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:إقرار  
  

 الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير، وإنها نتيجة أبحاثي ةأقر أنا مقدم
ه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يلإ اإلشارة تاستثناء ما تمالخاصة، ب

  .يقدم لنيل أي درجة عليا ألي جامعة أو معهد
  
  

  :........................التوقيع 
  خديجة محمود أحمد العصا: االسم
  27/6/2012: التاريخ
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  الشكر والتقدير
 على عظيم عطاياه، ووافر نعمه، فالحمد هللا – عز وجل –لمولى      إن خير ما أستهل به هو حمد ا

العلي األعلى، له سبحانه الفضل والمنة، أعان فيسر ويسر فأعان، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما 
علمتنا، إنك أنت السميع العليم، وأصلي وأسلم على النبي األكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن 

 : أما بعد. ستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدينسار على هديه وا
ثم إلى أصحاب .     إن هذه الدراسة لم تكن لتخرج إلى حيز الوجود إال بفضل اهللا سبحانه وتعالى

الفضل الذين ذللوا الصعاب وأفاضوا بعلمهم، ولم يبخلوا بنصحهم حتى أثمر، وظهر هذا العمل 
تراف بالفضل ألصحاب الفضل وإسداء الثناء لمن هم أهل له، ومن باب االع. المتواضع إلى حيز النور

أجد لزاماً علي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى هذا الصرح العلمي الشامخ جامعة القدس وإلى 
وأخص بالذكر الدكتور عفيف زيدان الذي . جميع أساتذة أساليب التدريس كالً باسمه مع احترام األلقاب

ذه الدراسة فكان نعم المشرف، والمشجع الذي يبدد بكلماته الصادقة عناء تفضل باإلشراف على ه
البحث، ويذلل بتوجيهاته ونصائحه كل عقبة تعترض الطريق، والذي تعلمت منه كيف تكون دقة العلم 
وكيف يكون صبر الباحث، فأسأل اهللا في عليائه أن يسدد خطاه ويديم عطاياه ويشمله برعايته ويجعله 

 .وة وعوناً لطلبة العلم من أبناء هذا الوطنمناراً وقد
     وأتقدم بالشكر للسادة المحكمين الذين بذلوا جهداً طيباً ومشكوراً في تحكيم أدوات هذه الدراسة 
وأخص بالذكر أعضاء هيئة التدريس في قسم أساليب التدريس وقسم الجغرافيا في جامعة القدس، وإلى 

تور إبراهيم  الدكالممتحنين وأتوجه بالشكر والتقدير إلى السادة ،السادة في جامعة القدس المفتوحة
 وأتوجه بخالص التقدير واالعتراف ، على مالحظاتهم الناقدة والمفيدة،عرمان، والدكتور كفاح حسن

بالجميل إلى جميع أفراد أسرتي لما عانوه معي طوال مسيرتي العلمية في برنامج الماجستير، وإلى كل 
 وجزاهم اهللا عني خير حاً أو بذل جهداً أو أمضى وقتاً إلنجاز هذه الدراسةشخص قدم لي نص

وأخيراً أرجو أن أكون قد وفقت في تحقيق الغرض المنشود من هذه الدراسة، فهي كأي عمل .الجزاء
إنساني ال يخلو من نقص أو قصور، فإن وفقت فمن اهللا سبحانه وتعالى، ثم لمشرفي الفاضل وتوجيهاته 

 ينتابهم الضعف والقصور، والحمد هللا السديدة، وإن قصرت فمني ومن الشيطان، فلست إال بشراً والبشر
 .الذي تفرد لنفسه بالكمال، وجعل النقص سمه تستولي على جميع البشر

 والحمد هللا رب العالمين
   الباحثة                                                                                       

  خديجة محمود العصا
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  الملخص

 وعالقتـه   ، تقويم طلبة جامعة القدس لمساق طبيعة وبيئة فلسطين         معرفة درجة  سة إلى هدفت هذه الدرا  

، في ضوء متغيرات الجنس، والتخصص، والمستوى الدراسي، ولتحقيق هـذا           الجغرافيااتجاهاتهم نحو   ب

 مـن   التجاهات وتكونـت   فقرة، واستبانة ا   )38( من    استبانة للتقويم تكونت   الغرض تم بناء أداتين وهما    

 عينة عنقودية مـن الطلبـة      على   األداتينطبقت  حيث  . فقرة وتم التأكد من صدق وثبات األدوات       )32(

طالباً ) 260(تكونت عينة الدراسة من حيث ، 2012 -2011المسجلين للفصل الثاني من العام الدراسي 

  .طالبة) 124(طالباً و) 136(وطالبة، منهم 

درجـة   كانت ب  لتقويم الطلبة لمساق طبيعة وبيئة فلسطين     لكلية  أن الدرجة ا  :  النتائج التالية  بينت الدراسة  

 الجغرافيـا  طلبة جامعة القدس نحو      هماتجاهات درجة توكان،  )3.49(بمتوسط حسابي مقداره    و متوسطة

تقـويم طلبـة     متوسـطات  في دالة إحصائياً    اًد فروق ووجكما تبين   . متوسطة قيمة وهي ،)3.49( بقيمة

ولمتغيـر المـستوى    ،   تبعاً لمتغير الجنس لـصالح الـذكور       وبيئة فلسطين جامعة القدس لمساق طبيعة     

تقويم طلبة جامعة القـدس لمـساق        متوسطات في دالة إحصائياً    اًد فروق عدم وجو بينما تبين    ،الدراسي

اتجاهات طلبـة    متوسطات في دالة إحصائياً    اًوتوجد فروق . التخصص تبعاً لمتغير    طبيعة وبيئة فلسطين  

ح كليـات    لـصال  التخصص تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور، ولمتغير        الجغرافياحو  جامعة القدس ن  

إتجاهات طلبـة جامعـة القـدس نحـو          في دالة إحصائياً    اً فروق عدم وجود كما تبين   العلوم اإلنسانية،   

تقويم طلبـة    بينوجود عالقة طردية    وبينت الدراسة أيضا    .  تعزى لمتغير المستوى الدراسي    الجغرافيا

 واتفقت نتائج هذه الدراسـة مـع        .الجغرافيا القدس لمساق طبيعة وبيئة فلسطين واتجاهاتهم نحو         جامعة

  .األدب التربوي النظري المتعلق بتقويم الطلبة للمساقات الجامعية

 استخدام هيئة التدريس ألساليب مختلفـة فـي تـدريس           بضرورة الدراسة   توصيوعلى ضوء النتائج    

  .المساق
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Evaluating the Course of Palestine’s Nature and Environment by 
Al- Quds University Students to and its Relationship with their  
attitudes toward Geography. 
  
Prepared by: Khadija Mahmoud Ahmad El- Assa 
Supervised by: Dr.Afif Hafez Zeidan 
 
Abstract 
This study aimed at revealing the degree of Evaluating the Course of "Palestine’s 
Nature and Environment" by Al- Quds University Students to and its 
Relationship with their attitudes toward Geography. The researcher studied also 
the effect of the variables gender, major and academic level on this evaluation .  
for achieving the purpose of the study two instruments have been constructed: an 
evaluated questionnaire which consists of 38 items  and an attitudes 
questionnaire which consists of (32) items validity and reliability of  both 
instruments were tested. 
 
The sample  of  the students consists of  (260) students : (136)male and (124) 
female. The study revealed the following results:    
 
The total value of  evaluation  of the course: Palestine’s Nature and Environment 
was (3.49) which is a moderate degree. There were significant differences in the 
means of the evaluation  due to gender and academic level year . No significant 
differences were revealed due to major. There were significant differences in the 
means of the attitudes  due to gender and major . No significant differences were 
revealed in attitudes due to academic level year. A positive relationship was 
shown between the degree of evaluation  of the course: Nature, and Environment 
of Palestinian  and their attitudes toward geography. The results of the study 
were in agreement with the theoretical literature related to  evaluating academic 
courses by the students. 
 
On the basic of these results of the study recommends the  necessity of using  
different methods of teaching the course.  
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  الفصل األول

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــ

  الدراسة ومشكلتهاخلفیة 

  : المقدمة 1.1

كانوا یمثلون نصف الحاضر فهم یمثلون بالتأكید  إذانهم أ ،لعل من أصدق ما قیل عن الشباب
 إلىولذلك عنت الرساالت السماویة، منذ فجر التاریخ بهذا العنصر الفعال في الوصول  ،المستقبل كله

بمراحل سریعة من التطور والتقدم في المجاالت الیوم  عالمنا یمر أنوبما . وتحقیق غایاتها أهدافها
الثقافیة واالقتصادیة واالجتماعیة، ویلعب التعلیم بمختلف مراحله ومستویاته، دورا بارزا في دفع عجلة 

والكوادر البشریة والمؤهلة  ،هذا النمو والتقدم، وذلك لما له من أهمیة بالغة في إعداد الكفاءات
ولكي . العلمیة الالزمة، لتجعلهم ذوي فاعلیة عظیمة وكفایة اجتماعیة سلیمةوتزویدهم بالخبرات الفنیة و 

یؤدي هذا المرفق المهم دوره المطلوب في دفع عجلة التنمیة واستمراریة التقدم، فإن ذلك یتطلب السعي 
 المستمر والجهود المتواصلة لتقویمه وتحسینه وتطویره، بما یتالءم ومتطلبات مراحل التنمیة، ویتضمن

 ،كتطویر المناهج، والمقررات الدراسیة، ورفع كفاءة التدریس :هذا التحسین والتطویر جوانب عدة
  .ء الشبابار آمارسات التدریسیة واالعتماد على وتحسین الم

في تطویر  أساسیاً  أو المدرسین عنصراً  ،بالمقررات الدراسیة كان خاصاً  ویعتبر التقویم سواًء      
وال سیما  .میة، وقد یشارك في هذا التقویم الخبراء التربویون والمدرسون والطلبةوتحسین العملیة التعلی

أو الممارسات التدریسیة من  ،للمقررات الدراسیة ویعد تقویم الطلبة سواًء . في مراحل التعلیم الجامعي
 الموضوعات التي تستقطب اهتمام الباحثین والمسؤلین في الجامعات، لما له من أهمیة كبیرة في

مكان تطویرها ،والقوة في العملیة التعلیمیة ،المساعدة على كشف جوانب الضعف الخریف والمقري (وإ
  ).1995,والمطیر

بعض الباحثین یعترض على  أنفبینما نجد . إن عملیة تقویم الطلبة ال تزال من أكثر القضایا جدالً     
فقد أشارت . عنها ویطالب باستخدامها نجد البعض األخر یدافع. عملیة التقویم وینادي بعدم فعالیتها
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دور الطالب أساسي كمصدر للمعلومات الالزمة لتقویم فعالیة التدریس، وقد  أن إلىبعض الدراسات 
من أعضاء هیئة التدریس في عینة  )%(72أن  إلىأشارت ) Wilson( دراسة لولسون 1988)( عودة

من النسبة  )%(82جانب ضرورة إجراء تقویم لعملیة التدریس بصورة رسمیة، وأن  إلىالدراسة صوتوا 
. جانب ضرورة اعتبار الطالب مصدرا أساسیا للمعلومات الالزمة لعملیة التقویم إلىالسابقة صوتوا 

زیادة ملحوظة في اعتماد  إلىوتشیر  ،هذه اسات أخرى تؤید وتدعم وجهة النظردر  أیضاوهناك 
 ).1990حبیب،( لبةتقدیرات الط

سلبي  تأثیرن عملیة التقویم هذه قد تتأثر بمتغیرات ذات أیتمثل ب ،االنتقاد الشائع لتقویم الطلبة أما    
متغیرات مثل حجم الصف، أسباب أخذ المساق،  أن على فعالیة التدریس ، وأنه من الواضح جداً 

 وسلبیاً  واضحاً  العبء الدراسي الملقى على الطالب، والعالمة التي یحصل علیها الطالب قد تؤثر تأثیراً 
عضاء هیئة التدریس التي دفعت أ األسبابوأن من ). Marsh,et.al,1976( على مصداقیة التقویم

عدم وجود اتفاق  ،دوى تقویم الطالب للفعالیات التدریسیةن یظهروا تحفظهم حول جفي الجامعات أل
على معاییر محددة للتدریس الجامعي الفعال، وعدم توافر الخبرة الكافیة والموضوعیة الالزمة لدى 

وهناك عدة دراسات تؤكد بوجود عالقة بین تقویم الطلبة . الطالب التي تمكنهم من التقویم بشكل دقیق
  ).1988عودة،( وعالمات هؤالء الطلبة

سواًء من قبل الباحثین أو اإلداریین في  .ویحظى تقویم الطلبة لفعالیة التدریس بقدر كبیر من االهتمام
ونظرًا ألهمیة هذا الموضوع وحساسیته، فقد استأثر بعدد ال . الجامعات وال سیما في الدول المتقدمة

جدوى ومدى قدرة الطلبة على القیام وقد اختلفت وجهات النظر حول . بأس به من الدراسات والبحوث
  :إیجاز وجهات النظر المختلفة فیما یلي ویمكن .بهذا التقویم

 یمثلون عددًا من الباحثین والمدرسین، الذین یشككون في قدرة الطلبة على القیام : المعارضون
نوعًا من بمهمة التقویم، وبالتالي یقللون من قیمته في تقویم فعالیة التدریس، إذ یرون أن فیه 

 & Hofman(التحیز، وعدم الدقة، وأنه ال یعكس االختالفات الحقیقیة في التدریس 
Kremer, 1980 .( ومن هذه األسباب التي دعت هؤالء إلى هذا التشكیك: 
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عدم جدیة الطلبة في عملیة التقویم، وقد یرجع ذلك إلى عدم إدراكهم ألهمیة تقویمهم   - أ
النضج المطلوب لدیهم، والخبرة الكافیة التي تمكنهم لفعالیة التدریس، أو لعدم توافر 

إلى أن هناك نوعًا ) 1987(وقد أشار مكي ). 1988عودة،(من القیام بهذه المهمة 
 .من االرتجال، وعدم الدقة باإلجابة عن بعض فقرات استبانة التقویم

یحصلون أن هناك تحیزًا في تقویم الطلبة، إذ یتأثر هذا التقویم بالعالمات التي   -  ب
علیها، حیث أن المدرس المتشدد في العالمات یحصل على تقویم منخفض 

إلى تأثر تقویم الطلبة ) Leventhel, et.al, 1977( وقد أشار). 1988عودة،(
بعوامل أخرى خارجیة، مثل حجم الشعبة، والمعدل التراكمي، ومستوى المقرر 

 .والعبء الدراسي

 ,Marsh(الطلبة للممارسات التدریسیة ضعف دالالت الصدق والثبات في تقویم   -  ت
1984.( 

 یمثلون كثیرًا من الباحثین واإلداریین وبعض المدرسین الذین یؤیدون ضرورة إشراك : المؤیدون
الطلبة في تقویم فعالیة التدریس، واعتبارها عنصرًا أساسیًا في العملیة التدریسیة لما تقدمه من 

ویجادل هؤالء أن التقویم یعكس الفروقات في . ادیميفوائد كبیرة على المستوى اإلداري واألك
فعالیة التدریس، وأن مسألة الخطأ والتحیز في التقویم التي یثیرها المعارضون یعتریها بعض 

 :، ویرى هؤالء)Abrami & Mizener, 1983(المبالغة 

أن الطلبة مؤهلون ولدیهم النضج العقلي، والخبرة الكافیة للتمییز بین فعالیات   - أ
 .تدریس المختلفة، ولذلك فهم قادرون على القیام بعملیة التقویمال

أن هناك جدًال كبیرًا بین الباحثین حول مدى تحیز تقویم الطلبة، وتأثره بالعوامل   -  ب
) Mcheachie, 1973 & Marsh, et.al, 1976(الخارجیة فقد أشارات دراسات 

الشعبة، والمعدل إلى ضعف عالقة تقویم الطلبة بالعوامل الخارجیة مثل حجم 
أما بالنسبة لعالقة تقویم الطلبة . التراكمي، ومستوى المقرر، والعبء الدراسي
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بالدرجات فقد تباینت نتائج الدراسات، فمنهم من أشار إلى عدم وجود ارتباط واضح 
 ).Eagle, 1977(مثل 

مسألة أن تقویم الطلبة لفعالیة التدریس یتمتع بدرجة مقبولة من الصدق والثبات، وأن   -  ت
الخطأ التي یشیر إلیها االتجاه المعارض مبكرة ومبالغ فیها، ویعتبر تقویم الطلبة 

 ).Centra, 1979(مؤشرًا صادقًا لفعالیة التدریس، والممارسات التدریسیة 

ویتضح من هذا العرض المختصر أن تقویم الطلبة لفعالیة التدریس، والممارسات التدریسیة له أهمیة 
كما یبدو أیضا . جدًال واسعًا بین الباحثین حول إشراك الطالب في القیام بهذه المهمة وأن هناك, بالغة

، وأن الدراسات العربیة التي  أن إشراك الطالب في هذه المهمة في الجامعات العربیة محدودًا جدًا
، لذلك فأن هناك حاجة ماسة إلى معرفة مدى إشراك الطالب في عملیة تقویم  تناولته قلیلة جدًا

  ).   1995الخریف والمقري والمطیر،(المقررات الدراسیة والممارسات التدریسیة 

أنهم وبعد إكمالهم  إلىونظرا ألن الطلبة هم المستفیدون المباشرون من العملیة التعلیمیة، إضافة    
 ساسیاً أ تعلیمهم، سیلتحقون بمیدان العمل للمساهمة في دفع عجلة التنمیة، فإنه یجب أن یكونوا عنصراً 

في تقویم مستوى تعلیمهم، مما قد یساعد في تطویر المستوى التعلیمي، ومما ینعكس على تحسین 
قدرة الطلبة : إال أن أهمیة تقویم الطلبة تعتمد على عدة عناصر من أهمها: مستوى أدائهم الوظیفي

ویم مالئمة ودقیقة، على إدراك وتمییز جوانب الضعف والقوة في الممارسات التدریسیة، وتوافر أداة تق
وجود االقتناع لدى أعضاء هیئة التدریس والمسئولین عن التعلیم الجامعي بأهمیة  إلى باإلضافة

أن الجامعات في معظم  إلىوتجدر اإلشارة ). 1987مكي،و  1988عودة،(ومصداقیة تقویم الطلبة
وعلى . وأخذ رأیهم في تقویم مستویات أدائها التعلیمي ،الدول المتقدمة تحرص على إشراك الطلبة

  .العكس من ذلك، نجد أن معظم الجامعات في الوطن العربي لم تعط هذا الجانب االهتمام المطلوب

وبالرغم من مساهمات خریجي أقسام الجغرافیا ومشاركاتهم الملموسة في جوانب عدیدة في مختلف     
في الفرص الوظیفیة المتاحة  الحظ في اآلونة األخیرة، أن هناك تناقصاً المجاالت واألنشطة، إال أن الم

تناقص اإلقبال على االلتحاق بهذه األقسام وحیال هذه  إلىمما أدى ). ه 1405محمد وأحمد،( لهم
 دقیقاً  وتقویمها تقویماً  ،واألداء التدریسي دراسة شاملة ،المشكلة، تبرز أهمیة دراسة المقررات الجغرافیة
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أجل وضع الخطط والبرامج المناسبة لتطویر وتحسین المقررات بالخبرات العلمیة والفنیة التي من 
تاحة الفرص الوظیفیة لهم. تتالءم ومتطلبات التنمیة  مما یساعد على إفساح میدان العمل أمامهم وإ

  ).ه1405 العنقري،(

أو نحو العملیة  ،نحو كفایات أساتذتهمما یدلون بآرائهم  وتشیر الكثیر من الدراسات بأن الطلبة نادراً    
للمعلومات في أیة عملیة  مهماً  التعلیمیة التعلمیة، فآراء الطلبة في العملیة التعلیمیة التعلمیة تعد مصدراً 

على أهمیة التقویم التي تتم عن طریق معرفة ) Choppin,1977(تقویم، كذلك فقد أكد تشوبن 
المستهلكون الحقیقیون للمعرفة مع إبداء تحفظه على جانب  هم الطلبة ألنهم في الواقع اتجاهات

  .البرامج التي یدرسونها اتجاهوقدرتهم على إصدار أحكام  ،النضج لدیهم

 اتجاهاتفقد ركزا على أهمیة معرفة ) Opanya,1978(واوبانیا ) Wilhelms,1978(أما ویلیامز    
في عملیة التقویم، فالطالب بشكل عام  ومهماً  أساسیاً  عامالً  اتجاهاتهمالطلبة في عملیة التقویم واعتبار 

لى سلبیات البرامج التي یقوم بالتعامل  ،وضعفه ،قادر على التعرف على نقاط قوة برنامجه األكادیمي وإ
یجابیاتها استخدمت الوسیلة  إذافي هذه البرامج، وذلك  أصیلوبخاصة أن المساق جزء  ،معها وإ

ذا المناسبة في عملیة التقویم،   .ما تم توفیر األجواء الدیمقراطیة إلبداء رأیه بصراحة ووضوح وإ

الطلبة نحو برامجهم  اتجاهاتفیرى أن هنالك فوائد عدة لمعرفة ) Houston,1981(أما هوستن    
الدراسیة وكفایاتها، فهي تنمي لدیهم القدرة على التقویم وتكسبهم مهارات تعلیمیة تعلمیة وتنمي لدیهم 

  .والقدرة على التفكیر الناقد المبني على أسس علمیة سلیمة ،تقصاءاالسمهارة 

حد ما العمود  إلىال بل یعتبر  ،في العملیة التربویة حیویاً  وكما هو معلوم یحتل المنهج مركزاً     
المجتمع وفلسفته وثقافته  ،الفقري للتربیة، والمنهاج أو المساق الجامعي هو المرآة التي تعكس واقع

وهو الصورة التي تنفذ بها سیاسة الدول في جمیع أبعادها السیاسیة واالجتماعیة  ،وحاجاته وتطلعاته
  ).2005العسالي،( والثقافیة والتربویة واالقتصادیة

وجدیر بالذكر أن عملیة اختیار محتوى المادة الدراسیة قد اقتصرت على مجموعة من المتخصصین    
المواد الدراسیة، وكان جهد هؤالء المتخصصین یتمثل في البحث عن المعارف التي یمیلون إلیها، من 

ویشعرون بقیمتیها لتقدیمها للمتعلمین، دون أن یأخذوا وجهة نظر المعلمین الذین یقومون بتدریس هذه 
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الطلبة والفروق المواد، أو الطلبة الذین یدرسونها، وال یخفى ما في ذلك من إغفال لمراكز اهتمام 
الفردیة التي بینهم في المیول واالستعدادات والقدرات واالحتیاجات والخبرات السابقة، مما كان له أكبر 

فقد انصب االهتمام على إتقان المادة . األثر في عزوف الطلبة عن معظم الدروس والتخصصات
واه في حیاة الطلبة، وكان من الدراسیة، وأصبح تحقیق هذا اإلتقان غایة في ذاته بغض النظر عن جد

یتم خارج غرف الدراسة، ویمكن أن یسهم في تنمیة مهارات  أننتائج ذلك استبعاد أي نشاط یمكن 
الطلبة الحركیة ویزید من ثقتهم بأنفسهم، وكذلك تنمیة االتجاهات االجتماعیة السلیمة، واكتساب طرق 

للمعلومات، وفي استخدام الوسائل الكفیلة التفكیر العلمیة، فالجهد كله یصرف في تحفیظ الطلبة 
  ). 2000مرعي والحیلة،( بالكشف عن مقدار ما حفظوه منها

أو  ،تم ذلك عن طریق الطلبة أنفسهم أم عن طریق المدرسینأن التقویم سواء : ویمكن القول  
التدریسیة  فالهدف األسمى منه التعرف على فعالیة كفایات أعضاء الهیئة ،المشرفین أو أیة جهة أخرى

وعلى  .الجوانب السلبیة واإلیجابیة في هذا المساق إلىوكذلك التعرف  ،والبرامج الدراسیة التي یطبقونها
الطلبة الذین یدرسون هذا المساق، وبالتالي تعزیز الجوانب اإلیجابیة ومعالجة الجوانب  اتجاهات

وتضمن تكامل العملیة  ،الدراسي السلبیة، كل هذه اإلجراءات تساعد على استمرار فعالیة البرنامج
  ). 2010،حبایب والخلیلي(أم المعلم أم المساق أكان ذلك على مستوى الطالًب  التعلیمیة التعلمیة سواًء 

  

  : مشكلة الدراسة 2.1

العملیة التعلیمیة في فلسطین هو هدف رئیس من أهداف وزارة التربیة والتعلیم ب النهوضال شك أن 
بشكل خاص، لهذا البد من األخذ بعین االعتبار رأي المتعلمین بالمساقات  بشكل عام وجامعة القدس

اق طبیعة وبیئة سویعتبر م. التي یتم تدریسها، وخاصة المساقات اإلجباریة التي تؤخذ في الجامعة
وهذا یعني أن جمیع الطلبة . فلسطین من المساقات الثقافیة اإلجباریة التي تؤخذ في جامعة القدس

وبما أن الباحثة قد درست في جامعة القدس  .صصاتهم مجبرون على أخذ هذا المساقباختالف تخ
وأخذت هذا المساق فهي ترغب في معرفة آراء الطلبة حیال مساق طبیعة وبیئة فلسطین، وهل هذا 
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وهل  المساق یؤدي الهدف المنشود؟ وهل هذا المساق یزید من الثقافة الجغرافیة الفلسطینیة لدى الطلبة؟
  المساق له تأثیر على اتجاهات الطلبة نحو الجغرافیا؟ هذا
  

طبیعة وبیئة فلسطین مساق ل تقویم طلبة جامعة القدسلذا تسعى هذه الدراسة للتعرف على   
  .الجغرافیا وعالقته باتجاهاتهم نحو

  
  :أسئلة الدراسة 3.1

  : التالیة األسئلةسعت الدراسة إلى اإلجابة عن 

  ؟طلبة جامعة القدس لمساق طبیعة وبیئة فلسطینتقویم  ما   :السؤال األول

  ؟ الجغرافیااتجاهات طلبة جامعة القدس نحو  ما :السؤال الثاني

      تبعاً  تقویم طلبة جامعة القدس لمساق طبیعة وبیئة فلسطین في فروق توجد هل:السؤال الثالث
  ؟والمستوى الدراسي ،والتخصص الجنس، لمتغیر

                  تبعاً  اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو الجغرافیا في فروق توجد هل :السؤال الرابع
    ؟والمستوى الدراسي ،والتخصص الجنس، لمتغیر

تقویم طلبة جامعة القدس لمساق طبیعة وبیئة فلسطین  بین عالقة توجد هل :السؤال الخامس
  ؟الجغرافیاواتجاهاتهم نحو 
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  : فرضیات الدراسة 4.1  

   :وهي كاآلتي فرضیات صفریة إلىوالرابع والخامس  لثأسئلة الدراسة الثاقامت الباحثة بتحویل 

في  )α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة : الفرضیة األولى
تعزى لمتغیر  طبیعة وبیئة فلسطینمساق ل تقویم طلبة جامعة القدسدرجة 
  .الجنس

           ) α ≤ 0.05( داللة إحصائیة عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات : الفرضیة الثانیة
      تعزى طبیعة وبیئة فلسطین مساق ل تقویم طلبة جامعة القدسدرجة  في

  .لمتغیر التخصص

في  )α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة: الفرضیة الثالثة
تعزى لمتغیر  طبیعة وبیئة فلسطینمساق ل القدستقویم طلبة جامعة درجة 

  .المستوى الدراسي

في  )α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة : الفرضیة الرابعة
تعزى لمتغیر  االجغرافی نحو طلبة جامعة القدساتجاهات متوسطات 

  .الجنس

في ) α ≤ 0.05( عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائیة : الفرضیة الخامسة
تعزى لمتغیر  االجغرافی نحو طلبة جامعة القدساتجاهات متوسطات 
  .التخصص

في ) α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة: الفرضیة السادسة
تعزى لمتغیر  االجغرافی نحو طلبة جامعة القدساتجاهات متوسطات 

  .المستوى الدراسي
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تقویم بین ) α ≤ 0.05( عند مستوى الداللة إحصائیاً  ةال توجد عالقة دال: سابعةالفرضیة ال
 واتجاهاتهم نحو ،طبیعة وبیئة فلسطینمساق ل طلبة جامعة القدس

  .االجغرافی

  

  : أهمیة الدراسة 5.1
  : تبرز أهمیة هذه الدراسة من خالل

ــــ تعتبر هذه الدراسة على 1. ــــ حد علم الباحثة ــ تقویم طلبة والتي تبحث  ،األولى في فلسطین ـــ
 .الجغرافیااتجاهاتهم نحو وعالقته ب جامعة القدس لمساق طبیعة وبیئة فلسطین،

 .حلة الجامعیةالتعلیمیة في المر  ساقاتوقع أن یستفید منها مصممو الممن المت 2.

ي التركیز على بعض ف علمون واألساتذة في الجامعةالمتوقع أن یستفید منها الم من 3.
 .والجغرافیة المفاهیم البیئیة

قات تعمل على من خالل مسا ،عات فلسطینیة أخرىنتائج هذه الدراسة جام ستفید منتقد  4.
 .لكتب الجغرافیةتطویر ا

إدارة الجامعة في عمل مساقات تناسب میول ورغبات واتجاهات من نتائجها ستفید تقد  5.
 .الموادالطلبة الذین یدرسون هذه 

 

  : أهداف الدراسة 6.1
  :إلى تهدف هذه الدراسة  

  ؟طبیعة وبیئة فلسطین مساق ل تقویم طلبة جامعة القدسدرجة التعرف على  -
تقویم  في) الدراسي، التخصص، المستوى الطلبةجنس (متغیرات دور التعرف على  -

 ؟طبیعة وبیئة فلسطینمساق ل طلبة جامعة القدس
 .الجغرافیاالتجاهات نحو  القدسالتعرف على مدى امتالك طلبة جامعة  -
في ) جنس الطلبة، التخصص، المستوى الدراسي(التعرف على دور متغیرات  -

 .الجغرافیااتجاهات طلبة جامعة القدس نحو 
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طبیعة وبیئة مساق ل تقویم طلبة جامعة القدسبین  االرتباطیةالتعرف على العالقة  -
  .االجغرافی تهم نحوفلسطین واتجاها

  

  : محددات الدراسة 7.1
  

  .     طلبة البكالوریوس المسجلین لمساق طبیعة وبیئة فلسطین في جامعة القدس: المحددات البشریة 1-
  . 2012/2011طبقت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  :المحددات الزمانیة 2-
إجراءات الدراسة بطریقة اختیار مجتمع الدراسة وعینتها واألدوات تحددت : المحددات اإلجرائیة 3-

  .المستخدمة
  .تحددت مفاهیم هذه الدراسة بالتعریفات والمصطلحات الواردة فیها: المحددات المفاهیمیة 4-

                                                                    

  : مصطلحات الدراسة 8.1

التي  وضوع ما، أو بمعنى أخر هو العملیةبصفة عامة یعني إصدار حكم اتجاه شيء أو م :التقویم
مختلفة من  أنواعاً  یلجأ إلیها المقوم لمعرفة مدى نجاحه في تحقیق أهدافه، مستخدماً 

األدوات التي یتم تحدید نوعها في ضوء الهدف المراد قیاسه كاالختبارات التحصیلیة 
والمقابالت وتحلیل  ،ول، ومقاییس القیم والمالحظاتومقاییس االتجاهات والمی

وغیر ذلك من المقاییس األخرى، وكما یخضع كل من المعلم والمتعلم  ،المضمون
لذلك، ویمكن  للتقویم والنهج المدرسي كذلك فإن المساق الجامعي یخضع أیضاً 

    .)1996،الجملو  اللقاني( للقیام بعملیة التقویم االعتماد على أدوات عدیدة
  

هو مفهوم نفسي اجتماعي، وهو تكوین افتراضي أو متغیر وسیط تعبر عنه مجموعة   : االتجاه
من االستجابات المتسقة فیما بینها سواًء في اتجاه القبول أو في اتجاه الرفض إزاء 
موضوع نفسي أو اجتماعي جدلي معین، وعلى ذلك یظهر االتجاه في المواقف التي 
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خیارته الشخصیة، أو االجتماعیة أو الثقافیة معبرا بذلك عن تتطلب من الفرد تحدید 
  ).1994البنعلي،(مجموعة الخبرات الوجدانیة والنزوعیة للشخص

  
هو من المساقات التي تدرس في جامعة القدس ویعتبر من المواد : مساق طبیعة وبیئة فلسطین

ویقوم  .فة جوانبهان كامالثقافیة اإلجباریة، ویطرح فلسطین من حیث البیئة والطبیعة 
بتدریس المساق عدد من المدرسین من قسم الجغرافیا ودراسات المدن، وتعتمد هیئة 
التدریس على الشرح واإللقاء في تقدیم محتوى المساق، ویكون في نهایة كل فصل 
رحلة إجباریة لكل الطلبة المسجلین إلى إحدى المدن الفلسطینیة، وتحتسب من 

  .عالمات الطلبة وتقویمهم
  
العلم الذي یهتم بدراسة الظواهر الطبیعیة والبشریة والعالقات القائمة فیما بینها، وكما  هو: الجغرافیا 

 تعتبر الجغرافیا علمًا مركبًا تتداخل فیه مجموعة من العلوم اإلنسانیة كعلم الدیموغرافیا
  . وعلم االجتماع

  
في  نللفلسطینییهي جامعة فلسطینیة عامة ومعتمدة، هدفها توفیر التعلیم العالي : القدسجامعة 

ومجموعة من المعاهد  ،وتضم خمس كلیات ،فلسطین، والدراسة فیها منتظمة
  .، وتقع شرق مدینة القدس في بلدة أبو دیسوالمراكز

 



  الفصل الثاني

  

  اإلطار النظري 1.2 

 

 الدراسات السابقة 2.2  

  ويم مساقات جامعية ومناهج مدرسيةدراسات اهتمت بتق 1.2.2

  دراسات عربية: أوالً

  دراسات أجنبية: ثانياً

  دراسات اهتمت باالتجاهات 2.2.2

  دراسات عربية: أوالً

  دراسات أجنبية: ثانياً
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  الفصل الثاني

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــ

  النظري والدراسات السابقةاألدب 

  :التقویم 1.1.2

حكام األعملیة التقویم عملیة منهجیة تهدف إلى توفیر معلومات وبیانات تساعد على اتخاذ القرارات و 
ن االحتكام لهذه النتائج وفق  حول مدى فعالیة البرامج التربویة ومدى تحقیقها لألهداف المنشودة وإ

وتحسینها للمستوى المنشود المنشط في حالة  ،هذه البرامجمعاییر محددة سوف یساعد في تطویر 
ومن خالله یتم تحدید عناصر الضعف والقوة في المادة التعلیمیة . ظهور نقص في بعض عناصرها

  .وفق المعاییر الموضوعة

یعرف التقویم بأنه جزء رئیس في تطویر المناهج والمواد التعلیمیة ) Cronbch,1983(كرونباخ 
  .الحقائق التي یستخدمها مطورو المساقات، إلنتاج العملیة التربویة وفهمها فهما عمیقا ووظیفته جمع

فیعرفانه بأنه عملیة تحدید قیمة المنهاج لتوجیه مسیرة تصمیمه ومسیرة ) 2000(أما مرعي والحیلة 
 تنفیذه ومسیرة تطویره وتوجیه عناصره وأسسه نحو القدرة على تحقیق األهداف المرجوة في ضوء

  .معاییر محددة سلفاً 

  :ومن خالل التعریفات السابقة یتضح بعض أهداف عملیة التقویم وهي

 الحكم على المساق وبیان إیجابیاته وسلبیاته. 
 تعدیل المساق وتحسینه وتطویره أو إلغاءه ووضع مساقات حدیثة. 
  صدارها ألحكام جدیدة وقر ارات أحدث جمع البیانات التي یستفاد منها في اتخاذ القرارات وإ

 .ویستمر التقویم بالتجدید واالستمراریة
 2007أبو صبحة،(تنوع األسالیب التي یستخدمها المقوم في تقویم المساق.( 
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وبوساطة التقویم یستطیع المعلمون مقارنة نتائج طلبتهم أنفسهم ومدى فاعلیتهم في تحقیق ما یسعون 
م عملیة جمع البیانات الخاصة بالمادة والتقوی). 1995،جامعة القدس المفتوحة(إلیه من أهداف 

ثم معالجتها بطرق إحصائیة  ،التعلیمیة وما یتصل به من عملیات وخدمات بشریة ومادیة وتربویة
  ).1986حمدان،(ومن ثم تحسینه وعالجه أو إجازة االستمرار بتطبیقه  ،مناسبة لتقریر صالحیته

ة التعلیمیة من مدخالتها كالمناهج واإلمكانیات والت العدیدة لتطویر وتحسین العملیاوبالرغم من المح
وعملیاتها المختلفة من تدریس وتقویم ووسائل ومصادر التعلیم والتعلم من أجل  ،المادیة والبشریة

مواكبة التغیرات والحداثة، إال أنها ما زالت تواجه العدید من المعوقات والعوامل التي تبطئ حركة النمو 
هور بعض االنحرافات التي تستلزم المزید من الجهد لتصحیحها، وتعتبر مما یؤدي إلى ظ ،والتطور

نتائج االمتحانات النهائیة إحدى المؤشرات الهامة التي تدل على ظهور بعض مثل تلك االنحرافات في 
  ).2007سكر ونشوان،(عملیات التعلیم والتعلم 

تحقق األهداف التعلیمیة، كما  فاالمتحانات هي األداة المعتمدة في قیاس التحصیل وتقویم مستوى
یرتبط مستوى التحصیل بمدى استخدام المدخالت المادیة والمعنویة المالئمة لحدوث التعلم الفعال، 

وفي العملیة  ،لذلك حظي التحصیل األكادیمي بدرجة عالیة من األهمیة في المیدان التربوي بشكل عام
الطالب من حیث النجاح أو الرسوب أو ترقیته من التعلیمیة بشكل خاص، فعلیه تترتب قرارات تتعلق ب

  ).2002الجاعوب،(مستوى إلى آخر 

  :أهمیة التقویم

أهمیة التقویم في مختلف المواد التعلیمیة وهذه األهمیة ال تقتصر على ) 1984(وقد ذكر سعادة 
  :تتلخص فیما یليالمعلم والطالب فقط بل تتعدى ذلك إلى الجهات المسؤولة عن التعلیم وهذه األهمیة 

  :للمعلمین

فیعملوا على حلها ومن  ،كما یمكنهم من اكتشاف صعوبات التعلیم ،یفیدهم في تقویم تحصیل طالبهم
  .ومدى فاعلیتها ،خالل التقویم یحددون مدى نجاح الطرق واألسالیب والمصادر التي یستخدمونها
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  :للطالب

ى التقدم الذي أحرزوه أوًال بأول، كذلك یفیدهم في یزودهم بالتغذیة الراجعة التي تفیدهم في توضیح مد
  .وتنمیة شعورهم بالقناعة واألداء الجید وقدرتهم على التفكیر ،تحدید جوانب قوتهم وجوانب ضعفهم

  :الجهات المسؤولة

وتوضیح جوانب الضعف  ،یزودهم بمدى التقدم الذي أحرزه الطلبة من دراسة هذه المادة التعلیمیة
  .ة معالجتهاوالقوة، ومحاول

  :وظائف التقویم

  :وهي على النحو التالي) 1992،هندي( نو عدة وظائف للتقویم حددها التربویهناك 

  وصف الوضع الحالي للمادة التعلیمیة بهدف الوصول إلى الجوانب التي تحتاج إلى تطویر
 .وتعدیل

 المساعدة في اتخاذ قرار بشأن جدوى المادة التعلیمیة. 
  جراءات جدیدة تسهم من تقدم المادة التعلیمیةالمساهمة في تطویر  .نماذج وإ
 التعرف إلى آثار المادة التعلیمیة لدى المتعلمین في ضوء األهداف التربویة التي تم تحقیقها. 
  جمع البیانات التي تساعد متخذ القرار في اتخاذ موقف من المادة التعلیمیة تطویرًا أو

 .استمرارًا أو إلغاءه
 جراءاته ونظریاته نتیجة للخبرات التي تم اكتسابهاتطویر أسالیب ا  .لتقویم وإ
 تقریر سیر المتعلمین. 
  الحكم على قیمة األهداف التعلیمیة والتأكد من مراعاتها لخصائص المتعلمین وفلسفة

 .المجتمع وحاجاته وطبیعة المادة التعلیمیة ووضوح األهداف ودقتها
 فیذ المادة التعلیمیة وتصحیح المسار الذي اكتشاف نواحي القوة والضعف في عملیات تن

 .تسیر فیه العملیة التعلیمیة
 مساعدة المعلم على معرفة طالبه والوقوف على قدراتهم واستعداداتهم ومشكالتهم. 
 الوقوف على المعلومات التي تفید في تقویم المادة التعلیمیة وخطط التعلم.  
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مناهج مدرسیة أو مساقات جامعیة تحتاج إلى تقویم لذا فإن المواد التعلیمة الجغرافیة سواء كانت 
إذ إنها تساعد الطلبة في حل المشكالت  ،وتعدیل وتطویر وأن لتعلیم المواد الجغرافیة أهمیة بالغة

في وقتنا الحاضر الذي یغص بالمشكالت  المعقدة التي تواجههم في حیاتهم الیومیة والعملیة خصوصاً 
 & Prestone(وعدم المساواة والبطالة والفساد والمشكالت االقتصادیة االجتماعیة التي تتمثل بالفقر 

Wange,1974.(  

  :االتجاهات 2.1.2

إن االتجاه یمثل : التعریف التالي) Morgan(وتعرف االتجاهات تعریفات عدة، وقد قدم مورجان 
أو اتجاه شيء  ،أو مجموعة من األشخاص ،نزوعًا ألن نتصرف بطریقة انفعالیة ثابتة اتجاه شخص ما

  ).2001الزعبي،(أو مجموعة من األشیاء ،ما

أن االتجاه النفسي یمكن تعریفه بأنه حالة استعداد عقلي عصبي عند الفرد ) allport(ویرى ألبورت 
تنظمها خبراته السابقة بما یكفل توجیه استجاباته نحو المثیرات التي تتضمنها البیئة التي یعیش فیها 

  ).1992عمر،(

أو متوسط یقع بین المثیر واالستجابة  ،فیرى بأنها تكوین فرضي، أو متغیر كامن) 2000(ران أما زه
) القبول أو الرفض( أو تهیؤ عقلي عصبي متعلم لالستجابات الموجبة والسالبة  ،وهو استعداد نفسي

  .بةأو مواقف جدلیة في البیئة التي تستثیرها هذه االستجا ،أو موضوعات ،أو أشخاص ،نحو أشیاء

  :أهمیة االتجاهات

نظرا ألهمیة االتجاهات فقد تطرق العدید من العلماء في مجال التربیة وعلم النفس إلى دراسة موضوع 
أو الرفض للجوانب المختلفة  ،لما له من أهمیة كبرى في تحدید دوافع وخلفیات القبول ،االتجاهات

والعمل على تعدیل  ،هات اإلیجابیة المرغوبةوالمتصلة في العملیة التربویة، مما یمكننا من دعم االتجا
  ).1993أبو حلیمة وحمدان،(االتجاهات السلبیة 

سواء كان هذا التخطیط متعلقا بالمجتمع أو  ،إن معرفة االتجاهات ترتبط بعملیة التخطیط للمستقبل
باألنظمة التربویة والتعلیمیة وغیرها، إذ من الضروري أن یقوم اإلداریون والقادة بإجراء دراسات حول 
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وللتنبؤ بما هو محتمل  ،وذلك للتعرف على االتجاهات الغالبة ؛االتجاهات قبل أن یضعوا السیاسات
أو المعوقة لها أحیانا أخرى،  ،وامل المشجعة لحدوث هذه التغیراتالحدوث،  فاالتجاهات تكون من الع

ن ثبات اتجاهات ومواقف الفرد أمر ال یتأتى إال في وجود خط فكري واضح وخلفیة فلسفیة تصدر  ،وإ
  ).1983محمود،(عنها أحكام الفرد وتصرفاته المختلفة 

ن طریق التنبؤ بمدى التغیر إلى أهمیة قیاس االتجاهات التي تتم ع) 1991المنسي،(فقد أشار 
االجتماعي المنتظر حدوثه في أي جماعة من الجماعات وزمنه، عن طریق قیاس اتجاهات أفراد 
الجماعة باإلضافة إلى إمكانیة التعرف إلى مدى صحة الدراسات النظریة القائمة وخطئها، كما أنها 

عوامل التي تؤثر في نشأة االتجاه وتكوینه تزود الباحث بمیادین تجریبیة مختلفة، وبذلك تزداد معرفته بال
أو المتدرج أو السریع، كما أن لقیاس االتجاه العدید  ،واستقراره وثبوته وتحوله وتطویره وتغیره البطيء

من الفوائد في میادین التربیة والتعلیم والصناعة واإلنتاج والعالقات العامة واإلعالم والسیاسة واالقتصاد 
  .ك إذا أردنا تعدیل الجماعة أو تغییرها نحو موضوع معینوالسلم والحرب، وذل

فهي تشیر إلى المعتقدات : ولالتجاه النفسي مكونات؛ معرفیة وانفعالیة وسلوكیة، أما المكونات المعرفیة
واآلراء واألفكار التي یعتنقها الفرد حول موضوع أو شخص معین، وتتضمن هذه المعتقدات بعض 

رد حول الموضوعات المختلفة، أما المكونات االنفعالیة فهي ترتبط بالمكونات األحكام التي یصدرها الف
المعرفیة فعندما یعتنق الفرد معتقدًا أو فكرة ما فإنه یترافق مع ذلك مشاعر وانفعاالت، وعلیه فإن 

الفرد االستجابة االنفعالیة قد تكون سلبیة أو إیجابیة تبعًا للفكرة التي یحملها الفرد، وحیال ذلك فإن 
سیسلك سلوكیات معینة اتجاه الموضوع الذي اعتقده وبما یتناسب مع انفعاالته وعواطفه، وهذا ما 

  ).2001الشخص،(یسمى بالمكونات السلوكیة 

ولالتجاهات النفسیة وظائف عدة، فهي تحدد طریق السلوك، وهي تجعل الفرد یحس ویدرك ویفكر 
بالقدرة على التكیف في المواقف المتعددة التي  بطریقة محددة إزاء الموضوعات حوله، وتزویده

نشاء عالقات سویة مع اآلخرین، فاالتجاهات تنظم العملیات الدافعة واالنفعالیة واإلدراكیة  یواجهها، وإ
والمعرفیة والسلوكیة، وهي تبلور وتوضح صورة العالقة بین الفرد وعالمه االجتماعي، ویفترض كاتز 

)Katz ( وظائف أساسیة هي؛ التوافق، والدفاع عن األنا، والتعبیر القیمي، أن لالتجاهات أربع
  ).Mcknight & Sutton, 1994(والمعرفة 
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  :خصائص االتجاهات

  :أهم الخصائص الممیزة لالتجاهات وهي) 2003نقًال عن أبو سرور،) (1983عالوي،(یذكر 

 واالتساق والثبات رغم باالتفاق " االتجاه"ویقصد به تمیز االستجابات : االتجاه تكوین فرضي
تعدد المثیرات، وبما أنه یصعب مالحظة هذه االستجابة وتسجیلها بصورة موضوعیة فقد 

 .اتفق على اعتبارها تكوینًا فرضیاً 
  حیث یكتسب الفرد من مجتمعه ومن ثقافته االتجاهات المناسبة ": مكتسب"االتجاه متعلم

 .انحو اآلخرین ونحو بعض األنشطة االجتماعیة وغیره
 ویقصد بالعنصر المعرفي االعتقاد، : االتجاه یتكون من عناصر معرفیة، وجدانیة، نزوعیة

أو عدم االعتقاد، والعنصر الوجداني التفضیل أو عدم التفضیل والعنصر النزوعي یتضمن 
 .االستعداد لالستجابة

 المادة فقد یكون لدى الفرد اتجاه إیجابي نحو : االتجاه أما إیجابي أو سلبي أو حیادي
نحو مادة تعلیمیة أخرى وقد یكون حیادیًا اتجاه مادة  سلبیاً  وقد یكون اتجاهاً  ،التعلیمیة

  .أخرى

ففي مرحلة المراهقة والرشد فقد  ،وتؤثر الجماعات المرجعیة في طبیعة االتجاهات التي یحملها األفراد
األقران وضغوط الجماعات  وجدت الكثیر من الدراسات أن اتجاهات األفراد تحددها وتشكلها جماعات

إلى أن اتجاهات طلبة الجامعة الجدد تكون متأثرة )  New Comb(المرجعیة، وقد توصل نیوكمب 
ولكن اتجاهات طلبة الجامعة في السنوات المتقدمة والنهائیة تختلف تمامًا عن اتجاهات  ،بوالدیهم

سلبیًا في تلقیه لالتجاهات وتبنیها، بل  والدیهم وتتأثر باتجاهات أقرانهم، وال یعني ذلك أن الفرد یقف
عبد (نجده كذلك خالقًا ومبدعًا في ذلك بما یتناسب مع خبراته وقیمه وسماته الشخصیة 

  ).2002الباقي،

إلى أن اتجاهات الطلبة نحو مدرسیهم یحددها كفاءة المدرسین )  Coats,2000(وأشار كوتس 
وامل التي تحدد هذه االتجاهات كذلك غزارة المعرفة ومهارات التدریس التي یمتلكونها، ومن بین الع
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والمعلومات لدى المعلم، وحماسته وامتالكه مهارات االتصال والتواصل الفعال، وتقبل اآلخرین 
  .واالهتمام بهم وتمتعه بحس الفكاهة والدعابة

  :تغییر وتعدیل االتجاهات

یة اتجاه جدید في الوقت ذاته، وبعبارة إن المقصود بتعدیل االتجاه هو التخلص من اتجاه قدیم، وتنم
أخرى أن یستجیب الفرد استجابات من حیث تأییدها أو معارضتها لموضوع ما، من حیث تأییدها أو 

  ).1974إسماعیل وآخرون،(معارضتها لموضوع ما، من استجاباته في الماضي 

اك المستوى البسیط الذي ویتوقف تغییر االتجاه أو تعدیله على مستوى االتجاه وطریقة تكوینه، فهن
یتأثر بالدعایة وأسالیب اإلعالم الحدیثة، وهناك المستوى المعقد الذي ترتبط فیه مجموعة من المواقف 
واالتجاهات الجزئیة البسیطة لتكون اتجاهًا من المرتبة العالیة، واالتجاه البسیط هو االتجاه الذي یسهل 

ن كل از بالقدرة على مقاومة التغییر ألفیمت"سمة "شكل تغیره، أما االتجاه المعقد والذي یصبح على 
عنصر من عناصره یرتبط بالعناصر األخرى، وال یمكن تغییر هذه العناصر كل على حدة، وعلى هذه 
المستوى تقع السمات األساسیة التي تكون الذات، وكل ما هو دون هذا المستوى من السمات األساسیة 

  :تغییره، ویمكن التغییر إمافي الشخصیة یمكن تعدیله أو 

  ًبتغییر االتجاه في نفس مسار االتجاه الحالي سواء كان االتجاه الحالي إیجابیًا أو سلبیا. 
  بتغییر االتجاه بعكس مسار االتجاه الحالي، أي تغییر االتجاه السلبي إلى اتجاه إیجابي أو

 ).2003نقًال عن أبو سرور،) (1993الطالب ولویس،(العكس 
  

، أن االتجاهات التي یكتسبها ویتعلمها الفرد في مراحل )1970عبد العزیز وعبد الغفار،( ویشیر
  .تنشئته االجتماعیة األولى ومن خبراته المبكرة تكون أكثر االتجاهات عرضه للتغییر والتعدیل

  :وهي) 1993الطالب ولویس،(إن هناك عدة عوامل تساعد في تغییر االتجاهات ذكرها 

  تلعب دورًا هامًا في تكوین االتجاهات وفي تغییرهاالدافعیة حیث. 
 تتطور اتجاهات الفرد بسبب ظهور حاجات جدیدة. 
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 تتكون االتجاهات وتتغیر من خالل عملیة التعلم. 
 أن التغیرات التي تتم في اتجاهات األفراد تحدث من خالل الموقف أو الدور الذي یلعبه الفرد. 
 تغیر في حاجات األفراد أن تغیر االتجاهات یتوقف على وجود. 
 أن تغیر االتجاهات یتأثر بكل العوامل التي تؤثر في تكوین االتجاهات.  

  :وظائف االتجاهات

إلى أن االتجاهات تؤدي عددًا من الوظائف على المستوى االجتماعي، بحیث ) 2003( ذكر نشواتي
  :وفعال، وأهم هذه الوظائف هيتمكن الفرد من معالجة األوضاع الحیاتیة المختلفة على نحو مثیر 

 وهذه الوظیفة تعمل على مساعدة الفرد على إنجاز أهداف معینة تمكنه من : وظیفة منفعیة
 .التكیف مع الجماعة التي یعیش معها

 فمن خاللها یستجیب الفرد طبقًا لالتجاهات التي تبناها إلى فئات : وظیفة تنظیمیة واقتصادیة
وادث أو األشیاء أو األوضاع وذلك باستخدام بعض القواعد من األشخاص أو األفكار أو الح

 .البسیطة المنظمة
 حیث توفر االتجاهات للفرد فرص التعبیر عن الذات وتحدید هویة معینة في : وظیفة تعبیریة

 .وتسمح له باالستجابة للمثیرات البیئیة على نحو نشط فعال ،"المجتمعة"الحیاة االجتماعیة 
 الدالئل إلى أن اتجاهات الفرد ترتبط بحاجاته ودوافعه الشخصیة أكثر تشیر : وظیفة دفاعیة

  .أو الواقعیة لموضوعات االتجاهات ،من ارتباطها بالخصائص الموضوعیة

إن االتجاه النفسي للفرد نحو فعالیة معینة هو عامل مهم في تحدید سلوك الفرد فیما یخص تلك 
ر من أول الخطوات العلمیة لدراسة هذه الظاهرة المهمة الفعالیة، وأن وجود أداة لقیاس االتجاه یعتب

  ).1993الطالب ولویس،(

  :وهي) (2003وهناك ثالثة طرق رئیسة لقیاس االتجاهات ذكرها عالوي، نقالً عن أبو سرور

  وهي تقیس االتجاهات إضافة إلى الكشف عن ": الطرق الغیر مباشرة " الطرق االسقاطیة
 .بهذه االتجاهات مثل اختبار تداعي الكلمات بعض جوانب الشخصیة المرتبطة

 الطرق المباشرة أو طرق قیاس االتجاه اللفظي، مثل طریقة ثرسستون ولیكرت. 
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 وفیها یقاس االتجاه باستخدام طرق المالحظة : الطرق الموقفیة أو طرق قیاس االتجاه العملي
  .المختلفة في مواقف معینة

نما تتكون هذه  وعلى العموم فإن أي فرد ال یولد مزوداً  بأي اتجاه إزاء أي موضوع خارجي، وإ
ث ینتهي األمر إلى یاالتجاهات نتیجة احتكاك الفرد بمواقف خارجیة متباینة، تؤثر فیه بطریقة ما، بح

تكوین بعض االتجاهات الخاصة، أي أن اإلنسان یكتسب اتجاهاته من بیئته التي یعیش فیها، كما أن 
  ).1994موسى،(نتمي إلیها الفرد تلعب دورًا رئیسًا في تحدید اتجاهاته الجماعات والثقافات التي ی

  :ماهیة الجغرافیا 3.1.2

مجموعة من األفكار والمفاهیم المتشابكة مع بعضها بعضًا وهي متمثلة بالموقع على : الجغرافیا هي
 Lemberg(وكیف تتشكل المناطق وكیف تتغیر  ،والبیئة وتفاعل اإلنسان مع األرض ،سطح األرض

& Stoltman, 1999  .( كما وصفت الجغرافیا بأنها علم الكون بكل ما یمیزه من مظاهر طبیعیة
داریة وسیاسیة وبحار ومحیطات ومصطلحات  ،وبشریة   ). 1986حمدان،(واقتصادیة وفلكیة وإ

اعتبارها نه ال یمكن أین المجالین الطبیعي والبشري أي ، أن الجغرافیا تجمع ب)(1996سعادة وأشار
  :علمًا طبیعیًا قائمًا بذاته أو علمًا إنسانیًا كلیًا لذلك یمكن تقسیمها إلى قسمین هما

  الجغرافیا الطبیعیة التي تدرس الظاهرة البیئیة التي تحیط باإلنسان والتوزیع المكاني للظواهر
 .الطبیعیة

 الظواهر الطبیعیة ومدى  الجغرافیا البشریة التي تدرس مظاهر الحیاة اإلنسانیة ومدى أثرها في
  .األثر البشري بهذه الظواهر

والجغرافیا أحد العلوم االجتماعیة التي تدرس في المراحل التعلیمیة جمیعها نظرًا ألهمیتها في تنشئة 
فهي العلم الذي یختص بدراسة خصائص  .المتعلمین من النواحي العقلیة واالجتماعیة والشخصیة

والجغرافیا هي العلم الذي تهتم ). 1988أبو الحلو،(لحیوان والنبات المكان وعالقاته باإلنسان وا
موضوعاته بدراسة اإلنسان والبیئة ممثلة في المحیط الحیوي الذي یعیش اإلنسان فیه لذا یهتم بعالقة 

وآثار هذا التفاعل كما یمكن القول أن الجغرافیا تدرس سطح  ،وأسالیب تفاعله معها ،اإلنسان ببیئته
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 واهرطبیعیة وأثر هذه الظ واهرا تدرس األرض وما علیها من ظنه مسكنًا لإلنسان أي أنهاألرض كو 
  ).1998شلبي،(في اإلنسان وأثر اإلنسان فیها 

وهي تتمثل بما ) 1996محمود،(وقد شهدت دراسات الجغرافیا تغیرات جوهریة في محتواها كما ذكرها 
  :یلي

  موضوعات جدیدة إلى الدراسات الجغرافیةتزاید التنوع في الموضوعات إذ أدخلت. 
 براز العالقات بین ظواهر وأخرى وتأثیرات ذلك  .التركیز على االرتباط بین الظواهر وإ
 وهي الدراسة التي ترتبط  ،التركیز على دراسة مظهر الظاهرة ولیس تركیبها ومكوناتها فحسب

  .بالموقع والعالقات المكانیة واإلقلیمیة لها

لجغرافیا یدور حول العالقات السببیة ألیة ظاهرة من الظواهر الموجودة على سطح ومحور دراسة ا
وعلى هذا األساس فإن  ،وتوضیح كیفیة ترابطها مع بعضها لتكوین الشكل الكلي لهذا السطح ،األرض

المادة التعلیمیة الجغرافیة هي مادة تفكیریة، تهتم بتوزیع الظواهر على سطح األرض كما أنها تعتمد 
، وانطالقًا من ذلك ترتبط المعرفة الجغرافیة ارتباطًا وثیقًا )1997شلبي،(لى الربط واالستنتاج ع

بعملیات التفكیر فاكتسابها وتوظیفها یحتاج إلى استعمال مهارات وعملیات فكریة وطرائق بحثیة منظمة 
)Banks, 1979 .(  

أهداف تسعى لتحقیقها العملیة  لذلك فإن عملیة التغیر العلمي وما یحتاج من مهارات عبارة عن
ال سیما أن المتعلم في أثناء اكتساب مهارات الجغرافیا یمارس قدرات عقلیة كالتفسیر والفهم  ،التربویة

  ).1979اللقاني،(والتمییز والربط وتحدید الخصائص المشتركة 

أن یلم بطبیعة وقد عرف اإلنسان التفكیر الجغرافي وهو في أدنى مراتبه الحضاریة حیث كان علیه 
بالده بأنهارها وجبالها وودیانها وبحارها وبرها، فالطفل عندما یخطو خطواته األولى على األرض یتفقد 

 ،المكان الذي حوله وتتسع مداركه بعد ذلك تدریجیًا لتشمل الحي أو القریة وما یحیط بهما من أرض
ة األرض راسخة في ذهنه مهما ویتعرف إلى موجوداتها فتبقى صور  ،ویستوعب بالمشاهدة طبیعتها

  ).1986البحیري والسریاني،(فكان اإلنسان بهذا كائنًا جغرافیًا بطبیعته وفطرته  ،تقدمت به السنون
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لهذا أصبحت الجغرافیا تشترك في معرفتها ومیادینها مع جمیع العلوم سمتها األساسیة الطبیعة 
ت الجغرافیا علمًا یدرس في غالبیة جامعات كما أصبح. واإلنسان ومنهجها التحصیل والتفسیر المكاني

العالم ولیس هناك دولة تخلو من الجغرافیین الذین ینشطون لخدمة بلدهم سواء بالتدریس أو بالبحث أو 
فالجغرافیا معرضة للتطور من قبل أي جغرافي مبدع في أي بقعة من بقاع العالم  ،باالثنتین معاً 

  ).2002عبابنة،( المترامي األهداف 

  :إلى أهمیة دراسة الجغرافیا وهي كاألتي) 2007( أبو صبحة د أشارتوق

 قلیمیة وحضاریة وتاریخیة  .إنها جغرافیا طبیعیة وبشریة ومكانیة وإ
 تتمثل طرق البحث فیها بالوصف والتحلیل والتفسیر والتوزیع الجغرافي. 
 ختلفةتبرز أوجه التشابه واالختالف بین الظاهرة الواحدة في أماكن العالم الم. 
 تشمل الجغرافیا على شقین األول طبیعي واآلخر بشري وال یمكن استغناء احدهما عن اآلخر. 
 تعتمد الجغرافیا على المنهج الكمي في دراستها. 
  إنها علم متطور ومتغیر یومًا بعد یوم فهو یتبع التطورات العلمیة والتغیرات البشریة لذلك فهو

  .علم مرن

جاالت العلوم االجتماعیة التي تهتم بدراسة تفاعل اإلنسان مع بیئته وتعد الجغرافیا مجال من م
الطبیعیة والبشریة، فهي تجمع بین المجالین الطبیعي والبشري، كما أنها تسهم في تحقیق األهداف 
العامة للدراسات االجتماعیة في بناء شخصیة المتعلم، فهي تعرفه على البیئة المحلیة والعربیة، وعلى 

الم األخرى بما فیها من ثروات طبیعیة واقتصادیة، كما أن لها دور في مساعدة المتعلم على بیئات الع
قضاء أوقات الفراغ بما تغطیه من معلومات عن األماكن السیاحیة واألثریة، وتنمي لدیه من میول 

ة التالمیذ وللجغرافیا دورها في تنمیة الروح القومیة السلیمة، فكلما نمت معرف. لحب التجول واإلطالع
بظروف بالدهم االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة جعل المعلم هذه المعرفة ركیزة لزیادة إحساسهم 

  ).1989السكران،( بانتمائهم إلى وطنهم وتقدیرهم وحبهم له 

  :، أهداف علم الجغرافیا وهي كاآلتي)(1994 سیف وقد ذكر

 توزیع الظواهر على سطح األرض. 
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  الظواهر وغیرها في المكان المناسبتحدید العالقة بین. 
 إظهار ارتباط هذه الظاهرة بنظائرها في المناطق المجاورة. 
 توضیح تأثیر هذه الظاهرات في ظواهر أخرى. 
 توضیح اختالف الظاهرة من مكان إلى آخر. 
 تحدید مدى انتشار الظواهر. 
 بیان تكرار الظواهر المختلفة. 
  بالمكانتحدید ارتباط نوع النشاط السائد. 
 التفاعل بین اإلنسان والبیئة واختالف هذا التفاعل من بیئة إلى أخرى. 

  

  ):(2007 أبو صبحةقة بمادة الجغرافیا كما ذكرتها أسباب القصور المتعل

 عدم التنوع بطرائق تدریس الجغرافیا. 
 استخدام طریقة المحاضرة في تدریس الجغرافیا. 
 تعدد فروع الجغرافیا وكثرة التخصصات. 
 الجهل بأهمیة الجغرافیا من قبل عامة الناس. 
 استخدام الطرق التقلیدیة في تدریس الجغرافیا في المرحلة الجامعیة. 
 قلة إشراك المعلم لطلبته في األنشطة التي ترتبط بالجغرافیا. 
 عدم رغبة الطلبة في الخرائط والرسوم واألشكال التي تركز علیها الجغرافیا.  

  :في التعلیم العالي أهداف تعلیم الجغرافیا

  :، إلى أهداف تعلیم الجغرافیا في التعلیم العالي وهي كاآلتي)2005( عرفه أشار

 باإلضافة إلى مساعدة  ،االبتعاد عن التعقید واالرتباط بالمفاهیم القریبة من حیاة المتعلمین
دراك بنیة المعرفة الجغرافیة الوصفي ثم تجاوز المفهوم التقلیدي  ،المتعلمین على فهم وإ

 .والذي یهتم بتدخل الظاهرات وتأثیرها معاً  ،للجغرافیا إلى المفهوم الجدید والمعاصر
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  العمل على انتقاء ما هو ضروري لتعلیم الطلبة من حیث المجال والتوزیعات واالهتمام بالبیئة
 .ودعم التصورات والمثیالت لدى الطلبة

 ط، والبیانات، والجداول، والنماذج، والصورالخرائ: االرتكاز على أدوات التعبیر الجغرافي مثل.  

  

  :الجغرافیا واالتجاهات نح 4.1.2

تعتبر االتجاهات مكونا هامًا من مكونات شخصیة الفرد وتلعب دورا بارزًا في حیاة اإلنسان حیث توجه 
  .سلوكه في مختلف مناشط الحیاة ومن هذه المناشط التعلیم

تطورات هامة في السنوات األخیرة، األمر الذي كان له األثر وقد شهدت الجغرافیا كعلم أكادیمي 
الواضح في توجیهات مشروعات تطویر مناهج الجغرافیا في مراحل التعلیم المختلفة،حیث تؤكد على 
البنیة المعرفیة للجغرافیا ووسائل وأسالیب البحث في موضوعاتها المتنوعة واستخدام التقنیات الحدیثة 

من خالل تدریس  ،واالهتمام بتنمیة المیول واالتجاهات والقیم لدى الطالب ،في تعلیمها وتعلمها
ولم تعد الجغرافیا عبئًا على الطالب بل أصبحت مثیرة لتفكیرهم وعامًال مساهمًا في . الجغرافیا وتعلمها

هها تكوین صورة إیجابیة لدیهم نحو الجغرافیا كما ساهمت في فهم الكثیر من مشكالت الحیاة التي یواج
الفرد في المجتمع المعاصر، ویعتقد التربویون أن اتجاهات الطالب نحو المادة الدراسیة التي یتعلمونها 

ولذلك ینادي المهتمون في مجال تدریس الجغرافیا وتعلمها  ،تؤثر في تحصیلهم الدراسي لهذه المادة
  ).1994البنعلي،(نفسه  وتزاید أهمیة ذلك بالنسبة للمعلم  ،بتنمیة االتجاهات اإلیجابیة نحوها

فقد أشتمل أحد  ،وهناك اتجاهات حدیثة في تطویر مناهج الجغرافیا تأسیسًا على أفكار منهجیة حدیثة
سبع وحدات رئیسة، وهي جغرافیا المدن الزراعیة والتصنیع  ىمشروعات الجغرافیا األمریكیة عل

وركز المشروع على مجموعة من  ،والجغرافیا الثقافیة والسیاسیة واالستیطان والمصادر الطبیعیة
التعلیمات التي تساعد الطالب على التفكیر واالشتراك في نشاطات متعددة فردیة وجماعیة والقیام 

وصنع القرارات مع بعض التوجیهات من معلمیهم وهدف المشروع الجغرافي األلماني عام  ،بالمالحظة
وهي جغرافیا  ،اقشة عدد من مسائل الجغرافیاإلى تنمیة قدرة المتعلمین على التفكیر عند من) 1971(

وجغرافیا األقلیات وتطویر الدول  ،المدن وتحلیل السكان والتخطیط في البیئة الساحلیة والدراسات البیئیة
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رتیریا بكرة النشاطات ) 1975(وتمیز المشروع الجغرافي البریطاني عام . النامیة في أفریقیا الجنوبیة وإ
لمشروعات جمیعها لم تهتم بصورة مباشرة بتدریس مهارات التفكیر الجغرافي المتنوعة إال أن هذه ا

)Niemz, 1978 .(  

ذا علمنا أن علم الجغرافیا یتسم بتعددیة فروعه التي تتناول مشكالت البیئة اإلنسانیة من وجهات نظر  وإ
وانه بتجاهل الحدود الفاصلة بین العلوم التخصصیة ویدعو إلى  ،لكنها مترابطة ومتداخلة ،مستقلة

وم متكاملة، وأنه من بین المهام األولیة لعلم الجغرافیا أنه یقوم بمهمة حلقة لالتعاون والتآزر بین الع
( والعلوم اإلنسانیة ) علم الفلك، الجیولوجیا، الفیزیاء، علم النبات( االتصال بین العلوم الطبیعیة 

حیث یتطلب ذلك من الجغرافي أن یستوعب ) ربولوجیا، علم االجتماع، علم االقتصاد، والتاریخ االنث
حیث له القدرة على التوفیق والتنسیق بین كل النتائج المأخوذة من علوم  ،تلك العلوم في وقت واحد

  ).1994البنعلي،(ویخرج بنتائج وأفكار لكل من الواقع الطبیعي لألرض والواقع البشري  ،كثیرة

خصوصیتها وقیمتها التربویة التي تبرز من خالل تنمیة شخصیات  اوالجغرافیا مبحث دراسي له
كسابهم المعلومات واألفكار والمهارات والنظریات والتعمیمات من خالل هذا المبحث ،الطلبة وتعلمه  ،وإ

( لوم اإلنسانیة في المستویات الدراسیة المختلفة فهي تجمع بین متطلبات العلوم التطبیقیة والع
  ).1993غراویتز،

حیث تدرس الجغرافیا البیئة  ،ومن ذلك تتضح لنا العالقة التكاملیة بین الجغرافیا والعلوم األخرى
تهتم  –أي الجغرافیا  –وما بها من ظواهر التي هي مجال دراسة العلوم الطبیعیة ولكنها  ،الطبیعیة

وكذلك تهتم  ،قات التأثیر والتأثر بین اإلنسان والبیئةوعال ،بدراسة االستجابات البشریة لتلك الظواهر
ة خواص الظواهر الطبیعیة بینما العلوم الطبیعیة تهتم بدراس .بدراسة العالقات المكانیة لتلك الظواهر

طه وأعماله وعالقته ببیئته اشنوكما تدرس حیاة اإلنسان و  ،خراآل بعضهاوتفاعل بعضها مع 
العالقات ولكن من حیث نشأتها وتطورها، ألن دراسة األحداث یدرس تلك  ته، أما التاریخ فإنهومشكال

والمشكالت التاریخیة تتطلب التمكن من مهارة تحدید الموقع الجغرافي لتلك األحداث والمشكالت، وهذا 
باإلضافة إلى أن المفاهیم والمعارف الجغرافیة أصبحت اآلن وثیقة الصلة باألفراد في المجتمعات على 

وذلك من خالل متابعتهم لألحداث الجاریة  ،ف مستویاتهم واهتماماتهم وتخصصاتهم المعرفیةاختال
  ).1994البنعلي،( التي تبثها إلینا وسائل اإلعالم المختلفة 
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ومن هذا المنطلق یعد االهتمام بالكشف عن اتجاهات الطلبة نحو الدراسات الجغرافیة أمرًا بالغ األهمیة 
حیث تعتبر هذه الفئة من الدارسین أكثر ارتباطًا بتطبیق المناهج الدراسیة لمادة  ،من الناحیة التربویة

الجغرافیا المقررة في مراحل التعلیم المختلفة ومناهج التخصصات العلمیة واألدبیة األخرى بصفة عامة 
 كما أن االهتمام بقیاس اتجاهات. في مراحل التعلیم ما قبل الجامعي وبعد تخرجهم من الجامعة

الطالب نحو الدراسات الجغرافیة أثناء دراستهم الجامعیة من حین إلى آخر یمكن أن یسهم في الوقوف 
ومحاولة وضع استراتیجیات  ،على مدى ما یحدث من تغیر فیها واألسباب المحتملة وراء هذا التغیر

  .تعلیمیة من أجل تحسین اتجاهات الطالب نحو الدراسات الجغرافیة

  

  :سابقةالدراسات ال 2.2

وفي ضوء مراجعة الباحثة للدراسات العربیة واألجنبیة التي أجریت في مجال تقویم الطالب لمساقات 
  :الحظت ما یلي االجغرافیجامعیة في الجغرافیا واتجاهات الطالب نحو 

 في  اندرة البحوث التي اهتمت بتقویم المساقات الجامعیة وبقیاس االتجاهات نحو الجغرافی
 .الجامعي، أو التعلیم العالي مرحلة التعلیم

  ندرة البحوث التي اهتمت بتقویم الطلبة للمناهج المدرسیة لمادة الجغرافیا وبقیاس االتجاهات
وأن ما هو متاح یتركز في عدد قلیل من  ،في مراحل التعلیم ما قبل الجامعي االجغرافینحو 

الدراسات إذا ما قورن على سبیل المثال بالدراسات التي أجریت في مجال تقویم المناهج 
العلمیة وقیاس االتجاهات نحو الریاضیات أو العلوم أو حول اتجاهات المعلمین أثناء الخدمة 

ولعل هذا یبرز الحاجة إلى . یةأو الطالب في مراحل التعلیم العام نحو الدراسات االجتماع
لدى الطالب  االجغرافیإجراء دراسة حول تقویم الطالب لمساقات الجغرافیا واالتجاهات نحو 

 .في المرحلة الجامعیة
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  :حیث قامت الباحثة بتقسیم الدراسات السابقة إلى قسمین وهما

  :وقسمت إلى ویم مساقات جامعیة ومناهج مدرسیةدراسات اهتمت بتق 1.2.2

  :دراسات عربیة: أوالً 

تقویم منهاج الجغرافیا للمرحلة األساسیة العلیا في ضوء بعض " بعنوان )2010(مصلح دراسة 
وهدفت الدراسة إلى تقویم منهاج الجغرافیا للصفوف السابع والثامن والتاسع في " االتجاهات العالمیة 

اسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، حیث ضوء االتجاهات العالمیة، ولإلجابة عن أسئلة الدر 
) 37(قام الباحث بإعداد قائمة معاییر االتجاهات العالمیة لمحتوى منهاج الجغرافیا، اشتملت على 

التربیة السكانیة، و نظم المعلومات الجغرافیة، والقضایا : (معیارًا توزعت على ثالث مجاالت وهي
استبانة معاییر االتجاهات العالمیة لنفس المحتوى، باإلضافة إلى قائمة ، وتم بناء )العالمیة المعاصرة

معلمًا من معلمي ) 140(تحلیل المحتوى وتم اختیار عینة الدراسة بالطریقة العشوائیة فتكونت من 
الجغرافیا في المدارس األساسیة الحكومیة العلیا التابعة لمدیرتي غرب وشرق غزة بمحافظة غزة، وتم 

حتوى كتب الجغرافیا التي خضعت لعملیة التحلیل، وقد تأكد الباحث من صدق وثبات اختیار م
واستخدم الباحث  2009-2010وتم تطبیق الدراسة في الفصل األول من العام الدراسي . األدوات

النسب المئویة والتكرارات ومعامالت االرتباط لبیان مدى توافر بعض االتجاهات العالمیة في محتوى 
ضعف النسبة العامة : لجغرافیا للمرحلة األساسیة العلیا، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیةمنهاج ا

لتوافر معاییر االتجاهات العالمیة في محتوى منهاج الجغرافیة، ونسبة ضعیفة إلجمالي نتائج تحلیل 
ملحوظًا بین الترتیب  المحتوى ، ویوجد ارتباط بین آراء المعلمین وتحلیل المحتوى أي أن هناك تقارباً 

في التحلیل والترتیب لدى المعلمین، وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة تطویر محتوى منهاج الجغرافیا 
جراء دراسات توضح أسباب وضعف وقلة توظیف  وفق االتجاهات العالمیة للمرحلة األساسیة العلیا، وإ

سیة العلیا وخاصة نظم المعلومات االتجاهات العالمیة في محتوى منهاج الجغرافیا للمرحلة األسا
  .الجغرافیة، والتربیة السكانیة، والقضایا المعاصرة، ووضع الحلول المناسبة لذلك
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تقییم مساق أسالیب تدریس الدراسات االجتماعیة في الجامعات  هاعنوان دراسةب )2008(كساب وقام 
كفایات التعلیمیة الواجب توافرها األردنیة من وجهة نظر الطلبة، واستخدم الباحث استبانة خاصة بال
فقرة توزعت على خمسة ) 43(عند طلبة كلیات العلوم التربویة في الجامعات األردنیة، وتكونت من

كفایات التخطیط، الكفایات المعرفیة، كفایات عرض المادة الدراسیة، كفایات ( محاور رئیسة وهي 
طالبًا  156بقت االستبانة على عینة مكونة من وط) استخدام الوسائل التعلیمیة، الكفایات التقویمیة

وطالبة من طلبة الجامعات األردنیة الحكومیة والخاصة، وتم اختیارها بالطریقة العنقودیة العشوائیة 
الختبار الفروق بین متوسطات المتغیرات المستقلة، )  t(ولتحلیل النتائج تم استخدام اختبار . الطبقیة

النتائج وجود فروق دالة إحصائیًا على جمیع مجاالت الدراسة  أظهرتو . وتحلیل التباین األحادي
نه ال توجد فروق دالة إحصائیًا عند مجال أتغیر الجنس وذلك لصالح الذكور، و واألداة الكلیة تعزى لم

قًا دالة إحصائیة و كفایات التخطیط، ومجال الكفایات التقویمیة تعزى لمتغیر الجامعة، بینما أظهرت فر 
بقیة المجاالت واألداة الكلیة وذلك لصالح الجامعات الحكومیة، وانه ال توجد فروق دالة إحصائیًا عند 

ند جمیع مجاالت الدراسة واألداة الكلیة تعزى لمتغیر المستوى ع )α ≤ 0.05( عند مستوى الداللة
  .الدراسي

  

. یة بغزةبدراسة هدفت إلى تقویم برامج الدراسات العلیا بالجامعة اإلسالم )2004(الحولي ودقة وقام 
خریجًا من خریجي برامج الدراسات العلیا في كلیات الشریعة وأصول  91وتكونت عینة الدراسة من

واتبع الباحثین المنهج . الدین والتربیة والعلوم، الذین أتموا إعداد رسائلهم واستوفوا إجراءات المناقشة
الوصفي التحلیلي، واستخدمت استبانة تقویم برامج الدراسات العلیا من وجهة نظر الخریجین، واستخدم 

أظهرت النتائج أن برامج الدراسات العلیا بالجامعة )  t(المتوسط الحسابي والوزن النسبي واختبار 
فاءة في اإلشراف ن خریجي هذه البرامج یرون كأاحتیاجات الطالب بكفاءة عالیة، و اإلسالمیة تلبي 

وكذلك في استخدام التقنیات الحدیثة في  ،المستخدمةس ي وفعالیة في طرق وأسالیب التدریاألكادیم
التعلیم، كما بینت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة في محور تلبیة برامج الدراسات العلیا 

دالة إحصائیًا في  اً نه ال توجد فروقأ ع ولمتغیر العمر، وبینت النتائجلحاجات الطلبة، تعزى لمتغیر النو 
وتم عرض التوصیات لتطویر البرامج . محاور االستبانة موضوع الدراسة تعزى لمتغیر المعدل التراكمي
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تطویر خدمات المكتبة لتتالءم واحتیاجات طلبة الدراسات العلیا، : من وجهة نظر الخریجین ومنها
عادة النظر في عدد من برامج الماجستیر،  والعمل على تحدیث مناهجها، وتعدیل الخطط الدراسیة، وإ

وزیادة عدد مساقات التخصص، وتوفیر خدمات بحثیة لطلبة الجامعة یشرف علیها أساتذة 
متخصصون یقومون بالرد على استفسارات الطلبة البحثیة وعمل اإلحصاءات الالزمة، وتحكیم 

  .االستبانات

  

ویم منهاج الجغرافیا للمرحلة األساسیة في ضوء المعاییر هدفت إلى تق بدراسة )2003( عبابنةقام 
العالمیة، وذلك من خالل تحلیل محتوى منهاج الجغرافیا للصفوف الثامن والتاسع والعاشر ووجهة نظر 

عدادالمعلمین باإلضافة إلى تطویر وحدة من منهاج الصف العاشر  اختبار، وقد تكونت عینة  وإ
الدراسة من مشرفي مبحث الجغرافیا ومعلمیها ومعلماتها الذین یدرسون هذه المادة للمرحلة األساسیة 

وأظهرت نتائج الدراسة وجود  ،وكانت وحدة التحلیل الكلمة والمعنى) 154(العلیا حیث بلغ عددهم 
  . لصالح المجموعة التجریبیة إحصائیةفروق ذات داللة 

  

بدراسة هدفت إلى معرفة وجهات نظر المعلمین والطلبة في تقییمهم لكتاب  )2002(دعیس قام و 
الجغرافیا الطبیعیة والبشریة للصف الثاني ثانوي األدبي من حیث محتوى الكتاب وأنشطته ووسائله 

أن المؤهل إلى معرفة الخطط التدریسیة و  الدراسةكما هدفت  ،ً ومقدمته وشكله العام وطریقة إخراجه فنیا
وتم تطویر استبانة من . العلمي والمسلكي للمعلمین على تقدیراتهم التقویمیة للمجاالت األربعة السابقة

فقرة شغلت المجاالت كافة وتم استخراج صدق وثبات االستبانة، وقد تم اختیار عینة الدراسة  50
طالبًا وطالبة موزعین على  3372معلمًا ومعلمة و 66بالطریقة العشوائیة من مجتمع الدراسة البالغ 

أن هناك فروقًا بین : وقد خرجت الدراسة بالنتائج التالیة. ریة قصبة الزرقاءیمدرسة ثانویة في مد 53
وأظهرت . وكانت الفروق لصالح المعلمین ،تقدیرات المعلمین وتقدیرات الطلبة لكافة مجاالت الكتاب

ي محتواه وأنشطته ووسائله ومقدمته وشكله العام النتائج أن الكتاب یعاني من نواحي ضعف عدیدة ف
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وجاء مستوى تقدیر المعلمین للكتاب بشكل عام في المستوى المتوسط بینما جاء . وطریقة إخراجه
  .تقدیر الطالب في المستوى المنخفض

  

بدراسة عنوانها تقویم أثر المقرر العربي في إكساب خریجي أقسام اللغة . )2002( الخضیريوقام 
واتبع الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، وتكونت . العربیة بكلیات المعلمین مهارات الكتابة واإلمالء

طالبا من المتخصصین في اللغة العربیة، ) 50(العینة من فئتین األولى فئة الطالب التي بلغ عددها 
تدریس والمحاضرین أما الفئة الثانیة فمثلتها أعضاء هیئة ال. وتم اختیارها بالطریقة العشوائیة

خمسین : واستخدم الباحث أداتین وهما. محاضراً ) 14(المتخصصین في اللغة العربیة وبلغ عددهم 
المعلمین المتخصصین و كراسة من كراسات تحضیر الدروس بواقع كراسة واحدة لكل واحد من الطالب 

هیئة  وأعضاءطلبة في اللغة العربیة، استبانة حول محتوى مقرر التحریر العربي وزعت على ال
وكشفت النتائج عن ضعف أثر مقرر التحریر العربي في العطاء العلمي للخریجین، كما . التدریس

وكشفت النتائج عن أبرز العوائق التي تحد من االستفادة من هذا المقرر، وهي عدم االهتمام باألنشطة 
ت لم تركز على المشكالت األساسیة، التعلیمیة المصاحبة للمقرر لم تلق العنایة الكافیة، وأن المفردا

 .للمقرر وأن نظام التقویم المتبع من قبل المدرسین لم یكن مناسباً 

  

بدراسة هدفت إلى تقویم برنامج التربیة العملیة بكلیة التربیة بجامعة أم القرى،  )2000(بخش وقام 
وأوضحت . الفرقة الرابعةطالبة من طالبات ) 198(وقد استخدمت الباحثة استبانة تم تطبیقها على 

النتائج أن برنامج التربیة العملیة بنظامه الحالي ال یساعد على إكساب الطالبات الكثیر من مهارات 
المعلمات أن الفترة الزمنیة المحددة للبرنامج طویلة / التدریس الالزمة، كما أتضح من آراء الطالبات 

المعلمات أثناء تواجدهن في / ض الطالباتومضیعة للوقت، إضافة إلى وجود مشكالت تعتر  جداً 
المدرسة من قبل إدارة المدرسة سواء في العالقات االجتماعیة أو من ناحیة موضوعیة تقویم الطالبات 

 .المعلمات/ 
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بدراسة هدفت إلى تقویم منهاج الجغرافیا للمرحلة األساسیة وقد تكونت عینة  )1999(حمادین وقام 
وطور الباحث استبانة  ،ً مشرفًا تربویا 95معلمًا ومعلمة و 108شخصًا موزعین على  203الدراسة من 

خاصة بتقویم مناهج الجغرافیا وقد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في 
تقویم عدد من المجاالت المختلفة في وثیقة المنهاج تعود لمتغیرات الجنس والمسمى الوظیفي والمؤهل 

بینما وجدت فروق ذات داللة إحصائیة في تقویم  ،تربوي وسنوات الخبرة لدى أفراد عینة الدراسةال
  .المجاالت األخرى في المناهج تعود للمتغیرات ذاتها لدى أفراد عینة الدراسة

  

دراسة هدفت للكشف عن رضا بعض الطالب والطالبات الدراسین في بعض  )1999(الل وأجرى 
اختار الباحث ثالثة تخصصات . برامج الدراسات العلیا عنالجامعات السعودیة  كلیات التربیة ببعض

 طالباً ) 90(مختلفة في ثالث كلیات بثالث جامعات، حیث استخدم الباحث استبانة ووزعها على 
ال توجد : عن أسئلة الدراسة واختبار الفروض التالیة لإلجابةبالتساوي في جمیع التخصصات، وطالبة، 

رضا بعض الطالب والطالبات في  في) α ≤ 0.05(فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 
لمتغیر الجنس  تعزى برامج الدراسات العلیا عنببعض الجامعات السعودیة  بعض كلیات التربیة

 وتبین ،واتضح من خالل النتائج صحة الفروض. ومتغیر التخصص ومتغیرا الجنس والتخصص معاً 
  .لمتغیر الجنس في الرضا عن الدراسة في البرنامج عدم وجود أثر دال إحصائیاً 

  

بدراسة هدفت إلى تقویم أداء طلبة مساق التربیة العلمیة من وجهة نظر  )1999(العاجز وحماد وقام 
ستخدم الباحثان لهذا الغرض المنهج الوصفي التحلیلي، این والمعلمین المضیفین لهم، وقد المدیر 

من % 29طالبًا وطالبة من الجامعة اإلسالمیة وجامعة األزهر، بنسبة  179وبلغت عینة الدراسة 
) متوسط البعد األول(طالب وطالبة، وتوصلت الدراسة إلى أن   600مجتمع الدراسة المكون من

كما بینت ). مقارنة باألبعاد الثالثة التي جاءت متقاربةأعلى متوسط (الخصائص الشخصیة والمهنیة 
تعزى لنوع المؤسسة   )α ≤ 0.05( الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة
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في أداء الطلبة حیث أظهرت النتائج أن تقدیرات المدیرین والمدیرات والمعلمین ) اإلسالمیة، األزهر(
بة في الجامعتین جاءت متقاربة، بینما وجدت بعض الفروق في بعض الفقرات المضیفین ألداء الطل

األخرى، كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر الجنس في أداء 
 أیضاالطلبة، بینما وجد بعض الفروق في بعض الفقرات عند الطالب والطالبات، أوضحت الدراسة 

  .وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر التخصص لصالح طلبة العلوم

  

بدراسة هدفت إلى تقویم كتب الجغرافیا للمرحلة األساسیة من وجهة نظر  )1998(عالونة وقام 
 )240(واستخدم الباحث استبانة طبقها على عینة مكونة من . المعلمین والمعلمات في شمال فلسطین

نابلس، جنین، طولكرم، قلقیلة، ( رسون الجغرافیا في محافظات شمال فلسطین معلمًا ومعلمة ید
وقد  ،معلمًا ومعلمة (726)من مجتمع الدراسة الذي أشتمل على )%(33وكانت نسبتها ) سلفیت

لى افتقار هذه الكتب  ،وعدم وضوح األهداف ،أظهرت نتائج الدراسة قلة وضوح مقدمة الكتب وإ
وضعف  ربط محتوى كتب صفوف السابع والثامن والتاسع  ،متانة الغالف للوسائل التعلیمیة وقلة

نما راعتها بشكل جزئي   .والعاشر األساسي بالمشكالت البیئیة المحلیة بشكل كلي وإ

  

بدراسة هدفت إلى معرفة آراء الطالب في أقسام  )1995(الخریف والمقري والمطیر وقام كل من 
نحو أهمیة ) جامعة الملك سعود وجامعة اإلمام وجامعة أم القرى(الجغرافیا في ثالث جامعات سعودیة 

تحدید العوامل لهدفت  لعمل لخریجي هذه األقسام، كماتقویم الطلبة للمدرس والمقرر، وكذلك مستقبل ا
 57وقد اعتمدت هذه الدراسة على عینة من المقررات بلغ عددها . سالمؤثرة في تقویم الطالب للمدر 

وقد أظهرت النتائج أن هناك إقرارًا بأهمیة تقویم الطلبة لكل . طالبًا وطالبة 930مقررًا اشتملت على 
من المدرس والمقرر في تحسین المقررات واألداء التدریسي، كما أن نسبة عالیة جدًا من الطلبة 

أما فیما یتعلق . فرص الوظیفیة أمام خریجي أقسام الجغرافیا التي شملتها العینةیشعرون بقلة ال
بالمتغیرات المفسرة للتباین في تقویم الطالب للمدرس، فقد أظهرت نتائج تحلیل االنحدار المتدرج أن 
صعوبة المقرر والدرجة المتوقعة ومدى إسهام المقرر في زیادة االهتمام بالتخصص وطبیعة المقرر 
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. ومستوى الطالب، كلها متغیرات تؤثر في تقویم الطالب للمدرس) أي إذا كان المقرر جغرافیا إقلیمیة(
وقد أوصى الباحثون بضرورة األخذ بعین االعتبار عند استخدام تقویم الطالب للمدرس ألي من 

ي أو تلك تلك التي تتعلق بتشخیص مكامن القوة ومواطن الضعف في األداء التدریس سواًء  ،األغراض
  .المتعلقة بالترقیة أو التقویم الشامل لفعالیات التدریس

  

بدراسة هدفت إلى إجراء عملیة تحلیلیة تقویمیة لكتاب الجغرافیا للصف العاشر  )1995(القاعود وقام 
، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، وأداة الدراسة هي بطاقة تحلیل، األساسي في األردن

وقد تم تقویم المكونات من خالل معاییر  .ة هي كتاب الجغرافیا للصف العاشر األساسيوعینة الدراس
: وقد خرجت الدراسة بالنتائج التالیة ،األهداف والمحتوى والوسائل واألنشطة والتقویم: محددة وهي

تركیز المحتوى على المعارف والمعلومات، وعدم واقعیة األهداف، وعدم تنوع الوسائل التعلیمیة 
وأوصت الباحثة بضرورة إثراء كتب الجغرافیا . واألنشطة، وقلة ارتباط األهداف باهتمامات الطلبة

  .والتاریخ بمعاییر األساس االجتماعي

  

بدراسة هدفت إلى تقویم كتب التربیة االجتماعیة للصف السادس والتعرف  )1994(الخریشة وقام 
جتماعیة للمرحلة األساسیة، ومدى توافرها في كتب على المعاییر الواجب توافرها في كتب التربیة اال

التربیة االجتماعیة للصف السادس االبتدائي في ضوء آراء كل من المعلمین والمشرفین التربویین، 
إخراج الكتاب، المحتوى، عرضه، الوسائل التعلیمیة : ومدى توافر كل مجال من مجاالت الكتب

 159وتكونت عینة الدراسة من . مجتمعة في تلك الكتب واألنشطة واألمثلة والتدریبات والمجاالت
، وتكونت األداة من  16معلمًا ومعلمة و فقرة، تم تضمینها في استبانة حسب مقیاس  119مشرفًا تربویًا

وخرجت ) سبیرمان براون( ،عن طریقة التجزئة النصفیة ومعادلة  0.77لیكرت، وكان معامل الثبات 
لمعظم  عالیةً ) إخراج الكتاب المدرس ( تقدیرات المعلمین والمشرفین للمجال األول أن : بالنتائج التالیة

باستثناء فقرة ارتباط المحتوى ) مادة الكتاب( الفقرات في حین كانت التقدیرات ضعیفة للمجال الثاني 
 .بأهداف المنهاج
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باریین للغة العربیة هدفت الدراسة للكشف عن فاعلیة تدریس المساقین اإلج ).1993(عاشور دراسة 
 101(راء الطلبة الذین أتموا دراسة مساقي اللغة العربیة آجامعة الیرموك من خالل استطالع  في
دراسة  أتموااعتمدت الباحثة على مجتمع الدراسة الذي تكون من جمیع الطلبة الذین ). 102و

، واختبارًا تحصیلیًا لمعرفة المساقینراء الطلبة حول آمت الباحثة استبانة الستطالع واستخد. المساقین
( وأظهرت النتائج أن وجهات نظر الطلبة على عناصر المنهاج . مدى تحقیق أهداف المساقین

وجاءت وجهة نظر الطلبة %) 60(قاربت ) األهداف، المحتوى، التقویم، الوسائل واألسالیب ، األنشطة
األهداف، (ات نظرهم في العناصر األخرى أعلى من وجه) الوسائل، األسالیب، األنشطة(في عناصر 

وقد % 60وأظهرت النتائج أن مستوى الطلبة في أدائهم على اختبار الدراسة قد بلغ ). المحتوى، التقویم
  .اتفق مع ما أقره مدرسو المساق

  

بدراسة لمعرفة مدى التقبل عند أعضاء الهیئة التدریسیة في الجامعة  )1992(عودة والداهري وقام 
وثقة الطلبة بقدرتهم على القیام بهذا  لتقویم أدائهم من قبل الطلبة في جامعة األمارات العربیة المتحدة

توفر درجة طالبًا وطالبة وأظهرت النتائج  1058مدرسة و و مدرسًا  251وتكونت العینة من . الدور
عملیة تقویم الطلبة للمساقات مقبولة من التقبل لدى أعضاء هیئة التدریس لمشاركة الطلبة في 

، ودرجة مقبولة من الثقة بقدرة الطلبة على القیام بهذه وللممارسات التدریسیة ألعضاء الهیئة التدریسیة
  .المشاركة

  

افیا للمرحلة الثانویة من خالل معرفة بدراسة هدفت إلى تقویم كتب الجغر  )1991(عبد اهللا وقام 
وجهان نظر كل من الطلبة ومعلمي الدراسات االجتماعیة في عدة أبعاد هي إخراج الكتب ومحتوى 
الكتب المدرسیة وأسلوبها وأسئلة التقویم فیها وقد تكونت عینة الدراسة من معلمي ومعلمات الجغرافیا 

أما عینة الطلبة فقد تكونت  ،لثانیة وضواحي مدینة عمانللمرحلة الثانویة جمیعهم في مدیریتي عمان ا
طالبًا وطالبة من طالب الصف الثاني ثانوي  311طالبًا وطالبة من طالب األول ثانوي  325من 
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األولى : وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة استبانتین هما ،موزعین على مدارس المدینتین المذكورتین
للطلبة وقد أظهرت نتائج الدراسة في البعد الخاص بإخراج الكتاب وأن كتب والثانیة  ،موجهه للمعلمین

أما العد الخاص بمحتوى كتب الجغرافیا وأظهرت النتائج . الجغرافیا تفتقر إلى تغلیف متین یقاوم التلف
أن المحتوى ال یراعي مشكالت البیئة المحلیة وال یهتم بالنشاط المدرسي كما أنه ال یبرز المفاهیم 

كما أنه ال یعكس التطورات العلمیة في  ،ألساسیة في كل وحدة وال تتوفر أهداف سلوكیة لكل وحدةا
 .مجال الجغرافیا

  
بدراسة هدفت الدراسة إلى التعرف على آراء مجموعة من الطلبة الجامعیین  )1990(حمادة وقام 

بجامعة الكویت حول الصفات التي یجب أن یتصف بها المعلم بصفة عامة، وكذلك الصفات التي 
من الدراسات التي تعرضت لموضوع تقویم و  یعتقدون أن أساتذتهم في جامعة الكویت یتصفون بها،

طالبًا وطالبة من مختلف ) 100(واشتملت عینة الدراسة على  .ریسیةالطالب للممارسات التد
 )42(وقد صمم الباحث استبانة تكونت من . كلیات بجامعة الكویت) 8( موزعین على التخصصات

حول أمور متعددة تتعلق بطرق التدریس والصفات التي بندًا موزعة على أربعة محاور خاصة بالدراسة 
 من أبرزها .لجامعة، تمكنت من إبراز عدد من النتائج في هذا الخصوصیجب أن یتصف بها أستاذ ا

قدرته على توصیل المادة وان یكون : أن أهم الصفات التي یجب أن یتصف بها المدرس الجامعي هي
كما أوضحت النتائج أن هناك نظرة . واضحًا في شرحه وأن یكون عادًال مع طلبته، متحمسًا لعمله

العینة اتجاه أساتذتهم حیث ترى غالبیة أفراد العینة أن قلیالً من أساتذة جامعة  سلبیة بالنسبة ألفراد
العینة  أفرادتأكید غالبیة و  .الكویت یتصف بالصفات التي یرون أنه یجب أن یتصف بها أستاذ الجامعة

على ضرورة توافر بعض الصفات في أستاذ الجامعة وتفضیلهم لبعض طرق التدریس على غیرها من 
وفي ضوء هذه النتائج وضع الباحث مجموعة من األمور التي البد من التقید بها في عملیة  .الطرق

  . اختیار المعیدین واألساتذة

  

ر أداة تقویمیة للممارسات التدریسیة في دراسة هدفت إلى تطویب )1990(عودة والصباریني وقام 
وقد جمعت الممارسات المرغوبة من قبل . وتقدیم معاییر ألغراض المقارنة في هذا المجال ،الجامعة
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طالبًا وطالبة، وقد توصلت الدراسة إلى تحدید  990طالبًا وطالبة، ومن ثم طبقت األداة على  400
الجنس، رغبته في دراسة المساق، (ارسات التدریسیة مثل بعض العوامل المؤثرة في تقویم الطلبة للمم

 ). الرضا عن التخصص، الرضا عن الجامعة، طبیعة المادة

  

بدراسة هدفت لتحلیل مناهج الجغرافیا للمرحلة اإلعدادیة في كل من سوریا  )1988(مصطفى وقام 
ي الدول الثالث وتحدید نقاط وهدفت إلى المقارنة بین مقررات منهاج الجغرافیا ف ،والسعودیة والجزائر

والدول التي یطبق  ،ومدى ارتباط مناهج هذه الدول بمشكالت األمة عامة ،االتفاق واالختالف بینهما
ومدى تأكید الجغرافیا على تنفیذ مقررات المؤتمرات العربیة واالتفاقیات الثقافیة  ،فیها المنهاج خاصة

علمیة : وقد صنفت أهداف الجغرافیا إلى ،وبین دول مجتمع الدراسة نفسها ،بین الدول العربیة مجتمعة
نسانیة وعلمیة ودینیة، وقد خرجت الدراسة  ووطنیة وقومیة واقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة وبشریة وإ

 اتفاق الدول الثالث على المجاالت الوطنیة والقومیة واإلنسانیة والسیاسیة واالقتصادیة: بالنتائج التالیة
بینما وجد اختالف في المجالت األخرى  ،وأكثر االتفاق في المجال العلمي ،واالجتماعیة والعلمیة

وفي % 41وتختلف نسبة األهداف الوطنیة والقومیة بین دوله وأخرى حیث كانت نسبتها في سوریا 
ي أما بخصوص المحتوى فیوجد تشابه في المقرر األول اإلعدادي ف% 9والجزائر % 18السعودیة 

ومن الفروق بینها تركیز السعودیة وسوریا على جغرافیة الوطن العربي وجغرافیة  ،الدول الثالث
 . فلسطین بینما تقل نسبة االهتمام في الجزائر

 

هدفت إلى الكشف عن العوامل المؤثرة على المعدل التراكمي للطلبة بدراسة  )1987(قاضي  وقام
) 792(دراسة العالقات بین المعدل التراكمي لعینة مكونه من بالجامعیین كما یراها الباحث ، وقد قام 

لى ) 274(، موزعین إلىطالباً  السنة الثالثة والرابعة، وقد تم توزیع ) 516(في السنة األولى والثانیة وإ
مواد اللغة العربیة، والثقافیة (االستبیان عشوائیًا على الطالب الدارسین في المتطلبات العامة 

بالمملكة  من طالب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن) اإلسالمیة، والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي لمناسبة هذا النوع  اني،للفصل الدراسي الث ،العربیة السعودیة
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وتوصلت الدراسة إلى أنه ال یمكن التنبؤ بنجاح الطالب من خالل العادات الدراسیة  ،من الدراسات
واتجاهات الطلبة ، كما أن الدراسة استخدمت النسب المئویة للحكم على مدى دقة تلك العالقات بین 

وكذلك توصلت الدراسة إلى أن اتجاهات الطلبة ال تساعد على بناء أو تغییر  .متغیرات الدراسة
القرارات والخطط، وأن أهم العوامل المؤثرة في المعدل التراكمي لعینة الدراسة هو مستوى التخرج من 

امل العو ، المدرسة الثانویة واالستذكار في المكتبة وممارسة الریاضة وتأثیر التدریس باللغة اإلنجلیزیة
خصیة ومن بین هذه العوامل تأثیر ش. المؤثرة في المعدل التراكمي كما یراها طلبة جامعة الملك فهد

ناجح باختالف وقد وجد أن الطالب ال یختلفون في نظرتهم للمدرس ال، المعدل التراكمي علىالمدرس 
اسات والخطط واتخاذ وتوصي الدراسة بإجراء أبحاث تجریبیة تساهم في رسم السی. معدالتهم التراكمیة

  .القرارات

 

دراسة من أجل التعرف على آراء الطالب وتقویمهم لطرق تدریس مقررات  )1987(مكي وقد أجرى 
وقد قام بدراسة تأثیر عدد من . بجامعة الملك سعود) بنین وبنات(الجغرافیا في فروع قسم الجغرافیا 

العوامل منها حریة اختیار المقرر، وتخصص الطالب، ومعدله التراكمي، ومستواه الدراسي، وعالقة 
وتأثیرها في تقویم الطالب لكل من طریقة تدریس المقرر، واهتمامه واستمتاعه بدراسة هذه العوامل 

وقد أعد استبانة خاصة لهذا الغرض، . المقرر، وكذلك مناسبة مفردات المقرر والمراجع المطلوبة
 ومن بین النتائج التي أظهرتها. واستخدم النسب المئویة ومعامل االرتباط البسیط تحلیله للمعلومات

التقویم السلبي لطریقة  إلىدراسته أن الطالب یستمتعون أكثر بدراسة المقررات االختیاریة، ویمیلون 
بین المعدل التراكمي  إحصائیةتدریس المقررات اإلجباریة، باإلضافة أن هناك عالقة طردیة ذات داللة 

  .لمطلوبةللطالب وكل من تقویمه لطریقة التدریس، ومناسبة مفردات المقرر والمراجع ا

  

بدراسة هدفت إلى تحلیل محتوى كتب التربیة االجتماعیة المقررة على تالمیذ  )1986(حلو وقام أبو 
وكان الهدف من الدراسة نقد تلك الكتب من أجل  .الصفوف الرابع والخامس والسادس في األردن

ر العالمیة المناسبة، تالفي الضعف والوقوع بأخطاء عند تألیفها، واستخدم الباحث مجموعة من المعایی
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وتوصلت الدراسة إلى أن األسئلة التي تتضمنها هذه  والتي تتفق مع المعاییر العالمیة للكتاب المدرسي،
الكتب قد صیغت بحیث تقیس مستوى الفهم والمعرفة والتطبیق، وأن التركیز كان منصبًا على التذكر، 

وأن غالبیة اإلجابة عنها في محتوى المادة ال وأن نسبة ما كان فیها مثیرًا للتفكیر قلیلة، خصوصًا 
وأوضحت أیضا أن الكتب لم  یستدعي من التلمیذ بذل الجهد للبحث عنها خارج نطاق الكتاب المدرسي

تؤلف على أساس حاجات الفرد، وحاجات المجتمع ومشكالتها، ولم یراع في أهدافها التوازن بین 
ركیة، فهي تخلو من األهداف السلوكیة، وتخلو من فهارس المجاالت المعرفیة، واالنفعالیة، والنفس ح

للوسائل التعلیمیة والجداول، كما أوضحت الدراسة أن الوسائل التعلیمیة موجودة في أماكن مناسبة لها، 
غیر أن بعضها ینقصه الوضوح واأللوان، وأن وسائل التقویم تركز على االختبارات الموضوعیة 

لباحث بضرورة تطویر كتب التربیة االجتماعیة، بحیث تسایر هذه الكتب وبالتالي أوصى ا. والمقالیة
  .المفهوم المعاصر للدراسات االجتماعیة

  

بدراسة هدفت إلى تحلیل وتقویم أسئلة كتاب الجغرافیا للصف  )1985(أبو العال وعبد الحمید وقام 
لسلوكي المراد إحداثها لدى وفي ضوء نواتج التعلم ا ،األول الثانوي في ضوء أهداف مادة الجغرافیا

سؤاًال  83المتعلم في دولة قطر، وتوصلت الدراسة إلى أن عدد األسئلة التي تقیس مستوى التذكر بلغ 
كما توصلت . من األسئلة% 64سؤاًال أي ما نسبته 129 من مجموع أسئلة الكتاب البالغ عددها 

، األسئلةمن % 26سؤاًال أي ما نسبته  32الدراسة إلى أن عدد األسئلة التي تقیس مستوى الفهم تبلغ 
، أما عدد األسئلة %3أسئلة أي ما نسبته   4في حین بلغ عدد األسئلة التي تقیس مستوى التطبیق

  . التي تقیس مستوى التحلیل فهي سؤال واحد فقط

  

تربیة دراسة بعنوان دراسة المشكالت التي تواجه طالب المواد االجتماعیة في ال )1984(الجبر وأجرى 
وبلغ حجم عینة الدراسة . المیدانیة في كلیة التربیة بجامعة الملك سعود في المملكة العربیة السعودیة

طالبًا من تخصص التاریخ والجغرافیا، وقد تناول الباحث عددًا من المشكالت بعد دراسة  67
نسبة تعاون المعلم استطالعیة شاملة مثل درجة مراقبة المشرف التربوي ألعمال الطالب المعلمین، و 
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المضیف مع الطالب المتدرب، وعدد الحصص التي یمارسها الطالب المتدرب، وأظهرت النتائج أن 
المشرف التربوي یراقب أعمال الطالب المعلمین في المدرسة بدرجة بسیطة، أما عن تعاون الطالب 

ة إضافة إلى قلة عدد المعلمین مع المعلم المتعاون فكانت النسبة بسیطة أو درجة التعاون قلیل
الحصص التي یدرسها الطالب المعلم، وأوصت الدراسة بضرورة زیادة عدد حصص الطالب المعلم بما 

وأشارت إلى أهمیة التعاون بین المعلم المتعاون  ،یمتلكه من اكتساب مهارات التدریس بدرجة أكبر
إضافة إلى ضرورة مراقبة  ،ونواقترح وسائل وأسالیب متعددة لزیادة هذا التعا ،والطالب المتدرب

 . المشرف ألعمال الطالب المتدرب بصورة أشمل وأوسع

 

المختلفة لتقویم التدریس والمدرس الجامعي وآراء  األسالیبحول  )1977(توق وفي دراسة أعدها 
عضو هیئة تدریس من كلیات الجامعة  )85(وتألفت عینة الدراسة من  .األردنیةمدرسي الجامعة 

المختلفة، وقد أظهرت النتائج تفضیل أعضاء هیئة التدریس أن یتبعوا أكثر من مصدر لتقییم أدائهم 
ن  من ضمنها تقدیرات الطلبة وتوفر درجة مقبولة من الثبات واالتساق الداخلي في تقدیرات الطلبة وإ

اق الذي یدرسه تؤثر في تقییمه لعضو هیئة خبرة الطالب األكادیمي وتخصصه ومستواه والمس
وقد أشار إلى أن تقویم الطالب لمدرسیهم یجد مكانه خاصة عند معظم أعضاء هیئة  التدریس،

: التدریس، إال أن هناك معارضة شدیدة من قبل عدد من أعضاء هیئة التدریس لعدة أسباب من أبرزها
  . یحصلون علیها أن الطالب یقومون المدرس بناء على عالماتهم التي

  

  :الدراسات األجنبیة: ثانیاً 

بدراسة هدفت إلى تطویر مناهج الجغرافیا ضمن معاییر  ) McCormack, 2001(ماكورماك قام 
تقویم فعالیة المنهاج المعد ضمن معاییر الممارسات الموجودة وطرق تدریس و مثلت دعوة لتغییر 

المنهاج غیر مطورة على مجموعة ضابطة ووحدة من لقیاس تحصیل الطلبة جرى استخدام وحدة من 
أشارت نتائج الدراسة . المنهاج المطور على مجموعة تجریبیة وبعد قیاس تحصیل طلبة المجموعتین

  .إلى تفوق المجموعة التجریبیة على الضابطة
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بدراسة هدفت لتطویر مناهج الجغرافیا )  Bednars & Bednars, 2000(وبیدنرز  بیدنرزوقام 
یستفید منها المعلم ومنسق المناهج ومطورو المناهج وقد تضمنت  الدراسة موضوعات في التفكیر ل

وأوصت الدراسة بتدریب المعلمین على األبحاث والتركیز على المناهج  ،الجغرافي وطبوغرافیا الجغرافیا
ة یراسكما أوصت الدراسة تضمینات ألبحاث جدیدة ومنح د ،الدراسیة لتطویر معلمین محترفین

  .للمعلمین في مرحلة التخرج وذلك لتطویر المناهج الدراسیة وخاصة الجغرافیا

  

العاملین والطلبة بشأن البرامج  اهدفت لتحدید رض ) ,Reynolds  1998(رینولدز،دراسة 
المطروحة الهادفة إلى مقابلة احتیاجات الطلبة لمساقات الدراسات العلیا، وأظهرت النتائج رضا 

. لتعین الطلبة على التحصیل المدرسون عن محتویات المساقات وفوائدها، ورغبة في تطویرها مستقبالً 
أما الطلبة فأشاروا إلى اعتقادهم بترابط . وانتقد المدرسون قلة الوقت المخصص للنشاط البحثي

  .وأساسیة المساقات وأنها ممتعة، وأنها ذات أهمیة بالنسبة لهم تراوحت بین كونها مهمة جداً 

  

تقویم أعضاء الهیئة  ت علىدراسة للصعوبات التي عمل ) Lingeling, 1996( لنجلنج وأجرى 
التدریسیة، حیث توصلت نتائج الدراسة إلى أن عملیة التقویم التي تركز على المالحظة بجانب النقاش 

ن التوتر بین أو . معلومات مفیدة عن أداء المدرسواالستماع آلراء الطلبة في نهایة المحاضرة، تقدم 
اسة إلى أنه ال توجد طریقة معینة بشكل المدرس واإلدارة قد یؤثر في عملیة التقویم، وخلصت الدر 

مالئم لتقویم عضو هیئة التدریس، مما یؤدي بنا إلى البحث عن طریقة أكثر شمولیة من الطرق 
  .التقلیدیة المتعارف علیها مثل المالحظة أثناء الدرس أو مالحظة الزمالء

  

التدریس في عملیة دراسة للعالقة بین ممارسات أعضاء هیئة  )  ,Zhang 1996(زهانج وأجرى 
هیئة  أعضاءحیث أظهرت النتائج أن . ومستوى المساق  الذي یدرسونه التدریسیةالتقویم وخبرتهم 
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التدریس الذین یدرسون مواضیع مختلفة یختلفون في االستخدام لالختبارات في المالحظة ووضع 
لعملیة التقویم وفي تطبیق وأن التدریب على التقویم والخبرة في التدریس تساعد في الفهم . العالمة

جراء التحلیالت الالزمة   .االختبارات  وإ

  

بدراسة هدفت إلى تقویم المنهاج األمریكي للتربیة االجتماعیة في  ) Brophy, 1992( بروفي وقام 
األهداف، المحتوى، أسلوب العرض، األنشطة، : المرحلة االبتدائیة، ركز فیها على المجاالت التالیة

وأظهرت النتائج أن األهداف والمحتوى لم تصغ بشكل سلوكي ولم تركز على . سائل المعینةالتقویم، الو 
المستویات العقلیة العلیا، وركزت على الحقائق والتعمیمات في مادتي التاریخ والجغرافیا وأهملت باقي 

في تنویع الوسائل  المواد االجتماعیة، كما أنها لم تنم التفكیر الناقد لدى الطالب، أما نقاط القوة كانت
المعینة وارتباطها بالمحتوى وكثرة األنشطة وشمولها للواجبات الكتابیة المركزة على رسم الخرائط ولعب 

  .األدوار والزیارات

  

بدراسة هدفت إلى تقویم  ) Giannagelo & Kaplan, 1992( جینا جیلو وكابالن وقام كل من 
ة األمریكیة واالقتصاد والحكومة في الوالیات المتحدة كتب جغرافیة العالم وتاریخ الوالیات المتحد

تم تقویمها باستخدام معاییر تضمنت مستوى المقروئیة وعدد  ،األمریكیة في والیة تنسي األمریكیة
المفاهیم المعروضة وتتابعها ومدى التركیز على مهارات حل المشكالت، وتحلیل أسئلة الكتب في 

ي وأنماط التقویم في كل كتاب، وأظهرت نتائجها بأن الكتب األربعة ضوء مستویات بلوم للمجال المعرف
نما راعتها بشكل جزئي   .لم تراع هذه المعاییر بشكل كلي وإ
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  )  Swift and Jackson,1992(سوفیت وجاكسون دراسة 

هدفت هذه الدراسة إلى تقویم كتب التاریخ في المرحلة الثانویة في بریطانیا، وتوصلت الدراسة إلى أن 
من األسئلة یقیس مستوى التقویم % 23من األسئلة الموجودة في الكتب یقیس مستوى التحلیل و% 30
  .منها یقیس مستوى التذكر% 17منها یقیس مستوى الفهم و% 30و

  

  :وقسمت إلى باالتجاهات دراسات اهتمت 2.2.2

  :دراسات عربیة: أوالً 

بدراسة هدفت لمعرفة اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنیة  )2010(حبایب والخلیلي قام 
في ضوء متغیرات الجنس والمعدل . نحو أعضاء الهیئة التدریسیة وعالقتها بتحصیلهم الدراسي

التراكمي والكلیة، ولتحقیق هذا الغرض تم بناء أداة في االتجاهات تكونت صورتها النهائیة من 
-0.94(والثبات، وتراوحت معامالت الثبات بین فقرة، إذ تم فحص مؤشرات الصدق  30

طالبة، وكانت  238طالبًا و  219طالبًا وطالبة منهم  457وتكونت عینة الدراسة من ) 0.67
الهیئة التدریسیة والمهنیة  أعضاءنتائج الدراسة أن اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنیة نحو 

ت نحو أسالیب التدریس واألدوار التي یلعبها بالمقارنة مع االتجاها التدریسیةألعضاء الهیئة 
أعضاء الهیئة التدریسیة، وكان لمتغیري الجنس والكلیة وتأثیرهما في االتجاهات نحو أعضاء 
هیئة التدریس، أما باقي المتغیرات فلم تؤثر في االتجاهات، وأوصى الباحثان عدة توصیات 

یسیة والطلبة، وحث أعضاء هیئة منها؛ ضرورة تفعیل االتصال بین أعضاء الهیئة التدر 
التدریس على االهتمام بالجانب اإلنساني عند التفاعل مع الطلبة، وتزوید أعضاء الهیئة 

  .التدریسیة بفرص لتحقیق تطورهم المهني
  

بدراسة هدفت للتعرف على مدى امتالك طلبة الصف العاشر  )2009(أبو حلو وقامت 
للمفاهیم األساسیة الجغرافیة وعالقته باتجاهاتهم نحو الجغرافیا في مدارس ضواحي القدس، 

. وبیان أثر متغیرات الجنس والجهة المشرفة على المدرسة ومعدل الطلبة في العلوم االجتماعیة
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رئیس ما مدى امتالك طلبة الصف العاشر في مدارس وحاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال ال
ضواحي القدس للمفاهیم األساسیة الجغرافیة وما عالقته باتجاهاتهم نحو الجغرافیا؟ وتم تطبیق 

حیث تكون مجتمع الدراسة من  2008-2009الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي 
ومیة والخاصة في مدارس ضواحي جمیع طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحك

طالبًا وطالبة، وتم اختیار عینة الدراسة بالطریقة الطبقیة )  2015(القدس، والبالغ عددهم 
من مجتمع %) 15(طالبًا وطالبة، وبنسبة )  302(العنقودیة العشوائیة، حیث تكونت من 

، وتم استبانة اتجاهاتن اختبار من نوع اختیار من متعدد، و الدراسة، وتكونت أدوات الدراسة م
، واستخدمت الباحثة أسالیب إحصائیة تمثلت باستخراج األدوات وثبات التأكد من صدق

) t-test(المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة واالنحرافات المعیاریة واستخدام اختبار 
للفروق البعدیة ) LSD(واختبار ) one way ANOVA( واختبار تحلیل التباین األحادي 

أن هناك ضعف : وخرجت الدراسة بالنتائج التالیة). SPSS( ستخدام البرنامج اإلحصائي با
لى تفوق اإلناث على  في مدى امتالك طلبة الصف العاشر للمفاهیم األساسیة في الجغرافیا، وإ

  .الذكور في امتالك المفاهیم الجغرافیة وتفوق المدارس الخاصة على الحكومیة
  

وعالقته  اإلحیائیةدراسة هدفت إلى التعرف إلى مستوى الثقافة  )2004(زیدان وزمالؤه وقام 
جامعة  –باالتجاه نحو العلوم الحیاتیة لدى الطلبة الجدد وطلبة السنة الرابعة في كلیة العلوم 

وعلى معرفة أثر متغیرات الجنس، المستوى ) 2003-2002(القدس في العام الدراسي 
ومستوى اتجاهات الطلبة نحو العلوم  ،اإلحیائیةافة الدراسي، والتخصص في مستوى الثق

، إذ أشتمل اإلحیائیةاختبار مستوى الثقافة : الحیاتیة، وقد استخدم الباحثون أداتین هما
واألداة الثانیة هي اسبیانة اتجاهات . فقرة من نوع االختبار من متعدد 40االختبار على 

طالبًا  273تمع الدراسة كامًال والمكون من وقد تم دراسة مج. الطلبة نحو العلوم الحیاتیة
لدى الطلبة الجدد وطلبة  اإلحیائیةوطالبة، وقد أظهرت نتائج الدراسة تدني مستوى الثقافة 

عالمة المحك، وكذلك الطلبة الجدد  منالسنة الرابعة في كلیة العلوم، وقد اجتازت اإلناث 
  .لمحكعالمة االسنة الرابعة من تخصص األحیاء اجتاز طلبة 
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بدراسة هدفت إلى التعرف على أثر استخدام طریقة التعلم على  )1998(النجار وقام 
وذلك في المستویات المعرفیة العلیا، وتكونت عینة الدراسة من  االتجاهات نحو مادة العلوم،

أربعة شعب من طلبة الصف الثامن األساسي في مدرستین من مدارس القدس التابعة لوكالة 
بحیث تم تدریس شعبة من الذكور وأخرى من ). شعبتین ذكور وشعبتین إناث(الغوث الدولیة 

وبینما تم تدریس الشعبتین االخرتین بالطریقة ) ریبیةالمجموعة التج(اإلناث بطریقة المجموعات 
استخدم الباحث مقیاس االتجاه نحو العلوم، وبلغ معامل ، )المجموعة الضابطة(التقلیدیة 

وأظهرت نتائج الدراسة أن اتجاهات طلبة المجموعة التجریبیة )  0.80(الثبات لتلك األداة 
وأنه توجد فروقًا دالة إحصائیًا في اختبار  نحو العلوم كانت أكثر إیجابیة منها للضابطة،

التحصیل العام وفي المستویات المعرفیة العلیا تعزى لطریقة التدریس، وكان الفارق لصالح 
لح اإلناث، ولم اوكانت المتوسطات الحسابیة على مقیاس االتجاه لص المجموعة التجریبیة،

س والجنس على اتجاهات الطلبة نحو تظهر نتائج الدراسة إي أثر للتفاعل بین طریقة التدری
  .العلوم

  
بدراسة هدفت للتعرف على اتجاهات الطلبة المعلمین في كلیة  )1994(البنعلي وقامت 

التربیة بجامعة قطر نحو الجغرافیا، وبیان أثر متغیرات الجنس، والتخصص، والمستوى 
هل تختلف : یس وهواألكادیمي على اتجاهاتهم، وحاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئ

( اتجاهات الطلبة المعلمین في كلیة التربیة بجامعة قطر نحو الجغرافیا باختالف المتغیرات 
وتكون مجتمع الدراسة من الطالب المعلمین من ؟ )الجنس، التخصص، المستوى األكادیمي

، 1991 خریف (في الفصل الدراسي ) 1991-1992(الجنسین المسجلین في العام الدراسي 
فیزیاء، كیمیاء، (بكلیة التربیة، جامعة قطر، من طلبة التخصصات العلمیة )   1992وربیع

، ومن طلبة الجغرافیا، وطلبة التخصصات اإلنسانیة من غیر الجغرافیا، وتم اختیار )بیولوجیا
وقامت الباحثة بإعداد أداة  العینة من قبل الباحثة من المجموعات المذكورة بالطریقة العشوائیة،

واستخدمت الباحثة . االستبانة وثبات لقیاس االتجاهات نحو الجغرافیا، وتم التأكد من صدق
الوزن النسبي التجاهات الطلبة المعلمین نحو : الطرق اإلحصائیة التالیة في تحلیل االستبانة

لطلبة اتجاهات إیجابیة ل: الجغرافیا، وتحلیل التباین الثالثي، وقد خرجت الدراسة بالنتائج التالیة
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نحو الجغرافیا، ووجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر التخصص لصالح الكلیات 
وقد . األدبیة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر الجنس والمستوى الدراسي

اختیار القائمین على تدریس و أوصت الدراسة بضرورة العنایة بطرق وأسالیب تعلیم الجغرافیا، 
فیا من األكفاء وذوي الخبرة، وطرح مقررات غیر تقلیدیة في الجغرافیا للمتخصصین الجغرا

  .وغیر المتخصصین في الجغرافیا
  

دراسة هدفت للتعرف إلى اتجاهات طلبة الدراسات  )1994(یونس والعمري وأجرى كل من 
وذلك لدى  مع أعضاء الهیئة التدریسیة، األكادیميالعلیا في الجامعة األردنیة نحو االتصال 

، في ضوء متغیرات الكلیة واالهتماموالثقة  واالحتراماألكادیمي المتمثل بالعدالة  االتصالأبعاد 
من طلبة % 10طالبًا أي ما نسبته  275والجنس والمؤهل العلمي، وبلغ حجم عینة الدراسة 

نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة  الدراسات العلیا في مستوى الدبلوم والماجستیر، وأظهرت
إحصائیة لمتغیر الكلیة على اتجاهات الطلبة نحو األبعاد المختلفة لالتصال األكادیمي مع 
أعضاء هیئة التدریس لصالح طلبة الكلیات العلمیة، في حین لم یكن هناك فروقًا دالة 

نحو أبعاد االتصال  إحصائیًا تعزى لمتغیر الجنس والمؤهل العلمي على اتجاهات الطلبة
  .المختلفة

  
حول اتجاهات أعضاء هیئة التدریس بجامعة الیرموك في  )1988(عودة دراسة أعدها 

عضو هیئة  )457(وشملت العینة  نحو تقویم الطلبة للممارسات التدریسیة الجامعیة، األردن
التدریس تدریس، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق في اتجاهات أعضاء هیئة 

نحو تقییم الطلبة للممارسات التدریسیة تعزى إلى الكلیة والرتبة األكادیمیة، وأن هناك فروقًا 
دالة إحصائیًا في االتجاهات تعزى إلى الخبرة في التدریس الجامعي إذ أظهر ذو الخبرة 

 ، یة من وقد وجد أن نسبة عالالقصیرة اتجاهًا إیجابیًا أقوى من ذوي الخبرة الطویلة نسبیًا
أعضاء هیئة التدریس متفقون على أن تقویم الطلبة یتأثر بدرجة كبیرة بخصائص المدرس 
كلیونته وتساهله في إعطاء الدرجات، وأن الطلبة غیر جدیین في عملیة التقویم وأنهم ال 
یدركون أهمیة تقویم الممارسات التدریسیة، كما أنهم عاطفیون، وفي هذا الصدد یشیر عودة 
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وبالرغم . أكثر مما هو موجود لدى الطلبة وانفعالیاً  عقلیاً  لیة التقویم تتطلب نضجاً إلى أن عم
من ذلك فقد أشار إلى أن نسبة عالیة من أعضاء هیئة التدریس متفقون على أن إشراك 

  .على الممارسات التدریسیة الطلبة في عملیة التقویم ال ینعكس سلباً 
  

  :دراسات أجنبیة: ثانیاً 
  

بدراسة هدفت للتعرف إلى األسباب المؤدیة إلى تدني  ) Baslanti, 2008(  باسلنتيقام 
تحصیل الطلبة األكادیمي على الرغم من حصولهم على درجات مرتفعة على مقاییس اإلبداع، 

طالبًا وطالبة في إحدى الجامعات التركیة، إذ أظهرت الدراسة أن من أهم  30وذلك على 
نحو مدرسیهم ونحو تخصصاتهم  اتجاهاتهمالعوامل المؤدیة إلى تدني تحصیل أفراد العینة هو 

من أفراد العینة یحملون اتجاهات سلبیة نحو % 60وكلیاتهم التي یدرسون فیها، حیث تبین أن 
من العینة یحملون اتجاهات سلبیة نحو % 13ى أن ما نسبته مدرسیهم، بینما أشار إل

  .موضوعات الدروس التي یتعلمونها
  

بدراسة هدفت إلى دراسة أثر استخدام الحاسوب في تدریس  ) Rager, 1994(رجر وقام 
الجغرافیا على تنمیة بعض القدرات العقلیة إضافة إلى التحصیل واالتجاهات باستخدام بعض 

ط المتعددة، وقد أشارت الدراسات إلى وجود فروق دالة إحصائیًا عند مستوى برمجیات الوسائ
في التحصیل واالتجاهات بین أفراد المجموعة التجریبیة وبین أفراد المجموعة )  0.001(

الضابطة، وأن هناك نموًا في بعض القدرات العقلیة ألفراد المجموعة التجریبیة مقارنة بأفراد 
بالنسبة % 25ة إلى توفیر في الوقت المستغرق للتعلم بمقدار العینة الضابطة، إضاف

للمجموعة التجریبیة عنه في المجموعة الضابطة، وقد أرجع الباحث ذلك إلى ما اتسمت به 
بیئة العمل من خالل الحاسوب باإلبداع واإلثارة وتشجیع أفراد العینة على المشاركة والممارسة 

  .الفعالة
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بدراسة هدفت لمعرفة اتجاهات طلبة جامعة هوفسترا )  ,Spencer 1994(سبنسر وقام 
ووزعت االستبانة على عینة الدراسة التي . نحو تقویم المعلمین والمساقات ونحو البیئة الصفیة

وأظهرت النتائج أن الطلبة . طالب من مرحلة البكالوریوس والدراسات العلیا) 500(بلغ عددها 
ولكن كان لدیهم قلیل من الثقة بأن الكلیة أو  ،دیم التغذیة الراجعةالتقویم وتق إبداءیرغبون في 

لكن الطلبة الذین اعتقدوا بأن أعضاء هیئة التدریس . اإلدارة لدیها أي اهتمام بالنتائج الصادرة
  . یطلعون على نتائج التقویم فقد شعروا بمزید من اإلیجابیة

  
ها أن المستوى الدراسي عامل من بدراسة اعتبر فی ) Diane L. Brook, 1977( وقام 

الممكن أن یؤثر في االتجاه نحو الجغرافیا فأجرى دراسة على عینة تضم طالبًا من المستوى 
وطالبًا من المستوى الدراسي العاشر ) سنة  14وكان متوسط عمر الطالب ( الدراسي التاسع 

ومجموعة ثالثة من ) سنة 18-14سنة بمدى یتراوح ما بین  15متوسط  عمر الطالب( 
 بمتوسط عمر (الطالب المعلمین المتخصصین في الدراسات االجتماعیة بجامعة جورجیا 

إحصائیًا لهذا العامل على  داالً  اً واتضح من المعالجة اإلحصائیة أنه ال یوجد أثر ) سنة22
  .االتجاه نحو الجغرافیا

  
ى الفروق االتجاهات نحو بدراسة هدفت للتعرف عل ) Emily, 1976( امیلي وقامت 

النشاط الریاضي لدى طالبات الصف الخامس، والمتنافسات في العاب القوى في مجموعات 
 50طالبة من المتنافسات في العاب القوى، و  50وتكونت عینة الدراسة من . حسب السن

طالبة أخرى من غیر المشتركات، واستخدمت الباحثة اختبار االتجاهات نحو النشاط الریاضي 
للمجموعتین، وتوصلت الباحثة إلى أن هناك تفوقًا في االتجاه نحو ) لسیمون وسمول ( 

  .النشاط الریاضي لدى الفئة المتنافسة عن غیر المشتركات في النشاط الریاضي
  

دراسة هدفت للكشف عن اتجاهات الطلبة نحو  ) Haslett, 1975( هاسلیت وقام 
المعلمین في ضوء متغیري الجنس والتحصیل في إحدى الجامعات األمریكیة، وذلك على عینة 

الطلبة  أنطالبة، وبینت الدراسة  385طالبًا و  282طالبًا وطالبة منهم  667بلغ حجمها 
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یة من نظرائهم من ذوي تحصیل ذوي التحصیل الدراسي المنخفض كانت اتجاهات أقل إیجاب
إیجابیة نحو المعلمین لدى الطالبات مقارنة بنظراتهن من  أكثرالمرتفع، بینما كانت االتجاهات 

  . الطلبة الذكور
  

هدف  ) Tobias & Hanlon, 1975( توبیس وهانلون وفي دراسة أجراها كل من 
للتعرف على أكثر العوامل المحددة التجاهات الطلبة نحو أعضاء هیئة التدریس وذلك على 
عینة من طلبة إحدى الجامعات األمریكیة في نیویورك، وتبین أن أكثر العوامل التي تقف 
خلف اتجاهات الطلبة نحو مدرسیهم على اختالف طبیعة هذه االتجاهات هو مهارات التدریس 

ا المعلم، وبلغ معامل االرتباط بین اتجاهات الطلبة نحو أعضاء هیئة التدریس التي یمتلكه
  ). 0.72( ودرجة مهارات التدریس التي یمتلكونها 

  
بدراسة هدفت للتعرف  ) Stayrook & Majer, 1973( ستیروك ومیجر وقام كل من 

وذلك  ،ت الهندیةإلى اتجاهات الطلبة الهنود نحو مساعدي البحث والتدریس في إحدى الجامعا
طالبًا وطالبة، وأشارت النتائج أن أفراد العینة یحملون عمومًا ) 101(على عینة بلغ حجمها 

اتجاهات إیجابیة نحو مساعدي البحث والتدریس، وكما أشارت النتائج إلى أن الطالبات یحملن 
  .اتجاهات أكثر إیجابیة نحو مساعدي البحث والتدریس مقارنة بالطالب

  
بدراسة هدفت للتعرف على الفروق في اتجاهات  ) Hergert, 1970( هیرجیت وقامت 

نحو النشاط الریاضي، وقد استخدمت الباحثة مقیاس كینون " اتوا"الطلبة والطالبات بجامعة 
وقد أظهرت النتائج وجود فروق جوهریة بین اتجاهات  ،لالتجاهات نحو النشاط الریاضي

كخبرة للتفوق الریاضي ولخفض  ،نحو النشاط الریاضيالطالب والطالبات في االتجاهات 
لم تكن هناك فروقًا دالة  بینماوذلك لصالح الطالب،  التوتر وللصحة واللیاقة كخبرة اجتماعیة،

  .إحصائیًا في باقي أبعاد المقیاس
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  الفصل الثالث

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  واإلجراءاتالطریقة 

 اتيأد مجتمع الدراسة وعینتها، ووصف خطوات بناء من الدراسة بعرض هذا الفصل قامت الباحثة في
جراءات  ، والتحلیالت اإلحصائیة التي استخدمتها الباحثة اموثباته التحقیق من صدق األداتانالدراسة وإ

  .للكشف عن نتائج الدراسة

  :منهج الدراسة 1.3

  .المنهج الوصفي التحلیلي ألنه منهج یناسب أغراض الدراسةلقد استخدمت الباحثة 

  :وعینتها مجتمع الدراسة 2.3

مساق طبیعة وبیئة فلسطین من مختلف ل المسجلینطلبة جامعة القدس  جمیع تّكون مجتمع الدراسة من
- 2011التخصصات، وقد بلغ عدد الطلبة الذین یدرسون المساق في الفصل الثاني من العام الدراسي 

 بنسبة اختیرت عینة عنقودیةو  .وهي موزعة على كلیات الجامعة. طالبًا وطالبة) 867( 2012
طالبًا وطالبة، موزعة على كلیات ) 260( هاي، بذلك یكون عدد أفرادمن حجم المجتمع الكل%) 30(

  ) 1.3(الجامعة كما یوضحها الجدول 
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   الدیمغرافیة العینة خصائص): 1.3( الجدول

 

 المئویة النسبة العدد  المتغیر

 52.3% 136 ذكر الجنس 1.

 47.7% 124 أنثى

 32.7% 85  علوم طبیعیة الكلیة 2.

 67.3% 175 علوم إنسانیة

 66.9%  174  أولى المستوى الدراسي3. 

 18.1% 47 ثانیة

 7.7% 20 ثالثة

 7.3% 19  فما فوق رابعة

  

  :أدوات الدراسة 3.3

استبانة لتقویم طلبة جامعة القدس : لجمع البیانات الخاصة بالدراسة وهي  أداتیناستخدمت الباحثة 
  .االجغرافیلمساق طبیعة وبیئة فلسطین، واستبانة لمعرفة اتجاهات هؤالء الطلبة نحو 

  :مساق طبیعة وبیئة فلسطین استبانة تقویم 1.3.3 

ستبانة بعد إطالعها على دراسات سابقة تشابهت مع دراستها مثل دراسة االقامت الباحثة بتطویر 
  ).2000(، ودراسة بخش )2007(، ودراسة قواسمة )2005( عریقات

فقرةً موزعة على ) 38(وقد صنفت الباحثة فقرات االستبانة إلى ثالث مجاالت، وبلغ عدد فقراتها 
  :المجاالت التالیة
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 .ةفقر ) 14(مجال محتوى المساق 1. 

 .فقرة) 11(مجال طرق وأسالیب التدریس 2. 

  .فقرة) 13(مجال التقویم 3. 

كما هو موضح  ،مقسمة إلى ثالث مجاالت فقرة) 38( من النهائیة صورتها في األداة تكونت وقد
=  كبیرة ،)5= ( كبیرة جداً ( وهو الخماسي لیكرت مقیاس ضمن علیها لإلجابة ،)1(في ملحق رقم 

  .))1= ( قلیلة جداً  ،)2= (قلیلة ،)3( متوسطة ،)4(

  :تقویم الطلبة لمساق طبیعة وبیئة فلسطینأداة  صدق 1.1.3.3

 االختصاص ذوي من المحكمین من مجموعة على بعرضها القیاس أداة صدق من التحقق تم
 واإلضافة والتعدیل والحذف وصیاغتها الفقرات عدد حیث من علیها مالحظاتهم أبدو والذین، والخبراء

 إجراء طریق عن األداة صدق من بالتحقق ةالباحث تقام و،  ،یبین أسماء المحكمین) 5(والملحق رقم 
 الكلیة، الدرجة مع للفقرات االرتباط معامالت أظهرت والتي الكلیة والدرجة الفقرات بین االرتباط معامل

 الكلیة الدرجة مع الدراسة أداة فقرات ارتباط مصفوفة قیم جمیع أنویتضح . )2( الملحق في یظهر كما
، دالة كانت لألداة   .األداة صدق إلى یشیر مما إحصائیًا

  :ثبات االستبانة 2.1.3.3

استبانة على طالب الجامعة ) 25 ( طالعیة، إذ قامت الباحثة بتوزیعطبقت االستبانة على عینة است
العینة، وقد استثنت هذه وطالباتها الذین یدرسون المساق وهم من أفراد مجتمع الدراسة ومن خارج 

  .المجموعة من إطار عینة الدراسة

، حیـث كانـت قیمـة معامـل (Cronbach Alpha)تـم إیجـاد معامـل الثبات حسب معادلة كرونباخ ألفـا و 
ویبـین  .، كمـا تـم فحـص الثبـات لكـل مجـال مـن المجـاالت الثالثـة)0.92(السـتبانة التقـویم الثبات الكلي 
  .الكلي اسة ومعامل الثباتلمجاالت الدر  استبانة التقویمثبات معامل ) 2.3 (الجدول رقم 
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وثبات كل مجال من ) االستبانة(یوضح الجدول معامالت ثبات أداة الدراسة  )2.3(الجدول رقم 
  :المجاالت الثالث

  قیمة معامل الثبات  الفقرات  المجال

 0.74 14  المحتوى

 0.85 11  طرق التدریس

 0.70 13  التقویم

 0.92 38  الكلي

أن قیمة معامل الثبات للمجاالت والدرجة الكلیة عالیة وكافیة ألغراض ) 2.3(یتبین من الجدول رقم 
  .إجراء الدراسة

  :ااستبانة االتجاهات نحو الجغرافی 2.3.3

قامت الباحثة بتطویر استبانة بعد إطالعها على دراسات سابقة تشابهت مع دراستها مثل دراسة    
  .)2009(، أبو حلو )1994(، ودراسة البنعلي )2010(حبایب ،الخلیلي 

 ضمن علیها لإلجابة )3(كما هو موضح في ملحق رقم  فقرة،) 32(وقد بلغ عدد فقرات االستبانة 
معارض  ،)2= (معارض ،)3( محاید ،)4= ( موافق ،)5= (موافق بشدة( وهو الخماسي لیكرت مقیاس
 ،)2= ( موافق ،)1= ( موافق بشدة(  لیصبح المقیاس عكس تم  السلبیة الفقرات وفي ،))1= ( بشدة

وقد روعي في بناء االستبانة وضوح ألفاظها ودقة ، ))5= ( معارض بشدة ،)4= (معارض ،)3( محاید
  .صیاغتها
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  :اأداة اتجاهات الطلبة نحو الجغرافی صدق 1.2.3.3

 االختصاص ذوي من المحكمین من مجموعة على بعرضها القیاس أداة صدق من التحقق تم
 واإلضافة، والتعدیل والحذف وصیاغتها الفقرات عدد حیث من علیها مالحظاتهم أبدو والذین، والخبراء

 عن األداة صدق من بالتحقق ةالباحث تقام و ، فقرة،) 32( من النهائیة صورتها في األداة تكونت وقد
 مع للفقرات االرتباط معامالت أظهرت والتي الكلیة والدرجة الفقرات بین االرتباط معامل إجراء طریق
 الدراسة أداة فقرات ارتباط مصفوفة قیم جمیع أن یتضح، و )4( ملحقال في یظهر كما الكلیة، الدرجة

، دالة كانت لألداة الكلیة الدرجة مع   .األداة صدق إلى یشیر مما إحصائیًا

  :ثبات االستبانة 2.2.3.3

استبانة على طالب الجامعة )  25( طبقت االستبانة على عینة استطالعیة، إذ قامت الباحثة بتوزیع 
وطالباتها الذین یدرسون المساق وهم من أفراد مجتمع الدراسة ومن خارج العینة، وقد استثنت هذه 

  .المجموعة من إطار عینة الدراسة

، )كرونباخ ألفا ( معامل الثبات الخاص بأداة الدراسة باستخدام معادلة  الباحثة وبعد ذلك أوجدت
  .وهي مناسبة لمثل هذا النوع من الدراسات)  0.85( ة للثبات وكانت الدرجة الكلی

  :إجراءات الدراسة 4.3

  :إلنجاز هذه الدراسة قامت الباحثة بما یأتي

؛ لالستفادة منها في الدراسةاطلعت على عدد من الدراسات السابقة، التي لها عالقة بموضوع 1. 
 .إجراء دراستها

عمادة الدراسات العلیا في جامعة القدس موجه إلى حصلت الباحثة على كتاب رسمي من 2. 
لتسهیل مهمتها للتعرف على أعداد الطلبة  ،)6(الملحق رقم  مكتب التسجیل في الجامعة؛

، وتخصصهم األكادیمي وجنسهم وذلك من 2012- 2011المسجلین للمساق من العام الدراسي 
  .أجل أخذ عینة عنقودیة
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 .وفق ما تقتضیه دراستها ومتغیراتها األداتینطورت الباحثة 3. 

 .على عدد من المحكمین للتأكد من صدقهما األداتینعرضت الباحثة 4. 

أخذ موافقة األساتذة الذین یدرسون مساق طبیعة وبیئة فلسطین لتوزیع االستبانة على العینة 5. 
 .االستطالعیة التي اختیرت من خارج العینة األصلیة

یق السابق وزعت الباحثة األداتین كحزمة واحدة على الطلبة الذین وبعد أسبوع من التطب6. 
 .2012-2011یدرسون المساق في الفصل الثاني من العام الدراسي 

  :متغیرات الدراسة 5.3

 المتغیرات المستقلة: 

 ).ذكر، أنثى( وهو بمستویین: الجنس 1.

 ).إنسانیة كلیات ،كلیات طبیعیة( وهو بمستویین: تخصصال 2.

 ).األولى، الثانیة، الثالثة، الرابعة فما فوق( وهو بأربعة مستویات: السنة الدراسیة 3.

 المتغیرات التابعة: 
التي حصل علیها  بالدرجةوتم قیاسه : تقویم طلبة جامعة القدس لمساق طبیعة وبیئة فلسطین

  .الطالبة في استبانة التقویم والمعدة خصیصًا لهذه الدراسة/ الطالب
  

/ التي حصل علیها الطالب بالدرجةوتم قیاسه : الجغرافیااتجاهات طلبة جامعة القدس نحو 
  .الطالبة في استبانة االتجاهات والمعدة خصیصًا لهذه الدراسة
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  :المعالجة اإلحصائیة 6.3

التباین تحلیل ، و )ت(اختبار و  .استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریةقامت الباحثة ب 
كرونباخ ( استخدمت معامل الثبات و ، ومعامل االرتباط بیرسون، )ONE WAY ANOVA(األحادي 

  .SPSSفي العلوم االجتماعیة  اإلحصائیةوذلك باستخدام حزمة البرامج  ).ألفا

 



  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  نتائج أسئلة الدراسة 1.4

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول 1.1.4

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 2.1.4

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 3.1.4

  النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع 4.1.4

  النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس 5.1.4
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  الفصل الرابع
ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نتائج الدراسة

عرضًا للنتائج التي توصلت إلیها الباحثة، من خالل استجابة أفراد عینة الدراسة  یتضمن هذا الفصل
وعالقته  على فقرات األدوات المتعلقة بتقویم طلبة جامعة القدس لمساق طبیعة وبیئة فلسطین

على " الجنس، والتخصص، والمستوى الدراسي" ، وبیان أثر كل من متغیرات الجغرافیاو حاتجاهاتهم نب
  .الجغرافیاالطلبة للمساق واتجاهاتهم نحو تقویم 

  

    نتائج أسئلة الدراسة 1.4

یوضح مفتاح ) 1.4(والجدول . قامت الباحثة بوضع مفتاح لتحلیل فقرات االستبانة وفق هذا المقیاس
عالیة ومتوسطة ومنخفضة، في ثالث : وسط الحسابي على ثالث درجاتمتحیث وزعت قیم ال. التحلیل
  .فترات

  مفتاح التحلیل): 1.4(الجدول 

  المتوسط الحسابي  الدرجة
 5-3.67  عالیة

  3.66-2.34  متوسطة
 2.33أقل من   منخفضة
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  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول 1.1.4

  ؟تقویم طلبة جامعة القدس لمساق طبیعة وبیئة فلسطین ما

 الحسابیة المتوسطات ةالباحث تاستخرج وقد ،التقویم استبانة ةالباحث تطبق السؤال هذا عن لإلجابة
مقسمة إلى ثالث  فقرة) 38( بلغت التي االستبانة فقرات على والدرجة الكلیة المعیاریة واالنحرافات

  .ذلك یبین) 2.4( والجدول  ،مجاالت والدرجة الكلیة

على مجاالت  العینة أفراد الستجابات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات): 2.4( جدولال
  :العینة استجابات متوسطات حسب تنازلیاً  مرتبة الدراسة

 المجال الرقم
 المتوسط  عدد الفقرات

 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

  الدرجة

 متوسطة  0.50 3.66 14  المحتوى 1

 متوسطة 0.61 3.61 13  التقویم 2

 متوسطة  0.69 3.13 11  طرق وأسالیب التدریس 3

 متوسطة  0.49 3.49 38  الدرجة الكلیة 

  

 لتقویم الطلبة لمساق طبیعة وبیئة فلسطینأن الدرجة الكلیة  ) 2.4(البیانات الواردة في الجدول تظهر 
بینما بلغ المتوسط الحسابي للمحتوى متوسطة، ، وتدل على درجة )3.49(بمتوسط حسابي مقداره 

  .درجات متوسطة، وهي )3.13(، وطرق وأسالیب التدریس )3.61(، وللتقویم )3.66(

  .المحتوى: المجال األول

فقرة تتحدث عن محتوى مساق طبیعة وبیئة فلسطین والجدول التالي ) 14(ویشمل هذا المجال على 
  .یبین نتائج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد العینة
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على مجال  العینة أفراد الستجابات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات): 3.4( جدول
  :العینة استجابات متوسطات حسب تنازلیا مرتبةالمحتوى 

الترت
  یب

 رقم
 الفقرة

 الفقرة
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

  الدرجة

 كبیرة 0.81 4.31  المساق في زیادة االهتمام بجغرافیة فلسطینیسهم  1 1

 كبیرة  0.90 4.16  یعرفها الطالب من قبلیضیف المساق معلومات جدیدة لم  7 2

 كبیرة  0.86 4.11  المعلومات الواردة في المساق كبیرة  یةكم 2 3

 كبیرة  0.88 3.93  یربط المحتوى بین تاریخ وجغرافیة فلسطین 6 4

 كبیرة  0.89 3.90  تعتبر لغة محتوى المساق واضحة 12 5

 كبیرة  0.88 3.85  تتطابق الموضوعات المطروحة مع خطة المساق   5 6

 كبیرة 1.14 3.82  یناسب المساق جمیع الطالب على اختالف تخصصاتهم 14 7

 كبیرة  0.84 3.71  تتصف مادة المحتوى بالدقة العلمیة 8 8

 كبیرة  0.95 3.68  تلبي احتیاجات الطلبةموضوعات المساق   13 9

 متوسطة 1.15 3.61  التاریخیةیزود المساق الطلبة بخریطة واضحة لمعالم فلسطین  10 10

 متوسطة 1.01 3.53  یتناسب حجم المحتوى مع عدد ساعات المساق 9 11

 متوسطة 1.05 3.09  من األخطاء المطبعیة واإلمالئیة تخلو المادة التعلیمیة 3 12

 متوسطة 1.21 2.85  واضحة المادة التعلیمیةالصور والرسومات الواردة في  4 13

 متوسطة 1.29 2.79  العقلي المساق أعلى من مستوى الطلبة یعتبر مستوى 11 14

 متوسطة  0.5 3.66  الكلیة الدرجة  
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 " وهي) 1( الفقرة كانت العینة أفراد استجابات في المتوسطات أعلى أن )3.4( الجدول من یالحظ 
 ،كبیرة درجة وهي) 4.31( مقداره حسابي بمتوسط " المساق في زیادة االهتمام بجغرافیة فلسطینیسهم 
"  یضیف المساق معلومات جدیدة لم یعرفها الطالب من قبل " وهي) 7( الفقرة الثاني المقام في تالها

  .كبیرة درجة وهي )4.16( مقداره حسابي بمتوسط

یعتبر مستوى المساق  " وهي) 11( لفقرةا على الدراسة عینة الستجابات المتوسطات أقل كانت وقد
) 4( والفقرة ،متوسطة درجة وهي )2.79( مقداره حسابي بمتوسط " العقلي أعلى من مستوى الطلبة

 وهي )2.85( مقداره حسابي بمتوسط"  واضحة المادة التعلیمیةالصور والرسومات الواردة في  " وهي
  .متوسطة درجة

 وبانحراف كبیرة قیمة وهي ،)3.66( بقیمة استجابات أفراد عینة  الدراسة على المحتوى متوسط وكان
  . متوسطة كانت الدراسة عینة استجابات أن على وتدل ،)0.50( مقداره معیاري

  .طرق وأسالیب التدریس: الثانيالمجال 

هذا المجال یقییم طرق وأسالیب التدریس التي یتبعها المدرس في تدریس المساق علمًا أن عدد 
مدرسیین ولكل واحد منهم طریقته ) 7(المدرسیین الذین یدرسون مساق طبیعة وبیئة فلسطین هم 

فقرة، والجدول التالي یبین المتوسطات الحسابیة ) 11(وأسلوبه الخاص، وقد بلغت فقرات هذا المجال 
  .واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد العینة
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مجال طرق على  العینة أفراد الستجابات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات): 4.4( جدولال
  :العینة استجابات متوسطات حسب تنازلیاً  مرتبة وأسالیب التدریس

 رقم  الترتیب
 الفقرة

 الفقرة
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

  الدرجة

 كبیرة 0.92 4.42  البالد رحلة تعلیمیة فية ببعلى قیام الطلالمدرس  یحرص 8 1

 كبیرة 1.09 3.94  متنوعة أثناء شرحه للمساق اً یتبع المدرس طرق 1 2

 متوسطة 1.11 3.63  یحرص المدرس على إشراك الطلبة في المحاضرة 3 3

 متوسطة 1.11 3.60  الحفظاإللقاء و یعتمد أسلوب التدریس على  2 4

 متوسطة 1.22 3.34  یستخدم المدرس التقنیات التربویة الحدیثة أثناء شرحه 4 5

 متوسطة 1.21 3.27  یترك المدرس للطلبة فترة كافیة للنقاش  11 6

التعلم التعاوني ، أسلوب (یعتمد المدرس طرق تعلیمیة مختلفة  10 7
  ......)حل المشكالت، عرض أفالم

 متوسطة 1.35 2.68

 متوسطة 1.29 2.67  بالمساق بواجبات بیتیة تتعلقالطلبة المدرس  یكلف 5 8

 متوسطة 1.24 2.56  بشرح بعض الموضوعاتیتم تكلیف الطلبة   9 9

ار خریطة فلسطین الطبیعیة في یحرص المدرس على إحض 6 10
  محاضرةال

 متوسطة 1.49 2.42

 قلیلة 1.27 1.98  یعتمد الطلبة على األطلس في المحاضرة  7 11

 متوسطة  0.69 3.13  الكلیة الدرجة  
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 " وهي) 8( الفقرة كانت العینة أفراد استجابات في المتوسطات أعلى أن )4.4( الجدول من یالحظ 
 درجة وهي) 4.42( مقداره حسابي بمتوسط " البالد رحلة تعلیمیة فية ببعلى قیام الطلالمدرس  یحرص

"  متنوعة أثناء شرحه للمساق اً یتبع المدرس طرق " وهي) 1( الفقرة الثاني المقام في تالها ،كبیرة
  .كبیرة درجة وهي )3.94( مقداره حسابي بمتوسط

یعتمد الطلبة على األطلس  " وهي) 7( للفقرة تعود الدراسة عینة الستجابات المتوسطات أقل كانت وقد
یحرص المدرس  " وهي) 6( والفقرة ،قلیلة درجة وهي )1.98( مقداره حسابي بمتوسط "في المحاضرة 

 درجة وهي )2.42( مقداره حسابي بمتوسط"  محاضرةار خریطة فلسطین الطبیعیة في العلى إحض
  .متوسطة

 وهي ،)3.13( بقیمة استجابات أفراد عینة  الدراسة على كفایة طرق وأسالیب التدریس متوسط وكان
 كانت الدراسة عینة استجابات أن على وتدل ،)0.69( مقداره معیاري وبانحراف متوسطة قیمة

  . متوسطة

  

  .التقویم: الثالثالمجال 

مدرسیین ولكل منهم طریقته في عملیة التقویم وهذا ) 7( طبیعة وبیئة فلسطین مساقعدد مدرسیین  
فقرة، والجدول ) 13(المجال یقیس عملیة التقویم التي تتم في المحاضرة، وقد بلغت فقرات هذا المجال 

  .التالي یبین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد العینة
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على مجال  العینة أفراد الستجابات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات ):5.4( جدول
  :العینة استجابات متوسطات حسب تنازلیاً  مرتبةالتقویم 

  

  الترتیب

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

  الدرجة

 كبیرة 0.94 3.95  یستخدم المدرس أسالیب تقویم عادلة لجمیع الطلبة 10 1

یساعد نظام التقویم المتبع من قبل المدرس على تحقیق أهداف  1 2
  المساق

 كبیرة  0.95 3.85

یوضح المدرس لطلبته طریقة التقویم التي سیتبعها في بدایة  6 3
  .الفصل

 كبیرة 1.06 3.80

لعالمات المتعلقة یوضح المعلم لطلبته طریقة توزیع ا 9 4
  .باالختبارات والتقاریر

 كبیرة 1.16 3.79

 كبیرة  0.98 3.78  دراسیةجمیع موضوعات المادة ال األسئلةتغطي   2 5

 كبیرة 1.14 3.62  تتدرج أسئلة االمتحانات من السهولة إلى الصعوبة 3 6

 كبیرة 1.12 3.61  تشجع األسئلة الطلبة على التفكیر 12 7

 كبیرة 1.00 3.58  یشخص التقویم جوانب الضعف والقوة عند الطلبة 5 8

 كبیرة 1.08 3.53  نتائج االختبارات تغذیة راجعة حولالمدرس  یقدم 7 9

تتوزع أسئلة االمتحانات على المستویات المعرفیة من تذكر  8 10
  .وفهم وتطبیق وتحلیل وتركیب وتقویم

 كبیرة 1.06 3.52

یأخذ المعلم في االعتبار عند تقویم الطلبة شخصیة الطالب في  11 11
  .المحاضرة

 كبیرة 1.12 3.47
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 كبیرة 1.21 3.35  ).لیةامقموضوعیة و (األسئلة التقویمیة المدرس في نوع ی 13 12

اختبارات موضوعیة ( یستخدم المدرس أسالیب تقویم مختلفة  4 13
  ).ومقالیة وتقاریر صفیة وخارجیة

 متوسطة 1.20 3.16

 متوسطة  0.61 3.61  الكلیة الدرجة  

  

 " وهي) 10( الفقرة كانت العینة أفراد استجابات في المتوسطات أعلى أن )5.4( الجدول من یالحظ 
 ،كبیرة درجة وهي) 3.95( مقداره حسابي بمتوسط "ةیستخدم المدرس أسالیب تقویم عادلة لجمیع الطلب

یساعد نظام التقویم المتبع من قبل المدرس على تحقیق  " وهي) 1( الفقرة الثاني المقام في تالها
  .كبیرة درجة وهي )3.85( مقداره حسابي بمتوسط"  المساقأهداف 

یستخدم المدرس أسالیب  " وهي) 4( للفقرة تعود الدراسة عینة الستجابات المتوسطات أقل كانت وقد
 )3.46( مقداره حسابي بمتوسط " )اختبارات موضوعیة ومقالیة وتقاریر صفیة وخارجیة( تقویم مختلفة 

" )لیةامقموضوعیة و (األسئلة التقویمیة المدرس في نوع ی " وهي) 13( والفقرة ،متوسطة درجة وهي
  .متوسطة درجة وهي )3.35( مقداره حسابي بمتوسط

 متوسطة قیمة وهي ،)3.61( بقیمة استجابات أفراد عینة  الدراسة على كفایة التقویم متوسط وكان
  .متوسطة كانت الدراسة عینة استجابات أن على وتدل ،)0.61( مقداره معیاري وبانحراف

  

  :الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج 2.1.4

  ؟ الجغرافیااتجاهات طلبة جامعة القدس نحو  ما

 ةالباحث تاستخرج وقد ،الجغرافیااتجاهات نحو  استبانة ةالباحث تطبق السؤال هذا عن لإلجابة
 والجدول  فقرة،) 32( بلغت التي االستبانة فقرات على المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات

  .ذلك یبین) 6.4(
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على استبانة  العینة أفراد الستجابات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات): 6.4( جدول
  :العینة استجابات حسب تنازلیاً  مرتبة الجغرافیااتجاهات طلبة جامعة القدس نحو 

الترت
  یب

 رقم
 الفقرة

 الفقرة
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

  الدرجة

 كبیرة 0.96 4.18  .اشعر أن المحافظة على البیئة واجب  31 1

 كبیرة  0.88 4.07  المحافظة على البیئة في رافیةالجغتساعدنا المعرفة  3 2

 كبیرة 1.00 4.02  تشدني صور المحمیات الطبیعیة  4 3

 كبیرة  0.98 3.99  .للجغرافیا استخدامات واسعة في العالم 30 4

 كبیرة  0.94 3.87  معرفة الواسعةتتسم مادة الجغرافیا بال 15 5

 كبیرة  0.98 3.87  في تقدم البشریة هاماً  یلعب علم  الجغرافیا دوراً  2 6

 كبیرة  0.98 3.85  الصور الجویة للدول والمناطق ستمتع عندما أرىا 25 7

 كبیرة 1.01 3.85  یزودنا علم الجغرافیا بثقافة مهمة حول العالم 18 8

 كبیرة 1.04 3.79  ینبغي تكریم األفراد الذین یتابعون أبحاثهم في الجغرافیا  22 9

 كبیرة 1.00 3.78  متابعة النشرات الجویةأستمتع ب 24 10

 كبیرة 1.08 3.75  .أرى أن الجغرافیا تخصص یستحق التقدیر 26 11

 كبیرة 1.01 3.68  حول الجبال والسهولالتي تدور تشدني البرامج  12 12

 كبیرة 1.11 3.67  لوصف مكان ما أحب رسم الخرائط 20 13

14 29  ً ً مثقفا  متوسطة 1.01 3.63  .اشعر أن معرفتي بالجغرافیا تساعدني أن أكون شخصا

 متوسطة 1.13 3.63  الجغرافیا امج الثقافیة التي تدور حولأرغب في حضور البر  1 15

 متوسطة 1.07 3.58  األخرىأحب الجغرافیا لعالقتھا الوطیدة بالعلوم  32 16
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 متوسطة 1.14 3.45  أحب المهن التي لها عالقة بالجغرافیا 16 17

 متوسطة 1.27 3.44  لوصف مكان ما أحب رسم الخرائط 19 18

 متوسطة 1.17 3.40  الجغرافیامواضیع أحب التحدث مع اآلخرین حول  23 19

 متوسطة 1.08 3.40  تستهویني المواد المعرفیة عن طبقات األرض 11 20

 متوسطة 1.10 3.40  یساعدني استخدام األطلس على فهم أسباب الحروب 13 21

 متوسطة 1.11 3.37  بشكل عام اشعر بارتیاح اتجاه مادة الجغرافیا 6 22

 متوسطة 1.26 3.21  اشعر بالضیق عندما اسمع كلمة جغرافیا  5 23

 متوسطة 1.24 3.20  اإلقلیمیة أكره الجغرافیا بسبب ارتباطها بالصراعات 8 24

 متوسطة 1.14 3.18  .أرغب بالمشاركة في مسابقات الجغرافیا 27 25

 متوسطة 1.19 3.12  األرصاد الجویةخرائط أتابع باهتمام  9 26

لقاءات تطرح فیها مواضیع إذا أتیحت لي فرصة التغیب عن  7 27
  فعلت جغرافیة

 متوسطة 1.20 3.08

 متوسطة 1.23 3.04  المللعلى مواد الجغرافیا تبعث  10 28

 متوسطة 1.20 2.92  .استطیع المضي والتقدم في معظم المواضیع ما عدا الجغرافیا 28 29

صرف المال الذي ینفق على الخرائط ألغراض تربویة  یفضل 21 30
  أخرى

 متوسطة 1.19 2.84

 متوسطة 1.13 2.78  اإلنسانفي حیاة فیا تطبیقات محدودة لعلم الجغرا 14 31

 متوسطة 1.25 2.70  أكرة الجغرافیا بسبب اعتمادها على الحفظ 17 32

 متوسطة  0.51 3.49  الكلیة الدرجة  
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 " وهي) 31( الفقرة كانت العینة أفراد استجابات في المتوسطات أعلى أن )6.4( الجدول من یالحظ 
 في تالها ،كبیرة درجة وهي) 4.18( مقداره حسابي بمتوسط " اشعر أن المحافظة على البیئة واجب

 حسابي بمتوسط"  المحافظة على البیئة في رافیةالجغتساعدنا المعرفة  " وهي) 3( الفقرة الثاني المقام
تشدني صور المحمیات  " وهي) 4( الفقرة الثالث المقام في تالها ،كبیرة درجة وهي )4.07( مقداره

 " وهي) 30( الفقرة الرابع المقام في تالها ،كبیرة درجة وهي )4.02( حسابي بمتوسط" الطبیعیة 
 في تالها كبیرة، درجة وهي )3.99( مقداره حسابي بمتوسط " للجغرافیا استخدامات واسعة في العالم

 مقداره حسابي بمتوسط"  معرفة الواسعةتتسم مادة الجغرافیا بال " وهي) 15( الفقرة الخامس المقام
  .كبیرة درجة وهي) 3.87(

أكرة الجغرافیا بسبب  " وهي) 17( للفقرة تعود الدراسة عینة الستجابات المتوسطات أقل كانت وقد
لعلم  " وهي) 14( والفقرة ،متوسطة درجة وهي )2.70( مقداره حسابي بمتوسط " اعتمادها على الحفظ

 متوسطة، درجة وهي )2.78( مقداره حسابي بمتوسط"  في حیاة اإلنسانفیا تطبیقات محدودة الجغرا
 بمتوسط"  صرف المال الذي ینفق على الخرائط ألغراض تربویة أخرى یفضل " وهي) 21( والفقرة

استطیع المضي والتقدم في معظم  " وهي) 28( والفقرة متوسطة، قیمة وهي) 2.84( مقداره حسابي

 " وهي) 10( والفقرة متوسطة، قیمة وهي) 2.98( مقداره حسابي بمتوسط"  المواضیع ما عدا الجغرافیا
  .متوسطة قیمة وهي) 3.04( مقداره حسابي بمتوسط"  المللعلى مواد الجغرافیا تبعث 

 متوسطة قیمة وهي ،)3.49( بقیمة الجغرافیااتجاهات طلبة جامعة القدس نحو  متوسط وكان
  . متوسطة كانت الدراسة عینة استجابات أن على وتدل ،)0.51( مقداره معیاري وبانحراف

  

  :الثالث بالسؤال المتعلقة النتائج 3.1.4 

 الجنس، لمتغیر تبعاً  تقویم طلبة جامعة القدس لمساق طبیعة وبیئة فلسطین  في فروق توجد هل
  ؟والمستوى الدراسي والكلیة،

  :فحصها نتائج یلي فیما صفریة، فرضیات ثالث الثالث السؤال عن وانبثق
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  :األولى بالفرضیة المتعلقة النتائج

تقویم طلبة جامعة  متوسطات في )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال
  .الجنس لمتغیر تعزى القدس لمساق طبیعة وبیئة فلسطین

 یوضح )7.4( الجدولو  ،المستقلة للعینات )t-test( )ت( اختبار استخدام تم األولى الفرضیة الختبارو 
  :ذلك

لتقویم طلبة جامعة القدس لمساق  المستقلة للعینات) t-test) (ت( اختبار نتائج): 7.4( الجدول
  .الجنس لمتغیر تبعاً  طبیعة وبیئة فلسطین

  الكفایة
 العدد الجنس

 المتوسط
  الحسابي

  المحسوبة الداللةمستوى   ) ت( قیمة المعیاري االنحراف

 1.78  0.51 3.72 136 ذكر  المحتوى

 

0.07 

  0.47 3.61 124 أنثى 

طرق وأسالیب 
  التدریس

 4.17  0.72 3.30 136 ذكر

 

0.00 

  0.60 2.95 124 أنثى 

 1.43  0.62 3.66 136 ذكر  التقویم

 

0.15 

  0.60 3.55 124 أنثى 

 2.97  0.51 3.58 136 ذكر  الدرجة الكلیة

 

*0.001 

  0.44 3.40  124 أنثى 

  )α  0.05( الداللة مستوى عند دالة* 

 رفض یتم وبذلك، )0.05(أقل من ) 0.001( أن مستوى الداللة المحسوبة ،)7.4( لالجدو یتبین من
 مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد: البدیلة والتي نصها الفرضیة وقبول الصفریة الفرضیة

)α ≤ 0.05( لمتغیر تعزى تقویم طلبة جامعة القدس لمساق طبیعة وبیئة فلسطین متوسطات في 
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، )0.51(، وبانحراف معیاري )3.58(، حیث بلغ المتوسط الحسابي لهم ولصالح الذكور الجنس
  ).0.44(، واالنحراف المعیاري )3.40(والمتوسط الحسابي لإلناث بلغ 

                                   

  :الثانیة بالفرضیة المتعلقة النتائج

تقویم طلبة جامعة  متوسطات في )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال
  .التخصص لمتغیر تعزى القدس لمساق طبیعة وبیئة فلسطین

 یوضح )8.4( الجدولو  ،المستقلة للعینات )t-test( )ت( اختبار استخدام تم الثانیة الفرضیة الختبارو 
  :ذلك

جامعة القدس لمساق لتقویم طلبة  المستقلة للعینات) t-test) (ت( اختبار نتائج): 8.4( الجدول
  .التخصص لمتغیر تبعاً  طبیعة وبیئة فلسطین

  الكفایة
 العدد التخصص

 المتوسط
  الحسابي

  المحسوبة الداللةمستوى  ) ت( قیمة المعیاري االنحراف

 1.39-  0.50 3.60 85 علوم طبیعیة  المحتوى

 

0.16 

  0.49 3.69 175 علوم إنسانیة 

طرق وأسالیب 
  التدریس

 1.08-  0.63 3.06 85 علوم طبیعیة

 

0.27 

  0.72 3.16 175 علوم إنسانیة 

  0.58 3.49 85 علوم طبیعیة  التقویم
-2.28 0.02 

  0.62 3.67 175 علوم إنسانیة

 1.92-  0.44 3.41 85 علوم طبیعیة  الدرجة الكلیة

 

0.06  

  0.51 3.53 175 علوم إنسانیة 
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، )0.05(وهي أكبر من ) 0.06( للدرجة الكلیة الداللة المحسوبةأن مستوى  ،)8.4( لالجدو یتبین من
 ≥ α( مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجدال : والتي نصها الصفریة الفرضیة قبول یتم وبذلك

  .التخصص لمتغیر تعزى تقویم طلبة جامعة القدس لمساق طبیعة وبیئة فلسطین متوسطات في )0.05

 

 :الثالثة بالفرضیة المتعلقة النتائج

تقویم طلبة جامعة القدس لمساق  في )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال
  .المستوى الدراسي لمتغیر تعزى طبیعة وبیئة فلسطین

 إذا فیما للكشف )One Way ANOVA( األحادي التباین تحلیل استخدام تم الفرضیة هذه الختبار
تقویم طلبة جامعة  متوسطات بین )α ≤ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائیاً  دالة اً فروق هناك كان

 المتوسطات) 9.4( الجدول ویبین ،المستوى الدراسي لمتغیر تعزى القدس لمساق طبیعة وبیئة فلسطین
 التباین تحلیل اختبار نتائج یبین) 10.4( والجدول ،المستوى الدراسي متغیر حسب للتقویم الحسابیة
  .األحادي

  

  

  

  

  

  

  

  

  



74 
 

 تبعاً  لتقویم مساق طبیعة وبیئة فلسطین المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات): 9.4( الجدول
  .المستوى الدراسي لمتغیر

  المعیاري االنحراف  الحسابي المتوسط  العدد  المستوى الدراسي  المجال

 0.46 3.58 174  أولى  المحتوى

  0.50 3.86 47  ثانیة

  0.58 3.67 20  ثالثة

  0.45 3.97 19  رابعة فما فوق

طرق وأسالیب 
  التدریس

  0.70 3.14 174  أولى

  0.64 3.16 47  ثانیة

  0.65 2.89 20  ثالثة

  0.77 3.25 19  رابعة فما فوق

  0.63 3.58 174  أولى  التقویم

  0.52 3.77 47  ثانیة

  0.66 3.38 20  ثالثة

  0.47 3.72 19  رابعة فما فوق

  0.49 3.45 174  أولى  الكلیةالدرجة 

  0.46 3.62 47  ثانیة

  0.54 3.34 20  ثالثة

  0.44 3.67 19  رابعة فما فوق
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  .المستوى الدراسي متغیر حسب لتقویم الطلبة األحادي التباین تحلیل نتائج): 10.4( الجدول

  الكفایة
 المربعات مجموع التباین مصدر

 درجات
 الحریة

 مجموع متوسط
 المربعات

 ف قیمة
 المحسوبة

 اإلحصائیة الداللة
 )المحسوبة(

 6.93 1.62 3 4.87 المجموعات بین  المحتوى

 

 

*0.00 

 

 

  0.23 256  60.01 المجموعات داخل

  259 64.89 المجموع

 1.04 0.50 3 1.50 المجموعات بین  طرق وأسالیب التدریس

 

 

0.37  

 

 

  0.48 256  123.07 المجموعات داخل

  259 124.58 المجموع

 2.38 0.88 3 2.66 المجموعات بین  التقویم

 

 

0.07  

 

 

  0.37 256  95.66 المجموعات داخل

  259 98.33 المجموع

 3.08 0.73 3 2.19 المجموعات بین  الدرجة الكلیة

 

 

*0.02 

 

 

  0.23 256  60.66 المجموعات داخل

  259 62.86 المجموع

  )α  0.05( الداللة مستوى عند دالة* 

، )0.05(وهي أقل من ) 0.02(للدرجة الكلیة  أن مستوى الداللة المحسوبة ،)10.4( لالجدو یتبین من
 داللة ذات فروق توجد: وقبول الفرضیة البدیلة والتي نصها الصفریة الفرضیة رفض یتم وبذلك

تقویم طلبة جامعة القدس لمساق طبیعة وبیئة  متوسطات في )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائیة
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وإلیجاد مصدر هذه الفروق استخرج اختبار الفروق الثنائیة ، لمستوى الدراسيا لمتغیر تعزى فلسطین
  ).11.4(للمقارنات الثنائیة البعدیة، وذلك كما هو موضح في الجدول ) LSD(البعدیة 

  

لتقویم للمقارنات الثنائیة البعدیة ) LSD(الفروق الثنائیة البعدیة نتائج اختبار ): 11.4(الجدول 
  .المستوى الدراسي لمتغیر تبعاً  طلبة جامعة القدس لمساق طبیعة وبیئة فلسطین

  رابعة فما فوق  ثالثة  ثانیة  أولى  المقارنات

 22.- 11. (*)17.-   أولى

  04.- (*)28.      ثانیة

 (*)33.-        ثالثة

          رابعة فما فوق

  )α  0.05( الداللة مستوى عند دالة* 
لتقویم طلبة جامعة القدس أن الفروق في البعدیة  )11.4( تشیر المقارنات الثنائیة البعدیة في الجدول

كانت بین األولى والثانیة ولصالح الثانیة،  ،المستوى الدراسي لمتغیر تبعاً  لمساق طبیعة وبیئة فلسطین
وبین الثانیة والثالثة ولصالح الثانیة، وبین الرابعة والثالثة ولصالح الرابعة، وعلى ذلك نرفض الفرضیة 

 ≥ α( مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد: الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة والتي نصها

  .المستوى الدراسي لمتغیر تعزى لمساق طبیعة وبیئة فلسطین تقویم طلبة جامعة القدس في )0.05
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  :الرابع بالسؤال المتعلقة النتائج 4.1.4

 والتخصص، الجنس، لمتغیر تبعاً  الجغرافیاعة القدس نحو اتجاهات طلبة جام في فروق توجد هل
  ؟والمستوى الدراسي

  :فحصها نتائج یلي فیما صفریة، فرضیات ثالث الرابع السؤال عن وانبثق

  :الرابعة بالفرضیة المتعلقة النتائج

اتجاهات طلبة جامعة  متوسطات في )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال
  .الجنس لمتغیر تعزى الجغرافیاالقدس نحو 

 )12.4( الجدولو  ،المستقلة للعینات )t-test( )ت( اختبار استخدام تم الرابعة الفرضیة الختبارو 
    :ذلك یوضح

اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو  المستقلة للعینات) t-test) (ت( اختبار نتائج :)12.4( الجدول
  .الجنس لمتغیر تبعاً  الجغرافیا

 المحسوبة الداللةمستوى  ) ت( قیمة المعیاري االنحراف  الحسابي المتوسط  العدد الجنس

  0.51 3.55 136 ذكر
2.01 0.04*  

  0.50 3.42 124 أنثى

  )α  0.05( الداللة مستوى عند دالة* 

 یتم وبذلك، )0.05(وهي أقل من ) 0.04( أن مستوى الداللة المحسوبة ،)12.4( لالجدو یتبین من
 مستوى عند إحصائیاً  دالة اً فروق توجد :وقبول الفرضیة البدیلة والتي نصها الصفریة الفرضیة رفض
 الجنس لمتغیر تبعاً  الجغرافیااتجاهات طلبة جامعة القدس نحو  متوسطات في )α ≤ 0.05( الداللة

، والمتوسط )0.51(، وبانحراف معیاري )3.55(، حیث بلغ المتوسط الحسابي لهم ولصالح الذكور
  ).0.50(، واالنحراف المعیاري )3.42(الحسابي لإلناث بلغ 
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  :الخامسة بالفرضیة المتعلقة النتائج

اتجاهات طلبة جامعة  متوسطات في )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال
  .التخصص لمتغیر تعزى الجغرافیاالقدس نحو 

 )13.4( الجدولو  ،المستقلة للعینات )t-test( )ت( اختبار استخدام تم الخامسة الفرضیة الختبارو 
    :ذلك یوضح

اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو  المستقلة للعینات) t-test) (ت( اختبار نتائج :)13.4( الجدول
  .التخصص لمتغیر تبعاً  الجغرافیا

 المحسوبة الداللةمستوى  ) ت( قیمة المعیاري االنحراف  الحسابي المتوسط العدد الكلیة

 0.55 3.39 85 علوم طبیعیة
2.02 0.04*  

  0.48 3.53 175 علوم إنسانیة

  )α  0.05( الداللة مستوى عند دالة* 

 یتم وبذلك، )0.05(وهي أقل من ) 0.04( أن مستوى الداللة المحسوبة ،)13.4( لالجدو یتبین من
 مستوى عند إحصائیاً  دالة اً فروق توجد :وقبول الفرضیة البدیلة والتي نصها الصفریة الفرضیة رفض
التخصص  لمتغیر تبعاً  الجغرافیااتجاهات طلبة جامعة القدس نحو  متوسطات في )α ≤ 0.05( الداللة

، )0.48(، وبانحراف معیاري )3.53(، حیث بلغ المتوسط الحسابي لهم ولصالح العلوم اإلنسانیة
  ).0.55(، واالنحراف المعیاري )3.39(بلغ  للعلوم الطبیعیةوالمتوسط الحسابي 

  

  :السادسة بالفرضیة المتعلقة النتائج

اتجاهات طلبة جامعة  متوسطات في )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال
  .المستوى الدراسي لمتغیر تعزى الجغرافیاالقدس نحو 
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 إذا فیما للكشف )One Way ANOVA( األحادي التباین تحلیل استخدام تم الفرضیة هذه الختبار
اتجاهات طلبة جامعة  متوسطات بین )α ≤ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائیاً  دالة اً فروق هناك كان

 الحسابیة المتوسطات) 14.4( الجدول ویبین ،المستوى الدراسي لمتغیر تعزى االجغرافیالقدس نحو 
 التباین تحلیل اختبار نتائج یبین) 15.4( والجدول ،المستوى الدراسي متغیر حسب لالتجاهات

  .األحادي

التجاهات طلبة جامعة القدس نحو  المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات): 14.4( الجدول
  .المستوى الدراسي لمتغیر تبعاً  الجغرافیا

  المعیاري االنحراف  الحسابي المتوسط  العدد  المستوى الدراسي

  0.52 3.46 174  أولى

  0.46 3.54 47  ثانیة

  0.43 3.48 20  ثالثة

  0.61 3.58 19  رابعة فما فوق

  

  .المستوى الدراسي متغیر حسب التجاهات الطلبة األحادي التباین تحلیل نتائج): 15.4( الجدول

 المربعات مجموع التباین مصدر
 درجات
 الحریة

 مجموع متوسط
 المربعات

 ) ف( قیمة
مستوى الداللة       

  المحسوبة  

  0.46  0.12 3 0.37 المجموعات بین

 

 

0.70  

 

 

  0.26 256  67.89 المجموعات داخل

  259 68.26  المجموع
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 یتم وبذلك، )0.05(وهي أكبر من ) 0.70( أن مستوى الداللة المحسوبة ،)15.4( لالجدو یتبین من
 في )α ≤ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائیاً  دالة اً فروق توجد ال: والتي نصها الصفریة الفرضیة قبول

  .المستوى الدراسي لمتغیر تبعاً  الجغرافیااتجاهات طلبة جامعة القدس نحو  متوسطات

 

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس 5.1.4

تقویم طلبة جامعة القدس لمساق طبیعة وبیئة فلسطین واتجاهاتهم نحو  بین عالقة توجد هل
  ؟الجغرافیا

  :یةصفر  فرضیة عنها وانبثق

  :السابعة الفرضیةب المتعلقة النتائج

تقویم طلبة جامعة القدس لمساق  بین )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائیة داللة ذات عالقة توجد ال
  .الجغرافیاطبیعة وبیئة فلسطین واتجاهاتهم نحو 

تقویم طلبة جامعة القدس  بینللعالقة  بیرسون االرتباط معامل احتساب تم الفرضیة هذه الختبار
 هي بیرسون اختبار قیمةحیث بلغت  ،الجغرافیااتجاهاتهم نحو وعالقته ب لمساق طبیعة وبیئة فلسطین

طردیة  عالقة وجود على یدل مما) 0.05( من أقل وهي) 0.00( اإلحصائیة الداللة وقیمة ،)0.25(
الجغرافیا، اتجاهاتهم نحو وعالقته ب تقویم طلبة جامعة القدس لمساق طبیعة وبیئة فلسطین بین موجبة
 عند إحصائیة داللة ذات عالقة توجد: نصها والتي البدیلة ونقبل الصفریة الفرضیة نرفض وبذلك
اتجاهاتهم وعالقته ب تقویم طلبة جامعة القدس لمساق طبیعة وبیئة فلسطین بین )α ≤ 0.05( مستوى
   .الجغرافیانحو 



  الفصل الخامس

  

  مناقشة النتائج 1.5

  مناقشة نتائج السؤال األول 1.1.5

  مناقشة نتائج السؤال الثاني 2.1.5

  مناقشة نتائج السؤال الثالث 3.1.5

  مناقشة نتائج السؤال الرابع 4.1.5

  مناقشة نتائج السؤال الخامس 5.1.5

  

  التوصيات 2.5
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 الفصل الخامس

ــــ ـــــــــــــ ــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــ ـــ ــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــــ ـــــ ــ ـ ــ ــــــــــــــ ــــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــ ـــــ   ـــــــــــــــ

 :مناقشة نتائج الدراسة 1.5

اتجاهاتهم نحو وعالقته ب هدفت هذه الدراسة إلى تقویم طلبة جامعة القدس لمساق طبیعة وبیئة فلسطین
استبانة لتقویم : ن لجمع البیانات وهما، ولتحقیق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة أداتیالجغرافیا

  :وكانت مناقشة النتائج كما یلي. الجغرافیاالمساق واستبانة التجاهات الطلبة نحو 

  

  :مناقشة نتائج السؤال األول 1.1.5  

  ما درجة تقویم طلبة جامعة القدس لمساق طبیعة وبیئة فلسطین ؟

 بلغت التي االستبانة فقرات على المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات ةالباحث تاستخرج وقد
وكان المتوسط  .ذلك یبین) 2.4( والجدول  ،مقسمة إلى ثالث مجاالت والدرجة الكلیة فقرة) 38(

وهي درجة متوسطة، وتم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف ) 4.49(الحسابي الكلي لالستبانة 
) 3.66(نة، حیث كان المتوسط الحسابي لمجال المحتوى المعیاري لكل مجال من مجاالت االستبا

والمتوسط الحسابي . وهي درجة متوسطة) 0.50(وهي درجة كبیرة، وكان مقدار االنحراف المعیاري 
وهي ) 0.69(وهي درجة متوسطة، واالنحراف المعیاري مقداره ) 3.13(لمجال طرق وأسالیب التدریس 

وهي  درجة متوسطة، ) 3.61(ل التقویم كان مقداره والمتوسط الحسابي لمجا. درجة متوسطة
وترى الباحثة أن السبب یعود إلى أن معظم  .وهي درجة متوسطة) 0.61(واالنحراف المعیاري مقداره 

الطلبة ینظرون أنها مادة دراسة فقط دون النظر إلى جانب المعرفة والهدف هو إنهاء المطلوب 
  .ومحایدةلذلك كانت استجاباتهم متوسطة  والنجاح

حیث أشارت نتائج الدراسة أن الكتاب ) 2002(وتعارضت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة دعیس 
یعاني من نواحي ضعف عدیدة في محتواه وأنشطته ووسائله ومقدمته وشكله العام وطریقة إخراجه، 
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دیر الطالب في وجاء مستوى تقدیر المعلمین للكتاب بشكل عام في المستوى المتوسط، بینما جاء تق
  .المستوى المنخفض

حیث أشارت نتائج الدراسة على تأكید غالبیة أفراد العینة على ) 1990(واتفقت مع دراسة حمادة 
ضرورة توافر بعض الصفات في أستاذ الجامعة، وتفضیلهم لبعض طرق التدریس على غیرها من 

  .الطرق

  

  :مناقشة نتائج السؤال الثاني 2.1.5

  ؟الجغرافیاما اتجاهات طلبة جامعة القدس نحو 

 بلغت التي االستبانة فقرات على المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات ةالباحث تاستخرج وقد
وهي درجة متوسطة، ) 3.49(وكان المتوسط الحسابي الكلي  .ذلك یبین) 6.4( والجدول  فقرة،) 32(

وقد الحظت الباحثة أن الفقرة . وهي درجة متوسطة) 0.51(وكان مقدار االنحراف المعیاري الكلي 
وهي ) 4.18(أخذت أعلى متوسط حسابي ومقداره " أشعر أن المحافظة على البیئة واجب"وهي ) 31(

ویجب المحافظة  ،درجة كبیرة وتعزي الباحثة السبب إلى أن كل طالب یعتبر نفسه مسؤوًال عن بیئته
أكره الجغرافیا بسبب "وهي ) 17(وقد حصلت الفقرة . ن شخصیة الفردعلیها، وألن هذا االتجاه یعبر ع

على أقل المتوسطات الحسابیة ویعود السبب حسب رأي الباحثة أن الطلبة " اعتمادها على الحفظ
یمیلون إلى المواد التي تعتمد على الفهم وتقریب المعنى إلى ذهن المتعلم أكثر من المواد التي تحتاج 

قلي للحفظ ولیس الفهم، والن الحفظ في طبیعة الحال صعب الرسوخ في ذهن من الطالب جهد ع
  .المتعلمین وسهل النسیان

والتي أشارت إلى أن اتجاهات الطلبة  )1994(وقد اتفقت هذه الدراسة مع نتائج دراسة البنعلي 
  .المعلمین بجامعة قطر نحو الجغرافیا كانت متوسطة وایجابیة

والتي أشارت إلى أن اتجاهات طلبة الصف العاشر نحو ) 2009(بو حلو وتعارضت مع نتائج دراسة أ
  .الجغرافیا كانت ضعیفة
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  :مناقشة نتائج السؤال الثالث 3.1.5
الجنس، (هل یختلف تقویم طلبة جامعة القدس لمساق طبیعة وبیئة فلسطین باختالف المتغیرات 

  ؟)، المستوى الدراسيالتخصص

  :كل فرضیة نتائج مناقشة یلي فیما صفریة، فرضیات ثالث الثالث السؤال عن وانبثق

  :األولى بالفرضیة المتعلقة النتائجمناقشة 

تقویم طلبة جامعة  متوسطات في )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال
  .الجنس لمتغیر تعزى القدس لمساق طبیعة وبیئة فلسطین

، وقد الحظت ذلك یوضح )7.4( الجدولو  ،المستقلة للعینات )t-test( )ت( اختبار استخدام تم
تقویم طلبة  متوسطات في ) )α ≤ 0.05(الباحثة وجود فروقًا ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

وكانت قیمة الداللة المحسوبة للدرجة  .الجنس لمتغیر تعزى جامعة القدس لمساق طبیعة وبیئة فلسطین
وبذلك یتم رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة التي ) 0.05(وهي أقل من ) 0.00(الكلیة 

تقویم طلبة  متوسطات في )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد: تنص على
وتعزي الباحثة  .ولصالح الذكور الجنس لمتغیر تعزى جامعة القدس لمساق طبیعة وبیئة فلسطین

السبب إلى أن الذكور لدیهم میول وطني أكثر من اإلناث، لهذا یعود السبب في ارتفاع تقویمهم 
  .للمساق باعتباره یتحدث عن فلسطین

حیث أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة ) 2008(وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة كساب 
دنیة لمساق أسالیب تدریس الدراسات االجتماعیة لصالح تقییم طلبة الجامعات األر إحصائیًا في 

  . الذكور

حیث أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق داله إحصائیًا في ) 2004(وتتفق مع دراسة الحولي ودقة 
  .تقویم الطلبة لبرنامج الدراسات العلیا في الجامعة اإلسالمیة لصالح الذكور
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التي هدفت إلى تقویم منهاج الجغرافیا ) 1999(دراسة حمادین وتعارضت نتائج هذه الدراسة مع نتائج 
  .للمرحلة األساسیة، وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق داله إحصائیأ تعزى لمتغیر الجنس

  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة

جامعة تقویم طلبة  متوسطات في )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال
  .التخصص لمتغیر تعزى القدس لمساق طبیعة وبیئة فلسطین

ولم تجد الباحثة . ذلك یوضح )8.4( الجدولو  ،المستقلة للعینات )t-test( )ت( اختبار استخدام تم
 تعزى تقویم طلبة جامعة القدس لمساق طبیعة وبیئة فلسطین متوسطات في )فروقًا دالة إحصائیًا 

) 0.05(وهي أكبر من ) 0.057(حیث كانت قیمة الداللة المحسوبة للدرجة الكلیة  .التخصص لمتغیر
وترى الباحثة أن السبب یعود إلى أن المساق یناسب جمیع الطلبة . وبذلك یتم قبول الفرضیة الصفریة

باختالف تخصصاتهم، وعلى الرغم من أن طبیعة مجال الدراسات االجتماعیة عامة والجغرافیا كمیدان 
راسات االجتماعیة بصفة خاصة، مرتبطة بالبیئة التي یعیش فیها األفراد، وبمشاكلهم المترتبة على للد

طبیعة العالقة التي تربطهم بها في بعدیها الطبیعي والبشري، والظواهر التي یعیشها اإلنسان یومیًا 
لمختلفة، فهذا سواء في حیاته الخاصة أو من خالل متابعة األحداث الجاریة من وسائل األعالم ا

  .المجال له طبیعة تثیر اهتمام الطلبة على اختالف اهتماماتهم المعرفیة

التي تهدف للكشف عن رضا بعض الطالب والطالبات الدارسین ) 1999(وتتفق هذه الدراسة مع الل 
في بعض كلیات التربیة في بعض الجامعات السعودیة عن برامج الدراسات العلیا، وقد أشارت النتائج 

  .إلى عدم وجود فروق دالة إحصائیًا تعزى لمتغیر التخصص

التي هدفت إلى تقویم أداء طلبة مساق التربیة العلمیة ) 1999(وتعارضت مع دراسة العاجز وحماد 
وأظهرت النتائج وجود فروقًا دالة إحصائیًا . من وجهة نظر المدیرین والمعلمین المضیفین لهم والطلبة

  .لح كلیة العلومتعزى لمتغیر التخصص لصا
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  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الثالثة

تقویم طلبة جامعة القدس لمساق  في )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال
  .المستوى الدراسي لمتغیر تعزى طبیعة وبیئة فلسطین

 دالة اً فروق هناك كان إذا فیما للكشف )One Way ANOVA( األحادي التباین تحلیل استخدام تم 
تقویم طلبة جامعة القدس لمساق طبیعة  متوسطات بین )α ≤ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائیاً 

 للتقویم الحسابیة المتوسطات) 9.4( جدولال ویبین ،المستوى الدراسي لمتغیر تعزى وبیئة فلسطین
  .األحادي التباین تحلیل اختبار نتائج یبین) 10.4( والجدول ،المستوى الدراسي متغیر حسب

وهي أقل من ) 0.02(وقد الحظت الباحثة وجود فروق دالة إحصائیًا وذلك الن قیمة الداللة المحسوبة 
للمقارنات )  LSD(وبذلك نرفض الفرضیة الصفریة ونستخدم اختبار الفروق الثنائیة البعدیة ) 0.05(

وقد الحظت الباحثة أن المقارنات الثنائیة البعدیة ). 11.4(الثنائیة البعدیة كما هو مبین في الجدول 
لتقویم طلبة جامعة القدس تبعًا لمتغیر المستوى الدراسي كانت بین األولى والثانیة لصالح الثانیة وبین 
الثانیة والثالثة لصالح الثانیة وبین الثالثة والرابعة لصالح الرابعة، وبذلك یتم رفض الفرضیة الصفریة 

 في )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد: ضیة البدیلة التي تنص علىوقبول الفر 
وتعوز الباحثة . المستوى الدراسي لمتغیر تعزى تقویم طلبة جامعة القدس لمساق طبیعة وبیئة فلسطین

السبب إلى أن الطلبة في المستوى الثاني یهتمون بالدراسة أكثر من طلبة السنة األولى ألن الطلبة 
الجدد ال یستطیعون تحدید موقفهم بشكل واضح من المواد المدروسة، وطلبة السنة والرابعة یكونوا في 

لتخصص أكثر من المواد الثقافیة، وهم أكثر درایة مرحلة التخرج وهنا ینصب اهتمامهم على مواد ا
واهتمام بالعملیة التعلیمیة، والسبب یعود باهتمامهم برفع المعدل التراكمي والنجاح حتى یتمكنوا من 

  . التخرج
وجود  عدم حیث أشارت نتائج الدراسة إلى )2008(وتتعارض هذه الدراسة مع نتائج دراسة كساب 

 قییم طلبة الجامعات األردنیة لمساق أسالیب تدریس الدراسات االجتماعیةتفروق دالة إحصائیًا في 
  .تعزى لمتغیر المستوى الدراسي
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  :مناقشة نتائج السؤال الرابع 4.1.5

 والتخصص، الجنس، لمتغیر تبعاً  الجغرافیاعة القدس نحو اتجاهات طلبة جام في فروق توجد هل
  ؟والمستوى الدراسي

  :هانتائج مناقشة یلي فیما صفریة، فرضیات ثالث الرابع السؤال عن وانبثق

  :الرابعة بالفرضیة المتعلقة النتائجمناقشة 

اتجاهات طلبة جامعة  متوسطات في )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائیة داللة ذات اً فروق توجد ال
 ،المستقلة للعینات )t-test( )ت( اختبار استخدام تم .الجنس لمتغیر تعزى اجغرافیالقدس نحو ال

، وبذلك یتم رفض . ذلك یوضح )12.4( الجدولو  وقد الحظت الباحثة وجود فروق دالة إحصائیًا
 ≥ α(  الداللة مستوى عند إحصائیاً  دالة فروق توجد: الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة وهي

 الذكور لصالح ،الجنس لمتغیر تبعاً  الجغرافیااتجاهات طلبة جامعة القدس نحو  متوسطات في )0.05
وتعزي الباحثة  .) 3.42(لإلناث الحسابي المتوسط كان بینما ، ) 3.55(الحسابي المتوسط بلغ حیث

السبب إلى میول الذكور الوطني واتجاهاتهم الوطنیة نحو فلسطین، وأن درجة تقدیر الذكور وتقبلهم 
  .للجغرافیا أكثر من اإلناث، وهذا یؤكد رأي الباحثة في الفرضیة األولى

 حیث هدفت لمعرفة اتجاهات طلبة) 2010(تتعارض نتائج هذه الدراسة مع دراسة حبایب والخلیلي 
وأظهرت النتائج  الدراسيجامعة النجاح الوطنیة نحو أعضاء الهیئة التدریسیة وعالقتها بتحصیلهم 

   . وجود فروق دالة إحصائیًا في اتجاهات الطلبة تعزى للجنس لصالح اإلناث

التي هدفت للتعرف إلى اتجاهات الدراسات العلیا ) 1994(وتتعارض أیضا مع دراسة یونس والعمري 
ت األردنیة نحو االتصال األكادیمي مع أعضاء الهیئة التدریسیة، وأظهرت النتائج أنه ال في الجامعا

  .توجد فروق دالة إحصائیًا تعزى لمتغیر الجنس

التي هدفت للتعرف على اتجاهات الطلبة المعلمین بجامعة قطر  )1994(وتتعارض مع دراسة البنعلي 
  .نحو الجغرافیا، وأظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر الجنس
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  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الخامسة

اتجاهات طلبة جامعة  متوسطات في )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال
  .التخصص لمتغیر تعزى الجغرافیاالقدس نحو 

وقد وجدت . ذلك یوضح )13.4( الجدولو  ،المستقلة للعینات )t-test( )ت( اختبار استخدام تم
 والتي البدیلة الفرضیة ونقبل الصفریة الفرضیة رفض یتم وبذلك ،الباحثة أنه توجد فروق دالة إحصائیًا 

اتجاهات طلبة  متوسطات في )α ≤ 0.05(  الداللة مستوى عند إحصائیاً  دالة فروق توجد :نصها
 المتوسط بلغ حیث العلوم اإلنسانیة لصالح ،صالتخص لمتغیر تبعاً  الجغرافیاجامعة القدس نحو 

وتعزي الباحثة السبب إلى أن  ).(3.39 للعلوم الطبیعیة الحسابي المتوسط كان بینما ،)(3.53الحسابي
عدد طلبة الكلیات اإلنسانیة أكثر من عدد طلبة الكلیات الطبیعیة في عینة الدراسة، والذي بلغ عددهم 

وهذا بالتأكید یؤثر  طالبًا وطالبة، )85(أما عدد طلبة الكلیات الطبیعیة قد بلغ طالبًا وطالبة،  )175(
بدراسة المواد األدبیة من طلبة الكلیات الطبیعیة، ویشعرون أكثر اهتمامًا  على نتیجة الدراسة، وهم

بالتحیز نحو مادة التخصص، وهذا یدل على اتجاهاتهم نحو المعرفة والمواد الجامعیة وهذا المساق 
وأن طلبة الكلیات الطبیعیة یشعرون بعدم الوضوح لدور الجغرافیا، ودورها في . أقرب إلى تخصصاتهم

  .ئم التغییر، وذلك یرجع لطبیعة المقررات التي درسها هؤالء الطلبةإعداد الفرد للعالم دا

التي هدفت للتعرف على اتجاهات الطلبة  )1994(تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة البنعلي 
المعلمین في جامعة قطر نحو الجغرافیا، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى 

  .لمتغیر التخصص لصالح الكلیات األدبیة أو اإلنسانیة

التي هدفت للتعرف إلى اتجاهات ) 1994(وتتعارض هذه الدراسة مع نتائج دراسة یونس والعمري 
طلبة الدراسات العلیا في الجامعات األردنیة نحو االتصال األكادیمي مع أعضاء الهیئة التدریسیة 
وأظهرت النتائج أن طلبة الكلیات العلمیة یمتلكون اتجاهات أكثر ایجابیة نحو االتصال األكادیمي 

  .وأبعاده مع أعضاء الهیئة التدریسیة
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  :ةمناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة السادس

اتجاهات طلبة جامعة  متوسطات في )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائیة داللة ذات اً فروق توجد ال
  .المستوى الدراسي لمتغیر تعزى الجغرافیاالقدس نحو 

 دالة اً فروق هناك كان إذا فیما للكشف )One Way ANOVA( األحادي التباین تحلیل استخدام تمو  
 االجغرافیاتجاهات طلبة جامعة القدس نحو  متوسطات بین )α ≤ 0.05( الداللة مستوى عند إحصائیاً 

 متغیر حسب لالتجاهات الحسابیة المتوسطات) 14.4( الجدول ویبین ،المستوى الدراسي لمتغیر تعزى
  .األحادي التباین تحلیل اختبار نتائج یبین) 15.4( والجدول ،المستوى الدراسي

 قیمة ألن وذلكدالة إحصائیًا تعزى لمتغیر المستوى الدراسي،  اً وقد وجدت الباحثة أنه ال توجد فروق
 وجود بعدم الصفریة الفرضیة قبول یتم وبذلك ،)0.05( من أكبر وهي) 0.70( اإلحصائیة لةالالد

المستوى  لمتغیر تبعاً  الجغرافیاإتجاهات طلبة جامعة القدس نحو  متوسطات في إحصائیاً  دالة فروق
والسبب یعود إلى أن اتجاهات الطلبة في هذه المرحلة العمریة تكون مستقرة، ویستطیع  .الدراسي

الطالب تحدید اتجاهاته، وهذا یدل أن الطلبة جمیعهم باختالف مستویاتهم الدراسیة ینظرون إلى المواد 
  .الجغرافیة بنفس النظرة ولدیهم نفس االتجاه

التي هدفت للتعرف على اتجاهات الطلبة المعلمین في ) 1994(تتفق هذه الدراسة مع دراسة البنعلي 
جامعة قطر نحو الجغرافیا، وأظهرت النتائج انه ال توجد فروق دالة إحصائیًا تعزى لمتغیر المستوى 

  . الدراسي

التي اعتبر فیها أن المستوى الدراسي عامل  Diane L.Brook (1977)وتتفق هذه الدراسة مع دراسة 
مهم من الممكن أن یؤثر في االتجاه نحو الجغرافیا وأظهرت النتائج أنه ال توجد فروقًا دالة إحصائیًا 

  .في االتجاه نحو الجغرافیا تعزى لمتغیر المستوى الدراسي
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  :مناقشة نتائج السؤال الخامس 5.1.5

جامعة القدس لمساق طبیعة وبیئة فلسطین واتجاهاتهم نحو تقویم طلبة  بین عالقة توجد هل
  ؟الجغرافیا

  :وانبثق عنه فرضیة عالقة وهي

تقویم طلبة جامعة القدس لمساق  بین )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائیة داللة ذات عالقة توجد ال
  .الجغرافیاطبیعة وبیئة فلسطین واتجاهاتهم نحو 

تقویم طلبة جامعة القدس لمساق طبیعة وبیئة  بینللعالقة  بیرسون االرتباط معامل الباحثة استخدام
 وقیمة ،)0.25( هي بیرسون اختبار قیمة أن النتائج أظهرت فقد ،الجغرافیافلسطین واتجاهاتهم نحو 

تقویم طلبة جامعة  بین عالقة وجود على یدل مما) 0.05( من أقل وهي) 0.00( اإلحصائیة الداللة
 ونقبل الصفریة الفرضیة نرفض وبذلك ،الجغرافیاالقدس لمساق طبیعة وبیئة فلسطین واتجاهاتهم نحو 

تقویم طلبة جامعة  بین )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائیة داللة ذات عالقة توجد: نصها والتي البدیلة
وترى الباحثة أنه من الطبیعي أن  .الجغرافیاالقدس لمساق طبیعة وبیئة فلسطین، واتجاهاتهم نحو 

، حیث أن درجات التقویم كانت متوسطة الجغرافیاتكون هناك عالقة بین تقویم الطلبة واتجاهاتهم نحو 
ودرجات االتجاهات أیضا متوسطة، وهذا یدل على أن المساق یساعد الطلبة على تحدید اتجاهاتهم 

  .ویحدد رغباتهم ومیولهم
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  :التوصیات 2.5

خالل النتائج التي توصلت إلیها الباحثة یمكن تقدیم بعض التوصیات إلدارة الجامعة وألعضاء من 
  :هیئة التدریس وللباحثین

إدارة الجامعة النظر في الكتاب المقرر لمساق طبیعة وبیئة فلسطین بما  توصي الباحثة 1.
 .یتناسب مع مستوى الطلبة في الوقت الحاضر وفي المستقبل

مدة زیادة البفي عدد الساعات المقررة لتدریس هذا المساق  النظر إدارة الجامعة الباحثةتوصي  2.
ن الوقت الحالي وهو ساعتان في األسبوع غیر كافي لتعمق التي یدرس فیها هذا المساق أل

دراكها  .والوضوح في إعطاء المعلومات حتى یتمكن الطالب من فهم المهارات وإ

جامعة الوقت المناسب ألخذ الطلبة في رحالت تعلیمیة تدعم المادة إدارة ال توصي الباحثة 3.
 .المدروسة واختیار الوقت المناسب لها

یحتوي الكتاب المقرر على مواد تعلیمیة جدیدة لم یسبق للمتعلم تعلمها، بأن  توصي الباحثة 4.
 .حتى تكون المادة المدروسة جدیدة بالنسبة للطلبة

 .كتاب المساق على الصور واألمثلة والشرح الوافي لكل ظاهرة أن یحتويب توصي الباحثة 5.

هیئة التدریس بتغیر طرق التدریس التي تعتمد على اإللقاء والشرح والتي تعتمد  توصي الباحثة 6.
 .األمر الذي ینفر الطالب من دراسة الجغرافیا ،على الحفظ

وأن یتبع الطریقة  ،المساقأن یقوم كل مدرس بإعداد خطة مناسبة لشرح  توصي الباحثة 7.
 .حضور جمیع المحاضرات وعدم التغیب من المناسبة التي تجعل جمیع الطلبة المسجلین

أن یوضح المدرس لطلبته كیفیة حدوث عملیة التقویم المتبعة في تدریس  توصي الباحثة 8.
 .المساق، وكیفیة توزیع العالمات

اقات الجغرافیة في الجامعات الفلسطینیة لمعرفة القیام بدراسات تقویمیة للمسب توصي الباحثة 9.
 . نقاط القوة والضعف في هذه المساقات، إذ أن الدراسات في هذا المجال قلیلة

 

  .القیام بدراسات تقویمیة لمساقات الجغرافیة التي تدرس في جامعة القدسب توصي الباحثة. 10   
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إجراء دراسات تقویمیة للمساقات الجغرافیة تعتمد على المقابلة والمالحظة ب توصي الباحثة .11   
  .                         لمعرفة نقاط القوة والضعف في هذه المساقات

إجراء دراسات تقویمیة جغرافیة للمراحل المدرسیة، ألن المرحلة الجامعیة ب توصي الباحثة. 12   
  .علیمیة المدرسیةتعتمد بشكل كبیر على المراحل الت

 



  المراجعقائمة 

  العربية المراجع: أوالً

  المراجع األجنبية: ثانياً
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  العربیة المراجع: أوًال 
 وعالقتهمدى امتالك طلبة الصف العاشر للمفاهیم األساسیة في الجغرافیا ). 2009.(حلو، صالحة  أبو

رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة  .نحو الجغرافیا في مدارس ضواحي القدس اتجاهاتهمفي 
  .القدس

  
لتربیة االجتماعیة المقررة على تالمیذ الصفوف دراسة تحلیلیة لمحتوى كتب ا). 1986. (أبو حلو، یعقوب

- 125، ص)7(، العدد)29(المجلد مجلة أبحاث الیرموك، الرابع والخامس والسادس االبتدائیة،
162 .  

  
تأثیر مساق الریاضة في حیاتنا على اتجاهات الطلبة ). 1993. (أبو حلیمة، فائق وساري، حمدان

المؤتمر العلمي الریاضي السادس لكلیة  لریاضي،بالجامعة األردنیة نحو ممارسة النشاط ا
   .450التربیة الریاضیة، البصرة، العراق، ص

  
اتجاهات طلبة الجامعات الفلسطینیة نحو ممارسة األنشطة ). 2003. (أبو سرور، محمد مصطفى

رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة . الریاضیة وعالقة هذه االتجاهات بالتحصیل األكادیمي
  .فلسطین القدس،

  
تقویم كتب الجغرافیا للمرحلة األساسیة العلیا في فلسطین في ضوء ). 2007.(أبو صبحة، انتصار

  .رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة القدس. المعاییر العالمیة لشمول المحتوى
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ستراتیجیة االستقصاء في تعلمها وتعلی). 1988.(أبو الحلو، یعقوب عبد اهللا . مهاطبیعة الجغرافیا وإ
  .69-68رسالة المعلم، العدد الثاني، ص 

  
تحلیل أسئلة كتاب الجغرافیا للصف األول الثانوي في ). 1985. (أبو العال، محمد وعبد الحمید، جابر

، )12(جامعة قطر، المجلد مجلة مركز البحوث التربویة،  ضوء أهداف المنهج ونواتج التعلم،
59-40.  

  
كیف نرى أطفالنا، التنشئة االجتماعیة للطفل في األسرة ). 1974. (نإسماعیل، محمد عماد الدین وآخرو 

  .دار النهضة العربیة العربیة،
  

  .عمان، األردنمكتبة الشباب،  .الجغرافیا العامة). 1986.(البحیري، صالح الدین والسریاني، محمد
  

م القرى من وجهة نظر تقویم برنامج التربیة العملیة بكلیة التربیة في جامعة أ ).2000. (بخش، هالة
  .69-9، معهد البحوث العلمیة، سلسلة البحوث التربویة والنفسیة. المعلمات/ الطالبات

  
اتجاهات الطالب المعلمین بجامعة قطر نحو الجغرافیا وأثر ). 1994. (البنعلي، غدنانة سعید المقبل

، العدد جامعة قطرمجلة . والجنس والمستوى الدراسي على هذه االتجاهات األكادیميالتخصص 
  .93 -123 ، ص)11(

  
األسالیب المختلفة لتقییم التدریس والمدرس الجامعي وآراء مدرسي الجامعة ). 1977. (توق، محیي الدین

  .11-3، ص ص12، عدد مجلة اتحاد الجامعات العربیة. األردنیة فیها
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. دار األمل للنشر والتوزیع ،النهج التقویمي في مهنة التعلیم). 2002. (الجاعوب، محمد عبد الرحمن
  .عمان، األردن

  
منشور جامعة القدس المفتوحة ـــــ . العلوم االجتماعیة وطرائق تدریسها). 1995. (جامعة القدس المفتوحة

  .القدس
  

دراسة المشكالت التي تواجه طالب المواد االجتماعیة في التربیة ). 1984. (الجبر، سلیمان محمد
 مجلة كلیة التربیة،. تربیة جامعة الملك سعود بالمملكة العربیة السعودیةالمیدانیة في كلیة ال

  . 77جامعة الملك سعود، ص
  

اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنیة نحو أعضاء الهیئة ). 2010. (الخلیلي، فاخرو  حبایب، علي
، مجلد )انیةاإلنسالعلوم (مجلة جامعة النجاح لألبحاث . التدریسیة وعالقتها بتحصیلهم الدراسي

  .2560 -2580ص  ،)9(24
  

رسالة ماجستیر  .تدریس عضو هیئة التدریس في الجامعةتقویم الطلبة لفعالیة ). 1990. (حبیب، لطفي
  .كلیة التربیة قسم تكنولوجیا التعلیم، جامعة قطر غیر منشورة،

  
ذ الجامعة وطرق آراء مجموعة من طلبة جامعة الكویت في صفات أستا). 1990. (حمادة، عبد المحسن

  .109- 15، ص ص 63، عدد مجلة دراسات الخلیج والجزیرة العربیة. التدریس بالجامعة
  

تقویم مناهج الدراسات االجتماعیة المقررة في مرحلة التعلیم األساسي من ). 1999. (خريحمادین، ف
  .، السودانجامعة النیلین، 55-99 غیر منشورة، دكتوراهرسالة . وجهة نظر المعلمین والمشرفین
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دار التربیة الحدیثة، المنهج المعاصر عناصره ومصادره وعملیات نشأته، ). 1986. (حمد زیادحمدان، م
  .عمان، األردن

  
تقویم برامج الدراسات العلیا في الجامعة اإلسالمیة ). 2004. (الحولي، علیان عبد اهللا ودقة، سناء إبراهیم

-391، ص)2(، العدد)12(المجلد عة اإلسالمیة،مجلة الجام. بغزة من وجهة نظر الخریجین
424.  

  
تقویم كتب التربیة االجتماعیة للصف السادس في المرحلة األساسیة في ). 1994. (الخریشة، علي

  .102 -116، ص )2(العدد  مجلة كلیة المعلمین، الجامعة المستنصریة،. األردن
  

تقویم الطلبة ). 1995. (عامر بن ناصرالمطیر، و  المقري، محمد بن سعدو  الخریف، رشود بن محمد
للممارسات التدریسیة بأقسام الجغرافیا في ثالث جامعات سعودیة وآراؤهم حول المقررات الدراسیة 

 -208، ص )25(، العدد )9(، جامعة الملك سعود، المجلد المجلة التربویة. وفرص العمل

175 .  
  

قویم أثر مقرر التحریر العربي في إكساب خریجي ت). 2002. (الخضیري، صالح بن عبد اهللا عبد العزیز
مجلة اتحاد الجامعات بحث منشور، . أقسام اللغة العربیة بكلیات المعلمین مهارة الكتابة واإلمالء

  .85-71، )40(، العربیة
  

تقویم كتاب الجغرافیة الطبیعیة والسیاسیة للصف الثاني الثانوي األدبي  ).2002.(بد الرحیمدعیس، ع
جامعة  ،رسالة ماجستیر غیر منشورة. ة نظر المعلمین والطلبة في قصبة الزرقاءمن وجه

  .الجزیرة
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  .دار زهراء للنشر والتوزیع، عمان، األردن. أسس علم النفس االجتماعي). 2001. (الزعبي، أحمد محمد
  

فیة اإلحیائیة مستوى الثقا). 2004. (زیدان، عفیف وأبو سمرة، محمود وجبر، أحمد فهیم والبرغوثي، عماد
البیولوجیة وعالقته باتجاهاتهم نحو العلوم الحیاتیة لدى الطلبة الجدد وطلبة السنة الرابعة في 

  .226-189، )43(مجلة اتحاد الجامعات العربیة، . كلیة العلوم في جامعة القدس
  

  .عالم الكتب، القاهرة .علم النفس االجتماعي). 2000. (زهران، حامد عبد السالم
  

مركز الكتاب للنشر،  .االتجاهات العالمیة في إعداد معلم المواد االجتماعیة ).1996.(وسفة، یسعاد
  .49ص. القاهرة

  
  .بیروت. دار العلم للمالیینمنهاج الدراسات االجتماعیة، ). 1984.(ودت أحمدسعادة، ج

  
الجدیدة لدى تقویم مستوى التحصیل في المناهج الفلسطینیة ). 2007. (ناجي ونشوان، جمیل سكر،

وقائع المؤتمر العلمي األول . طلبة الصفین السادس والتاسع في مدارس وكالة الغوث في غزة
  .، جامعة األقصى، غزة2لكلیة التربیة التجربة الفلسطینیة في إعداد المناهج، المجلد 

  
  .ندار الشروق، عمان، األرد أسالیب تدریس الدراسات االجتماعیة،). 1989. (السكران، محمد

  
  .اإلسكندریةدار المعرفة، جامعة . أسس البحث الجغرافي). 1994.(حمود محمدسیف، م

  
  .مكتبة القاهرة للكتاب، القاهرة علم النفس االجتماعي،). 2001. (الشخص، عبد العزیز السید
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  .وكالة المطبوعات، الكویت تدریس الجغرافیا في مراحل التعلیم العام،). 1997.(حمد إبراهیمشلبي، أ
  

المركز  .تدریس الدراسات االجتماعیة بین النظریة والتطبیق). 1998.(حمد إبراهیم وآخرونشلبي، أ
  .العربي للكتاب، القاهرة

  
  .دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد. علم النفس الریاضي). 1993. (الطالب، نزار وكامل، لویس

  
ربیة العملیة بكلیات التربیة في الجامعات أداء طلبة مساق الت). 1999. (العاجز فؤاد وحماد، خلیل

  .1 -49، ص )1(7 ،اإلسالمیةمجلة الجامعة ". دراسة تقویمیة"الفلسطینیة 
  

فاعلیة تدریس المساقات اإلجباریة للغة العربیة في جامعة ). 1993. (عاشور، بدریة درویش موسى
  .األردن: رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الیرموك .الیرموك
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  .غیر منشورة، جامعة الیرموك،األردن دكتوراهرسالة . العالمیة
  

فعالیة برنامج تدریبي على أساس التعلم الذاتي لتنمیة مهارات ). 2002.(عبابنة، نواف عبد الرحمن
المناسبة لمعلمي الجغرافیة في مرحلة التعلیم األساسي في األردن وأثره على  استخدام الخریطة

  .غیر منشورة ،جامعة القاهرة، مصر دكتوراهرسالة  .أداء الطلبة
  

مركز اإلسكندریة للكتاب، . آفاق في علم النفس االجتماعي). 2002. (عبد الباقي، سلوى محمد
  .اإلسكندریة، مصر
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  )1(ملحق رقم 

    جامعة القدس
  عمادة الدراسات العلیا

  
 

  استبانة تقویم طلبة جامعة القدس لمساق طبیعة وبیئة فلسطین
  

  ـ:ة/ة المحترم/طالبحضرة ال
تقویم طلبة جامعة القدس لمساق طبیعة وبیئة فلسطین وعالقته باتجاهاتهم نحو " بدراسة بعنوان  ةالباحثقوم ت

  .للحصول على درجة الماجستیر في أسالیب التدریس من جامعة القدس تطلب، وذلك كم" الجغرافیا
یرجى من حضرتك التعاون في استكمال البیانات من خالل االستجابة عن جمیع فقرات االستبانة، 

ستستخدم  ، علما بان جمیع إجاباتكأمام كل فقرة وتحت درجة التقدیر التي تراها مناسبة) X(بوضع إشارة 
  .ث العلمي فقطلغایات البح
  

  وشكرا لكم على حسن تعاونكم
  خدیجة العصا:  ةالباحث

  
  

  :القسم األول
  . في المكان المناسب لوضعك) × ( الرجاء وضع إشارة : المعلومات العامة 

  أنثى                  كرذ         :         ـ الجنس 1
   نیةعلوم إنسا       علوم طبیعیة   :           الكلیةـ  2
  رابعة فما فوق         ثالثة                ثانیة            أولى       : ـ المستوى الدراسي 3
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  لمساق طبیعة وبیئة فلسطینتقویم الطلبة : ثانیا
    الرقم

  المحتوى
  بدرجة

 قلیلة جدا قلیلة  متوسطة كبیرة كبیرة جدا

            فلسطین المساق في زیادة االهتمام بجغرافیةیسهم   1
            المعلومات الواردة في المساق كبیرة  یةكم  2
            من األخطاء المطبعیة واإلمالئیة تخلو المادة التعلیمیة  3
            واضحة المادة التعلیمیةالصور والرسومات الواردة في   4
            تتطابق الموضوعات المطروحة مع خطة المساق    5
            وجغرافیة فلسطینیربط المحتوى بین تاریخ   6
            یضیف المساق معلومات جدیدة لم یعرفها الطالب من قبل  7
            تتصف مادة المحتوى بالدقة العلمیة  8
            یتناسب حجم المحتوى مع عدد ساعات المساق  9

            یزود المساق الطلبة بخریطة واضحة لمعالم فلسطین التاریخیة  10
            العقلي على من مستوى الطلبةیعتبر مستوى المساق أ  11
            تعتبر لغة محتوى المساق واضحة  12
            تلبي احتیاجات الطلبةموضوعات المساق   13
            یناسب المساق جمیع الطالب على اختالف تخصصاتهم  14
  

            طرق وأسالیب التدریس    

            متنوعة أثناء شرحه للمساق اً یتبع المدرس طرق  1
            الحفظاإللقاء و تمد أسلوب التدریس على یع  2
            یحرص المدرس على إشراك الطلبة في المحاضرة  3
            یستخدم المدرس التقنیات التربویة الحدیثة أثناء شرحه  4
            بالمساق بواجبات بیتیة تتعلقالطلبة المدرس  یكلف  5
ار خریطة فلسطین یحرص المدرس على إحض  6

            محاضرةلالطبیعیة في ا

 قلیلة جدا قلیلة  متوسطة كبیرة كبیرة جدا    
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            یعتمد الطلبة على األطلس في المحاضرة   7
            یحرص المدرس على قیام الطلبة برحلة تعلیمیة في البالد  8
            یتم تكلیف الطلبة بشرح بعض الموضوعات  9

ي ، التعلم التعاون(یعتمد المدرس طرق تعلیمیة مختلفة   10
  ......)أسلوب حل المشكالت، عرض أفالم

          

            یترك المدرس للطلبة فترة كافیة للنقاش   11
            التقویم     

یســـاعد نظـــام التقـــویم المتبـــع مـــن قبـــل المـــدرس علـــى تحقیـــق   1
            أهداف المساق

            دراسیةجمیع موضوعات المادة ال األسئلةتغطي   2
            ت من السهولة إلى الصعوبةتتدرج أسئلة االمتحانا  3
ـــــة   4 ــــویم مختلف ــــدرس أســــــالیب تقـ ــــتخدم المـ اختبــــــارات ( یسـ

            ).موضوعیة ومقالیة وتقاریر صفیة وخارجیة

            یشخص التقویم جوانب الضعف والقوة عند الطلبة  5
یوضح المدرس لطلبته طریقة التقـویم التـي سـیتبعها فـي بدایـة   6

            .الفصل

            نتائج االختبارات تغذیة راجعة جولس المدر  یقدم  7
تتــوزع أســئلة االمتحانــات علــى المســتویات المعرفیــة مــن تــذكر   8

            .وفهم وتطبیق وتحلیل وتركیب وتقویم

لعالمـــات المتعلقـــة یوضـــح المعلـــم لطلبتـــه طریقـــة توزیـــع ا  9
            .باالختبارات والتقاریر

            یع الطلبةیستخدم المدرس أسالیب تقویم عادلة لجم  10
یأخذ المعلم في االعتبار عند تقویم الطلبة شخصیة الطالب في   11

            .المحاضرة

            تشجع األسئلة الطلبة على التفكیر  12
            ).لیةاموضوعیة ومق(األسئلة التقویمیة المدرس في نوع ی  13

  انتهت االستبانة
  



114 
 

  )2(ملحق رقم 
تقویم طلبة جامعة القدس  " حول الدراسة أداة فقرات ارتباط وفةلمصف بیرسون االرتباط معامل نتائج

  .لمساق طبیعة وبیئة فلسطین
  

 الفقرة  
 االرتباط معامل

  )ر(
 الداللة

 اإلحصائیة

  
 الفقرة

 االرتباط معامل
  )ر(

 الداللة
  اإلحصائیة

 000. (**)653. 6   000. (**)522. 1 المحتوى
2 .447(**) .000 7 .580(**) .000 

3 .440(**) .000 8 .582(**) .000 
4 .600(**) .000 9 .606(**) .000 

5 .565(**) .000 10 .741(**) .000 
6 .667(**) .000 11 .667(**) .000 

 000. (**)581. 1  التقویم 000. (**)458. 7

8 .553(**) .000 2 .513(**) .000 
9 .520(**) .000 3 .483(**) .000 

10 .559(**) .000 4 .571(**) .000 
11 .311(**) .000 5 .517(**) .000 

12  .473(**) .000 6 .579(**) .000 
13 .547(**) .000 7 .578(**) .000 

14 .437(**) .000  8 .651(**) .000 

طرق 
وأسالیب 
 التدریس

1 .571(**) .000 9 .599(**) .000 
2 .287(**) .000 10 .579(**) .000 

3 .584(**) .000 11 .547(**) .000 
4 .616(**) .000 12 .582(**) .000 

5  .688(**) .000 13 .609(**) .000 
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    )3(ملحق رقم 
  جامعة القدس

 عمادة الدراسات العلیا
  الجغرافیااستبانة االتجاهات نحو 

  
  ـ:ة/ة المحترم/طالبحضرة ال

تقویم طلبة جامعة القدس لمساق طبیعة وبیئة فلسطین وعالقته باتجاهاتهم نحو " بدراسة بعنوان  ةالباحثقوم ت
  .للحصول على درجة الماجستیر في أسالیب التدریس من جامعة القدس ، وذلك كمتطلب" الجغرافیا

، یرجى من حضرتك التعاون في استكمال البیانات من خالل االستجابة عن جمیع فقرات االستبانة
ستستخدم  ، علما بان جمیع إجاباتكأمام كل فقرة وتحت درجة التقدیر التي تراها مناسبة) X(بوضع إشارة 

  .لغایات البحث العلمي فقط
  

  وشكرا لكم على حسن تعاونكم
  خدیجة العصا:  ةالباحث

  :القسم األول
  . في المكان المناسب لوضعك) × ( الرجاء وضع إشارة : المعلومات العامة 

  أنثى        ذكر                  :         ـ الجنس 1
   علوم إنسانیة       علوم طبیعیة   :          الكلیةـ  2
  رابعة فما فوق         ثالثة                ثانیة            أولى       :ـ المستوى الدراسي  3
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  الجغرافیااالتجاهات نحو : ثالثا
موافق   رةالفق  الرقم

  بشدة
معارض   معارض  محاید  موافق

  بشدة
            أرغب في حضور البرامج الثقافیة التي تدور حول الجغرافیا  1
            في تقدم البشریة هاماً  یلعب علم  الجغرافیا دوراً   2
            المحافظة على البیئة في رافیةالجغتساعدنا المعرفة   3
            تشدني صور المحمیات الطبیعیة   4
            اشعر بالضیق عندما اسمع كلمة جغرافیا   5
            بشكل عام اشعر بارتیاح اتجاه مادة الجغرافیا  6
إذا أتیحت لي فرصة التغیب عن لقاءات تطرح فیها مواضیع جغرافیة   7

            فعلت

            اإلقلیمیة أكره الجغرافیا بسبب ارتباطها بالصراعات  8
            الجویةاألرصاد خرائط أتابع باهتمام   9

            المللعلى مواد الجغرافیا تبعث   10
            تستهویني المواد المعرفیة عن طبقات األرض  11
            حول الجبال والسهولالتي تدور تشدني البرامج   12
            یساعدني استخدام األطلس على فهم أسباب الحروب  13
            في حیاة اإلنسانفیا تطبیقات محدودة لعلم الجغرا  14
            معرفة الواسعةتتسم مادة الجغرافیا بال  15
            أحب المهن التي لها عالقة بالجغرافیا  16
            أكرة الجغرافیا بسبب اعتمادها على الحفظ  17
            یزودنا علم الجغرافیا بثقافة مهمة حول العالم  18
            لوصف مكان ما أحب رسم الخرائط  19
            )Google Earth(ستخدام برنامج اشعر بالمتعة عند ا  20
            یفضل صرف المال الذي ینفق على الخرائط ألغراض تربویة أخرى  21
            ینبغي تكریم األفراد الذین یتابعون أبحاثهم في الجغرافیا  22
            الجغرافیامواضیع أحب التحدث مع اآلخرین حول   23
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موافق   الفقرة  الرقم
  بشدة

معارض   ضمعار   محاید  موافق
  بشدة

            متابعة النشرات الجویةأستمتع ب  24
            الصور الجویة للدول والمناطق ستمتع عندما أرىا  25
            .أرى أن الجغرافیا تخصص یستحق التقدیر  26
            .أرغب بالمشاركة في مسابقات الجغرافیا  27
استطیع المضي والتقدم في معظم المواضیع ما عدا   28

            .الجغرافیا
29   ً اشعر أن معرفتي بالجغرافیا تساعدني أن أكون شخصا

 ً             .مثقفا
            .للجغرافیا استخدامات واسعة في العالم  30
            .اشعر أن المحافظة على البیئة واجب  31
            أحب الجغرافیا لعالقتھا الوطیدة بالعلوم األخرى  32

  انتهت االستبانة
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  )4(م ملحق رق
اتجاھات طلبة جامعة  " حول الدراسة أداة فقرات ارتباط لمصفوفة بیرسون االرتباط معامل نتائج

  .الجغرافیاالقدس نحو 
  

  اإلحصائیة الداللة )ر( االرتباط معامل الفقرة اإلحصائیة الداللة )ر( االرتباط معامل الفقرة
1 .517(**) .000 20 .311(**) .000 
2 .578(**) .000 21 .506(**) .000 

3 .477(**) .000 22 .478(**) .000 
4 .517(**) .000 23 .476(**) .000 

5 .473(**) .000 24 .234(**) .000 

6 .553(**) .000 25 .428(**) .000 
7 .407(**) .000 26 .560(**) .000 

8 .480(**) .000 27 .455(**) .000 
9  .392(**) .000 28 .567(**) .000 

10 .559(**) .000 29 .597(**) .000 
11 .496(**) .000  30 .447(**) .000 

12 .523(**) .000 31 .266(**) .000 

13 .377(**)  .000 32 .613(**) .000 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )5(ملحق رقم 
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  أعضاء لجنة التحكیم
  

  الجامعة  الدرجة العلمیة  اسم المحكم  
  ة القدسجامع  دكتوراه  أحمد فهیم جبر. د.أ 1

  
  جامعة القدس  دكتوراه  محسن عدس. د 2

  
  جامعة القدس  دكتوراه  زیاد قباجة. د 3

  
  جامعة القدس  دكتوراه  إبراهیم عرمان. د 4

  
  جامعة القدس  دكتوراه  نبیل عبد الهادي. د 5

  
  جامعة القدس  دكتوراه  سامر رداد. د 6

  
  جامعة القدس  دكتوراه  محمد الخطیب. د 7

  
  جامعة القدس  دكتوراه  خالصبعاد ال. د 8

  
جامعة القدس   دكتوراه  معتصم مصلح. د  9

  المفتوحة
جامعة القدس   ماجستیر  إبراهیم درعاوي . أ 10

  المفتوحة
  
  
  
  

  
  )6(ملحق رقم 
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  :فهرس المالحق

  
  الصفحة  عنوان الملحق  رقم الملحق

 111   استبانة تقویم مساق طبیعة وبیئة فلسطین 1
 الدراسة أداة فقرات ارتباط لمصفوفة بیرسون االرتباط معامل نتائج 2

  .تقویم طلبة جامعة القدس لمساق طبیعة وبیئة فلسطین " حول
114 

 115  ااستبانة االتجاهات نحو الجغرافی 3
 الدراسة أداة فقرات ارتباط لمصفوفة بیرسون االرتباط معامل نتائج 4

  .عة القدس نحو الدراسات االجتماعیةاتجاھات طلبة جام " حول
118 

  أعضاء لجنة التحكیم 5
  

119 

  تسهیل المهمة 6
  

120 
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  :فھرس الجداول

رقم 
  الجدول

  

  الصفحة  عنوان الجدول
  
  

  .الدیمغرافیة العینة خصائص 1.3
  

53 

وثبات كل مجال ) االستبانة(الجدول معامالت ثبات أداة الدراسة  2.3
  .من المجاالت الثالث

55 

 60  .مفتاح التحلیل 1.4

 العینة أفراد الستجابات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات  2.4
  .العینة استجابات حسب تنازلیاً  مرتبة على مجاالت الدراسة

61 

 العینة أفراد الستجابات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات 3.4
 استجابات متوسطات حسب تنازلیاً  مرتبةعلى مجال المحتوى 

  .العینة

62 

 العینة أفراد الستجابات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات 4.4
 متوسطات حسب تنازلیاً  مرتبة على مجال طرق وأسالیب التدریس

  .العینة استجابات

64 

 العینة أفراد الستجابات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات 5.4
  .العینة استجابات متوسطات حسب تنازلیاً  مرتبةعلى مجال التقویم 

66 

 العینة أفراد الستجابات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات 6.4
 تنازلیاً  مرتبة على استبانة اتجاهات الطلبة نحو الدراسات الجغرافیة

  .العینة استجابات حسب

68 

لتقویم طلبة جامعة  المستقلة للعینات) t-test) (ت( اختبار نتائج 7.4
  .الجنس لمتغیر تبعاً  القدس لمساق طبیعة وبیئة فلسطین

71 

لتقویم طلبة جامعة  المستقلة للعینات) t-test) (ت( اختبار نتائج 8.4
  .التخصص لمتغیر تبعاً  القدس لمساق طبیعة وبیئة فلسطین

72 
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لتقویم مساق طبیعة  المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات 9.4
  .المستوى الدراسي لمتغیر تبعاً  وبیئة فلسطین

74 

المستوى  متغیر حسب لتقویم الطلبة األحادي التباین تحلیل نتائج  10.4
  .الدراسي

75 

للمقارنات الثنائیة ) LSD(الفروق الثنائیة البعدیة نتائج اختبار  11.4
 تبعاً  لتقویم طلبة جامعة القدس لمساق طبیعة وبیئة فلسطینالبعدیة 
  .المستوى الدراسي لمتغیر

76 

اتجاهات طلبة  المستقلة للعینات) t-test) (ت( اختبار نتائج 12.4
  .الجنس لمتغیر تبعاً  جامعة القدس نحو الدراسات الجغرافیة

77 

اتجاهات طلبة  المستقلة للعینات) t-test) (ت( اختبار نتائج 13.4
  .التخصص لمتغیر تبعاً  جامعة القدس نحو الدراسات الجغرافیة

78 

طلبة جامعة  التجاهات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات 14.4
  .المستوى الدراسي لمتغیر تبعاً  القدس نحو الدراسات الجغرافیة

  

79 

 متغیر حسب التجاهات الطلبة األحادي التباین تحلیل نتائج 15.4
  .المستوى الدراسي

79 
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