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 : الملخص

هددد ه هددلا الالددف ال فددل ةددس  عال ددة ايددتعتال التعلدد ل الت ددامل  بدد س التددواد 

الدرايدد ة  دد  سدددرير  التالبلددة ا بتداج ددة مددس واتددة رحددال معلتددا  التالبلددة 

ا بتداج دددة  ددد   السدددعودية  والتعدددالخ ةلدددل اهدددال اليادددال  والت هددد  العلتددد    ددد  

ابثددة بتيددت ل سقددديالاستس لدراددة الفاةل ددة.  ولتلق ددا دهددداخ الدرايددة  امدده الا

(  قال  لق اس سيورا  التعلتا  لدراة  اةل ة ايتعتال 01ايتاارة م ورة مس  )

التعل ل الت امل     سدرير سالم دل التالبلدة ا بتداج دة . س ورده ة ندة الالدف مدس 

( معلتةً مس معلتا  التالبلدة ا بتداج دة  د  مددارس مديندة م دة الت المدة. 612)

ا  الع ندة رلدو ايدتعتال التعلد ل الت دامل   د  دشار  رتاجج الالف إلل دن سيور

ةدم وادود دهدال سدرير اليفوخ ا بتداج ة كاره مالسفعة. كتا ب نه رتاجج الالف 

دال إبياج ا للت ه  العلت  ةلل اسجاها  التعلتا  رلو  اةل ة ايتعتال التعل ل 

الت ددامل   دد  التدددرير.  دد  بدد س دئتددال  النتدداجج دن هندداة  الو دداً  ا  د لددة 

(  بدد س د ددالاد الالددف سعددر  لتتر ددال الياددال  والتفاةدد   بدد س =1010يدداج ة )إب

 .التستو  التعل ت  والياال 

 

The effectiveness of integrated teaching methods at the 

elementary stage from the viewpoint of female teachers 

in elementary school at the holy city of Mecca 

 

Arwa Abdlmonam 

Abstract  : 

This study aimed to reveal the effectiveness of the use of 

integrated methods of teaching between the subjects taught 

in the first three class of the basic stage in viewpoint of class 
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teachers in holy city of mecca, and to explore the effect of 

experience educational level on teachers' perceptions. To 

achieve the objectives of the study, the researcher designed a 

questionnaire consisting of (30) items to measure 

perceptions of teachers to the point of effectiveness of using 

integrated methods of teaching between the subjects taught 

in the elementary stage . The study sample consisted of 207 

elementary  female teachers in Mecca schools . The results 

indicated that the perceptions of the teachers towards the use 

of  integrated methods of teaching between the subjects 

taught in the elementary stage were high. Results of the 

study also showed that there were no statistically significant 

differences due to teachers' educational level. While the 

results showed that there were statistically significant 

differences at ( = 0.05) between the teachers due to the 

variable of experience and interaction between level of 

education and experience. 

 

 المقدمة

دوله التجتتعا  القديتة والتعاصال  اهتتاماً كا الاً للعتل ة التعل ت ة  لتا لتدا مدس 

التجتتعدا  وسقددمتا وسلا دة ابت اااستدا واللفدائ ةلدل سالاهتدا دهال كا ال    سطور 

ةلددل مددال العيددور. ويعددد التنتددام ملددور العتل ددة التالبويددة  وات ددع ةتل ددا  

التطويال والتلديف للعتل ة التعل ت ة ستالكر دو ً ةلدل سطدويال التنتدام وةناصدال  

 الالج سة )األهداخ  التلتو   طالاجا التدرير   والتقويل(.

ا التنددداهج وميدددتتوها ةلدددل سطدددويال التنددداهج بتدددا يدددتال م مدددع وددب ميططدددو

التطددورا  والتر ددالا  التدد  سفددتدها التجتتعددا   ومددع مددا يددتتي  مددس رتدداجج 

الالوث التالبوية والنفس ة ورحاليا  التعلل الت  سع ل ةس الالف والتلالي ةدس 

الحددالوخ والفددالوط التنايدداة للدددوث ةتل ددة الددتعلل للطالددل والوصددول بدد  إلددل 

ا ست ن   دراس  العقل ة والجست ة مس اكتساب  مدس معدارخ ومتدارا  بتدا د يل م

 (.6110يلقا ل  الت  ل مع مجتتع  وب  مف الس  ال وم ة بنفر )التع ق   

وهندداة العديددد مددس ا يددتالاس ج ا  وطالاجددا التعلدد ل التدد  ايددتيدمه ومددا  الدده 

لعديددد مددس سسددتيدم  دد  ةتل ددة إييددال التعلومددا  وسقددديتتا للتالم ددل  وداددالي ا

الدرايددا  والالددوث التالبويددة التجاليا ددة لتلديددد الطددالخ التثلددل  يددتيدامتا  دد  

العتل ة التعل ت ة  إ  دن رتاجج الدرايا  لل سي  إلدل طاليقدة وابدد  منايداة ألي 

مالبلة وكدان ل د  طاليقدة ايجاب استدا ويدلا استا . و دد بح ده التالبلدة ا بتداج دة 
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البددوي س وةلتددا  الددنفر لتلديددد الطاليقددة التثلددل باهتتددام العديددد مددس الاددابث س الت

إلرشاد التعلت س  يتيدامتا  وبديثاً اهتل العلتا  بتا يستل التنلل الت امل     

 التدرير وخاصة لتل  التالبلة.

وبح  التعل ل الت امل  خالل السدنوا  التايد ة باهتتدام كث دال مدس الادابث س  

ردد  الويدد لة الوب ددد  لتلق ددا النتددو وخاددالا  التندداهج والتدددرير  ومددا  لدد  إ  ل و

الفام  والتت ام  للتلت ل    كا ة الجواردل العقل دة والثقا  دة والتعال  دة والنفسد ة 

وا اتتاة ة منطلقاً مس دن ك  اارل ي هال    بق ة الجوارل  ويتأهال بتا. ويفدار 

مفدداه ل  إلددل التعلدد ل الت ددامل  بأردد  سقددديل التعال ددة  دد  رتدد  وئ فدد  ةلددل صددور 

راة ومتالابطة سرط  التويوةا  التيتلفدة دون دن س دون هنداة سجرجدة دو متد

سقس ل للتعال ة إلل م اديس منفيلة  دو إلل األيال ل والتداخ  الت  سعدال    تدا 

التفاه ل ودياي ا  العلوم  بتدخ إئتار وبد  التف  دال وسجندل التت  در والفيد  

( بقولددد   6112 س )غ ددال التنطقدد  بدد س مجددا   العلددوم التيتلفددة . وةال دد  يقدد

"التعل ل الت امل  هو الالب  ب س التعلوما  الوارد   د  التاابدف الدرايد ة ألاد  

سثا تتا     هس الطف  ل ياح التعامد  ةدس طاليدا ا يدتيدام ولد ر ةدس طاليدا 

 التيريس  ق ". 

ويعددد التعلدد ل الت ددامل  ملاولددة للددالب  بدد س التويددوةا  الدرايدد ة التيتلفددة  

 ددل  دد  شدد   متددالاب  ومت امدد   وسددنحل سنح تدداً د  قدداً  يسددتل  دد  التدد  سقدددم للتالم

 (. 6116سيط  اللواار ب س التواد الدراي ة التيتلفة )الجتوري  

والتناهج الت امل ة ه  الت  يتل   تا طالح التلتو  التالاد سدريس  ومعالجتد  

ا بطاليقة ست ام    تا التعال ة  مس مواد دو بقدول درايد ة ميتلفدة يدوا  كدان هدل

الترم ميططاً ومجدو ً بف   مت ام  بول د  ار و ضايا ومويوةا  متعدد  

الجوارددل  دم سددل سنسدد ا  مندد  م  دده بدد س التدريدد س الددليس يلددتف  كدد  مددنتل 

 (.6110بتييي  التستق  دم بدراا  ب س  ل  )التع ق   

تفتوم والتعل ل الت امل  يتفا ستاماً مع ا سجاها  اللديثة    بنا  التناهج ومع ال

اللددديف للتندداهج  والددلي دصدداح ينحددال للتددنتج ةلددل دردد  دكثددال مددس سلدد  اليطددوط 

التفيدد ل ة ل دد  التويددوةا  التتجتعددة معدداً  والتدد  يطلددل مددس التلت ددل معال ددة 

بقاجقتا وسلي   ما سفتت  ةل د  مدس مفداه ل ومددركا  وسعت تدا  دون اةتادار 

ضع لتا  إ ا هو يتعد   ل  يلكال للتتعلل وايتعداداس  الف الية والت هالا  الت  يي

ب ث ال ل فت  ك  الياالا  التنتحتة الت  يأخلها التدتعلل  دو التد  يتدال بتدا سلده 

إشالاخ التدرية  بفالط دن سفت  هل  الياالا  الفعال ا  اليدف ة  واألةتدال دو 

النفدداطا  الالصددف ة ديضدداً. وةل دد   دصدداح يعددالخ التددنتج اللددديف ةلددل دردد  

 ا  العال دا  التتاادلدة والتتداخلدة والتتفاةلدة التد   مجتوةة الياالا  التعل ت دة

يتاريتا الطلاة داخ  التدرية وخاراتا لالرسقا  بنتوهل الفام  والتت امد   د  

 (.6100ات ع اوارل الفيي ة خالل  تال  سعلتتل )دبوشاليخ  
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 : مشكلة البحث وأسئلتها

يسعل التالبويون وبف   مستتال إلل سلديف التناهج الدراي ة    التالبلة       

ا بتداج ة  و   يو  التواتا  التالبوية اللديثة ورتاجج الالوث العلت ة 

والتالبوية  وكان هناة اهتتام خاًص بتناهج التالبلة ا بتداج ة و   طالاجا 

تداج ة. ويالب  دن هناة التدرير  وسطا ا التعل ل الت امل     التالبلة ا ب

يعفاً    ا هتتام بايتعتال التعل ل الت امل  لد  معلت  ومعلتا  التالبلة 

ا بتداج ة  ومس هنا  اا  ا هتتام بإاالا  هلا الالف لتسل   الضو  ةلل التعل ل 

الت امل     التالبلة ا بتداج ة و   التعالخ ةلل سيورا  معلت  التالبلة 

دينة م ة الت المة   وستلدد مف لة الالف إلل اإلاابة ةس ا بتداج ة رلو     م

الس ال س اآلس  س  ما سيورا  معلتا  التالبلة ا بتداج ة    م ة الت المة رلو 

 عال ة ايتيدام التنلل الت امل     التدرير؟ وه  سيتلل سيورا  التعلتا  

تعل ت  دو رلو  عال ة ايتعتال التنلل الت امل  باختالخ الياال  والتستو  ال

  التفاة  ؟

 

 :أهمية البحث 

 ستتث  دهت ة الالف   تا يل  

.ردر  الدرايا  الت  سناوله التعل ل الت امل     اليفوخ الثالهة األولل    0

 مدينة م ة الت المة.

 مجال التعل ل الت امل  و      الاابث س لجتود ايت تا ً  الدراية هل  .سأس 6

 التعل ل اليفوخ الثالهة األولل مس مالبلةوسلس ن  وخاصة     سطويال 

    السعودية. ا بتداج 

اسجاها  معلت  التالبلة ا بتداج ة رلو سطا ا التعل ل  ةلل الضو  إلقا  .0

 . خاالاستل مس وا يتفاد  الت امل  

 . إهالا  األدب التالبوي التتعلا بالتعل ل الت امل     التالبلة ا بتداج ة ورفال2

 .التعلت س والاابث س لد  الت ام  هقا ة

 

 هدخ الالف اللال  اإلاابة ةس الس ال س التال  س   اهداف البحث :

مدددا سيدددورا  معلتدددا  التالبلدددة ا بتداج دددة  ددد  م دددة الت المدددة رلدددو  عال دددة  -0

 ايتعتال التنلل الت امل     التدرير؟

هددد  سيتلدددل سيدددورا  التعلتدددا  رلدددو  عال دددة ايدددتعتال التنلدددل الت دددامل   -6

ادددال  والتسدددتو  التعل تددد  دو التفاةددد  ب نتدددا ةندددد مسدددتو  د لدددة بددداختالخ الي

(α≤.05؟ )  
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 حدود البحث

 ستتث  ملددا  الالف اللال     تا يل  

( معلتددةً مددس معلتددا  التالبلددة ا بتداج ددة  دد  612.ا تيددال  الدرايددة ةلددل )0

التالبلددة ا بتداج ددة الدددر ا  دد   مدددارس مدينددة م ددة الت المددة مددس العددام الدرايدد  

 م. 6100/6102

.ا تيال  هل  الدراية ةلل   اس سيورا  التعلتا  رلو  عال ة ايتيدام 6

 التعل ل الت امل     التالبلة ا بتداج ة .

 

 :تحديد المصطلحات

هو ملاولة للالب  ب س التويوةا  الدراي ة التيتلفة  الت    :التكاملي التعليم  

سقدم للتالم ل    ش   متالاب  ومت ام   وسنحل سنح تاً د  قاً  يستل    سيط  

 (.  0 6116اللواار ب س التواد الدراي ة التيتلفة )الجتوري  

ويتتث     هلا الالف باألرفطة والياالا  التعل ت ة التت املة الت  يستيدمتا 

معلتا  التالبلة ا بتداج ة للالب  ب س التويوةا  الدراي ة الالدي ة واأل ق ة 

 ويوا  اكان الالب  ةالي اً ام منحتاً.

هس التعلتا  اللواس  يدريس    مدارس الانا  معلمات المرحلة االبتدائية : 

 م.6102-6100ا بتداج ة    مدينة م ة الت المة للعام الدراي  

ه  الدراة الت  يلي  ةل تا التعريف االجرائي لفاعلية التعليم التكاملي : 

 التستج ل مس خالل ااابت  ةلل ا يتاارة التعد     الالف اللال 

 

 الخلفية النظرية للبحث

الت ام  هو دبد التنح تا  التنتج ة اللديثة الت  ئتال  رت جة لتا بلل مدس  يعد 

اد الدرايد ة التنفيدلة  وهدلا األيدلوب كتدا دن اتود مستتال  لتلس س منتج التدو

ل   لسفت  ودهدا   وسنح ت  الياص ب   لد  ديضداً ديسد  التد  يقدوم ةل تدا وست در  

ةس غ ال  مس التناهج الدراي ة. ولقد ئتال هلا التنح ل التنتج  رت جة الدرايا  

 تدا واألبلاث العديد  الت  دااليه    مجال ةلل النفر والتالب دة والتد  سالسدل ةل

رتاجج متتة منتا سلدول دهدداخ التالب دة   اعدد دن كدان هدد تا هدو التلا حدة ةلدل 

سددالاث األاددداد و لدد  بنقلدد  مددس ا دد  إلددل  خددال دصدداح هددد تا هددو سالب ددة التلت ددل 

وإةداد  للل ا  بطاليقة س سال ل  س  ف  مع ب ئت  وس املد  معتدا. وةلدل  لد  دصداح 

  الدرايد ة الدلي يقددم إل د  التعددارخ ملدور العتل دة التعل ت دة هدو التلت دل   التدداد

واألرفطة التعل ت ة التيتلفدة التد  ست ند  مدس النتدو التت امد . وأليدلوب الت امد  

 (   ستتث    تا يل   0990دير ةديد  يالس ر ةل تا )ماارة  

   وسعد اوهال التعل ل الت امل    تدو يت دون مدس مجتوةدة أوالً: الخبرة المتكاملة

خادددالا  مت املدددة سقدددوم التدريدددة بتو  الهدددا والتيطددد   لتدددا واإلشدددالاخ ةل تدددا 

وسوا تتا بتدخ التدأه ال بتدا ةلدل شييد ة التلت دل مدس ات دع اواراتدا.  ومفتدوم 
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س الياال  التت املة يعنل سلق ا ال ل ة والوبدد  والفدتول   تدا ي تسدا  اإلرسدان مد

خاالا  دهنا  سفاةل  مع ب ئت  إشااةا لالغااس  وباااس  التيتلفة مد عا بتد   التلح 

   الت  ل النااح مع هل  الا ئدة  واليادال  التت املدة ستضدتس كد  مدا ييددر مدس 

اإلرسان مس د وال ود عال وارفعا   ود  ار وةال ا  ااتتاة ة دهندا  سفاةلد  مدع 

شدددداملة للتوا ددددل التدددد  يوااتتددددا  دددد  ب ئتدددد  ا  يسددددتج ل اإلرسددددان ايددددتجابة 

(. وةلل  ل  يت ننا القول بأن الياال  التت املة سقاب  التعلل 0990ب اس )ماارة  

بتعنددا  العددام ب ددف يددتعلل التلت ددل منتددا التعلومددا  والتفدداه ل والتعت تددا   كتددا 

ي تسل منتا العديد مس التتارا  وديال ل التف  ال وا سجاها  والق ل وه  بدلل  

    ات ع اوارل شيي ت . س هال 

  دن التعل ل الت امل  يقوم ةلل إكساب التالم ل  المعرفة المتكاملة - ب

التعارخ بيور  كل ة شاملة  ألن الدراية و ا دير التنتج التت ام  ستيل مس 

مويوع وابد ملوراً لتا وسل ط  ب   التعارخ والعلوم التالساطة ب  ل تسنل 

 .للتالم ل اإللتام ب  مت امال

  إن األهداخ األياي ة للتعل ل الت امل  بنا  شيي ة الشخصية المتكاملة - ت

مت املة مس خالل إكساب التالم ل العلوم والتعارخ والتتارا  والق ل ل يلوا 

إلل التف  ال اإلبداة  التفتوح ومساةد  ةلل الت  ل مع الا ئة والتجتتع التل   

 .      هلا التنتجبتل وهلا األياس يعتاال مس الت را  الاار

  يأخل التعل ل الت امل  رغاا  التالم ل مراعاة ميول الطالب ورغباتهم- ث

 .وم ولتل ةند بنا  التنتج واخت ار التقالرا  الدراي ة وكلل  ب س سنف لها

يتتل التعل ل الت امل  بتو  ال الدرايا   مراعاة الفروق الفردية: - ج

الوخ الفالدية ةند التالم ل ومس خالل بنا  ا خت ارية التتنوةة بقيد موااتة الف

التناهج واخت ار التقالرا  يالاة  الفالوخ الفالدية  ويو ال الفالص الت  سستح 

بالتعالخ ةلل خياجص التالم ل واختالخ مستوياس  ل تسنل للتعلل بدور  

 .معالجة هل  الفالوخ

نفاط يتتل التعل ل الت امل  باالهتمام باألنشطة التعليمية المختلفة:  - ح

 .التتعلل ا  يعتاال  دياس العتل ة التعل ت ة

يالكر التعل ل الت امل  ةلل التعاون ب س د الاد  التعاون والعمل الجماعي: - خ

العتل ة التعل ت ة ا  يت ح الفالصة لتعاون التالم ل مع معلت تل    اخت ار 

 .مويوةا  الدراية و   التيط   لتا و   سنف لها وسقويتتا

اا دن   ال  التعل ل الت امل  سقوم ةلل سقديل التعلوما  ورستنتج متا ي

مت املة ةلل صور  درفطة وخاالا  سالبوية مت املة  دون دن يتل سفت ه هل  

التاد  الوابد  وس كد ةلل س ام  التعال ة ووبد  العلل  وإ الة اللواار ب س 

الل ا     الوع التاد  الوابد   ألن سجرجة التعال ة غ ال  ابلة للتطا ا    مناب 

واوهال  ل  هو واود ماد  وابد   )خاالا  مت املة( س ون ملوراً سالب  ب  بق ة 

 التواد.
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 إلل الس  ولوا ة ديس     الت امل  التعل ل وةالو  ةلل ما  كال  يستند           

والت  سقوم ةلل  Gestalt  Theory الجفطاله  ةد  رحاليا  منتا رحالية

 ودن  ا  األارا   والعتوم  ا  الييوص   الي ة دن التتعلل يدرة ال   

األارا  كتا سستند إلل  ب س سقوم الت  بالعال ا  ستلدد التو ل التعل ت  طا عة

 ماد  دي سنح ل طا عة دن يال  والليAusubel رحالية التنحل التتقدم  ألو وب  

    سييياً  واألكثال القتة     شتو ً  األكثال التفاه ل   تا س ون هالم ة طا عة

 2005) . طام   (القاةد 

ول س ك ل يت س سطا ا التنلل الت امل     العتل ة التعل ت ة؟  يت س دن          

يتلقا الت ام  التالبوي ب س التواد الدراي ة التيتلفة  يوا  دهنا  ةتل ة بنا  

التنتج دو سدريس   و ل  ةس طاليا بع  التداخ  الت  س دي إلل سالاب  

( 6116د وس املتا )الجتوري اللقاجا والتعارخ والياالا  الياصة بتل  التوا

 -و  تا يل  سوي ح لتدخل  التعل ل الت امل  

 

   يلددث هددلا الت امد  ةددس طاليددا التكاملل أننللام عمليلة بنللام الملنهط وتخطيطلل 

بع  التداخ  الت  سعتاال كتلداور سددور بولتدا ملتويدا  التدنتج التيتلفدة مدس 

ال ةامدد  سجت ددع بقدداجا ومعددارخ وخاددالا  بطاليقددة مت املددة  والتلددور هنددا يعتادد

يالب  ب س األ  ار واللقاجا والياالا  الت  سدور     ل   وللل  يفتالط  د  هدلا 

التلدور دن ي دون مددس الندوع الددلي يت د  التالم ددل إلدل درايددت  وبلثد  ودن ي ددون 

كددلل  النددوع الوايددع الددلي ستطلددل درايددت  ا يددتعارة بعدددد كا ددال مددس اللقدداجا 

لتدواد الدرايد ة كتدا يتطلدل طدالخ بلدف والتعارخ الت  سنتتد  إلدل العديدد مدس ا

مع ندددة ودرفدددطة متعددددد   ومدددس هدددل  التدددداخ    مددددخ  التفددداه ل والتعت تدددا  

والنحاليدددا   التددددخ  التنح تددد   مددددخ  الدددالب  بددد س التدددواد الدرايددد ة  مددددخ  

التفددد ال   التددددخ  التطا قددد   التددددخ  الا ئددد   ومددددخ  التفدددالوع )مادددارة  

0990 .) 

 

الت ام    يتل بتجدالد   ملية التدريس )التعليم التكاملي(:أسلوب التكامل أننام ع

سجت ع ةدد مس الياالا  والتعلوما  واللقاجا بدول ملدور معد س  ألن الت امد  

اللق قدد  هددو الددلي يلدددث  دد  ةقدد  التلت ددل دهنددا  متاريددت  للعديددد مددس األرفددطة 

مدس  التعل ت ة خالل ةتل دة التددرير وي دون للتددرس دور كا دال  د  هدل  العتل دة

 Hickey)خدددالل طاليقدددة سدريسددد  و تتددد  لعتل دددة الت امددد . وي كدددد ه  ددد  

ةلل دن ايتعتال التنلل الت امل     سدرير التواد العلت ة مس التفداه ل (2014

اليددعاة  ا  دن ب ئددة التعلدد ل التامددة والتدد  يت ددس اكتسددابتا  دد  بدد  التفدد ال  

الت ددامل  ست ددس التعلتدد س مددس سوا دد  طلاددتتل  دد  مجتوةددا  صددر ال  لتطددويال 

مجتوةددة مددس الللددول لدداع  التفدد ال   وسفددج ع الددتعلل التعدداور    وسعريددر 

التف  ددال النا ددد ومتددارا  التواصدد  للطلاددة. وةددالو  ةلددل  لدد  ي كددد  كدد  مددس 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4320214/#CR27
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(Flores et al. 2002; Gutstein 2003; Rogers and Portsmore 

دن ةتل ددة اشددتالاة الطلاددة  دد  التعلدد ل الت ددامل  هددو ارع ايدداً اوهاليدداً  .(2004

ومطابقا للعتل ا  الت  سوئل مس  ا  العلتدا  والتتنديد س  د  بد  القضدايا  د  

العالل اللق قد  مدس خدالل الاندا  الفعلد  للتعدارخ اديدد   وسطدويال متدارا  بد  

 التف ال  لديتل.

؛ 0222؛ المعيقلللللللل،0222اح، وتشلللللللير الدراسلللللللات المختلفلللللللة )الجلللللللر

( أن هناك ما يبرر ويشجع على تطبيق التعليم التكاملي يتمثل 0222الشربيني،

 في المزايا التالية:

التعل ل الت امل  دكثال وا ع ة ودكثال ارسااطاً بتف ال  الل ا  الت  يوااتتدا  .0

يتطلَّدل بلتدا الفالد    ب اس   ا  دن دي مف لة يوااتتا الفالد    ب اسد  غالاداً مدا 

دكثال مس لون مس دلوان التعال ة الت  يتعلتتا الفالد  كتا دن ارسااط التنتج بالل ا  

 والا ئة يلفر الطالل ويريد مس م ل  إل  درايتتا  ما ينت  م ول .

   مالاب  التعل ل ةامة ومالبلدة  -يالجل التعل ل الت امل  طا عة رتو التلت ل .6

 ما ستسل بال ل ة إ  بالتفالد. الت  غالااً  -التعل ل األياي  خاصة

سدد د  التندداهج التت املددة إلددل سنددوع  دد  طالاجددا التدددرير و دد  ايددتيدام  .0

 ميادر التعلل والوياج  التعل ت ة بتا يالجل التالم ل.

يددو ال التعلدد ل الت ددامل  الو دده دكثددال ليدد اغة درفددطة وسدددرياا  دصدد لة   .2

 ودكثال وا ع ة .

 التالبوية التت املة. اةتتاد التعل ل الت امل  ةلل الياال   .0

سعت  التناهج التت املة ةلل التيلص مس ةتل ة الت الار الت  ستيدل بتدا  .2

مناهج التواد التنفيلة  مدا يدو ال و تداً ل د  مدس التعلدل والتدتعلل  و  يث دال التلد  

 لديتتا  وي ون دكثال ا تياداً    الجتد والتال.

تالبوي للتالم ل  يالاة  التنتج التت ام  خياجص النتو الس  ولوا  وال  .2

مس ب ف مالاةا  م ولتل واهتتاماستل وايتعداداستل  د  مدا يقددم لتدل مدس معدارخ 

وخادددالا  ومعلومدددا  مت املدددة  مدددا ييلدددا لدددديتل الت ددد  والددددا ع لدرايدددة هدددل  

 التعلوما   ويساةد التنتج الت امل  ةلل س ام  شيي ة التلت ل .

وةلت دداً  ب ددف يجددد  التندداهج التت املددة سعتدد  ةلددل سنت ددة التدددرس متن دداً  .8

التعلددل رفسدد  بلااددة داجتددة لتطددويال رفسدد  وسنويددع معلوماسدد   و لدد  لتتنايددل مددع 

 التعلوما  التتفعاة والتتنوةة الت  يقدمتا لطالب .

سسدداةد التندداهج التت املددة  دد  موااتددة التلدددي الددلي رددتج ةددس التر ددال   .9

ل دة بتت ددة والتطدور السداليع  د  ةدالل التعلد ل التدريد   ب دف دن التر دال هدو ةت

سواكددل الل ددا  وسعتاددال مددد   دددر  الفددالد ةلددل متابعددة هددلا التر ددال دبددد التقدداي ر 

 التستيدمة لا ان مد  رجاب     ب اس .

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4320214/#CR22
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4320214/#CR26
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4320214/#CR54
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 دراسات سابقة

سعد الدرايا  والالوث الت  دااليه لل فل ةس  عال ة التعل ل الت امل   ل لة اداً 

     -  و  تا يل  ةدداً مس الدرايا     هلا التويوع 

دااليه ةدد مس الدرايا  التسل ة للتعالخ ةلل سيورا  التعلت س      

ة الي اط واسجاهاستل رلو  اةل ة ايتعتال التعل ل الت امل    قد ب نه رتاجج دراي

( والت  دااليه    ال ويه وطاقه ةلل ة نة مس موات  ومفال   6110)

العلوم ا اتتاة ة دن اسجاهاستل رلو التعل ل الت امل  كاره متلفحة  ب ف  سال 

الاابف النت جة بسال يعل اإلةداد واليعوبا  الت  سوااتتل    سطا ا هلا 

( دن 6116دراية ريال ) األيلوب    التدرير. كتا دكد  هل  النت جة ديضاً 

اسجاها  معلت  اللرة العالب ة رلو ايتيدام التنلل   الت امل     سدرير اللرة 

العالب ة    يلطنة ةتان كاره متويطة ب ف ةر  الدراية هل  النت جة إلل 

 يعل اإلةداد لع نة الدراية  يتيدام التنلل الت امل     التدرير. 

 اسجاها  ةلل التعالخ إلل هد ه( دراية 6110الفالاري ) وداال      

 ا اتتاة ة التواد س ام  رلو السعودية    مدينة التالبوي س والتفال  س التعلت س

 منتج وه قة ةناصال رلو اسجاهاستل ةلل كلل  والتعالخ   ةا بتداج     التالبلة

 والتعالخ   التعارخ و ار  د الستا الت  ا بتداج ة التالبلة    التواد ا اتتاة ة

 التلتو    األهداخ( ةناصالها الترام ب ف مس   تا والضعل القو  دوا  ةلل

 العلت ة بالتواصفا  ) التقويل ديال ل   التعل ت ة والوياج    النفاطا 

  ام دهداخ الدراية ولتلق ا . ا اتتاة ة التواد بت ام  اليل لة الياصة

 الت ون الدراية مجتتع د الاد ةلل سل سو يعتا   للدراية بتيت ل ايتاارة الاابف

 دئتالستا الت  النتاجج وكاره دهل  سالبويًا  مفال ًا  66 و   معلًتا  280 مس

  الت ام  ديلوب ايتيدام رلو الدراية مجتتع د الاد معحل اسجاها  دن الدراية

 ودن   إيجاب ة اسجاها  ا بتداج ة التالبلة    ا اتتاة ة التواد    التنتج 

 منتج  وه قة ةناصال الترام مد  رلو الدراية مجتتع د الاد معحل اسجاها 

 الياصة العلت ة اليل لة بالتواصفا  ا بتداج ة التالبلة    ا اتتاة ة التواد

 .إيجاب ة اسجاها  ا اتتاة ة التواد بت ام 

 ايدتيدام  عال دة ايتقيدا  إلدل ( دراية هدد ه6119وداال  إبالاه ل والنداخ )

 القدر  سنت ة    والنيوص القال ر ة العلوم الطا ع ة    سدرير الت امل  التنلل

 التالبويدة العلدوم كل دة طلادة لدد  الدا ع دة العلت دة و د  التفد ال   بد  ةلدل

مدس مجتدوةت س يدابطة  الدرايدة د دالاد س ورده ة ندة األردر دة  الجامع دة  د 

إبدداهتا دريدده  لتتثد  وطالاددة طالادداً  (21وسجالياد  كد  وابدد  م ورددة مدس )

 بالطاليقدة رفسد  التعل تد  التلتو  واألخال  دريه الت امل   التنلل بايتيدام

 طلادة بد س إبيداج ة د لدة  دالوخ  ا  النتداجج وادود دئتدال  و دد التقل ديدة 

 و تدل بد  التفد ال  ةلدل القددر  مس ك     والضابطة التجاليا ة التجتوةت س

 وليدالح الت دامل  التنلدل بايدتعتال التددرير إلدل سُعدر  العلت دة التفداه ل



  6102لسنة  ايلولوالستون . سابع ...............العدد ال.......................مجلة الفتح ........................
/http:www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

 

-421- 
 

 سدرير دهال ايتقيا ( إلل 6100وهد ه دراية الناصال ) التجاليا ة. التجتوةة

 سلسد س هداس س  د  العالب دة للردة الت دامل  التنلدل و ا القالا   وال تابة متارس 

 وس ورده  السدعودية مديندة  د  ا بتدداج  السدادس اليدل سالم ل التتارس س لد 

 ولدد  .  مت دا ئت س مجتدوةت س   د و ةده   ( سلت دلاً   ( 62 الدرايدة مدس ة نة

 متويدط  بد س إبيداج ة د لدة  ا   الوخ واود النتاجج دئتال  الا ارا  سلل  

 التددرير دهدال إلدل يعدر  القدالا   وال تابدة اختاداري    للتالم ل ال ل ة العالما 

 .التجاليا ة التجتوةة سالم ل ليالح الفالوخ وهل    الت امل  التنلل و ا

( ةلل ة نة م ورة مس 6100الدراية الت   امه بتا ةاداللت د )وكففه رتاجج 

ارجل رية     لرة اختياص التالبوي التأه    دبلوم ( طالااً وطالاة مس طلاة26)

    الت امل  التنلل ايتعتال رلو كل ة التالب ة اامعة دمفا دن اسجاهاستل

هلا التنلل    التدرير كاره ةال ة  ودكد د الاد الدراية ةلل إم ار ة سطا ا 

 التدرير.

( سيورا  معلت  التدارس Amoaiqel, 2014وبلف التوك  )        
ا بتداج ة والتتويطة    السعودية رلو  عال ة ايتيدام التنلل التت ام     

بعد دن سل سطا ق     التدارس مس  ا  و ار  التالب ة   سدرير  نون اللرة العالب ة
سيوراستل بول التفاك  والعواجا الت  س هال  والتعل ل وسناوله الدراية ديضا

٪ مس معلت  اللرة 82ةلل سنف ل التنلل التت ام . كففه رتاجج هل  الدراية دن 
العالب ة يالون دن الت ام      نون اللرة العالب ة كان ةلل دراة مس األهت ة   
كتا در  وي لة  عالة لتدرير الطالب  ويريد مس مالورة    التدرير  ويفجع 

٪ مس التعلت س يالون 29وب نه الدراية دن  لديتل  ف  ال النقدي والفتل األةتاالت
دن  مناهج اللرة العالب ة التت املة  عالة    مساةدستل ةلل سلق ا األهداخ 

ودن هلا التنلل ياهل ايجاب ًا    سلس س متارا  اللرة العالب ة للطلاة   .التعل ت ة
 و اد مس دا ع تتل.

 Siew,  Amir, and Luلف ك  مس ي و وةت ال ولوسفورغو   مال ريا ب      

Chong, 2015)  60( سيورا ( معلتاً متدرباً  ا  اليدمةpre-service )

( بول دهت ة التدرير بايتيدام in-serviceمعلتاً متدرباً دهنا  اليدمة ) 60و

لتيييا     سدرير )العلوم ديلوب التفاريع العلت ة التت املة متعدد  ا

 ,Science, Technologyوالت نولوا ا والتندية والالياي ا ( 

Engineering and Mathematics (STEM) subjects واتع  

سيورا  التعلت س مس خالل التسح والتقابال  واأليئلة التفتوبة والتنا فا  

التفاريع القاجل ةلل   (STEM) اليف ة  دئتال  النتاجج دن هلا األيلوب

التت املة  د  ود التعلت س بالدةل التطلوب  ةتتاد وسطويال التفاريع الفعالة 

 والتات ال     ايتيدام طاليقة التفاريع     سدرير العلوم    مداريتل.

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siew%20NM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amir%20N%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chong%20CL%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chong%20CL%5Bauth%5D
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 منهجية البحث وإجرامات  

 :البحث  منهجية

 لتلق ا اهداخ الالف . الوصف  التنتج الالف ايتعت 

 

 مجتمع البحث وعينت 

س ددون مجتتددع الالددف مددس معلتددا  التالبلددة ا بتداج ددة  الدددر ا بتدينددة م دددة     

م. و س ورددده ة ندددة الدرايدددة مدددس  6100/6102الت المدددة مدددس العدددام الدرايددد  

( معلتددة مددس معلتدد  التالبلددة ا بتداج ددة  سددل اخت ددارهل بطاليقددة ةفددواج ة    612)

 (. 0و ل  كتا هو مويح    الجدول )

 

 ( توزيع افراد عينة الدراسة حسب متغيري الخبرة والمؤهل العلمي 2الجدول )

 العدد الخبرة  المؤهل العلمي

 19 5-0  بكالوريوس

 
 

6-10 71 

 38  اكثال-11

 128 التجتوع 

  0-5 47 

  6-10 9 

 23  اكثال-11  دراسات عليا

 79 التجتوع  

 66 5-0  المجموع

  6-10 80 

 61  اكثال-11  

 207 التجتوع  

 

 أداة البحث :

الاابثة باندا  ايدتاارة لل فدل ةدس سيدورا  التعلتدا  رلدو  عال دة  ه ام

ايددتعتال التعلدد ل الت ددامل   دد  التالبلددة ا بتداج ددة مددس واتددة رحددال مددس واتددة 

رحالهس  و لد  مدس خدالل اإلطدار النحدالي والتادادس واأليدر التد  يقدوم ةل تدا 

استل األيددلوب الت ددامل  والددلي سناولدد  ةدددد مددس الاددابث س والتالبددوي س  دد  درايدد

  الناصددددال  6119  ابددددالاه ل والنددددداخ  6112الفددددالاري    0990)ماددددارة  

(  01وس وره ا يدتاارة بيدورستا النتاج دة مدس )  (. 6100  ةاداللت د  6100

 قدددال  سع دددر سيدددورا  التعلتدددا  رلدددو  عال دددة التعلددد ل الت دددامل   ددد  التالبلدددة 

 ا بتداج ة.
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 صدق االستبانة ونباتها

تددد س  للتلقدددا مدددس صددددخ ا يدددتاارة سدددل ةاليدددتا ةلدددل لجندددة مدددس التل  

التتييي س    التالب ة والق اس والتقويل    اامعة ام القال  وطلل إل تل إبدا  

رديتل     قالا  ا يتاارة مس ب ف مد  مال مة ك   قال  للتجال الدلي دُدراده 

مناياة. وبنداً       و يالمة الي اغة اللروية  ودي مالبحا  وسعديال  يالورتا 

تدد س  سددل ايددتادال بعدد  التفددالدا   دد  بعدد   ةلدل  را  وا تالابددا  لجنددة التل  

الفقالا   كتا سل إةاد  ص اغة بع  الفقدالا  ودمدج بعضدتا اآلخدال   ضدال ةدس 

بددلخ بعضددتا. وبعددد مالااعددة سعددديال  التل تدد س س وردده ا يددتاارة بيددورستا 

 (  قال  . 01النتاج ة مس )

(  دالد 01ا يتاارة ةند سطا ا ا دا  ةلدل ة ندة مدس )وسل التأكد مس هاا  

ومعالجددة الا ارددا   بايددتعتال الاابددف معادلددة كالورادداب دلفددا  ب ددف بلددغ معامدد  

(  وطاليقدة إةداد  ا ختادار  ب دف سدل إةداد  1080ا سساخ الداخل  لألدا  ك د  )

 (79.سطا قتا بعد ايتوةاس وكان معام  هاا  إةاد  ا ختاار )

( اليتايد   Likertا يتاارة مدراة و قاً لتدريج ل  ال  ) وكاره  قالا 

 2دراددا (  موا ددا ) 0و ددد دةط دده الاددداج  الدددراا  التال ددة  موا ددا بفددد  )

( 0( دراتان  غ ال موا ا بفد  )6دراا (  غ ال موا ا ) 0دراا (  ملايد  )

دراة وابدد   وبنداً  ةلدل  لد   قدد سالاوبده الدرادة ةلدل كد   قدال  بد س درادة 

 د  وختر دراا .واةتتد الاابف مع ار الل ل التال  ةلل الدراا        واب

 دراة  عال ة يع فة 6000 .0

 دراة  عال ة متويطة.  0022 - 6002 .6

 دراة  عال ة كا ال . 0 - 0022 .0

 

 نتائط البحث ومناقشتها وتفسيرها :

أوالً: نتلللائط السلللؤال األولت ملللا اتجاهلللات المعلملللات نحلللو اسلللتخدام المنحلللى 

 لي في التدريس؟تالتكام

لإلاابدددة ةدددس هدددلا السددد ال بسددداه التتويدددطا  اللسددداب ة وا رلالا دددا  

التع اريددة ألدا  د ددالاد ة نددة الالددف ةلددل التق دداس ك دد  وكدد   قددال  مددس  قددالا  

 ( يا س  ل .6التق اس   والجدول )
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 (0الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألدام أفراد عينة الدراسة على 

 المقياس  ككل وكل فقرة من فقرات المقياس 

رقم 

 الفقرة
 المتوسط الرتبة الفقرة

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الفاعلية

  عالية 67769. 4.2899 1 يعزز التعليم  التكاملي من تحصيل الطلبة  2

10 

التعليم  التكاملي التالميذ المقدرة على يكسب 

الربط بين المنهط النظري وما هو  في واقع 

 الحياة اليومية

  عالية 76768. 4.2367 2

8 
يهتم التعليم  التكاملي بتنوع األنشطة 

 التعليمية
  عالية 99322. 4.2174 3

1 
يتيح التعليم  التكاملي للتالميذ بأن يستزيدوا 

 من العلم ويتعمقوا في  
  عالية 65230. 4.1449 4

4 
.يساعد التعليم  التكاملي على تنمية مهارات 

 التفكير الناقد واإلبداعي للتالميذ
  عالية 62973. 4.0386 5

29 
يعزز استخدام التعليم  التكاملي روح التعاون 

 بين الطلبة
  عالية 1.07581 3.9469 6

12 
يجعل التعليم  التكاملي الموضوعات 

 المطروحة أكثر تماسكا وتوافقاً 
  عالية 83045. 3.9034 7

22 
أشعر بأن استخدام التعليم  التكاملي مثمر في 

 العملية التعليمية
  عالية 85959. 3.8647 8

24 
يوفر التعليم  التكاملي بيئة مناسبة للتعلم عند 

 الطلبة
  عالية 74277. 3.8551 9

9 
يساعد التعليم  التكاملي على تكامل شخصية 

 التلميذ
  عالية 94933. 3.8551 10

15 
التعليم  التكاملي على تنوع طرائق يشجع 

 التدريس ومالممتها للطالب
  عالية 84880. 3.8357 11

17 
يوفر التعليم  التكاملي الوقت لصياغة أنشطة 

واقعية وتدريبات أصيلة وأكثر  
  عالية 66218. 3.7729 12

7 
يجعل نواتط التعلم أكثر نباتاً ودواماً وأقل 

 عرضة للنسيان
13 3.7585 .81825 

 عالية

19 
يكون التعليم  التكاملي وحدة المعرفة لدى 

 الطلبة
14 3.7295 .80908 

 عالية

5 
يراعي مطالب النمو لدى التالميذ وال يشبع 

 رغباتهم واحتياجاتهم
  متوسطة 88298. 3.6232 15

27 
ينمي استخدام التعليم  التكاملي في التدريس 

 مهارات التعلم الذاتي للطلبة
  متوسطة 25665. 3.5038 16

13 
يعزز التعليم  التكاملي من ترابط المعلمين 

 وتواصلهم
  متوسطة 1.29172 3.4879 17

11 
يزيد التعليم  التكاملي من الفجوة بين 

والتطبيقالنظرية   
  متوسطة 1.01547 3.4341 18

28 
يراعي التعليم  التكاملي الفروق الفردية بين 

 الطلبة
  متوسطة 1.06925 3.3961 19
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 ( ما يل  6يتا س مس الجدول )

والتدد  سددنص ةلددل " يعددر  التعلدد ل  الت ددامل  مددس سليدد    6اددا   الفقددال  ر ددل 

(  وبدارلالاخ مع داري 4.2899الطلاة"    التالسادة األولدل وبتتويد  بسداب  )

وبدراددة سقددديال ةال ددة   دد  بدد س اددا   الفقددال   " ي سددل التعلدد ل (  67769.)

الت امل  التالم ل التقدر  ةلل الالب  ب س ما هو م توب وما هدو وا دع  د  الل دا  

. وهل   (.76768.(  وبارلالاخ مع اري )4.2367ال وم ة"   وبتقديال متوي  )

الا  التعل ت ة مدع النت جة س كد مد  دهت ة التعل ل الت امل     رب  التنتج واليا

ب ددا  الطلاددة ال وم ددة  كتددا دن التعلدد ل الت ددامل  يعددر  مددس التليدد   التعال دد  

للتالم ل ألر  يقدمتا لتدل بفد   كلد  يتفدا مدع طا عدة التالم دل  د  هدل  التالبلدة  

( دن ديددلوب الت امدد  ياددال  6110و دد  هددلا اليدددد ي كددد الفددالب ن  والطددوين  )

ستريدوا مس العلل ويتعتقدوا   د  بفتدل ةت دا  كتدا وبد  العلل ويت ح للتالم ل بأن ي

در  ي سل التالم ل التقدر  ةلل الالب  ب س ما هو م توب وما هو وا ع    الل ا  

كد  مدس درايدا  ال وم ة التعاشة. واا   هدل  النت جدة متفقدة مدع مدا  هدل إل د  

(  ددد  دن مدددا يادددالر 6110( و الفدددالايالي )6110(  والتع قددد )6111الجدددالاح )

  متوسطة 1.11874 3.3623 20 يقدم المفاهيم بشكل متعمق 6

30 
يؤدي التدريس بالتعليم  التكاملي إلى فهم 

 أعمق للمشكالت البيئية لدى الطلبة
   ضعيفة 1.21166 3.2464 21

14 
يختزل التعليم  التكاملي الكم ) المحتوى ( 

 المقدم للطالب
   ضعيفة 1.01071 2.9130 22

18 
يطور التعليم  التكامل لدى الطلبة نظرة 

 موحدة وشمولية للعالم والحياة
   ضعيفة 1.00178 2.8744 23

16 
التعليم  التكاملي أكثر استخداما لمصادر 

التعليمية التعلم والوسائل  
   ضعيفة 1.64249 2.8261 24

20 
يحتاج استخدام التعليم  التكاملي إلى خبرة 

 وتدريب
   ضعيفة 88770. 2.7729 25

3 
يجنب التكرار الذي يحصل نتيجة تدريس 

 فروع العلم المنفصلة
   ضعيفة 97610. 2.5845 26

26 
يحتاج تطبيق التعليم  التكاملي إلى وقت 

 وجهد كبيرين
   ضعيفة 71540. 2.2995 27

23 

يركز التعليم  التكاملي على ضرورة استفادة 

 الطالب من البيئة المحلية في تطوير أفكارهم

 واستنتاجاتهم

   ضعيفة 55934. 2.2843 28

25 
يوفر للمعلمين إمكانية ربط الخبرات التربوية 

 بعضها بعضاً 
   ضعيفة 47704. 2.1981 29

21 

لتطبيق التعليم   البيئة المدرسية مهيأة

 التكاملي

 

   ضعيفة 79673. 2.0773 30

Qall   3.4111 .84980 متوسطة   
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ةلل سطا دا التعلد ل الت دامل  يتتثد   د  درد  دكثدال وا ع دة ودكثدال ارسااطداً ويفجع 

 بتف ال  الل ا  الت  يوااتتا التلت ل    ب اس .

والتدد  سددنص ةلددل "يددو ال التعلدد ل الت ددامل  للتعلتدد س  60اددا   الفقددال  ر ددل كتددا 

إم ار ددة ربدد  الياددالا  التالبويددة بعضددتا بدداع "  دد  التالساددة  ادد  األخ ددال    

(   وبتقددددديال 47704.(  وبددددارلالاخ مع دددداري )2.1981بسدددداب  )وبتتويدددد  

"الا ئا  التدري ة مت أ  لتطا دا التعلد ل  60يع ل     ب س اا   الفقال  ر ل 

(  وبتقددديال يددع ل  2.0773الت ددامل   دد  التالساددة األخ ددال  وبتتويدد  بسدداب  )

(. ويت ددس سفسدد ال هددل  النت جددة بددأن سطا ددا التعلدد ل 79673.وبددارلالاخ مع دداري )

الت ددامل  يلتددام إلددل ب ئددة مدريدد ة مت ددأ  لتطا ددا الت امدد   و ددد س ددون الا ئددة 

التدري ة غ ال مت أ  لتدلا الندوع مدس التعلد ل  ب دف سعدار  التددارس مدس ا دبدام 

اليفوخ   للل  يلجأ التعلتون إلل الطالخ العادية والتقل ديدة التد  سنايدل دةدداد 

 الطلاة وئالوخ التدارس.

الالف دن سيورا  معلتا  التالبلة ا بتداج دة  وبف   ةام ائتال  رتاجج

 يددتيدام التعلدد ل الت ددامل   دد  التدددرير كاردده متويددطة  ب ددف بلددغ التتويدد  

(  وا رلدددالاخ 3.4اللسددداب  ألدا  د دددالاد ة ندددة الالدددف ةلدددل التق ددداس ال لددد  )

.(.  ويت س دن يفسدال سق د ل التعلتد س لفعال دة سوئ دل التنلدل 84980التع اري )

التدددرير بدراددة متويددطة  والتدد  يت ددس دن سع ددر يددعل دا ع ددة  الت ددامل   دد 

التعلتددد س  يدددتيدام التنلدددل الت دددامل  إلدددل يدددعل اإلةدددداد  يدددتيدام هددددل  

اإليدددتالاس ج ة واللاادددة إلدددل ال ث دددال مدددس  اإلةدددداد والتيطددد   لتنف دددل الددددروس 

( ودرايددة 6116والليددص الت امل ددة  وهددلا مددا دكدسدد  درايددة كدد  مددس ريددال)

(. كتددا دن سطا ددا التعلدد ل الت ددامل  يواادد  العديددد مددس العقاددا  6110الي دداط )

(  دن 6110والتالس اا  والت  سد ع التعلت س إلل اإلبجام ةند   وي كدد التع قد  )

سطا ا التعل ل الت امل  يلتام  روة ة خاصة مس التدري س الليس  د   يتدوا الون 

تندداهج   ولددلا بفدد   كدداخ. بل ددف ي ورددون  ددادريس ةلددل إدراة اليددال  بدد س ال

ييعل سطا ا هلا النوع مس التناهج  كتدا درد  يلتدام لو ده دطدول مدس التنداهج 

التقل دية  رحالاً للتعارخ والتتارا  التسدتقا  مدس دكثدال مدس سييدص سلدام إلدل 

و ه دطول  إيا ة إلل  دن الا ئا  التدري ة كتا  كال يابقاً غ دال مت دأ  لتطا دا 

 التعل ل الت امل . 

 

السؤال الثاني: هل تختللف اتجاهلات المعلملين بلاختالف الخبلرة أو  نانياً :نتائط

 المستوى التعليمي؟ت

لإلاابدددة ةدددس هدددلا السددد ال سدددل ايدددتيالام التتويدددطا  اللسددداب ة وا رلالا دددا  

التع ارية ألدا  د الاد الدراية ةلل التق اس ال ل  وكاره النتداجج كتدا  د  الجددل 

 التال  
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واالنحرافات المعيارية ألدام أفراد الدراسة  ( المتوسطات الحسابية3الجدول: )

 على المقياس الكلي

الت ه  

 العلت 
 التتوي  الياال 

ا رلالاخ 

 التع اري
 العدد 

 19  26999. 3.4246 5-0 ب الوريوس

 6-10 3.4224 .35259  71 

 
 38  19272. 3.6026  اكثال-11

     

 128  31060. 3.4762 التجتوع 

 47  10974. 3.5887 5-0 درايا  ةل ا

 6-10 3.4407 .45667  9 

 
 23  09031. 3.4536  اكثال-11

     

 79  18841. 3.5325 التجتوع 

      

 66  18523. 3.5414 5-0 التجتوع

 6-10 3.4245 .36237  80 

 
 61  17662. 3.5464  اكثال-11

     

 207  27142. 3.4977 التجتوع 

 

( دةال  واود  الوخ ئاهالية 0النتاجج الحاهال     الجدول )يالب  مس خالل 

   التتويطا  اللساب ة ب س د الاد الدراية    يو  متر الي التستو  التعل ت  

والياال  لديتل. ولفلص د لة الفالوخ ايتيدم الاابف سلل   التاايس األبادي 

 (.2(  وكاره النتاجج كتا هو ما س    الجدول ر ل )ANOVAالتتعدد )
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( ألنر متغيري ANOVA( نتائط تحليل التباين األحادي المتعدد )4الجدول: )

 المستوى التعليمي والخبرة على المقياس الكلي

ميدر  

 التاايس

مجتوع 

 التالبعا 

دراا  

 اللالية

مجتوع 

 التالبعا 
   تة خ 

مستو  

 الد لة

 883. 022.  001. 1 001. الت ه 

       

 020. 3.987  274. 2 547. الياال 

       

 * الت ه 

 الياال 
.683 2 .342  4.980 .008 

       

    069. 201 13.791 اليطأ

         

       207 2547.604 التجتوع

 

( ار    يواد دهال دال إبياج ا للت ه  العلت  ةلل اسجاها  2يتا س مس الجدول)

التعلتا  رلو  اةل ة ايتيدام التنلل الت امل     التدرير.    ب س سف ال 

(  ب س 1010النتاجج إلل دن هناة  الو اً  ا  د لة ابياج ة ةند مستو  د لة  )

ب س التستو  التعل ت  والياال .   د الاد الدراية سعر  لتتر ال الياال  والتفاة 

         ولتعال ة ليالح دي مستو  مس مستويا  الياال    داالي اختاار 

 ش ف   (Scheffe )(.  0للتقاررا  الاعدية كتا هو ما س    الجدول )

 

 أنر( للمقارنات البعدية لمتغير Scheffe( نتائط اختبار شيفي  )5الجدول  : )

 على تصورات المعلمين نحو التكامل سنوات الخبرة

(I) الخبرة (J) الخبرة 

الفروق بين 

-I)  المتوسطات

J) 

 الداللة

0-5 6-10 .1170(*) .029 

 994. 0050.-  اكثال-11 

6-10 0-5 -.1170(*) .029 

 025. (*)1220.-  اكثال-11 

 994. 0050. 5-0  اكثال-11

 6-10 .1220(*) .025 
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( دن هندداة  ال ددا  ا د لددة إبيدداج ة بدد س يددنوا  الياددال  0يتادد س مددس الجدددول)

وكاره هلا الفالوخ ليدالح التتويطة   ( ينوا  والياال   0القي ال  األ   مس )

  وةدم واود  دالوخ دالدة إبيداج ا بد س اليادال  القي ال  التعلت س مس  ئة الياال 

ياج ا ب س اليادال  الطويلدة القي ال  والطويلة  وسا س النتاجج واود  الوخ دالة إب

 والتتويطة وليالح الياال  الطويلة.

( 0ولتوي ح طا عدة التفاةد  بد س الت هد  العلتد  واليادال   الفد   التدال  ر دل )

يا س طا عة التفاة  ب س الياال  والتستو  التعل ت  ألدا  د الاد ة نة الالف ةلدل 

 التق اس ال ل .

 
بين الخبرة والمستوى التعليمي ألدام ( يبين طبيعة التفاعل 2الشكل: رقم )

 أفراد الدراسة على المقياس الكلي

 

( دن التعلت س مس بتلة الدرايا  العل ا و وي الياال  0يالب  مس الف   ر ل )

القي ال  سيوراستل دكثال ايجاب ة رلو  عال ة التعل ل الت امل  مس  وي الياال  

وريوس سيتلل باختالخ الطويلة  ب نتا سيورا  التعلت س مس بتلة الا ال

الياال   ب ف يف ال الف   دن سيورا  التعلت س مس  وي الياال  الطويلة رلو 

ايتيدام التعل ل الت امل  دةلل منتا لد  رحالاجتل مس  وي الياال  التتويطة 

والقي ال . وهلا يعن  دن متر الي الدرايا  العل ا والياال  الطويلة ياهتا    

هاستل رلو  عال ة سطا ا التعل ل الت امل     سلس س سيورا  التعلت س واسجا

التالبلة ا بتداج ة. ويت س دن يفسال  ل     دن سطا ا التعل ل الت امل  يلتام إلل 

خاال  وسدريل ومعال ة مس  ا  التعلت س  و د ي ون لتليس التتر اليس دهالاً    

  بتداج ة.إهالا  سيورا  التعلت س بول دهت ة التعل ل الت امل  لتالم ل التالبلة ا

 

 

ن 
وا

عن
 

 الخبرة

 طبيعة التفاعل بين المؤهل والخبرة 

 بكالوريوس

 دراسات عليا
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 : التوصيات

 سوص  الاابثة    يو  النتاجج الت  سوصله إل تا الدراية إلل ما يل   

 

ةقد ورشا  سدريا ة م ثفة للتعلت س دهنا  اليدمة وسدرياتل ةلل ك ف ة  .0

 ايتيدام التعل ل الت امل     العتل ة التدريس ة.

)التدرير بالفاليا( اللي سطا ا التعل ل الت امل  بأيلوب التدرير الجتاة   .6

يتعاون     دكثال مس معلل  ك  بسل اختياص  العلت   للترلل ةلل مف لة 

 ةدم واود معلت س متدرب س.

 سرويد التدارس باإلم ارا  الال مة لتطا ا التعل ل الت امل . .0

اهتتام كل ا  التالب ة بإةداد التعلت س والتعلتا   ا  اليدمة وسضت س مفتوم  .2

ل     بالامج إةدادهل  وسدرياتل ةلل سطا ق     التدارس التعل ل الت ام

 التتعاورة.

 

 المصادر 

 (. عال ة6119ابالاه ل  بسام والنداخ  ماهال  . ) التنلل ايتيدام 

 ةلل القدر  سنت ة    والنيوص القال ر ة ب س العلوم الطا ع ة الت امل 

 التالبوية العلوم كل ة طلاة لد  التف ال  و تل التفاه ل العلت ة ب 

 (.60) 2مجلة اسلاد الجامعا  العالب ة.  األردن. الجامع ة   

 (. سطويال مناهج التالب ة اإليالم ة للتالبلة 6100دبو شاليخ  شاهال .)

األياي ة    األردن    يو  التنلل التت ام  مس واتة رحال مفال   

مجلة كل ة التالب ة  اامعة ومعلت  التالب ة اإليالم ة    األردن. 
 .009-90( 2)02، ريةاإلي ند

 ( 6111الجالاح  ي ا  راصال .) سطويال مناهج الالياي ا     مالبلة
 التعل ل العام    التتل ة األردر ة التاشت ة    يو  النتلاة الالياي ة 

 ريالة دكتورا  غ ال منفور   القاهال   كل ة التالب ة اامعة ة س شتر.

 ( 6116الجتوري   وينة بنه يل ل بس ة سل.)اليقة الت امل ة  اةل ة الط
   سلق ا األهداخ التالاو     سدرير التطالعة والنيوص لد  

ريالة مااست ال غ ال  طالاا  اليل األول الثاروي بسلطنة ةتان.

 منفور   كل ة التالب ة  اامعة السلطان  ابوس. 

 ( .درا  معلت  وموات  التواد ا اتتاة ة 6110الي اط  ةادال اليل .)

ت امل     بنا  وسدرير منتج التواد بول ايتيدام األيلوب ال

ا اتتاة ة لليف س األول والثار     التالبلة الثاروية بدولة ال ويه. 

 (.20)02  التجلة التالبوية  اامعة ال ويه
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 ( .6112الفالاري   ياب .) رلو التالبوي س والتفال  س التعلت س اسجاها 

مااست ال غ ال . ريالة ا بتداج ة التالبلة    التواد ا اتتاة ة س ام 

 منفور .

 (. 6110الفالب ن    و ي  والطناوي ةفه .) مداخ  سالبوية    سطويال
 القاهال   م تاة األرجلو التيالية. التناهج التعل ت ة.

 ( .اسجاهدا 6100ةاداللت دد  يدلال .) التالبدوي التأه د   دبلدوم طلادة 

مجلدة اسلداد الت دامل .  التنلدل ايدتيدام ارجل ريدة رلدو لردة اختيداص
 .022-068(  6)22 اامعا  الدول العالب ة للتالب ة وةلل النفر 

 ( .التندداهج التعل ت ددة الفلسددط ن ة. 6116ةسدداخ  ةتددال .)6  مجلددة بددوار 

(0  )60-28. 

 (. التيدورا  ا اتتاة ددة 6101 اليفد  ةادد ال داليل   بوة فدة  دمدال .)

– مجلة العلوم اإلرسدار ة وا اتتاة دة  اامعدة ور لدةللفيص اإلرهاب . 

 (.0)01 -الجراجال

   ةتان  األردن .والتعل ل التعلل رحاليا  . 2005 . ملتود يويل  طام 

 الف ال. دار :

 (. 0990ماددارة   تلدد .) األيددلوب الت ددامل   دد  بنددا  التددنتج النحاليددة
 . م يسة التعارخ للطااةة والنفال   ميال. والتطا ا

 (6110التع قددد   ةاددددع بدددس يدددعود.)  التالب دددة التدددنتج الت امل  مسدددتقا
 .29-20  66القاهال   العدد العالب ة.

 ( .دهدال6100الناصدال  ملتدد .) و دا وال تابدة القدالا   متدارس  سددرير 

 اليدل سالم دل التتدارس س لدد  سلسد س  د  العالب ة للرة الت امل  التنلل

السدعودية.  العالب دة بالتتل دة القط دل ملا حدة  د  ا بتدداج  السدادس

 .0001-0009   5 ))مللا  38  التالبوية العلوم درايا  

   (. اسجاها  معلت  اللرة العالب ة    يلطنة ةتدان 6116. )بتدانريال

رلو ايتيدام التنلل الت امل     سدرير اللرة العالب ة    يو  ةدد مس 

  اامعدة ديد وط  ةددد التجلة العلت ة ب ل ة التالب ةالتتر الا   ا  اليلة. 

 يول و.

 ( التالب ة التعلوماس ة والتعلل الفعال"  6112يق س  سلس س" .).مجلة رؤية  
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