة تحكيم تألفت من األداة صدق التحقق منتّم 

) 6( و،من ذوي االختصاص في مجال التربية العلمّية محكمين) 8(

ما إذا كان في طلب إليهم أن يقرروا ،مالعلومن ذوي االختصاص في 

بتصورات إبستمولوجية محتوى الفقرات التي يفترض أنها ترتبط 

 جمعت استجابات أعضاء لجنة ، مناسبة أم الالعلميةمفاهيم لتعلم ال

فما % 80 وتم اختيار الفقرات التي حصلت على موافقة ،التحكيم

قام  أن بعد فقرة، )42(من أصل  فقرة) 36( حيث بلغت ،فوق

ها إجراء التعديالت الالزمة لبعضبحذف بعض الفقرات، والباحث 

، وبذلك  أعضاء لجنة التحكيمأبداها في ضوء المالحظات التي اآلخر

 ).36(والعالمة الدنيا ) 136(تكون العالمة القصوى على األداة 

  : األداةثبات

) 30(تألفت من للتحقق من ثبات األداة، تم تطبيقها على عينة 

من ، وبرنامج معلم صف وفي مستوى السنة الثالثة من طلبةطالبًا 

أي غير مسجلين في شعبة مساق مناهج علوم ( البحثخارج عينة 

إذ معامل االتساق الداخلي لألداة  حسب ، وقد)وأساليب تدريسها

، وهي تعد مقبولة )0.84( استخدام معادلة كرونباخ ألفاببلغ 

 .)1985دوران، (ألغراض البحث 
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  :البحثإجراءات 

أداة قياس التصورات االبستمولوجية لتعلم (تم تطبيق أداة البحث  -

مناهج العلوم "على طلبة شعبة مساق ) المفاهيم العلمية

المسجلين بقسم المناهج والتدريس في " وأساليب تدريسها

كلية العلوم التربوية بجامعة آل البيت في الفصل الثاني من 

 .م2007/2008العام الجامعي 

 جرى تدريس تلك الشعبة مساق مناهج العلوم وأساليب تدريسها -

باستخدام المحاضرة، التي يتخللها عادة مناقشات وحوارات 

 .علمية للقضايا المطروحة في المحاضرة

في نهاية الفصل نفسها  أعيد تطبيق أداة البحث على الشعبة -

 .الدراسي الثاني من العام الدراسي نفسه

 :اإلجابات الواردة على األداة على النحو اآلتي حجرى تصحي -

 عالمات، واإلجابة  بشدة خمس اإلجابة موافق أعطيت-أ

، ثالث عالمات غير متأكدموافق أربع عالمات، واإلجابة 

عالمتان، واإلجابة غير موافق واإلجابة غير موافق 

بشدة عالمة واحدة، وذلك بالنسبة للفقرات اإليجابية، 

لك بالنسبة للفقرات السلبية، مثل في حين عكس ذ

 ).35، 30، 20، 17، 14، 4، 1( الفقرات

 

 

 فأكثر 3.5 صنفت الفقرة التي حصلت على متوسط تقدير -ب

على أنها تمثل تصورا إبستمولوجيا مرتفع الدقة، 

 فأقل 2.49والفقرة التي حصلت على متوسط تقدير 

أما  منخفض الدقة، اعلى أنها تمثل تصورا إبستومولوجي

 2.5( الفقرات التي تراوحت متوسطات تقديرها بين

فقد اعتبرت أنها تمثل تصورات إبستمولوجية ) 3.49و

  .أفراد البحث  الدقة لدىةمتوسط

تحليلها إحصائيًا تم ، واألداة البيانات الواردة في إدخال تّم -

 .(SPSS)باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم التربوية 

 :علقة بإجابة السؤال األولالنتائج المت

 لمساق أفراد البحث "معلم الصف" ما أثر دراسة طلبة برنامج -

 همفي تصورات" مناهج العلوم وأساليب تدريسها"

 اإلبستمولوجية لتعلم المفاهيم العلمية؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية 

القبلية والبعدية  أفراد البحثتقديرات لواالنحرافات المعيارية 

استخدم اختبار و، لتصوراتهم اإلبستمولوجية لتعلم المفاهيم العلمية

الختبار الفروق بين متوسطات هذه  المترابطةللبيانات ) ت(

في كانت النتائج المتعلقة بذلك كما و، التقديرات القبلية والبعدية

 :)2(الجدول 

لبعدية لتصوراتهم اإلبستمولوجية لتعلم المفاهيم العلمية حسب مجاالت أداة البحث أفراد البحث القبلية واتقدير متوسطات  :)2(جدول 

 . المقابلة لهااالنحرافات المعياريةو

 التطبيق البعدي التطبيق القبلي

 المجالالرقم
عدد 

الفقرات
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري

المتوسط 

لموزون ا

القبلي 

 للمجاالت

المتوسط 

الموزون 

البعدي 

للمجاالت

 ح.د
 قيمة ت

)(t 
مستوى 

 لةالدال

حجم 

 األثر
2η 

1 

التصورات اإلبستمولوجية 

المتعلقة بطبيعة المفاهيم 

 العلمية

5 12.98 2.14 16.67 2.54 2.60 3.33 85 9.164 0.000 0.50

2 
التصورات اإلبستمولوجية 

 المتعلقة بدور المتعلم
10 26.64 2.82 37.07 4.51 2.66 3.71 85 15.836 0.000 0.75

3 
التصورات اإلبستمولوجية 

 المتعلقة بدور المعلم
7 18.42 2.64 26.84 3.30 2.63 3.83 85 17.463 0.000 0.78

4 
التصورات اإلبستمولوجية 

 المتعلقة بآلية التعلم
5 15.21 2.27 18.80 2.75 3.04 3.76 85 8.714 0.000 0.47 

5 

التصورات اإلبستمولوجية 

المتعلقة بدور الكتاب 

 والمختبر

5 14.39 3.13 16.70 2.22 2.88 3.34 83 6.19 0.000 0.32 

6 

التصورات اإلبستمولوجية 

المتعلقة بتقويم تعلم 

 المفاهيم العلمية

4 12.46 2.21 14.86 2.44 3.12 3.71 84 6.789 0.000 0.35 

 

إلى أن متوسطات تقدير ) 2(جدول التشير النتائج الواردة في 

أفراد البحث لمجاالت تصوراتهم اإلبستمولوجية لتعلم المفاهيم 

على المجاالت هم القبلية أعلى من متوسطات تقديرالعلمية البعدية 

 ،)p<0.001( المشمولة في البحث، وبداللة إحصائية مرتفعة الستة



 قادريال

 283

كما تظهر . المترابطةللبيانات ) ت(بار كما تبين ذلك نتائج اخت

النتائج أن المتوسط الموزون لتقديرات أفراد البحث البعدية ألربعة 

، وتتضمن هذه )3.5(مجاالت من أصل ستة مجاالت تجاوز 

المجاالت التصورات اإلبستمولوجية لدور المتعلم، ولدور المعلم، 

 . وآللية التعلم، ولتقويم تعلم المفاهيم العلمية

مناهج العلوم وأساليب "دراسة مساق وإليجاد حجم أثر 

التصورات اإلبستمولوجية لتعلم المفاهيم  في تحسين "تدريسها

  :وفقًا للمعادلة اآلتية )2η(؛ تم حسابلدى أفراد البحث العلمية

2  = t2 / (t2 + d.f) η 
االت التصورات االبستمولوجية في لمج حجم األثر تراوحوقد 

دراسة  مما يشير إلى أن حجم أثر ؛)0.78 -0.32( أداة البحث بين

 في تحسين "مناهج العلوم وأساليب تدريسها"أفراد البحث لمساق 

 في مجاالت البحث تصوراتهم اإلبستمولوجية لتعلم المفاهيم العلمية

  .)1997منصور، (كبير نسبيا 
مناهج العلوم "دراسة مساق عمق ألثر ومن أجل التحليل الم

التصورات اإلبستمولوجية لتعلم  تطوير في" وأساليب تدريسها

متوسطات الحسابية ال، تم حساب المفاهيم العلمية لدى أفراد البحث

 فقرة  المقابلة لتقديراتهم القبلية والبعدية لكلنحرافات المعياريةالوا

 المترابطةللبيانات ) ت(، كما تم حساب قيمة البحثمن فقرات أداة 

 وكانت النتائج على النحو ، ومستوى الداللة اإلحصائية،المتعلقة بها

 :اآلتي

 التصورات :األولالنتائج المتعلقة بفقرات المجال  -

 :اإلبستمولوجية المتصلة بطبيعة المفاهيم العلمية
 ):3(كانت النتائج المتعلقة بذلك كما في الجدول 

أفراد البحث القبلية والبعدية لتصوراتهم اإلبستمولوجية لتعلم المفاهيم العلمية لفقرات مجال طبيعة المفاهيم ير تقدمتوسطات  ):3(جدول 

 . المقابلة لها واالنحرافات المعياريةالعلمية

 التطبيق البعدي التطبيق القبلي

المتوسط  نص الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 يالمعيار

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة ت ح.د
مستوى 

 الداللة

1 
تقدم المفاهيم العلمية للمتعلمين على أنها صادقة 

.وصحيحة
2.36 0.84 3.80 0.88 85 10.60 0.000 

2 
تقدم المفاهيم العلمية للمتعلمين على أنها مؤقتة 

. وقابلة للتغييروتجريبية
2.78 1.09 3.48 1.06 85 4.14 0.000 

3 
فهوم العلمي على أنه ذاتي ومحكوم ينظر إلى الم

.بوجهات نظر العلماء
2.60 1.02 3.67 1.02 85 6.94 0.000 

4 
ينظر إلى المفهوم العلمي على أنه موضوعي يعتمد 

.فقطعلى طبيعة المفهوم 
2.61 1.00 2.98 1.22 84 2.01 0.047 

5 
تكوين المفهوم العلمي من خالل بناء المفهوم يتم 

بشكل فردي
2.65 0.94 2.74 0.97 85 0.61 0.545 

 

الواردة في المتعلقة بالتطبيق القبلي ألداة البحث تشير النتائج 

على متوسط تقدير يقل فقط  إلى حصول الفقرة األولى )3(جدول ال

منخفض ، وهذا يشير إلى شيوع تصور إبستمولوجي واحد 2.5عن 

، ويتمثل دقة لدى أفراد البحث في مجال طبيعة المفاهيم العلميةال

باعتقاد المتعلمين أن تعلم المفاهيم العلمية يتطلب تقديمها على 

أنها صحيحة وصادقة، أما بقية الفقرات فقد تراوحت متوسطات 

 وهذا يشير إلى أن محتوى هذه ،2.78-2.36تقديرها القبلية بين 

دقة لدى أفراد متوسطة الالفقرات يمثل تصورات إبستمولوجية 

  .البحث

إلى أن متوسطات ) 3(لنتائج الواردة في جدول تشير اكما 

 في هم القبلية؛ أعلى من متوسطات تقديرالبحث البعديةتقدير أفراد 

 الواردة في أداة الفقرات المتعلقة بطبيعة المفاهيم العلميةكافة 

إال أن متوسطات الفروق في التقديرات ألربع فقرات منها البحث، 

للبيانات ) ت(ك نتائج اختبار كما تبّين ذلذات داللة إحصائية، 

 .المترابطة

ت تقدير أفراد البحث للفقرتين كما تظهر النتائج أن متوسطا

في التطبيق البعدي، مما يشير إلى أنهما ) 3.5(تجاوز ) 3، 1(

 الدقة لدى أفراد البحث، ييمثالن تصورين إبستمولوجيين مرتفع

 حة وصادقةأحدهما يتصل بتقديم المفاهيم العلمية على أنها صحي

، والثاني يرى أن المفهوم العلمي ذاتي ومحكوم )وهي فقرة سلبية(

مفهوم التي ترى أن ال الفقرة الرابعةأما . بوجهات نظر العلماء

فقد ، )وهي فقرة سلبية(فقط  تهيعتمد على طبيعو ،العلمي موضوعي

في التطبيق البعدي ألداة ) 2.98(حصلت على أقل متوسط تقدير 

يدل على أن التصور اإلبستمولوجي لهذا الموضوع البحث، وهذا 

متوسط الدقة عند أفراد البحث، مع أن تغيرا إيجابيا داًال إحصائيا 

 . قد حصل على متوسط تقديرات أفراد البحث لهذه الفقرة

التصورات : الثانيالنتائج المتعلقة بفقرات المجال  -

اإلبستمولوجية المتصلة بدور المتعلم في تعلم المفاهيم 

 :العلمية
 ):4(كانت النتائج المتعلقة بذلك كما في الجدول 
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أفراد البحث القبلية والبعدية لفقرات مجال التصورات اإلبستمولوجية لدور المتعلم في تعلم المفاهيم العلمية  اتتقديرتوسطات  م):4(جدول 

 . المقابلة لهانحرافات المعياريةواال

 التطبيق البعدي التطبيق القبلي

المتوسط  نص الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

المعياري

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري

 قيمة ت ح.د
مستوى 

 الداللة

6 
يستخدم المتعلم منهجيات الكتاب المقرر في أثناء تعلم 

 المفاهيم العلمية
2.67 0.81 2.65 0.15 85 0.349 0.88 

7 
 طبيعة تتطلب عملية تعلم المفهوم العلمي أن يعي المتعلم

 المفهوم العلمي
2.53 0.88 2.93 1.16 84 2.48 0.015 

8 
 كيفية تتطلب عملية تعلم المفهوم العلمي أن يعي المتعلم

 التوصل للمفهوم
2.45 0.76 3.62 1.12 84 7.49 0.000 

9 
 ه تطبيقات المفهوم العلمي أن يعي المتعلمتتطلب عملية تعلم

 العملية للمفهوم
2.45 0.73 4.17 0.87 84 13.76 0.000 

 0.000 12.13 84 0.68 4.43 1.04 2.80 تتطلب عملية التعلم أن يقرر المتعلم متى يتعلم 10

 0.000 10.64 85 0.66 4.27 0.97 2.76 تتطلب عملية التعلم أن يقرر المتعلم ماذا يتعلم 11

 0.000 7.54 85 0.95 3.92 1.02 2.76 تتطلب عملية التعلم أن يقرر المتعلم كيف يتعلم 12

13 
يستخدم المتعلم منهجياته الذاتية في اكتساب المفاهيم 

 العلمية
2.88 0.88 3.55 1.14 83 4.01 0.000 

14 
يتمثل دور المتعلم في اكتساب ما يقدم له في القاعات 

 التدريسية
2.22 1.04 3.81 0.95 85 10.42 0.000 

 0.008 2.73 84 1.00 3.72 0.87 3.35 يتمثل دور المتعلم في بناء تعلمه للمفاهيم العلمية بنفسه 15

 

الواردة في المتعلقة بالتطبيق القبلي ألداة البحث تشير النتائج 

 إلى حصول ثالث فقرات على متوسط تقدير يقل عن )4(جدول ال

، وهذا يشير إلى شيوع ثالثة )14 ،9 ،8( ، وهي الفقرات2.5

دقة لدى أفراد البحث في مجال ال منخفضةتصورات إبستمولوجية 

دور المتعلم في تعلم المفاهيم العلمية، وتتمثل تلك التصورات 

عملية تعلم المفهوم العلمي تتطلب أن يعي باعتقاد أفراد البحث أن 

، وأن دور  العمليةهتتطبيقاأن يعي و ، كيفية التوصل للمفهومالمتعلم

أما بقية . المتعلم هو اكتساب ما يقدم له في القاعات التدريسية

 -2.53(الفقرات فقد تراوحت متوسطات تقديرها القبلية بين 

ة ، وهذا يشير إلى أنها تمثل تصورات إبستمولوجية متوسط)3.35

  .الدقة لدى أفراد البحث

ى أن متوسطات إل )4(جدول التشير النتائج الواردة في كما 

 في هم القبلية أعلى من متوسطات تقديرالبحث البعديةتقدير أفراد 

الفقرات المتصلة بتصوراتهم اإلبستمولوجية لطبيعة المفاهيم كافة 

كما  وبفروق ذات داللة إحصائية،  الواردة في أداة البحث،العلمية

ق بين المترابطة، باستثناء الفرللبيانات ) ت(تبّين ذلك نتائج اختبار 

 .)6( متوسطي تقديرات أفراد البحث للفقرة
كما تظهر النتائج أن متوسطات تقدير أفراد البحث البعدية 

، )3.5(تجاوز ) 15 ،14 ،13، 12 ،11، 10 ،9، 8(للفقرات 

وهذا يدل على حصول تطور ملموس في التصورات اإلبستمولوجية 

أفراد البحث، لتعلم المفاهيم العلمية الواردة في هذه الفقرات لدى 

الدقة، كما في ة  الدقة، بعد أن كانت منخفضةوأنها أصبحت مرتفع

 ،10 ،7( الدقة، كما في الفقرات ة، أو متوسط)14 ،9 ،8( الفقرات

أما متوسطات تقدير أفراد البحث  .)16، 15 ،13 ،12 ،11

 الدقة، على الرغم من ةمتوسط فقد ظلت) 7 ،6(البعدية للفقرتين 

، يرى األول أن "مناهج العلوم وأساليب تدريسها"دراستهم لمساق 

دور المتعلم يتجسد في استخدام منهجيات الكتاب المقرر في أثناء 

تعلمه للمفاهيم العلمية، ويرى الثاني بأن تعلم المفهوم العلمي 

 .يتطلب أن يعي المتعلم طبيعة المفهوم العلمي

التصورات : الثالثالنتائج المتعلقة بفقرات المجال  -

اإلبستمولوجية المتصلة بدور المعلم في تعلم المفهوم 

 :العلمي
 :اآلتي) 5(كانت النتائج المتعلقة بذلك كما في الجدول 

 



 قادريال

 285

أفراد البحث القبلية والبعدية لفقرات مجال التصورات اإلبستمولوجية لدور المعلم في تعلم المفاهيم العلمية تقدير متوسطات ): 5(جدول 

 . المقابلة لهايةواالنحرافات المعيار

 التطبيق البعدي التطبيق القبلي

المتوسط  نص الفقرة الرقم

الحسابي

االنحراف 

المعياري

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري

قيمة تح.د
مستوى 

 الداللة

16 
طبيعة عن طريق مراعاة   في تحسين تعلم المفهوم العلميالمعلميسهم 

  تعلمهاالمتعلم النمائية ومعاييره في
2.59 0.97 3.69 0.87 86 2.920.000 

 5.340.000 82 1.01 3.42 1.04 2.53 صحيحةو  واضحةالمفاهيم العلمية بصورةشرح  في المعلميتمثل دور  17

3.470.001 83 1.02 3.46 0.98 2.92 عرض تطبيقات عملية للمفهوم العلمي في المعلميتمثل دور  18

19 
 للمفهوم العلمي بناء فهمه على الطالب  تساعدالمعلم بيئة تعلم يهيئ

 بنفسه
2.93 1.11 4.17 0.72 85 9.330.000 

 21.260.000 85 0.80 4.17 0.71 1.72 يقرر المعلم لطلبته كيف يتعلمون المفاهيم العلمية 20

21 
 أنه ناتج عن تجارب ببيان  في تحسين تعلم المفهوم العلميالمعلميسهم 

 علمية
3.03 0.90 4.12 0.88 84 7.890.000 

 10.730.000 85 0.89 4.01 0.79 2.72 بمراعاة طبيعته  في تحسين تعلم المفهوم العلميالمعلميسهم  22
 

الواردة في المتعلقة بالتطبيق القبلي ألداة البحث تشير النتائج 

 إلى حصول فقرة واحدة على متوسط تقدير يقل عن )5( جدولال

، وهذا يشير إلى شيوع تصور إبستمولوجي )20(، وهي الفقرة 2.5

واحد منخفض الدقة لدى أفراد البحث في مجال دور المتعلم، 

المعلم يقرر لطلبته كيف يتعلمون المفاهيم العلمية  ويتمثل في أن

أما بقية الفقرات فقد تراوحت متوسطات  ).وهي فقرة سلبية(

 التصورات ، وهذا يشير إلى أن)3.03 -2.53(تقديرها القبلية بين 

اإلبستمولوجية الممثلة لمحتوى هذه الفقرات متوسطة الدقة لدى 

 .أفراد البحث

إلى أن متوسطات ) 5(جدول التشير النتائج الواردة في كما 

 في هم القبلية أعلى من متوسطات تقديرالبحث البعدية،تقدير أفراد 

 بحث الواردة في أداة الالفقرات المتعلقة بطبيعة المفاهيم العلمية

) ت(كما تبّين ذلك نتائج اختبار وبفروق ذات داللة إحصائية، ، كافة

 .المترابطةللبيانات 

 ،16(وتظهر النتائج أن متوسطات تقدير أفراد البحث للفقرات 

، وهذا يدل على حصول تطور )3.5(تجاوز ) 22 ،21 ،20 ،19

 ملموس في التصورات اإلبستمولوجية لتعلم المفاهيم العلمية الوارد

في هذه الفقرات لدى أفراد البحث، وأنها أصبحت تمثل تصورات 

 مرتفعة الدقة لديهم، بعد أن كانت منخفضة الدقة، كما في الفقرة

، 21 ،16،19،20( ، أو متوسطة الدقة، كما في الفقرات)20(

فقد حصلتا على متوسطي تقدير ) 17،18(الفقرتين أما ). 22

تعبران عن تصورين ؛ ولهذا فقد ظلتا )3.5(بعدي يقل عن

إبستمولوجيين متوسطي الدقة لتعلم المفاهيم العلمية لدى أفراد 

مناهج العلوم وأساليب "البحث، على الرغم من دراستهم لمساق 

  ".تدريسها

التصورات المتصلة : الرابعالنتائج المتعلقة بفقرات المجال  -

 :بآلية تعلم المفاهيم العلمية
 ):6( كما في الجدول كانت النتائج المتعلقة بذلك

الواردة في المتعلقة بالتطبيق القبلي ألداة البحث تشير النتائج 

 إلى أن متوسطات التقدير القبلية لفقرات هذا المجال )6(جدول ال

، وهذا يشير إلى أن التصورات )3.30 -2.85( تراوحت بين

 الدقة لدى ةاإلبستمولوجية الممثلة لمحتوى هذه الفقرات متوسط

 .قبل دراسة مساق مناهج العلوم وأساليب تدريسها البحثأفراد 

إلى أن متوسطات ) 6(جدول التشير النتائج الواردة في كما 

 في هم القبلية أعلى من متوسطات تقديرالبحث البعديةتقدير أفراد 

 الواردة في أداة الفقرات المتعلقة بآلية تعلم المفاهيم العلميةكافة 

ذات داللة إحصائية، كانت ع فقرات منها وأن الفروق في أربالبحث، 

 .المترابطةللبيانات ) ت(كما تبّين ذلك نتائج اختبار 

وتظهر النتائج المتعلقة بالتطبيق البعدي ألداة البحث أن 

 ،26، 25 ،23(متوسطات تقدير أفراد البحث لكل من الفقرات 

، وهذا يدل على حصول تطور ملموس في )3.5(تجاوز ) 27

بستمولوجية لتعلم المفاهيم العلمية الوارد في هذه التصورات اإل

الفقرات لدى أفراد البحث، وأنها أصبحت تمثل تصورات مرتفعة 

الدقة لديهم؛ بعد أن كانت تمثل تصورات إبستمولوجية متوسطة 

 أن الفقرة التي )6(كما تظهر النتائج الواردة في الجدول . الدقة

ل ث، وتتم)26(الفقرة  هي  بعديحصلت على أعلى متوسط تقدير

إذا تم طرح مفهوم علمي على بتصور إبستمولوجي يشير إلى أنه 

إلى المتعلمين في سياق يخالف خبراتهم السابقة فإنهم يلجأون 

) 27 (تليها الفقرة، )فقرة سلبية(  والتمسك بالخبرات السابقًةرفضه

وتتمثل بتصور إبستمولوجي يشير إلى أن تعلم المفهوم يتم من 

 فقد حصلت على أقل )24(الفقرة  أما . بنائه بشكل فرديخالل

؛ ولهذا فقد ظلت تعبر عن تصور )3.24(متوسط تقدير بعدي 

إبستمولوجي متوسط الدقة لتعلم المفاهيم العلمية لدى أفراد 

بمعرفته لجديد ا المفهومالبحث، وهو تصور يرى أن المتعلم يدمج 

  .بطريقة منطقيةالسابقة ذات العالقة 
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 واالنحرافات أفراد البحث القبلية والبعدية لفقرات مجال التصورات اإلبستمولوجية آللية تعلم المفاهيم العلميةتقدير متوسطات  ):6(دول ج

 . المقابلة لهاالمعيارية

 التطبيق البعدي التطبيق القبلي

المتوسط  نص الفقرة الرقم

الحسابي

االنحراف 

ريالمعيا

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري

قيمة تح.د
مستوى

الداللة

0.011 7.5 85 1.17 3.78 0.84 3.30 يصعب على الطلبة اكتساب المفاهيم العلمية بسرعة 23

24 
معًا بطريقةبمعرفته السابقة ذات العالقة لجديد ا المفهوم  المتعلمدمجي

 منطقية
3.10 1.03 3.24 1.20 83 0.990.323

25 
بكيان مستقل عن معرفته السابقة ذات لجديد ا لمفهوميحتفظ المتعلم با

 العالقة
2.85 0.99 3.72 0.89 84 6.040.000 

26 
إذا تم طرح مفهوم علمي على المتعلمين في سياق يخالف خبراتهم 

  بالخبرات السابقةونتمسكي ويرفضونهالسابقة فإنهم 
2.92 1.02 4.15 0.97 84 8.860.000 

 6.540.000 84 0.80 4.13 1.37 3.04 لعلمي بشكل فردي المفهوم ابناءيتم  27
 

 التصورات :الخامسالنتائج المتعلقة بفقرات المجال  -

اإلبستمولوجية المتصلة بمجال دور الكتاب المقرر ومختبر 

 :العلوم في تعلم المفاهيم العلمية
 .)7(كانت النتائج المتعلقة بذلك كما في الجدول 

 

الواردة في بالتطبيق القبلي ألداة البحث المتعلقة تشير النتائج 

 إلى أن متوسطات تقدير فقرات هذا المجال تراوحت )7(جدول ال

، وهذا يشير إلى أن محتوى فقرات هذا )3.23 - 2.62(بين 

المجال تمثل تصورات إبستمولوجية متوسطة الدقة لدور الكتاب 

 .اد البحثالمقرر ومختبر العلوم في تعلم المفاهيم العلمية لدى أفر

أفراد البحث القبلية والبعدية لفقرات مجال التصورات اإلبستمولوجية لدور الكتاب المقرر ومختبر العلوم في تعلم تقدير متوسطات  ):7(جدول 

 . المقابلة لها واالنحرافات المعياريةالمفاهيم العلمية

 التطبيق البعدي التطبيق القبلي

المتوسط  نص الفقرةالرقم

الحسابي

االنحراف 

المعياري

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري

ح.د
قيمة 

 ت

مستوى

الداللة

28 
 يتمثل دور مختبر العلوم في التحقق من صحة المفاهيم العلمية

 من خالل نتائج التجارب المخبرية
3.23 1.09 3.49 0.9 83 1.630.11

29 
اف داللة وجيه المتعلم الستكشت فييتمثل دور مختبر العلوم 

 4.620.01 83 1.17 3.11 1.18 2.62 وارتباطه بغيره من المفاهيمالمفهوم 

30 
تقديم  في  في عملية تعلم المفاهيمالمقرريتمثل دور الكتاب 

  بصورة جاهزة للمتعلمالمفهوم
2.87 1.23 3.60 1.05 84 3.850.000 

31 
مفاهيمللتوضيح التطبيقات العملية في  المقرريتمثل دور الكتاب 

 العلمية
2.71 1.13 2.81 1.18 84 0.650.575

32 
 في إثارة تفكير المتعلم وتوجيهه لبناء المقرريتمثل دور الكتاب 

 التعلم الجديد
2.93 1.33 3.69 1.08 84 4.230.000 

 

إلى أن متوسطات ) 7(جدول التشير النتائج الواردة في كما 

 في هم القبليةسطات تقدير أعلى من متوالبحث البعديةتقدير أفراد 

 الواردة في أداة الفقرات المتعلقة بآلية تعلم المفاهيم العلميةكافة 

وأن الفروق في متوسطات تقدير ثالث فقرات فقط من أصل البحث، 

) ت(كما تبّين ذلك نتائج اختبار خمس فقرات ذات داللة إحصائية، 

 .المترابطةللبيانات 

ر أفراد البحث البعدية وتظهر النتائج أن متوسطات تقدي

، وهذا يدل على حصول تطور )3.5(تجاوز ) 32 ،30(للفقرتين 

ملموس في التصورات اإلبستمولوجية لتعلم المفاهيم العلمية الواردة 

في هاتين الفقرتين لدى أفراد البحث، وأنها أصبحت تمثل تصورين 

ن مرتفعي الدقة لديهم؛ بعد أن كانا يمثالن تصورييابستمولوجيين 

 . إبستمولوجيين متوسطي الدقة

دور بتصور إبستمولوجي يشير إلى أن ) 30(وتتمثل الفقرة 

  بصورة جاهزة للمتعلمالمفهوم العلميتقديم هو  المقررالكتاب 

بتصور إبستمولوجي يشير  )32( الفقرة، وتتمثل )وهي فقرة سلبية(

مين إثارة تفكير المتعليتمثل في المقرر العلوم كتاب دور إلى أن 

 . وتوجيهه لبناء التعلم الجديد
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على متوسطات تقدير ) 31 ،29، 28(كما حصلت الفقرات 

 الدقة لدى أفراد ةبمستوى تصورات إبستمولوجية متوسطبعدية 

مناهج العلوم وأساليب "الرغم من دراستهم لمساق  البحث، على

 ".تدريسها

 التصورات :السادسالنتائج المتعلقة بفقرات المجال  -

بستمولوجية المتصلة بمجال تقويم تعلم المفاهيم اإل

 :العلمية
 ):8(كانت النتائج المتعلقة بذلك كما في الجدول 

 واالنحرافات أفراد البحث القبلية والبعدية لفقرات مجال التصورات اإلبستمولوجية لتقويم تعلم المفاهيم العلميةتقدير متوسطات  ):8(جدول

 . المقابلة لهاالمعيارية

 التطبيق البعدي التطبيق القبلي

المتوسط  نص الفقرة قمالر

الحسابي

االنحراف 

المعياري

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعياري

 قيمة ت ح.د
مستوى 

 الداللة

33 
 عن طريق قدرة المتعلم على ييمكن تقويم تعلم المفهوم العلم

 تطبيق المفهوم في حياته العملية
2.38 1.05 3.72 1.13 84 7.66 0.000 

34 
فهم يمكن تقويم تعلم المفهوم العلمي عن طريق قدرة المتعلم على 

 طبيعة المفهوم العلمي وخصائصه وارتباطاته وتطبيقاته
3.66 0.95 3.54 1.04 83 0.77 0.45 

35 
 للمفهوم العلمي الجديد فهذا لفظيًا صحيحًاإذا قدم المتعلم تعريفًا 

 لجديداستوعب المفهوم اه يشير إلى أن
3.37 0.99 3.74 1.00 84 2.52 0.014 

36 
فهم يمكن تقويم تعلم المفهوم العلمي عن طريق قدرة المتعلم على 

 داللة المفهوم وخصائصه
3.06 1.08 3.86 1.01 84 5.42 0.000 

 

الواردة في المتعلقة بالتطبيق القبلي ألداة البحث تشير النتائج 

فقرة (القبلي لفقرة واحدة فقط  إلى أن متوسط التقدير )8(جدول ال

 مما يظهر أنها تمثل تصورا إبستمولوجيا مرتفع ؛3.5تجاوز ) 34

الدقة، أما بقية فقرات هذا المجال فقد جاءت ضمن فئة تصورات 

، أو )36، 35(إبستمولوجية متوسطة الدقة، كما في الفقرتين 

 ).33(تصورات منخفضة الدقة كما في الفقرة 

إلى أن متوسطات ) 8(جدول الاردة في تشير النتائج الوو

  فيهم القبلية أعلى من متوسطات تقديرالبحث البعديةتقدير أفراد 

ثالث فقرات من أصل أربع فقرات وردت ضمن هذا المجال، وهي 

 المتعلقة بتقويم تعلم المفاهيم العلمية) 36 ،35 ،33(الفقرات 

يرها ذات أن الفروق في متوسطات تقد والواردة في أداة البحث،

 .المترابطةللبيانات ) ت(كما تبّين ذلك نتائج اختبار داللة إحصائية، 

وتظهر النتائج أن متوسطات تقدير أفراد البحث البعدية 

، مما يدل على حصول تطور )3.5(لفقرات هذا المجال تجاوزت 

ملموس في التصورات اإلبستمولوجية لتعلم المفاهيم العلمية، في 

لمفاهيم العلمية لدى أفراد البحث، وأنها أصبحت مجال تقويم تعلم ا

تمثل تصورات إبستمولوجية مرتفعة الدقة لديهم، بعد أن كانت 

 ،35( تمثل تصورات إبستمولوجية متوسطة الدقة كما في الفقرتين

 ). 33(، أو تصورًا منخفض الدقة كما في الفقرة )36

 الفقرة  أن)8(الواردة في الجدول البعدية كما تظهر النتائج 

، وتتثمل )36(التي حصلت على أعلى متوسط تقدير هي الفقرة 

يمكن تقويم تعلم المفهوم العلمي بتصور إبستمولوجي يشير إلى أنه 

تليها ، فهم داللة المفهوم وخصائصهعن طريق قدرة المتعلم على 

المتعلم  إذا قدموتتمثل بتصور إبستمولوجي يرى أنه ) 35 (الفقرة

ه  فهذا يشير إلى أن، للمفهوم العلمي الجديد صحيحًالفظيًاتعريفًا 

في حين حصلت الفقرة  ،استوعب المفهوم الجديد بشكل سوي

بتصور  محتواها  ويتصلقل متوسط تقدير،أ على )34(

يمكن تقويم تعلم المفهوم العلمي عن على أنه  إبستمولوجي ينص

ه فهم طبيعة المفهوم العلمي وخصائصطريق قدرة المتعلم على 

 وهذه النتائج تدل على حصول تغييرات .وارتباطاته وتطبيقاته

مرغوب فيها في التصورات اإلبستمولوجية المتعلقة بمجال تقويم 

 .تعلم المفاهيم العلمية

 :النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الثاني
لدى  تختلف التصورات االبستمولوجية لتعلم المفاهيم العلميةهل  -

 باختالف مستوى معدلهم صف أفراد البحثطلبة برنامج معلم 

  ؟)α=0.05( بداللة إحصائية التراكمي
 ).9(المتعلقة بذلك كما في الجدول كانت النتائج 

على وجود فروق في ) 9(تدل النتائج الواردة في الجدول 

لمجاالت ) أفراد البحث(متوسطات تقدير طلبة معلم الصف 

 العلمية باختالف مستوى تصوراتهم اإلبستمولوجية لتعلم المفاهيم

 .معدلهم التراكمي
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 حسب مستوى قدير أفراد البحث لتصوراتهم اإلبستمولوجية لتعلم المفاهيم العلمية في مجاالت البحث الستة  متوسط):9(جدول 

 واالنحرافات المعيارية المقابلة لها) مرتفع، متوسط، منخفض(تحصيلهم العلمي 

  حسبنحراف المعيارياال  حسبالمتوسط الحسابي

 المجال مستوى المعدل التراكمي مستوى المعدل التراكمي

 مرتفع متوسط منخفض مرتفع متوسطمنخفض
1.98 1.91 17.3317.392.87 15.64 مجال طبيعة المفهوم العلمي

4.27 6.88 37.4037.913.47 36.14 مجال دور المتعلم
ور المعلممجال د  26.81 26.4027.152.51 4.10 3.70

2.80 3.03 19.2019.032.63 18.53 مجال آلية التعلم
2.56 2.22 17.7316.451.78 16.50 مجال دور الكتاب ومختبر العلوم
1.55 2.76 14.7315.912.67 14.00 مجال تقويم تعلم المفهوم العلمي

 

والختبار ما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية استخدم 

 للتقديرات على المجاالت )MANOVAِ (لتباين المتعددتحليل ا

الستة للبحث، بعد أن تم التحقق من داللة االرتباط بين مجاالت 

 :البحث، وكانت النتائج المتعلقة بذلك كما يلي

هم في مجاالت البحث على متوسطات تقدير متعدد المتغيرات ألثر مستوى المعدل التراكمي ألفراد البحث  نتائج تحليل التباين):10(جدول 

 الستة

 مستوى الداللة المالحظة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المجال

 0.01 5.40 31.02 2 62.04 مجال طبيعة المفهوم العلمي
 0.26 1.36 28.04 2 56.07 مجال دور المتعلم

 0.76 0.28 3.04 2 6.08 ور المعلممجال د

 0.65 0.43 3.32 2 6.65 مجال آلية التعلم

 0.14 2.02 9.72 2 19.44 مجال دور الكتاب ومختبر العلوم
 0.001 5.90 31.57 2 63.15 مجال تقويم تعلم المفهوم العلمي

  0.05=مستوى الداللة 0.732=قيمة ويلكس  

 

إلى وجود فروق ذات ) 10(تشير النتائج الواردة في الجدول 

ير أفراد البحث لتصوراتهم داللة إحصائية في متوسطات تقد

اإلبستمولوجية لتعلم المفاهيم الفيزيائية تعزى لمستوى تحصليهم 

العلمي في مجالين فقط هما مجال طبيعة المفاهيم العلمية، ومجال 

تقويم تعلم المفاهيم العلمية، في حين لم تظهر النتائج وجود فروق 

 .ردة في البحثذات داللة إحصائية في المجاالت األربعة األخرى الوا

وعات كانت الفروق في متوسطات مولتحديد لصالح أي المج

تقدير أفراد البحث دالة إحصائيا، استخدم اختبار شافيه للمقارنات 

البعدية على المجالين الذين ظهر فيهما داللة إحصائية ألثر مستوى 

 :المعدل التراكمي في تقديرات أفراد البحث، وكانت النتائج كما يلي

وفق اختبار شافيه في مجال طبيعة المفاهيم ) مرتفع، متوسط، منخفض( : داللة الفروق في األوساط الحسابية لمستويات المعالجة):11( جدول

 العلمية 

 ذوي التحصيل المرتفع ذوي التحصيل المتوسط المنخفض ذوي التحصيل المتوسط الحسابي حسب مستوى التحصيل

 *1.75 1.69 0 15.64=المنخفض ذوي التحصيل

 0.06 0  = 17.33ذوي التحصيل المتوسط
 0   17.39=ذوي التحصيل المرتفع

 .0.05=مستوى داللة*           

وجود فرق دال ) 11(تظهر النتائج الواردة في الجدول 

بين متوسط تقديرات الطلبة ذوي ) 0.05(إحصائيا بمستوى 

مستوى مستوى التحصيل المرتفع ومتوسط تقديرات نظرائهم ذوي 

المعدل التراكمي المنخفض فقط، ولصالح ذوي التحصيل المرتفع؛ 

مما يشير إلى أن طلبة مستوى المعدل التراكمي المرتفع يحملون 

 من ،تصورات ابستمولوجية أكثر دقة لطبيعة المفاهيم العلمية

 . المنخفضالمعدل التراكمينظرائهم فئة 

فاهيم العلمية فكانت أّما النتائج المتعلقة بمجال تقويم تعلم الم

 ):12( كما في الجدول
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وفق اختبار شافيه في مجال تقويم تعلم ) مرتفع، متوسط، منخفض( : داللة الفروق في األوساط الحسابية لمستويات المعالجة):12(جدول 

 المفاهيم العلمية

متوسط التقدير حسب مستوى التحصيل 

 العملي

 ذوي التحصيل

 المنخفض

ذوي التحصيل 

 طالمتوس
ذوي التحصيل 

 المرتفع

 1.91* 0.73 0 15.64=المنخفض ذوي التحصيل

 1.18 0 0 14.73=ذوي التحصيل المتوسط
 0   15.91=المرتفع ذوي التحصيل

 0.05= مستوى داللة-*       

وجود فرق دال ) 12(تظهر النتائج الواردة في الجدول 

ي بين متوسط تقديرات الطلبة ذو) 0.05( إحصائيا بمستوى

مستوى التحصيل المرتفع ومتوسط تقديرات نظرائهم ذوي مستوى 

المعدل التراكمي المنخفض فقط، لصالح ذوي التحصيل المرتفع؛ 

مما يشير إلى أن طلبة مستوى المعدل التراكمي المرتفع يحملون 

تصورات ابستمولوجية أكثر دقة لتقويم تعلم المفاهيم العلمية، من 

 .مي المنخفضنظرائهم فئة التحصيل العل

 :مناقشة النتائج

أظهرت نتائج البحث شيوع تصورات ابستمولوجية غير سوية 

قبل بدء التجربة " معلم الصف"لدى أفراد البحث من طلبة برنامج 

في مختلف المجاالت التي شملتها أداة البحث، مما يدل على شيوع 

نسبة صغيرة من التصورات اإلبستمولوجية المرتفعة الدقة لتعلم 

وتختلف . لمفاهيم العلمية لدى أفراد البحث قبل البدء بالتجربةا

 ,Cobern & Loving(كوبرن ولفنج هذه النتائج مع نتائج دراسة 
 من حيث نسبة التصورات االبستمولوجية الدقيقة القبلية )2002

وهذه النتائج متوقعة . لتعلم المفاهيم العلمية لدى أفراد البحث

ك التصورات في خطط مواد برنامج بسبب ضعف التركيز على تل

، إضافة إلى ضعف التركيز عليها في القاعات "معلم الصف"

 . التدريسية وفي االختبارات الجامعية

مناهج العلوم "كما أظهرت نتائج البحث أن دراسة مساق 

قد أسهمت في تطوير التصورات " وأساليب تدريسها

فق مع مبادئ التربية اإلبستمولوجية لتعلم المفاهيم العلمية، بما يت

العلمية في مختلف المجاالت التي شملتها أداة البحث، مع أن بعض 

ويمكن أن . تلك التصورات اإلبستمولوجية ظلت متوسطة الدقة

مناهج "ترجع هذه النتائج إلى جملة من األسباب منها أن خطة 

تضمنت مفاهيم تتصل بالتصورات " العلوم وأساليب تدريسها

لتعلم المفاهيم العلمية، ولعل ذلك أدى إلى تطوير اإلبستمولوجية 

تلك التصورات لدى أفراد البحث، إال أن مستوى التركيز على تلك 

لم " مناهج العلوم وأساليب تدريسها"التصورات في خطة مساق 

يكن كافيا لتطويرها من تصورات متوسطة الدقة أو منخفضة الدقة 

 . إلى تصورات مرتفعة الدقة

مناهج العلوم "لنتائج ضرورة تطوير بنية مساق وتؤكد هذه ا

لك المساق ذ، إضافة إلى تطوير طرق تدريس "وأساليب تدريسها

واالختبارات المستخدمة فيه بحيث تركز على تطوير تصورات 

كما تظهر هذه . ابستمولوجية مرتفعة الدقة لتعلم المفاهيم العلمية

فاهيم العلمية قابلة النتائج أن التصورات اإلبستمولوجية لتعلم الم

وتنسجم . للتطوير، إذا ما تمت مخاطبتها في المقررات الجامعية

 & Hancock(هانكوك والجاندروك هذه النتائج مع نتائج دراسة 
Alejandrok, 2004( ونتائج دراسة ماني وزميليه (Many, 

Howard & Hoge, 2002) من حيث قابلية التصورات 

 .  البرامج التدريبيةاإلبستمولوجية للتطوير نتيجة

كما أظهرت نتائج البحث وجود داللة إحصائية ألثر دراسة 

في تطوير التصورات " مناهج العلوم وأساليب تدريسها"مساق 

اإلبستمولوجية في مجالي طبيعة المفاهيم العلمية وفي تقويم تعلمها 

لدى أفراد البحث ذوي التحصيل المرتفع مقابل نظرائهم ذوي 

ويمكن أن ترجع هذه النتائج إلى أن الطلبة . خفضالتحصيل المن

ذوي التحصيل العلمي المرتفع أكثر قدرة على إدراك التصورات 

اإلبستمولوجية لطبيعة المفاهيم العلمية ولتقويم تعلمها، الواردة في 

، من نظرائهم ذوي "مناهج العلوم وأساليب تدريسها"مساق 

تائج مع نتائج دراسة وتنسجم هذه الن. التحصيل العلمي المنخفض

 لسنج والبي و،(Chan & Elliott, 2004) تشان واليوت :كل من

)Lising & Elby, 2004(،فان  و)Phan, 2006(بولسن و 

، وذلك من حيث وجود )Paulsen & Feldman, 2005(فيلدمان و

 واألداء  للمفاهيم العلمية اإلبستمولوجيةبين التصورات عالقة

 .األكاديمي

 :التوصيات

 :ي ضوء نتائج البحث يمكن التقدم بالتوصيات اآلتيةف

إدماج التصورات اإلبستمولوجية لتعلم المفاهيم العلمية في  -

 ،"معلم الصف"خطط المواد الدراسية المقررة لبرنامج 

والتركيز عليها في تدريس تلك المواد في القاعات الدراسية، 

 .وبخاصة مع الطلبة ذوي التحصيل العلمي المنخفض

 دورات تدريبية لمعلمي العلوم للمرحلة األساسية األولى عقد -

لتطوير تصوراتهم " معلم الصف"من خريجي طلبة برنامج 

اإلبستمولوجية لتعلم المفاهيم العلمية، بما يتسق مع مبادئ 

 .التربية العلمية
دراسة العالقة بين التصورات اإلبستمولوجية لتعلم المفاهيم  -

 تلك الواردة في هذا البحث، مثل العلمية ومتغيرات أخرى غير

العالقة بين تلك التصورات ومستوى التفكير التأملي أو الناقد 

 . أو الميتامعرفي
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