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جمؾة افشامل فؾعؾقم اإلكساكقة  ،ادجؾد ( ،)1افعدد ( ، )1جامعة احلدود افشامفقة (2016م1437/هـ)

مستوى امتالك معممي الدراسات االجتماعية مبرحمة التعميم األساسي
يف سمطنة عمان ملهارات تقييم املعمومات
شعود بن شؾقامن الـبفاين  ,و أمحد بن مجعة الريامي

()2

()1

كؾقة العؾوم التطبقؼقة
(ؿدم فؾـؼ ذم  1436/07/01هـ :وؿبؾ فؾـؼ ذم  1436/07/27هـ)
مؾخص البحث :اشتفدف افبحث معرؾة مستقى امتالك معؾؿل افدراشات االجتامظقة بؿرحؾة افتعؾقؿ األشاد ذم شؾطـة ظامن دفارات
معؾام ومعؾؿة مـ معؾؿل افدراشات االجتامظقة ذم ختصيص اجلغراؾقة وافتاريخ ،مشؽؾغ
تؼققؿ ادعؾقمات ،حقث تؽقكت ظقـة افبحث مـ (ً )186
ما كسبتف ( )% 42مـ حجؿ ادجتؿع ،تؿ اختقارهؿ بافسحب افعشقائل افبسقط ،وفتحؼقؼ أهداف افبحث تؿ اشتخدام اختبار خاص مؽقن مـ
ً
شماال اختبار ًيا مـ كؿط االختقار مـ متعدد ،يؼقس ثالث مفارات مـ مفارات تؼققؿ ادعؾقمات هل :مفارات اـتشاف افتحقز ذم
()30
ادعؾقمات ،ومفارة افتؿققز بغ احلؼقؼة وافرأي ،ومفارة افتؿققز بغ ادعؾقمات ادـاشبة وؽر ادـاشبة بقاؿع ( )10أشئؾة فؽؾ مفارة .وتؿ تطبقؼ
االختبار بعد افتحؼؼ مـ خصائصف افسقؽقمسية ،وأطفرت كتائج افبحث أن مستقى امتالك ادعؾؿغ ظقـة افبحث دفارات تؼققؿ ادعؾقمات ـان
دون ادستقى ادؼبقل تربق ًيا وافذي حدده افباحث بـ ( .)% 85ومل تؽشػ كتائج افبحث ظـ وجقد ؾروق دافة إحصائ ًقا ذم مستقى امتالك مفارات
تؼققؿ ادعؾقمات تعزى دتغر :افـقع ،وافتخصص ،وشـقات اخلزة افعؿؾقة.

الؽؾامت ادػتاحقة :مفارات تؼققؿ ادعؾقمات ،مستقى امتالك مفارات تؼققؿ ادعؾقمات ،مرحؾة افتعؾقؿ األشاد ذم شؾطـة ظامن.
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Abstract: The research aims to measure the skills of evaluating information of social studies teachers in basic education stage in the
Sultanate of Oman. The research consists of 186 male and female geography and history teachers, i.e. 42% of community size, who are
randomly chosen. For the purpose of the study, an MCQ exam of 30 questions is specifically designed to measure three skills of evaluating
information: detecting bias in information, distinguishing between facts and opinions, and distinguishing between relevant and irrelevant
information; each skill is assigned ten questions testing the application after verifying the psychometric characteristics. The research results
show that the skills of evaluating information of the teachers involved in this study are very weak. They are below the minimum level set by
the researcher. The findings also show that there is no significant statistically difference in the teachers’ skills when the variables of gender,
major and teaching expertise are considered.
Key Words: Evaluation of information skills, basic education stage in the Sultanate of Oman.
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ادؼدمة
يعد مبحث افدراشات االجتامظقة مـ أـثر ادباحث

بعؿؾقة تؼققؿ ادعؾقمات افتل يتعامؾ معفـا ذم ادقاؿـػ
افتعؾقؿقة (كبقؾ.)2003 ،

افدراشقة تلثر ًا باألحداث وافتغرات ادجتؿعقـة ،افتـل

ويمـــد بقبؽقــقيتز ( )Popkewitz,1999أن مبحــث

تســفؿ ذم تؽــقيـ كتاجــات ؾؽريــة دمســدها ادعرؾــة

افدراشات االجتامظقة هق جـزه متؽامـؾ مــ افعؿؾقـة

اإلكساكقة ،وهلــذا ؾــنن افؼـائؿغ ظـذ بــاه مـاهجفـا

افتعؾقؿقـة ،ومتجــذر ذم بـائفــا ادـظـقمل ،وهلــذا ؾفـق

افدراشقة وتعؾقؿفا :يسعقن دائ ًام فؾحصقل ظذ ـؾ ما

مبحث متلصـؾ ذم افبـقـة افثؼاؾقـة فؾؿعؾـؿ ،ومتصـؾ

هق جديد يؿؽــ أن يثري مادهتا ،ويزيد مـ ؾاظؾقتفا.

ؿادرا ظـذ
بخزاتف افشخصقة ،ما يعـل أكف جيعؾ ادعؾؿ ً

وهـذا ـؾف ـام يشر افغبقيس ( )2001أدى إػ تقثقؼ

تؼققؿ مضامقـف افعؾؿقة وحمتقياتف ادعرؾقة .وتـرى ــؾ

افصؾة بغ ادتعؾؿ وبقئتف ادحؾقـة بشـؽؾ دؾـع بعؾؿــاه

مـ جلفؾـ وهارتقكغ ()Laughlin & Hartoonian, 1995

افسبقة إفـك االرتؼاه بلهـداؾفا افتعؾقؿقـة ،وافـفـقض

أن افتحدي افؽبـر افـذي يقاجـف معؾؿـل افدراشـات

بؿحتقاهـا افعؾؿـل ،وابتؽار ضرق وأشافقب تدريسقة

االجتامظقة هق ـقػقة مساظدة ادتعؾؿغ ظـذ اشـتخدام

جديدة تتـاشب مع ضبقعتفا وأهداؾفا .الشـقام ذم طـؾ

ادعؾقمات افتل يستؼبؾقهنا وافتػاظؾ معفا فؾقصقل إػ

تعدد ؾروظفا وتـقع رواؾدها افعؾؿقة بغ ظؾقم إكساكقة

ادعرؾة بلكػسفؿ.

وضبقعقة (.)NCSS, 1994

فؼد أـدت افػؾسـػة افسبقيـة احلديثـة أن مــ بـغ

فؼد ضافب ـثر مـ ادربغ بضــرورة تبــل أؾؽـار

أهـداف مبحث افدراشـات االجتامظقـة افسـعل كحـق

وادماهات ومداخؾ تدريسـقة جديـدة ،تعتؿـد ظؾــك

تؽـقيـ افتػؽـر ادــتج افــذي يتطؾـب مــ ادتعؾؿــغ

تؼقــقؿ افقاؿــع ودراشــة مؽقكاتــف ومؼقماتــف (ظرؾــة،

افتقصــؾ إػ معؾقم ـات ذات مصــداؿقة ظافقــة ودؿــة

مـظام فؾعؿؾقة افتعؾقؿقة بلـؿؾفـا،
 )2004ودمعؾ ادعؾؿ ً

ظؾؿقة وظؿؼ اشساتقجل وافـذي فــ يـتؿ إال بنتاحـة

فام ؾاظ ً
ال ذم ادقاؿػ
ؾقصبح ادتعؾؿ بذفؽ مشار ًـا ومس ً

افػرصــة أمــامفؿ فـؼــد تؾــؽ ادعؾقمــات وتؼققؿفــا

افتعؾقؿقة (حسـ .)1999 ،وهذا ـؾف فـ يتحؼؼ إال مــ

(.)Massialas & Allen,1996

خالل متؽـ ادعؾؿ مـ مفـارات مفـقـة تمهؾـف فؾؼقـام
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ودا ـاكت افدراشـات االجتامظقـة بحؽـؿ حمتقاهـا

يريان أن حمتقى مـاهج افدراشات االجتامظقة يتصـػ

افعؾؿل متثؾ وظا ًه ؾؽريا يتضـؿـ أكامضـ ًا متـقظـة مــ

بخصقصقة افعؾـقم االجتامظقـة ذات افسـؿة افعؾؿقـة

ادعرؾة اإلكساكقة :يتقػ معؾـؿ افدراشـات االجتامظقـة

ادتصػة بافقؾرة ادعؾقماتقة ،افتل يصـعب ظـذ ادعؾـؿ

بخزتف ادفـقة كؼؾفا إػ ضالبف :ؾنن هذا اإلجراه يتطؾب

حتجقؿفا وتؼديؿ األكسب مـفا ،دون امتالـف دفـارات

مـ ادعؾؿ متؽـا ؾعؾق ًا مـ مفـارات تؼقـقؿ ادعؾقمـات،

تؼققؿ ادعؾقمات ،افتل تعد ادـطؾؼ األشاس ذم تصـقػ

باظتبارهــا وشــقؾة تربقيــة فؾحؽــؿ ظــذ مصــداؿقة

ادعرؾة وؾؼا دبدأ األمهقة واحلاجة فؾؿتعؾؿغ.

ادعؾقمات ودؿتفا ومدى احتقاج افطؾبة هلـا .وذم هـذا

ويـــذـر تقمـــاس ( )2005أن مــــ بـــغ أهـــداف

 )Klein,أن افغــرض

افدراشـات االجتامظقـة حتؼقـؼ افػفـؿ افـاؿـد فؾتــاريخ،

األشاد مـ امتالك ادعؾؿ مفارات تؼقـقؿ ادعؾقمـات

واجلغراؾقة ،واالؿتصـاد ،وافسقاشـة ،وظؾـؿ االجـتامع.

هق افتقصؾ إػ ؾفؿ حؼقؼل ددرـاتـا احلسقة ،مـ أجؾ

ويؼتيض هذا اهلدف ـام يرى ( )Ncss, 1996متؽـ معؾؿل

إجيــاد حؾــقل مـاشــبة فؾؿشؽـــالت افؼائؿـــة ،و ــذا

افدراشات االجتامظقة مـ مفارات تؼققؿ ادعؾقمات افتل

يستطقع مـ خـالل متؽـف مـ مفارات تؼققؿ ادعؾقمات

تمهؾفؿ فؾتعامؾ مع ادعؾقمـات افتـل تتضـؿـفا ـتـبفؿ

مـــ افؼقــام باشتؼصــاه ظؼــع حلؾـــقل خمتؾػــة ،دون

اددرشقة ،بشؽؾ جيعؾفؿ ؿادريـ ظذ اختبارها وتؼققؿفا

االضطرار إفـك اشتخدام مجقـع افـشـاضات اجلسـؿقة،

بلكػسفؿ .وهذا يتطؾب ـام أوضح فقؿؾقتشؾ ( Lemlech,

افتل ؿد تستخدم ذم حؾ ادشؽؾة.

ممـفجا دفارات تؼققؿ ادعؾقمات ذم
تطقيرا تربق ًيا
)1999
ً
ً

افســقاق يــرى ـاليـــ (1991

وهلذا ؾنن افتحـدي افؽبـر افـذي يقاجـف معؾؿـل
افدراشات االجتامظقة هق ـقػقة متؽــفؿ مــ مسـاظدة

ـتـب افدراشــات االجتامظقـة وتـؿقــة مدروشـة فتؾــؽ
ادفارات فدى ادعؾؿغ.

افطؾبة ظذ اشتخدام ادعؾقمات افتل يستؼبؾقهنا وـقػقة

ويتـاول مبحث افدراشات االجتامظقة افؽثـر مــ

تػــاظؾفؿ معفــا وصــقال إػ ادعرؾــة بلكػســفؿ ،وهــذا

افؼضــايا ذات افطــابع افعؾؿــل اجلــديل ،حتــك إهنــا

يتطؾــب ؾفــام حؼقؼ ًقــا دفــارات تؼقــقؿ ادعؾقمــات

أصبحت جز ًها مفـام مــ ضبقعـة مضـؿقهنا ،ومؽقكـا

( .)Laughlin & Hartoonian, 1995ويميد هذه افـظرة ما

رئقسا مـ ظـارص تعؾقؿفـا وتعؾؿفـا ،وهــذا يتطؾـب
ً

ذهب إفقف ـؾ مـ ( )Massialas & Allen, 1996افؾـذيـ

إدراـًا واظ ًقا مـ معؾؿقفـا دفـارات تؼقـقؿ ادعؾقمـات
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بؿختؾػ أكقاظفا فؽقهنا تعقــف ظـذ حتؾقؾفـا ودراشـة

ومفارة افتؿققز بغ ادعؾقمات ادـاشبة ،وؽر ادـاشبة.

أبعادها ( .)White, 2000ويمـد بايست ()Bisset, 2005

ويمـد افسؾقؿ ( )2012أن هـاك تراب ًطا بغ افتػؽـر

ذم هذا ادعـك أن جدفقة افطرح افعؾؿل افذي يعد هد ًؾا

ومفارات تؼققؿ ادعؾقمـات ،وهـذا يـدل ظـذ تؽامـؾ

مـ أهداف تدريس افدراشات االجتامظقة يعتؿـد ظـذ

افعؿؾق ـات افداخؾقـــة ذم مـظقمــة افتػؽــر اإلكســاين،

االشــتخدام افســؾقؿ فؾؿصــادر وافقثــائؼ وكؼــدها

تعزى إػ وجقد كشاط ذهـل معرؾـل تػاظؾـل اكتؼائـل

وتػسرها وتؼققؿفا ،وهذا مـا فــ يتحؼـؼ إال ذم طـؾ

مقجـفا كحـق صـقاؽة حؾـقل مـاشـبة
ظؿدي ،يؽـقن
ً

وجــقد مفــارات تؼقــقؿ ادعؾقمــات فــدى معؾؿــل

دشؽؾة ما ،أو اختاذ ؿرار معغ ،أو إصـباع رؽبــة ؾــل

افدراشات االجتامظقة.

افػفــؿ ،أو إجيــاد صــػاؾقة وتقضــقح فســمال مــبفؿ،

ويرى اجلؿؾ ( )2005أن تـقع مصادر ادعؾقمات ذم
مبحث افدراشات االجتامظقة ذم افقؿت افراهـ يـدظق

ويتعؾؿف افػرد مـ خالل افظروف افبقئقة واالجتامظقـة
ادحقطة.

إػ اشتخدام االشتؼصاه ادـظؿ ويتطؾب حتديد ادصادر

وبافتايل ؾؿفـارات تؼقـقؿ ادعؾقمـات هـل شـؾقك

وتـظقؿفا وتػسرها وتؼققؿ معؾقماهتا .وهـذا مـا دؾـع

أدائل مؼصقد وكشاط ظؼع يؼقم بـف افػـرد مــ أجـؾ

ـال مــ دراك وكقؾسـقن ( )Drake & Nelson, 2005إػ

افقصقل إػ حؾقل مـاشبة فؾؿقاؿػ اإلصـؽافقة ،ظــ

اجلزم بلن مـ أهـؿ ؾقائـد تعؾـؿ مباحـث افدراشـات

ضريؼ دراشة طروؾفا ،وحتؾقـؾ مؽقكاهتـا ،وصـقالً إػ

االجتامظقة هق مساظدة ادعؾؿغ وادتعؾؿغ ظذ افتؿققز

إدراك معادفا افرئقسة ،وظالؿتفا ببعضـفا ،ثـؿ تـظـقؿ

بــغ احلؼقؼــة ،وافــرأي ،وافؽشــػ ،ظـــ افتحقــز ذم

اخلزات افسـابؼة ذم ضـقه طـروف ادشـؽؾة ،بطريؼـة

ادعؾقمات وهل مجقعفـا مـتظؿـة ،تشـؽؾ جـز ًها مــ

تمدي إػ احلؾقل ادـشقدة (ظع.)1994 ،

مفارات تؼققؿ ادعؾقمات .وؿد ذـر ()Stockhaus, 1981

ويــذـر تــاد (1996

 )Tasi,أن افتػؽــر باظتبــاره

رصاحــة أن مـــ ادفــارات األشاشــقة افتــل تســعك

وشقؾة فتحؼقؼ افقضقح وافدؿـة ادسـتـدة إػ افعؼـؾ،

افدراشــات االجتامظقــة إػ حتؼقؼفــا مفــارات تؼقــقؿ

تؼقم ظؾقف مـظقمة مفارات تؼققؿ ادعؾقمـات ،الشـقام

ادعؾقمــات وادتؿثؾــة ذم :مفــارة اـتشــاف افتحقــز ذم

ؿادرا ظذ إصدار
كؿط افتػؽر افـاؿد ،افذي جيعؾ افػرد ً

ادعؾقمــات ،ومفــارة افتؿققــز بــغ احلؼقؼــة وافــرأي،

أحؽام مبـقة ظذ رؤية كؼدية مستـدة إػ مـطؼ افتػؽـر
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افسقي .وبافتايل ؾنن جقدة تػؽر ادره تمثر ظذ جقدة

ظــذ وجــف اخلصــقص (2001 :Tasi, 1996

تعامالتف احلقاتقة ادختؾػة .وهذا ما يمـده مرــز تربقـة

افربيض ،)2004 ،وهذا ما جعؾ افـتؿؽـ مــ مفـارات

Center for

افتػؽر افـاؿد وشقؾة تربقية فؾتؿؽـ مـ مفارات تؼققؿ

 )CFCE,افــذي أوضــح أن

ادعؾقمـات (  :Chaido & Sai, 1999افغبقــيس:2001 ،

ادقاضــة ذم افقاليـات ادتحـدة األمريؽقـة
1994( Civic Education

ادــتعؾؿ ذم ادجتؿــع افــديؿؼراضل بحاجــة ماشــة إػ

:Beyer,

ظرؾة :2004 ،مرظل وكقؾؾ.)2007 ،

مفــارات افتػؽــر ادختؾػــة ،وذم مؼــدمتفا مفــارات

ادرتؽز افثافـث :أن مفـارة تؼقـقؿ ادعؾقمـات

افتػؽر افـاؿد ،فؽقهنا متثؾ ادـطؾؼ األشاس ذم تزويده

مفــارة ـؾقــة صــؿقفقة يـــدرج ضــؿـفا جمؿقظــة مـــ

بؿفارات تؼققؿ ادعؾقمات افتل تـظؿ خمتؾػ تعامالتـف

ادفارات افػرظقة ( .)Fertig, 2005وفعؾ افبحث احلـايل
يسـتـد إػ مــا تقصــؾ إفقــف (1981

افعؾؿقة ،وادعرؾقة.

 )Stockhaus,افــذي

وذم ضقه ما شبؼ يؿؽـ فؾباحثغ اشتخالص ثالثة

صـػ مفارات تؼققؿ ادعؾقمات إػ ادفـارات افـثالث

مرتؽزات ظؾؿقة أشاشقة يؼقم ظؾـقفام افبحـث احلـايل

اآلتقة :مفارة اـتشاف افتحقـز ذم ادعؾقمـات ،ومفـارة

وهل:

افتؿققــز بــغ احلؼقؼــة وافــرأي ،ومفــارة افتؿققــز بــغ
ادرتؽز األول :أن مفارة تؼققؿ ادعؾقمات مـ

ادعؾقمات ادـاشبة وؽر ادـاشبة.

ادفارات األشاشقة واالشساتقجقة افتل يسعك مبحـث

وذم ضــقه االشتخالصــات افســابؼة ،جــاه هــذا

افدراشــات االجتامظقــة إػ حتؼقؼفــا وتـؿقتفــا فــدى

وـق كن
افبحث يرتؽز إػ دراشة ادفارات افثالث افتـل كتؽ ُ

افطؾبة ،وهذا ما فـ يتحؼـؼ إال ذم طـؾ وجـقد معؾـؿ

جمتؿعــة مفــارة تؼقــقؿ ادعؾقمــات ،وافتــل وضــعفا

ـػه فؾدراشات االجتامظقـة يؿتؾـؽ مفـارات تؼقـقؿ

شتقـفقس ) ،(Stockhaus, 1981وادتؿثؾة ؾقام يع:

ادعؾقمات ،وهذا ما أيده ـثر
2000 :1999

مـ افباحثغ ( Lemlech,

 :White,افغبقيســ :2001 ،اجلؿــؾ:2005 ،

.)Bisset, 2005



مفارة اـتشاف افتحقـز ذم ادعؾقمـات :وهـل

مفــارة تقضــح مســتقى ادصــداؿقة ذم ادعؾقمــة افتــل
و وحت َّص وؾ ظؾقفا معؾؿ افدراشات االجتامظقة ،مـع تغققـب

ادرتؽز افثاين :ارتباط مفارة تؼققؿ ادعؾقمـات

تــلثر ادتغــرات ادبــاذة وؽــر ادبــاذة ذم مصــدر

بؿفارات افتػؽر بصػة ظامة ،ومفارات افتػؽر افـاؿد

ادعؾقمة :واالكتامه افػؽري ،أو افعؼـدي فصـاحبفا ،أو
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حتك ظرؿف أو فقكف ،وهذا يؼتضـل تطبقؼ مبـدأ احلقـاد

ادعرؾقة ،وافقجداكقة ،وادفارية ،وبتحؼؼ ـؾ ذفؽ جيد

بؽؾ مفـقة وظؾؿقة.

ادعؾؿ كػسف مـزو ًدا بؿفـارات تؼقـقؿ ادعؾقمـات افتـل



مفارة افتؿققز بغ احلؼقؼـة وافـرأي :تؽشـػ

هذه ادفارة ظـ ؿدرة معؾؿ افدراشات االجتامظقة ظـذ

ـادرا ظــذ افتعامــؾ مــع أهــداف افدراشــات
دمعؾــف ؿـ ً
االجتامظقة وحمتقاها افعؾؿل.

افتؿققز بغ احلؼقؼـة افتـل متثـؾ ذم خصقصـقتفا حافـة

وكتقجة ألمهقة مقضقع مفارات تؼقـقؿ ادعؾقمـات

ظؾؿقة ثابتة ال كيؼبـؾ االخـتالف حقهلـا ،وبـغ افـرأي

طفرت افؽثر مـ افدراشات واألبحاث افعؾؿقة افتـل

افذي يؿثؾ صقرة مـ صقر االجتفاد افشخيص ادستـد

تـاوفت هذا ادقضقع ،حقث أجـرى ــؾ مــ ــقمبز

إػ ؿــراهة اشــتـباضقة أحاديــة ادـطــؼ حــقل افظــاهرة

وهــاوؾتقن (& Houghton, 1995

 )Coombsدراشــة

افعؾؿقة ،وتؽقن كتقجتفا ؿابؾة فالختالف فؽقهنا متثـؾ

بحثت ادماهات افطؾبـة كحــق مستقيــات ادفــارات

وجفة كظر صخصقة دماه افظاهرة افعؾؿقة.

ادطؾقبـة ؾـل افبحــث ظـــ ادعؾقمــات ،وـشـػت

مفارة افتؿققز بـغ ادعؾقمـات ادـاشـبة وؽـر

كتائج افدراشة ظـ وجقد مفارتغ ترتبطـان بافبحــث

ادـاشبة :تقضح هذه ادفـارة ؿـدرة معؾـؿ افدراشـات

ظـ ادعؾقمات هل مفارات مقؽاكقؽقة وأخرى ذهـقـة،

االجتامظقــة ظــذ افــربط افتؽــامع بــغ ادعؾقمــات

مع تػقق ادفارات ادقؽاكقؽقـة ذم ظؿؾقـة ،وهـذا مـا مل

ادطروحــة وادســتقيات افعؼؾقــة وادعرؾقــة وافعؿريــة

متقاؾرا بادستقى ادطؾقب فدى افطؾبة ادبحقثغ.
يؽـ
ً



فؾطؾبة ،ومدى احلاجة افػعؾقة فؾؿعؾقمة مــ ظـدمفا،
واكعؽاشاهتا افسبقية آك ًقا ومستؼب ً
ال.

ـام أجـرى جقػـرت وبـروس (

Geffert & Bruce,

 )1997دراشة حقل ثؼاؾـة ادعؾقمـات ذم ـؾقـة شـاكت

ويرى افسؾقؿ ( )2012أكف ظـذ افـرؽؿ مــ األمهقـة

أوالف بافقاليات ادتحدة األمريؽقة ،وـشػت كتائجفا

افؽبرة دفارات تؼققؿ ادعؾقمات فؾؿعؾؿغ مـ جفـة،

أن افطؾبة صـعروا باالرتقـاح بعـد دراشـتفؿ دؼـررات

وأمهقة إـسا ا فؾؿتعؾؿغ مـ جفة أخرى ،إال أن هذه

ثؼاؾــة ادعؾقمــات واـتســا ؿ فؾؿفــارات ادعؾقماتقــة

األمهقة فـ تتحؼؼ مفام بذفت مـ جفـقد :مـا مل يـدرك

ادتضؿـة ؾقفـا ،وافؽقػقـة افعؾؿقـة ذم تؼققؿفـا .وأظـد

معؾؿــق افدراشــات االجتامظقــة ضبقعــة اختصاصــفؿ

هقبقرث ( )Hepworth, 1999دراشة تؼىص مــ خالهلـا

وأهداؾف افسبقية ،وبافتايل يؽتسبقا مضـامقـف افعؾؿقـة:

مفارات ادعؾقمات وحتديد كؼاط افؼقة وافضعػ ؾقفا،
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وبقـت كتائج افبحث أن ادبحقثغ يؿتؾؽـقن مفـارات

ادماهات ضؾبة افعؾقم افسبقية كحق ثؼاؾـة ادعؾقمـات،

حمدودة ذم جمال ثؼاؾة ادعؾقمـات وتؼققؿفـا ،بـؾ إهنـؿ

وأوضـحت كتــائج افدراشـة أن ادماهــات أؾـراد ظقـــة

يقاجفقن صعقبة ذم تـػقذ ادشـروظات افتـل يؽؾػـقن

افبحــث كحــق ثؼاؾــة ادعؾقمــات ـاكــت إجيابقــة وأهنــا

بنكجازها.

اختؾػت باختالف افـقع وفصافح افذـقر.
)Hartman,

وظذ افرؽؿ مــ أمهقـة افدراشـات افسـابؼة افتـل

وأجــــــرى هــــــارمتــــان (2001

دراشـــة حـــــقل تصــــقرات ضؾبــــة جامعـــة

تـاوفت مفارات تؼققؿ ادعؾقمات ،وما تقصـؾت إفقـف

بـــاالرات االشسافقة دفـارات افتعامـؾ مـع مصـادر

مـ كتائج جديدة ،إال أن مجقع تؾـؽ افدراشـات دمؿـع

ادعؾقمــات وتؼققؿفــا ،وأطفــرت افـتــائج م ـمذات

ظذ أمهقة امتالك مفارات تؼققؿ ادعؾقمات رؽؿ تـدين

إجيابقــة درئقــات افطؾبــة ،مــع أن امــتالـفؿ دفــارات

مستقياهتا فدى ادبحـقثغ ذم أؽؾـب األحقـان ،وهـذا

افتعامــؾ مــع مصــادر ادعؾقمــات ـــان دون ادســتقى

ممذ تربقي ظذ أمهقة تؾؽ ادفارات وارتباضفا مفـقـا

 )Wang,دراشــة

بافعؿؾ افسبقي (Geffert :Coombs & Houghton, 1995

اشتفدؾت معرؾة ادماهات ضؾبة جامعة جاـسقن ؾقـؾ

 :& Bruce, 1997افشقابؽة :2012 ،افسؾقؿ.)2012 ،

احلؽقمقة بلمريؽـا كحـق مفـارات ثؼاؾـة ادعؾقمـات،

وكتقجة ألمهقة مفارات تؼققؿ ادعؾقمات فؾؿعؾؿـغ

وبقـت افـتائج أن ادماهات افطؾبة ـاكت إجيابقة فؾغاية،

بصػة ظامة (Wang, :Hartman, 2001 :Stockhaus, 1981

وأن مفارات ثؼاؾة ادعؾقمـات ظـذ درجـة ظافقـة مــ

 ،)2002وأمهقتفا دعؾؿل افدراشات االجتامظقـة بصـػة

ادؼبــقل .ـــام أجــرى واكــغ (2002

األمهقة فؾطافب اجلامعل.

خاصة ( :White, 2000اجلؿـؾ2005 :2005 ،

:Bisset,

وؿــام افســؾقؿ ( )2012بــنجراه دراشــة اشــتفدؾت

افســؾقؿ ،)2012 ،وفـــدرة افدراشــات افســابؼة افتــل

معرؾة مستقى اـتساب معؾؿل افدراشات االجتامظقـة

بحثــت مســتقى امــتالك ادعؾؿــغ فتؾــؽ ادفــارات

ذم األردن افؼــدرة ظــذ تؼقــقؿ ادعؾقمــات ،وـشــػت

(افسؾقؿ ،)2012 ،جاه هذا افبحث ـؿحاوفـة ظؾؿقـة

افـتائج أن مسـتقى مفـارات تؼقـقؿ ادعؾقمـات فـدى

فتؼيص مستقى امتالك معؾؿل افدراشـات االجتامظقـة

معؾؿل ظقـة افبحث ـان دون ادستقى ادؼبقل تربق ًيـا.

بؿرحؾة افتعؾـقؿ األشـاد ذم شـؾطـة ظـامن دفـارات

ـام ؿام افشقابؽة ( )2012بنظداد دراشة هدؾت معرؾـة

تؼققؿ ادعؾقمات.
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مشؽؾة البحث

ودا ـان إكامه هذه ادفارات فدى ادعؾؿ يعتؿـد ظـذ

كتقجــة فؾتطــقرات وافتغــرات افتــل تشــفدها

خصقصقة صخصـقتف ،وؿدراتـف اإلدراـقـة :افعؼؾقـة،

ادمشســات افسبقيــة ذم افقؿــت افــراهـ ،وتلثرهــا

وافـػسقة مـ جفة ،وظـذ مقاصـػات إظـداده وبـائـف

بافساـامت افعؾؿقة وادعرؾقة ،افتل تعد شؿة ممقزة هلـذه

ادفـل ؿبؾ اخلدمة وأثـائفا مـ جفة أخـرى ،ؾـنن ــؾ

ادرحؾة افتارخيقة ،أصبح ادعؾؿ باظتباره مـظؿ افعؿؾقـة

هذا شقـعؽس ظذ أدائف افتدرييس ذم ادقاؿػ افصػقة،

افتعؾقؿقة مطافب ًا بامتالك افؽثر مـ مفـارات افتػؽـر:

فذا ـان مـ افالزم متؽـف مـ مفارات تؼققؿ ادعؾقمات.

ومـفا مفارات تؼققؿ ادعؾقمات.

خاصة وأن افعديـد مــ ادـربقغ ( Massialas & Allen,

ودا ـان مبحث افدراشات االجتامظقة مقداك ًا تربق ًيا
كظرا فطبقعة أهداؾف وحمتقاها
وثر ًّيا بادعؾقمات ادختؾػةً ،
ادعــرذم (& Hartoonian, 1995

 :Laughlinافغبق ــيس،

1999 :1996

 :Popkewitz,كبقــؾ :2003 ،ظرؾــة:2004 ،

& Nelson, 2005

 )Drakeيـظـرون إػ حمتـقى مــاهج

افدراشات االجتامظقة ظذ أكـف ثـري بادعؾقمـات ذات

 .)2001حــتؿ ــؾ ذفــؽ أن يؽــقن معؾــؿ افدراشــات

ادستقيات افعؾقا مــ افتػؽـر ،وافتـل يتقؿـػ كجـاح

ادفارات األشاشقة افتل تعقـف ذم

متؽـ ادتعؾؿ مـفا ظذ مـدى متؽــ معؾـؿ افدراشـات

افتعامؾ مـع ادعؾقمـات افتـل يتـقػ ظؿؾقـة تدريسـفا

االجتامظقة مـ ادفارات األشاشقة ذم تؼققؿ ادعؾقمـات

وكؼؾفا فؾطؾبة (.)Ncss, 1994

وحتؾقؾفا.

مؾام ببع
االجتامظقة ً

هلذا ـؾف ـان مـ افالزم أن يؽقن معؾؿ افدراشـات

وكتقجة هلذه األمهقة افؽبرة المتالك مفارات تؼققؿ

االجتامظقة ظـذ معرؾـة أـقـدة بؿفـارة افؽشـػ ظــ

ادعؾقمــات فــدى معؾؿــل افدراشــات االجتامظقــة ذم

افتحقز ذم ادعؾقمـات ،إضـاؾة إػ مفـارة افتؿققـز بـغ

شؾطـة ظامن ،جاه هذه افبحث ـؿحاوفة جادة مـ ؿبؾ

احلؼقؼة وافرأي ،ثؿ مفـارة ادعؾقمـات ادـاشـبة وؽـر

افباحثغ فؾقؿقف ظذ مستقى امـتالك ادعؾؿـغ هلـذه

ادـاشــبة فؾطؾبــة (افســؾقؿ :2012 ،اجلؿــؾ:2005 ،

ادفارات ،وافذي تؿ افتقصؾ إفقـف مــ خـالل اختبـار

1999

 .)Lemlech,وهــذه ادفــارات ـؾفــا تشــؽؾ ذم

جمؿقظفــا مفــارات تؼقــقؿ ادعؾقمــات واحلؽــؿ ظــذ
جقدهتا وصحتفا تربق ًيا (.)Stockhaus, 1981

خاص بذفؽ.

جمؾة افشامل فؾعؾقم اإلكساكقة  ،ادجؾد ( ،)1افعدد ( ، )1جامعة احلدود افشامفقة (2016م1437/هـ)

أشئؾة البحث
يؿؽـ حتديد مشؽؾة افبحث ذم حماوفة اإلجابة ظــ

-
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افتعــرف إػ أثــر ـــؾ مـــ متغــر افـــقع

وافتخصص وشــقات اخلـزة افعؿؾقـة ظـذ مسـتقى
امتالك معؾؿل افدراشات االجتامظقة بؿرحؾة افتعؾـقؿ

افسمافغ اآلتقغ:
 .1مــا مســتقى امــتالك معؾؿــل افدراشــات
االجتامظقة بؿرحؾة افتعؾقؿ األشـاد ذم شـؾطـة ظـامن

األشاد ذم شؾطـة ظامن دفارات تؼققؿ ادعؾقمات.
أمهقة البحث

دفارات تؼققؿ ادعؾقمات افثالث( :اـتشـاف افتحقـز،

تـبــــع أمهقــــة هـــــذا افبحــث مـــ أمهقــة

وافتؿققز بغ احلؼقؼة وافـرأي ،وافتؿققـز بـغ ادعؾقمـة

ادـقضـقع افـذي يدرشــف ،وهــــق ؿــدرة معؾؿــل

ادـاشــبة وؽــر ادـاشــبة) وادفــارات افــثالث جمتؿعــة

افـــدراشـات االجتامظقة ظذ تؼققؿ ادعؾقمـات افتـل

مؼاركة بادستقى ادؼبقل تربقيا ( )% 85؟

يتعــامؾقن معفــا ذم ادقــدان افسبــقي ،باظتبارهــا مـــ

 .2هؾ خيتؾػ مستقى امتالك معؾؿل افدراشات

ادفارات ادفؿة مفـ ًقا ،وافتل تستفدف تـؿقـة وتطـقير

االجتامظقة بؿرحؾة افتعؾقؿ األشـاد ذم شـؾطـة ظـامن

مفارات افتػؽر بصػة ظامة ،وما يمـد ظذ أمهقة هـذا

دفارات تؼققؿ ادعؾقمات افثالث( :اـتشاف افتحقز ذم

افبحث :تؾؽ افساـامت اهلائؾة مــ ادعؾقمـات ،افتـل

ادعؾقمات ،وافتؿققز بغ احلؼقؼة وافرأي ،وافتؿققز بـغ

أؾرزهتا ثقرة ادعرؾة وافتؼـقة احلديثة ،وهذا مـا يتطؾـب

ادعؾقمة ادـاشـبة وؽـر ادـاشـبة) وادفـارات افـثالث

مـ ادعؾؿ تػحص تؾؽ ادعؾقمات ودراشتفا وتؼقؿفا،

جمتؿعة باختالف ــؾ مــ :افــقع ،أو افتخصـص ،أو

وهذا ما فـ يتلتك إال مـ خـالل امتالــف ومتؽــف مــ

شـقات اخلزة افعؿؾقة؟

ادفارات األشاشقة فتؼققؿ ادعؾقمات .ــام أتـت أمهقـة

أهداف البحث
يسعك افبحث احلايل إػ حتؼقؼ اهلدؾغ اآلتقغ:
-

افقؿــقف ظــذ مســتقى امــتالك معؾؿــل

افدراشات االجتامظقـة بؿرحؾـة افتعؾـقؿ األشـاد ذم
شؾطـة ظامن دفارات تؼققؿ ادعؾقمات.

هذا افبحث مـ خـالل إمؽاكقـة افبــاه ظـذ كتائجـف ذم
ظؿؾقة تطقير األداه ادفـل فؾؿعؾؿغ ذم شـؾطـة ظـامن،
إضــاؾة إػ تطــقير افــزامج األـاديؿقــة ادعتؿــدة ذم
حاؾزا ظؾؿ ًقا كحـق
إظدادهؿ .ـام ؿد يؽقن هذا افبحث ً
إظداد مزيد مـ افدراشات واألبحاث ذم جمال مفارات
تؼققؿ ادعؾقمات بصػة ظامة.
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مصطؾحات البحث

االجتامظقــة ذم شــؾطـة ظــامن ( أؾــراد ظقـــة افبحــث)

فغاية هذا افبحث تؿ تعريػ ادصطؾحات اآلتقة:

دفــارات تؼقــقؿ ادعؾقمــات وهــل( :مفــارة اـتشــاف

مفااا ات تؼقااق ادعؾومااات ؿــدرة معؾؿــل

افتحقــز ذم ادعؾقمــات ومفــارة افتؿققــز بــغ احلؼقؼــة

افدراشات االجتامظقة ذم اـتشاف افتحقز ذم ادعؾقمات

وافرأي ،ومفارة افتؿققز بغ ادعؾقمات ادـاشبة ،وؽـر

ذم افـــص افتــارخيل أو اجلغــراذم ادطــروح وإدراك

ادـاشبة).

-

افػروق ذم ادعؾقمات افتل حيتقهيا هذا افـص مـ حقث

-

ظقـــة مـــ معؾؿــل افدراشــات االجتامظقــة

ـقهنا حؼائؼ ثابتة ال خيتؾػ حقهلا ،أم أهنـا آراه تؼبـؾ

بؿرحؾة افتعؾقؿ األشـاد ذم شـؾطـة كظـامن ذم حماؾظـة

وجفــات افـظــر ادختؾػــة ،وإبــراز افػــروق ذم ماهقــة

افداخؾقة ذم افػصؾ افدراد األول مـ افعام افـدراد

ادعؾقمات ومـدى مـاشـبتفا فؾؿتعؾؿـغ مــ حقـث:

(2015/2014م).

ضبقعتفا وؿقؿتفا وؾقائدها ذم احلقاة.

-

اؿترصــت أداة افبحــث ظــذ ؿقــاس ثــالث

مستوى امتالك معؾؿي الد اشات االجتامعقة

مفارات هل :مفـارة اـتشـاف افتحقـز ذم ادعؾقمـات،

دفا ات تؼقق ادعؾومات هـل افدرجـة افتـل حيصـؾ

ومفارة افتؿققز بغ احلؼقؼة وافرأي ،ومفارة افتؿققز بغ

ظؾقفــا أؾــراد ظقـــة افبحــث مـــ معؾؿــل افدراشــات

ادعؾقمات ادـاشبة وؽر ادـاشبة .وبافتايل ؾنن إمؽاكقـة

االجتامظقة ذم اختبار مفارات تؼقـقؿ ادعؾقمـات ادعـد

تعؿقؿ كتائج افبحث شقتقؿػ ظذ مدى تقاؾر دالالت

مـ ؿبؾ افباحثغ خصقصا هلذه افغرض.

خصقصـا فؼقـاس
افصدق وافثبات ذم االختبـار ادعـد
ً

-

-

مرحؾة التعؾق األشاد يف شؾطـة عامن هـل

ادرحؾة افدراشقة افتل متثؾ افصـػقف افعشــر ة األوػ
مـ افسؾؿ افتعؾقؿل ذم وزارة افسبقة وافتعؾقؿ اف كعامكقة.
حدود البحث
اؿترص افبحث احلايل ظذ:

-

دراشة مسـتقى امـتالك معؾؿـل افدراشـات

تؾؽ ادفارات.
مـفجقة البحث
اظتؿــد افبحــث ذم تصــؿقؿف افعؾؿــل ظــذ ادـــفج
كظـرا دالهمتـف ألؽـراض افبحـث.
افقصػل ادسحلً ،
وهق مـفج ظؾؿل ؿائؿ ظذ وصػ ما هق ـائـ ؾعؾق ًا ثؿ
تػسره ،وحتديـد افعالؿـات ادقجـقدة بـغ مؽقكاتـف،
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ويعد هـذا ادــفج مــ أؾضـؾ ادـفجقـات افبحثقـة ذم

االجتامظقــة بؿرحؾــة افتعؾــقؿ األشــاد ذم حماؾظــة

افتعامؾ مع مقضقع افبحث احلايل :ألكف ال يؼترص ظذ

معؾـام
افداخؾقة بسؾطـة ظامن ،وافبـافغ ظـددهؿ ()442
ً

مجع افبقاكات بؾ يتعدى ذفؽ إػ حتؾقؾفا وادؼاركة بقـفـا

ومعؾؿة .وباشتخدام افسحب افعشـقائل افبسـقط تـؿ

وتػسرها.

معؾـام ومعؾؿـة،
اختقار ظقـة افبحث ادؽقكة مـ ()186
ً
وافتل صؽؾت ما كسبتف ( )%42مــ ادجتؿـع األصـع.

إجراءات البحث

واجلدول رؿؿ ( )1يبغ تقزيع أؾراد ظقـة افبحث وؾ ًؼـا

حتديد جمتؿع البحث وعقـته
تؽقن جمتؿع افبحث مـ مجقع معؾؿـل افدراشـات

دتغراهتا :افـقع ،وافتخصص ،واخلزة افعؿؾقة.

اجلدول ق ()1
توزيع أفراد عقـة البحث وفؼا دتغري الـوع والتخصص واخلزة العؿؾقة
ادتغر
افـقع

افتخصص

اخلزة افعؿؾقة

ادجؿوع

ادستوى/الػئة

العدد

الـسبة ادئوية

ذـر

95

%51

أكثك

91

%49

جغراؾقا

93

%50

تاريخ

93

%50

أـز مـ  1شـة – أؿؾ مـ  5شـقات

58

%31.2

أـز  5شـقات – أؿؾ 10شـقات

56

%35

أـز  10شـقات

63

%33.8

186

%111
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إعداد أداة البحث (اختبا تؼقاق مفاا ات ادعؾوماات

هذا االختبـار فؼقـاس ثـالث مفـارات أشاشـقة هـل:

دعؾؿي الد اشات االجتامعقة)

مفارة اـتشاف افتحقز ذم ادعؾقمات ،ومفـارة افتؿققـز



بغ احلؼقؼة وافرأي ،ومفـارة افتؿققـز بـغ ادعؾقمـات

بـاء االختبا

فتحؼقؼ افغرض األشاد مـ افبحث ،ؿام افباحث
ببـاه اختبار خاص ،يستفدف ؿقـاس مسـتقى امـتالك

ادـاشبة وؽـر ادـاشـبة ،بقاؿـع ( )10أشـئؾة اختباريـة
فؾؽشػ ظـ مستقى امتالك ـؾ مفارة.
صدق االختبا

معؾؿــل افدراشــات االجتامظقــة بؿرحؾــة افتعؾــقؿ



األشاد ذم شؾطـة ظامن دفـارات تؼقـقؿ ادعؾقمـات،

ؿام افباحث بتطبقؼف االختبار ظذ ظقـة اشـتطالظقة

وؿد أؾاد افباحث ذم وضع افتصقر افعام فالختبار مــ

معؾــام ومعؾؿــة مـــ خــارج ظقـــة
مؽقكــة مـــ ()30
ً

دراشـة ــؾ مــ ،Stockhaus, 1981( :افسـؾقؿ،)2012،

افدراشة ،حقث تؿ حسـاب معامـؾ ارتبـاط ادفـارات

وؿد طفر االختبار ذم صقرتف افـفائقة مؽقكًـا مــ ()30

افثالث فالختبار واالختبار ـؽـؾ واجلـدول ( )2يبـغ

ً
شماال اختبار ًيا مـ كؿط االختقار مـ متعدد ،وؿد أظـد

ذفؽ.

اجلدول ق ()2
مصػوفة معامالت اال تباط بني د جات ادفا ات الثالث الختبا تؼقق ادعؾومات واالختبا كؽل
مفا ات ادؼقاس

اكتشاف التحقز

التؿققز بني

التؿققز بن ادعؾومات

يف ادعؾومات

احلؼقؼة والرأي

ادـاشبة وغر ادـاشبة

اـتشاف افتحقز ذم ادعؾقمات

0.69

افتؿققز بغ احلؼقؼة وافرأي

0.71

0.56

افتؿققز بغ ادعؾقمات ادـاشبة وؽر ادـاشبة

0.54

0.50

0.80

الؽيل

1885

1876

1893

مجقع معامالت االرتباط دافة إحصائ ًقا ظـد مستقى دالفة (.)0.01 ≤ α
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تشــر كتــائج اجلــدول ( )4إػ أن ؿــقؿ معــامالت



ثبات االختبا

االرتباط افداخؾقـة بـغ ادفـارات افػرظقـة وافدرجـة

فؾتلـد مـ ثبات اختبار مفارات تؼقـقؿ ادعؾقمـات

افؽؾقة فالختبار تراوحت بـغ ( 0.50إفــك ،)0.80

ؿام افباحث بحساب ثبات االختبار بطريؼـة اإلظـادة،

ومجقعـفا دال إحصــائق ًا ظــد مســــتقى دالفــــــة

حقث ؿام افباحث بتطبقؼف ظؾـك ظقــة ظشقائقــة ،مــ

( .)0.01 ≤αوبـا ًه ظذ ذفؽ تؿ اظتامد مجقـع ؾؼـرات

خـارج ظقــة افدراشـة ،بؾغ حجؿفــا

هذا ادؼقاس ألؽراض افدراشة احلافقة.
ثؿ ؿام افباحث بعرض االختبار ظـذ جمؿقظـة مــ

اجلدول ق ()3
قق معامالت ثبات االختبا تؼقق ادعؾومات باشتخدام طريؼتي
اإلعادة واالتساق الداخيل

ادحؽؿــغ مـــ ذوي اخلــزة واالختصــاص ذم جمــال
ادـاهج وافتدريس بؾغ ظـددهؿ ( )7حمؽؿـغ .وذفـؽ
دف افتلـد مـ صدؿف مـ خالل مـا يعـرف بصـدق
ادحؽؿغ ،وإبداه افـرأي ذم مـدى تغطقـف فؾؿفـارات
افــثالث مقضــقع افبحــث ،إضــاؾة إػ افتلـــد مـــ
مقضقظقتف ،ودرجة ؿــدرتف ظؾــك حتؼقــؼ أؽـراض

ادفاااا ات الاااثالث
لؾؿؼقاس
اـتشــاف افتحقــز ذم

عدد

ثبات

االتساق

الػؼرات

اإلعادة

الداخيل

10

0.79

0.78

ادعؾقمات
افتؿققز بـغ احلؼقؼـة

10

0.78

0.81

وافرأي

ـبرا
افبحث ،وأطفرت كتائج افتحؽقؿ أن هـاك اتػـا ًؿا ً

افتؿققــــــز بــــــغ

بغ ادحؽؿغ حـقل أشـئؾة االختبـار ،وأهنـا مـاشـبة

ادعؾقمــات ادـاشــبة

فتحؼقــؼ أؽــراض افبحــث .وتتصــػ بافشــؿقفقة،

وؽر ادـاشبة

وشفقفة افصقاؽة وبساضة افعبارات.

الؽيل

10

31

0.82

1881

0.85

1884

وذم ضقه كتائج صدق االختبار افتـل تؿ افتقصــؾ
إفقـفا باشـتخدام ضريؼــة صـدق ادحتـقى ،وضريؼـة

معؾام ،ومعؾؿة ،ثؿ أظقد تطبقؼف ظذ كػس افعقــة
(ً )30

صـدق ادحؽؿـغ ،وضريؼــة صـدق افبــاه ،يسـتـتج

بعد مرور ثالثة أشابقع مـ افتطبقؼ األول ،وتـؿ ذفـؽ

افباحث أن االختبار يؿؽـ افقثقق بف فتحؼقؼ أؽراض

باشتخدام حساب معامؾ ارتباط برشـقن بـغ كتـائج

افدراشة احلافقة.

افتطبقؼغ مـ خالل ضريؼة اإلظادة  ،Test-Retestـام ؿام
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افباحــث أيض ـ ًا بحســاب ثبــات االختبــار باشــتخدام

وافـصــػ صــباحا ،ذم ؿاظــة مرـــز مصــادر افــتعؾؿ

معامــؾ االتســاق افــداخع فؾػؼــرات وؾــؼ معادفــة

باددارس ادشؿقفة بافدراشة ،وتؿ ذفـؽ بعـد افتحؼـؼ

ـروكباخ أفػا ،واجلدول ( )3يقضح ؿقؿ افثبـات افتـل

مـ افتجاكس ذم افبقئات اددرشقة ومؼقماهتا افسبقيـة،

تؿ افتقصؾ إفقفا.

وافتشابف ذم خمتؾػ إمؽاكقاهتـا .وؿـد اشـتغرق تطبقـؼ

وذم ضقه ممذات ؿقؿ ثبـات االختبـار افتـل تـؿ

االختبار مدة شاظة ـامؾة.

افتقصــؾ إفقفــا وافتــل يقضــحفا اجلــدول رؿــؿ (،)3
كستـتج أن اختبـار مفـارات تؼقـقؿ ادعؾقمـات يؿؽــ
افقثقق بف واشتخدامف ألؽراض افبحث احلايل.


حساب زمن االختبا

كتائج البحث
فإلجابة ظـ افسمال األول مـ أشـئؾة افبحـث تـؿ
حســـاب ادتقشطـــات احلسابقـــة واالكحــــراؾات
ادعقاريـــة ،واختبــار "ت" ( ،)t-testوذفــؽ ــدف

تؿ حساب افزمـ افالزم فتطبقؼ االختبار بحساب

افتعرف إػ دالفة افػـروق بـغ ادتقشـطات احلسـابقة

افـزمـ افــذي اشــتغرؿف ( )% 75مــ ادعؾؿــغ افــذيـ

ألداه ادعؾؿغ ظقـة افبحث .أما فإلجابـة ظــ افسـمال

اصتؿؾت ظؾقفؿ افتجربة االشتطالظقة فالختبار ،حقث

افثــاين ؾؼــد تــؿ حســـاب ادتقشطـــات احلسابقـــة

معؾام مـ أصؾ ( )30أي ما يعادل ()% 76
أهنك (ً )23

واالكحـراؾات ادعقاريـة وحتؾقؾ افتبايـ افثالثـل (× 2

مـ حجؿ افعقــة إكجـاز االختبـار بعـد ( )60دؿقؼـة،

 )3 × 2دعرؾة أثر متغر افـقع وافتخصـص وشــقات

و ذا أصبح زمـ افتطبقؼ شاظة واحدة ،تشـتؿؾ ظـذ

اخلزة افعؿؾقة.

زمـ إفؼاه افتعؾقامت.


تطبقق االختبا

عرض كتائج البحث ومـاقشتفا
أوالً ظرض ومـاؿشة افـتـائج ادتعؾؼــة باإلجابــة

بعد بـاه االختبار وحتؽقؿـف وافتحؼـؼ مــ صـدؿف

ظــ افســمال األول مـ أشئؾة افبحــث وافـذي كص

وثباتف ،وحتديد جمتؿع تطبقؼف ،واختقار ظقــة ظشـقائقة

ظــذ" :مـــا مستـــقى امتـــالك معؾؿــل افدراشــات

ممثؾة فف ،تؿ تطبقؼ االختبار ظذ افعقــة ادسـتفدؾة مــ

االجتامظقة بؿرحؾة افتعؾقؿ األشـاد ذم شـؾطـة ظـامن

معؾؿل افدراشات االجتامظقة ـؾ ذم مدرشـتف ،حقـث

دفارات تؼققؿ ادعؾقمات افثالث( :اـتشـاف افتحقـز،

تؿ حتديد مقظد تطبقؼ االختبار ذم متام افساظة افعاذة

وافتؿققز بغ احلؼقؼة وافـرأي ،وافتؿققـز بـغ ادعؾقمـة
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ادـاشــبة وؽــر ادـاشــبة) وادفــارات افــثالث جمتؿعــة

أن مســتقى امتالـفــا مـــ ؿبــؾ معؾؿــل افدراشــات

مؼاركة بادستقى ادؼبقل تربقيا ( )% 85؟".

االجتامظقة ـان دون ادستقى ادؼبقل تربق ًيا وادحدد بـ

فإلجابة ظـ هذا افسمال ؿام افباحثـان باشـتخراج

( )%85باشتثـاه مفارات افؽشػ ظـ افتحقز افتل بؾغ

ادتقشطات احلسابقة واالكحراؾـات ادعقاريـة دسـتقى

متقشطفا احلسايب ( )8.748وهق يعادل ()% 87.48

امتالك معؾؿل افدراشات االجتامظقة فؽؾ مفـارة مــ

مـ افدرجة افؼصقى افبافغة ( )10درجـات .ذم حـغ

مفارات تؼققؿ ادعؾقمات وفؾؿفارات افثالث جمتؿعة،

بؾغ ادتقشط احلسايب دفارة افتؿققز بغ احلؼقؼة وافـرأي

وـاكت افـتائج ـام يقضحفا اجلدول رؿؿ (.)4

( )6.771وهــق يعــادل ( )% 67.71مـــ افدرجــة

اجلدول ق ()4

افؼصقى ( )10درجات ،وبؾغ ادتقشط احلسايب دفارة

ادتوشطات احلسابقة واالكحرافات ادعقا ياة لاد جات معؾؿاي

افتؿققز بـ ادعؾقمات ادـاشبة وؽر ادـاشـبة ()8.115

الد اشااات االجتامعقااة يف كاال مفااا ة ماان مفااا ات ادؼقاااس

وهق يعادل ( )% 81.15مـ افدرجـة افؼصـقى ()10

ولؾؿفا ات جمتؿعة

درجات.

ادفا ة

ادتوشط

االكحراف ادتوشط من

احلسايب

ادعقا ي

()111

افؽشػ ظـ افتحقز

8.748

0.948

% 87.48

افتؿققز بغ احلؼقؼـة

6.771

2.241

% 67.71

وافرأي
افتؿققـــــز بـــــغ

8.115

1.072

% 81.15

ادعؾقمات ادـاشـبة

ؾؽان ( )23.633وهق يعادل ( )%78.78مـ افدرجة
افؼصقى فالختبار( )30درجة .و ذا ؾنن أظـذ كسـبة
مئقية حصؾ ظؾقفا ادعؾؿـقن ظقــة افبحـث ـاكـت ذم
مفارة افؽشػ ظـ افتحقز ،وهل كسبة تػقق ادسـتقى
ادؼبقل تربق ًيا .ذم حغ أن أدكك كسـبة ـاكـت ذم مفـارة
افتؿققز بغ احلؼقؼة وافرأي.

وؽر ادـاشبة
ادفــارات افــثالث 23.633

أما ادتقشط احلسـايب فؾؿفـارات افـثالث جمتؿعـة

3.892

% 78878

جمتؿعة

يالحظ مـ افـتائج ادقضحة ذم اجلـدول رؿـؿ ()4
أن مجقع متقشطات مفارات تؼققؿ ادعؾقمات تدل ظذ

والختبار افدالفـة اإلحصـائقة فؾػـروق بـغ هـذه
ادتقشــطات وادســتقى ادؼبــقل تربقيــا وادحــدد بـــ
( )%85اشتخدم افباحث اختبار (ت) ( )T.testوـاكت
افـتقجة ـام ذم اجلدول (.)5
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اجلدول ق ()5
كتائج اختبا (ت) لداللة الػروق يف مستوى امتالك معؾؿي الد اشات االجتامعقة لؽل مفا ة من مفا ات تؼقق ادعؾومات الثالث
وادفا ات جمتؿعة مؼا كة بادستوى ادؼبول تربو ًيا ()% 85
ادتوشط احلسايب االكحراف
ادفا ة
افؽشػ ظـ افتحقز

ادجؿوعة
معؾؿــــق افدراشـــــات

8.748

اخلطل

ققؿة

مستوى

ادعقا ي

ادعقا ي

(ت)

الداللة *

0.948

0.055

4.498

0.00

االجتامظقة
ادستقى ادؼبقل تربق ًيا
افتؿققــز بــغ احلؼقؼــة معؾؿــــق افدراشـــــات
وافرأي

افتؿققز بغ ادعؾقمات معؾؿــــق افدراشـــــات

6.771

)% 85( 8.5
1.072

8.115

0.062

6.198 -

0.00

االجتامظقة
ادستقى ادؼبقل تربقيا

ادفـــارات افـــثالث معؾؿــــق افدراشـــــات
جمتؿعة

2.241

0.130

13.296 -

0.00

االجتامظقة
ادستقى ادؼبقل تربقيا

ادـاشبة وؽر ادـاشبة

)% 85( 8.5

)% 85( 8.5
238633

38892

0.226

8.268 -

0.00

االجتامظقة
ادستقى ادؼبقل تربق ًيا

)% 85( 2585

* دافة إحصائ ًقا ظـد مستقى دالفة ()α ≥ 0.05

يتضح مـ افـتائج ادتضؿـة ذم اجلـدول ( )5وجـقد

وادحدد بـ ( )% 85ممـا يـدل ظـذ أن مسـتقى امـتالك

ؾروق دافة إحصائ ًقا ظــد مسـتقى افدالفـة ()α ≥ 0.05

معؾؿل افدراشات االجتامظقة هلذه ادفارة ـان أـز مـ

بغ مسـتقى امـتالك معؾؿـل افدراشـات االجتامظقـة

ادستقى ادؼبقل ( )% 85وبدالفة إحصائقة واضحة.

دفارة افؽشػ ظـ افتحقز وبغ ادستقى ادؼبقل تربق ًيا
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ويؿؽـ فؾباحث ظزو هذه افـتقجة إػ أن ممذات

( )α ≥ 0.05بـغ مسـتقى امـتالك معؾؿـل افدراشـات

افصــعقبة ذم هــذه ادفــارة ـاكــت أؿــؾ بؽثــر مؼاركــة

االجتامظقة دفاريت :افتؿققز بـ احلؼقؼة وافرأي وافتؿققز

بادفارات األخرى ادؽقكة دفارات تؼقـقؿ ادعؾقمـات،

بـ ادعؾقمات ادـاشبة وؽر ادـاشبة مـ مفارات تؼقـقؿ

وهذا ما يميده (افسـؾقؿ )2012 ،افـذي بـغ أن مفـارة

ادعؾقمات ،وادفارات جمتؿعة وبـغ ادسـتقى ادؼبـقل

افؽشػ ظـ افتحقز ظـذ افـرؽؿ مــ صـعقبتفا كسـب ًقا

تربق ًيا وادحـدد بــ ( )% 85ممـا يـدل ظـذ أن مسـتقى

فؽـفا تظؾ شفؾة افتعؾؿ كتقجة كبعد دالالهتا ومضؿقهنا

امتالك معؾؿل افدراشات االجتامظقة فؽؾ مفـارة مــ

ظـ افتعؼقد .ـام يرى ـؾ مـ مرظل وكقؾـؾ ( )2007أن

هــاتغ ادفــارتغ ،وادفــارات جمتؿعــة ـــان أؿــؾ مـــ

مفــارات افتػؽــر افـاؿــد ظؿق ًمــا ومفــارات تؼقــقؿ

ادستقى ادؼبقل ( )% 85وبدالفة إحصائقة واضحة.

ادعؾقمات ظذ وجف اخلصقص تتسؿ بافتػاوت افـسبل

ويعزو افباحثان هذه افـتقجـة فعـدم اهـتامم بـرامج

ذم مستقيات افصعقبة ،وؾؼ مــفج يتصـػ بافتـدرج،

إظداد معؾؿل افدراشات االجتامظقة بؿرحؾـة افتعؾـقؿ

فتؽقن بذفؽ مفارة تؼققؿ ادعؾقمات ادتصؾة بافؽشػ

األشــاد ذم شــؾطـة ظــامن :ؿبــؾ اخلدمــة أو أثـاههــا

ظـ افتحقز هل األؿؾ صعقبة وتعؼقدً ا.

بؿفارايت :افتؿققز بغ احلؼقؼـة وافـرأي ،وافتؿققـز بـغ

ومل تتػؼ كتقجة هذا افبحث ؾقام يتعؾؼ ذا اجلزه مع

ادعؾقمة ادـاشبة وؽـر ادـاشـبة .حقـث أصـار افسـؾقؿ

أي مـ افـتائج افتل تقصؾت إفقفا افدراشات افسـابؼة،

( )2012إػ أن االهتامم ذم ظؿؾقة إظداد ادعؾـؿ وتلهقؾـف

حقث أوضحت مجقع افدراشـات أن مسـتقى امـتالك

مـصب ظذ إـساب ادفارات افرضورية ادتعؾؼة بتؼققؿ

ادبحقثغ دفـارة افؽشـػ ظــ افتحقـز دون ادسـتقى

كقاتج تعؾؿ افطؾبة وـقػقة بـاه أدوات افتؼققؿ ادختؾػة.

ادؼبقل تربق ًيـا ،ذم حـغ تػـردت كتـائج هـذا افبحـث

ويميد ذفـؽ ــؾ مــ مرظـل وكقؾـؾ ( )2007افؾـذيـ

فتؽشػ ظـ مستقى يػقق ادستقى ادؼبـقل تربق ًيـا ذم

أوضحا أن مرحؾة إظداد ادعؾؿ ذم ادجتؿعات افعربقـة

درجة امتالك ادبحقثغ هلذه ادفارة ،وفعؾ هذا يؽشػ

ؿبؾ اخلدمة ؿؾق ً
ال ما ترـز ظذ إـساب ادعؾؿ ادفـارات

ظـ حافة مـ افتؿقز يتصػ ا ادعؾؿ افعامين.

األشاشقة ادتصؾة بتؼققؿ ادعؾقمات افتل يتعامـؾ معفـا

أيضـا
ـام ـشػت افـتائج ادقضحة ذم اجلـدول (ً )5
ظـ وجقد ؾروق دافة إحصائ ًقا ظـد مســتقى افدالفـة

مفـ ًقا ذم ادقدان افسبقي.

92

شعقد بـ شؾقامن افـبفاين وأمحد بـ مجعة افريامل :مستقى امتالك معؾؿل افدراشات االجتامظقة بؿرحؾة افتعؾقؿ األشاد...

ـام يؿؽـ ظزو هذه افـتقجة إػ ظدم ؿـدرة مـظقمـة

كتقجة افؽؿ ادعرذم افؽبر ادتضـؿـ ذم حمتـقى مــاهج

مـــاهج افدراشــات االجتامظقــة افتــل يتعامــؾ معفــا

افدراشات االجتامظقة ،وافذي يؼع ظـذ ادعؾـؿ ظـبه

ادعؾؿــقن ذم مرحؾــة افتعؾــقؿ األشــاد ظــذ تؼــديؿ

تدريسف .وهذا ما يمـده ـؾ مــ (

ادعؾقمات فؾؿعؾؿغ أكػسفؿ أو افطؾبة :بصـقرة تتـقح

 )1996افؾذيـ أوضحا أن افؽؿ ادعرذم إضاؾة إػ كظـام

هلؿ كؼد ادعؾقمات أو تؼقؿفا .وهذا ما أـده (افغبقيس،

افتؼققؿ افـقطقػل ادتبـع مــ ؿبـؾ ادؼـؾغ افسبـقيغ

 :2001واجلؿؾ )2005 ،افؾذان يريان أن واؿـع تصـؿقؿ

فؾؿعؾؿغ يعد ظام ً
ال شؾب ًقا يضقؼ مـ ؾـرص تقطقـػ

مـاهج افدراشات االجتامظقة ذم أحقان ـثـرة ال يؼبـؾ

مفارات تؼققؿ ادعؾقمات ،فؽقن ادعؾؿ شـقؽقن ضقؾـة

افـؼد افعؾؿل فؾؿحتـقى ادعـرذم .بـؾ إن (افشـقابؽة،

افعام افـدراد مـشـغ ً
ال بتغطقـة أــز ــؿ ممؽــ مــ

 )2012يرى أن ؾؾسػة بـاه ادـاهج افعربقة دمعـؾ ادعؾـؿ

ادحتقى افعؾؿل فؾامدة دون االهتامم بتـؿقـة ادفـارات

وافطافب يـظران فؾؿعؾقمات ظذ أهنا مطؾؼـة افصـحة

ادختؾػة.

ؽر ؿابؾة فؾـؼاش أو افتؼققؿ.

Massialas & Allen,

وؿد اتػؼت كتقجة هذا افبحث ذم هذا اجلزه مـع مـا

ـام يعزو افباحثان هذه افـتقجة أيضا إػ ظدم إدراك

تقصؾت إفقف كتائج دراشة ـؾ مــ:Hartmann, 2001( :

معؾؿل افدراشات االجتامظقة فألهـداف افتـل يسـعك

وافسؾقؿ )2012 ،وافتل بقـت بقضـقح تـدين مسـتقى

إفقفا مبحث افدراشات االجتامظقة وأمهقتفا .وافتل مـ

امتالك معؾؿل افدراشات االجتامظقـة دفـارات تؼقـقؿ

بقـفا إـساب ادتعؾؿ مفارات تؼققؿ ادعؾقمـات وافـؼـد

ادعؾقمات .ذم حغ تعارضت كتقجة هذا افبحث مع ما

افعؾؿل اهلادف ،حقث يرى بع

ادربقغ ( Popkewitz,

تقصؾت إفقف كتائج دراشة ـؾ مـ( :

Geffert & Bruce,

 :1999كبقؾ : 2000 ،افسؾقؿ )2012،أن معؾؿ افدراشات

2001 :Hepworth, 1999 :1997

االجتامظقة يعتؼد أن األمر فقس مـ مسموفقتف ،بؾ هـق

 :2002افشــقابؽة )2012 ،وافتــل ـشــػت مجقعفــا ظـــ

مـ أدوار معدي ادـاهج وممفػقفا ومصؿؿقفا.

مستقيات مؼبقفة فؾغاية ،دفارات تؼققؿ ادعؾقمات وما

وؿد يعزو افباحثان هذه افـتقجة أيضا إػ ظدم متؽـ
معؾؿل افدراشات االجتامظقـة مــ تقطقـػ وتػعقـؾ
مفارات تؼققؿ ادعؾقمات ذم ادقاؿػ افصػقة ادختؾػـة:

:Hartmann,

Wang,

يتصؾ ا مــ ثؼاؾـة معؾقماتقـة ومـا تـرتبط ـا مــ
مفارات مصادر ادعؾقمات ،وأشس تؼققؿفا.
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ثاكقا :ظرض ومـاؿشة افـتـائ ج ادتعؾؼـة باإلجابـة

أو افتخصص ،أو شـقات اخلزة افعؿؾقة؟ "

ظـ افسمال افثاين مـ أشـئؾة افبحـث وافـذي كـص

فإلجابة ظـ هذا افسمال ؿام افباحثـان باشـتخراج

ظــذ " :هــؾ خيتؾــػ مســتقى امــتالك معؾؿــل

ادتقشطات احلسابقة واالكحراؾـات ادعقاريـة دسـتقى

افدراشات االجتامظقة بؿرحؾة افتعؾـقؿ األشـاد ذم

امتالك معؾؿل افدراشات االجتامظقة فؽؾ مفـارة مــ

شـؾطـة ظكـ امن دفـارات تؼقـقؿ ادعؾقمـات افـثالث:

مفارات تؼققؿ ادعؾقمات افثالث ،وفؾؿفارات جمتؿعة

(اـتشاف افتحقز ،وافتؿققز ،بـغ احلؼقؼـة وافـرأي،

وؾؼــا دتغــر( :افـــقع وافتخصــص وشـــقات اخلــزة

وافتؿققــز بــغ ادعؾقمــة اد ـاشــبة وؽــر ادـاشــبة)

افعؿؾقة) ،وافـتائج ادبقـة ذم اجلدول ( )6تقضح ذفؽ.

وادفارات افثالث جمتؿعة باختالف ـؾ مـ :افــقع،

اجلدول ق ()6
ادتوشطات احلسابقة واالكحرافات ادعقا ية الشتجابات عقـة البحث عذ اختبا تؼقق ادعؾومات
لؽل مفا ة وادفا ات جمتؿعة وفؼا دتغرات البحث
شـوات اخلزة العؿؾقة
أقل ( )5شـوات
ادفا ة

الـوع

افؽشػ ظـ احلؼقؼة

ذـر

أكثك

التخصص

> ( )11( < - )5شـة

أكثر من ( )11شـوات

ادجؿوع

ادتوشط

االكحراف

ادتوشط

االكحراف

ادتوشط

االكحراف

ادتوشط

االكحراف

احلسايب

ادعقا ي

احلسايب

ادعقا ي

احلسايب

ادعقا ي

احلسايب

ادعقا ي

جغراؾقة

8.719

0.924

8.836

0.977

8.698

1.016

8.839

0.969

تاريخ

8.615

0.961

9.375

0.916

9.400

0.966

9.065

0.998

ادجؿقع

8.689

0.925

8.904

0.979

9.073

1.010

8.886

0.976

جغراؾقة

8.167

0.057

8000

0.000

8.216

0.857

8.290

0.064

تاريخ

8.681

0.945

8.680

0.945

8.746

0.950

8.718

0.940

ادجؿقع

8.500

0.862

8.515

0.870

8.691

0.931

8.680

0.901
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شـوات اخلزة العؿؾقة
أقل ( )5شـوات
ادفا ة

الـوع

افتؿققز بغ احلؼقؼة وافرأي

ذـر

أكثك

افتؿققز بغ ادعؾقمات

ذـر

أكثك

ادفارات افثالث جمتؿعة

ذـر

أكثك

التخصص

> ( )11( < - )5شـة

أكثر من ( )11شـوات

ادجؿوع

ادتوشط

االكحراف

ادتوشط

االكحراف

ادتوشط

االكحراف

ادتوشط

االكحراف

احلسايب

ادعقا ي

احلسايب

ادعقا ي

احلسايب

ادعقا ي

احلسايب

ادعقا ي

جغراؾقة

6.781

2.2542

2.698

2.313

7.226

2.362

6.992

2.269

تاريخ

6.385

2.181

8.375

2.200

8.282

2.251

7.487

2.326

ادجؿقع

6.667

2.216

7.159

2.329

7.463

2.346

7.094

2.306

جغراؾقة

5.333

1.155

5.000

0.000

6.222

2.074

5.684

1.629

تاريخ

6.636

2.258

6.600

2.217

6.778

2.254

6.709

2.227

ادجؿقع

6.177

2.022

6.212

2.043

6.654

2.215

6.654

2.133

جغراؾقة

8.811

1.029

8.200

1.109

8.129

1.147

8.178

1.108

تاريخ

7.486

0.987

8.875

0.991

8.600

0.069

8.355

1.050

ادجؿقع

8.089

1.019

8.286

1.098

8.244

1.113

8.215

1.075

جغراؾقة

7.500

0.905

7.502

0.926

8.056

1.060

7.763

0.971

تاريخ

8.045

1.253

8.040

1.019

8.143

1.060

8.100

1.083

ادجؿقع

7.853

1.158

7.909

1.011

8.124

1.041

8.014

1.063

جغراؾقة

23.688

3.831

24.018

4.002

24.323

4.174

24.008

3.975

تاريخ

22.846

3.716

26.625

3.623

26.200

3.975

24.903

4.011

ادجؿقع

23.444

3.775

24.349

4.025

24.781

4.120

24.195

3.986

جغراؾقة

21.000

2.089

20.500

0.926

22.777

3.557

21.737

2.882

تاريخ

23.364

4.112

23.320

3.783

23.667

3.889

23.527

3.878

ادجؿقع

22.529

3.678

22.636

3.525

23.469

3.815

23.068

3.723
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يتبغ مـ اجلدول ( )6ما يع:
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احلسايب فؾـذـقر ختصـص اجلغراؾقـة ( ،)6.992أمـا

مفا ة الؽشف عن التحقاز بؾـغ أظـذ متقشـط

ادتقشط احلسايب اإلمجايل فؾذـقر ختصص افتاريخ ؾؼد

فؾذـقر ذم هذه ادفـارة ( )9.400وــان فـذوي اخلـزة

بؾغ ( .)7.484وبؾغ أظـذ متقشـط فإلكـاث ذم هـذه

أـثر مـ ( )10شـقات ذم ختصص اجلغراؾقة ،ذم حـغ

ادفارة ( )6.778وـان فذوات اخلزة أـثر مــ ()10

بؾغ أؿؾ متقشط حسايب فؾذـقر ( )8.615وـان فـذوي

شـقات ذم ختصص افتاريخ ،ذم حغ بؾغ أؿؾ متقشـط

اخلــزة أؿــؾ ( )5شـــقات ذم ختصــص افتــاريخ .وذم

حسايب فإلكاث ( )5.000وـان فـذوات اخلـزة أـثـر

اإلمجــال يبؾــغ ادتقشــط احلســايب فؾــذـقر ختصــص

مـــ ( )5إػ أؿــؾ مـــ ظشـــر شـــقات ذم ختصــص

اجلغراؾقــة ( ،)8.839أمــا ادتقشــط احلســايب اإلمجــايل

اجلغراؾقة .وذم ادجؿؾ بؾغ ادتقشط احلسـايب فإلكـاث

فؾذـقر ختصص افتاريخ ؾؼد بؾغ ( .)9.065وبؾغ أظـذ

ختصص اجلغراؾقة ( )5.684وبؾـغ ادتقشـط احلسـايب

متقشــط فإلكــاث ذم هــذه ادفــارة ( )8.746وـــان

فإلكاث ختصص افتاريخ (.)6.709



فذوات اخلـزة أـثـر مــ ( )10شــقات ذم ختصـص



مفا ة ادعؾومات ادـاشبة وغر ادـاشبة بؾغ أظذ

افتاريخ ،ذم حـغ بؾـغ أؿـؾ متقشـط حسـايب فإلكـاث

متقشط فؾذـقر ذم هذه ادفارة ( )8.875وــان فـذوي

( )8.000وـان فذوات اخلـزة أؿـؾ ( )5شــقات ذم

اخلزة أـثر مــ ( )5إػ أؿـؾ مــ ظشــر شــقات ذم

ختصص اجلغراؾقة .وذم ادجؿؾ بؾغ ادتقشـط احلسـايب

ختصص افتاريخ ،ذم حـغ بؾـغ أؿـؾ متقشـط حسـايب

فإلكــاث ختصــص اجلغراؾقــة ( )8.290وبؾــغ ادتقشــط

فؾذـقر ( )7.846وـان فذوي اخلزة أؿؾ ( )5شــقات

احلسايب فإلكاث ختصص افتاريخ (.)8.718

ذم ختصص افتاريخ .وذم اإلمجايل بؾغ ادتقشط احلسـايب

مفا ة التؿققز باني احلؼقؼاة والارأي بؾـغ أظـذ

فؾــذـقر ختصــص اجلغراؾقــة ( ،)8.178أمــا ادتقشــط

متقشط فؾذـقر ذم هذه ادفارة ( )8.375وـان فذوي

احلسايب اإلمجايل فؾـذـقر ختصـص افتـاريخ ؾؼـد بؾـغ

اخلزة أـثر مــ ( )5إػ اؿـؾ مــ ظشــر شــقات ذم

( .)8.355وبؾغ أظذ متقشط فإلكـاث ذم هـذه ادفـارة

ختصص افتاريخ ،ذم حـغ بؾـغ أؿـؾ متقشـط حسـايب

( )8.143وـان فذوات اخلزة أـثر مـ ( )10شـقات ذم

فؾــذـقر ( )6.385وـــان فــذوي اخلــزة أؿــؾ ()5

ختصص افتاريخ ،ذم حـغ بؾـغ أؿـؾ متقشـط حسـايب

شـقات ذم ختصص افتاريخ .وذم اإلمجايل بؾغ ادتقشـط

فإلكاث ( )7.500وـان فذوات اخلزة أؿـؾ مــ ()5
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شـــقات ذم ختصــص اجلغراؾقــة .وذم ادجؿــؾ بؾــغ

( )10شـقات ذم ختصص افتاريخ ،ذم حـغ بؾـغ أؿـؾ

ادتقشط احلسايب فإلكاث ختصص اجلغراؾقة ()7.763

متقشط حسـايب فإلكـاث ( )20.500وــان فـذوات

وبؾــغ ادتقشــط احلســايب فإلكــاث ختصــص افتــاريخ

اخلزة أـثر مــ ( )5إػ أؿـؾ مــ ظشــر شــقات ذم

(.)8.100

ختصص اجلغراؾقة .وذم ادجؿؾ بؾغ ادتقشط احلسـايب



ادفا ات الثالث جمتؿعة (تؼقق ادعؾومات) بؾغ

أظذ متقشط فؾذـقر ذم هذه ادفارة ( )26.625وـان

فإلكاث ختصص اجلغراؾقة ( )21.737وبؾغ ادتقشـط
احلسايب فإلكاث ختصص افتاريخ (.)23.527

فذوي اخلزة أـثر مـ ( )5إػ أؿؾ مـ ظشـر شــقات

ويالحظ مما شـبؼ وجـقد ؾـروق بـغ ادتقشـطات

ذم ختصص افتاريخ ،ذم حغ بؾغ أؿؾ متقشـط حسـايب

احلسابقة الشتجابات أؾراد ظقـة افبحث وؾؼ ًا دتغرات

فؾذـقر ( )22.846وـان فذوي اخلزة أؿـؾ مــ ()5

افـقع وافتخصص واخلزة افعؿؾقة ،والختبار مسـتقى

شـقات ذم ختصص افتاريخ .وذم اإلمجايل بؾغ ادتقشـط

دالفة هذه افػروق إحصائ ًقا اشـتخدم افباحثـان حتؾقـؾ

احلسايب فؾذـقر ختصص اجلغراؾقـة ( ،)24.008أمـا

افتبايـ افثالثل( ،)3×2×2اجلدول ( )7يقضـح كتقجـة

ادتقشط احلسايب اإلمجايل فؾذـقر ختصص افتاريخ ؾؼد

ذفؽ.

بؾغ ( .)24.903وبؾغ أظذ متقشط فإلكـاث ذم هـذه
ادفارة ( )23.667وــان فـذوات اخلـزة أـثـر مــ
جدول ()7
كتائج حتؾقل التباين الثالثي ( )3×2×2ألثر متغرات الـوع والتخصص واخلزة يف اشتجابة أفراد عقـة البحث عذ كل مفا ة من
ادفا ات الثالث وادفا ات جمتؿعة
ادفا ة

مصد التباين

متوشط ادربعات

ققؿة

مستوى

جمؿوع

د جات

(ف)

الداللة

ادربعات

احلرية

0.905

0.342

افـقع

0.816

1

0.816

0.373

مفارة

افتخصص

0.717

1

0.717

0.796

0.127

افؽشػ ظـ

اخلزة

3.743

2

1.872

2.076
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جمؿوع

د جات

ادفا ة

مصد التباين

ادربعات

احلرية
290

افتحقز

اخلطل

261.476

ادجؿقع

22992.000

297

متوشط ادربعات

ققؿة

مستوى

(ف)

الداللة

0.902

افـقع

3.491

1

3.491

0.692

0.406

مفارة

افتخصص

3.025

1

3.025

0.600

0.439

افتؿققز بغ

اخلزة

19.125

2

9.562

1.895

0.152

احلؼقؼة وافرأي

اخلطل

1463.013

290

5.045

ادجؿقع

15103.00

297

افـقع

1.275

1

1.275

1.102

0.295

مفارة

افتخصص

1.157

1

1.157

1.000

0.318

ادعؾقمات ادـاشبة

اخلزة

2.925

2

1.463

1.264

0.284

وؽر ادـاشبة

اخلطل

335.505

290

1.157

ادجؿقع

19896.00

297

افـقع

15.217

1

15.217

1.003

0.318

ادفارات افثالث

افتخصص

13.409

2

13.409

0.884

0.348

جمتؿعة

اخلزة

64.108

2

32.054

2.112

0.843

اخلطل

4401.208

290

15.177

ادجؿقع

170363.00

296

 يتضح مـ اجلدول ( )7ظدم وجـقد ؾـروق دافـة

امتالك معؾؿل افدراشات االجتامظقة بؿرحؾة افتعؾـقؿ

إحصائ ًقا ظـد مسـتقى افدالفـة ( )α ≥ 0.05ذم مسـتقى

األشاد ذم شؾطـة كظامن دفارات تؼققؿ ادعؾقمات ـؾ
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ظذ حدة ،أو جمتؿعة ،تعزى دتغرات افـقع ،فتتػؼ هذه

افـتقجة مع ما تقصؾت إفقـف كتـائج دراشـة ــؾ مــ:

افـتقجة مع ما تقصـؾت إفقـف كتـائج دراشـة ــؾ مــ:

( :Hepworth, 1999 :Geffert & Bruce, 1997افسـؾقؿ،

Hepworth,

 .)2012ذم حغ اختؾػت ك تقجة هـذا افبحـث مـع مـا

 .)Hartmann, 2001 :1999ذم حغ اختؾػت هذه افـتقجة

:Wang,

(افسـؾقؿ& Bruce, 1997:2012 ،

مع كتائج دراشة ـؾ مــ2002( :

:Geffert

تقصؾت إفقف كتائج دراشـة ــؾ مــ2002( :

 :Wang,وافشـقابؽة،

افشقابؽة .)2012 ،ويرجع افباحثان هـذه افـتقجـة إػ

 .)2012ويعزو افباحثـان هـذه افـتقجـة إػ أن معؾؿـل

أكف بافرؽؿ مـ االختالف ذم افتخصص ،إالّ أن هــاك

افدراشات مـ ـال اجلـسغ خيضعقن فـػس افظـروف

مظؾة واحدة دمؿع اجلغراؾقة وافتاريخ ،وهل ،مبحث

وافتعؾقامت ،وفـػس افـظام افتعؾقؿل ،وهذا ما أدى إػ

افدراشات االجتامظقة بؿػفقمفا وأهـداؾفا وحمتقاهـا

ؽقاب تلثر متغر افـقع ظـذ ظؿؾقـة امـتالك ادعؾؿـغ

افعؾؿل  ،وهذا يـسجؿ مع رؤيـة ــؾ مــ( :حســ،

دفــارات تؼقــقؿ ادعؾقمــات ،ويمـــد هــذه افـتقجــة

 :1999افغبقيس ،2001 ،ظرؾة :2004 ،اجلؿـؾ.)2005 ،

(افسؾقؿ )2012 ،افذي أوضـح أن تـلثر متغـر افــقع

وهلــذ ا ـــان اهلــدف مـــ إظــداد ادعؾؿــغ ذم ـــال

ـثر ًا ما يتالصك ؾقام يتعؾؼ باـتساب ادفارات افعؼؾقة،

افتخصصغ هق أن يصبحقا معؾؿـغ مـمهؾغ أـػـاه

ومـفــا مفــارات تؼقــقؿ ادعؾقمــات ظـــد تــقاؾر افبقئــة

فتدريس افدراشات االجتامظقة (كبقـؾ:2003 ،

افتعؾقؿقة اجلقدة بؽامؾ مؽقكاهتا ،وظـارصها افسبقية.

 :& Nelson, 2005افسؾقؿ .)2012 ،وهـا يمـد ـؾ مـ:

 ـام ـشػت كتائج اجلدول ( )7ظدم وجقد ؾروق

 )Massialasبـلن

دافـة إحصـائقً ا ظــد مسـتقى افدالفـة (0.05

مقشـالس ،وأفـغ ( & Allen, 1996

Drake

≥  )αذم

إظـداد معؾؿـل افدراشــات االجتامظقـة يـتؿ بصــقرة

مستقى امتالك معؾؿل افدراشات االجتامظقة بؿرحؾة

واحدة ذم أؽؾب اد مشسات افسبقية ،وهـذا يعــل أن

افتعؾــقؿ األشــاد ذم شــؾطـة كظـ امن دفــارات تؼقــقؿ

اإلظداد يـتؿ وؾـؼ رؤيـة تؽامؾقـة تلخـذ ذم االظتبـار

ادعؾقمات ــؾ ظـذ حـدة ،أو جمتؿعـة تعـزى دتغـر

تــدريس مجقــع ؾــروع افعؾــقم االجتامظقــة بــام ؾقفــا

افتخصص .وهذا يدل ظذ أن مستقى امتالك معؾؿل

اجلغراؾقة وافتاريخ ،بشؽؾ يمدي إػ تدين تلثر متغر

افدراشــات االجتامظقــة دفــارات تؼقــقؿ ادعؾقمــات

افتخصــص ذم اـتســاب أؽؾــب ادفــارات ادتصــؾة

بتخصصاهتؿ ادختؾػة ـان واحدً ا .وؿد اتػؼـت هـذه

بافعؿؾقة افتعؾقؿقة.
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وـشػت كتائج اجلدول ()7أيضا ظدم وجـقد
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التوصقات

ؾروق دافة إحصائ ًقا ظـد مستقى افدالفة ( )α ≥ 0.05ذم

ذم ضقه افـتائج افتـل أشـػر ظـفـا افبحـث وافتـل
ـشػت ظـ ٍ
تدن مؾحقظ ذم مسـتقى امـتالك معؾؿـل

بؿرحؾـة افتعؾقؿ األشاشـل ؾـل شؾطـة ظامن دفـارات

افدراشات االجتامظقـة بؿرحؾـة افتعؾـقؿ األشـاد ذم

تؼققؿ ادعؾقمات ـؾ ظذ حدة ،أو جمتؿعة ،تعزى دتغر

شؾطـة ظامن دفارات تؼققؿ ادعؾقمات يقيص افباحثـان

اخلزة افعؿؾقة .وؿد اتػؼت هذه افـتقجة مع ما تقصؾت

بام يليت:

إفقف كتائج دراشـة ــؾ مــ:Geffert & Bruce, 1997( :

-

مستـــقى امــتالك معؾؿــل افدراشــات االجتامظقـــة

1999

 .)Hepworth,ذم حغ اختؾػت هذه افـتقجة مع ما

تقصؾت إفقف كتائج دراشة ـؾ مــ:Hartmann, 2001( :
2002

رضورة تضؿغ مفارات تؼققؿ ادعؾقمـات ذم

برامج إظداد معؾؿل افدراشات االجتامظقـة ذم شـؾطـة
كظامن واظتبارها أحد افؽػايات ادفؿة فؾؿعؾؿ.

 :Wang,افشقابؽة .)2012 ،ويعزو افباحثان هـذه

-

تزويــد معؾؿــل افدراشــات االجتامظقــة ذم

افـتقجة إػ ظدم ؿدرة ادعؾؿغ ظذ تعؾؿ مفارات تؼـقؿ

شؾطـة كظامن بؿفارات تؼقـقؿ ادعؾقمـات ظـز دورات

ادعؾقمات كتقجة فصعقبتفا وتعؼـد ظؿؾقـات تعؾؿفـا

وورش ظؿؾ مفـقة أثـاه اخلدمة.

واـتسا ا ،وهـذا مـا يمــده (مرظـل وكقؾـؾ)2007 ،

-

إجــراه دراشــة حتؾقؾقــة دحتــقى مـــاهج

افؾذان وصػا مفارات تؼققؿ ادعؾقمات بلهنا ظذ درجة

افدراشــات االجتامظقــة ذم شــؾطـة كظــامن مـــ أجــؾ

ظافقة مـ افتعؼقد ،وهذا ما صـؽؾ ظائ ًؼـا حؼقؼ ًقـا أمـام

افقؿقف ظذ درجة اهتاممفا بؿفارات تؼققؿ ادعؾقمات

تعؾؿفــا ،واـتســا ا مـــ ؿبــؾ معؾؿــل افدراشــات

فدى افطؾبة.

االجتامظقة بؿختؾػ شـقات اخلـزة افعؿؾقـة ،ويميـد
ادصاد وادراجاااع

ذفؽ هقبقرث ( )Hepworth, 1999افذي يعتؼـد أن مــ
أهـؿ أشــباب تــدين امــتالك ادعؾؿــغ دفــارات تؼقــقؿ
ادعؾقمات هق صعقبة تعؾؿفا وؾفام .وهذا ـؾـف أشـفؿ
ذم تغققب تلثر متغر اخلزة افعؿؾقة.

ادصاد وادراجع العربقة


توماس ,تركر 8)2005( 8افدراشات االجتامظقة ذم
ادرحؾة االبتدائقة – ترمجة ؾخري رصـقد خضــر:
ط .1أبق طبل :دار افؼؾؿ فؾـؼ وافتقزيع.
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اجلؿؾ ،ظع .)2005( .تـدريس افتـاريخ ذم افؼـرن

(رشافة ماجستر ؽر مـشـقرة ،جامعـة ادـقؾقـة،

احلادي وافعشـر يـ :ط :1افؼاهرة :ظامل افؽتب.

مرص).

حسن ,فا عة حمؿد 8)1999( 8دراشـات وبحـقث
ذم ادـاهج وتؽـقفقجقا افتعؾقؿ :ط .2افؼاهرة :ظامل

افدراشات االجتامظقة :ختطقطـف وتـػقـذه وتؼـقيؿ

افؽتب.

ظائده افتعؾقؿل :ط .1افؽقيت :مؽتبة افػالح.

الربضاااي ,مااري  8)2007( 8افتػؽــر افـاؿــد ذم
افدراشات االجتامظقة بغ افـظرية وافتطبقؼ :ط.1
إربد :دار افؽتاب افثؼاذم.

السبويااة اجلامعقااة – األوكااروا – 8جمؾــة ادـــار

السؾق  ,بشا  8)2012( 8مستقى اـتساب معؾؿـل

فؾبحـــقث افسبقيـــة وافدراشـــات – افعؾـــقم

افدراشات االجتامظقة ذم األردن افؼدرة ظذ تؼققؿ

اإلكساكقة ،-جامعة آل افبقت.341-286 ،)3(13 ،

افبحريـ.493-470 ،)3(13 ،
الشوابؽة ,يوكس أمحاد 8)2012( 8ادماهـات ضؾبـة
افعؾـقم افسبقيــة كحـق ثؼاؾــة ادعؾقمـات :ادجؾــة
األردكقة ذم افعؾقم افسبقية.328-315 ،)4(8 ،




مرعااي ,توفقااق وكوفاال ,بؽاار 8)2007( 8مســتقى
مفارات افتػؽر افـاؿـد فـدى ضؾبـة ـؾقـة افعؾـقم

ادعؾقمات:جمؾة افعؾقم افسبقية وافـػسقة ،جامعـة





الغبقااايس ,حمؿااد إشااامعقل 8)2001( 8تــدريس

عرفة ,صاال الادين 8)2004( 8تعؾـقؿ اجلغراؾقـا
وتعؾؿفا ذم ظرص ادعؾقمات :ط :2افؼـاهرة :ظـامل



كبقل ,عيل 8)2003( 8حتديات ظصــر ادعؾقمـات:
ط .1افؼاهرة :اهلقئة ادرصية افعامة فؾؽتاب.
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