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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل عالقة املعلم بالطالب يف �ضوء تطبيق املفاهيم
الرتبوية املعا�رصة يف مدار�س مديرية تربية البادية الغربية يف حمافظة املفرق.وقد
ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي .وقد تكونت عينة الدرا�سة من
( )80معلما ً و( )225طالبا ً منهم ( )80يف الفرع العلمي و( )145يف الفرع الأدبي ،مت
اختيارهم بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة.
وقد تو�صلت النتائج �إىل �أن ا�ستجابات املعلمني �أعلى من ا�ستجابات طالبهم يف
بناء عالقة فيما بينهم يف �ضوء تطبيق املفاهيم الرتبوية املعا�رصة ،و�أن ا�ستجابات �أفراد
جمتمع الدرا�سة جلميع جماالت الأداة جاءت بدرجة متو�سطة ،مبتو�سط ح�سابي مقداره
( )2.65عدا جمال الفروق الفردية ،فقد جاءت درجته منخف�ضة ،مبتو�سط ح�سابي
مقداره ( ،)2.59كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ،تعزى ملتغري
املوقع التعليمي ول�صالح املعلمني ،وملتغري الفرع الدرا�سي للطالب ول�صالح الفرع
العلمي كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري خربة
املعلم.
الكلمات املفتاحية :عالقة املعلم بالطالب ،مفاهيم تربوية معا�رصة.

* تاريخ ت�سلم البحث2010/3/29 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2010/11/30 :م

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

2012  مار�س1  العدد13 املجلد

559

The Teacher-Student Relationship In Light of Applying
Contemporary Educational Concepts at Western-Badia
Schools in Mafraq Governorate in Jordan
Dr. Mohammad S. Al-Khazalah
Faculty of Educational Sciences
Zarka Private University

Abstract
This study aimed at knowing the relationship between the teacher and the
student in light of applying contemporary educational concepts at WesternBadia Schools in Mafraq Governorate where the researcher used the descriptive analytic method. Sample of the study consisted of (80) teachers and (225)
students, (80) student are from the scientific stream and (145) are from the
literary stream selected randomly.
This study concluded to that teachers’ responses were higher than their students in building a relationship among them in light of applying the contemporary educational concepts. This study also concluded to that responses of
the sample of the study to all tool fields were medium with a mean value of
(2.65) except the individual variances with (2.59). Results showed variances
of statistical indication attributed to educational position in favor of teachers.
It also showed variances of statistical indication attributed to student’s stream
of study in favor of the scientific stream. Results also showed no variances of
statistical indication attributed to teacher’s experience.
Key words: teacher-student relationship, contemporary educational concepts.
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املقدمة

خطا الأردن خطوات رائدة يف جمال الرتبية والتعليم من خالل الدور الذي تقوم به وزارة

الرتبية والتعليم التي ت�سعى من خالله �إىل �إحداث تغيريات الزمة ،للتكيف مع التطورات

والتغريات العلمية املت�سارعة كاالهتمام باملعلم وعالقته بطالبه ،واالهتمام با�ستخدام
املفاهيم الرتبوية املعا�رصة ،و�أ�ساليب التدري�س وغريها من النظريات والفر�ضيات الرتبوية

الكثرية ،التي تر�سخ عالقة �إيجابية بني املعلم وطالبه.

واملتتبع للرتبية احلديثة يف هذا العامل يالحظ ا�ستخدامها املفاهيم الرتبوية املعا�رصة،

كالرتبية التكنولوجية ،والرتبية الإبداعية ،والثقة بالنف�س ،والفروق الفردية ،والرتبية الدميقراطية،

والرتبية امل�ستمرة ،التي �أ�صبحت �أهدافا ً حقيقية للنظم الرتبوية احلديثة ت�سعى �إىل تطبيقها

وتعمل على حتقيقها ،وذلك للو�صول �إىل بيئة �صفية �آمنة ي�ستخدم فيها الإبداع واحلوار
والنقا�ش ابتعادا ً عن ظاهرة العنف التي يبد�أ فيها املعلم �صاحب ال�سلطة الأقوى وتنعك�س
�إ�ساءتها يف رد فعل عدواين من الطالب ،معللني توجههم هذا �إىل �أن النظرة اجلديدة �إىل
التعليم والنماء التي ر�سختها بحوث الدماغ والعلم املعريف ،والتي �أكدت على �أن الطالب

املتعلم ال ي�ستطيع تطوير البنى املعرفية لديه يف عزلة عن زمالئه ومعلميه ،على �أن يتفاعل

معهم ويحاوروهم ويحاججهم وي�شاركهم يف املعاين التي ول َدوها؛ و�أن يتم ذلك يف جو حترتم
فيه الأفكار وي�ستمع �إليها دون ا�ستخفاف ).(Biggs, 2002

و�أكدت الدرا�سات الرتبوية على �أن ا�ستخدام املفاهيم الرتبوية املعا�رصة يف العملية

التعليمية التعلمية يوفر فر�ص التعليم للجميع ،وي�سهم يف �إ�رشاك املعلمني والطلبة،

بحيث يكون دور املعلم فيها رفيق املتعلم ولي�س دور معطي املعلومات ،كما �أن ا�ستخدامها
ينمي قدرات الفرد ال�شخ�صية �إىل �أق�صى حد ممكن ويك�سبه العديد من املعارف واملهارات

).(Aduwa, 2005

وبنا ًء على ما لهذه املفاهيم من دور يف توطيد العالقة بني املعلم وطالبه فقد اجتهت وزارة
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الرتبية والتعليم� ،إىل تطبيق هذه التجارب والر�ؤى العاملية التي تركز حمتوياتها على �إ�رشاك املعلم
الذهني ،وارتفاع �سقف احلرية يف االختيار واملناق�شة ،وامتالك الوعي واملعرفة واالطالع على

املفاهيم وامل�صطلحات ب�شكل م�ستمر ،والتعامل مع الآخرين بثقة تامة ،م�ؤمنة ب�أن العملية
التعليمية التي ت�ستخدم هذه املفاهيم ب�صورة �صحيحة تظهر معلما ً يقدم لطالبه املعارف
واملعلومات ب�صدق وب�أمانة و�إخال�ص دون احتكار لأي معلومة كانت ،وتنتج طالبا ً هادئاً ,ي�ستمع

ينتبه ،ويدرك ،وي�ستدل ،ويحلل ،ويركب ،ويناق�ش ،يف جو من الثقة املتبادلة بينه وبني معلميه،
�إذ يقا�س مدى جناح هذه العالقة مبقدار فهم املعلم للمفاهيم الرتبوية املعا�رصة وغر�سها يف

نفو�س طالبه وم�ساعدتهم على التكيف معها (كنت�ش.)2001 ،

فالعالقة بني املعلم والطالب لي�ست �أمرا �سهال �أو ب�سيطا �أو غري مهم كما يت�صورها

البع�ض ،بل هي عالقة مهمة ،كعالقة الطالب بوالديه و�أ�رسته واملجتمع الذي يعي�ش فيه،
�أو مدر�سته ومعلمه ،فالعالقة الإيجابية هي عالقة تربوية ت�ؤدي �إىل تطوير القدرات العقلية

واالجتماعية واالنفعالية والنف�س حركية عند الطالب ب�شكل يجعله معدا �إعدادا �سليما
ملواجهة التحديات والتغريات العلمية املت�سارعة ،وذلك من منطلق �أن الرتبية الع�رصية

تتوفر للمعلم من خالل االطالع امل�ستمر واالختيار املنا�سب للأ�ساليب التي تنا�سب املوقف
التعليمي ،وخ�صائ�ص طالبه و�أن يبتكر غريها حتى يوفر فر�صا ً للطلبة يتعلمون من خاللها
كيف يتعلمون ،ب�شكل ي�ساعدهم على توظيف املعارف واملهارات املكت�سبة يف مواقف احلياة

العملية (جعنيني.)2006 ،

وهكذا ف�إن العالقة بني املعلم والطالب تبنى من خالل روابط وو�شائج قوية وم�صارحة

تامة ،ال �أن تكون قائمة على �إظهار ال�سلطة والنقد �أو جتاهل �شخ�صية الطالب ونقدها
الدائم ،فالتعاون والتوافق ي�ستح�سن �أن يكونا �شعار املعلم يف عالقته مع طالبه لأن رائدنا

وهدفنا يف عملنا الرتبوي تنمية االجتاهات والقيم الإيجابية يف �شخ�صية الطالب و�صوال �إىل

بناء �شخ�صية �سوية و�سليمة متميزة قادرة على التعامل مع معطيات الع�رص ،والتغريات
التكنولوجية والرتبوية امل�ستمرة (وطفة.)2004 ،

وملا كانت قوة العالقة بني املعلم والطالب ت�ؤدي �إىل نتائج �إيجابية يف تكامل �شخ�صية

الطالب ويف ح�صيلته الرتبوية ،وملا كانت املفاهيم الرتبوية املعا�رصة هي من �إفرازات املجتمع
املعا�رص ،واملعلم هو القادر على حتقيقها لطالبه يف جو �صفي يت�سم بعالقات تربوية �آمنة ،وملا
كانت وزارة الرتبية والتعليم تدعو �إىل تطبيق ذلك يف مدار�سها ،فقد ر�أى الباحث �رضورة درا�سة
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داخل غرفة ال�صف ،والن�شاطات الال�صفية خارج غرفة ال�صف ،وقد مت �أخذ ال�صف الأول

الثانوي ،فهو ال�صف قبل الأخري يف املرحلة الثانوية ،وطالبه �أكرث وعيا ً ون�ضجا ً عن الطالب يف
ال�صفوف الأخرى ،و�أن ارتباطهم مبدار�سهم �أقوى من طالب ال�صف الثاين الثانوي ،تلك املرحلة

الأخرية يف الثانوية العامة التي يركز طالبها على امتحان الوزارة ح�سب تعليمات االمتحان
يف الأردن ،ومت �أخذ املعلمني الذين يدر�سون ذلك ال�صف ،بنف�س املدار�س التي مت اختيارها
بالطريقة الق�صدية .ولإثراء هذه الدرا�سة ،فقد تو�صل الباحث �إىل درا�سات �سابقة متحورت

مو�ضوعاتها حول التفاعل ما بني املعلم والطالب داخل وخارج غرفة ال�صف ودرا�سات تربوية
�أخرى ت�شري �إىل حمور �أهمية ا�ستخدام املفاهيم الرتبوية املعا�رصة يف العملية التعليمية ،ولأن
هذه الدرا�سة جاءت متخ�ص�صة يف مدى عالقة املعلم بالطالب يف �ضوء تطبيق املفاهيم
الرتبوية املعا�رصة فقد ر�أى الباحث اال�ستفادة من املحورين ،ولذا فقد مت الوقوف على الدرا�سات

التي تناولت عالقة املعلم بالطالب ومنها ،درا�سة القر�شي واجلامع ( )1987التي هدفت �إىل
التعرف �إىل العالقة بني اجتاهات املعلمني واملعلمات يف املرحلة الأ�سا�سية نحو تالميذهم
َ
ومظاهر التفاعل اللفظي بني املدر�س والتلميذ داخل غرفة ال�صف ،تكونت عينة الدرا�سة

من ( )36معلما مت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية ،ومن النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة،
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املعلمني والطالب وذلك ل�صالح املعلمني فيما يتعلق

بحوارهم ونقا�شهم من خالل تفاعلهم اللفظي داخل غرفة ال�صف.

و�أجرى بيت�س ) (Bettis, 1995درا�سة هدفت �إىل ا�ستطالع ر�أي املعلمني و�إدراكهم لأهمية

�إتاحة فر�ص الكالم لطالبهم يف مدر�سة ثانوية ،يف والية تك�سا�س ،وقد ت�ألفت عينة الدرا�سة
من ( )54معلما يعلمون القراءة واحل�ساب والعلوم واالجتماعيات ،و�أظهرت النتائج �أن املناق�شة

والتنظيم يف جمموعات �أدى �إىل زيادة عالقة التوا�صل ما بني املعلم وطالبه.

وقام عويدات ( )1996بدرا�سة هدفت �إىل معرفة طبيعة التفاعل ال�صفي بني املعلم

وطلبته بعينهم ممن يحملون نحوهم اجتاهات �إيجابية �أو �سلبية ومدى �إدراك الطلبة هذه
االجتاهات ،تكونت العينة من (� )35شعبة مدر�سية من طلبة ال�صف الرابع الأ�سا�سي ،ومن

النتائج التي �أ�شارت �إليها الدرا�سة �أن الطلبة يدركون اجتاهات املعلمني نحوهم من خالل

�سلوك املعلم وتفاعله معهم يف غرفة ال�صف وخارجها.

وهدفت درا�سة حداد ( )2000الك�شف عن �أثر بع�ض الن�شاطات ال�شفوية يف تنمية

التفاعل ال�صفي لدى طالبات ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف مديرية تربية لواء الكورة ،وقد
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تكونت اال�ستبانة من جمال احلوار ،واملناق�شة ،والتلخي�ص ال�شفوي ،وامل�سائلة ومتثل الأدوار،
�أن للن�شاطات ال�شفوية فعالية يف تقوية العالقة بني املعلم والطالب ،ويف تنمية التفاعل

اللفظي ال�صفي بينهما.

و�أجرى هيدالقو ) (Hidalgo, 2000درا�سة يف الواليات املتحدة الأمريكية ،حول �أثر

ا�ستخدام �أ�ساليب الت�سلط لدى املعلمني يف العالقات االجتماعية ،وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )350طالبا من طلبة ال�صف التا�سع ،ومن النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة �أن

الأ�ساليب الت�سلطية التي يقوم بها املعلم تعمل على حرمان الطالب من اال�ستفادة من

احل�صة ال�صفية ،والقيام ب�سلوكات عدوانية م�ضادة ملمار�سات املعلم.

ومن الدرا�سات التي وقف عليها الباحث والتي تناولت املفاهيم الرتبوية املعا�رصة درا�سة

ماريا (( )1995امل�شار �إليه يف اخل�صاونة )1997 ،حول ا�ستق�صاء ماهية العالقة بني املوقف
الفل�سفي العام عند مدر�سي املرحلة االبتدائية ب�ش�أن الرتبية واملفاهيم املرتبطة بالتدري�س

الإبداعي� ،أجريت الدرا�سة يف منطقة ديالديرن ( )Deladernيف الواليات املتحدة الأمريكية
على عينة الدرا�سة من ( )78مدر�سا ،وقد ا�ستخدم الباحث ا�ستبانة ا�ستندت �إىل مقيا�س

التدري�س الإبداعي ،و�أظهرت النتائج وجود عالقة بني فل�سفة مدر�سي املرحلة الأ�سا�سية حول
التعليم والرتبية واجتاهاتهم حيال املفاهيم املرتبطة بالتدري�س الإبداعي.

و�أجرت الفريحات ( )2001درا�سة حول ت�صورات معلمات املدار�س الثانوية نحو دميقراطية

التعليم يف حمافظة عجلون ،تكون جمتمع الدرا�سة من ( )680معلمة ،ومن النتائج التي
�أظهرتها الدرا�سة �أن ت�صورات معلمات املدار�س الثانوية ملعاين دميقراطية التعليم كانت

�إيجابية وبدرجة عالية ،و�أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف ت�صورات معلمات املدار�س
الثانوية ملعاين دميقراطية التعليم ،تعزى ملتغري اخلربة.

�أما درا�سة الكتوت ( )2003فقد هدفت �إىل مقارنة تكاف�ؤ الفر�ص الرتبوية يف الإ�سالم

والفكر الرتبوي املعا�رص ،وقد ا�ستخدام الباحث فيها املنهج الو�صفي التحليلي معتمدا
على املقارنة ،وقد ك�شفت نتائج الدرا�سة وجود تكاف�ؤ للفر�ص الرتبوية بدرجة متو�سطة يف

الفكرين متثل يف الرتبية امل�ستمرة ،و �إلزامية التعليم واملناداة بالق�ضاء على م�شكالت الأمية،
واحلق يف تعليم البنات ،بالإ�ضافة �إىل تعدد امل�ؤ�س�سات الرتبوية يف الفكرين ،كما �أظهرت

الدرا�سة �أن مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص الرتبوية يف الفكرين وتنوعها ،كذلك �أظهرت الدرا�سة �أن مبد�أ
تكاف�ؤ الفر�ص الرتبوية يف الإ�سالم نابع من مبد�أ العدل وامل�ساواة ،يف حني كان نتيجة طبيعية
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وتكونت عينة الدرا�سة من ( )52طالبا ً وطالبة ،ومن النتائج التي خل�صت �إليها الدرا�سة،
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للفكر الإن�ساين يف الفكر الرتبوي املعا�رص.
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التعرف �إىل درجة متثل معلمي مدار�س املرحلة الأ�سا�سية
وهدفت درا�سة حمدان ()2006
َ

احلكومية العليا (ال�صف العا�رش) للمفاهيم الرتبوية احلديثة ،وقد تكون جمتمع الدرا�سة من

( )45معلما ومعلمة و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن املفاهيم التي تناولتها الدرا�سة كانت على

درجة متو�سطة من الأهمية ،كما �أ�شارت �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة متثل
املعلمني للمفاهيم الرتبوية احلديثة تعزى ملتغري اخلربة.

و�أ�شارت درا�سة �أوغدن )� (Ogden, 2007إىل معرفة خ�صائ�ص املعلمني اجليدين الفاعلني

من وجهة نظر الطلبة بجامعة تن�سي يف �أمريكا تكونت عينة الدرا�سة من ( )150طالبا

وطالبة ،ومن النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة� ،أن اخل�صائ�ص املف�ضلة يف املعلمني هي،
فهم �أو�ضاع الطلبة ،واحلما�س يف العمل والإبداع والتنظيم ،والعدالة وح�سن التوا�صل وطرح

وحتمل امل�سئولية.

كما �أ�شارت درا�سة �أبو �شعرية (� )2009إىل تعرف درجة متثُّل معلمي احللقة الأ�سا�سية الأوىل

يف مدار�س التدريب املتعاونة مع جامعة الزرقاء اخلا�صة للمفاهيم الرتبوية املعا�رصة ،تكون

جمتمع الدرا�سة من ( )96معلما ً ومعلمة ،ومن النتائج التي �أظهرتها الدرا�سة �أن درجة متثل
املعلمني للمفاهيم الرتبوية املعا�رصة جاءت متو�سطة يف جميع املجاالت با�ستثناء جمال

الرتبية املتكاملة الذي جاء مرتفعاً ،كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
تعزى �إىل خربة املعلم.

يالحظ من الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت حمور عالقة املعلم بالطالب ،ت�أكيدها على �أن

�أ�سلوب املناق�شة واحلوار ولعب الأدوار وتنظيم البيئة ال�صفية ،وا�ستخدام الأن�شطة ال�صفية

ي�ؤدي �إىل التفاعل مابني املعلم والطالب ,كدرا�سة القر�شي واجلامع ( )1987ودرا�سة بيت�س
) )Bettis, 1995وحداد ( )2000كما لوحظ �أي�ضا ً �أن ت�سلط املعلم وابتعاده عن الأ�ساليب

الرتبوية الفاعلة ي�ؤدي �إىل �سوء العالقة بينهما كما يف درا�سة هيدالقو ).(Hidalgo, 2000
و�أما حمور املفاهيم الرتبوية املعا�رصة ،فقد بينت الدرا�سات ال�سابقة فيه� ،أن التدري�س الذي

يعتمد على �أ�ساليب فل�سفية حديثة من املعلم ي�ؤدي �إىل �إثارة الإبداع عند التالميذ كدرا�سة

ماريا (( )1988امل�شار �إليه يف  :اخل�صاونة ،)1997 ،كما بينت الدرا�سات ال�سابقة �أن الطالب
يف�ضلون يف معلمهم معرفة �أو�ضاعهم كطلبة ،وبذل احلما�س والإبداع والتنظيم يف العمل

والعدالة وحتمل امل�سئولية ،والرحمة وال�شفقة ,تلك الأمور التي تتولد من خالل ثقة املعلم
بنف�سه و�إميانه مبهنته وب�أهمية الرتبية والتعليم ,كدرا�سة �أوغدن ) ،)Ogden, 2007وتتميز

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة ب�أنها تناولت عالقة املعلم بالطالب يف �ضوء تطبيق
�إليه الدرا�سات ال�سابقة يف حدود علم الباحث ،يف حني تناولت درا�سة حمدان ( )2006درجة

متثل معلمي مدار�س املرحلة الأ�سا�سية احلكومية العليا (ال�صف العا�رش) يف حمافظة الزرقاء
للمفاهيم الرتبوية احلديثة املختارة واجتاهات الطلبة نحوها ،وتناولت درا�سة �أبو �شعرية ()2009

درجة متثل معلمي احللقة الأ�سا�سية الأوىل يف مدار�س التدريب املتعاونة مع جامعة الزرقاء
اخلا�صة للمفاهيم الرتبوية املعا�رصة ،كما امتازت الدرا�سة احلالية ب�أنها تناولت متغريات

امل�سمى التعليمي (معلم ،طالب) وخربة املعلم والفرع الدرا�سي للطالب ،كما ت�أتي هذه

الدرا�سة ا�ستجابة �إىل �إجراء مزيد من الدرا�سات عن عالقة املعلم بالطالب يف �ضوء تطبيق

املفاهيم الرتبوية املعا�رصة ،وقد ا�ستطاع الباحث من خالل االطالع على الدرا�سات ال�سابقة
و�ضع الفر�ضيات واختبار املعاجلات الإح�صائية املنا�سبة وتطوير �أداة الدرا�سة.

م�شكلة الدرا�سة

�إن معرفة املفاهيم الرتبوية وو�ضوحها يف ذهن املعلم وغر�سها يف نف�س املتعلم من

�ش�أنه �أن يقوي العملية الرتبوية ،الأمر الذي يرفع �سويتها فت�صبح �أكرث مالءمة للم�ستجدات
واملتغريات العلمية والتكنولوجية والثقافية املعا�رصة ،من هنا برزت م�شكلة الدرا�سة ،خا�صة
بعد تبني وزارة الرتبية والتعليم هذه املفاهيم منذ عقد الت�سعينات والتي �أثبتت جناحها

عامليا يف �صقل العملية التعليمية ومتيز نتائجها وخمرجاتها وخلق عالقة تربوية �سليمة

بني املعلم وطالبه .ف�إن من الأوىل تفعيل هذه املفاهيم ومعرفة �أثرها وت�أثريها يف �شخ�صية
املعلم واملتعلم ،وفهم الظروف املحيطة واملرافقة للعملية الرتبوية بكافة جوانبها وحيثياتها

لالطمئنان �إىل النواحي الإيجابية لتعزيزها وحت�سينها وتطوريها واحلد من النواحي ال�سلبية
و�إثرائها بنوا ٍح �إيجابية ما �أمكن ذلك.

�أهداف الدرا�سة

 -1ا�ستق�صاء ت�صورات املعلمني والطالب نحو عالقتهم ببع�ضهم يف �ضوء تطبيق املفاهيم

الرتبوية املعا�رصة.

 -2حتديد املفاهيم الرتبوية املعا�رصة التي تكون فيها عالقة بني املعلم والطالب ،واملفاهيم

التي بحاجة �إىل مزيد من االهتمام.
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املفاهيم الرتبوية املعا�رصة يف مدار�س تربية البادية الغربية يف حمافظة املفرق� ،إذ مل تتطرق
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�أ�سئلة الدرا�سة
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�سعت هذه الدرا�سة �إىل الإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني:

-1ما عالقة املعلم بالطالب يف �ضوء تطبيق املفاهيم الرتبوية املعا�رصة يف مدار�س تربية

البادية الغربية يف حمافظة املفرق؟

 -2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ،عند م�ستوى الداللة ) ،(0.05 =αيف درجة عالقة املعلم

بالطالب يف �ضوء تطبيق املفاهيم الرتبوية املعا�رصة يف مدار�س تربية البادية الغربية يف
حمافظة املفرق تعزى ملتغريات  :املوقع التعليمي ،وخربة املعلم ،والفرع الدرا�سي للطالب؟

�أهمية الدرا�سة

تكمن �أهمية هذه الدرا�سة من خالل عدد من الأمور واملعطيات وجماالت نظرية وعملية

تعد من العنا�رص الأ�سا�سية يف العملية التعليمية،
وتتمثل يف �أن العالقة بني املعلم والطالب
ّ
والإ�سهام يف الك�شف عن جوانب عديدة يف عمليتي التعليم والتعلم .وتعطي العالقة بني

املعلم والطالب م�ؤ�رشا وا�ضحا عن نوع النتاجات التعليمية التي ي�سعى املربون �إىل حتقيقها

على اعتبار �أنها منبثقة من الأهداف التعليمية .كما تعطي �صورة جيدة عن نوع النواجت

التعليمية التي يتوقع �أن يحققها ويتعلمها الطلبة.

وهذا يعني �أن الك�شف عن مدى العالقة بني املعلم والطالب يف �ضوء تطبيق املفاهيم

الرتبوية املعا�رصة يف مدار�س مديرية تربية البادية ال�شمالية الغربية يف حمافظة املفرق
ي�ساعدنا يف ت�صويب وتعديل م�سار العملية الرتبوية ،ومراجعة خططنا وبراجمنا وطرائق

علمية �سليمة .كما �أن هذا يزود القائمني على العملية التعليمية ب�صورة وا�ضحة عن تلك

العالقة املهمة واحلميمة وبذلك ي�صبح لديهم ت�صور وا�ضح عن جوانب ال�ضعف يف تلك
العالقة وطرائق معاجلتها وت�صويبها.

وت�أتي الأهمية العملية والنظرية لهذه الدرا�سة يف حماولة لت�صويب امل�سريه ورفع �سوية

عنا�رص العملية التعليمية و�إعداد برامج نوعية ت�سهم يف رفع م�ستوى العالقة وقدراتهم

ومهاراتهم وعقد املقارنات مما يوفر للقائمني على العملية الرتبوية بيانات مهمة ومعرفة

درجة التطور ،ومن املتوقع �أن تعود نتائج هذه الدرا�سة بالفائدة على جممل العملية الرتبوية
وعنا�رص ها كافة و�إعادة النظر يف املمار�سات لت�صبح �أكرث ان�سجاما مع العملية التعليمية

واملعايري الرتبوية املعا�رصة.

و�أخريا ً ي�أمل الباحث �أن ت�سهم هذه الدرا�سة يف فتح �آفاق بحثية وت�شجيع الباحثني على

القيام ب�أبحاث ودرا�سات مت�شابهة ،وتطوير وحت�سني النق�ص يف مثل هذه الدرا�سات التي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ت�سهم يف تطوير تفكري الطلبة ،و�إفادة العاملني يف املجال الرتبوي والك�شف عن حجم التطور
التي تعقد هنا وهناك يف �سبيل تطوير العملية الرتبوية بكافة جوانبها وعنا�رصها.

حمددات الدرا�سة

اقت�رصت الدرا�سة على املحددات الآتية:

 -1احلدود املكانية: :طبقت هذه الدرا�سة يف مدار�س تربية البادية الغربية يف حمافظة املفرق.

 -2احلدود الزمانية :مت تطبيق هذه الدرا�سة خالل الف�صل الدرا�سي الأول للعام
(.)2010/2009

 -3احلدود الب�رشية:اقت�رص جمتمع الدرا�سة وعينتها على طلبة ال�صف الأول الثانوي ومعلميهم

يف الفرعني الأدبي والعلمي يف مدار�س مديرية تربية البادية الغربية يف حمافظة املفرق.

 -4احلدود املنهجية :تتحدد نتائج هذا الدرا�سة بدقة �إجابات �أفرادها عن املجاالت ،التي حددت
خلدمة �أغرا�ضها وهي  :الرتبية التكنولوجية ،والرتبية الإبداعية ،والفروق الفردية ،والثقة

بالنف�س ،والرتبية الدميقراطية والرتبية امل�ستمرة ،كما تتحدد نتائج الدرا�سة بدالالت الأداة
املعدة لهذه الدرا�سة ،من حيث �صدقها وثباتها والإجراءات التي ا�ستخدمت فيها.

التعريفات الإجرائية

العالقة :هي عبارة عن العالقة العلمية الإن�سانية التعاونية بني املعلم والطالب ،الهادفة

لإيجاد �شخ�صية متوازنة ت�ؤدي �إىل حت�سني العملية التعليمية التعلمية.

املفاهيم الرتبوية املعا�رصة :هي عبارة عن املفاهيم املختارة التي منت وتطورت يف القرن
املا�ضي وال تزال معا�رصة ،ومتثلت يف املجاالت الآتية:الرتبية التكنولوجية ،والرتبية الإبداعية،

والفروق الفردية ،والثقة بالنف�س ،والرتبية املتكاملة ،والرتبية امل�ستمرة.

الأول الثانوي :هو عبارة عن ال�صف قبل الأخري يف املرحلة الثانوية العامة� ،إذ تتكون املرحلة

الثانوية من �سنتني فقط ح�سب قانون وزارة الرتبية والتعليم رقم (.)1994

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�سة

ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ملنا�سبته لطبيعة الدرا�سة

و�أهدافها.
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يف جمال العالقات بعد حركة التطوير الرتبوي وم�ؤمتراته وور�ش العمل وحلقات النقا�ش الكثرية
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تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معملي ال�صف الأول الثانوي يف فرعيه الأدبي والعلمي

ومن جميع طلبتهم يف كال الفرعني التابعني ملديرية تربية البادية الغربية يف حمافظة املفرق

للعام الدرا�سي ( ,)2010/2009البالغ عددهم ( )214معلما ومعلمة و( )745طالب وطالبة.

عينة الدرا�سة

تكونت عينة الدرا�سة من ( )80معلما ومعلمة من املجتمع الأ�صلي املكون من ()214

معلما ً ومعلمة ،بن�سبة( ,)%37و( )225طالب وطالبة من جمتمع الدرا�سة املكون من ()745

بن�سبة ( ،)%30مت اختيارهم ع�شوائيا ً من خالل مدار�سهم التي اختريت بالطريقة الق�صدية،

ويو�ضح اجلدول رقم (� )1أفراد العينة ح�سب متغري (امل�سمى التعليمي ،خربة املعلم ،الفرع

الدرا�سي للطالب).

املتغري
امل�سمى التعليمي
خربة املعلم
الفرع الدرا�سي للطالب

اجلدول رقم ()1
توزيع عينة الدرا�سة ح�سب املتغريات
م�ستوى املتغري
معلم
طالب
املجموع
من 6-1
من13-7
�أكرث من 13
املجموع
�أدبي
علمي
املجموع

العدد
80
225
305
30
20
30
80
145
80
225

�أداة الدرا�سة

قام الباحث بتطوير �أداة الدرا�سة بعد االطالع على الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة

اخلا�صة مبو�ضوع الدرا�سة ،مثل درا�سة (�أبو�شعرية )2009 ،ودرا�سة حمدان ( )2006وقد مت

ت�صميم �أداة الدرا�سة ب�صوره مغايرة ملعظم الدرا�سات ،حيث مثلت كل فقره من ا�ستبانة
الدرا�سة موقفا ً تعليمياً ،ميكن �أن يواجهه املعلم والطالب يف عالقتهما ببع�ضهما ،وتكونت

�أداة الدرا�سة من جز�أين هما:

 -1اجلزء الأول :ت�ضمن معلومات عامه حول متغريات الدرا�سة من حيث امل�سمى التعليمي،

وخربة املعلم ،والفرع الدرا�سي للطالب.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 -2اجلزء الثاين :تكون من ( )44فقره موزعه على �ستة جماالت هي :الرتبية التكنولوجية،

وطلب من �أفراد الدرا�سة الإجابة عن فقرات اال�ستبانة مبقيا�س ليكرت اخلما�سي كالآتي:

(قليلة جدا  ,قليلة  ,متو�سطة  ,كبرية  ,كبرية جدا) ومت َ �إعطاء �أعلى تدرج باملوافقة ( )5درجات

و�أدنى تدرج يف املوافقة درجة واحدة ,وتكون الدرجات مرتبة ترتيبا تنازليا ( )1,2,3,4,5هذا وقد مت

ا�ستخدام املعيار الآتايل لأغرا�ض حتليل النتائج :من (� )1.8 – 1ضعيفة جدا ،من ()2.6 – 1.81

�ضعيفة ،من ( )3.4 -2.61متو�سطة ،من ( )4.2 – 3.41كبرية ،من ( )5 – 4.21كبرية جداً.

�صدق الأداة

يعد ال�صدق من ال�رشوط ال�رضورية التي ينبغي توافرها يف الأداة التي تعتمدها �أية درا�سة،

وتكون �أداة البحث �صادقة �إذا كان مبقدورها �أن تقي�س فعال ً ما و�ضعت لقيا�سه .وللتحقق

من �صدق فقرات اال�ستبانة و�صالحيتها من حيث ال�صياغة والو�ضوح ،و�شمولها للجوانب

املتعلقة بالدرا�سة .قام الباحث بعر�ض ال�صورة الأولية من هذه اال�ستبانة على جمموعة
من املحكمني بلغ عددهم ( )10حمكمني ،من اخلرباء الرتبويني يف اجلامعات الأردنية احلكومية
واخلا�صة ,وكذلك عر�ضها على ( )8خمت�صني بوزارة الرتبية والتعليم ،وطلب منهم �إبداء
�آرائهم حول �صالحية فقرات اال�ستبانة وجماالتها يف قيا�س ما و�ضعت لقيا�سه ومن حيث

ال�صياغة والو�ضوح والرتتيب والإ�ضافة واحلذف.

وي�شري (قنديل� )1987 ،إىل �أن قيام عدد من املتخ�ص�صني بتقدير مدى متثيل الفقرات

لل�صفة املراد قيا�سها و�سيلة مف�ضلة للتثّبت من ال�صدق الظاهري للأداة .ومبا �أن عدد
املحكمني ( )18حمكما ً فقد اختريت الفقرات التي �أيد �صالحيتها ( )15حمكما ً �أي بن�سبة

( )%83يف حني ا�ستبعدت الفقرات التي حظيت بن�سبة �أقل من هذه الن�سبة ،ويف �ضوء �آراء

املحكمني �أعيدت �صياغة الفقرات التي حتتاج �إىل �صياغة ،وحذفت الفقرات غري املنا�سبة،
وبهذا �أ�صبحت اال�ستبانة م�شتملة يف �صورتها النهائية على ( )44فقرة موزعة على جماالت

الدرا�سة ال�ستة.

ثبات الأداة

للت�أكد من ثبات الأداة مت َ ا�ستخدام طريقة االختبار و�إعادة االختبار ( )Test-Retestوذلك

بتوزيع اال�ستبانة على عينة ع�شوائية مكونة من ( )20معلما ومعلمة و( )15طالبا ً وطالبة
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خارج عينة الدرا�سة ,وبفارق �أ�سبوعني بني التطبيق الأول ،والثاين ومت َ ح�ساب معامل الثبات
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با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون (( )Personقنديل.)1987 ،فبلغت قيمة معامل الثبات
( )0.90وهذه الن�سبة تعد وفق طريقة بري�سون كافية لإعطاء الأداة �صفة الثبات.

املعاجلة الإح�صائية

للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،مت َ �إجراء املعاجلات الإح�صائية املنا�سبة بعد �إدخال البيانات على

جهاز احلا�سوب لتحليلها بربنامج ( )SPSSومعاجلتها �إح�صائيا ،فقد مت ا�ستخراج املتو�سطات

احل�سابية والإنحرافات املعيارية ملجاالت الدرا�سة ولفقراتها ككل ،كما مت ا�ستخدام اختبار (T

–  )testواختبار حتليل التباين الأحادي.

عر�ض نتائج الدرا�سة ومناق�شتها

�أوال :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :ما عالقة املعلم بالطالب يف �ضوء تطبيق املفاهيم الرتبوية

املعا�رصة يف مدار�س تربية البادية الغربية يف حمافظة املفرق؟»

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب ا ملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات

املعلمني والطالب ،وملجتمع �أفراد الدرا�سة على كل جمال من جماالت الدرا�سة ،كما هو
مو�ضح يف اجلدول رقم (.)2

اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات املعلمني والطالب
و�أفراد الدرا�سة على جماالت الدرا�سة ال�ستة
�أفراد جمتمع الدرا�سة
الطالب
املعلم
املجال
املتو�سط
املتو�سط االنحراف
املتو�سط االنحراف
االنحراف الرتبة
احل�سابي املعياري الرتبة احل�سابي املعياري الرتبه احل�سابي املعياري
1
0.451 2.71
1
0.461 2.60
الرتبية التكنولوجية 4 0.194 3.04
4
0.445 2.64
4
0.401 2.49
الرتبية الإبداعية 1 0.141 3.09
6
0.461 2.59
6
0.418 2.45
6 0.125 2.98
الفروق الفردية
2
0.447 2.67
2
0.445 2.54
3 0.103 3.04
الثقة بالنف�س
3
0.441 2.66
3
0.402 2.52
الرتبية الدميقراطية 5 0.178 3.00
5
0.483 2.63
5
0.446 2.46
2 0.175 3.08
الرتبية امل�ستمرة
0.392
2.65
0.372
2.51
0.074
3.04
الأداة ككل
تبني من اجلدول رقم (� )2أن املتو�سط احل�سابي ال�ستجابات املعلمني �أعلى من املتو�سط

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
احل�سابي ال�ستجابات الطالب يف جميع جماالت الدرا�سة والأداة ككل� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي
ال�سلطة الأقوى فهم الذين يبنون عالقة طيبة مع طالبهم وهم الذين يوترون هذه العالقة

الأمر الذي �أدى �إىل جميء نتائجهم �أكرث �إيجابية يف بناء عالقة مع طالبهم� ،أو �أنهم مل
ثم مل يتمكنوا من غر�سها يف نفو�س طالبهم
ي�ستخدموا املفاهيم الرتبوية املعا�رصة ومن ّ

وم�ساعدتهم على التكيف معها.

كما يتبني من اجلدول �أن املجاالت لأفراد جمتمع الدرا�سة كانت على درجة متو�سطة من

الأهمية وجمال واحد ح�صل على درجة �ضعيفة ،حيث كان متو�سطها احل�سابي �ضمن امل�ستوى
( )2.71 -2.59كما ت�شري النتائج �إىل �أن الرتبية التكنولوجية قد ح�صلت على املرتبة الأوىل

ومبتو�سط ح�سابي ( ،)2.71يليه يف ااملرتبة الثانية الثقة بالنف�س ومبتو�سط ح�سابي (،)2.67

فالرتبية الدميقراطية ومتو�سطها ( )2.66فالرتبية الإبداعية ومتو�سطها ( ،)2.64فالرتبية
امل�ستمرة ومتو�سطها ( ،)2.63وجاءت يف املرتبة الأخرية الفروق الفردية ومبتو�سط ح�سابي
(� )2.59أما املتو�سط احل�سابي ملجاالت الأداة ككل فقد بلغ ( )2.65ومن خالل مقارنته باملعادلة
امل�ستخدمة يف الدرا�سة ,نالحظ ب�أن عالقة املعلم بالطالب يف �ضوء تطبيق املفاهيم الرتبوية

املعا�رصة قد جاءت متو�سطة ،وهذا يدل على �أن وزارة الرتبية والتعليم ت�ستجيب للمتغريات
التكنولوجية املت�سارعة ،واملفاهيم الرتبوية املعا�رصة� ،إال َ �أن �آلية التطبيق العملي يف امليدان

ثم وجود �ضعف
تدل على وجود �ضعف يف فهم املعلمني للمفاهيم الرتبوية املعا�رصة ،ومن ّ
لدى الطالب يف التكيف مع املخرجات الرتبوية لهذه املفاهيم.وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع
درا�سة حمدان ( )2006التي بينت �أن درجة متثل معلمي املرحلة الأ�سا�سية لل�صف العا�رش
للمفاهيم الرتبوية جاءت متو�سطة ،وتتفق مع درا�سة �أبو �شعرية ( )2009ب�أن جميع جماالت
الدرا�سة جاءت بدرجة متو�سطة يف متثل معلمي احللقة الأ�سا�سية الأوىل للمفاهيم الرتبوية

املعا�رصة ،وتختلف معها يف �أن جماال ً واحدا ً جاء مرتفعا ً وهو جمال الرتبية املتكاملة ،يف حني

ح�صل جمال واحد يف هذه الدرا�سة على درجة �ضعيفة وهو جمال الفروق الفردية

�أما فيما يتعلق باملفاهيم يف كل جمال من جماالت الدرا�سة ،فقد ا�ستخرجت املتو�سطات

احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد جمتمع الدرا�سة على فقرات كل جمال كما

ي�أتي:

 -1النتائج املتعلقة مبجال الرتبية التكنولوجية :يظهر اجلدول رقم ( )3حتليل جمال الرتبية

التكنولوجية بالن�سبة للفقرات الواردة يف اال�ستبانة.

املجلد  13العدد  1مار�س 2012

الكلي عند املعلمني ( )3.04وعند الطالب ( )2.51ويعتقد الباحث �أن املعلمني هم �أ�صحاب
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الرتبة
1
2
3
4

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد
جمتمع الدرا�سة على جمال الرتبية التكنولوجية
املتو�سط االنحراف
رقم
الفقرة
احل�سابي املعياري
الفقرة
يو�ضح
0.74
ت�شغيله.املعلم لطالبه مبد�أ عمل اجلهاز التقني الذي ي�ستخدمه لأول مرة قبل 2.90
4
ير�شد
0.73
املعلم طالبه �إىل الت�أمل يف اجلهاز التقني الذي ي�ستخدم لأول مرة 2.83
6
قبل ت�شغيله.
يو�ضح املعلم للطالب �أن
0.49
التقنيات احلديثة حتقق �أهدافها للمعلم والطالب 2.82
8
من خالل توظيفها ب�شكل �سليم.
يبني
0.45
املعلم للطالب �أن احلا�سوب تكنولوجيا مطورة �ضرورية لكل من املعلم 2.71
7
والطالب.

5

3

6

1

7

2

8

5

ي�شجع املعلم طالبه على توفري الهدوء والنظام يف املوقف التعليمي للو�صول
�إىل تكنولوجيا هادفة.
يو�ضح املعلم لطالبه �أن احلا�سوب و�سيلة تعليمية يفرت�ض توظيفها.
ي�شجع املعلم طالبه على توظيف الأج �ه��زة والتقنيات يف �إث�ن��اء املوقف
التعليمي.
ينظف املعلم وطالبه جمموعة الأدوات التي ي�ستخدمونها يف املوقف التعليمي
ويعيدونها �إىل مكانها.
املجال الكلي

2.69

0.69

2.64

0.60

2.63

0.87

2.50
2.71

0.61
0.45

يو�ضح اجلدول رقم ( )3املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات جمتمع

الدرا�سة على كل فقرة من فقرات جمال الرتبية التكنولوجية ,ويالحظ �أن املتو�سطات

احل�سابية لهذا املجال تراوحت ما بني (� )2.90- 2.50إذ ح�صلت الفقرة رقم (« )4يو�ضح
املعلم لطالبه مبد�أ عمل اجلهاز التقني الذي ي�ستخدمه لأول مرة قبل ت�شغيله» على �أعلى

متو�سط ح�سابي� ,إذ بلغ مقداره ( )2.90ويعك�س درجة متو�سطة ،ثم تليها الفقرة رقم ()6

«ير�شد املعلم طالبه �إىل الت�أمل يف اجلهاز التقني الذي ي�ستخدم لأول مرة قبل ت�شغيله».

مبتو�سط ح�سابي مقداره ( )2.83ويعك�س درجة متو�سطة� ,أما �أقل الفقرات متو�سطا ً ح�سابيا ً
 ,فقد كانت الفقرة رقم (« )5ينظف املعلم وطالبة جمموعة الأدوات التي ي�ستخدمونها يف

املوقف التعليمي ويعيدوها �إىل مكانها» .فقد كان متو�سطها احل�سابي ( )2.50ويعك�س درجه
متو�سطه �أما املتو�سط احل�سابي للمجال ككل فقد بلغ ( )2.71ويعك�س درجة متو�سطة .ويف

ذلك يرى الباحث �أن هناك جهودا ً تبذل من وزارة الرتبية والتعليم يف جمال تطوير التعليم،
وم�شاريع �إدخال احلا�سوب يف التعليم� ،إال �أن املعلمني مل ي�ستخدموا هذا املفهوم بال�صورة
ال�صحيحة التي ت�ؤدي �إىل تو�ضيح كل ما يف الرتبية التكنولوجية من معلومات ومهارات
و�أدوات ،وتقدميها للطالب ب�أ�سلوب هادئ وهادف ،ي�ؤدي �إىل الو�صول �إىل عالقة هادفة ما بني

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املعلم وطالبه ،تو�صل �إىل حتقيق العملية التعليمية التعلمية بكل معانيها و�أهدافها.
للفقرات الواردة يف هذا املجال.

الرتبة
1
2
3
4
5
6
7
8

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد
جمتمع الدرا�سة على جمال الرتبية الإبداعية
املتو�سط
رقم
الفقرة
احل�سابي
الفقرة
ي�شرك
التعليمي.املعلم ط�لاب��ه يف طريقة الع�صف الذهني يف �أث �ن��اء املوقف 2.77
1
ي ��أخ��ذ امل�ع�ل��م ب��
واال�سرتاتيجيات�.ر�أي ط�لاب��ه ع�ن��دم��ا ي �ط��ور يف ال��و��س��ائ��ل والأ�ساليب 2.73
3
2.72
ي�شرك املعلم طالبه يف طريقة لعب الأدوار يف املوقف التعليمي.
2
ويحكمونها
�م
�
ه
آراء
�
يقارنوا
أن
�
ما
ق�ضية
طرح
عند
طالبه
املعلم
يعود
2.66
5
ويفرزوا ال�صحيح منها.
يعود املعلم
طالبه التم�سك ب�آرائهم التي خل�صوا �إليها عندما تتعدد 2.62
8
وتختلف الآراء.
يعود
املعلم طالبه على �إ� �ص��دار �أح�ك��ام �سديدة تعرب ع��ن تفكريهم 2.58
7
الإبداعي.
2.53
ي�شجع املعلم طالبه على طرح �أ�سئلة تثري وتنمي التفكري الإبداعي.
4
املحتوى
�ن
�
ع
تعرب
للدر�س
عناوين
اختيار
يف
�ه
�
ب
�لا
ط
املعلم
ي�شرك
2.51
6
وتطوره.
2.64
املجال الكلي

االنحراف
املعياري
0.73
0.64
0.67
0.78
0.60
0.66
0.59
0.63
0.44

يو�ضح اجلدول رقم ( )4املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات جمتمع

الدرا�سة على كل فقرة من فقرات جمال الرتبية الإبداعية ,ويالحظ �أن املتو�سطات احل�سابية
لهذا املجال تراوحت ما بني (� )2.77- 2.51إذ ح�صلت الفقرة رقم (« )1ي�رشك املعلم طالبه
يف طريقة الع�صف الذهني يف �أثناء املوقف التعليمي» على �أعلى متو�سط ح�سابي ,فقد
بلغ مقداره ( )2.77ويعك�س درجة متو�سطة ,ثم تليها الفقرة رقم (« )3ي�أخذ املعلم بر�أي
طالبه عندما يطور يف الو�سائل والأ�ساليب واال�سرتاتيجيات» مبتو�سط ح�سابي مقداره ()2.73

ويعك�س درجة متو�سطة� ,أما �أقل الفقرات متو�سطا ً ح�سابياً ,فقد كانت الفقرة رقم ()6
«ي�رشك املعلم طالبه يف اختيار عناوين للدر�س تعبرِّ عن املحتوى وتطوره» فقد بلغ مقدارة

( )2.51ويعك�س درجة متو�سطة ،يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي للمجال ككل ( )2.64ويعك�س
درجة متو�سطة ،ويعتقد الباحث �أن وزارة الرتبية والتعليم قد ركزت على تطبيق املفاهيم

الرتبوية املعا�رصة التي ال تقت�رص على معلومات الكتاب املدر�سي بل على الرتبية الإبداعية
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الأ�رسة واملجتمع وامل�ؤثرات الرتبوية واالقت�صادية واحل�ضارية والثقافية ال�سائدة� ،إذ �إن تربية
الفرد ال ميكن �أن تتم مبعزل عن بيئته االجتماعية والطبيعية� ،إال �أن نتيجة هذا املجال تدل
على �أن تنمية القدرة على الإبداع والتفكري الإبداعي مرهونة ب�إقناع املعلمني ب�أهمية الإبداع

واملبدعني وتنمية قدراتهم الإبداعية ،وذلك لتوفري بيئة �إبداعية يتم التو�صل من خاللها �إىل
عالقة تربوية �إبداعية يحرتم فيها املعلم طالبه ،ويقد�س كل منهما عالقته بالآخر يف جو

تربوي وا�ضح املنهجية.

 -4النتائج املتعلقة مبجال الفروق الفردية:يظهر اجلدول رقم ( )5حتليل جمال الفروق الفردية

للفقرات الواردة يف هذا املجال.

الرتبة
1
2
3
4
5
6
7

اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد
جمتمع الدرا�سة على جمال الفروق الفردية
املتو�سط
رقم
الفقرة
احل�سابي
الفقرة
2.74
يطرح املعلم �أ�سئلة يقوم بتنويعها لتتنا�سب وم�ستويات الطلبة املختلفة.
5
املهام
توزيع
عند
الطلبة
واهتمامات
ميول
و
العلمية
القدرات
املعلم
يراعي
2.64
1
يف در�س علمي.
مينح املعلم طالبه احلرية يف اختيار ما
ينا�سب م�ستواهم عند تكليفهم 2.64
4
بحل تدريبات وحدة معينة من الكتاب املدر�سي.
يحقق املعلم
نتاجا عاليا يف املوقف التعليمي لأنه يختار الهدف املنا�سب 2.62
7
حلاجات الطلبة.
ً
يحدد املعلم لكل فئة من طالبه ع� ً
�ددا معينا من الأ�سئلة والتدريبات 2.52
3
والن�شاطات التي تواجه يف وحدة معينة.
2.51
يحقق املعلم نتاجا عاليا يف املوقف التعليمي لأنه يراعي الفروق الفردية
6
2.48
مينح املعلم املجال جلميع الطلبة الإدالء ب�إجاباتهم عند طرح الأ�سئلة.
2
2.59
املجال الكلي

االنحراف
املعياري
0.78
0.61
0.63
0.60
0.56
0.58
0.83
0.43

يو�ضح اجلدول رقم ( )5املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات جمتمع

الدرا�سة على كل فقرة من فقرات جمال الفروق الفردية ,ويالحظ �أن املتو�سطات احل�سابية

لهذا املجال تراوحت ما بني (� )2.74- 2.48إذ ح�صلت الفقرة رقم (« )5يطرح املعلم �أ�سئلة

يقوم بتنويعها لتتنا�سب وم�ستويات الطلبة املختلفة» على �أعلى متو�سط ح�سابي ,فقد
بلغ مقداره ( )2.74ويعك�س درجة متو�سطة ,ثم تليها الفقرة رقم ( « )1يراعي املعلم القدرات

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
العلمية و ميول واهتمامات الطلبة عند توزيع املهام يف در�س علمي» مبتو�سط ح�سابي مقداره

رقم (« )2يعطي املعلم املجال جلميع الطلبة لإدالء ب�إجاباتهم عند طرح الأ�سئلة»حيث بلغ
مقداره ( ،)2.48يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي للمجال ككل ( )2.59ويعك�س درجة منخف�ضة،
ويعتقد الباحث �أن ح�صول هذا املجال على الدرجة املنخف�ضة ناجم عن ق�صور املناهج عن
مراعاة الفروق الفردية بني الطالب وان املعلمني غري متفهمني لأو�ضاع طالبهم� ،أوال يعرفون

�أو يتجاهلون �أن لكل فرد قدرات كثرية مل ي�ستخدمها بعد ،ففي ظل عدم ا�ستخدام هذا
املفهوم بال�صورة ال�صحيحة ،ظهرت ال�صورة ال�سلبية من خالل تركيز املعلم على الفئة
القوية و�إهمال الفئات الأخرى ،الأمر الذي �أدى �إىل عالقة غري تربوية مبنية على الت�سلط

من املعلم ،والتوتر والت�شنج من الطالب ،مما �أدى �إىل الف�شل يف حتقيق العملية التعليمية
التعلمية بكل مدلوالتها الرتبوية.

 -5النتائج املتعلقة مبجال الثقة بالنف�س :يظهر اجلدول رقم ( )6حتليل جمال الثقة بالنف�س

للفقرات الواردة يف هذا املجال.

الرتبة
1
2
3
4

اجلدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد
جمتمع الدرا�سة على جمال الثقة بالنف�س
املتو�سط
رقم
الفقرة
احل�سابي
الفقرة
2.81
ي�شجع املعلم طالبه �إن كان يف موقف ومل يكن م�ستعدا �أن يعتذر ب�شدة.
1
ي�شجع املعلم
طالبه عند ح�ضور اجتماعات ومناق�شات �أن ي�شارك عند 2.77
2
احلاجة وب�إ�سهاب.
ي�شجع
املعلم طالبه عند ح�ضور اجتماعات ومناق�شات �أن ي�شارك ليظهر 2.75
6
نف�سه دائم ًا.
ً
ي�شجع املعلم
رحب .طالبه �إن كان يف موقف ومل يكن م�ستعدا في�ستقبل ذلك 2.69
5
ب�صدر

5

3

6

7

7

4

8

8

ي�شجع املعلم طالبه على التعامل مع الآخرين بثقة تامة.
ي�شجع املعلم الطالب عندما يوجه لهم �س�ؤاال ومل يعرف الإجابة �أن يحاول
البحث عن الإجابة ال�صحيحة.
ي�شجع املعلم طالبه على املبادرة يف التعريف بالنف�س يف املواقف
االجتماعية.
يقوم املعلم بتحويل ال�س�ؤال �إىل بقية الطلبة عندما يوجه �إليه ومل يعرف
�إجابتة.
املجال الكلي

2.67

االنحراف
املعياري
0.62
0.76
0.64
0.60
0.61

2.56

0.57

2.55

0.67

2.54

0.57

2.67

0.43
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( )2.64ويعك�س درجة متو�سطة� ,أما �أقل الفقرات متو�سطا ً ح�سابياً ,فقد كانت الفقرة
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الثقة بالنف�س ,ويالحظ �أن املتو�سطات احل�سابية لهذا املجال تراوحت ما بني (� )2.81 -2.54إذ
ح�صلت الفقرة رقم (« )1ي�شجع املعلم طالبه �إن كان يف موقف ومل يكن م�ستعدا �أن يعتذر

ب�شدة»على �أعلى متو�سط ح�سابي ,حيث بلغ مقداره ( )2.81ويعك�س درجة متو�سطة ,ثم
تليها الفقرة رقم (« )2ي�شجع املعلم طالبه عند ح�ضور اجتماعات ومناق�شات �أن ي�شارك عند

احلاجة وب�إ�سهاب» مبتو�سط ح�سابي مقداره ( )2.75ويعك�س درجة متو�سطة� ,أما �أقل الفقرات

متو�سطا ً ح�سابياً ،فقد كانت الفقرة رقم (« )8يقوم املعلم بتحويل ال�س�ؤال �إىل بقية الطلبة

عندما يوجه �إليه ومل يعرف �إجابته» حيث بلغ مقدارة ( )2.54ويعك�س درجة متو�سطة� ،أما

املتو�سط احل�سابي للمجال ككل فقد بلغ ( )2.67ويعك�س درجة متو�سطة ،ويعزو الباحث هذه
النتيجة املتو�سطة �إىل �أن هناك خلطا ً لدى املعلمني يف فهم هذا املفهوم وا�ستخدماته،

فيطبقونه بتعا ٍل على طالبهم ظنا ً منهم �أن الثقة بالنف�س تكون دون النزول �إىل م�ستوى

الطالب وتدريبهم على املبادرة وطرح الأ�سئلة و�إعطاء الر�أي بثقة عالية ،علما ً ب�أن املطلب
الرئي�س لوزارة الرتبية والتعليم هو ح�صول الفرد على النمو املتكامل يف �شخ�صيته من
خالل تطبيق هذه املفاهيم يف العملية التعليمية التعلمية ،لأن الأفراد الذين ميتازون بالثقة

بالنف�س يتمتعون ب�سمات �شخ�صية ت�ؤهلهم للنجاح يف حياتهم،

 -6النتائج املتعلقة مبجال الثقة بالنف�س :يظهر اجلدول ( )7حتليل جمال الرتبية الدميقراطية

للفقرات الواردة يف هذا املجال.

اجلدول رقم ()7
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد
جمتمع الدرا�سة على جمال الرتبية الدميقراطية
الرتبة
1
2
3
4
5
6
7
8

رقم
الفقرة
4
8
6
2
7
1
5
3

الفقرة
يوزع املعلم طالبه يف بداية العام الدرا�سي على مقاعدهم ح�سب رغبته ال�شخ�صية.
ي�شجع املعلم طالبه امتالك الوعي واملعرفة للتعامل مع الآخرين.
ي�شجع املعلم طالبه على امل�شاركة يف الربملان الطالبي �أو �أي م�شروع مدر�سي.
ي�شجع املعلم طالبه على ممار�سة االنتخابات.
ي�سمح املعلم لطالبه اختيار املو�ضوع عندما يكلفهم كتابة تقرير علمي.
يحدد املعلم مو�ضوع ًا واحدا لكل طالب عندما يكلفهم بكتابة تقرير علمي.
يحدد املعلم مو�ضوعا واحد ًا جلميع الطلبة عندما يكلف طالبه كتابة تقرير علمي.
يوزع املعلم طالبه بداية العام الدرا�سي على مقاعدهم ح�سب رغبة الطالب نف�سه.
املجال الكلي

املتو�سط
احل�سابي
2.74
2.73
2.72
2.71
2.63
2.62
2.58
2.57
2.66

االنحراف
املعياري
0.68
0.68
0.65
0.65
0.75
0.61
0.62
0.66
0.42

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يو�ضح اجلدول رقم ( )7املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات

� )2.74إذ ح�صلت الفقرة رقم (« )4يوزع املعلم طالبه يف بداية العام الدرا�سي على مقاعدهم

ح�سب رغبته ال�شخ�صية»على �أعلى متو�سط ح�سابي ,حيث بلغ مقداره ( )2.74ويعك�س درجة
متو�سط ,ثم تليها الفقرة رقم (« )8ي�شجع املعلم طالبه امتالك الوعي واملعرفة للتعامل مع

الآخرين» مبتو�سط ح�سابي مقداره ( )2.73ويعك�س درجة متو�سطة� ,أما �أقل الفقرات متو�سطا ً

ح�سابياً ،فقد كانت الفقرة رقم (« )3يوزع املعلم طالبه بداية العام الدرا�سي على مقاعدهم

ح�سب رغبة الطالب نف�سه» �إذ بلغ متو�سطها احل�سابي ( )57.2ويعك�س درجة متو�سطة� ،أما
املتو�سط احل�سابي للمجال ككل فقد بلغ ( )2.66ويعك�س درجة متو�سطة ويعتقد الباحث

�أن ح�صول هذا املجال على الدرجة املتو�سطة يدل على �أن مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص الرتبوية ما زال
بحاجة �إىل تعميم ،كما �أن مفهوم الرتبية الدميقراطية يرتبط بالقيم والعدل وامل�ساواة فهذه
القيم ال�سابقة �إذا وجدت عند املعلم ،ف�إن الدر�س املنهجي داخل غرفة ال�صف وغري املنهجي
خارجها �سي�صل �إىل تكوين عالقة ما بني املعلم وطالبه ،ت�ؤدي �إىل احلرية الذاتية ،وحتمل
امل�سئولية ،وعلى ت�أكيد النمو الذاتي احلر للطالب وعلى مبد�أ امل�شاركة واحلوار يف بناء جتربة

الطالب اخلالقة املبدعة .وتختلف نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة الفريحات ( )2001التي بيَنت
�أن ت�صورات معلمات املدار�س الثانوية ملعاين دميقراطية التعليم كانت بدرجة عالية .النتائج
املتعلقة مبجال الثقة بالنف�س :يظهر اجلدول رقم ( )8حتليل جمال الرتبية امل�ستمرة للفقرات

الواردة يف هذا املجال.

الرتبة
1
2
3
4
5

اجلدول رقم ()8
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد
جمتمع الدرا�سة على جمال الرتبية امل�ستمرة
املتو�سط االنحراف
رقم
الفقرة
احل�سابي املعياري
الفقرة
0.57
2.71
ي�شجع املعلم طالبه على زيادة حت�صيلهم العلمي.
3
ي�شجع املعلم طالبه على
0.73
التوفيق بني احلاجات وامل�ستجدات اجلديدة ملواكبة 2.69
2
التطور يف جمال املعرفة والعلوم
0.81
2.66
يقوم املعلم ب�إطالع طالبه على كتب وجماالت جديدة.
4
ي�شجع املعلم طالبه على �أن
0.62
ينتقوا من املعرفة ما هو جديد ومواكب للتطور 2.59
1
ال�سريع يف جمال العلوم واملعرفة.
ي�شجع
0.55
م�ستمر.املعلم طالبه الإط�لاع على املفاهيم وامل�صطلحات الرتبوية ب�شكل 2.51
5
0.44
2.63
الكلي
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جمال الرتبية الدميقراطية ,ويالحظ �أن املتو�سطات احل�سابية لهذا املجال تراوحت ما بني (-2.57
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الدرا�سة على كل فقرة من فقرات جمال الرتبية امل�ستمرة ,ويالحظ �أن املتو�سطات احل�سابية

لهذا املجال تراوحت ما بني (� )2.71- 2.51إذ ح�صلت الفقرة رقم (« )3ي�شجع املعلم طالبه على
زيادة حت�صيلهم العلمي» على �أعلى متو�سط ح�سابي� ,إذ بلغ ( )2.71ويعك�س درجة متو�سطة,
ثم تليها الفقرة رقم (« )2ي�شجع املعلم طالبه على التوفيق بني احلاجات وامل�ستجدات اجلديدة
ملواكبة التطور يف جمال املعرفة والعلوم» مبتو�سط ح�سابي مقداره ( )2.69ويعك�س درجة

متو�سطة� ,أما �أقل الفقرات من حيث املتو�سط احل�سابي ,فقد كانت الفقرة رقم (« )5ي�شجع

املعلم طالبه االطالع على املفاهيم وامل�صطلحات الرتبوية ب�شكل م�ستمر» �إذ كان متو�سطها
احل�سابي ( )2.51ويعك�س درجة �ضعيفة  ,وبلغ متو�سط املجال الكلي ( )2.63ويدل على درجة

متو�سطة,ويعزو الباحث هذه النتيجة املتو�سطة يف هذا املجال �إىل �أن املعلمني مل ي�ستخدموا
هذا املفهوم الرتبوي بال�صورة ال�صحيحة التي ت�ؤدي �إىل عالقة تربوية هادفة ما بني املعلم

وطالبه ،ومل يقوموا بالدور التعليمي ب�إطالع الطالب على الكتب واملجالت اجلديدة وعلى
التوفيق بني احلاجات وامل�ستجدات اجلديدة وذلك ملواكبة التطور يف جمال املعرفة والعلوم ،على

الرغم من �أن وزارة الرتبية والتعليم تبذل جهودا ً م�ضنية يف �سبيل تطوير العملية الرتبوية

ب�شكل عام وتطوير املعلم باعتباره العن�رص الأهم والأ�سا�س يف العملية الرتبوية ب�شكل خا�ص.

وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة الكتوت ( )2003التي بيَنت وجود تكاف�ؤ للفر�ص الرتبوية بدرجة
متو�سطة يف الفكرين الإ�سالمي واملعا�رص وذلك يف الرتبية امل�ستمرة.

النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية ،عند م�ستوى الداللة (=α

 ،)0.05يف درجة عالقة املعلم بالطالب يف �ضوء تطبيق املفاهيم الرتبوية املعا�رصة يف مدار�س
تربية البادية الغربية يف حمافظة املفرق تعزى ملتغريات  :املوقع التعليمي ،وخربة املعلم ،والفرع

الدرا�سي للطالب ؟

وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،ونتائج

اختبار ت للمتغري الأول والثالث ،ونتائج اختبار حتليل التباين الأحادي للمتغري الثاين ،وذلك على
النحو الأتي:

�أ -هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري املوقع التعليمي ؟ ي�شري اجلدول رقم (� )9إىل
نتائج حتليل اختبار ت ،وذلك على النحو الآتي.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

* دالة �إح�صائيا عند م�ستوى .0.05 =α

يبني اجلدول رقم (� )9أن هناك فروقا ً ذات داللة �إح�صائية جلميع جماالت الأداة ،والأداة ككل

وذلك ل�صالح املعلمني ،وقد يرى الباحث �سبب ذلك يف �أن العالقة تبد�أ من املعلم  ,ف�إذا كان
املعلم م�ؤمنا ً ب�أهمية الرتبية والتعليم ،وميتلك �أ�ساليب ومفاهيم تربوية ي�ستطيع من خاللها
التنويع يف �أ�ساليب التدري�س ،وفهم �أو�ضاع طالبه وتفعيل احلما�س يف الإبداع ،والتنظيم،
والعدالة ،وح�سن التوا�صل ،وحتمل امل�سئولية  ,ف�إن ذلك �سينعك�س على عالقته بطالبه،

و�سي�ؤدي دوره الرتبوي بو�صفه معلما ً مبدعا ً متميزا ً يف عطائه ويف املواقف الرتبوية داخل
غرفة ال�صف وخارجها� ،أما �إذا فقد املعلم �إميانه بر�سالته الرتبوية  ,ف�إنه يفقد التطور املهني
الذي يو�صله �إىل ا�ستخدام املفاهيم الرتبوية املعا�رصة والأ�ساليب واملهارات التدري�سية  ,ومن

ثم �سينعك�س ذلك �سلبا على عالقته بطالبه ،وتفقد العملية التعليمية جتديدها وتطورها.
ّ

وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة (القر�شي واجلامع )1987 ،التي �أ�شارت �إىل وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات املعلمني واملعلمات نحو تالميذهم ومظاهر التفاعل بينهم
داخل غرفة ال�صف وذلك ل�صالح املعلمني.
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اجلدول رقم ()9
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ونتائج اختبار ت لعالقة املعلم بالطالب
يف �ضوء تطبيق املفاهيم الرتبوية املعا�رصة تعزى ملتغري املوقع التعليمي
م�ستوى
درجات
االنحراف
املتو�سط
الوظيفة العدد
املجاالت
الداللة
قيمة ت احلرية
املعياري
احل�سابي
0.194
3.04
80
معلم
0.000
303
8.401
الرتبية التكنولوجية
0.461
2.60
طالب 225
0.141
3.09
80
معلم
0.000
303
13.235
الرتبية االبداعية
0.401
2.49
طالب 225
0.125
2.98
80
معلم
0.000
303
11.080
الفروق الفردية
0.418
2.45
طالب 225
0.103
3.04
80
معلم
0.000
303
10.006
الثقة بالنف�س
0.445
2.54
طالب 225
0.178
3.00
80
معلم
0.000
303
10.333
الرتبية الدميقراطية
0.402
2.52
طالب 225
0.189
3.06
80
معلم
0.000
303
10.922
الرتبية امل�ستمرة
0.462
2.48
طالب 225
0.074
3.04
80
معلم
0.000
303
12.449
الأداة ككل
0.372
2.51
طالب 225
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ب -هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري خربة املعلم ،ي�شري اجلدول رقم (� )10إىل
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نتائج االختبار على النحو الآتي:

اجلدول رقم ()10
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ونتائج اختبار حتليل التباين الأحادي لعالقة
املعلم بالطالب يف �ضوء تطبيق املفاهيم الرتبوية املعا�رصة تعزى ملتغري خربة املعلم
قيمة ف م�ستوى
درجات
متو�سط
جمموع
م�صدر التباين
املجال
الداللة
احلرية
املريعات
املربعات
0.973 0.027
2
0.001
0.002
بني املجموعات
الرتبية التكنولوجية
77
0.039
داخل املجموعات 2.970
0.161 1.872
2
0.037
0.073
بني املجموعات
الرتبية االبداعية
77
0.020
داخل املجموعات 1.505
0.369 1.010
2
0.016
0.032
بني املجموعات
الفروق الفردية
77
0.016
داخل املجموعات 1.211
0.370 1.006
2
0.011
0.021
بني املجموعات
الثقة بالنف�س
77
0.011
داخل املجموعات 0.810
0.086 2.535
2
0.078
0.155
بني املجموعات
الرتبية الدميقراطية
77
0.031
داخل املجموعات 2.359
0.587 0.537
2
0.017
0.033
بني املجموعات
الرتبية امل�ستمرة
77
0.031
داخل املجموعات 2.392
0.846 0.168
2
0.001
0.002
بني املجموعات
االداة ككل
77
0.006
داخل املجموعات 0.431

* دالة �إح�صائيا عند م�ستوى .0.05 =α

يبني اجلدول رقم ( ،)10عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري خربة املعلم يف جميع

جماالت الأداة والأداة ككل ،وقد يعزى ذلك �إىل �أن �صورة العالقة واحدة وثابتة وك�أن املعلمني

ير�سمونها لأنف�سهم منذ دخولهم امليدان الرتبوي يف وزارة الرتبية والتعليم ،وال يطورونها

بتطور املفاهيم الرتبوية ،فاملتابع للأمور الرتبوية يعلم ب�أن الوزارة نادت بتطبيق كل ما هو

جديد ومطور ،ونادت بتطبيق املفاهيم الرتبوية املعا�رصة ،التي تركز على ا�ستخدام الأ�ساليب
التدري�سية احلديثة كالإبداع ،وحل امل�شكالت ،والع�صف الذهني ،والتفكري الناقد ،التي تُدخل

املعلم والطالب يف عالقة تربوية �سليمة ي�س�أل فيها الطالب ويناق�ش ويحاور ويجرب ويحلل
ويركب ،ويوجه فيها املعلم طالبه وير�شدهم وي�صحح �أخطاءهم وي�ستمطر �أفكارهم ،يف جو
�صفي �آمن للجميع ،ويف عملية تدري�سية فاعلة� ،إال �أن نتائج الدرا�سة تدل على عدم تطبيق
املعلمني لهذه النداءات ب�صورة م�ؤثرة وفاعلة ،فاملطلع على امليدان الرتبوي يلحظ العالقة

املتو�سطة وغري القوية بني املعلم وطالبه وهذه العالقة ثابتة منذ تعيينه معلما ً جديداً ،مل

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
تتطور وتتغري بعدد �سنوات اخلربة ،وب�إدخال املفاهيم واملتغريات احلديثة ،فيبقى الو�ضع كما
داللة �إح�صائية تعزى ملتغري اخلربة .وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة (الفريحات)2001 ،

التي �أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف ت�صورات معلمات املدار�س الثانوية

ملعاين دميقراطية التعليم ،تعزى ملتغري اخلربة .ودرا�سة �أبو �شعرية ( )2009التي بيَنت عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة متثل معلمي احللقة الأ�سا�سية الأوىل للمفاهيم الرتبوية
املعا�رصة تعزى ملتغري اخلربة ،وتختلف مع درا�سة (حمدان )2006 ،التي �أ�شارت �إىل وجود فروق ذات

داللة �إح�صائية يف درجة متثل املعلمني للمفاهيم الرتبوية احلديثة تعزى ملتغري اخلربة.

ج -هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري الفرع الدرا�سي ؟ ي�شري جدول (� )11إىل
نتائج االختبار.

اجلدول رقم ()11
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،ونتائج اختبار ت لعالقة املعلم بالطالب
يف �ضوء تطبيق املفاهيم الرتبوية املعا�رصة تعزى ملتغري الفرع الدرا�سي للطالب
م�ستوى
درجات
االنحراف
املتو�سط
الفرع
املجال
الداللة
قيمة ت احلرية
املعياري
للطالب العدد احل�سابي
0.416
2.49
145
�أدبي
0.000
223
4.825
الرتبية التكنولوجية
0.479
2.79
80
علمي
0.363
2.41
145
�أدبي
0.000
223
3.905
الرتبية الإبداعية
0.431
2.62
80
علمي
0.369
2.39
145
�أدبي
0.000
223
3.064
الفروق الفردية
0.478
2.56
80
علمي
0.422
2.43
145
�أدبي
0.000
223
4.883
الثقة بالنف�س
0.428
2.72
80
علمي
0.380
2.43
145
�أدبي
0.000
223
5.038
الرتبية الدميقراطية
0.383
2.70
80
علمي
0.432
2.39
145
�أدبي
0.000
223
4.145
الرتبية امل�ستمرة
0.470
2.64
80
علمي
0.323
2.43
145
�أدبي
0.000
223
5.060
الأداة ككل
0.401
2.67
80
علمي
يبني اجلدول رقم ( )11عند ا�ستخدام اختبار (ت) �أن هناك فروقا ً ذات داللة �إح�صائية جلميع

جماالت الأداة ،والأداة ككل وذلك ل�صالح طالب الفرع العلمي ،ويرى الباحث �أن غالبية طالب
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هو ،الأمر الذي �أدى �إىل �أن تدل نتائج التحليل يف هذه الدرا�سة على عدم وجود فروق ذات
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الفرع العلمي هم من �أ�صحاب املعدالت العالية ،وذلك ح�سب التفريعات يف وزارة الرتبية
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والتعليم ،و�أن عقليتهم العملية تقودهم �إىل ا�ستقبال احل�صة من مدر�سيهم بكل جو تربوي
هادئ وبكل مناف�سة علمية �رشيفة بينهم وبني زمالئهم� ،إ�ضافة �إىل �أن معلميهم ميتلكون

مهارات ومعارف علمية ،و�أ�ساليب تربوية يطبقون من خاللها املفاهيم الرتبوية املعا�رصة بكل
منهجية وا�ضحة ،فعندما تكتمل ال�صورة الرتبوية من اجلانبني ،عندها ن�صل �إىل عالقة تربوية

متوازنة ما بني املعلم وطالبه يطبق فيها املعلم �أي مفهوم تربوي ،لأن اتزان العالقة يدل على

�أن املعلم يطور نف�سه مهنيا ً ويتابع دقائق الأمور الرتبوية ،و�أن الطالب ي�ستجيب م�ستخدما

كل العمليات العقلية التي تكتمل فيها جوانبه املعرفية واالنفعالية واالجتماعية والنف�س
حركية.

التو�صيات

يف �ضوء نتائج الدرا�سة التي �أظهرت �أن عالقة املعلم بالطالب يف �ضوء تطبيق املفاهيم

الرتبوية املعا�رصة متو�سطة ،لذا تو�صي مبا ي�أتي:

 -1عقد دورات تدريبية للمعلمني لتوعيتهم بالأ�ساليب التي تقوي العالقة بينهم وبني

طالبهم ،ويف كيفية تعليمهم املفاهيم الرتبوية املعا�رصة.

 -2تدريب املعلمني على الأ�ساليب الإر�شادية والرتبوية يف حل امل�شكالت الطالبية ،ومراعاة

الفروق الفردية ،وتوفري احللول الإبداعية ،والتعاون مع املدر�سة يف �إعداد الربامج الوقائية
والعالجية لتعديل �سلوكاتهم واملحافظة على م�ستوى منا�سب من التكيف.

� -3إجراء درا�سات عن عالقة املعلم بالطالب يف �ضوء تطبيق املفاهيم الرتبوية املعا�رصة

وعالقتها بالعديد من املتغريات ،كون املو�ضوع هو حجر الأ�سا�س للعملية التعليمية وهو
مرهون بنجاحها �أو ف�شلها.

املراجع

�أبو �شعرية ،خالد ( .)2009درجة متثل معلمي احللقة الأ�سا�سية الأوىل يف مدار�س الرتبية
املتعاونة مع جامعة الزرقاء اخلا�صة للمفاهيم الرتبوية املعا�رصة .جملة الزرقاء للبحوث
والدرا�سات الإن�سانية.35-1 ،)2(9 ،

جعنيني ،نعيم (.)2006التحديات االجتماعية وتربية املعلم العربي للقرن احلادي والع�رشين.
ورقة عمل قدمت يف م�ؤمتر تربية املعلم العربي يف القرن احلادي والع�رشين ،عمان،
.2006/6/12
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حمدان ،منر ( .)2006درجة متثل معلمي مدار�س املرحلة الأ�سا�سية احلكومية العليا (ال�صف
العا�رش) يف حمافظة الزرقاء للمفاهيم الرتبوية احلديثة املختارة واجتاهات الطلبة نحوها.
ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،اجلامعة الأردنية ،عمان الأردن.

خ�صاونة ،و�سام (� .)1997أثر تنظيم تعلم طلبة ال�صف العا�رش بطريقة الإبداع يف تنمية تفكري
الطلبة الإبداعي واجتاهاتهم نحو مبحث التاريخ .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة
الريموك ،الأردن.
عويدات ،عبد الله ( .)1996طبيعة التفاعل ال�صفي بني املعلم وطلبة يعينهم فمن يحملون
اجتاهات �إيجابية �أو �سلبية ومدى �إدراك الطلبة لهذه االجتاهات .درا�سات ،العلوم الرتبوية،
.229-215 ،)2(23

الفريحات ،هناء ( .)2001ت�صورات معلمات املدار�س الثانوية نحو دميقراطية التعليم يف حمافظة
عجلون .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الريموك ،الأردن.

القر�شي ،عبد الفتاح ،اجلامع ،ح�سن ( .)1987التفاعل اللفظي داخل حجرة الدرا�سة وعالقته
باجتاهات املعلم نحو التالميذ .جملة كلية الرتبية.193-165 ،)2(1 ،
قنديل ،حممد ( .)1987املعاجلة الإح�صائية يف البحث الرتبوي (ط ،)1الأردن :وزارة الرتبية
والتعليم.

الكتوت ،عمر ( .)2003تكاف�ؤ الفر�ص الرتبوية يف الإ�سالم والفكر الرتبوي املعا�رص .ر�سالة دكتوراه
غري من�شورة ،اجلامعة الأردنية ،الأردن.
كن�ش ،حممد ( .)2001فل�سفة �إعداد املعلم يف �ضوء التحديات املعا�رصة .القاهرة :مركز الكتاب
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