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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 


