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مدى تطبيق معلمي العلوم بسلطنة عمان لمبادئ العدالة في الغرفة الصفية
من وجهة نظر طلبتهم
د .عبداهلل بن خميس أمبوسعيدي
الملخص

أ .أسماء بنت عبداهلل الشبنوتية

*

**

ىدفت الدراسة تعرف مدى تطبيق معلمي العلوم دلبادئ العدالة داخل الغرفة الصفية من وجهة نظر
طلبتهم يف ضوء متغَتي النوع االجتماعي ،وادلستوى التحصيلي والتفاعل بينهما .اتبعت الدراسة ادلنهج
الوصفي التحليلي ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )0101طالباً وطالبة يف الصف العاشر من التعليم
األساسي بسلطنة عمان ،ومت تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي /9104
9191م .ولتحقيق أىداف الدراسة مت بناء مقياس خاص بذلك تكون من ( )01عبارة مقسمة يف أربع
زلاور ،وبلغ ثباتو ( .)1949أظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة يرون أن ادلعلمُت يطبقون العدالة أحيانا ،وأن
ىناك فروقا لصاحل الذكور يف شلارسات ادلعلم ادلتعلقة بالعالقة بُت الطالب وادلعلم ،وفروقا لصاحل االناث
فيما يتعلق مبمارسات ادلعلم يف توزيع ادلهام وأساليب التقوًن ،وأن الفروق يف ادلستوى التحصيلي لصاحل
مستوى "جيد" يف شلارسات ادلعلم ادلتعلقة باإلسًتاتيجيات ادلستخدمة يف احلصة .أوصت الدراسة بضرورة
توجيو ادلعلمُت إىل ادلمارسات الصفية العادلة يف احلصص الدراسية ،وإجراء ادلزيد من الدراسات يف رلال
العدالة يف العملية التعليمية.
الكلمات المفتاحية :التطبيق ،معلمو العلوم ،العدالة ،الطلبة

* وكيل وزارة ،وزارة التربية والتعليم ،ساطنة عمان.
** معلمة فيزياء ،وزارة التربية والتعليم ،ساطنة عمان.
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The extent to which science teachers in the Sultanate of
Oman apply the principles of equity in the classroom from
the point of view of their students
Abdullah Ambusaidi
Asma Alshabnuti
Ministry of Education, Oman.

Abstract
This study aimed to find out the extent to which science
teachers apply the principles of equity among students in the
classroom from the students' point of view. In addition, to find
out if these views different according to gender, achievement
level and interaction between the two variables. The study
followed the descriptive approach, where the study sample
consisted of (1060) students studying in the tenth grade of basic
education in the Sultanate of Oman. The study was implemented
during the first semester of the 2019/2020 academic year. In
order to achieve the aims of the study, a survey based
questionnaire was constructed, and it consisted of (30) items
divided into four domains (reliability value 0.92).
The results of the study showed that students see that the
teacher exercises equity sometimes. It also indicated that there
are differences in favor of males in the teacher's practices related
to the relationship between the student and the teacher, and that
the differences are in favor of females in relation to the teacher's
practices for the distribution of tasks and assessment methods,
and that the differences in the level of achievement in favor of a
“good” level in the teacher's practices related to teaching
strategies used in the classroom . The study recommended
directing teachers to enhance equity in the classroom practices
and conducting more studies on this field.
Keywords: apply, science teachers, equity, students
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 -1المقدمة:
يف ظل التطورات العلمية ادلتسارعة اليت يعيشها العامل اليوم يف سلتلف اجملاالت ،واليت أفرزت حتديات
سلتلفة على مستوى البيئات الًتبوية ،أصبح حتقيق الفرص ادلتكافئة يف الغرف الدراسية من أىم مسؤوليات
ادلعلم اليت يسعى من خالذلا اىل استثمار مواىب الطلبة ،وقدراهتم العقلية ادلتنوعة داخل الغرف الدراسية،
مبا ػلقق النمو ادلستدام ذلم بشكل عادل ،ويهيئهم دلواجهة تلك التحديات .فالعدالة احلقيقة يف توزيع
الفرص التعليمية تتمثل يف اإلشباع ادلناسب للحاجات والقدرات ،حبيث يستطيع كل فرد أن ػلصل قدر
مستفيدا من الفرص التعليمية ادلتوفرة.
حاجتو زلق ًقا أقصى ظلو معريف ومهاري،
ً
إن التفاعل بُت معلمي العلوم والطلبة أمر بالغ األعلية ،السيما ذاك التفاعل الذي ؼللق وػلافظ على
اجلودة وتكافؤ الفرص لتعلم واتقان ادلفاىيم ) ،(Renne, 2001حيث يرى سلريج وداس
( )Mukherje & Das, 2019أن ادلعلم القوي ىو الذي يعامل طالبو على قدم ادلساواة ،وؼللق
فرصة لكل طالب لتعلم احلد األقصى ،وؼللق بيئة من خالل اللغة احملايدة بُت اجلنسُت ،واإلجراءات غَت
اللفظية ولغة اجلسد ليجعل كل طالب يشعر بالثقة واحلرية يف التفاعل ،فتصبح مشاركة مجيع الطلبة يف
الفصل الدراسي أسهل إذا كان ىناك عمل مجاعي يتم التعامل فيو مع كل مشارك على قدم العدالة
وادلساواة ،ويستفاد من كل طالب يف اجلماعة وفق قدراتو ،وإمكانياتو وبذا تتحقق العدالة بينهم.
إن حتسُت احلياة داخل الصفوف وادلدرسة يفضي إىل حتسُت احلياة داخل اجملتمع ،حيث ؽلكن أن
يتعلم الطالب من خالل جتربتو ادلدرسية ،والعمل اجلماعي ،واألسلوب "احلواري" يف التدريس ،العيش
احلرة وإحساسو
اجلماعي وقبول اآلخرين ووضع فرديتو يف خدمة اجلماعة ،وذلك من خالل شلارستو ّ
باالنتماء عرب الفعل اجلماعي ادلنظـّـم والفعل الفردي ادلقصود واذلادف .وىذا ما غلعل ادلدرسة فعالة وقادرة
على تركيز ثقافة اجلهد وادلثابرة عوض االنتقاء وادلنافسة .وؽلكن ذلذا اذلدف أن يتحقق عندما يساىم مجيع
الطلبة على اختالفاهتم بالتساوي يف تأثيث حصص الدروس الرمسيّة ويف ادلساعلة يف األنشطة ادلوازية بنفس
ال ّدرجة ،وعندما تكون مردوديتهم يف ىذه األنشطة متقاربة إن مل نقل متعادل ـ ــة ،وحُت تكون معاملتهم
متساوية من طرف معلميهم ،وعندما يتم هتيئتهم من خالل الربامج الرمسيّة وادلوازية للقيام باألدوار
والوظائف االجتماعية ذاهتا (زلمد.)9100 ،
إن مفهوم العدالة ) (Equityالًتبوية ومفهوم ادلساواة ) (Equalityيف التعليم مفهومان سلتلفان
عندما يتم تناوذلما يف التعليم بالتحديد ،وىناك خلط بُت الباحثُت وادلمارسُت بينهما .ومن ىنا غلب
توضيح الفرق بينهما ،فادلساواة يف التعليم تعٍت معاجلة كل فرد بنفس الطريقة بغض النظر عن االحتياجات
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والقدرات ،يف حُت تعرف العدالة الًتبوية على أهنا جودة معاملة األفراد بشكل عادل على أساس
احتياجاهتم وقدراهتم ومتطلباهتم ،وىذا ال يعٍت أنو غلب توزيع كمية متساوية على كل فرد ،بل على
العكس من ذلك ،فإهنا تسلط الضوء على أنو غلب توزيع األشياء بناءً على االحتياجات ( Nedha,
 .)2011ويوضح الشكل التايل مقارنة بُت مفهوم العدالة وادلساواة يف التعليم (.)Paul, 2019

المساواة

العدالة

الشكل ( :)1مقارنة بين مفهومي العدالة والمساواة في التعليم ()Paul, 2019

كما صلد أن البعض يستخدم مصطلح اإلنصاف كبديل دلصطلح العدالة ،ولكننا نرى كباحثُت أن
مفهوم العدالة ىو أقرب من أجل ترسيخ فكرة العدل بُت الطلبة داخل النظم التعليمية من جانب ،ومن
جانب آخر فإن مفهوم االنصاف قد ػلوي للقارئ أن ىناك ظلم أو عدم عدالة قد وقع على األفراد (ىنا
الطلبة) ،وتسعى النظم الًتبوية إلنصاف ىؤالء األفراد.
دتثل العدالة الًتبوية التعليمية الركن الرئيس من أسس بناء الكيان الًتبوي ،وإغلاد بيئة مستقرة يسودىا
الرضا والطمأنينة ،حبيث تضمن أن تسَت أمور احلياة التعليمية بشكل يكفل إعطاء كل ذي حق حقو ،مع
مراعاة ظروفو وجنسو وحاجاتو وخصائصو ومتطلبات كل مرحلة ،يف حُت أن ضعف تطبيق العدالة يؤدي
إىل إشاعة الظلم والفوضى ،وعدم الشعور باألمان واالطمئنان بُت الطلبة (زلمد .)9100 ،وترى حياة
( )9100أن العدالة الًتبوية بُت الطلبة ذلا عدة أوجو منها :العدل بُت الطلبة يف ادلعاملة :ويشمل العدل
يف الثواب والعقاب ،ويف تقبل أسئلة الطلبة ،وحل مشكالهتم ،وكذلك العدل يف مراعاة الفروق الفردية بُت
الطلبة :ويشمل التسلسل ادلنطقي للمادة العلمية بشكل يراعي اختالفهم ومستوياهتم ،وأساليب التعليم
وطرقو ،والعدل يف مراعاة تكافؤ الفرص بُت الطلبة :مبعٌت إعطاء كل متعلم حقو وافياً يف ادلناقشة
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واسًتجاع ادلعلومات واختبار احملفوظات ،سواء كان ذلك وفقا لًتتيبو داخل الغرفة الدراسة أو وفقا لتنظيم
يرتضيو ادلعلم ،شريطة أن ينال فيو كل متعلم حقو كامال بغض النظر عن ما بينو وبُت زمالئو من فروق
فردية ،إضافة إىل العدل يف تقوًن الطلبة.
وعند الًتكيز على شلارسات معلمي العلوم ،صلد أن ىناك اىتماما تربويًا بتحقيق العدالة الًتبوية يف
حصص العلوم الدراسية حتديداً ،فقد دعت معايَت تعليم اجليل القادم ( The Next Generation
 )Science Standardsإىل معاجلة قضايا العدالة يف حصص العلوم بشكل أكثر وضوحا ،من
خالل التنوع يف تعليم العلوم بشكل أفضل مع متعلمُت متنوعُت يف القدرات واحلاجات ،شلا يتطلب من
معلمي العلوم فهم أعمق لطلبتهم وإنشاء سياقات تعليمية علمية ذات صلة ثقافية واجتماعية بطلبتهم،
مبا يف ذلك اىتماماهتم وتارؼلهم واخلربات داخل ادلدرسة وخارجها ،مث دمج ىذه ادلعرفة باحملتوى ادلتعدد
الثقافات واخلربات يف ادلواد التعليمية والتقييمية وخربات التعلم داخل احلصص الدراسية ،خاصة وأن تعلم
العلوم قائم على االستقصاء واالستفسار وحل ادلشكالت وغلذب اىتمامات الطلبة ادلتنوعة ( Mark et
.)al., 2020
وبالنظر إىل طبيعة العلم ،فإن النظرة ادلوضوعية البحتة للعلم ىي ببساطة ليست نظرة دقيقة ،فالعلم
مسعى بشري يتأثر باجملتمع ويؤثر فيو ،وبشكل حاسم فإن معلمي العلوم ومن خالل شلارساهتم الصفية
ىم أكثر قدرة دلعاجلة ذلك ،حيث غلب أن يساعد معلمو العلوم الطلبة على رؤية ما ػلتاجو اجملتمع إىل
التحسُت من خالل العلم وبشكل ػلقق العدالة االجتماعية ،ومنحهم األدوات الالزمة لتحقيق ذلك،
وىناك عدة طرق ؽلكن دلعلمي العلوم درلها يف طرق تدريسهم ،وكذلك احلديث عن العلماء وادلساواة يف
التوصل إىل احلقائق العلمية مبختلف العرقيات واألصناف االجتماعية ،وإتاحة الفرص العادلة للطلبة
.)Rifkin,
(2020
الصفية
الغرف
يف
واذلندسة
العلم
للممارسات
كما أكد مَتسون ( )Morrison, 2015أن شلارسات التقييم اليت يقوم هبا معلمو العلوم يف احلصة
الدراسية مبا فيها التقوًن التكويٍت البد أن تتسم بالعدالة الًتبوية وذلك من خالل استنباط أفكار الطلبة
فرصا متكافئة للطلبة ،فتحسُت تعلم الطلبة ينتج عن زيادة وعي
والتعرف عليها واالستجابة ذلا مبا يوفر ً
ادلعلمُت بـتفكَت الطلبة واختالف مستوياهتم والتعامل معها بشكل صحيح يضمن حتقيق العدالة الًتبوية
ب ينهم ويوفر فرصا عادلة للنجاح .لذا فإن التطرق إىل منظور الطلبة إىل العدالة الًتبوية يف احلصص
الدراسية ومدى حتقيقها أمر مهم ،كوهنم يعايشون شلارسات ادلعلم والطاقم ادلدرسي يف سبيل حتقيقيها
ذلم ،فهم أحد معايَت قياسها ووجهات نظرىم أحد ادلؤشرات اليت تكشف للحقل الًتبوي حتقيقها من
عدمو ،حيث أكد أمبوسعيدي وأخرون ( )Ambusaidi et al., 2020أن آراء و تصورات الطلبة
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جدا لفحص ادلعلمُت ،وؽلكن استخدام ىذه ادلعلومات
عن معلميهم وطرق تدريسهم ىو مصدر مهم ً
لتقييم وحتسُت عملية التدريس ،عالوة على ذلك  ،فإن استخدام تصورات الطلبة ؽل ّكن كالً من الباحثُت
وادلعلمُت من فهم التأثَتات التعليمية والبيئية بعمق على عمليات تعلم الطلبة ،واليت تقدم بعد ذلك
معلومات غنية لفهم أفكارىم.
وقد اىتمت العديد من الدراسات بالًتكيز على وجهات نظر الطلبة ورأيهم يف العدالة الًتبوية ،كمؤشر
لتقييم العدالة الًتبوية بينهم ،ومنها الدراسة اليت أجراىا أمحد وأندريا ( Ahmed & Indurkhya,
 )2020للتعرف على أثر الصف ادلقلوب على حتسُت القوة ادلعرفية لدى الطالب ،وتعزيز العدالة بينهم،
حيث مت تنفيذ الصف ادلقلوب لتدريس مقرر "مقدمة يف تكنولوجيا التعليم" للطلبة اجلامعيُت .أشارت
نتائج الدراسة إىل أنو ؽلكن أن يكون الصف ادلقلوب إىل حد ما حالً لتحسُت القدرة ادلعرفية لدى الطلبة،
خاصة يف أداء مهام التعلم واتباع تعليمات ادلعلم ،كما أنو ؽلكن أن يعمل على تعزيز العدالة بُت الطلبة
داخل ىذا الصف.
ويف دراسة أخرى أجرهتا زلمد ( )9100للكشف عن درجة تطبيق كل من (مدير ادلدرسة ،ادلعلم،
ادلرشد الطاليب) لقيمة العدل من وجهة نظر طلبة ادلرحلة الثانوية مبجتمع مدينة مكة ادلكرمة ،وقد اتبعت
الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي ومت تطبيقها على ( )043طالبا وطالبة من ادلرحلة الثانوية مت اختيارىم
بطريقة عشوائية طبقية .توصلت نتائج الدراسة إىل أن درجة تطبيق ادلعلم لقيمة العدل ككل جاءت يف
أخَتا جاءت درجة تطبيق ادلرشد الطاليب
ادلرتبة األوىل تالىا درجة تطبيق مدير ادلدرسة لقيمة العدل ،و ً
لقيمة العدل ككل يف ادلرتبة الثالثة ،وقد أظهرت النتائج ادلتعلقة بفرضيات الدراسة إىل وجود فروق ذات
داللة إحصائية تعزى دلتغَت اجلنس (ذكور ،إناث) حيث جاءت الفروق لصاحل الذكور بالنسبة حملوري عدل
كل من (مدير ادلدرسة وادلعلم) ،أما فيما تتعلق مبحور (عدل ادلرشد الطاليب) فلم تظهر فروق ذات داللة
إحصائية تعزى دلتغَت اجلنس ،كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية تعزى دلتغَت التخصص الدراسي
(أديب ،علمي) ،لصاحل طلبة التخصص األديب؛ باإلضافة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى
دلتغَت ادلستوى التعليمي.
كما كشفت دراسة أجراىا كل من بركات وأبو علي ( )9100للتعرف على مستوى االعتقاد بالعدالة
ادلدرسية وعالقة ذلك مبستوى ادلهارات االجتماعية والنفسية والتحصيل لدى طلبة مرحليت التعليم
االساسي والثانوي يف زلافظة طولكرم بفلسطُت إىل وجود عدم وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى
االعتقاد بالعدالة ادلدرسية لدى طلبة مرحليت التعليم األساسي والثانوي تبعاً دلتغَت اجلنس ،ووجود فروق
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دالة إحصائياً يف مستوى االعتقاد بالعدالة ادلدرسية لدى طلبة مرحليت التعليم األساسي والثانوي تبع اً
دلتغَت ادلرحلة التعليمية .كذلك أشارت النتائج إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً بُت مستوى
االعتقاد بالعدالة ادلدرسية لدى طلبة مرحليت التعليم األساسي والثانوي وبُت مستوى ادلهارات االجتماعية
والنفسية والتحصيل الدراسي لديهم.
ويف دراسة حالة أجراىا فَتيرا ( )Ferreira, 2015للكشف عن تصورات الطلبة وادلعلمُت حول
العالقة بُت ادلساواة يف ادلناخ ادلدرسي بناء على العرق ،حيث طبقت الدراسة على  95232طالبًا و
 0515موظ ًفا يف مدرسة إعدادية يف يف منطقة تعليمية حضرية واحدة يف كاليفورنيا على مدى مخس
سنوات دراسية من ربيع  9114إىل ربيع  ،9100وقد أشارت نتائج الدراسة اىل عدم وجود عالقة على
أساس العرق يف شلارسات ادلساواة يف ادلناخ ادلدرسي ،وأوصت مبزيد من البحث من أجل حتديد مؤشرات
القياس اليت تعزز اسًتاتيجيات منهجية عادلة للحصول على أفضل النتائج التعليمية للطلبة.
ويف دراسة أجراىا بَتيت وآخرون ( )Berti et al., 2010هبدف الكشف عن تصورات الطلبة
ومعلميهم عن العدالة الصفية ،وتعميق موضوع شعور الطلبة بالظلم ،واستكشاف العالقة بُت ظلم الطلبة
ادلتصور ومشاركتهم النفسية يف ادلدرسة ،حيث مت تطبيق استبيان على  511طالبا إيطاليا يف ادلدارس
الثانوية و 24من معلميهم .أشارت النتائج إىل أن تصورات الطلبة تشَت اىل عدالة صفية يف التواصل
ومبدأ ادلساواة واجلهد ادلبذول ،وأن للطلبة شعور مشًتك ومشتت إىل حد ما بادلعاملة بطريقة غَت عادلة
من قبل معلميهم  ،وىذا يؤثر على مشاركتهم النفسية يف ادلدرسة.
كما توصلت الدراسة ادليدانية اليت أجراىا إمساعيل ( )9114واليت ىدفت اىل مسح أراء ()0111
طالب من طلبة ادلرحلة الثانوية يف احملافظة الشرقية يف مصر حول مدى حتقق العدل يف التعلم الثانوي
داخل الفصول الدراسية ،حيث استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي .وقد أشارت نتائج الدراسة
إىل عدم قيام معلمي الثانوية العامة بأدوارىم كاملة لتحقيق العدل بُت الطلبة يف ادلعاملة بصورة دائمة ،وما
يتحقق منها بصورة دائمة ىو ما نسبتو ( ) %00تقريبا وىي نسبة قليلة جدا ،يف حُت يرى ما نسبتو
تقريبا ( )%00من الطلبة إىل أهنا تتحقق بشكل نادر ويف أحيان قليلة.
ويف دراسة أجراىا كل من ميهل وجونس ( )Myhill & Jones, 2006للكشف عن تصورات
الطلبة حول ادلساواة بُت اجلنسُت يف الفصول الدراسية القائمة على األداء العملي ،مشلت الدراسة ()003
طالبا وطالبة ،يف ستة فصول دراسية للعلوم القائمة على األداء العملي يف الصف اخلامس والصف
الثامن ،وقد أشارت نتائج الدراسة اىل أن الذكور واإلناث مل يشاركوا على قدم ادلساواة يف ىذه الفصول
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الدراسية ،أن ىناك اطلفاض يف تصورات القدرة العلمية لدى اإلناث على مدار العام الدراسي ،شلا يشَت
إىل أن الذكور واإلناث قد جربوا ىذه الفصول الدراسية بشكل سلتلف.
كما أجرى نيكولز وجود ( )Nicholas & Good, 1998دراسة حول تصورات الطلبة
للعدالة ادلدرسية يف مواقف صفية ،ىدفت إىل الكشف عن الفـروق بُت اجلنسُت يف إدراكهم للعدالة
ادلدرسية ،ومشلت الدراسة  033تلميذاً وتلميذة مـن ادلرحلة األساسية العليا ،و 020من ادلرحلة الثانوية
يف مدينة جنويب غرب الواليـات ادلتحدة األمريكية .أظهرت النتائج على وجو العموم وجود فروق واضحة
بُت الذكور واإلناث فيما يتعلق بإدراك العدالة ادلدرسية ،فقد ذكرت اإلناث أهنن يـشعرن بعدالـة ادلدرسة
الثانوية يف اخلربات الشخصية أكثر من الذكور .وبادلقابل فقد أشارت اإلناث يف ادلدرسة األساسية العليا
إىل إدراك العدالة ادلدرسية أكثر من الذكور يف الفـروق العرقية واالجتماعية .وأثبتت النتائج أن إدراك
التالميـذ للعدالـة ادلدرسـية مفهـوم ضروري يؤثر يف اجتاىاهتم وأدائهم ادلدرسي واألكادؽلي.
وتلخيصا ذلذه الدراسات يرى الباحثان أن الدراسات السابقة مل تفرق بُت العدل وادلساواة يف
ً
ادلمارسات الًتبوية ،كذلك تناولت بعض الدراسات العدل كقيمة وليس تطبيق ،إضافة إىل قلة الدراسات
العربية والعمانية وكذلك العادلية اليت استقصت وجهات نظر الطلبة يف شلارسات العدالة الًتبوية ،كما يرى
الباحثان أن أساليب حتقيق العدالة بُت الطلبة يف احلصص الدراسية متعددة ،فقد تكون من خالل طرق
التدريس ادلستخدمة ،ومن خالل استخدام أساليب تقوًن عادلة ،وتبقى شلارسات ادلعلم بشكل عام داخل
الغرف الصفية زلط أنظار الطلبة يف حتقيق العدالة بينهم ،وؽلكن الكشف عن وجهات نظر الطلبة حول
مدى حتقيق ادلعلم للعدالة يف احلصة الدراسية فهم من يعايشون شلارسات ادلعلم ،وقد تكون وجهات
افدا ومؤشرا يف ىذا اجلانب ؼلدم العملية الًتبوية وتبٌت عليو قرارات وتوصى بو شلارسات أكثر
نظرىم ر ً
فاعلية يف حتقيق العدالة داخل الفصول الدراسية.

 -2مشكلة الدراسة وأسئلتها:

يف كثَت من دول العامل مت جتاوز مرحلة إتاحة فرص التعليم للجميع ،وأصبح ادلطلب اليوم فيما ؼلص
عدالة التعليم ىو توفَت متطلبات التعليم النوعي يف مجيع زلاور العملية التعليمية ،ويف مقدمتها ادلتعلم.
وعلى اعتبار أن اإلنسان تكوين متكامل تتحقق عدالة التعليم يف ىذا احملور عندما ػلاكي ادلوقف
التعليمي ادلنسجم مع ىذه النظرة الكلية لإلنسان بتدريب ادلتعلم على اكتساب ادلعرفة من خالل تطوير
قدراتو العقلية (الرصاعي .)9100 ،وقد أكدت الدراسات والبحوث ادلختلفة أن التعليم اجليد القائم على
العدالة يسهم يف حتقيق شخصية متوازنة من مجيع اجلوانب الروحية واجلسمية والعقلية واالجتماعية واخللقية
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والسلوكية ،وؽلكن أن يسهم يف اتباع الفرد األسلوب العلمي يف التفكَت ،وخاصة التفكَت االبتكاري الذي
يساعد على التجديد والتحديث واالخًتاع والتطوير (عبدالعزيز.)9119 ،
كما أن ىناك العديد من ادلشكالت اليت تواجو العملية التعليمية منها شكوى بعض الطلبة من عدم
عدالة ادلعلمُت بينهم ،حيث يشكو بعض الطلبة من ظلم بعض ادلعلمُت ،والذي يتمثل يف احملاباة والتحيز
الذي يبديو بعض ادلعلمُت جتاه بعض الطلبة أو الطالبات يف التقوًن والتوجيو واحملاسبة يف الغيابات على
حساب البعض اآلخر ،شلا يشعرىم بالظلم من مواقف التمييز والتفريق بينهم .كما أن اضلراف بعض الطلبة
يعود نتيجة عدم عدل بعض ادلعلمُت بُت الطلبة وسوء معاملتهم (زلمد.)9100 ،
ومن خالل إطالع الباحثان على الدراسات السابقة اليت تناولت العدالة كانت معظمها على ادلستوى
ادلدرسي وليس على مستوى الصف ،سواء على ادلستوى احمللي وحىت اإلقليمي ،ومن ىذا ادلنطلق ،شعر
الباحثان بالرغبة يف تقصي مدى تطبيق معلمي العلوم دلبادئ أو موجهات العدالة بُت الطلبة داخل الغرفة
الصفية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم ،وعليو فقد عمدت ىذه الدراسة إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية :
 -0ما مدى تطبيق معلمي العلوم دلبادئ أو موجهات العدالة بُت الطلبة داخل الغرفة الصفية من وجهة
نظر الطلبة؟
 -9ىل ختتلف وجهات نظر الطلبة يف مدى تطبيق معلمي العلوم دلبادئ أو موجهات العدالة داخل
الغرفة الصفية تبعاً دلتغَت النوع ،وادلستوى التحصيلي ،والتفاعل بينهما؟

 -3فرضيات الدراسة:

ذلذه الدراسة فرضيتان مرتبطتان بالسؤال الثاين من الدراسة ،وىي على النحو اآليت:
 -0ليس ىناك فرق دال إحصائيا بُت الطلبة الذكور والطالبات يف وجهات نظرىم دلدى تطبيق معلمي
العلوم دلبادئ أو موجهات العدالة داخل الغرفة الصفية.
 -9ليس ىناك فرق دال إحصائيا بُت الطلبة ذوي ادلستوى التحصيلي ادلتباين يف وجهات نظرىم دلدى
تطبيق معلمي العلوم دلبادئ أو موجهات العدالة داخل الغرفة الصفية.

 -4أهداف الدراسة:

ىدفت ىذه الدراسة إىل:
 -0تعرف مدى تطبيق معلمي العلوم دلبادئ أو موجهات العدالة بُت الطلبة داخل الغرفة الصفية من
وجهة نظر الطلبة.
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 -9تعرف مدى اختالف وجهات نظر الطلبة يف مدى تطبيق معلمي العلوم دلبادئ أو موجهات العدالة
داخل الغرفة الصفية باختالف النوع االجتماعي ،وادلستوى التحصيلي والتفاعل بينهما.

 -5أهمية الدراسة:

ؽلكن إبراز أعلية الدراسة يف جانبُت علا:

أوال  :األهمية النظرية

تكمن األعلية النظرية للدراسة فيما يلي:
 .0رفد ادلكتبة العربية بدراسات تربوية حول العدالة يف تدريس العلوم.
 .9تدعم التصورات النظرية حول ادلمارسات الصفية العادلة دلعلمي العلوم واليت مل تنل احلظ الوافر
من البحث والدراسة يف البيئة العربية.

ثانيا :األهمية التطبيقية:
تكمن األعلية التطبيقية للدراسة فيما يلي:
 .0توجيو ادلعلمُت اىل أعلية العدالة يف تدريس العلوم داخل الغرف الصفية.
 .9توجيو مراكز تدريب ادلعلمُت يف أثناء اخلدمة إىل الًتكيز يف كيفية تطبيق ادلعلمُت دلبادئ العدالة
يف الغرف الصفية.
 .0تساعد القائمُت على العملية التعليمية يف تعرف بعض ادلمارسات الصفية العادلة للمعلمُت يف
الغرف الدراسية ،وانعكاساهتا يف إعداد الربامج التدريبية لتحسُت االداء التحصيلي للطلبة.

 -6مبررات الدراسة:
ىناك العديد من ادلربرات اليت دعمت للقيام هبذه الدراسة منها:
 .0ضعف يف إدراك بعض ادلعلمُت لطرق حتقيق العدالة بُت الطلبة يف حصص العلوم.
 .9وجود تصورات خاطئة لدى الطلبة حول مدى تطبيق ادلعلم للعدالة يف حصص العلوم.
 .0ندرة الدراسات العربية ،وعدم وجود دراسة يف السلطنة – على حد علم الباحثُت – تتناول
موضوع العدالة يف حصص العلوم.
 -7متغيرات الدراسة:

ؽلكن تصنيف متغَتات الدراسة على النحو اآليت:
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 -0ادلتغَت التابع ىو متوسط درجات استجاباهتم على عبارات االستبانة اخلاصة بوجهة نظر الطلبة
عن مدى تطبيق معلمي العلوم دلبادئ أو موجهات العدالة/تكافؤ الفرص بُت الطلبة داخل الغرفة الصفية
يف حصص العلوم.
 -9ادلتغَتات التصنيفية ىي :النوع االجتماعي (ذكور– إناث) ،ادلستوى التحصيلي (شلتاز – جيد
جدا – جيد – مقبول – راسب).

 -8حدود الدراسة:
تقتصر ىذه الدراسة على احلدود التالية:

 حدود الموضوع :تقصي مدى تطبيق معلمي العلوم للعدالة أو تكافؤ الفرص بُت الطلبة يف
حصص مادة العلوم.

 الحدود الزمانية :العام الدراسي 9191 -9104م.

 الحدود المكانية :عدد من ادلدارس يف زلافظيت مسقط والظاىرة بسلطنة عمان.
 الحدود البشرية :طلبة وطالبات الصف العاشر األساسي.

 -9مصطلحات الدراسة:

التطبيق :يقصد بالتطبيق مدى قيام ادلعلم مبراعاة مبادئ العدالة بُت الطلبة يف أثناء حصص مادة

العلوم.

العدالة :تعرف مجعية ادلكتبات األمريكية العدالة التعليمية بأهنا " وصول اجلميع إىل قنوات االتصال

ومصادر ادلعلومات اليت يتم توفَتىا  ،حبيث ػلق لكل شخص الوصول اىل نفس ادلستوى بعد توفَت فرص
متساوية وإمكانية الوصول للجميع " ). (American Library Association,2007:1
يعرف الباحثان العدالة يف التدريس على أهنا  :مدى توفَت معلم العلوم فرص متساوية لطلبتو يف التعلم من
خالل عالقتو هبم يف احلصة الدراسية ،وطرق التدريس اليت يستخدمها ،وأساليب التقوًن اليت ينفذىا ،مبا
يتناسب مع إمكانيات كل طالب وقدراتو ،ويتم قياسها من خالل استجابة الطالب لعبارات مقياس
العدالة يف حصص العلوم ادلعد ذلذا الغرض.
وجهات النظر :ىي اآلراء اليت يقدمها األفراد عن شيء ما وفق ما يرونو من واقع التطبيق ،ويف ىذه

الدراسة يقصد بو أراء الطلبة عن مدى قيام معلميهم بتطبيق مبادئ العدالة بينهم داخل الغرفة الصفية.
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 -11منهج الدراسة:
اتبع الباحثان ادلنهج الوصفي  ،حيث مت مجع بيانات كمية من خالل تصميم استبانة للكشف عن
وجهة نظر الطلبة حول مدى تطبيق معلمي العلوم للعدالة بُت الطلبة يف حصص مادة العلوم ،وقد مت
اختيار ىذا ادلنهج دلناسبتو لطبيعة الدراسة ،حيث يهدف إىل مجع ادلعلومات والبيانات وتصنيفها
وتنظيمها والتعبَت عنها كماً وكيفاً ،هبدف تقصي مدى حتقيق العدالة بُت الطلبة يف حصص العلوم

 -11مجتمع وعينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من ( )0101طالباً وطالبة يدرسون يف الصف العاشر من التعليم األساسي يف
زلافظيت الظاىرة ومسقط بسلطنة عمان ،مت اختيارىم من ( )03شعبة من ( )00مدرسة ،حيث بلغ عدد
الذكور يف العينة ما نسبتو ( ،)%50.3وعدد اإلناث فيها ما نسبتو ( .)%30.3ويشَت اجلدول رقم ()0
توزيع عينة الدراسة:
جدول ( :)1توزيع عينة الدراسة حسب النوع والمحافظة

المحافظة

الذكور

اإلناث

المجموع الكلي

الظاهرة

905

910

503

مسقط

032

000

290

المجموع الكلي

340

302

0033

وقد مت اختيار طلبة الصف العاشر األساسي يف ىذه الدراسة وذلك دلناسبة ىذه ادلرحلة العمرية للطلبة
يف تقدير شلارسات ادلعلم ،وقدرهتم على التمييز بُت ادلمارسات العادلة وغَت العادلة مقارنة بادلراحل األدىن
من ذلك.
 -12أدوات الدراسة
اشتملت أداة الدراسة على استبانة لقياس مدى تطبيق معلمي العلوم للعدالة أو تكافؤ الفرص بُت
الطلبة يف حصص مادة العلوم من وجهة نظر الطلبة ،وقد مت بناء ىذا ادلقياس بعد الرجوع على رلموعة
من الدراسات السابقة منها (أبوغزال وعالونة9101 ،؛ Riehl, 2000; Savolainen, 2009
تكون ادلقياس من  01عبارة مقسمة يف أربع زلاور وىي :
ّ .)Kazemi, 2016
 زلور اإلسًتاتيجيات التدريسية ادلستخدمة يف حصة العلوم :ويشمل ىذا احملور ( )2عبارات ختتصبرأي الطلبة يف طرق التدريس اليت يستخدمها ادلعلم ،ومستوى رضاىم عن شرحو وتوصيلو
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للمعلومات ،والوسائل ادلستخدمة يف تدريس ادلادة ،وتنوع األساليب البصرية والسمعية وادللموسة
ادلستخدمة يف حصة العلوم الدراسية.

 زلور عالقة ادلعلم بالطالب :وػلتوي ىذا احملور على ( )3عبارات تركز على طريقة تعامل ادلعلم معالطلبة من حيث إتاحة الفرصة للجميع للمناقشة ،وتبادل االحًتام مع مجيع الطلبة دون حتيز،
وتقدًن االىتمام بشكل عادل للجميع ،واالنصات دلناقشاهتم الصفية واخلارجية.
 زلور توزيع ادلهام بُت الطلبة :وػلتوي ىذا احملور على ( )0عبارات تركز على توزيع وتنويع األدواريف اجملموعات وداخل اجملموعات بُت الطلبة ،ومشاركة مجيع الطلبة يف األنشطة بدون حتيز ،وتوزيع
تكليفات وأعمال الطلبة يف األنشطة العملية بشكل عادل.
 زلور أساليب التقوًن :ويشمل ىذا احملور ( )4عبارات ،تركز على شلارسات ادلعلم يف توجيو األسئلةالصفية ،وتقييم الطلبة وفقا دلعايَت واضحة وثابتة وكذلك طبيعة االختبارات للطلبة وتنويع األسئلة،
وإتاحة الفرصة دلناقشة درجات االختبار وتقدًن التغذية الراجعة ذلم.

 -13صدق أداة الدراسة:

مت التحقق من صدق االستبانة من خالل عرضها يف صورهتا األولية على عدد ( )05من احملكمُت من
أعضاء ىيئة التدريس يف ختصص مناىج وطرق تدريس العلوم واللغة العربية والقياس والتقوًن ،وعدد من
معلمي العلوم يف وزارة الًتبية والتعليم؛ للتحقق من الصدق الظاىري من خالل احلكم على وضوح كل
عبارة من عبارات االستبانة ،ومدى انتمائها للمحور الذي تندرج حتتو ،وقد قد احملكمون مالحظاهتم اليت
تركزت يف معظمها على الصياغات اللغوية للعبارات.

 -14ثبات أداة الدراسة

مت التحقق من ثبات االستبانة من خالل تطبيقهما على عينة من الطلبة بلغ عددىم
( )51طالبا من طلبة الصف العاشر األساسي من خارج عينة الدراسة ،مث حساب ثبات االتساق
الداخلي من خالل حساب معامل الفا كرونباخ ،وقد بلغ ثبات االستبانة ( ،)1949ويوضح اجلدول
( )9توزيع العبارات على زلاور االستبانة وثبات كل زلور من زلاور االستبانة.
جدول ( :)2توزيع عبارات االستبانة على محاورها ومعامل الثبات لكل محور

رقم المحور

عنوان المحور

العبارات

الثبات

احملور األول

االسًتاتيجيات التدريسية ادلستخدمة
يف حصة العلوم

2 -0

1923
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احملور الثاين

عالقة ادلعلم بالطالب

03 -3

1920

احملور الثالث

توزيع ادلهام بُت الطلبة

90 -00

1925

احملور الرابع

أساليب التقوًن

01 -99

1930

01-0

1949

المقياس ككل
 -15معالجة تقديرات التدريج المستخدم في االستبانة:

دتت معاجلة التدريج ادلستخدم يف االستبانة ،وإدخال الدرجات يف الربنامج اإلحصائي حسب التوزيع
اآليت لكل تقدير كما يلي:
 دائما ( 3درجات).
 غالبا ( 5درجات).

 أحيانا ( 0درجات).

 نادراً ( درجتان).
 أبداً ( درجة واحدة).
ومت حتديد تقدير الطلبة دلدى تطبيق معلمي العلوم للعدالة أو تكافؤ الفرص بُت الطلبة يف حصص
مادة العلوم بالنسبة حملاور وعبارات االستبانة وفقا للمعادلة اآلتية:
طول الفئة = (أعلى وزن – أدىن وزن) ÷ عدد اخليارات
طول الفئة = ( 1931 = 3 ÷ )0 -3
حيث مت إضافة طول الفئة إىل احلد األدىن ،مث للفئة الذي تليها وىكذا حىت احلد األعلى ،ويوضح
اجلدول ( )0نتائج ذلك:
جدول رقم ( :)3فئات تقدير استجابات الطلبة على االستبانة وتقدير كل فئة

فئة التقدير (المتوسط الحسابي)

التقدير

5 - 4.21

دائماً
غالباً

4.21 – 3.41
3.41 – 2.61

أحياناً
نادراً

2.61 – 1.81
1881 – 1

أبداً
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 -16إجراءات الدراسة:
لتنفيذ ىذه الدراسة سيتم اتباع اإلجراءات اآلتية:
 .0مراجعة األدبيات والدراسات السابقة ادلرتبطة بالعدالة يف تدريس العلوم.
 .9حتديد مقياس للتحقق من مدى تطبيق معلمي العلوم للعدالة أو تكافؤ الفرص بُت الطلبة يف
حصص مادة العلوم ،وذلك بالرجوع إىل األدبيات ذات الصلة ،والتأكد من صدق األداة
وثباهتا.
 .0احلصول على موافقة من ادلكتب الفٍت للدراسات والتطوير بوزارة الًتبية والتعليم لتطبيق الدراسة.
 .5حصر رلتمع الدراسة من خالل احلصول على اإلحصائيات الرمسية من قبل اجلهة ادلسؤولة.
 .3اختيار ادلدارس اليت سيتم فيها تطبيق الدراسة.
 .0تطبيق أداة الدراسة بعد حساب الثبات ذلا على عينة الدراسة.
 .2استخدام ادلعاجلة اإلحصائية ادلناسبة باستخدام برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
( )SPSSواستخالص النتائج ومناقشتها.
 .3صياغة التوصيات وادلقًتحات يف ضوء نتائج الدراسة.

 -17المعالجة اإلحصائية:

لإلجابة على أسئلة الدراسة استخدم الباحثان ادلعاجلات اإلحصائية اآلتية:
 .0حساب معامل االتساق الداخلي ألفا كرونباخ )(Cronbach,s Alpha؛ لقياس ثبات أداة
االستبانة.
 .9ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية ،وذلك لإلجابة عن السؤال األول يف الدراسة.
 .0حتليل التباين ادلتعدد ) (MANOVAلإلجابة عن السؤال الثاين للدراسة.
 -18نتائج الدراسة ومناقشتها:

النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها:

لإلجابة على السؤال األول والذي ينص على أن " :ما مدى تطبيق معلمي العلوم دلبادئ أو موجهات
العدالة بُت الطلبة داخل الغرفة الصفية من وجهة نظر الطلبة؟" مت حساب ادلتوسطات احلسابية
واالضلرافات ادلعيارية لكل زلور من زلاور االستبانة ،وكل عبارة من عباراهتا ،ويوضح اجلدول رقم ()5
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية والتقدير لكل زلور من زلاور االستبانة األربعة والكلي.
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جدول ( :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتقدير كل محور من محاور االستبانة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

التقدير

الترتيب

المحور

0904

19039

غالباً

9

عالقة المعلم بالطالب

0903

19340

توزيع المهام بين الطلبة

0901

19200

أساليب التقويم

0933

19033

غالباً
أحياناً

5

المقياس ككل

0905

19533

االستراتيجيات المستخدمة في
حصة العلوم

0
0

غالباً
أحياناً

-

يالحظ من اجلدول أن زلور " أساليب التقوًن" قد احتل ادلرتبة األوىل  ،يليو زلور " االسًتاتيجيات
ادلستخدمة يف حصة العلوم" ،مث يف ادلرتبة الثالثة " توزيع ادلهام بُت الطلبة" ،وادلرتبة الرابعة زلور "عالقة
ادلعلم بالطالب " .وؽلكن تفسَت ىذا التباين إىل أن أساليب التقوًن اليت يتم استخدامها جاءت موحدة يف
وثيقة التقوًن ،حيث أن طرق التقييم ومعايَت واشًتاطات االختبارات واألنشطة زلددة من قبل وزارة الًتبية
والتعليم على مجيع معلمي العلوم ،لذا يرى الطلبة أن ىناك عدالة غالبًا يف تطبيقها على الطلبة بالتساوي
خالل تقييمهم على ادلهام الدراسية.
بينما يرى الطلبة أن شلارسات معلم العلوم يف توزيع ادلهام بُت الطلبة تتسم بتقدير " أحيانا" يف مقياس
العدالة ،وؽلكن تفسَت ذلك إىل دتييز ادلعلمُت األدوار بُت الطلبة ،كاألدوار القيادية أثناء تنفيذ األنشطة
الصفية وأثناء اسناد بعض ادلهام يف احلصة الدراسية شلا غلعل الطلبة يشعرون بتحيز ادلعلم .كما مت حتديد
مدى حتقيق معلمي العلوم للعدالة يف احلصص الدراسية لكل عبارة بالنسبة لكل زلور ،ويوضح اجلدول
رقم ( ) 3ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية والتقدير للمحورين األول والثاين وعبارات كل منهما،
مرتبة حسب ادلتوسط احلسايب ترتيبا تنازليا من األعلى إىل األدىن.
جدول ( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتقدير لعبارات المحورين األول والثاني

رقم

العبارة

المتوسط

العبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

الحسابي

االنحراف
المعياري

التقدير

المحور األول :االستراتيجيات المستخدمة في حصة العلوم
7

ػلرص ادلعلم على تقدًن أفضل ما لديو يف أثناء الشرح.
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2

ػلرص ادلعلم على توصيل ادلعلومة جلميع الطلبة.

5900

19409

دائماً

1

يستخدم ادلعلم تقنيات ووسائل تدريس متنوعة يف أثناء الشرح.

0933

09154

دائماً

3

يشرح ادلعلم الدروس بأسلوب/طريقة واحدة يف مجيع احلصص.

0935

09040

غالباً

6

تتميز حصة العلوم بالتنوع يف الوسائل التعليمية الصوتية وادلرئية

0930

09033

غالباً

4

يشعر معظم الطلبة بالرضا واالستمتاع يف أثناء شرح ادلعلم للدروس

0953

09029

غالباً

5

يتشوق الطلبة حلصة العلوم نتيجة التنوع يف الوسائل اليت يستخدمها ادلعلم

0915

09903

أحياناً

المحور الثاني :عالقة المعلم بالطالب
9

يعامل ادلعلم كل طالب يف الصف بود واحًتام.

5999

09032

دائماً

8

ػلرص ادلعلم على إشراك مجيع الطلبة يف حصة العلوم.

5911

09000

غالباً

13

يعامل ادلعلم مجيع الطلبة بالعدل دون التفريق بينهم.

0922

09039

غالباً

15

يستطيع أي طالب يف الصف مناقشة ادلعلم يف أي موضوع خارج الغرفة
الصفية.

0900

09422

غالباً

14

دائما ما يشعر ادلعلم بعض الطلبة بأهنم أفضل من زمالئهم اآلخرين.

9945

09502

أحياناً

11

ؽليز ادلعلم يف ادلعاملة بُت الطالب ادلتفوق والطالب الضعيف.

9934

09310

أحياناً

12

يفضل ادلعلم بعض الطلبة يف الصف عن غَتىم.

9902

09319

أحياناً

11

ال يعَت ادلعلم كل الطلبة نفس االىتمام.

9905

09595

أحياناً

يتضح من اجلدول ( )3أن العبارة رقم ( )2يف احملور األول  " :ػلرص ادلعلم على تقدًن أفضل ما
لديو يف أثناء الشرح" جاءت يف ادلرتبة األوىل من حيث ادلتوسط احلسايب وبتقدير "دائما" ،حيث يرى
طلبة الصف العاشر يف عينة الدراسة أن معلم العلوم ػلرص على تقدًن أفضل ما لديو أثناء شرح الدرس،
كما جاءت العبارة رقم ( )9يف نفس احملور " :ػلرص ادلعلم على توصيل ادلعلومة جلميع الطلبة ".يف
ادلرتبة الثانية من حيث ادلتوسط احلسايب ،كما يتضح من اجلدول أن العبارة رقم ( )9يف احملور الثاين ":
يعامل ادلعلم كل طالب يف الصف بود واحًتام ".جاءت يف ادلرتبة األوىل وبتقدير "دائما" حيث يرى
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الطلبة أن معلم العلوم يعامل كل طالب يف الصف بود واحًتام وجاءت يف ادلرتبة الثانية يف ذات احملور
العبارة رقم (" :)3ػلرص ادلعلم على إشراك مجيع الطلبة يف حصة العلوم ".وبتقدير "غالبا".
وؽلكن تفسَت نظرة الطلبة بأن شلارسات ادلعلم اليت تتسم بتقدًن ادلادة الدراسية للجميع يف احلصة
الدراسية غالبا ما تكون بشكل عادل ،وأن ذلك من واجبات ادلعلم األساسية اليت ال ؽلكن أن يتحيز فيها
لطالب دون آخر ،فهو يشرح جلميع الطلبة يف موقف صفي واحد ويقدم ذلم ادلادة العلمية بأساليب
وطرق تناسبهم مجيعا .كما أن االشراف الًتبوي لو دور فعال يف تطوير أداء ادلعلمُت وحتسُت شلارساهتم
داخل الغرف الصفية ،حيث يركز على متابعة جودة األداء يف الغرف الصفية ومنها تعديل اجتاىات ادلعلم،
والقيادة الصفية والتفاعل الصفي ،ومراعاة الفروق الفردية بُت الطلبة ،والتقوًن والتحسُت ادلستمر (العتييب،
 .)9104وقد يكون لذلك دور يف ادلمارسات العادلة للمعلم داخل الغرف الصفية وىذا ما يشعر الطلبة
أن ادلعلم يف ىذه ادلمارسات األساسية يكون عادال بُت مجيع الطلبة .كما يوضح اجلدول رقم ()0
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية والتقدير للمحورين الثالث والرابع وعبارات كل منهما ،مرتبة
حسب ادلتوسط احلسايب ترتيبا تنازليا من األعلى إىل األدىن.
جدول ( :)6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتقدير لعبارات المحورين الثالث والرابع

رقم

العبارة

المتوسط االنحراف

العبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

الحسابي المعياري

التقدير

المحور الثالث :توزيع المهام بين الطلبة
19

يتيح ادلعلم جلميع الطلبة فرصة ادلشاركة يف تنفيذ التجارب ادلخربية.

5919

09951

غالباً

18

يشرك ادلعلم كل طلبة الصف يف تنفيذ األنشطة يف احلصة.

0942

09044

غالباً

17

ػلرص ادلعلم على التنوع يف األدوار اليت يقوم هبا كل طالب يف احلصة.

0902

09900

غالباً

21

ػلرص ادلعلم على تقدًن االنشطة والواجبات اليت تناسب مستوى كل طالب.

0952

09530

غالباً

21

يكلف ادلعلم الطلبة بإحضار أدوات حلصة العلوم كال حسب مقدرتو ادلادية.

0900

09335

غالباً

16

يكلف ادلعلم طلبة زلددين للقيام بأدوار قيادية يف اجملموعات.

0909

09501

أحياناً

المحور الرابع :أساليب التقويم
25

ينوع ادلعلم من أسئلة االختبارات القصَتة (أسئلة اختيار من متعدد ،أسئلة
مقالية).
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31

يتيح ادلعلم الفرصة لكل طالب يف اختيار موضوع العرض الشفوي مبا يتناسب
مع إمكانياتو.

5902

09920

دائماً

24

يطرح ادلعلم األسئلة على مجيع الطلبة دون استثناء.

5902

09030

غالباً

23

يعطي ادلعلم الفرصة دلشاركة كل الطلبة يف اإلجابة عن األسئلة الصفية.

5913

09911

غالباً

26

يقيم ادلعلم مجيع الطلبة وفق معايَت واضحة وثابتة.

5944

09009

غالباً

27

يتيح ادلعلم للطلبة الفرصة يف مناقشة درجة االختبار بعد تقدًن التغذية الراجعة.

0924

09934

غالباً

29

يراعي ادلعلم ظروف الطلبة يف تطبيق أدوات التقوًن التكويٍت.

0922

09903

غالباً

28

يعزز ادلعلم مجيع الطلبة على أدائهم يف االختبارات دون دتييز.

0920

09015

غالباً

22

يوجو ادلعلم األسئلة الصفية لطلبة زلددين بشكل دائم.

9932

09534

أحياناً

يتضح من اجلدول ( )0أن العبارة رقم ( )04يف احملور الثالث" :يتيح ادلعلم جلميع الطلبة فرصة
ادلشاركة يف تنفيذ التجارب ادلخربية" قد جاءت يف ادلرتبة األوىل بتقدير "غالباً" ،يليها يف ادلرتبة الثانية
العبارة رقم (" : ) 03يشرك ادلعلم كل طلبة الصف يف تنفيذ األنشطة يف احلصة ،".أما يف احملور الرابع فقد
جاءت العبارة رقم ( " :)93ينوع ادلعلم من أسئلة االختبارات القصَتة (أسئلة اختيار من متعدد ،أسئلة
مقالية) ".يف ادلرتبة األوىل وبتقدير "دائماً" ،وجاءت العبارة رقم ( " :)01يتيح ادلعلم الفرصة لكل طالب
يف اختيار موضوع العرض الشفوي مبا يتناسب مع إمكانياتو ".يف ادلرتبة الثانية ،كما يشَت اجلدول اىل أن
أقل عبارتُت يف احملورين الثالث والرابع علا على التوايل " يكلف ادلعلم طلبة زلددين للقيام بأدوار قيادية
يف اجملموعات ".و " يوجو ادلعلم األسئلة الصفية لطلبة زلددين بشكل دائم".
وؽلكن تفسَت نظرة الطلبة دلمارسات ادلعلم العادلة يف تنفيذ األنشطة الصفية وادلخربية واالختبارات بُت
مجيع الطلبة ،يف أن ىذه ادلمارسات قد نصت عليها وثائق التقوًن ادلركزية من وزارة الًتبية والتعليم بسلطنة
عمان كتنفيذ األنشطة ادلخربية ومواصفاهتا ادلوحدة ،وكذلك مواصفات االختبارات القصَتة ،حيث أن
ادلعلم ملزم بتنفيذىا للطلبة بشكل عادل مبا يضمن حتقيق العدالة يف التقييم ومبا نصت عليو وثائق التقوًن
اليت تركز على التنفيذ العادل بُت الطلبة.
ويرى زيتون ( )9112أن األساليب واألدوات التقوؽلية اليت يستخدمها ادلعلمون يف ادلرحلتُت ادلتوسطة
والثانوية يف تقوًن طلبتهم معظمها أساليب اعتيادية ،تركز على قياس حفظ ادلعلومات واسًتجاعها ،وتركز
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على احملتوى ادلتمثل يف سرد ادلعلومات ،وقلما ترتقي لتتناول التحقق من مدى اكتساب الطلبة ادلهارات
العلمية ،أو قياس مدى بلوغهم األداء ادلرغوب ،والتثبت من مدى استخدامهم ذلذه ادلهارات يف مواقف
وزلتويات موازية دلا مت تدريبهم عليها يف مرحلة اإلعداد والتكوين ،وقد يكون ذلك سببا يف التنفيذ العادل
دلمارسات التقوًن بُت الطلبة.
بينما صلد أن العبارات اخلاصة بتقسيم األدوار يف احملورين الثالث والرابع كانت بتقدير أقل من غَتىا
من وجهة نظر الطلبة ،وؽلكن تفسَت ذلك أن الطلبة يركزون على اختيار ادلعلم للطلبة لتنفيذ األدوار ويرون
أنو يتحيز عند اختياره ويركز على طلبة زلددين دون غَتىم ،شلا ؼللق حساسية بينهم ،كما إن اختيار
ادلعلم لألدوار يعتمد على السمات الشخصية لكل طالب ،وقدراتو العلمية واالجتماعية وادلستويات
العلمية ذلم ،مبا يضمن جتانس رلموعات التعلم التعاوين وحتقيق اذلدف من اجملموعات الصفية ،وىي من
واجبات ادلعلم األساسية يف التعلم التعاوين (الربيعي وآخرون )9103 ،وىو ما غلعل الطلبة يصنفون
ذلك بأهنا شلارسات غَت عادلة دون إدراك أن ذلك من أدوار ادلعلم اليت يقوم هبا يف تنظيم اجملموعات
للتعلم التعاوين.
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها:

لإلجابة على السؤال الثاين والذي ينص على أن  " :ىل ختتلف وجهات نظر الطلبة يف مدى تطبيق
معلمي العلوم دلبادئ أو موجهات العدالة داخل الغرفة الصفية تبعاً دلتغَت النوع ،وادلستوى التحصيلي،
والتفاعل بينهما؟ مت استخدام حتليل التباين الثنائي متعدد ادلتغَتات " ،"MANOVAدلعرفة دالالت
الفروق يف ادلتوسطات احلسابية بُت الذكور واالناث  ،وادلستوى التحصيلي (شلتاز ،جيد جدا ،جيد،
مقبول ،راسب) ،والتفاعل بينهما ،ويوضح اجلدول رقم ( )2ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية
ذلذين ادلتغَتين.
جدول ( :)7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور االستبانة وفقا لمتغير النوع االجتماعي والمستوى التحصيلي
النوع
المحور

المستوى التحصيلي

ذكر

ممتاز

أنثى

جيد

جيد جداً

راسب

مقبول

م

ح

م

ح

م

ح

م

ح

م

ح

م

ح

م

ح

األول

0923

1903

0921

1909

0923

1932

0923

1900

0920

1909

0905

1903

0953

1925

الثاني

0950

1933

0993

1931

0953

1920

0905

1939

0.00

1932

0900

1930

0.90

1.09

الثالث

0934

1931

0904

1902

0923

1921

0.29

1.04

0900

1920

0932

1923

0990

1941

الرابع

0930

1903

0942

1930

5910

1930

5911

1935

0943

1900

0924

1904

0931

1932
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االستبانة
ككل

0902

1939

0900

19040

0920

0920

1951

0902

1950

1950

1931

0934

0903

يتضح من اجلدول ( )2وجود فروق ظاىرية بُت ادلتوسطات احلسابية الستجابات الطلبة حملاور
االستبانة تبعا دلتغَت النوع االجتماعي وادلستوى التحصيلي ،وللتأكد من داللة ىذه الفروق مت إجراء اخلطوة
األوىل يف حتليل التباين الثنائي متعدد ادلتغَتات وحساب قيم ويلكس دلبدا كما يف اجلدول (.)3
جدول ( :)8نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات لمتغيري النوع االجتماعي والمستوى التحصيلي والتفاعل بينهما

مصدر التباين

قيمة ويليكس

قيمة "ف"

لمبدا

المحسوبة

درجات حرية درجات حرية

الداللة

اإلحصائية

الفرضية

الخطأ

النوع (أ)

19450

059000

3

0005

19110

المستوى التحصيلي (ب)

19455

09004

91

02099119

19110

(أ) *(ب)

19439

09130

91

02099119

19045

يتضح من اجلدول ( )3أن قيم "ف" احملسوبة على قيم ويليكس دلبدا ذات داللة إحصائية يف كل من
متغَتي النوع وادلستوى التحصيلي ،بينما يتضح أهنا غَت دالة إحصائية يف التفاعل بُت ادلتغَتين .ومن أجل
حتديد اجتاه الفروق مت استخدام اخلطوة الثانية يف حتليل التباين الثنائي متعدد ادلتغَتات وكانت النتائج كما
يف اجلدول رقم (.)4
جدول ( :) 9خالصة نتائج تحليل التباين الثنائي المتعدد للتأثيرات الدالة طبقيا لقيمة "ف" المحسوبة على ويليكس لمبدا

مصدر
التباين

النوع

المستوى

محاور

مجموع

االستبانة

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

المربعات

المحسوبة

األول

19109

0

19109

19122

19239

الثاين

29945

0

29945

909412

19110

الثالث

29129

0

29129

099005

19110

الرابع

39323

0

39323

059330

19110

الكلي

19909

0

19909

09003

19930

األول

29300

5

09430

59023

19110

الثاين

39599

5

09033

59120

19110
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1909

مجلة مدى تطبيق معلمي العلوم بسلطنة عمان لمبادئ العدالة في الغرفة الصفية ............د .أمبوسعيدي ،أ .الشبنوتية

التحصيلي

النوع *

المستوى

التحصيلي

الخطأ

الثالث

009550

5

99300

39000

19110

الرابع

039004

5

59002

009333

19110

الكلي

39230

5

99033

49204

19110

األول

99950

5

19300

0.050

19939

الثاين

99145

5

19395

09329

19024

الثالث

09129

5

19203

09029

19959

الرابع

99399

5

19000

09303

19030

الكلي

09350

5

19500

99131

19133

األول

99950

0003

19503

الثاين

99145

0003

19000

الثالث

09129

0003

19301

الرابع

99399

0003

19510

الكلي

9339212

0003

19993

يتضح من اجلدول ( )4وجود تأثَت دال إحصائيا دلتغَت النوع االجتماعي يف احملور الثاين والثالث
والرابع ،ووجود تأثَت دال إحصائيا دلتغَت ادلستوى التحصيلي يف مجيع زلاور االستبانة  ،بينما ال يوجد تأثَت
دال احصائيا للتفاعل بُت ادلتغَتين يف أي زلور من زلاور االستبانة .وبالرجوع اىل قيم ادلتوسطات احلسابية
لكل متغَت يتضح أنو بالنسبة دلتغَت النوع فإن الفروق يف احملور الثاين "عالقة ادلعلم بالطالب " لصاحل
الذكور ،بينما الفروق يف احملور الثالث " توزيع ادلهام بُت الطلبة" واحملور الرابع "أساليب التقوًن" لصاحل
اإلناث .أما بالنسبة دلتغَت ادلستوى التحصيلي فإن الفروق يف احملور األول " اإلسًتاتيجيات ادلستخدمة يف
حصة العلوم" لصاحل مستوى جيد  ،يف حُت أن الفروق يف احملور الثاين والثالث والرابع واالستبانة ككل
لصاحل مستوى شلتاز .وعليو ؽلكن القول بالنسبة لفرضييت الدراسة:
 قبول الفرضية األوىل واليت تنص على " ليس ىناك فرق دال إحصائيا بُت الطلبة الذكور والطالبات
يف وجهات نظرىم دلدى تطبيق معلمي العلوم دلبادئ أو موجهات العدالة داخل الغرفة الصفية"
بالنسبة لالستبانة ككل واحملور األول (اإلسًتاتيجيات ادلستخدمة يف حصة العلوم) ،لكن ال ؽلكن
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قبوذلا يف زلاور :عالقة ادلعلم بالطالب وتوزيع ادلهام بُت الطلبة وأساليب التقوًن لوجود فرق يف النوع
االجتماعي.
 رفض الفرضية الثانية واليت تنص على "ليس ىناك فرق دال إحصائيا بُت الطلبة ذوي ادلستوى
التحصيلي ادلتباين يف وجهات نظرىم دلدى تطبيق معلمي العلوم دلبادئ أو موجهات العدالة داخل
الغرفة الصفية" يف كل زلاور االستبانة والكلي.
وىذا يعٍت أن الطلبة الذكور ينظرون أن ادلعلم ػلقق العدالة يف شلارساتو حملور العالقة بُت ادلعلم
والطالب أكثر من نظرة اإلناث لذلك ،وقد يعود ذلك اىل اخلصائص العاطفية اليت تتمتع هبا االناث أكثر
من الذكور ،واليت جتلها أكثر حساسية ودقة يف الًتكيز على ردود فعل ادلعلمة واستجابتها يف أثناء التعامل
مع الطالبات ،وىو ما أكده غوريان ( )9103أن االناث أكثر تركيزا على العالقات والتواصل يف الغرف
تفسَتا آخر يعود اىل ادلعلم نفسو فطبيعة تعامل ادلعلم مع الطلبة
الصفية من الذكور .وقد يكون ىناك
ً
الذكور ختتلف عن طبيعة تعامل ادلعلم مع الطلبة اإلناث حيث توصل كل من برادي وآيزلر ( Brady
 )& Eisler, 1995يف دراسة حتليلية جملموعة من الدراسات واليت تعتمد على ادلالحظة الصفية دلا
يدور من تفاعل بُت ادلعلم والطالب سواء كان يف مدارس ادلرحلة االبتدائية وحىت ادلرحلة اجلامعية إىل أن
ادلعلمُت وادلعلمات يتفاعلون مع الذكور أكثر من اإلناث ويقدمون ذلم تغذية راجعة باستمرار ويعطون
الذكور مالحظات أكثر من اإلناث.
كما أن اإلناث ترى أن ادلعلم ػلقق العدالة يف شلارساتو يف زلوري "توزيع ادلهام بُت الطلبة و أساليب
التقوًن" أكثر من الذكور ،وىي زلاور مرتبطة بتنفيذ الواجبات األساسية للمعلم للمهام وأدوات التقوًن.
وؽلكن تفسَت الفروق ادلتعلقة بادلستوى التحصيلي دلستوى "جيد" يف شلارسات ادلعلم ادلتعلقة
باالسًتاتيجيات ادلستخدمة يف احلصة الدراسية أن الطلبة متوسطي التحصيل يرون أن ادلعلم يطبق طرقًا
متساوية للجميع دون دتييز األعلى أو األدىن يف التحصيل وذلك ألن مستوياهتم التحصيلية متوسطة،
بينما يرى الطلبة ذوو التحصيل ادلمتاز أن شلارسات ادلعلم ككل عادلة وقد يكون مستواىم التحصيلي لو
دور يف نظرهتم العادلة للمعلم ،فالطالب ادلتميز بتحصيلو الدراسي غالبا ما يرى ادلعلم بصورة جيدة مبا
ػلقق أىدافو التعليمية ،ويكون أك ثر وعيا بادلادة العلمية وما يتم تقدؽلو مقارنة لاللتفات إىل ادلمارسات
األخرى اليت يقوم هبا ادلعلم.
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 -19مناقش ــة عام ــة:
يتضح من خالل ىذه الدراسة أن وجهات نظر الطلبة دلمارسات ادلعلم غالبًا ما تتسم بالنظرة العادلة
خاصة فيما يتعلق بادلمارسات ادلقننة ،كأساليب التقوًن وتوزيع ادلهام وتنفيذ االختبارات ،وطرق التدريس
ادلستخدمة ،إال أن الطلبة يرون أن ىناك حتيزا لدى ادلعلم أحيانا فيما يتعلق بالعالقة بُت ادلعلم والطالب
وتوزيع األدوار بُت الطلبة وىذه النظرة متوقعة خاصة أن ىناك تفاوت يف قدرات الطلبة ومساهتم الشخصية
اليت قد جتعل ادلعلم يوكل ادلهام إىل بعضهم دون اآلخر ،شلا غلعل الطلبة يعتربون ذلك حتيزا ودتييزا بينهم
دون إدراك الفروق الفردية .كما أن إ سًتاتيجيات التعلم التعاوين اليت تعتمد على تقسيم األدوار بُت الطلبة
حتتاج جهد كبَت من ادلعلم وذلا بعض الصعوبات يف التطبيق كما ترى بعض األدبيات (أمبوسعيدي
والبلوشي9114 ،؛ خطايبة9113 ،؛ أبو حرب وآخرون )9115 ،ومنها صعوبة متابعة اجملموعات،
والتأكد من مشاركة كل طالب وقيامو بعملو يف اجملموعة ،وصعوبة تقييم الطلبة يف اجملموعات ،و قد ال
يشارك الطلبة منخفضو التحصيل يف العمل اجلماعي التعاوين بسبب سيطرة وقسوة بعض الطلبة مرتفعي
التحصيل ،إضافة إ ىل ازدحام الصف بالطلبة شلا يضطر ادلعلم إىل تكوين رلموعات كبَتة احلجم يف العدد،
ومن مث تقل مشاركة وجهد أعضاء اجملموعة الو احدة ويصعب تقسيم األدوار بشكل عادل بينهم  ،وقد
يكون ذلك أحد أسباب ادلمارسات غَت العادلة يف العمل اجلماعي وتقسيم األدوار من وجهة نظر الطلبة.
كما أوضحت ىذه الدراسة أن ىناك تباين بُت الذكور واإلناث فيما يتعلق بوجهات نظرىم يف مدى
نظرا الختالف اخلصائص
تطبيق ادلعلم للعدالة بُت الطلبة يف الغرفة الصفية ،وىذا التباين كان متوقعا أيضا ً
النفسية والشخصية والفسيولوجية بُت الذكور واالناث ،فقد أكدت العديد من الدراسات منها دراسة
(صواحلة والعبوشي )9100 ،واليت تناولت السمات الشخصية والفروق بُت اجلنسُت يف االتزان
والعقالنية ،وحتمل ادلسؤولية ،واختاذ القرار واحلزم والقابلية االجتماعية ،وتوصلت اىل وجود فروق ذات
داللة إحصائية بُت اجلنسُت يف ىذه السمات .وىو ما يؤكد أن اختالف تقدير شلارسات ادلعلم بُت
اجلنسُت بناء على االختالفات الشخصية لكل منهما.
كما أن وجود تفاوت بُت نظرة الطلبة دلمارسات ادلعلم وفقاً الختالف ادلستوى التحصيلي يعد مؤشراً
إىل ضرورة الًتكيز على الطلبة ذوي ادلستوى األقل أو ادلنخفض ،حيث أهنم غالبًا ما ؽليلون إىل الًتكيز
على شلارسات ادلعلم أكثر من ذوي التحصيل ادلرتفع ،وغالبًا ما يرون أن شلارسات ادلعلم تتسم بالتحيز بُت
الطلبة .وقد يكون السبب الرئيس يف ذلك أن الطلبة ذوي التحصيل ادلنخفض غالبا ما يرجعون سبب
ضعفهم إىل احمليط وبيئات التعلم وال يعًتفون باطلفاض قدراهتم .وتتفاوت أسباب اطلفاض التحصيل
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الدراسي من وجهة نظر ادلعلمُت فقد اىتمت العديد من الدراسات بالبحث يف ذلك منها دراسة
(السامرائي ) 9101 ،واليت أشار فيها الطلبة أن سبب ضعفهم يف التحصيل الدراسي ىو ادلعلم وعدم
ادلوضوعية يف تصحيح أدوات التقوًن.

 -21التوصيات والمقترحات:

يف ضوء النتائج اليت توصلت اليها الدراسة حول مدى تطبيق ادلعلم للعدالة أو تكافؤ الفرص يف الغرفة
الصفية من وجهة نظر الطلبة واختالف نوعهم االجتماعي والتحصيلي ،فإن الدراسة توصي باآليت:
 .0عقد ورش تدريبية وحصص تطبيقية للمعلمُت يف شلارسات العدالة اخلاصة بعالقة ادلعلم بالطلبة
داخل الغرف الصفية.
 .9توجيو ادلعلمُت إىل تطبيق العدالة خاصة يف ادلمارسات ادلتعلقة بتوزيع األدوار بُت الطلبة.
 .0توجيو ادلعلمُت إىل مراعاة الفروق بُت اجلنسُت الذكور واإلناث يف ادلمارسات الصفية ،ومراعاة
الفروق يف ادلستويات التحصيلية بُت الطلبة.
 .5عقد ورش ودورات تدريبية للمعلمُت حول شلارسات العدالة الناجحة بُت الطلبة باختالف
مستوياهتم يف الغرف الصفية.
 .3وضع توجيهات العدالة يف دليل ادلعلم لتكون مرشدا للمعلم يف أثناء ادلمارسات الصفية.
كما يقًتح الباحثان اآليت:
 .0إجراء دراسة مشاهبة للدراسة احلالية لكن باستخدام بطاقة ادلالحظة بدال من االستبانة.
 .9إجراء دراسة حول أثر استخدام بعض االسًتاتيجيات وادلمارسات يف وجهات نظر الطلبة حول
حتقيق العدالة يف الغرف الصفية.
 .0إجراء دراسات أخرى حول وجهات نظر الطلبة وادلعلمُت دلدى تطبيق ادلعلم للعدالة يف الغرف
الصفية ادلشًتكة بُت الذكور واإلناث.
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