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 شكر وتقدير
 "7براىيمإزيدنكم """لئن شكرتم أل ى"قال تعال

 
 خرين نبيناسيد األولين واأل ة والسبلم عمى، والصبلهلل رب العالمين الحمدإن خير ما أستيل بو ىو أن 

 ما بعد: لو وصحبو أجمعين... أمحمد وعمى آ
بدايًة أتوجو بالشكر والثناء هلل تعالى عمى عظيم فضمو وجزيل كرمو أن وفقني إلى إنجاز ىذالعمل، فمو 

 ا ينبغي لجبلل وجيو وعظيم سمطانو.الحمد كم
 تقدمأن أ عمىَ  سداء الثناء لمن ىم أىل لو، أجد لزاماً عتراف بالفضل ألصحاب الفضل، وا  ومن باب اإل

لتحاق التي أتاحت لي فرصة األ -القدس جامعة –الصرح العممي الشامخ بخالص الشكر والتقدير إلي
 ، رائدة البحث العممي المتميز وممتقى العمم والعمماء.ببرنامج الماجستير

ىذا  تمامكل من ساىم من قريب أو بعيد في إل متنانقدم بوافر الشكر وعظيم االن أتأ يسعدنيكما 
شراف لتفضمو باإل دكيدكا يادإ /الدكتورستاذي أ لىإ خص بالشكر الوافرالنور، وأ ره إلىظياالعمل وا  

 .رشاد ورعاية، فجزاه اهلل خيراً لدراسة، ولما بذلو من وقت وجيد وتوجيو وا  عمى ىذه ا
، كيدك دكتور/ إياد ادالفاضل: ساتذة األاال،توجو بالشكر لمسادة لجنة المناقشة والتحكيمأكما و 
لىناصر عارف يناسإ /كتورةالدلىوا   ، فاقبموا الخطيبعبد الرحمن  عمم الدين /األستاذ الدكتور ، وا 

 .… جاحيوان صاحىبو من نبيل المسعى في سبيل انشكري الصادق العميق لما قمتم 
عني فجزاىم اهلل والشكر موصول لمسادة المحكين الذين بذلوا جيدًا طيبًا في تحكيم أدوات ىذه الدراسة 

 . كل خير
وذلك في ببلدنا  تعميمية تقدم بجزيل الشكر والعرفان لمقائمين عمى المؤسسات الن أأكما ال يسعني إإلو 

 ق أداة الدراسة في فصول السنة. لمساعدتي في تطبي
 ة.وأخيرًا أرجو أن أكون قد وفقت في تحقيق الغرض المنشود من ىذه الدراس

 
١ٓٚاٌحّذهللسةاٌعبٌّ



 

 

                                                  حميداتالنياد احمد       
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 ممخصال
 

م يجاىات معممي العموم في المرحمة األساسية الدنيا نحو تعمات إلى قياسالحالية  الدراسة سعت        
التخصص و  ،المؤىل العمميو الجنس، ومعرفة أثر بعض المتغيرات وىي:  م بطريقة التعمم الذاتيالعمو 

نحو تعميم العموم  عمى اتجاىاتيمالتي شارك بيا المعمم  ، وعدد الدوراتت الخدمةسنواو الدراسي، 
( 01من ثبلثين فقرة: ) تتألف حيث ،في مقياس االتجاىاتالدراسة  تمثمت أداة .بطريقة التعمم الذاتي

  ( فقرة موجبة.03و) فقرة سالبة،
  .( معمم ومعممة عموم071)من عينة الدراسة  تألفت       
جاىات معممي العموم في المرحمة األساسية الدنيا نحو تعميم العموم اتالدراسة أن نتائج يرت ظأ       

يتكون ليكرت عمى سمم  (3743) لتعمم الذاتي كانت إيجابية، حيث بمغ متوسط االتجاه العامبطريقة ا
 وسطاتبين مت ((α≤0.05الداللة  إحصائيا عند مستوىق دالة فرو  كما أظيرت أنو يوجد .(2-0من )

 ىتعزى إلفي المرحمة األساسية الدنيا نحو تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي جاىات معممي العموم ات
تجاىات ا بين متوسطات( α≤0.05)الداللة عند مستوى حصائياً دالة إ فروق متغير الجنس مع عدم

متغير  ىتعزى إلالذاتي  في المرحمة األساسية الدنيا نحو تعميم العموم بطريقة التعمممعممي العموم 
، وقد تعزى التي شارك بيا المعمم وعدد الدورات وسنوات الخدمة، والتخصص الدراسي،المؤىل العممي، 

من  استعدادًا لتحمل عبئات تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتيأكثر  العموم معمماتىذه النتيجة الى أن 
 .العموم معممي

ذلك بعقد دورات تدربيبة الستراتيجية في تعميم العموم، و وصت الدراسة بضرورة توظيف ىذه اأ    
التحتية البلزمة  ىبطريقة التعمم الذاتي وتوفير المواد واألدوات والبنلتعميم العموم لتطوير معممي العموم 

بما أن لمعممي العموم اتجاىات إيجابية نحو تعميم  ،من أجل استخدام ىذه الطريقة في تدريس العموم
 .قة التعمم الذاتيالعموم بطري

 
 
 

 العموم، تعميم العموم.تعميم الكممات المفتاحية: طريقة التعمم الذاتي في تعميم العموم، االتجاىات نحو 

 

 



 د

 

 

Attitudes of lower elementary science teachers’ toward teaching science 

by self-learning teaching method impact of some variables. 
Preapared by: Nihad -Ahmad -Hmed-Hmedat. 

Supervisor: Dr. Iyad - Mohammad -Dkeidek. 

Abstract 

 

      The study aimed at recognize the attitudes of lower elementary science 

teachers’ toward teaching science by self-learning teaching method, and real-

izing the impact of some of the study variables: gender, educational qualifica-

tion, specialization, years of service and number of courses. 

    The study was represented in a questionnaire that measures trends and con-

sisted of thirty paragraph including: (14) negative items, and (16) positive 

items. 

    The sample of the study was composed from (120) elementary science 

teachers. 

     The study results showed that: the attitudes of lower elementary science 

teachers’ toward teaching science by self-learning teaching method was posi-

tive with an average of (3.37) in a Likert-type scale of (1-5). As well as it 

showed that there are significal differnces between the level of(α≤0.05) in 

teachers of science trends in lower basic towards self-learning method and 

gender vairiable without any significal statistical differences at the level of 

(α≤0.05) in teachers of science trends and educational qualification varibles, 

specialization, years of service and number of courses.  

    The study recommended the need of applying this strategy in teaching sci-

ence, through professional development courses for science teachers, and 

supplying the required tools and infrastructure in order to use this method in 

teaching sciences. 

 

 

 

 

Keywords: Self-Learning Method, Science teacher‘sattitudes, Teaching science. 
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 األول الفصل

 

 االطاز انعاو نهدازست

 

 المقدمة 1.1

  من أشكالدم معرفي وتكنولوجي متسارع أصبح يأخذ شكبلً وتقبارزًا عمميًا تطورًا اليوم  شيد العالم
لم تحدث  كتشافات عممية ىائمة وتطبيقات واسعة النطاقىذا التطور إلى إ المعرفي، وقد أدى نفجاراإل

ويتطمب ىذا  تطور اليائل في وسائل التكنولوجية،ال اإلحاطة بيا غير ممكنة في ظل وغدتَ ، من قبل
ستعداد والرغبة خصص العممي بقدر ما يتوفر ليا اإلالتيتوفر فييا التطور السريع قوى بشرية 

كسابيم ميارات البحث تحول من تمقين المعمومات لمطبلب إلى إلممستقبل، وىذا يتطمب من التعميم أن ي
متبلك اتجاىات عممية مختمفة ليكون إ يتطمب من المعممىذا ، و العممي لمواكبة ركب الحضارة المتطورة

قدرات في تنمية ال الفردتوظيف المعمومات حتى يتكيف مع الواقع اإليجابي الذي يقوم بو قادرًا عمى 
  . التعميم والتعمم الحديثة ساليبالمرتبطة بالتعمم الذاتي كأحد أ

 

ر في ستمرالبل ، فيي تولد الرغبة لدى المعممتمثل عامل رئيس في التعميم تجاىاتاال الواضح أنو  
ستفادة مما تعممو في العموم وتوظيفو في حياتو تثمار طاقاتو وقدراتو نحو األسى إالتعميم، وتحفزه عم

جاىات تحديد بعض العوامل التي تؤثر في اتن تسيم في خرى فإنيا يمكن أعممية، ومن جية أال
ستراتيجيات وطرائق تدريسية استخدام أ التعميم، مما يتطمب المعممين نحو التدريس وتحقيق أىداف

ثرىا فاعمية طريقة التعمم ستراتيجيات وأكولعل من أىم ىذه األ بلمة التعمم وجودتو،مناسبة تضمن س
ىدافًا وأ النظم التعميمية التقميدية، حيث أنو أوجد فمسفةً يمثل ثورة في  ، الذي"Self Learning" الذاتي

م المرحمة األساسي ا معمدوار المنوط بيميم وفي طبيعة التعمم وفي األالتع دارة نظمفي إ جديداً  سموباً وأ
 .(2001 ،حسن)

المربون أن تطوير اتجاىات إيجابية نحو طريقة التعميم ىو ىدف عام تسعى التربية إلى  يرىكما و 
ن الواقع التعميمي السائد في نظمتعميمية عديدة يشير إلى عدم إنجاز ىذا أتحقيقو عند المعممين، غير 

من خبلل بعض االتجاىات السمبية التي طورىا اليدف عمى النحو المرغوب فيو. وقد يتبدي ذلك 
محايدًا من  المعممين نحو المادة التعميمية، ويشير ىذا الواقع إلى أن طريقة التعميم ليست في وضعاً 
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حيث التأثير في المعممين واتجاىاتيم، ألن ما يجري يؤثر في إحساس المعمم بالكفاءة والقيمة الذاتية 
بد ال، ولذلك كان مية تكوين االتجاىات نحو طريقة التعميم الذاتيق بعموىي جوانب ترتبط عمى نحو وثي

م يكون كل فرد يىذا النوع من التعم ففيم، يالذاتية القوية في التعم واإلرادةالرغبة  دى المعممتتوفر ل نأ
عمم ولممعممين دور كبير في عممية الت .خريناآلتجاىات وميول تختمف عن بذاتو ولديو قدرات وا مستقبلً 

رشادىم أىدافيمعمى الطبلب ومساعدتيم في تحقيق   شرافواألالذاتي فيم يقومون بالتوجيو  لموصول  وا 
 ويؤكد ىنالميسرين لعممية التعمم الذاتي. المعممين دور المرشدين وا يأخذغاياتيم، وبذلك  إلي
( ,Parent7117 )وخاصة مع  مباشر من المعمم شرافبايصاحب  نأىذا النوع من التعمم يجب  أن

الطبلب يصمون لميدف من خبلل تطبيقيم لخطوات تعميمية  نأمن  التأكدمجموعات العمل حتى يتم 
 كيد عمى مبدأوالتأجاىات عممية وتعميمية تنادى بضرورة تفريد التعميم تصبحت ىناك اوقد أمعينة.

وبخاصة في الدول  سيةالمدر  العموم مناىججو واضعوا قد اتو  (.2008 ،غنيم وشحاتة) التعمم الذاتي
وعن طريق ىذه الموديوالت  التعميمية التناىج المختمفة في ضوء الموديو بناء الم المتقدمة إلى

 ، بحيث تؤدى إلىلمواقف التعميمية( يتم تنويع مصادر التعمم وأساليبو والصغيرة)الوحدات التعميمية ا
 ن يحقق اىدافاً وبذلك يمكن أ ،يمياصر الموقف التعمتييئة مجاالت الخبرة لممتعمم بالتفاعل مع عن

 .( 200،غنيم وشحاتة)مستوى األداء المطموب لكل ىدف من ىذه األىداف تعميمية محددة ويصل إلى
الذين لم يكن بينيم أي تبلق باستثناء  من قبل التربويين حظي التعمم الذاتي باىتمام واسع  ىذا وقد

ذكر فيرى فقد  فقد اختمفت نظرتيم لتعريفاتو،راع االسم المشترك الذي يحممونو، وفي خضم ىذا الص
 خراآلالبعض  إليوالتعمم الذاتي كطريقة لتنظيم التدريس، بينما ينظر  نأ (Candy, 1986)كالندي 

التعمم الذاتي ىو تقديم ذاتي  نأإلى  (, 0651Knowlseز )نول أشاركصفة من صفات المتعمم، بينما 
وتحقيق  األداءستنفاذ الطاقة لتحسين م تحديد الطريقة المثمى اللحاضر ثا األداءمراجعة  أوالً يضمن 
ألن ىدفو تحقيق تعميم يؤكد  كيفيةتال التربيةالتعمم الذاتي  جميسروبرت  سمىأالمستقبمية. وقد  األىداف

تكييف المواقف التعميمية لتتبلءم  إلىالتربية التي تسعى  أي ،ة المتعمم ويراعى خصائصو الفريدةيجابيإ
مراعاة السرعة الذاتية لممتعمم  نأخصائص المتعمم. والمتحمسين لبرامج التعمم الذاتي بعامة يرون مع 
لظروف كل  عا  ن عامل الزمن يصبح خاضالي فإوبالت ص المميزة ليذا النوع من التعميمالخصائ أىممن 
 (. 2002،الحيمة) .متعمم
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موم، فعندما يتبين أن اتجاه ت في تعميم العأىمية االتجاىا أن يعيَ العموم معمم  عمى يفترضىنا من و 
و الطريقة يؤثر في رغبة ن االتجاه نحلممعمومات والميارات، وأ ي تعميمونحو العموم يؤثر ف المعمم

ية. وما دام ىمية األساسية لبلتجاىات في التربأن يقدر األ المعمم عندئذ يم. فعلالتعم الشخص المعمم
فإن االحتمال كبير في أن يدفع ذلك االتجاه الشخص لمتقدم في  لشيئىناك اتجاه إيجابي بإقبال نحو ا

طريقة فإن ذلك يؤدي إلى تدنى مستوى التعميم، وينبغي دامت ىناك اتجاىات سمبية نحو ال التعميم. وما
 (. 2006)نشوان،نوع التعميم المستخدم عن بغض النظر  أن يكون المعمم عمى عمم بتمك االتجاىات

 
يتعمموا  نألطمبة عمى ستمرار عمى مساعدة اات الحديثة في التعميم والتعمم باتجاىتؤكد االىذا و 
الوسائل الفعالة في  أىم. ولعل من نفسيمالن يفكروا يصبحوا مستقمين في تعمميم وأ نأ، وعمى بأنفسيم

ميم يصبح الطمبة مستقمين في تعم وحيوية ونشاط المعمم، فمكى أسئمةتنمية ىذه المبادئ لدى الطمبة 
، وىم  األصميةوكيف يحصمون عمى المعمومات من مصادرىا  األسئمةيتعمموا كيف يطرحون  نأعمييم 

الظروف  يوفر المعمم جميع نأيجب  يكون التعميم فعاال   كىولليم في ذلك.  يتخذون من المعمم نموذجاً 
 األىدافقيق ويوجيو نحو تح التعميميستمرار نشاطيم ئمة لتعمم الطمبة وأن يعمل عمى االمبل

 .( 2002لحيمة،ا)فرادكأعمى تقدير وتشخيص نمو طمبتو  يكون المعمم قادراً  نأبد الموضوعية، كذلك أل
 
 تحقيقاً ، و واألكاديميةالعممية  الكافياتتنمية  إلييدف ا من طرائق التعمم تالتعمم الذاتي كغيرىطريقة و 

يجعل  لكىم عمميات التعمم والنماء والتطور لتنظي توجييياً  يمعب المعمم دورا تنظيمياً  األىدافليذه 
الوحيد لعمميات التعمم  األساسيالمتعمم محور العممية ونتاجيا. فدور المعمم ينتقل من دور المصدر 

 األنماط. وفي ( 2001،باينغ)م خدماتو عندما يتطمب الموقف ذلك يقد الذيدور المنظم والمرشد  إلي
ليم ولكن  فألىداا ويقرونمعممين يشخصون حاجات الطبلب ال نة عمى التوجيو الذاتي فإالقائم

 .( 2001،الخطيبو  الخطيب) ستراتيجيات التعميمية الخاصة بيمون األالطبلب يختار 
 
من  أوتعريفيم بكيفية التعمم سواء من الكتب والمصادر المختمفة، المعمم توجيييم و  ن دوريذا فإل

قدرة عمى التعميمية التقميدية منيا والحديثة وبخاصة ال من الوسائل أوالتجارب العممية المتنوعة، 
 (. 2002،الحيمة) نترنت ووسائل التكنولوجيا الحديثةالتعامل مع الحاسوب واإل
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  مشكمة الدراسة 1.1

موقف أو سموك يتخذه أو  ألي ساسياً أ من وجوه شخصيتو ومكوناً  ميماً  وجياً تمثل اتجاىات الفرد 
بين أىم محددات السموك الموجية والمنظمة لو فيي تحدد السموك وتفسره  فاالتجاىات من .عنو يصدر

دراك والتفكير والسموك واإلدراكية، وتحمل الفرد عمى اإل وتنظم العمميات الدافعية واالنفعالية والمعرفية
التجاىات في إعداد االستجابات بطريقة محددة تجاه موضوعات البيئة الخارجية وبذلك تسيم ا

والقيم واالفكار المختمفة. وعميو يمكن القول في المجال التربوي بأن اتجاىات المعممين نحو شخاص لؤل
ن مقدار أفي اإلقبال عمييا أو األحجام عنيا اعتمادًا عمى  االستراتيجيات التعميمية تؤدي دورا ىاماً 

ن أ. وىنا يذكر الوميولو واتجاىاتو نحو ىذا المجعطاء الفرد في مجال معين يعتمد عمى مدى انتمائو 
يجابية ربط التعمم بالعمل والمشاركة اإل استراتيجية تعميمية حديثة تيدف إلىىو عبارة عن التعمم الذاتي 

 من جانب الطبلب مما يساعد عمى تعمم واكساب المعمومات والقيم والمشاعر ويخمق جوًا تعميمياً 
يجابية عمى ار إثراتيجية تعميمية ذات آستإ التعمم الذاتي ىو أن يساعد عمى الفيم واالستيعاب. أي

من الجدير التطمع إلييا بوصفيا  مما يجعل واجتماعياً  ونفسياً  عممياً  بويا ترقى المتعمم من حيث أن
ستراتيجية تعميمية ينبغي تبنييا وتطبيقيا من قبل المعممين في المراحل التعميمية المختمفة والمواد إ

لدورات التدريبية ولعل ىذا دودة التطبيق في المدارس ورىينة بعض االدراسية المختمفة بدل بقائيا مح
لذا  منوط بنوعية اتجاىاتيم نحوه بالدرجة األولى يق لمتعمم الذاتي من قبل معممي العموموالتطب التبني

في مراحل التعميم  ىات لدى شرائح مختمفة من معممي العمومبد من محاولة التعرف عمى ىذه االتجاال
وقد اختارت الباحثة مرحمة التعميم االساسي لما ليا من أىمية في حياة الفرد ومن حيث  المختمفة

عمى ما سبق تتحدد مشكمة  سيساً لبلنتقال إلى التعميم العام، وتأ واجتماعياً  ونفسياً  اعداده وتييئتو عممياً 
ميم العموم يا نحو تعاتجاىات معممي العموم في المرحمة األساسية الدن الدراسة الحالية بمحاولة قياس

 .في ضوء بعض المتغيرات بطريقة التعمم الذاتي
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 الدراسة أىداف 1.1
 

 تسعى الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية:
 تعمم طريقة البفي المرحمة األساسية الدنيا نحو تعميم العموم  معممي العموم تجاىاتا قياس

 الذاتي.
 التخصص الدراسيو  ،عمميالمؤىل الو ، : الجنسالمتغيرات التاليةثر بعض دراسة أ، 

في اتجاىات معممي العموم في المرحمة األساسية الدنيا  عدد الدوراتو سنوات الخدمة، و 
 .نحو تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي

 

 اسئمة الدراسة 1.4
 

 :تاليينال السؤالينجابة عن اال إلىسعت الدراسة 
 نحو تعميم العموم  في المرحمة األساسية الدنيا مىات معممي العمو اجات: ما الرئيس السؤال

 لتعمم الذاتي؟بطريقة ا
  :حصائية عند مستوى الداللةإىل توجد فروق ذات داللة السؤال الفرعي (α≤0.05 ) بين

م تجاىات معممي العموم في المرحمة األساسية الدنيا نحو تعميم العموم بطريقة التعممتوسطات ال
، سنوات الخدمةو  التخصص الدراسي،و  ،ىل العمميالمؤ و لجنس، متغير ا ىإل يالذاتي تعز 

 ؟التي شارك بيا المعمم وعدد الدورات
 سةفرضيات الدرا 1.1

 

 :تيةإلى الفرضيات اآلتستند الدراسة 
 عند مستوى الداللة إحصائيةداللة وجد فروق ذات تال (α≤0.05 )بين متوسطات 

ميم العموم بطريقة التعمم نحو تعلدنيا في المرحمة األساسية ا ىات معممي العموماجات
 .الجنس متغيرإلى  يتعز الذاتي 
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 عند مستوى الداللة إحصائيةداللة  ال توجد فروق ذات (α≤0.05 )بين متوسطات 
األساسية الدنيا نحو تعميم العموم بطريقة التعمم المرحمة معممى العموم فياتجاىات 

 .مؤىل العمميمتغير ال ىإلالذاتي تعزى 
 

  حصائية عند مستوى الداللة إتوجد  فروق ذات داللة ال(α≤0.05 )بين متوسطات 
المرحمة األساسية الدنيا نحو تعميم العموم بطريقة التعمم  العموم في اتجاىات معممي

 التخصص الدراسي.متغير  ىاتي تعزى إلالذ
 

  إال توجد فروق ذات داللة( حصائية عند مستوى الداللةα≤0.05 )بين متوسطات 
المرحمة األساسية الدنيا نحو تعميم العموم بطريقة التعمم العموم في اتجاىات معممي 

 متغير سنوات الخدمة. ىي تعزى إلالذات
 

  إال توجد فروق ذات داللة( حصائية عند مستوى الداللةα≤0.05 )بين متوسطات 
ة التعمم وم بطريقاتجاىات معممي العموم في المرحمة األساسية الدنيا نحو تعميم العم

 .التي شارك فييا المعمم عدد الدورات متغير ىالذاتي تعزى إل
 

 الدراسة أىمية 0.6
 

معممي العموم في اتجاىات  قياسضوع الذي تبحث فيو، وىو أىمية الدراسة من أىمية المو  نبثقت
 بالتحديد و ، المرحمة األساسية الدنيا نحو تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي في ضوء بعض المتغيرات

ربط تعميم العموم بتكنولوجيا التعميم من جية وتركيزىا عمى التعمم الذاتي  ة الدراسة من خبللأىمي نبعت
ن أكما يتوقع و  ،أخرىمن جية  قدرات المعممين المختمفة تطويرلالمناىج الحديثة إليو الذي تسعى 

مم الذاتي في عممية يى كيفية التعمن خبلل تدريبيم عم تسيم الدراسة في تطوير معممي العموم مينياً 
تعتبر المرحمة  بما أنيا، الدنيا األساسيةحد صفوف المرحمة ألتتناو من كونيا أيضاً  كماو ، التدريس
عداد يكون ىذا اإل نأ، لذلك يجب عداد والتكوين لممرحمة الثانويةواإل ألساسمرحمة ا الدنيا األساسية

رى في مجال خأمام بحوث ودراسات أفتح الطريق ذلك وك ،ائق مبلئمةسس صحيحة وطر أ  عمى  مبنياً 
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ثر ىذه الطرائق البحث في ا يضاً ، وأخرىأرىا في صفوف ومراحل تعميمية طرق تعميم العموم وتطوي
الطريقة لوزارة  فائدة ىذهفي بيان الدراسة  يمسن تأومن المتوقع  فائدتيا،عدم  أوجدواىا ودعميا  بإثبات

زارة نو بالفعل قد قامت و ىذا ومن الجدير ذكره أ،جدواىا إثباتفي المدارس عند  رىاالتربية والتعميم لتوفي
بتوزيع حقائب تعميمية وبرمجيات تعميمية تعمل حسب طريقة التعمم الذاتي لتدريس  التربية والتعميم

 )وفق درة البحوثن أن ا باإلضافة إلىذى .ولكنيا غير مستخدمة ،ساسية الدنياالعموم في المرحمة األ
وم باستخدام طريقة تعميم العم ثر ىذه المتغيرات في اتجاىات المعممين نحو( التي درست أعمم الباحثة
لذاتي في دب التربوي العربي في مجال دور طريقة التعمم ااأل إلى ضافة أخرىإيضًا وا ،التعمم الذاتي

 لمجال.ن تتوصل إليو الدراسة الحالية من نتائج في ىذا اتعميم العموم وما يمكن أ
 

 حدداتياوم الدراسة حدود 1.7

 

 تؤطر ىذه الدراسة بالحدود االتية:
 نحو  في المرحمة األساسية الدنيا اتجاىات معممي العموم قياس:  موضوعيةال الحدود

سنوات و المؤىل العممي، و  جنس المعمم،في ضوء  موم بطريقة التعمم الذاتيتعميم الع
 ات.وعدد الدور  لتخصص الدراسي،او  ،دمةالخ

 
  سة الثاني من العام الدرا الفصل الدراسي في الدراسةىذه  تطبيقتم  : الزمنية دالحدو

 م.2014/2015
 

 من  (4-1من ) الرابع األساسي الصف تطبيق الدراسة عمى تم : المكانية الحدود
 .الغربية التابعة لممديريات التربية والتعميم بمحافظات الضفةالمدارس 

 
 ممرحمة األساسية الدنياالعموم لمعممي تطبيق الدراسة عمى تم :  الحدود البشرية 

 .الغربية ( في محافظات الضفةالعموم ، ومعمماتن)معممي
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 محددات الدراسة: 1.8
 

تتحدد نتائج ىذه الدراسة بدرجة صدق أداة الدراسة وثباتيا وصدق استجابة أفراد العينة عن فقراتيا، 
إال عمى المجتمع الذي سحبت منو عينة الدراسة والمجتمعات  كما أن تعميم نتائج الدراسة ال يتم

 المماثمة لعينة الدراسة.
 

 مصطمحات الدراسة 1.9
 :الذاتي التعمممفيوم  1.9.1  
 

طر الختبلف الرؤى واال لتعدد المدارس التربوية والنفسية وطبقاً  تعمم الذاتي تبعاً تعددت تعريفات ال
طار العام لمفيوم التعمم الذاتي بمعناه ن ىذه التعريفات ال تخرج عن اإلال أالفكرية لمباحثين، ورغم ىذا إ

 الواسع، وسوف نتعرض لبعض ىذه التعريفات:
  ، نوع من التعميم الذي وفر الفرص لممتعمم لتعميم نفسو و بان( " 53، ص1993يعرفو )احمد

صة ، بنفسو وذلك من خبلل المشاركة في ميمات تعميمية تتناسب وحاجاتو وقدراتو الخا
ويتميز التعمم الذاتي عن االساليب التقميدية االخرى مناسبتو لجميع الطبلب ولجميع المستويات 

 . "، والتعمم حسب القدرة الذاتية
 

  بأنو نمط من التعميم المخطط والمنظم والموجو فرديًا أو ذاتيًا،  (109، ص 2004)زيتون ويعرفو "
ة فرديًا وينتقل من نشاط إلي آخر متجيًا نحو األىداف التعميمية، والذي يمارس فيو المتعمم النشاطات التعميمي

 مستعينًا في ذلك بالتقويم الذاتي، وتوجييات المعمم حينما يمزم األمر".
 

  بانو التعمم الذي يتمركز عمى الطالب ويجعمو المحور الرئيس لمعممية  (1، ص2007المغربي ، )يعرفو "
 لحياة ".التعميمية ويوجيو نحو التركيز عمى التعمم المستمر والتعمم مدى ا

 

سموب تعميمي يعتمد عمى نشاط المتعمم النابع أ و "نبأ ات السابقة تعرفو الباحثةعمى التعريفعتماد باالو 
 لعممية التعميمية، مستفيداً داخمية، من خبلل مشاركتو الفعالة في جوانب امن رغبتو الذاتية وقناعاتو ال

من قدرتو  عمى نفسو وواثقاً  مكانات المتاحة في بيئتو التعميمية ومنيا، الكتاب المدرسي، معتمداً من اإل
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الذي يرغب في تحقيقو، ويتم ذلك و ، نحو االفضل لذاتو يريحداث تغإ العمل عمى واستعداداتو، بيدف
 .وتوجيو من المعمم إشراف ب
 
 :االتجاىات 1.9.2 
 

  تكوين فرضي يتوسط بين المثير الخارجي )موضوع ( بأنيا " 22، ص2005 ،البديري)ويعرفيا
االتجاه( واستجابة األفراد لو )سموكات( وىي إلى حد ما  ذاتية ال سبيل لمبلحظتيا أو مشاىدتيا بشكل 

 مباشر.
  موقف انفعالي يتصف بالقبول أو الرفض لؤلشياء أو يا " ( بأن471، ص2001 ،نشوان)يعرفيا

الموضوعات أو القضايا وىو ال يتكون لدى الفرد إال بناًءا عمى مروره بالخبرة والتي تتضمن معرفة كافية عن 
 "الموضوع ذى العبلقة.

  اه استعداد وتييؤ عقمي وعصبي خفي متعمم ومنظم حوالالتج( بأنو " 53، ص1991، الحارثي)ويعرفو
 لبلستجابة بانتظام بطريقة محببة أوغير محببة فيما يتعمق بموضوع االتجاه".

مجموعة من المكونات المعرفية  " وبأن جرائياً إ الباحثة تعرفوعمى التعريفات السابقة  عتمادباالو 
طريقة  ستخدامم من حيث )القبول أو الرفض( نحو استجابة المعمالية والسموكية التي تتصل بافعواالن

بالدرجة التي يحصل عمييا المعمم في مقياس االتجاه  جرائياً تي في تعميم العموم، ويتم قياسو إالتعمم الذا
 ."المعد ليذا الغرض
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 الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة
 اإلطار النظري 2.1
 الدراسات السابقة 2.2
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 الفصل الثاني:
 

 طار النظري:اإل 1.1
 مقدمة 1.1.1

ن يصبح اليدف أبد و ال ،تربية والتكنولوجيا والمعموماتيةالحالي عصر العموم وال متطمبات العصر عم
 جل مساعدة التمميذ عمى كسبالعممية التعميمية، من أجعل الفرد محور ، ىو ومميم العمفي تع األساسي

دي لممشكبلت ة عمى التصتحديات القرن الحادي والعشرين بعقول قادر  ميارات تمكنو من مواجية
عمم ي نأعمم الم، ولكن ال يستطيع ذاتي والتصرف بشكل والتعامل معيا وحميا، وكذلك قادرة عمى التعمم

حثو لمزيد م العموم التي تستثيره وتيلتعم ال توجد لديو االتجاىاتم طالما ينواع التعمأغيره من  أوذاتيا 
م الذاتي منيا التعمم البرنامجي والتعمم يعديدة لمتعممن خبلل ممارسة طرق  ، وىذا يتشكلميمن التعم
التزود . وغير ذلك من الطرق التي تساعد المتعمم في الت والتعمم الكشفي غير الموجو..و بالمودي

الذاتية ىي سمة التعمم فالفرد يعمم نفسو بنفسو،  نأأي حد، أرات بطريقة ذاتية دون معاونة من الخبب
ن كان ا  و  ن كان ذلك نتيجة خبرات ىيئاىا بنفسو كان التعمم ذاتياً إالمتعمم فلتعمم يحدث داخل الفرد فا

التعمم الذاتي ىو ف ،تعميم ذاتيالعن  بعيداً كان التعمم  خر كالمعمم مثبلً آىا لو شخص نتيجة خبرات ىيئا
عمم ما يسيم في تطوير المتم ،التعمم التي تتيح توظيف ميارات التعمم بفاعمية عالية أساليبىم أمن 

 الذيلتعمم نماط اأنمط من  ستيعاب معطيات العصر القادم ؛ فيوان وتزويده بقدرات ىامة تمكنو م
 .يتعمم فيو المتعمم ذاتياً 

 
 )مفيومو، أىميتو،خصائصو، ميام المعمم(: طريقة التعمم الذاتي 1.1.2

ي في العممية التعممية جذر  تغييرظير التعمم الذاتي كأحد نتاجات المحاوالت التربوية الحديثة إلحداث 
المبلحظ تزايد الحاجة  منالتعميمية تنتقل بالمتعمم من مرحمة التمقي إلى مرحمة الفاعمية والنشاط. ف –
ساليب التكنولوجية في العصر الحالي في تصميم المناىج التعميمية ألتطبيق الفكر التربوي وا ىإل

ائصيم ومقابمة ما بينيم من فروق في القدرات تنفيذىا بما يتناسب مع قدرات المتعممين وخص وأساليب
عممية في ونتيجة لمتطورات ال ،يجابيةافاعمية و  أكثروالمستويات تجعل عممية التعميم والتعمم 
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من  طرائقيعد  يالذو  كثيرة منيا طريقة التعمم الذاتي أساليبفقد ظيرت  استراتيجيات التدريس،
نواع أتعميمية. والتعمم الذاتي نوع من مم في جميع المراحل الساليب الحديثة والفاعمة في عمميات التعاأل

في تعمميا وفي  التعميم يكون فيو المتعمم المسؤول عن التخطيط لمدرس ولممادة العممية التي يرغب
تو مكانية تطبيقو في جميع مراحل التعميم كل حسب مادإسموب . ومن مميزات ىذا األالتنفيذ والتقويم

يمارس فيو  يوالذ فردياً  أو . فيو نمط من التعميم المخطط والموجو ذاتياً ىستواه العمر وقدرتو العقمية وم
التعميمية  األىدافنحو  متجياً  خر،آنشاط  ىإلوينتقل من نشاط  ،المتعمم النشاطات التعميمية بمفرده

المعمم  رشاداتا  و  ،في ذلك بالتقويم الذاتي مستعيناً  ،والسرعة التي تناسبو ،وبالمقدار ،المحددة بحرية
 .(2003 ،الحيمة)وتوجيياتو 



التعمم  ىإلالكثيرون ينظرون  نأ( Candy,1986) نظرة الكتاب لمتعمم الذاتي فيرى كاندى ختمفتاوقد 
 .خر كصفة من صفات المتعممأللبعض اليو اإيقة لتنظيم التدريس، بينما ينظر الذاتي كطر 

 
مراجعة االداء  اولىالذاتي ىو تقديم ذاتي يضمن التعمم  نأى إلKnowles)  ،1990ز)أشار نولقد ف

وقد  المستقبمية. األىدافحقيق داء وتالطاقة لتحسين األ الستنفاذالمثمى  ةتحديدا لطريقالحاضر ثم 
جابية اين ىدفو تحقيق تعميم يؤكد أل الكيفية،التربية  ،التعمم الذاتي (2005، جميسروبرت )سمى أ

ءم مع تكييف المواقف التعميمية لتتبل ىإلالتربية التي تسعى  أي، المتعمم ويراعى خصائصو الفريدة
اعاة السرعة الذاتية لممتعمم من مر  نألبرامج التعمم الذاتي بعامة يرون  ؤيدونوالم .خصائص المتعمم

لظروف كل  خاضعاً ن عامل الزمن يصبح إلتالى فامميزة ليذا النوع من التعميم، وبىم الخصائص الأ
 (.2001،الحيمة) متعمم

 ىمية التعمم الذاتي:أ 2.1.3
وفوائد التعمم الذاتي وناقشوا بعض مفاىيمو ومعانيو، حيث  أ١ّ٘ختحدث الكثير من التربويين عن لقد 
ختيار التعميمية بنفسو وا أ٘ذافٗنشاط يعتمد عمى مبادرة الفرد الذاتية نحو التعمم وتحديد  ٗأٔثنولزيرى 

الذاتي يشمل  ن التعمم( . بينما يذكر القبل أ(Knowles,1975 يم والتقويمالوسائل المناسبة لعممية التعم
المرء لمتعمم بصورة مستقمة ويسير قيو حسب سرعتو الذاتية ليحقق األىداف  كل جيد شخصي يقوم بو

المتعمم من التعميم الذاتي يعني تمكين  تون بأنويضيف زي(. 1985 ) القبل، اإلتقانبمستوى معين من 
لتكوين شخصيتو  البلزمةالمعارف والميارات والقدرات  عمى نفسو بصورة مستمرة في كسب االعتماد
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يع مجتمع سر يجابي مع متطمبات الحياة في لذاتو وبما يمكنو من التبلؤم اإل تربيتو واستمرار
لمتعبير عن كافة سموب يستخدم أن التعمم الذاتي أ نبمة فقد رأي(. أما الس1985 التغير)زيتون،

طات واألساليب التربوية الحديثة التي تمكن الفرد من كسب ميارات التعميم المستمر ولتعمم كيف النشا
( فالتعمم الذاتي يجعل الفرد يعتمد عمى نفسو ويحل مشكبلتو بنفسو ويتخذ قراراتو 1987 )السنبل، تتعمم

مد عمى نشاط الفرد بشكل مسستقل وينمى فيو ممكة حب التعمم. وبذلك نرى أن التعمم الذاتي تعمم يعت
ورغبتو في الحصول عمى المعمومات حسب استطاعتو وقدراتو الذاتية وىو الذي يحدد أىدافو ويحدد 
الطرق المناسبة لموصول إلييا كما ويقيم نتائج ما توصل إليو بنفسو ، كما أنو عممية مستمرة تتطمبيا 

م كل فرد حسب القدرة الذاتية ظروف الحياة المعاصرة. ومما يميز التعمم الذاتي إمكانية تعم
 (.1993،أحمد)
 

ن التعمم الذاتي تعمم يعتمد عمى نشاط الفرد الذاتي ورغبتو في الحصول عمى أما الباحثة فترى أ
وىو الذي يحدد أىدافو ويحدد الطرق المناسبة لموصول  ،المعمومات حسب استطاعتو وقدرتو الذاتية

 و عممية مستمرة تتطمبيا ظروف الحياة المعاصرة.كما أن نتائج ما وصل إليو بنفسو، ويقيم ،إلييا
 



من عمماء النفس والتربية  كبيراً  التعمم الذاتي كان وما يزال يمقي اىتماماً  نأ (2001،غباين)يذكر و 
نو يحقق لكل متعمم تعمم يتناسب مع قدراتو وسرعتو الذاتية في التعمم ألفضل سموب التعمم األأ عتبارهإل

 تي:آلىميا في اأذلك لو العديد من المميزات نمخص دافعيتو وبويعتمد عمى 
 في التعمم ايجابياً  خذ المتعمم فيو دوراً أي. 
  زمة لمواصمة تعميم نفسو بنفسو بلال األساسيةتقان الميارات  إيمكن التعمم الذاتي المتعمم من

 .ويستمر معو مدى الحياة
 م بانفسيمبناء لممستقبل بتعويدىم تحمل مسؤوليتيعداد األإ. 
 تدريب التبلميذ عمى حل المشكبلت. 
 بداعئلجاد بيئة تعميمية خصبة لإي. 
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 سمات التعمم الذاتي: 2.1.4

 :يمى عديدة منيا ماسمات ن  التعمم الذاتي لو إلى أ (2001،غباين) شيريكما 
  م ونشاطو ويراعى خصائصويجابية المتعماتحقيق تعمم يؤكد عمى  إليييدف التعمم الذاتي 

 إلييايؤكد التعمم الذاتي عمى توافر خيارات التعمم المتنوعة والمصادر التي يحتاج و  ة،المتميز 
 يستثمر طاقاتو وفق قدراتو واستعداداتو ورغباتو. كل متعمم حتى

 مكانية تعاونو الشخصى مع إلمتعمم في الدراسة والتعمم وعمى يركز التعمم الذاتي عمى فردية ا
 المجموعة.

 النشاطات المتنوعة وفق قدراتو  الذاتي لمفرد الفرص لتحمل مسؤولية تعممو فيمارس يتيح التعمم
 .ستعداداتووا

  يحمل الفرد  الذيالفرد ميارات وعادات التعميم المستمر  كتسابا.ييدف التعمم الذاتي الى
 مسؤولية متابعة تعمم نفسو بنفسو.

 و ينم نأمتعممية عمى نحو يسمح لكل التعميم قوم التعمم الذاتي عمى تنظيم الخبرات والموادي
 .ويتقدم وفقا لقدراتو

 


 يسهًاث انتعهى انراتي: 1.1.1

 

لسرعتو  مام المتعمم في عممية التعمم تبعاً أالفرصة  إتاحة :يقوم التعمم الذاتي عمى عدة مسممات منيا
س ، فيو ليةبيجاإيطالب مع كل موقف تعميمي بطريقة تفاعل الوقدراتو،  وتبعا لوقتو ،ستيعابووا

الضبط مصادرىا،  عمومات التي تتسم بتنوعيا وبتعددنما مشارك وجامع ليذه الما  لممعمومات و  مستقببلً 
ن ينتقل من ألمطالب   حيث ال يسمح ،لكفاءةوالتحكم في مستوى المادة التعميمية وما يطمق عميو ا

ذية الراجعة التي يحصل عمييا المتعمم التعزيز الفوري والتغو ليا  تقىنوامن  التأكدالوحدة التي بداىا قبل 
ممجزء الذي إنيائيسئمة التي عن طريقيا يتحقق الطالب من مدى ألعمى بعض اجابتو إو أخر آلأدائيبعد 

 درسو ومدى وصولو وتحقيقو لممستوى المطموب.
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ما يكسبو ولى مألالمتعمم فيو عمى نفسو بالدرجة ايعتمد  نو موجو ذاتياً أن ما يميز التعمم الذاتي ىو إ
ن البشرى الذي والشعور بالمسؤولية والحرية وكميا صفات مطموبة لمكائ ستقبلليةواالالثقة بالنفس 

 جتماعيةواالقوى من عناصر النظم التربوية فاالستقبللية عنصر  ،خرينآليفترض تميزه عن ا
 .(2004،بوز)
 

التي تعد لغايات التعمم الذاتي بحيث يقوم بالمواد التعميمية وىي البرامج التعميمية  ىتماماالبد من الكما 
بد  وال .المتعمم بدراستيا دراسة ذاتية فتنظم المادة الدراسية بحيث يقوم المتعمم بالسير في الدراسة بنفسو

المعتمد عمى البدء بالمعرفة لممتعمم والتدرج في ذلك الي ما ال  والنفسي من توظيف التسمسل المنطقي
ة عمى الدراسة الذاتية متعددة ن ثم التدرج الي الصعب. والمواد التعميمية القائميعممو والبدء بالسيل وم

ستراتيجية في التدريس الذاتي ا، وىو تقنية و ذه المواد برامج التعميم المبرمجنماط فمن ىألوا نواعألا
معات والمجت ،(2003بل،)القي تقوده نحو تحقيق اليدف المنشوديتفاعل  بيا المعمم مع برنامج تعميم

، والحاسب و المراكز التعميميةأالتعميمية  والعقود ،، والبطاقات التعميميةالتعميمية، والرزم التعميمية
وال  ،و متحركةأو افبلم ثابتة أمذكرات و ألمواد التعميمية عمى شكل كتيبات التعميمي. وقد تكون ىذه ا

ن المواد التعميمية متعددة المصادر ويمكف ذاعةواالية التي تبثيا محطات التمفاز المواد التعميم رتقتص
 .(1993،نشوان) ساسية التي يتعمميا المتعمم ذاتياً ألن تسيم في تدعيم البرامج اأ
 
، يا والفمسفية ؛ منجتماعية السس النفسية واألمجموعة من ا إليجانب ىذا يستند التعمم الذاتي  ىلا  و 
التعمم ن وأ، التعمم الذاتي يراعي الفروق الفرديةن وأ ،مملتعمم الذاتي يستثير دافعية المتعمم نحو التعن اأ

 .(2004،حسن) الذاتي يثير الرغبة لدى المتعمم في التعميم المستمر
 

وفق معدل سرعة الفرد ومن الخصائص البارزة لمتعمم الذاتي المسؤولية الذاتية لمتعمم والسير في التعمم 
ده يو تحدأالتمميذ  اختيارصائص عمى مثل ىذه الخعمى التعمم وتحقيق تعمم ناجح ويتوقف تحقيق 

ن إ. وليذا فىداف ومحتوى التعممأالمرتبطة ب نواع النشاطات والمصادر التعميميةأالتعميمية و  ىدافوأل
ن تكون عمى نحو أ جبفتنظيم المقاعد الدراسية ي ،ن تكون متاحة لممتعممأجميع التسييبلت يجب 
تطيل وقابل المعمم جميع و مسأبحيث توضع في شكل دائري لتبلميذ بين ايساعد عمى التفاعل 

 . لمجميع ن تكون متاحةأن حركة المتعمم يجب أ، كما التبلميذ
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دوات ألضاءة والتيوية واإلن اأ. كما طةنشألداة يحتاجيا في بعض ااو أاد تناول كتاب معين أر  ذإ
لتعمم الذاتي وغير الذاتي مى امكانات المادية المؤثرة عإللمختبرات والمكتبات وغيرىا من اجيزة واألوا

 .(1993، نشوان)ن تكون متاحة لممتعمم أينبغي 
 

ىداف والخطط التعميمية وفي أللديو المبادرة والحرية في وضع اتكون  ن الفرد المتعمم ذاتياً إوبيذا ف
ن أيريد الي ما  لتحديد الوسائل والطرق المناسبة لو لتعمم ما يريد ووضع الوقت المناسب لموصو 

 .(2003، السعادات)تعممو ي
 

نفسو بتحديد وتقييم مستوى ما تم تعممو وذلك  ويمن يقوم المتعمم بتقأذاتي يم الويتضمن التقي
ي المعرفة ن يقيم نفسو فألالمتعمم الفرد  إلىن يعيد أالتربوي العام الذي يقترح ب أعمى المبداعتمادا ً 

التقييم الذاتي  ختباراتامكن تحقيق ذلك من خبلل وي .(2001،باينغيتعمميا ) أوالعممية التي تعمميا 
جاباتيا  .(2005، محامده)نماط التعمم الذاتي أو معظم أالتي تحوييا الحقائب التعميمية  النموذجية وا 

 :يميمن توفر ما بد ألى القيام بالتقويم الذاتي عم القدرةالمتعمم  متبلكإلنو أ ىذكر بوز إلوي
تمثل لمفيوم التقويم الذاتي والوظائف التي يضطمع ،يارات المطموبة منوالتقويم والم نيفيم عميق لمع

عمى معايير محددة  عتماداالو  ،فاء عمى تحميل ما تمت مبلحظتوتكميارات المبلحظة واال عطاءهإ،ياب
قبول النتائج  التي تم الوصول الييا سواء كانت وكذلك  ،حكم عمى ما تم تحميمو إلصداروموضوعية 
بوز ) جل تجاوزىا مستقببلً أ لمعالجة النتائج السمبية من ستعداداالبالضافة إلى  ،سمبيةايجابية او 

،2004). 
 
ن يتعمموا كيف أطمبة عمى ستمرار عمى مساعدة الاات الحديثة في التعميم والتعمم بتجاىالتؤكد او 

وسائل الفعالة في ىم الأولعل من  .ألنفسيمن يفكروا أن يصبحوا مستقمين في تعمميم و أ، وعمى يتعممون
الطمبة مستقمين في تعمميم فكمي يصبح  ،تنمية ىذه المبادئ لدى الطمبة اسئمة وحيوية ونشاط المعمم

، وىم األصميةن يتعمموا كيف يطرحون االسئمة وكيف يحصمون عمى المعمومات من مصادرىا أعمييم 
ن يوفر المعمم جميع الظروف أجب ي ليم في ذلك. ولكي يكون التعميم فعاالً يتخذون من المعمم نموذجاً 

المبلئمة لتعمم الطمبة وان يعمل عمى استمرار نشاطيم التعميمي ويوجيو نحو تحقيق االىداف 
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 الحيمة) فرادأكعمى تقدير وتشخيص نمو طمبتو  قادراً  ن يكون المعممأ ،وكذلكبلبدعيةالموضو 
،2002). 

 ، وتحقيقاً واألكاديميةالعممية  األدائيةفايات الكة التعمم الذاتي كغيره من طرائق التعمم ييدف الي تنميف
لتنظيم عمميات العمم والنماء والتطور بحيث يكون  توجييياً  تنظيمياً  ىداف يمعب المعمم دوراً ألليذه ا

الوحيد لعمميات التعمم  األساسيفدور المعمم ينتقل من دور المصدر  .المتعمم محور العممية ونتاجيا
 األنماط. وفي (2001،باينغرشد الذي يقدم خدماتو عندما يتطمب الموقف  ذلك )لمنظم والمدور ا ىال

ىداف ليم ولكن أليشخصون حاجات الطبلب ويقررون ا المعممين أون المعمم إف القائمة عمى التوجيو،
 .(2003، بالخطيب والخطي)ستراتيجيات التعميمية الخاصة بيم إلالطبلب يختارون ا

 
 اكتشافن دور المعمم في تحقيق التعمم الذاتي لمطمبة يتمثل فيحثيم عمى إلى أ أشار الحيمةلقد 

المعمومات والحقائق بأنفسيم، وتعريفيم بكيفية التعمم من الكتب والمصادر المختمفة أو من التجارب 
العممية المتنوعة أو من الوسائل التعميمية التقميدية منيا والحديثة وبخاصة القدرة عمى التعامل مع 

 .(2002، الحيمة) اسوب واإلنترنت ووسائل التكنولوجيا الحديثةالح




 يهاو انًعهى في انتعهى انراتي:  1.1.7

 

فٟا(1993،ٔشٛاْ)ث١ٓذٚل٘زا اٌّعٍُ اٌزارٟفٟا٢ِٙبَ عداد إالمشاركة في  واعداد أ7رٌٟزعٍُ
شراف عمى تعميم ألا.لتعميميةستخدام المواد اارشاد التبلميذ نحو كيفية ا  توجيو و .المواد التعميمية

تصحيح ي. تشجيع التبلميذ عمى التعمم الذات .توفير المواد التعميمية البلزمة.  التبلميذ ودراستيم الذاتية
كتابة تقارير دورية عن سير العمل لبلستفادة منيا في البرامج ذ. خطاء عندما يقع فييا التبلميألا

 .التالية
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 تي:انماط التعمم الذا 2.1.8
 

ى جيد المتعمم وقدرتو بما يوافق سمفنا عمأكما يعتمد  التعمم الذاتي  ( ان1986،غباين )ذكر وي
 :األنماطن لو نقاط عدة بحيث تتيح فرصة التعميم ومن ىذه ألذلك نجد  ،مكاناتو وخبراتوا

 التعمم الذاتي المبرمج. 
 ليآلالتعمم الذاتي بالحاسب ا. 
 التعميمية التعمم الذاتي بالحقائب والرزم. 
 التعمم لبلتقان. أسموب 
  ن إن تؤتي ثمارىا أاشكال التعمم الذاتي التي يمكن  من شكبلً  المنزليةويعتبر البعض الواجبات

 ثمارىا وتوجيييا ستاحسن أ
. 
 :)مفيوميا، مكوناتيا، خصائصيا، وظائفيا، أىمية قياسيا(تجاىات ال ا 2.1.9

 
ولكى  ،ساسي لثقافتيا وتطورىاأفيو محدد  ،المعاصرة يعد العمم من أكثر المبلمح المميزة لممجتمعات

وعميو فقد  ،لمعموم بين الطمبة ىوفيم كاف امحتر َيوا  يجاد وعإبد من ى ىذه الثقافة ونغنييا النحافظ عم
جابية نحو إيتمع والتي تتضمن تطوير اتجاىات فراد المجأت نشر الثقافة العممية بين جميع اصبح

من كون ىذه االتجاىات تؤثر في  حالية في تدريس العموم، وذلك انطبلقاً العموم من أىم التوجيات ال
بتنمية اتجاىات  ىتماملبلن ىناك حاجة إىم فييا ومن ثم فداءأشاركة الطمبة في حصص العموم وفي م

 ∂,Simoneة داف التربية العمميمن أى رئيسياً  الطمبة نحو العموم في مراحل عمرية مبكرة وجعميا ىدفاً 
Collins,2003).) 

 
عمم تؤدي االتجاىات دورًا كبيرًافي حياة الفرد بوصفيا دافعًا وموجيا لسموكو ال سيما في مجال الت

ن الحصول عمى المعرفة ليس كافيًا لمفرد ولكن استعمال المعرفة وبناء والتعميم، فقد أوضحت البحوث أ
ظل اثر االتجاه دائمًا ومستمرًا في االتجاه نحوىا ىو األىم ألن العموم تخضع لعوامل النسيان بينما ي

وليس ىناك تعريف واحد محدد ليذا المفيوم  لمعرفة التي تناسبو،حياة الفرد يحركو ويوجيو الى نوع ا
جنبية ومنيا االتي: االتجاه : ميل نفسي نحو موضوع عريفاتو في الدراسات العربية واألفقد تعددت ت
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عدم -بدرجة متفاوتة من درجات التفضيلاجتماعي معين يظير في تقييم ىذا الموضوع 
أو مجرد أو ( االتجاه: رد فعل وجداني ايجابي أو سمبي نحو موضوع مادي Eagly,1998التفضيل)

(. وعميو يمكن القول بأن االتجاه: مجموعة استجابات نحو 2003، )محامدة نحو قضية مثيرة لمجدل
ك الموضوع. وقد استطاع عمماء موضوع أو ضد موضوع معين يرتبط بما يفيمو الشخص عن ذل

النفس تعرف بعض المكونات التي تتضمنيا االتجاىات: مكونات معرفية، وانفعالية، وسموكية. وتتألف 
المكونات المعرفية من جممة المعمومات واألحكام التي تتصل بموضوع معين وىي تساعد عمى وضوح 

فعالية عمى صورة ارتياح نحو موضوع معين اليدف من اتجاه ما وتكوينو، في حين تبدو المكونات االن
اء موضوع معين فبل ة في االستعداد الستجابة معينة إز أو عدم االرتياح، وتتمثل المكونات السموكي

يمكن جعل الفرد قادرًا عمى استجابة ما إذا لم يكن لديو االستعداد لذلك. ىذا وتؤدي االتجاىات وظائف 
 (.2003،الحيمة)رد والجماعة ة الى الفحيوية في شتي مجاالت الحياة بالنسب

 
تجاىات وتميزىا عن غيرىا من المن أىم الميزات التي تتسم بيا ان ( أ2003،الحيمة) يذكركما و 

يستدل عمييا من  ،فتراضيةإاالتجاىات تكوينات  : ييم وغيرىا ما ياتية كالميول والقالعوامل غير المعرف
متغيرات وسيطة تربط بين الشخص موضوع االتجاه  نياباض الظاىري لممتعمم، ويصفيا البعالسموك 

ضافية عمى شراء كتب في مادة العموم غير إيصرف نقودا  ينا معمماً أذا ر إاتجاىو، ف وسموك المتعمم
 .يجابيإنحو العموم اتجاه  ن اتجاه ىذا المعممأننا نفترض إف عممية الكتاب المقرر ويشترى قصصاً 

يكتسبون اتجاىاتيم من خبلل التعمم، ويتم تعمم بعض األنواع من  معممينن الأإذ ،االتجاىات متعممة
يزداد ثبات االتجاىات كمما كان تعمميا قد تم في المراحل المبكرة من  االتجاىات بشكل غير مقصود.

 ىناك عممية تبادلية بين المعمم صاحب االتجاه والمعممين،لبلتجاىات أىمية شخصية اجتماعية العمر.
نحو موضوع العموم  ذا كان اتجاه المعممفإ ،لبلتجاىات قطبان ايجابي وسمبي، موضوع االتجاهاآلخرين 

 مو.يايجابي فانو يقدم عميو، واذا كان اتجاىو نحو العموم سمبي فانو ال يسعى إلي تعم
نحو تعمم العموم ويمثل  وعما يشعر ب ة واالسموب الذي يعبر فيو  المعممالطريق ىيشير االتجاه إل

نتيجة  جداً  نحو العموم قوياً  ن االتجاه الذي يممكو المعممو د يكقو  ،ستعداده لمسير نحو تعمم العمومإىمد
ا عن ناتجً  ،وضعيفاً  بسيطاً  ، أو يكون اتجاهً الراسخ عتقادباالشبو أيكون بذلك لمخبرة الكبيرة والطويمة، و 

نما يتقمب  ا ثابتاً ون االتجاه راسخً فكار اآلخرين، وفي ىذه الحالة ال يكبأ متأثراولية أو أمعمومات  وا 
ىميتو، وبقدر أم و يعكس اتجاه الطبلب نحو العموم تقديرىم لقيمة ىذا العمو ، خرينألا داءأويتبدل حسب 
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جاىاتيم اتفي  يختمف المعممون .جابية نحوهإية وقيمتو عالية تكون االتجاىات ىميتو كبير أما تكون 
في سموكو في  مباشراً  تأثيرا، ىذه االتجاىات تؤثر يااصة بوم، ولكل منيم اتجاىاتو الخنحو العم

يستطيع المعمم تحديد ما إذا كانت  ،تجاىات عند المعممينيمكن قياس اال المواقف التعميمية.
وذلك من خبلل  جابية وما إذا كانت قوية أو متوسطة أو ضعيفةإياالتجاىات نحو العموم سمبية أو 

تحديد موقفو من تعمم العموم سواء كان بالموافقة أو  يا من الفردفيتجاىات التي يطمب المقاييس ا
دي ن موضوعيتيا منخفضة بشكل ممموس، وىذا يؤ أ ،االتجاىات ذاتيةو  ،الرفض أو أىم درجة بينيما

محة يا قد تكون متساأنكما و  ، أو غير صحيحة وغير متماسكة،ن تكون إما سميمة وصحيحةأإلي 
 أو متعصبة ال ترى إال نفسيا وصاحبيا. كارىم،أفاآلخرين و  ممينخذ بالحسبان اتجاىات المعأت
 

تجاىات نحو العموم منيا: الفي تنمية ا اً ييجاباثر أن التعمم الذاتي إلى أ دراساتالعديد من ال شارتألقد 
واتجاىات الطمبة نحو  و  يوجد عبلقة بين طريقة تعميم العمومأنحيث  (.2005 ،عبيد والزعبيدراسة )
لي الطرائق التي يستخدميا ا  ، و حجاميم قد يرجع إلي سموك المعممإأو عمى العموم بال الطمبة إق، فالعموم

ن االتجاه نحو العموم يتكون من أ( 2004،سنمح) وضحت دراسةأي تدريس العموم، حيث مع طمبتو ف
لمادة وبيان ايسو. ومن ىنا يصبح ترغيب المعممين في تدريس اتجاىات التمميذ نحو المعمم وطريقة تدر 

المنيج والمعمم وطريقتو في تدريسيا والوسائل و مىميتيا من أىم أىداف تدريس العمو أجماليا وقوتيا و 
ن لتربويو كد كثير من األ من جيد في تحسينيا وتطويرىا، فالتعميمية التي يستخدميا وغيرىا، وميما بذ

جابي نحوىا يااك اتجاه ما لم يكن ىنم العموم ين يكون ليا تاثير كبير عمى تعمأىذه الجيود ال يمكن 
وتغيير االتجاىات نحو المواد ىو في تكوين  ميماً  ومن أىم ىذه العوامل التي تمعب دوراً  لدى المعممين

  .(Daviad، 1988) نميعمفي اتجاه الم جابياً ايبيراً ك ستراتيجيات التدريس التي ليا اثراً إ
 

رار في ستمعمم لبلالرغبة لدى الم زود؛فيي تي التعممعامل رئيسي ف جاىاتتاالتمثل ن لذلك يمكن أ
 فيي تسيم ،ستفادة مما يتعممو وتوظيفو في حياتو العمميةألطاقاتو نحو ا ثمارستاالتعمم وتحفزه عمى 

 .م العموميساسي في تعمأبدور 
 

يقوم  تؤدي االتجاىات وظائف حيوية في شتى مجاالت الحياة بالنسبة إلى الفرد والجماعة، حيثوبيذا 
والمعرفية حول بعض النواحي في المجال  اإلدراكيةاالتجاه بتحديد السموك وتفسيره، وتنظيم الدافعية 
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الذي يعيش فيو الفرد ويستثير القدرة عمى السموك واتخاذ القرارات في المواقف النفسية المختمفة في شئ 
قف من المواقف، ويبمور العبلقة يا مو من االتساق من دون تردد أو تفكير مستقل في كل مرة يتكرر في

بين الفرد وعالمو االجتماعي من خبلل توجيو استجاباتو نحو األشخاص والموضوعات بطريقة تكاد 
، ونجده في الوقت نفسو تفسير السموك االنساني والتنبؤ بوتكون ثابتة، وتعد االتجاىات وسيمة مناسبة ل

يقولو الفرد وما يعممو، ويعد قياس االتجاىات من حاجة انسانية تستيدف االتساق واالنسجام بين ما 
موضوعات القياس النفسي الميمة ألن قياسيا تمكن من التنبؤ بمدى وزمن التغيير االجتماعي المنتظر 
حدوثو في أي جماعة من الجماعات عن طريق قياس اتجاىات أفراد الجماعة، كما يفيد في تعرف 

ا تزود الباحث بمعرفة العوامل التي تؤثر في نشأة االتجاه مدى صحة أو خطأ الدراسات النظرية ألني
وتكوينو واستقراره وتطوره ويساعد في تعديل أو تغيير اتجاىات الجماعة نحو موضوع معين في ميادين 

 (. 2007 ،المغربي) اعة واألعبلم وغيرىاعدة كالتربية والتعميم والصن
 
ساسي الذي يتم من خبللو ألعمم ىي المطمب االمتجاه لدى ن وجود االأ( 2008، كو كوج)تذكر كما و 

ما يقدمو ليم من موضوعات ستطبلع المتعمم وذلك بحب ا ستثارةاعمم في ذا نجح المإف ،ميحدوث التعم
وبحياتيم الحالية والمستقبمية فقد خمق لدييم رغبة قوية في التعمم، وىنا يصبح  ىتماماتيمباترتبط 

عتماد عمى الذات لمتوصل إلي المعرفة الذل الجيد والبحث والممشاركة وب المتعمم عمى استعداد
ويحتاج  ،إليياأر التي يمجبل تتعدد وتتنوع المصاد ،لمتعمم وحيداً  ، وال يصبح المعمم مصدراً المطموبة

التعميمي الذي يصبح التبلميذ متعطشين فيو  تنويع ليخمق التعميم ىذا الجوالي إل المتعمم و المعمم
 لمتعمم.
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 انسابقت اندزاساث 1.1



عن الموضوع، قامت الباحثة بالبحث في الدراسات التي تناولت ىذا  اً وعممي اً نظري طاراً إ بناءفي سبيل 
الكثير من الدراسات  ىلمعمومات العالمية، ولم تتوصل إلالموضوع في المجبلت والدوريات وفي شبكة ا

ىات الطمبة اسات كثيرة في مجاالت اتجاولكنيا توصمت إلي در )وفق عمم الباحثة(  في ىذا الموضوع
في مجال تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي وعبلقتيا ببعض المتغيرات،  يضاً أنحو التعمم الذاتي، و 
 ىم تمك الدراسات:وفيما يمي عرض أل والميول العممية، كالتحصيل الدراسي،



 :العربية الدراسات 2.2.1
 

 رياضـيات لمصـف الـتعمم الـذاتي المضـمنة فـي كتـاب ات" ميـار بعنـوان (2014( يدراسة الزبـال 
التعـرف عمــى ميـارات الــتعمم  " ىـدفت الدراســة إلـى الثالـث المتوســط مـن وجيــة نظـر المعممــين

الذاتي المضـمنة فـي كتـاب الرياضـيات لمصـف الثالـث المتوسـط ووجيـة نظـر المعممـين وتحميـل 
الوصــفي المســحي والمــنيج الوصــفي المحتــوي، وتحقيقــا ليــدف الدراســة اســتخدم الباحــث المــنيج 

( مؤشرا 25ة مكونة من)داتين لمدراسة االداة االولي استبانألتحميل المحتوي، حيث اعد الباحث 
ميــــارات المشــــاركة بــــالرائ، ميــــارة األســــتفادة مــــن ساســــية وىــــي: عــــة محــــاور أربموزعــــة عمــــى أ

لتقــويم الــذاتي، وتــم يــارات اســتعداد لمــتعمم، محــة فــي البيئــة المحميــة، ميــارات اإلمكانــات المتااإل
ومعممــة لمـــادة الرياضــيات فـــي  ( معممـــاً 185عمــى عينـــة الدراســة مكونـــة مــن) االســـتبانةتطبيــق 

تحميـل المحتـوي لتحميـل محتـوى  اسـتمارةالثانيـة  واألداةينـة جـدة، الصف الثالث المتوسط فـي مد
خدم اظيــرت كتــاب الرياضــيات لمصــف الثالــث المتوســط وفــي ضــوء التحميــل االحصــائي المســت

االســـــتفادة مـــــن  تبـــــالرائ وميـــــاراميـــــارات المشـــــاركة  درجـــــة تضـــــمينن نتـــــائج وىـــــي ا الدراســـــة
االمكانــات المتاحــة فــي البيئــة فــي كتــاب الرياضــيات لمصــف الثالــث المتوســط مــن وجيــة نظــر 
المعممين متوسطة بينما درجة تضمين ميارات االستعداد لمـتعمم وميـارات التقـويم الـذاتي عاليـة، 

وجود تباين في عدد تكررات درجة تضمين ميـارات الـتعمم  شير نتائج التحميل محتوي إلىكما ت
لدراسـة إلـي وجـود فـروق ذات الذاتي في كتاب الرياضيات لمصف الثالـث المتوسـط، وتوصـمت ا

مؤىـل المعمـم الدراسـي وســنوات متغيــر  ( تعـزى إلـى0.05) حصـائية عنـد مســتوى الداللـةداللـة إ
ة في س رياضيات ولصالح عدد سنوات الخبر بكالوريو ل الدراسي اعمى من لصالح المؤى خبرتو،
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التدريس من عشر سنوات فاكثر. وفي ضوء نتائج الدراسة وضع الباحـث عـددا مـن التوصـيات 
منيــــا حــــث مصــــممي المنــــاىج عمــــى زيــــادة درجــــة تضــــمين ميــــارات الــــتعمم الــــذاتي فــــي كتــــاب 

عتبـــار بـــان يكـــون ىنـــاك تـــوازن فـــي درجـــة الرياضـــيات لمصـــف الثالـــث المتوســـط واالخـــذ فـــي اال
، وعقــد ولــيات األتضــمين تمــك الميــارات، بحيــث ال يطغــي كثيــرا  بعضــيا عمــى حســاب الميــار 

، وســـنوات ودورات تدريبيـــة ولجميـــع المعممـــين ذوو المـــؤىبلت الدراســـية المختمفـــة دورات عمميـــة،
مثمـة المعطـاه األو واألنشـطة سـتراتيجيات ستخدام األمختمفة لتطوير خبراتيم في كيفية االخبرة ال

 في الكتاب وتوظيف ميارات التعمم الذاتي.
  ة برنامج قائم عمى استخدام الحقائب التعميمية لتنمية فاعميبعنوان" ( 2014( فىعطيدراسة

 واكسابيم بعض الميارات في العموم االعداديةحمة القابمية لمتعمم الذاتي لدى تالميذ المر 
ف عمى فاعمية برنامج قائم عمى استخدام الحقائب التعميمية لدى "ىدفت الدراسة إلي التعر 

. تبلميذ المرحمة االعدادية لتنمية القابمية لمتعمم الذاتي واكسابيم بعض الميارات في العموم
( تمميذ من تبلميذ الصف الثاني االعدادي وتم تقسيميم إلي 60نت عينة الدراسة من )و تك

واستخدم اداة الدراسة  ،( تمميذا30) واخرى ضابطةا تمميذ (30احداىما تجريبية )،مجموعتين
ستخدام الحقائب التعميمية لتدريس العموم لتبلميذ الصف الثاني االعدادي برنامج قائم عمى ا
،واختبار لقياس الميارات لقياس القابمية لمتعمم الذاتيوكتيب الطالب،واختبار ويضم دليل المعمم،

( بين 0.01عند مستوى ) إلي وجود فرق دال احصائياً  في العموم.وقد توصمت النتائج
متوسطى درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لكل من 

 مقياس القابمية لمتعمم الذاتي واختبار الميارات في العموممصالح المجموعة التجريبية.
 

 عممي التربية االسالمية تنمية درجة ممارسة م( بعنوان" 2013( والسعودي دراسة الحجايا
" ىدفت الدراسة إلي التعمم الذاتي لدى طمبتيم اثناء التدريس الصفي في لواء بصيرا ميارات

تعرف درجة ممارسة معممي التربية االسبلمية لتنمية ميارات التعمم الذاتي لدى طمبتيم اثناء 
قة مبلحظة اشتممت عمى التدريس الصفي، ولتحقيق ىدف الدراسة قام الباحثان بتطوير بطا

( اجراءا وصفيا، تم التأكد من صدقيا وثباتيا، وقد تم تطبيقيا عمى عينة من معممي 17)
( معمما ومعممة من مديرية التربية والتعميم في لواء بصيرا لمعام 35التربية االسبلمية وعددىم )

درجة ممارسة ن ام. ومن ابرز النتائج التي اسفرت عنيا الدراسة: 2011-2010الدراسي 
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معممي التربية االسبلمية لتنمية ميارات التعمم الذاتي لدى طمبتيم اثناء التدريس الصفي جاءت 
متوسطة. كما اظيرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 

(0.05≥αتعزى لمتغيرات الجنس )، وقد  .والمؤىل العممي حول درجة ممارسة ،والخبرة
الدراسة بضرورة ادراج ميارات التعمم الذاتي في برامج تدريب المعممين، وان تكون اوصت 

 .متضمنة في استمارة الزيارة الصفية


  العميا لمنطقة اربد درجة امتالك طمبة المرحمة األساسية بعنوان" (2013( يدراسة العمر
ىدفت "تغيراتاألولى لمكونات التعمم المنظم ذاتيا في مناىج العموم في ضوء بعض الم

في  الدراسة إلي الكشف عن درجة امتبلك طمبة المرحمة األساسية لمكونات التعمم المنظم ذاتياً 
ستواه الصفي، ، وممكونات تختمف باختبلف جنس الطالبمناىج العموم، وما إذا كانت ىذه ال

( طالبا وطالبة من طمبة المرحمة 350، تكونت عينة الدراسة من )وتحصيمو االكاديمي
. ولتحقيق أىداف الدراسة تبنت عميم التابعة لمنطقة اربد األولىاألساسية في مديرية التربية والت

ن درجة امتبلك الطمبة ام ذاتيا ؟. اظيرت نتائج الدراسة الباحثة مقياس لمكونات التعمم المنظ
التعمم( مات والبحث ومعمو  ،عمى بعدي )ادارة بيئة التعمم والسموك لمكونات التعمم المنظم ذاتياً 

ما ( ضمن المستوى المتوسط. كبعد )السموك التنظيمي غير التكيفى، في حين جاء جاء مرتفعاً 
فروق دالة احصائيا في درجة امتبلك الطمبة لمكونات التعمم  اشارت نتائج الدراسة إلي وجود

 وعدم ،وى مستوى التحصيل المرتفعذح ، ولصالتيا تعزى لمتغيرمستوى التحصيلالمنظم ذا
ختبلف جنس إلدى الطمبة تعزى إلي  وجود فروق دالة احصائيا في درجة التعمم المنظم ذاتياً 

 ، وفى ضوء نتائج الدراسة قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات.الطالب ومستواه الصفي




 فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى التعمم الذاتي عمى تنمية بعض  "بعنوان (2012( يعم دراسة
"ىدفتالدراسة إلي معرفة رونية في الدراسات االجتماعية لدى الطالب المعممينلكتأل الكفايات ا

اتبع  ،إلي اى درجة امتبلك الطبلب المعممين بشعبة الدراسات االجتماعية لمكفايات االلكترونية
 Googleالباحث المنيج التجريبي واستخدم اداة الدراسة بطاقة مبلحظة كفاية استخدام برنامج 

 Maps Google Earth  وبطاقة مبلحظة برنامج كفاية تصميم االختبارات االلكترونية
Tests:T  من خبلل برنامجQaizMeadow ،ق دال احصائيا عند وجود فر إلي  توصبللبحث
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المعممين بشعبة الدراسات االجتماعية بكمية  ( بين متوسطى درجات الطبلب0.05مستوى )
عده في اكتسابيم الكفايات باستخدام جوجل ايرث في سوىاج قبل دراسة البرنامج التدريبي وب

تدريس الدراسات االجتماعية لصالح التطبيق البعدي، كما اشارت النتائج إلي فاعمية البرنامج 
التدريبي في تنمية كفايات استخدام جوجل ايرث لدييم وفي تصميم االختبارات االلكترونية وفي 

 استخدام االطالس االلكترونية.
 

 االتجاىات نحو الحاسوب ومعوقات استخدامو في ( بعنوان2012(لريماوي وصبري دراسة ا "
" ىدفت الدراسة إلي التعميم لدى معممي العموم في المدارس الحكومية في الضفة الغربية

العاشر في المدارس الحكومية  عممي العموم لمصفوف من الخامس إلىالكشف عن اتجاىات م
نحو الحاسوب واستخدامو في التعميم، وعبلقة ىذه االتجاىات  الفمسطينية في الضفة الغربية

وسنوات الخدمة في التدريس، وعدد مساقات الحاسوب  ،ببعض المتغيرات كالجنس، والمؤىل
في  بياالتي درسيا المعمم في الجامعة أو الكمية، وعدد الدورات التدريبية التي التحق 

م معممي العموم لمحاسوب في تعميم العموم، الحاسوب، كما ىدفت إلي الكشف عن مدي استخدا
واىم المعوقات التي تمنع معممي العموم من استخدام الحاسوب في تعميم العموم. واستخدم في 

، حيث استخدمت طريقة النظرية المتجددة في ىذه الدراسة المنيجان الوصفي الكمي والكيفي
استخدامو في العموم نحو الحاسوب و  ن اتجاىات معممييج الكيفي. وبينت نتائج الدراسة أالمن

كل  ىو ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين ىذه االتجاىات تعزى إلالتعميم ايجابية. وأن
درسيا المعمم في الجامعة، وعدد الدورات التدريبية، لصالح  عدد مساقات الحاسوب التى من:

معممي العموم ال يستخدمون ن أكثر من ثمثي ا اربعة مساقات فاكثر، كما تبين االذين درسو 
ن ىناك معوقات عديدة تمنعيم من استخدام الحاسوب حاسوب في تعميم العموم. كما وجد أال

 بشرية. ىفي تعميم العموم تتمثل في معوقات مادية اخر 
 

 فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائم عمى التعمم الذاتي لتنمية  "نبعنوا (2011( فيصل دراسة
ى إلالدراسةىدفتوم في رعاية التالميذ الموىوبين بالمرحمة االعدادية "كفايات معممى العم

معرفةكفايات معممي العموم لرعاية التبلميذ الموىوبين في المرحمة االعدادية وذلك من خبلل 
. بع الباحث المنيج الوصفي البنائيتإ، المقترح وفق احتياجاتيم الفعمية البرنامج التدريبي
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 اناث، (2و) رذكو  (3) ،(معممين5)مجموعة من معممي العمومن تكونت عينة الدراسة م
واستخدم الباحث اداة االختبار التحصيمية االدية  ،يعممون بمدرسة ام االبطال االعدادية
.فقد توصمت كتشاف الموىوبين )عينة الدراسة(الموىبة الواختبار القدرات العقمية ودليل كشف 

( بين متوسطى درجات 0.01صائية عند مستوى )حإلدراسة إلي وجود فروق ذات داللة ا
،وكذلك يات األساسية لدى معمم الموىوبينالختبار الكفاين في التطبيقين )القبمي/البعدى(المعمم

، بين ورعايتيم بالمرحمة االعداديةفي اتجاه معممي العموم نحو كيفية اكتشاف التبلميذ الموىو 
، بين ورعايتيم بالمرحمة االعداديةتشاف الموىو وفي بطاقة المبلحظة اداء المعممين اثناء اك
 وفي مقياس الدافعية لصالح التطبيق البعدي.

 
  درجة رضا معممي المرحمة األساسية ومعمماتيا  ( بعنوان2011(دراسة العجموني والجراح"

في مديرية التربية عمان الثانية عن برنامج انتل التدريبي")التعميم المستقل( والمعوقات التي 
ىدفت الدراسة إلي التعرف  "ولدون توظيفيم لمميارات المكتبية في التدريب في تدريسيمتح

معممي المرحمة األساسية ومعمماتيا في مديرية تربية عمان الثانية عن برنامج انتل رضادرجة 
التدريبي، والمعوقات التي تحول دون توظيفيم لمميارات المكتسبة من التدريب في تدريسو. 

ينة الدراسة عمى جميع معممي ومعممات المرحمة األساسية، ممن اتموا تدريبيم عمى اشتممت الع
( معمما ومعممة، وقد تم توزيع اداة الدراسة عمييم جميعا حيث تم 435) البرنامج وعددىم

( فقرة. اظيرت النتائج وجود 50( استبانة مكتممة، وتكونت اداة الدراسة من )306) استرجاع
متوسطة عن برنامج انتل التدريبي وفاعميتو لدى افراد  من عالية إلىدرجات رضا تراوحت 

تل وباجماع الدراسة. كما اشارت نتائج الدراسة إلي وجود معوقات عمى التدريب عمى برنامج ان
 مثل شح االمكانيات من معدات وبرمجيات في مدارسيم.غالبية افراد الدراسة 

 
  التعمم واستخدام نح والطمبة المعممين اتاتجاى"بعنوان (2010) يالشناق ودومدراسة 

" ىدفت الدراسة إلي تعرف اتجاىات المعممين والطمبة نحو الثانوية المدارس في االلكتروني
( معمما ومعممة ممن 28) العموم، وتكونت عينة الدراسة من استخدام التعمم االلكتروني في

( طالبا موزعين عمى 118ي، و)درسو مادة الفيزياء المحوسبة لمصف األول الثانوي العمم
خمس مجموعات في ثبلث مدارس ثانوية لمذكور في محافظة الكرك منيا اربع مجموعات 
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تجريبية تعممت من خبلل االنترنت ومجموعة ضابطة تعممت بواسطة الطريقة العاديية. 
ولتحقق أىداف الدراسة تم استخدام عدد من االدوات بعد التأكد من صدقيا وئباتيا وىي 
مقياس اتجاىات المعممين نحوالتعمم االلكتروني ومقياس اتجاىات الطمبة نحو التعمم 

 تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حصائياً إااللكتروني ولمعالجة البيانات 
واختبار شيفيو لممقارنات البعدية وبعد اجراء المعالجات  حادي واختبار)ت(ألوتحميل التباين ا

بلزمة توصمت الدراسة إلي النتائج االتية: وجود اتجاىات ايجابية لدى المعممين نحو التعمم ال
(. حدوث تغير سمبي 5.00(( من اصل3.76) حيث بمغ المتوط الحسابي الكمي ،االلكتروني

دال احصائيا في اتجاىات الطمبة نحو التعمم االلكتروني حيث كان متوسط عبلمات الطمبة 
 .(3.33) د التجربةعمى المقياس بع

 
في  رىاأثتصميم حقيبة تعميمية ودراسة " بعنوان  (2008الشوا )الكيبلني و  دراسة .10

" ىدفت التحصيل وتنمية االتجاىات نحو الرياضيات لدى طالب المرحمة األساسية في االردن
الفردي  الدراسة إلي الكشف عن مدى فعالية استخدام الحقيبة التعميمية كنمط من انماط التعمم

في تحصيل طبلب الصف السادس وتنمية اتجاىاتيم نحو الرياضيات في االردن، واسئمة 
الدراسة ىي: ىل ىناك فروق بين متوسطات عبلمات طبلب الصف السادس االساسي في 

؟ ىل ىناك فروق بين ضابطة في التحصيل الفوري والمؤجلالمجموعتين التجريبية وال
سادس في المجموعتين التجريبية والضابطة في متوسطات عبلمات طبلب الصف ال

( طالبا من طبلب الصف السادس 72االتجاىات نحو الرياضيات؟ تكون افراد الدراسة من )
( طالبا في المجموعة الضابطة. 39( طالبا في المجموعة التجريبية و)35االساسي بواقع )

 مجسمات من كتاب الرياضياتادوات الدراسة ىي: حقيبة تعميمية لوحدتي الكسور العشرية وال
ي ومقياس االتجاىات نحو ساسي واختبار تحصيمألالمقرر عمى طبلب الصف السادس ا

( ومقارنة ANOVA. واستخدم في المعالجة االحصائية تحميل التباين المصاحب )الرياضات
حصائية بين متوسطات إوجود فروق ذات داللة  ىلدراسة إل. اشارت نتائج االمتوسطات

الطبلب الجموعتين لصالح المجموعة التجريبية عمى اختبار التحصيل )الفوري  عبلمات
 .والمؤجل( وعمى مقياس االتجاىات
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وجيات نظر معممي المرحمة األساسية الدنيا ومعمماتيا  بعنوان" (2006زامل ) دراسة .10
" ونابمسفيمدارس وكالة الغوث الدولية نحو ممارستيم التعمم النشط في محافظتي رام اهلل 

ىدفت ىذه الدراسة إلي التعرف عمى وجيات نظر معممي المرحمة األساسية نحو ممارستيم 
( معمما ومعممة، منيم 75التعمم النشط في محافظتي رام اهلل ونابمس. تكونت عينة الدراسة من)

( عبارة. وقد تم 30( معممة. واستخدمت ىذه الدراسة اداة قياس مكونة من )47(معمما و)28)
%(.ولبلجابة عن سؤال الدراسة 90كيم االداة عن طريق معادلة كرونباخ الفا والذي بمغ )تح

، والختبار الرئيس، تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري، وحساب النسب المئوية
. اظيرت النتائج Fفرضيات الدراسة تم استخدام اختبار)ت( لمجموعتين مستقمتين، واختبار 

( في وجيات نظر معممي المرحمة األساسية الدنيا ≤α 0.05دالة احصائيا )وجود فروق 
ومعمماتيا في مدارس وكالة الغوث الدولية لصالح االناث، مع عدم وجود فروق دالة احصائيا 
بين المعممين عينة الدراسة نحو ممارستيم التعمم النشط تبعا لمتغيرات المؤىل العممي، 

رة، والصف الذي يدرسو المعمم. وفي ضوء نتائج  الدراسة والمحافظة، وعدد سنوات الخب
اوصى الباحث بضرورة تزويد المعممين بمواد ارشادية توجييم الستخدام التعمم النشط، وتنفيذ 

 .ورشات تدريبية حول التعمم النشط وكيفية توظيفو عمميا في عممية التدريس
 

  لرياضيات في المرحمة األساسية العميا " مدى مراعاة كتب ا بعنوان (2005) يدراسة الزعب
" ىدفت الدراسة إلي تحديد ميارات التعمم الذاتي في كتابي في االردن لميارات التعمم الذاتي
داتان احداىما لتحميل شر في االردن، ولتحقيق ذلك اعدت أالرياضيات لمصفين الثامن والعا

من صدقيما وثباتيما. وقد تكونت  المحتوى واالخرى لتحديد وجيات نظر المعممين، تم التحقق
( معمما ومعممة من مدرسي ومدرسات الصفين الثامن والعاشر 24-18عينة الدراسة من )

( معمما ومعممة يدرسون الثامن والعاشر عمى 221-230عمى الترتيب لتحميل الكتابين ومن )
نتائج إن جميع بمحافظة اربد. اظيرت الالترتيب لتحديد وجيات نظرىم من مديريات التربية 

الميارات الواردة في االداتين متوفرة في الكتابين، وان ترتيب المجاالت من حيث تحميل 
المحتوي ىو: األنشطة، االمثمة، االسئمة في الصف العاشر، وىذه النتائج تطابق وجية نظر 

راسة بين متوسط استجابات عينة د حصائياً إالمعممين، كما تبين من النتائج وجود فروق دالة 
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الصف الثامن تعزى لتفاعل الجنس، والخبرة، وكذلك الحال بالنسبة لعينة الصف العاشر، كما 
 اظيرت وجود فروق دالة احصائيا في متوسط استجابات عينة العاشر تعزى لمخبرة.

 
  ( 2005دراسة الصمادي) نحو التعميم الصفي  ات معممات الحمقة األولى"اتجاى بعنوان

التعرف عمى اتجاىات معممات الحمقة االولي من  ىدفت الدراسة إلى" بمساعدة الحاسوب
التعميم االساسي نحو التعميم الصفي باستخدام الحاسوب ومعرفة اثر التخصص والخبرة 
والدورات التدريبية عمى اتجاىاتين، تمثمت اداة الدراسة في استبيان لمقياس االتجاىات، يتالف 

( معممة من معممات 25البة، وكان عدد عينة الدراسة )( فقرات س7( فقرة منيا )35من )
المجال األول والثاني والثالث، ولم تتطرق الدراسة إلي قياس اتجاىات مشرفات مراكز 
المصادر التعمم. اظيرت نتائج الدراسة ان اتجاىات معممات الحمقة االولي من التعميم 

. كما 79.020.سط االتجاه العاموية لمتو االساسي كانت ايجابية، حيث بمغت النسبة المئ
بين اتجاىات  (α≤0.05اظيرت انو ال توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى داللة )

،والتخصص، والدورات ستخدام الحاسوب ومتغيرات، الخبرةالمعممات نحو التعمم الصفي با
في باستخدام التعميم الص التدريبية واتجاىات المعممات الحمقة االولي من التعميم االساسي نحو

 ب.الحاسو 
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 :جنبيةألا الدراسات 2.2.2
 

  اسةدر ( (Selart,A2008ذات ثر المكافاة الداخمية أو الخارجية عمى تنظيم الأ" :بعنوان
معرفة اثر المكافاة الداخمية او الخارجية  إلى الدراسة فتىدة و االبداعية"والدافعية الداخمي

وتم توزيعيم عشوائيا الي  ،األمريكيةكاليفورنيا  وطالبة من طمبة المدارس الثانوية في والية
ومجموعة تمقت تدريبا  ،مجموعتين: مجموعة تمقت تدريبا معو تزويدىا بتعزيزات خارجية مادية

ولم يتم تزويدىا بمعززات خارجية وانما عبارة عن معززات ذاتية. وقد اشارت نتائج الدراسة الي 
عمى مقياس التنظيم  اعميية حصمت عمى معدالت ان المجموعة التي لم تزود بمعززات خارج

 . واإلبداعالذاتي والدافعية الداخمية 
 

  دراسة)Yldiz Apinar Ergin2006 اتجاىات معممى العموم نحو أىداف تجارب ( بعنوان"
معرفة اتجاىات معممى العموم نحو أىداف تجارب العموم. وىدفت ى إل الدراسة ىدفتالعموم"

الجنس والخبرة والتخصص والمؤىل العممي وتواجد المختبر وتوافر  معرفة اثر كل من ىإل
( معمما ومعممة من 87االدوات المخبرية ودرجة استخدام المختبر. تكونت عينة الدراسة من)

( مدرسة ولجمع البيانات طبق مقياس االتجاىات نحو 45معممي العموم موزعين عمى )
عدم وجود اثر لكل من متغير الجنس  ىالتجارب المخبرية. اشارت نتائج الدراسة إل

والتخصص والمؤىل العممي في حين اظيرت نتائج وجود فروق ذي داللة في اتجاىات 
المعممين والمعممات تعزى إلي متغير الخبرة وتواجد داخل المختبر في المدرسة ودرجة 

 استخدامو.
 
 دراسة Whippa,Chiarelli(2004 )لذاتيا التعمم في نتاالنتر  ادوات توظيف رأث"  :بعنوان "

االنترنت في التعمم الذاتي واتبعت الدراسة من النجاح في توظيف  قىدفت الى التحق والتي
عينة الدراسة من ستة طبلب في مقرر الدراسات العميا، وتم التعمم  تالوصفي وتالفالمنيج 

 لىإصمت الدراسة تو  ،بنوك البيانات وأربعالتعمم  إدارةاعتمادا عمى االنترنت باستخدام نظام 
التعمم الذاتي مثل تحديد االىداف  لتطبيقنترنت اإل ان الطبلب نجحوا في توظيف ادوات

 .والمراقبة الذاتية واإلقرانواستخدام المخططات البيانية والبحث عن المساعدة من المعممين 
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  دراسةO’Conner (2003 "بعنوان ) اثر استخدام حقيبة تعميمية صممت لتدريس وحدة

" ىدفت الدراسة الى معرفة أثر استخدام حقيبة تعميمية صممت لمثمثات لمصف السادسا
لتدريس وحدة المثمثات لمصف السادس في احدى مدارس والية كنتاكي االمريكية، واتبع 

استخدم في الدراسة اداتين، اختبار تحصيمي ومقياس لبلتجاىات، تم  الباحث المنيج التجريبي،
( طالب وطالبة، موزعين عمى مجموعتين إحداىما 100من ) نتتطبيقو عمى عينة تكو 

الدراسة الى وجود فروق دالة احصائيا في  نتناجضابطة، وقد اشارت  واألخرىتجريبية 
 مقياس االتجاىات لصالح المجموعة التجريبية.في االختبار التحصيمي و 

 
  دراسةCoy (2001 "بعنوان )التعمم النشط في حد اساليب ستخدام حل المشكالت كأاثر ا

" ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف إلى اثر استخدام حل  تنمية ميارات حل المشكالت
المشكبلت كأحد اساليب التعمم النشط في تنمية ميارات حل المشكبلت لوحدة طرح وجمع 
مضاعفات الكسور العشرية وقسمتيا، تكونت العينة الدراسة من طبلب الصف الخامس 

الغربية، وقد اتبع الباحث المنيج التجريبي وتم تقسيم الطبلب إلى  بيتر بمدارس االبتدائي
مجموعتين، مجموعة تجريبية درست باستخدام حل المشكبلت كأحد استراتيجيات التعمم النشط، 

في حل  تحصيبلومجموعة ضابطة درست بالطريقة التقميدية، وقد استخدم الباحث اختبارًا 
التجربة عمى المجموعتين وقد توصل إلى إن ىناك فروق ذات  المشكبلت تم تطبيقو قبل وبعد

داللة إحصائية بين المجموعتين في ميارات حل المشكبلت لصالح طبلب المجموعة 
 التجريبية.

 
  دراسة Fox(1998 "بعنوان ) الحاسبةالمزودة بالرسوم البيانية في  اآلالتفاعمية استخدام

ىدفت الدراسة إلى  ر المتوسط واتجاىاتيم"بيئة التعمم النشط عمى تحصيل طالب الجب
الحاسبة المزودة بالرسوم البيانية في بيئة التعمم النشط عمى  اآلالتاكتشاف فاعمية استخدام 

تحصيل طبلب الجبر المتوسط واتجاىاتيم، وقد تكونت عينة الدراسة من ستة فصول، وقد 
 اآلالتلمجموعة التجريبية استخدم الباحث المنيج شبو التجريبي )استخدم فييا طبلب ا

 اآلالتالحاسبة المزودة بالرسوم البيانية لتشجيع التعمم النشط( وطبلب المجموعة الضابطة 
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الحاسبة التقميدية عمى الرغم من أن كبل المجموعتين درست في بيئة تعمم نشط وقد أظيرت 
ومقياس اتجاىات  يتحصيمالبيانات التي تم الحصول عمييا من أداء الطبلب لثبلثة اختبارات 

عدم وجود فرق يعزى لممعالجة التجريبية بين المجموعتين في التحصيل أو االتجاىات نحو 
الرياضيات في حين أوضحت المعمومات التي تم الحصول عمييا من التقارير الطبلب 
 ومقاببلت المعممين وتقارير الدراسات الفصمية أنو عند المقارنة بين فصول التعمم النشط التي

%ف عدد الطبلب  15إن ىناك زيادة بنسبة اشتركت في الدراسة مع الفصول التي لم تشترك 
 الذين تمكنوا من النجاح في مقرر الجبر المتوسط في فصول التعمم النشط.

 
 
 تعقيب عمى دراسات السابقة:ال 2.3.3

 

وجو التشابو وأوجو حثة ببيان أاض الدراسات السابقة العربية واألجنبية، ستقوم الباستعر من خبلل ا
يث موضوع الدراسة وأىدافيا، منيج الدراسة، ختبلف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة من حاال
داة الدراسة، مجتمع الدراسة، وعينة الدراسة، ومن ثم تسميط الضوء عمى أىم النتائج التي توصمت أ

بيا براز ما تميزت من الدراسات السابقة وا  ستفادة أوجو اال ىضافة إلإلييا الدراسات السابقة وذلك باإل
 بالدراسات السابقة. الدراسة الحالية مقارنتو

 
 ختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:، وأوجو االاالتفاقأوجو  أوالً 

 ىدافيا:من حيث موضوع الدراسة وأ 
 ول موضوع التعمم الذاتييا قد تنابعض عرض السابق لمدراسات العربية واألجنبية نجد أنمن خبلل ال

في مجاالت األداء األكاديمي واالجتماعي. وبمبلحظة ىذه النتائج وغيرىا من نتائج الدراسات التي 
تناولت موضوع طريقة التعمم الذاتي يمكن القول بأنيا أظيرت فوائد ىذا النوع من التعمم في المجاالت 

تي يتجاوز كونو استراتيجية تعميمية تركز عمى عممية التعميمية والنفسية واالجتماعية، أي أن التعمم الذا
التعمم فقط ليرقى إلى مرتبة أعمى وىي تمبية حاجات المتعمم النفسية واالجتماعية فضبل عن التعميمية. 

(، ودراسة 1997(، ودراسة الفيل)2005) دراسة عبيدات والزعبي ة عمى ىذه الدراساتمثمومن األ
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(، 2012موضوع االتجاىات مثل دراسة الريماوي وصبري) تتناول ت( وبعض الدراسا1995الجرداني)
 .(2005(، ودراسة الصمادي)2010) يودراسة الشناق ودوم

دراسة الريماوي  ،ىدفت بعض الدراسات إلي الكشف عن اتجاىات معممي العموم نحو التعمم الذاتي مثل
 (.2005(، ودراسة الصمادي )2012وصبري)

التي قارنت بين طريقة التعمم الذاتي والطريقة دراسات السابقة مع ال زئياً وتتفق الدراسة الحالية ج
 التقميدية عمى فاعمية التعمم الذاتي مقارنة بالطريقة التقميدية، ومن األمثمة عمى ىذه الدراسات دراسة 

 (. 2008الكيبلني والشوا )
 :من حيث المنيج البحثي المستخدم 

 عمى المنيج الوصفي، ومن األمثمة عمى ىذه الدراسات العتماداتشابيت الدراسات السابقة من حيث 
 وغيرىا. Chiarelli(2004)(، ودراسة 2014دراسة الزبالي)

 من حيث اداة الدراسة:.
مثل دراسة الصمادي  ستبانةااللمدراسة وىي  واحدةستخداميا أداة معظم الدراسات السابقة في ا اتفقت

 .(1995) ودراسة محمد (2005)
  مجتمع الدراسة وعينتيا:من حيث 

وعيناتيا من معممي المدارس ختيار مجتمعاتيا ت السابقة العربية واألجنبية في اظم الدراسامع تشابيت
(، إال أن بعضيا 2005(، ودراسة الصمادي )2011ساسي مثل دراسة العجموني والجراح )بشكل أ

 (.2012) ( ودراسة عمي2013الطبلب كعينة ليا  مثل دراسة العمري ) ختارأ
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 ابرز النتائج التي توصمت إلييا الدراسات السابقة: :ثانياً 
 كما في دراسة  المعممين نحو تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي جابية لدىتجاىات إيوجود ا

 .(2005الصمادي )
 جاىات معممي العموم نحو التعمم الذاتي تبعاً بين متوسطى ات حصائياً وجود فروق دالة إ 

 .(2005مثل دراسة الزعبي ) لمؤىل العممي وسنوات الخبرة والتخصص الدراسيلمتغيرات ا
 وجو التميز لمدراسة الحالية:أ 

التعرف عمى اتجاىات معممي  سعييا إلىتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في 
دراسة  كما في  العموم في المرحمة األساسية الدنيا نحو تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي

Yldiz(2006). 
 وجو االستفادة من الدراسات السابقة:أ 

 :ستفيد من الدراسات الحالية من الدراسات السابقة فين
 داتيا.اختيار منيج الدراسة وأ 
 .اختيار مجتمع الدراسة وعينتيا 
 داة الدراسة.بناء أ 
 جراءات الدراسة.إ 
 حصائية.المعالجة اإل 
  رىا.سيوتفمناقشة النتائج 
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 الطريقة واإلجراءات :فصل الثالثال
 مقدمة  3.1 
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 مجتمع الدرسة  3.3
 عينة الدراسة 3.4
 أداة الدراسة 3.5
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 معالجة الدراسة 3.9
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 الفصل الثالث

 

 جراءاتالطريقة واإل
 مقدمة 1.1

 

، ميعداد التحميل العاماإلجراءات التي تم إتباعيا في البحث الحالي، متضمنة: إىذا الفصل  يتناول
تبع عداد أداة  نمن مجتمع المعممي عينة الدراسة ختيارإمنيج الوصفي، وتم الدراسة لم وا  المستيدف، وا 

ضم ىذا الفصل األساليب  داة ، كما وتطبيق األ تجاه نحو العموم،اس االثمة في مقيالمتم الدراسة
 .ستخداميا بعد تطبيق أداة الدراسةحصائية التي تم ااإل
 

 واجراءاتيا الدراسة يةمنيج 1.1

 

 .لطبيعة المشكمة ومتغيراتيا لمبلءمتو الوصفي نظراً المنيج  ت الباحثةمستخدا
 

 وعينتيا مجتمع الدراسة 1.1
 

 محافظات الضفةمن مدارس العموم في المرحمة األساسية الدنيامعمميجميع  جتمع الدراسة منف مألت
 معمماً  (1600) البالغ عددىمو  ،الغربية محافظات الضفة فيالتابعة لمديرية التربية والتعميم الغربية
 توزيع تم ، حيثم2014/2015ثاني من العام الدراسيمفصل الالمنتظمين في الدراسة ل، عموم  ومعممة

ومحافظة بيت لحم، ومحافظة رام اهلل،  ،محافظة القدسىي: و  محافظات ربعأ إلى مجتمع الدراسة 
 توزيع مجتمع الدراسة:االتي يبين الجدول ، و ومحافظة الخميل
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 عداد معممي العموم بمحافظات الضفة حسب المنطقة التعميميةأ توزيع: (3.1الجدول )
 

  المنطقة التعميمية 
 

 الجنس
 

 المجموع
 

 النسبة المئوية
 اناث ذكور

 24.0 395 240 155 محافظة القدس
 26.0 400 210 210 محافظة رام اهلل
 25.0 410 200 210 محافظة بيت لحم
 25.0 400 225 200 محافظة الخميل

   1600 100.0 

 
 

 دراسةعينة ال 1.3
صمي، لمجتمع األمن ا ةومعمم ( معمماً 1600) من بين (معمما ومعممة 120) عينة الدراسة من تكونت

ن المدارس التابعة مموم في المرحمة األساسية الدنيا معممي العمن ىا بالطريقة العشوائية ختيار احيث تم 
 راد عينة الدراسة تبعاً أف( توزيع 3.2)ويوضح الجدول ،الغربية مديريات التربية والتعميم بالضفةل

 :راسةلمتغيرات الد
 

والتخصص  جنس والمؤىل العمميفي ضوء متغير ال اسةعينة الدر راد أفوزيع ت: (3.2جدول )
 دورات وعدد ال وسنوات الخدمة الدراسي

 
 

 
 

 فئات المتغير

 
 عدد العينة

 
 

 العدد
 

 النسبة المئوية

 
 الجنس

 86.7 104 ذكور
 13.3 16 ناثإ

 100.0 120 المجموع
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 الدراسة اةأد 1.1


في ىات معممي العموم اجات تعرف عمىلم مقياسعتماد تطوير واىداف الدراسة قامت الباحثة بأيق لتحق
دوات أم تصميلكيفية  ي تفصيبلً يموفيما  ،بطريقة التعمم الذاتي عمومتعميم النحو المرحمة األساسية الدنيا 

 الدراسة:
 :نحو العمومىات اجتاال مقياس 

 :تيةالمصادر اآل خبلل نوذلك م وليةألفي صورتيا  ا نةستباألاصياغة  تم
حاث في مجال التربية، حيث تمت أبل جامعية و دب التربوي من كتب ورسائألعمى االباحثة  طبلعابعد 
عدد من مكونات نحو المعممين  ىاتاجتابيانات تتعمق بموضوع واستييس راجعة مجموعة من مقام

قنيات تعميمية(،ت )مقررات دراسية، العممية التربوية  

 
 

 المؤىل العممي

 20.5 24 قلفأ دبموم
 68.3 82 لوريوسبكا

 11.7 14 كثرماجستير فأ
 100.0 120 المجموع

 
 التخصص الدراسي

 58.3 70 معمم عموم
 41.7 50 معمم صف

 100.0 120 المجموع
 

 سنوات الخدمة
 56.6 58 سنوات 10حتى 

 43.3 52 سنوات 10أكثر من 
 100.0 120 المجموع

 
 عدد الدورات 

5 42 35.0 
10 52 43.3 
15 12 10.0 
 11.7 14 15أكثر من 

 

 

07101171 انًجًىع
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  استفادت الباحثة من مجموعة من مقاييس االتجاىات التي توضح طريقة إعداد مقياس
خرى من اجل تحديد روع تعميمية أاالتجاىات كما استعانت بعدد من المقاييس التي تمت في ف

 ، االتجاىات العممية، ومن ىذه المقاييس مقياس محمد زقوتعبارات وابعاد استبانة 
قامت الباحثة باالطبلع عمى مقياس لبلتجاىات نحو التعمم الذاتي لكنو موجو وكما 1993

 والذي 1988 مخبري الذي صمم من قبل زيتونتجاه نحو العمل الاال قياسم لمطمبة وىو
ومعممي العموم في مرحمتي التعميم لطمبة ا قياس مستوى االتجاه المخبري لدى ىييدف إل

ستفادت الباحثة من ىذه المقاييس في إعداد عبارات حيث إ األساسية والثانوية سواء بسواء.
 .المقياس، و تمت صياغتيا بما يتبلءم مع البيئة الفمسطينية

  بخاصة دراسة كل من من خبلل مراجعة دراسات سابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة و
حيث وجد أن معظم الدراسات السابقة استخدمت مقياس  2003نصار،و   1988زيتون،

 ليكرت ولقد تم استخدامو في ىذه الدراسة حيث أنو يتناسب مع قياس االتجاىات العممية.
 ىي: وىذه المعامبلت      
 شتمل عمى عشرة بنود.وقد ا في تعميم العموم التعمم الذاتي طريقة ألول : تفضيلا المعامل 
 شتمل عمى عشرة وقد ا في تعميم العموم لذاتيالتعمم اطريقة  : إمكانية تطبيقالثاني المعامل

 بنود.
 ممحقتمل عمى عشرة بنود.وقد اشتعميم العموم  الذاتييالتعمم طريقة ب ىتماماأل :الثالث المعامل 

، ومن ثم تمت صياغة الفقرات الخاصة بكل محور وقد روعي في صياغتيا القواعد (1)
ي صياغة بنود مقاييس االتجاىات بشكل عام، وقد بمغ عدد فقرات االستبانة في المتبعة ف

 ( فقرة سمبية.14( فقرة إيجابية، و)16فقرة منيا)( 30) صورتيا االولية
  ،تصحيح االداة: اعتمدت االستبانة عمى سمم إجابات متدرج ذي خمسة بدائل) موافق بشدة

عطيت البدائل السابقة عمى الترتيب أحيث  موافق، متردد، غير موافق، غير موافق بشدة(
 ( ويتم عكس التدريج تمامًا لمفقرات السمبية.5،4،3،2،1) الدرجات التالية
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 صدق االداة 1.6
 

قرات الف سابانت"مدى  (وبستبانة )نوع من صدق المحتوى يقصد لبل يصدق الظاىر اللمتحقق من 
 :"لمسمة المقاسة

ددت المحاور الثبلثة السابقة، وما تفرع عنيا، والتي بمغ عددىا ن حبعد أداة ض االقامت الباحثة بعر 
ء ىيئة التدريس عضاأ( من 4)عمى لجنة من المحكين  ساسية،لثبلثة محاور أ ،فرعياً  ثبلثون عنصراً 

في عبارات  ىالرابداء إالذين طمب منيم  ،بجامعة القدس عموم التربويةالتدريس بكمية ال ساليبأبقسم 
 نحو في المرحمة األساسية الدنيا ممي العموموشموليتيا لقياس اتجاىات مع مبلءمتيا المقياس من حيث

بناء  ،ضافةإمن حذف أو  ،جراء بعض التغييرات والتعديبلتإ، وقد تم طريقة التعمم الذاتيتعميم العموم ب
المعدل وقد بمغت فقرات المقياس ، في صورتيا النيائية داةاأل كتممتان أىاء المحكمين، إلر آعمى 

 ارتباطأما فيما يتعمق بمدى فقرة سمبية.  (14( فقرة إيجابية و)16( فقرة منيا )30)بصورتو النيائية 
صدق المقياس فقد حسبت معامبلت ىذه االبعاد مع بعضيا بعضًا ومع الدرجة الكمية كمؤشر ل

تفضيل  (810.)غ بين ىذه األبعاد مع بعضيا البعض وارتباطيا مع الدرجة الكمية، حيث بم االرتباط
التعمم طريقة ب االىتمام (0.80)التعمم الذاتي، وطريقة  ، إمكانية تطبيقتعمم الذاتيال طريقة
 تي يبين ذلك:والجدول اآللمدرجة الكمية  (0.81،و)الذاتي

 
 
 يجابية والسمبية حسب مجاالت الدراسة(: توزيع فقرات أداة الدراسة اإل3.3جدول )ال
 

 الرقم
 

 المجال
  لفقراترقام اأ

 السمبية  يجابيةاإل  المجموع
 التعمم الذاتيطريقة تفضي  1

 في تعميم العموم.
 

1, 2, 3, 4, 5, 6 
7, 8, 9 

 
10 

 
10 

2  
التعمم  طريقة تطبيق إمكانية
 .في تعميم العموم الذاتي

 
11, 15, 16 

 
12 ,13, 14 

17, 18, 19, 20 

 
10 
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م التعم طريقةب ىتماماال 3
 .يم العمومالذاتي في تعم

 
24, 25, 28, 29 

 
21, 22, 23 
26, 27, 30 

 
10 

 30 14 16 المجموع

 
 

  Factora Analysisالعاممي: التحميل
فقرة باستخدام  (30)ت البالغ عددىاعمى مستوى الفقرا(Factor Analysis) العاممي جراء التحميلإتم 

كد من صدق بناء المقياس، ألمت وذلك (Princple Component) طريقة تحميل المكونات الرئيسية
في  ستخداما  اساليب الأكثر امن التي تعد  (VarimaxRo) رو كما تم استخدام تطوير الفاريماركس

تجاىات نحو تعميم العموم بطريقة التعمم النة استباامعامبلت  استخراججل أك من وذل التحميل العاممي
 نتمائياإلعناصر ال بجميع خذألضرورة ا ىت إلعاممي لمعباراشارت نتائج التحميل الأالذاتي. وقد 

 واالحتفاظ ،خرىأمن جية  موجبولتمتعيا بتمييز  ،نيا المقياسالتي تضم بعادألا جميعالواضح ل
( عبارة لكل بعد. وقد 10بعاد الثبلثة بواقع )ألزعة عمى اعبارة مو  (30ىا)وعددكميا بالعبارات 

( من مجموع التباين الكمي، كما تجاوزت قيمة %80) ووامل الثبلثة المذكورة ما قيمتستوعبت العا
صدق االفتراضي الذي تم عمى أساسو بناء عبارات الالجذر الكامن لكل منيا الواحد، وبذلك تحقق 

يبين العوامل الثبلثة المكونة لمدى االتجاه وتسمياتيا وتشبع العبارات  (3.4)والجدول ،المقياس
 بعوامميا:

 
 ل الثالثة المكونة لمقياس االتجاه وتسمياتيا وتشبعات العبارات بعواممياالعوام:  (43.الجدول )

 
 الرقم
 

 
 وعباراتو معاملال

 
 التشبعدرجة 

 
 

 
  .في تعميم العموم التعمم الذاتيطريقة تفضيل ::األولمعامل ال
 

 
.620 

 440. فكر بتعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي.أشعر بالسعادة عندما أ 1
 580.عممو بالطريقة أن أمن  عمم العموم بطريقة التعمم الذاتي بدالً أن أأفضل  2
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 الرقم
 

 
 وعباراتو معاملال

 
 التشبعدرجة 

 .عتياديةاال 
 450. التبلميذ المفاىيم العممية بطريقة التعمم الذاتي. كتشافاعند  باالرتياحشعر أ 3
 340. عند اكتشاف التبلميذ المبادئ العممية بطريقة التعمم الذاتي. باالرتياحشعر أ 4
 520. االعتياديةمم العموم بطريقة التعمم الذاتي بداًل من تعميمو بالطريقة أفضل أن أع 5

 
 590. أحب تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي. 6
  .قيمة بشذىمباننى أقو شعر أقيامي بتعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي يجعمني  7

.500 
 670. ناقص وغير ممتع. ىو عمل ن تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتيأعتقد بأ 8

 
 520. .بطريقة التعمم الذاتي العمومشعر بالمتعة والسرور عند تعميم ا 9

 500. من تعميمو بطريقة التعمم الذاتي. عمم العموم بشكل مباشر بدالً أفضل أن أ 10
 
 

 
 .في تعميم العموم التعمم الذاتيطريقة إمكانية تطبيق : الثانيمعامل ال

  

 

الذاتي فان ميما تواجيني من صعوبات في تعميم العموم بطريقة التعمم  شعر بأنوأ 11
 .عمى حميا لدى القدرة

.380 

261. اشعر بأن تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي عمل متعب.07



ساحتاج ن الوقت المتاح لي في تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي اقل مما أشعر بأ03
 .وإلي



.441

أكثر لمعموم، لكي اتمكن من تعميم  ن يتضمن البرنامج المدرسي حصصاً أرغب أ01
 .العموم بطريقة التعمم الذاتي مستقببلً 

.631

متاعب من ال ن تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي يسبب لي كثيراً أشعر بأ02
 واالزعاج.

.741



موم بطريقة ن يتضمن منياج العموم مضامين أكثر تمكن من تعميم العأغب أر 03
 التعمم الذاتي مما ىو عميو.

.151 

04

رع١ٍُاٌعٍَٛثطش٠مخاٌزعٍُاٌزارٟٔظشاٌض١كاٌٛلذفيسغتالأ



.481

ن تصرفات الطمبة في حصة العموم تجعمني غير مستعد لتعميم العموم أشعر بأ05
 بطريقة التعمم الذاتي.



.561
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 الرقم
 

 
 وعباراتو معاملال

 
 التشبعدرجة 

 تي مضيعة لموقتاعتبر تعميم العموم بطريقة التعمم الذا06

.151

461. ن تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي يتطمب جيدا يفوق طاقتي.شعر بأأ71

 

 

 

 
 .في تعميم العموم  التعمم الذاتيطريقة ب ىتمامالا :لثالثامعامل ال

  



الطمبة الذين يقومون بتعمم العموم بطريقة التعمم الذاتي يمكن أن يكونوا  أعتقد أن70
 أفضل في المستقبل. باحثين

6271

711. .حس باليم والقمق عند التفكير في تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتيأ77

ْرع١ٍُاٌعٍَٛثطش٠مخاٌزعٍُاٌزارٟس١ىْٛعّالِفشٚضبعٍٝسغّبشعشثأا73

ع7ٟٕ

.711

791. ن يكون في المدرسة طرقا لمتعمم الذاتي في تعميم العموم.أمني أت71

791. ن طريقة التعمم الذاتي لمعموم جزء ال يتجزء من تعميم العموم.أعر بأش72

رغب في تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي الن نتائجو ال تتفق مع الطرق أال 73
 الحديثة في التعميم.



.741

74.581

العموم بالطرق ن تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي ال يقل شانا عن تعميم أعتقد بأ75
 االخري.



.481

ن قيامي بتعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي يعمل عمى زيادة اىتماماتي شعر بأأ76
 العممية.

.461

 ن تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي ىو عمل روتيني وممل.أشعر با31

.451
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 :داةألاثبات  1.7

 

 داةألثبات ا التأكد منوفي ىذه الدراسة تم  ،التربوي دبألعديد من طرائق حساب الثبات في اىناك ال
انت قيمة ، إذ ك(Alppha Cronbach) طريقة ألفا كرونباخ يوى الداخميتساق ألا طريقةستخدام اب

بلت اتجاىات معممي العموم في المرحمة األساسية الدنيا نحو معامبلت الثبات لكل معامل من معام
 (:3.5) الجدول موضحة في  لممقياس الكمي لمفقرات كما ىيو  تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي

 
 
ت اتجاىات المعممين نحو تعميم العموم بطريقة مالاعل من مماعمعامل الثبات لكل م: (3.5ول)جدال

 التعمم الذاتي
 

 عاملالم
 
 عاملالماسم 

 
 كرونباخ الفأ

 
1 

 
 .في تعميم العموم الذاتي لتعممطريقة اتفضيل 

 
0.84 

 
2 

 
 .في تعميم العموم التعمم الذاتيطريقة انية تطبيق مكإ

 
0.65 

 
3 

 
 .في تعميم العموم التعمم الذاتيطريقة ب االىتمام

 
0.73 

 
 معامل المقياس الكمي

 
0.81 

 
( ىي نسبة أعمى من الحد االدنى المقبول، 0.81( أن نتيجة االختبار)3.5) يتضح من ىذا الجدول

ن أداة جمع البيانات المستخدمة في ىذه الدراسة صادقة %( وعميو يمكن القول: أ60وىو)
وتحقق غراض البحث العممي أتناسب  الثبات توفر لو درجة عالية من قد ن المقياسأىذا عني يو وثابتة.

موثوقية في ثبات نتائجو عند تطبيقو لقياس مدى اتجاه معممي العموم في المرحمة األساسية الدنيا نحو 
 .التعمم الذاتيتعميم العموم بطريقة 
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 ةجراءات الدراسإ 1.8

 

 تي:آلات البحثية في ىذه الدراسة في اجراءإلتتمثل أىم ا
تباع إتم  ةختبار فرضيات الدراستخداميا الساوثباتيا وصبلحية  دواتألا كد من صدقأبعد الت

 الخطوات التالية عند تطبيقيا:
  (4ممحق رقم ) العمياالحصول عمى كتاب تسييل ميمة لمباحثة من عمادة الدراسات. 
 السماح لمباحثة بتطبيق الحصول عمى موافقة دائرة التربية والتعميم بالمدارس الحكومية ب

 .الغربية ية والتعميم في محافظات الضفةمدارس التربب العموم عمى معممي ومعمماتوات دألا
 ديم التسييبلت ىدافيا لتقوأيرىا ومعممى العموم حول الدراسة مدوالتحدث مع  رسازيارة المد

 الدراسة. زمة بخصوصبلال
 عشوائيةة البالطريق يار العينةختاالدراسة و  اتتحديد عين . 
  ذلك لمحصول عمى و  الفصل الدراسي الثاني عمى العينة منىات اجتمقياس االتم تطبيق

 .ية الخاصة بنتائج الدراسةحصائإلالتي تساعد في العمميات ا المعمومات 
 اي في الفصل  .م2014/2015ام الدراسي فصل الدراسي األول لمعتطبيق الدراسة بعد ال

 م.2015الدراسي الثاثي 
 :Manipulatin Statisticalة الدراسةمعالج 1.9

 

 (3.5)ئي حسب التوزيع الموضح في الجدولحصاإلدخاليا في البرنامج اا  داة و األ تم تصحيح
 :الدرجات المعطاة لمتقديرات حسب نوع الفقرة
 قدير الدرجاتت(: 3.6(جدول

 
 التقدير

 
 الفقرات الموجبة

 
 الفقرات السالبة

 1 5 موافق بشدة
 2 4 موافق
 3 3 متردد

 4 2 غير موافق
 5 1 غير موافق بشدة
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جاباتيم بخصوص مقياس إل موم بطريقة التعمم الذاتي وفقاً م العياتجاه المعممون نحو تعمد يحدتم تو 

 (.3.6)ل االتجاه كما ىو مشار إليو في الجدو 

 :(2005صمادي )دبيات السابقة مثل الألجوع الى العديد من الدراسات و اوقد بنى ىذا التقسيم بعد الر 
 

 تحديد اتجاه المعممين نحو تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي:(3.7الجدول )
 

  نوع االتجاه  
 

 المتوسط الحسابي
 

 موجب
 

 فما فوق 3.1
 
 محايد

 
3-2.1 

 
 سالب

 
 2.1من  االقل

 
 

  Descriptive Statistics حصائية المستخدمة:اإلاألساليب  1.13 
 حصائيالبرنامج اإلستخدام اب تم تحميل البيانات سئمة الدراسة جابة عن ألئل (spss)،  تم كما

 :لتاليةحصائية اام المعالجات اإلستخدا
  الفا كرونباخ ادلةستخدام معمعامل ثبات األداة باحساب (Cronbach alpha). 
 نحرافات المعيارية إلالمتوسطات الحسابية واتم حساب  جابة عن سؤال الدراسة األوللئل

جاىات معممى العموم في المرحمة األساسية الدنيا نحو تعميم العموم لتحديد ات والنسب المئوية
 .بطريقة التعمم الذاتي

 ت(ختباراستخدام اتم  جابة عن سؤال الدراسة المتعمق بالمتغيرات ذات المستويينلئل( 
عرفة ما إذا كان ىناك فروق بين لم (Independent t-test) مستقمتينالممجموعتين ل
جاىات معممى العموم في المرحمة األساسية الدنيا نحو تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي ات

 .تعزى الختبلف الجنس والتخصص الدراسي وسنوات الخدمة
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 استخدام تحميل تم  تعمق بالمتغيرات ذات أكثر من مستويينجابة عن سؤال الدراسة الملئل
ممي العموم وفقا لمعرفة الفروق في اتجاىات مع( One Way ANOVA)التباين االحادى

 .الدوراتمي وعددلمتغيرات المؤىل العم
 
 

 (Varibles Statistical)متغيرات الدراسة: 1.11
 تشمل متغيرات الدراسة الحالية عمى ما يمي:

 

 (:  Indendent Varibles) المتغيرات المستقمة أواًل:
 وىي في ىذه الدراسة : 

 (. اناث ور،ذك ) و فئتانول :الجنس
 (. عمىبموم فأقل، بكالوريوس، ماجستير فأد ) فئات ثبلث ولو المؤىل العممي:
 ( واتسن 10أكثر من  ،سنوات 10 ىحت ) تانفئ  ولو سنوات الخدمة:

 (. معمم صف، معمم عموم ) ي: ولو فئتانالتخصص الدراس
 (15، أكثر من 15-10، 10-5، 5حتى  فئات ) ربعلو أو  عدد الدورات:

 
 :Dependent Variblesالتابعة  المتغيراتثانيًا: 

في ىذه الدراسة ىي: اتجاىات معممى العموم في المرحمة األساسية الدنيا نحو تعميم العموم بطريقة 
 التعمم الذااتي.
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 الفصل الرابع: نتائج الدراسة
 نتائج الدراسة 4.1
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 الفصل الرابع:
 نتائج الدراسة:

 

 نتائج أسئمة الدراسة 3.1
بيانات عينة الدراسة، وأىم التحاليل اإلحصائية المستخدمة في مقارنة متغيرات  ىذا الفصليتناول 

دراسة مع العمم بأن مصدر ىذه الجداول جاء نتيجة التحاليل اإلحصائية التي الدراسة وفقًا ألسئمة ال
 وذلك عمى النحو اآلتي:  والتابعة عمى متغيرات ىذه الدراسة المستقمة أجرتيا الباحثة

 
  من الدراسة رئيسالنتائج المتعمقة بالسؤال ال 4.1.1

 اسة :من الدر  اآلتي الرئيس السؤال تم في ىذا البند اإلجابة عمى
 نص السؤال الرئيس من الدراسة عمى :

 اتجاىات معممي العموم في المرحمة األساسية الدنيا نحو تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي؟.ما 
درجة د تحديكذلك و ، الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات حسابعن ىذا السؤال تم  جابةولئل

 (4.1) :الجدول  يوضحياكما ، و لفرعية لبلستبانةا المعامبلت من عمى كل معاملاالتجاه 
 

لمعيارية ودرجة االتجاه لكل معامل من (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا4.1الجدول )
 الكمي لالستبانة المعامالت الفرعية ولممعامل

 
رقم 

 عاملالم

 
 المعامل

 
 المتوسط الحسابي

 
االنحرافات 
 المعيارية

 
 درجة االتجاه 

في تعميم  طريقة التعمم الذاتيتفضيل  1
 .العموم

 مرتفعة 0.54 3.91

في  طريقة التعمم الذاتي إمكانية تطبيق 2
 .تعميم العموم

 مرتفعة 0.48 3.49

في تعميم  بطريقة التعمم الذاتي االىتمام  3
 .العموم

 مرتفعة 0.68 3.72

 مرتفعة 0.52 3.70 الدرجة الكمية 
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سط استجابات جميع أفراد عينة الدراسة عمى االستبانة قد بمغ أن متو  : (4.1يتضح من الجدول )
إليو، عمى أن معممي العموم  االستنادتم  يلممعيار الذ( مما يدل وفقًا 0.52( بانحراف معياري )3.70)

 في المرحمة األساسية الدنيا لدييم اتجاىات إيجابية نحو تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي.
( عمى 3.70-3.91ت مابين )المتوسطات الحسابية قد تراوحأن  : (4.1)ولمن الجد كما يتبين
معمم العموم نحو  س اتجاىا إيجابيًا لدىفرعية وىي متقاربة من حيث القيمة وجميعيا تعكال المعامبلت

بشكل أكثر طريقة التعمم الذاتي، وتفضيميم لو، ووجية نظرىم في إمكانية تطبيقو، واىتماميم بو. و 
تفضيل طريقة  ابات معممي العموم عمى فقرات معاملن المتوسطات الحسابية الستجحظ أتفصيبل ال
ستجابات عمى فقراتو ن االنحرافات المعيارية لبل( وأ3.49 -3.91)  وحت مابينتي تراالتعمم الذا

( حيث جاءت اتجاىات معممي العموم ايجابية نحو حدوث التعمم 0.48 -0.54تراوحت مابين )
ما فيما يتعمق ألى كافة المدارس، دخالو إراتيجيات التعميم األخرى وضرورة إقو عمى استفو الذاتي، وت

ن المتوسطات الحسابية فيبلحظ أ في تعميم العموم إمكانية تطبيق طريقة التعمم الذاتي بمعامل
ن االنحرافات ( وأ3.72-3.49) ال تراوحت مابينالستجابات معممي العموم عمى فقرات ىذا المج

( حيث جاءت اتجاىات معممي العموم 0.68 -0.48جابة عمى فقراتو تراوحت مابين ) ارية لبلستالمعي
دارة، مابين المعمم واإل تفاقاد الدراسية وباالي في مختمف المو ايجابية نحو إمكانية تطبيق التعمم الذات

االىتمام  ق بمعاملتعمم الذاتي. وفيما يتعمالحصة الدراسية لتنفيذ الدرس بطريقة ال ومدى كفاية مدة
فقرات ىذا المجال ن المتوسطات الحسابية الستجابات معممي العموم عمى أبالتعمم الذاتي يبلحظ 

فقراتو تراوحت مابين ن االنحرافات المعيارية لبلستجابة عمى ( وأ3.72 – 3.49تراوحت مابين )
مم مام بطريقة التع( حيث جاءت اتجاىات معممي العموم ايجابية نحو جدوى االىت0.68 -0.48)

وبشكل أكثر توضيحًا تم حساب المتوسطات  ضافية عن التعمم الذاتي،الذاتي، والحاجة إلى معمومات إ
بلت الفرعية ماأفراد الدراسة عمى فقرات كل معامل من المع الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات

 (:4.2كما ىو موضح في الجدول )
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تجاه لكل فقرة من فقرات اال افات المعيارية ودرجة الحسابية واالنحر  (: المتوسطات4.2الجدول )
 االستبانة 

 
رقم 
 الفقرة

 

 
ترتيب 
 الفقرة

 
 الفقرة

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحرافات 
 المعيارية

 
 التشبع

 
درجة 
 االتجاه

1 1 
 

أشعر بالسعادة عندما أفكر بتعميم العموم بطريقة 
 التعمم الذاتي.

 ابيةإيج 3.28 0.73 4.15

أفضل أن أعمم العموم بطريقة التعمم الذاتي بداًل من  2 2
 .االعتياديةتعميمو بالطريقة 

 إيجابية 3.20 0.77 3.93

أشعر بالمتعة والسرور عند تعميم العموم بطريقة  3 3
 التعمم الذاتي.

 إيجابية 3.22 1.08 2.82

أشعر باالرتياح عند اكتشاف التبلميذ المبادئ  4 4
 طريقة التعمم الذاتي.العممية ب

 إيجابية 3.21 0.76 4.28

أفضل أن أعمم العموم بشكل مباشر بداًل من تعميمو  5 5
 بطريقة التعمم الذاتي.

 إيجابية 3.21 1.00 2.68

 إيجابية 3.32 1.01 3.83 أحب تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي. 6 6
قة أشعر بالمتعة والسرور عند تعميم العموم بطري 18 7

 التعمم الذاتي.
 إيجابية 3.33 0.18 3.37

أشعر بالضيق والحرج عند تعميم العموم بطريقة  19 8
 التعمم الذاتي.

 إيجابية 3.33 0.82 2.28

ال أرغب في تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي  26 9
 تجنبًا لضيق الوقت.

 إيجابية 3.35 0.94 3.60

بطريقة التعمم الذاتي  أشعر بأن قيامي بتعميم العموم 29 10
 يعمل عمى زيادة إىتماماتي العممية

 إيجابية 3.35 0.95 2.28

أرغب أن يتضمن البرنامج المدرسي حصصًا أكثر  30 11
لمعموم، لكى أتمكن من تعميم العموم بطريقة التعمم 

 الذاتي

 إيجابية 3.39 0.73 3.85

12 3 
 

 إيجابية 4.0 0.91 3.18يكون أشعر بأن تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي س
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 عمبًل مفروضًا عمى.
شعر بأن تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي عمل أ 7 13

 متعب.
 إيجابية 4.4 0.99 2.43

الوقت المتاح لي في تعميم العموم بطريقة أشعر بأن  8 14
 التعمم الذاتي أقل مما أرغب فيو.

 إيجابية 4.22 0.90 3.63

البرنامج المدرسي حصصًا أكثر  رغب أن يتضمنأ 10 15
 لمعموم لكي أعمم بطريقة التعمم الذاتي مستقببًل.

 إيجابية 4.22 0.78 3.92

عتبر تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي مضيعة أ 13 16
 لموقت.

 إيجابية 3.0 0.58 4.22

شعر بأن تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي يسبب أ 14 17
 .واالزعاج لي كثيرًا من المتاعب

 إيجابية 4.32 1.01 3.83

أشعر بأنو ميما تواجيني من صعوبات في تعميم  15 18
العموم بطريقة التعمم الذاتي، فإن لدى القدرة عمى 

 التغمب عمييا.

 إيجابية 4.36 1.15 2.45

ن الطمبة يمكنيم استيعاب المفاىيم أعتقد أ  23 19
التعمم والمبادئ العممية دون تعمم العموم بطريقة 

 الذاتي.

 إيجابية 4.38 0.83 3.90

ال أرغب في تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي  25 20
 تجنبًا لضيق الوقت.

 إيجابية 4.48 0.92 4.00

ال أرغب في تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي الن  26 21
 نتائجو ال تتفق مع ما أقوم بت عمميًا.

 إيجابية 4.49 0.94 3.60

شعر بأن تصرفات الطمبة في حصة العموم أ 28 22
تجعمني غير مستعد لتعميم العموم بطريقة التعمم 

 الذاتي.

 إيجابية 4.50 1.08 3.15

أشعر بأن الوقت قيامي بتعميم العموم بطريقة التعمم  9 23
 الذاتي عمل روتيني ممل.

 إيجابية 4.51 0.71 3.78

بطريقة  أحس بالضيق عند التفكير بتعميم العموم 11 24
 التعمم الذاتي.

 محايدة 4.50 0.96 2.50

أرتاح لتعميمي العموم بطريقة التعمم الذاتي بالرغم  12 25
 من األعمال األخرى التي تمقي عمى عاتقي.

 محايدة 4.53 0.86 2.27
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26 
 

أعتقد بأن تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي ال يقل  16
 شأنًا عن الطرق األخرى.

 حايدةم 4.54 1.00 2.47

أتمني أن يكون في المدرسة طرقًا أخرى لتعميم  17 27
 العموم.

 محايدة 4.57 0.99 2.60

أشعر بالمتعة والسرور عند تعميم العموم بطريقة  20 28
 التعمم الذاتي.

 حايدةم 4.60 1.20 2.9

29 
 

أرتاح أن أعمم العموم بطريقة التعمم الذاتي بالرغم  21
 ي تمقى عمى عاتقي.من األعمال األخرى الت

 حايدةم 4.60 1.00 2.0

30 
 

ارغب أن يتضمن منياج العموم حصصًا أكثر  22
 لتعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي مما ىو عميو.

 محايدة 4.53 1.04 2.64

 ايجابية 3.13 0.52 3.70 الدرجة الكمية 

 
ون فقرات العموم نحو مضم أن المتوسطات الحسابية الستجابات معممي : (4.2يتضح من الجدول )

تجابات عمى الفقرات قد نحرافات المعيارية لبلسأن اإلو  (2.55-4.15) بيناالستجابة قد تراوحت ما
فقرة  (23الدراسة الحالية يتضح أن ىناك )( وحسب المعيار المعتمد في 1.7 -0.73بين ) تراوحت ما

إيجابيًا نحو مضمون ا عكست اتجاىًا ( وجميعي2.1 -3.1) بيناوحت متوسطات االستجابة عمييا ماتر 
 بيناالستجابة عمييا مامحايدة تراوحت متوسطات فقرة  (7) في حين وجدتنة. فقرات االستبا

ة تجاىات سمبيفي حين لم توجد ا (.1.04-0.96) معيارية تراوحت مابين( وانحرافات 2.50-2.64) 
 لدي معممي العموم نحو مضمونيا.

 
 من الدراسة ةالفرعي ألسئمةباالنتائج المتعمقة  4.1.2

 

 تم في ىذا البند اإلجابة عن األسئمة الفرعية األتية من الدراسة :
 

 إٌزبئحاٌّزعٍمخثبٌسؤاياٌفشعٟاألٚيِٓاٌذساسخ

 
 :نص السؤال الفرعي األول من الدراسة عمى 
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جاىات ات ( بين متوسطاتα≤0.05داللة احصائية عند مستوى الداللة )ىل توجد فروف ذات 
متغير  تعزى إلىالتعمم الذاتي معممي العموم في المرحمة األساسية الدنيا نحو تعميم العموم بطريقة 

 ؟الجنس
الستجابات معممي  نحرافات المعيارية إلتم حساب المتوسطات الحسابية وا ىذا السؤال عمىجابة ولئل
ة داللة الفروق بين تمك المتوسطات تم ولمعرف، الكمي لبلستبانة موم عمى المجاالت الفرعية والمعاملالع

 :(4.2) لمعينات المستقمة كما ىو موضح في الجدول اختبار)ت( استخدام
 

 معممي الحسابية الستجابات متوسطاتالفروق داللة  لمعرفةنتائج اختبار)ت( : (4.3جدول )
 الجنس متغير إلى اً بعالتعمم الذاتي ت نحو تعميم العموم بطريقةفي المرحمة األساسية الدنيا العموم

 
رقم 

 عاملالم

 
 المعامل

 
 المتغير

 
فئات 
 المتغير

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحرافات 
 المعيارية

 
 تقيمة 

 
مستوى  

 الداللة

 
الداللة 
 االحصائية

تفضيل طريقة التعمم  1
 .العمومفي تعميم  الذاتي

 غير دالة 0.13 -1.54 0.55 3.88 ذكور الجنس

 0.50 4.10 إناث

تطبيق طريقة إمكانية  2
في تعميم  التعمم الذاتي

 .العموم

 دالة  0.00 -5.17 0.40 3.41 ذكور الجنس
 احصائيا

 0.63 4.01 إناث

 
3 

االىتمام بطريقة التعمم 
 .في تعميم العموم الذاتي

  0.00 -3.26 0.67 3.64 ذكور الجنس
 احصائيادالة

 0.53 4.21 إناث

 دالة  0.00 -3.48 0.49 3.64 ذكور لجنسا الدرجة الكمية 
 0.53 4.11 إناث احصائيا

 (α≤0.05) دالة احصائيا عند مستوى الداللة


 اتجاىات معممى العموم بين متوسطات حصائيةإ ذات داللةوجود فروق  : (4.3من الجدول ) تبيني
عند الجنس  متغير عزى إلىتالكمي اتي عموم بطريقة التعمم الذتعميم الفي المرحمة األساسية الدنيا نحو 
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حيث بمغت قيمة )ت(  ل األولمامبلت عدا المعا( عمى جميع المعα≤0.05ة )مستوى الدالل
بالنسبة  (. أماα≤0.05( وىي قيمة أقل من قيم )ت( الجدولية عند مستوى الداللة )0.13المحسوبة )

الكمية )ت( المحسوبة  بمغت قيمةحيث  ة،وعمى الدرجة الكمي ل الثاني والثالثمالقيمة )ت( عمى المع
وبالتالي يستنتج رفض ( α≤0.05 )ت( الجدولية عند مستوى الداللة )من قيمأقل ( وىي قيم -3.48)

( في اتجاىات α≤0.05الفرضية الصفرية " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
عميم العموم بطريقة التعمم الذاتي تعزى إلى متغير معممي العموم في المرحمة األساسية الدنيا نحو ت

الذكور في مادة العموم وذلك بسبب التفكير عمى  ناثاإلتفوق  وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى. سالجن
 عتبار أنياعمى إوذلك التعمم الذاتي في التعميم  ةطريقعمى  ةوالصبر والمثابر  إالناث طبيعةالمتوازن في

أدى إلى تنمية  خرى في تعميم العموماأل الفاعمة التي تنفرد عن بقية األستراتيجيات إحدى األستراتيجيات
 لديين . يجابياً اتجاىات أكثر إ

 
 النتائج المتعمقة بالسؤال الفرعي الثاني من الدراسة  4.1.3

 
 نص السؤال الفرعي األول من الدراسة عمى:

معممي اتجاىات  ( بين متوسطاتα≤0.05)ىل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة
متغير المؤىل  تعزى إلى لذاتيالعموم في المرحمة األساسية الدنيا نحو تعميم العموم بطريقة التعمم ا

 ؟العممي 
الستجابات معممي نحرافات المعيارية تم حساب المتوسطات الحسابية واإل ىذا السؤالعمى جابة ولئل

كما ىو موضح مي و لمتغير المؤىل العم ل الكمي لبلستبانة تبعاً ماوالمعمبلت الفرعية االعموم عمى المع
 : (4.4)الجدول  في
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: االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات اتجاىات معممي العموم في  (4.4الجدول )
 العمميالمرحمة األساسية الدنيا نحو تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي تعزى إلى متغير المؤىل 

  
   المعامل 

  
المتغير المؤىل 

 العممي

 
 العدد

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 المعياري

 
 .تفضيل طريقة التعمم الذاتي في تعميم العموم

 
 

 0.41 3.99 24 دبموم فأقل
 0.60 3.91 82 بكالوريوس

 0.33 3.76 14 ماجستير فأعمى
 0.54 3.91 120 المجموع

 
 .ة التعمم الذاتي في تعميم العمومإمكانية تطبيق طريق

 
 

 0.16 3.39 24 دبموم فأقل
 0.54 3.54 82 بكالوريوس

 0.44 3.36 14 ماجستير فأعمى

 0.48 3.49 120 المجموع

 
 .االىتمام بطريقة التعمم الذاتي في تعميم العموم

 
 

 0.64 3.73 24 دبموم فأقل

 0.70 3.75 82 بكالوريوس

 0.65 3.50 14 ماجستير فأعمى
 0.68 3.72 120 المجموع

 
 الدرجة الكمية

 0.36 .3.71 24 دبموم فأقل
 0.57 3.73 82 بكالوريوس

 0.44 3.54 14 ماجستير فأعمى

 0.52 3.70 120 المجموع
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متوسطات اتجاىات داللة الفروق بين لمكشف عن تحميل التباين االحادي نتائج (: 4.5دول )ج
متغير  عزى إلىلذاتي تنحو تعميم العموم بطريقة التعمم احمة األساسية الدنيا ي المر ف العموم معممي

 مؤىل العممي ال
 
 رقم
 عاملالم

 
 المعامل

 
 مصدر التباين

 
درجات 
 الحرية

 
مجموع 
 المربعات

 
متوسط 
 المربعات

 
قيمة"ف" 
 المحسوبة

 
مستوى 
 الداللة

 
الداللة 
 االحصائية

 
1 

تفضيل طريقة التعمم 
 في تعميم العموم. يالذات
 

 0.24 0.49 2 بين المجموعات
 

0.82 
 
 

0.44 
 

 غير دالة
 

داخل  
 المجموعات

117 34.63 0.30 

 35.11 119 المجموع
 
2 

إمكانية تطبيق طريقة 
في تعميم  التعمم الذاتي

 .العموم
 

بين 
 المجموعات:

2 0.070 0.35 1.053 0.22 
 

 غير دالة
 

 داخل
 المجموعات:

 

117 26.57 0.23 

 49.147 119 المجموع

 
3 

بطريقة التعمم  االىتمام
 في تعميم العموم. الذاتي

 

بين 
 المجموعات:
 

2 
 

0.75 0.37  
0.84 

 
0.45 

 
 دالة غير 

 داخل
 المجموعات:

117 54.14 0.46 

 54.89 119  المجموع

 
 الدرجة الكمية

بين 
 المجموعات:

2 0.45 0.23  
0.83 

 
0.44 

 
 دالة غير 

داخل 
 المجموعات

117 31.86 0.27 
 

 32.31 119 المجموع

(α≤0.05عٕذِسزٜٛاٌذالٌخ)حصبئ١ب داٌخإ
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معممي العموم استجابات متوسطات  بين اً حصائيإ دالةوجود فروق عدم :  (4.5يتبين من الجدول )
( α≤0.05عند مستوى الداللة ) المؤىل العمميمتغير  إلىعزى لذاتي تنحو تعميم العموم بطريقة التعمم ا

)ف(  قيمة من كبرأ الكمية( المحسوبة فيمة )حيث بمغت ق وعمى الدرجة الكمية،عمى جميع االبعاد
وبالتالي يستنتج قبول الفرضية الصفرية " ال توجد فروق  .(α≤0.05عند مستوى الداللة ) الجدولية

اتجاىات معممي العموم في  ( بين متوسطاتα≤0.05لداللة )ذات داللة إحصائية عند مستوى ا
 المرحمة األساسية الدنيا نحو تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي تعزى إلى متغير المؤىل العممي.

 
 لسؤال الفرعي الثالث من الدراسة النتائج المتعمقة با 4.1.4

 نص السؤال الفرعي الثالث من الدراسة عمى:
 
اتجاىات ( بين متوسطات α≤0.05) ذات داللة احصائية عند مستوى الداللةتوجد فروق  ىل

تعزى إلى متغير  الذاتيمعممي العموم في المرحمة األساسية الدنيا نحو تعميم العموم بطريقة التعمم 
 ؟الدراسي التخصص

سابية لمكشف عن داللة الفروق بين متوسطات الح )ت(ام اختباراستخدىذا السؤال تم عمى جابة ولئل
 ،لتخصص الدراسيمتغير ا عزى إلىتي تالذاالتجاىات معممي العموم نحو تعميم العموم بطريقة التعمم 

 : (4.6)ويوضح ذلك الجدول
 

تجاىات معممي العموم في المرحمة ابين لمكشف عن داللة فروق  اختبار)ت(نتائج : (4.6جدول)
 متغير التخصص الدراسي تعزى إلىي الذاتاألساسية الدنيا نحو تعمم العموم بطريقة التعمم 

 
رقم 

 عاملالم

 
 المعامل

 
 المتغير

 
فئات 
 المتغير

 
 العدد

 
المتوسط 
 الجسابي

 
االنحرافات 
 المعيارية

 
قيمة ت 
 المحسوبة

 
مستوى 
 الداللة

 
الداللة 
 االحصائية

 
1 
 

التخصص  .التعمم الذاتيتفضل طريقة 
 الدراسي

 معمم عموم
 

70 3.88 0.57  
0.57 

 
0.57 

 
 غير دالة

 0.50 3.94 50 معمم صف

    0.55 3.55 70 معمم عمومالتخصص التعمم طريقة  إمكانية تطبيق 
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2 
 

 معمم صف الدراسي الذااتي.
 

50 3.40 
 

0.34 
 

 غير دالة  0.08 -1.76

 
3 
 

التعمم االىتمام بطريقة 
 الذاتي.

التخصص 
 الدراسي

  0.69 3.79 70 معمم عموم
1.31- 
 

 
0.19 

 
 3.62 50 معمم صف غير دالة 

 
0.66 

  
 الدرجة الكمية

التخصص 
 الدراسي

  0.56 3.74 70 معمم عموم
0.91- 

 
0.37 

 
 

 
 3.65 50 معمم صف غير دالة  

 
0.46 
 
 

 (α≤0.05حصائيًا عند مستوى الداللة )دالة إ
بين متوسطات اتجاىات معممي  اً حصائيإوجود فروق ذات داللة  عدم : (4.6يتبين من الجدول )

متغير التخصص  إلى عزىالذاتي تالعموم في المرحمة األساسية الدنيا نحو تعميم العموم بطريقة التعمم 
( المحسوبة الكمية )تقيمة  حيث كانتعمى الدرجة الكمية و ( α≤0.05عند مستوى الداللة ) الدراسي

بلحظ تقارب المتوسطات الحسابية مما ي (.α≤0.05( الجدولية عند مستوى الداللة ))تمن قيمة  برأك
بين معممي العموم  حصائياً صصات الدقيقة وليس ىناك فرق دال إتجاىات المعممين من ذوي التخفي 

الذين يدرسون في مرحمة التعميم األساسي والذين يدرسون مادة العموم في اتجاىاتيم نحو طريقة التعمم 
ستنتج قبول الفرضية الصفرية " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ، وبالتالي يالذاتي في تعميم العموم
اتجاىات معممي العموم في المرحمة األساسية الدنيا  ( بين متوسطاتα≤0.05عند مستوى الداللة )

 نحو تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي تعزى إلى متغير التخصص الدراسي" .
 

 الرابع من الدراسة  لسؤال الفرعيالنتائج المتعمقة با 4.1.5
 

 نص السؤال الفرعي الرابع من الدراسة عمى :
اتجاىات معممي  بين متوسطات( α≤0.05مستوى الداللة)حصائية عند ىل توجد فروق ذات داللة إ

متغير سنوات  تعزى إلى الذاتي العموم في المرحمة األساسية الدنيا نحو تعميم العموم بطريقة التعمم
 ؟الخدمة
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لمكشف عن داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية  استخدام اختبار)ت(ىذا السؤال تم  مىجابة عولئل
 عزى إلىالعموم بطريقة التعمم الذاتي تالتجاىات معممي العموم في المرحمة األساسية الدنيا نحو تعميم 

 (:4.5) ، ويوضح ذلك الجدولسنوات الخدمةمتغير 
تجاىات معممي العموم في امتوسطات داللة فروق نتائج اختبار)ت( لمكشف عن : (4.7جدول)

 سنوات الخدمةمتغير  لىعزى إالعموم بطريقة التعمم الذاتي ت المرحمة األساسية الدنيا نحو تعميم
 

رقم 
 عاملالم

 
 المعامل

 
 المتغير

 
 فئات المتغير

 
 العدد

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 المعياري

 
 قيمة ت

 
مستوى 
 الداللة

 
الداللة 

 حصائيةاال

 
1 

لتعمم ل طريقة ايتفض
الذاتي في تعميم 

 العموم.

سنوات 
 الخدمة

 55 سنوات10حتى 
 

3.55 
 

0.46 
 

1.76- 0.08 
 

 غير دالة

 0.56 3.40 65 سنوات10من أكثر 

إمكانية تطبيق طريقة  2
في تعميم التعمم الذاتي

 .العموم

سنوات 
 الخدمة

 3.65 55 سنوات10حتى 
 

0.66 
 

 ر دالةغي 0.19 0.91

  0.67 3.74 65 سنوات10من أكثر 

االىتمام بطريقة التعمم  3
 الذاتي.

سنوات 
 الخدمة

 3.90 55 سنوات10حتى 
 

0.50 
 

 غير دالة 0.57 0.57

  0.57 3.86 65 سنوات10من أكثر 

  
 الدرجة الكمية

سنوات 
 الخدمة

 0.65 3.56 55 سنوات10حتى 
 

 غير دالة 0.37 0.75

أكثرمن 
 سنوات.10

65 3.55 0.74  

  (α≤0.05عند مستوى الداللة ) دالة احصائياً 
 

تجاىات ال الحسابية متوسطاتالبين حصائية إوجود فروق ذات داللة  عدم : (4.7يتبين من الجدول )
 متغير عزى إلىالذاتي ت في المرحمة األساسية الدنيا نحو تعميم العموم بطريقة التعمممي العمومممع
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الفروق في اتجاىات  كان حيث عمى الدرجة الكمية،و ( α≤0.05لة )عند مستوي الدال لخدمةسنوات ا
غير  الدرجة الكمية عمىو لمتغير سنوات الخدمة  عاً المعممين نحو تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي تب

 يعنيا مم( α≤0.05) من مستوى الداللة لأققيمة  وىي، (0.75عند مستوى الداللة ) حصائياً إدالة 
عدد سنوات -رتوختبلف خباىاتو نحو طريقة التعمم الذاتي بأالمعمم ال تتأثر قدراتو نحو تنمية اتج نأ

ستراتيجيات تحسن ممارستو في الصف، وذلك ساليب وا  إذ تعزى الن معمم العموم يمتمك ا -الخدمة
لدراسي وىي متاحة لكل معمم نتيجة الدورات التدريبية التي توفرىا وزارة التربية والتعميم طوال العام ا

كساب الميارات، وتنمية مما جعل الفرص متساوية إل -الخدمةعدد سنوات -بغض النظر عن خبرتو
 (2005تفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )الصمادي،اقد قدرات المعمم عن طريق ىذه الدورات. و 

( في α≤0.05ة )لداللا حصائية عند مستوىإروق ذات داللة عدم وجود فنتائجياالتي أوضحت 
 .برةمتغير سنوات الخ ىلاتجاىات معممي العموم نحو تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي تعزى إ

 
 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الفرعي الخامس من الدراسة  4.1.6
 

 نص السؤال الفرعي الخامس من الدراسة عمى :
اتجاىات  بين متوسطات (α≤0.05) ةحصائية عند مستوى الداللىل توجد فروق ذات داللة إ

متغير  تعزى إلى م الذاتيمعممي العموم في المرحمة األساسية الدنيا نحو تعميم العموم بطريقة التعم
 ؟عدد الدورات

 
( One Wey ANOVAتحميل التباين االحادى ) ختباراستخدام ا ىذا السؤال تممى جابة عولئل

تجاىات معممي العموم في المرحمة األساسية حسابية الالفروق بين المتوسطات اللمكشف عن داللة 
 (4.8عدد الدورات، ويوضح ذلك الجدول)لمتغير  الدنيا نحو تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي تبعاً 
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: األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات اتجاىات معممي العموم في  (4.8الجدول)
 تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي تعزى إلى متغير عدد الدورات المرحمة األساسية الدنيا نحو

 
   المعامل  

 
 متغيرعدد الدورات

 
 العدد

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 المعياري

 
  .تفضيل طريقة التعمم الذاتي في تعميم العموم 

  
 
 

 0.43 3.98 42 5حتى 

5-10 32 3.91 0.55 

10-15 26 3.91 0.68 
 0.54 3.77 20 15أكثرمن 

 0.54 3.91 120 المجموع
 

 .إمكانية تطبيق طريقة التعمم الذاتي في تعميم العموم
 
 

 0.28 3.78 42 5حتى 
5-10 32 3.75 0.55 
10-15 26 3.91 0.57 

 0.48 3.37 20 15أكثر من 
 0.48 3.14 120 المجموع

 
 .وماالىتمام بتطبيق طريقة التعمم الذاتي في تعميم العم

 
 

 0.68 3.37 42 5حتى 
5-10 32 3.70 0.66 
10-15 26 3.57 0.73 

 0.40 3.52 20 15أكثر من 
 0.35 3.72 120 المجموع

 
 

 الدرجة الكمية
 
 

 0.55 3.70 42 5حتى 
5-10 32 3.49 0.63 
10-15 26 3.78 0.45 

 0.55 3.75 20 15أكثر من 
 0.52 3.70 120 المجموع
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متوسطات الحسابية داللة الفروق بين لمكشف عن  تحميل التباين االحادينتائج :  (4.9جدول)
تعزى لعموم بطريقة التعمم الذاتي التجاىات معممي العموم في المرحمة األساسية الدنيا نحو تعميم ا

 إلى متغير عدد الدورات
 

رقم 
 المجال

 
 عاملالم

 
 مصدر التباين

 
درجات 
 الحرية

 
مجموع 
 المربعات

 
توسط م

 المربعات

 
"ف"قيمة

 لمحسوبة

 
مستوى 
 الداللة

 
 الداللة
 االحصائية

 
1 

 
في  التعمم الذاتي طريقة تفضيل

 .تعميم العموم

  0.31 0.62 3 :بين المجموعات
1.05 
 
 

 
0.35 
 
 

 

 
 دالةغير 
 

 34.50 116 داخل المجموعات:
 

0.29 
 

  35.11 119 المجموع

 
2 

 

 
التعمم  إمكانية تطبيق طريقة

 .في تعميم العموم الذاتي

  0.48 0.97 3 بين المجموعات:
2.15 
 
 
 

 
0.12 

 

 
 دالةغير 
 

 داخل المجموعات:
 

116 26.30 0.22 
 

  27.27 119 المجموع
 

 
3 

 
 التعمم الذاتيىتمام بطريقة اال

 .في تعميم العموم

 3 المجموعات بين
 

0.37 
 

0.18  
0.67 

 
0.67 

 
 غير دالة 

 116 :المجموعات داخل 
 

54.52 0.47 

  54.89 119 المجموع

 
 

 
 الدرجة الكمية

 0.39 0.11 0.21 3 بين المجموعات:
 
 

0.39 
 

 
 

 
 دالة غير 

 0.27 32.10 116 داخل المجموعات:
  32.31 119 المجموع

 (α≤0.05)دالة احصائيا عند مستوى الداللة 
حصائية  بين متوسطات اتجاىات معممي إوجود فروق ذات داللة عدم  : (4.9يتبين من الجدول )

 عند لمتغير عدد الدورات العموم في المرحمة األساسية الدنيا نحو تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي تبعاً 
عند  من قيمة )ف( الجدولية كبرالمحسوبة أ)ف(  قيمةحيث كان مستوي ، (α≤0.05مستوي الداللة )
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وجود فروق عدم  يشير الي مماعمى جميع المجاالت وعمى الدرجة الكمية، ( α≤0.05الداللة )مستوى 
، لمتغير عدد الدورات تبعاً  بين متوسطات اتجاىات معممي العموم في تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي

" ال توجد  . وبالتالي يستنتج قبول الفرضية الصفرية(α≤0.05عند مستوى الداللة ) حصائيا  دالة إ
اتجاىات معممي العموم في  ( بين متوسطاتα≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 المرحمة األساسية الدنيا نحو تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي تعزى إلى متغير عدد الدورات".
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 توصياتيامناقشة النتائج و  :الفصل الخامس
 

 مناقشة نتائج الدراسة 5.1
 .توصيات الدراسة 5.2
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 الفصل الخامس:
 

 :مناقشة النتائج والتوصيات
 

 مناقشة النتائج 5.1
 الرئيس من الدراسةالنتائج المتعمقة بالسؤال  مناقشة5.1.1 

 :من الدراسة عمى رئيسنص السؤال ال
 دنيا نحوتعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي؟معممي العموم في المرحمة األساسية ال اتجاىاتما 

جاىات معممي العموم في المرحمة اتالمتعمقة بالسؤال الرئيس الخاص بقياس الدراسة  أشارت نتائج
لدييم نحو التعمم  يجابيةإ إلى وجود اتجاىات التعمم الذاتياألساسية الدنيا نحو تعميم العموم بطريقة 

مكانية تطبيقوالذاتي، وتفضيمو عمى استراتيجي في صفوفيم، واالىتمام بو من  ات تعميمية أخرى، وا 
تباع الدورات التدريبية المتعمقة بو.  يمكن عزو ذلك إلى رغبة معممي و خبلل زيادة المعرفة النظرية وا 

ت العصرية في المجال العموم في تغيير أسموب التدريس التقميدي الذي تبين قصوره عن مواكبة التغيرا
عرفي وتراكم مال ة حديثة أكثر مبلءمة لمتطمبات التطورالستراتيجيات تعميمي النتقالواالتربوي 

المعمومات حيث بات التركيز عمى طريقة اكساب المعمومة والتعامل معيا أىم من المعمومة بحد ذاتيا" 
تيجة فالمدرس وىو يواجو مطالب التغيرات االقتصادية واالجتماعية وما يصاحبيا من تغيرات ثقافية ن

مباشرة لتطور العموم وتراكم المعرفة وتقدم التكنولوجيا أصبح في حاجة ماسة إلى مواصمة اإلعداد 
الصدأ العممي أو التقارب الثقافي وحتى ال تزداد  يصبو الواالىتمام بكل جديد في مجال التعميم حتى 

دد في المجتمع أو في تبلميذه ويستطيع مبلحظة ما يطرأ حولو من تغير وتج الفجوة بين جيمو وجيل
 (. 2006، الخطيب( نظام التعميم من حيث شكمو ومضمونو
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 سئمة الفرعيةالنتائج المتعمقة باالمناقشة 5.1.2 
 

 من الدراسة ولالسؤال الفرعي األ مناقشة  5.1.2.1 
 

 من الدراسة عمى: فرعي األولنص السؤال ال
اتجاىات معممي  بين متوسطات( α≤0.05لة)حصائية عند مستوى الدال ىل توجد فروق ذات داللة إ

 ؟متغير الجنس تعزى إلىبطريقة التعمم الذاتي  العموم في المرحمة األساسية الدنيا نحو تعميم العموم
 

اتجاىات معممي العموم في المرحمة  بين متوسطات حصائياً إوجود فروق دالة  ج اختبار)ت(بينت نتائ
إذ بمغت قيمة )ت(  ،جنساللمتغير  بعاً ة التعمم الذاتي تموم بطريقاألساسية الدنيا نحو تعميم الع

 (االناثفئة )عمى وجود فروق لصالح  حصائياً وىي قيمة دالة إ( 4.11)عمى الدرجة الكميةالمحسوبة 
 دو وج (. كما يتبين3.41) ( مقابل فئة )الذكور( بمتوسط حسابي مقداره4.01)بمتوسط حسابي مقداره 

جنسيم عند معامبلت اتجاىات معممي العموم نحو التعمم الذاتي تبعًا ل حصائية فيفروق ذات داللة إ
مكون نفس الدرجات العممية ويتمقون تكون ىؤالء المعممين يم ويمكن عزو ذلك إلى الدراسة الثبلث،

جنس  تعمم الذاتي باختبلفنحو طريقة ال ما عمل عمى تشكيل اتجاىات مختمفةمادة تدريبية واحدة؛ م
كون  ىوقد يرجع ذلك إل (2006) زامل وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة.رًا أو أنثىو كمعمم العموم ذ

فسيم ووفق ذات قبل نفس المشرفين ان شراف التربوي منيتعرضون لبلال  معظم المعممين والمعممات
مما عمل عمى في المقاءات التربوية، م انخراطياختبلف درجات  ىضافة إلباإلالنظام والنمطية، 

 .االتجاىات بين المعممين والمعممات نحو تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتيفي  بلفاالخت
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 من الدراسة السؤال الفرعي الثانيمناقشة 5.1.2.2 
 

 نص السؤال الفرعي الثاني من الدراسة عمى:
 اتجاىات معممى ( بين متوسطاتα≤0.05عند مستوى الداللة) حصائيةذات داللة إىل توجد فروق 

متغير المؤىل  وم بطريقة التعمم الذاتي تعزى إلىالعموم في المرحمة األساسية الدنيا نحو تعميم العم
 العممي؟

اتجاىات  بين متوسطات حصائياً إوجود فروق دالة عدم حادي ت نتائج اختبار تحميل التباين األبين
لتعمم الذاتي تبعا لمتغير المؤىل معممي العموم في المرحمة األساسية الدنيا نحو تعميم العموم بطريقة ا

 كبر من قيمة( وىي قيمة أ0.83)الكمية  )ت( المحسوبةالعممي عمى الدرجة الكمية، حيث بمغت قيمة
ثير الجوىري التأ إلى ، ويعزى ىذاحصائياً ( وىي قيم دالة إα≤0.05لة))ت( الجدولية عند مستوى الدال

التأىيل العممي  اع ذلك إلىرجم الذاتي؛ ويمكن إلتعمممؤىل العممي عمى اتجاىات المعمم نحو طريقة ال
لى التساوي إلىدى الذي أ تاكيد وزارة التربية والتعميم عمى أىمية تطوير عدم بين االتجاىات وا 

دى إلي ميع أفراد العينة أوجود تقارب بين المؤىبلت العممية لجعدم ؛ وربما يعود السبب إلي االتجاىات
بينت عدم  ( التي2006)زامل، ىذه النتيجة مع جاء في دراسة عضا. وتتفقمن بعضيا ب متقاربةكونيا 

( التي 2014)الحجايا والسعودي، مع دراسة وتختمف المعمم،وجود فروق بين متوسطات اتجاىات 
 متغير المؤىل العممي. إلى بينت وجود فروق بين متوسطات اتجاىات المعمم تبعاً 
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  من الدراسة ثالسؤال الفرعي الثالمناقشة  5.1.2.3
 

 نص السؤال الفرعي الثالث من الدراسة عمى:
اىات اتج ( بين متوسطاتα≤0.05عند مستوى الداللة ) حصائيةذات داللة إىل توجد فروق 

متغير  وم بطريقة التعمم الذاتي تعزى إلىالدنيا نحو تعميم العم االسايةمعممي العموم في المرحمة 
 ؟التخصص الدراسي

اتجاىات معممي العموم نحو  بين متوسطات حصائياً بار)ت( عدم وجود فروق دالة إج اختبينت نتائ
( α≤0.05) متغير التخصص الدراسي عند مستوى الداللة وم بطريقة التعمم الذاتي تعزى إلىتعميم العم

ت( كبر من )( وىي قيمة أ-0.91)الكمية  ة )ت( المحسوبةعمى الدرجة الكمية حيث بمغت قيم
يتم بطريقة داد  المعممين الذي عن نمط إأ ىذا إلى قد يعود(. و α≤0.05مستوى الداللة) دالجدولية عن

ص مقابل التخصص وأنو ال يوجد ما يركز عمى طريقة التعمم الذاتي في تعميم العموم لتخصوأحدة 
كد يوجد أىداف واضحة محددة في جميع مناىج العموم لممواد التعميمية االثنين تؤ  األخر. كما أنو ال 

خر في اتجاىات فرق تخصص عن آأىمية التدريس بطريقة التعمم الذاتي في العموم، بالتالي لم ي
ىذه النتيجة مع ماجاء في دراسة  تفقتقد إ. و معممي ىذه المواد نحو طريقة التعمم الذاتي

المعممات نحو التعمم  اتجاىاتبين  حصائياً عدم وجود فروق دالة إالتي بينت  (2005الصمادي)
 متغير التخصص الدراسي. إلى ستخدام الحاسوب تبعاً صفي باال
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 من الدراسة السؤال الفرعي الرابعمناقشة 5.1.2.4 
 

 من الدراسة عمى: الفرعي الرابعنص السؤال 
اتجاىات  ( بين متوسطاتα≤0.05) عند مستوى الداللةحصائية ذات داللة إ ىل توجد فروق

متغير  وم بطريقة التعمم الذاتي تعزى إلىنيا نحو تعميم العممعممى العموم في المرحمة األساسية الد
 ؟الخدمةسنوات 

 
اتجاىات معممي العموم في  بين متوسطات حصائياً إعدم وجود فروق دالة بينت نتائج اختبار )ت( 

وعمى  خدمةسنوات المتغير  عزى إلىذاتي تالمرحمة األساسية الدنيا نحو تعميم العموم بطريقة التعمم ال
قل من قيمة )ت( الجدولية ( وىي قيمة أ0.22لمحسوبة الكمية )حيث بمغت قيمة)ت( ا ،رجة الكميةالد

يسعى ال إلى أن معمم العموم الحديث العيد بالتدريس  قد يعود ذلك(؛ و α≤0.05) عند مستوى الداللة
 والسعيمية من خبلل االىتمام بكل جديد في العممية التعمي تبلماإلى تحقيق ذاتو في معامل من المع

وراء التغير الجاد وتجاوز ماىو تقميدي إلى ماىو عصري يتناسب مع التطور السريع في مجاالت 
تعاممو مع التكنولوجيا الحديثة واطبلعو عمى عدم الحياة كافة والمجال التربوي خاصة، وقد يكون 

نجاح جميع التبلميذ وبشكل متك غير دافعًا لذلك،المستجدات التربوية  افئ عمى طول السمم لدفع وا 
نيما حمقتا التربية المتجية نحو المستقبل ل االعداد االكاديمي والتربوي، ألالتعميمي، ويتم ذلك من خبل

لكي يصبح قادرًا عمى أن يمارس دوره الصحيح بين التبلميذ وبين العموم والمعارف، بالمقابل فإن معمم 
اد عمى نمط التدريس التقميدي وال يرغب بتغييره كونو قد إعتعدم العموم ذوي الخدمة الطويمة ربما ل

القدرة البلزمة  امتبلكلقناعتو بجدواه وكفايتو في التدريس أو لخوفو مما ىو جديد واالحساس بعدم 
 لمتعامل معو.

حصائية إظيرت عدم وجود فروق ذات داللة أ التي (2004)حماد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسةقد و 
 نأ نابينت انتمال ،(2006) زاملدراسة  ، وكذلك معمتغير الخبرة ىتعزى إل اتبين المعممين والمعمم

ن الدراسة أإال ، خريجين نحو طريقة التعمم الذاتيسنوات الخدمة ليس ليا دور واضح في اتجاىات ال
والتخصص المؤىل الدراسي،متغير  ىفي ىذه االتجاىات تعزى إل حصائياً إظيرت وجود فروق دالة أ

ظيروا أم في كمياتيم طرائق التعمي ىن المعممين الذين يتعرضون إلأىذه النتائج  ديؤكو ،الدراسي
لفة لمتعامل مع طريقة التعمم الذاتي وىذا ما يتفق مع ماجاء في صبحوا أكثر ا  أـو يجابية، إتجاىات ا
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يضيم إلي برامج ن تاىيل المعممين قبل الخدمة وتعر أكدت أ( التي 2011) الريماوي وصبريدراسة
. واختمفت ىذه الدراسة جاىاتيم نحو طريقة التعمم الذاتي في تعميم العموم وتحسينواتريبية يعزز من تد

عند مستوى الداللة  حصائياً إتي اسفرت عن عدم وجود فروق دالة ( ال2005الصمادي)مع دراسة 
(α≤0.05بين متوسطات اتجاىات المعممات نحو التعمم الصفي باستخدام الحاسوب ومتغيرات )، 

ساسي ألميم اولي من التعألمقة اواتجاىات معممات الح ،والدورات التدريبية ،والتخصص الدراسي ،الخبرة
 ستخدام الحاسوب. انحو التعميم الصفي ب

 
 

 من الدراسة السؤال الفرعي الخامسمناقشة 5.5 
 

 نص السؤال الفرعي الخامس من الدراسة عمى:
جاىات معممي ( بين متوسطات اتα≤0.05ستوى الداللة)عند م حصائيةذات داللة إىل توجد فروق 

متغير عدد  وم بطريقة التعمم الذاتي تعزى إلىالعموم في المرحمة األساسية الدنيا نحو تعميم العم
 الدورات؟
( بين α≤0.05عند مستوى الداللة ) حصائياً وجود فروق دالة إ محادى عداألج تحميل التباين بينت نتائ

بطريقة التعمم الذاتي عممي العموم في المرحمة األساسية الدنيا نحو تعميم العموم جاىات ممتوسطات ات
وىي  (0.68الكمية ) )ت( المحسوبة بمغت قيمةعمى الدرجة الكمية، حيث متغير عدد الدورات تعزى إلى

نفس المعممين تمقى  إلى ىذاويعزى  (α≤0.05) كبر من قيمة)ف( الجدولية عند مستوى الداللةأ
الدورات المختمفة  تجاه بين المعممين فيو لم يفرق ذووريس في الجامعات مما أوجد نفس االب التدساليا

ثير عمى اتجاىات معممي العموم في المرحمة األساسية الدنيا نحو تعميم العموم عن بعض في التأ
شارت إلي ( التي أ2005اء في دراسة )الزعبي،ىذه النتيجة مع ما جبطريقة التعمم الذاتي، وتختمف 

 عدد الدورات. متغير إلى المعممين تبعاً  اتجاىاتوجود فروق بين متوسطات 
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 الدراسة توصيات 5.1.3
 

 ىميا:بمجموعة من التوصيات أالباحثة  توصمت الى الدراسة الحالية توصي في ضوء النتائج التي
 منة األساسية وذلك في المرحمذاتي في تعميم العموم بتوظيف طريقة التعمم ال ىتماماالضرورة  -1

يارتيا( كسابيم لماعمى ذلك و  العموم في المرحمة األساسية تدريب معمميعداد المعمم )إمؤسسات  خبلل
وتوفير  التعميم )تضمين ذلك في أىداف مناىج العموم و متابعة المعممين لتحقيقيا(ووزارة التربية و 

تطبيق المعممين ليذه الطريقة أثناء تدريسيم  االألدوات والمواد والبنى التحتية البلزمة من أجل تسييل
 .لموضوع العموم

جل مساعدة المعممين عمى تطبيق التعمم ألمعمم المرافق في حصص العموم من تفعيل دور ا -2
 .الذاتي

بدراسة اتجاىات الطمبة نحو تعمم العموم بطريقة التعمم الذاتي وكذلك خرى تعنى أالقيام بدراسات  -3
 .د تعمم العموم بطريقة التعمم الذاتيتحصيل الطمبة عن
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 المراجع المصادر و  ائمةق
 :ائمة المراجعق

 : : المراجع العربيةاوالً 
 

ستراتيجيات حديثة في تدريس العموم :(1993):أحمد ، البحيري دار النشر   ،طرق وأسالب وا 
 .عمان ،والتوزيع

 

 .منشورات جامعة دمشق :سوريا-كمية التربية  ،(2ج ) التربية تدريس طرائق: (2004).بوز، كييبل

تنمية ميارات  االسبلميةدرجة ممارسة معممي التربية  : "(2013).الحجايا، نائل والسعودي، خالد
 مجمة جامعة النجاح )لبلبحاث، "التعمم الذاتي لدى طمبتيم اثناء التدريس الصفي في لواء بصيرا

 .171-165 (، ص ص27(، ع)9م) (نسانيةاإل لعموموا

ار العالم د ،عصرية ورؤى إبداعية المرجع في التدريس والتقويم تحديات :(2001)حسن، شحاتة.
 .القاىرة، العربي لمنشر والتوزيع

دميا معممو التربية ساليب تدريس التربية االسبلمية الشائعة التي يستخ"أ :(2004).حماد، شريف
 االسبلمية الجامعة مجمة، "المرحمة األساسية العميا بمحافظات غزة ومبررات استخداميا في االسبلمية
 . 529-503ص( ص 2(، ع)2م) سبلمية(ألا الدراسات )سمسمة

دار  : .(2)ط ابداعية ورؤى عصرية تحديات والتقويم التدريسفي  المرجع :(2004).حسن، شحاتة
 .القاىرة ،عزيوالتو العالم العربي لمنشر 

ستراتيجياتو(: 2001الحيمة، محمد محمود )  ، دار الكتاب الجامعي، عمان.طرائق التدريس وا 

 .عمان ،دار الكتاب الجامعى ،التدريس واستراتيجياتو طرائق :(2002الحيمة، محمد محمود )

 .عمان ،نشر والتوزيعالميسرة لم: دار ،التدريس الصفي ميارات :(2003.)الحيمة، محمد محمود

 .مانع ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،التعميمية الحقائب في حقيبة :(2004).محمد محمود الحيمة،
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 ربدإ ،حمادة لمنشر والتوزيع ،(2)ط التدريبية الحقائب :(2001).والخطيب، رداح حمدأ،الخطيب

 ربدإ ،حمادة لمنشر والتوزيع، التدريبية الحقائب :(2002).حمد والخطيب، رداحأالخطيب، 

ثر التعميم بمساعدة الحاسوب بالمقارنة مع التدريس التقميدي عمى أ :(2003).عفرج ريحان،
تحصيل طمبة الصف الرابع واتجاىاتيم نحو قضايا الصحراء واستقصاء تاثير التعميم بمساعدة 

 سعود، الممك جامعة ،الحاسوب عمى تحصيل واتجاىات الطمبة ذوى القدرات القرائية العميا والدنيا
 سالة ماجستير غير منشورة(ر  )الرياض.

االتجاىات نحو الحاسوب ومعوقات استخدامو في التعميم  :(2012)ريماوي، أحمد وسامي، صبري.
)رسالة ماجستير رام اهلل، فمسطين. ، لدى معممى العموم في المدارس الحكومية في الضفة الغربية

 غير منشورة(

األساسية الدنيا ومعمماتيا في مدارس وجيات نظر معممى المرحمة (:  2006زامل، عمي مجدي.)
، جامعة القدس وكالة الغوث الدولية نحو ممارستيم التعمم النشط في محافظتي رام اهلل ونابمس

 رسالة ماجستير غير منشورة( )المفتوحة، البيرة. 

 التعمم الذاتي المضمنة في كتاب الرياضيات لمصف الثالث ميارات :(2014فالح بدر.) الزبالي،
رسالة ماجستير  )االردن. ،، كمية التربية، الجامعة االردنية، عمانالمعممين نظر وجية من وسطالمت

 غير منشورة(

 في التحصيل عمى االستقصاء طريقة تاثير في  تجريبية دراسة :(1984).زيتون، عايش محمود
 .(201-211) 611.العموم التربوية دراساتالجامعية،  المرحمة في الحياءة اماد تدريس

 الثانوي والثالث االعدادي الثالث الصفين طمبة عند العممية الميول :(1987).زيتون، عايش محمود
 (.1-161(:5)14 العموم التربوية دراسات ،االردن في الحكومية المدارس بعض في االكاديمي

 دار عمان لمنشر ،والميول العممية في تدريس العموم االتجاىات: (1988).زيتون، عايش محمود
 عمان.، والتوزيع

 .عمان ،دار الشروق لمنشر والتوزيع ،العموم تدريس ساليبأ :(1994).زيتون، عايش محمود
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 .عمان ،دار الشروق لمنشر والتوزيع، العموم تدريس ساليبأ :(1999).عايش محمود زيتون،

 .ىرةالقا ،عالم الكتب (،2ط) العموم، رؤية بنائية تدريس :(2004).زيتون، كمال عبد الحميد

: (، 2ط) تصاالتواال يا التعميم في عصر المعمومات تكنولوج :(2004).محمد عبد الحميد زيتون،
 القاىرة.، عالم الكتب، مصر

 .القاىرة ،عالم الكتب ،(2)ط التدريس نماذجو وميارتو: (2005).زيتون، كمال عبد الحميد

 مجمة، "الذاتي التعمم نحو سعود مكالم طالبات من عينة اتجاىات" .(2003) .براىيمإالسعادات، خميل 
 .16م االسبلمية والدراسات التربوية لمعموم سعود الممك جامعة

ثر تدريب المعممات الفمسطينيات عمى أسموب أ :(2003).جودة اسماعيل مجدي ،سعادة وجابر وزامل
 التربوية مالعمو  مجمةالتعمم النشط في التحصيل االني والمؤجل لديين في ضوء عدد من المتغيرات، 

 ( ع4م) ، جامعة البحرينوالنفسية

 حولية ،الذاتي التعمم ساليبأ باستخدام الكبار تعميم طرق تطوير(. 1987) السنبل، عبد العزيز عبداهلل
 .(5) ،التربية كمية

في المدارس  المعممين والطمبة نحو استخدام التعمم االلكتروني اتجاىات :(2010الشناق ودومي.)
 معة األزىر، غزة ، فمسطين.، جا الثانوية

لدار ا .تعميم المستقبل في الوطن العربيال ىمداخل إل متجددة: تربوية فاقأ :(2005، حسن) شحاتة
 .115-110صص   المصرية المبنانية، القاىرة

. الوطن العربي أفاق تربوية متجددة: مداخل إلى التعميم المستقل في :(2004)شحاتة ، حسن.
 .115-110صص صرية المبنانية القاىرة: الدار الم

 : دار النيضة العربية. القاىرة .الثانوي لمتعميم النفسية األسس: (1972).حمد زكيأصالح، 
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اتجاىات معممي التربية البدنية نحو دمج الطمبة المعاقين حركيا في " :(2015الصمادي، محمد عمي.)
 ، كمية التربية، قسم التربية الخاصة،االجتماعيةو  نسانيةألا لمعموم العربية المجمة، "حصة التربية البدنية

 االردن. -جدارا-جامعة 

طالبات تدريس اثر الكيمياء بالحاسب االلى عمى تحصيل ثر أ :)2011ايمان عمر.) العبد الكريم،
جامعة الممك  ، ،الرياض مدينة مدارس باحدى الكيمياء مادة نحوم اتيواتجاى ف االول الثانويالص

 (رسالة ماجستير غير منشورة )الرياض. سعود،

األساسية  لمصفوف العموم كتب في الذاتي التعمم ميارات :(2005).طبلل عبيدات، ىاني والزعبي،
 .5،ع3، جخالد الممك مجمة ،من خبلل تحميل محتواىا ووجية نظر معممييا ىولألالثبلثة ا
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معممي العموم في المرحمة االساسية الدنيا نحو تعميم العموم بطريقة التعمم 

 الذاتي تبعا لمتغير الجنس
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االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات اتجاىات معممي  4.4
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 المالحققائمة 
 

 ولية:األ صورتيا ستبانة االتجاىات في ا: (1ممحق رقم)
 

 جامعة القدس
 كمية العموم التربوية

 
تعميم  نحو في المرحمة األساسية الدنيا ىات معممي العمومااتج "تقوم الباحثة بعمل دراسة بعنوان

) يعنى بطريقة التعمم الذاتي بالطريقة التي "بعض المتغيرات في ضوءي بطريقة التعمم الذاتالعموم 
حول المتعمم حيث يقوم المتعمم بالتعمم بشكل ذاتي من خالل أنشطة فردية أو حقائب  تتمحور

تعميميةأو برمجيات حاسوبية تيدف لتعميم المتعمم بشكل ذاتي، بينما يقتصر دور المعمم عمى 
 لمتطمبات الحصول عمى وذلك استكماالالتوجيو واالرشاد فقط بدال من التمقين أو الطريقة الوجاىية(.

ساليب التدريس العامة، وقد قامت بتصميم ىذه االستبانو لتحقيق اىداف الدراسة، أستير في ة الماجدرج
غراض البحث  وح وموضوعية، وىي ألوعميو ترجو منكم التكرم بتعبئة ىذه االستبانو بصدق ووض

 .التامةالعممي، وتخضع لمسرية 
 

 حترام والتقديروتقبموا بفائق األ
 

:عداد الباحثةإ  
حميداتنياد   

:شراف الدكتورإ  

ياد ادكيدكإ  
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 ة:اساسي معمومات :القسم األول
 :يرجى االجابة عمى االسئمة التالية بوضع دائرة حول االجابة الصحيحة لكل منيا

 ا.   ذكر      ب.انثى  لجنس:ا .1
 عمى        فأ . ماجستيرج.بكالوريوس.دقمفأدبموم المؤىل العممي:        ا. .2
 سنة. 15 ىج. حت.سنوات 10 ىحتب.سنوات 5 ىحتا.    :سنوات الخبرة .3
 راسي: ا. معمم عموم.      ب. معمم صف.\التخصص الد .4

 فاكثر 15د.             15.             ج 10ب.   5: ا.د الدورات ع .5
 

 السنة اسم الدورة الرقم
1.   
2.   
3.   
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عبر عن إلي اى مدى تاثرت التي ت نة عمى مجموعة من الفقراتاالستبا: تشمل الثاني القسم .5
ىذه الفقرات ثبلثة تقديرات  . امام كل منتوجياتك نحو تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي

 كالتالي:
 .تماماً  : إذا انطبق عميك ما ىو مكتوب في الفقرة بشدةموافق -1
 إذا انطبق عميك ماىو مكتوب في الفقرة.:موافق -2
 ك حول ما ىو مكتوب في الفقرة.أير مكانك تحديد إلم يكن ب : إذامتردد -3
 .إذا لم ينطبق عميك ماىو مكتوب في الفقرة :غير موافق -4
  .نيائياً ما ىو مكتوب في الفقرة  طبق عميك: إذا لم ينبشدة غير موافق- 5    

في الخانة التي تعبر عن مدى انطباق محتوى )×( يرجى التكرم بقراءة الفقرات بعناية ووضع عبلمة 
نيا في تحسين العممية التعميمية ، عمما بان استجابتك عمى ىذا االستبيان سوف يستفاد مالفقرة عميك
 سرية التامة.وتخضع  لم

 
 

موافق  الفقرة رقم
 بشدة

غير  ترددم موافق 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

العموم بطريقة  فكر بتعميمأبالسعادة عندما شعر أ .1
 .التعمم الذاتي

     

م بطريقة التعمم الذاتي بدال عمم العمو أنأأفضل  .2
 .عتياديةالطريقة االتعميميبمن

     

بطريقة التعمم الذاتي ن تعميم العموم أشعر بأ .3
 .يتطمب جيدا يفوق طاقتي

     

 المبادئالتبلميذ  رتياح في اكتشاف الاشعر با .4
 .العممية بطريقة التعمم الذاتي

     

تعميمو من  عمم بشكل مباشر بدالً أن أأفضل  .5
 .بطريقة التعمم الذاتي
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      .بطريقة التعمم الذاتيحب تعميم العموم أ .6
عمل  ن تعميم العموم  بطريقة التعمم الذاتيأشعر بأ .7

 .متعب
     

 ن الوقت المتاح لي في تعميم العمومأشعر با .8
 .اقل مما ارغب فيو بطريقة التعمم الذاتي

     

بطريقة التعمم  ميم العموم ن قيامي بتعأاشعر ب .9
 .عمل روتيني مملالذاتي 

     

 رسي حصصاً يتضمن البرنامج المد نأرغب ا .10
أكثر لمعموم لكي اعمم بطريقة التعمم الذاتي 

 .مستقببلً 

     

بطريقة  العموم تعميمالتفكيرب عند ضيقبالحس أ .11
 .التعمم الذاتي

     

بالرغم تعمم الذاتي بطريقة الالعموم  لتعميميرتاح أ .07
 .من االعمال االخرى التي تمقى عمى عاتقي

     

مضيعة بطريقة التعمم الذاتي  عتبر تعميم العموم أ .03
 .لموقت

     

بطريقة التعمم الذاتي  ن تعميم العموم بأ شعرأ .01
 .زعاجمن المتاعب واال يسبب لى كثيراً 

     

 تعميم يشعر بأنو ميما تواجيني من صعوبات فأ .02
، فان لدى القدرة عمى بطريقة التعمم الذاتيالعموم 

 .التغمب عمييا

     

بطريقة التعمم الذاتي ال  ن تعميم العموم أعتقد بأ .03
 .االخرى عن ا لتعميم بالطرق يقل شاناً 

     

خرى لتعميم أ يكون في المدرسة طرقاً  نأتمني أ .04
 .العموم
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بطريقة  عند تعميم العموم شعر بالمتعة والسرورأ .05
 .التعمم الذاتي

     

بطريقة  شعر بالضيق والحرج عند تعميم العمومأ .06
 .التعمم الذاتي

     

بطريقة التعمم  ن قيامي بتعميم العموم شعر بأأ .71
 .يعمل عمى زيادة اىتماماتي العمميةالذاتي 

     

 الطمبة الذين يقومون بتعمم العموم  أنعتقد أ .70
يكونوا باحثين  نأيمكن بطريقة التعمم الذاتي 
 .أفضل في المستقبل

     

 يتضمن منياج العموم حصص أكثر نأغب أر  .77
 .مما ىو عميو لتعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي

     

المفاىيم الطمبة يمكنيم استيعاب ن أعتقد أ .73
بطريقة التعمم  والمبادئ العممية دون تعمم العموم

 تي.الذا

     

بطريقة  التعمم الذاتي  قيامي بتعميم العموم  .71
 .قيمة بشذىشعر بأنني أقوم يجعمني أ

     

 تجنباً بطريقة التعمم الذاتي رغب في تعميم العمومال أ .72
 .لضيق الوقت

     

بطريقة التعمم الذاتي ب في تعميم العموم ال أرغ .73
 .ان نتائجو ال تتفق مع ما اقوم بو عمميأل

     

بطريقة التعمم الذاتي  العموم وتعمم ن تعميم أعتقد أ .74
 .عمل ناقص وغير ممتع

     

ة في حصة العموم ن تصرفات الطمبأشعر بأ .75
بطريقة التعمم  لتعميم العموم تجعمني غير مستعد

 .الذاتي
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جزء  بطريقة التعمم الذاتي ن تعميم العمومأشعر بأ .76
 .س العمومتدريال يتجزء من 

     

شعر بالضيق عند عدم تعاون االدارة المدرسية ا .31
يقة التعمم بطر  في تنفيذ متطمبات تعميم العموم

 .الذاتي
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 :االستبانة في صورتيا النيائية: (2ممحق رقم )




خبِعخاٌمذس

و١ٍخاٌعٍَٛاٌزشث٠ٛخ





ثعٕٛا دساسخ ثعًّ اٌجبحثخ رمَٛ اتجاهاث يعهًي انعهىو في انًسحهت األساسيت اندنيا نحى ْ"

يعنى بطسيقت انتعهى انراتي بانطسيقت )"بعض انًتغيساثو بطسيقت انتعهى انراتي في ضىء تعهيًانعهى

انتي تتًحىز حىل انًتعهى حيث يقىو انًتعهى بانتعهى بشكم ذاتي ين خالل أنشطت فسديت أو حقائب 

انتىجيه ىبيت تهدف نتعهيى انًتعهى بشكم ذاتي، بينًا يقتصس دوز انًعهى عهى تعهيًيت أو بسيجياث حاس

داٌحصٛيعٍٝدسخخ(،ٚرٌهاسزىّبالٌّزطٍجبفقط بدال ين انتهقين أو انطسيقت انىجاهيت دواالزشا

سب١ٌتاٌزذس٠ساٌعبِخ،ٚلذلبِذثزص١ُّ٘زااالسزج١بٌْزحم١كأ٘ذافاٌذساسخ،ٚع١ٍٗاٌّبخسز١شفٟأ

شخِٕٛىُاٌزىشَثزعجئخ٘زااالسزج١بْثصذقٚٚضٛذِٚٛضٛع١خ،عٍّبثبْٔزبئدٗسٛفرسزخذَر

الغشاضاٌجحثاٌعٍّٟفمط7





 وتقبهىا بفائق االحتساو وانتقديس





7عذاداٌجبحثخإ

ٔٙبداٌح١ّذاد

7وثٛسششافاٌذإ

٠بدادو١ذنإ
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سبس١خ7ِعٍِٛبدأ:انقسى األول

ثخعٍٝاالسئٍخاٌزب١ٌخثٛضعدائشححٛياالخبثخاٌصح١حخٌىًِٕٙب٠7شخٝاالخب

 اٌدٕس7ا7روشة7أثٟ 07

 ع7ٍٝفأج7ثىبٌٛس٠ٛس7د7ِبخسز١شفبلًدثٍَٛا7اٌّؤً٘اٌع7ٍّٟ 77

 سٕٛاد01ِٓسٕٛادة7أوثش01ا7حزٟسٕٛاداٌخذِخ7 37

 اٌزخصصاٌذساس7ٟا7ِعٍُع7ٍَٛة7ِعٍُصف7 17

 فبوثش027د027ج017ة27عذداٌذٚساد7ا7 27



ٔخعٍِٝدّٛعخِٓاٌفمشاداٌزٟرعجشعٓاردب٘برهٔحٛرع١ٍُاٌعٍَٛفٟاالسزب7رشًّانقسى انثاني

١بثطش٠مخاٌزعٍُاٌزار7ٟاِبَوًِٓ٘زٖاٌفمشادخّسرمذ٠شادوبٌزب7ٌٟاٌّشحٍخاألسبس١خاٌذٔ

 إراوٕذرٛافك/ٞثشذحعٍِٝبِ٘ٛىزٛةفٟاٌفمشحثذسخخوج١شح77ِٛافكثشذح 07

 إراوٕذرٛافك/ٞعٍِٝبِ٘ٛىزٛةفٟاٌفمشح77ِٛافك 77

 إرا٠ٌُىٓثبِىبٔهرحذ٠ذسا٠هحٛيِبِ٘ٛىزٛةفٟاٌفمشح77ِزشدد 37

 إراٌُرٛافك/ٞعٍِٝبِ٘ٛىزٛةفٟاٌفمشح77غ١ش 17

 إراٌُرٛافك/ٞعٍِٝبِ٘ٛىزٛةفٟاٌفمشحٔٙبئ١ب77غ١شِٛافك 27

 





(فٟاٌخبٔخاٌزٟرعجشعِٓذِٞٛافمزهع٠xٍٝشخٝاٌزىشَثمشاءحاٌفمشادثعٕب٠خٚٚضععالِخ)

ِحزٜٛاٌفمشح7



 

 انسقى



 انبند

 

 يىافق

 بشدة 



 يىافق

 

 يتسدد

 

 غيس 

 يىافق

 

غيس 

يىافق 

 بشدة




 تفضيل طريقة التعمم االتي في تعميم العموم

أشعر بالسعادة عندما افكر بتعميم العموم  .1
 بطريقة التعمم الذاتي.

 
2. 

أفضل إن اعمم العموم بطريقة التعمم الذاتي 
 من إن اعممو بالطريقة االعتيادية. بدالً 

     

 
3. 

م العموم بطريقة التعمم الذاتي اشعر بان تعمي
 يتطمب جيدا يفوق طاقتي.

     

     شعر باالرتياح عند اكتشاف التبلميذ ا 
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المبادئ والمفاىيم العممية بطريقة التعمم  .4
 الذاتي.

 
5. 

ن اعمم العموم بشكل مباشر بدال من أفضل أ
 تعميمو بطريقة التعمم الذاتي

     

 
6. 

      قة التعمم الذاتي ن اعمم العموم بطريأحب أ

 
7. 

ن تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي أشعر بأ
 مفروضا عمى رغما عني. سيكون عمبلً 

     

 
8. 

ن الوقت المتاح لي في تعميم العموم أشعر بأ
 بطريقة التعمم الذاتي اقل مما ساحتاج إليو.

     

 
9. 

ن تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي أشعر بأ
 روتيني وممل ىو عمل

     

 
10. 

ن يتضمن البرنامج المدرسي أرغب أ
حصصا أكثر لمعموم، لكي اتمكن من تعميم 

 .العموم بطريقة التعمم الذاتي مستقببلً 

     

 
 

إمكانية تطبيق طريقة التعمم االتي في تعميم 
 العموم.

     

أحس باليم والقمق عند التفكير في تعميم  .11
 الذاتي. العموم بطريقة التعمم

 
12. 

ن اعمم العموم بطريقة التعمم الذاتي أرتاح أ
بالرغم من االعمال االخري التي تمقي عمى 

 عاتقي.

     

 
13. 

 
عتبر تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي أ

 مضيعة لموقت.
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14. 

ن تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي أشعر بأ
 زعاج.يسبب لي كثيرا من المتاعب واال

     

 
15. 

شعر بأنو ميما تواجيني من صعوبات في أ
تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي فان لدى 

 القدرة عمى التغمب عمييا.

     

 
16. 

ن تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي أعتقد بأ
 ال يقل شانا عن تعميم العموم بالطرق

 االخرى.

     

 
17. 

رقا اخرى يكون في المدرسة ط أتمني أن
 لمتعمم الذاتي في تعميم العموم.

     

 
18. 

شعر بالمتعة والسرور عند تعميم العموم أ
 بطريقة التعمم الذاتي.

     

 
19. 

شعر بالضيق والحرج عند تعميم العموم أ
 بطريقة التعمم الذاتي.

     

عر بان قيامي بتعميم العموم بطريقة التعمم أش .20
 ىتماماتي العممية.الذاتي يعمل عمى زيادة ا

     

 
 

االىتمام بطريقة التعمم االتي في تعميم 
 العموم

     

أعتقد أن الطمبة الذين يقومون بتعمم العموم  .21
بطريقة التعمم الذاتي يمكن أن يكونوا باحثين 

 أفضل في المستقبل.
 

22. 
يتضمن منياج العموم مضامين  أرغب أن

موم بطريقة تمكن من تعميم العلكى اأكثر 
 التعمم الذاتي مما ىو عميو

     

 
23. 

ن الطمبة يمكنيم استيعاب المفاىيم أعتقد أ
والمبادئ العممية دون تعمم العموم بطريقة 
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 التعمم الذاتي.
 

24. 
الذاتي  قيامي بتعميم العموم بطريقة التعمم

 قيمة. بشذىنني اقوم يجعمني أشعر بأ
     

 
25. 

العموم بطريقة التعمم  رغب في تعميمال أ
 الذاتي نظرا لضيق الوقت.

     

 
26. 

في تعميم العموم بطريقة التعمم  أرغب ال
الذاتي الن نتائجو ال تتفق مع الطرق 

 الحديثة لتعميم العموم.

     

 
27. 

ن تعميم العموم بطريقة التعمم الذاتي أعتقد أ
 ىو عمل ناقص وغير ممتع.

     

 
28. 

الطمبة في حصة العموم  ن تصرفاتأشعر بأ
تجعمني غير مستعد لتعميم العموم بطريقة 

 التعمم الذاتي.
 

     

 
29. 

ن طريقة التعمم الذاتي جزءا ال يتجزا أشعر بأ
 من تعميم العموم.

     

 
30. 

شعر بالضيق عند عدم تعاون االدارة أ
المدرسية في تنفيذ متطمبات تعميم العموم 

 بطريقة التعمم الذاتي.

     

  
 

 


 
 
 
 



99 

 

 ( : كتاب لتسييل الميمة1ممحق رقم )
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 ( : كتاب لتسييل الميمة3ممحق رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


