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  ملخص

وفر  ة ت ة درج ى معرف ة إل ذه الدراس دفت ھ ة "ھ وع اللغ في لموض ل الص ر التفاع عناص
، وكذلك التعرف إلى الفروق اإلحصائية "التوجيھي في مدارس مدينة نابلساإلنجليزية لدى طلبة 

ة،  ة اإلنجليزي ي اللغ دل ف رات المع اً لمتغي ة تبع ة اإلنجليزي وع اللغ في لموض ل الص ي التفاع ف
ي( والتخصص ي، أدب ي الصف)علم دد الطالب ف نس، وع ن  . ، والج ة م ع الدراس ون مجتم تك

وجيھي العلمي واألدب ة الت ع طلب ام جمي ددھم ابوال) ٢٠٠٧(الدراسي ي للع ب ) ٢١٠٠(لغ ع طال
ا  ،وطالبة بته) ٦٢٣(تم اخذ عينه طبقية عشوائية حجمھ ا نس .  من مجتمع الدراسة) ٢٩.٧( أي م

ى  وي عل تبانة تحت ام الباحث بتطوير اس يالت ) ٣٦(وق راء التحل ات وإج ع البيان د جم رة، وبع فق
اك  ة أن ھن ائج الدراس ت نت ي ف ٨اإلحصائية بين ل ف ة تتمث وفر عالي ة ت ى درج رات حصلت عل ق

ر وتقب ة التعبي ئله وحري ى االس اً إحصائية ل آراء الطالمشاركة والتشجيع عل اك فروق ة، وان ھن لب
ائج  ة في الصف وفي ضوء نت تعزى لمتغير المعدل في اللغة اإلنجليزية والتخصص وعدد الطلب

ل   :الدراسة أوصى الباحث بعدة توصيات منھا ين عدد تقلي دريب المعلم الطالب في الصف، وت
ار من النشاطات الصفية  دوات، واإلكث على التفاعل الصفي من خالل ورش عمل، ودورات، ون

ى التفاعل الصفي داخل الصف وخارجه د من .  والالصفية التي تساعد الطالب عل وإجراء مزي
ى معلومات بقصد الحصالدراسات حول موضوع استخدام المالحظة والزيارات الميدانية  ول عل

  . مباشرة حول أنماط التفاعل الصفي
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Abstract 

This study investigated the degree of availability of the elements of 
classroom interaction in English as viewed by Tawjeehi students in 
Nablus city, Palestine. Moreover, it also sought attempting to find out the 
statistical differences in classroom interaction due to the variables of 
Grade Point Average (GPA), gender and number of students in each 
class.  The population of the study was 2.10 male and female tawjeehi 
student during the scholastic year 2006-2007. The sample of the study, 
randomly selected, consisted of 623 students (29.7%). The researcher 
developed a questionnaire for the purpose of data collection. The results 
of the study showed that eight items, reflecting participation and 
encouragement to ask questions, obtained a high score. It was also found 
that there were statistical differences amongst subjects due to GPA and 
number of students in each class.  In the light of the results of the study, 
the researcher recommended reducing the number of students in each 
class, training teachers on how to utilize classroom interaction through 
holding workshops and seminars, and finally increasing the number of 
extracurricular activities that may be instrumental in helping students to 
interact inside and outside the classroom. Finally, the researcher 
recommended that more studies, be conducted on the use of observation 
and field visits for the sake of getting direct information about classroom 
interaction. 

  
  المقدمة والخلفية النظرية

ان يُْنظر إلى العمل ان وزم تم في مك تعلم ت ية التعليمية على أنھا عملية شراكة بين المعلم والم
ل  دث داخ ا يح ى م د عل ة تعتم ي عملي يط، فھ ھل البس ل الس ة ليست بالعم ذه العملي ددين، وھ مح
الصف وان االھتمام الزائد بالتفاعل الصفي يتطلب إجراء دراسات وأبحاث ميدانية لكل الظروف 

يم في جو المحيطة بالبيئة الص ة ولضمان حصول التعل فية لتحسين وزيادة فاعلية العملية التعليمي
وتر  صفي مرن ومرح وآمن جذاب، يساعد على التفاعل والتعاون واالحترام بعيداً عن القمع والت

د  ل، (والتھدي طه  . )٢٠٠٥عق ار أنش د واختي يط الجي ب التخط ي يتطل ف التعليم اح الموق إن نج
  .  وعة ووسائل متعددة، وتنفيذھا وفق االمكانات المتاحةمناسبة وطرق تدريس متن

د بينت بعض الدراسات أن ) Swain, 1985(سوين ) Allwright, 1984(اولرايت  وق
د بشكل  ة يعتم ة األجنبي م اللغ رى الباحث أن تعل التفاعل الصفي يساھم في تطوير لغة المتعلم، وي

واد أساسي على ما يفعله المعلم داخل الصف، ألنه الع تعلم، بعكس الم ة والم القة الوحيدة بين اللغ
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م ل )Croder, 1999(األخرى، وأكد  ين الطالب والمعل ى التفاعل أن العالقة ب ر ايجابي عل ا اث ھ
م والطال) Kyriacou, 1997(وقد شدد . الصفي ة أساسية  ذاتب على أن العالقة بين المعل أھمي

جه تحديات كثيرة في المستقبل، ذلك ألنه لم يُعْد ليواجه إن متعلم اللغة اليوم سيوا. في التعلم الفعال
در ،  ويواكب متطلبات العصر ان يق ولم يَُعد بحاجه الى المعرفة التي أصبحت متوفرة في كل مك

ا  ة، وان التكنولوجي ة الفوري ة الراجع ق التغذي حاجته الى تحليل وإعادة صياغة المعلومة عن طري
ر من التفاصيل الصفي تغير الكثي دده س ى عروض متع التعليم داخل الصف سوف يركز عل ة، ف
  . )٢٠٠٥عقل، (باستخدام الوسائط التعليمية المختلفة 

  .المتعلم في العملية التعليمية الفعال يتم عندما ينخرط ويرى الباحث أن التعلم

ة خرطإن التعلم يكون أكثر فاعلية عندما ين ة التعليمي  ومن خالل تدريسه. المتعلم في العملي
ون حول  ره المتعلم ا ذك ى م د عل ان الباحث يؤك نوات ف ع س ن ارب ر م تعلم النشط الكث لمساق ال

  : التفاعل الصفي والتعلم النشط من خالل المالحظة التالية

ويحسن االتجاھات، اتجاه الموضوع، وإلى ثقة  قأن التعلم النشط التعاوني يقود إلى فھم أعم
 .أكثر بالنفس

  
  مشكلة الدراسة

ا يحدث داخل الصف  استحوذت ام بم ى عملية التفاعل الصفي واالھتم احثين عل ام الب اھتم
رن ، )Chaube, et.al, 1997(وآخرون شواب  اني من الق ة في النصف الث والمؤسسات البحثي

ى  زال بحاجة ماسة إل ا ي ى قناعة راسخة أن التفاعل الصفي م ود إل الماضي، وقد أسفرت الجھ
ات حت وث والدراس ن البح د م ة مزي والت التربوي تجدات والتح ة العصر والمس ه مواكب ى يمكن

ويين  ن الترب ر م ريعة، فكثي برنج، (الس ون ) Mehan, 1982(، )٢٠٠٢س ين يربط اض ب انخف
ا يجري داخل  تحصيل المتعلمين وبين ما يجري داخل الصف، ويرى الباحث أنه لم تتم دراسة م

  .  ل جدي على الرغم من أھميته وحيويتهالصف بشك

ل وير ا ) ٢٠٠٢(ى عق تعلم من خالل م م والم ين المعل ة شراكة ب ة عملي ة التعليمي أن العملي
ائلي  الجو الع ة  Family Atmosphereيسمى ب ة اآلمن ة  Environment Safeوالبيئ والعالق

ا في  ة فإنھ الودية السائدة بين المعلم والمتعلم، وإذا كانت دراسة التفاعل الصفي ضرورة وحيوي
ة ت وع اللغ ة موض ين اللغ دة ب ة الوحي و العالق م ھ يما وان المعل ة، س رورة وحيوي ر ض دو أكث ب

ة، ألن  م اللغ ه تعل تم في ذي ي د ال ان الوحي ة الصف ھي المك ين داخل الصف، وان غرف والمتعلم
  .  النشاطات الالصفية محدودة

  
  أھداف الدراسة

  :دراسة إلى تحقيق األھداف اآلتيةسعت ال
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 وفر عناص ة ت ى درج رف إل ةالتع ة اإلنجليزي ل الصفي لموضوع اللغ ة  ر التفاع دى طلب ل
  . التوجيھي في مدنية نابلس

  ل الصفي دى التفاع ى م رف إل ادة التع ين م دى المعلم ى ل زى إل ذي يغ ة ال ة اإلنجليزي اللغ
ة وع التخصص،  متغيرات منھا معدل الفصل األول في اللغة اإلنجليزي ي( ون ، )علمي، أدب

  .  فوالجنس وعدد الطالب في الص
  

  أسئلة الدراسة

  -:لى األسئلة التاليةسعت الدراسة لإلجابة ع

  من وجھة نظر طلبة  اللغة اإلنجليزيةفي حصة ما درجة توفر عناصر التفاعل الصفي
  ؟ التوجيھي في مدينة نابلس في ضوء متغيرات الدراسة

  توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ھل(0.05 = ) ر في درجة توف
  .عناصر التفاعل الصفي لموضوع اللغة اإلنجليزية تعزى لمتغير معدل في اللغة اإلنجليزية

  توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ھل(0.05 = )  في درجة توفر
علمي، (عناصر التفاعل الصفي لموضوع اللغة اإلنجليزية تعزى لمتغير نوع التخصص 

  . )أدبي

  دالله إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذات ھل(0.05 = )  في درجة توفر
  .  عناصر التفاعل الصفي لموضوع اللغة اإلنجليزية تعزى لمتغير الجنس

  توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ھل(0.05 = )  في درجة توفر
  .طلبة في الصف عناصر التفاعل الصفي لموضوع اللغة اإلنجليزية تعزى لمتغير عدد ال

 
  مصطلحات الدراسة

  التفاعل الصفي

تعلم بنجاح، أو اإلجراءات الصفية يعرف التفاعل الصفي بأنه؛  نقل الرسالة بين المعلم والم
ل الصف  ون داخ ون ويمارس ا يقول الل م ن خ ھما م ي بعض تعلم ف م والم ا المعل ؤثر فيھ ي ي الت

)Tsau, 1995( .  

  الثانوية العامة

ي ت يم األساسي ھي المرحلة الت ة التعل ي مرحل وتتكون من صفين الحادي عشر ) ١٠-١(ل
والثاني عشر،  حيث يتفرع الطلبة إلى علوم إنسانية وعلمي وصناعي وزراعي وتجاري، وفي 
يم  ة والتعل ام مركزي بإشراف وزارة التربي ى امتحان ع ة إل ع الطلب نھاية ھذه المرحلة يتقدم جمي

  .)١٩٩٨ني األول، خطة المنھاج الفلسطي( الفلسطينية
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  أھمية الدراسة

  تكمن أھمية الدراسة في ما يلي

ة لمعلمي  د يساھم في تحسين الممارسات التربوي إن التعرف إلى ما يجري داخل الصف ق
   -:أن ھذه الدراسة سوف ومعلمات اللغة اإلنجليزية، ومن المأمول

ة اإلنجلي في حصةتثري األدب الخاص المتعلق بالتفاعل الصفي  .١ اد اللغ ذا األدب يك ة وھ زي
  .  يكون معدوماً في فلسطين

ي( تساعد في التعرف إلى دور متغيرات المعدل ونوع التخصص .٢ م، أدب والجنس وعدد ) عل
  .  الطلبة في التفاعل الصفي

  .  ما يجري داخل الصفبتساھم في زيادة معرفة المعلمين والمشرفين والمھتمين  .٣
 

  حدود الدراسة

جليزية في لموضوع اللغة اإلنالتوجيھي طلبة اعل الصفي كما يراه سة على التفتقتصر الدرا .١
  . ٢٠٠٧مدينة نابلس لعام 

دل والتخصص  .٢ رات المع ى دور متغي ة عل ي(تقتصر الدراس ي، أدب دد ) علم أو الجنس وع
رات الخاصة بمجتمع  ذه المتغي الطلبة داخل الصف، وعليه فإن نتائج الدراسة تأتي ضمن ھ

  .  الدراسة
 

  دراسةأدبيات ال

ن  ين م ي تمكن المتعلم ة الصفية الت ي عن اللغ ا يكف ه يعرف م زعم أن د أن ي تطيع أح ال يس
ه  ة ل م اللغ ي تعل اد أن النجاح أو الفشل ف ى االعتق ا إل ة تقودن ا المھني تھم، ولكن خبراتن تطوير لغ
يف  ة، ويض ة اإلنجليزي ة اللغ الل حص دث خ ذي يح في ال ل الص ة التفاع ع طبيع ة م عالق

)Allwright, 1984 ( أن التفاعل الصفي يساھم في تطوير اللغة عن طريق توفير فرص صفية
  .للممارسة اللغوية من خالل نشاطات مصممه بعناية

ا في حصةويشعر الباحث أن التفاعل الصفي  ات أھمھ ة يواجه عقب ة اإلنجليزي خوف : اللغ
ة المتعلم من التحدث أمام المجموعة، وعدم اھتمام المتعلم بالموضوع، و ق بيئ م خل لھذا على المعل

ه  ر عن آرائ صفية آمنة والتي من خاللھا يشعر المتعلم بعدم اإلحراج والتردد من التحدث والتعبي
في الصف، ويمكن خلق ھذه البيئة عن طريق الترحيب بآراء المتعلم واإلكثار من المناقشة ولعب 

ة ل والمحادث ة والتمثي ال الزوجي ون ت.  األدوار واألعم ى يك م أن وحت ى المعل طاً فعل ة نش م اللغ عل
  .يجبر المتعلم على المشاركة بالمحادثة والتفاعل في بيئة صفية داعمة للتعلم
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أن األيام التي كان فيھا التعلم عملية منعزلة قد ولت وانتھت، ألن ) Wong, 2003(ويرى 
ة والمشاركة التعلم يصبح أكثر فاعلية وأكثر ديمومة عندما يقوم على الحوار والمناقشة وال محادث

ر ،  من قبل المتعلم وانه يجب وضع المتعلم في جو حواري، حيث يأخذ المتعلم في الحوار والتفكي
  .  وتتفتح آراؤه وتنمو شخصيته

ة جي) Flanders, 1963(وأكد  وفر مقدم ه ي د ألن دة لتحسين أن التفاعل الصفي أسلوب جي
  .ميةبرامج إعداد المعلمين، ويعزز فھم العملية التعلي

د ذكر أن عمل  )Crystal and Jonhnson, 1996( وبخصوص عمل المجموعات فق
  .  المجموعات يشجع الطالب على المشاركة في اآلراء ويتناول المعلومات عن طريق التفاعل

تعمال ) Long and Richards, 1987(وأوصى  ئلة باس ة االس ين نوعي الصفية لتحس
  .وكمية كالم الطالب داخل الصف

 : دور المعلم في التفاعل الصفي فانه ينظر إليه على انه أما عن

  .  يسھل عملة التعلم من خالل مواقف ونشاطات متنوعة facilitator يسرم -

ة - ت دراس د أثبت ة، وق تعلم اللغ ز ل ات ) Appel and Muysken, 1982( محف أن اتجاھ
  .  المتعلم نحو اللغة األجنبية تؤثر في دوافعه ونجاحه

  .  الصفية المتنوعة ومنفذ لھامعد للنشاطات  -

  : أما دور المتعلم في التفاعل الصفي فأصبح

  . مشاركاً نشطاً في ممارسة كل النشاطات والمھارات اللغوية -

ة  - يما وان العملي غيرة س ات الص ب األدوار أو المجموع ة أو لع ي المحادث ة ف د مجموع قائ
ا  ين طرفين لكل منھم ق التعليمية ھي موقف يتميز بالتفاعل ب أدوار يمارسھا من اجل تحقي

  . أھداف معينة محدودة

زمن  Mehan, 1982)(وقد أوضحت دراسة  ة وال أثر بعناصر ثقافي أن التفاعل الصفي يت
ة ذه العملي ا .  الممكن أن يسھل أو يصعب ھ ة ) Ninnes, 1996(أم ات الثقافي د ان المكون د اك فق

د أوصى  ر فق ان األم ا ك تعلم، ومھم ي مواقف ال ؤثر ف ) (Chaube and Chaube, 1997ت
اركة اوية للمش ب فرصة متس ل طال اء ك ة . بإعط ارت دراس ل  )Poter, 2004(وأش أن التفاع
  :ه وال يأتي عشوائياً ويتطلب ذلكوالنقاش الجيد يأتي من خالل عالقة صفية جيد

ات  ارات وتعليق تعلم، واستخدام عب ه الم ا يقول ى م د والنشط إل م واإلصغاء الجي انفتاح المعل
جعه د . مش د أك ات فق الب والطالب ول دور الط ع ) Howe, 1995(وح دريس جمي ي ت ه ف ان

ة  ة بطريق الصفوف فان الطالب يساھمون أكثر من الطالبات، وان الطالبات ينخرطن في المحادث
  .  تختلف عن الطالب
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  ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا يظھر في  وفي مقالة حول مشاھدات التفاعل الصفي  )www.standards.sts.gov.uk.2005(كم

ذلك  أن الطالبات أكثرن من التعليقات وشاركن بنشاط في المناقشة أكثر من الطالب، وأظھرت ك
  . أن ھنالك اختالفاً في الجو الصفي لصالح الطالبات اللواتي اظھرن تعاوناً أكثر من الطالب

أن األبحاث حول الصف يجب أن تركز على المعلم والمتعلم أو ) Nunan, 1989(وأكد 
أن الدراسات حول المعلم  )Nunan, 1989( ن المعلم والمتعلم، ويضيف نونانعلى التفاعل بي

يجب أن تفحص عناصر مثل إجراءات اتخاذ القرار الصفي وكالم المعلم ونوعه، وطريقة 
وان الدراسات حول المتعلم يجب أن تنظر .  تصحيح األخطاء والتغذية الراجعة من قبل المعلم

التعلم واستراتيجيات التعلم المختلفة، ونوع المادة التعليمية،  إلى تطوير لغة المتعلم وأنماط
  .  والتفاعل الصفي الذي يحدث بين المعلم والمتعلم، واثر التفاعل على تطوير لغة المتعلم

وفير ـي يساھـل الصفـن أن التفاعـض الباحثيـرى بعـوي ق ت ن طري ة ع وير اللغ ي تط م ف
رص صفي م ـن إدارة التعلـبي) Allwright, 1984(ز ـيميث ـة، حيـة اللغويـة للممارسـف

)Managing Learning ( ة داخل ق فرص تعليمي تم من خالل خل ذي ي ي إدارة التفاعل ال تعن
تعلم الصف،  وم  )Doing Learning(وحدوث ال دما يق ألداء عن ة المصاحبة ل ات العقلي العملي

راءة رين، أو ق ال تم ه المتعلم بعمل أي نشاط متفق عليه مثل إكم ا يطلب من رة، أو تلخيص م ، فق
.  على أن اتجاھات المعلم تؤثر في نجاح الطالب واستمراره في تعلم اللغة) Kara, 1992(وركز 

) Goldestin and Blackford, 1998(أكدت دراسة ،  وبخصوص عدد الطالب في الصف
له والمشاركة في لديھم فرص قليلة للتفاعل وإثارة االسئيخلق أن كثرة عدد الطالب في الصفوف 

دد أن الصف صغير ) Sabander, 1988(وأشار .  المحادثة الصفية مقارنة بالصفوف قليلة الع
اه  ن انتب ن م دد يحس ب الع ر الطال ين ذك ي ح دد ف رة الع ن الصفوف كبي كل أفضل م ه بش وأدائ

)Bloom, 1976 ( ة ز الطلب ة في تحفي ه فاعل ا طريق أن طريقة المجموعات الصغيرة أثبتت إنھ
اءو ا . تصحيح األخط د أم د أك ر أن ) Omving, 1989(بخصوص الجنس، فق م المتغي جنس ل

د ) Pridmor, 2000(يؤثر في التفاعل الصفي بعكس ما جاءت به دراسة  ذي أك درة ال من أن ق
  .  الطالب على التفاعل مرتبطة بعوامل العمر والجنس

د أشار  دل فق ة ) Russi, 1989(أما فيما يتعلق بالمع ة أن طلب م اللغ د في تعل المستوى الجي
ا  دني، أم ة المستوى المت ر من طلب ھم أكث ى أنفس دون عل ة ويعتم تعملون إدارة ذاتي ة يس اإلنجليزي

)Chamot and Kupper, 1989 ( تطيعون دني ال يس توى المت ة المس ى أن طلب ار إل د أش فق
درة عل ديھم الق ذين ل د ال توى الجي ة المس ن طلب ى العكس م م عل ة أدائھ ن أي مراقب تفادة م ى االس

ي ف تعلم ات .  موق ض الدراس رت بع د أظھ ص، فق وص التخص  Osanai, 2000)(وبخص
ى التفاعل والمناقشة ) Chamot and Kupper, 1989(و ون إل أن طلبة العلوم والحاسوب يميل

ال، وان  انون وإدارة األعم ة الق ن طلب ر م ئله أكث ةواالس ة  المھم ) Learning task(التعليمي
  .  لمقترح والموقف التعليمي يؤثر في التفاعل الصفيوالنشاط ا
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  راءاتالطريقة واإلج

ً ألداة الدراسة  يتناول ھذا الجزء عرضا لمجتمع الدراسة، وعينتھا، كما يتناول وصفا
ودالالت الصدق والثبات المستخدمة في ھذه الدراسة، باإلضافة إلى متغيرات الدراسة 

  .وإجراءاتھا، والمعالجات اإلحصائية

  منھج الدراسة

  .وذلك لمالءمته ألغراض الدراسة الحالية،  اتبع الباحث المنھج المسحي الوصفي
  

  مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الثانوية العامة في الفرعين األدبي والعلمي في 
ً طالب) ٢١٠٠( محافظة نابلس، وقد بلغ عددھم  - ٢٠٠٦ام في الفصل الدراسي األول للع وطالبة ا

٢٠٠٧.  
 

  عينة الدراسة

ً وطالبة في مرحلة الثانوية العامة) ٦٢٣(تكونت عينة الدراسة من  ، من مدينة نابلس طالبا
، )٣(، )٢(،  )١(، وتم اختيارھم بالطريقة الطبقية العشوائية، والجداول )٢٩.٧(أي ما نسبته 

  . تبين توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتھا) ٤(

  .ع عينة الدراسة حسب متغير معدل الفصل األول في اللغة االنجليزيةتوزي:  )١(جدول 

 %النسبة المئوية العدد معدل الفصل األول

 ٣٤.٢ ٢١٣ %٦٠أقل من 

١٦.١ ١٠٠ %٧٠ -% ٦٠.١ 

١٩.٧ ١٢٣ %٨٠ -% ٧٠.١ 

١٨.٥ ١١٥ %٩٠ -% ٨٠.١ 

 ١١.٦ ٧٢ %٩٠أكثر من 

 ١٠٠ ٦٢٣  المجموع
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  ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .اسة حسب متغير نوع التخصصتوزيع عينة الدر  :)٢(جدول 

 %النسبة المئوية العدد نوع التخصص

 ٤٣.٠ ٢٦٨ علمي

 ٥٧.٠ ٣٥٥ أدبي

 ١٠٠ ٦٢٣ المجموع

  .توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس  :)٣(جدول 

 %النسبة المئوية لعددا الجنس

 ٤٤.٣ ٢٧٦ ذكر

 ٥٥.٧ ٣٤٧ أنثى

 ١٠٠ ٦٢٣ المجموع

  .سة حسب متغير عدد الطلبة في الصفتوزيع عينة الدرا  :)٤(جدول 

  
  أداة الدراسة

فقرة، بعد اإلطالع على األدب ) ٣٦(الدراسة التي تحتوي على  استبانةقام الباحث بتطوير 
 . )Amidon, et.al, 1963( لخاصة بموضوع الدراسةوالدراسات السابقة ا،  التربوي

  
  صدق األداة

تأكد الباحث من صدق األداة من خالل عرضھا على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة 
، وأشار المحكمون إلى إجراء بعض التعديالت على من كلية العلوم التربوية واالختصاص

ومالئمة وبة أشار المحكمون بصالحية أسلوب صياغة الفقرات، وبعد إجراء التعديالت المطل
  .االستبانة لغرض الدراسة

 %النسبة المئوية العدد عدد الطلبة في الصف

 ٤٨.٥ ٣٠٢ ٣٥أقل من 

 ٥١.٥ ٣٢١ فأكثر ٣٥

 ١٠٠ ٦٢٣ المجموع
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  ات األداةثب

الدراسة باستخدام معادلــة كرونبـــاخ الفــا، وقد بلغت أداة لقد تم استخراج معامل ثبات 
  .، وھي قيمة جيدة تفي بأغراض البحث العلمي)٠.٩٥(قيمة معامل الثبات 

  
  إجراءات الدراسة

  :دراسة وفق الخطوات اآلتيةھذه اللقد تم إجراء 

  .فقرة) ٣٦(، والتي تحتوي على الدراسة بصورتھا النھائيةستبانة إعداد أ -

 .تحديد أفراد عينة الدراسة -

 .توزيع االستبانة -

تجميع االستبانة من أفراد العينة وترميزھا وإدخالھا إلى الحاسب ومعالجتھا إحصائيا  -
 .SPSS)(الجتماعية الرزمة اإلحصائية للعلوم ابرنامج باستخدام 

 .تفريغ إجابات أفراد العينة -

 .استخراج النتائج وتحليلھا ومناقشتھا -
  

  متغيرات الدراسة

  :تضمنت الدراسة المتغيرات اآلتية

  المتغيرات المستقلة  .أ

 -% ٦٠.١، %٦٠أقل من (مستويات  ٥وله : معدل الفصل األول في اللغة االنجليزية -
 %).٩٠أكثر من ، %٩٠ - % ٨٠.١، %٨٠ -% ٧٠.١، %٧٠

 ).علمي، أدبي(:  وله مستويان: نوع التخصص -

 ).ذكر، وأنثى(:  وله مستويان:  الجنس -

 ).فأكثر ٣٥، ٣٥أقل من (:  وله مستويان:  عدد الطلبة في الصف -

  المتغير التابع  .ب

  .فقرات االستبانة تتمثل في اإلجابة عن -
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  ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المعالجات اإلحصائية

ترميزھا وإدخال البيانات باستخدام الحاسوب ثم تمت  بعد تفريغ إجابات أفراد العينة جرى
 SPSS)(معالجة البيانات إحصائيا باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائيــة للعلوم االجتماعيــة 

  :ومن المعالجات اإلحصائية المستخدمة

  .التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية، واالنحرافات المعيارية .١

 .Independent t-test)(ن مستقلتين لعينتي" ت"اختبار  .٢

 .(One Way ANOVA)اختبار تحليل التباين األحادي  .٣

 .)Scheffe Post Hoc Test(اختبار شيفيه للمقارنة البعدية  .٤

 .معادلة كرونباخ ألفا لحساب معامل الثبات .٥
  

  نتــائج الدراسة ومناقشتھا

درجة توفر عناصر التفاعل  معرفة يتناول ھذا الجزء عرضا لنتائج الدراسة، والتي تحاول
معدل الفصل األول في اللغة (اللغة االنجليزية، وعالقة ھذه الدرجة بمتغيرات  في حصةالصفي 

  .)، والجنس، وعدد الطلبة في الصف)علمي، أدبي( االنجليزية، ونوع التخصص
 

  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة

  ونص سؤال الدراسة

  صفي لموضوع اللغة االنجليزية ؟ما درجة توفر عناصر التفاعل ال

ولإلجابة عن ھذا السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية 
والنسب المئوية لفقرات االستبانة، ومن ثم ترتيبھا تنازليا وفق المتوسط الحسابي، واعتمد الباحث 

  :المستويات اآلتية لتقدير درجة التوفر

 )عالية جداً درجة توفر %) ١٠٠- %٨٠.  

 )درجة توفر عالية%) ٧٩.٩- %٧٠.  

 )درجة توفر متوسطة%) ٦٩.٩- %٦٠.  

 )درجة توفر منخفضة%) ٥٩.٩- %٥٠.  

 )درجة توفر منخفضة جداً %) ٥٠اقل من.  

وقد استند الباحث في تقسيمه لدرجة على ما ورد في مراجع وبحوث علمية كثيرة منھا عقل 
  .ه النتائجيبين ھذ) ٥(والجدول ) ٢٠٠٥(، وعساف )٢٠٠٢(
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......" 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات توفر عناصر :  )٥(جدول 
  .التفاعل الصفي لموضوع اللغة االنجليزية

 الفقرة
ترتيب 

الفقرة في 
 االستبانة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

النسبة 
المئوية 

% 

درجة 
  التوفر

ى  الب عل م الط جع المعل يش
  .لمشاركة الصفيةا

 عالية ٧٩.٠  ١.٢٨ ٣.٩٥ ١٥

يطلب المعلم من الطالب التحضير 
  .المسبق

 عالية ٧٣.٢  ١.٣٠ ٣.٦٦ ١٠

فية  ئلة الص م األس جع المعل يش
ة  ة اللغ ي حص ل ف والتفاع

  .االنجليزية
 عالية ٧٣.٢  ١.٣٠ ٣.٦٦ ١٨

ي  الب ف م آراء الط ل المعل يتقب
  .حصة اللغة االنجليزية

 عالية ٧٣.٠  ١.٣٤ ٣.٦٥ ١٤

اً  اً كافي الب وقت م الط ي المعل يعط
 .لإلجابة في حصة اللغة االنجليزية

 عالية ٧٢.٨  ١.٣٠ ٣.٦٤ ١٩

االً  الب مج م الط ي المعل يعط
  .للتعبير

 عالية ٧١.٢  ١.٣٩ ٣.٥٦ ١٦

ة  ي حص الب ف م الط رم المعل يحت
  .اللغة االنجليزية

 عالية ٧٠.٨  ١.٤٥ ٣.٥٤ ١٣

ب يناقش موعد االمتحان مع الطال
  .في حصة اللغة االنجليزية

 عالية ٧٠.٤  ١.٣٩ ٣.٥٢ ٢٢

ة في حصة  م من األمثل يُكثر المعل
  .اللغة االنجليزية

 متوسطة ٦٩.٤  ١.٣١ ٣.٤٧ ٢٠

وم  الل الي م خ ة المعل ن مراجع يُمك
  .الدراسي

 متوسطة ٦٨.٦  ١.٣٥ ٣.٤٣ ٢١

درس  وع ال م موض ل المعل يجع
  .سھالً في حصة اللغة االنجليزية

 متوسطة ٦٥.٢  ١.٣٨ ٣.٢٦ ٢٣
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  ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥(تابع جدول رقم ... 

 الفقرة
ترتيب 

الفقرة في 
 االستبانة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

النسبة 
المئوية 

% 

درجة 
  التوفر

ه  ا قال د م ب يعي م الطال ل المعل يجع
  .زميله في حصة اللغة االنجليزية

 متوسطة ٦٥.٠  ١.٣٣ ٣.٢٥ ١٧

ى األداء  م عل ز المعل يُرك
ة والم ة اللغ ي حص ة ف مارس

  .االنجليزية
 متوسطة ٦٣.٤  ١.٣٥ ٣.١٧ ٣٣

يناقش المعلم االمتحان مع الطالب 
  .بعد تسليمه

 متوسطة ٦٢.٨  ١.٥٦ ٣.١٤ ٢٧

 ً  متوسطة ٦٢.٨  ١.٥٢ ٣.١٤ ٩  .يدخل المعلم إلى الصف مبتسما

ائج  الب بنت م الط م المعل يعل
ة  ة اللغ ي حص ات ف االمتحان

  .االنجليزية
 متوسطة ٦٢.٤  ١.٤٠ ٣.١٢ ٢٦

دم  اح وع م االنفت ى المعل دو عل يب
  .التعصب

 متوسطة ٦٢.٠  ١.٤٨ ٣.١٠ ٢٥

ين في حصة  يبتعد المعلم عن التلق
  .اللغة االنجليزية

 متوسطة ٦٠.٢  ١.٤٠ ٣.٠١ ١٢

يشعر الطالب أن المعلم واحد منھم 
  .في حصة اللغة االنجليزية

 متوسطة ٦٠.٠  ١.٤٧ ٣.٠٠ ٣٥

ا م بالواجب تم المعل ي يھ ة ف ت البيتي
  .تعلم اللغة االنجليزية

منخفضة ٥٩.٨  ١.٥٥ ٢.٩٩ ٢٨

يستخدم المعلم طرق متعددة لجذب 
ة  يم اللغ ي تعل الب ف اه الط انتب

  .االنجليزية
منخفضة ٥٩.٢  ١.٣٧ ٢.٩٦ ٣

ة  ة اللغ م حص ل المعل يجع
  .االنجليزية ممتعة

منخفضة ٥٩.٠  ١.٤٩ ٢.٩٥ ١١
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )٥(تابع جدول رقم ... 

 الفقرة
تيب تر

الفقرة في 
 االستبانة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

النسبة 
المئوية 

% 

درجة 
  التوفر

ة  ون اللغ م الطالب يحب يجعل المعل
  .االنجليزية

منخفضة ٥٨.٨  ١.٥٣ ٢.٩٤ ٣٦

يشعر الطالب باالرتياح في حصة 
  .اللغة االنجليزية

منخفضة ٥٨.٢  ١.٤٩ ٢.٩١ ٢٤

يم  يستخدم المعلم طرقاً متنوعة لتقي
ة  ة اللغ ي حص الب ف الط

  .االنجليزية
منخفضة ٥٨.٠  ١.٣٩ ٢.٩٠ ٢٩

اً  في مرن و الص م الج ل المعل يجع
ة  ة اللغ ي حص جعاً ف ومش

  .االنجليزية
منخفضة ٥٧.٨  ١.٤٧ ٢.٨٩ ٣٤

اء  يستخدم المعلم طرق متنوعة للثن
ة  ة اللغ ي حص الب ف ى الط عل

  .االنجليزية
منخفضة ٥٧.٦  ١.٣١ ٢.٨٨ ٣٢

تخدم ا ي يس ة ف اً متنوع م طرق لمعل
  .تعليم اللغة االنجليزية

منخفضة ٥٥.٨  ١.٢٩ ٢.٧٩ ٤

وس  ة جل ن طريق م م ر المعل يُغي
ة  ص اللغ ي حص الب ف الط

  .االنجليزية
منخفضة ٥٣.٢  ١.٤٩ ٢.٦٦ ٣١

يستخدم المعلم نشاطات متنوعة في 
  .تعليم اللغة االنجليزية

منخفضة ٥٢.٢  ١.٢٨ ٢.٦١ ١

ائل  م وس تخدم المعل ة يس تعليمي
  .متنوعة في تعليم اللغة االنجليزية

منخفضة ٥٢.٠  ١.٢٧ ٢.٦٠ ٢

ة  اطات طالبي م نش تخدم المعل يس
  .زوجية في حصة اللغة االنجليزية

منخفضة ٥٠.٨  ١.٢٩ ٢.٥٤ ٦
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  ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥(تابع جدول رقم ... 

 الفقرة
ترتيب 

الفقرة في 
 االستبانة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

النسبة 
المئوية 

% 

درجة 
  التوفر

ي  لبي ف م السلوك الس يتجاھل المعل
  .حصة اللغة االنجليزية

منخفضة ٥٠.٤  ١.٤١ ٢.٥٢ ٣٠

ة في  م نشاطات فردي يستخدم المعل
  .حصة اللغة االنجليزية

٤٩.٦  ١.٣٢ ٢.٤٨ ٥ 
منخفضة 

  جداً 

ي  ات ف م المجموع تخدم المعل يس
  .حصة اللغة االنجليزية

٤٦.٤  ١.٣٦ ٢.٣٢ ٧ 
منخفضة 

 جداً 

فية ي اطات ال ص م نش تخدم المعل س
  .في تعليم اللغة االنجليزية

٣٩.٢  ١.٢٢ ١.٩٦ ٨ 
منخفضة 

 جداً 

متوسطة  ٦٢.٤  ٠.٨٥  ٣.١٢  الدرجة الكلية

ن الجدول  ى ) ٥(يتضح م ة أت ة االنجليزي وفر عناصر التفاعل الصفي لموضوع اللغ أن ت
  ).٦٢.٤(، وبنسبة مئوية )٣.١٢(بدرجة عالية، بمتوسط حسابي 

د  ام وق رات ذوات األرق والي،  )١٤،١٩،١٦،١٣،٢٢، ١٨، ١٠، ١٥(حصلت الفق ى الت عل
على درجه عالية وھذه الفقرات تعكس توفر العناصر التي تساعد على التفاعل الصفي المشاركة 

ى االسئل جيع عل ه ـاء بـا جـم مـذا يدعـالب، وھـل آراء الطـر وتقبـة التعبيـه وحريـوالتش
)Wong, 2003( ن أن ة ، م ى المنافس وم عل دما يق ة عن ة وديموم ر فاعلي بح أكث تعلم يص ال

اوية ) Chaube, 1997(والمشاركة، وما أوصى به  عن ضرورة إعطاء كل طالب فرصه متس
  .  للمشاركة

رات ذات األر ام وحصلت الفق داً، ويعزو الباحث عل) ٨،٧،٥(ق وفر منخفضة ج ى درجة ت
ادة في الوقت المناسب، وال الن المعلم ال يستخدم نشاطات الصفية ألذلك  اء الم نه يھتم فقط بإنھ
ا ـا فيمـت، أمـى وقـه الـاط بحاجـذا النشـات، ألن ھـة والمجموعـات القرديـل النشاطـيستعم
ره ـا ذكـع مـق مـذا ال يتفـوب وھـى المطلـب علـي او يجيـى ينھـب حتـار الطالـق بانتظـيتعل

)Crystal and Jchnson, 1996(عمل المجموعات يشجع الطالب على المشاركة في  ، من ان
ذي يعطى للطالب ) Mehan, 1982(األداء وما أوضحه  الزمن ال من ان التفاعل الصفي يتأثر ب

ذي يتجاوز  اً ) ٤٠(للمشاركة ويعزى الباحث ذلك إلى أن عدد الطالب الكبير في الصف وال طالب
  .  يعال يسمح بإعطاء وقت كاٍف وفرص مشاركة متساوية للجم
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  سؤال الثاني والذي نصهالنتائج المتعلقة بال

ة ھل  د مستوى الدالل ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف وفر في ) ٠.٠٥=  α(توج درجة ت
ة  ة االنجليزي ة عناصر التفاعل الصفي لموضوع اللغ دل الفصل األول في اللغ ر مع تعزى لمتغي

 .االنجليزية

  ادي ــــــن األحــايـل التبــيـار تحلــبـث اختــاحـدم البــخـاستؤال ــسـن الـــة عــابـلإلج
One Way ANOVA  ، يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) ٦(والجدول
  .يبين نتائج فحص الفرضية األولى) ٧(، والجدول للمعلم لفئات متغير الدرجة العلمية

في  فئات متغير معدل الفصل األولالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل  :)٦(جدول 
  .اإلنجليزيةاللغة 

 االنحراف المعياريالمتوسط الحسابي العدد معدل الفصل األول في اللغة االنجليزية

 ٠.٨٤ ٢.٩٢ ٢١٣ %٦٠أقل من 

٠.٨٩ ٣.٠٠ ١٠٠ %٧٠ -% ٦٠.١ 

٠.٨٢ ٣.١٢ ١٢٣ %٨٠ -% ٧٠.١ 

٠.٨٤ ٣.٣٢ ١١٥ %٩٠ -% ٨٠.١ 

 ٠.٦٣ ٣.٥٣ ٧٢ %٩٠أكثر من 

 ٠.٨٥ ٣.١٢ ٦٢٣  المجموع

درجة توفر عناصر في نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لفحص داللة الفروق :  )٧(جدول 
  .اإلنجليزيةتعزى لمتغير معدل الفصل األول في اللغة التفاعل الصفي لموضوع اللغة االنجليزية 

 مصدر التباين
  مجموع 

 المربعات

  درجات

 الحرية 

متوسط 
 المربعات

  Fقيمة 
مستوى 
 الداللة

 ٦.٧١١ ٤ ٢٦.٨٤٥ بين المجموعات

 ٠.٦٧٩ ٦١٨ ٤١٩.٥٦٢ خالل المجموعات *٠.٠٠٠١ ٩.٨٨٥

  ٦٢٢ ٤٤٦.٤٠٧ المجموع

  ).٠.٠٥= (دالة إحصائياً عند مستوى الداللة   *



 ٨٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فواز عقل

  ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة ـــوى الداللـد مستـة عنـأنه توجد فروق ذات داللة إحصائي) ٧(ضح من نتائج الجدول يت
)α = تعزى لمتغير درجة توفر عناصر التفاعل الصفي لموضوع اللغة االنجليزية في ) ٠.٠٥

معدل الفصل األول في اللغة االنجليزية، ولمعرفة ألية فئة من فئات متغير معدل الفصل األول 
في اللغة االنجليزية، تعود ھذه الفروق، تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين المتوسطات 

Scheffe Post Hoc Test يبين نتائج المقارنة البعدية) ٨(، والجدول.  

نتائج استخدام اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات فئات متغير معدل :  )٨(جدول 
  .الفصل األول في اللغة االنجليزية

أقل من   المعدل
٦٠%  

٦٠.١ % - 
٧٠% 

٧٠.١ % - 
٨٠% 

٨٠.١ % - 
٩٠% 

أكثر من 
٩٠% 

  *٠.٦١٤٦-  *٠.٣٩٤٢-  ٠.١٩٨٣-  ٠.٠٧٢-   %٦٠أقل من 

٠.٥٤٢٢-  ٠.٣٢١٨-  ٠.١٢٥٩-     %٧٠-%٦٠.١*  

٠.٤١٦٣-  ٠.١٩٥٩-       %٨٠-%٧٠.١*  

٠.٢٢٠٥-         %٩٠-%٨٠.١  

           %٩٠أكثر من 

  ):٨(يتضح من نتائج الجدول 

وفر عناصر في ) ٠.٠٥=  α(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجود  - درجة ت
ل  ةالصفي التفاع ي حص ة  ف ة االنجليزي ة اللغ ي اللغ دل الفصل األول ف ر مع زى لمتغي تع

والطلبة أصحاب المعدالت أقل ،  %٩٠-%٨٠.١االنجليزية، بين الطلبة أصحاب المعدالت 
  %.٩٠-%٨٠.١ولصالح الطلبة أصحاب المعدالت ،  %٦٠من 

وفر عناصر درفي ) ٠.٠٥=  α(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجود  - جة ت
ل الصفي  ةالتفاع ي حص ة  ف ة االنجليزي ة اللغ ي اللغ دل الفصل األول ف ر مع زى لمتغي تع

ل ،  %٩٠االنجليزية، بين الطلبة أصحاب المعدالت أكثر من  والطلبة أصحاب المعدالت أق
  %.٩٠ولصالح الطلبة أصحاب المعدالت أكثر من ،  %٦٠من 



كما  عناصر التفاعل الصفي في حصة اللغة اٌٌ◌إلنجليزية" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٨
......" 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

وفر عناصر في ) ٠.٠٥=  α(ى الداللة فروق ذات داللة إحصائية عند مستووجود  - درجة ت
ة  ة االنجليزي في لموضوع اللغ ل الص ة التفاع ي اللغ دل الفصل األول ف ر مع زى لمتغي تع

ن  ر م دالت أكث ة أصحاب المع ين الطلب ة، ب دالت ،  %٩٠االنجليزي ة أصحاب المع والطلب
  %.٩٠ولصالح الطلبة أصحاب المعدالت أكثر من ،  %٧٠-%٦٠.١

وفر عناصر في ) ٠.٠٥=  α(ات داللة إحصائية عند مستوى الداللة فروق ذوجود  - درجة ت
ة  ة االنجليزي في لموضوع اللغ ل الص ة التفاع ي اللغ دل الفصل األول ف ر مع زى لمتغي تع

ن  ر م دالت أكث ة أصحاب المع ين الطلب ة، ب دالت ،  %٩٠االنجليزي ة أصحاب المع والطلب
ا أشار %٩٠أكثر من  ولصالح الطلبة أصحاب المعدالت،  %٨٠-%٧٠.١ دعم م ذا ي ، وھ
ه  تعملون إدارة ) Russi, 1989(إلي ة يس ة اإلنجليزي م اللغ د في تعل ة المستوى الجي أن طلب

  .ذاتية ويعتمدون على أنفسھم أكثر من طلبة المستوى المتدني
  

  سؤال الثالث والذي نصهالنتائج المتعلقة بال

د مستوى الدھل  ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ة توج وفر في ) ٠.٠٥=  α(الل درجة ت
 .)علمي، أدبي( تعزى لمتغير نوع التخصصعناصر التفاعل الصفي لموضوع اللغة االنجليزية 

ن ـن مستقلتيـلمجموعتي" ت"ار ـث اختبـدم الباحـاستخؤال ـن السـلإلجابة ع
Independent t-test  تبين ذلك) ٩(ونتائج الجدول.  

درجة توفر في جموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروق لم" ت"نتائج اختبار :  )٩(جدول 
  .)علمي، أدبي( تعزى لمتغير نوع التخصصعناصر التفاعل الصفي لموضوع اللغة االنجليزية 

درجات   )٣٥٥=ن(أدبي  )٢٦٨=ن(علمي 
  الحرية

قيمة 
"T"  

مستوى 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط *الداللة 

٠.٠٢٢ ٢.٣٠٣ ٦٢١ ٠.٨٣ ٣.٠٥ ٠.٨٦ ٣.٢١*  

 ).٠.٠٥= (دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  *

ة ـوى الداللـد مستـة عنـة إحصائيـروق ذات داللـأنه توجد ف) ٩(يتضح من نتائج الجدول 
)α  =تعزى لمتغير نوع درجة توفر عناصر التفاعل الصفي لموضوع اللغة االنجليزية ) ٠.٠٥

وھذا ما أكده . لفرع العلمي على الفرع األدبيالتخصص، وھذه الفروق ھي لصالح طلبة ا
)Osanai, 2000 ( من أن طلبة العلوم والحاسوب يميلون إلى التفاعل الصفي أكثر من طلبة

القانون وإدارة األعمال، ويعزي الباحث ذلك إلى أن طلبة الفرع العلمي يستعملون مھارات 
  .التفكير والتحليل أكثر من طلبة الفرع األدبي

  



 ٨٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فواز عقل

  ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سؤال الرابع والذي نصهئج المتعلقة بالالنتا

ة  ھل د مستوى الدالل ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف وفر في ) ٠.٠٥=  α(توج درجة ت
 .تعزى لمتغير الجنسعناصر التفاعل الصفي لموضوع اللغة االنجليزية 

ن ـن مستقلتيـلمجموعتي" ت"ار ـث اختبـدم الباحـاستخولإلجابة عن السؤال 
Independent t-test  تبين ذلك) ١٠(ونتائج الجدول.  

درجة توفر في لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروق " ت"نتائج اختبار :  )١٠(جدول 
  .تعزى لمتغير الجنسعناصر التفاعل الصفي لموضوع اللغة االنجليزية 

درجات   )٣٤٧=ن(أنثى  )٢٧٦= ن(ذكر 
  الحرية

قيمة 
"T"  

مستوى 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط *الداللة 

٠.١٥٠ ١.٤٤١ ٦٢١ ٠.٨٢ ٣.١٦ ٠.٨٨ ٣.٠٦  

  ).٠.٠٥= (دالة إحصائياً عند مستوى الداللة   *

ة ) ١٠(يتضح من نتائج الجدول  د مستوى الدالل ة إحصائية عن روق ذات دالل أنه ال توجد ف
)α  =تعزى ية درجة توفر عناصر التفاعل الصفي لموضوع اللغة االنجليزفي درجة في ) ٠.٠٥

ذا يتفق مع دراسة  ؤثر في التفاعل ) Omving, 1989(لمتغير الجنس، وھ من أن الجنس ال ي
ة  ع دراس ق م ة ) Pridmor, 2000(الصفي وال يتف ل مرتبط ى التفاع ة عل درة الطالب ن أن ق م

  .بعوامل الجنس والعمر
  

  سؤال الخامس والذي نصهالنتائج المتعلقة بال

ة إحصاھل  روق ذات دالل د ف ة توج د مستوى الدالل وفر في ) ٠.٠٥=  α(ئية عن درجة ت
 .تعزى لمتغير عدد الطلبة في الصفعناصر التفاعل الصفي لموضوع اللغة االنجليزية 

ن ـن مستقلتيـلمجموعتي" ت"ار ـث اختبـدم الباحـاستخؤال ـن السـلإلجابة ع
Independent t-test  تبين ذلك) ١١(ونتائج الجدول.  

درجة توفر في لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروق " ت"اختبار  نتائج  :)١١(جدول 
  .تعزى لمتغير عدد الطلبة في الصفعناصر التفاعل الصفي لموضوع اللغة االنجليزية 

درجات   )٣٢١=ن(فأكثر  ٣٥ )٣٠٢= ن( ٣٥أقل من 
  الحرية

قيمة 
"T"  

مستوى 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط *الداللة 

٠.٠٣٢ ٢.١٤٦ ٦٢١ ٠.٨١ ٣.١٩ ٠.٨٨ ٣.٠٤*  

  ).٠.٠٥= (دالة إحصائياً عند مستوى الداللة   *
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......" 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ة إحصائية عن) ١١(يتضح من نتائج الجدول  روق ذات دالل ه توجد ف ة ـوى الداللـد مستـأن
)α  =ة في ) ٠.٠٥ ة االنجليزي ر درجة توفر عناصر التفاعل الصفي لموضوع اللغ تعزى لمتغي

ه  عدد الطلبة في الصف، ذي عدد طلبت أكثر ٣٥وھذه الفروق ھي لصالح الصف ال ذا يتفق . ف وھ
دد ) Goldestin and Blackford, 1998(مع دراسة  رة الع من ان الطالب في الصفوف كبي

ة  ه بالصفوف قليل لديھم فرص قليله للتفاعل واثارة االسئلة والمشاركة في المحادثة الصفية مقارن
من ان عدد طلبة الصف الصغير يحسن من ) Sabander, 1988(العدد، ويتفق كذلك مع دراسة 

ن الصف ل م كل افض م بش اھھم وادائھ ره ـا ذكـع مـا مـق أيضـدد، وتتفـرة العـوف كبيـانتب
)Bloom, 1976 ( ه من ان توفير فرص للمجموعات الصغيرة لمساعدة بعضھم اثبت أنھا طريق

م في  فاعلة لتحضير الطلبة وتصحيح األخطاء، وقد يكون ذلك دى المعل رة ل نتيجة لعدم توفر الخب
ادة  عمل المجموعات، ويرى أنھا مضيعة للوقت وتركيز المعلم على التلقين والعالمات وإنھاء الم
د يكون  ة، وق م اللغ ائم تعل م دع ة الصفية والتي ھي من أھ ر والمحادث مما يقلل من فرص التعبي

تعلم ا ف ال ى مواق ر عل ب اث ة للطال ات الثقافي د للمكون ا أك مية كم ا ) Ninnes, 1996(لرس وم
من أن التفاعل الصفي يتأثر بعناصر ثقافية من الممكن أن تسھل أو ) Mehan, 1982(أوضحه 

اليب  تصعب عملية التعلم سيما أن الطالب اعتاد على التلقي السلبي داخل الصف من خالل األس
  .  م اللغة اإلنجليزيةيالتقليدية المتبعة في تعل

  
  خاتمة

ضوء مراجعة األدب المتعلق بالموضوع ومالحظات الباحث الصفية من خالل إشرافه في 
ان  ه إذا ك رى ان ان الباحث ي ة ف ة اإلنجليزي ة اللغ دارس لطلب ي الم ة ف ة العملي اق التربي ى مس عل
ق  ة عن طري تعلم الطالب اللغ دما ي ن يحدث إال عن تم ول ه ال ي التفاعل الصفي ضرورياً للتعلم فإن

ساعد على التعبير، ويقوم بتوظيف ألسئلة والحوار ولعب األدوار في بيئة آمنة جذابة تالمناقشة وا
ه في الصف في  ا تعلم اً لم اً وتوظيف اً فوري د تعلم ة يري ما تعلمه في حياته اليومية ألن طالب اللغ

ة ح ة او الجامع ة العام ى ينھي الثانوي د االنتظار حت ى مواقف لھا عالقه بحياته اليومية، وال يري ت
  .  يستطيع ان يرسل رسالة او التحدث والتواصل مع اآلخرين

  : ويرى الباحث أن التحدي الكبير الذي يواجه التفاعل الصفي يتمثل في

ة  .١ تخلص من عملي تحويل المتعلم من االعتماد الكلي على المعلم إلى االعتماد على النفس وال
تعلم شريكاً تحويل البيئة الصفية إلى بي، من خالل التلقين والتلقي ة شراكة حيث يصبح الم ئ

 ). ٢٠٠٥عقل، (كامالً فيما يجري داخل الصف 

 ). ٢٠٠٢سبرنج، (تحويل البيئة الصفية من بيئة مغلقة إلى بيئة منفتحة متنوعة مرنة آمنة  .٢

ى  .٣ تحويل البيئة الصفية من بيئة ثابتة إلى بيئة متحركة فيھا أنماط مختلفة لجلوس الطالب عل
 .Uئرة أو حرف شكل مربع أو دا

ي  ويرى الباحث أن البيئة الصفية بمكوناتھا المختلفة وما يجري فيھا تعد من أھم العوامل الت
  . تؤثر في التفاعل الصفي
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  التوصيات

   :بما يليالباحث  يوصيالنتائج التي توصلت إليھا الدراسة في ضوء 

م من إعطاء فرص قليل ضرورة ت .١ تمكن المعل ئلة عدد الطالب في الصف حتى ي ة لالس كافي
  .  والمحادثة والتعبير

  . ضرورة اقتراح نشاطات ومواقف تعليمية متنوعة تساعد على التفاعل الصفي .٢

ئله ولعب  .٣ ارة االس ى طرق إث ضرورة تدريب المعلمين على نماذج من التفاعل الصفي وعل
ى ادوار اك م ال ر دور المعل ا يضمن تغي ل اللغوي بم ر االدوار وعمل المجموعات والتمثي ث

  . قبوالً للتشارك والتعبير

  .يث يكون الطالب مرسالً ومستقبالً ضرورة تشجيع التفاعل الصفي في اتجاھات متعددة ح .٤

الحاسب الحالي، واالنترنت، لزيادة  ين على استخدام التكنولوجيا مثلضرورة تشجيع المعلم .٥
  . التفاعل الصفيوتنويع 

ن خال .٦ ل م اركة والتفاع ى المش ب عل ال ضرورة حث الطال ئلة واألعم ن االس ار م ل اإلكث
  .  الزوجية

ات  .٧ ن الدراس د م راء مزي اث ضرورة إج تخدام واألبح ن خالل اس وي م ول التفاعل اللغ ح
  .  أدوات المالحظة الصفية والزيارات الصفية

اطات  .٨ ن النش ار م رورة اإلكث ة ض فيةاللغوي ل  الالص ى (مث تماع إل ة، أو االس راءة مقال ق
ى  )أو حضور ندوة برنامج، أو مشاھدة فيلم، ل التفاعل من داخل الصف ال ك لنق لغوية وذل

  .  التفاعل مع االخرين في المجتمع
  

  العربية واألجنبية المراجع
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