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امستتت مماممة ستتتيامدامتتتحامتتتال فامةةالستتتيالاات اتتتيا ستتت  ل    ة ااااااا
لا تتتا  فالاتدتتتةجامتتترام متتتيا ستتت الام تتت ال رالا   تتتم  راممتتتا   ااااا

 . لامال ف
    

 *امل العمراتـــــــــــد ســــــــــد.حمم
 **د. امحد عيسى الطويسي

 لاماخص
    

شف عن مستوى ممارسة معلمي مدارس محافظةة الفيللةة تسةتيايلتلا  الدراسة إلى الك فتهد
إستبانة   طور  ومن أجل ذلكالتدريس اليعال من وجهة نظي المشيفلن التيبويلن ومدييي المدارس. 

مةةن أ ةةل  ومةةدييا   ( مشةةيفا  521يكونةةت عل ةةة الدراسةةة مةةن  وزعةةت علةةى عل ةةة( فقةةي  84مكونةةة مةةن 
 .2004-2002الدراسي  شكلوا متتمع الدراسة للعام 531

 كشيت نتائج الدراسة عن اآليي: و 
 فقةةةةةةد ،أن مسةةةةةةتوى ممارسةةةةةةة المعلمةةةةةةلن سسةةةةةةتيايلتلا  التةةةةةةدريس اليعةةةةةةال كةةةةةةان متوسةةةةةةفا   -5
 (. 3511بلغ 

: كمةةا يلةةيسةةتيايلتلا  التةةدريس اليعةةال جةةا    سةةتمدام المعلمةةلن تالت ةةازلي تتييلةة  الأن  -2
 .للها الفيائق الكشيلة والعمللةيللة، للها الفيائق التياعي ،الفيائق العيضلة

  ،المبةةي و عةةدم وجةةوو فةةيود ذا  وتلةةة إعزةةائلة يعةةيى تي مةةن متلليا  الميكةةي الةةو ليي،  -3
 .مستوى ممارسة المعلملن سستيايلتلا  التدريس اليعالفي يقديي (  وعالو المؤهل العلمي، و 

  ال ظةي فةي بةيامج إعةداو ويةدري  وقد انتهةت الدراسةة إلةى عةد  يو ةلا  مةن أبيزهةا أهملةة إعةاو 
  .المعلملن

 
 
 
 
  

 . ، األردنجامعة الطفيلة التقنية *كلية العلوم الرتبوية،
 . ، األردنجامعة مؤتة ،**كلية العلوم الرتبوية
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 :دقمة امل -1

 إذ، عملية التدريس من أقدم الفعاليات اليت عرضها اإلنسان يف عملية التنشئة االجتماعية والرتبويـة دتع
تكونت لدى اإلنسان جمموعة من الطرائق التدريسية. وعلى الـرم  مـن قـدم تلـط الطرائـق ال عكـن اعت ار ـا 

وجتاربــ ، وإعــدادو   وته يلــ ، ، عدعــة الفعاليــة، إذ إن التــدريس عمليــة متتــددل، تعتمــد علــى  ــ ات ا علــ 
اعلـة يف موقـ  تعليمـي ، ـر، وإبداع ، وعكن ألي طريقة تدريس أن تكون فاعلة يف موقـ  معـ ، ومـ  ف

ولكن ما عكن أن يقال: إن  مثة طرائق حديثة قد طورت يف العقود األ  ل من القـرن العشـرين، لتكـون يف 
 (. 9191متناول ا عل  ال تيار ما يناسب يف ا وق  التعليمي) جرادات وزمالؤو، 

عن اسرتاتيتيات يف التعلي  والتعل  وقد بدأ ا هتمون بطرائق التدريس  الل العقود األ  ل بالتحدث  
(، إذ أن االسرتاتيتية هتدف إىل 9111، 9191أكثر من حتدثه  عن طرائق وأساليب يف التدريس)القال، 

وضــخ  طــة أكثــر إحكامــاا للهــدف ا رجــو حتقيقــ ، و ــ ا يتطلــب اــن يقــوم علــى عمليــة التــدريس أن  تــار 
لتحقيـــق األ ـــداف التعليميـــة ا قىـــودل. ويـــرى    يقـــة تـــدريساســـرتاتيتية تعلـــي  تعل   أكثـــر مـــن ا تيـــارو لطر 

( أن اسرتاتيتية التعلي   ع ارل عـن جمموعـة مـن أسـاليب التـدريس ا ن مـة   وا اـ وطة الـيت 9111كاهلون)
 تار من بينها ا عل  ما يناسب األ داف التعليمية، واحملتوى التعليمي،و ىائص الطل ة وميـوهل  والعنارـر 

 ق  التعليمي. األ رى للمو 
وعكــن أن يســتادم ا علــ  اســرتاتيتيات حمــددل يف أثنــات تن يمــ  وــ ات الــتعل  ومواقفــ ، يتفاعــ  معهــا 
الطل ة هبدف إمنات أبنيته  ا عرفية، وتطوير ا ضمن ا واد الدراسية. و ا كانت طرائق التـدريس  ـي ال ـ رات 

رائـــق التــدريس وفـــق معــاي  هتلفـــة، فمــنه  مـــن األوىل الــيت تتشــك  منهـــا اســرتاتيتيات التـــدريس رــنفت ط
يىــنفها إىل طرائــق تــدريس قدعــة مثــ : طريقــة التلقــ ، والتحفــيق واحملاضــرل، وطرائــق تــدريس حديثــة مثــ : 
العى  ال  ين، واالستقىات، وح  ا شكالت. ومنه  مـن يىـنفها علـى أسـان النشـا ، أو علـى أسـان 

 Fenton الطل ة، ولتحقيق أمراض   و الدراسة اعتمد تىني العمليات الفكرية، أو على أسان مشاركة 
 (، وذلط بتىني  اسرتاتيتيات التدريس إىل ثالث جمموعات  ي: 9111)حلسنية،ا ا شار إلي  يف

و ي طرائق التدريس باإللقات، اليت هتدف إىل إكساب الطل ـة ا عـارف واحلقـائق،  :الفيائق العيضلة -
العــروض التوضــيحية احليــة،   يــادل معرفــة الطالــب، وتشــم  احملاضــرل، والشــر والن ريــات، واألرقــام هبــدف ز 

وعــرض األفــالم والىــور واألوــكال، ويرتكــي النشــا  فيهــا علــى مــا يقــوم بــ  ا علــ  بورــف  من مــا للاــ ات 
 التعليمية. 

 و ـــي طرائـــق ا شـــاركة الـــيت هتـــدف إىل أن يقـــوم الطالـــب بـــدور وـــريط فعـــال يف الفيائةةةق التياعللةةةة: -
العمليـــة التعليميـــة، وتشـــم : طـــر  األســـئلة الىـــفية، واالســـتنتاا، واالســـتقرات، ودراســـة احلالـــة، وا نـــا رات، 

 ولعب األدوار، واحلوار. 
و ــي الطرائــق الــيت هتــدف إىل إكســاب الطالــب  ــ ل ومهــارل عمليـــة  :الفيائةةق الكشةةيلة والعمللةةة -

ن  ، ويرتـب، ودـدد مـا يريـد الورـول إليـ  وتكـون تنفي ية، وتركي على نشا  الطالب بىورل رئيسة، فهو يـ
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مهمة ا عل  تن ي  ا وق ، واألدوات، وا واد للطل ة، وتشم : االستقىات، وح  ا شكالت وا شـروعات، 
 واحلقائب التعليمية، وحلقات ال حث، والييارات ا يدانية، والندوات. 

فاع  ب  هتل  الطرائق، وتوفر إمكانية تدا لها ويتيح   ا التىني  ا رونة الارورية اليت متكن من الت
وتفاعلهـــا مـــخ بعاـــها، فنشـــا  ا علـــ  ي قـــي عاليـــاا يف الطرائـــق العرضـــية، ويـــيداد نشـــا  ا ـــتعل  يف الطرائـــق 

 الكشفية، وعلى  ط التوار  يتفاع  الطل ة مخ ا عل ، وفيما بينه  يف الطرائق احلوارية.
ليـة التعليميـة يف الواقـخ ال تسـ  وفـق منـوذا  طي)مـد  ،هرا(، ( أن العم9111ويؤكد القال ونارر) 

بـ  وفــق منـوذا حلــيول تفـاعلي مــ   طـي، أي يعتمــد علـى التو يــة الراجعـة وعمليــات التشـوي  وا راجعــة  
فــاذا واجهــت ا علــ  رـــعوبات فعليــ  أن يعمــ  علــى تعـــدي  اســرتاتيتيات ومســارات تدريســ  أو اســـتادام 

  يارات جديدل. 
عـــرف اإلنســـان منـــ  ،الف الســـن  أن  نـــاا عالقـــة بـــ  كميـــة ا عـــارف وطريقـــة التعلـــي . يقـــول   ولقـــد

( "إنـين أنسـى مـا ا،عـ ، وأتـ كر مـا أراو، وافهـ  مـا م . ق.151-559) كونفووـيون الفيلسـوف الىـيين:
 اعمل ". 

وقـرين)أي (: إن حفـق حـرف   ـ  مـن ،ـا  9111 ــ( ا شـار إليـ  يف احلسـنية)511ويقول اليرنـو ي)
محل  من الكتب( وفه  حرف     من حفق وقرين. وقد أث تت العلوم احلديثة رحة   و ا قوالت. وأن 

 أفا  طرائق التعل  والتعلي   ي اليت تستادم اك  عدد من حوان وقدرات اإلنسان يف ،ن معاا. 
ــــدوال) لفعــــالون. ومــــن  ــــ و ( إىل جمموعــــة مــــن ا هــــارات الــــيت يو فهــــا ا علمــــون ا9111وقــــد أوــــار ال

ا هــــارات: مهـــــارل االكتشـــــاف وأجـــــرات ال حـــــوث، واالستفســـــار عــــن ا نـــــا  ، والقـــــدرل علـــــى تنفيـــــ  عمليـــــة 
االستقىـــات، فالتالميـــ  ال دتـــاجون إىل جمـــرد معرفـــة كيفيـــة إاـــاد ا علومـــات بـــ  دتـــاجون أياـــا إىل كيفيـــة 

علي  يكون أكثـر فاعليـة إذا أعطـى ا تمامـاا استاالص   و ا علومات وتفس  ا وفهمها واإلفادل منها  فالت
متاـــمناا كيفيـــة اســـتعمال األدوات وا ـــواد واألجهـــيل   أكـــ  إىل تعلـــي  ا هـــارات الاـــرورية لدراســـة ا وضـــو 

بفاعليــة   لــ لط ين وــي علــى ا علــ  الســعي إىل اســتادام ا ــواد التعليميــة والتقنيــات الرتبويــة الــيت تســاعد يف 
يال تالمي   ، من  الل تو ي  مىادر معرفيـة متنوعـة، كـهن يسـتادم ا علمـون جع  دروسه  مالئمة حل

مواد مث  عناوين الىح  وافتتاحياهتا، ومقاالت و رائط و طو  بيانية وفنوناا وموسيقى، وأفالماا وبرام ، 
  .(1001وفيديو، وحماضرين من اوارا، ووابكة وحاسوباا)دوال، 

بوية وم توا ا، و دف الرتبية  و إحداث توي  مرموب يف سـلوا الفـرد إن التعل   و فحوى العملية الرت 
أما التعل  الفعال فهو التعل   .(9111اج  عن او ل وا راد)توق،والتعل   و توي  دائ  نس ياا يف السلوا ن

ؤدي إىل استثمار ا فيد، القاب  لل قات  واالستمرار الستادام  يف حيال ا تعل  الرا نة وا ستق لية. إن  تعل  ي
هتل  اإلمكانات والطاقات الكامنة لدى الفرد استثماراا  القاا م دعاا يسه  يف حتس  نوعيـة احليـال للفـرد 

 (.9110وللمتتمخ يف ،ن واحد)  ي،
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ومعرفــة ا علــ  بــهدوارو يف عمليــة الــتعل  أمــر ضــروري لاــمان قيامــ  بتلــط األدوار بشــك  فاعــ . إال أن 
 يرى دين تعل  ترت ط ارت اطاا وثيقاا بعدد من العوام  اليت تؤثر يف فاعليتها. ويف   ا الىددعملية التعلي  وال

(Dean1992) واىية ا عل  و  ت  والفلسفة اليت دملها وينطلـق منهـا يف عملـ  وا ن ومـة القيميـة أن
حـــــــــ  يـــــــــرى لديـــــــــ  واحملتـــــــــوى الدراســـــــــي، عوامـــــــــ  تـــــــــؤثر يف اارســـــــــت  الســـــــــرتاتيتية التعلـــــــــي  الفعـــــــــال، يف 

( أن امــتالا ا علــ  لىــفات فطريــة وبيئيــة يــؤثر يف اارســت  للتعلــي  الفعــال، وأن  ــ و Delso.1994دلســو)
الىــفات عتلكهــا ا علــ  ق ــ  عملــ  يف التــدريس، وأن مــن مــ  ا مكــن تطــوير الىــفات الفطريــة مــن  ــالل 

 تدريب ا علم . 
ية ا علــ  وحريتــ  يف التىــرف بــالقول: مــن احلاجــة إىل اســتقالل Shulman, 1983)لقــد بــ  وــو ان)

ا توقخ من ا عل  أن يشاص استعداد ك  تلمي  للـتعل   وأن يشـاص كـ لط رـعوبات الـتعل  أو جوانـب 
الاع  لك  وحدل دراسية يف ا نهاا لكي يوفر ب لط احلافي ا ناسب للتعل . وي  ب وـو ان إىل مـا  ـو 

ائـد  ـو الـ ي يـيود تالميـ و بالدافعيـة ودفـي   إليـاز نوعيـة عاليـة أبعد من ذلط ف ى وو ان أن ا علـ  الق
مــن التعلــي ، فهــو ال يــدير الىــ  وفقــاا ل توكــول موحــد هميــخ التالميــ ، ألنــ  بورــف  قائــداا يتىــ  عملــ  
، بتعدد ال اعات واإلبداعات، واال تمام باآل رين وا ر ، والرم ة يف التوي  الفوري وطة دراسية م  راحلة

وإعادل بنات النشـا  الىـفي ةطـة أفاـ . فـا عل  القائـد ياـخ إرـ ع  علـى نـ س الىـ  لتحسـس الطريقـة 
الــيت يســتتيب هبــا التالميــ  للنشــاطات التعليميــة. ا علــ  القائــد يــوفر لكــ  مــتعل  ســ   االقــرتاب مــن نــوات  

 (. 1001التعل ، ويستمر يف ال حث عن الوسائ  اليت تفتح أذ اهن  للدرن) دوال، 
 :ةشكل  المراس  -2

ن راا ألمهية موضو  اسرتاتيتيات التدريس، ودور ا يف رفخ سـوية التعلـي ، وتنميـة القـدرات العقليـة لـدى 
لعنارـرو لـدى ا علمـ ، فـان مشـكلة  ـ و الدراسـة  الطل ة، ولندرل الدراسات اليت تناولت  من حيث ررـد ا

التدريس الفعال من  حماف ة الطفيلة السرتاتيتيات  على مستوى اارسة معلمي مدارن تكمن يف "التعرف
   م.1009 1002وجهة ن ر ا شرف  الرتبوي  ومديري ا دارن للعام الدراسي 

 أهمي  المراس  -3

 من ا ؤم  أن تسه  الدراسة يف اآليت: 
فـــة مســـتوى تـــوف  قاعـــدل معلومـــات  لـــةدارل الرتبويـــة، واإلدارل ا درســـية عكـــن الرجـــو  إليهـــا  عر  -5 

اارســة معلمــي مــدارن حماف ــة الطفيلــة الســرتاتيتيات التــدريس الفعــال مــن وجهــة ن ــر ا شــرف  الرتبــوي  
   ومديري ا دارن. 

تقـــدل التو يـــة الراجعـــة للمعلمـــ  حـــول واقـــخ أدائهـــ  والوقـــوف علـــى جوانـــب القـــول مـــن جهـــة،  -2 
ا  بعـد معـرفته  هوانـب القـول والاـع  وجوانب الاع  من جهة أ رى، وحفي   علـى التقـدم  ـو النتـ

 يف أدائه . 



 4102 –العدد الثالث -عشر  لد الثاني... المج..................  ....مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 311 

تعريــ  أرــحاب القــرار با عوقــات الــيت حتــد مــن حتقيــق ا علمــ  الســرتاتيتيات التعلــي  الفعــال،  -3 
 والعم  على ترمي  النقص احلار  يف تدري ه  وإعداد  . 

 :أسئل  المراس  -4

اتيتيات التـدريس الفعـال مـن وجهـة ن ـر مستوى اارسـة معلمـي مـدارن حماف ـة الطفيلـة السـرت  ما -5
   ا شرف  الرتبوي  ومديري ا دارن؟

 ــــ  توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحىــــائية يف مســــتويات اارســــة معلمــــي مــــدارن حماف ــــة الطفيلــــة  -2
السرتاتيتيات التدريس الفعال، من وجهة ن ر ا شرف  الرتبوي  ومديري ا دارن عكن أن تعيى  تو ات: 

 االجتماعي، وا ركي الو يفي، واو ل، وا ؤ   العلمي. النو  
 ـــ   نـــاا أثـــر للتفاعـــ  بـــ  متوـــ ات الدراســـة يف حتديـــد مســـتوى اارســـة ا علمـــ  الســـرتاتيتيات  -3

 التدريس الفعال من وجهة ن ر ا شرف  الرتبوي  ومديري ا دارن. 
 :المراس  أهماف -5

  دفت   و الدراسة إىل:
مســتوى اارســة معلمــي مــدارن حماف ــة الطفيلــة الســرتاتيتيات التــدريس الفعــال مــن الكشــ  عــن  -5

 . 1009 1002وجهة ن ر ا شرف  الرتبوي ، ومديري ا دارن للعام الدراسي
تقدل مقرتحات وتوريات ألرحاب القرار مـن اجـ  حتسـ  اارسـات ا علمـ  التدريسـية،وحثه   -2

 الفعال.  على استادام اسرتاتيتيات التدريس
 :ةصطلحات المراس  -6
التلميـ  إىل  الـ ي يرفـخ مـن مسـتوى دات التـدريس  ـو ذلـط النـو  مـن :التدمرس  العادا    -6-1

 الـ ي يـؤدي إىل إحـداث التـدريس أقىـى مـا تسـمح بـ  قدراتـ ، وأياـاا يعـرف علـى أنـ  ذلـط الـنمط مـن
. وألمـراض  ـ و الدراسـة، فـيمكن )9119تو ات مرموب فيها للتالمي  يف جماالت النمـو ا اتلفـة)جابر، 

تعريــ  التــدريس الفعــال بهنــ  مــا يو فــ  ا علــ  مــن اســرتاتيتيات تــدريس تســه  يف حتســ  أدائــ  يف تورــي  
)احلــوار  ا عرفـة للطل ــة  مـن جهــة، وحتسـ  مســتوى حتىـيله  واكتســاهب  للمعرفـة مــن جهـة أ ــرى وتشـم :

التفكـ ، والـتعل  مـن  ـالل األنشـطة، والعىـ  الـ  ين، وا ناقشة، واالستقىـات وحـ  ا شـكالت، وتنميـة 
 والتعلي  التعاول، وحّمكات التفك  (. 

لتحقيـق  الىـفية  ا ن مة الـيت يـدير ا ا علـ  دا ـ  الورفـة  سلسلة الفعاليات :طرق التمرس  -6-2
 نشـطة ا اتلفـة وفقـاا يـن   هبـا ا علـ  ا واقـ  التعليميـة واسـتادام  للوسـائ  واأل أ دافـ ، أي الكيفيـة الـيت

أمــا إجرائيــاا  .وطــوات ا واقــ  التعليميــة ا ن مــة، إلكســاب ا تعلمــ  ا عرفــة وا هــارات واالجتا ــات ا رموبــة
فهــي جمموعــة ا مارســات الــيت يقــوم هبــا معلمــو مــدارن حماف ــة الطفيلــة يف أثنــات ا واقــ  التعليميــة ا اتلفــة 
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 بهقىـى أ ـداف الـتعل  ، لتحقيـقتفاعليـة، والطرائـق الكشـفية العلميـةوتشـم  الطرائـق العرضـية، والطرائـق ال
 سرور. و مبتعة التعل   و لالندفا  الطل ة توجي  ضمان مخ اكنة فاعلية
 ــي ا ــدارن احلكوميــة التابعــة  ديريــة الرتبيــة والتعلــي  حملاف ــة  :ةددمارحم فاة دد  الطعيلدد  -6-3

 هلامشية(، تقخ يف جنوب األردن. الطفيلة)إحدى حماف ات ا ملكة األردنية ا
 :حمود المراس  -7

مديريــة الرتبيــة والتعلــي     ــ و الدراســة علــى ا شــرف  الرتبــوي  ومــديري ومــديرات ا ــدارن يف  اقتىــرت
م، وذلط للدور ال ي متارس   اتان 1009   1002حملاف ة الطفيلة حسب بيانات ا ديرية للعام الدراسي 

 يي  أدات ا علم  يف ا واق  التعليمية ا اتلفة دا   الورفة الىفية. الفئتان يف متابعة وتق
 :المراسات السابدق  -8

 .أجري العديد من الدراسات يف جمال التعلي  الفعال وم  الفعال، واسرتاتيتيات التدريس الفعال

 المراسات الاربي : -8-1

عالقـــة بـــ   ىـــائص ا علـــ  الفعـــال ( يف دراســـت  الـــيت قـــام هبـــا، إىل كشـــ  ال1000) و ـــدف القـــادري
وفاعلية الطل ة لةياز من  الل تط يق مقيان لتحديد العنارر ا رت طة ةىائص ا عل  الفعال كما يدرك  
طل ــة ا رحلــة الثانويــة يف األردن، باإلضــافة إىل مقيــان ، ــر لقيــان دافعيــة اإليــاز لــديه . ط قــت الدراســة 

  وقد أ هرت  ( طال اا وطال ة يف ا رحلة الثانوية.551ألردن مكونة من)على عينة من طل ة تربية جرش يف ا
نتــائ  الدراســة وجــود عالقــة ذات داللــة إحىــائية بــ   ىــائص ا علــ  الفعــال كمــا يــدركها الطل ــة ودافعيــة 
اإليــاز هلــؤالت الطل ــة. كمــا أ هــرت وجــود فــروق ذات داللــة إحىــائية يف إدراا الطــالب وىــائص ا علــ  

  ل تعيى  تو  اهنس ولىاحل الطال ات، و تو  التاىص ولىاحل الفر  األديب.  أوارات ك لط إىلالفعا
وجود فروق ذات داللة إحىائية يف دافعية اإلياز لدى طل ة ا رحلة الثانوية تعيى  تو  التاىص ولىاحل 

 الفر  العلمي. 
االت اليت تدرا على أهنا أكثـر أسـهاماا ( يف السعودية دراسة  دفت إىل تعرف اجمل1001) وأجرى ،دم

باســتادام طــريقيت األحــداث  تمنية يف تلــط اجملــااليف فعاليــة التــدريس، واألمهيــة النســ ية للموضــوعات الاــ
اهلامة واستتالت األطر ا رجعية للمفحور . تكونت عينة الدراسة من طل ـة التط يـق ا يـدال بقسـ  الرتبيـة 

ـــائ  الدراســـة علـــى أن أفـــراد العينـــة يـــدركون " تقـــدل ا ـــادل  ال دنيـــة عامعـــة ا لـــط ســـعود بالريـــاض ودلـــت نت
 الدراسية  والتن ي  والتاطيط" بورفها جماالت تتامن أ   ا وضوعات اليت تسه  يف فعالية التدريس. 

( دراسة هبدف تعرف  مسـتوى اارسـة معلمـي اللوـة العربيـة يف ا رحلـة الثانويـة 1005) وأجرت احلميي
رــنعات    ــادت التــدريس الفعــال. اســتادمت ال احثــة االســت انة، وبطاقــة ا الح ــة يف  ــخ ا علومــات، يف 

( من مـوجهي اللوـة العربيـة يف ا نـاطق التعليميـة يف 90( معلماا ومعلمة، و)10) وتكونت عينة الدراسة من
للوة العربية   ـادت التـدريس مدينة رنعات باليمن. وقد أ هرت نتائ  الدراسة تدل مستوى اارسة معلمي ا
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الفعال يف ا رحلة الثانوية، وبينت النتائ  عدم وجود فروق ذات داللة إحىائية ب  مستوى اارسة معلمـي 
اللوــة العربيــة   ــادت التــدريس الفعــال تعــيى  توــ  النــو  االجتمــاعي  واوــ ل، يف حــ  ال يوجــد فــروق ذات 

 لمي اللوة. داللة إحىائية ب  مستوى اارسة مع
( دراسـة  ــدفت إىل تعـرف م ـادت التـدريس الفعــال لـدى معلمـي ومشـريف الرتبيــة 1002) وأجـرى جـابر

( معلم  ومعلمات 901) الرياضية  دارن مديرييت تربية إربد األوىل والثانية.   اوتملت عينة الدراسة على
( فقــرل موزعـة علـى سـتة جمــاالت، 51) ا تـ وا بطريقـة عشـوائية. أمـا أدال ال حــث فكانـت اسـت انة اوـتملت

( 19) ( معلمــاا ومعلمــة   ــادت التــدريس الفعــال مــن  ــالل حاــور11) باإلضــاقة إىل بطاقــة  الح ــة أدات
حىة رفية، وررد بـ عس السـلوكات التدريسـية ذات العالقـة. وقـد أوـارت النتـائ  إىل أن اارسـة معلمـي 

ك ـــ ل مـــن وجهـــة ن ـــر   ومتوســـطة ت عـــاا لتقـــدير ا شـــرف  الرتبيـــة الرياضـــية   ـــادت التـــدريس الفعـــال كانـــت  
ومالح اهت . كما بينت النتائ  عدم وجود فروق ذات داللـة إحىـائية تعـيى  توـ  اوـ ل، وا ؤ ـ  العلمـي 

 يف درجة ا مارسة، يف ح    هرت فروق ذات داللة إحىائية تعيى  تو  اهنس ولىاحل ا علمات. 
 ي :المراسات األجنب -8-2

(، دراسـة يف واليـة أو ـايو األمريكيـة  و ـدفت (Hudgins&Cone,1992فقد أجرى  دجيني وكـون 
إىل الكشـ  عـن أ ــ  عنارـر التــدريس الفعـال الالزمــة للموقـ  التعليمـي، مــن وجهـة ن ــر مـديري ا ــدارن 

الــيت   الفعــال، األساســية والثانويــة يف الواليــة. وقــد أوــارت نتــائ  الدراســة إىل جمموعــة مــن عنارــر التــدريس
اب أن متارن يف الورفة الىفية، ويكون علـى ا ـدير متابعتهـا و ـي: ا نـاف الىـفي، وطـر  األسـئلة، وإثـارل 

 الدافعية، وهتيئة مرفة الى ، التعييي، وإمالق الدرن وإهنائ . 
دراســـــة يف واليـــــة نيوجرســـــي األمريكيـــــة، و ـــــدفت إىل ، Cmielewiski,1993)أجـــــرى ،يلويســـــكي)

السلوكية التعليمية الفعالـة الـيت اـب علـى   ت ،رات مشريف ومعلمي اللوة اإليلييية يف أ   اوىائصاستقىا
ا عل  امتالكها. وقد استادم فيها ال احث ا قابلة الشاىية أدال همخ ال يانات، وأ هرت النتائ  أن ،رات 

واجـب امتالكهـا ليكـون التـدريس فعـاالا ا شرف  تتفق مخ ،رات ا علم  يف حتديـد عنارـر التـدريس الفعـال ال
و ي: حسن إدارل الى ، وتن ي  الى ، وسلوا ا عل  دا   الى  و ارج ، واستادام أدوات التقول 

 ا وضوعية، وتوف  ا ناف الىفي،والعالقات الشاىية ب  أطراف العملية التعليمية. 
  الــيت أجريــت يف الواليــات (، مــن دراســتSparapani et al,1997و ــدف ســ ارابال وزمــالؤو)

ا تحدل األمريكية، إىل استقىات اثر ا مارسات التعليمية الىفية التعاونية يف ستة م احث يف تنمية مهارات 
التفك  اإلبداعي لدى طل ة الىفوف األساسية. وبعد  خ ال يانات عن أساليب التعلي  يف الورف الىفية 

بداعي جتلت لدى الطل ة بورفها نتاجاا تعليمياا مل يكن هططاا ل  من وحتليلها، ت   أن مهارات التفك  اإل
 ق   ا علم  يف تدريسه  التعاول. 

( الــيت أجريــت يف الواليــات ا تحــدل األم كيــة، إىل تعــرف (Heafner.2002و ــدفت دراســة  يفنــر 
وتو يفها يف التدريس الفعال، أ   م ادت التدريس الفعال يف التكنولوجيا احلديثة يف الدراسات االجتماعية 
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( معلمــــ  للدراســــات 105وطريقــــة التعامــــ  معهــــا دا ــــ  حتــــرل التــــدريس دراســــة. تكونــــت العينــــة مــــن)
االجتماعيـة يف ا رحلـة الثانويــة يف ثالثـة واليــات أمريكيـة، وأ هـرت نتــائ  الدراسـة أن أ ــ  م ـادت التــدريس 

ـــا احل ديثـــة، ووضـــخ األ ـــداف، وعـــرض ا ـــادل بهســـلوب الفعـــال تتمثـــ  يف: التاطـــيط الســـتادام التكنولوجي
 حديث، واستادام وسائ  تعليمية جديدل، وتن ي  الى ، وإثارل دافعية ا تعلم ، وا قدرل على التقول. 

دراسـة بعنـوان: اسـرتاتيتيات التـهقل  مـخ التعلـي  والـتعل  الفعـال يف  (Denis,2009) وأجـرى دنـس 
ــــ ل يف ا ــــدارن الثانو  ــــدريب ا علمــــ  علــــى  تو يــــ  الىــــفوف الك  ــــاال.  ــــدفت إىل ت ــــة يف مقاطعــــة كم  ي

اسرتاتيتيات التعلي  الفعال يف الىفوف الك  ل. واستادم ال احث فيها أسلوب ا الح ة همخ ال يانات، 
مدرسـة حكوميـة و ارـة هتـارل يف منطقـة كم ـاال. وقـد  10وتكون جمتمخ الدراسة من ا علمـ  والطل ـة يف 

ئ  وجود حاجة ملحة لتيويد ا علمـ  بـا واد اإلضـافية الالزمـة للتعلـي  مثـ  الكتـب، والوسـائط أ هرت النتا
التعليميــة، يف بعــس ا واضــيخ كالرياضــيات واللوــة االيليييــة. كمــا بينــت النتــائ  ضــرورل تفعيــ  دور الطالــب 

 تكررل، والتشتيخ ا ستمر. وإوراك  يف عملية التعلي  من  الل إعطات الواج ات ال يتية، واالمتحانات ا 
أثر استادام اسرتاتيتيات التدريس الفعال وم ادت   يالحق يف ضوت ما س ق من دراسات أهنا تناولت

التدريس الفعـال يف حتسـن أدات الطل ـة، مـن وجهـة ن ـر ا علمـ  ومـن وجهـة ن ـر الطل ـة اواضـع  للتط يـق 
ي ا ــدارن. كمــا أن  ــ و الدراســات اســتادمت أدوات ا يــدال، ومــن وجهــة ن ــر ا شــرف  الرتبــوي  ومــدير 

عـــدل يف  ـــخ ال يانـــات مثـــ : االســـت انة، وا الح ــــة، وا قابلـــة الشاىـــية، واال ت ـــارات الق ليـــة وال عديــــة، 
والدراســات التتري يــة. كــ لط أوــارت نتــائ  بعــس تلــط الدراســات الســابقة إىل وجــود عالقــة ارت ــا  بــ  

لقـــد أفـــاد ال احثـــان مـــن الدراســـات الســـابقة يف حتديـــد اإلطـــار  فعيـــة لةيـــاز. م ـــادت التـــدريس الفعـــال والدا
الن ـري، ويف بنــات األدال وتطوير ـا. إال أن  ــ و الدراســة انفـردت با تمامهــا باسـرتاتيتيات التــدريس الفعــال 

ة، واألردنية قد اليت عارسها ا عل  يف ا وق  الىفي، ومل يُلَحق أن أياا من الدراسات السابقة وةارة العربي
مشلـــت ا شـــرف  الرتبـــوي ، وا ـــديرين يف بيـــان وجهـــات ن ـــر   حـــول واقـــخ مســـتوى أدات ا علمـــ  ألســـاليب 

 التدريس الفعال، و  ا ما جاتت   و الدراسة الست انت .
 :إجراءات المراس  -9

 :جمتمع المراس  وعينتها -9-1

ومديرات ا دارن احلكومية يف مديريـة الرتبيـة   ديريوم تكون جمتمخ الدراسة من  يخ ا شرف  الرتبوي 
( مديراا ومديرل يف العام الدراسي 995مشرفاا ومشرفة،  و)  ( 19حملاف ة الطفيلة، ال الغ عدد   ) والتعلي  
. وتكونت عينة الدراسة من  ؤالت  يعاا، موزع  وفقا للنو  االجتماعي،  وا ركي الو يفي  1009 1002

 كما يلي:  
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 (5تدول  ال
 يوزع متتمع الدراسة من المشيفلن التيبويلن ومدييي المدارس

 المتموع إناث ذكور اليئة اليقم
 19 1 92 المشيفون التيبويون 5
 995 52 19 مدييي المدارس 2

 911 19 55 المتموع
( 901( للمشــــرف ، و)19( اســــت انة، منهــــا)915( اســــت انة، اســــرتجخ منهــــا)911لقــــد وز  ال احثــــان)

 . ٪11بنس ة اسرتداد عامة بلوت  للمديرين، 
 :أداة المراس  -9-2

مـــن أجـــ  حتقيـــق أ ـــداف الدراســـة بنيـــت  وطـــورت أدال قيـــان) إســـت انة(، باالعتمـــاد علـــى دليـــ  اإلدارل 
التعليمية، ودلي  ا شـرف الرتبـوي والدراسـات السـابقة. وتكونـت االسـت انة مـن جـيأين  اوـتم  اهـيت األول 

   ( فقرل موزعة على ثالثة جماالت. 19ت عامة، واهيت الثال على)على معلوما
 :صمق األداة -9-2-1

للتحقق من ردق األدال، من حيث ا وضوعية،  والىيامة اللووية، وعدد الفقرات، عرضت على عدد 
وقد إجريت  ،من احملكم  يف كليات العلوم الرتبوية يف اهامعات األردنية، وعلى عدد من ا شرف  الرتبوي 

 نىح هبا احملكمون.التعديالت اليت  
 :ثبات األداة -9-2-2

كرون ــاف    معامــ  الث ــات لالتســاق الــدا لي دســاب معادلــة  اســتادم  للتحقــق مــن درجــة ث ــات األدال
ـــاا مق ـــوالا لكـــ  اجملـــاالت، وكمـــا  ـــو موضـــح يف اهـــدول  ألفـــا جملـــاالت أدال الدراســـة، وأ هـــرت النتيتـــة ث ات

 ،  و و معام  ث ات موثوق ب  ألمراض ال حث العلمي.0و15قد كان معام  الث ات الكلي (، ف1رق )
 ( 2تدول  ال

 قلمة كيونباخ أليا لاليساد الداخلي تبعاو أوا  الدراسة
 قلمة كيونباخ إليا المتال اليقم

 0899 الطرائق العرضية  9
 0891 طرائق التفاع  وا ناقشة  1
 0819 ملية الطرائق الكشفية والع 1
 0815 الكلي  

 :التحليل اإلحصائي -9-3

 لتحلي  ال يانات ذات الىلة بهسئلة الدراسة أجري اآليت: 
 ا توسطات احلسابية واال رافات ا عيارية لك  فقرل من فقرات االست انة.  إااد  -
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 راسة. واال رافات ا عيارية لك  جمال من جماالت الد  احلسابية  إااد ا توسطات -
لفــروق يف مســتوى اارســة معلمــي مــدارن حماف ــة الطفيلــة اســتادم حتليــ  الت ــاين ا تعــدد لتحديــد ا -

السـرتاتيتيات التــدريس الفعــال ت عــاا  توـ ، والنــو  االجتمــاعي، وا ركــي الـو يفي، واوــ ل، وا ؤ ــ  العلمــي، 
  وأثر التفاع  ب    و ا تو ات.

 تعدد لتحديد أثر التفاع  ب  متو ات الدراسة.استادم حتلي  الت اين ا  -
حتديــد قــي  ا توســطات احلســابية الســتتابات عينــة الدراســة مــن ا شــرف  الرتبــوي  ومــديري ا ــدارن  -

 وذلط بالطريقة التالية:  1009 1002للعام الدراسي  
      5 - 1819عالية عندما تكون قيمة ا توسط احلسايب =  -
  1811-1812=   تكون قيمة ا توسط احلسايبمتوسطة عندما  -
  9 - 1811 منافاة عندما تكون قيمة ا توسط احلسايب =  -
 :ةتغريات المراس : اشتملت المراس  على املتغريات التالي  -9-4

 :املتغريات املستدقل  -9-4-1

 النو  االجتماعي: ذكر، أنثى. 
 ا ركي الو يفي: مشرف، مدير 
 ، دبلوم عال، بكالوريون ا ؤ   العلمي: ماجست  فهكثر

 ( سنوات فهكثر. 90) ،( سنوات90) او ل: أق  من
 :املتغري التابع -9-4-2

تقدير أفراد الدراسة  ستوى اارسـة معلمـي مـدارن حماف ـة الطفيلـة السـرتاتيتيات التـدريس الفعـال مـن 
 . 1009 1002للعام الدراسي وجهة ن ر ا شرف  الرتبوي  ومديري ا دارن 

 :عرض النتائج وةناقشتها وتعسريها -11

مستوى اارسة معلمي مدارن حماف ة الطفيلة السرتاتيتيات التدريس الفعال   دفت الدراسة إىل تعرف
وتســهيال لعــرض النتــائ  ف تىــنيفها وفقــا ألســئلة  ، مــن وجهــة ن ــر ا شــرف  الرتبــوي ،  ومــديري ا ــدارن

 الدراسة. 
اارسـة معلمـي حماف ـة   مسـتوى ، ونىـ : "مـا النتائج املتالدق  بسؤا  المراسد  األو   -11-1
ألساليب التدريس الفعال من وجهة ن ر ا شرف  الرتبوي  ومديري ا دارن؟"   لةجابة على   ا  الطفيلة 

 الدراسة كما يلي:السؤال من حس ت ا توسطات احلسابية، واال رافات ا عيارية لك  جمال من جماالت 
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 (3التدول  
في متات   المتوسفا  الحسابلة واتنحيافا  المعلارية لمستوى ممارسة المعلملن تستيايلتلا  التدريس اليعال

 الدراسة
 اتنحياف المعلاري الوسط الحسابي المتات 

 0811 1819 الطرق العرضية
 0850 1819 الطرائق التفاعلية
 0819 1851 الطرق الكشفية

 0811 1855 الكلي 
، و ـ ا يشـ  إىل أن مسـتوى  1855( أن ا توسـط الكلـي للمتـالت قـد بلـغ 1يالحق من اهدول رق )

اارسة ا علم  يف مدارن حماف ة الطفيلة السرتاتيتيات التـدريس الفعـال متوسـطة بشـك  عـام، وأن أعلـى 
. وعكـن تفسـ  ذلـط بـهن ا علمـ  مـا زالـوا 1819مستوى اارسة كان يف جمال الطرائق العرضية،  فقد بلـغ 

يت عـون الطرائــق التقليديـة يف عمليــة التـدريس رمــ  عمليـات الته يــ  والتـدريب الــيت تعرضـوا هلــا يف اهامعــات 
 ق   اودمة، ويف مراكي التدريب التابعة لوزارل الرتبية والتعلي   أثنات اودمة. 

رافــات ا عياريــة لكــ  فقــرل مــن فقــرات أدال الدراســة، ا كونــة كمــا ف إاــاد ا توســطات احلســابية، واال 
 (.1( فقرل، كما يف اهدول)19من)

 (8 تدول ال
كما    اليعال  المتوسفا  الحسابلة واتنحيافا  المعلارية واليي  لمستوى ممارسة المعلملن تستيايلتلا  التدريس

 ومدييو المدارس مييبة ي ازللا .  قدرها المشيفون

رقم  ةالييب
 اليقي 

رقم 
 المتال

المتوسط 
 الحسابي

اتنحياف 
رقم  الييبة المعلاري

 اليقي 
رقم 

 المتال
المتوسط 
 الحسابي

اتنحياف 
 المعلاري

9 95 9 1801 0851 15 11 1 1859 0825 
1 1 9 1809 0811 11 10 1 1850 0899 
1 91 9 1891 0891 12 99 1 1811 0811 
1 9 9 1892 0859 19 19 1 1811 0822 
5 10 1 1891 0815 11 92 1 1811 9891 
1 91 9 1891 0821 10 11 1 1811 0821 
2 1 9 1891 0820 19 2 9 1811 0821 
9 11 1 1821 0899 11 11 1 1819 0891 
1 19 1 1822 0891 11 15 1 1812 0891 
90 99 9 1821 0810 11 12 1 1811 0811 
99 11 1 1825 0822 15 15 1 1815 0820 
91 11 1 1829 0822 11 15 1 1811 9805 
91 19 1 1820 0825 12 11 1 1815 0810 
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91 11 1 1811 0811 19 90 9 1811 0810 
95 11 1 1819 0825 11 11 1 1811 9890 
91 9 9 1812 0851 10 19 1 1811 0891 
92 5 9 1811 0821 19 12 1 1811 9801 
99 91 9 1815 0811 11 91 1 1819 0892 
91 11 1 1811 0895 11 1 9 1819 0895 
10 1 1 1819 0811 11 11 1 1815 0812 
19 1 9 1819 0851 15 19 1 1811 9801 
11 10 1 1855 0811 11 11 1 1810 99 
11 11 1 1851 9801 12 19 1 1891 0895 
11 12 1 1851 0819 19 91 1 1801 9802 

ترتي ـــاا تنازليـــاا دســـب متوســـطاهتا احلســـابية، فقـــد تراوحـــت قـــي    يف اهــدول الســـابق رت ـــت فقـــرات األدال
( فقـرل متـارن بدرجـة عاليـة، 95) (. كمـا أوـارت النتـائ  إىل أن  نـاا1801و  1801ا توسطات مـا بـ )

(. ويالحــق كـ لط أن  ســ خ  فقــرات 1801و 1819وذلـط حلىــوهلا علـى متوســط حسـايب يــرتاو  مــا بـ )
ول و ــو) الطرائــق العرضــية (، أي الــيت تعتمــد أســلوب احملاضــرل واإللقــات،  والقىــة، منهــا تعــود إىل اجملــال األ

والســؤال واهــواب،  والــيت تعتمــد يف مع مهــا علــى ا علــ  بالدرجــة األوىل يف تن ــي  عمليــة الــتعل  والتعلــي . 
ة التدريس، وأن ا علـ  مـا ورمبا يش  ذلط إىل أن ا عل  ما زال عي  ميالا ك  اا إىل الطرائق التقليدية يف عملي

(  ــي "يطــر  ا علــ  أســئلة بســيطة، 9زال يتمركــي حــول ذاتــ . ويالحــق أن الفقــرل الــيت احتلــت ا رت ــة رقــ )
حمــددل، واضــحة". وعكــن تفســ  ذلــط بقــدرل ا علــ  علــى إوــ ا  حاجــات طالبــ ،  ومراعــال الفــروق الفرديــة 

طل تـ  وتشـتخ علــى التوارـ  الفعـال بينهمــا وزيـادل التفاعــ  بيـنه ، الـيت قــد تنمـي األلفـة واحمل ــة بـ  ا علــ  و 
( يف ا مارســـة العاليـــة  ـــي الفقـــرل الـــيت نىـــها 95يف حـــ  أن الفقـــرل الـــيت احتلـــت ا رت ـــة) اللف ـــي بينهمـــا،

"يتتنب ا عل  احلساسـية ا فرطـة لن ـام الىـ  متهيـداا للمشـاركة النشـطة للطـالب وتـدفق أفكـار   دريـة". 
ط إىل إعان ا عل  بهمهية العالقات اإلنسـانية يف إدارل ا وقـ  الىـفي، الـيت قـد تسـاعد الطل ـة ورمبا يعيى ذل

 يف عمليات ا شاركة والتفاع  الىفي النشط. 
( فقرل متارن بدرجة متوسطة، وذلـط حلىـوهلا علـى متوسـط حسـايب 11أن  ناا)  أ هر اهدول  كما
( الــيت 9قــرل يف ا مارســات ا توســطة  ــي الفقــرل رقــ ) (. ويالحــق  نــا أن أعلــى ف1801و  1812مــا بــ )

نىها "يشعر ا عل  طالب  يف سياق الدرن بالتتابخ ا نطقي". ورمبا يعيى ذلط إىل أمهية التتـابخ ا نطقـي يف 
ا نطقــي،  والتسلســ  يف األحــداث قــد ال يــون   عــرض األفكــار،  وزيــادل انت ــاو الطل ــة. ولكــن  ــ ا التتــابخ

انــاا بســ ب ضــع  التاطــيط ا ســ ق لــدى بعــس ا علمــ ، وعــدم ا تيــارو ل ســلوب التدريســي متــوافراا أحي
ا ناسب يف تورـي  ا علومـات للطل ـة اـا يـؤدي إىل التاـ ط والعشـوائية، ويعيـق الرتكيـي واالنت ـاو. أمـا الفقـرل 

ليت نىها "يقل  ا عل  من ( ا91)و ي ا رت ة األ  ل( يف ا مارسة، فهي الفقرل رق ) 19اليت احتلت ا رت ة 
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االســتيحائي  الــيت ال حتــث علــى التفكــ ، وتتطلــب اإلجابــة بــنع  أم ال ". ورمبــا يعــيى ذلــط إىل أن   األســئلة
مث    ا النو  من األسئلة يعيق التوار  الفعال ب  ا علـ  والطل ـة، وبـ  الطل ـة أنفسـه ، ولكـن قـد يلتـه 

سئلة لشد انت او الطل ة، وللكش  عن معلومات الطل ـة  و ـ اهت  بعس ا علم  إىل مث    ا النو  من األ
 السابقة. 

( فقــرات متــارن بدرجــة متوســطة جــاتت يف اجملــال  الثــال والثالــث  90( أن أقــ )1كمــا ي هــر اهــدول)
وا تعلقـــ  بــــالطرائق التفاعليـــة، والطرائــــق الكشـــفية والعمليــــة، الــــيت تركـــي علــــى ا نحـــى العملــــي يف التــــدريس  
واالستقىات، وح  ا شكالت، وطريقة ا شروعات، ومهارات التفك  الناقد واإلبـداعي.  ورمبـا يعـيى ذلـط 
إىل أن ا علـــ  مـــا زال ينحـــو إىل االســـرتاتيتيات األســـه ، الـــيت ال حتتـــاا إىل جهـــد، ووقـــت يف أثنـــات عمليـــة 

ـــاا للمهـــ وإعـــداد الـــدرون ارات الالزمـــة  مارســـة مهـــارات   باإلضـــافة إىل افتقـــار العديـــد مـــن ا علمـــ  أحيان
وا شـروعات التعليميـة. ياـاف إىل ذلـط أن عمليـة ته يـ   ، والتفك  الناقد، االستقىات، وح  ا شكالت

وتــدريب ا علمــ  ق ــ  اودمــة ويف أثنائهـــا مــا مازالــت تعتمــد علـــى التلقــ  واحملاضــرل يف إكســاب ا تـــدرب  
نب الن رية واهوانب العملية، ال ي يى ح ا علمون بوجـودو قـادرين ا علومات، وأن الرتابط الوثيق ب  اهوا

على "تن  " ما  و عملي، وتر ة العنارر الن رية إىل عمليات إجرائية، ما زال مفقوداا. ومثـ  ذلـط يقـال 
ى جمــرد عــن الــرتابط بــ  دراســة ا ــواد األكادعيــة  وا ــواد الرتبويــة، فتــدريس ا ــواد األكادعيــة مــازال يقتىــر علــ

ــــــات ا الية،وقلــــــة  ــــــة اإلمكان ــــــة وقل ــــــط أياــــــا إىل نقــــــص الكــــــوادر الفني تلقــــــ  ا علومــــــات. ورمبــــــا يعــــــيى ذل
اال تىاري ، وضع  الكوادر ا تاىىة يف عمليات التدريب، ونقص األجهيل الالزمة للتدريب، وعدم 

 دريب أثنات اودمة وق لها. توفر بيئة تدري ية حمفيل للمعلم ، ومل ة الطابخ الشكلي على مع   برام  الت
ونى : "    ناا فروق ذات داللة إحىائية  النتائج املتالدق  بسؤا  المراس  الثاني، -11-2

يف تقـــدير مســـتوى اارســـة معلمـــي مـــدارن حماف ـــة الطفيلـــة الســـرتاتيتيات التعلـــي  الفعـــال مـــن وجهـــة ن ـــر 
الجتمـــاعي وا ركـــي الـــو يفي وا ؤ ـــ  العلمـــي، ا شــرف  الرتبـــوي  ومـــديري ا ـــدارن، تعـــيى إىل متوـــ  النــو  ا

 واو ل؟". 
 عرفة مقدار االرت ا  ب  جماالت الدراسة ستادم معامـ  االرت ـا  ب سـون، وقـد بلوـت قـي  معـامالت 

  ( 5االرت ا  كما  ي يف اهدول رق ) 
 (1تدول  ال

 اتريباط لمتات  الدراسة  معامال 
 الفيد الكشيلة  التياعللة الفيائق الفيد العيضلة المتات  

 08211* 08511*   الطرق العرضية
 08291*     الطرائق التفاعلية
       الطرق الكشفية

   Multivariate، ل لط استادم حتلي  الت اين ا تعدد 08005و ي قي  دالة إحىائياا عند مستوى الداللة 
 جابة على سؤال الدراسة الثال. لة
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معلمــي مــدارن لعينـة الدراســة يف تقــديراهت   سـتوى اارســة  للةةي ال ةةوع اتجتمةةاعيبةةر ي متففيمـا يتىــ  
 حماف ة الطفيلة السرتاتيتيات التدريس الفعال يقد اهدول اآليت النتائ .

 (1تدول  ال
تستيايلتلا  التدريس  يحللل التباين المتعدو للييود في مستوى ممارسة معلمي مدارس محافظة الفيللةنتائج 

 ال يبعا  لمتللي ال وع اتجتماعياليع
 مستوى الدتلة قلمة ف متوسط الميبعا  ورجا  الحيار  متموع الميبعا  المتال
 08919 98112 08115 9 08115 الطرائق العرضية

 08111 08111 58190 9 58191 طرائق التفاع  وا ناقشة
 08119 08251 08119 9 08119 الطرائق الكشفية والعملية

وجــود فــروق ذات داللــة إحىــائية تعــيى إىل متوــ  النــو  االجتمــاعي يف ( عــدم 1مــن اهــدول ) يالحــق
 يــخ اجملــاالت، ورمبــا يعــود ذلــط إىل أن تشــاب  ا ــؤثرات اوارجيــة الــيت يتعــرض هلــا كــال اهنســ  مــن حيــث 

الرتبـــوي يف أثنـــات اإلعـــداد األكـــادعي ق ـــ  اودمـــة، فـــال ام  الدراســـية موحـــدو، و بـــرام  التـــدريب والته يـــ  
واحـــدل لكـــال التدريســـي اودمـــة واحـــدل أياـــاا، ومنـــاذا التقـــول وا تابعـــة الـــيت تســـتادم لتقـــول أدات ا علمـــ  

اهنس ، و  ا يدع  فكرل عدم وجـود فـروق بـ  اهنسـ  يف تقـدير درجـة ا مارسـة. و ـ و النتيتـة  تلـ  
أ هرت وجود فروق ذات دالل  إحىـائية تعـيى ( اليت 1001(، وعرياة)1000مخ نتائ  دراسة القادري)

 لىاحل ا علمات. 
معلمــي مــدارن علـى تقــديرات عينــة الدراســة  سـتوى اارســة  بةةر ي متللةةي الميكةةي الةةو لييوفيمـا يتىــ  

 حماف ة الطفيلة السرتاتيتيات التدريس الفعال، يد النتائ  يف اهدول اآليت.
 (2تدول  ال

تستيايلتلا  التدريس   للييود في مستوى ممارسة معلمي مدارس محافظة الفيللةيحللل التباين المتعدو نتائج 
 اليعال يبعا  لمتللي الميكي الو ليي 

 مستوى الدتلة قلمة ف  متوسط الميبعا  ورجا  الحيية متموع الميبعا  المتال
 08919 0811 28112 9 28112 الطرائق العرضية
 08211 08992 18512 9 18512 الطرائق التفاعلية
الطرائق الكشفية 

 والعملية
58201 9 58201 08911 08195 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحىائية تعيى إىل متو  ا ركي الو يفي يف  يـخ 2يالحق من اهدول )
اجملاالت، ورمبا يعـود ذلـط إىل الـدور ا عطـى لكـ  مـن ا شـرف الرتبـوي ومـدير ا درسـة، فكـ  منهمـا عـارن 

يف ا واقـ  الىـفية، ومالح ـة انتقـال اثـر التـدريب إىل  وتقول أدائه نفسها يف جمال متابعة ا علم  ا همة 
ا وق  التعليمي. إن مدير ا درسة مشرف تربوي مقي ، يتكام  دورو مخ دور ا شرف الرتبـوي ا اـتص يف 

قـول وجوانـب الاـع ،  واارسـة حـول جوانـب ال الراجعـة هلـ حتس  أدات ا علم  وتطويرو، وتقـدل التو يـة 
 ــ ا الــدور تنتــي مــن  ــالل الييــارات الىــفية، وا الح ــة ا  اوــرل ألدات ا علــ ، أو مــن  ــالل الســتالت 
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اليومية للمعل )مـ كرات التحاـ  اليـومي، اوطـط السـنوية،  طـط معاهـة الاـع ، والسـتالت التقوعيـة، 
وقـد يعـيى ذلـط إىل التعـاون  ي   واسرتاتيتيات  التدريسية(. واال ت ارات اليت اريها ا عل  واليت تعكس أسال

القائ  ب  مدير ا درسة وا شرف الرتبوي يف  لق اهو ا ناسب للمعلم  لكي يؤدوا واج اهت  علـى الوجـ  
للمعلمــ ، واالرتقــات مبســتوى األدات الرتبــوي هلــ  وتيويــد     األكمــ  هبــدف االرتقــات با ســتوى األكــادعي

يف ضوت ا عاي   أن تتفق أراؤ  ات تربوية هتلفة، واسرتاتيتيات تدريسية هتلفة  أي أن من الط يعي مبتطل 
 الواحدل وط يعة الدور الواحد. 

معلمــي مــدارن حماف ــة لعينــة الدراســة علــى تقــديراهت   ســتوى اارســة  بةةر ي متللةةي المبةةي وفيمــا يتىــ  
 اهدول اآليت النتائ .  ي   الطفيلة السرتاتيتيات التدريس الفعال،

 (4تدول  ال
تستيايلتلا  التدريس  يحللل التباين المتعدو للييود في مستوى ممارسة معلمي مدارس محافظة الفيللةنتائج 

  اليعال يبعا  لمتللي المبي 
 مستوى الدتلة قلمة ف  متوسط الميبعا  ورجة الحيية متموع الميبعا  المتال

 08910 18195 08195 9 08195 الطرائق العرضية
 08192 08191 08901 9 08901 الطرائق التفاعلية
الطرائق الكشفية 

 والعملية
08122 9 08122 98129 08911 

( عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحىــائية تعــيى  توــ  اوــ ل يف مســتوى تقــدير 9دول )اهــيالحــق مــن 
عـــال مـــن وجهـــة ن ـــر ا شـــرف  الرتبـــوي  ومـــديري اارســـة معلمـــي حماف ـــة الطفيلـــة الســـرتاتيتيات التعلـــي  الف

ا دارن، ورمبا يعود ذلط إىل برام  التدريب اليت يتعرض هلا ك  مـن ا شـرف  الرتبـوي  ومـديري ا ـدارن يف 
أثنــات اودمــة هبــدف إكســاهب  العديــد مــن ا هــارات اإلوــرافية، ومهــارات التقيــي  وا تابعــة  باإلضــافة إىل أن 

ومديري ا دارن(   ات سابقة يف جمال التدريس، وبالتايل مارسوا عمليـات    )ا شرف ،لدى  ات  الفئت
باإلضـافة إىل وجـود   التدريس عمليـاا، ولـديه  قـدرل علـى التمييـي بـ  طرائـق التـدريس الفعـال ومـ  الفعـال 

يســـتادمون يف منـــاذا إوـــرافية لكـــ  مـــن مـــدير ا درســـة وا شـــرف الرتبـــوي معـــدل مـــن هـــان و ـــ ات هتىـــ  
عمليات ا تابعة والتقيي  للمعلم  يف أثنات التدريس، وحتوي   و النماذا واألدوات معاي  وحمكات متنوعة 

التعليميــة. و نــاا أياــاا تنــو  يف ا واقــ  تقــيس هتلــ  طرائــق واســرتاتيتيات التــدريس الــيت عارســها ا علــ  
ــــة، واحلىــــص أســــاليب ا تابعــــة والتقــــول، ولــــيت ته ــــ  وــــك  ت ــــادل ا ــــارات، ووروــــات العمــــ ،  التدري ي ليي

التط يقية،  وم  ا من الفعاليات اإلورافية األ رى للمشرف الرتبوي و دير ا درسة كمشرف تربوي مقـي ، 
  (.1001وتتفق   و النتيتة مخ نتائ  دراسة عرياة)  

معلمـي مــدارن توى اارسـة لعينـة الدراسـة علــى تقـديراهت   سـ بةر ي متللةي المؤهةةل العلمةيوفيمـا يتعلـق 
 اهدول اآليت النتائ .حماف ة الطفيلة السرتاتيتيات التدريس الفعال يقدم 
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 (9تدول  ال
تستيايلتلا  التدريس  يحللل التباين المتعدو للييود في مستوى ممارسة معلمي مدارس محافظة الفيللةنتائج 

 اليعال يبعا  لمتللي المؤهل العلمي
 مستوى الدتلة قلمة ف  متوسط الميبعا  ورجا  الحيية عا تموع الميبم المتال

 0819 18915 08112 1 08115 الطرائق العرضية
 0891 18111 08121 1 98159 الطرائق التفاعلية
الطرائق الكشفية 

 والعملية
98110 1 08115 98111 08911 

ا ؤ ــ  العلمــي يف تقــدير  ( عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحىــائية تعــيى  توــ 1دول )اهــيالحــق مــن 
مســتوى اارســة معلمــي مــدارن حماف ـــة الطفيلــة الســرتاتيتيات التــدريس الفعـــال مــن وجهــة ن ــر ا شـــرف  
الرتبــــوي  ومــــديري ا ــــدارن. ورمبــــا يعــــيى ذلــــط إىل عــــدل أســــ اب منهــــا التــــدريب ا ســــتمر  ــــديري ا ــــدارن 

الــيت أعــدهتا وزارل   لــط مــن  ــالل الــ ام  التدري يــةوا شــرف  ق ــ  اودمــة ويف أثنائهــا يف العمــ  احلــايل، وذ
الرتبية والتعلي  لتطوير أدات مديري ا دارن مث : برنام  تنميـة مـديري ا ـدارن، وال نـام  األساسـي لتطـوير 
اإلدارل ا درســــية، وبرنــــام  ا درســــة وحــــدل أساســــية للتطــــوير، وبرنــــام  تطــــوير اإلوــــراف الرتبــــوي، وبرنــــام  

احلديثـــة للتـــدريس والتقـــول  وبـــرام  احلوســـ ة ا اتلفـــة مثـــ  برنـــام  الر ىـــة الدوليـــة لقيـــادل  االســـرتاتيتيات
 لينكس وم  ا من ال ام  االلكرتونية.  -احلاسوب، وبرنام  أنت  التعليمي، وبرنام  الورود

 ونى : "    ناا أثر للتفاع  ب  متو ات الدراسة يف النتائج املتالدق  بالسؤا  الثالث -11-3
حتديد مسـتوى اارسـة ا علمـ  السـرتاتيتيات التـدريس الفعـال، مـن وجهـة ن ـر ا شـرف  الرتبـوي  ومـديري 

( ي ــ  أثــر التفاعــ  بــ  90حتليــ  الت ــاين ا تعــدد، واهــدول ) ا ــدارن؟" لةجابــة عــن  ــ ا الســؤال و ــ 
  متو ات الدراسة.

 ( 50  تدولال
 تياعل بلن متلليا  الدراسة.نتائج يحللل التباين المتعدو ت ي ال

متموع  المتال المتللي
 الميبعا 

ورجا  
 الحيية

متوسط 
 الميبعا 

مستوى  قلمة ف
 الدتلة

اهـــــــــــــــــــــــــــــــنس* 
 وا ركي

 08122 08291 08911 9 0،911 العرضية
 08111 08119 08190 9 08190 التفاعلية
 08211 0819 18159 9 18159 الكشفية

اهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنس 
 *واو ل 

 08992 18509 08111 9 08111 العرضية
 08021 18110 08201 9 08201 التفاعلية
 0811 18211 08111 9 08111 الكشفية

 08111 001 98520 9 98520 العرضية ا ركي* واو ل 
 08919 08059 98911 9 98911 التفاعلية
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 08511 08120 08912 9 08912 الكشفية
اهــنس* ا ركــي 

 * او ل
 08520 08111 58112 9 58112 العرضية
 08911 98110 08111 9 08111 التفاعلية
 08212 08905 18100 9 18100 الكشفية

اهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنس 
 *وا ؤ   

 08095 18519 08111 1 08929 العرضية
 08291 0111 08511 1 08902 التفاعلية
 08111 0109 08910 1 08190 الكشفية

ا ركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي* 
 وا ؤ   

 08119 08111 08990 9 08990 العرضية
 08009 28111 98591 9 98591 التفاعلية
 08021 18190 98912 9 98912 الكشفية

اهــنس* ا ركــي 
 * ا ؤ  

 08190 98929 08105 9 08105 العرضية
 08151 08001 18511 9 18511 التفاعلية
 08155 98191 08159 9 08159 الكشفية

اوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ل 
 *وا ؤ   

  

 08151 08912 18109 1 58909 العرضية
 08155 08505 08990 1 08119 التفاعلية
 08101 08911 18121 1 18115 الكشفية

اهـــــــــــــــــــــــــــــــنس* 
اوــــــــــــــــــــــــــــــــ ل * 

 ا ؤ   

 08225 08091 98111 9 98111 العرضية
 08110 08110 18991 9 18991 التفاعلية
 08291 08022 18115 9 18115 الكشفية

اهـــــــــــــــــــــــــــــــنس* 
اوــــــــــــــــــــــــــــــــ ل * 

 ا ؤ  

 08219 08901 18111 9 18111 يةالعرض
 08299 08919 18219 9 18219 التفاعلية
 08911 08019 18510 9 18510 الكشفية

اهـــــــــــــــــــــــــــــــنس* 
وا ركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
*واوــــــــــــــــــــــــــــــــ ل 

 *وا ؤ   

 08211 08919 98192 9 98192 العرضية
 08111 08901 18110 9 18110 العرضية
 08291 08919 118115 9 118115 الكشفية

بـ  متوـ ات الدراسـة،  08009 الل اهدول عدم وجود أثر للتفاعـ  عنـد مسـتوى داللـة يالحق من 
و  ا يعين أن  ليس  ناا تهث  مشرتكاا  تو ات الدراسة على ا تو  التابخ، و  ا يعـيز  ىورـية كـ  متوـ  

عينـــــة مـــــن متوـــــ ات الدراســـــة، ويؤكـــــد اســـــتقرار األثـــــر. وعكـــــن تفســـــ  ذلـــــط بـــــهن مـــــن الط يعـــــي أن تتفـــــق 
ـــو يفي أو ا ؤ ـــ  العلمـــي،  أو اوـــ ل،  الدراسة)ا شـــرف  وا ـــديرين( يف أرائهـــ  بىـــرف الن ـــر عـــن ا ركـــي ال
أوالنو  االجتماعي، وذلط ألهنما يقومان باالستناد إىل فلسفة واحدل  ي فلسفة اإلوـراف الرتبـوي  إذ إن 

وــراف الرتبــوي مــن  ــالل مهــام عملهــ   ــ و ط يعــة عمــ  ا شــرف ، أمــا مــديرو ا ــدارن فــاهن  عارســون اإل
 الفين بورفه  مشرف  مقيم . 
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 :لتوصيات ا -11

 يف ضوت نتائ  الدراسة احلالية، وضوت األدب السابق فيمكن التورية باآليت: 
إجرات مييد من الدراسات واألداث على موضو  اسرتاتيتيات التدريس هبدف تطوير واقخ العملية  -5

وحتسنها، وتو ي  اسرتاتيتيات تدريسية حديثة تعتمد على أن يكـون الطالـب  ـو حمـور التعليمية التعلمية 
العملية التعليمية ومركي ا، اسرتاتيتيات تعتمد الـتعل  الـ ايت والـتعل  القـائ  علـى العمـ  التتـريم، بـدال مـن 

 الرتكيي على احلفق والتلق . 
ن ق ـ  وزارل الرتبيـة والتعلـي ، ديـث يـت  الرتكيــي إعـادل الن ـر يف بـرام  التـدريب ا قدمـة للمعلمـ  مـ -2

 على نق  أثر التدريب إىل الورفة الىفية، ومتابعة مستوى انتقال  من ق   ا شرف  الرتبوي . 
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 املراجع

 املراجع الاربي : 
بقسـ  الرتبيـة ال دنيـة  (. التـدريس الفعـال كمـا يدركـ  طل ـة التط يـق ا يـدال1001ادم، م ارا حممـد.) -

 .912-11، 19 ،. جملة مركي ال حوث الرتبويةعامعة ا لط سعود. جامعة قطر، 
األردن: الرئاســـة العامـــة لوكالـــة حتليـــ  العمليـــة التعليميـــة، تعيـــ  دراســـي (.9111تـــوق، حمـــي الـــدين.) -

 الووث الدولية. 
التــدريس (. 9191للطيـ ،  ـ ي.)وع ـد ا وع يــدات ذوقـان    يفـات وأبـو ميالـة،   جـرادات، عـيت -
 . : ا كت ة الرتبوية ا عاررلاألردن .الفعال
الفكـر  دار : القـا رل .الن ريـة و األسـس والـتعل ، التـدريس(. 9119. ( جـابر احلميـد ع ـد جـابر، -
 .العريب
. دوال،كمـــال: مـــرتج ( األردن: ا درســـة ال كيـــة (1001جلكرســـت، باربـــارل و مـــايرز ريـــد، جـــ .) -
 ي الكتب األردل. مرك

جملــة احتــاد اهامعــات (.  ــو تفعيــ  طرائــق تــدريس العلــوم اإلداريــة. عمــان، 9111احلســنية، ســلي .) -
 .51-11،5 العربية
 مستوى اارسـة معلمـي اللوـة العربيـة   ـادت التـدريس الفعـال.(. 1005احلميي، امة ال اري حممد.) -

 معة رنعات، اليمن.رسالة ماجست  م  منشورل، كلية الرتبية، جا
دائـرل : . اليونسـكو ىائص التعل  والتعلي  الفعال ، تعيـ  دراسـي(. 9110  ي، ع د اللطي .) -

 .الرتبية والتعلي ، االنروا
 األردن: دار وائ . (، 9. مفا ي  و،فاق.) اإلوراف الرتبوي(. 1001دوال، كمال.) -
 الثانويـة ا ـدارن  علمـي الرتبويـة ارسـاتا م بعـس كفايـة درجـة (.9111) عيـد. ديـرال حممـد -

 وا ـديرون ا علمـون يرا ـا كمـا الكـ ى( عمـان حملاف ـة والثانيـة األوىل والتعلـي  الرتبيـة مـديرييت يف احلكوميـة(
  11-11(. 9)19، دراسات جملة األردنية، اهامعة وا شرفون.

  التعـاول يف العلـوم يف تنميـة التفكـ  (. اثـر طريقـة التعلـي1001والقاـال، باسـ .) روا ودو، إبـرا ي  -
 .119-155، 10، العلوم الرتبوية،دراسات اإلبداعي لدى طل ة الى  الثامن األساسي

(. أثر العى  ال  ين بهسلوب التعل  التعاول ل عس ا شـكالت 1001ع د الكرل، سعيد  ليفة.) -
اإلبــدا  لـدى طــالب العلـوم بالفرقــة األوىل ال يئيـة األكثــر  طـورل وســ   عالجهـا أو احلــد مـن أضــرار ا علـى 

 –، ا ـــؤمتر العلمـــي اوـــامس عشـــربكليـــة الرتبيـــة بســـلطنة عمـــان. اهمعيـــة ا ىـــرية للمنـــا   وطـــرق التـــدريس
 منا   التعلي  واإلعداد للحيال ا عاررل اجمللد األول. 

الطل ــة لةيــاز  العالقــة بــ   ىــائص ا علــ  الفعــال وبــ  فاعليــة(.1000القــادري، رــاحل حســ .) -
 رسالة ماجست  م  منشورل، جامعة ال موا.
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 .. كلية الرتبية: منشورات جامعة دمشق1أرول التدريس(. 9191القال، فار الدين.) -
حماضــرات دورل  :. جامعـة دمشـقالتــدريس باحملاضـرل وبالسـ ورل الاــوئية(.9111القـال، فاـر الـدين.) -

 الته ي  الرتبوي  درسي اهامعة.
دمشـق: كليـة الرتبيـة، (،  1. ) 1أرـول التـدريس(. 9195) لقـال، فاـر الـدين، ونارـر، يوسـ .ا -

 جامعة دمشق.منشورات 
:  ــالل بــن حممــد العســكري الريــاض)(. إدارل عمليــة تعلــ  العلــوم التتاريــة. 9111كــاهلون، كفــري.) -
 . 15-11( 5)9، ميةالعلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمعهد اإلدارل العامة.السعودية،  مرتج (
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