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  مقدمة

 

لما لها من أدوار مهمة في  االجتماعيدراسة االتجاهات مكانا بارزا في علم النفس تحتل    

االجتماعیة التي یتم فیها تفاعل الفرد مع اآلخرین، باعتبارها نتاج تداخل  مختلف المواقف

  .مكونات وجدانیة معرفیة وسلوكیة، وهي بذلك تعبر عن حالة الفرد في مواقف ومواضیع معینة

وتؤثر اتجاهات الفرد على عالقاته المختلفة في المجتمع المحیط به وقد تكون إما إیجابیة أو     

مل  على توجیه سلوكاتهم، ومن هنا تبرز أهمیة دراسة االتجاهات ألنها تسیطر سلبیة وهي تع

على األفراد وتصبح جزء من شخصیاتهم، وهذا یشمل كل أفراد المجتمع ومن بینهم الطلبة 

الجامعیین الذین یعتبرون أمل لمستقبل أفضل في كل المجاالت خاصة منها مجال التربیة 

فة مشاعرهم وأفكارهم وسلوكاتهم نحو التدریس من خالل الكشف عن والتعلیم، وهذا ما یتطلب معر 

  .طبیعة اتجاهاتهم

وبما أن طرائق التدریس من األدوات المحوریة ومن العناصر األساسیة للمنهج مما دفع الطلبة    

  .إلى تبني اتجاهات إما بالقبول أو الرفض نحو هذه الطرائق

ب فیها األستاذ دور محوري حیث یقع على عاتقه وطرائق التدریس مختلفة ومتنوعة ویلع   

اختیار الطریقة المناسبة لطبیعة المادة المدرسة وكذا قدرات الطلبة ومستویاتهم اإلدراكیة والثقافیة، 

مما یتطلب منه المعرفة الجیدة لطرائق التدریس المختلفة لیختار بحكمه ما یصلح أو یرفض، 

ریقة معینة، ما یزید من فاعلیتها والحصول على معلومات ویكیف طرائقه بحكمة بدال من إتباع ط

وافرة یستفید منها كل من األستاذ والطالب، وهذا ما یساهم في تنظیم بیئة تعلیمیة قائمة على 

  .االنسجام والتفاعل، وللتحقق من فاعلیة طرائق التدریس المتبعة من طرف أساتذة الجامعة

عنا خطة وفیها تم تقسیم دراستنا إلى جانبین جانب نظري ولمعرفة اتجاهات الطلبة نحوها اتب   

  .وجانب تطبیقي

  :الجانب النظري یتضمن الفصول التالیة



  مقدمة

 

  :الفصل التمهیدي

إشكالیة الدراسة، التساؤالت، الفرضیات، أهداف الدراسة وأهمیتها  كان مدخال للدراسة وتناولنا فیه 

  .الدراسات السابقةوالتحدید اإلجرائي للمفاهیم وفي األخیر 

  :أما الفصل الثاني

خاص باالتجاهات وتطرقنا فیه إلى تعریف االتجاه ومكوناته، إضافة إلى مراحل تكوینه ووظائفه  

والعوامل التي تؤثر في تكوینه والنظریات المفسرة لذلك كما تطرقنا إلى تغییر االتجاهات وأخیرا 

  تحدثنا عن طرق قیاس االتجاهات

   :الفصل الثالث

تناولنا فیه موضوع طرائق التدریس حیث تم التطرق إلى مفهوم التدریس وبعض المصطلحات 

المتعلقة به إضافة إلى خصائصه والمبادئ التي یقوم علیها، كما تناولنا أیضا طبیعته، أركانه 

  .وأهمیته

  .واعهالننتقل بعد ذلك إلى مفهوم طرائق التدریس وبعض المفاهیم المتداخلة بها وممیزاتها وأن

  

   :الفصل الرابع

المنهجیة للدراسة، حیث تضمن الدراسة االستطالعیة وٕاجراءاتها  قمنا بوضع اإلجراءات   

باإلضافة إلى الدراسة األساسیة، عینة الدراسة، المنهج المتبع في الدراسة، أدوات الدراسة وكذلك 

  .األسالیب اإلحصائیة المستخدمة

  :الفصل الخامس 



  مقدمة

 

لعرض النتائج التي تم التوصل إلیها كما تمت مناقشتها وتفسیرها على ضوء الفرضیات  خصص

وكذلك على ضوء الدراسات السابقة ثم قمنا بوضع مجموعة من التوصیات واالقتراحات واستنتاج 

  .عام للدراسة، وأخیرا خالصة لهذا الفصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشكالیةـ 1

  أهمیة الدراسة. 2

  هداف الدراسةأ. 3

 تحدید مصطلحات الدراسة. 4

  عرض الدراسات السابقة. 5

 خالصة الفصل

 



  : الفصل التمھیدي

 

   :اإلشكالیةـ 1

فكري وحضاري لتوجیه وتطویر المجتمع بما یتمركز فیها من  إشعاعتعتبر الجامعة مركز        

وتعتبر المجال الحي النشط الذي تتفاعل فیه عقول . إطارات علیا من أساتذة وباحثین ومبدعین وغیرها

لذا فنجاح النظام التربوي  ،الطالب وتظهر فیه العبقریات التي تقود عالم المخترعات والمكتشفات

نبیلة  أهدافحد العناصر األساسیة للنجاح، وتحقیق أتدریس المتمیز بوصفه رتكز على الوالجامعي ی

جیل یتسلح بالمعرفة والمهارات الحیاتیة األساسیة، وبذلك فالجامعة تعد القاعدة  إعدادوالمتمثلة في 

و تأكیدا على ذلك هناك من األمم  ،األساسیة والهامة في التطویر االجتماعي واالقتصادي لمصیر األمم

المناسب والجید للطلبة من حیث الجوانب  واإلعدادلمعاصرة التي أعطت اهتماما كبیرا في الرعایة ا

التربویة والنفسیة واالجتماعیة والعملیة وهذا لتحقیق االتزان في شخصیاتهم وبالتالي تكوین مجتمع 

  .معاصر تتوفر لدیه خبرة ومعرفة وتكنولوجیا

التدریس طرائق ربع األخیر من القرن الماضي تغیرا وتحوال جذریا في ولقد شهد التعلیم العالي في ال     

لى جملة من التحدیات التي واجهت التعلیم العالي والمتمثلة في تطور إومجاالته ویرجع ذلك  وأنماطه

تقنیة التعلیم المصاحبة للتقدم التكنولوجي، أیضا بروز قوى فاعلة عالیة المستوى بغیة التنمیة والتطور 

  .عاصرة الحالیةوالم

نحاء العالم وفي كل المراحل والمستویات وعلى وجه الخصوص أوشهد التعلیم في مختلف      

جل أوالوسائل التعلیمیة المعتمدة من  طرائقمؤسسات التعلیم العالي إعادة النظر بالمناهج المقررة وال

  .تحقیق األهداف التربویة

  



  : الفصل التمھیدي

 

ستاذ والطالب طرفا جامعة محور أساسي یشكل فیه كل من األالعملیة التعلیمیة في ال أن عتباروبا    

راء وقیامه أمن خالل ما یعبر عنه من أفكار و  ن الدور اإلیجابي في العملیة التربویةإمهما فیها، ف

ومن هنا  ،لیة التقویم أكثر فعالیة وشمولیةوما یزود به من معلومات ومعارف ما یجعل عم وٕالقاءبعرض 

جمیع  فالجامعة كمؤسسة تربویة تعلیمیة وتنمویة في المجتمع بالنسبة للطالب هي المركز الذي یتلقى فیه

یده الثقافي وذلك في مجال و اتجاها یكون به رصأتحدد فكرا  أننها أالمعارف والعلوم التي من ش

س الجامعي، وكما تعتبر و في مجاالت أخرى، وهذا یتوقف على طبیعة ومدى فعالیة التدریأتخصصه 

ن األهداف التعلیمیة والمحتوى أن المكونات األساسیة للمنهج ذلك كل من أسالیب وطرائق التدریس  م

مكن تقویمه ییة التعلیمیة ال مالذي یختاره المختصون في المناهج والذین یرونه مناسبا في العملیة التعل

ومن هنا یمكن اعتبار التدریس همزة وصل بین  ،یسهالتي یتبعها في تدر  الطرائقبواسطة األستاذ و  إال

تغییرات سلوكیة  إحداثلى إالعملیة التعلیمیة تهدف  أنلى إومكونات المنهج وباإلضافة أیضا  الطالب

ومن هذا ) سة برلینردرا(من الناحیة النفس حركیة أو و الوجدانیة أالطالب سواء من الناحیة العقلیة لدى 

هو العمود الفقري في العملیة التعلیمیة فهو الذي بإمكانه توفیر األجواء  ن المدرسأالمنطلق نجد 

و یهملها  وهو الذي أیحبطها وهو الذي ینمي قدراته  أو هتماماتهاالمالئمة للطالب وهو الذي یشجع 

 ،ازیعرقله وهذا حتى یجد الطالب لنفسه الثقة الكبیرة في الدافعیة واالنج أولى التحصیل واالنجاز إیدفعه 

وبهذا فالعملیة التربویة ال تتم على أساس الفراغ بل تعد قوة اجتماعیة واقتصادیة كبیرة قادرة على بناء 

تجعل من  أننها أتبعها األستاذ ومدى تنظیمها من شالتي ی رائقوالط حضاري ومعرفي هائل للمجتمع،

 تتحدد انطباعات واتجاهات الطلبةالمواقف التعلیمیة داخل الفصل عملیة فاعلة ومنتجة ومن خالل هذا 

فتنظم سلبیة،  أوه االستجابات إیجابیة ذ قد تكون هذإتظهر في شكل استجابات للمثیرات  التي

تحدد المسار واالنفعالیة من جهة ومن جهة أخرى  واإلدراكیةاالتجاهات كل من العملیات المعرفیة 

  ة،السلبی أو ةاإلیجابی تهمیابسلوكتتحدد  ةت الطلبمعرفة اتجاها أنلذا یمكن القول ، المناسب لسلوك الفرد



  : الفصل التمھیدي

 

في عملیات التقویم التربوي وتحسین  لها مكانة كبیرة الطلبة نحو طرائق التدریس اتجاهاتلذلك فدراسة 

األداء بما یتوافق مع معاییر الجودة التي تسعى جل الجامعات إلى تحقیقها وهذا ما یقودنا إلى طرح 

  :يالتساؤل الرئیسي التال

 التدریس بالجامعة؟ طرائق ما طبیعة اتجاهات الطلبة نحو  

  :األسئلة الفرعیة    

  هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في اتجاهات الطلبة نحو طرائق التدریس بالجامعة تعزى

  لمتغیر الجنس؟

 توجد فروق ذات داللة إحصائیة في اتجاهات الطلبة الجامعیین نحو طرائق التدریس  هل

  بالجامعة تعزى لمتغیر المستوى الدراسي؟

  :ولإلجابة عن التساؤالت المطروحة قمنا بوضع الفرضیات التالیة       

  :الفرضیة العامة

 لدى الطلبة اتجاهات إیجابیة نحو طرائق التدریس بالجامعة  

  :الفرضیات الفرعیة

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في اتجاهات الطلبة نحو طرائق التدریس بالجامعة تعزى

  )إناث- ذكور(لمتغیر الجنس 

  في اتجاهات الطلبة نحو طرائق التدریس بالجامعة تعزى لمتغیر  إحصائیاال توجد فروق دالة

 المستوى الدراسي

  



  : الفصل التمھیدي

 

  :أهمیة الدراسة. 2

  :الدراسة الحالیة فیما یليتبرز أهمیة 

 براز أهمیة طرق التدریس یساعد في تجنب العدید من العراقیل التي قد تواجه مسار التعلیمإ. 

   ق التدریس بالجامعةائتكمن أهمیة هذه الدراسة أیضا في توضیح الدور المهم الذي تلعبه طر. 

 فة فیما یخص وجهات نظر أهمیة عینة الدراسة التي تمثل مرحلة الجامعة بمستویاتها المختل

الطلبة حول اتجاهاتهم لما تتمیز به هذه من الفئة من المجتمع من خصائص شخصیة وانفعالیة 

 .كادیمیة تمیزها عن غیرهاأواجتماعیة و 

  ق التدریس بالجامعة والتي ائن كون الدراسة تهتم بدراسة اتجاهات الطلبة نحو طر ألى إباإلضافة

جل العمل أمكانیات من النقائص وتوفیر كافة الجهود واإل لها، وتداركبدورها تقدم تغذیة راجعة حو 

  .على تحسینها وتطویرها حتى نتحصل على خریجي جامعة ذو كفاءة عالیة

  ق التدریس في ائن یكون هذا البحث نقطة انطالق إلضافة علمیة لبحوث أخرى حول طر أیمكن

 .أخرىو بالتطرق لمتغیرات أو طرق مختلفة أالجامعة بمناهج 

 ق التدریس ائموضوع االتجاهات وطر بكادیمیة المتصلة ثراء المكتبات الجامعیة بالبحوث األإ

 .وبالتالي االستفادة منها

  

  

  

 

 



  : الفصل التمھیدي

 

  :هداف الدراسةأ. 3

، هداف معینةأمجاالت العلمیة الدراسة في أي مجال من  أو ن لكل بحثأمما ال شك فیه      

  :التالیةداف هذه الدراسة في النقاط أهوتتمثل 

  ق التدریس تعزى ائاكتشاف ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائیة في اتجاهات الطلبة نحو طر

 .لمتغیر الجنس

  ق التدریس تعزى ائمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائیة في اتجاهات الطلبة نحو طر

  .لمتغیر المستوى الدراسي

  :تحدید مصطلحات الدراسة. 4

  :جرائي لالتجاهالتعریف اإل 1.4

و أهو االستعداد العقلي واالنفعالي للطالب الجامعي الذي تنتج عنه االستجابة بالقبول       

و المحایدة لموضوعات معینة والذي یقاس بالدرجة التي یحصل علیها الطلبة من أالرفض 

  .ق التدریسائخالل استجاباتهم لالستبیان المعد لقیاس االتجاهات نحو طر 

  :جرائي للطالبالتعریف اإل 2.4

الطلبة الجامعیین هم فئة من الشباب المقبلین على التخرج، والتي تتلقى دروسا       

لى كلیة العلوم اإلنسانیة إومحاضرات في مؤسسة التعلیم العالي والبحث العلمي، والذین التحقوا 

  .واالجتماعیة ضمن تخصصات مختلفة

   :ة التدریسجرائي لطریقالتعریف اإل 3.4

هي الكیفیة التي ینظم بها أساتذة علم النفس المواقف التعلیمیة واستخدامهم للوسائل       

واألنشطة المختلفة وفقا لخطوات منظمة وذلك إلكساب الطلبة المعرفة والمهارات واالتجاهات 

  .المرغوبة



  : الفصل التمھیدي

 

 :عرض الدراسات السابقة. 5

ن یستعین الباحث فیها بكافة البحوث والدراسات أیعتبر البحث العلمي سلسلة مترابطة األجزاء، والبد       

التي تناولت نفس الظاهرة التي تم اختیارها من طرف الباحث، فالدراسات السابقة هي كل الدراسات 

سالطنیة، (.ا الباحثطروحات والرسائل الجامعیة التي تناولت نفس الظاهرة التي یتناولهواألبحاث واأل

  ).113ص  ،2000جیاللي، 

  :دراسات وطنیة 1.5

 2014دراسة كحول فاتح  

  .اتجاه الطلبة نحو أسلوب التدریس لألستاذ الجامعي :موضوع الدراسة

  : لىإهدفت هذه الدراسة  :هداف الدراسةأ

االتجاهات الكشف عن اتجاهات الطلبة نحو أسلوب التدریس الجامعي واكتشاف الفروق في 

  .نحو أسلوب األستاذ الجامعي

- تم تطبیق استبیان على عینة من الطلبة الجامعیین بجامعة قاصدي مرباح :عینة الدراسة

  .طالب 150والبالغ عددهم ) حقوق وعلوم وتكنولوجیا(- ورقلة

عد الباحث استبیان لقیاس متطلبات دراسته وقد تمیز بصدق وثبات عالیین أ :أدوات الدراسة

راض غلك التجزئة النصفیة وهو مناسب أللفا كرومباخ وكذأتم حساب الثبات بمعامل حیث 

البعد المعرفي، (بند موزع على ثالث محاور أساسیة  40الدراسة، وقد احتوى االستبیان على 

جدا، موافق،  موافق(وقد درج االستبیان وفق طریقة لیكرت) البعد الوجداني والبعد السلوكي

  .)ارض جدامتردد، معارض، مع

  :نتائج الدراسة

  :بعد التحصل على البیانات تم معالجتها باستعمال األسالیب اإلحصائیة المتمثلة في



  : الفصل التمھیدي

 

سفرت الدراسة على أوقد  19نسخة spssوبرنامج الحزمة اإلحصائیة  t.testeالنسبة المئویة

  :حملة من النتائج نذكرها كما یلي

 .اتجاهات الطلبة تتسم باإلیجابیة نحو أسلوب تدریس األستاذ الجامعي نأ - 

نه توجد فروق ذات داللة إحصائیة في اتجاهات الطلبة نحو أسلوب التدریس لألستاذ الجامعي في أ - 

 .ظل متغیر الجنس

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في اتجاهات الطلبة نحو أسلوب تدریس األستاذ الجامعي في أنه  - 

 )2014كحول فاتح، (.التخصصظل متغیر 

 :دراسات عربیة 2.5

  :2004شریف حماد دراسة- 1

أسالیب تدریس التربیة اإلسالمیة الشائعة في المرحلة األساسیة العلیا  :موضوع الدراسة -

  .بمحافظات غزة ومبررات استخدامها

  :لىإهدفت هذه الدراسة  :الدراسة  -

اإلسالمیة الشائعة التي یستخدمها معلمو التربیة اإلسالمیة في التعرف على أسالیب تدریس التربیة 

  .المرحلة األساسیة العلیا بمحافظات غزة ومبررات استخدامها

معلم ومعلمة من وزارة التربیة  66فرادها أأجریت الدراسة على عینة قدر عدد  :عینة الدراسة

  والتعلیم

بیانین، مع استخدام األسالیب اإلحصائیة اعتمدت هذه الدراسة على تطبیق است :أدوات الدراسة - 

 .لإلجابة عن أسئلة الدراسة

 :لىإهم النتائج تشیر أكانت  :نتائج الدراسة - 



  : الفصل التمھیدي

 

قلها استخداما أسلوب التعلم الذاتي والتعلم أأكثر األسالیب شیوعا أسلوب االقناع والحوار والمناقشة و  - 

 .الفردي

لى الخبرة والتخصص من وجهة إلمعلمات تعزى ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المعلمین وا - 

 .العمل

عداد الطالب وكمیة المادة وعدم معرفة ألى كثرة إمبررات استخدام المعلمین ألسالیب التدریس ترجع  - 

 .المعلم ألسالیب أخرى

بضرورة استخدام أسالیب فاعلة ومتنوعة وتدریب المعلمین على أسالیب  الدراسةوقد أوصت 

  )206ص  ،2012، مهدي،جاسم(.تدریس التربیة اإلسالمیة لزیادة النمو المهني التربوي لهم

  )العراق( 2012حاتم جاسم عزیز ومریم خالد مهدي دراسة-2

 .طرائق التدریس الشائعة لدى أعضاء هیئة التدریس في جامعة دیالي :موضوع الدراسة - 

 

 :هداف الدراسةأ- 

 .معرفة طرائق التدریس الشائعة التي یستعملها أعضاء هیئة التدریس في جامعة دیالي - 

 .معرفة مبررات استعمال أعضاء هیئة التدریس في جامعة دیالي لتلك الطرائق في التدریس - 

ذ تم اختیار كلیة تتضمن إیار عینة البحث بالنسبة للكلیات بشكل قصدي، تم اخت :عینة الدراسة

رشاد اإل(لتمثل األقسام العلمیة و ) والحسابات العلوم(قسمي قسام علمیة وٕانسانیة وقد تم اختیار أ

 %55مدرس وهي تمثل نسبة  50ة اد العینفر ألتمثل األقسام اإلنسانیة وقد بلغ ) النفسي واللغة العربیة

 .من مجموع المجتمع األصلي للبحث %10من مدرسي الكلیة و

عده الباحثان وقد تم التثبت من صدق األداة من خالل عرضها أتم استخدام استبیان  :أدوات الدراسة -

 باخمعلى مجموعة من المحكمین وكذلك ثباتها لمعامل االتساق الداخلي وذلك باستخدام معادلة كرو 



  : الفصل التمھیدي

 

لفا وقد حصل االستبیان على درجة عالیة من الصدق والثبات وهو مناسب ألغراض الدراسة ویحتوي أ

المحاضرة، حل المشكالت، االستكشاف، ( فقرة موزعة على الطرائق الخمسة وهي  25على 

هذا وقد درج االستبیان تدریجا خماسیا حیث كانت االستجابة لدرجة استخدام ) االستقراء، المناقشة

درجة  إلىدرجات  5محددة بالتسلسل من ) دائما، غالبا، أحیانا، نادرا، ال أقوم( ریقة التدریسیةالط

 . واحدة

  : نتائج الدراسة 

بعد استعمال المنهج الوصفي و الوسائل اإلحصائیة التي اعتمدها الباحثان ، تبین أن هناك     

  ).، االستقراء ، حل المشكالت  المحاضرة ، المناقشة ، االستكشاف( خمسة  طرائق شائعة وهي 

و قد  231,6و قد جاءت طریقة المحاضرة بالترتیب األول وذلك بحصولها على وسط حسابي قدره 

حصلت الفقرات التي تمثلها على أعلى التكرارات في حین جاءت طریقة حل المشكالت بالمرتبة 

رفة المدرس للطرائق األخرى األخیرة وكانت من أهم المبررات الستعمال هذه الطرائق هو عدم مع

 )2012جاسم، مهدي، ( .وكثرة أعداد الطلبة في القاعة الدراسیة مما ال یتیح لهم استعمال طرائق أخرى 

  :جنبیةأدراسات  3.5

 .تقویمیة للبرامج وطرق التدریس دراسة): 1999(دراسة فیلیب وهورناك :موضوع الدراسة - 

محتوى البرامج التدریسیة وطرق التدریس المستخدمة لى تقویم إهدفت الدراسة  :هداف الدراسةأ - 

 .لتدریس هذه البرامج

معلما من معلمي التربیة  134خبیر في مجال طرق التدریس و 12بلغ حجم العینة  :عینة الدراسة - 

 .الریاضیة الذین یعملون في تورینو بإیطالیا

 .مع البیاناتاستخدم المقابالت الشخصیة واالستبیان المقید في ج :أدوات الدراسة - 



  : الفصل التمھیدي

 

ن محتوى البرامج كان متنوع ولكنه ال یراعي الفروق أهم االستنتاجات أكان من  :نتائج الدراسة - 

 )philips.d. hornaq.j..1999.pp69-69.refts(.المعلمین أشركرغم تنوعه، مع ضرورة الفردیة 

 من خالل استعراض الدراسات السابقة حسب متغیرات الموضوع نالحظ ما یلي: 

ق التدریس، واختلفت في تناولها ائنه من حیث الموضوع كل الدراسات السابقة المذكورة تناولت طر أ    

للعینة بین طلبة ومدرسین، كما اختلفت هذه الدراسات من حیث األهداف والنتائج وذلك بناء على اختالف 

لى كثرة إها ترجع نأق التدریس بائالموضوع والمتغیرات فمنها من حاول التعرف على نتائج مبررات طر 

عداد الطالب، في القاعة الدراسیة وكمیة المادة وعدم معرفة األستاذ ألسالیب أخرى مما ال یتیح لهم أ

ومنها ) 2012(ودراسة حاتم جاسم عزیز ومریم خالد) 2004(استعمال طرائق أخرى كدراسة شریف حماد

جابیة نحو أسلوب تدریس األستاذ ن اتجاهات الطلبة تتسم باإلیألى نتیجة إأیضا من حاول التوصل 

ومنها من ربط محتوى البرامج بالنوع الذي ال یراعي الفروق ) 2014(الجامعي، كدراسة كحول فاتح

ومن حیث العینة اختلفت العینات المعتمدة في ) 1999(الفردیة، رغم تنوعه كدراسة فیلیب وهورناك

فرد كدراسة  146و) 2014(دراسة كحول فاتحطالب مثل  150الدراسات فبالنسبة للحجم تراوحت ما بین 

، وهناك دراسات تقل حجمها مثل دراسة حاتم جاسم عزیز ومریم خالد مهدي )1999(فیلیب وهورناك

معلم ومعلمة، ویعود االختالف في حجم  66 أفرادهاحیث أجریت الدراسة على عینة قدر عدد ) 2012(

طالب  130فیما یتعلق بدراستنا حجم العینة األساسیة ما أهداف وطبیعة الدراسات، ألى اختالف إالعینة 

من مختلف الجنسین وهو حجم مناسب لتعمیم النتائج على المجتمع األصلي وهم الطلبة من ذوي 

فراد العینة أ، ومن حیث جنس )ماستر، سنة ثانیة ماستر ولىأسنة ثالثة لیسانس، سنة ( مستویات مختلفة

ن متغیر الجنس أما عینة دراستنا فقد شملت كال الجنسین باعتبار أفالدراسات تناولت كال الجنسین ، 

أساسي إلجراء مقارنة بالنسبة لموضوع دراستنا ومدى مناسبته لإلجابة على تساؤالت الدراسة، ومن حیث 

األدوات المستخدمة فبعض الدراسات اعتمدت على االستبیان قام الباحثون بإعداده، ومنها أیضا من 



  : الفصل التمھیدي

 

عداد استبیان إستبیان، المقابالت الشخصیة في جمع البیانات، وفي دراستنا الحالیة تم اعتمد على اال

ق التدریس، وكذا بعد القیام بدراسة ائعبارة انطالقا من الدراسات السابقة عن طر  33یتكون من 

 .استطالعیة

ا، عیناتها، ومن حیث النتائج اختلفت نتائج الدراسات السابقة وذلك حسب اختالف أهدافها، فرضیاته

فقد أوضح البعض منها بضرورة استخدام أسالیب فاعلة ومتنوعة وتدریس المعلمین على أسالیب 

تدریس التربیة اإلسالمیة لزیادة النمو المهني التربوي الهام وذهبت أخرى بنتائجها بالنسبة التجاهات 

هذا المنطلق ركزت دراستنا على  ومن. نها تتسم بإیجابیة نحو أسلوب تدریس األستاذ الجامعيأالطلبة 

 .طلبة الجامعة نظرا لما لهذه الفئة من أهمیة للمجتمع

ق التدریس عند الطلبة الجامعیین ذوي ائوتعد الدراسة الحالیة دراسة وصفیة لالتجاهات نحو طر    

  .)سنة ثالثة لیسانس، سنة أولى ماستر، سنة ثانیة ماستر(المستوى 

   :من الدراسات السابقة فیما یلي  االستفادةقد تم وفي ضوء ما تقدم ذكره     

 اقتباس بعض المعلومات من الجانب النظري - 

 التعرف على المنهج المستخدم وطریقة اختیار العینة - 

 ق التدریس بالجامعةائاتجاهات الطلبة نحو طر استبیان االستعانة بالدراسات السابقة إلعداد  - 

 الدراسات المشابهة لها مقارنة نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج - 

 االستفادة من نتائج الدراسات السابقة في تفسیر نتائج الدراسة الحالیة - 

 

 



  : الفصل التمھیدي

 

  :خالصة الفصل

هم العناصر ألى إحاطة بجمیع الجوانب الممكنة لفهمه حیث تم التطرق بعد التعرض لموضوع الدراسة واإل

المحددة لإلطار العام إلشكالیة البحث لذا فحاولنا توضیح موضوع الدراسة بطرح اإلشكالیة مع تحدید 

التساؤالت التي تدور حول الدراسة، كما استعرضنا فرضیات انطالقا من تلك التساؤالت ولكي تكون هذه 

الدراسة واألهداف المسطرة لهذه  الدراسة علمیة وذات قیمة علمیة استعرضنا األهمیة التي تكمن وراء

لى تقدیم تعریف إمتغیرات الدراسة من خالل التطرق  كما قمنا بتوضیح ،لى تحقیقهإالدراسة أي ما تسعى 

لى إجرائي لكل متغیر، كذلك تم ذكر بعض الدراسات السابقة القریبة من موضوع دراستنا والتي قسمت إ

 .ةجنبیأدراسات وطنیة ودراسات عربیة ودراسات 
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  االتجاھات النفسیة

 

  :تمهید

الفرد إلى مواقف عدیدة في حیاته وهو مجبر على التعامل معها، وذلك من  یتعرض    

یجابي أو إخالل ما اكتسبه من طرق وخبرات لمواجهة هذه المواقف، ویتولد لدیه رد فعل وجداني 

  .سلبي نحو ذلك الموقف وهذا ما یعرف باالتجاه

وتؤثر على ممارساتنا ومن خالل هذا فإننا نعرف االتجاهات ألنها متغلغلة في حیاتنا     

الیومیة، ولهذا االصطالح قدر من المرونة یسمح باستخدامه في نطاق الفرد وعلى نطاق الجماعة 

وقد استخدم فعال في كل من هاتین الوجهتین، مما جعله نقطة التقاء بین علماء النفس وعلماء 

  .صطلحالنفس االجتماعي تتیح بینهم المناقشة والتعاون في البحث حول هذا الم

كما یحظى موضوع االتجاهات بهذه األهمیة البالغة ألنه یلعب دورا هاما في مختلف     

  .المواقف االجتماعیة التي یتم فیها تفاعل الفرد مع اآلخرین

مواقف معینة، وهي التي تضبط وتوجه وتنظم السلوك نحو فلكل فرد اتجاهات توجهه     

  .االجتماعي

االتجاه، وكیف یتم تكوینه، و العوامل  ا الفصل علىو یمكننا أن نتعرف من خالل هذ    

و ما أنواعه، كیف یمكن تعدیله أو تغییره، وعناصر أخرى سیتم التطرق إلیها  ،التي تؤثر في تكوینه

  .للتعرف أكثر على موضوع االتجاهات

 

 

 



  االتجاھات النفسیة

 

 :تعریف االتجاهات .1

یلي سنقوم بعرض  عدیدة لالتجاه اختلفت باختالف آراء الباحثین والنظریات وفي ما هناك تعاریف    

  :أبرز التعریفات

  .االتجاه استعداد لالستجابة، وهو لیس السلوك بل هو سابق السلوك : Allportتعریف ألبورت 

ا أو وهو حالة من االستعداد العقلي والعصبي تنتظم خالل خبرة الشخص وتمارس تأثیر توجیهی    

  .دینامكیا على استجابة الفرد نحو جمیع الموضوعات والمواقف المرتبطة بهذه االستجابة

هو رد فعل وجداني ایجابي أو سلبي، نحو موضوع عادي أو مجرد أو نحو  :Bruvoldتعریف بروفولد 

  .قضیة جدلیة

هو نظام باقي من التقییم أو األحكام االیجابیة والسلبیة والمشاعر  :Krechتعریف كرتش وزمالؤه 

  .االنفعالیة مع تحدید ماله أو علیه فیما یتعلق بموضوع اجتماعي معین

واالتجاه مثل غالبیة مفاهیم علم النفس لیس له وجود مادي ملحوظ بل هو مجرد تكوین فرضي     

في صورة لفظیة، إما خالل استجابات الفرد للعبارات التي یستدل على وجوده من آثاره وعادة ما یعبر عنه 

  .تقیس االتجاه أو رد الفعل لموقف إسقاطي معین أو تكمله كلمات أو جمل

  :عادة ما یتضمن مفهوم االتجاه الخصائص التالیة    

  ؛Objectوجود موضوع ینصب علیه االتجاه   . أ

  ؛Evaluativeاالتجاه یحمل حكما أو قیمة   . ب

  ؛Enduringة نسبیا االتجاهات باقی   . ت

  ).209- 208،ص ص 2007الطواب ،( .Predispositionقابلیة الفعل أو السلوك    . ث



  االتجاھات النفسیة

 

  .االتجاه هو تعمیم الستجابات الفرد تعمیم یدفع بسلوكه بعیدا أو قریبا من مدرك معین :تعریف ثرستون

جیة قریبا فیها أو االتجاه هو میل الفرد الذي ینحو بسلوكه تجاه عناصر البیئة الخار  :تعریف بوجاردس

  ) 114، ص1996عویضة، .(بعیدا عنها متأثرا في ذلك بالمعاییر الموجبة أو السالبة التي تفرضها البیئة

هو تكوین فرضي كامن أو متوسط یقع ما بین المثیر واالستجابة الموجبة أو السالبة  :تعریف أحمد بلقیس

نحو أشخاص، أشیاء أو موضوعات أو مواقف، أو رموز في البیئة التي تستثیر هذه 

  )27، ص2011ربیعي،.(االستجابة

تأثیر توجیهي  هو االستعداد أو التأهب العصبي والنفسي الذي ینتظم من خالل خبرة الفرد، ویكون لهو 

على استجابة الفرد لجمیع الموضوعات والموافق التي تستثیرها االستجابة التي تكون لها األفضلیة عنده، 

وبذلك هو تنظیم مكتسب له صفة االستمرار النسبي للمعتقدات التي یعتمدها الفرد نحو موضوع محدد أو 

  )28، ص2013الرشیدي، ( .موقف محدد

داد عقلي انفعالي السلوك نحو موقف أو شخص أو شيء بطریقة مطابقة االتجاه هو حالة استع    

  )151، ص2008رضوان، .( لنموذج معین من االستجابة سبق أن نظمت أو اقترنت بهذا المثیر

ویعرف االتجاه بأنه االستجابة المكتسبة واالنفعالیة بعض الشيء لمنبه معین كموقف المرء من     

مذهب معین وهي استجابة ثابتة إلى حد ما تشتمل على توقع تجربة ما الحرب أو من رأي معین أو من 

لدى ) موقف جمالي(واالستعداد استجابة معینة دوما، وفد تستخدم أحیانا بمعنى أوسع كالحدیث عن 

) موقف اجتماعي(شخص من األشخاص بمعنى المیل إلى تقدیر الجمال أو إنتاج الجمال وكالحدیث عن 

  )9، ص2006عواد، .( قات االجتماعیة والواجبات االجتماعیةبمعنى التأثر بالعال



  االتجاھات النفسیة

 

 أن االتجاه هو حصیلة تأثر الفرد بمجموعة من المواقف الحیاتیة  نستنتج من كل هذه التعاریف

اتجاه موضوعات خارجیة معینة وقد یكون إما ایجابیا أو سلبیا، مقبوال أو مرفوضا وهو الذي یحدد 

  .استجابات الفرد نحو موقف معین وأشیاء ومثیرات البیئة الخارجیة التي تواجهه

 :هاالتجاه وبعض المفاهیم المتصلة ب ـ2

  :هناك العدید من المفاهیم ذات الصلة بمفهوم االتجاه النفسي ومنها    

" االتجاه"والخاص " القیمة"إن الفرق بین القیم واالتجاهات هو الفرق بین العام  :االتجاه والقیمة 1.2

فالقیم تجریدات أو تعمیمات تتضح أو تكشف عن نفسها من خالل تعبیر األفراد عن اتجاهاتهم نحو 

ات محددة، بمعنى آخر فإن مفهوم القیمة أعم وأشمل من مفهوم االتجاه، والقیم هي التي تقدم موضوع

  .المضمون لالتجاهات

یرتبط مفهوم المیل واالتجاه ارتباطا وثیقا، ولكن االتجاه أوسع في معناه، وتعتبر  :االتجاه والمیل 2.2

ة وفي میادین مختلفة، ومع ذلك فإن المیول اتجاهات نفسیة تجعل الشخص یبحث عن أوجه نشاط متنوع

  .كل من االتجاه والمیل، یصف استعداد الفرد لالستجابة لشيء ما بطریقة معینة

فهو وسیلة التعبیر اللفظي عن االتجاه، وبالمقارنة فإن الرأي هو الوحدة البسیطة،  :أيو الر االتجاه 3.2

  )84، ص2016إبراهیم،.( واالتجاه هو الوحدة األكثر تركیبا

مفهوم المعتقدات أضیق من مفهوم االتجاه، فهو عبارة عن مجموعة من المعارف  :االتجاه والمعتقد 4.2

المكتسبة لدى الفرد وتصوراته عن موضوع معین، أشخاص أو مواقف معینة، فالمعتقد ذو طبیعة معرفیة 

السید وعبد ( .نات االتجاه، وال یتصف باالنفعالیة، وبالتالي فهو یشیر إلى مكون واحد من مكو )معلوماتیة(

  )255، ص1999الرحمان، 



  االتجاھات النفسیة

 

المشاعر هي ردود األفعال الوجدانیة أو االنفعالیة المرتبطة بأحد الموضوعات  :االتجاه والمشاعر 5.2

وتشكل المشاعر أساس التقویم االنفعالي وبالتالي فهي تمثل نوعا من الثقل الذي یعطي لالتجاهات نوعا 

  .كما أنها الضیق من االتجاهات وتمثل إحدى مكوناتها الثالث من االستقرار والدافعیة

هناك فرق بین االتجاه والسمة على أساس أن االتجاه یرتبط بموضوع معین أو بفئة  :االتجاه والسمة 6.2

من الموضوعات بینما السمات لیست كذلك، فعمومیة السمة تكون أكثر دائما من عمومیة االتجاه، 

تقییما بقبول أو رفض الموضوع الذي یتجه إلیه بینما السمات لیست كذلك فاالتجاه  ویتضمن االتجاه عادة

.( أكثر تحدید وتمیز من السمة كما أن االتجاه عادة جانبا إیجابیا وآخر سلبیا بینما السمة لیست كذلك

  )92، ص2005درویش، 

ؤمن به طائفة معینة من هو بمثابة قواعد ومعاییر خاصة بمفهوم مدرك معین ت:االتجاه والمذهب 7.2

األفراد بشكل جماعي ، أما االتجاه فإنه یختص بمدرك معین تكون فیها وجهة الفرد ممثلة لشخصه دون 

  )79،ص2005الرحو، .( غیره من أفراد الجماعة

  :لالتجاهات خصائص عدیدة ونذكر منها: ـ خصائص االتجاهات3

 االتجاهات مكتسبة ومتعلمة ولیست موروثة  

 ال تتكون في فراغ ولكنها تتضمن دائما عالقة بین فرد وموضوع من موضوعات  االتجاهات

  البیئة

 تتعدد االتجاهات وتختلف حسب المثیرات المرتبطة بها  

  االتجاهات لها خصائص انفعالیة  

  یمثل االتجاه النفسي االتساق واالتفاق بین استجابات الفرد للمثیرات االجتماعیة مما یسمح بالتنبؤ

  الفرد لبعض المثیرات االجتماعیة المعینة باستجابة



  االتجاھات النفسیة

 

 االتجاه قد یكون محددا أو عاما  

  االتجاه یقع بین طرفین متقابلین أحدهما موجب واآلخر سالب أي التأیید المطلق والمعارضة

المطلقة، فقد یؤید الفرد تمام التأیید في اتجاهه الموجب نحو إعطاء المرأة حقوقها السیاسیة 

  تجاه السالب نحو المركزیة في الخدماتومعارض تماما اال

 إن : االتجاه النفسي تغلب علیه الذاتیة من الموضوعیة من حیث محتواه ومضمونه المعرفي مثال

مجموعة من األفراد یؤیدون الدیمقراطیة أو االشتراكیة التعاونیة بكل جوارحهم ثم یكون لكل فرد 

  )30، ص2013الرشیدي، (منهم مفهومه الخاص عن هذه الموضوعات 

 االتجاهات تتفاوت في وضوحها وجالئها فمنها ما هو واضح المعالم ومنها ما هو غامض  

 تختلف االتجاهات من حیث درجة ترابطها ومقدار التكامل بین بعضها البعض  

  االتجاهات لها صفة الثبات النسبي واالستقرار النسبي ولكن من الممكن تعلیمها وتغییرها تحت

  ظروف معینة

 جاه قد یبقى قویا على مر الزمن ویقاوم ظروف التعدیل والتغییر وهذا راجع إلىاالت:  

 زیادة درجة وضوح معالمه عند الفرد  

 ص 2012دویدار، (عندما تكون له قیمة وأهمیة كبیرة في تكوین معتقدات الفرد وشخصیته ،

  )176ـ175ص

االتجاهات وتتلخص فیما هناك عدة شروط یجب أن تتوفر لتكوین : ـ  شروط تكوین االتجاهات4

  :یلي

أي تشابه تكوین االتجاهات التي یمر الفرد بها حول موضوع االتجاه، حتى  :تكامل الخبرة 1.4

  .یتمكن من تعمیم اتجاهه وٕاصدار األحكام 



  االتجاھات النفسیة

 

یعتبر اإلیحاء من أكثر العوامل شیوعا  :قبول نقدي للمعاییر االجتماعیة عن طریق اإلیحاء  2.4

ت النفسیة، ذلك أنه كثیرا ما یفعل الفرد اتجاها ما دون أن یكون له أي اتصال في تكوین االتجاها

  .مباشر بأشیاء أو موضوعات المتصلة بهذا االتجاه

اإلنسان یستعین بخبراته الماضیة ویعمل على ربطها بالحیاة الظاهرة أي معیار  :تعمیم الخبرات 3.4

  .یستطیع أن یعممه في حیاته العامة والخاصة

نعني بذلك انه یجب أن تكون الخبرة التي یمارسها الفرد محددة األبعاد واضحة  :مایز الخبرةت 4.4

في محتوى تصویره وٕادراكه حتى یربطها بمثلها فیما سبق أو في یجده من تفاعل مع عناصر بیئته 

  االجتماعیة

أكثر ارتباطا بنزوعه االنفعال الحاد یعمق الخبرة ویجعلها أعمق أثر في نفس الفرد و  :حدة الخبرة 5.4

  )148ـ147، ص ص2004إبراهیم،  (وسلوكه في المواقف االجتماعیة المرتبطة بمحتوى هذه الخبرة

  :ـ أنواع االتجاهات5

  :تنقسم االتجاهات حسب أسس عدیدة إلى األنواع التالیة    

  :من حیث العمومیة 1.5

مثل  هو االتجاه الذي ینصب على الكلیات وتهم المجتمع بأسره :اتجاهات عامة 1.1.5

  االتجاهات الحزبیة السیاسیة كما یالحظ أن االتجاه العام أكثر شیوعا واستقرارا من االتجاه النوعي

هو االتجاه ینصب على النواحي الذاتیة، وهو یخضع في جوهره  :اتجاهات نوعیة خاصة 2.1.5

  ذلك یعتمد االتجاه النوعي على العام ویشتق دوافعه منهإلطار االتجاهات العامة وب



  االتجاھات النفسیة

 

  :من حیث اإلیجابیة 2.5

هو االتجاه الذي ینحو بالفرد نحو شيء ما، أي یعمل على تأیید الفرد  :اتجاهات ایجابیة 1.2.5

  ومواقفه

هو االتجاه الذي ینشأ حول موضوع معین وتنحو باألفراد بعیدا عن هذا  :اتجاهات سلبیة 2.2.5

  ...موضوع وال تحصل على تأیید الفرد وموافقته أي، الرفض، النفور، االبتعادال

  :من حیث المرونة 3.5

تنشأ حول موضوعات ومواقف بیئیة وتظل ثابتة لدى معتنقیها من  :اتجاهات جامدة 1.3.5

  األفراد ویصعب تغییرها مثل االتجاهات التي تنشأ حول بعض المعتقدات الشعبیة

وتظهر المرونة في إمكانیة تغییر االتجاهات بسهولة عندما تتكون حول  :رنةاتجاهات م 2.3.5

 )60،  ص 2012عبد المال،(موضوعات هامشیة وتكون سطحیة

  :من حیث العلنیة 4.5

هو االتجاه الذي ال یجد الفرد حرجا في إظهاره والتحدث عنه أمام  :اتجاهات علنیة 1.4.5

  اآلخرین

هو االتجاه الذي یحاول الفرد إخفاءه عن اآلخرین ویحتفظ في قرارة نفسه  :اتجاهات سریة 2.4.5

  بل ینكره أحیانا حین یسأل عنه
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  :من حیث القوة 5.5

وتختلف القوة في االتجاه عن االیجابیة حیث ترتبط قوة االتجاه بشدة االتجاه  :اتجاهات قویة 1.5.5

ها وشدة تأثیر اإلیحاء الذي تكتسب به هذه ذاته، فبعض االتجاهات تكتسب شدتها من قوة موضوعات

  االتجاهات

اتجاهات من السهل أن یتخلى عنها الفرد نظرا لضعف شدتها كما أنها  :اتجاهات ضعیفة 2.5.5

  تكتسب حول موضوعات أو مواقف بیئیة ثانویة وقیمتها ضعیفة لدى األفراد

  : من حیث األفراد 6.5

هو االتجاه المشترك بین عدد كبیر من الناس فإعجاب الناس باألبطال  :اتجاهات جماعیة 1.6.5

  اتجاه جماعي

هو االتجاه الذي یمیز فردا عن فرد آخر، فإعجاب اإلنسان بصدیق له  :اتجاهات فردیة 2.6.5

  )13، ص2007الغرباوي، ( .اتجاه فردي

  :ـ مكونات االتجاهات6

لتكون االستجابة الكلیة الشاملة التي قد یصدرها الفرد لالتجاهات مكونات مختلفة تتحد فیما بینها     

  :إزاء المثیر وهذه المكونات هي

وهو یتمثل في الشعور أو االستجابة االنفعالیة التي یتخذها الفرد إزاء المثیر  :المكون العاطفي 1.6

  )118ـ117، ص ص2001سید الشخص، (  .وهذه االستجابات العاطفیة قد تكون ایجابیة أو سلبیة 
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وهو یشیر إلى المعتقدات التي یعتنقها الفرد حول موضوع معین وتتضمن هذه  :المكون المعرفي 2.6

  المعتقدات ـ أساسا ـ بعض األحكام التي یصدرها الفرد حول الموضوعات المختلفة

ویمثل هذا الجانب األفعال أو االستجابات التي قد یتخذها الفرد إزاء المثیر  :المكون السلوكي 3.6

، 2012دویدار، (سواء كانت ایجابیة أو سلبیة، أي أنه یتضمن نزعات الفرد السلوكیة تجاه المثیر

  )173ص

نجد أن االتجاهات تتكون من ثالث مكونات مختلفة وهي مترابطة ومتداخلة فیما بینها إذ أنها     

بادل تبعیتها مع بعضها الن معرفة الفرد عن شيء تؤثر بعاطفته وسلوكه نحو هذا الشيء وكذلك تتأثر تت

هذه المكونات بالعدید من العوامل المتعددة التي یرتبط بعضها بالفرد وبعضها اآلخر بالسیاق االجتماعي 

  .والثقافي

  :ـ مراحل تكوین االتجاهات7

شكل نسقا مرمیا، تشكل قاعدته المستوى البسیط لالتجاه، ثم تتكون االتجاهات من خالل مراحل ت    

  :تبدأ بالتعقید كلما ارتفعنا إلى قمة الهرم وهذه المراحل هي



 

  

  یمثل مراحل تكوین االتجاهات

  التعبیر اللفظي عن المیل والرغبة واالستعداد نحو موضوع معین

  المشاركة، الموافقة والتأیید والمشاركة اللفظیة لموضوع االتجاه

  

یمثل مراحل تكوین االتجاهات): 1(شكل 

  : وتتضمن مرحلة التأمل واالختیار

التعبیر اللفظي عن المیل والرغبة واالستعداد نحو موضوع معین

  باتجاه الموضوع خوض التجربة

  :وتتضمن مرحلة االختیار والتفضیل

  التعبیر اللفظي في االختیار والتفضیل

  أداء سلوك یبین تفضیل الشيء على اآلخر

  :وتتضمن مرحلة التأیید والمشاركة

المشاركة، الموافقة والتأیید والمشاركة اللفظیة لموضوع االتجاه

  افقةالمشاركة العلمیة التي تدل على المو 

مرحلة 
التضحیة

مرحلة االھتداء 
والدعوة العلمیة

مرحلة التأیید والمشاركة

مرحلة اإلختیار والتفضیل

مرحلة التأمل واإلختیار

  االتجاھات النفسیة

مرحلة التأمل واالختیار 1.7

 التعبیر اللفظي عن المیل والرغبة واالستعداد نحو موضوع معین

 خوض التجربة

مرحلة االختیار والتفضیل 2.7

 التعبیر اللفظي في االختیار والتفضیل

 أداء سلوك یبین تفضیل الشيء على اآلخر

مرحلة التأیید والمشاركة 3.7

 المشاركة، الموافقة والتأیید والمشاركة اللفظیة لموضوع االتجاه

  المشاركة العلمیة التي تدل على المو



  االتجاھات النفسیة

 

  :وتتضمن مرحلة االهتداء والدعوة العلمیة 4.7

 تأیید العمل والدعوة لموضوع االتجاه لفظیا  

 ممارسة الدعوة للموضوع والتبشیر  

  :وتتضمن مرحلة التضحیة 5.7

 إظهار االستعداد للتضحیة قوال وعمال  

 68ـ67، ص ص 2013سالمة، (التضحیة الفعلیة لشيء معین في سبیل شيء آخر(  

 :االتجاهات ـ وظائف8

تساعد االتجاهات الفرد من خالل وظائفها في تحقیق أمور من مواقف حیاتیة وأوضاع اجتماعیة 

  :مختلفة ومن أهم هذه الوظائف

كثیرا ما یكتسب اإلنسان وهو بصدد بحثه من معاني الظواهر بعض  :وظیفة اكتساب المعاني 1.8

قص في سلعة من سلع ثم قیل لهم أن جهة ما قد االتجاهات ومثال على ذلك أن الناس إذا أحسوا بالن

تسببت في هذا النقص بوسیلة أو بأخرى، ولم یقدم لهم من تفسیرات خالف ذلك ترتب على هذا أن 

  .یتكون عند الناس اتجاه من هذه الجهة

یؤدي تعبیر الفرد عن اتجاهاته إلى تحقیقه ألهدافه االجتماعیة  :وظیفة تحقیق األهداف 2.8

ة، وذلك أنه حین یعبر عن اتجاه خاص فإنه بذلك یعلن اعتقاده والقیم والمعاییر المرتبطة االقتصادی

سید الشخص، (.بذلك االتجاه من وجهة نظره ویساعده ذلك على تحقیق أهدافه وانتماءاته وحاجاته

  )120، ص2001



  االتجاھات النفسیة

 

تفاعلهم مع األفراد یواجهون العدید من الضغوطات والصراعات من خالل  :دفاعیةالوظیفة ال 3.8

اآلخرین وهذا یؤدي إلى خلق حاالت من القلق والتوتر، لهذا یقوم الفرد أحیانا بتكوین بعض 

  .االتجاهات لتبریر فشله أو عدم قدرته على تحقیق أهدافه

األفراد یمیلون طبیعیا لالحتفاظ باالتجاهات التي تنسجم مع القیم  :وظیفة التعبیر عن القیم 4.8

  )155، ص2004إبراهیم، .( بها ویدافعون عنها والمثل التي یؤمنون

تعتبر االتجاهات وسیلة أساسیة للتكیف مع الحیاة الواقعیة ومتطلباتها  :وظیفة التأقلم أو التكیف 5.8

المختلفة من خالل قبول الفرد التجاهات اآلخرین واالنسجام معهم والتكیف مع المواقف المتعددة التي 

تجاهاته یظهر مدى تقبله لمعاییر الجماعة وقیمها، كما یظهر انتمائه یواجهها، فإعالن الفرد عن ا

  .ووالئه لقواعدها، وتمكنه من إنشاء عالقات تكیفیه سویة مع هذا المجتمع

تساهم االتجاهات في تحقیق سبل إشباع الحاجات النفسیة واالجتماعیة  :وظیفة إشباع الحاجات 6.8

قبل اتجاهاتهم ومعاییرهم القیمیة، ومن خالل ذلك یستطیع أن للفرد، من خالل التفاعل مع اآلخرین وت

  . یحقق إشباعه لحاجات االكتفاء والتقدیر االجتماعي لآلخرین

وفیها یجد الفرد إشباعا بالتعبیر عن اتجاهاته التي تتناسب والقیم التي  :وظیفة تحقیق الذات 7.8

، 2012دویدار، (.نمو وتحقیق الذات یتمسك بها وفكرته عن نفسه، ولهذه الوظیفة دور مركزي في

  )179ص

  )89،ص 2016إبراهیم،( :ویمكن تلخیص أهم وظائف االتجاهات فیما یلي

 یحدد طریق السلوك ویفسره  



  االتجاھات النفسیة

 

  ینعكس على سلوك الفرد في أقواله وأفعاله وتفاعله مع العملیات الدفاعیة واالنفعالیة واإلدراكیة

  المجال الذي یعیش فیه الفردوالمعرفیة حول بعض النواحي الموجودة في 

  ییسر للفرد القدرة على السلوك واتخاذ القرارات في المواقف النفسیة المتعددة في شيء من

االتساق والتوحید، من دون تردد أو تفكیر في كل موقف، وفي كل مرة یفكر فیها تفكیر 

  مستقال

 یوضح صورة العالقة بین الفرد وعالمه االجتماعي  

  :رة في تكوین االتجاهاتـ العوامل المؤث9

  :من أبرز العوامل التي تؤثر في تكوین االتجاهات ما یلي

تتفاعل العادات والتقالید والقیم والمعتقدات واالتجاهات فیما بینها لتؤثر في الفرد،  :اإلطار الثقافي 1.9

  وتساعد في تكوین اتجاهاته من خالل عالقاته االجتماعیة وبیئته التي یعیش فیها

األسرة المؤسسة األولى التي تكسب الفرد اتجاهات من خالل عملیة التنشئة االجتماعیة  :ألسرةا 2.9

وتشیر معظم اآلراء في هذا الشأن بأن العالقة بین اتجاهات الوالدین نحو األبناء تكون أكثر من العالقة 

  الموجودة بین األبناء بعضهم البعض في األسرة الواحدة

وتشیر إلى العالقات التي تحدث بین أفراد المجتمع خارج نطاق األسرة، مثلما  :ةالعالقات االجتماعی 3.9

یحدث بین بعض جماعات األصدقاء، أعضاء النقابات والمؤسسات الرسمیة وغیر رسمیة، األقارب 

  والجیران

كر ذ(وتشیر آراء الباحثین إلى أن االتجاهات تتأثر في تكوینها بعامل الجنس  :عامل الجنس والسن 4.9

  ألنها تختلف لدى الذكور عن اإلناث، كما أنها في نفس الوقت تختلف من حیث السن) ـ أنثى
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أصبحت وسائل اإلعالم واالتصال من العوامل الهامة والمؤثرة في تكوین  :وسائل اإلعالم واالتصال 5.9

في اتجاهات االتجاهات والسیما التلفزیون، فهو من خالل الصوت والصورة یستطیع التأثیر المباشر 

األفراد داخل المجتمع، كما أنه یستطیع أن یساهم بدور كبیر في تغییر هذه االتجاهات وتعدیلها، 

  وتوجیهها وفقا لمتطلبات العصر والمجتمع

یطلق علیها العوامل الداخلیة وهي تؤثر في نشأة وتكوین االتجاهات بین األفراد : عوامل النفسیة  6.9

بین اتجاهات األفراد، وهذا یرجع إلى الحاجات النفسیة للفرد إلشباع رغباته وتؤدي إلى وجود اختالفات 

أن تؤدي دورا ) الشخصیة(وتحقیق أهدافه وهذه الحاجات تسهم في نشأة وتكوین االتجاهات، كما تستطیع 

  )147ـ144، ص ص2004إبراهیم، (هاما في تكوین االتجاهات

  المؤثرة في نشأة وتكوین االتجاهات لدى األفراد في ونرى مما سبق مدى تعدد وتباین العوامل

المجتمع، وأن هذه العوامل تسهم بدور كبیر أیضا في تغییرها، أو تعدیلها وأن هذه العوامل ترتبط 

( والعالم الخارجي ) األسرة، األقارب، األصدقاء، الجیران(بالبیئة الداخلیة للفرد وكذلك المحیط الضیق 

  .وغیرها من العوامل األخرى) ماعیة ووسائل اإلعالم واالتصالالمؤسسات، النظم االجت

  :ـ نظریات تفسیر تكوین االتجاهات10

  :هناك عدة نظریات تفسر تكوین االتجاهات وتتمثل أبرزها في



  االتجاھات النفسیة

 

  :النظریة السلوكیة 1.10

جاهات في تعلیم االت) بافلوف(یتحدث أصحاب وجهة النظر السلوكیة المتعلقة باالشتراط اإلرتباطي     

وتكوینها أن الكائن یمیل إلى تعمیم المثیر وربط المثیر الطبیعي بمثیرات أخرى قریبة منه أو شبیهة به، 

وبالتالي فإن الكائن یستجیب بنفس األسلوب للمثیرات الشبیهة بالمثیر الطبیعي األول أو المرتبط به 

  .والقریبة منه

مبدأ سلوك الكائن أو استجابته التي تعزز یزید احتمال  على) سكنر(بینما تقوم نظریة اإلشراط اإلجرائي   

تكرارها وانطالقا من وجهة النظر هذه فإن االتجاهات التي یجري تعزیز أنماط السلوك المرتبطة بها، یزید 

احتمال استبقائها من تلك التي ال تعزز، مشیرین إلى أن أنماط السلوك التي ال تعزز أو تلك التي یجري 

عنها تمیل إلى االنطفاء التدریجي، فاالتجاه النفسي كل مركب وهو تكوین عاطفي  سحب المعززات

معرفي وسلوكي وتحدثه الخبرة المتكررة بذلك هو مكتسب مشتق من تفاعل الفرد مع عناصر البیئة 

أنه  الخارجیة سواء كانت مادیة أو معنویة أو بشریة، إذن فاالتجاه البد أن یتمیز بالدینامكیة والتجدید رغم

  .یتمیز أیضا بالثبات واالستقرار النسبي

     موقف، موضوع، قضیة، (تركز النظریة السلوكیة على كون االتجاه هو نتاج االستجابة لمثیر معین

  .وكلما عززت تلك االستجابة تم تكرارها وهو ما یجعلها أكثر ثباتا واستقرارا والعكس صحیح...) شخص

  : النظریة المعرفیة 2.10

في تكوین االتجاهات إلى االفتراض ) بیاجیه، برونر وأوزبیل(استند أصحاب وجهة النظر المعرفیة     

بأن اإلنسان عقالني ومنطقي في تعامله وتفاعله مع األحداث، واألشیاء والمعلومات وفي مواقفه وآراءها 

ن ثم تمثله في سلوكه وأن المرء یمكن حفزه لإلنصات إلى رسالة معینة والتفاعل مع محتواها وتعلمه وم

من خالل الفهم واإلقناع وعلیه فإن المنحى المعرفي یستند إلى مساعدة المتعلم على إعادة تنظیم معلوماته 
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حول موضوع االتجاه وٕاعادة تنظیم البنى المعرفیة المرتبطة به، في ضوء المعلومات والبیانات المستجدة 

  )122،121، ص ص2009ملحم، .( حول موضوع االتجاه

  : ویسیر هذا ضمن المراحل التالیة

 تحدید االتجاهات المراد تكوینها أو تعدیلها  

 تزوید األفراد بالتغذیة الراجعة حول االتجاه المستهدف  

  المناقشة، (إبراز التناقض حول محاسن االتجاه المرغوب فیه ومساوئ االتجاه غیر المرغوب فیه

  )األسئلة

  43، ص2013سالمة، (تعزیز االتجاه المرغوب فیه( 

  تؤكد النظریة المعرفیة على أن االتجاه یتكون بمساعدة الفرد على تنظیم معلومات حول االتجاه وذلك

عبر عدة مراحل ، تحدید االتجاه ثم التغذیة الراجعة حوله، توضیح مساوئ ومحاسن االتجاه من 

  خالل األسئلة ومناقشة ثم تعزیز االتجاه المرغوب

  :فسينظریة التحلیل الن 3.10

بمراحل مختلفة ومتغیرة من " األنا"تلعب االتجاهات دورا قویا في تكوین األنا للفرد، حیث تمر   

النمو، منذ الطفولة متأثرة في ذلك بمحصلة االتجاهات التي یكونها الفرد نتیجة لخفض أو عدم خفض 

ف والمعاییر والقیم توتراته الناشئة عن الصراع الداخلي بین متطلبات الهو الغریزیة وبین األعرا

االجتماعیة، إذ یتكون اتجاه ایجابي نحو األشیاء التي خفضت التوتر، أو یتكون اتجاه سلبي نحو 

األشیاء التي أعانت أو منعت التوتر، وحسب هذه النظریة یمكن أن تتغیر اتجاهات الفرد بدراسة 

  .ي میكانیزمات الدفاع لدیه، وذلك عن طریق إخضاع الفرد للتحلیل النفس
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تؤكد نظریة التحلیل النفسي أن لالتجاهات دور قوي وفعال في تكوین السوي لألنا عبر مراحل    

نموه المختلفة، حیث یتأثر باتجاهات الفرد والتي یقوم بتكوینها حسب خفض وزیادة التوتر في 

  .موضوعات متنوعة

  : النظریة االجتماعیة 4.10

تكوین االتجاهات إلى اإلیحاء ولعبه دورا أساسا في  یشیر أصحاب وجهة النظر االجتماعیة في   

تكوین االتجاهات نحو اآلراء واألفكار الصادرة عن أشخاص معنیین أو أناس نثق بهم أو نحبهم دون 

وغیر ذلك وتلعب ... تمحیص أو مناقشة أو نقد عقلي كاالتجاهات نحو األسرة والدین والوطن

بارزا في تحدید االتجاهات وتكوینها وتعتبر األسرة ،المدرسة الجماعة التي ینتمي إلیها الفرد دورا 

،جماعة اللعب ووسائط اإلعالم السمعیة والبصریة من أهم عوامل وأدوات وجهة النظر االجتماعیة 

  في تكوین االتجاهات عند الفرد

ا نالحظ كما فسر ألبرت باندورا عملیة تكوین االتجاهات وفقا لعملیة التعلم بالمالحظة فعندم     

شخص بطریقة معینة ویلقى إثابة عن سلوكه، فمن المحتمل أن نقوم بتكرار هذا السلوك، أما إذا اتبع 

  سلوكا ما بعقاب، فاالحتمال األكبر أن ال نقوم بتكراره أو تقلیده

یعتبر تعلیم االتجاهات عن طریق القدوة والمحاكات والتقلید من أهم االستراتیجیات المستخدمة      

  )74، ص2013سالمة، (تكوین وتغییر أو تعدیل االتجاهات في 

  ترتكز النظریة االجتماعیة على اإلیحاء الذي یلعب دورا كبیرا في تكوین اتجاهات الفرد والتعلم

والتقلید من أهم الطرق لتكوین االتجاهات كما تلعب األسرة والمدرسة ووسائل  بالمالحظة والمحاكات

  .اإلعالم بأنواعها دورا كبیرا في تكوین االتجاهات عند الفرد
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  : النظریة الوظیفیة  5.10

تتمثل النظریة الوظیفیة في أن األساس الدافعي لالتجاه هو بمثابة فهم لمقاومة تغییر االتجاه،        

لعوامل االتصالیة والموقفیة الموجهة نحو تغییر االتجاهات لها تأثیرات مختلفة ومتوقعة على وأن ا

األساس الدافعي لالتجاهات، والفرد من خالل تعبیره عن ذاته باالتجاهات فإنه یستمد اإلشباع عندما 

  )169، ص2012دویدار، (تتسق اتجاهاته مع مفهومه عن ذاته وقیمه الشخصیة 

  ):اإلنسانیة(ة التفاعلیة النظری 6.10

إلى مبادئ التربیة والتعلیم القائمة على الخبرة ) اإلنسانیة(یستند أصحاب وجهة النظر التفاعلیة      

المباشرة، ویعتبر هذا المنحى من أكثر وجهات النظر في تكوین االتجاهات انتشارا وأوسعها استخداما 

ادئ واألسس التي تستند إلیها وجهات النظر السابقة في مجال التربیة والتعلیم، الستناده على المب

ودمجها معا في إطار المنحى التفاعلي اإلنساني الشامل ویعتمد ) السلوكیة، االجتماعیة والمعرفیة(

نجاح هذا المنحى على توافر الوسائط السمعیة البصریة المختلفة، وقدرة المعلم على توظیفها بشكل 

احدة وتهیئ فرض التفاعل المباشر أو غیر المباشر مع موضوع یجعلها تخاطب أكثر من حاسة و 

 )123، ص2009ملحم،(االتجاه 

  :تغییر االتجاهات.  11

تتعرض االتجاهات االجتماعیة بصفة مستمرة لعملیة التغییر، نتیجة للتغیرات التي تتعرض لها        

حیث أن  المجتمعات بسبب التقدم التكنولوجي،الذي یتعرض له العالم، خاصة في اآلونة األخیرة،

یجعلها  ألنها جانب أساسي من جوانب البناء االجتماعي والنفسي للفرد، مما االتجاهات تنمو وتتطور

والتي یسعى المجتمع لتغییرها أو تعدیلها،حتى  عرضة للتغیر، خاصة االتجاهات غیر المرغوب فیها،



  االتجاھات النفسیة

 

تصبح أكثر تالؤما مع تطور المجتمع،وفي ظل هذه التغیرات نجد بعض االتجاهات التي تنمو وتتطور 

  .نحو الثبات النسبي، ولذا تقاوم التغییر

 حثین المهتمین بدراسة االتجاهات تشبیه عملیة تغییر االتجاهات،وقد حاول بعض العلماء والبا      

) تعدیل االتجاهات(بعملیة تغییر الدم كما یحدث في الطب، أحیانا ما یطلق علیه في علم االجتماع 

إلى عملیة تغییر االتجاهات االجتماعیة ومدى أهمیتها بالنسبة   (schellenberg) ویشیر شلینبرج

إلى  كما یقول أنها تحدث رغم وصف العلماء لها بالثبات، كما یشیر أیضا بالذات، للمجتمعات النامیة 

  .أهمیة الدور الذي تؤدیه وسائل االتصال واإلعالم في مجال تغییر االتجاهات

إلى عملیة تغییر االتجاهات تتطلب زیادة المؤثرات المؤیدة لالتجاهات ) 1971محمود عودة،(وأشار     

، مع ضرورة مراعاة )الغیر مرغوب فیها(یها وخفض المؤثرات الخاصة المضادة لها الجدیدة المرغوب ف

الفروق التي تحدث أثناء عملیة التغییر سواء التلقائیة أو المقصودة، كما أوضح أیضا إثر التقدم الكبیر 

متها للتغیرات االجتماعیة في ءأسالیب قیاس االتجاهات، وكیفیة مال الذي حدث في

  )159، ص2004سوقي،الد(.المجتمع

أن عملیة تغییر االتجاه تشبه تماما  kellyوكیلي janisوجینز  hovlandوقد أشار كل من هوفالند      

عملیة التعلم، وأن مبادئ اكتساب المهارات اللفظیة والحركیة یجب أن تستخدم لفهم كیفیة تكوین االتجاه 

وتغییره، كما أكد هؤالء الباحثون وجود ثالثة متغیرات هامة في تعلم االتجاهات الجدیدة وهي االنتباه 

 :الشكل التاليوالفهم والقبول، یمكن أن توضح ب
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  )تغییر االتجاه(االستجابة                                                               

  .متغیرات التي تساهم في تعلم االتجاهات الجدیدةالیوضح ): 2(شكل رقم

االجتماعیة المعاكسة لرأي أو اتجاه الفرد  واهتم علماء النفس االجتماعي والمختصین بالتنشئة      

المبدئي،ومعرفة مدى قدرة هذه الرسائل االتصالیة على تغییر آراء الفرد،حیث أكدت دراسة بني وزمالئه 

أن الرسائل المعاكسة لرأي الفرد، إذا تمیزت بأهمیتها له فإن قدرتها على اإلقناع وتغییر اتجاهاته تكون 

  .یلة األهمیةأكبر منها في الرسائل قل

وفي مجموعات أخرى أظهرت النتائج أن أهمیة الرسائل المعاكسة لرأي الفرد ال تؤثر في إقناع       

  .األفراد إذا تمیزوا بآراء مبدئیة على درجة عالیة من القوة

المعاكسة في تغییر اتجاهات األفراد، یتأثر بعدد من المتغیرات حول  إن مدى تأثیر الرسالة اإلقناعیة    

طبیعة الرسائل اإلقناعیة ذاتها، مثل مدى مصداقیة صاحب الرسالة أو موجهها، ومدى منطقیة الرسالة 

  )221،ص 2007الطواب، . (وموضوعیتها

  :طرق تغییر االتجاهات 1.11

  :تجاهات وهيهنالك طرق یمكن استخدامها في عملیة تعدیل اال

  االنتباه

  الفهم

 القبول
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إن للجماعة أثر في تحدید اتجاهات الفرد وتكوینها، : تغییر الجماعة التي ینتمي إلیها الفرد 1.1.11

  .ومن الطبیعي أن تتغیر اتجاهاته بتغیر انتمائه من جماعة إلى أخرى

ع یمر الفرد خالل حیاته بأوضاعه، بحیث یصبح أكثر تالؤما واتساقا م :تغییر أوضاع الفرد 2.1.11

  .األوضاع الجدیدة

قد یضطر الفرد أحیانا إلى تغییر اتجاهاته نتیجة لتغیر بعض  :التغییر القسري في السلوك 3.1.11

  .الظروف أو الشروط الحیاتیة التي تطرأ علیه كظروف الوظیفة أو المهنة أو السكن

تجاه أو تغیرا كمیا یتطلب تغییر وتعدیل االتجاه معرفة بموضوع اال: التعریف بموضوع االتجاه 4.1.11

  .أو نوعیا في هذه المعرفة وتلعب وسائط االتصال وعملیاته دورا بارزا في تغییر االتجاهات

من الطبیعي أن نتوقع زیادة فرص تغیر االتجاهات أو تعدیلها : الخبرة المباشرة في الموضوع 5.1.11

  .نحو موضوع معین بازدیاد تعرض الفرد لخبرات مباشرة بالموضوع

وهي أقوى الطرق لتغییر االتجاهات فعندما تتغیر معاییر الجماعة  :طریقة قرار الجماعة 6.1.11

  .المرجعیة للفرد، فإن معاییر األفراد تتغیر أیضا وتقل مقاومتها للتغییر

ویطلب من األفراد المراد تغییر اتجاهاتهم نحو موضوع ما، أن یلعبوا دورا : طریقة لعب األدوار 7.1.11

اتجاهاتهم أصال، كأن یطلب من المدخنین ویقوموا بتقدیم رسالة إقناعیة للمدخنین لحثهم على ترك  یخالف

  .التدخین

وتتلخص في إقناع صاحب اتجاه معین أن یقدم حزمة بسیطة تخالف : طریقة سحب القدم 8.1.11

قیقة األمر فإن التنازل مواقفه واتجاهاته، فیقدمه المرء متنازال بقدر بسیط عن مواقفه والتزاماته، وفي ح
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البسیط یؤدي إلى تحطیم دفاعات صاحب االتجاه ویصبح بعد ذلك أكثر استعدادا لتقدیم تنازالت أخرى، 

  .یقترب فیها من اكتساب اتجاهات جدیدة یعدل فیها أو یغیر من اتجاهاته السابقة

  :العوامل المؤثرة في تغییر االتجاه 2.11

  :لى العوامل التالیةترجع قابلیة االتجاه للتغییر إ

  صفات الشخص صاحب االتجاه - 

  طبیعة االتجاه ذاته وخصائصه - 

  )82-81-80 -70، ص ص2013سالمة، (.طبیعة الموقف الذي تم فیه محاولة التغییر - 

  :ومن العوامل التي تجعل تغییر االتجاه سهال

  ضعف االتجاه وعدم رسوخه - 

  ترجیح أحدهما على باقي االتجاهات وجود اتجاهات متساویة في قوتها بحیث یمكن - 

  عدم تبلور اتجاه الفرد نحو موضوع االتجاه وعدم وضوحه - 

  وجود خبرات مباشرة تتصل بموضوع االتجاه - 

  عدم وجود مؤثرات مضادة لالتجاه - 

  سطحیة االتجاه مثل االتجاهات التي تتكون في الجماعات الثانویة - 

  :صعباومن العوامل التي تجعل تغییر االتجاه 

  قوة االتجاه القدیم ورسوخه - 
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  زیادة درجة وضوح معالم االتجاه عند الفرد - 

  استقرار االتجاه في شخصیة الفرد وارتفاع قیمته وأهمیته - 

االقتصار في محاوالت تغییر االتجاه على األفراد ولیس على الجماعة حیث تنتج االتجاهات أصال من  - 

  الجماعة

  الرأي عند األفرادالجمود الفكري وصالبة  - 

  محاولة تغییر االتجاه رغم إرادة الفرد - 

  )180، ص 2012دویدار،.(الدوافع القویة عند الفرد تعمل على مقاومة تغییر االتجاهات - 

  :نظریات تغییر االتجاهات 3.11

یمكن  هناك مجموعة من النظریات تناولت تغییر اتجاهات األفراد ترتكز كل منها على جوانب معینة،

  :عرض بعضها فیما یلي

    :نظریة التنافر المعرفي 1.3.11

، تهتم بالمعارف التي لدى الفرد والعالقة فیما بینها وقد festingerظهرت هذه النظریة على ید فستنجر   

حالة نفسیة مؤلمة تدفع بالشخص الذي یحس بها إلى تخفیضها والتقلیل منها «عرف فستنجر التنافر بأنه 

هتم باألساس بالنتائج المعرفیة واإلدراكیة ألفعال الفرد كنتائج عملیة اتخاذ القرار ومن وهذه النظریة ت

  :المرتكزات التي تقوم علیها هذه النظریة ما یلي

 مدى وسعة التنافر یرتبط ب:  

  أهمیة الموضوع في حد ذاته - 
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  عدد العناصر المعرفیة التي یتضمنها الموضوع - 

 یة المؤلمة یتم عن طریقعملیة التخفیض من الحالة النفس:  

  تغییر السلوك - 

  تغییر االتجاه - 

  إضافة عناصر عرفیة متوافقة ومنسجمة مع العناصر الموجودة - 

  أهمیة تغییر العناصر اإلدراكیة أو السلوكیة - 

هذه النظریة على أساس المعرفة الطاردة، معنى أن هناك مجموعة من المعلومات تقوم بطرد  وتقوم    

مجموعة أخرى من المعلومات لتحل محلها وٕان كان هناك تنافر بین معرفتین من معارف الفرد فسوف 

  )220،ص2007الطواب، (. یعمل على تغییر إحداهما حتى تتسق مع األخرى

  الفرد والعالقة بینها، فإذا كانت غیر متناسقة فیما بینها، تأتي معلومات لتحل هذه النظریة تهتم بمعارف

محل المجموعة األخرى وبما أن الجانب المعرفي هو أحد مكونات االتجاه فإنه یؤثر على الجوانب 

األخرى من مكونات االتجاه الوجداني والسلوكي ما إن طرا علیه أي تغییر أو تعدیل ومنه یحدث تغییر 

  .االتجاهفي 

  ):اإلیحاء الالشعوري(نظریة اإلیحاء الشفوي  2.3.11

هذه الفكرة تقوم على النشاط الالشعوري عند اإلنسان وٕامكانیة استخدام هذا النشاط في تغییر      

االتجاه،وبصفة خاصة الجانب االنفعالي منه، وتعتمد هذه النظریة إلى توجیه مجموعة من المثیرات 
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ة عالیة من االنفعال لدى الشخص المستهدف، ومن ثم یحدث له تعدیل من المكون المتصفة بأحداث درج

  .االنفعالي أوال، ثم یحدث له تعدیل في اتجاهه

   :نظریة القهر السلوكي 3.3.11

تلجأ هذه النظریة إلى قهر سلوك الفرد وتغییره بالقوة، وذلك بالتركیز على سلوك الفرد أي المكون       

السلوكي لالتجاه، مبنیة على التعسف واستعمال القوة والقهر، ومن ثم یتعدل كل من المكونین المعرفي 

  .واالنفعالي

   :النظریة الوظیفیة 4.3.11

لنظریة على تغییر أو تعدیل مكونات االتجاه الثالثة بطریقة متوازنة،بحیث تبدأ بتعدیل تقوم هذه ا       

المجال المعرفي اإلدراكي الذي یتواجد فیه موضوع االتجاه، بتعدیل المعلومات ومعارف الفرد بموضوع 

مصاحب االتجاه، بإدخال معارف جدیدة، ومراعاة الجانب العاطفي بأحداث درجة مناسبة من االنفعال 

  )163ص ، 1999السید،عبد الرحمان،(.للمعلومات والمعارف المقدمة ومنه یتعدل ویتغیر السلوك

  :نظریة هایدر عن االتزان 5.3.11

یقصد هایدر باالتزان حالة تكون فیها جمیع األشیاء منسجمة مع بعضها دون وجود توتر حیز حیاة    

ضمنه من انسجام في العالقات العاطفیة في حیز الحیاة الفرد ویركز في مناقشته لهذا االتزان على ما یت

  .والعاطفة هي التقویم اإلیجابي أو السلبي الذي یكونه الشخص المدرك عن موضوع ما في حیاته

ویرى هایدر أن هناك حاجة أو دافعا للمحافظة على عالقات متوازنة ومنسجمة دائما بین العناصر       

المتوازنة تؤدي إلى تفاقم الضغوط والشعور بعدم كفاءتها وبالتالي تفسح  المعرفیة،حیث أن العالقات غیر
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أي (وتغیر االتجاهات ینتج لحدوث عالقة وحدة،تكون إشارتها عكس إشارة االتجاه الموجود .الطریق للتغیر

  ).تكون سلبیة إذا كان االتجاه إیجابي والعكس صحیح

ة، إما أن تغیر اتجاهاتنا نحو موضوع االتجاه أو نحاول ویرى هیدر أن في العالقات العاطفیة الموجب     

تغییر اتجاهات اآلخرین، أما في العالقات العاطفیة السالبة، فإننا نمیل إلى تغییر اتجاهاتنا نحو اآلخرین 

  . أو تغییر اتجاهاتنا نحو موضوع االتجاه

  ":لجانیس"نظریة الصراع  6.3.11

  :ساس هذه النظریة تمر بعدة خطوات وهيأن عملیة اتخاذ القرار أ"جانیس"یرى  

 إذ تبدأ عملیة اتخاذ القرار حینما یتعرض الفرد لمعلومات تعارض سلوكه : تقدیر التحدي

  الحالي

 في هذه المرحلة یركز الفرد على كل طریقة موصى بها للسلوك لكي یحدد : تقویم البدائل

  .مبدئیا أنها یمكن أن توجه التحدي أو المأزق

  اختیار البدیل األفضل عن طریق فحص جمیع البدائل من حیث ممیزات وعیوب كل منها

وتتمیز هذه المرحلة بأن الفرد ال یظل ملتزما بها حتى بعد أن یشعر بأنه اتخذ اختیارا نهائیا، 

إذ أنه یظل حساسا للمعلومات الجدیدة التي تشیر إلى أنه ربما یكون قد أخطأ في حساباته 

  .ن من السهل علیه أن یغیر قرارهومن ثمة یكو 

  التمسك بالسیاسة الجدیدة على الرغم من التقویة المرتدة السالبة وتشبه هذه المرحلة

  ).39-35ص ص، 2002النیال، (.األولى

متداخلة فیما بینها وهي تؤثر على تغییر الفرد " لجانیس"نجد أن هذه المراحل األربعة لنظریة الصراع      

  .هاته نحو مواقف معینةلقراراته واتجا
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  نستخلص من النظریات الخاصة بتغییر االتجاهات اختالف كل نظریة من النظریات السابقة

بالمقارنة مع نظریة أخرى فمنها من تهتم بتغییر المكون المعرفي الذي یؤثر في المكونین األخریین وأخرى 

تناولت مراحل لتغییر الفرد " انیسلج"تقوم على أساس تغییر المكون االنفعالي، أما نظریة الصراع 

التجاهاته نحو موقف معین، وفي األخیر یمكن القول بأن النظریة الوظیفیة هي األنسب لعملیة تغییر 

  .االتجاهات ألنها تقوم على مبدأ تغییر أو تعدیل المكونات الثالثة لالتجاه

  :قیاس االتجاهات. 12

  :ق عدیدة لقیاس االتجاهات النفسیة نذكر منهاتشیر البحوث والدراسات النفسیة إلى وجود طر  

 طرق تعتمد على التعبیر اللفظي للفرد  

 طرق تعتمد على المالحظة، أو المراقبة البصریة للسلوك الحركي للفرد  

 ویعتبر النوع األول من أسالیب )  فیزیولوجیة( طرق تعتمد على قیاس التعبیرات االنفعالیة للفرد

، من أكثر الطرق تقدما نظرا لالعتماد فیه على ) أي الذي یعتمد على التعبیر اللفظي(القیاس 

  .اإلستنقاءات والحصول على اإلجابات لعدد كبیر من األفراد في وقت وجیز

فإن عملیة مالحظة السلوك الحركي للفرد ) مالحظة ومراقبة السلوك الحركي للفرد(أما األسلوب الثاني     

تتطلب وقتا طویال، وتستدعي تكرار المالحظة في ظروف مختلفة من أمثلة ذلك، الحكم على االتجاه 

لشخص الذي یتردد النفسي للفرد عن طریق مالحظة ذهابه إلى الجامعة أو لتأدیة الصالة، أو مالحظة ا

على نوع معین من المكتبات، أو مالحظة الركن أو الموضوع الذي یهتم به شخص ما عند قراءته 

للصحف دائما، وهكذا أما بالنسبة لعملیة قیاس التعبیرات االنفعالیة في المواقع المختلفة فهي تتمثل في 

سلوب ال یصلح لالتجاهات النفسیة دراسة ردود الشخص االنفعالیة على مجموعة من المؤثرات، وهذا األ
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عند مجموعة كبیرة من األفراد أو یالحظ أن قیاس االتجاه یتطلب بناء اختبار خاص أو مقیاس لهذا 

  .العرض، ولهذا وقبل أن نذكر الطرق المختلفة المستخدمة

رها في لقیاس االتجاه النفسي االجتماعي البد أن نشیر إلى الشروط األساسیة التي یجب تواف      

  )18 -16، ص ص2007الغرباوي، ( :بناء المقاییس وهي

وهذا یعني انتقاء . اختیار عبارات المقاییس، وتركیب العبارة في حد ذاتها، یعتبر أساسیا ضروریا - 

  عباراته وتركیبها بطریقة صحیحة مالئمة لنوعیة االتجاه المراد قیاسه وتقدیره

الناحیة الكیفیة للحكم على صالحیة كل عبارة من عبارات  تحلیل عبارات المقاییس، ویعني ذلك من - 

المقیاس لتقدیر االتجاه المطلوب قیاسه، وبتفسیر أوضح، البد من معرفة مدى اتفاق كل عبارة مع الهدف 

  .العام لالختبار

   :مقاییس التقدیر الذاتي 1.12

یر الذاتي دأن معظم مقاییسه تعتمد على التق رغم االختالف الكبیر في تعریف االتجاه، إال    

ر الفرد مشاعره أو تقییمه لموضوع االتجاه، وقلیل من وسائل قیاس االتجاهات دللمستجیبین، وفیها یق

تتضمن محاوالت منظمة للتمییز بین العوامل الوجدانیة والمعرفیة والسلوكیة، بل إن غالبیة المقاییس 

جابات التقییمیة، كما یستطیع الباحث أن یمیز فیها بین الناس في تزودنا بمؤشر كمي لمجموع االست

حسن أو رديء، قبول أو رفض، حب أو (تقییمهم لموضوع االتجاه سواء بطریقة إیجابیة أو بطریقة سلبیة 

  ) 186- 185،ص ص2009السیسي، ().الخ...كراهیة، ماله وما علیه
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  :  طریقة بوجاردوس 1.1.12 

حیث كان ) 1925(كانت أول محاولة لبوجاردوس لقیاس البعد االجتماعي أو المسافة االجتماعیة      

یهدف إلى التعرف على مدى تقبل األمریكیین أو نفورهم من أبناء القومیات األخرى، أو مدى التباعد 

  .االجتماعي بین األمریكیین من جهة وأبناء الشعوب األخرى من جهة أخرى

بوجاردوس في دراسته بأن العبارات السبعة تمثل مسطرة مدرجة للتقبل االجتماعي بمعنى لقد افترض      

أن العبارة األولى تمثل أقصى درجة من درجات التقبل االجتماعي في حین تكون العبارة السابقة تمثل 

تماعي أقصى درجات التباعد، وٕان العبارات التي بین العبارتین تمثل درجات متوسطة بین التقبل االج

  :والتباعد االجتماعي وكانت عبارات الدراسة هي ما یلي

  أقبل أن أتزوج من فرد منهم -1

  أقبل انضمام فرد إلى النادي الذي انتمي إلیه لیكون صدیقي بعد ذلك -2

  أقبله جارا في السكن -3

  أقبله واحدا من المواطنین في بلدي -4

  أقبله زائرا لوطني  -5

 أقبله زائرا لوطني  -6

  وطنيأقبل استبعاده من  -7

أمریكیا، لكي یحددوا اتجاهاتهم نحو  1923وقد طبق بوجاردوس هذا المقیاس على عینة عدد أفرادها     

عدد معین من أبناء الشعوب األخرى، وقد حصل على عدة نتائج تختلف في اتجاهات أفراد العینة نحو 

 الشعوب األخرى
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  : thurstone(1929)طریقة ثیرستون 2.1.12

طریقة المسافات "وزمیل له یسمى  تشیف طریقة لقیاس االتجاهات، أطلق علیها اسم  وضع ثیرستون     

یعتمد هذا المقیاس على عدد من العبارات التي یصممها الباحث لقیاس اتجاه األفراد نحو " المتساویة

خص موضوع معین، ویتكون من مجموعة من العبارات تتراوح بین مؤید للغایة إلى عدم مؤید للغایة، وتتل

  :خطوات هذا المقیاس فیما یلي

  المرحلة األولى ینبغي القیام بجمع البیانات المتوفرة عن االتجاه المراد قیاسه، من المصادر

  :المختلفة ومن المقابالت والوثائق وسبر اآلراء ثم تلیها خطوات المقیاس التي تتمثل في

لمراد قیاسه، ویجب مراعاة السهولة یصیغ الباحث مجموعة من العبارات ذات العالقة باالتجاه ا -1

  .والوضوح في الجمل

یتأكد الباحث من مدى مصداقیة االستبیان، وذلك باستشارة عدد من المختصین في هذا المجال  -2

  ).موضوع االتجاه المراد قیاسه(

ل إعطاء وزن لكل عبارة من العبارات الواردة في المقیاس، والتي على أساسها توضح درجة أهمیة ك -3

  .عبارة في االستبیان

  توزع الدرجات على سلم المقیاس كما یلي:المرحلة الثانیة:  

  )الموافقة الشدیدة(أعلى درجات التأیید :1

  أعلى درجات المعارضة: 11

  )59- 58ص  ص 2004خرون، آالسید و (نقطة الحیاد : 6
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  لمقیاس ثیرستون یوضح توزیع الدرجات على سلم التقدیر) 3(شكل رقم 

 بعد هذا یتم القیام بالمعالجة اإلحصائیة، باستخدام العبارات المتفق علیها بدرجة : المرحلة الثالثة

- 1كبیرة من التشتت فتحذف هذه من المقیاس، وترقم من ال بأس بها، والمختلف علیها بدرجة 

  .حسب درجة قربها أو بعدها عن موضوع االتجاه 11

 وفي األخیر القیام بمزج العبارات وعدم احترام التسلسل التدریجي لها، حتى ال : المرحلة الرابعة

  .توحي للمبحوثین باإلجابات

 :likertطریقة لیكرت 3.1.12

التي تتصل باالتجاه المراد ) أي الجمل(الباحث في هذه الطریقة بإعداد عددا من العبارات  یقوم     

قیاسه، ثم یضع أمام كل عبارة عدد من درجات الموافقة والمعارضة مثل موافق جدا، موافق، متردد، 

 على اإلجابة التي تعبر) ×(ثم یطلب من الشخص المستجوب، أن یضع عالمة . معارض، معارض جدا

عن رأیه بالنسبة لكل عبارة من العبارات التي یتضمنها القیاس، وبذلك یندرج اتجاه الفرد المستجوب من 

  .نفي قاطع، إلى نفي معتدل، إلى حیاد تام، إلى إثبات معتدل، إلى إثبات قاطع

وعموما فإن خطوات ضروریة یجب على الباحث إتباعها في إعداد هذا النوع من المقاییس نوجزها   

  :فیمایلي

  .یقوم الباحث بجمع عدد كبیر من العبارات التي تتعلق باالتجاه المطلوب قیاسه -1

1 2 3 4 5 6 8 7 9 11 10 

 معارض محاید مؤید
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نوزع هذه العبارات على عینة أو فئة من األفراد الذین یعطون االستفتاء لهم ویطلب من هؤالء أن  -2

ب درجة كل فرد أمام الفئة التي توضح درجة موافقتهم أو عدم موافقتهم علیها، ثم نحس) ×(یضعوا عالمة

عن طریق جمع درجات استجاباته على كل العبارات، بحیث تكون أعلى الدرجات لالتجاهات اإلیجابیة 

  .وأقلها لالتجاهات السلبیة

نحذف بعد ذلك كل العبارات التي یكون معامل االرتباط بین الدرجات علیها والدرجة الكلیة، معامل  -3

  .ارتباط منخفض

لتي أجریت في هذا المجال على تفضیل هذه الطریقة، نظرا لسهولتها، وألنها وقد أكدت تجارب ا     

عبد (.تكون في العادة ذات درجات ثبات عالیة وألنها أیضا تبین بدقة درجة اتجاه األفراد نحو المشكلة

  )146 - 145، ص2002الباقي، 

  Guttmaneطریقة جتمان 4.1.12

د مقیاس یشبه المقیاس الذي یستخدم لكشف قوة الرؤیة أو تتلخص هذه الطریقة في المحاولة إلیجا     

، ففي هذه الحالة توضح )مثال(6/9هي ) زید(أو قوة رؤیة أو إبصار )مثال(اإلبصار عند األفراد، فإذا قلنا

أن یمیزها، وعدد الصفوف التي یعجز عن تمییزها في ) زید(لنا هذه الدرجة عدد الصفوف التي یستطیع 

وأنه ال یزید في اإلبصار  6/9أقل من درجة  یرى كل ما هو) زید(الدرجة تعني أن  لوحة الكشف، وهذه

 ، فإن هذا یعني أنه استطاع أن یرى كل ما هو6/6هي ) عمر(عن هذه الدرجة، وبالمثل، إذا كانت رؤیة 

  .6/6أقل من رؤیة 

ویعتبر هذا النوع من المقاییس، مقیاس تجمعي صحیح، حیث یستدل من خالله على الصفوف التي     

وهذا في  نظر جتمان هو أحد األسس الهامة التي تمیز المقیاس  رآها الفرد المفحوص من درجته النهائیة

ال یعني " قة لیكرتطری"الحقیقي، إذ أن هذا الشرط، لم یتوفر تماما هي جمیع المقاییس السابقة، ففي 



  االتجاھات النفسیة

 

أحیانا حصول شخصین على درجة واحدة، أنهما بالضرورة قد اختارا نفس العبارات أو استجابا بطریقة 

تستهدف عمل مقیاس بحیث إذا وافق فرد على عبارة معینة منه فالبد " جتمان"واحدة، وعلیه فإن محاولة

منها، ولم یوافق على كل العبارات التي  أن یكون قد وافق على كل العبارات التي هي أدنى) في الغالب(

هي أعلى منها فإذا أمكن أن یحقق المقیاس هذا فإنه یمكن من خالل الدرجة التي یحصل علیها الفرد 

التعرف على العبارات التي وافق علیها بالذات، ولن یشترك شخصان إذن في درجة واحدة على مقیاس 

یرى لتفسیر الدرجة التي یحصل علیها، " جتمان"رات، وعلیه فإن إال إذا كانا قد اختارا نفس العبا" جتمان"

إال معنى واحدا وهو أن درجة الشخص هي النقطة التي تفصل بین كل العبارات الدنیا التي وافق علیها 

الغرباوي، .( المقیاس التجمعي الصحیح" جتمان"والعلیا التي لم یوافق علیها، وهذا ما یمیز في نظر 

  ).23 - 21ص  ،ص2007
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  :خالصة الفصل

یتضح مما سبق من عناصر الفصل أن االتجاهات تشكل استجابة الفرد نحو قضیة أو موضوع أو      

موقف معین كردة فعل لمجموعة من المكونات المعرفیة واالنفعالیة والسلوكیة التي تتعلق بالخبرات التي 

  .مر بها الفرد

في تكوین االتجاهات عدة عوامل منها اإلطار الثقافي، األسرة، العالقات االجتماعیة، وسائل  وتتدخل     

  .اإلعالم واالتصال باآلخرین وزیادة على ذلك عامل الجنس والسن

كما تنقسم االتجاهات إلى أنواع عدیدة، ولدیها وظائف مختلفة فهي تؤثر على السلوك كما لدیها     

  .یم والوظیفة الدفاعیةوظیفة التعبیر عن الق

لدى االتجاهات عدة خصائص تمیزها عن المتغیرات أو الظواهر النفسیة األخرى ومن أهم     

كما یمكن ،  مرونتها حیث یمكن تعدیلها وتغییرها بعدة طرق وذلك حسب نوعیة وشدة االتجاه  خصائصها

ألسالیب الشائعة واألكثر استعماال هي قیاسها وهناك عدة طرق ومقاییس یمكننا قیاس االتجاه بها إال أن ا

  .أسالیب تقریر الذات أو التعبیرات اللفظیة

وتفیدنا معرفة االتجاهات في كثیر من المیادین، منها المیدان التربوي حیث تستفید اإلدارة التعلیمیة      

م ونظم التعلیم من معرفة اتجاهات الطلبة نحو المواد الدراسیة المختلفة نحو زمالئهم وكتبهم ومدرسیه

وأنواعه وطرائق التدریس وأسالیبه، وقد یرجع ذلك إلى دور االتجاهات في تحدید السلوك ویعتمد أیضا في 

 .التنبؤ بسلوك الطالب
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     : تمهید

إن االهتمام بالتعلیم وطرائق تدریسه یزداد یوما بعد یوم، إذ تتنوع طرائق التدریس وتصنف كل واحدة       

منها من حیث الفاعلیة والتأثیر والممیزات والعیوب التي تحیط بكل طریقة، حیث أنه ال یمكن تعمیم طریقة 

یار على األستاذ لیحدد الطریقة التي ختاالتدریسیة على أنها األفضل الختالف المواقف التعلیمیة ویترك 

  .تناسب الموقف التعلیمي والمادة التعلیمیة

وتكمن طرائق التدریس في تقدیم مجموعة من الفعالیات والخطوات الهادفة التي یقوم األستاذ من       

لسلة خاللها بإیصال الهدف المرجو إلى الطالب، أو من خالل قیام األستاذ بمجموعة من الخطوات المتس

  .والمترابطة من أجل إیصال الهدف إلیهم

ألنها هي التي تحدد  أن طرائق التدریس هي أكثر عناصر المنهج تحقیقا لألهداف وعلیه یمكن القول     

  .دور كل من المدرس والطالب في العملیة التربویة، وهي التي تحدد األسالیب الواجب إتباعها واستخدامها

الل دراستنا لموضوع اتجاهات الطلبة نحو طرائق التدریس بالجامعة والتي وهذا ما سنبینه من خ     

  .سنوضح فیها كل من مفاهیم التدریس وأنواع طرائق التدریس وأسس نجاحها
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 :التدریس تعریف .1

عفا : یدرس درسًا، بمعنى) َدَرَس (التدریس مشتق من الفعل الثالثي  :اللغوي للتدریس التعریف 1.1

  .وذهب أثره، ومن معانیه درس الكتاب أي قرأه وأقبل علیه لیحفظه ویفهمه

  : االصطالحي للتدریس التعریف 2.1

المعلم وطالب، یحاول فیها إكسابهم المعلومات والمهارات والخبرات التدریس عملیة اتصال بین  :أوال     

  :المطلوبة، من خالل طرق تدریسیة ووسائل تعلیمیة، ویوضح ذلك الشكل التالي

  

  

  

  یوضح أن التدریس عملیة اتصال بین المدرس والطالب): 4(الشكل رقم 

التدریس عملیة تعاونیة ویجري التفاعل فیها بین المعلم والطالب وبین الطالب وبعضهم  :ثانیا

 :البعض بإرشاد المعلم وذلك لتحقیق أهداف محددة، ویوضح ذلك الشكل التالي

 

 

 

  

  

  المرسل

  الرسالة )المدرس(

 )المادة التعلیمیة(

   وسیلة تعلیمیة

  المستقبل

 )الطالب(
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  وطالبه ستاذیوضح أن التدریس عملیة تعاونیة بین األ): 5(الشكل رقم 

  :التدریس نظام متكامل له مدخالته وعملیاته ومخرجاته المتمثلة في :ثالثا      

  .....)معلم، طالب، مناهج، بیئة تعلیمیة( :المدخالت

  ....)أهداف، محتوى، طرق التدریس، أسالیب تقویمي( :العملیات

  ....)التغیرات المطلوب إحداثها في شخصیة الطالب( :المخرجات

  :ویوضح ذلك الشكل التالي          

  

  

  

  یوضح أن التدریس نظام یتكون من مدخالت وعملیات ومخرجات وتغذیة راجعة): 6(الشكل رقم

من المعلم إلى الطالب، سواء كانت هذه معلومة أو قیمة ) مادة تعلیمیة(التدریس نقل معلومات  :رابعا    

  )24 23، ص ص2012، الخلیفة،المطاوع( . أو خبرة تتفق مع األهداف المنشودة

 طالب

 معلم

 طالب

  المدخالت

In-puts 

 المخرجات

Out-puts 

 العملیات

Process 

 التغذیة الراجعة
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التدریس مهنة وهو عملیة تتكون من سلوكیات ومهارات محددة، تهدف إلى تحقیق التعلم،  :خامسا    

بأي كیفیة، بل إن الوعي مصاحب لتلك السلوكیات، وهذه األستاذ مجموعة أعمال یؤدیها لكنها لیست 

 .المهارات هي التي تمیز مهنة التدریس عن غیرها

إنه مجموعة النشاطات التي یؤدیها المدرس في موقف تعلیمي معین لمساعدة المتعلمین في الوصول      

  )25،ص2008عطیة، .(  .إلى أهداف تربویة محددة

والمتعلم والمنهاج والبیئة  ستاذیعتبر التدریس نشاط تفاعلي تواصلي بین عناصر التدریس المتمثلة باأل    

یهدف إلى إثارة دافعیة المتعلم من أجل تسهیل حدوث عملیة التعلم، لذلك تتضمن عملیة التدریس 

مجموعة من األفعال واإلجراءات المقصودة والمخطط لها بطریقة یتم من خاللها استغالل كافة اإلمكانیات 

  )24، ص2009سالمة وآخرون، .( ة التعلمالمادیة والبشریة إلى أقصى درجة ممكنة لحدوث عملی

  مما سبق نستنتج أن التدریس هو اإلجراءات التي یقوم بها المدرس من أجل مساعدة المتعلمین

على التعلم، بما فیها تهیئة بیئة الدراسة من إضاءة وتهویة ولوحات، وكتب وغیرها من الوسائل لتحقیق 

  .هدف معین

 مفاهیم مرتبطة بالتدریس  .2

  :تعریف التعلیم   1.2  

یعد مفهومًا أعقد وأشمل من مصطلح التدریس فالتعلیم عملیة مقصودة أو غیر مقصودة، مخططة أو  

أو خارجها في وقت محدد أو أي وقت ویقوم بها المعلم أو غیر  قاعة الدرسغیر مخططة تتم داخل 

  .المعلم بقصد مساعدة الفرد على التعلم



  طرائق التدریس 

 

قصد مساعدة التالمیذ على ب أو خارجه لصفة ومخططة تتم داخل اأما التدریس هو عملیة مقصود     

  )9، ص2005محمود، ( .التعلم والنمو المتكامل

 األستاذ  مما سبق نستنتج أن التعلیم هو عملیة تعلیمیة تتضمن مجموعة من األنشطة التي یقوم بها

أو الطالب في الموقف التعلیمي وذلك من خالل توفیر شروط مادیة ونفسیة من أجل مساعدة المتعلم 

  .قدراته ومیولهمع على اكتساب الخبرة والمعارف والمهارات التي تتناسب 

 

  :تعریف التعلم  2.2

علماء النفس عامة  هو تغییر ثابت نسبیا في الحصیلة السلوكیة للكائن الحي نتیجة الخبرة، ویتفق     

على أن التغیرات السلوكیة الثابتة نسبیا تندرج تحت عنوان التغیرات المتعلمة، ومعنى ذلك أن التغیرات 

: المؤقتة في السلوك ال یمكن اعتبارها دلیال على حدوث التعلم، وتمر عملیة التعلم في ثالث مراحل هي

  )22، ص2005مرعي، الحیلة، .( االكتساب، االختزان واالستعادة

   )15، ص2009، الجیش، عفانة(:وندرج الجدول األتي لیوضح الفرق بین مفهومي التدریس والتعلم     

  یوضح الفرق بین التدریس و التعلم) : 1(جدول رقم

  مفهوم التعلم  مفهوم التدریس  أوجه المقارنة

  خاصة بالمتعلم نفسه  عامة لجمیع المتعلمین  األهداف

  یكتسب المعلومات بطریقة خاصة  للمعلومات من المعلم متلق  المتعلم

نشط ومتفاعل لتحقیق أهداف   المعلم

  معینة

یسعى إلى اكتساب المتعلم 

  أسالیب فوق معرفیة
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فردي ویختص بقدرات الفرد   موحد وشامل لجوانب الدرس  التقویم

  الذاتیة

 

  مما سبق نستنتج أن التعلم هو مجموعة العملیات واإلجراءات التي یقوم بها الطالب تحت إشراف

األستاذ بحیث یكتسب المتعلم خبرات مقصودة أو غبر مقصودة نتیجة استجابات مناسبة ومواقف 

 .مالئمة، هذا ما یؤدي إلى تعدیل سلوكه

  :خصائص التدریس الجید .3

  :تطبیقي ومهمة إنسانیة بالخصائص التالیة یتصف التدریس باعتباره علم    

 وقدراته وٕامكاناته واهتماماته وحاجاته العلمیة والنفسیة واالجتماعیة طالبمراعاة الخلفیة المعرفیة لل ،.  

 وتنمیة میوله وقدراته طالبإثارة تفكیر ال.  

 وتشجیع عمل الفریق طلبةتحفیز التعاون بین ال.  

 وتنمیتها لطلبة احترام شخصیة ا.  

 لطلبةمراعاة الفروق الفردیة بین ا .  

 24، 23 ، ص ص2010الحریري، (  .توفیر الوسائل التعلیمیة التي تساعد على الفهم الكامل للدرس(  

  :المبادئ التي یقوم علیها التدریس .4

  :ما یليالتي یقوم علیها التدریس من المبادئ نذكر    

 األستاذ لكل من األهداف التربویة العامة، وأهداف المرحلة التي یقوم بالتدریس فیها، وأهداف  فهم

  .تدریس مادة تخصصه
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  اإللمام بالمعلومات والمهارات وأوجه التفكیر واالتجاهات التي یمكن تنمیتها من خالل تدریس المادة

  .قیق األهداف المرجوةالدراسیة، ومعرفة كیفیة استخدام كل جانب من هذه الجوانب لتح

 درایة األستاذ بالخصائص المختلفة للمتعلمین من حیث مستواهم الدراسي وقدراتهم وحاجاتهم و 

  )36، ص2009الطناوي، .( هم ومراعاة الفروق الفردیة بینهماستعداداتهم ومیول

 یجة الجمود إضافة إلى تبدید الملل الذي قد ینجم نت ،التنویع في استخدام طرائق وأسالیب التدریس

 )  //:p11 .10/05/2015www.ukufa.edu.iq/attdc/lectureshttp.(على شيء ما

  ):التدریس علم وفن(طبیعة التدریس  .5

تباینت وجهات النظر على مر العصور حول ماهیة التدریس هل هو فن أم علم وفن، فبعض       

به لكي یقوم بموضوعات المادة التي سیدرسها وال  ستاذالتربویین یقولون بأن التدریس فن یكفي أن یلم األ

ها بسرعة الخاطرة أو یدیر  أستاذفالمواقف التدریسیة تحتاج إلى  ،حاجة إلى إعداده للقیام بتلك العملیة

البدیهیة، فیستطیع أن یفهم لغة الوجوه واإلیماءات واإلیحاءات واللفتات والنظرات بسرعة عالیة، كما أن 

  .ستاذالمواقف التدریسیة مفعمة بالمشاعر واألحاسیس والتذوق والعواطف المحركة لسلوك وقرارات األ

أن التدریس علم للتعرف على مختلف عوامله ومتغیراته وكشف تأثیر بعضها على بعض،  باإلضافة

//:ok.06/7/2013 p8)www.uoisan.edu.iq/library/admin/bohttp.          یجعل من التدریس حقال علمیا متخصصا 

                                                            (  

والجدیر بالذكر أن التدریس علم وفن فالعلم یزودنا بفهم واضح لطبیعة عملیة التدریس وأحداثه        

ومتغیراته وكیفیة التخطیط والتنفیذ والتقویم له، في حین أن الفن یزودنا بأسس التعامل مع هذه المتغیرات 

، ص 2003الفتالوي، (   .طاق الفنواألحداث بشكل سریع معتمدة على سرعة البدیهیة وغیرها مما یقع في ن

  ) 21ص

http://www.ukufa.edu.iq/attdc/lectures
http://www.uoisan.edu.iq/library/admin/book.06/7/2013 p8).
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  ):المكونات(أركان عملیة التدریس  .6

األهداف التدریسیة أو التعلیمیة وحاجات واستعدادات الطلبة أو ما : لعملیة التدریس أربعة أركان هي    

السلوكیة، ثم الخبرات واألنشطة التعلیمیة، ثم القیاس والتقییم، ویمكن توضیح تلك  یطلق علیه المدخالت

  :األركان في

وفیها یحدد التغیرات المرغوبة في سلوك الطالب والتي تعد بمثابة نواتج  :األهداف التدریسیة 1.6

الشروط التي تحصیل للتعلم وهي أیضا وصف ألداء المطلوب من الطالب في نهایة الموقف التعلیمي و 

  .یقوم فیها األداء والحد األدنى من األداء المطلوب

وتشمل خصائص الطلبة وحاجاتهم إذ ال فائدة من تدریس شیئا یعرفه الطالب  :المدخالت السلوكیة 2.6

وال یحتاجه باإلضافة إلى ضرورة تحدید خصائص الطلبة العقلیة ومستوى ذكائهم وقدراتهم وتحصیلهم 

ومستوى نموهم ونضجهم باإلضافة إلى الخلفیة الثقافیة والحضاریة والظروف  ومیولهم ودوافعهم

  .االجتماعیة للطالب وهذا ما یطلق علیه بمحددات التعلم

وهو ما یطلق علیه المتغیرات التنفیذیة وتشمل الخبرات المنتقاة  :الخبرات واألنشطة التدریسیة 3.6

األهداف المرغوبة وتظهر الخبرات التعلیمیة للطلبة  والمصممة والمخططة والتي یتم من خاللها تحقیق

في صورة المنهج والوسائل التعلیمیة التي تساعد على تحقیقه باإلضافة إلى اإلجراءات واألنشطة 

التدریسیة التي یقوم بها األستاذ والطالب بقصد تحقیق األهداف، والتي یمكن أن تختلف من هدف آلخر 

وس النظریة تتطلب طرق محددة في تحقیق أهدافها أما المهارات األدائیة تبعا للخبرات واألنشطة فالدر 

  .فتتطلب طرق أخرى بینما اكتساب االتجاهات والمبادئ یتطلب طرقا وأنشطة تدریسیة أخرى
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ویطلق علیها متغیرات اإلنتاج والتحصیل وتشمل الجانب القیاسي والتقویمي وهو  :القیاس والتقویم 4.6

ر التعلیم والتعلم، الذي حصل من خالل عملیة التدریس، والذي یقاس من خالل ما یبین نوع ومقدا

لذا ، تحدید المتغیرات السابقة للتدریساألهداف السلوكیة المحددة، كما تدخل عملیة القیاس والتقویم في 

  .م النهائيتصنف عملیة القیاس والتقویم إلى عدة مستویات منها التقییم المبدئي والتقییم التكویني والتقیی

وترتبط أركان عملیة التدریس ارتباطا عضویا ومتفاعال فاألهداف هي محور عملیة التدریس،         

بأنه التدریس والموجه لها، وفي الوقت نفسه، تتطلب خبرات وأنشطة تعلیمیة، وبالتالي یمكن التعبیر عن 

  :عملیة كاآلتي

  

  یوضح عملیة التدریس)  7: ( الشكل رقم

  كل متعلم یدخل العملیة التعلیمیة لدیه ثروة معرفیة سابقة وكذلك خبرات  ):من أدرس له؟(المتعلم

   معرفة األستاذ بمستوى وخصائص المتعلمین لذا البد منوأهداف ونمط تعلم في الفهم،

عملیة 
التدریس

المبادئ 
والمفاھیم

لماذا 
ادرس؟

المتعلم

من ادرس 

لھ؟

المحتوى

ماذا ادرس؟

طرق 
التدریس

كیف ادرس؟

البیئة 
التعلیمیة

أین 
أدرس؟
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  بعض المتعلمین یستطیع أن ینتقل من مستوى إلى مستوى أعلى مباشرة  ):ماذا أدرس؟(المحتوى

ة والتي ٕامكاناته وبالتالي نجد تنوع وفروق فردیة بین المتعلمین في الخبرات السابقوفقا لقدراته و 

أخذ وقت أطول في فهم األساسیات التي سبق تعلمها في حین أن یبدورها تجعل بعض الطالب 

آخرون یحتاجون إلى مراجعة سریعة وبالتالي عندما یكون المدرس متمرس في مهارات التدریس 

  علم یكون من السهل علیه استخدام خطط التعلیم الفردي والجماعيومعرفة نواتج الت

  قد یلجأ المدرس إلى استخدام أسالیب لفظیة تعلیمیة كالمحاضرة  ):كیف أدرس؟(طرق التدریس

والحوار، أو تعبیریة كحاالت التطبیق الحركي، أو منهجیة كالتعلیم المبرمج، أو قد تكون تنظیمیة، 

ق التدریس دور هام في إثارة ائمجموعات الصغیرة، بالتالي تلعب طر كما هو الحال في نقاش ال

 التعلیمیة التي یستخدمها األنشطة والوسائل،فع لدیه من خالل الطرق المستخدمةالطالب وتولید دوا

 )     ok.06/072013 P17)www.uoisan.edu.iq/library/admin/bo://http  .المدرس

  والمناخ یلعبا دورا كبیرا في عملیة التعلم، أي تنظیم  البیئة ):أین أدرس؟(البیئة التعلیمیة

المظاهر المادیة لحجرة الدراسة مثل التهویة واإلنارة وتنظیم التجهیزات كالمقاعد وأجهزة العرض 

  )28ـ،27، ص ص2010الحریري، .( بطرق تساعد على التعلیم والتعلم

  متعلم یمكن أن یعطي إجابتین ألي في الریاضیات مثال ال ):لماذا أدرسها؟(المبادئ والمفاهیم

سؤال ریاضي، اإلجابة األولى یكون المتعلم بالفعل مدرك لها من خالل تطبیقات الریاضیات في 

الحیاة العلمیة، واإلجابة األخرى تكون مرتبطة بالمفاهیم والنظریات الریاضیة، ویجب أن یستخدم 

ونأتي إلى السؤال الذي یجب أن یوجهه  المدرس الطریقتین أثناء التدریس لیثري خبرات المتعلم،

  .المدرس إلى نفسه

http://www.uoisan.edu.iq/library/admin/book.06/072013 P17)  .
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 التدریس عملیة مقصودة ومخططة تتكون من عناصر دینامكیة  :المقصود بعملیة التدریس

                          .تتفاعل مع بعضها البعض بهدف إحداث تعلم جید لدى التالمیذ

http://www.uoisan.edu.iq/library/admin/book.06/07/2013. P18).(  

    :أهمیة التدریس .7

  :كان للتدریس أهمیة كبرى یمكن أن تتضح معالمها في ما یلي      

   :نقل التراث الثقافي للناشئة 1.7   

، قد تختلف في طبیعتها وأهدافها " أن ال ثقافة بدون مجتمع، وال ومجتمع بدون ثقافة"لقول یمكن ا     

خرى، ولذلك كان لزاما على المجتمع أن یوجد من یقوم بعملیة التدریس لنقل التراث الثقافي ألعن فترة 

سانیة تتناسب الخاص بالمجتمع ألبناء المجتمع نفسه، وكذلك انتقاء واختیار عناصر من الثقافة اإلن

  .وأوضاع المجتمع

  :تكوین االتجاهات السلوكیة المرغوبة 2.7

البیئة االجتماعیة تنعكس على تكوین شخصیة الفرد، واتجاهاته العقلیة والعاطفیة، وتحدید أنماطه    

السلوكیة وذلك عن طریق التدریس، على أن تكون هذه االتجاهات مالئمة للعصر والمجتمع في آن واحد، 

المجتمعات األخرى كلها  فطریقة التفكیر وكیفیة تفسیر الظواهر المختلفة، وعدم التعصب، واحترام ثقافة

 .اتجاهات یكون للتدریس دور كبیر في مساعدة الطالب على اكتسابها

 

 

  

http://www.uoisan.edu.iq/library/admin/book.06/07/2013. P18).
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  : اإلرشاد والتوجیه 3.7

الذي  من خالل التدریس الفعال والناجحیتحمل األستاذ قدرا كبیرا في موضوع اإلرشاد والتوجیه، وذلك    

واهب، وكذلك مراعاة كل جوانب الشخصیة في یراعي ویهتم باستعدادات الفرد وقدراته واهتماماته وم

  .المتعلم

   :االهتمام بالصحة النفسیة للطالب 4.7 

البد لألستاذ أن یراعي في تدریسه أن یحصل الطالب على مقیاس صحیح لقدراتهم، حتى یعرف كل      

الطلبة  یسعى أیضا إلى معرفة أسباب الفشل التي یتعرض لها  بعضو ،  طالب منهم قدراته الحقیقیة

ویحاول إزالة تلك األسباب ألنها قد تكون مرتبطة بأسباب نفسیة، كما یحاول أن یتعرف على ما یعاني 

ثر نفسیا بالسلب على من الطالب من مشكالت، ومحاولة حلها أو تحویلها إلى المختصین، حتى ال تؤ 

  .حیاة الطالب

  : غرس روح البحث العلمي 5.7 

ودا مستمرة لغرس روح البحث العلمي لدى الطالب، وذلك عن طریق یمكن األستاذ أن یبذل جه    

  .التدریس بواسطة األسالیب الفنیة للبحث ومناقشة طالبه في بحوثهم ونتائجها، وكیفیة إجرائها

  ) 25 22، ص ص 1997الخطیب، ( 

  )27، ص2006میخائیل، صادق صالح، محمود (  :لتدریس أهداف كثیرة نذكر منهالو   

 تشجیع االبتكار والتجدید فكرا وأسلوبا لدى الطلبة.  

 تطویر حب المبادرة والرغبة في تحمل المسؤولیة.  

 مساعدة الطلبة على مشاكلهم الشخصیة والتربویة.  
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 رعایة وتطویر مفهوم الذات اإلیجابي لدى الطلبة.  

  :طرائق التدریس .8

طریقة التدریس أداة فعالة من أدوات تحقیق األهداف التربویة والتي من خاللها یتحقق الهدف  تعتبر    

المركزي للدولة من التربیة والتعلیم ونهجها التربویة وتتضح الحاجة إلى الطریقة من كونها األسلوب الذي 

  .یتبعه المعلم ومن خالله یمكن إحداث التعلیم لدى المتعلمین

   :ق التدریستعریف طرائ  1.8

تعرف على أنها مجموعة من الخطوات التي یضعها ویتبعها المدرس بهدف إیصال المادة العلمیة      

مستعینا باألسالیب والوسائل المتاحة على أن تكون هذه الطرائق مستجیبة والتكوین النفسي لهم  طلبةإلى ال

لتي أثرت بشكل كبیر على هذه الطرائق وعوامل البیئة المحیطة بها فیها الضغوط والقیود الخارجیة وا

وأوجه االختالفات بینها مما یجعل من الصعب جدا أن تحدد طریقة واحدة لجمیع األساتذة ولجمیع الطلبة 

  :والمواد المختلفة وذلك الختالف العوامل التالیة

 طلبةاختالف خصائص التكوین النفسي لل.  

 اختالف المواد العلمیة والمواضیع.  

 دافاختالف األه.  

 اختالف الوسائل التعلیمیة المتوفرة.  

  یوسف، عثمان .( اختالف عوامل البیئة الخارجیة وتأثیرها على مواقف ودوافع وحاجات ورغبات الطالب

  ) 54 53، ص ص2005یوسف عثمان 
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لیصل بالمتعلم إلى التعلم  وتعرف طریقة التدریس بأنها سلسلة من الفعالیات التي یقوم بها المعلم   

  )132د س ، ص دغة ، كادي،( .الفعال

وال توجد طریقة تدریس بعینها یصلح استخدامها في كل المواقف الصفیة ولكل المواضیع والمواد     

الدراسیة، فطرائق التدریس كثیرة وعدیدة وما یصلح منها في موقف تعلیمي معین ال یصلح في موقف 

  .آخر

تدریسیة التي أثبتت جدواها مع معلم قد ال تكون فاعلة مع معلم آخر، بل أكثر من ذلك والطریقة ال   

فالطریقة التي استخدمها المعلم مع صف معین قد ال یحسن استخدامها مع صف آخر ولنفس الموضوع 

  )20، ص2004سمارة، ( .مع معلم آخر

یسیر على مقتضاها في شرحه الطریقة التدریسیة هي الطریقة التي یرسمها المدرس لنفسه ل    

  )73، ص2003دندش، (.لدرسه

  ومن التعریفات السابقة یمكننا أن نعرف الطریقة التدریسیة بأنها سلسلة الفعالیات المنظمة التي یدیرها

  .المعلم داخل الفصل الدراسي لتحقیق أهدافه

  :بعض المفاهیم المتداخلة بطرائق التدریس.9

هناك بعض المفاهیم التي یجب أن نمیز بین دالالتها ألن البعض یرى أنها مرادفات لمفهوم واحد     

وهي إستراتیجیة التدریس وطریقة التدریس وأسلوب التدریس ومفاهیم ذات عالقات فیما بینها إال أن لكل 

  .منها دالالته ومعناه
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  :اإلستراتیجیة 1.9

الوسائل واألنشطة وأسالیب التقویم التي تساعد على تحقیق األهداف تتضمن مجموعة من األسالیب و     

عبد .( واإلستراتیجیة كذلك خطة منظمة یمكن تعدیلها ومتابعتها، هدفها تحسین أداء الفرد أثناء التعلم

  )19، ص2008الهاشمي، الدلیمي، 

یة، وقد تقوم اإلستراتیجیة واإلستراتیجیة أشمل وأوسع من الطریقة وأن الطریقة تقع ضمن اإلستراتیج    

على أكثر من طریقة تدریس وعلى طریقة تدریس واحدة ویتوقف ذلك على نوع من األهداف التي یسعى 

المدرس إلى تحقیقها، أما الطریقة فإنها تعتمد لتحقیق هدف محدد خالل موقف تعلیمي، فالطریقة هي 

  )30، ص2008عطیة، .( إحدى الوسائل التي تستخدمها اإلستراتیجیة لتحقیق التعلم

  : األسلوب 2.9  

، وهو ما ستاذأسلوب التدریس یرتبط بصورة أساسیة بالصفات والخصائص والسمات الشخصیة لأل    

یشیر إلى عدم وجود قواعد محددة ألسالیب التدریس ینبغي على األستاذ إتباعها أثناء قیامه بعملیة 

ل مرهونة بالمعلم وبشخصیته وذاتیته وبالتعبیرات اللغویة التدریس وبالتالي فإن طبیعة أسلوب التدریس تض

والحركات الجسمیة وتعبیرات الوجه واالنفعاالت ونغمة الصوت ومخارج الحروف واإلشارات واإلیماءات 

  )39، ص2008نبهان، .( عن غیره من المعلمین ألستاذالفردیة التي یتمیز بها ا

الكثیر من التربویین والباحثین في التربیة یخلطون عندما أن " محمود قیمر"وفي هذا الخصوص یقول     

  )13، ص2005أحمد، ( .یتكلمون عن فنیة الممارسة لألنشطة التدریس
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ویبین ممدوح سلیمان ذلك أن هذا الخلط لیس فقط في الكتابات والقراءات العربیة بل في الكتابات     

ائق التدریس وأسالیب التدریس وٕاستراتیجیات والقراءات األجنبیة وذكر أن هناك حدود فاصلة بین طر 

  )309، ص2005زیتون، .( التدریس

إذا فطریقة التدریس هي وسیلة االتصال التي یستخدمها األستاذ من أجل إیصال أهداف الدرس إلى     

طالبه، أما أسلوب التدریس فهو الكیفیة التي یتناول بها المعلم الطریقة واإلستراتیجیة هي خطة واسعة 

وعریضة للتدریس فالطریقة أشمل من األسلوب ولها خصائص مختلفة، واإلستراتیجیة مفهوم أشمل من 

االثنین فاإلستراتیجیة یتم انتقاؤها تبعا لمتغیرات معینة وهي بالتالي توجه اختیار الطریقة المناسبة والتي 

  .ةبدورها تحدد أسلوب التدریس األمثل والذي یتم انتقاؤه وفقا لعوامل معین

 :ویمكن تلخیص الفروق األساسیة بین اإلستراتیجیة والطریقة واألسلوب في التدریس في الجدول التالي   

http://www.uoisan.edu.iq/library/admin/book.06/07/2013 P24).( 
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  یبین الفرق بین اإلستراتیجیة والطریقة واألسلوب في التدریس): 2(رقم  جدول

  المدى  المحتوى  الهدف  المفهوم  

خطة منظمة   اإلستراتیجیة

ومتكاملة من 

اإلجراءات تضمن 

تحقیق األهداف 

الموضوعة لفترة زمنیة 

  محددة

رسم خطة متكاملة 

وشاملة لعملیة 

  التدریس

طرق، أسالیب، 

أهداف، نشاطات، 

مهارات، تقویم 

  وسائل، مؤثرات

فصلیة، شهریة، 

  أسبوعیة

اآللیة التي یختارها   الطریقة

المعلم لتوصیل 

المحتوى وتحقیق 

  األهداف

تنفیذ التدریس 

بجمیع عناصره 

  داخل غرفة الصف

أهداف، محتوى، 

أسالیب، نشاطات، 

  تقویم

موضوع مجزأ 

على عدة 

حصص، حصة 

واحدة، جزء من 

  حصة

الذي یتبناه النمط   األسلوب

المعلم لتنفیذ فلسفته 

التدریسیة حین 

التواصل المباشر مع 

  الطالب

تنفیذ طریقة 

  التدریس

اتصال لفظي، 

اتصال جسدي 

  حركي

جزء من حصة 

  دراسیة
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  :ممیزات الطریقة الجیدة في التدریس  .10

 تراعي المتعلم ومراحل نموه ومیوله  

 تستند على نظریات التعلم وقوانینه  

 تراعي خصائص النمو للمتعلمین الجسمیة والعقلیة  

 تراعي األهداف التربویة التي نرجوها من المتعلم  

 تراعي طبیعة المادة الدراسیة وموضوعها  

 50، ص 2010الحریري، (. تراعي على تنمیة تفكیر المتعلمین( 

  )52، ص2003جامل، ( . :وهناك أسس عامة لنجاح طریقة التدریس وندرجها فیما یلي

 أن تكون الطریقة موافقة للعمر الزمني والعقلي للطالب ولظروفهم االجتماعیة.  

  أن تأخذ الطریقة بالترتیب المنطقي في عرض الدرس بحسب ما تتطلبه القواعد المنطقیة العقلیة

  .لذلك

 أن تأخذ الطریقة باعتبار الفروق الفردیة بین الطالب. 

 بأنهم یتقدمون إلى مستویات أعلى  وفر الطریقة أوقات للتدریب تشعر الطالبأن ت  

 أن یكون موقف الطالب في الطریقة ایجابیا طوال مراحل الدرس. 

 ن تثیر اهتمامه وبواعثه ونزعته إلى االكتشاف واالبتكار أنمي الطریقة التطلع لدى الطالب و أن ت

 .والبحث

 تبعث الطریقة على السرور واالنتباه وأن یسلك المعلم إلى ذلك أسهل السبل وأقربها إلى الغایة أن. 

 نخبة .(أن تثیر الطریقة التفكیر الجید وتحمل الطالب على التتبع والدراسة المستمرة من مختلف مصادرها

  )17، ص2009من المتخصصین، 

  ف الصفیة الطارئة ذلكمرونة الطریقة وصالحیتها للتكیف إذا اقتضت الظرو. 
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 أن تنظم خطوات الطریقة بحسب الوقت المخصص للحصة. 

 أن تنمي الطریقة االتجاهات السلیمة واألسالیب الدیمقراطیة. 

  أن تراعي الطریقة صحة الطالب البدنیة والنفسیة والعقلیة.  

  ) 94ـ 93كاتوت، ص ص.(  :وهناك سبع قواعد منطقیة عقلیة وهي

  إلى المجهولالتدرج من المعلوم.  

 التدرج من السهل إلى الصعب فاألصعب.  

 التدرج من الواضح المحدد إلى المبهم.  

 التدرج من المحسوس إلى المعقول .  

 التدرج من المألوف إلى غیر المألوف.  

 التدرج من المباشر إلى غیر المباشر.  

 التدرج من البسیط إلى المركب فاألكثر تركیبا.  

  :الصحة النفسیة العقلیةكما أن هناك قواعد لمراعاة 

 عدم تخویف الطالب وتهدیدهم أو إقالقهم. 

 تنمیة االنضباط الذاتي لدى الطالب وتجنب القسوة والشدة المتناهیة. 

 خلق رغبة العمل والتعاون بین الطالب. 

 تكلیف الطالب بأعمال وتدریبات یستطیعون أن ینجحوا في انجازها. 

  نااستحسان عمل الطالب وحفزهم حفز متواز. 
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  :أهمیة طریقة التدریس .11

تكمن أهمیة الطریقة في تحقیق جملة من الفوائد لكل من األستاذ والطالب والمادة الدراسیة وهي      

  :كاآلتي

 في إیصال المعلومات والخبرات إلى الطلبة بسهولة ویسر ستاذإنها تساعد األ.  

  المرغوبةتعین األستاذ على تخطیط الوقت والجهد للوصول إلى األهداف.  

 تساعد األستاذ على تحدید الوسائل واألنشطة التعلیمیة المناسبة لموضوع الدرس.  

 تعین الطلبة على التفاعل الجید مع األستاذ واالستجابة له.  

 201، ص2012، مهدي خالدجاسم،حاتم .(تجعل المادة الدراسیة تعلم بشكل منظم ومتدرج وواضح(  

  :أنواع طرائق التدریس .12

  :المحاضرةطریقة  1.12

من أقدم طرائق التدریس یعرض فیها األستاذ الحقائق والمبادئ التي یحفظها الطالب ویفهمها لكنها    

مملة في بعض األحیان رغم أنها تتناسب مع اإلمكانیات المحدودة، وعلى المحاضر التركیز على 

بالوسائل التعلیمیة المتقدمة  االستعانةبالتعلیقات والشروح ووجهات النظر في الموضوع المعروض والمفید 

  )389، ص 2010فرفار، .(وتجارب العرض لتصبح المحاضرة موقفا تعلیمیا مثمر

تعرف على أنها إجراء تعلیمي یحاول بمقتضاه المحاضر إثارة  :تعریف طریقة المحاضرة 1.1.12

 1980  بدوي، (. فویةاالهتمام والتأثیر والحث على التفكیر الخالق أو بث النشاط عن طریق الرسالة الش

  )172ص 
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وهي عملیة اتصال بین شخص أو عدة أشخاص حول موضوع معین أو فكرة محددة وتعتبر       

المحاضرة من أقدم طرائق التدریس وتصلح هذه الطریقة في المراحل التعلیمیة المتقدمة والدراسات 

لمواد الجامعیة أكثر من المراحل األساسیة والدنیا، وتصلح هذه الطریقة في المواد النظریة أكثر من ا

العملیة ویشترط في المحاضر أن یكون متخصصا في مادة أو موضوع المحاضرة وال تزال هذه الطریقة 

   )113، ص 2004سمارة، (.اأكثر استخداما لكونها األسهل من غیره

  )33، ص2002،بعارة، الخطایبیة( :وهناك خصائص یجب أن تتوفر في المحاضر الجید وهي كما یلي   

  معتدلةالتحدث بصورة  

  واضح ونطق سلیم) جوهري(امتالك صوت قوي  

 التنویع في نغمات الصوت  

 توظیف األسلوب اإللقائي الحواري  

 استخدام لغة بسیطة ومصطلحات التي تكون سهلة الفهم  

 حسن استعمال التعبیرات الوجهیة واإلشارات  

 التمتع بشخصیة مرحة وعدم التخوف من إظهار االبتسامة  

 والنظر إلى الطلبة واحدا تارة وعلى الصف بصورة عامة تارة أخرى التركیز 

 التمیز بالنشاط الدائم وبعث روح الحماس في أوساط الطلبة. 
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  :أنواع طریقة المحاضرة 2.1.12

  :تشیع أنواع وأنماط مختلفة من المحاضرة الجامعیة ویمكن عرضها فیما یلي     

  وفیها یلقي المدرس محاضرته بأسلوب خطابي  :ظیة المجردةالمباشرة أو اللف) الرسمیة(المحاضرة

ء المحاضرة دون إتاحة الفرصة لألسئلة أو المشاركة في المناقشة أثنا) نمط إذاعة األخبار(مباشر 

  .م أعمال الطلبة عن طریق االمتحانات القصیرة أو النهائیةویقو 

 ار المدرس بعضها والتي تقع ضمن وفیها یطرح الطلبة عددا من األسئلة، یخت: المحاضرة السؤال

  .المادة التعلیمیة ویعتبرها في نظره مهمة، ویشرحها ویجیب عنها أمام الطلبة

 وفیها یقدم المدرس المعلومات مباشرة وموضحة ) تفسیریة(: اإللقاء مع استخدام السبورة- المحاضرة

الرسومات التوضیحیة، بواسطة السبورة ویستعین المدرس بالسبورة لتوضیح النقاط الغامضة مثل 

وبالتالي فإن المحاضرة مزیج اإللقاء المسموع والمادة المكتوبة على السبورة وقد یشار إلى هذا النمط 

  .من المحاضرات بالمحاضرات التفسیریة

 مرات تتاح ) 4إلى  3(وفیها یلقي المدرس محاضرته، ویتخللها فرصة تقدر ب : النقاش- المحاضرة

وٕابداء الرأي ویستخدم هذا النمط من المحاضرات بشكل خاص عن تقدیم أمام الطلبة للمناقشة 

  .معلومات جدیدة للطلبة

 ویستخدم المدرس هذا النمط من المحاضرات عندما یرید أن یوضح أو : العرض التوضیحي- المحاضرة

كما في تشریح الكائنات الحیة أو كیفیة استخدام جهاز  یشرح بعض الموضوعات العملیة المخبریة

  .علمي

  وفیها یعطي المدرس المادة من خالل التطبیق في المحاضرة أو في المختبر أو : التطبیق–المحاضرة

  ...كما في میادین العلوم والفنون والموسیقى) الحقل(في الورشة التعلیمیة أو في المیدان
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 قف المحاضر عن إلقاء المحاضرة لیطرح أسئلة محددة، أو یكلف بعض وفیها یتو : التسمیع- المحاضرة

  .المادة التي أعدوها تسمیعا جهریا كما هو شائع في اللغات) أو تسمیع(الطلبة قراءة 

 وفي هذا النمط من المحاضرات یزود المدرس الطلبة : المحاضرة بأسلوب أخذ المالحظات المنظمة

شكل مواد مطبوعة تلخص المفاهیم واألفكار الرئیسیة في  بالمعلومات األساسیة للمحاضرة على

  .المحاضرة بوجه عام

  ویعتمد هذا النمط من ): كجهاز العرض، الشفافیات(المحاضرة المدعمة بالوسائل التعلیمیة

المحاضرات كما تدل التسمیة، على إعطاء المعلومات وعرضها باالستعانة بالوسائل التعلیمیة وفیها 

  . الصوتي بشكل متزامن معا-ضرة وتقدیمها باستخدام العرض البصريیتم عرض المحا

  :المحاضرة في التدریس الجامعي 3.1.12

تعتبر طریقة المحاضرة هي الطریقة الشائعة في التدریس الجامعي وهي التي تمكن الطلبة من      

تمع إلیه الطلبة ثم تلیها الحصول على المعلومات والمعارف العلمیة فاألستاذ یعتبر محاضر كلما تكلم واس

االكتشاف واالستقصاء وحل المشكلة واالستقصاء (طریقة المناقشة ثم طریقة االستقصاء بأنماطها المختلفة 

 )الخ.... السؤال، واالستقصاء الحر والموجه

في التعلیم الجامعي إلى عوامل عدیدة یمكن أن یكون من ) المحاضرة(وقد یرجع شیوعها وشعبیتها      

  :رزهاأب

  كثرة عدد الطلبة المسجلین في الشعبة الواحدة- 

  طبیعة المادة الدراسیة التي یدرسها عضو هیئة التدریس - 

  االلتزام بالمنهج المقرر - 
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  قلة المحفزات الستخدام طریقة بدیلة أو لدفع المدرسین إلى التجدید والتطویر - 

  أكثر ضبطا للصف - 

  .، أو الموقف السلبي للطلبة من عملیة التدریسضعف رغبة الطلبة بالمشاركة في الدرس - 

ولتحسین المحاضرة في التعلیم الجامعي وتفعیلها یقترح لومان نموذجا تدریسیا ثنائیا یعتمد على بعدین 

  :هما

ویتضمن هذا البعد وضوح كالم المدرس مع الطلبة وأثره  :اإلثارة الفكریة العقلیة :األول  

علیهم ویرتبطان بشرح المدرس وٕالقائه للمادة التعلیمیة وقد قسم بعد اإلثارة الفكریة إلى ) اإلیجابي(االنفعالي

  :مستویات ثالثة وهي

  واضح ومثیر بدرجة عالیة: مستوى عال أو متفوق   . أ

 واضح وممتع بشكل معقول: مستوى متوسط   . ب

  غامض وفاتر: ستوى متدنم   . ت

ویتطلب هذا البعد من األساتذة والمدرسین أن یعوا بعض الظواهر  :الصالت الشخصیة البینیة :الثاني    

نفسیة تزید من دافعیتهم - الشخصیة البینیة وبالتالي امتالك مهارات التخاطب مع الطلبة بأسالیب تربویة

ولتحقیق ذلك یجب على األستاذ تجنب استثارة العواطف للتعلم، واستماعهم له وتعلمهم الذاتي المستقل 

كما في ) إیجابیة(والسیما القلق الزائد والغضب إزاء المدرس وتبني عواطف وجدانیة ) السلبیة(الوجدانیة

الجید وقد قسم بعد ) التحصیل(شعور الطلبة أن المدرس یحترم الطلبة كأفراد ویراهم قادرین على اآلداء 

 : لبینیة إلى ثالث مستویات وهيالصالت الشخصیة ا

  .عالقة حمیمیة جدا، مفتوحة، تركز على الطالب ویمكن التنبؤ بها: مستوى عال  . أ
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  .المدرس دافئ نسبیا ویمكن التقرب إلیه وهو دیمقراطي ویمكن التنبؤ بسلوكه: مستوى متوسط  . ب

  .المدرس بارد، بعید ومسیطر وقد ال یمكن التنبؤ به: مستوى متدن  . ت

ومن خالل دمج البعدین السابقین اقترح لومان نموذج المدرس الجامعي الفعال و یهمنا أربعة نماذج      

  :من المدرسین الجامعیین وهم

 وهم األساتذة الذین یمتلكون القدرة على اإلثارة الفكریة والعقلیة بدرجة عالیة،  :األساتذة المكتملون

یة أیضا وهم یوصفون بأنهم ممتازون بالنسبة لكل طالب وفي وعالقتهم الشخصیة البینیة مع الطلبة عال

وقادرون على األداء بشكل ممتاز في قاعة المحاضرات وغرفة الندوات وقادرون أیضا على . كل موقف

تعدیل أسالیبهم التدریسیة من أجل تحفیز جمیع الطلبة باختالف مستویات تفكیرهم لتعلم المادة التي تبدو 

 .ها شيء مثیر البد من تعلمهلهم مهمة جدا وكأن

 بدرجة عالیة ) العقلیة(وهم المدرسون الذین یمتلكون القدرة على اإلثارة الفكریة  :المحاضرون البارعون

وعالقتهم الشخصیة البینیة مع الطلبة متوسطة وهم یوصفون بأنهم محاضرون ماهرون في الصفوف 

 .مع مثل هؤالء المدرسین األولیة الكبیرة، وكثیر من الطلبة یعملون بشكل أفضل

 العقلیة(وهم المدرسون الذین یمتلكون القدرة على اإلثارة الفكریة  :المیسرون أو المسهلون البارعون (

بدرجة وعالقتهم الشخصیة البینیة مع الطلبة عالیة، وهم یوصفون بأنهم ماهرون في الصفوف الصغیرة 

مدرسین، وهم الذین یتوقع لهم أن یكونوا قادرین المتقدمة ویحس كثیر من الطلبة بقربهم من هؤالء ال

على إثارة العمل والتعلم المستقل بمستوى عالي وهؤالء المدرسون هم الذین یبحث عنهم الطلبة بعد 

 .المحاضرة الصفیة

 وهم الذین یمتلكون الدرجة المتوسطة في كال البعدین وهم یوصفون بأنهم أكفیاء لمعظم : األكفیاء

 .صفوفالطلبة ومعظم ال
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والمدرسین الممتازین هم الذین یتفوقون في أحد هذین البعدین أو في كلیهما والبد أن تتوفر فیه        

  )220، 215، ص ص 2004زیتون، .(مهارة متوسطة على األقل لتحقیق أهداف المحاضرة

    : خطوات طریقة المحاضرة 4.1.12

  :هناك خطوات عدیدة تمر بها المحاضرة وهي كاآلتي   

  :یطلق علیها مرحلة اإلعداد ویشمل :المرحلة األولى  التحضیر

 كتشویق الطالب وشد انتباههم أو تحدید أسالیب التعارف: اإلعداد النفسي  

 مثل تحدید أهداف المحاضرة ونقاطها األساسیة أو تحدید األنشطة: اإلعداد الفكري  

 حظات والتعلیقات الجانبیة واالطالع ویشمل كتابة المحاضرة بالتفصیل وكتابة المال: اإلعداد الفني

  .على الصف لمعرفة مناسبته للمحاضرة

ویقوم األستاذ بمراجعة الخطوط العامة للمحاضرة السابقة مع الطلبة، وٕاذا كان  :المرحلة الثانیة التمهید

  .موضوع جدید سرد قصة أو حادثة تتصل بالمحاضرة

یقوم فیها األستاذ بتأسیس عالقات إنسانیة مع الطلبة وشد انتباههم وعرض  :المرحلة الثالثة المقدمة

  األفكار األساسیة للمحاضرة

ویشمل تغطیة األستاذ جوانب الموضوع وتنظیم المعلومات، وممارسة إستراتیجیة  :المرحلة الرابعة العرض

  وأسالیب تساعد على التعلم

ذ مع الطلبة أهم الحقائق والمفاهیم واألفكار في وفیها یلخص األستا :المرحلة الخامسة الخالصة

  )93، 92، ص ص 2005فرج،(.المحاضرة

  )215، ص  2004زیتون،( :ولكي یجعل األستاذ طریقة المحاضرة أكثر فاعلیة ونجاحا فإنه یتبع ما یلي
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 المتحركة، السبورة، اللوحات، األفالم الثابتة و :تدعیم الحوار الشفوي بوسائل سمعیة وبصریة متنوعة مثال

 .وتقنیات التعلیم األخرى

  تشجیع الطلبة على طرح األسئلة ومناقشتها، مع عدم المغاالة فیها لتجنب تشتیت أفكار الطلبة

 .وخروجها عن موضوع الدرس

 تقسیم مراحل المحاضرة بحیث تتناسب مع الزمن المتاح للحصة. 

 أسالیب واضحة ومشوقة من إشارات جسدیة ونبرات صوتیة لجذب انتباه الطلبة وشدهم إلى  استخدام

 .الدرس

  إثارة اهتمام الطلبة ومراقبة ردود أفعالهم باستمرار وتعدیل أسلوب اإللقاء أو الشرح كما اقتضى األمر

 .ذلك

  ة مع ما سوف یعطي یفضل إنهاء المحاضرة بملخص أو بنتیجة بحیث تربط ما تم تعلیمه في المحاضر

 .في المحاضرات القادمة

    

  

 

 

 

  مخطط یوضح خطوات المحاضرة: )8(شكل رقم 

  

تحدید أهداف  اختیار المحتوى

 المحاضرة

االستعداد لتقدیم 

 المحاضر

 الشرح المناقشة  الغلق



  طرائق التدریس 

 

  :ممیزات طریقة المحاضرة 5.1.12

الوقت، فهي تتیح مجاال للمدرس بأن یغطي خاللها قدرا كبیرا من تعتبر طریقة المحاضرة اقتصادیة في  - 

 .فهي ال تحتاج إنشاء مختبرات وشراء أجهزة ومعدات وأدوات، ومن جهة أخرى الدراسیة المادة

باستخدام طریقة المحاضرة، یمكن وضع عدد أكبر من الطلبة بنفس الفصل وهذا یساعد على حل  - 

 .مشكلة عدد الطلبة الزائد

جاال لألستاذ بأن ینمو ویطور نفسه علمیا بشكل أفضل، ألن هذه الطریقة تجعله یحضر مادته تتیح م - 

 .العلمیة التي سیلقیها

تسمح بعرض المعلومات عرضا متصال ومنظما ومترابطا ال مجال فیه للثغرات والفجوات التي تشتت  - 

 .لوا إلیها بأنفسهمویستطیع الطالب اإلفادة من تلك المعلومات التي یصعب أن یص ،االنتباه

 .تساعد األستاذ على حفظ الهدوء والنظام في الفصل - 

تصلح هذه الطریقة للكبار الذین یمكنهم التركیز على استیعاب عناصر الموضوع ولدیهم قدرة أكبر في  -

سالمة .(لذلك فإنها تصلح بشكل خاص في تدریس طالب المرحلة الجامعیة. فهم األشیاء المجردة

 )145، ص 2009وآخرون،

طریقة المحاضرة تقرب األلفة بین الطالب وأستاذهم السیما إذا كان شرحه واضحا وتفاعله معهم یتسم  - 

بالفاعلیة ویتخلل إلقاءه بعض المزاحات البسیطة التي تكسر الروتین والملل ویخفف من حدة الجو 

 )65، ص 2010الحریري، (. الرسمي

  :سلبیات طریقة المحاضرة 6.1.12

 لبمن جانب الطا:  

 تجعل الطلبة یعتادون االستماع والتلقي ویخیم علیهم الملل والسامة 



  طرائق التدریس 

 

 شرود أذهان الطلبة عن تتبع المحاضرة ألسباب عدیدة 

 تغرس فیهم روح االعتماد واالتكال على المدرس في حصولهم على معلومات المادة 

 تبعد عنهم روح البحث واالستقصاء واإلبداع 

 ال تشجعهم على التفكیر والتحلیل أو االستنتاج 

 عدم بقاء أثر كبیر للمعلومات الملقاة في أذهان الطلبة 

 ال تحقق األهداف المرجوة من تدریس العلوم الهندسیة أو الفنیة 

 تخالف فلسفة التربیة الحدیثة التي تجعل الطلبة نقطة االرتكاز في التربیة والتعلیم 

 ین الطلبةاختفاء ناحیة التعاون ب 

 من جانب المدرس:  

 الخروج عن تسلسل موضوع المادة المعطاة أو إعطاء معلومات ال تتعلق بالموضوع 

 تزوید الطالب بما قد ال تقبله مداركهم وعقولهم 

 إكثار المدرسین من استخدامها دون غیرها بال تجدید وال إبداع 

  صحیحاعدم توافر الخبرة لدى أكثر المدرسین باستخدامها استخداما 

 ال یستطیع األستاذ معرفة طالبه أو تقویمهم بصورة مستمرة 

 ال تساعد على اكتشاف الفروق الفردیة بین الطلبة 

  تستند إلى فلسفة التربیة القدیمة التي تؤكد على جعل المدرس هو العملیة التعلیمیة التربویة، فتلقي

 )95، 94 ص ، ص2005فرج،(. العبء في الحصول على المعلومات وضخها واسترجاعها

  :طریقة المناقشة 2.12

تعتبر طریقة المناقشة من الطرائق الجیدة التي تضمن اشتراكا إیجابیا في العملیة التعلیمیة التعلمیة        

والمبدأ الذي تقوم علیه هو أن یشترك األستاذ مع طلبته في طرح المادة التعلیمیة لمناقشتها، وبالتالي 



  طرائق التدریس 

 

فهمها وتفسیرها وتحلیلها وتقویمها ولهذا ینظر إلى المناقشة كطریقة تدریسیة شائعة خاصة إذا ما أحسن 

  . إعدادها وتنظیمها وقیادتها وتنفیذها من قبل األستاذ والطلبة

  :تعریف طریقة المناقشة 1.2.12

هم في موقف تعلیمي تعرف على أنها عملیة تفاعلیة تدور بین المدرس وطلبته أو بین الطلبة أنفس   

تعلمي معین حول موضوع ما أو مشكلة محددة من أجل فهمها وتحلیلها وتفسیرها، رغبة في الوصول إلى 

  )242، ص2014زایر، عایز، .(حلها واتخاذ القرارات بشأنها

  :المناقشة طریقة أنواع 2.2.12

 تقسم المناقشة من حیث عدد المشاركین إلى :من حیث عدد المشاركین: 

  وهي على نوعین النوع األول هي المناقشة الثنائیة التي تتم بین األستاذ والطالب  :المناقشة الثنائیة

حیث أن األستاذ یقوم بطرح األسئلة على الطالب، ویقوم الطالب باإلجابة والتعلیل، والنوع الثاني تكون 

اش في سبیل التوصل إلى اإلجابات المناقشة بین طالبین فقط یتبادالن األسئلة واإلجابة ویدور بینهما نق

  )73، ص 2010الحریري، (. الصحیحة، ویكون دور األستاذ هنا هو دور المشرف والموجه فقط

 طریقة االشتراك في عمل جماعي تحت إشراف رئیس في مناقشة مشاكل ملحة  :المناقشة الجماعیة

  )177، ص 2006ان، حمد(. للحصول على اهتمام المشاركین في المناقشة أو التخاذ قرارات

وتستخدم المناقشة الجماعیة إذا كان الهدف من الدرس هو تبادل األفكار واآلراء والتوصل إلى نوع         

معین من االتفاق حول موضوع معین، أو اتخاذ بعض القرارات بشأن خطة عمل أو مشروع ما،أو حل 

یتسنى لكل منهم الفرصة المشتركة اإلیجابیة ویشترط أال یزید العدد على ثالثین طالبا حتى . مشكلة معینة

السید علي، (. في المناقشة ویفضل إعادة تنظیم مقاعد الطالب في شكل دائرة حتى یرى كل منهم اآلخر

  )107، ص 2009،بسیوني



  طرائق التدریس 

 

 تجرى المناقشة عادة إلشراف األستاذ وٕادارته أو قد تدار من قبل أحد  :من حیث إدارة المناقشة

الطلبة وبإشراف األستاذ بشكل غیر مباشر، وفي الحالة األولى یقوم األستاذ بإدارة المناقشة وٕاثارة األسئلة 

ستاذ وفسح المجال أمام الطلبة للتحاور أو لطرح اآلراء أو القیام بمناقشته بعضهم البعض تحت إشراف األ

ووفق ما یحدده من األفراد وما یسمح به من الوقت، أما في حالة قیام أحد الطلبة بإدارة المناقشة، فقد یقوم 

األستاذ بتقسیم الطلبة إلى مجموعات ویتم اختیار طالب لكل مجموعة إلدارة النقاش للتوصل إلى الحقائق 

ة النقاش بدال من األستاذ بحیث تقع علیه المطلوبة، وقد یقوم الطالب باختیار أحدهم لكي یقوم بإدار 

مسؤولیة الضبط والسماح للطلبة بالمشاركة في المناقشة وطرح األسئلة المناسبة من قبله والسماح للطلبة 

باإلجابة، وقد یتدخل األستاذ في حالة وجود نقص في المعلومات أو وجود خلل في صحة المعلومات 

 .المطروحة

 تختلف المناقشة باختالف المحتوى والموضوع فإذا كان الموضوع  :المناقشة من حیث الموضوع

جیدا یجهله الطلبة، فإنه یتوجب على األستاذ إن یقوم باإلشراف المباشر على النقاش وطرح المادة 

أما إذا كان الموضوع یتعلق بالخبرات السابقة للطلبة، فإنه من الممكن أن یسمح للطلبة بإدارة . العلمیة

لمشاركة الجماعیة فیها، والمناقشة الطویلة تعتمد على المناقشات القصیرة ألن كل عنصر في المناقشة وا

المناقشة الطویلة یمثل مناقشة قصیرة تتعلق بجزء واحد أو عنصر واحد، ویفضل في كل أنواع المناقشات 

 )74، ص 2010الحریري، .(االستعانة بالوسائل التعلیمیة المناسبة

 ترمي المناقشة الحرة الحصول على األفكار الجدیدة والمبتكرة والمفاجئة التي تأتي  :المناقشة الحرة

نتیجة الحركة الحرة للعقل في موضوع أو قضیة ما، وتستعمل هذه الطریقة داخل غرف الدراسة مع 

الصغار والكبار على حد السواء ویمتاز هذا النوع من المناقشة بفاعلیته في الوصول إلى التعمیمات، 

إال أنه في الوقت نفسه تحتاج هذه الطریقة لوقت طویل نسبیا، . طرق مبتكرة في حل المشكالت وتجاوزهاو 

 .فضال على أن المناقشة قد تصل إلى نهایتها دون الوصول الى قرار



  طرائق التدریس 

 

 تهدف إلى الوصول الى األفكار والمعلومات أیضا عن طریق الطلبة، ولكنها  :المناقشة الموجهة

، 2014زایر، عایز، .(ناقشة الحرة تركز على موضوع معین من أجل الوصول فیه إلى قراربالمقارنة إلى الم

 )243ص 

  :خطوات طریقة المناقشة 3.2.12

  :تسیر طریقة المناقشة وفق خطوات محددة وٕاجراءات خاصة وهذه الخطوات هي

 یتوقف نجاح خطوات المناقشة على كیفیة اإلعداد للمناقشة وذلك من خالل قیام  :اإلعداد للمناقشة

األستاذ بالبحث عن مصادر المعلومات وتحدیدها وقراءتها واختیار نوع المعلومات التي یراها مناسبة 

 .لیقدمها للطلبة مع إعداد األسئلة المناسبة للنقاش

 منها، یقوم األستاذ بتقسیم المادة التي قام بها وتوزیع بعد جمع المعلومات واختیار المناسب  :الترتیب

األسئلة وتحدید الموضوعات التي ستطرح للمناقشة مع تعیین الفترة الزمنیة لكل موضوع وعدد 

المشاركین فیه، ویمیل بعض المعلمین إلى البدء فیما یتعلق بخبرات الطلبة وفتح باب المناقشات 

 .شة ذات الموضوع البعید عن خبرات الطلبةالقصیرة تمهیدا للدخول في المناق

 یتم تنفیذ المناقشة بعد اإلعداد والترتیب وذلك بإتباع الخطوات التالیة :التنفیذ: 

 تحدید المكان والزمان الذي ستجرى فیه وفي حدوده المناقشة 

 تحدید موضوع المناقشة وتوضیح أهدافه 

 آرائهم الخاصة تدریب الطلبة على طریقة التفكیر السلیم والتعبیر عن 

 تنظیم إدارة المناقشة تنظیما تربویا سلیما 

 كتابة عناصر الموضوع على السبورة 

 التأكد من الحضور الكلي قبل بدء المناقشة 

 حسن استخدام الضبط والربط داخل قاعة المناقشة 



  طرائق التدریس 

 

 تحفیز الطلبة وٕاثارة دوافعهم ومیولهم وتشویقهم للموضوع 

 دل والمناقشة التي تدفع المتعلمین إلى التأمل والتفكیر من أجل البحث طرح األستاذ لألسئلة المثیرة للج

 عن اإلجابات الصحیحة 

 فتح باب الحوار والمناقشة بین األستاذ والطلبة وبین الطلبة أنفسهم، وقیام األستاذ باإلشراف والتوجیه 

المناقشات الجماعیة، نضیف إلى كل ما ذكر أهمیة قدرة األستاذ على توزیع المجموعات في حالة       

وحسن إدارة الوقت واستغالله االستغالل األمثل، مع ضرورة تحقیق االنضباط داخل القسم وتدریب الطلبة 

  .على حسن اإلصغاء وعلى إتباع آداب الحوار

 یقوم األستاذ بتقویم هذه الطریقة من بدایة الدرس وذلك من خالل قدرته على شد انتباه الطلبة  :التقویم

 )110، ص 2010الحریري، (. اهتمامهم ومشاركتهم في المناقشة وطرح اإلجابات الصحیحة وٕاثارة

  :شروط استخدام طریقة المناقشة 4.2.12

  :لكي تصبح المناقشة طریقة فعالة في التدریس البد من مراعاة الشروط التالیة

 یجب تعرف طبیعة األهداف التربویة للموقف التعلیمي التعلمي 

 أال یتجاوز حجم مجموعة المناقشة ثالثین طالبا وأال یقل عن اثنین یجب 

 أن یكون الطالب على قدر من الدرایة والعلم بالموضوع المراد مناقشته 

  أن یعد األستاذ األسئلة التي یرى أن یدور حولها موضوع المناقشة إعدادا متقنا، بحیث تكون مبسطة

إلى التفكیر واالستفسار وحب االستطالع، ویؤدي إلى تنمیة ومتتابعة وهادفة، ومن النوع الذي یدفع 

 )106، ص 2009،بسیونيالسید علي، . (قدرة الطالب على إدراك العالقات

 كتابة العناصر األساسیة للمناقشة 

 تلخیص المدرس إلى ما توصل إلیه المناقشون 



  طرائق التدریس 

 

 ابتعاد المدرس عن االنغماس في المناقشة والتوقف عند التوجیه والضبط 

 90، ص 2005فرج،. (قدیم خالصة المناقشة وربط عناصرها ببعضها البعضت( 

  :استخدام طریقة المناقشة تزامیم 5.2.12

  :تعد المناقشة عامال مشتركا في معظم طرائق التدریس، لما لها من مزایا مثل

 تثیر اهتمام وانتباه الطالب، مما یقلل من مشكلة السرحان 

 المناقشة تجعل الطالب إیجابیا طوال فترة 

 تراعي الفروق الفردیة 

 تزید من ثقة الطالب بنفسه 

 106، ص2009،بسیوني السید علي،.(تنمي روح التعاون والتنافس بین الطالب( 

 یتعرف األستاذ على مواطن القوة لدى طلبته فیعززها ویتعرف على مواطن الضعف فیتلقاها 

 ن، وبالتالي تصقل شخصیتهتنمي عند الطالب الجرأة في الكالم والتحدث أمام اآلخری 

 121، ص 2004سمارة، .(تعطي الطلبة تغذیة راجعة( 

  :طریقة المناقشةسلبیات  6.2.12

 االهتمام بالطریقة على حساب األهداف 

 ضیاع الوقت بسبب كثرة المتكلمین قبل تحقق األهداف المحددة 

 لعدم االستعداد الجید أو القصور في التخطیط االبتعاد عن الموضوع األصلي إما 

 وقوع بعض المشكالت االنضباطیة لعدم تقید الطالب باألدب 

 91ص ،2005فرج، .(ضیاع الفوائد المستوفاة من المناقشة لعدم االهتمام الالزم من المدرس أو الطالب( 

 ستاذ من طلبته تحضیر قد تتحول إلى جلسة رتیبة مملة خالیة من اإلثارة ال سیما عندما یطلب األ

 الدرس في بیوتهم ثم تسمیع ما قرؤوه



  طرائق التدریس 

 

 طریقة المناقشة تتسبب في هدر وقت الدرس في حالة كون أسلوبها غیر فعال وغیاب التنظیم 

 قد تتسبب المناقشة في إحراج بعض الطلبة نتیجة لتعلیقات زمالئهم أو االستخفاف بآرائهم 

 ناقشة هي عدم اهتمام بعض األساتذة بإدارة الوقت إضافة إلى ما ذكر فإن من عیوب طریقة الم

                والتخطیط السلیم الستخدامه مما یضیع الكثیر من الوقت المخصص للدرس إضافة إلى أن عدم 

قدرة األستاذ على القیادة یشكل عائقا كبیرا أمام طریقة المناقشة التي تحتاج إلى تنظیم جید وتوزیع 

قة المناقشة یمكن أن تدفع بعض الطلبة لطرح بعض األفكار المرفوضة أو قد لألدوار، كما أن طری

تكون خارج موضوع المناقشة مما یتسبب في إحراج األستاذ ومحاولة إصالح الوضع بطریقة 

 )83، ص 2010الحریري، .(لبقة

  )246، ص 2014زایر، عایز،( :ومن صعوبات استعمال طریقة المناقشة في التدریس

  المحافظة على استمرار المناقشات بین الطلبة 

 االمتناع عن الكالم قبل الوقت 

 الحاجة إلى المرونة والتركیز الذهني 

  الخارجة عن الموضوع أوصعوبة التعامل مع اإلجابة الغیر موفقة 

  صعوبة خلق البیئة المالئمة لتشجیع بعض الطلبة على المناقشة بسبب خوفهم الشدید من الوقوع في

 . خطأال

 :طریقة حل المشكالت 3.12

الطرائق  نترض بالطالب أن یتعلمها، وتعد متعد مهارة حل المشكالت من المهارات الرئیسیة التي یف    

التعلیمیة الناجحة لكثرة المتغیرات والمشكالت التي طرأت على هذا العصر، وتعرف بأنها تلك الطریقة 

التدریسیة التي تضع الطالب في موقف مشكل یدفعه للتساؤل والتفكیر، مما سیؤدي إلى القیام بمجموعة 
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وٕاذا فشل في التوصل . لبدء في حلهمن األنشطة التي تمكنه في النهایة من التوصل إلى تفسیر المشكل وا

  )152، ص  2006 بدرخان،(. إلى الحل الصحیح فإنه یراجع أفكاره ونشاطاته من جدید

  :تعریف طریقة حل المشكالت 1.3.12

أحد الطرائق التدریسیة التي یقوم فیها األستاذ بدور إیجابي للتغلب على صعوبة ما تحول بینه وبین      

هدف یسعى إلیه، صعوبة تحول : الموقف مشكلة البد من توافر ثالثة عناصر تحقیق هدفه ولكي یكون

  .دون تحقیق الهدف، رغبة في التغلب على الصعوبة عن طریق نشاط یقوم به الطالب

  :یجمع أسلوب حل المشكالت بین :حل المشكالتطریقة أسالیب  2.3.12

 فمنه ینتقل العقل من الخاص إلى العام أي من الحالة الجزئیة إلى القاعدة التي  :األسلوب االستقرائي

  .الحل إلىتحكم كل الجزئیات التي ینطبق علیها نفس القانون أو من المشكلة 

 ینتقل عقل الطالب من العام إلى الخاص أي من القاعدة إلى الجزئیات :األسلوب القیاسي .           

              )11 13http// : faculty.ksu.edu.sa/74637/doclib/%20.14/03/2015 p( 

  :خطوات طریقة حل المشكالت 3.3.12

  :إن التعلم بأسلوب حل المشكلة یتطلب خطوات منتظمة هي     

 وتعرف بأنها تلك المرحلة التي یشعر فیها الفرد بأنه یعرف ما یرید تحقیقه ولكن  :اإلحساس بالمشكلة

أي على المتعلم أن یعرف ما یرید ویعرف ما یعیق إرادته وبذلك یمكن القول أن ، . هناك ما یعیق ذلك

 )222، ص2006مرعي، الحیلة، ( .إحساسا بالمشكلة قد حصل

 رحلة عن طبیعة مشكلته من خالل عناصرها وحجمها على یعبر الطالب في هذه الم :تحدید المشكلة

 هیئة سؤال یتطلب حال
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 هنا یقوم الطالب بجمع المعلومات والبیانات المتصلة والعناصر المشتركة والمختلفة  :جمع المعلومات

بینها، بمعنى أن البدائل والفروض تنطلق في العادة من األسباب الكامنة وراء المشكلة، مع ضرورة 

 استبعاد العناصر التي لیس لها عالقة كبیرة بحل المشكلة

 ابة التفسیرات أو الفرضیات اعتمادا على البیانات والمعلومات، یقوم الطلبة هنا بكت :صیاغة الفرضیات

 وبالتالي اقتراح طرق الختبار هذه الفرضیات والتي تعود إلى وسائل الختبار هذه الفرضیات

 الطالب هنا یختار الفرضیة األنسب وذلك من خالل رفض الفرضیات األخرى ثم یقوم  :تنفیذ الحل

ت إلى أن یصل إلى الحل المطلوب، ثم یقوم باختبار الفرضیة التي بتجربة الحلول وتسجیل المالحظا

 )153،ص 2006بدرخان، (. أعطت أفضل الحلول مرة ثانیة للتحقق من صحتها

  

 

  :شروط استخدام طریقة حل المشكالت 4.3.12

  :إن استخدام حل المشكلة كطریقة تعلیمیة تعلمیة یحتاج إلى عدد من الشروط ومنها

 قادرا على حل المشكالت بأسلوب علمي صحیح، ویعرف المبادئ واألسس  أن یكون األستاذ

 واالستراتیجیات الالزمة لذلك

  أن یمتلك القدرة على تحدید األهداف وتبني ذلك في كل خطوة من الخطوات الخمس التي سبق

 )154، ص 2006بدرخان،(. عرضها

  قدراته بشكل معقول، ویمكنه حلها في أن تكون المشكلة من النوع الذي یستثیر اهتمام الفرد ویتحدى

 إطار اإلمكانات والقدرات المتوافرة

 أن یوفر األستاذ أو المدرب لطالبه المشكالت الواقعیة المنتمیة لحاجاتهم واألهداف التعلمیة 
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  أن یستخدم األستاذ التقویم التكویني المتدرج النامي، تقویم عمل الطالب مع تزویدهم بتغذیة راجعة

 )224، ص 2005مرعي، الحیلة، (. آرائهم وتقدمهم نحو الحل هادئة حول

  أن یتأكد األستاذ من أن الطالب یمتلكون المهارات والمعلومات التي یحتاجون إلیها لحل المشكلة قبل

 شروعهم في ذلك

 أن ینظم األستاذ الموقف التعلیمي بالشكل الذي یضمن تدریب الطالب على حل المشكالت 

 یساعد األستاذ الطالب على تكوین أو اقتراح إستراتیجیة یتبنونها في التصدي للمشكالت ومحاولة  أن

 حلها

 بسیوني السید علي، (. أن یشجع األستاذ الطالب على العمل الجماعي أثناء البحث عن حل المشكلة

 )146، ص 2009،

  : ممیزات طریقة حل المشكالت 5.3.12

  طرق التفكیر العلمي ومهارة االكتشافتتیح الفرصة للطلبة لممارسة 

 2006بدرخان،(. تزید من قدرة الطالب على تخزین واسترجاع المعلومات بحیث یصبح التعلم ذو معنى ،

 )156ص 

 تنقل مسؤولیة التعلم من األستاذ إلى الطالب 

 إثارة الدافعیة للتعلم 

 تنمیة المعلومات لدى الطلبة وتفعیل دور الطالب 

 126، ص 2004سمارة، (. رتنمیة جوانب الفك( 

  :عیوب طریقة حل المشكالت 6.3.12

  نفترض أن جمیع الطلبة قادرون على االستقصاء وحل المشاكل، إضافة إلى ضرورة أن یتوافر لدى

  األستاذ قدرات معینة لعرض المواقف وطرح األسئلة المثیرة للتفكیر



  طرائق التدریس 

 

  وخصوصا إذا فشل األستاذ في توجیه الطلبة تؤدي إلى تسرب الملل والیأس إلى نفوس الطلبة واألستاذ

 ) 157- 156ص ،ص2006بدرخان، .(في الوصول إلى الحل

 ال یوجد عند جمیع األساتذة الكفایات الالزمة لتنفیذه هذه الطریقة 

 الطالب ذوي القدرات المحددة یجدون صعوبة في التعلیم بهذه الطریقة 

 126، ص 2004سمارة، (. طلبة المتفوقینعدم توفر أدوات أو أجهزة كافیة لتلبیة حاجات ال(  

    :طریقة التعلیم اإللكتروني 4.12

قد بدأ التعلیم اإللكتروني ینتشر منذ استخدام وسائل العرض اإللكترونیة إللقاء الدروس في الفصول      

التعلیمیة واستخدام الوسائط المتعددة في عملیات التعلیم الفصلي، والتعلیم الذاتي، وانتهاء ببناء المدارس 

مع محاضرات وندوات تقام في دول  الذكیة والفصول االفتراضیة التي تتیح للطالب الحضور والتفاعل

  .أخرى من خالل تقنیات االنترنیت والتلفزیون التفاعلي

   :التعلیم اإللكترونيطریقة تعریف  1.4.12

طریقة من طرق التعلیم في إیصال المعلومة للمتعلم، ویتم فیه استخدام آلیات االتصال الحدیثة  هو     

استخدام التقنیة بجمیع أنواعها في إیصال المعلومة للمتعلم  من حاسب آلي وشبكاته ووسائطه المتعددة أي

للمتعلمین، وفي مؤسسات التعلیم العالي كالجامعات تشتمل خطوات التحول  وأداءبأقصر وقت وأقل جهد 

  .وتحدید مجموعات الطالب المتلقیة للتعلیم االلكتروني

  :التعلیم اإللكترونيطریقة أنواع  2.4.12

  :طیع أن نحدد بعض الطرق المستخدمة في التعلیم اإللكتروني منهامن خالل ما سبق نست

 وفي هذه الطریقة تستخدم وسائط مثل :التعلیم بواسطة الوسائط المتعددة:DVD VCR     

CDROM  البیت، (حیث یستطیع الطالب تناول مثل هذه الوسائط في أي وقت شاء وفي أي مكان

 ...)العمل
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وهذه الطریقة مخصصة للمعامل التعلیمیة بالجامعات والمعاهد  :بواسطة الشبكات المحلیة التعلیم - 

 الدراسیة حیث یمكن من خاللها یستخدم مجموعة من الدارسین لمجموعة من المناهج عبر شبكة

LAN وهي تمكن اإلدارة واإلشراف الكامل على العملیة التعلیمیة ومتابعة مدى تقدم العملیة التعلیمیة 

 .للدارسین

والذي تكمن أهمیته في المرونة الكاملة لتورید العملیة التعلیمیة دون  :التعلیم عبر شبكة االنترنیت - 

االرتباط بالوقت والمكان وهو ما یتیح اشتراك أكبر عدد من الدارسین دون الحاجة لالرتباط بالمكان 

 .والزمان

  :التعلیم اإللكترونيطریقة أهداف  3.4.12

  :أهداف التعلیم اإللكتروني كاآلتيتتحدد     

  یسهم في إنشاء بنیة تحتیة وقاعدة من تقنیة المعلومات قائمة على أسس ثقافیة بغرض إعداد مجتمع

 الجیل الجدید لمتطلبات القرن الحادي والعشرون

 اتجاه إیجابي نحو تقنیة المعلومات من خالل استخدام الشبكة من قبل أولیاء األمور والمجتمعات  تنمیة

 المحلیة، وبذلك إیجاد ومجتمع معلوماتي متطور

  حل المشكالت واألوضاع الحیاتیة الواقعیة داخل البیئة المدرسیة، واستخدام مصادر الشبكة للتعامل

 معها وحلها

 یة واالعتماد على النفس في البحث عن المعارف والمعلومات التي یحتاجونها إعطاء الشباب االستقالل

في بحوثهم ودراستهم، ومنحهم الفرصة لنقد المعلومات والتساؤل عن مصداقیتها، مما یساعد على 

 تعزیز مهارات البحث لدیهم وٕاعداد شخصیات عقالنیة واعیة

 اقتصادیا، ثقافیا، علمیا، (یدة وفرصا ال محدودة منح الجیل الجدید متسع من الخیارات المستقبلیة الج

 )52،54،67،68، ص ص 2011ربیعي،(). اجتماعیا
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 المساعدة على نشر التقنیة في المجتمع وٕاعطاء مفهوم أوسع للتعلیم المستمر 

  یعم عملیة التفاعل بین األساتذة والمتعلمین والمساعدین من خالل تبادل الخبرات التربویة واآلراء

الشیناق، بني (. شات والحوارات الهادفة باالستعانة بقنوات االتصال المختلفة كالبرید اإللكترونيوالمناق

 )238، ص 2010دومي،

  :التعلیم اإللكترونيطریقة  ممیزات 4.4.12

  :یمكن استنتاج مزایا التعلیم اإللكتروني فیما یلي

 یساعد على تنمیة التفكیر البصري 

  إیجابیة نحو التعلمیساعد على تنمیة اتجاهات 

 یساعد على تنمیة میول إیجابیة للطالب نحو العلوم 

 یجعل عملیة التعلم أكثر سهولة 

 یقلل من صعوبات االتصال اللغوي بین الطالب واألستاذ. 

  :التعلیم االلكترونيطریقة سلبیات  5.4.12

  :ذه وهيالتعلیم اإللكتروني كغیره من طرائق التعلیم األخرى لدیه سلبیات تعوق تنفی

 زال التعلیم اإللكتروني یعاني من عدم وضوح في األنظمة والطرق واألسالیب التي یتم فیها التعلیم  ال

بشكل واضح، كما أن عدم البحث في قضیة الحوافز التشجیعیة لبیئة التعلیم هي إحدى العقبات التي 

 تعوق فعالیة التعلیم اإللكتروني

 هجمات على المواقع الرئیسیة في االنترنیت، أثرت على األساتذة والتربویین ووضعت في أذهانهم  حدوث

العدید من األسئلة حول تأثیر ذلك على التعلیم اإللكتروني مستقبال لذا فأن اختراق المحتوى واالمتحانات 

 )87- 86، ص ص 2011ربیعي، (. من أهم معوقات التعلیم اإللكتروني
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  :المشروع طریقة 5.12

  :تعریف طریقة المشروع 1.5.12

تعتبر طریقة المشروع من الطرائق التدریسیة التي تنقل مسؤولیة التفكیر والتعلم من األستاذ إلى      

الطالب حیث یوظف الطالب من خالل هذه الطریقة المعلومات والمهارات التي یتلقاها توظیفا آدائیا، أما 

وٕارشادهم وتوجیههم ومنحهم حریة التفكیر وٕافساح المجال أمامهم لتحقیق دور المدرس هو مساعدة الطلبة 

  .عملیة التعلم

  .ویعرف المشروع بأنه الفعالیة القصدیة التي تجرى في وسط اجتماعي

  :عو المشر طریقة أنواع  2.5.12

 وهنا یكون المشروع واحد لجمیع الطلبة بحیث یقوم به كل متعلم على حدى :المشاریع الفردیة.  

 وهنا یكون جمیع الطلبة منهمكین في تنفیذ عمل واحد من خالل تقسیمهم إلى  :المشاریع الجمعیة

  .مجموعات حیث تقوم كل مجموعة بتنفیذ جزء من هذا المشروع

  :خطوات طریقة المشروع 3.5.12

 بة على األستاذ عند اختیار المشروع أن یراعي مدى مالءمتها لمستوى الطل :تحدید المشروع واختیاره

ومدى إمكانیة االستفادة منها في حیاتهم الیومیة وذلك خالل المناقشة بین األستاذ والطالب حول أهمیة 

 .المشروع في تنمیة مهارات الطلبة الفكریة واألدائیة والوقت الالزم لتنفیذ المشروع

 وذلك من خالل تحدید أهداف المشروع ووضع خطة توضح كیفیة تحقیق هذه  :تصمیم المشروع

ألهداف ویمكن أن یناقش األستاذ طالبه في األهداف التي حددوها إمكانیة تحقیقها ثم یطلب من ا

 .الطالب بناء على المناقشات إجراء التعدیالت التي یرونها مناسبة
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 في هذه المرحلة ینتقل الطالب من دور التخطیط والتفكیر المجرد إلى التنفیذ ووضع  :تنفیذ المشروع

ذ،والمهم هنا إن یحافظ األستاذ على سیر الطالب بالشكل الصحیح في تحقیق الخطة موضع التنفی

 .األهداف ویكون دوره اإلشراف والتوجیه واإلرشاد

 بعد أن یعمل الطالب على تحقیق األهداف التي وضعوها تبدأ مرحلة كتابة تقاریر  :تقدیم المشروع

عن المشروع، وهذه التقاریر یمكن أن تشتمل على المعارف النظریة والمهارات العملیة والنتائج 

 .واستخالص االستنتاجات والتوصیات بأعمال تكمیلیة أو اقتراح مشاریع مستقبلیة

 بة التقاریر یطلب األستاذ من مقرر كل مجموعة عرض المشروع أمام زمالئه بعد كتا :تقویم المشروع

 .الطالب، كما یستطیع األستاذ تقویم أداء الطالب على ضوء كل ما تقدم من خطوات وجهود

  :ولطریقة المشروع ممیزات عدیدة منها :ممیزات طریقة المشروع 4.5.12

 إمكانیة تطبیقها في مختلف المراحل الدراسیة 

 انیة استخدامها في جمیع التخصصات الدراسیةإمك 

 تدریب الطلبة على العمل الجماعي وكذا على مواجهة المشاكل  

  یدرب الطلبة على كیفیة حل المشكلة العلمیة، حیث یستخدم الطالب هنا جمیع حواسه وهذا ما یساعده

 على اكتساب المهارات المختلفة بشكل مباشر وذاتي إلى حد ما 

 اون لدى الطلبة من خالل العمل بروح الفریق ینمي روح التع 

 یشجع الطلبة على اإلبداع وذلك ألن الطالب هو الذي یقوم بالتصمیم والتنفیذ 
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 :سلبیات طریقة المشروع 5.5.12

  توجد لطریقة المشروع بعض االنتقادات منها 

 عدم تغطیتها للمنهج الدراسي بالكامل 

 استغراق الوقت لتنفیذها 

  المادیة والمالیة العالیة بحیث تحتاج إلى إمكانات ضخمة من حیث الموارد المالیة، وتلبیة التكلفة

 متطلبات المراجع واألجهزة وغیرها

  اإلفراط في إعطاء الحریة للطلبة 

 159 158 157ص  ، ص2006بدرخان،  (.تحتاج إلى طواقم فنیة مدربة تدریبا خاص( 
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  خالصة الفصل 

في ضوء ما سبق ذكره نستنتج أن طرائق التدریس من األدوات الفعالة والمهمة في العملیة التربویة       

إذ أنها تلعب دورا في تنظیم الحصة الدراسیة وفي تناول المادة العلمیة ، كما ال یستطیع األستاذ االستغناء 

األهداف التربویة العامة والخاصة،  عنها ألنه من دون طریقة تدریسیة یتبعها األستاذ ال یمكن تحقیق

باإلضافة إلى ذلك أنه العدید من الطرق التي یمكن استخدامها لتسهیل عملیة التدریس، مع اإلشارة أنه ال 

توجد طریقة مثلى للتدریس وربما یقوم المدرس باختیار وتنویع الطریقة المناسبة وفقا ألهداف الدرس 

 .ومستویات الطلبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلجراءات المنهجیة للدراسة : الفصل الرابع

   دتمهی

 التذكیر بفرضیات البحث . 1

  :مجاالت الدراسة. 2

  المجال المكاني. 1.2

  المجال الزماني 2- 2 

  الدراسة االستطالعیة. 3

  الدراسة األساسیة . 4

  األساسیة منهج الدراسة. 1.4

  األساسیة مجتمع الدراسة  2.4 

  األساسیة الدراسة عینة 3.4 

 األساسیة الدراسة أدوات. 4.4 

  كیفیة بناء االستبیان .5

تحدید الخصائص السیكومتریة الستبیان االتجاهات نحو طرائق التدریس . 6

  .بالجامعة 

  األسالیب اإلحصائیة. 7

  .خاتمة  

  



  اإلجراءات المنھجیة للدراسة 

 

  

 :تمهید 

تتوقف دقة النتائج المتحصل علیها في أي دراسة على اإلجراءات التي یتبعها الباحث لدراسة موضوع     

عدم تحققها، و بالتالي اإلجابة عن  أوما وهذا ألجل اختبار فرضیات ذلك البحث و التأكد من تحققها 

الدراسة االستطالعیة  إلىالمنهج المستخدم باإلضافة  إلىتساؤالت البحث، وفي هذا الفصل سنتطرق 

حددنا األسالیب و األدوات  وأخیراالعینة األساسیة في الدراسة ،  إلىومجاالت الدراسة ، وبعدها تطرقنا 

  . المستخدمة في الدراسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  اإلجراءات المنھجیة للدراسة 

 

 :التذكیر بفرضیات البحث  - 1

  الفرضیة العامة: 

  اتجاهات الطلبة نحو طرائق التدریس بالجامعة إیجابیة

  الجزئیةالفرضیات : 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في اتجاهات الطلبة نحو طرائق التدریس بالجامعة تعزى   - أ

 ) إناث –ذكور( لمتغیر الجنس 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في اتجاهات الطلبة نحو طرائق التدریس بالجامعة تعزى    - ب

  لمتغیر المستوى الدراسي

 :مجاالت الدراسة - 2

بحث علمي مجال زماني ومكاني وتحدید هذین المجالین من النقاط المهمة في البحث  لكل    

  والدراسة العلمیة، وفیما یلي سنحدد كل من المجال المكاني والزماني للدراسة الحالیة

  :المجال المكاني: 1- 2

التدریس  كون الدراسة الحالیة تهتم بالكشف عن اتجاهات الطلبة في قسم علم النفس نحو طرائق    

اخترنا كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة سویداني بوجمعة بوالیة قالمة والذي یمثل قسم علم النفس 

  .وسنتطرق فیما یلي إلعطاء نظرة ولو بشكل سطحي عن الكلیة ،أقسامهاقسما من 

  : قسم علم النفس

بقالمة، وهو قسم  45ماي  8للعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة  كلیة سویداني بوجمعة أقسامهو قسم من     

یدرس به العدید من الطلبة، فیه عدة تخصصات منها علم النفس العیادي، وعلم النفس  اإلنشاءحدیث 

  .االجتماعي ویمثل هذا القسم محطة لدراستنا



  اإلجراءات المنھجیة للدراسة 

 

  :المجال الزماني 2- 2

خصصت لجمع الفصول : 2017غایة شهر مارس  إلىالفترة الممتدة من نهایة شهر جانفي  .1

 .النظریة للدراسة وصیاغتها

وهذه الفترة قسمت الى مجموعة : 2017بدایة شهر جوان  إلىالفترة الممتدة من بدایة شهر أفریل  .2

 .من المراحل

 تمت فیها الدراسة االستطالعیة وذلك للتعرف على خصائص العینة ومجتمع :المرحلة األولى

 .تم التمهید لبناء بنود استبیان دراستنا الدراسة وكذلك

 قمنا ببناء بنود االستبیان بشكل مبدئي وعرضه على المحكمین لقیاس صدق : المرحلة الثانیة

 األداة وذلك لتطبیقه فیما بعد على العینة االستطالعیة

 یة قمنا بتطبیق االستبیان على العینة االستطالعیة وهو في صورته النهائ: المرحلة الثالثة

المعدلة وذلك بمساعدة األساتذة المحكمین، وقمنا بحساب ثبات االستبیان باالستعانة بنتائج 

 العینة االستطالعیة وذلك تمهیدا لالنتقال الى الدراسة األساسیة 

 في هذه الفترة قمنا بتطبیق االستبیان على عینة الدراسة األساسیة وذلك بعد : المرحلة الرابعة

 التأكد من ثباته

 تم تفریغ البیانات للقیام بعملیة القیاس وتم االستعانة ببرنامج: مرحلة الخامسةالspss  وهو

یساعد على القیام بعملیة القیاس وكذا عرض النتائج المتحصل علیها  إحصائي آليبرنامج 

 . ومناقشتها

  

  



  اإلجراءات المنھجیة للدراسة 

 

  :الدراسة االستطالعیة - 3

الدراسة االستطالعیة هي مرحلة هامة وهي تسبق الدراسة المیدانیة للبحث وتتضمن الدراسة       

الهدف من  أماالعینة الرئیسیة  إلیهنفس المجتمع الذي تنتمي  إلىاالستطالعیة عینة أولیة تنتمي 

هذه الدراسة هو الحصول على معلومات للكشف عن بعض خصائص العینة من جهة، وكذا  إجراء

الكشف عن المتغیرات الخاصة بالدراسة المتمثلة في اتجاهات الطلبة نحو طرائق التدریس بالجامعة 

  وزیادة على ذلك التأكد من دقة أدوات البحث وقدرتها على جمع البیانات المطلوبة

  :الرئیسیة للدراسة االستطالعیةاألهداف  1- 3

  :إلىالدراسة االستطالعیة  إجراءیهدف    

 .جمع المعلومات عن حجم المجتمع األصلي للدراسة وحجم العینة -

 .تحدید الطریقة المناسبة الختیار العینة -

 .وضع األداة المناسبة للقیاس وضبطها -

  .معرفة صدق وثبات األداة المستخدمة في الدراسة -

  :الدراسة االستطالعیةمراحل  2- 3

 المرحلة األولى: 

بعد أن حددنا مكان إجراء الدراسة، وعن طریق ) البیداغوجیونو اإلداریون (قمنا بزیارة المسؤولین     

المقابالت جمعنا معلومات أولیة عن مجتمع الدراسة وكذلك عن المستویات المطلوبة والعدد حسب 

اس المعلومات التي تحصلنا علیها قمنا بوصف المجال ، وعلى أس)عدد الذكور وعدد اإلناث(الجنس 

  .المكاني للدراسة ومجتمع الدراسة كما ساعدتنا على اختیار العینة



  اإلجراءات المنھجیة للدراسة 

 

 المرحلة الثانیة: 

طالب وطالبة في السنة الثالثة  20قمنا بإجراء مقابالت شفویة في أوساط قسم علم النفس مع      

ف على آرائهم بصورة مبدئیة نحو طرائق التدریس بالجامعة لیسانس واألولى والثانیة ماستر وذلك لنتعر 

  :وقمنا بطرح أسئلة حول الموضوع كما یلي

 ماهي الطرائق المستخدمة في التدریس؟ -

 ما رأیك في طرائق التدریس التي یعتمدها األساتذة؟ -

  :عینة الدراسة االستطالعیة 3- 3

طالب وطالبة من المستویات الثالث  20خالل الدراسة االستطالعیة أجریت مقابالت شفویة مع  من     

  :وهي

 ذكور 3اناث و 7: سنة ثالثة لیسانس علم النفس العیادي -

 ذكر 1اناث و 3: سنة أولى ماستر علم النفس االجتماعي -

 ذكور 2اناث و 4: ماستر علم النفس االجتماعي ةسنة ثانی -

  والتي ساعدتنا على بناء بنود االستبیان الذي یقیس االتجاهات نحو طرائق التدریس 

  

  

  

  

  



  اإلجراءات المنھجیة للدراسة 

 

التدریس  نود استبیان االتجاهات نحو طرائقیمثل عینة الدراسة االستطالعیة لبناء ب) :03(جدول 

  بالجامعة

  النسبة المئویة  التكرار  الجنس

 %30  6  ذكور

  %70  14  اناث

 %100  20  المجموع

طالب وطالب حیث قدرت نسبة الذكور  20تكونت عینة دراستنا االستطالعیة لبناء بنود استبیان من      

  %70فقدرت ب  اإلناثنسبة  أما 30%

ة طالب و طالبة من المستویات الثالث سابق 20ولحساب ثبات االستبیان بعد بناءه تم تطبیقه على   

  .كالذكر و الجدول التالي یوضح ذل

یمثل عینة الدراسة االستطالعیة لحساب ثبات استبیان االتجاهات نحو طرائق التدریس ) : 04(جدول  

  بالجامعة 

  النسبة المئویة  العدد  الجنس

  %14.28  2  ذكور

  %85.72  18  اناث

 %100  20  المجموع

  



  اإلجراءات المنھجیة للدراسة 

 

طالب وطالبة حیث قدرت نسبة الذكور  20قمنا بتطبیق االستبیان على عینة استطالعیة قوامها     

دائما  اإلناثنسبة  أنوالمالحظ %85.72اإلناث فكانت نسبتهن أكثر حیث قدرت ب  أما، 14.28%

  .أكبر من نسبة الذكور

  :نتائج الدراسة االستطالعیة 4- 3

  :ما یلي إلىمن خالل الدراسة االستطالعیة توصلنا      

 التعرف على مجتمع الدراسة.  

  اسة والتي ساعدت على بناء االستبیانالطلبة نحو موضوع الدر  أراءالتعرف على بعض.  

 التعرف مبدئیا على خصائص عینة الدراسة.  

 حساب صدق وثبات المقیاس المستخدم في الدراسة.  

 صیاغة بنود المقیاس وتعدیلها لیطرح في شكله النهائي. 

  الدراسة األساسیة. 4

  :األساسیة منهج الدراسة 1.4

هو الطریقة التي یتبعها الباحث في دراسة المشكلة وذلك الكتشاف الحقیقة، وتختلف  المنهج   

المناهج باختالف تساؤالت الدراسة وفرضیاتها واألهداف العامة التي یسطرها الباحث والتي یسعى 

  .لتحقیقها من خالل دراسته

طبیعة الموضوع من خالل  ولقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي، كونه یالئم    

  .الدراسة بالجامعة



  اإلجراءات المنھجیة للدراسة 

 

التحلیل والتفسیر العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو  أشكالأحد "ویعرف المنهج الوصفي على انه      

مشكلة محددة وتصویرها كمیا عن طریق جمع بیانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة والمشكلة وتصنیفها 

  )352، ص2002ملحم، (وتحلیلها 

  :د على المنهج الوصفي یمكن لنا تحقیق ما یليوباالعتما

 جمع بیانات حقیقیة مفصلة لظاهرة موجودة فعال  -

 تحدید المشكلة الموجودة وتوضیحها -

تحدید بالفعل األفراد محل الدراسة في المشكلة المدروسة واالستفادة من آرائهم وخبراتهم في وضع  -

الذي یساعد على التنبؤ بالظاهرة المدروسة  تصور وخطط مستقبلیة للموضوع محل الدراسة االمر

 .نفسها

  :األساسیة مجتمع الدراسة  2.4

الدراسة نحدد المجتمع األصلي بطلبة قسم علم النفس وهم طلبة السنة الثالثة لیسانس  هفي هذ   

  .والثانیة ماستر والسنة األولى

زمنیة معتبرة في الجامعة، لذلك  ن الطلبة في هذا المستوى لدیهم مدةوقد اخترنا هذا المجتمع أل   

 159یمكنهم التعبیر عن اتجاهاتهم نحو طرائق التدریس بصور شاملة وموضوعیة وقد بلغ عددهم 

  .طالب وطالبة والجدول التالي یوضح ذلك

  

  

  

  



  اإلجراءات المنھجیة للدراسة 

 

  مجتمع الدراسة حسب المستوى الدراسي أفرادیوضح  :) 05( جدول 

  النسبة المئویة  األفرادعدد   المستوى الدراسي

  %54,10  86  سنة ثالثة لیسانس

  %18,23  29  سنة أولى ماستر

 %27,67  44  سنة ثانیة ماستر

  100 %  159  المجموع

 %54,10تكون المجتمع األصلي للعینة من ثالث مستویات وهي سنة ثالثة لیسانس بنسبة    

  .%27,67ما سنة ثانیة ماستر قدرت نسبتها ب أللسنة أولى ماستر،  %18,23ونسبة 

  مجتمع الدراسة حسب الجنس أفرادیوضح  :) 06( جدول 

  النسبة المئویة  األفرادعدد   الجنس

 %8.80  14  ذكور

  %91.20  145  اناث

  %100  159  المجموع

  

 یزید%91.20اللواتي تبلغ نسبتهن في مجتمع الدراسة  اإلناثعدد  أنمن خالل الجدول نالحظ       

، وهذا یعكس بصورة واضحة التواجد الملفت للمرأة في %8.80عن عدد الذكور الذین تقدر نسبتهم 

  . میدان التعلیم العالي والبحث العلمي وخصوصا في مجال علم النفس
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  :األساسیة الدراسة عینة 3.4

عدده یتناسب مع  أنالمجتمع بما  أفراداستخدمنا المسح الشامل للمجتمع وأخذنا بذلك جمیع    

  .قسمین إلىإمكانیات دراستنا وتم تقسیمه 

  .لإلشارة أنه تم استبعاد الباحثتین على أساس أنهما ینتمیان إلى عینة الدراسة

  )ذكور2اناث، 18(طالب وطالبة  20: الدراسة االستطالعیة -1

  )ذكور 12اناث ، 118(طالب وطالبة  130: الدراسة األساسیة -2

حسب متغیر . خصائص عینة الدراسة من خالل الجدولین اآلتیین وذلكویمكننا توضیح     

  .المستوى الدراسي ومتغیر الجنس

  عینة الدراسة حسب المستوى الدراسي أفرادیوضح عدد  :) 07(جدول 

  النسبة المئویة  األفرادعدد   المستوى الدراسي

 %54.62  71  سنة الثالثة لیسانس

  %16.92  22  سنة أولى ماستر

  %27.70  36  سنة الثانیة ماستر

  %100  130  المجموع

استمارة من  130فراد عینة الدراسة األساسیة، حیث تم استرجاع أیوضح هذا الجدول عدد    

استمارة في الدراسة االستطالعیة لحساب بنود االستبیان  20استخدمنا  المستویات الثالثة وذلك بعد ان

استمارات في الدراسة األساسیة وبذلك یكون مجموع افراد عینة الدراسة  7ولم نتمكن من استرجاع 

  . فرد 130األساسیة 
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  جدول یوضح عدد أفراد عینة الدراسة حسب الجنس) 08(جدول 

  النسبة المئویة   األفرادعدد   الجنس

  %9.23  12  ذكور

  %90.77  118  اناث

  %100  130  المجموع

تقدر بنسبة  اإلناثونسبة  %9.23نسبة الذكور في العینة یقدر ب  أنمن خالل الجدول یتضح     

90.77%.  

 :األساسیة الدراسة أدوات 4.4

یقصد بأدوات جمع البیانات مجموعة الوسائل والطرق واألسالیب واإلجراءات المختلفة التي یعتمد     

علیها الباحث في جمع المعلومات الخاصة بالبحث العلمي وتحلیلها وهي متنوعة ویحدد استخدامها 

شروخ، (داة األ أوبناء على احتیاجات البحث العلمي وبراعة الباحث وكفاءته في حسن استخدام الوسیلة 

  )24، ص 2003

وتماشیا مع طبیعة الموضوع تم استعمال استبیان االتجاهات نحو طرائق التدریس بالجامعة والذي    

هو عبارة عن استبیان، حیث یعتبر هذا األخیر من انسب الوسائل المستعملة للحصول على البیانات 

  .التي تكون المنطلق األساسي للبحث

مجموعة من األسئلة حول موضوع معین یتم وضعها في استمارة ترسل  بأنهویعرف االستبیان     

یجرى تسلیمها بالید تمهیدا للحصول على أجوبة األسئلة الواردة فیها  أولألشخاص المعنیین بالبرید 

  )67، ص 2007بوحوش، الذنیبات، (



  اإلجراءات المنھجیة للدراسة 

 

ئق التدریس وفي هذه الدراسة طبق استبیان صمم خصیصا لقیاس اتجاهات الطلبة نحو طرا    

والمتضمن عبارات مغلقة وذلك لسهولة تفریغ البیانات منه، قلة التكالیف، ال یأخذ وقتا . بالجامعة

  .طویال لإلجابة على عباراته وفیما یلي وصف لهذا االستبیان

  :كیفیة بناء االستبیان .5

النظریة التي تناولت الموضوع والقیام بالدراسة  واألدبیاتوفقا لالطالع على الدراسات السابقة      

لى االتجاهات نحو طرائق التدریس إفقرة تشیر  33ن الطلبة تم صیاغة االستطالعیة على عینة م

وهي تحتوي على مواقف سلوكیة ومعرفیة وانفعالیة مختلفة باعتبارها مكونات االتجاهات النفسیة 

ن الهدف من هذه الدراسة هو معرفة معین فیها، ألم التركیز على جانب واالجتماعیة، ولم یت

سلبیة، دون الدخول في تحلیل مكونات هذه  أوكانت إیجابیة  أناالتجاهات نحو طرائق التدریس 

  .االتجاهات

  :وبالنسبة للدرجات النهائیة التي یمكن الحصول علیها فهي كاالتي

 اإلیجابي في عدد بنود االستبیان  وهي حصیلة ضرب اعلى درجة للبند: الدرجة العلیا لالستبیان

 1165=33×5:الكلي

 وهي حصیلة ضرب أدني درجة للبند السلبي في عدد بنود االستبیان : الدرجة الدنیا لالستبیان

 33=33×1: الكلي

 99=33×3: درجة الحیاد وهي حصیلة ضرب الدرجة الوسطى في عدد بنود االستبیان الكلي 

ودرجة  99ودرجة وسطى وهي  33وأدنى درجة هي  165جة هي در  أعلىوبذلك تم الحصول على      

ودرجات متفرقة بین كل هذه  132هي  165و 99كما نجد درجة بین  66تمثلت في  23و99بین 

  :األتيالدرجات ویكون تفسیر هذه الدرجات حسب الجدول 
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  یوضح كیفیة تفسیر درجات استبیان االتجاهات نحو طرائق التدریس ): 09(جدول 

  تفسیرها  الدرجات

  أكثر سلبیة  65- 33

  سلبیة  98- 66

  حیادیة  99

  ایجابیة  131- 100

  ایجابیة أكثر  165- 132

الصدق، ( الستبیان االتجاهات نحو طرائق التدریس بالجامعة  تحدید الخصائص السیكومتریة .6

  )الثبات

 :ستبیان صدق اال  1.6

یقصد بصدق االستبیان مدى صالحیته لقیاس ما وضع لقیاسه، وترجع أهمیة حساب صدق     

وفي دراستنا الحالیة تم . التعرف على مدى دقة االستبیان في قیاس السمة موضع القیاس إلىاالختبارات 

استخدام طریقة صدق المحكمین والصدق الذاتي وذلك الستخراج صدق استبیان االتجاهات نحو طرائق 

  .لتدریسا

  

  :صدق المحكمین 1.1.6

لى الحكم على مدى تمثیل االستبیان للموضوع المراد قیاسه، وتعتمد هذه إا النوع من الصدق یهدف هذ   

  الطریقة على فكرة الصدق الظاهري وصدق المحتوى معا
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بعد عرضه على  فیقصد بصدق المحتوى مدى تطابق فقرات االستبیان مع محتوى االستبیان والذي یتم   

دى مالءمة جراء تحلیل منطقي لفقرات وبنود االستبیان والصدق الظاهري هو مإالمحكمین عن طریق 

جله ومدى وضوح التعلیمات وصالحیة الفقرات ویتحقق ذلك من خالل عرضه أاالستبیان لما وضع من 

  .على المحكمین

  تصین في علم النفس من المخ) 6(والستخراج صدق المحكمین تم عرض االستبیان على 

  .یوضح أسماء المحكمین الذین تمت االستعانة بهم) 01(الملحق رقم 

من المحكمین على اعتبار ان  %80ومن خالل تفریغ االستمارات التي تم توزیعها وجد نسبة     

 عبارات التي لمالعبارات صالحة لقیاس اتجاهات الطلبة نحو طرائق التدریس بالجامعة وتم استبعاد ال

  .المذكورة، وتعدیل بعض البنود حسب مالحظات المحكمین تفاقاالتحصل على نسبة 

  .صدق المحكمین لالستبیان إلىعبارة من قبل المحكمین وبذلك تم التوصل  33على  اإلجماعوعلیه تم 

  )االستبیان قبل التعدیل(یمثل االستبیان المقدم للمحكمین ) 02(الملحق رقم 

  :الصدق الذاتي 2.1.6

والصدق الذاتي یقصد به صدق نتائج االختبار، ویتم الحصول على الصدق الذاتي من خالل حساب     

  الجذر التربیعي لقیمة ثبات المقیاس

  الثبات�  :الصدق الذاتي

  0,92=0,86√ :ویساوي
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أي انه ذو صدق عالي،  0.92الصدق الذاتي لالستبیان یساوي  ومن خالل هذه النتیجة نالحظ ان   

  مما یؤكد صدق االستبیان

  :ثبات االستبیان  2.6

یان، ویقصد بالثبات أداة یعد ثبات االستبیان من الخصائص السیكومتریة األساسیة إلعداد أي استب    

الظروف، وهناك عدة طرق عید تطبیقه على نفس العینة وفي نفس أذ إن یعطي النتائج نفسها أالقیاس 

  .لقیاسه كإجراء االختبار وٕاعادة تطبیقه وكذلك طریقة التجزئة النصفیة

  :ةالتجزئة النصفی 1.2.6

فراد العینة في كل من األسئلة النصف األول من أالتجزئة النصفیة على رصد درجات  تقوم طریقة    

  النصف الثاني من االستبیان، ثم حساب معامل االرتباط بین هذه الدرجات وأسئلةاالستبیان 

قمنا باستعمال هذه الطریقة في حساب ثبات المقیاس الذي اعد لقیاس اتجاهات الطلبة نحو طرائق 

التدریس بالجامعة على العینة االستطالعیة وتم حساب درجات النصف األول على حدى، و درجات 

  :حدى، وذلك كما یليالنصف الثاني على 

   16  15   14   13  12  11  10  9  8 7  6  5  4  3  2 1: النصف األول

   33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17:النصف الثاني 

معامل ثبات  إلىثم استخدمنا درجات النصفین، و وجدنا معامل االرتباط بین هذین النصفین وتوصلنا     

ككل، وقد تم االعتماد في حساب معامل الثبات على معدلة بیرسون ثم التعدیل باستخدام معادلة االختبار 

  .سبیرمان 
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  :معادلة بیرسون 

=ر
ن مج س. ص�مج س��مج ص�

�ن مج س� ـــــ�مج س�� ��ن مج ص� ــــ �مج ص����

  

 

  :براون  معادلة سبیرمان

 = رت
 � ر 

ر��
 

  

وذلك نظرا العتمادها  هذه المعادلة في إیجاد معامالت ثبات االختبارات والمقاییس المختلفة تستخدم    

تعتمد بدرجة كبیرة على عدد مفردات  أنهاصفین، كما ن إلى والمقاییسعلى تجزئة تلك االختبارات 

   .المقیاس، فكلما ازداد عدد المفردات ازدادت قیمة معامل الثبات أواالختبار 

والذي تم حسابه بطریقة یدویة باستخدام جداول  0.86الحصول على معامل الثبات قیمته  وقد تم   

  .التكرارات، وهذا یشیر إلى معامل ثبات عال، مما یؤكد ثبات األداة

  یوضح االستبیان في صورته النهائیة بعد حساب الثبات): 03(الملحق رقم 

  :األسالیب اإلحصائیة.7

األسالیب اإلحصائیة الباحث في معالجة نتائج دراسته بصورة كمیة لتكون الدراسة أكثر  تساعد    

  .الدراسة والتحقق من الفرضیات أهدافموضوعیة وعلمیة، وبذلك فهي تساعد على تحقیق 
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لذلك اعتمدنا في هذه الدراسة مجموعة من األسالیب اإلحصائیة لمعالجة البیانات المتحصل علیها بعد    

  :ق أداة الدراسة وتمثلت األسالیب اإلحصائیة فيتطبی

  :النسبة المئویة 1.7 

تم استعمال النسبة المئویة على العینة االستطالعیة الستخراج ثبات االستبیان وكذا الستخراج صدق     

  المحكمین وذلك للتأكد من ثبات وصدق االستبیان

  :يویتم الحصول على النسب المئویة من خالل القانون التال

= النسبة المئویة 
 مجموع التكرارات× ���

المجموع الكلي للعینة
  

  :المتوسط الحسابي. 2.7 

إذا كان المتوسط الحسابي مرتفعا دل على ان قیما كثیرة مرتفعة، وٕاذا كان المتوسط الحسابي صغیرا     

 أوعتدال صفات إو أنه یساعد على معرفة مدى تماثل إفدل على انه توجد قیم صغیرة متطرفة، وبهذا 

   .سلوكات العینة

كما یفید في مقارنة مجموعتین بمقارنة متوسطي حسابهما ویتم حساب المتوسط الحسابي من خالل     

  :القانون التالي

= م
مج س

ن
  

  هو المتوسط م: حیث

  )التكرارات(مجموع الدرجات: مج س
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  فراد العینةأعدد : ن

  

  :نحراف المعیارياال  3.9

القیم عن  نحرافاتاو الجذر التربیعي لمتوسط مربعات همیة، وهأالتشتت شیوعا و  هو أكثر مقاییس   

  متوسطها الحسابي، واالنحراف المعیاري هو الجذر التربیعي للتباین

  :المعیاري وفق القانون التالي نحرافاالویتم حساب 

= ع
مج(س ــــ م)��

ن
  

  االنحراف المعیاري: ع: نأحیث 

  الحسابي المتوسط: م           

  )التكرار(الدرجة الخام : س          

  العینة أفرادعدد : ن          

  مجموع القیم: مج          

  :االختبار التائي 4.7

في هذه الدراسة لمعرفة داللة الفروق في اتجاهات الطلبة الجامعیین حسب  ختباراالوقد استخدم هذا     

معادالت لحسابه، ونظرا لعدم تجانس حجم العینتین استعملنا وتوجد عدة ) إناث -ذكور(متغیر الجنس 

  .عینتین مستقلتین وغیر متجانستینTاختبار
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  : anova معامل تحلیل التباین 5. 7

ي و االختالفات فأیتم به الكشف عن فروق  إحصائيوب یدعى اختبار تحلیل التباین وهو أسل    

  .واحدو في متغیر أالظاهرة بین عدد من المجموعات 

الذي یعني الحزمة هو و  spss تم تطبیقها بمساعدة برنامجالتي اإلحصائیة  سالیبن األأمع العلم     

، ویتم من أسهلاإلحصائیة للعلوم االجتماعیة وهو برنامج یستخدم إلجراء عملیات إحصائیة كثیرة بشكل 

  .خالله كسب الكثیر من الوقت والجهد والموضوعیة والدقة في النتائج
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  :خالصة

اإلجراءات المنهجیة المتبعة لتحقیق أغراض الدراسة المیدانیة،  أهم إلىتم التطرق في هذا الفصل     

الخطوات اإلجرائیة للدراسة االستطالعیة التي تساعدنا على فهم موضوعنا وتحلیلنا  إبرازحیث حاولنا 

تحدید المنهج المتبع في الدراسة  إلىلنتائج الدراسة وكذلك تساعدنا في بناء أدوات الدراسة، باإلضافة 

خصص علم والمتمثل في المنهج الوصفي، ومجاالت الدراسة، و منه تم تحدید مجتمع الدراسة وهم طلبة ت

النفس ،حیث قمنا بتطبیق أداة الدراسة والمتمثلة في استبیان االتجاهات نحو طرائق التدریس و قد وضحنا 

، وفي ) الصدق و الثبات (كیفیة بناءه و طریقة تصحیحه وكذلك قمنا بتحدید الخصائص السیكومتریة له 

  .یل البیاناتقمنا بتحدید األسالیب اإلحصائیة المستعملة في جمع و تحل األخیر

وبعد عرض اإلجراءات المتبعة في الدراسة المیدانیة، سیتم الحقا عرض أهم النتائج المتحصل علیها وفقا 

  .لهذه اإلجراءات وبحسب الفرضیات المطروحة

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تمهید 

  عرض نتائج الدراسة المیدانیة .1

  عرض النتائج العامة لالستجابات الكلیة ألفراد العینة .1.1

  عرض النتائج على ضوء الفرضیات.2.1

  مناقشة النتائج على ضوء الفرضیات. 2

 مناقشة النتائج على ضوء الفرضیة العامة. 1.2 

  الفرضیات الفرعیة على ضوء امناقشة نتائج . 2.2

  مناقشة النتائج على ضوء الدراسات السابقة . 3

  استنتاج عام 

  خالصة الفصل 
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  :تمهید 

الدراسة الحالیة من خالل عرض و تحلیل نتائج سنتناول في هذا الفصل النتائج التي توصلت إلیها 

  .الفرضیة العامة والفرضیات الفرعیة ، وذلك باالستناد على اإلطار النظري للدراسة 

  :عرض نتائج الدراسة المیدانیة .1

  :عرض النتائج العامة لالستجابات الكلیة ألفراد العینة .1.1

} اتجاهات الطلبة نحو طرائق التدریس بالجامعة إیجابیة { في أردنا التحقق من الفرضیة العامة المتمثلة 

بحساب التكرارات و النسب المئویة ،المتوسط الحسابي و االنحراف المعیاري لالتجاهات الثالثة التي 

وفي ما یلي سنتطرق لكل بند على حدا وفق تسلسل ) إیجابیة ، سلبیة ، محایدة(اس االتجاهات یقیسها مقی

  .البنود 

  اشعر أن طریقة التدریس مملة": 1البند رقم" 

  1یمثل نتائج البند رقم ) 10(جدول رقم

معارض   معارض  محاید  موافق  موافق بشدة

  بشدة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  1,18  2,37  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

36  27,7  45  34,6  18  13,8  27  20,8  4  3,1  

 

منهم موافقین على حد ما علیه، في  34.6من افراد العینة بموافق بشدة، اما %27.7أجاب علیه 

 13.8اما الحیاد فكان بنسبة  %20.8اما المعارضون فكانت نسبتهم  %3.1 بشدة حین عارضه
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وانحراف  2,37إیجابي بمتوسط حسابي قدره هذا البند  اتجاه أفراد العینة في نالحظ ان عموما%

  .1,18معیاري یساوي 

 ال تساعدني طریقة التدریس على الفهم التام للدرس": 2البند رقم"  

 2یمثل نتائج البند رقم ) 11(جدول رقم 

معارض   معارض  محاید  موافق  موافق بشدة

  بشدة

المتوسط 

  الحسابي

 االنحراف

  المعیاري

  1,13  2,52  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

24  18,5  53  40,8  18  13,8  31  23,8  4  3,1  

منهم موافقین على حد ما علیه، في حین  %40.8من افراد العینة بموافق بشدة، اما %18.5أجاب علیه 

عموما  %13.8اما الحیاد فكان بنسبة  23.8%اما المعارضون فكانت نسبتهم  %3.1عارضهبشدة

و انحراف معیاري یساوي  2,59إیجابي  بمتوسط حسابي قدره  هذا البندفي نالحظ ان اتجاه أفراد العینة 

1,13. 

  یشرح األساتذة الدرس بأسالیب غامضة ال تساعد على الفهم: "3البند رقم" 

 3یمثل نتائج البند رقم ) 12(جدول رقم

معارض   معارض  محاید  موافق  موافق بشدة

  بشدة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  1,15  3,02  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

15  11،5  31  23,8  28  21,5  48  36,9  8  6,2  
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منهم موافقین على حد ما علیه،  %23.8من افراد العینة بموافق بشدة، اما %11.5أجاب علیه 

الحیاد فكان بنسبة  اما%36.9تهماما المعارضون فكانت نسب %6.2بشدةفي حین عارضه

و  3,02حیادي بمتوسط حسابي قدره  هذا البندفي عموما نالحظ ان اتجاه أفراد العینة  21.5%

 .1,15انحراف معیاري یساوي 

جدول  "أحس أن األساتذة یفضلون بعض الطلبة على البعض اآلخر أثناء الدرس:" 4البند رقم

      4یمثل نتائج البند رقم) 13(رقم

معارض   معارض  محاید  موافق  موافق بشدة

  بشدة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  1,12  2,23  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

38  29,2  51  38,2  19  14,6  17  13,1  5  3,8  

 

منهم موافقین على حد ما علیه،  %38.2من افراد العینة بموافق بشدة، اما %29.2أجاب علیه 

اما الحیاد فكان بنسبة %13.1تهمالمعارضون فكانت نسب اما %3.8بشدة في حین عارضه

 2,23إیجابي بمتوسط حسابي قدره  ن اتجاه أفراد العینة نحو هذا البندعموما نالحظ أ 14.6%

  .1,12و انحراف معیاري یساوي 

  

  

  

  

  



  عرض ومناقشة نتائج الدراسة  

 

 یقوم األساتذة بالربط بین عناصر الدرس"  :5البند رقم"  

  5یمثل نتائج البند رقم ) 14(جدول رقم 

 

معارض   معارض  محاید  موافق  موافق بشدة

  بشدة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  1,10  3,36  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

9  6,9  73  56,2  14  10,8  24  18،5  10  7,7  

منهم موافقین على حد ما علیه، في حین  %56,2من أفراد العینة بموافق بشدة، أما %6,9أجاب علیه

عموما نالحظ  %10.8أما الحیاد فكان بنسبة %18,5المعارضون فكانت نسبتهمأما % 7,7بشدة عارضه

   1,10و انحراف معیاري یساوي  3,36حیادي بمتوسط حسابي قدره  أن اتجاه أفراد العینة نحو هذا البند

 یتسم تقییم األساتذة للطلبة بالموضوعیة: "6البند رقم"  

 6یمثل نتائج البند رقم ) 15(جدول رقم 

معارض   معارض  محاید  موافق  بشدة موافق

  بشدة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  1,13  3,19  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

12  9,2  49  37,7  34  26,2  22  16,9  13  10  

منهم موافقین على حد ما علیه، في حین  %37,7من افراد العینة بموافق بشدة، اما  %9,2 أجاب علیه

عموما  %26.2اما الحیاد فكان بنسبة % 16,9المعارضون فكانت نسبتهم اما % 10 بشدة عارضه

و انحراف معیاري یساوي  3,19حیادي بمتوسط حسابي قدره  ن اتجاه أفراد العینة نحو هذا البندنالحظ أ

1,13. 



  عرض ومناقشة نتائج الدراسة  

 

 أشعر أن طریقة التدریس ال تتناسب مع مستواي العلمي: "7البند رقم"   

 7رقم یمثل نتائج البند ) 16(جدول رقم

معارض   معارض  محاید  موافق  موافق بشدة

  بشدة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  1,10  3,18  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

9  6,9  29  22,3  35  26,9  44  33,8  13  10  

منهم موافقین على حد ما علیه، في حین  %22.3ما من افراد العینة بموافق بشدة، أ 6.9% أجاب علیه

عموما  %26.9اما الحیاد فكان بنسبة %33.8اما المعارضون فكانت نسبتهم %10.0 بشدة عارضه

و انحراف معیاري قدره  3,18حیادي بمتوسط حسابي قدره  ن اتجاه أفراد العینة نحو هذا البندنالحظ أ

1,10. 

 أرى أن المحاضرة تتمیز بالمناقشة بین األساتذة والطلبة"  :8البند رقم" 

  8یمثل نتائج البند رقم ) 17(جدول رقم

معارض   معارض  محاید  موافق  موافق بشدة

  بشدة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  1,25  3,24  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

19  14,6  49  37,7  20  15,4  28  21,5  19  14,6  

على حد ما علیه، في منهم موافقین % 37.7من أفراد العینة بموافق بشدة، أما % 14,6  أجاب علیه

 %15.4أما الحیاد فكان بنسبة  % 21,5 أما المعارضون فكانت نسبتهم %14,6بشدة  حین عارضه

و انحراف معیاري  3,24حیادي بمتوسط حسابي قده عموما نالحظ ان اتجاه افراد العینة نحو هذا البند 

 .1,25قدره 



  عرض ومناقشة نتائج الدراسة  

 

   "یطرح االساتذة أسئلة إلحراج الطلبة ": 9البند رقم

  9یمثل نتائج البند رقم ) 18(جدول رقم

معارض   معارض  محاید  موافق  موافق بشدة

  بشدة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  1,02  3,42  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

7  5,4  17  13,1  35  26,9  57  43,8  14  10,8  

موافقین على حد ما علیه، في حین  منهم%13.1من افراد العینة بموافق بشدة، اما %5.4أجاب علیه 

عموما %26.9اما الحیاد فكان بنسبة %43.8اما المعارضون فكانت نسبتهم %13.8عارضه بشدة 

و انحراف معیاري یساوي  3,42سلبي بمتوسط حسابي قدر ب  نالحظ ان اتجاه افراد العینة نحو هذا البند

1,02. 

 بود واحترام أثناء التدریسأحس بأن تعامل األساتذة یكون ": 10البند رقم" 

 10یمثل نتائج البند رقم ) 19(جدول رقم

معارض   معارض  محاید  موافق  موافق بشدة

  بشدة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  1,09  3,72  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

3  2,3  17  13,1  21  16,2  61  46,9  28  21,5  

منهم موافقین على حد ما علیه، في حین  13.1%العینة بموافق بشدة، أما  من افراد2.3%أجاب علیه 

عموما %16.2اما الحیاد فكان بنسبة  %46.9اما المعارضون فكانت نسبتهم %21.5عارضه بشدة



  عرض ومناقشة نتائج الدراسة  

 

وانحراف معیاري یساوي  3,72إیجابي بمتوسط حسابي قدره  نالحظ ان اتجاه افراد العینة نحو هذا البند

1,09.  

 أرى األساتذة ال یلتزمون بالمنهج المقرر": 11البند رقم"   

 11یمثل نتائج البند رقم ) 20(جدول رقم

معارض   معارض  محاید  موافق  موافق بشدة

  بشدة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  1,09  3,29  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

6  4,6  27  20,8  39  30  39  30  19  14,6  

منهم موافقین على حد ما علیه، في حین  20.8%العینة بموافق بشدة، اما  من افراد4.6%أجاب علیه 

عموما %30.0اما الحیاد فكان بنسبة  %30.0اما المعارضون فكانت نسبتهم  %14.6عارضه بشدة 

 1,09و انحراف معیاري  3,29حیادي  هذا البند في نالحظ أن اتجاه أفراد العینة

 یحسنون تقسیم أجزاء الدرس على الوقت المحدد االحظ أن األساتذة ال": 12البند رقم 

 "للحصة

 12یمثل نتائج البند رقم  :)21(جدول رقم

معارض   معارض  محاید  موافق  موافق بشدة

  بشدة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  1,15  2,86  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

16  12,3  37  28,5  37  28,5  29  22,3  11  8,5  



  عرض ومناقشة نتائج الدراسة  

 

منهم موافقین على حد ما علیه، في حین  %28.5افراد العینة بموافق بشدة، اما من %12.3أجاب علیه 

عموما %28.5اما الحیاد فكان بنسبة  %22.3اما المعارضون فكانت نسبتهم  %8.5عارضه بشدة

  .1,15و انحراف معیاري  2,86حیادي  بمتوسط حسابي قدره  نالحظ ان اتجاه افراد العینة نحو هذا البند

 أحس أن األساتذة ال یشجعون طلبتهم على البحث العلمي": 13البند رقم" 

 13یمثل نتائج البند رقم  :)22(جدول رقم

معارض   معارض  محاید  موافق  موافق بشدة

  بشدة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  1,22  3,39  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

9  6,9  29  22,3  19  14,6  48  36,9  25  19,2  

منهم موافقین على حد ما علیه، في حین  %22.3من افراد العینة بموافق بشدة، اما %6.9أجاب علیه 

عموما %14.6اما الحیاد فكان بنسبة  %36.9اما المعارضون فكانت نسبتهم  %19.2عارضه بشدة

و انحراف معیاري قدر  3,39حیادي بمتوسط حسابي یساوي  نالحظ ان اتجاه افراد العینة نحو هذا البند

   .1,22ب 

 أرى أن األساتذة یتخذون طرائق تدریسیة تعتمد على الوسائل التكنولوجیة " : 14البند رقم

   ...) "جهاز العرض، كمبیوتر(

  

  

  



  عرض ومناقشة نتائج الدراسة  

 

 14یمثل نتائج البند رقم  :)23(جدول رقم

معارض   معارض  محاید  موافق  موافق بشدة

  بشدة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  1,09  3,73  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

37  28,5  47  36,2  22  16,9  22  16,9  2  1,5  

    

منهم موافقین على حد ما علیه، في  %36,2من افراد العینة بموافق بشدة، اما %28,5 أجاب علیه   

اما الحیاد فكان بنسبة  %16,6اما المعارضون فكانت نسبتهم  % 1,5 حین عارضه بشدة

و  3,73ایجابي بمتوسط حسابي قدر ب  العینة نحو هذا البند عموما نالحظ ان اتجاه افراد16.9%

  1,09انحراف معیاري 

 أحترم كثیرا أساتذتي و أقدر جهودهم ": 15البند رقم" 

 15 یمثل نتائج البند رقم) 24(جدول رقم

معارض   معارض  محاید  موافق  موافق بشدة

  بشدة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  1,14  4  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

56  43,1  43  33,1  10  7,7  17  13,1  4  3,1  

  



  عرض ومناقشة نتائج الدراسة  

 

منهم موافقین على حد ما علیه، في  %33.1من أفراد العینة بموافق بشدة، أما %43.1 أجاب علیه     

عموما %7.7أما الحیاد فكان بنسبة  %13,1أما المعارضون فكانت نسبتهم  %3,1حین عارضه بشدة 

و انحراف معیاري یساوي  4إیجابي بمتوسط حسابي قدره  هذا البند نالحظ أن اتجاه أفراد العینة نحو

1,14 . 

 ال اشعر بالحماس أثناء الحصة الدراسیة": 16البند رقم"  

 16 یمثل نتائج البند رقم) 25( جدول رقم

معارض   معارض  محاید  موافق  موافق بشدة

  بشدة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  1,25  3,12  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

18  13,8  26  20  24  18,5  47  36,2  15  11,5  

  

منهم موافقین على حد ما %20.0من افراد العینة بموافق بشدة، اما %13.8أجاب علیه    

اما الحیاد فكان %11.5اما المعارضون فكانت نسبتهم %11.5علیه، في حین عارضه بشدة

حیادي بمتوسط حسابي قدر ب  العینة نحو هذا البند عموما نالحظ ان اتجاه افراد%36.2بنسبة 

  .1,25و انحراف معیاري  یساوي  3,12

  ال یعد األساتذة أسئلة للمناقشة مع الطالب ": 17البند رقم"  

  

  



  عرض ومناقشة نتائج الدراسة  

 

 17 یمثل نتائج البند رقم): 26(جدول رقم

معارض   معارض  محاید  موافق  موافق بشدة

  بشدة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  1,12  2,85  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

16  12,3  40  30,8  26  20  43  33,1  5  3,8  

  

منهم موافقین على حد ما علیه، في  %30.8من افراد العینة بموافق بشدة، اما 12.3%أجاب علیه     

عموما %20.0اما الحیاد فكان بنسبة  %33.1اما المعارضون فكانت نسبتهم  %3.8حین عارضه بشدة

و انحراف معیاري یساوي  2,85حیادي بمتوسط حسابي قدره  اتجاه افراد العینة نحو هذا البند نالحظ ان

1,12 .  

  أقدر األساتذة على اعتبار تشجیعهم للطلبة على اتخاذ القرارات المستقلة ": 18البند رقم" 

 

  18یمثل نتائج البند رقم  :)27(جدول رقم

 

معارض   معارض  محاید  موافق  موافق بشدة

  بشدة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  1,07  3,65  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

30  23,1  50  38,5  28  21,5  18  13,8  4  3,1  



  عرض ومناقشة نتائج الدراسة  

 

     

منهم موافقین على حد ما  %38,5من أفراد العینة بموافق بشدة، أما %23,1أجاب علیه     

أما الحیاد فكان  %13,8اما المعارضون فكانت نسبتهم  %3,1علیه، في حین عارضه بشدة

إیجابي بمتوسط حسابي قدره  عموما نالحظ ان اتجاه افراد العینة نحو هذا البند%21.5بنسبة 

  .1,07و انحراف معیاري یساوي  3,65

  أشعر بالقلق أثناء الحصة الدراسیة ": 19البند رقم"  

 19 یمثل نتائج البند رقم): 28(جدول رقم 

معارض   معارض  محاید  موافق  موافق بشدة

  بشدة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  1,25  2,76  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

25  19,2  37  28,5  20  15,4  40  30,8  8  6,2  

     

منهم موافقین على حد ما  %26.5من افراد العینة بموافق بشدة، اما %19.2أجاب علیه   

اما الحیاد فكان  %30.8المعارضون فكانت نسبتهم  اما %6.2علیه، في حین عارضه بشدة

حیادي بمتوسط حسابي قدره  عموما نالحظ ان اتجاه افراد العینة نحو هذا البند%15.4بنسبة 

  .1,25و انحراف معیاري یساوي  2,76

  

  

  



  عرض ومناقشة نتائج الدراسة  

 

  الطالب ط الدرس بالدروس السابقة و خبرات أرى أن األساتذة ال یقومون برب": 20البند رقم"  

 20یمثل نتائج البند رقم ) 29(جدول رقم

معارض   معارض  محاید  موافق  موافق بشدة

  بشدة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  1,31  2,91  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

28  21,5  23  17,7  23  17,7  45  34,6  11  8,5  

     

موافقین على حد ما  منهم%17.7من افراد العینة بموافق بشدة، اما %21.5أجاب علیه      

اما الحیاد فكان  %34.6اما المعارضون فكانت نسبتهم  %8.5علیه، في حین عارضه بشدة

حیادي بمتوسط حسابي قدر ب  عموما نالحظ ان اتجاه افراد العینة نحو هذا البند%17.7بنسبة 

  .1,31و انحراف معیاري  2,91

  متعب اخرج من الحصص الدراسیة وأنا مرهق و": 21البند رقم" 

معارض   معارض  محاید  موافق  موافق بشدة

  بشدة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  1,38  2,42  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

45  34,6  37  28,5  9  6,9  27  20,8  12  9,2  

     

موافقین على حد ما علیه، في  منهم%28.5من افراد العینة بموافق بشدة، اما %34.6أجاب علیه     

عموما %6.9اما الحیاد فكان بنسبة  %20.8اما المعارضون فكانت نسبتهم  %9.2حین عارضه بشدة 



  عرض ومناقشة نتائج الدراسة  

 

و انحراف معیاري یساوي  2,42سلبي بمتوسط حسابي قدره نالحظ ان اتجاه افراد العینة نحو هذا البند 

1,38.  

 م على أكمل وجه احترم األساتذة لقیامهم بواجباته": 22البند رقم"   

 21یمثل نتائج البند رقم  :)30(جدول رقم

معارض   معارض  محاید  موافق  موافق بشدة

  بشدة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  1,27  3,56  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

36  27,7  41  31,5  26  20  14  10,8  13  10  

  

منهم موافقین على حد ما علیه، في %31,5من أفراد العینة بموافق بشدة، أما %27,7أجاب علیه      

عموما %20.0أما الحیاد فكان بنسبة  %10,8أما المعارضون فكانت نسبتهم  % 10 حین عارضه بشدة

وانحراف معیاري یساوي  3,56ایجابي بمتوسط حسابي قدره  نالحظ أن اتجاه أفراد العینة نحو هذا البند

1,37  

  أضن أن األساتذة ال یقومون بشرح النقاط الغامضة في المحاضرة ": 23البند رقم" 

 22یمثل نتائج البند رقم  :)31(جدول رقم

معارض   معارض  محاید  موافق  موافق بشدة

  بشدة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  1,20  3,02  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك



  عرض ومناقشة نتائج الدراسة  

 

14  10,8  37  28,5  24  18,5  42  32,3  13  10  

  

منهم موافقین على حد ما علیه، في %28.5من افراد العینة بموافق بشدة، اما %10.8علیه أجاب     

اما الحیاد فكان بنسبة  %32.3اما المعارضون فكانت نسبتهم  %10.0حین عارضه بشدة

و  3,02حیادي بمتوسط حسابي یساوي  عموما نالحظ ان اتجاه افراد العینة نحو هذا البند13.5%

  1,2انحراف معیاري 

 ال تساعدني طریقة األساتذة على المشاركة في الدرس "24: البند رقم"   

 23یمثل نتائج البند رقم  :)32(جدول رقم

معارض   معارض  محاید  موافق  موافق بشدة

  بشدة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  1,24  3,15  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

15  11,5  29  22,3  25  19,2  44  33,8  17  13,1  

 

منهم موافقین على حد ما %22.3من افراد العینة بموافق بشدة، اما %11.5أجاب علیه    

اما الحیاد فكان  %33.8اما المعارضون فكانت نسبتهم  %13.1بشدة علیه، في حین عارضه

حیادي بمتوسط حسابي قدره  عموما نالحظ ان اتجاه افراد العینة نحو هذا البند%19.2بنسبة 

  .1,24و انحراف معیاري یساوي  3,15

  

  



  عرض ومناقشة نتائج الدراسة  

 

  

  

 الوقت المخصص للحصة یكفي إلتمام الدرس": 25البند رقم"   

 24یمثل نتائج البند رقم ): 33(جدول رقم

معارض   معارض  محاید  موافق  موافق بشدة

  بشدة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  1,32  3,23  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

27  20,8  39  30  13  10  39  30  12  9,2  

  

منهم موافقین على حد ما علیه، %30.0من أفراد العینة بموافق بشدة، أما  %20,8أجاب علیه         

أما الحیاد فكان بنسبة  %30.0أما المعارضون فكانت نسبتهم  % 9,2بشدة في حین عارضه

وانحراف معیاري  3,23حیادي ،بمتوسط حسابي  البند عموما نالحظ أن اتجاه أفراد العینة نحو هذا10%

1,32 .  

  أناقش مع زمالئي األفكار المطروحة من طرف األستاذ أثناء الحصص": 26البند رقم 

  " الدراسیة

   25یمثل نتائج البند رقم  :)34(جدول رقم

معارض   معارض  محاید  موافق  موافق بشدة

  بشدة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري



  عرض ومناقشة نتائج الدراسة  

 

  1,23  3,19  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

17  13,1  48  36,9  22  16,9  29  22,3  14  10,8  

  

منهم موافقین على حد ما علیه، في %36,9من أفراد العینة بموافق بشدة، أما %13,1أجاب علیه      

 13.8اما الحیاد فكان بنسبة  %20.8اما المعارضون فكانت نسبتهم  %3.1حین عارضه بشدة 

و انحراف  3,19حیادي بمتوسط حسابي قدر ب  ان اتجاه افراد العینة نحو هذا البندعموما نالحظ %

  . 1,23معیاري 

  أشعر بعدم تقبل األساتذة إلسهامات الطلبة في توضیح عناصر الدرس": 27البند رقم"   

 26یمثل نتائج البند رقم  :)35(جدول رقم

معارض   معارض  محاید  موافق  موافق بشدة

  بشدة

 المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  1,20  3,06  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

14  10,8  33  25,4  29  22,3  39  30  15  11,5  

      

منهم موافقین على حد ما %25.4من افراد العینة بموافق بشدة، اما %10.8أجاب علیه       

الحیاد فكان بنسبة  اما %13.1اما المعارضون فكانت نسبتهم  %علیه، في حین عارضه بشدة

و  3,06حیادي بمتوسط حسابي  عموما نالحظ ان اتجاه افراد العینة نحو هذا البند16.9%

   1,20انحراف معیاري 

 أشارك األساتذة النقاش اثناء الدرس ": 28البند رقم"  



  عرض ومناقشة نتائج الدراسة  

 

 28 یمثل نتائج البند رقم): 36(جدول رقم

معارض   معارض  محاید  موافق  موافق بشدة

  بشدة

 المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  1,26  3،37  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

21  16,2  55  42,3  23  17,7  13  10  18  13,8  

   

منهم موافقین على حد ما % 42,3من أفراد العینة بموافق بشدة، أما %16,2أجاب علیه    

فكان أما الحیاد  % 10أما المعارضون فكانت نسبتهم  %13,8علیه، في حین عارضه بشدة

و  3,37حیادي بمتوسط حسابي  عموما نالحظ أن اتجاه أفراد العینة نحو هذا البند%17.7بنسبة

  .1,26انحراف معیاري یساوي 

  

 اشعر بالنعاس أثناء إلقاء األساتذة للمحاضرات": 29البند رقم"  

 29یمثل نتائج البند رقم  :)38(جدول رقم 

معارض   معارض  محاید  موافق  موافق بشدة

  بشدة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  1,31  2,61  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

36  27,7  30  23,1  22  16,9  33  25,4  9  6,9  

  



  عرض ومناقشة نتائج الدراسة  

 

منهم موافقین على حد ما علیه، %23.1فراد العینة بموافق بشدة، امامن أ%27.7أجاب علیه    

أما الحیاد فكان  %25.9أما المعارضون فكانت نسبتهم % 6.9 بشدة في حین عارضه

حیادي بمتوسط حسابي قدره  عموما نالحظ أن اتجاه أفراد العینة نحو هذا البند%16.9بنسبة

  .  1,31و انحراف معیاري   2,61

  

 سبورة، مجسمات، (یقوم األساتذة بتنویع الوسائل التعلیمیة في الدرس": 30البند رقم

 "...)خرائط،

 30یمثل نتائج البند رقم  :)39(جدول رقم

معارض   معارض  محاید  موافق  موافق بشدة

  بشدة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  1,25  2,76  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

10  7,7  34  26,2  26  20  35  26,9  25  19,2  

  

منهم موافقین على حد ما علیه، % 26,2من أفراد العینة بموافق بشدة، اما %7,7أجاب علیه    

أما الحیاد فكان % 26,9أما المعارضون فكانت نسبتهم % 19,2 بشدة في حین عارضه

و  2,76حیادي بمتوسط حسابي قدره  عموما نالحظ أن اتجاه أفراد العینة نحو هذا البند%بنسبة

  .1,25انحراف معیاري یساوي 

 طریقة التدریس تجعلني افضل البحث خارج الصف على حضور الحصص ": 31البند رقم

 "الدراسیة



  عرض ومناقشة نتائج الدراسة  

 

 31یمثل نتائج البند رقم  :)40(جدول رقم

معارض   معارض  محاید  موافق  موافق بشدة

  بشدة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  1,26  2,96  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

22  16,9  26  20  31  23,8  37  28,5  14  10,8  

   

موافقین على حد ما علیه،  منهم%20.0من افراد العینة بموافق بشدة، اما%16.9أجاب علیه   

اما الحیاد فكان  28.5%اما المعارضون فكانت نسبتهم 10.8%في حین عارضه بشدة

 2,96حیادي بمتوسط حسابي  عموما نالحظ ان اتجاه افراد العینة نحو هذا البند23.8%بنسبة

  .1,26وانحراف معیاري 

 الطلبةشعر أن األساتذة متواضعون ومتعاونون مع أ": 32البند رقم"   

 32یمثل نتائج البند رقم  :)41(جدول رقم

معارض   معارض  محاید  موافق  موافق بشدة

  بشدة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  1,16  3,43  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

22  16,9  50  38,5  32  24,6  14  10,8  12  9,2  

  

منهم موافقین على حد ما % 38,5ماالعینة بموافق بشدة، أ من أفراد % 16,9أجاب علیه    

أما الحیاد فكان  %10,8أما المعارضون فكانت نسبتهم % 9,2علیه، في حین عارضه بشدة 



  عرض ومناقشة نتائج الدراسة  

 

ایجابي ،بمتوسط حسابي قدره  عموما نالحظ أن اتجاه أفراد العینة نحو هذا البند% 24.6بنسبة

  .1,16و انحراف معیاري یساوي  3,43

  "نبهاأتغیب عن المحاضرات وأتج": 33البند رقم

 33یمثل نتائج البند رقم  :)42(جدول رقم 

معارض   معارض  محاید  موافق  موافق بشدة

  بشدة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  1,41  2,99  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

24  18،5  30  23,1  26  20  23  17,7  27  20,8  

  

موافقین على حد ما  منهم 23.1 % من أفراد العینة بموافق بشدة، أما%18.5أجاب علیه    

أما الحیاد فكان  17.7%أما المعارضون فكانت نسبتهم 20.8 %علیه، في حین عارضه بشدة

إیجابي ،بمتوسط حسابي یساوي  ن اتجاه أفراد العینة نحو هذا البندأعموما نالحظ 20.0%بنسبة

  .1,41و انحراف معیاري قدر ب  2،99

  عرض النتائج على ضوء الفرضیات  2.1

  :عرض النتائج الخاصة بالفرضیة العامة  1.2.1 

للتحقق من الفرضیة العامة قمنا بحساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الخاصة    

  :باالستجابات الكلیة للعینة و النتائج المتحصل علیها في الجدول التالي

  

  



  عرض ومناقشة نتائج الدراسة  

 

  الكلي للطلبة  التجاهیمثل المتوسط الحسابي و االنحراف المعیاري ل )43(جدول رقم

  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  

  30،37  102،56  اتجاه الكلي الطلبة 

  

وحسب مقیاس  102,56من الجدول نالحظ أن المتوسط الحسابي التجاه الطلبة هو    

و الدرجات التي ) 100,131(التصحیح المعتمد في دراستنا فإن هذه الدرجة تنتمي إلى المجال 

تنتمي إلى هذا المجال تدل على االیجابیة في االتجاه بمعنى أن اتجاهات الطلبة نح وطرائق 

  ة هي اتجاهات إیجابیة التدریس بالجامع

  عرض النتائج الخاصة بالفرضیات الجزئیة.2.2.1

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في اتجاهات (عرض نتائج الفرضیة الجزئیة األولى

  )الطلبة نحو طرائق التدریس بالجامعة تعزى لمتغیر الجنس

الجنسین ، اعتمدنا في للتحقق من فرضیة فروق االتجاهات نحو طرائق التدریس بالجامعة حول 

ذلك حساب المتوسط الحسابي و االنحراف المعیاري لكل من الجنسین وبعدها تم حساب االختبار 

 لعینتین مستقلتین غیر متساویتین لتحدید الفروق حسب الداللة اإلحصائیة و في ما یلي  Tالتائي 

  .النتائج المتوصل إلیها 

  

  

  

  

  



  عرض ومناقشة نتائج الدراسة  

 

  )ذكور،إناث(لحساب الفروق في االتجاه بین الجنسین  Tیمثل نتائج اختبار ) 44(جدول رقم 

المتوسط   العدد  الجنس

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  مستوى الداللة  قیمة ت

  0،28  1,88  23,411  111,33  12  ذكور

  16,213  101,68  118  إناث

  

وهي دالة عند مستوى  T=1,88من خالل النتائج الموضحة في الجدول فإننا نالحظ أن قیمة 

). 0,05(، و الذي هو أكبر من مستوى الداللة المعتمد في دراستنا  sig=0,28الداللة المحسوبة 

و بالتالي نقبل الفرضیة الصفریة المقرة بعدم وجود فروق دالة إحصائیا في اتجاهات الطلبة حسب 

  )ذكور، إناث(متغیر الجنس 

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في اتجاهات ( عرض نتائج الفرضیة الجزئیة الثانیة

 )الطلبة نحو طرائق التدریس بالجامعة تعزى لمتغیر المستوى الدراسي 

  .یمثل نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي لحساب الفروق بین المستویات  :)45(جدول رقم 

مجموع   االتجاه

  المربعات 

درجة 

  الحریة 

متوسط 

  المربعات 

مستوى  fقیمة 

  الداللة

  0,021  4,890  1114,394  2  2228,788  بین المجموعات

  280,087  127  35571,089  داخل المجموعات

    129  37799,877  الجموع الكلي



  عرض ومناقشة نتائج الدراسة  

 

عند مستوى الداللة المحسوب  f=3.979من خالل النتائج الموضحة بالجدول فإننا نالحظ أن قیمة     

sig=0.021  و بالتالي نرفض الفرضیة ) 0,05(و الذي قیمته أقل من مستوى الداللة المعتمد في دراستنا

الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة و التي تقر بأن اتجاهات الطلبة نحو طرائق التدریس بالجامعة تتغیر 

  .وتختلف باختالف المستوى الدراسي

روق معنویة بین متوسطات المجموعات تم وبناء على نتائج الجدول السابق و نظرا لوجود ف   

اللجوء إلى استخدام المقارنات البعدیة من أجل تحدید مصدر تلك الفروق و التي كانت نتائجها 

  .كما یلي 

  .یمثل نتائج المقارنات البعدیة للفروق الخاصة بالمستوى الدراسي) 46(جدول رقم 

 sigمستوى الداللة   )ب(و) أ(فروق المتوسطات بین   )ب(المستوى الدراسي                 ) أ(المستوى الدراسي 

  سنة أولى ماستر                   سنة الثالثة لیسانس

  سنة ثانیة ماستر                                    

-3.440- 

7.975*  

0,393  

0,021  

  لیسانسسنة الثالثة سنة أولى ماستر                    

  سنة ثانیة ماستر                                    

 3,440  

11,414*  

0,393  

0,012  

  سنة الثالثة لیسانسسنة ثانیة ماستر                    

   سنة أولى ماستر                                    

-7.975-* 

-11.414-*  

0,021  

0,012  

  :من خالل نتائج الجدول نالحظ أنه

بالمقارنة بین المستویین سنة الثالثة لیسانس و السنة أولى ماستر نجد أن قیمة مستوى الداللة 

وهذا ) 0.05(وهي أكبر من مستوى الداللة المعتمد في الدراسة  sig=0.393المحسوب كانت 

معناه أنه ال توجد فروق في االتجاهات بین مستوى السنة الثالثة لیسانس و مستوى سنة أولى 

  .ترماس



  عرض ومناقشة نتائج الدراسة  

 

بالمقارنة بین مستوى سنة أولى ماستر وسنة ثانیة ماستر نجد أن قیمة مستوى الداللة المحسوب 

وهذا معناه انه ) 0,05(وهي اصغر من مستوى الداللة المعتمد في الدراسة  sig=0 .012كانت 

  .توجد فروق في االتجاهات بین مستوى سنة أولى ماستر ومستوى سنة ثانیة ماستر

  

بالمقارنة بین مستوى سنة ثالثة لیسانس وسنة ثانیة ماستر نجد أن قیمة مستوى الداللة المحسوب 

وهذا معناه أنه ) 0,05(وهي أصغر من مستوى الداللة المعتمد في الدراسة  sig=0.021كانت 

  توجد فروق في االتجاهات بین مستوى سنة ثالثة لیسانس ومستوى سنة ثانیة ماستر

بة لهذه الفرضیة فإنه توجد فروق دالة إحصائیا في اتجاهات الطلبة نحو طرائق وٕاجماال بالنس

  .التدریس بالجامعة حسب المستوى الدراسي

  :مناقشة النتائج على ضوء الفرضیات. 2

اتجاهات الطلبة نحو طرائق التدریس ( :مناقشة النتائج على ضوء الفرضیة العامة. 1.2

)إیجابیة بالجامعة  

النتائج أن مستوى اتجاهات الطلبة نحو طرائق التدریس بالجامعة كانت إیجابیة إذ بلغ أظهرت    

وهو الذي وقع في المجال الخاص باالتجاه  102,56المتوسط الحسابي لالتجاه الكلي ألفراد العینة 

اإلیجابي في مفتاح التصحیح الخاص بتفسیر درجات مقیاس االتجاهات، وجاءت جمیع الفقرات في 

4و 2,23توى المتوسط إذ تراوحت المتوسطات الحسابیة بین المس  

وعلیه قد تحققت الفرضیة العامة للدراسة والمقرة بأن اتجاهات الطلبة نحو التدریس بالجامعة  

.إیجابیة  



  عرض ومناقشة نتائج الدراسة  

 

وقد تعزى هذه النتیجة إلى ما تتمتع به طرائق التدریس من أنواع وخصائص جیدة تجعلها داعمة    

ي تنفذ فیها، وبالرجوع إلى الجانب النظري یمكننا القول بأن طرائق التدریس تتنوع للبیئة التربویة الت

وهذا ما یساعد على . وتختلف كالمحاضرة والمناقشة، حل المشكالت، التعلیم اإللكتروني، المشروع

.ة وكلما زادت مزایا الطریق إثراء العملیة التعلیمیة التعلمیة، وتجعل من الطلبة محور لهذه العملیة  

كما أن لألساتذة دور كبیر في نجاح هذه الطرائق وذلك من خالل االختیار الجید والمناسب    

لطرائق التدریس ممیزات متعددة تجذب  أنویساعده على ذلك التغذیة الراجعة من طرف الطلبة، كما 

لیب جدیدة مشوقة الطلبة وتزید من دافعیتهم وٕاقبالهم على التعلم، باإلضافة إلى التجدید باستخدام أسا

للخروج بذلك من الروتین والتقلید، ما یتیح للطالب فرصة التفاعل معها، فیكون فاعال نشطا ویستغل 

حواسه، مما یزید من فاعلیة المادة التعلیمیة وجعلها أكثر إیجابیة والحصول على االتجاهات 

. اإلیجابیة للطالب نحوها  

 

  :زئیة مناقشة نتائج على ضوء الفرضیات الج. 2.2

 األولى جزئیةال مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة:   

في اتجاهات ) 0,05(قد أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة    

لنتائج الجدول رقم وفقا وهذا ) ذكور، إناث(الطلبة نحو طرائق التدریس بالجامعة تبعا لجنس الطلبة 

، أظهرت النتائج أن لحساب الفروق في االتجاه بین الجنسین  tنتائج اختباروالذي یمثل  )44(

في  111,33حیث أن المتوسط الحسابي للذكور قدر ب اتجاهات الذكور أكثر إیجابیة من اإلناث  

، أي أن لكال الجنسین اتجاهات إیجابیة ،وهذا راجع 101.68 بحین قدر المتوسط الحسابي لإلناث 
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نفس األهداف الدراسیة وكذلك یجمعهم تخصص علم النفس و الذي یعتمد فیه إلى أن لدیهما 

  .األساتذة نفس الطرائق مع كال الجنسین مع مراعاة الفروق الفردیة 

 مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الجزئیة الثانیة:  

مستوى  في) 0,05(قد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة      

اتجاهات الطلبة نحو طرائق التدریس بالجامعة تعزى لمتغیر المستوى الدراسي وكان الفرق في أن 

استر وهذا ما یوضحه طلبة سنة ثانیة ماستر أقل إیجابیة من طلبة سنة الثالثة لیسانس وسنة أولى م

وعلیه یمكن  ،للفروق الخاصة بالمستوى الدراسي الذي یمثل نتائج المقارنات البعدیة) 46(الجدول رقم 

  . القول بأن الفرضیة الجزئیة الثانیة محققة

  :مناقشة النتائج على ضوء الدراسات السابقة . 3

من خالل النتائج التي تم التوصل إلیها أن أفراد العینة متمثلین في الطلبة  أثبتت الدراسة الراهنة  

التدریس بالجامعة وتتفق هذه النتائج مع بعض ما توصلت إلیه  لدیهم اتجاهات إیجابیة نحو طرائق

  .الدراسات التي تم ذكرها سابقا 

  : 2014سنة " كحول فاتح" كالدراسة الوطنیة التي قام بها 

وكان الهدف من الدراسة هو الكشف "  اتجاه الطلبة نحو أسلوب التدریس لألستاذ الجامعي" بعنوان 

عن اتجاهات الطلبة نحو أسلوب التدریس الجامعي و اكتشاف الفروق في االتجاهات نحو أسلوب 

األستاذ الجامعي و أول ما یلفت هو أن الدراسة تتشابه إلى حد كبیر مع الدراسة الحالیة في كونها 

اتجاهات الطلبة نحو أسالیب التدریس وهي خصت فئة طلبة الجامعة ، وأیضا كون الموضوع متعلق ب

  .جزء من طرائق التدریس و هذا هو محور دراستنا الحالیة 
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والنتائج التي توصل تبین أن اتجاهات الطلبة تتسم باالیجابیة نحو أسلوب التدریس لألستاذ الجامعي 

  .وهذا ما یتطابق مع نتائج الدراسة الحالیة 

ن العدید من األسالیب و الخصائص الجیدة في التدریس ، هذا ما أن األستاذ متمكن م "كحول" ویرى 

یبین أثر الممارسة المیدانیة التي تعتمد بشكل كبیر على اإلعداد المعرفي و النفسي و التربوي و 

الثقافي ، أي أنه یجب أن تنسجم مع مشاعر وانفعاالت الطالب و التي بدورها تؤدي لتنمیة االتجاه 

  .االیجابي لدیه 

بعنوان أسالیب تدریس التربیة  و التي كانت:  2004 "شریف حماد " تناولت الدراسة العربیة   

 ولم تتفق أهداف في المرحلة األساسیة العلیا بمحافظات غزة ومبررات استخدامها اإلسالمیة الشائعة

حیث كانت نتائجها تشیر  الدراسة الحالیة إال أنها تناولت جانب من الموضوع هذه الدراسة مع أهداف

إلى أن أكثر األسالیب شیوعا أسلوب اإلقناع و الحوار والمناقشة  و أقل األسالیب شیوعا التعلم الذاتي 

و التعلم الفردي وتعد هذه األسالیب  جزء من الطرائق التدریسیة ، كما توصلت هذه الدراسة إلى أن 

كثرة عدد الطلبة وكمیة المادة و عدم معرفة  مبررات استخدام المعلمین لتلك األسالیب ترجع إلى

  . المعلم ألسالیب أخرى 

بعنوان طرائق التدریس الشائعة : 2012 "حاتم جاسم عزیز ومریم خالد مهدي"كما تطرقت دراسة    

لدى أعضاء هیئة التدریس في جامعة دیالي ، وبینت نتائج هذه الدراسة أن هناك خمسة طرائق شائعة 

وقد جاءت المحاضرة في ) المناقشة ، االستكشاف ، االستقراء ، حل المشكالت  المحاضرة ،(وهي 

الترتیب األول و طریقة حل المشكالت في المرتبة األخیرة وترجع هذه النتائج إلى عدم معرفة المدرس 

ه وهذ. للطرائق األخرى وكثرة أعداد الطلبة في القاعة الدراسیة مما ال یتیح لهم استعمال طرائق أخرى 
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النتیجة وهذه الدراسة اختلفت مع الدراسة الحالیة من حیث األهداف و النتائج إال أنها اتفقت في 

  . المجال الخاص بدراسة طرائق التدریس

بعنوان الدراسة التقویمیة للبرامج و طرق التدریس ، كان : 1999 " فیلیب و هورناك" و في دراسة 

ونتائج هذه الدراسة تختلف مع نتائج الدراسة . رغم تنوعه متنوع و لكنه ال یراعي الفروق الفردیة 

  .الحالیة 

  :استنتاج عام 

جامعة من خالل هدفت الدراسة الحالیة إلى رصد ومعرفة اتجاهات الطلبة نحو طرائق التدریس بال    

 دراسة میدانیة ،شملت طلبة السنة الثالثة لیسانس و سنة أولى ماستر و ثانیة ماستر من تخصص علم

ماي بقالمة ،  8النفس بقسم علم النفس في كلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة سویداني بوجمعة بجامعة 

وذلك للتعرف على طبیعة اتجاهاتهم نحو طرائق التدریس بالجامعة إن كانت ایجابیة أو سلبیة ، ومن ثم 

و علیه تم التوصل إلى النتائج محاولة تحدید التأثیر المحتمل لكل من متغیر الجنس و المستوى الدراسي 

  :التالیة 

  ایجابیة نحو طرائق التدریس بالجامعة لدى الطلبة اتجاهات. 

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في اتجاهات الطلبة نحو طرائق التدریس بالجامعة تعزى

 .لمتغیر الجنس 

الجامعة تعزى لمتغیر المستوى توجد فروق ذات داللة إحصائیة في اتجاهات الطلبة نحو طرائق التدریس ب

 .الدراسي 
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  :خالصة الفصل  

تطرقنا في هذا الفصل إلى تفسیر و مناقشة نتائج الدراسة حیث تم عرض النتائج و تحلیلها ثم 

معالجة المعطیات والنتائج على ضوء الفرضیات ،وفي ظل بعض الدراسات السابقة ،وذلك من خالل 

،وعلى إثر ذلك تمكنا من تحقیق أهداف الدراسة من خالل التعرف على المعالجة اإلحصائیة للبیانات 

طبیعة اتجاهات الطلبة ،و هذه النتائج تقتصر على هذه الدراسة وال تتعداها وذلك بالنظر إلى حدود 

 .الدراسة الحالیة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  عرض ومناقشة نتائج الدراسة  

 

 :خاتمة

تعتبر طرائق التدریس من األدوات الفعالة واألساسیة في العملیة التربویة التعلیمیة إذ تساعد على     

تكوین أفكار وسلوكات الطلبة نحو مواضیع معینة ومواقف اجتماعیة في مجاالت أخرى غیر المجال 

 .التربوي الذي هو العمود الفقري لبناء مجتمع راقي ومتطور

اح طرائق التدریس واتجاهات الطلبة نحوها من أهم البحوث المدروسة في علم لذلك فدراسة مدى نج    

  .النفس االجتماعي وهذا یساعدنا على معرفة ما إذا كانت محققة لألهداف التربویة والتعلیمیة المرجوة منها

 ومن هذا المنطلق قمنا بهذه الدراسة قصد الكشف عن طبیعة اتجاهات الطلبة نحو طرائق التدریس   

بالجامعة أردنا من خاللها التعرف على أفكار وآراء الطلبة الجامعیین، وذلك قد تم على عینة مأخوذة من 

سنة ثالثة لیسانس، سنة أولى (ومن المستویات ) ذكور، إناث(تخصص علم النفس من كال الجنسین 

ة تم التوصل إلى أن وبعد تحلیل نتائج الدراسة ومعالجتها بأسالیب إحصائی). ماستر، سنة ثانیة ماستر

  .اتجاهات الطلبة نحو طرائق التدریس بالجامعة إیجابیة

  :الدراسة توصیات ومقترحات

 التدریس فیها البد من تناول هذا نظرا ألهمیة التعلیم الجامعي، ونظرا للمكانة التي تلعبها طرائق   

ذا وضعنا االقتراحات الموضوع بشكل أوسع وذلك لكشف جوانب القوة والقصور في هذا المیدان وله

  :التالیة لتوسیع الموضوع

 عقد دورات لألساتذة لالستفادة من كل ما هو حدیث في مجال طرائق التدریس.  

  أن یراعي األساتذة ما یفضله الطلبة من طرائق مناسبة والتي تتوافق مع تفضیالتهم ومیوالتهم

  .الجید األداءالستثارة دافعیتهم نحو 
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  طرائق التدریس مع تحصیلهم الدراسي مالئمةتوطید العالقة بین األساتذة وطلبتهم لمعرفة مدى.  

 مماثلة على مستوى التعلیم العالي ومن وجهة نظر عینات  إجراء المزید من البحوث والدراسات

  .أخرى تتضمن طرائق التدریس حتى تكون النتائج أكثر منطقیة

  المعتمدة والمناهج الدراسیة ومواكبتها في التعلیم الجامعي ضرورة االهتمام بطرائق التدریس

  .وتلبیتها لحاجات الطلبة، وخصائصهم وقدراتهم العقلیة، وكذلك حاجات الجامعة ومتطلباتها

اعتماد الطرائق التدریسیة الحدیثة لتحقیق التواصل بین المدرس والطالب للتقدم الحضاري والمعرفي في 

  الوقت الحاضر
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  :ملخص الدراسة 

تهدف الدراسة الحالیة إلى الكشف عن اتجاهات الطلبة نحو  طرائق التدریس بالجامعة ولقد تبنت     

  : دراستنا الفرضیات التالیة

  :الفرضیة العامة

 لدى الطلبة اتجاهات إیجابیة نحو طرائق التدریس بالجامعة.  

  :الفرضیات الفرعیة

 توجد فروق ذات داللة إحصائیة في اتجاهات الطلبة نحو طرائق التدریس بالجامعة تعزى  ال

  .)إناث- ذكور(لمتغیر الجنس 

  في اتجاهات الطلبة نحو طرائق التدریس بالجامعة تعزى لمتغیر  إحصائیاال توجد فروق دالة

  .المستوى الدراسي

  : منھج الدراسة 

لك نظرا لمالئمتھ لطبیعة موضوع الدراسة للتعرف على طبیعة قمنا باستخدام المنھج الوصفي وذ     

اتجاھات الطلبة نحو طرائق التدریس بالجامعة وكذلك الفرق في االتجاھات حسب متغیر الجنس و أیضا 

التعرف على الفروق في المستوى الدراسي ، ومن ثمة مقارنة النتائج المتحصل علیھا بین المستویات 

  .المعتمدة في دراستنا ) لیسانس ، سنة أولى ماستر و سنة الثانیة ماستر  سنة الثالثة(الثالثة  

  :عینة الدراسة 

شملت عینة الدراسة مجتمع البحث ككل نظرا لمالءمة متطلبات دراستنا لھا  من المجال المكاني و 

  .الزمني ، حیث  تكونت من طلبة من كال الجنسین بمستویات مختلفة من تخصص علم النفس 

   :الدراسة  أدوات



 

 

تم استخدام استبیان أعد لقیاس االتجاھات نحو طرائق التدریس بالجامعة ، وذلك بغرض تحدید  .1

  . ةطبیعة االتجاھات سواء كانت سلبیة أم إیجابی

مجموعة من األسالیب اإلحصائیة التي تخدم الموضوع من متوسط حسابي ونسبة  متم استخدا .2

ار التائي ، و اختبار تحلیل التباین األحادي و ذلك مئویة وانحراف معیاري ، و كذلك االختب

  . spssبمساعد برنامج الحزمة اإلحصائیة 

وبعد القیام بالدراسة االستطالعیة وكذلك الدراسة األساسیة و تطبیق أدوات الدراسة و تفریغ البیانات  

  .المتحصل علیھا میدانیا ، تم التوصل إلى النتائج اآلتیة 

  :نتائج الدراسة 

   اتجاھات الطلبة نحو طرائق التدریس بالجامعة إیجابیة.  

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في اتجاھات الطلبة نحو طرائق التدریس بالجامعة تعزى

  ) .إناث / ذكور(لمتغیر الجنس 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في اتجاھات الطلبة نحو طرائق التدریس بالجامعة تعزى لمتغیر 

 الدراسيالمستوى 


	1.10 النظرية السلوكية:
	   يتحدث أصحاب وجهة النظر السلوكية المتعلقة بالاشتراط الإرتباطي  (بافلوف) في تعليم الاتجاهات وتكوينها أن الكائن يميل إلى تعميم المثير وربط المثير الطبيعي بمثيرات أخرى قريبة منه أو شبيهة به، وبالتالي فإن الكائن يستجيب بنفس الأسلوب للمثيرات الشبيهة بالمثير الطبيعي الأول أو المرتبط به والقريبة منه.
	  بينما تقوم نظرية الإشراط الإجرائي (سكنر) على مبدأ سلوك الكائن أو استجابته التي تعزز يزيد احتمال تكرارها وانطلاقا من وجهة النظر هذه فإن الاتجاهات التي يجري تعزيز أنماط السلوك المرتبطة بها، يزيد احتمال استبقائها من تلك التي لا تعزز، مشيرين إلى أن أنماط السلوك التي لا تعزز أو تلك التي يجري سحب المعززات عنها تميل إلى الانطفاء التدريجي، فالاتجاه النفسي كل مركب وهو تكوين عاطفي معرفي وسلوكي وتحدثه الخبرة المتكررة بذلك هو مكتسب مشتق من تفاعل الفرد مع عناصر البيئة الخارجية سواء كانت مادية أو معنوية أو بشرية، إذن فالاتجاه لابد أن يتميز بالدينامكية والتجديد رغم أنه يتميز أيضا بالثبات والاستقرار النسبي.



