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مستوى التفضيالت القرائية لدى مدرسي الفيزياء والتربية الفنية وعالقتها ببعض المتغيرات
The Level Of The Readable Preferences At The Instructors Of Physics And Art And The
Relation Some Variables
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م .م  .عبير قاسم خلف البياتي

ملخص البحث
يهدف البحث معرفة مستوى التفضيالت القرائية لدى مدرسوو الفيزيوء والتربيوة الفنيوة فو مركوز قضوء بعقوبوة ولتحقيو ىواا الهودف

،تكونت عينة البحث من ( )56مدرسء ومدرسة بواقع ( )43مدرسء  ،ومدرسة لمءدة الفيزيء  ،و( )43مدرسء ومدرسة لمءدة التربية
الفنية ،إعد البءحثءن استبءنة تكونت من ( )22فقرة توزعت على ثالثة مجءالت ( الكتب  ،المجالت  ،مواقع االنترنيوت) ،وقود تو

التأكود موون صودقهء بعرضووهء علوى مجموعووة مون الخبوورا  ،كموء تو حسوءب ثبءتهووء بءسوتخدام معءدلووة الفوء كرونبووءخ وقود بلو ()7700
لإلستبءنة ككل ،وقود أظهورت نتوءئ الدراسوة ان مسوتوى التفضويالت القرائيوة للعينوة ككول بلو ( )7760وىو اقول مون حود الكفءيوة

بينمء حققت االنءث نسبة ( )7755وى أكبر من حد الكفءية والمقدر ( ، )7756وبخصوو

الواكور فقود كءنوت ( ،)7733كموء

اظهرت نتيجة البحث ان نوعية التفضيالت القرائية ف مجءل الكتب كءنت ف المرتبة االولى للكتب الدينية لمدرس الفيزيء وف

الكتب الفنية لمدرس التربيوة الفنيوة ،اموء فو مجوءل المجوالت فكءنوت المرتبوة االولوى للمجوالت العلميوة العءموة لمدرسو الفيزيوء ،

وللمجووالت الفنيووة العءمووة لمدرس و التربيووة الفنيووة ،امووء مجووءل مواقووع االنترنيووت فكءنووت المرتبووة االولووى للمواقووع ف و المجووءل الفن و

لمدرس الفيزيء  ،والتربية الفنية ،كمء بينت نتءئ البحث عدم وجود فروق ذات داللة احصءئية لعينة البحث ف متغيورات سونوات
الخدمووة والجوون

والتخصووص ،بينمووء كووءن ىنووءك فوورق دال احصووءئيء عنوود مسووتوى داللووة  7776فو متغيوور المؤىوول التربوووي ولصووءل

حءمل شهءدت المءجستير أو الدكتوراه
الكلمءت المفتءحية :التفضيالت القرائية ،مدرسو الفيزيء  ،مدرسو التربية الفنية

 - 1ادلديرية العامة لًتبية دياىل -االعدادية ادلركزية للبنُت -العراق

 - 2ادلديرية العامة لًتبية دياىل -معهد الفنون اجلميلة للبنات -العراق
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Abstract

This research aims to know the level of the readable preferences at the
instructors of physics and Art in the center of Baquba district. To perform this
purpose, the sample of reasearch was comrised from (65) instructors, male
and female with (34) instructors for the material of phsics and (31) for the
material of Art. The researchers have prepared a questionnare of (22) items
distribated on three fields (The books, magazinesw and sites of the internet)
.and the assurance of it was done by showing on a group of experts
The stability was counted by using the equation of Alfa- kronbakh and
reached (0.77) for total questionnare, while the females achieved the rate of
(0.66) and it is bigger than the extend of sufficiency which was estimated with
(0.65), as for the males they achieved the rate of (0.44). The result showed that
the quality of the readable preferences in the field of the books was in the first
class for the religious books for the instructors of physics and in the Art books
for the instructors of Art education. As for the field of magazines, the first
class and for the Art magazines for the instructors of Art. As for the field of
Art for the sites of internet, the first class was for the sites in the field of Art
for the instructers of physics and Art. The results also showed that there are
nodifference with statistical sign in the changeasbles like. The years of service,
the sex and the speciality while there is a difference with statistical sign at the
sign level (0.05) in the changeable of the qualification and it was in favor of the
.)holders of A.M (master degree) or ph.D (Doctorate degree
The keywards: the readable preferences, the instructors of physics, the
instructors of A
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أ.م .د .ثاني حسين خاجي الشمري
الفصل االول
مشكلة البحث :

ان اذلدف الرئيس للعملية التعليمية والًتبوية يف أي دولة من دول العامل ىو أعداد االنسان  ،وتنمية قدراتو واستعداداتو إذ تسهم الًتبيةة
يف تنمية سلوك الفرد  ،وهتذيبو معتمدة على قابليتو ومهارتو بقصد توجيهها وبناء شخصية متكاملة من مجيع النواحي اجلسمية والعقلية
واخللقية والعلمية والفنية وغَتىا ((فالًتبية احلديثة تنادي بضرورة تنمية مجيع جوانب الشخصية وعدم الًتكيز على جانب منها دون اخر
حىت تستطيع ان تعد الشخصية كاملة )) )1(.لذلك إن مهنة التدريس تتطلب طرح الكثَت من التساؤالت حول ما ىو معروض والتأمل
باسةتمرار يف مةةا ىةةو مقةةروء والتأمةةل يف ادلمارسةةات التدريسةةية مت حتليلهةةا ورسةم اخلطةةم لفهمهةةا وتطويرىةةا م اجةراء عمليةةة التقةةو يف ضةةوء
اخلطم وال تأيت القدرة على التساؤل لةد ادلعلةم اال بكثةرة القةراءة واالطة ( )2ونتيجةة إلدراك البةاحثُت ألمهيةة التفضةي ت القرائيةة ؛إذ
إن ادلعرفة االكادميية والًتبوية ،تسهم يف تعلم مثمر وخاصة إننا نعيش يف عصر التكنولوجيةا واالنفجةار ادلعةريف ،والثقةايف ،فمةن الضةروري
أن نواكب ىذا التطور ونسايره ،فادلعلوم إن كل قدرات اإلبدا واإلبتكار ىي نتيجة طبيعية لعملية القراءة والقةراءة ادلوجهةة ،لةذلك تةأيت
ىةةذه الدراسةةة لتستقصةةي قةراءات ادلعلةةم ،وتقةةارن بةةُت ادلعلمةةُت يف ختصة يعتمةةد علةةى زلتةةو نظةةري واخةةر ميةةداض يقضةةي فيةةو ادلتعلمةةون
معظم وقتهم يف تعلم ادلهارات العملية والعلمية دلدرسي الفيزياء والًتبية الفنية ،كما يسعى الباحثان يف حبثهما معرفة نوعية التفضي ت
القرائية وع قاهتا ببعض ادلتغَتات كاجلنس ،والتخص  ،وسنوات اخلربة  ،فتربز مشكلة البحث بالسؤال االيت -:
ما ىو مستو التفضي ت القرائية لد مدرسو الفيزياء ،والًتبية الفنية وع قتو ببعض ادلتغَتات ؟
أسئلة البحث -:
 -1ما مستو التفضي ت القرائية لد مدرسو الفيزياء والًتبية الفنية وع قتو ببعض ادلتغَتات ؟
-2ما التفضي ت القرائية اليت تتعلق بالكتب لد مدرسو الفيزياء والًتبية الفنية يف مركز قضاء بعقوبة ؟
 -3ما التفضي ت القرائية اليت تتعلق باجمل ت لد مدرسو الفيزياء والًتبية الفنية يف مركز قضاء بعقوبة ؟
 -4ما التفضي ت القرائية اليت تتعلق مبواقع االنًتنيت لد مدرسو الفيزياء  ،والًتبية الفنية يف مركز قضاء بعقوبة ؟
 -5ىل ختتلف نوعية التفضي ت القرائية لد مدرسو الفيزياء ،والًتبية الفنية باخت ف اجلنس ،والتخص
اخلربة ؟

( )1تثقيف الطفل  :فلسفتو واىدافو ومصءدره ووسءئلو  ،اللقءن ،فءروق عبد الحميد ( ، )1970االسكندرية ،منشءة المعءرف ،
( )2التفكير والمنهءج المدرس  ،عبيد ولي وعفءنة عبدو ( ، )2003الكويت ،مكتبة الفالح .

،وادلؤىل الًتبوي ،وسنوات

.190
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أىمية البحث -:
إن استخدام القراءة ادلوجهة يسهم يف حتقيق أغلب أىداف تدريس مادة الفيزياء ومادة الًتبية الفنية من حيةث ادليةول  ،واالجتاىةات
العملية  ،وحب االستط العلمي ،فتتجلى أمهية البحث احلايل مبا يلي :
 أمهية التفضي ت القرائية دلدرسي الفيزيةاء والًتبيةة الفنيةة لوجةود مشةًتكات يف زلتةو كتةاب الفيزيةاء وزلتةو مةادة الًتبيةة الفنيةة
كما يف الصوت والضوء  ،وتطبيقات قوانُت نيوتن يف احلركة .
 التقارب بُت مدرسو الفيزياء  ،والًتبية الفنية يف التأكيد على اجلانب العملي ،واستخدام الوسائل التعليمية
 ميكن أن يقدم ىذا البحث مؤشرات اساسية تسهم يف تطوير ادلكتبات ادلدرسية .
أىداف البحث
 -1معرفة مستو التفضي ت القرائية لد مدرسو الفيزياء  ،والًتبية الفنية
 -2حتديد التفضي ت القرائية اليت تتعلق بالكتب لد مدرسو الفيزياء  ،والًتبية الفنية.
 -3حتديد التفضي ت القرائية اليت تتعلق باجمل ت لد مدرسو الفيزياء  ،والًتبية الفنية
 -4حتديد التفضي ت القرائية اليت تتعلق مبواقع االنًتنيت لد مدرسو الفيزياء والًتبية الفنية.
حدود البحث :
رلتمع البحث يشمل على .
 مدرسو مادة الفيزياء ،ومدرساهتا والبالغ عددىم (  ) 97مدرسا ومدرسة يف مركز بعقوبة

 مدرسو مادة الًتبية الفنية  ،ومدرساهتا للمرحلة الثانوية والبالغ عددىم ( )65مدرسا ومدرسة يف مركز بعقوبة
 الفصل االول من العام الدراسي 2118-2117
تحديد المصطلحءت :
المدرس .Teacher
ىو القائد الًتبوي الذي يتصدر لعملية توصيل اخلربات ،وادلعلومات الًتبوية ،وتوجيو السلوك لد ادلتعلمُت  ،وتدريبهم على ادلهارات ،
()1
وشىت جوانب السلوك ،واالخت ف خيوض معركتو ضد اجلهل والتعلم س حو االميان باهلل تعاىل ،ونور العلم الذي يتحلى بو .
القرا ة .Reading
( )1معل القرن الحءدي والعشرين اس

اعداده وتأىيلو  ،ربيع ،ىءدي مشعءن وطءرق أحمد الدليم ( ، )2009عمءن ،

. 13
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ىي (عملية عقلية ،انفعالية تشمل تفسَت الرموز ،والرسوم اليت يتلقاىا القارئ عن طريق عينية ،وفهةم ادلعةاض ،والةربم بةُت اخلةربة السةابقة
(2
وىذه ادلعاض واالستنتاج ،واحلكم ،وحل ادلشك ت )
التفضيالت القرائية .Reading Preferences
تعرف إجرائيا يف ىذه الدراسة على اهنا ادلواد القرائية االكثر مطالعة(االعتيادية وااللكًتونية ) ما عدا الكتب ادلدرسية اليت ىي
يف متناول ادلدرس ،والطالب ،وحتدد بادلواد القرائية االكثر مطالعة من قبل الفرد من خ ل االستبانة ادلعدة من قبل الباحثُت .
ُ
الفصل الثءن
خلفية نظرية ودراسءت سءبقة
اوالً :خلفية نظرية
التفضيالت القرائية
يشَت عبد الرحيم ( )1998اىل مسامهة القراءة ادلوجهة يف حتقيق أغلب أىداف تدريس العلوم عامة والفيزيةاء خاصةة مةن حيةث تنميةة
ادليةةول واالجتاىةةات العلميةةة وحةةب االسةةتط العلمةةي ومهةةارات حةةل ادلشةةك ت  ،وان الق ةراءة احلةةرة مل تعةةد قاصةةرة علةةى الفهةةم والنقةةد
واالنتفةةا ةةا يف حةةل ادلشةةك ت بةةل اهنةةا اصةةبحت تركةةز علةةى التوصةةل اىل ع قةةات جديةةدة وذلةةك بةةالتعمق يف الةةن وبنةةاء فكةةر جديةةد
()1
ومبتكر بتوليد افكار جديدة من االفكار ادلكتوبة .
فةالقراءة أصةةبحت هتةةدف اىل فهةةم القةةارئ واسةةتيعابو دلةةا يقةرأ  ،فضة عةةن تفاعلةةو مةةع ادلةةادة ادلقةةروءة ،ونقةةدىا ،واالنتفةةا
()2
مواقف حياتية سلتلفة.

ةةا يف مواجهةةة

ويةةر الباحثةةان أن مدرسةةي مةةادة الفيزيةةاء  ،والًتبيةةة الفنيةةة ميكنهمةا االسةةتعانة بالتفضةةي ت القرائيةةة وبالتةةايل ميكةةن وضةةع النتةةائ ادلتحققةةة
موضةةع التطبيةةق داخةةل ادلؤسسةةات التعليميةةة ،واالفةةادة مةةن نتائجهةةا يف مسةةاعدة ادلدرسةةُت يف اختيةةار طرائةةق جديةةدة وأسةةاليب تسةةاعد يف
تنمية ادلهارات العلمية والًتاكيب اللغوية واالدبية  ،والقدرات القرائية وبناء شبكات عقلية تسهل يف عملية توليةد أفكةار متنوعةة وأصةيلة
بط قة ويسر وتساعد يف التوسع والتنو مبوضوعات القراءة والفهم والنقد .

( )2تعل االطفءل المهءرات القرائية والكتءبية  ،البجة ،عبد الفتءح (( ، )2003ط،)2عمءن ،دار الفكر ،

.198

( )1ضعف التحصيل الدراس وأسبءبو وعالجو  ،عءبد ،رسم عل (.)2008عمءن (االردن ):دار جرير للنشر والتوزيع .

( )2القرا ة الحرة لدى معلمين المستقبل مجلة البحث ف التربية وعل النف

 ،عبد الرحي سءم جميل ( ،: )1998المجلد( )11العدد(. )3
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أ.م .د .ثاني حسين خاجي الشمري
أىمية القرا ة

ىي ادلدخل احلقيقي لتنمية التفكَت يف مستوياتو العليا ،حيث إن القارئ يف زلاوالتو إعادة صياغة االفكار ،وتقيم أراءه حول
مضامُت ما يقرأ يف عملية التفكَت تستدعي إعادة اخلربات ادلخزونة ،والقيام بأشكال من التفاع ت ادللموسة لتوليد أفكار وحلةول
()1
قد ال تكون مألوفة أحيانا وىو ما يؤدي اىل تطوير البيئة الذىنية للقارئ
يشةةَت (مةةدكور  ) 2119،بةةأن الق ةراءة دتكةةن القةةارئ مةةن توليةةد ادلعةةاض ،وإنتةةاج األفكةةار ،وتنشةةيم الةةذىن ليمةةارس عمليةةات عقليةةة
()2
عديدة ومتنوعة ،وتساعد على تكوين اإلحساس اللغوي ،والتذوق دلعاض اجلمال وصوره فيما يستمعون وفيما يقرؤون ويكتبون.
وحسب (احلوامدة  )2111،بأن "القراءة تُعد متعة للنفس وغذاء للعقل والروح"

()3

يشةةَت (عطيةةة  ) 2116،اىل ثة ث سةًتاتيجيات يف القةراءة وىةةي سةًتاتيجية نشةةاو القةراءة ادلوجةةو ،سةًتاتيجية نشةةاو التفكةةَت
ادلوجو يف القراءة ،سًتاتيجية القراءة الناقدة ،وتُعد سًتاتيجية القراءة الناقدة من بُت اىم انوا القراءة وأجةداىا نفعةا السةيما اهنةا تتعامةل
مةةع نصةةوت مكتوبةةة قةةد حتتمةةل بعةةض ادلغالطةةات أو تتضةةمن افكةةارا جةةديرة باالىتمةةام عنةةدما ختضةةع لعمليةةة حتليةةل ونقةةد وتقةةو ؛ فعلةةى
القراءة الناقدة يتوقف قبول ادلضمون وتأييده ونشره مدعوما باألدلة والرباىُت اليت تثبت صحتو وجدواه او دحضو مدعوما حبج الرفض
وعدم القبول(.)4
واسةةتنادا علةةى ذلةةك فةةأن التفضةةيل القرائةةي دلةةا يقرئةةو مدرسةةو الفيزيةةاء  ،والًتبيةةة الفنيةةة ميكةةنهم مةةن التميةةز بةةُت أفكةةار حقيقيةةة ختةةدم الواقةةع
االجتماعي  ،وتسهم يف تطوير العملية التعليمية  ،وبُت كتابات مزيفة لألفكار اختلطت فيها االوراق مستندة على مةا ينشةر يف وسةائل
االع م ادلختلفة وما ي طلعون عليو من خ ل صفحات التواصل االجتماعي ( ادلاسنجر  ،والفايرب ،والواتساب ،وغَتىا) .
صفءت القءرئ العلم الجيد :
يتصف القارئ العلمي اجليد بعدد من الصفات( )1ميكن ذكر بعضها كااليت :
 حتديد اذلدف من اراء قراءتو ألي ن

 الوعي بأن القراءة العلمية ىي عملية تفاعلية بنائية تتم من خ ل بناء ادلعٌت اعتمادا على اخلربة الشخصية والن

( )1فنون اللغة العربية  ،السيلت ،فراس (..)2008عمءن (االردن):جدارا للكتءب العءلم أربد (االردن ):وعءل الكتب الحديث ،
( )2تدري

فنون اللغة العربية النظرية والتطبي  ،مدكور ،عل أحمد (.)2009عمءن (االردن):دار المسيرة للنشر والتوزيع ،

ادلكتوب .

.3

.126

( )3وصف أخطء القرائة الجهرية وتحليلهء لدى طلبة الصف الثءلث االسءس ف محءفظة اربد وعالقتهوء بوبعا المتغيورات  ،الحوامودة ،محمود (.)2010المجلوة
االردنية ف العلوم التربوية ،المجلد (،)6العدد (، )2

.109

( )4التعل انمءط ونمءذج عطية ،محسن عل ( ،)2016دار صفء للنشر والتوزيع  ،ط،1
( )1طرائ العلوم مفءىي وتطبيقءت عملية  ،أمبو سعيدي ،عبداهلل بن خمي

. 416 -405

وسليمءن محمد البلوش (،)2009دار المسيرة للنشر والتوزيع ،ط،1عمءن .
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 ادراك قيمة القراءة والثقة بأهنا مدعمة للفهم ،وتثري خلرباتو واالىتمام واالحتياجات الشخصةية ،وأهنةا منبةع ثةري يسةاعد علةى
حل ادلشك ت .
 القدرة على تقييم الن العلمي واحلكم على واقعية ادلعلومات والتفسَتات الواردة فيو .
 القدرة على حتديد االفكار الرئيسية ادلوجودة يف الن

.

 القةةدرة علةةى اسةةتغ ل مفةةردات الةةن السةةتخراج ادلعةةٌت ادلتضةةمن يف الةةن بشةةكل جيةةد والقةةدرة علةةى اسةةتخدام ادلصةةطلحات
ومرادفاهتا بشكل ميكنو من فهم التشبيهات والع قات ادلتضمنة يف الن واثرائها .
 القدرة على اعةادة صةياغة أفكةار القةراءة للوصةول اىل الع قةات ادلنطقيةة بينهةا ،والقةدرة علةى ترتيبهةا بشةكل متسلسةل حسةب
درجة أمهيتها .
 القدرة على اعادة حتويل الن
عند احلاجة اليها .

اىل صورة سلتلفة كادللخصات بصورة ال ختل بادلعٌت ،وأن يضع عنةاوين جانبيةة لكةل فقةرة منهةا

 تكوين صورة ذىنية منظمة للمعلومة اليت يقرأىا حبيث يسهل درلها وختزينها يف الذاكرة طويلة ادلد .

 القدرة على الربم بُت ادلعلومات ادلتفرقة وادلوجودة يف بداية وهناية الن من أجل احلصول على ادلعٌت ادلوجود يف الن
 القدرة على استخدام عمليات ادلقارنة والتحليل والنقد والتقييم للمعلومات الواردة يف الن


.

ثءنيءَ :الدراسءت السءبقة :

دراسة (سليمان بن زلمد البلوشي)2119،

()1

ىةةدفت ىةةذه الدراسةةة اىل البحةةث يف معةةدالت والتفضةةي ت القرائيةةة لةةد شلارسةةي سلتلةةف الةةذكاءات ادلتعةةددة مةةن الطلبةةة ادلعلمةةُت يف
ختصة العلةةوم والًتبيةةة الرياضةةية ،ويف مةةد أخةةت ف التخصة واجلةةنس وادلسةةتو االكةةادميي والسةةنة الدراسةةية  .طبقةةت الدراسةةة علةةى
( )317طالبا وطالبة من السنوات الثانية والرابعة صممت اداتان الغراض البحث :قائمة مسح الذكاءات ادلتعددة ،واستبانة التفضي ت
القرائية  ،وأشارت النتائ اىل ان الذكاء ادلنطقي الرياضي كان االكثر بروزا ،م الذكاء االيقاعي والذكاء الطبيعي ،بلغ معدل القرائي العام
للعينة (2338من)5311وىو ضمن مستو ادلطالعة النادرة  ،بينما مل تكن ىناك فروق فردية ذات داللة احصائيا بُت الذكور واالناث
.وبالنظر اىل نو ادلقروء صلد شيو قراءة الكتب الدينية والعلمية والروايات ومواقع االنًتنيت العملية والرياضية عند أغلب الفئات
دراسة ميمونة بنت درويش (.)3996

()2

هتدف ىذه الدراسة اىل معرفة التفضي ت القرائية يف رلال الًتبية االس مية لةد طة ب ادلرحلةة الثانويةة وطالباهتةا ،حيةث تكةون رلتمةع
الدراس ة ةةة م ة ةةن () 27383طالب ة ةةا وطالب ة ةةة بالص ة ةةفُت الث ة ةةاض والث ة ةةانوي والثال ة ةةث الث ة ةةانوي ،بالقس ة ةةمُت العلم ة ةةي واالد للع ة ةةام الدراس ة ةةي
( )1طرائو العلوووم مفووءىي وتطبيقووءت عمليووة  ،أمبووو سووعيدي ،عبووداهلل بوون خمووي

وسووليمءن محموود البلوشو (،:)2009دار المسوويرة للنشوور والتوزيوع ،ط،1عمووءن

الراشوويدي ،ثريووء حموود ( : ) 2006فءعليووة القورا ة العمليووة الموجهووة فو توودري

العءشر ،رسءلة مءجستير غير منشورة ،جءمعة السلطءن قءبوس ،سلطنة عمءن .

االحيووء علووى التحصوويل وتنميووة مهووءرات الفهو القرائو لوودى طءلبووءت الصووف

( )2التفضيالت القرائية ف مجءل التربية االسالمية لطالب المرحلة الثءنوية  ،ميمونة بنت درويش بن الحءج ،)1995(،سلطنة عمءن ،جءمعة السلطءن قءبوس
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1994/93م،موزعُت على مناطق السلطنة مجيعها واشتملت عينة الدراسة على ()1415طالبةا وطالبةة وقةد اختةَتت بطريقةة عشةوائية
.وقد أظهرت نتائ الدراسة فروق ذات داللة أحصائية بُت متوسطات درجات الط ب والطالبات ،تعود لعامل اجلنس (ذكر ،انثى )يف
أحد عشر رلاال من رلاالت التفضي ت القرائية ،عشرة منها لصاحل الطالبات  ،ورلال واحد لصاحل الط ب وىو رلال النظم االس مية
 ،وظهرت فروق ذات داللة احصائية تعز جلنس الطالب (ذكر ،انثى)يف ث ثةة عوامةل مةؤثرة يف التفضةي ت القرائيةة لصةاحل الطالبةات،
كما ظهرت فروق ذات داللة احصائيا تعود لعامل التخص
-4دراسة المعموري (.)2735

(علمي ،اد )يف سبعة من اجملاالت الًتبية االس مية ،لصاحل القسم .

()3

ىدفت الدراسة اىل معرفة أثر أمنوذج أنتوض للقراءة ادلوجو يف حتصيل ط ب الصف الثالث ادلتوسم يف مادة الفيزياء وحب االستط
العلمي اقتصرت الدراسة على صف الثالث ادلتوسم يف مدرسة طارق بن زياد التابعة دلديرية تربية دياىل –مجهورية العراق ،تكونت
عينة البحث من ()57طالبا ميثل ()25طالبا منهم اجملموعة التجريبة و ()32طالبا ميثلون اجملموعة الضابطة ،توصل الباحث اىل تفوق
اجملموعة التجريبية اليت درست باعتماد أمنوذج أنتوض للقراءة ادلوجو على اجملموعة الضابطة يف اختبار التحصيل ويف حب االستط
العلمي .
 -3دراسة ايمءن وسءل ()2730

()2

ىدفت الدراسة اىل معرفة افضل التفضي ت القرائية وفق الذكاءات ادلتعددة اليت ميارسها طلبة قسم الرياضيات يف كلية الًتبية االساسية
وطلبة كلية الًتبية البدنية وعلوم الرياضة يف جامعة دياىل ،قام الباحثان بإعداد اداتُت ومها قائمة دلسح الذكاءات ادلتعددة بواقع مخس
فقرات لكل ذكاء  ،واستبانة للتفضي ت القرائية بواقع (  )17فقرة  ،اظهرت نتيجة البحث ان الذكاءات ( ادلنطقي  ،بصري  ،ذايت ،
االجتماعي ) ىي االكثر شلارسة بُت كلية الًتبية االساسية  ،اما بالنسبة لعينة كلية الًتبية البدنية وعلوم الرياضية فقد دتيزت باستخدام
( اميان وسامل ،
الذكاءات ( حركي  ،منطقي  ،اجتماعي  ،وىناك نتائ اخر  ،فض عن التوصيات وادلقًتحات.

):2117

الفصل الثءلث
منهجية البحث واجرا اتو
منه البحث

( )1اثر أنموذج أنتون للقورا ة الموجوو فو تحصويل موءدة الفيزيوء وحوب االسوتطال العلمو لودى طوالب الصوف الثءلوث المتوسوع  ،المعمووري ،عصوءم عبود العزيوز
محمد عبءس (،)2016العراق ،مجلة دراسءت عربية ف التربية وعل النف

،العدد .72

( )2معدل التفضيالت القرائية وف الاكء ات المتعددة الت يمءرسهء طلبة قس الريءضيءت ف كلية التربية االسءسية وطلبة كلية التربية البدنية وعلوم الريءضة ف
جءمعة ديءلى ،ايمءن كءض  ،وسءل ىوب
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اعتمد الباحثان يف ىذه الدراسة ادلنه الوصفي ألنو " احةد اشةكال التحليةل والتفسةَت العلمةي ادلةنظم لوصةف ظةاىرة أو مشةكلة زلةددة
وتصويرىا باالرقام من خ ل مجع البيانات وادلعلومات وحتليلها وتفسَتىا بطريقة علمية دقيقة"(. )1

مجتمع البحث
تكةةون رلتمةةع الدراسةةة مةةن مجيةةع مدرسةةي ادلرحلةةة الثانويةةة الةةذين يدرسةةون الفيزيةةاء والًتبيةةة الفنيةةة يف ادلةةدارس الثانويةةة النهاريةةة يف
مركةةز قضةةاء بعقوبةةة التةةابع اىل زلافظةةة ديةةاىل للعةةام الدراسةةي( ) 2118 – 2117م ،والبةةالغ عةةددىم ( )2() 177مةةدرس ومدرسةةة ،
وجدول ( )1يوضح ذلك
جدول ( )1توزيع رلتمع البحث يف مركز بعقوبة حسب اجلنس والتخص
عدد المدرسين والمدرسءت

التخصص

المجمو

ذكور

انءث

فيزيء

30

67

90

تربية فنية

25

63

07

عينة البحث
مت اختيار عينة البحث على النحو االيت
حصر مجيع مدرسي الفيزياء  ،والًتبية الفنية يف ادلرحلة الثانوية يف مركز القضاء ادلذكور وقد بلغ عددىم ( ،)177ومت اختيار(
 )65مدرسا ومدرسة بواقةع ( )34مةدرس ومدرسةة دلةادة الفيزيةاء و ( )31مةدرس ومدرسةة دلةادة الًتبيةة الفنيةة بطريقةة عشةوائية ،حبيةث
تشةةكل نسةةبة  1336مةةن رلتمةةع البحةةث  ،واجلةةداول ( )2و ( )3و( )4و( )5توضةةح توزيةةع أفةراد عينةةة البحةةث حسةةب سةنوات اخلةةربة
وادلؤىل الًتبوي واجلنس ،والتخص على الًتتيب.
جدول ( )2توزيع عينة البحث حسب سنوات اخلربة
سنوات الخبرة

التكرار

النسبة المئوية

اقل من ( )37سنوات

36

7724

اكثر من ( )37سنوات

67

7700

( )1منءى البحث ف العلوم التربوية والنفسية  ،المنيزل ،عبداهلل وعدنءن العتوم (، .)2010ط ،1اثرا للنشر والتوزيع ،عمءن.
( -)2المعلومءت حول اعداد المدرسين والمدرسءت ت الحصول عليهء من المديرية العءمة لتربية ديءلى  /التخطيع
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%377
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أ.م .د .ثاني حسين خاجي الشمري

جدول ( )4توزيع عينة البحث حسب المؤىل التربوي
المؤىل التربوي

التكرار

النسبة المئوية

بكءلوريوس

63

7704

مءجستير او دكتوراه

33

7730

المجمو

56

%377

جدول ( )3توزيع عينة البحث حسب الجن
التكرار

النسبة المئوية

الجن
ذكور

20

7732

انءث

40

7760

المجمو

56

%377

جدول ( )6توزيع عينة البحث حسب التخصص
التخصص

التكرار

النسبة المئوية

فيزيء

43

7762

تربية فنية

43

7730

المجمو

56

%377

اداة البحث
دتثلت اداة البحث يف استبانة جلمع ادلعلومات  ،وقد مر بناء االستبانة باخلطوات االتية:
تصمي االستبءنة :دف حصر العبارات ادلناسبة ل ستبانة  ،راجع الباحثان عددا من الدراسات السابقة كدراسة (البلوشي ،)2111
ودراس ةةة (امي ةةان وس ةةامل ، )2117،وبع ةةض ادلوض ةةوعات ال ةةيت تتعل ةةق ب ةةالقراءة والتفض ةةي ت القرائي ةةة ،للمدرس ةةُت وادلدرس ةةات يف ادلؤسس ةةة
التعليميةةة  ،وتطلةةب ذلةةك توزيةةع اسةةتبانة مفتوحةةة علةةى عينةةة مةةن رلتمةةع البحةةث والطلةةب مةةنهم االجابةةة علةةى سةؤال عةةام وىةةو  :مةةا ىةةي
ادلواضةةيع الةةيت تفضةةلها يف الق ةراءة اخلارجيةةة ؟  ،وبعةةد ذلةةك اسةةتطا الباحثةةان حتويةةل اجابةةات ادلدرسةةُت وادلدرسةةات اىل عبةةارات تكةةون
مبجموعها رلاالت االستبانة اليت بلغ عددىا ( )3رلاالت تشمل ( )22فقرة وكااليت:
 -1اجملال االول  :الكتب وتشمل ( )7فقرات.
 -2اجملال الثاض :اجمل ت وتشمل ( )8فقرات.
 -3اجملال الثالث :مواقع االنًتنيت وتشمل ( )7فقرات.
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م .م  .عبير قاسم خلف البياتي

واختةةذ الباحثةةان مقيةةاس ليكةةرت اخلماسةةي التقةةدير ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5لإلجابةةة عةةن كةةل فقةةرة  ،مةةن خ ة ل حسةةاب ادلتوسةةم ادلةةرجح
ومعدل التفضي ت القرائية .
صالحية فقرات االستبءنة وصدقهء
مت عرض االستبانة على رلموعة من اخلرباء وادلختصُت يف رلال طرائق تدريس الفيزياء والًتبية الفنية وعلم النفس ملحق(  ، ) 1وطلب
منهم الباحثان:
 – 1بيان مد ص حية الفقرات لقياس التفضي ت القرائية لد مدرسي الفيزياء والًتبية الفنية
 - 2تعديل أو حذف أو اضافة أية فقرة ير ادلختصون أهنا مناسبة أو غَت مناسبة .

 - 3ص حية البدائل ادلوضوعة أمام الفقرات .
وبعد االخذ مب حظاهتم  ،مت االبقاء على مجيع الفقرات بعد تعديل بعض منها ومل يتم حذف أي واحدة منها ألهنا نالت
موافقة )  ( % 80منهم فأكثر ؛أذ تعد الفقرة صاحلة إذا نالت موافقة )  ( % 80فأكثر من اخلرباء ادلتخصصُت ،
وبذلك مت التأكد من صدق االستبانة الظاىري
تطبي االستبءنة على عينة استطالعية وحسءب الثبءت
وزعت االستبانة على عينة مكونة من ( )22مدرس ،ومدرسة من غةَت عينةة البحةث وطلةب مةنهم االجابةة بدقةة عةن فقةرات االسةتبانة،
ومت است م االستبانات يف اليوم التايل ،وبعد حتليل النتائ مت حساب معام ت االتساق الداخلي اليت تبُت مد ارتباو كل رلةال مةن

رلاالت االستبانة واجملمو الكلي لفقراهتا ،واجلدول ( )6يوضح ذلك.

جدول ( )6معءمل ارتبءط كل مجءل من مجءالت التفضيالت القرائية لدى مدرسو الفيزيء والتربية الفنية
المجءل

ت

عدد الفقرات

معءمل االرتبءط

1

المجءل االول (الكتب)

7

2..0

0

المجءل الثءن المجالت)

8

2..0

3

المجءل الثءلث ( مواقع االنترنيت)

7

2..8

ثبءت المقيءس:
باالعتمةةاد علةةى النتةةائ الةةيت مت احلصةةول عليهةةا مةةن التطبيةةق االسةةتط عي ل سةةتبانة مت حسةةاب ثبةةات ادلقيةةاس باسةةتخدام معادلةةة الفةةا

كرونباخ وكانت القيم دلعامل الثبات كما يوضحها جدول ()7
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مستوى التفضيالت القرائية لدى مدرسي الفيزياء والتربية الفنية وعالقتها ببعض المتغيرات
أ.م .د .ثاني حسين خاجي الشمري

م .م  .عبير قاسم خلف البياتي

جدول ( )7معءمالت الثبءت لمجءالت استبءنة التفضيالت القرائية
المجءل

عدد الفقرات

معءمل الثبءت

1

7

2.76

0

8

2.79

3

7

2.71

االستبءنة ككل

00

277

يتضح من اجلدول السابق أن قيم معامل الثبات عالية شلا يطمئن الباحث باستخدام االستبانة يف قياس التفضي ت القرائية لد
مدرسو الفيزياء والًتبية الفنية
الصورة النهءئية لالستبءنة
بعةةد حسةةاب معامةةل االرتبةةاو والثبةةات ،أصةةبحت االسةةتبانة يف صةةورهتا النهائيةةة تتكةةون مةةن (  )22فقةةرة  ،وبةةذلك تكةةون اعلةةى درجةةة
ل سةةتبانة ( ، )112وأقةةل درجةةة ( )22وملحةةق ( )2يوضةةح اسةةتبانة قيةةاس التفضةةي ت القرائيةةة لةةد مدرسةةو الفيزيةةاء والًتبيةةة الفنيةةة
بصيغتها النهائية.
تطبي اجرا ات البحث
سارت اجراءات البحث على النحو االيت:
 مت اختيار عينة البحث من مدرسي الفيزياء  ،والًتبية الفنية بواقع ( )49من مدرسي الفيزياء ومدرساهتا و( )41من مدرسي
الًتبيةةة الفنيةةة ومدرسةةاهتا  ،طبقةةت االسةةتبانة علةةى عينةةة البحةةث يف الفصةةل الدراسةةي االول مةةن العةةام الدراسةةي ( – 2117
 ) 2118م  ،وق ة د مت توزيةةع االسةةتبانة عةةن طريةةق اللقةةاء ادلباشةةر وكةةذلك االسةةتعانة بةةبعض الةةزم ء والةةزمي ت مةةن ادلدرسةةُت،
فض عن استخدام الفايرب والواتساب يف التواصل  ،واستغرقت عمليةة توزيةع االسةتبانات ومجعهةا سةبعة ايةام (مةن /)15-9
 2118 /11وقةةد تضةةمنت االسةةتبانة بصةةورهتا النهائيةةة ( )22فقةةرة  ،وكةةل فقةةرة تُعةةد احةةد التفضةةي ت القرائيةةة دلدرسةةي
الفيزياء والًتبية الفنية.
 مت تصحيح االستبانة وفقاً دلفتاح التصحيح  ،حبيث كانت قيم درجة الصعوبة كااليت:
اطءلعهء يوميء =  ، 6اطءلعهء اسبوعيء =  ، 3اطءلعهء شهريء =  ، 4اطءلعهء نءدرا =  ، 2ل اطءلعهء =  ، 3م رتبت
البيانات إلجراء التحلي ت اإلحصائية ادلناسبة .

 الوسءئل االحصءئية المستخدمة

استعان الباحثان بالربنام االحصائي  spssيف احلصول على النتائ من خ ل استخدام الوسائل االحصائية االتية :
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مستوى التفضيالت القرائية لدى مدرسي الفيزياء والتربية الفنية وعالقتها ببعض المتغيرات
أ.م .د .ثاني حسين خاجي الشمري
( )1االختبار التائي لعينتُت مستقلتُت
()2

م .م  .عبير قاسم خلف البياتي

()1

معادلة بَتسون حلساب معامل االرتباو

()2

( )3معادلة الفا كرونباخ  :حلساب ثبات االستبانة

()3

الفصل الرابع
عرض النتءئ

وتفسيرىء والتوصيءت والمقترحءت

اوالً :عرض النتءئ وتفسيرىء
فيما يلي عرض للنتائ اليت مت احلصول عليها باستخدام اداة البحث وبعد إجراء ادلعاجلات اإلحصائية وفقاً ألسئلة الدراسة ومتغَتاهتا ،
ولتةةوخي الدقةةة وادلوضةةوعية يف حتديةةد التفضةةي ت القرائيةةة  ،قةةام الباحثةةان بإ ةةاد القةةيم احلسةةابية الفعليةةة للخيةةارات ادلتاحةةة لعينةةة البحةةث
لإلجابة عن بنود االستبانة وفقا دلقياس ليكرت اخلماسي
ومت حتديةةد طةةول ادلةةد  ، 4 = 1- 5طةةول الفئةةة =  ، 1381 = 5 ÷ 4ويةةتم اضةةافة ىةةذه القيمةةة اىل اقةةل قيمةةة يف االسةةتبانة وىةةي (
واحد صحيح) ،وبذلك يصبح تقسيم مد ادلتوسطات ادلرجحة لإلجابات كما يشَت جدول (:)8
جدول ( )0درجة الصعوبة والمتوسع المرج :
التفضيل القرائ

المتوسع المرج

ل اطءلعهء

 –3اقل من 370

اطءلعهء نءدرا

 -3707اقل من 2757

اطءلعهء شهريء

 -2757اقل من 4737

اطءلعهء اسبوعيء

 -4737اقل من 3727

اطءلعهء يوميء

6 -3727

لإلجابة عن السؤال ( )1والذي ين

:ما مستو التفضي ت القرائية لد مدرسو الفيزياء والًتبية الفنية يف مركز قضاء بعقوبة

وقةةد مت حتديةةد درجةةة حةةد الكفايةةة للقيةةاس ب ة  %66مةةن الدرجةةة الكليةةة للمقيةةاس ولإلجابةةة علةةى الس ةؤال قةةام الباحثةةان بتطبيةةق اسةةتبانة
التفضي ت القرائية على عينة البحث م حساب ادلتوسطات للمجاالت الث ث والدرجة الكلية  ،واجلدول (  ) 9يوضح ذلك

( )1االحصء وتطبيقءتو ف العلوم التربوية والنفسية  ،البيءت  ،عبد الجبءر توفي ( ، .)2008ط ،1اثرا للنشر والتوزيع ،عمءن .
( )2القيءس والتقوي ف العملية التربوية  ،الدليم  ،احسءن وعدنءن المهداوي (، .)2005ط،2مكتبةاحمدالدبءغ،بغداد.

( )3منءى البحث العلم تصمي البحث والتحليل االحصءئ  ،البطش ،محمد وفريد كءمل (، .)2007ط،1دارالمسيرة،عمءن.
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مستوى التفضيالت القرائية لدى مدرسي الفيزياء والتربية الفنية وعالقتها ببعض المتغيرات
م .م  .عبير قاسم خلف البياتي

أ.م .د .ثاني حسين خاجي الشمري

جدول ( ) 9
المتوسطءت الحسءبية واالنحرافءت المعيءرية والنسب المئوية لدرجءت عينة البحث ف استبءنة التفضيالت القرائية
الجن

العدد

المتوسع الحسءب

االنحراف النسبة المئوية للاين تزيد

النسبة المئوية للاين تقل

الدرجة من 112

المعيءري

ذكور

07

71.8

2.00 11.02

2..6

اناث

38

70.0

2.66 12.72

2.30

اجملمو

6.

70.11

2..7 12.01

2.03

درجته عن %6.

درجته عن %6.

وي حظ من اجلدول ( )9ان النسبة المئوية للاين تزيد درجته عن  %6.من الذكور ىو  ، 1344اما النسبة المئوية للاين
تزيد درجته عن  %6.من االناث فقد كانت  ، 2.66بينما كانت النسبة المئوية للاين تزيد درجته عن  %6.لكافة
افراد العينة ىي  2..7وىي نسبة تشكل اكثر من نصف العدد من عينة اجملتمع.

ولإلجابة عن االسئلة  ) 4 ،3 ،2من اسئلة البحث واليت تن

:

 .1ما التفضي ت القرائية اليت تتعلق بالكتب لد مدرسو الفيزياء والًتبية الفنية يف مركز قضاء بعقوبة؟.
 .2ما التفضي ت القرائية اليت تتعلق باجمل ت لد مدرسو الفيزياء والًتبية الفنية يف مركز قضاء بعقوبة؟.
 .3ما التفضي ت القرائية اليت تتعلق مبواقع االنًتنيت لد مدرسو الفيزياء والًتبية الفنية يف مركز قضاء بعقوبة؟.
لقةةد مت اسةةتخراج ادلتوسةةطات احلسةةابية  ،واالضلرافةةات ادلعياريةةة جلميةةع عبةةارات اجملةةال االول مةةن التفضةةي ت القرائيةةة (الكتووب) ونوضةةح
ذلك باجلدول رقم ( ،)9ولعبارات اجملال الثاض (اجمل ت) كما يف جدول رقم ( ، )37ولعبةارات اجملةال الثالةث (مواقةع االنًتنيةت) كمةا

يف جدول رقم (.)33
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مستوى التفضيالت القرائية لدى مدرسي الفيزياء والتربية الفنية وعالقتها ببعض المتغيرات
م .م  .عبير قاسم خلف البياتي

أ.م .د .ثاني حسين خاجي الشمري

جدول ( )37التفضيالت القرائية ف المجءل االول (الكتب)
الفقرات

مدرسو الفيزيء
المتوسع
الحسءب

مدرسو التربية الفنية
االنحرا

ف

الترتيب التقدير

المعيءر

ي

المتوس

االنحرا

الحسء

المعيءري

4

3725

ط
ب

كتب دينية

3744

3774

3

مطءلعة

كتب فيزيءئية

3

7709

2

مطءلعة

كتب فنية

4744

3740

6

مطءلعة

كتب اجتمءعية

4744

3723

3

مطءلعة

كتب الشعر

4

3725

5

مطءلعة

كتب الروايءت

476

3722

4

مطءلعة

كتب سيءسية

276

7703

0

مطءلعة

ف

الترتيب التقدير

3

مطءلعة

5

مطءلعة

3

مطءلعة

4

مطءلعة

2

مطءلعة

6

مطءلعة

0

معدومة

شهرية

يومية

3704

773

نءدرة

اسبوعية
3735

7790

اسبوعية

شهرية

474

3774

شهرية

شهرية

476

3776

اسبوعية

شهرية

276

3740

اسبوعية
نءدرة

نءدرة
3744

7762
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مستوى التفضيالت القرائية لدى مدرسي الفيزياء والتربية الفنية وعالقتها ببعض المتغيرات
م .م  .عبير قاسم خلف البياتي

أ.م .د .ثاني حسين خاجي الشمري

جدول ( )33التفضيالت القرائية ف المجءل الثءن (المجالت)
الفقرات

مدرسو الفيزيء
المتوسع
الحسءب

االنحرا

ف

مدرسو التربية الفنية

الترتيب التقدير

المعيءر

ي

3

مجالت علمية
مجالت فيزيءئية

476

3740

3

مطءلعة

مجالت فنية عءمة

4750

7702

2

مطءلعة

مجالت فنية

4

3725

6

مطءلعة

0

مطءلعة

مجالت ريءضية

4

3797

5

مطءلعة

الصحف اليومية

2704

3702

0

مطءلعة

4

مطءلعة

4704

عءمة

5

مطءلعة

3

مطءلعة

4

مطءلعة

3

مطءلعة

6

مطءلعة

0

مطءلعة

0

مطءلعة

اسبوعية
4730

3730

شهرية
4704

7706

اسبوعية

اسبوعية
4744

7762

شهرية
2744

3767

شهرية
4730

7706

نءدرة

شهرية
4730

7790

شهرية

الورقية

االلكترونية

2

مطءلعة

اسبوعية

والطفل

الصحف اليومية

4750

7702

ف

اسبوعية

متخصصة

مجالت االسرة

الحسء

المعيءري

ط
ب

مطءلعة

7706

المتوس

االنحرا

الترتيب التقدير

شهرية
2704

3730

شهرية
4755

3767

اسبوعية

شهرية
4730

3730

شهرية
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مستوى التفضيالت القرائية لدى مدرسي الفيزياء والتربية الفنية وعالقتها ببعض المتغيرات
م .م  .عبير قاسم خلف البياتي

أ.م .د .ثاني حسين خاجي الشمري

جدول ( )32التفضيالت القرائية ف المجءل الثءلث (مواقع االنترنيت)
الفقرات

مدرسو الفيزيء
المتوس

االنحرا

الحسء

المعيءر

ط
ب

ف

مدرسو التربية الفنية

الترتيب التقدير

ي

الحسء

المعيءري

4

3750

ط
ب

مواقع دينية

3755

7702

4

مطءلعة

مواقع علمية عءمة

376

7766

6

مطءلعة

مواقع فيزيءئية

3750

7762

2

مطءلعة

مواقع ف المجءل الفن

3704

7733

3

مطءلعة

مواقع سيءسية

4730

7706

0

مطءلعة

مواقع تربوية وتعليمية

3755

7762

3

مطءلعة

مواقع التحدث بأنواعهء

3730

3757

5

مطءلعة

المختلفة

المتوس

االنحرا

ف

الترتيب التقدير

6

مطءلعة

4

مطءلعة

5

مطءلعة

3

مطءلعة

0

مطءلعة

2

مطءلعة

3

مطءلعة

شهرية

يومية

3744

3723

يومية

يومية

2750

3767

شهرية

يومية

3750

7702

يومية

يومية

2744

3767

نءدرة

شهرية

376

7703

يومية

اسبوعية

يومية
3730

3744

اسبوعية

ولإلجابة عن السؤال اخلةامس :ىةل ختتلةف نوعيةة التفضةي ت القرائيةة لةد مدرسةو الفيزيةاء ،والًتبيةة الفنيةة بةاخت ف سةنوات اخلدمةة ،
وادلؤىةةل الًتبةةوي ،اجلةةنس  ،والتخص ة  ،فقةةد مت اسةةتخراج ادلتوسةةم احلسةةا  ،واالضل ةراف ادلعيةةاري وقيمةةة  tاحملسةةوبة ذلةةذه ادلتغ ةَتات ،
ويوضح جدول رقم ( )13ذلك.
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مستوى التفضيالت القرائية لدى مدرسي الفيزياء والتربية الفنية وعالقتها ببعض المتغيرات
م .م  .عبير قاسم خلف البياتي

أ.م .د .ثاني حسين خاجي الشمري

جدول ( )34المتوسع الحسءب واالنحراف المعيءري وقيمة  tالمحسووبة لمعودل التفضويالت القرائيوة وفقوء لمتغيور
سنوات الخدمة ،والمؤىل التربوي  ،والجن
المتغير

سنوات اخلدمة

 ،والتخصص

العدد المتوسووع االنح ووراف ت

اقو و و و و وول مو و و و و وون 15 37

الحسءب

المعيءري

74

11353

ت

المحس و و و ووو الجدولية

الداللة

بة

13151

2

غَت دالة

سنوات

اكثو و و و و وور مو و و و و وون 51 37

74314

11348

سنوات
المؤىل التربوي

بكءلوريوس
مءجستير او دكتوراه

الجن
التخصص

63

02

0763

33

0372

0760

ذكور

20

0370

33737

انءث

40

0373

37707

الفيزيء

43

0370

6770

التربية الفنية

43

0779

33703

2733
77633
77339

2
2
2

دالة
غير دالة
غير دالة

ي حظ من نتائ اجلدول السابق إن ادلتوسم للتفضي ت القرائيةة بالنسةبة للمدرسةُت حسةب ادلؤىةل الًتبةوي (بكةالوريوس) بلةغ عةددىم
(،)72وبةةاضلراف معيةةاري ( ،)8351بينمةةا ادلتوسةةم للمدرسةةُت مةةن الةةة شةةهادة ادلاجسةةتَت او الةةدكتوراه فقةةد بلةةغ ( )8132وبةةاضلراف
معياري (،)8357وبلغت قيمة " ت احملسوبة" (  (2.41وىي أكرب من القيمة التائية اجلدوليةة عنةد مسةتو داللةة ( ،)1315ودرجةة
حرية ( )63وىذا يدل على وجود فروق ذات داللة احصائية بُت مدرسي الفيزياء  ،والًتبية الفنية وفقةا دلتغةَت ادلؤىةل الًتبةوي  ،بينمةا مل
تظهر فروق ذات داللة احصائية بُت عينة البحث استنادا اىل متغَتات سنوات اخلدمة  ،واجلنس  ،والتخص .
منءقشة النتءئ
يتبةةُت مةةن م حظتنةةا للجةةدول رقةةم ( )9إن مسةةتو التفضةةي ت القرائيةةة لةةد االنةةاث مةةن عينةةة البحةةث قةةد جتةةاوز حةةد الكفايةةة البةةالغ
 ، 1365شلا يشَت اىل ادلطالعات ادلتنوعة لد االناث وقد يكون ىو السبب يف رفع مستو التفضي ت لديهن.
امةةا وصةةوت جةةدول رقةةم ( )11فقةةد كانةةت ادلرتبةةة األوىل بادلطالعةةة يف رلةةال الكتةةب عنةةد مدرسةةو الفيزيةةاء ىةةي الكتةةب الدينيةةة امةةا عنةةد
مدرسةةو الًتبيةةة الفنيةةة فهةةي الكتةةب الفنيةةة  ،ويعطةةي ذلةةك مؤشةةراً بةةأن للعلةةوم الفيزيائيةةة تةرابم مةةع األمةةور الدينيةةة شلةةا يبةةُت شةةغف مدرسةةي
الفيزياء مبطالعة مثل تلك الكتب ،والحظنا من اجلدول ان الكتب السياسية جاءت يف ادلرتبة االخَتة يف ادلطالعةة ونالةت تقةدير ادلطالعةة
النادرة لد مدرسو الفيزياء ،ومطالعة معدومة لد مدرسو الًتبية الفنية.
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أ.م .د .ثاني حسين خاجي الشمري

م .م  .عبير قاسم خلف البياتي

بالنسبة جلةدول رقةم ( )11فقةد اتفةق مدرسةو الفيزيةاء والًتبيةة الفنيةة علةى مطالعةة اجملة ت ذات التخصة فكانةت مطةالعتم للمجة ت
العلميةةة عامةةة ىةةي ادلرتبةةة االوىل لةةد مدرسةةو الفيزيةةاء  ،و اجمل ة ت الفنيةةة عامةةة لةةد مدرسةةو الًتبيةةة الفنيةةة  ،ويف ادلرتبةةة الثانيةةة وبتقةةدير
مطالعة اسبوعية فأن مدرسو الفيزياء اىتموا مبطالعة رل ت فنية عامة  ،ذات ادلرتبة دلدرسي الًتبية الفنية يف مطالعة رل ت علميةة عامةة
 ،شلةةا يؤكةةد ان ىنةةاك تقةةارب يف زلتةةو ادلوضةةوعات ذات االىتمةةام ادلشةةًتك ،وقةةد احتةةل اجلةةدول رقةةم ( )12مواقةةع يف اجملةةال الفةةٍت ادلرتبةةة
االوىل لكافةةة اف ةراد العينةةة  ،وميكةةن تفسةةَت ذلةةك بةةأن تلةةك ادلواقةةع تتضةةمن معلومةةات وافكةةار جتعةةل منهةةا عامةةل تفضةةيل يف رلةةال الق ةراءة
وادلتابعةةة ،امةةا جةةدول ( )13فيشةةر اىل وجةةود فةةروق ذات داللةةة احصةةائية لصةةاحل الةةة الشةةهادات العليةةا  ،وقةةد يكةةون الس ةبب إن الةةة
الش ةةهادات العلي ةةا مييل ةةون اىل التخص ة  ،فيفض ةةلون اختي ةةار ادلواض ةةيع ويكث ةةرون م ةةن البح ةةث يف الكت ةةب  ،واجمل ة ت ومواق ةةع االنًتني ةةت
ادلختلفة.
ثءنيءً :التوصيءت والمقترحءت
التوصيءت
بناء على نتائ الدراسة يوصي الباحثان بااليت:
 -1العمل على رفع مستو ادلعدالت للتفضي ت القرائية لد مدرسي مادة الفيزياء والًتبية الفنية  ،والعمل على ان تكون القةراءة
يومية او اسبوعية .
 -2تكليف ادلدرسُت بواجبات واصلاز بعض ادلهمات القرائية واليت حتفزىم على التواصل يف رلال القراءات .
 -3حث مدرسي الفيزياء  ،والًتبية الفنية على مراجعة ادلكتبة ادلدرسةية ،او ادلكتبةة العامةة يف احلةي السةكٍت أو مركةز ادلدينةة  ،وقةراءة
ما ىو جديد يف رلال التخص ويف اجملاالت العامة.
المقترحءت
يقترح البءحثءن االت :
 -1اجراء دراسة عن مستو التفضي ت القرائية لد ادلدرسُت وع قتو يف حب االستط العلمي.
 -2اجراء دراسة مقارنة دلستو التفضي ت القرائية لد ادلدرسُت يف ادلرحلة االعدادية وادلعلمُت يف ادلرحلة االبتدائية.
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أ.م .د .ثاني حسين خاجي الشمري
ملح ( ) 3

الخبرا الاين استعءنت به البءحثة ف أعداد االستبءنة
مكءن العمل

ت

االس

اللقب العلم

االختصء

ا

د .ليث كري حمد السءمرائ

استءذ

ارشءد وتوجيو تربوي متقءعد

2

د .نصيف جءس الخزرج

استءذ مسءعد

ط .ت فيزيء

معهد إعداد المعلمين -صالح الدين

4

د .ازىءر برىءن

استءذ مسءعد

ط .ت فيزيء

جءمعة ديءلى – كلية التربية االسءسية

3

د.جوالن حسين علوان

استءذ مسءعد

فنون تشكيلية

جءمعة ديءلى – كلية الفنون الجميلة

5

د .خنسء عبدالرزاق

استءذ مسءعد

عل نف

5

د .عبد الرزاق عيءدة اللهيب

استءذ مسءعد

ط .ت فيزيء

الكلية التربوية المفتوحة -ديءلى

0

د .معن جءس محمد

استءذ مسءعد

تربية فنية

جءمعة ديءلى – كلية الفنون الجميلة

0

د .نج عبداهلل عسكر

استءذ مسءعد

انشء تصويري

جءمعة ديءلى – كلية الفنون الجميلة

9

د .نمير قءس خلف

استءذ مسءعد

تصمي

جءمعة ديءلى – كلية الفنون الجميلة

مدرس

ط .ت ريءضيءت

جءمعة الكنوز االىلية  -البصرة

 37د .سندس عزيز فءرس

تربوي

معهو و وود الفنو و ووون الجميلو و ووة للبن و و ووين -

بعقوبة
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أ.م .د .ثاني حسين خاجي الشمري

م /استبءنة تحديد التفضيالت القرائية لدى مدرس الفيزيء والتربية الفنية
حتية طيبة وبعد -:
يروم الباحثان القيام بالدراسة ادلوسومة " معدل التفضيالت القرائية لدى مدرسو الفيزيء والتربية الفنية وعالقتهء ببعا المتغيرات "
وإلجل تحديد التفضيالت القرائية لديك  ،فهاا يتطلب منك تحديد درجة المطءلعة من قبلك بوضع عالمة(√) ف الحقل الاي ترون حدتهء تطءب
مء تشعرون بو من تفضيالت.
ىاا ولك منء فءئ الشكر واالحترام على تعءونك العلم
البءحثة

البءحث

م .م عبير قءس خلف

أ.م .د .ثءن حسين الشمري

معهد الفنون الجميلة للبنءت /بعقوبة

االعدادية المركزية للبنين /بعقوبة

معلومءت عءمة  :ارجو ذكر المعلومءت االتية :ضع عالمة (√) بمء ينءسبك
الخدمة ف التعلي :
اقل من ( )11سنوات

اكثر من ( )11سنوات

المؤىل التربوي

الجن :
التخصص:

بكءلوريوس

مءجستير او دكتوراه

ذكر

انثى

فيزيء

تربية فنية
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م .م  .عبير قاسم خلف البياتي

أ.م .د .ثاني حسين خاجي الشمري
ملح ()2

استبءنة معدل التفضيالت القرائية
ت

الفقرة

ادلعدل القرائي
اطالعها يوميا

اطالعها اسبوعيا

اطالعها شهريا

اطالعها نادرا

ال اطالعها ابدا

اجملال االول :الكتب
1

كتب دينية

2

كتب فيزيائية

3

كتب فنية

4

كتب اجتماعية

5

كتب الشعر

6

كتب الروايات

7

كتب سياسية
اجملال الثاض  :اجمل ت

1

رل ت علمية عامة

2

رل ت فيزيائية

3

رل ت فنية عامة

4

رل ت فنية متخصصة

5

رل ت االسرة والطفل

6

رل ت رياضية

7

الصحف اليومية الورقية

8

الصحف اليومية االلكًتونية
اجملال الثالث :مواقع االنًتنيت

1

مواقع دينية

2

مواقع علمية عامة

3

مواقع فيزيائية

4

مواقع يف اجملال الفٍت

5

مواقع سياسية

6

مواقع تربوية وتعليمية

7

مواقع التحدث بأنواعها ادلختلفة
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أ.م .د .ثاني حسين خاجي الشمري
المصءدر:

" اثر أمنوذج أنتوض للقراءة ادلوجو يف حتصةيل مةادة الفيزيةاء وحةب االسةتط

العلمةي لةد طة ب الصةف الثالةث ادلتوسةم" ،

ادلعموري ،عصام عبد العزيز زلمد عباس (،)2116العراق ،مجلة دراسءت عربية ف التربية وعل النف

،العدد .72

 االحصء وتطبيقءتو ف العلوم التربوية والنفسية  ،البيةايت ،عبةد اجلبةار توفيةق( ، .)2002و ،1اثةراء للنشةر

والتوزيةع،

عمان

 تثقيف الطفل  :فلسفتو واىدافو ومصءدره ووسءئلو ،اللقاض ،فاروق عبد احلميد، ،االسكندرية ،منشاة ادلعارف . 1997،
 تدري

فنون اللغة العربية النظرية والتطبي  ،مدكور ،علي أاد (..)2119عمان (االردن):دار ادلسَتة للنشر والتوزيع .

 تعل االطفءل المهءرات القرائية والكتءبية  ،البجة ،عبد الفتاح ((،.)2113و،)2عمان ،دار الفكر .

 التفض و وويالت القرائي و ووة فو و و مج و ووءل التربي و ووة االس و ووالمية لط و ووالب المرحل و ووة الثءنوي و ووة  ،ميمون ة ةةة بن ة ةةت دروي ة ةةش ب ة ةةن احل ة ةةاج
،)1995(،سلطنة عمان ،جامعة السلطان قابوس .

 التفكير والمنهءج المدرس  ،عبيد وليم وعفانة عبدو (، )3113الكويت ،مكتبة الف ح.

 ضعف التحصيل الدراس وأسبءبو وعالجو  ،عابد ،رمسي علي (.)2118عمان (االردن ):دار جرير للنشر والتوزيع .

 طرائ العلوم مفءىي وتطبيقءت عملية  ،أمبةو سةعيدي ،عبةداهلل بةن مخةيس وسةليمان زلمةد البلوشةي (،)2119دار ادلسةَتة
للنشر والتوزيع ،و،1عمان .
 " فءعلية القرا ة العملية الموجهة ف تدري

االحيء على التحصيل وتنمية مهءرات الفه القرائ لدى طءلبءت الصف

العءشر"  ،الراشيدي ،ثريا اد (،، )2116رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان .

 فنون اللغة العربية  ،السيليت ،فراس (..)2118عمان (االردن):جدارا للكتاب العادلي أربد (االردن ):وعامل الكتب احلديث
.

 الق ةراءة احلةةرة لةةد معلمةةُت ادلسةةتقبل ،مجلووة البحووث ف و التربيووة وعل و الوونف

 ،عبةةد الةةرحيم سةةامح مجيةةل (،: )1998

اجمللد( )11العدد(. )3

 القيءس والتقوي ف العملية التربوية  ،الدليمي ،احسان وعدنان ادلهداوي (، .)2002و ،2مكتبة ااد الدباغ  ،بغداد.
 معدل التفضيالت القرائية وف الاكء ات المتعددة الت يمءرسهء طلبة قس الريءضيءت ف كلية التربية االسءسية

وطلبة كلية التربية البدنية وعلوم الريءضة ف جءمعة ديءلى ،ايمان  ،كاظم  ،وسالم هوبي ( ،)2118منشور
)Route- & social science journal, volum 5(1
في
Eduactional
 " المعدالت والتفضيالت القرائية لدى ممءرس الاكء ات المتعددة من الطلبة المعلموين فو تخصصو العلووم والتربيوة
الريءضية بجءمعة السلطءن قءبوس وعالقتهمء ببعا المتغيرات"  ،سيلمان بن زلمد البلوشي (،)2119رسالة ماجستَت ،

كلية الًتبية ،جامعة السلطان قابوس

 معل القرن الحءدي والعشرين اس

اعداده وتأىيلو  ،ربيع ،ىادي مشعان وطارق أاد الدليمي ، ،عمان . 2119،
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م .م  .عبير قاسم خلف البياتي

 منءى البحث العلم تصمي البحث والتحليل االحصءئ  ،البطش ،زلمد وفريد كامل ( ، .)2002و ،1دار ادلسَتة
 ،عمان.

 منووءى البحووث ف و العلوووم التربويووة والنفسووية  ،ادلنيةةزل ،عبةةداهلل وعةةدنان العتةةوم (، .)2010و ،1اث ةراء للنشةةر والتوزيةةع،
عمان.

 النظريووة ف و رفووع االسووئلة التعليميووة  ،دروزة ،افنةةان نظةةَت ( ، .)1992دليةةل ادلعلةةم والطالةةب ،اوفسةةت النصةةر  ،مطبعةةة
احلجاوي  ،نابلس
 وصةةف أخطةةاء الق ةراءة اجلهريةةة وحتليلهةةا لةةد طلبةةة الصةةف الثالةةث االساسةةي يف زلافظةةة اربةةد وع قتهةةا بةةبعض ادلتغ ةَتات ،
احلوامدة ،زلمد (.)2111المجلة االردنية ف العلوم التربوية ،اجمللد (،)6العدد (.)2
- Fredericks , A.(March2003). The ins &outs of guided reading 
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