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 ملخص الدراسة   

في مادة التربية  الدراسي التحصيل مستوى تدني أسباب نعهذه الدراسة إلى الكشف  هدفت     
 الباحثطور  ذلك ولتحقيق،المعلميننظر  وجهة منمحافظة معان طلبة مدارس  المهنية لدى

تكونت (.%0.88)بلغت ثباتها والتي ودرجة صدقها، من التحقق وتم ،فقرة (23)من مكونة ستبانةا
 تحقيق أجل من المسحي المنهج الوصفي تخدمسا ومعلمة،وقد معلما   (74) منعينة الدراسة 

 المعيارية االنحرافاتو المتوسطات الحسابية  ستخرجتا الدراسة أسئلة عن ولإلجابة،الدراسة أهداف
أن تقديرات المعلمين األكثر أهمية النتائج أظهرت و .حادي واختبار شيفيهألوتحليل التباين ا

محافظة معان طلبة مدارس  لتربية المهنية لدىفي مادة ا الدراسي التحصيل مستوى تدني ألسباب
 ،األسباب المتعلقة بالطالب :الترتيب التنازلي اآلتيبحسب كانت  المعلميننظر  وجهة من

بينما ، اإلدارة المدرسيةب األسباب المتعلقة المعلم،األسباب المتعلقة ب ،األسرةاألسباب المتعلقة ب
 في ،والمؤهل العلمي تعزى لمتغير الجنس حصائيةوجود فروق ذات داللة إعدم  أظهرت النتائج

ولصالح فئة  الخبرة العملية لمتغيرإحصائية تعزى فروق ذات داللة  وجودحين أظهرت النتائج 
عقد ورشات تدريبية للمعلمين  وأوصت الدراسة بضرورة.مجال الطالب سنة في( 47)أكثر من 

 .المهنية التربيةفي تدريس مادة ة استخدام الوسائل واألنشطة التعليمية المناسبالجدد،

محافظة  معلمو ،محافظة معان، مدارس مادة التربية المهنية الدراسي، التحصيل :الكلمات المفتاحية
 .معان

Abstract 

Reasons for the Low Level of Academic Achievement in Pre-vocational Education 

among Students in City of Ma’an  from Teachers Point of View. 

 

  This study aims to detect the reasons for the low level of academic achievement 

among  Students in Governorate of Ma’an  from Teacher’s Point of View. The 

researcher designed a questionnaire consisting of )23( items. It was tested for 

reliability at (0.88%). The sample study was consisted  of (47) male and female 

teachers in which the descriptive scanning approach has been used  to achieve  the 

objectives of the study. the mathematical averages, standard deviations as well as 

the use of contrast uni-analysis and Scheffe test were extracted in order to answer 

the research questions. The results showed that the most important estimates of 

teachers for reasons of low level of educational achievement in pre-vocational 
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education among Ma’an students were in the following descending order: - reasons 

related to the student ,- reasons related to the family ,- reasons related to the teacher. 

Whereas the results  also showed that there are no statistical significant differences 

attributed to gender and educational qualification. Therefore, there were  statistical 

significant differences  attributed to practical experience in favor to  more than ( 14 

years) in the student field. The study recommends the necessity of setting up training 

courses for the new teachers and using the teaching aids that are appropriate  to  

teahing the Pre-vocational Education.  

 

Key words: Academic Achievement , Pre-vocational Education, Schools of City of 

Ma’an, Teachers of City of Ma’an. 

 

 خلفية الدارسة

بلوغ أهدافها ومن أبرزها  تحول دونكثير من المشكالت التي التتعرض العملية التعليمية إلى      
والتي قد تعود إلى مجموعة من األسباب المتداخلة، لذا  ،التحصيل الدراسي مستوى تدنيمشكلة 

التي تقلل من  العواملاألسباب و يجب على القائمين على المنهاج الدراسية مراعاة ذلك،والحد من 
 .تحقيق أهداف المادة التعليمية

 خطيرة سلبية آثار من لها لما العصر، المشكالت أهم من التحصيل مستوى تدني مشكلة تعدو  
 المشكلة هذه بوجود يقر   أن التدريس مارس من كل ويستطيع ، والمجتمع المدرسةالطالب و ب تضر
 بقية مسايرة عن يعجزون الذين التالميذ من وعةمجم يوجد حيث   ،تقريبا   دراسي فصل كل في

 تلك تتحول ما وكثيرا   ،هم الدراسي ألي منهاج مدرسي واستيعاب معارفهتحصيل في الزمالء
 التعليمية العملية اضطراب في تسببيقد  مما ،إزعاج في الغرفة الصفية مصدر إلى المجموعة

 (.1002؛علي، 2000 هريدي،)عامة بصفة

 وحياتهم األبناء بمستقبل ويتعلق وحساس دقيق موضوع التحصيلمستوى  تدني موضوعو    
 يستوجب ما وهو والشباب، الطفولة في اضطرابهم أو النفسي واستقرارهم والمهنية االجتماعية

 األسرية للعوامل الموضوعية نظرتنا من المنبثقةو  تمحيص بكل والثاقبة الفاحصة الشمولية النظرة
 النفسية واالتجاهات والميول االستعدادات مع المتفاعلة والسياسية اديةواالقتص االجتماعيةو  

 :مثلالتعصبية  العشوائية،واالتجاهات األحكام عن البعد كل البعيدةو ،حدة على طفل بكل الخاصة
بالتأخر  مرتبط التحصيل مستوى تدني أن من واآلباء المدرسين بعض عند الخاطئة الفكرة

 يقوم أن يجب األطفال عند الدراسي التحصيل مستوى لتدني الموضوعية النظرة حين في ،الدراسي
 بالطالب المحيطة والعوامل الجوانب جميع االعتبار بعين يأخذ وموضوعي واضح أساس على

 (.2040سطل،ألا)التدني لهذا الحقيقية األسباب على اليد وضع أجل من ؛وتحليلها التعليمية والعملية

دراكا  ألهمية    التربيةبمبحث  االهتمام على األردنية التربية والتعليم وزارة عملت المهنية يةالترب وا 
أشتمل حيث  األساسية، مرحلة التعليم في للطلبة المهمة المواد من واعتبارها المهنية وتحديثها،

المهارات الهندسية والصيانة الخفيفة، )منهاج التربية المهنية على ست مجاالت مهنية هي 
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التكنولوجيا، الصحة والسالمة العامة، الزراعة والبيئة، الفندقة والسياحة، شؤون المنزل االقتصاد و 
 والتعليم التربية مديريات من مديرية في كل المهنية للتربية خاص قسم إنشاء وتم ،(والحياة العامة

 مدارسال في التربية المهنية احتياجات على الوقوف بهدف وذلك األردنية الهاشمية، المملكة في
 المملكة مدارس في األساسية العليا التعليم ضمن مرحلة المهنية التربية فاعليتها، وأ دخلت ولزيادة

 ومن المهنية، المجاالت في مختلف والتطبيق النظرية بين الرابط بمثابة لتكون؛األردنية الهاشمية
 الفرد مساعدة من خالل األفراد بالمجتمع ربط في دور من لها ولما أمام الفرد اآلفاق توسيع أجل
 في مقدمة تعد،الهاشمية األردنية المملكة أن به، خاصة للبيئة المحيطة الحقيقي الواقع معرفة في

 في أهمية من لها لما ؛األساسية العليا مرحلة التعليم إلى مهنية مواد إدخال في العربية الدول
 (.2040لوناس ،حوريه و ا) جديدة مهن من حولهم يدور الطلبة لما وعي زيادة

 العملية تطوير المهارات ودورها في، التربية المهنية في المناهج الدراسيةوبعد استعراض أهمية   
مهارات  تتضمنوالتي قد  الدراسية المناهج نجد أن بعض، لدى الطلبة في كافة مجاالت الحياة

التي المستوى المطلوب  يتم تدريبهم عليها بشكل دون أو عليهاالطلبة  ال يتم تدريب عملية كثيرة
أجهزة ،عدد )نقص اإلمكانات المادية لويكون ذلك في العادة نتيجة ،الدراسيبها المنهاج  ييوص

نقص قدرة المعلم على أداء المهارات لفي المدارس التي تنفذ تلك المناهج، أو نتيجة ( أدوات،
الوقت المخصص لتدريس المواد العملية نتيجة لعدم تدريبه عليها في أثناء إعداده، أو نتيجة قلة 

 الدراسية التي تتضمن تلك المهارات، مع األخذ بعين االعتبار أعداد الطلبة المرتفعة في الصفوف
(2002,  AL-Saydeh.) 

التربية المهنية للمساهمة في اكتساب الطلبة  بكتبوزارة التربية والتعليم  وفي األردن تهتم  
تربية المهنية في األردن ذات دور فع ال في تنمية الوعي تعد كتب ال حيث  ؛الخبرات المعاصرة

أحمد )لما تحويه من مخزون جيد من الخبرات العلمية والعملية المتنوعة؛لدى الطلبةالمهني 
،2047.) 

جراء العديد من الخطوات     وبالرغم من اهتمام وزارة التربية والتعليم بمنهاج التربية المهنية وا 
لمنهاج ،إال أن تنفيذه يعاني من العديد من المشاكل في تنفيذه على ارض التطويرية على بنية ا
 ( (Alsaydeah and Bin Tareef,2011كثيرمن الدراسات ومنها دراسة الواقع بحسب نتائج ال

عدم تقبل الطلبة لتدريسها؛ : أشارت إلى أن كتب التربية المهنية تواجه صعوبات عده منها التي
طلبة بأهميتها وفلسفتها التي بنيت عليها، وعدم اهتمام الطلبة في وذلك نتيجة عدم وعي ال
فيتم تدريسه  المنهاجالكثير من المعلمين في الميدان بتنفيذ هذا  لضعفالمحتوى التعليمي، نظرا  

التربية  منهاجبطرق مختلفة، باإلضافة إلى أن هناك الكثير من المعلمين الذين ال يدرسون 
 (.2047بني عبده،)المهنية 

 التربية المهنية

 منوتحديدا   المرحلة األساسية خالل للطالب يقدم الذي المبحث:ابأنه التربية المهنية تعرف
الطلبة وتشكيل الوعي تهيئة  إلى تهدف؛إذ العام التعليم من جزء وهي العاشر إلى الرابع الصف
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 مع التكيف على ات تساعدهمالمهار  من عريضة قاعدة لديهم منتجين،أفرادا   ليكونوا ؛المهني لديهم
 (.2002خان،بدر ) ومتطلباته الحياة

 مستويات تطور التربية المهنية

 وبشكل ةالتعليمي الصفوف بمستويات المهنية ترتبط التربية أن مستويات( 4992عليمات،)وذكر  
 مع تنسجم التي المهنية االختيارات تسهيل بهدف األفراد؛ لدى والمهني التطور العقلي يناسب
 .االنفعالية وخصائصهم العقلية والجسدية قدراتهم

 :(Awareness)الوعي نشر مرحلة  .4

 بتشكيل اتجاهات المرحلة هذه وتهتم ، الرابعة سن وحتى الروضة عمر من المرحلة هذه تمتد
 .المهن نحو ايجابية أم سلبية أكانت سواء األفراد

 : (Orientation) التهيئة مرحلة. 2

 بتزويد األفراد وتهتم المتوسطة، المرحلة إلى االبتدائية المرحلة نهايات من توىالمس هذا ويمتد  
 بالتخطيط للمهنة تساعدهم التي اليدوية والمهارات المهنية والمعلومات األساسية بالمفاهيم
 .الهوايات وممارسة

 :(Exploration) مرحلة االستكشاف.3

 الخبرات األساسية هنا الجوهري الهدف تعدىوي والعاشر، التاسع الصف المستوى هذا ويشمل   
 الخيارات لألفراد حول العامة التصورات تتبلور إذ؛المهنية البرامج لمتطلبات الجيد التحضير إلى

 عالم في للدخول ا  تمهيد؛للمعلومات وتحرير أسئلة بطرح ذلك ويتمالمستقبلية، والمهن المهنية
 .المهنة

   (Preparation)مرحلة اإلعداد.7

 سيكولوجية تمكنهم بصفات األفراد يتمتع بعدها،إذ وما الثانوية الصفوف في المستوى هذا ويبدأ   
 .األساسية لتطوير مهاراتهم معينة مهنة في انخراطهمأجل  من؛والتطبيقات النظريات استيعاب من

 أهمية التربية المهنية
 :من خالل ية الطلبةصقل شخصو  إعدادتعلب مادة التربية المهنية الدور األساسي في  

 .القدرة على االتصال من خالل الرسومات والرموز والمصطلحات الطلبةإكساب  -

  .بالمعارف والمهارات التي تجعلهم قادرين على التعامل مع معطيات التكنولوجيا الطلبة تزويد -

ق نمو من أجل تحقي؛واتباعهابالقواعد الصحية والغذائية السليمة والصحيحة  الطلبة تعريف-
 .جسمي متوازن

وزارة ).متطلبات الحياة األسرية السليمة وأبعادها الصحية واالقتصادية واالجتماعيةل الطلبةتوعية  -
 (.2042التربية والتعليم،
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 الدراسي التحصيلمفهوم 

بأنه مقدار ما يكتسبه المتعلم من معلومات ومعارف، وقد يكون :الدراسي التحصيليعرف      
أو علميا  أو دراسيا ، والمعيار الكتساب المعارف هو درجة الطالب في االختبار  التحصيل مهاريا  

 (40،ص4992بخش،) التحصيلي

ما يدل على الوضع الراهن ألداء الفرد أو ما تعلمه،أو ما اكتسبه بالفعل  بأنه:عرف أيضا  يو     
   (.2000عالم،)من معارف ومهارات في برنامج معين

 : الدراسي التحصيل أنواع
 الذهني،المعرفة المتعلقة بالجانب  :مجاالت المعرفة الثالثة/يرتبط التحصيل الدراسي بجوانب   

 وقد . االنفعاليالمهاري، والمعرفة المتعلقة بالجانب الوجداني أو /والمعرفة المتعلقة بالجانب األدائي

 :على النحو اآلتي  الدراسي التحصيل (4994سعادة ،إبراهيم ،)صنف

وهو التحصيل الذي يشمل العمليات العقلية للمتعلم بمختلف  : صيل الدراسي المعرفيالتح -4
 .التذكر والفهم:مستوياتها مثل

طراف الجسم ألمثل بالمهارات الحركية توهو التحصيل الم: التحصيل الدراسي المهاري -2
  .  حركة اليدين:اإلنساني مثل

ي يتطرق إلى قضايا عاطفية تثير المشاعر وهو التحصيل الذ:الدراسي الوجدانيالتحصيل  -3
  .القلق والغضب والفرح:مثل

 الدراسي التحصيل مستوى تدنيأسباب 

طة في المتراب لةالمتداخ العوامل من مجموعة إلى الدراسي التحصيل مستوى تدني أسباب يرجع
 :ومنها األحيان من كثير

 .وتشمل المعلم والمتعلم والمنهاج: عوامل مباشرة أساسية -4

 .وتشمل األقران والمقصف والمكتبة:عوامل مباشرة ثانوية  -2

 (.42،ص4992حمدان،)تقع خارج البيئة المدرسية وتشمل وسائل اإلعالم :عوامل غير مباشرة  -3

 وأسئلتها مشكلة الدراسة
عوبات في المناهج الدراسية التي تواجه مجموعة من الص من التربية المهنيةمادة  عتبرت    

ولهذا أدركت األمم المتحضرة أهمية وخطورة تلك المشكلة وبذلت كل ،الواقع تطبيقها على ارض
لما لهذه المشكلة من انعكاسات ،ستراتيجيات الكفيلة لحل تلك المشكلةاالالجهود لمواجهتها،بوضع 

ج وبالرغم من اهتمام وزارة التربية والتعليم بمنها ،سلبية على شخصية التلميذ حاضرا  ومستقبال  
رض الواقع بحسب نتائج أالعديد من المشاكل في تنفيذه على تنفيذه يعاني  ،إال أنالمهنيةالتربية 

 ,Mahasneh and  Farajat) دراسة الكثير من الدراسات واألبحاث ومنها على سبيل المثال
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إلى أن كتب التربية المهنية تواجه العديد من الصعوبات من  التي أظهرت نتائجها( 2015
السلبية من قبل مدراء المدارس والطلبة وأولياء األمور تجاه كتب وطبيعة المحاور النظرة : أهمها

 أسباب عن ولشعور الباحث بوجود مشكلة جاءت هذه الدراسة للكشف.التي بني عليها المنهاج
 منمحافظة معان طلبة مدارس  في مادة التربية المهنية لدى الدراسي التحصيل مستوى تدني
 .المعلميننظر  وجهة

 :اآلتي الرئيس التساؤل في الدراسة مشكلة حورمتت وعليه

محافظة طلبة مدارس  في مادة التربية المهنية لدى الدراسي التحصيل مستوى تدني أسباب ما -
 ؟ المعلميننظر  وجهة منمعان 

 :اآلتية األسئلة الرئيس السؤال هذا من وتنبثق

 تدني أسباب في(  α ≤0.05 )لةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال -
 وجهة منمحافظة معان طلبة مدارس  في مادة التربية المهنية لدى الدراسي التحصيل مستوى
 ؟الجنس تعزى لمتغير المعلميننظر 

 تدني أسباب في(  α ≤0.05 )هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -
 وجهة منمحافظة معان طلبة مدارس  المهنية لدىفي مادة التربية  الدراسي التحصيل مستوى
 المؤهل العلمي؟ تعزى لمتغير المعلميننظر 

 تدني أسباب في(  α ≤0.05 )هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -
 وجهة منمحافظة معان طلبة مدارس  في مادة التربية المهنية لدى الدراسي التحصيل مستوى
 الخبرة العملية؟ ى لمتغيرتعز  المعلميننظر 

 أهداف الدارسة

 :تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على األمور اآلتية 
طلبة مدارس  في مادة التربية المهنية لدى الدراسي التحصيل مستوى تدني أسباب معرفة –4

 .المعلميننظر  وجهة منمحافظة معان 

فةةةي مةةةادة التربيةةةة  الدراسةةةي التحصةةةيل مسةةةتوى تةةةدني أسةةةباب فةةةي فةةةروقكةةةان هنةةةاك  إنمعرفةةةة  -2
لمتغيةةةرات  ألي مةةةن تعةةةزى المعلمةةةيننظةةةر  وجهةةةة مةةةنمحافظةةةة معةةةان طلبةةةة مةةةدارس  المهنيةةةة لةةةدى

 (.والخبرة العملية ،المؤهل العلمي ،الجنس)الدراسة 
      أهمية الدراسة

ة في مادة التربي الدراسي التحصيل مستوى أسباب تدنيتةةوفر للمعلمةةين معلومةةات عةةن قد  - 
 .المهنية
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 التحصيل تدني مستوىمعالجة مشكلة معلومات للوقوف على أهمية  للمشرفينتوفر قد  - 
   .في مادة التربية المهنية الدراسي

  .عن العمل إلى فئة العاطلين الطالبمن  ةنسبة كبير  من تحولتساعد المعلمين في الحد قد   -  

 الدراسة حدود

 :التالية جوانبال على الدراسة حدود اقتصرت      

 .في محافظة معان( لواء الشوبك وقصبة معان)مدارس أجريت الدراسة على  :مكانية حدود-4

 .2042/2044العام الدراسي  من الثانيالفصل  هذه الدراسةتطبيق  تم   :نيةازم حدود-2

 . محافظة معان في (لواء الشوبك وقصبة معان) معلمو مدارس  :بشرية حدود-3

 .تتحدد نتائج هذه الدراسة على الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة: حدود موضوعية-7

 التعريفات اإلجرائية

 والقيم المعارف والمهارات الطلبة عن امتالك ر عجز امقد : الدراسي التحصيلتدني مستوى  - 
( 7)وتقاس بأداة االستبانة المكونة من  خالل فترة زمنية محددةمحددة  بعد دراسة مادة خبراتالو 

 .فقرة ( 23)و مجاالت

من  إعدادهاتم  التي المحددة، المعارف والمهارات والقيم والخبراتمجموعة من  :التربية المهنية -
وزارة التربية والتعليم للمرحلة األساسية من الصف الرابع وحتى الصف العاشر األساسي  قبل

تصاد والتكنولوجيا، الصحة المهارات الهندسية والصيانة الخفيفة،االق)وتتضمن ستة محاور 
 .(والسالمة العامة، الزراعة والبيئة، الفندقة والسياحة، شؤون المنزل والحياة العامة

محافظة في  التربيةو  تقوم بتزويد الطالب بالعلم التيالمدارس النظامية :محافظة معانمدارس  -
 .معان

محافظة معان  س في مدارستدريالهم جميع المعلمين الذين يقومون ب:معان معلمو محافظة -
 .2042/2044عام الدراسي ال من الثاني للفصل( لواء الشوبك،قصبة معان)

 الدراسات السابقة

ارتباط مباشر بعنوان  الم يجد الباحث دراسات له والدراسات السابقة بعد مراجعة األدب النظري  
بموضوع الدراسة  الصلة وفيما يلي أهم الدراسات ذات في حدود علم الباحث، الدراسة الحالية

  :قام الباحث بعرضها على النحو اآلتيوقد ،الحالية

 التربية مبحث في والفاعلية الكفاية عناصر بعنواندراسة  ,Tweissi) 4998)الطويسي أجرى
 المهنية التربية مبحث في والفاعلية الكفاية عناصر معرفة إلىالدراسة  هدفت.األردن في المهنية

 وزعت الباحث أعدها استبانه :هي البيانات جمع في متنوعة أساليب وظيفت وتم األردن، في
 إربد، البلقاء، الزرقاء، عمان، الجنوبي، معان، المزار في التربية مديريات مدارس من عينة على
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 والمعلمين، والمشرفين المدارس، مديري من عينة مع منتظمة أجريت شبه ومقابلة عجلون، جرش،
 تساعد فع الة عناصر توجد أنه ال الدراسة إلى  الوثائق، وأظهرت إلى تحليل باإلضافة والطلبة،
التدريب  في الكافي التركيز تالقي ال العملية المهارة ألن المهني، التعليم في على االنخراط الطلبة
 .عليها

تقويم كتاب مناهج التربية المهنية للصف الخامس  بعنوان دراسة( 4999)وكما أجرى رواقة    
 معرفة إلىالدراسة  هدفت .ألساسي من وجهة نظر معلمي مناهج التربية المهنية في األردنا

 المهنية منهاج التربية في والضعف القوة درجة على والوقوف الصف الخامس كتاب إعداد مستوى
فقرة جاءت في ( 28)مكونة من  استبانهاستخدم الباحث و  المهنية، التربية معلمي نظر وجهة من
االت وذلك بعد التأكد من صدقها وثباتها، شمل مجتمع الدراسة معلمي التربية المهنية في مج( 4)

تدني  أشارت نتائج الدراسة إلى ،معلما ومعلمة( 499)محافظة اربد ، وتم أخذ عينة مكونة من 
جود تبين عدم و ،و تقديرات معلمي التربية المهنية التقويمية لكتاب التربية المهنية في جميع مجاالته

تبين وجود فروق ذات ، فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس أو لمتغير الدرجة العلمية
داللة إحصائية في تقديرات المعلمين التقويمية تعزى لمتغير التخصص ولصالح العلوم المنزلية؛ 

  .وكذلك لمتغير الخبرة التعليمية ولصالح الخبرة الطويلة

بعنوان أثر العوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية في ( 4999)محافظة وسماره ودراسة     
وهدفت .تحصيل طلبة الصف العاشر في الرياضيات في مدارس وكالة الغوث في محافظة اربد

الدراسة إلى تقصي أثر العوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية في تحصيل طلبة الصف 
وتكون مجتمع الدراسة من .الغوث في محافظة اربدالعاشر في الرياضيات في مدارس وكالة 

مل االجتماعية واالقتصادية وأظهرت النتائج عدم وجود اثر لبعض العوا.طالبا  وطالبة( 228)
. ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل تعزى لمتغير الجنسكمهنة الوالدين

 .في هذه المشكلةفي تالاعدة المعلم تأهيل المعلمين وعقد دورات تسعى لمسبالدراسة   وأوصت

 تدني إلى المؤدية بعنوان األسباب( Gorard&Smith,2008)ودراسة كوراد وسميث    
 األسبابهدفت الكشف عن .بريطانيا في األساسية المرحلة طلبة لدى الرياضيات في التحصيل
 وتكونت .بريطانيا في األساسية المرحلة طلبة لدى الرياضيات في التحصيل تدني إلى المؤدية
 وتوصلت البريطانية، الحكومية المدارس مختلف من طالب ا وطالبة (2342)من الدراسة عينة

 ال وأنه جد ا، منخفضة كانت الرياضيات العام في النجاح نسبة أن :منها عدة نتائج إلى الدراسة
 لمتغيرات تعزى الطلبة الرياضيات لدى في التحصيل مستوى في إحصائي ا دالة فروق توجد

 أهم أن النتائج فقد بينت الرياضيات في التحصيل تدني أسباب عن أما .والعرق والجنس، الصف،
 .التدريس في والمتطورة الحديثة األساليب استخدام عدم األسباب هذه

العوامل المؤدية إلى تدني التحصيل في الرياضيات لدى  بعنوان( 1020)دراسة األسطل أما و    
 إلى هدفت الدراسة .ة األساسية العليا بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزةتالمذة المرحل

العوامل المؤدية إلى تدني التحصيل في الرياضيات لدى تالمذة المرحلة األساسية العليا معرفة 
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فقرة طبقها على ( 22)ستبانة مكونة من اصمم الباحث .بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة
وأظهرت الدراسة أن أهم العوامل المؤدية إلى تدني التحصيل .معلما  ومعلمة(472)منعينة مكونة 

في الرياضيات لدى تالمذة المرحلة األساسية العليا بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة تعود 
وعدم وجود فروق ذات داللة .إلى المعلم والمنهاج والطالب والبيئة األسرية والبيئة المدرسية

وأوصت الدراسة ضرورة إحقاق حقوق المعلم . الجنس والخبرة العمليةئية تعزى لمتغير إحصا
 .المادية

بدراسة بعنوان بحوث  ( (Alsaydeah and Bin Tareef,2011 يفطر  يوبنه قام السعايدو    
بحوث للالجوانب المختلفة  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة.القضايا والعقبات: معلمي التعليم المهني

 :ومنها لصلة من خالل استعراض األدبيات الدولية ذات معلمي التعليم المهنيلمتعلقة بتدريب ا
 فيواالبتكارات  التنمية ما بينحركات التنمية الوطنية على التعليم والتدريب المهني والعالقة 

أظهرت و  .التعليم المهنيالتعليم المهني، والوضع الحالي للبرامج والبيئات الثقافية، ووضع معلمي 
وتمويل البحوث بشأن التعليم  ، معلمي التعليم المهنيب الخاصة بحوثالالعقبات أمام  الدراسة

إلى أن ،كما أشارت  االتجاهات المستقبلية الضمنية في البحوثالدراسة  توناقش،والتدريب المهني
نتيجة عدم وعي  عدم تقبل الطلبة لتدريسها؛ وذلك: كتب التربية المهنية تواجه صعوبات عده منها

الطلبة بأهميتها وفلسفتها التي بنيت عليها، وعدم اهتمام الطلبة في المحتوى التعليمي، نظرا  
لقصور الكثير من المعلمين في الميدان بتنفيذ هذا الكتاب فيتم تدريسه بطرق مختلفة، باإلضافة 

 . ة على اإلطالقإلى أن هناك الكثير من المعلمين الذين ال يدرسون كتب التربية المهني

المشكالت التي تواجه معلمي ومعلمات التربية الفنية في محافظة  بعنوان( 2043)ودراسة العتوم 
التعرف على واقع التربية الفنية والمشكالت التي تواجه معلمي  هدفت هذه الدراسة إلى .جرش

ا  ومعلمة للتربية معلم( 34)وتكونت عينة الدراسة من .في محافظة جرش الفنيةومعلمات التربية 
معلمي ومعلمات التربية الفنية قد أجابوا عن  أن وأظهرت الدراسة .الفنية في محافظة جرش

 وكاناألحد عشر  االستبانةالمشكالت التي تواجههم من خالل إجابتهم على جميع مجاالت 
، المنهاج: ترتيب المجاالت حسب متوسطاتها الحسابية من وجهة نظرهم على النحو التالي

التقويم، إدارة المدرسة ومدرسي التخصصات األخرى، الوسائل التعليمية، المدرس، استراتيجيات 
أشارت  كما .ع، التخطيطمرة والمجتطة، الطالب، اإلشراف التربوي، نظرة األسشدريس، األنالت

متغير كل تبعا  لكعلى األداة الداللة  إحصائية عند مستوىالنتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة 
 :في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بعدة توصيات أهمها. الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة

االستفادة من تجارب الدول المتقدمة من اجل تطوير مناهج التربية الفنية بما يتفق مع آخر 
 .التطورات وربطها ببيئة الطالب

توى التحصيل في اللغة العربية أسباب وعوامل تدني مسدراسة بعنوان ( 2047)وأجرت يعقوب 
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل األسباب والعوامل المؤدية .األساسلدى تالميذ الحلقة الثالثة بمرحلة 

إلى تدني مستوى التحصيل الدراسي في اللغة العربية لدى تالميذ الحلقة الثالثة مرحلة التعليم 
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. ع وسط، ومعرفة أسبابه وعواملهقطااألساسي من وجهة نظر المعلمين بمحلية الخرطوم 
لمعرفة آراء المعلمين في تدني مستوى التحصيل الدراسي في اللغة  ستبانةاصممت الباحثة و 

 (72)وتكونت عينة الدراسة من.العربية لتالميذ الحلقة الثالثة في محلية الخرطوم قطاع وسط
أن  :الدراسة إلى تخلصو .ة في هذه الدراسة المنهج الوصفيالباحث استخدمت.ومعلمة معلما  

وأسباب  عوامل هنالك.في تدني مستوى التحصيل الدراسي هنالك عوامل وأسباب اجتماعية أثرت
وأسباب متعلقة بالبيئة المدرسية أثرت ،في تدني مستوى التحصيل الدراسي أثرتونفسية  اقتصادية

  .في تدني مستوى التحصيل الدراسي

 الصف طلبة تحصيل على المبرمج التعلم استخدام رأثدراسة بعنوان ( 2042)أجرى محاسنه 
 التعلم استخدام أثرالكشف عن هدفت الدراسة إلى  .المهنية التربية منهاج في األساسي الخامس
مقارنة باألسلوب  المهنية التربية منهاج في األساسي الخامس الصف طلبة تحصيل على المبرمج
 إحدى في األساسي الخامس الصف   طالب من طالبا   (73)من الدارسة عينة تكونت .التقليدي
 المدرسة في الموجودتين الشعبتين أخذ تم حيث عمان، العاصمة في الخاص التعليم مدارس
 واألخرى المبرمج التعلم باستخدام ودرست تجريبية مجموعة لتكون عشوائيا   إحداهما واختيرت
 اختبار إلى المجموعتين كلتا تخضع وقد التقليدي األسلوب باستخدام ودرست ضابطة كمجموعة
 التباين وتحليل المعياريةواالنحرافات  الحسابية إيجاد المتوسطات تم وبعدي،وقد قبلي تحصيلي
 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود :وخلصت الدراسة إلى ،(ANCOVA)المشترك
ولصالح ( المبرمج التعلم) التدريس ألسلوب تعزى الطالب لدى التحصيل في (α=0.02)الداللة

 .المجموعة التجريبية

 للمجموعات الورشة حديث أسلوب استخدام أثر بعنوان (2042) ه والعازميمحاسنودراسة  
 إلى الدراسة هدفت.المهنية التربية األساسي في العاشر الصف طالبات تحصيل في الخماسية
 طالبات تحصيل في الخماسية للمجموعات الورشة حديث أسلوب استخدام أثر عن الكشف
 من الدراسة عينة تكونت .االعتيادي باألسلوب مقارنة المهنية التربية في العاشر األساسي الصف

 األردن، في الزرقاء محافظة مدارس إحدى في األساسي العاشر الصف طالبات من طالبة( 20)
 مجموعة لتكون عشوائيا   إحداهما واختيرت المدرسة في الموجودتين الشعبتين تعيين تم حيث

 مجموعة لتكون واألخرى .الخماسية للمجموعات الورشة حديث أسلوب باستخدام درست تجريبية،
 قبلي تحصيلي اختبار إلى المجموعتان خضعت.االعتيادي األسلوب باستخدام درست ضابطة
( α =0.02)الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود :وخلصت الدراسة إلى .وبعدي
 ولصالح التدريس ألسلوب يعزى التجريبية والضابطة المجموعة طالبات تحصيل طيمتوس بين

 .التجريبية المجموعة

معرفة فاعلية  بعنوان دراسة (Mahasneh and  Farajat, 2015)والفرجات همحاسنأجرى   
 ىهذه الدراسة إل هدفت.برنامج تدريبي قائم على المهارات العملية في تنمية االهتمامات المهنية

 ومعرفة فاعلية برنامج تدريبي قائم على المهارات العملية في تنمية االهتمامات المهنية،
طالبة من طالبات الصف  (20)عينة الدراسة من تكونت .استخدمت الدراسة المنهج شبة التجريبي
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الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية  وأظهرتتم استخدام مقياس الميول المهنية، و العاشر، 
،كما تنمية الميول المهنية بين المجموعة التجريبية والضابطة تعزى للمجموعة التجريبية في

النظرة السلبية : من أهمهاو أن كتب التربية المهنية تواجه العديد من الصعوبات  أظهرت الدراسة
من قبل مدراء المدارس والطلبة وأولياء األمور تجاه كتب وطبيعة المحاور التي بني عليها 

 .نهاجالم

     التعقيب على الدراسات السابقة

يتبين مما عرض من دراسات سابقة اتفاق الباحثين بمختلف التخصصات والمراحل الدراسية     
 حيث  ، العملية التعليمية وأثره في الدراسيالتحصيل  تدني مستوى مع الدراسة الحالية من حيث

بما تدني مستوى التحصيل الدراسي  أسباب حولنتائج ال مجموعة من أظهرت معظم الدراسات
التي تؤدي إلى  األسباب هذه أهم كما أظهرت نتائج بعض الدراسات يتوافق مع الدراسة الحالية،

،وأظهرت التدريس في والمتطورة الحديثة األساليب استخدام عدم تدني مستوى تحصيل الطلبة
،وكما أظهرت تحصيل الطلبةالتدريس المتبع يؤثر على مستوى  أسلوبأن  نتائج بعض الدراسات

الطالب األسرة نتائج بعض الدراسات أن أهم العوامل المؤدية إلى تدني التحصيل تعود إلى 
إلى أن كتب التربية المهنية تواجه وأشارت بعض الدراسات  ،والمنهاج والبيئة المدرسية والمعلم

الطلبة بأهميتها وفلسفتها عدم تقبل الطلبة لتدريسها؛ وذلك نتيجة عدم وعي : صعوبات عده منها
وخلصت نتائج بعض الدراسات أن ، التي بنيت عليها، وعدم اهتمام الطلبة في المحتوى التعليمي

لى أسلوب التدريس وأسباب اقتصادية عوامل أسباب تدني التحصيل الدراسي يعود إلى  ونفسية وا 
النخراط بالتعليم إلى عدم وجود عناصر فع الة تساعد على ا وخلصت نتائج بعض الدراسات

 المعلمين نظر وجهة من المهنية التربية منهاج تقويم وركزت بعض الدراسات على ،المهني
أن كتب التربية المهنية تواجه العديد من الصعوبات  إلى وخلصت نتائج بعض الدراسات، أنفسهم

كتب وطبيعة  النظرة السلبية من قبل مدراء المدارس والطلبة وأولياء األمور تجاه: من أهمهاو 
 دراسة :السابقة ومنها اتفقت الدراسة مع عدد من الدراسات.المحاور التي بني عليها المنهاج

دراسة كوراد ،(4999) دراسة محافظة وسماره،(4999)،دراسة رواقة,Tweissi) 4998)الطويسي
 وبني طريف هدراسة السعايد،(2040) األسطل دراسة،(Gorard&Smith,2008)وسميث

Alsaydeah and Bin Tareef,2011) )   (2047)يعقوب دراسة،(2043)دراسة العتوم، 
 والفرجاتالمحاسنه ، ودراسة (2042) ،دراسة محاسنه والعازمي(2042)محاسنه دراسة 

(Mahasneh and  Farajat, 2015) . 

توى تدني مس أسبابإن أهم ما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة أنها تناولت     
، بخالف الدراسات السابقة التي لم تتطرق لدراسة التحصيل الدراسي في مادة التربية المهنية

،وتختلف هذه على حد علم الباحث تدني مستوى التحصيل الدراسي في مادة التربية المهنية أسباب
ت، الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في اختيارها بيئة لم تطبق فيها مثل هذه الدراسا

معان لم يطبق فيها مثل هذه الدراسة على مستوى معلمي المدارس، ويمكن  محافظةفالمدارس في 
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تدني مستوى التحصيل الدراسي في  أسبابأن تكون هذه الدراسة نواة لدراسات أخرى تبحث في 
 .مادة التربية المهنية

 واإلجراءاتالطريقة 

 منهج الدراسة

 الكشف عن إلىالدراسة هدف ت ، حيث  المسحي نهج الوصفيالمعتمدت الدراسة الحالية على ا   
 محافظة معانمدارس  طلبة لدىفي مادة التربية المهنية  الدراسي التحصيل مستوى تدني أسباب
 .نظر المعلمين وجهة من

 مجتمع الدراسة 

مديريات التربية  مدارس التربية المهنية في مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات تكون      
، ا  معلم( 22)ومعلمة منهم  معلما  ( 24)، والبالغ عددهم وقصبة معان الشوبك لواءوالتعليم ل

 .(2042/2044) الدراسي عامال معلمة خالل( 72)و

 عينة الدراسة 

تم اختيارهم  معلمة( 22)معلما  و( 24)معلما  ومعلمة وقسمت إلى ( 74)بلغت عينة الدراسة   
 (.4)، وتم توزيع أفراد العينة وفقا  لمتغيرات الدراسة كما هو موضح في الجدولشوائيةبالطريقة الع
 .والخبرة العملية والتخصصتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس (: 1)جدول ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التكرار النسبة المئوية
المتغيرات  مستويات المتغيرات

 الفرعية الكلية الفرعية الكلية المستقلة

400%  
77.2%  

74 
 ذكر 24

 الجنس
22.7%  أنثى 22 

400%  
23%  74 

 

المؤهل  بكالوريوس 22
%74 العلمي  غير ذلك 22 

400%  

44%   

74 

 

سنوات 2اقل من  8  
الخبرة 
%32 العملية سنوات 9 -2من  44   

22% سنة 47-40من  42   

 24% سنة 47أكثر من  40     
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 :المستقلةتغيرات م

 :لمتغيرات الوسيطةا :أولا 

 (.أنثىذكر ،: ) الجنس

 (.غير ذلك ،بكالوريوس) : المؤهل العلمي

 .سنة (47 )أكثر منسنة،(47-40) سنوات، (9-2)سنوات، (2)اقل من  :الخبرة العملية

 :المتغير التابع:ثانياا 

 انمحافظة معمدارس  طلبة لدى في مادة التربية المهنية الدراسي التحصيل مستوى تدني أسباب
 .نظر المعلمين وجهة من

 أداة الدراسة 

، وذلك من خالل الرجوع إلى بتطويرهاقام الباحث  ستبانةاتكونت أداة الدراسة من     
المتخصصين وأصحاب الخبرة في مجال القياس والتقويم، ومطالعة األدب السابق المتعلق 

 : من جزأين أداة الدراسة تكونتوقد .(2040األسطل ،) كدارسة بموضوع الدراسة

المؤهل ، الجنس: تضمن معلومات عامة حول متغيرات الدراسة المستقلة من حيث: الجزء األول
 .في التدريس العملية والخبرة،العلمي

موافق بشدة ، ) الخماسي حسب مقياس ليكرتفقرة تم تدريجها ( 23)تكون من : الجزء الثاني
أسباب تدني مستوى التحصيل حول  ة معلوماتمتضمن( معارض بشدةمحايد ،معارض،موافق ،

 خمس مجاالتمجتمع الدراسة ،حيث ضم  هذا الجزء في مدارس  الدراسي في مادة التربية المهنية
واشتملت  األسرة ،فقرات( 2)واشتملت على المعلم ،فقرات( 2)على واشتملت الطالب :رئيسية وهي

                              .فقرات( 4)واشتملت على المدرسية اإلدارة ،فقرات( 2)على

 :صدق األداة 

 :اآلتياتبعت عدة طرق تمثلت  ةللتحقق من صدق األدا 
للتحقق من صدق األداة تم عرضها على مجموعة من المحكمين  :الصدق الظاهري -أ 

وقد بلغ عدد فقرات أداة ،لعلوم التربوية وذوي الخبرة فيهاالمختصين في مجال القياس والتقويم وا
وللتحقيق هدف الدراسة وكان الهدف من التحكيم معرفة مدى مناسبة الفقرات  ،فقرة( 33) الدراسة
وبناء  على االقتراحات التي أبداها المحكمون تم إعادة صياغة بعض الفقرات، وتعديلها  الحالية،

واعتمدت الدراسة في ذلك على فقرة، ( 23)أداة الدراسة مكونة من  لتصبح ،بالشكل النهائي
 .من المحكمين%( 90) إجماع

على عينة  تطبيقهاتم الفرضي لألداة للتحقق من دالالت صدق البناء  :الصدق البناء-ب
ومن خارج عينتها، واستخرجت معامالت االرتباط بين كل  ومعلمة معلما  ( 20)استطالعية قوامها 
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يه من جهة أخرى، فقرة والدرجة الكلية من جهة، وبين كل فقرة وارتباطها بالمجال التي تنتمي إل
، ومع األداة ككل بين (0.97 – 0.22)وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع المجال ما بين 

 .يبين ذلك( 2)والجدول ( 0.93 – 0.28)
 .ألداة الدراسةوبين العالمة الكلية  إليهالذي تنتمي  فقرات والبعدلاقيم معامالت الرتباط بين (2) جدولال

قرة
 الف

رقم
 

 لرتباطمعامل ا
 مع المجال

 معامل الرتباط
 مع األداة

1 0.22 0.28 
2 0.47 0.42 
3 0.40 0.40 
4 0.43 0.82 
5 0.44 0.42 
6 0.82 0.83 
7 0.44 0.42 
8 0.43 0.44 
9 0.40 0.42 
10 0.82 0.44 
11 0.84 0.82 
12 0.97 0.93 
13 0.84 0.48 
14 0.82 0.84 
15 0.88 0.44 
16 0.88 0.42 
44 0.88 0.87 
48 0.88 0.49 
49 0.97 0.48 
20 0.94 0.49 
24 0.48 0.80 
22 0.88 0.88 
23 0.90 0.82 

 

أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيا ، ( 2)يتبين من الجدول     
 . ولذلك لم يتم حذف أي من هذه الفقرات

 ثبات األداة 

معلما   (20)استطالعية مكونة من  على عينةثبات األداة فقد تم توزيعها امل للتحقق من مع     
وتم  ،كاملة وبفاصل زمني مقداره ثالثة أسابيع واستردادها من خارج عينة الدراسة و ومعلمة 
، كما (%0.88)غ معامل الثبات الكلي وبل( رونباخ ألفاك)معامل الثبات لالتساق الداخلي حساب 
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في  الدراسي التحصيل مستوى تدني أسباب لمجاالتلثبات لالتساق الداخلي تم حساب معامل ا
كما في الجدول  نظر المعلمين وجهة من محافظة معانمدارس  طلبة لدى مادة التربية المهنية

(3) . 

في  الدراسي التحصيل مستوى تدني أسباب لمجالت الداخلي لالتساق ألفا كرونباخ قيمة(: 3) الجدول 
 .ككل ولألداة نظر المعلمين وجهة من محافظة معانمدارس  طلبة لدى ية المهنيةمادة الترب

  
  

 

 

 

 

 

 :اإلحصائية المعالجة

 :المعالجات اإلحصائية التالية استخدامالدراسة تم أسئلة  عنلإلجابة 

 المعيارية االنحرافاتو المتوسطات الحسابية. 

واختبار شيفيه حاديألاتحليل التباين  اختبار. 

 معيار الحكم على النتائج

غير  محايد، موافق بشدة،موافق،)  :اآلتي النحو على الخماسي مقياس ليكرت استخدام تم     
 سبابأل على الترتيب( 5،4،3،2،1)وتم إعطاء التقديرات الرقمية  ،(فق بشدةغير موا موافق،
 من محافظة معانمدارس  طلبة لدى الدراسي في مادة التربية المهنية التحصيل مستوى تدني
 :الحسابية المتوسطات لتوزيع اإلحصائي اآلتي التدريج استخدام تم كما،نظر المعلمين وجهة

  7=4-2=  التدريج األدنى  – علىالتدريج األ= المدى 

  المدى=       طول الفئة 

 عدد الدرجات                                 

 لدى في مادة التربية المهنيةالدراسي  التحصيل مستوى تدني أسباب معيار الحكم على( 4)الجدول 
 .نظر المعلمين وجهة من محافظة معانمدارس  طلبة

 الفقرات قيمة الثبات مجالال

 2 %0.89 .الطالب-4

 2 %0.88 .األسرة -2

 2 %0.84 .المعلم-3

اإلدارة        -7
 .المدرسية

0.84% 4 

 23 %0.88 الكلي

4 

3 
= 3333 
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 نتائج الدراسة ومناقشتهاعرض 

 لدىفي مادة التربية المهنية  الدراسي التحصيل مستوى تدني أسباب ما:نتائج السؤال األول  
 ؟ نظر المعلمين وجهة من محافظة معانمدارس  طلبة

المعيارية لتقدير كل  االنحرافاتو السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية  بة عن هذااجلإل   
 .المجاالتمن  مجال
أسباب تدني مستوى التحصيل  لمجالتالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية (:5)الجدول   

داة ككل ولأل من وجهة نظر المعلمين محافظة معانمدارس  لدى طلبة في مادة التربية المهنية الدراسي
 .حسب المتوسطات الحسابية

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

في مادة التربية  تدني مستوى التحصيل الدراسيألسباب أن تقدير المعلمين ( 2)جدول  يتضح من
-3.9) وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية بين كبيرةجاءت بدرجة  لجميع المجاالت المهنية
 بينما( 7.40)على المرتبة األولى بمتوسط حسابي يساوي  الطالب مجال حيث حصل،(7.4

  (.3.84)على المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي يساوي اإلدارة المدرسية مجالحصل 

 :  من حيث الفقرات التي اشتمل عليها مجالفيما يلي عرض النتائج ومناقشتها في ضوء كل 

 سابيةفئة المتوسطات الح الدرجة 

 2.33 – 4من  متدنية

   3.22 – 2.37من  متوسطة

  7.99 – 3.24من  كبيرة

المتوسط  رتبة الفقرة مجالال
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 4.84 7.40 4 .الطالب -4

 مرتفعة 4.27 7.04 2 .األسرة-2

 مرتفعة 4.20 3.94 3 .المعلم -3

 مرتفعة 4.20 3.84 7 .اإلدارة المدرسية -7   

 عةمرتف 4.22 7.00  المجموع الكلي
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 الطالبمجال :أولا 

 المهنيةفي مادة التربية  تدني مستوى التحصيل الدراسيبأسباب النتائج المتعلقة ( 2)يبين الجدول
 .(الطالب) مجالل

 لدىفي مادة التربية المهنية  الدراسي التحصيل مستوى تدني أسبابب النتائج المتعلقة(: 6)الجدول 
 نظر المعلمين وجهة من محافظة معانطلبة مدارس 

. 

 

 

 

 

      

 

 

 

في مادة التربية  تدني مستوى التحصيلأسباب من حيث  ىاألولفي المرتبة  مجالال هذا جاء   
نالت جميع ( 2 -4)فقرات وهي الفقرات من  خمستكون من  حيث   ةاألربعالمجاالت بين  المهنية

 .(7.7-3.4)تها الحسابية بين اإذ تراوحت متوسط مرتفعةعلى درجة  مجالفقرات هذا ال

 األسرة مجال:ثانياا 

مادة التربية  في تدني مستوى التحصيل الدراسيبأسباب النتائج المتعلقة ( 4)يبين الجدول  
 .(األسرة)مجالل المهنية

 لدىفي مادة التربية المهنية  الدراسي التحصيل مستوى تدني أسبابب النتائج المتعلقة(: 7)الجدول 
  المعلمين نظر وجهة منمحافظة معان طلبة مدارس 

 

رقم 
 الفقرة

رتبة 
 الفقرات الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 الدرجة المعياري

 مرتفعة 0.94 7.74 .مادة التربية المهنيةو تجاهات السلبية نحاال 4 4

 مرتفعة 4.94 7.08 .عدم االهتمام بالواجبات المدرسية 2 2

 مرتفعة 4.83 3.44 .كثرة الغياب عن المدرسة 2 3

7 7 
عمال خارج بأاالنشغال بشكل مستمر 
 مرتفعة 2.44 3.93 .المدرسة

 مرتفعة 2.24 3.90 .قضاء وقت طويل أمام التلفاز 3 2

رقم 
 الفقرة

رتبة 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة

2 4 
النظرة الدونية لمادة التربية 

 مرتفعة 4.40 7.22 .المهنية

4 3 
عدم توفير مكان مخصص 

 مرتفعة 0.99 3.89 .للدراسة
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في  تدني مستوى التحصيل الدراسيأسباب من حيث درجة  الثانيةفي المرتبة  مجالء هذا الاج  
( 44-2)فقرات وهي الفقرات من ( 2)تكون من  حيث   ةاألربعالمجاالت بين  مادة التربية المهنية
  .(7.2-3.2)تها الحسابية بين اإذ تراوحت متوسط

 المعلممجال : ثالثاا  

مادة التربية  في بأسباب تدني مستوى التحصيل الدراسيالنتائج المتعلقة  (8)يبين الجدول      
 .(المعلم) لمجال المهنية

تدني مستوى التحصيل الدراسي لدى طلبة المرحلة األساسية  أسباببالنتائج المتعلقة (: 8)الجدول 
 .من وجهة نظر المعلمين محافظة معانالدنيا في مدارس 

 

 أسباب تدني مستوى التحصيل الدراسيمن حيث درجة  الثالثةفي المرتبة  جالمء هذا الجا     
فقرات وهي الفقرات ( 2) مجالتضمن هذا ال حيث   ةاألربعالمجاالت بين  في مادة التربية المهنية

 .)3.9-3.2)تها الحسابية بين اإذ تراوحت متوسط (42-42)من

 

8 2 
 

 .تدني المستوى الثقافي لألسرة
7.00 4.22 

 
 مرتفعة

9 2 
تعاون األسرة مع  عدم

 متوسطة 4.84 3.22 .المدرسة

40 4 
عدم متابعة األهل للطالب في 

 مرتفعة 4.20 3.44 .المنزل

44 2 
تدني المستوى االجتماعي 

 مرتفعة 4.44 3.40 .واالقتصادي لألسرة

رقم 
 الفقرة

رتبة 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة

42 2 
 .يةعدم استخدام الوسائل التعليم

 متوسطة 4.94 3.20

43 4 
من قبل معلم غير  المهنية تدريس مبحث التربية

 مرتفعة 4.20 3.84 .متخصص 

47 7 
 .عدم متابعة الواجبات البيتية

 متوسطة 4.88 3.27

42 3 
 .تدني رواتب المعلمين

 مرتفعة 4.80 3.43

42 2 
 .عدم إعطاء الحصص الصفية

 مرتفعة 4.72 3.82
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 اإلدارة المدرسيةمجال : رابعاا 

 مادة التربية المهنية في تدني مستوى التحصيلبأسباب النتائج المتعلقة (9)يبين الجدول 
 (.اإلدارة المدرسية)مجالل

 لدىفي مادة التربية المهنية  الدراسي التحصيل مستوى تدني أسبابب النتائج المتعلقة (:9)الجدول
 .نظر المعلمين وجهة منمحافظة معان طلبة مدارس 

 

 

 

 
 

     
. 

 

 

 

في مادة  الدراسي تدني مستوى التحصيلأسباب في المرتبة األخيرة من حيث  مجالالء هذا جا   
الفقرتان  حصلت(23-44)الفقرات من وهي فقرات (4)من حيث  تكون المهنية التربية

على الترتيب بينما (3.42،3.29،3.22)بمتوسطات حسابية  مرتفعة على درجة( 49،44،22)
على درجة متوسطة بمتوسطات حسابية ( 23،20،24،48)حصلت الفقرات 

 .على الترتيب(3.20،3.33،3.42،2.90)

أن أسباب تدني مستوى التحصيل الدراسي في مادة ( 2،4،8،9)الجداول السابقة  يتضح من  
التربية المهنية يعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة وهي الطالب،األسرة،المعلم،اإلدارة 

 . أهداف مادة التربية المهنيةتنعكس على تحصيل الطلبة و تحقيق تي بدورها المدرسة، وال

( α ≤0.05)هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة: نتائج السؤال الثاني 
طلبة مدارس محافظة  في مادة التربية المهنية لدى الدراسي التحصيل مستوى تدني أسباب في

 ؟الجنس تعزى لمتغير ننظر المعلمي وجهة معان من
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية وتحليل التباين األحادي لتقديرات أفراد عينة (:10)الجدول 

طلبة مدارس  في مادة التربية المهنية لدى الدراسي التحصيل مستوى تدني ألسباب الدراسة
  .لمتغير الجنس  تبعاا  نظر المعلمين وجهة محافظة معان من

رقم 
 الفقرة

رتبة 
 الفقرة

المتوسط  تالفقرا
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة

44 2 
 .غياب نظام المكافأة لمعلم التربية المهنية 

 مرتفعة 4.82 3.29

48 4 
 .اإلدارة المدرسية غير ناجحة وغير فعالة

 متوسطة 4.49 2.90

49 4 
 .عدم تفعيل نظام االنضباط المدرسي

 مرتفعة 4.82 3.42

20 2 
 .سية مع األهلعدم تعاون اإلدارة المدر

 متوسطة 4.93 3.20

24 2 
 .قلة الوسائل التعليمية الخاصة بمادة التربية المهنية

 متوسطة 4.92 3.42

22 3 
 .إشغال  حصص مادة التربية المهنية بحصص أخرى

 مرتفعة 4.44 3.22

23 7 
تأخر حصص مادة  التربية المهنية على الجدول 

 متوسطة 4.88 3.33 .الدراسي
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تعزى ألثر (  α ≤0.05 )يتبين من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية      
بين المعلمين  وجد فرقوهذا يدل على انه ال ي واألداة ككل، المجاالتفي جميع  الجنسمتغير 

 .في مادة التربية المهنية على اختالف أجناسهم ألسباب تدني مستوى التحصيل الدراسي

(  α ≤0.05)هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة:  الثالثنتائج السؤال 
حافظة طلبة مدارس م في مادة التربية المهنية لدى الدراسي التحصيل مستوى تدني أسبابفي 

 ؟تعزى لمتغير المؤهل العلمي نظر المعلمين وجهة معان من
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية وتحليل التباين األحادي لتقديرات أفراد عينة (:11)الجدول 

طلبة مدارس محافظة  في مادة التربية المهنية لدى الدراسي التحصيل مستوى تدني ألسباب الدراسة
 .لمتغير المؤهل العلمي تبعاا  نظر المعلمين وجهة معان من

 

 

 مجالال رقمال

 (n=26)أنثى  (n=21)ذكر 

الدللة  (t)قيمة 
المتوسط  اإلحصائية

 الحسابي
 النحراف
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 0.740 4.072 0.39 7.04 0.23 7.20 .الطالب 1

 0.440 4.242 0.70 7.04 0.24 7.02 .األسرة 2

 0.482 4.200 0.20 3.40 0.20 3.42 .المعلم 3

اإلدارة  4
 .المدرسية

3.28 0.24 3.42 0.44 3.020 0.382 

 0.424 4.870 0.54 3.62 0.54 3.91 األداة ككل     
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تعزى ألثر (  α ≤0.05 )السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  يتضح من الجدول    
بين  نه ال يوجد فرقأوهذا يدل على  ،واألداة ككل المجاالتل العلمي في جميع متغير المؤه

في مادة  المعلمين على اختالف مؤهالتهم الدراسية ألسباب تدني مستوى التحصيل الدراسي
 .التربية المهنية

(  α ≤0.05)هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة:  الرابعنتائج السؤال 
طلبة مدارس محافظة  في مادة التربية المهنية لدى الدراسي التحصيل مستوى تدني ابأسب في

 تعزى لمتغير الخبرة العملية؟ نظر المعلمين وجهة معان من
لتقديرات أفراد عينة  وتحليل التباين األحادي المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية(:12)الجدول 

طلبة مدارس  في مادة التربية المهنية لدى الدراسي صيلالتح مستوى تدني ألسباب الدراسة
 .لمتغير الخبرة العملية تبعاا  نظر المعلمين وجهة محافظة معان من

 

 مجالال الرقم

 (n=22)غير ذلك  (n=25)بكالوريوس 

 (t)قيمة 
الدللة 
المتوسط  اإلحصائية

 الحسابي
 النحراف
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 0.740 0.870 0.77 7.20 0.70 7.42 .الطالب 1

2 
 
 

 0.020 3.022 0.78 7.40 0.72 7.09 .األسرة

 0.740 0.920 0.23 3.44 0.72 3.44 .المعلم 3

اإلدارة  4
 .المدرسية

3.22 0.78 7.44 0.20 2.233 0.020 

 0.062 2.510 0.48 4.04 0.43 3.88 األداة ككل    

 مجالال
 (n=10)14أكثر من  (n=12)14-10من (n=17)9-5من (n=8)5اقل من

الدللة  (f)قيمة 
 النحراف متوسط النحراف متوسط النحراف متوسط النحراف متوسط اإلحصائية

 *0.020 4.342- 0.37 3.90 0.22 7.00 0.70 7.03 0.33 7.43 الطالب-4
 0.370 0.700- 0.32 3.88 0.24 3.22 0.72 7.00 0.32 7.09 األسرة-2
 0.494 0.220 0.22 3.88 0.79 3.44 0.44 3.77 0.20 3.90 المعلم-3
اإلدارة -7

 المدرسية
3.48 0.32 3.43 0.22 3.22 0.22 3.82 0.70 0.720 0.024 
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 (   α ≤0.05)دالة عند مستوى الداللة*

تعزى ألثر (  α ≤0.05 )يتبين من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية       
،ولبيان الفروق الطالب مجالباستثناء  واألداة ككل، المجاالتمتغير الخبرة العملية في جميع 

 "شيفيه"الزوجية للدالة إحصائيا  بين المتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة 
 (Scheffé)  (.43)، كما في الجدول رقم الطالب مجالألثر متغير الخبرة العملية إلى 

 .الطالب مجالغير الخبرة العملية على ألثر مت" شيفيه"المقارنات البعدية بطريقة ( 13)الجدول 

ال
لب

طا
 

 14أكثر من  14-10 9-5 5اقل من  

     5اقل من 

5-9 0.42    

10-14 0.03 0.08   

  0.42 0.07* 0.04 14أكثر من  

 (   α ≤0.05)دالة عند مستوى الداللة*           

بين الصف وغيره (   α ≤0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية( 43)يتبين من جدول رقم     
 من أكثرولصالح فئة ( 47) من ،وبين فئة أكثر(9-2)من الصفوف في سنوات الخبرة بين فئة 

 .الطالب مجالمن الخبرة العملية في  واتسن( 47)

 : مناقشة النتائج

طلبة  في مادة التربية المهنية لدى الدراسي التحصيل مستوى تدني أسباب ما: السؤال األول-
 ؟ نظر المعلمين وجهة س محافظة معان منمدار 

 إلى تؤدي والتي األهمية األكثر الخمسة األسباب أن (2،4،8،9)الجداول السابقة  يتضح من    
 الترتيب على كانت المعلمين لتقديرات تبع افي مادة التربية المهنية   الطلبة تحصيل مستوى تدني

ية المهنية،النظرة الدونية لمادة التربية المهنية،عدم اتجاهات سلبية نحو مادة الترب:اآلتي التنازلي
االهتمام بالوجبات المدرسية،تدني المستوى الثقافي لألسرة،االنشغال بشكل مستمر بأعمال خارج 

فقرات هذه  نالت،(3،93-7،74)بين ما البنود هذه على الحسابي المتوسط تراوح فقد ،المدرسة
 تدني إلى تؤدي والتي أهمية األدنى الستة األسباب أن لنتائجابينما بينت .على درجة امتالك كبيرة

 الترتيب على كانت المعلمين لتقديرات ا  تبع في مادة التربية المهنية الطلبة تحصيل مستوى
قلة الوسائل التعليمية الخاصة بمادة فعالة، اإلدارة المدرسية غير ناجحة غير : اآلتي التصاعدي

تأخر حصص مادة التربية المهنية على اإلدارة المدرسية مع األهل،،عدم تعاون التربية المهنية
 المتوسط تراوح فقد ،عدم متابعة الوجبات البيتية،عدم استخدام الوسائل التعليمية،الجدول الدراسي

 0.540 0.120- 0.70 3.84 0.22 3.47 0.27 3.80 0.38 3.94 األداة ككل   
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فقرات على درجة امتالك هذه  نالت،(3،27-2.90)بين ما البنود هذه على الحسابي
في مادة التربية  الطلبة تحصيل مستوى تدني ألسباب نالمعلمي تقديرات كانت بينما.متوسطة
 التنازلي على الترتيب(2،4،43،42،40،42،49،3،44،44)البنود على ةكبير  بدرجةالمهنية 
 تقديرات كانت بينما ،(3،29-3،90)بين ما البنود هذه على ةالحسابي اتالمتوسط تتراوح ،حيث  

 على مادة التربية المهنية بدرجة متوسطةفي  الطلبة تحصيل مستوى تدني ألسباب المعلمين
 بين ما البنود هذه على ةالحسابي اتالمتوسط تتراوح ،حيث  التنازلي على الترتيب(22،9)البنود

االتجاهات السلبية نحو مادة التربية المهنية،النظرة  وقد يعزى الباحث ذلك أن(.3،22-3،22)
 إلى ؤديت العوامل التي أهم من جبات المدرسيةالدونية لمادة التربية المهنية،عدم االهتمام بالو 

 .في مادة التربية المهنية الطلبة مستوى تحصيل  تدني

التي أظهرت نتائجها أن أسباب ،(4999)كل من محافظه وسماره دراسة مع اتفقت هذه الدراسة  
 افية،تدني مستوى التحصيل الدراسي يعود إلى األسرة وأوضاعها االقتصادية واالجتماعية والثق

 تدني أسباب أن إجمالي بشكل نتائجها أظهرت التي ،( Gorard & Smith, 2008)دراسة
 دراسة محاسنهنفسه، بالطالب متعلقة عوامل إلى يعود الرياضيات في الطلبة تحصيل

 تحصيل تدني أسباب أن نتائجها أظهرت التي (2042)دراسة المحاسنه والعازمي ،(2042)
 .إلى أساليب وطرق التدريس المستخدمة يعودة التربية المهني في الطلبة

 في(  α ≤0.05 )هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة:السؤال الثاني-
طلبة مدارس محافظة  في مادة التربية المهنية لدى الدراسي التحصيل مستوى تدني أسباب

 ؟الجنس تعزى لمتغير نظر المعلمين وجهة معان من

  )مستوى الداللة عندق ذات داللة إحصائية و عدم وجود فر ( 40) رقم ن جدوليالحظ م     
(0.05≥α  في مادة  الدراسي تدني مستوى التحصيلأسباب عزى إلى متغير الجنس في تقدير ت

توفرها  نسين يخضعان لبرامج تدريبية وورشالسبب إلى أن كال الج يعزىوقد  التربية المهنية
وهذا .دراسيا   المتدنيينعلى اختالف أجناسهم للتعامل مع األشخاص  يهاجميع موظفللتربية وزارة ا

 ،دراسة العتوم(2040األسطل،) ،دراسة(4999،محافظة وسماره )كل من  يتفق مع دراسة
 .الجنسلمتغير تعزى  إحصائية وجود فروق ذات داللة عدم إلى التي توصلت( 2043)

 في(  α ≤0.05 )ية عند مستوى الدللةهل توجد فروق ذات دللة إحصائ:السؤال الثالث-
طلبة مدارس محافظة  في مادة التربية المهنية لدى الدراسي التحصيل مستوى تدني أسباب

 المؤهل العلمي؟ تعزى لمتغير نظر المعلمين وجهة معان من

  )مستوى الداللة عندق ذات داللة إحصائية و وجود فر عدم ( 44) رقم يالحظ من جدول  
(0.05≥α في  أسباب تدني مستوى التحصيل الدراسي إلى متغير المؤهل العلمي في تقدير عزىت

لديهم نفس  علميةال همدرجات ين على اختالفالسبب إلى أن المعلم يعزىقد و  مادة التربية المهنية
رواقة )وهذا يتفق مع دراسة  .بغض النظر عن المؤهل العلمي دراسيا   المتدنيينالقدرة للتعامل مع 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى   عدم التي توصلت  إلى (2043)دراسة العتوم،(4999،
 .للمؤهل العلمي

 في(  α ≤0.05 )هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة:السؤال الرابع-
طلبة مدارس محافظة  في مادة التربية المهنية لدى الدراسي التحصيل مستوى تدني أسباب

 الخبرة العملية؟ تعزى لمتغير نظر المعلمين ةوجه معان من

  )مستوى الداللة عندق ذات داللة إحصائية و وجود فر  (42) رقم يالحظ من جدول   
(0.05≥α في  أسباب تدني مستوى التحصيل الدراسي عزى إلى متغير الخبرة العملية في تقديرت

الذي يمتلك عدد سنوات تدريسية  أن المعلم إلىالسبب  الباحث وقد يعزى مادة التربية المهنية
يكون المعلم خالل هذه الفترة قد  حيث   دراسيا   المتدنيينالتعامل مع أكثر تكون لديه خبرة في 
 ،أكثر من المعلمين األقل خبرة معهم تدريبية تكسبه الخبرة في التعاملخضع إلى دورات وورش 

 استخدام األساليب يهم القدرة علىالمعلمين أصحاب الخبرة لد أن إلىالسبب  الباحث وقد يعزى

رواقة )وهذا يتفق مع دراسة  .أكثر من المعلمين األقل خبرة واألنشطة التعليمية الجذابة والطرق
اختلفت مع الخبرة العملية،وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى  التي توصلت  إلى (4999،

 وجود فروق ذات داللةعدم  إلىالتي توصلت  (2043)دراسة العتوم ،(2040،األسطل)دراسة 
 .الخبرة العمليةلمتغير تعزى  إحصائية

 :التوصيات  

 .عقد ورشات تدريبية للمعلمين الجدد •

 .المهنية في تدريس مادة التربيةاستخدام الوسائل واألنشطة التعليمية المناسبة  •

  المحلي  زيادة التعاون بين المدرسة والمجتمع قيام اإلدارة المدرسية بدور فعال من خالل •
 .مجالس أولياء األمورمن خالل تفعيل 

واألسرة من خالل عقد ورشات توعوية  تبين أهمية مادة التربية  على الطالبالتركيز  •
 .المهنية

  . المعلمين إلشراك الطلبة في اختيار طرق واستراتيجيات التدريستوجيه  •

 .الجدد في مدارسهم االستفادة من المعلمين أصحاب الخبرة في إعداد ورشات للمعلمين •

 :المراجع العربية

درجة تضمين المفاهيم التغذوية والصحية في كتب التربية المهنية (. 2047.)،ريم سليمانأحمد-
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الحسين، معان .صفوف الثالثة األولى في األردنلل

 .،األردن
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التحصيل في الرياضيات لدى تالمذة  العوامل المؤدية إلى تدني(.2040.)األسطل،كمال محمد-
المرحلة األساسية العليا بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة، رسالة ماجستير منشورة ،جامعة 

 .اإلسالمية ،غزة ، فلسطين

 جرير للنشر والتوزيعدار .التربية المهنية مناهج وطرائق تدريس(. 2002) .بدرخان، سوسن -
 .4،عمان،ط

درجة مراعاة كتب التربية المهنية للمرحلة األساسية العليا للنتاجات  (.2047).بني عبده،عامر-
،رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة التعل مية المعاصرة من وجهة نظر معلمي التربية المهنية

 .الحسين بن طالل،معان،األردن
المرحلة  العالقة بين الدافعية والتحصيل في مادة العلوم لتلميذات(.4992.)،هالةبخش -

،المملكة العربية مجلة الدراسات في المناهج وطرق التدريسالمتوسطة بالمملكة العربية السعودية،
 .34السعودية،ع

 عربية دراسات مجلة ،الوجداني الذكاء في الفردية الفروق .( 2003 ) .محمد عادل هريدي، -
 .408-24،ص 2،ع2،مالنفس علم في

 التعليم مرحلة في وخطوطه العريضة المهنية التربية منهاج (.2042).والتعليم التربية وزارة -
 .األردن -عمان التعليم، للمناهج وتقنيات العامة المديرية .األساسي

 المهنية كإستراتيجية للتقليل التربية .( 2010 ) .عمروني و الوناس،مزياني ترزورلت حورية،-
 مرباح قاصدي جامعة :الجزائر.اعياإلنسانية والجتم العلوم مجلة .العمل في المعاناة من

 .552- 536( 3)ورقلة،

  ،ص     ، دمشق الحديثة ،دارالدراسي،مفاهيم،مشاكل،حلولالتحصيل (.4992.)زياد حمدان،محمد-
42.. 

أسباب وعوامل تدني مستوى التحصيل في اللغة العربية لدى تالميذ  (.2047.)يعقوب،أميرة طه-
 .الة ماجستير منشورة،جامعة السودان للعلوم وتكنولوجيا،السودان،رساألساسالحلقة الثالثة بمرحلة 

 الخامس الصف طلبة تحصيل على المبرمج التعلم استخدام أثر(.2042.)محاسنه، عمر -
، العلوم التربوية(الجامعة األردنية)مجلة دراسات .المهنية التربية منهاج في األساسي
 (.2)،العدد(72)،المجلداألردن

 الخماسية للمجموعات الورشة حديث أسلوب استخدام أثر (.2042.)لعازمي،عليامحاسنه،عمر وا
الجامعة )مجلة دراسات  .المهنية التربية األساسي في العاشر الصف طالبات تحصيل في

 (.4)،العدد(72)،المجلد، األردنالعلوم التربوية(األردنية
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واالقتصادية والثقافية في أثر العوامل االجتماعية  (.2111)محافظة،سامح وسماره،أحمد -
مجلة تحصيل طلبة الصف العاشر في الرياضيات في مدارس وكالة الغوث في محافظة اربد،

 .3،ع43جامعة اليرموك،مأبحاث جامعة اليرموك،

 الدراسي والتحصيل الرياضيات نحو االتجاهات بين العالقة .( 1999 ) .توفيق حسام ناصر،-
 النجاح جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ،طولكرم حافظةم في العاشر الصف طلبة لدى فيها

 .نابلس الوطنية،

براهيم،عبد اهلل،-   . 4،ط،دار عمار،عمانالمنهج المدرسي الفعال(.4994)سعادة ،جودت وا 

 (أساسياته وتطبيقاته)القياس والتقويم التربوي والنفسي(.2000.)الدين محمود،صالح عالم-
 .دار الفكر العربي،مصر،

 طلبة لدى بالتحصيل وعالقتها الرياضية القدرة .( 2001 ). محمد حسين الكريم عبد علي، -
 .اليمن .عدن منشورة،جامعة غير ماجستير رسالة اليمنية، بالجمهورية الثانوية

 .،اربدوالتوزيع للنشر المالحي دار.المهنية التربية تدريس طرق.( 1992 ) محمد عليمات، -

تقويم كتاب مناهج التربية المهنية للصف الخامس  (.4999). ضيف اهلل رواقة، غازي -
، مجلة مركز البحوث التربوية. األساسي من وجهة نظر معلمي مناهج التربية المهنية في األردن

 .98-42،(42)ع
المشكالت التي تواجه معلمي ومعلمات التربية الفنية في محافظة  (.2043.)العتوم،منذر سامح-

 .222-7،789، العدد  2لمجلد ا ،جامعة اليرموك،ة للفنونمجلة األردني.جرش
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