اجتاهاث الطالباث هعلواث الصفىف الثالثت األوىل جباهعت
األهرية نىرة حنى تدريس العلىم وعالقته بفهوهن
للوفاهين العلويت
نوال بنت عمي الربيعان*

* أستاذ مناهج وطرق تدريس العموم المساعد _ كمية التربية _ جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
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اجتاهاث الطالباث هعلواث الصفىف الثالثت األوىل جباهعت
األهرية نىرة حنى تدريس العلىم وعالقته بفهوهن
للوفاهين العلويت
الممخص_ ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي اتجاىات الطالبات معممات

ومعايير

الصفوف الثالثة األولى نحو تدريس العموم وعالقتيا بعدد من

المبكرة "National Association for the Education of

المتغيرات األكاديمية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )10طالبة من

الجمعية

الوطنية

(األمريكية)

لتربية

الطفولة

") ،Young Children (NAEYCالصادرة عام  5110وذلك

طالبات البكالوريوس في السنة النيائية في المستويين (السابع والثامن)

سعياً نحو تحقيق الريادة في إعداد معممات مينيات متميزات

بكمية التربية جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في المممكة العربية

لمصفوف األولى من المرحمة االبتدائية وفقاً ألفضل الممارسات

السعودية ،واستخدمت الدراسة مقياساً لالتجاىات نحو تدريس العموم

في مجال إعداد معممة الصف ،منذ تم تطبيق البرنامج في العام

واختبا ارً في المفاىيم العممية.

الجامعي  ،0440-0441وكأول برنامج إلعداد معمم الصف

وقد كشفت الدراسة عن امتالك الطالبات المعممات التجاىات

عمى مستوى كميات التربية بجامعات المممكة العربية السعودية.

سمبية نحو تدريس العموم ،إضافة إلى عدم وجود فروق ذات داللة

والمتأمل في طبيعة وبنية مقررات الخطة الدراسية لبرنامج

إحصائية في اتجاىات الطالبات المعممات تعزى لفرع الثانوية العامة
أو المستوى الدراسي ،كما كشفت عن تدني مستوى فيم الطالبات

معممة الصف المعتمدة بكمية التربية بجامعة األميرة نورة بنت

المعممات لممفاىيم العممية ،ووجود عالقة ارتباطية بين اتجاىات

عبد الرحمن ،والمتاح في موقع الجامعة عمى شبكة األنترنت

الطالبات المعممات نحو تدريس العموم ومستوى فيمين لممفاىيم

عمى الرابط " :"www.pnu.edu.saيخمص إلى أن عمى معممة

العممية.

الصف أن تقوم بإدارة تعمم التمميذات وأنشطتين الصفية معظم

وقد أوصت الدراسة بعدد من التوصيات من شأنيا أن ترفع من

يومين الدراسي ،وعمى مدار العام الدراسي ،وفي جميع المقررات

مستوى اتجاه الطالبات المعممات نحو تدريس العموم ،وتحسن من

الدراسية مما يتطمب إكساب الطالبات المعممات معرفة كافية

مستوى فيمين لممفاىيم العممية.

بطبيعة الخصائص النمائية لمتمميذات ،ومتطمبات النمو في كل

الكممات المفتاحية :االتجاىات نحو تدريس العموم ،الطالبات معممات

مرحمة عمرية ،فضالً عن تزويدىن بالمعمومات والميارات

الصفوف الثالثة األولى ،فيم المفاىيم العممية ،برنامج إعداد معمم

واالتجاىات المناسبة لتدريس المقررات الدراسية المختمفة

الصف.

لمصفوف الثالثة األولى ،مع الحرص عمى دمج تعمم المفاىيم

 .1المقدمة

بطرائق واستراتيجيات التدريس ،وتمكينين التحقق من إمكانية

ترتكز مخرجات تعمم برنامج معممة الصفوف الثالثة األولى

تطبيق األفكار والنظريات والمفاىيم التربوية في الفصول الدراسية

بكمية التربية جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن عمى جممة من

من خالل التدريب الميداني ].[1

المعايير المتعارف عمييا عالمياً ،منيا معايير الجمعية العالمية

ولعل من نافمة القول ،أن عممية إعداد معممات الصفوف

لتربية الطفولة المبكرة الصادرة عام "Association of 5111

الثالثة األولى لتعميم جميع المقررات الدراسية يمقي عمى كاىمين

”)،Childhood Education" International (ACEI
29

مسؤولية كبيرة ،خالفاً لعممية إعداد معممات المراحل الدراسية

وعميو فإن تجويد تعميم األطفال لمادة العموم سيييئ ليم الفرص

األخرى الالتي يتوقع منين تدريس مواد دارسيو محددة ،فيي

لالنخراط بعمميات استقصاء ،وحل المشكالت من شأنيا أن

بذلك تستوجب أن يكون لدى معممات الصفوف الثالثة األولى

تنمي وتصقل فضوليم وتفكيرىم العممي وتوجيو الوجية األفضل

العديد من مقومات النمو الذاتي والخصائص اليامة من أبرزىا:

].[4

معرفة كافية في محتوى وطرائق تدريس المواد الدراسية المختمفة،

وفي ظل الحاجة الممحة لتطوير عممية تعميم العموم وتعمميا

وكفاءة وثقة في تدريس المواد الدراسية المختمفة ،واتجاىات

واالرتقاء بيا بما يتوافق والتوجيات الحديثة لمتربية العممية

ايجابية نحو تدريسيا ].[2

ومعاييرىا العالمية ،من خالل تطوير تربية معممي العموم لممرحمة

ومما الشك فيو أن الصفوف الثالثة األولى من مرحمة

األساسية قبل الخدمة ،ذلك أن معمم العموم ىو العامل الحاسم

التعميم األساسي تشكل أكثر مراحل التعميم األساسي أىمية

في تنفيذ ما جاءت بو حركات االصالح الحديثة لمناىج العموم،

وحساسية ،وقد أشارت وثيقة التعميم لمجميع التي أصدرتيا

وفي االنتقال بو من الوعظ والتمقين إلى طرق تدريس بنائية قائمة

منظمة اليونسكو ) UNISCO (2003\4في إعالنيا العالمي

عمى االستقصاء وحل المشكمة ،ونجاحو في ذلك يعتمد عمى

ضمن أىم توصياتيا إلى ضرورة توفير التعميم األساسي وتجويده

العديد من العوامل لعل من أىميا ما لديو من اتجاىات إيجابية

لمجميع بحمول عام  5102وىو ما يؤكد أىمية مراحل التعميم

نحو العموم وتدريسيا ] ،[6,7لذا فإن اتجاىات معممي الصفوف

األساسي في سمم التعميم المدرسي عامة ،ومرحمة الصفوف

الثالثة األولى نحو تدريس العموم تعد من المتغيرات الميمة التي

األولية خاصة ].[3

ينبغي تقصييا والوقوف عمى العوامل المؤثرة فيو ،وفي ىذا

ويحتل تعميم العموم لمصفوف الثالثة األولى وتعمميا أىمية

الصدد يشير كاريكا [ ]8إلى أن اتجاىات معممي الصفوف

خاصة ،إذ أن تعميم الطمبة لمعموم وتعمميا في ىذه المرحمة

األولية قبل الخدمة نحو العموم وتدريسيا تتحدد نتيجة خبراتيم

العمرية يعزز من فضوليم العممي ويمبي حاجاتيم لفيم الظواىر

بتدريسيا خالل وجودىم عمى مقاعد الدراسة في المراحل

واألحداث في عالميم المحيط ،بما يمكنيم من التوصل لمعديد

المختمفة ،وبمستوى معرفتيم بمحتواىا ،وأساليب تدريسيا التي

من التفسيرات المرتبطة باألحداث والظواىر الطبيعية ] ،[4كما

حصموا عمييا من دراستيم مساقات العموم وأساليب تدريسيا أثناء

أن الطفل في ىذه السنوات الجوىرية التكوينية يتعرض لمعديد

فترة إعدادىم.

من المفاىيم والعمميات العممية والرياضية األساسية ،والتي يعتقد

وتشير العديد من الدراسات إلى أن الخصائص المرتبطة

أن ليا أىمية حاسمة في تحقيق التحصيل العممي في السنوات

بالمعممين من العوامل المؤثرة إيجاباً أو سمباً في انخراط الطمبة

الالحقة ].[5

في تعمم العموم ونجاحيم فييا ،وتأتي االتجاىات التي يحمميا

وجدير بالذكر أن األطفال في الصفوف الثالثة األولى

المعممون أنفسيم نحو تعميم العموم عمى رأس تمك العوامل،

يتعممون ميارات أساسية وضرورية وىي :ميارات القراءة والكتابة

لكونيا تؤثر بشكل الفت في طبيعة ممارساتيم وسموكياتيم

والحساب ،وىي ميارات ال يمكن ألي نظام تعميمي أن يتجاوزىا

التدريسية في حصص العموم ،وفي مقدار الوقت الذي يقضونو

أو يحيد عنيا إلى جانب االىتمام بتطوير وصقل مياراتيم في

في تدريس العموم ،مما ينعكس عمى درجة إقبال األطفال عمى

التفكير العممي بما يحيط بيم من ظواىر طبيعية في بيئتيم ،ذلك

تعمم

الالحقة،

أن طبيعة األطفال الفضولية تدفعيم الستكشاف كل ما يحدث

].[9101100105104104102

بيم سعياً إلعطاء معنى لكل ما يقع ضمن نطاق حواسيم،

العموم

واستمتاعيم

بيا

في

الصفوف

كما أن االتجاىات السمبية لدى المعممين نحو العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم
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وتدريسيا ربما تكون من أىم العوائق التي تحول دون التدريس

المعايير العالمية لمتربية العممية عمى ضرورة تربية معممي العموم

الفعال لمعموم ،فقد وجد أن المعممين الذين يحممون اتجاىات

لممرحمة األساسية قبل الخدمة إذا ما أريد نجاح تحسين تعميم

سمبية نحو العموم وتدريسيا ،يميمون إلى تدريس العموم بأسموب

العموم وتعمميا في ىذه المرحمة اليامة ،وعدت ىذه العممية من

تمقيني متجنبين بذلك استخدام أنشطة المختبر ذات المنحى

أىم التحديات التي تواجو الجامعات وكميات إعداد المعممين في

االستقصائي ،مما يخمق اتجاىات سمبية نحو العموم لدى طمبتيم

الواليات لمتحدة األمريكية والعالم أجمع ].[1105

ويؤثر سمباً في تعمميم ليا ،ويعد ذلك من أىم أسباب ضعف

وحيث أن الطالبات معممات الصفوف األولى بجامعة

تحصيميم فييا ،وفي حفز اىتماميم بيا ،وتوجيييم الختيار مين

األميرة نورة بنت عبد الرحمن لم يدرسن مقررات العموم التي تم

في المستقبل تتصل بالعموم ].[08109,51,10,101

تطبيقيا في التعميم العام ضمن مشروع "تطوير مناىج

ومما تقدم تتضح أىمية الدراسة الحالية من حيث كونيا

الرياضيات والعموم الطبيعية" إذ أن ىذه المناىج عممت في عام

تتناول اتجاىات الطالبات معممات الصفوف الثالثة األولى ممن

 0441واكتممت حمقاتيا عام  ،0444مما يؤدي بنا إلى الشك

ىن في مرحمة اإلعداد قبل الخدمة ،وتتقصي عدد من العوامل

في افتقارىن المعرفة والميارات العممية المالءمة ،األمر الذي قد

التي قد تؤثر فييا وتحددىا ،بقصد معرفة ما يمكن أن يكون

يؤثر بدوره عمى اتجاىاتين نحو العموم وتدريسيا.

لمخطط والبرامج التربوية والتعميمية والخبرات التي تمر بيا

ىذا باإلضافة إلى ما تالحظو الباحثة وزميالتيا من

الطالبات معممات الصفوف األولى أثناء فترة إعدادىن من دور

أعضاء ىيئة التدريس في قسم المناىج وطرق التدريس أثناء

في تنمية االتجاىات االيجابية نحو تدريس العموم.

إشرافين عمى الطالبات المعممات في التدريب الميداني من

الحاجة لمدراسة:

عزوفين عن تدريس مقررات العموم في الصفوف الثالثة األولى

تسعى و ازرة التعميم في المممكة العربية السعودية وبجيود

أثناء فترة التدريب الميداني وىو ما أكده استطالع رأي الطالبات

حثيثة إلى تطوير مناىج العموم الطبيعية وطرق تدريسيا ،بما

المعممات الذي قامت بو الباحثة حول المقررات الدراسية التي

يحقق األىداف والمعايير العالمية لمتربية العممية من خالل

يفضمن تدريسيا ،حيث أشارت نتائج استطالع رأيين أن مقرر

"مشروع تطوير مناىج الرياضيات والعموم الطبيعية" والذي اعتمد

العموم من المقررات التي تحظى بأقل تفضيل لديين حيث أشار

تعريب ومواءمة سالسل كتب ماجروىيل المبنية عمى أحدث

 %00فقط منين إلى أنين يفضمن تدريسو عمى بقية المقررات

النظريات التربوية في التعميم والتعمم ،وقد عممت تمك الكتب في

الدراسية األخرى ،بينما أشار ما نسبتو ( )%44-%4,إلى أن

عام  0441واكتممت حمقاتيا عام  0444وذلك بيدف إحداث

مقررات المواد الشرعية ومقررات المغة العربية عمى التوالي ىي

تطور نوعي في تعميم وتعمم العموم ،من خالل التأكيد عمى

أكثر المقررات الدراسية التي يفضمنيا ويستمتعن بتدريسيا.

اكتساب المتعممين المنيجية العممية في التفكير والعمل ،وتنمية

ومما يعزز الحاجة لمدراسة الحالية أيضاً ،ما تشير إليو

مياراتيم العقمية والعممية ،واكسابيم ميارات البحث واالستقصاء

نتائج الدراسات السابقة من وجود تضارب في نتائجيا حول

في مجال العموم ،وتنمية ميوليم واتجاىاتيم نحو العمم والعمماء.

امتالك معممي الصفوف األولية التجاىات ايجابية نحو تدريس
العموم

ونظ ار لما تقدم من أىمية اتجاىات المعممين نحو تدريس

حيث

أشارت

نتائج

معظم

الدراسات

السابقة

العموم وتأثيرىا عمى اتجاىات المتعممين نحو العموم وتحصيميم

[ ]0,109151150155154إلى امتالك معممي الصفوف األولية

فييا ،وألىمية تحسين التربية العممية لممرحمة األساسية الدنيا ،فقد

التجاىات ايجابية نحو تدريس العموم ،عمى خالف ما تشير إليو

أكدت الوثائق الخاصة بحركات تطوير التربية العممية ،كحركة

بعض األدبيات والدراسات السابقة األخرى []218104154152
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من أن معممي العموم لممرحمة األساسية األولى سواء من كانوا

أ .أسئمة الدراسة

في الخدمة أو قبميا يحممون اتجاىات سمبية نحو تدريسيا ،وأن

في ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكمة الدراسة بالتساؤالت التالية:

كثي اًر من معممي المرحمة األساسية األولى بالرغم من كفاءتيم

 -ما اتجاىات الطالبات معممات الصفوف الثالثة األولى نحو

وحماسيم في تدريس المقررات األخرى ،إال أنيم ال يستمتعون

تدريس العموم؟

بالعموم وال يشعرون باالرتياح في تدريسيا ،وأن منيج العموم في

 -ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات الطالبات

ىذه المرحمة ليس لو أىمية قصوى من وجية نظرىم ،وأنيم

معممات الصفوف الثالثة األولى نحو تدريس العموم تعزى لفرع

يقضون فيو وفي االعداد لو وقتاً قميالً مقارنة بالمواد األساسية

الثانوية العامة؟

األخرى ،وفي ىذا الصدد يرى كالً من دنموب وفرازر []5,

 -ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات الطالبات

أيضاً أن معممي الصف قبل الخدمة عادة ما تراودىم الكثير من

معممات الصفوف الثالثة األولى نحو تدريس العموم تعزى

المخاوف المتوقعة مستقبالً فيما يتعمق بتعميم العموم في الصفوف

لممستوى الدراسي؟

األولية.

 -ما مستوى فيم الطالبات معممات الصفوف الثالثة األولى

ويضيف سمولك وآخرون [ ]51إلى أن معممي المرحمة

لممفاىيم العممية؟

االبتدائية – رغم أنيم معدون لتدريس جميع المواد الدراسية – ال

 -ىل توجد عالقة ارتباطية بين اتجاىات الطالبات معممات

يشعرون غالباً باالرتياح لتدريس مادة العموم وال يفضمون تدريسيا

الصفوف الثالثة األولى نحو تدريس العموم ومستوى فيمين

ويتبعون اسموباً تمقينياً في تدريسيا بما ال يعزز التحصيل العممي

لممفاىيم العممية؟

لمطالب ،ويبرر بينز وآبتون [ ]58ذلك بقمة خبرتيم وافتقارىم

ب .أهمية الدراسة

لممعرفة العممية المالئمة وبما يؤدي إلى تجنبيم لتدريس العموم

تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا من أىمية تقصي اتجاىات

والطرق والعمميات التي تنمي القراءة والكتابة العممية لدى

الطالبات معممات الصفوف الثالثة األولى نحو تدريس العموم -

التالميذ ،وىو ما أكدتو نتائج عدد من الدراسات منيا دراسة

والالتي ستمقى عمى عاتقين مسؤولية تعميم العموم مستقبالً

عابد [ ،]51ودراسة تيكايا [ ،]54ودراسة ساريكايا ] [21حيث

لمتمميذات في الصفوف الثالثة األولى  -وفيم العوامل المؤثرة

كشفت نتائجيا عن تدني مستوى فيم معممي الصف قبل الخدمة

فييا ،ومن أىمية الصفوف الثالثة األولى في سمم التعميم

لممفاىيم العممية وامتالكيم لعدد من المفاىيم البديمة.

األساسي ،إضافة إلى كونيا من الدراسات المحمية بل والعربية

وتأسيساً عمى ما سبق ،ونظ اًر لندرة الدراسات – حسب

القميمة التي تتناول تقصي اتجاىات الطالبات معممات الصفوف

عمم الباحثة – التي تناولت اتجاىات معممات الصفوف األولية

الثالثة األولى نحو تدريس العموم والعوامل المؤثرة فييا ،وىي

قبل الخدمة نحو تدريس العموم في المممكة العربية السعودية،

بذلك تعد استجابة لالتجاىات الحديثة التي تنادي بضرورة

تتضح الحاجة إلجراء ىذه الدراسة لتتقصى اتجاىات الطالبات

تطوير أداء معممات الصفوف األولية قبل الخدمة كأحد

معممات الصفوف الثالثة األولى نحو تدريس العموم لموقوف

العناصر اليامة والمؤثرة في تطوير تعمم العموم وتعميميا ،إضافة

عمى مستواىا ،والكشف عن العوامل المؤثرة فييا ،وبخاصة وأن

إلى ما قد تسيم بو نتائج ىذه الدراسة من تطوير لبرنامج إعداد

ىذه الدراسة تعد من الدراسات العربية القميمة ،التي تتقصى ىذا

معممة الصفوف الثالثة األولى ،وبخاصة وأن ىذه الدراسة تأتي

الموضوع.

ضمن جيود كمية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
في تطوير الخطط الدراسية والمسارات المطروحة فييا.

 .2مشكمة الدراسة
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ج .حدود الدراسة

 -4مالءمة تعميم العموم لممرحمة التطورية لتمميذات الصفوف

 -1الحدود الزمانية :الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي

األولية.

044,-0442

فرع الثانوية العامة :وىو فرع الثانوية العامة الذي التحقت بو

 -2الحدود المكانية :طالبات البكالوريوس في السنة النيائية في

الطالبات معممات الصفوف الثالثة األولى ،خالل دراستين في

المستويين (السابع والثامن) بكمية التربية جامعة األميرة نورة بنت

المرحمة الثانوية ،وىو ضمن مجالين :العممي واألدبي.

عبد الرحمن بالرياض في المممكة العربية السعودية

المستوى الدراسي :وىو المستوى الذي يتم تحديده من خالل عدد

وتتحدد قدرتنا عمى تعميم نتائج ىذ الدراسة لكونيا:

الساعات التي درستيا أو تدرسيا الطالبة المعممة ،ويقصد

 -1اقتصرت عمى طالبات المستويين (السابع ،الثامن)

بالمستوى السابع والثامن كالتالي:

والممتحقات ببرنامج معممة الصفوف الثالثة األولى ومن ثم

 -1المستوى السابع :ىو المستوى الذي يتحدد بدراسة الطالبة

يصعب تعميم نتائج ىذه الدراسة عمى الطالبات ضمن

من ( )008-84ساعة خالل الفصل الدراسي األول من السنة

التخصص ذاتو ممن ىن في مستوى أدنى من مستوى السنة

الرابعة ويفترض فيو أن تكون الطالبة المعممة قد درست أو

الرابعة.

تدرس جميع مقررات التخصص االجبارية بما في ذلك مقرر

 -2استخدمت أدوات من إعداد الباحثة واجراءات صدقيا وثباتيا

استراتيجيات تدريس العموم وتقييميا نيج ( )455من أجل

أجريت عمى عينة استطالعية من مجتمع الدراسة.

تأىيميا لدراسة المستوى الثامن.

د .مصطمحات الدراسة

 -2المستوى الثامن :وىو المستوى الذي يتحدد بإنياء الطالبة

الطالبات معممات الصفوف األولية :ىن الطالبات الممتحقات

المعممة ( )041ساعة ويفترض أن تقضي الطالبة المعممة فيو

ببرنامج تخصص معممة الصفوف الثالثة األولى في مرحمة

فترة التدريب الميداني خالل الفصل الدراسي الثاني من السنة

البكالوريوس في قسم المناىج وطرق التدريس بكمية التربية

الرابعة لمرحمة البكالوريوس في تخصص معممة الصفوف الثالثة

جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ،ومن المتوقع وفق خطة

األولى في المرحمة االبتدائية.

البرنامج أن يوكل لين تدريس جميع المقررات الدراسية لتمميذات

فيم المفاىيم العممية :اكتساب الطالبات معممات الصفوف

المدارس السعودية ممن ىن في الصفوف الثالثة األولى من

الثالثة األولى لممفاىيم العممية وقدرتين عمى معرفتيا وتفسيرىن

المرحمة االبتدائية.

ليا واستخداميا في مواقف جديدة ،وذلك فيما يتعمق بالمفاىيم

االتجاىات نحو تدريس العموم :شعور نفسي مكتسب نحو

العممية الرئيسة المرتبطة بموضوعات مادة العموم الواردة في

تدريس العموم ،وما يتعمق بو من قضايا ،يتم تقصييا من خالل

كتب العموم التي تدرس في المدارس السعودية لمصفوف الثالثة

استجابة الطالبات المعممات نحو تدريس العموم من حيث القبول

األولى من المرحمة االبتدائية ،كما يقيسيا اختبار تحصيل

أو الرفض ،اإليجاب أو السمب ،نحو العبارات المصاغة في

المفاىيم العممية المعد من قبل الباحثة.
 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

مقياس االتجاه نحو تدريس العموم المعد من قبل الباحثة والتي

في العالم أجمع ،من المدارس االبتدائية إلى الكميات

تدور حول األبعاد األربعة التالية:
 -1االرتياح لتدريس العموم أو عدمو.

الجامعية ،يعد العموم واحداً من المقررات الميمة ،والتي تتمحور

 -2االعداد والتخطيط لتدريس العموم.

غاياتو الرئيسة في تعزيز الثقافة العممية لدى جميع أفراد المجتمع

 -3إدارة الدروس والتجارب واألنشطة العممية.

وجعميم قادرين عمى استخدام ميارات عمميات العمم ولدييم
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االتجاىات االيجابية نحو العمم والعمماء ،ولعل ما يضمن تحقيق

وقد تقصت عدد من الدراسات طبيعة اتجاىات معممي

ىذه الغايات من غايات تعميم العموم ،إن لم يكن من أىميا،

المرحمة االبتدائية الدنيا نحو تدريس العموم قبل الخدمة والعوامل

إعداد معمم كفؤ قادر عمى توجيو تفكير الطمبة وتساؤالتيم

المرتبطة بيا ،فاتجاىات المعممين قبل الخدمة نحو العموم

وصقميا بما يضمن إشباع فضوليم العممي ويعززه ،وليذا

وتدريسيا كانت ولثالثة عقود خمت ،ومازالت محط اىتمام

السبب ،وألكثر من تسعة عقود مضت ،أصبح االتجاه نحو

الباحثين في مجال التربية العممية ،ذلك أن البحث في ىذا

العموم وتدريسيا من مجاالت البحث الرئيسة في التربية العممية

المجال يعد أساساً لفيم الوعي العممي لدى الطمبة ،والمعممين

وتدريس العموم [.[09

عمى حد سواء [ ],وألىميتيا في عممية تعميم العموم وتعمميا

ويعد فيم االتجاه نحو تدريس العموم ،عنص اًر حاسماً

واالرتقاء بيا ،وتطوير إعداد معممي العموم بما يتوافق والتوجيات

لمتدريس الفعال لمعموم ،وفي ىذ الصدد يشير شو وآخرون ][15

الحديثة لمتربية العممية ومعاييرىا العالمية ،لذا فقد ركزت جيود

إلى أن االتجاه نحو تدريس العموم ليس لو أثر في فيم معممي

البحث الحديثة في مجال التربية العممية عمى معمم المرحمة

العموم لمعموم فحسب ،ولكن أيضاً في فيم تفكيرىم وممارساتيم

األساسية األولى ،لما ليذه المرحمة من أىمية في تكوين الفرد

الصفية ،وىو عنصر حاسم لتحديد نوعية الممارسات التربوية

القادر عمى حل المشكالت ومالحقة تغيرات العصر ،وبخاصة

لممعممين ،من وجية نظرىم في تدريس العموم ،وأساليب تقييميا،

وأن لمعمم العموم كل الدور في ذلك [ ]04ومن بين ىذه

ويضيف بأنو يجب أن يولي التربويين العمميين مزيداً من

الدراسات عمى سبيل المثال ال الحصر :الدراسة التي قام بيا

االىتمام إلى العوامل التي تؤثر بشكل إيجابي عمى اتجاىات

تركمن وبونستتر [ ]55والتي ىدفت إلى تقصي اتجاىات معممي

المعممين.

التربية االبتدائية قبل الخدمة نحو العموم وتدريسيا ،حيث تكونت

وتعرف االتجاىات بصورة عامة بأنيا ظاىرة نفسية تربوية

عينتيا من ( ),05طالباً معمماً وطالبة معممة من أربع جامعات

مشتممة عمى مجموعة من المكونات المعرفية ،واالنفعالية،

تركية ،وقد أظيرت نتائجيا أن لدى المعممين اتجاىات ايجابية

والسموكية ،المتعمقة باستجابة الفرد نحو قضية أو موضوع أو

نحو العموم وتدريسيا ،وأن ىذه االتجاىات تختمف بفروق دالة

موقف ،وذلك من حيث القبول أو الرفض [.[59

إحصائياً باختالف المستوى الدراسي لصالح طمبة السنة الرابعة
فالثالثة وىكذا ،لكنيا ال تختمف باختالف المنطقة الجغرافية

أما االتجاىات نحو تدريس العموم الحديثة فيعرفيا إسمير

لممعمم أو دخل أسرتو أو ثقافة والديو.

[ ]41بأنيا مجموعة من المواقف التي يتخذىا معمم العموم في
تدريس العموم الحديثة ،ويشمل ذلك وجية نظره نحو كيفية القيام

ودراسة تيكايا وآخرون [ ]54والتي تقصت مستوى فيم

بيذا التدريس ،والشعور الذي يشعر بو أثناء تدريس العموم

معممي العموم قبل الخدمة لممفاىيم العممية واتجاىاتيم نحو تعميم

الحديثة ،ووجية نظره نحو أىميتيا لمفرد والمجتمع.

العموم ومعتقداتيم بفاعميتيم في تعميميا .وتكونت عينة الدراسة

وتتشكل المواقف تجاه العموم وتدريسيا نتيجة عوامل

من ( )82معمماً لمعموم قبل الخدمة في إحدى الجامعات التركية.

مختمفة؛ منيا الجنس ،العرق ،القدرة ،الدافعية ،نوعية التعميم،

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى امتالك أفراد عينة الدراسة لعدد

محتوى برامج إعداد المعممين ،اختالف بيئات البيت والمدرسة،

من المفاىيم البديمة المرتبطة بالعديد من المفاىيم العممية .كما

والمنطقة الجغرافية لممعمم ،إلى غيرىا من عوامل ،كما تؤكد

أشارت نتائج الدراسة إلى امتالك أفراد الدراسة التجاىات ايجابية

معظم الدراسات السابقة عمى أىمية المعرفة التربوية والممارسة

نحو تعميم العموم.
ودراسة ساريكايا [ ]50التي تناولت بالبحث أيضاً مستـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوى

المينية في تكوين االتجاه نحو تدريس العموم [.[51150154140
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دقة المعرفة العممية التي يمتمكيا معممو المرحمة االبتدائية قبل

لقضاء وقت طويل في تدريس العموم والتحضير ليا ،وفي

الخدمة وعالقتيا باتجاىاتيم نحو تعميم العموم ومعتقداتيم

استخدام المواد واألدوات في تدريس العموم فإنيم انقسموا بين

بفاعميتيم في تعميميا ،وقد تكونت عينة الدراسة من ()121

محايد وداعم لذلك.

مشاركاً من معممي المرحمة االبتدائية في تسع من الجامعات

كما تقصت دراسة ويمكنس [ ]52المباحث الدراسية التي

التركية .وقد أشارت نتائج الدراسة إلى امتالك أفراد العينة

يفضل معممو الصفوف الخمسة األولى تدريسيا .وقد تكونت

معتقدات معتدلة حول فاعميتيم في تعميم العموم ،واتجاىات

عينة الدراسة من ( )491معمماً من مجموعة من المدارس

إيجابية نحو تعميميا ،كما أشارت نتائج الدراسة إلى تدني مستوى

األمريكية ،وقد أشارت نتائج الدراسة أن مبحث العموم من

المعرفة العممية لدى المعممين ،ووجود ارتباط ذي داللة بين

المباحث التي حظيت بأقل تفضيل لدى المعممين في حين

اتجاىات أفراد العينة ومعتقداتيم نحو العموم وتعميميا ومستوى

جاءت مواد المغة أكثر المباحث الدراسية التي يفضميا المعممون

معرفتيم العممية.

ويستمتعون بتدريسيا.

ودراسة مينجر وسيمبسون [ ]05التي ىدفت إلى تقصي

وعمى مستوى الدراسات العربية تقصت دراسة العياصرة

أثر مساق في العموم قائم عمى النشاط في تغيير اتجاىات

[ ]0,اتجاىات الطمبة في تخصص معمم الصف نحو تدريس

المعممين قبل الخدمة في تخصص التربية االبتدائية في جامعة

العموم ،وأثر دراسة مساقين في العموم وأساليب تدريسيا في

كالود ستيت نحو تدريس العموم ،حيث تكونت عينتيا من

تغييرىا .وتألفت عينة الدراسة من ( )000طالباً وطالبة في

( )051معمماً ومعممة قبل الخدمة ،وقد أظيرت نتائجيا أن

تخصص معمم صف في كمية العموم التربوية في جامعة جرش

اتجاىات الطمبة المعممين نحو تدريس العموم تغيرت بصورة

باألردن ،مسجمين لمساق مفاىيم عممية ( )0وأساليب تدريسيا،

عامة تغي ار ايجابياً نتيجة دراسة المساق.

أو لمساق مفاىيم عممية ( )5وأساليب تدريسيا .وقد أظيرت

دراسة تركمن [ ]09التي تقصت أثر مقررات أساليب

نتائج الدراسة أن لدى الطمبة الممتحقين بالمساقين اتجاىات

تدريس العموم التي يدرسيا طمبة كمية إعداد المعممين في تركيا

ايجابية متوسطة نحو تدريس العموم ،وأن ىناك أث اًر داالً إحصائياً

نحو اتجاىاتيم نحو العموم وفي اتجاىاتيم نحو تدريسيا،

لكل من المساقين في تغيير ىذه االتجاىات باالتجاه االيجابي،

وتكونت عينة الدراسة من ) )21طالباً ،وقد كشفت الدراسة عن

وأن ىذا األثر ال يختمف بداللة إحصائية باختالف المساق.

امتالك الطمبة التجاىات ايجابية نحو العموم واتجاىات إيجابية

في حين تقصت دراسة عابد [ ]51اتجاىات طمبة معمم

نحو تعميميا في كال القياسين القبمي والبعدي ،إال أن النتائج

الصف نحو تعميم العموم وعالقة ذلك بمستوى فيميم لممفاىيم

أشارت إلى تحسن في اتجاىات الطمبة نحو تعميم العموم في

العممية ،وبفرع دراستيم في الثانوية العامة .وتكونت عينة الدراسة

حين لم تظير تحسناً في اتجاىاتيم نحو العموم.

من ( )552طالباً من طمبة البكالوريوس في كمية العموم التربوية

ودراسة قام بيا أكيرسون ودونمي [ ]54والتي تقصت

واآلداب التابعة لوكالة الغوث الدولية باألردن ،وطمبة

اتجاىات عينة تكونت من ( )50طالباً معمماً وطالبو معممة

البكالوريوس في كمية العموم التربوية في الجامعة األردنية .وقد

ممتحقين ببرنامج ماجستير التربية االبتدائية في إحدى الجامعات

كشفت الدراسة عن امتالك معممي الصف قبل الخدمة التجاىات

األمريكية ،وال يعممون في مجال التدريس .وكان من نتائجيا أن

ايجابية نحو تعميم العموم ،وعن وجود فروق دالة في اتجاىات

معظم الطمبة المعممين لدييم شعور إما باالرتياح الشديد أو عدم

طمبة معمم الصف تعزى لفرع الثانوية العامة ولصالح من أنيو

االرتياح الشديد نحو تدريس العموم ،وأن غالبيتيم العظمى تميل

دراستيم الثانوية في الفرع العممي .كما كشفت النتائج عن تدني
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مستوى فيم طمبة معمم الصف لممفاىيم العممية إضافة إلى وجود

تعثر الباحثة عمى دراسات عربية في ىذا المجال عدا دراستي

ارتباط إيجابي بين االتجاىات نحو تعميم العموم ،ومستوى فيميم

عابد والعياصرة [ ]0,151والمتان طبقتا في األردن.

لممفاىيم العممية.

 .4الطريقة واإلجراءات

وبالنظر إلى نتائج ىذه الدراسات نمحظ تضارباً في نتائجيا؛

أ .منهج الدراسة

إذ اتفق معظميا في اإلشارة إلى امتالك معممي الصف

تعتمد الدراسة الحالية عمى المنيج الوصفي والذي يعني

العموم

بوصف ما ىو قائم في الواقع ومحاولة تفسيره ،وىو ييتم أيضاً

[ ،]0,109151150155154في حين خالفتيا نتائج دراستي

بتحديد الظروف والعالقات التي توجد بين الوقائع ،ومن ثم

أكيرسون ودونمي [ ]54ودراسة ويمكنس [ ]52حيث أشارتا إلى

تحميميا وتفسيرىا ،حيث يستخدم ىذا المنيج أساليب القياس

أن معممي المرحمة االبتدائية ال يشعرون باالرتياح لتدريس مادة

والتصنيف ،والتفسير ،واستنتاج العالقات ذات الداللة بالنسبة

العموم وال يفضمون تدريسيا ،بما يشير إلى وجود اتجاىات سمبية

لممشكمة المطروحة لمبحث ،وتحميميا لموصول إلى إدراك طبيعتيا

نحو تدريس العموم ،كما يالحظ مما تقدم من ىذه الدراسات

والمحاولة في وضع الحمول التي تساىم في حميا [.[45

اتفاق نتائج بعضيا في االشارة إلى تدني مستوى فيم معممي

ب .عينة ومجتمع الدراسة

التجاىات

ايجابية

نحو

تدريس

المرحمة االبتدائية في الصفوف الثالثة األولى لممفاىيم العممية

عينة الدراسة ىي مجتمعيا حيث شممت الدراسة جميع

وامتالكيم لعدد من المفاىيم البديمة ،إضافة إلى وجود عالقة

طالبات البكالوريوس في السنة الرابعة النيائية في المستويين

ارتباطية بين اتجاىات معممي الصفوف األولية ومستوى فيميم

(السابع والثامن) والممتحقات ببرنامج معممة الصفوف الثالثة

لممفاىيم العممية [ ،]51150154وأن بعضاً من ىذه الدراسات

األولى في قسم المناىج وطرق التدريس بكمية التربية جامعة

سعت لمكشف عن العالقة االرتباطية بين االتجاىات نحو

األميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض في المممكة العربية

تدريس العموم ،وبعض المتغيرات األخرى كالمستوى الدراسي،

السعودية ،في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي

وفرع الثانوية العامة ،وتناول مساقات في العموم وأساليب

 044,-0442والبالغ عددىن ( )10طالبة وقد تم استثناء

تدريسيا ،والمنطقة الجغرافية لممعمم [ ،]0,151155وأن ىناك

الطالبات الالتي تم تطبيق أدوات الدراسة عميين كعينة

نقصا في الدراسات العربية التي تتناول تقصي االتجاىات نحو

استطالعية ،والجدول ( )0يوضح توصيف عينة الدراسة من

تدريس العموم لدى معممي الصفوف األولية قبل الخدمة حيث لم

حيث المستوى وفرع الثانوية العامة.

جدول 1
توصيف عينة الدراسة من حيث المستوى الدراسي وفرع الثانوية العامة
المستوى
السابع
الثامن

المجموع

المجموع

أعداد الطالبات
أدبي

عممي

12

1

13

55

3

58

67

4

71

المفاىيم العممية واشتممت االستبانة عمى ثالثة بنود رئيسة وىي:

ج .أدوات الدراسة
لجمع البيانات أو المعمومات الالزمة لإلجابة عن أسئمة

البيانات الشخصية لمطالبة المعممة ،وفقرات مقياس االتجاه نحو

الدراسة ،قامت الباحثة ببناء استبانة تضمنت أداتي الدراسة

تدريس العموم ،وفقرات اختبار المفاىيم العممية ،وقد تم كتابة

الرئيسيتين وىما؛ مقياس االتجاه نحو تدريس العموم واختبار فيم

تعميمات لكل بند من بنود االستبانة ،كما تضمنت البيانات
36

4

5102

9

الشخصية أسئمة لمطالبة المعممة حول االسم ،المستوى الدراسي،

لمعيار(ليكرت) الخماسي التالي :موافقة جداً ( ،)2أوافق (،)4

وفرع الثانوية العامة ،أما مقياس االتجاه نحو تدريس العموم فقد

غير متأكدة ( ،)4ال أوافق ( ،)5ال أوافق مطمقاً ( ،)0وبحيث

تضمن ( )54فقرة في حين بمغ عدد فقرات اختبار فيم المفاىيم

تضمن المقياس عدداً متساوياً من الفقرات االيجابية والسمبية،

العممية ( )21فقرة ،روعي عند إعدادىما مواصفات المقاييس

وأعطيت العبارات االيجابية وزن نسبي بالترتيب التنازلي
وىي

ذوات

العبارات

واالختبارات الجيدة من صدق وثبات ،وتفصيل ذلك كما يمي:

()2،4،4،5،0

أوالً  -مقياس االتجاه نحو تدريس العموم :ويستيدف قياس

5،4،1،9،01،04،02،01،09،51،50،55

اتجاىات الطالبات معممات الصفوف الثالثة األولى نحو تدريس

العبارات السمبية أوزاناً بالترتيب التصاعدي ( ،)0،5،4،4،2وىي

العموم ،وقد صيغت فقراتو في ضوء مراجعة واطالع الباحثة

العبارات ذوات األرقام،04،0,،08،0،4،2،,،8،00،05 :

عمى عدد من مقاييس االتجاه نحو تدريس العموم لدى معممي

.54،54

بينما

األرقام:
أعطيت

الصف والمرحمة االبتدائية قبل الخدمة والتي استخدمت في

والجدول رقم ( )5يبين كيفية تفسير مجوع الدرجات

الدرسات دراسة عابد []51
الدراسات السابقة ،ومن أبرز تمك ا

المتكونة من تطبيق المقياس لقياس اتجاىات الطالبات معممات

ودراسة العياصرة [ ]0,ودراسة شو وآخرون [ ]02ودراسة مينجر

الصفوف الثالثة األولى نحو تدريس العموم ،وتتراوح الدرجة بين

وسيمبون [ ]05ودراسة ساريكايا [ ]50كما تم األخذ بعين

 ،051-54وتعكس الدرجة العالية اتجاىا أكثر إيجابية نحو

االعتبار عند صياغة فقرات المقياس معايير تصميم مقاييس

تدريس العموم ،في حين تعكس الدرجة المنخفضة اتجاىاً أكثر

االتجاىات عمى طريقة (ليكرت) والتي أوردىا زيتون [ .]44وفقاً

سمبية نحو تدريس العموم.

جدول 2
كيفية تفسير مجوع الدرجات المتكونة من تطبيق مقياس االتجاه نحو تدريس العموم
المدى

الدرجة

مستوى االتجاه

نوع االتجاه

108-120

4.5-5

مرتفع

إيجابي

96-107

4-4.45

مرتفع

إيجابي

84 -95

3.5-3.95

متوسط

إيجابي

72-83

3.45-3

دون المتوسط

سمبي

60-71

فأقل2.5

منخفض

سمبي

أ -صدق المقياس الظاىري :يعد الصدق الظاىري أحد طرق

بالتعديل أو الحذف أو االضافة بعين االعتبار ،وتم اجراء

التعرف عمى صدق المقياس ،ويمكن الوصول إلى ذلك النوع من

التعديالت المقترحة ،وبذلك تم التحقق من صدق المقياس

الصدق عن طريق عرض المقياس عمى مجموعة من الخبراء

الظاىري.

ذوي العالقة بموضوع البحث لفحص المقياس ،والتأكد من أنو

ب -ثبات المقياس :ولحساب ثبات المقياس فقد تم تطبيقو عمى

يقيس فعالً ما وضع لقياسو ،ولذا فقد تم عرض المقياس بعد

عينة استطالعية عشوائية من الطالبات معممات الصفوف

مراجعتو في صورتو األولية عمى مجموعة من األساتذة

الثالثة األولى وعددىن ( )51طالبة معممة من عينة الدراسة

المتخصصين في التربية العممية ،لمتعرف عمى رأييم حول

( )04طالبة من المستوى الثامن و( )1طالبات من المستوى

مناسبة األداة لميدف الذي وضعت من أجمو ،ومدى مالءمة

السابع ،وذلك في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي

وارتباط الفقرات الفرعية بأبعاد المقياس ،ودرجة وضوح العبارات

 .044,-0442ومن ثم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة

وصحة صياغتيا المغوية ،وقد أخذت اقتراحات المحكمين

 ،Alpha-Coefficientوقد بمغت قيمة المعامل ( )1.84وىي
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درجة ثبات جيدة ألغراض الدراسة الحالية ،ولضمان عدم تكرار

وتأثير كل بعد عمى ذلك االتجاه.

أفراد العينة االستطالعية ،فقد روعي عدم إدراج أسمائين عند

ثانياً -اختبار المفاىيم العممية:
تم إعداد اختبار لقياس مستوى فيم الطالبات معممات

تطبيق المقياس بصورتو النيائية.
جـ -صدق (االتساق) الداخمي لممقياس :ولمحصول عمى مزيد

الصفوف الثالثة األولى لممفاىيم العممية ،وذلك بعد القيام بعممية

من المؤشرات لصدق المقياس تم حساب صدق (االتساق)

مسح لكتب العموم لمرحمة الصفوف األولية ،واستخراج المفاىيم

الداخمي بحساب معامل االرتباط بين مجموع كل بعد من أبعاد

العممية التي تضمنتيا تمك الكتب ،وقد اشتمل االختبار عمى

المقياس والدرجة النيائية لممقياس ،وقد أشارت نتائج التحميل

محورين رئيسين ىما :المفاىيم العممية في مجال األحياء والبيئة،

اإلحصائي لمعامل االرتباط بين مجموع درجات كل بعد والدرجة

والمفاىيم العممية في مجال الفيزياء والكيمياء ،وتم بناء فقراتو من

النيائية لممقياس إلى وجود معامل ارتباط قوي (دالة عند مستوى

نوع االختيار من متعدد ذو األربعة بدائل ،والجدول رقم ()4

 ،)1.10مما يشير إلى قوة مقياس االتجاه في قياس اتجاه

يوضح مواصفات جدول االختبار.

الطالبات معممات الصفوف الثالثة األولى نحو تدريس العم ـ ـ ـ ـ ـ ـوم،
جدول 3
مواصفات اختبار المفاهيم العممية المضمنة في كتب العموم لمصفوف األولية
المجال/
السموك

مستويات التحصيل

المجموع

التذكر

الفهم

التطبيق

التحميل

األحياء والبيئة

1,2,7,8,16,17,18,19,20

4,6,9,10,14,15,24,25,29

11,12,13,22,21,23,27,26,28

3,5,32

30

مجال الفيزياء

35,34,36,45,47

37,38,39,50,48,46,44,43,49

33,40.41

31,30,42

20

والكيمياء
المجموع

14

12

18

ومن أجل تفسير النتائج فقد اعتمدت النسب المئوية التالية:

6

50

الجميع بمناسبة االختبار لما أعد لو ،وأوصوا بإجراء بعض

 80 % -فأكثر درجة استيعاب عالية جداً

التعديالت الطفيفة عمى بعض فقراتو ،وقد أخذت الباحثة بيذه

 70-79.9% -درجة استيعاب عالية

التوصيات ،وأصبح االختبار في صورتو النيائية.

 60-69.9% -درجة استيعاب متوسطة

ب -ثبات االختبار :ولحساب ثبات االختبار فقد تم تطبيقو عمى

 50-59.9% -درجة استيعاب منخفضة

ذات العينة االستطالعية العشوائية من الطالبات معممات

 -أقل من  %21درجة استيعاب منخفضة جداً

الصفوف الثالثة األولى الالتي طبق عميين مقياس االتجاه .وتم

أ -صدق االختبار الظاىري :لمتأكد من صدق االختبار وقياسو

حساب معامل الثبات باستخدام معادلة كودر – ريتشاردسون،

فعالً لما وضع لقياسو ،قامت الباحثة بعرض االختبار عمى عدد

حيث يفضل استخداميا في حالة االختبارات التي يزيد فقراتيا

من أعضاء ىيئة التدريس المتخصصين في المناىج وطرق

عن  52فقرة ،وقد بمغت قيمة المعامل ( )1.11وىي درجة ثبات

تدريس العموم باإلضافة إلى المتخصصات في تدريس مقرري

جيدة ألغراض الدراسة الحالية.

العموم الفيزيائية والعموم البيولوجية في برنامج معممة الصفوف

ج -صدق (االتساق) الداخمي لالختبار :ولمحصول عمى مزيد

الثالثة األولى في قسم المناىج وطرق التدريس ،وقد طمب منيم

من المؤشرات لصدق االختبار تم حساب صدق (االتساق)

الحكم عمى مدى وضوح الفقرات وتمثيميا لقياس فيم الطالبات

الداخمي بحساب معامل االرتباط بين مجموع كل مجال من

معممات الصفوف الثالثة األولى لممفاىيم العممية وقد أفاد

مجاالت االختبار والدرجة النيائية لالختبار ،وقد أشارت نتائج
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التحميل اإلحصائي لمعامل االرتباط بين مجموع درجات كل

عمى الدقة في االجابة ،ومن ثم تم إعادة جمعيا ،والتأكد من

مجال والدرجة النيائية لالختبار إلى وجود معامل ارتباط قوي

اكتمال البيانات وصالحيتيا لمتحميل االحصائي.

(دالة عند مستوى  ،)1.10مما يشير إلى قوة االختبار في قياس

 .5النتائج ومناقشتها
 -1نتائج السؤال األول:

فيم الطالبات المعممات لممفاىيم العممية في كل مجال.
ىذا وقد باشرت الباحثة بنفسيا توزيع االستبانات المتضمنة

لإلجابة عمى السؤال األول والذي نصو :ما اتجاىات الطالبات

مقياس االتجاه نحو تدريس العموم واختبار فيم المفاىيم العممية،

معممات الصفوف الثالثة األولى نحو تدريس العموم؟ تم حساب

عمى الطالبات وأشرفت عميين أثناء تطبيقيا في (األسبوع الثاني

المتوسطات الحسابة واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية

عشر) من الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي -0442

الستجابات الطالبات معممات الصفوف األولية عمى كل فقرة من

 ،044,وبحيث أعطيت لين تعميمات محددة عن كيفية

فقرات مقياس االتجاىات نحو تدريس العموم ،وعمى كل بعد من

االستجابة ،وتمت اإلجابة عمى أسئمتين واستفساراتين ،وحثين

أبعاده األربعة ،وعمى المقياس ككل ،والجدول ( )4يوضح ذلك.

جدول 4

المتوسطات الحسابة واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات الطالبات المعممات عمى فقرات مقياس االتجاهات نحو تدريس العموم
البعد

متوسط حسابي

رقم
الفقرة

النسبة المئوية

انحراف
معياري

موافق

موافق

غير

متأكد

موافق

*0

2.85

1.283

7.0

31.0

23.9

15.5

25.6

5

3.11

1.248

16.9

18.3

38.0

12.7

14.1

4

3.70

.977

22.5

38.0

28.2

9.9

1.4

*4

2.77

1.244

7.0

25.4

26.8

19.7

21.1

*2

2.72

1.256

7.0

23.9

25.4

21.1

22.5

*,

3.06

1.068

5.6

33.8

29.6

22.5

8.5

3.04

1.18

بشدة

غير

غير

موافق
بشدة

البعد األول

البعد األول الكمي
البعد الثاني

1

3.54

1.18

23.9

31.0

26.8

11.3

7.0

*8

2.94

1.01

4.2

28.2

32.4

28.2

7.0

9

3.82

1.06

29.6

38.0

19.7

9.9

2.8

*01

2.80

0.94

26.8

35.2

29.6

8.5

00

3.07

1.18

11.3

28.2

26.8

23.9

9.9

*05

2.77

1.17

4.2

31.0

18.3

31.0

15.5

3.16

1.09

البعد الثاني الكمي
البعد الثالث

04

4.03

0.88

32.4

43.7

19.7

2.8

1.4

*04

2.32

1.16

4.2

12.7

23.9

29.6

29.6

02

3.66

1.20

26.8

39.4

12.7

15.5

5.6

*0,

2.59

1.20

4.2

25.4

16.9

32.4

21.1

01

3.58

1.12

23.9

31.0

28.2

12.7

4.2

*08

2.56

0.95

1.4

14.1

38.0

32.4

14.1

09

3.58

0.98

15.5

43.7

26.8

11.3

2.8

51

2.69

1.10

7.0

12.7

38.0

26.8

15.5

3.13

1.08

البعد الثالث الكمي
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البعد الرابع

50

4.37

0.74

49.3

36.6

12.7

1.4

55

4.21

0.99

50.7

26.8

14.1

8.5

*54

2.61

1.11

2.8

19.7

32.4

25.4

19.7

*54

3.18

1.19

15.5

26.8

31.0

18.3

8.5

3.60

1.00

3.23

1.06

البعد الرابع الكمي
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لممقياس
ككل

ومن الجدول السابق يتضح أن أفراد العينة تبدي اتجاىات

األولى حول انضباط التمميذات أثناء استخدامين المختبر في

سمبية نحو تدريس العموم حيث بمغ المتوسط الحسابي ()4.54

تدريس العموم وعدم ثقتين بأنفسين أثناء إجراء التجارب

لممقياس ككل ،كما بمغ االنحراف المعياري ) ،)0.0,لذا فإن

والدروس العممية في العموم.

اتجاه الطالبات معممات الصفوف الثالثة األولى نحو تدريس

أما البعد الرابع الخاص باالتجاه نحو مالءمة تعميم العموم

العموم يعد اتجاىاً سمبياً ،وفقاً لمعيار تفسير مجموع درجات

لممرحمة التطورية لتمميذات الصفوف األولية ،فقد حصل عمى

مقياس االتجاىات في الجدول ( )5حيث جاءت قيمتو دون

أعمى متوسط حسابي ( )4.,1مما يعني امتالك أفراد العينة

المتوسط.

التجاه محايد يميل لإليجابية بخصوص ىذا البعد ،كما أن الفقرة

كما يظير من الجدول أعاله أن البعد األول حصل عمى

رقم ( )50ضمن ىذا البعد حصمت عمى أعمى متوسط حسابي

أقل متوسط حسابي ( )4.14ومتوسط معياري ) ،)0.08مما

في المقياس حيث بمغ ( ،)4.41وانحراف معياري قدره (.)1.14

يشير إلى أن الطالبات معممات الصفوف الثالثة األولى ال

بينما جاءت الفقرة رقم ( )55في المرتبة الثانية من حيث أعمى

يشعرن باالرتياح أثناء تدريس العموم ،وسيتجنبن تدريسيا،

متوسط حسابي ،إذ بمغ ( ،)4.50وانحراف معياري قدره

ويشعرن بالقمق حيال قدراتين عمى تدريس العموم لمصفوف

( )1.99مما يشير إلى أن الطالبات معممات الصف يعتقدن

األولية عمى نحو مالئم.

بأىمية تعميم العموم بالنسبة لمرحمة الصفوف األولية وبأنيا ال
تقل أىمية عن تعميم المواد الدراسية األخرى كالقراءة والكتابة

أما البعد الثاني فقد سجل أيضاً متوسطا حسابياً دون

الحساب.

المتوسط ،حيث بمغ المتوسط الحسابي ) )4.0,واالنحراف
معياري ) ،)0.19مما يشير إلى وجود اتجاه سمبي لدى

ويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن معظم الطالبات معممات

الطالبات معممات الصفوف الثالثة األولى نحو االعداد

الصفوف الثالثة األولى قد أنيوا دراستيم الثانوية العامة في

والتخطيط لتدريس العموم ،وبخاصة ما يتعمق بقدرتين في

الفرع األدبي ،مما يعني أنين يفتقرن لممعرفة ،والميول،

محاوالتين فيم المفاىيم العممية ،وصياغة أسئمة مفتوحة النياية

واالتجاىات العممية المالءمة ،وال يبدين الرغبة في تعميم وتعمم

لمتمميذات ،وربط دروس العموم بالمواد الدراسية األخرى ،كما

العموم ،كما أن المقررات العممية والتربوية التي تناولنيا في

عبرن عن عدم استمتاعين عند التخطيط لدروس العموم.

المسار قد ال تكون كافيو من أجل تطوير اتجاىاتين نحو

وبالنسبة لمفقرات التي حصمت عمى أقل متوسط حسابي

تدريس العموم خاصة ،والتدريس بصورة عامة ،إضافة إلى ما

فكانت في البعد الثالث ،حيث حصمت الفقرة رقم ( )04بمتوسط

تقدم فقد يكون السبب في امتالك الطالبات معممات الصفوف

حسابي قدره ( )5145وانحراف معياري ( .)0.0,وجاءت الفقرة

الثالثة األولى التجاىات سمبية نحو تدريس العموم ،البيئة

رقم ( )08بمتوسط حسابي قدره ( ،)5.2,وانحراف معياري

المدرسية الالتي طبقن فييا سوآءا في إمكانياتيا المادية أو

( )1.92مما يشير إلى قمق الطالبات معممات الصفوف الثالثة

البشرية مما قمل من حماسين ورغبتين في تدريس العموم.
40
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وتتفق ىذه النتيجة مع تشير إليو بعض األدبيات والدراسات
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 -2نتائج السؤال الثاني:

السابقة األخرى [ ]218104101152من أن معممي العموم

لإلجابة عمى ىذا السؤال والذي نصو " ىل توجد فروق

لممرحمة األساسية األولى قبل الخدمة يحممون اتجاىات سمبية

ذات داللة إحصائية في اتجاىات الطالبات معممات الصفوف

نحو تدريسيا ،بينما جاءت مخالفة لنتائج معظم الدراسات

الثالثة األولى نحو تدريس العموم تعزى لفرع الثانوية العامة"؟ تم

األخرى مثل دراسة عابد [ ]51والعياصرة [ ]0,ودراسة ساركيا

حساب قيمة (ت) لممقارنة بين المتوسطات الحسابية ألداء

[ ]50ودراسة تركمان وبونستتر [ ]55ودراسة تركمان []09

الطالبات معممات الصفوف الثالثة األولى عمى مقياس

ودراسة تيكايا وآخرون [ ]54والتي أشارت إلى امتالك معممي

االتجاىات بالنسبة لمتغير فرع الثانوية العامة ،والجدول ()2

الصفوف األولية قبل الخدمة التجاىات إيجابية نحو تدريس

يوضح ذلك.

العموم.
جدول 5

نتائج اختبار (ت) لممقارنة بين المتوسطات الحسابية ألداء الطالبات المعممات عمى مقياس االتجاهات نسبة لمتغير فرع الثانوية العامة
فرع الثانوية العامة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة (ت)

مستوى الداللة

أدبي

67

75.96

11.705

-1.757

.083

4

86.50

10.630

عممي

الثانوية العامة بالفرع األدبي ( ,1طالبة).

ويتضح من الجدول ( )2أن المتوسط الحسابي التجاه
الطالبات معممات الصفوف الثالثة األولى الفرع العممي كان

وتختمف ىذه النتيجة عن نتيجة دراسة عابد [ ]51والتي أثبتت

أعمى من نظيره المتوسط الحسابي التجاه الطالبات معممات

وجود فروق ذات داللة في اتجاىات معممي الصف قبل الخدمة

الصفوف الثالثة األولى الفرع األدبي ،حيث بمغ (،)8,.21

نحو تدريس العموم تعزى لفرع الثانوية العامة ولصالح الفرع

بانحراف معياري قدره ( )01.,41بالنسبة لمتغير الفرع العممي،

العممي.

في حين بمغ المتوسط الحسابي بالنسبة لمتغير الفرع األدبي

 -3نتائج السؤال الثالث:

( )12.9,بانحراف معياري قدره ( ،)00.112مما يدل عمى

لإلجابة عمى السؤال الثالث والذي نصو " ىل توجد فروق ذات

وجود فروق بين اتجاىات الطالبات معممات الصفوف الثالثة

داللة إحصائية في اتجاىات الطالبات معممات الصفوف الثالثة

األولى بالنسبة لمتغير فرع الثانوية العامة ،لصالح الفرع العممي،

األولى نحو تدريس العموم تعزى لمتغير المستوى الدراسي؟ تم

إال أن ىذا الفرق في المتوسطات الحسابية غير دال إحصائيا

حساب قيمة (ت) لممقارنة بين المتوسطات الحسابية ألداء

عند مستوى  α ≤ 1.12وقد يعزى ذلك إلى كون عدد الطالبات

الطالبات معممات الصفوف الثالثة األولى عمى مقياس

المعممات الممتحقات في الثانوية العامة بالفرع العممي (4

االتجاىات بالنسبة لمتغير المستوى الدراسي ،والجدول (),

طالبات) قميل جداً مقارنة بعدد الطالبات المعممات الممتحقات في

يوضح ذلك.

جدول 6

نتائج اختبار (ت) لممقارنة بين المتوسطات الحسابية ألداء الطالبات المعممات عمى مقياس االتجاهات نسبة لمتغير المستوى الدراسي
فرع الثانوية العامة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة (ت)

مستوى الداللة

الثامن

58

76.57

12.646

.029

.977

السابع

13

76.46

7.557

ويتضح من الجدول ( ),أن المتوسط الحسابي ألداء

االتجاىات بالنسبة لطالبات المستوى الثامن بمغ ()1,.21

الطالبات معممات الصفوف الثالثة األولى عمى مقياس

بانحراف معياري قدره ( ،)05.,4,وىو متقارب جداً مع
41

المتوسط الحسابي ألداء معممات الصفوف الثالثة األولى عمى

الطالبات معممات الصفوف الثالثة األولى في المستوى الثامن

مقياس االتجاىات بالنسبة لطالبات المستوى السابع ،والذي بمغ

من غير المتوقع أن يختمف مستوى اتجاىين عن طالبات

( ،)1,.4,بانحراف معياري قدره ( ،)1.221وىذا الفرق في

المستوى السابع ،نتيجة لعدم مرورىن بأية خبرات تدريسية تذكر

المتوسطات الحسابية غير دال إحصائيا عند مستوى α 1.12

في ىذا الجانب ،وبعبارة أكثر اختصا اًر فإن دور الممارسة
المينية ىنا غائب تقريباً في المستويين معاً.

≤وىي بذلك تختمف عن نتيجة دراسة تركمن وبونستتر []55
والتي أثبتت وجود فروق دالة إحصائياً في اتجاىات الطمبة

 -4نتائج السؤال الرابع:

معممي الصف قبل الخدمة وفقاً لمتغير المستوى الدراسي.

لإلجابة عمى السؤال الرابع والذي نصو :ما مستوى فيم الطالبات

ويمكن تفسير ىذه النتيجة بالنظر لواقع التدريب الميداني

معممات الصفوف الثالثة األولى لممفاىيم العممية؟ تم حساب

في المستوى الثامن ،حيث أن فرص تدريس العموم لمصفوف

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية الستجابات الطالبات

الثالثة األولى في المدارس ضئيمة جداً ،وفقاً الستفتاء الطالبات

معممات الصفوف األولية عمى كل فقرة من فقرات اختبار فيم

معممات الصفوف الثالثة األولى ،وقد أرجعن األسباب في ذلك

المفاىيم العممية ،ومجالي االختبار ،وعمى االختبار ككل،

لعدم سماح اإلدارة المدرسية ومعممات الصفوف األولية

والجدول ( )1يوضح ذلك.

األساسيات لين بالتدريس ،وعدم رغبتين بذلك ،ولذا فإن
جدول 7

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لالستيعاب (الفهم) في اختبار المفاهيم العممية
المجال

رقم الفقرة

المتوسطات الحسابية

النسبة المئوية

درجة الفهم (االستيعاب)

البيئة واألحياء

0

.76

76.1%

عالية

5

.31

31.0%

4

.49

49.3%

منخفضة جداً

4

.39

39.4%

منخفضة جداً

2

.34

34.3%

منخفضة جداً

,

.83

83.1%

منخفضة جداً

1

.73

72.9%

عالية جدًا
عالية

8

.63

63.4%

متوسطة

9

.25

25.4%

01

.27

26.8%

منخفضة جداً

00

.49

49.3%

منخفضة جداً

05

.49

48.6%

منخفضة جداً

04

.15

15.5%

منخفضة جداً

04

.46

46.5%

منخفضة جدًا

02

.11

11.3%

منخفضة جدًا

0,

.87

87.3%

منخفضة جداً

01

.08

8.5%

عالية جداً

08

.21

21.1%

منخفضة جداً

09

.82

81.7%

منخفضة جداً

51

.76

76.1%

عالية جداً
عالية

50

.30

29.6%

55

.83

83.1%

منخفضة جدًا

42

عالية جداً

9
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54

.48

47.9%

54

.60

60.0%

منخفضة جداً
متوسطة

52

.11

11.3%

5,

.25

25.4%

منخفضة جداً

51

.80

80.0%

منخفضة جداً

58

.20

19.7%

عالية جداً

59

.34

33.8%

منخفضة جداً

41

.38

38.0%

منخفضة جداً

الدرجة الكمية لمجال البيئة واألحياء

.46

45.9%

منخفضة جداً

40

.31

31.0%

45

.51

50.7%

منخفضة جداً
منخفضة

44

.48

47.9%

44

.45

45.1%

منخفضة جداً

42

.48

47.9%

منخفضة جداً

4,

.49

49.3%

منخفضة جداً

41

.42

42.3%

منخفضة جدًا

48

.27

26.8%

منخفضة جدًا

49

.72

71.8%

منخفضة جداً
عالية

41

.42

42.3%

40

.56

56.3%

منخفضة جداً
منخفضة

45

.63

62.9%

متوسطة

44

.58

57.7%

منخفضة

44

.51

50.7%

منخفضة

42

.30

29.6%

4,

.27

26.8%

منخفضة جداً

41

.28

28.2%

منخفضة جداً

48

.61

60.6%

منخفضة جداً
متوسطة

49

.44

43.7%

21

.39

39.4%

منخفضة جداً

الدرجة الكمية لمجال الفيزياء والكيمياء

.45

45.1%

منخفضة جدًا

الدرجة الكمية الختبار المفاىيم العممية ككل

.45

45.5%

منخفضة جدًا
منخفضة جداً

الفيزياء والكيمياء

يتضح من الجدول أعاله أن مستوى فيم الطالبات معممات

في كال المجالين عمى الترتيب ( )%42.0-%42.9وىي درجة

الصفوف الثالثة األولى يعد منخفضاً جداً حيث بمغت النسبة

منخفضة جداً ومتسقة تماماً مع نتيجة االختبار ككل .وفق

المئوية الستيعاب المفاىيم العممية المتضمنة فيو (،)%42.2

معيار تفسير نتائج اختبار فيم المفاىيم العممية المعتمد في

وتشير ىذه النتيجة إلى تدني مستوى فيم الطالبات معممات

الدراسة الحالية.
ومن خالل تحميل البدائل الخاطئة التي اختارتيا أفراد عينة

الصفوف الثالثة األولى لممفاىيم العممية.
كما يتضح من الجدول أعاله أن مستوى فيم الطالبات

الدراسة لبعض فقرات اختبار المفاىيم العممية يمكن الكشف عن

معممات الصفوف الثالثة األولى في كال مجالي االختبار (مجال

عدد وجود عدد كبير من المفاىيم البديمة لدى عينة الدراسة في

البيئة واألحياء  -مجال الفيزياء والكيمياء) كان متقارباً حيث

كال المجالين ،ومن األمثمة عمى بعض المفاىيم البديمة التي

بمغت النسبة المئوية الستيعاب وفيم المفاىيم العممية المتضمنة

كشف عنيا االختبار ،ما يتعمق بمفيوم الزىرة حيث أشار ما
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نسبتو ( )%29من أفراد العينة إلى أن الجذر ىو الجزء الرئيس

( )49ذات نسبة مئوية عالية الستيعابيا ( )10.,ضمن مجال

المسئول عن التكاثر في النباتات ال الزىرة ،وفي مجال مفيومي

الفيزياء والكيمياء.

التنفس والبناء الضوئي ،أشار ما نسبتو  %00فقط من أفراد

ويمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء نمط تدريس العموم

عينة الدراسة إلى اإلجابة الصحيحة من أن الغازات التي

السائد في تعميمنا سوآءا المدرسي أو الجامعي ،حيث تسود

يستيمكيا النبات لكي يعيش ىما األكسجين ليالً ونيا اًر في عممية

الطريقة التقميدية في تدريس العموم من خالل اإللقاء والمحاضرة،

التنفس ،وثاني أكسيد الكربون نيا اًر في عممية البناء الضوئي.

والتي تسيم في البناء األصم لممعنى ،عمى طرق التدريس

وفي مجال تعاقب الفصول األربعة ،أشار ما نسبتو

البنائية التي تحث عمى بناء المتعمم لمعرفتو بنفسو من خالل

 %00.4فقط إلى اإلجابة الصحيحة في أن سبب تعاقب

التقصي واالستكشاف ،إضافة إلى إىمال الكشف عن المفاىيم

الفصول األربعة ىو ميالن محور األرض .وفي مجال الضوء،

البديمة لدى الطمبة ،ومحاولة تشخيصيا وعالجيا من قبل معممي

أشار ما نسبتو  %59.,فقط إلى السبب الحقيقي في قدرتنا

العموم ،وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو العديد من

عمى رؤية األجسام بألوانيا الحقيقة ،واستطاع  %49.4فقط من

الدراسات السابقة كدراسة عابد [ ،]51ودراسة تيكايا وآخرون

أفراد عينة الدراسة برىنة العالقة بين صدور الصوت واىتزاز

[ ،]54ودراسة سيراكايا [.[50

األجسام.

 -5نتائج السؤال الخامس:
لإلجابة عمى السؤال الخامس والذي ينص عمى " ىل توجد

وبالنظر إلى الجدول أعاله يمكن أيضاً مالحظة أن معظم
الفقرات التي حصمت عمى متوسط حسابي ونسبة مئوية مرتفعة

عالقة ارتباطية بين اتجاىات الطالبات معممات الصفوف الثالثة

مما يعكس درجة استيعاب وفيم عالي لدى أفراد عينة الدراسة

األولى نحو تدريس العموم ومستوى فيمين لممفاىيم العممية؟ تم

كانت الفقرات ( )58،0،,،1،0,،09،51،55حيث بمغت

حساب قيمة معامل ارتبط بيرسون بين استجابات الطالبات

(15.9،81.4،1,.0،84.0

معممات الصفوف الثالثة األولى عمى مقياس االتجاىات نحو

 )84.0،81،80.1،1,.0،عمى الترتيب ،وىي ضمن مجال

تدريس العموم وأداءاتيم عمى اختبار المفاىيم العممية ،والجدول

البيئة واألحياء ،في حين جاءت فقرة واحدة فقط وىي الفقرة رقم

( )8يوضح ذلك.

النسب

المئوية

الستيعابيا

جدول 8
معامل ارتباط بيرسون بين استجابات الطالبات معممات الصفوف الثالثة األولى عمى مقياس االتجاهات نحو تدريس العموم وأداءاتهم عمى اختبار
المفاهيم العممية

فهم المفاهيم العممية

المتغيرات
معامل ارتباط بيرسون

مستوى الداللة

0.643

0.000

االتجاىات نحو تدريس العموم

وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة التي أثبتت

ومن الجدول السابق يتضح أنو توجد عالقو ارتباطية قوية

وجود عالقة إيجابية بينيما كدراسة عابد [ ،]51ودراسة تيكايا

موجبة بين مستوى فيم المفاىيم العممية واالتجاىات نحو

[ ،]54ودراسة سيراكايا [.[50

تدريس العموم لدى أفراد العينة حيث بمغ معامل ارتباط بيرسون
( (1.,44وىو دال عند (مستوى الداللة  (α ≤ 1.10مما يشير

 .6التوصيات

إلى وجود عالقة طردية بين اتجاىات الطالبات معممات

 -1تطوير برنامج التدريب الميداني بما يسيم بتحسين اتجاىات

الصفوف الثالثة األولى نحو تدريس العموم ومستوى فيمين

الطالبات معممات الصفوف الثالثة األولى نحو تدريس العموم،

لممفاىيم العممية.

ويوفر الفرص الكافية لين لممارسة تدريسو.
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 -2توظيف واستخدام بعض المقررات المرافقة لبرنامج التدريب

 -4دراسة أثر أداء الطالبات معممات الصفوف الثالثة األولى

الميداني – مثل مقرر حمقة نقاش  -في البرنامج لمساعدة

في تدريس العموم عمى اتجاىاتين في تدريس العموم.

الطالبات معممات الصفوف الثالثة األولى المتدربات عمى حل

 -2دراسة مقارنة بين اتجاىات معممات الصفوف الثالثة األولى

مشكالتين في تدريس العموم ،واستكشاف الجوانب االيجابية

قبل الخدمة وبعدىا.

والسمبية في تدريسين لو.

المراجع

 -3تأمين الدوريات والمجالت العممية التي تجعل الطالبة

أ .المراجع العربية

المعممة عمى إطالع دائم بكل ما يستجد في المجال العممي من

] [1الخطة الدراسية لمرحمة البكالوريوس لقسم المناىج وطرق

استكشافات عممية ويوسع مداركيا العممية.

التدريس شعبة معممة الصفوف األولى في المرحمة

 -4تضمين برنامج إعداد معممة الصفوف الثالثة األولى

االبتدائية .)1433( .وكالة الجامعة لمشئون التعميمية،

مقررات تجمع بين محتوى العموم وأساليب تدريسيا ،وبحيث

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ،كمية التربية .متاح

تشتمل عمى المفاىيم العممية األساسية ،وخبرات تدريسية تطبيقية

عمى الرابطhttp://www.pnu.edu.sa :

تتناول أساليب تدريسيا من خالل تدريس العموم القائم عمى حل

] [16العياصرة ،أحمد حسن عمي .)2011( .أثر دراسة مساقين

المشكالت واالستكشاف.

في العموم وأساليب تدريسيا في اتجاىات طمبة تخصص

 -5إثراء برنامج معممة الصفوف الثالثة األولى بمزيد من

معمم الصف بجامعة جرش نحو تدريس العموم ،مجمة اتحاد

المقررات العممية التي تثري معرفتين العممية ،وتقديم محتواىا

الجامعات العربية ،األردن.425-405 ،)58)5 ،

من خالل ممارسة الطالبات معممات الصفوف الثالثة األولى

] [20عابد ،أسامة ،حسن .)2013( .اتجاىات طمبة "معمم

ألنشطة وتجارب عممية موجيو توجييا استقصائياً قدر االمكان.

الصف" نحو تعميم العموم وعالقتيا بمستوى فيميم لممفاىيم

 -6تشجيع خريجات الثانوية العامة – الفرع العممي – ذوات

العممية ،مجمة دراسات لجامعة األغواط ،ع(62-54 ،)27

التحصيل المرتفع عمى دراسة تخصص معممة الصفوف الثالثة
األولى.

] [29زيتون ،عايش محمود .)2004( .أساليب تدريس العموم،

ونظ اًر لقصور ىذه الدراسة عن تغطية العديد من النقاط الميمة

عمان :دار الشروق.

األخرى ،واستكماالً لما بدأتو فإن الباحثة توصي بإجراء

] [30إسمير ،جميل عيسى عودة .)1993( .أثر المناخ الصفي

الدراسات المقترحة التالية:

واتجاىات معممي العموم نحو تدريس العموم الحديثة في

 -1قياس االتجاىات نحو تدريس العموم لدى عينة أكبر من

نوعية أسئمة امتحاناتيم وتحصيل طالبيم ،رسالة ماجستير

الطالبات معممات الصفوف الثالثة األولى.

غير منشورة ،عمان :الجامعة األردنية.

 -2استقصاء المشكالت التي تواجو الطالبات المتدربات في
برنامج معممة الصفوف الثالثة األولى أثناء تدريس العموم في

] [32الطاىر ،ميدي أحمد .)1991( .االتجاه نحو مينة

فترة التدريب الميداني.

التدريس وعالقتو ببعض المتغيرات الدراسية (األكاديمية)

 -3دراسة العالقة بين تحصيل الطالبات معممات الصفوف

لدى طالب كمية التربية ،رسالة ماجستير غير منشورة،

الثالثة األولى في المقررات العممية في البرنامج واتجاىاتين نحو

جامعة الممك سعود.

تدريس العموم.
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THE ATTITUDES OF STUDENTS
TEACHERS "SPECIALIZATION CLASS
TEACHER" AT PRINCESS NORAH
UNIVERSITY TOWARDS SCIENCE
TEACHING AND ITS RELATIONSHIP WITH
THEIR UNDERSTANDING LEVEL OF
SCIENTIFIC CONCEPTS
NAWAL ALI AL-RUBAIAN
University of princess Norah bent Abdurrahman
ABSTRACT_ This study aimed to investigate the trends of students teachers "Specialization: class
teacher" about science teaching and its correlation with several academic variables, the study
sample consisted of 71 female students from the bachelor degree in the final year from the
(seventh and eighth) levels, Faculty of Education, University of Princess Norah bent Abdul
Rahman in Saudi Arabia. The study used a scale of attitudes towards science teaching and a test of
scientific concepts.
The study revealed that students teachers have Negative attitudes towards science teaching, in
addition to the lack of statistically significant differences in the trends of students teachers due to
high school branch or academic level, The study also revealed a low level of understanding of
scientific concepts among students teachers.
The study proposed several recommendations that would raise the trend level towards science
teaching among students teachers, and will improve the level of their understanding of scientific
concepts.
KEYWORD: Attitudes towards Science Teaching, Students Teachers Specialization: Class
Teacher, Understanding of Scientific Concepts, Education Programs of Class Teacher.
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