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طرائق التدريس التي يستخدمها أعضاء هيئة  التةدريس   ةي عامعة  عمةا       
 .العربي  للدراسات العليا ومسوغات استخدامها

 
 *علي سامي علي الحالق. د   

 
 الملخص

 
اليدد  مه  ددي تهدد ه هددلد ال  اسددت صلددر تق ددي ريا ددل اليدد  مه  اليددي مسددي  مها   ع ددا  ه  ددت 

شمل مجيمع ال  است . جامعت عمان العيب ت لل  اسات العل ا وتعيه د جت هلا االسي  ام ومسوغاته
 ع ا  ه  ت الي  مه  ي كل ت ال  اسات  الييبومدت والفسسد ت العل داك وكل دت ال  اسدات القا و  دت العل داك 

 ت العل ددا  ددي  جامعددت عمددان العيب ددت وكل ددت العلددوم ايدا مددت والمال ددت العل دداك وكل ددت ال  اسددات الحاسددوب
 مددا ع فددت . ع ددوات ت  مسدد ات ( 20)والبددالع عدد ده   8002-8002لل  اسددات العل ددا للعددام ال  اسددي 

ع وات من  ع ا  ه  ت الي  مه  ي جامعت عمان العيب ت تد  اتي ا هدا ( 28)ال  است  ق  تكو ت من 
 :وتوصلت ال  است صلر الفيا ج اآلت ت. بطيمقت عشوا  ت

اليول س ددت والحددوا  والمفا شددت )صن  علددر اليقدد ميات السددي  ام ريا ددل اليدد  مه كددان لكددل مددن  -
حدددل المشدددكالتك واالسيق دددا  تك واالسددديقيا  تك )ك تل هدددا ريا دددل (ورددديأل السددد لت والع ددد  الدددلهفي

 ي ح ن  الت تق ميات   ل (. واالسيفبار تك والمحاضية الم عمت بالوسا ل اليعل م تك واالسيكشاه
المشددديوعاتك والحلقدددات الي  مسددد تك والمحاضدددية )ن الميوسدددطت كدددل مدددن ريا دددل اليددد  مه اليال دددت مددد

وحددداأت   دددل اليقددد ميات كدددل مدددن ريا دددل اليددد  مه اليال دددت (.  الفظيمدددتك وتفم دددت الدددلكا ات الميعددد دة
العيوض العمل تك  واليعل  من تالل الحاسب اآلليك واليحل ل الفق ي الف واتك واليعلد   المبديمج )

 . ( مه الم غي والمفظمات الميق متوالمجموعات الميع دة والمفاظية ب ن المجموعات والي 
صن  علر اليق ميات لمسوغات اتي ا   ع ا  ه  ت الي  مه  ي جامعت عمان العيب ت لل  اسات  -

 ددد  ة الطيمقدددت علدددر صردددا ة تسك دددي )العل دددا لطيا دددل اليددد  مه اليدددي مسدددي  مو ها كدددان للعبدددا ات اليال دددت 
 أك   اليساعل ب ن المعل  والميعل   ي  رفا   تفس ل الطيمقتك ومفاسبيها ليحق ل  ه اه دددددددالبك وتدددددددددالط
 
 .األردن، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، كلية الدراسات الرتبوية والنفسية العليا* 
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بتك ومفاسبيها لمسيوى الميعلمد نك و ظيتهدا صلدر الطالدب علدر المقي ك و   تها علر جلب ا يباد الطل
 دده باحددث ومسيكشدد  للمعي ددت والمعلومدداتك وا سددجامها مددع محيددوى المددادة ال  اسدد تك وتحق قهددا  

(. اليعاون واليواصدل بد ن الميعلمد ن ليحق دل  هد اه مشدييكتك واسديسادتها مدن مبدادا الديعل  الح م دت
مفاسدبيها لطلبدت ال  اسدات العل داك وتوا قهدا مدع رب عدت المدادة )ليال دت و الت   ل اليق ميات العبا ات ا

العلم ددتك واال يفدداه بأهم يهددا و اعل يهدداك و دد  تها علددر تحق ددل اليواصددل مددع الطلبددتك واتي ا هددا بغدد  
 (. الفظي عن صعوبيها

بددد ن ميوسدددر تقددد ميات  ع دددا  ه  دددت ( 0002)عددد م وجدددود  ددديق دال صح دددا  ات عفددد  مسددديوى  -
 ي جامعت عمان العيب ت لل  اسات العل ا التي ا  ريا ل اليد  مه معد ى صلدر ميغ دي  الجدفه  الي  مه

بد ن ميوسدر تقد ميات ( 0002)والكل دتك ووجدود  ديوق دالدت صح دا  ات عفد  مسديوى , واليتبت  العلم ت
ر  ع دا  ه  ددت اليدد  مه  دي جامعددت عمددان العيب ددت لل  اسدات العل ددا التي ددا  ريا دل اليدد  مه تعدد ى صلدد

 .ميغ ي ع د سفوات ال بية  ي الي  مه
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 :دقمة امل -1

اجلامعةةة مسسسةةة علميةةة ةعليميةةة معمةةة يقةة  علةة  عاةقعةةا ةلايةةة ياجةةات اايمةة  الينمويةةة ويةة    ةةايا  
 ومشةالتة  وددياةة  اضاةةرا واقسةيقالية و مسةاعدة  ا  عةداد الالةوادر الاشةرية اقسالةة ا ااةا ت العلميةة

سةةعايف ا  جةةراب الااةةوم العلميةةة النجريةةة واإجراييةةة واليقايقيةةة اقيعلقةةة بق ةةايا  اقخيلفةةة الةةا هياجعةةا، واإ
ومشةةالتة ، ومدمةةة اايمةة  وةنمييةة  مةةد مةةتخ ةاويةةد  با ميطاوةةات واقعةةد اققلوبةةة،  و عةةداد القيةةادات 

   عةةداد القالةة  ايمةة  مةةد مةةتخ ةركيااةةا علةةاقسالةةة والقةةادرا علةة  ايةةيتخ اقراكةةا الرياديةةة والقياديةةة ا ا
طاً ا شىت اقياديد الا هياجعا اايم ، وةأايل  باخلربا الفنية اقخيطة لتخنراط ا العم  ي عداداً عاماً وخم

 . واضياا أو اقنافسة للاطوخ علي  ا الدام  واخلارج
ليةةة ألتييةة  ا  عةةداد القلاةةة للايةةاا ويعةةد اليةةدريا اجلةةامعأ أيةةد أاةةا واةةايك اجلامعةةات وأك راةةا فاع

العمليةةة،  ي يةةاوداا باقعةةارف النافعةةة، وا سااةةات السةةلوكية ا رابيةةة، واقعةةارات العلميةةة والعمليةةة الت مةةة 
وةةةأايلعا  ةةا يةةيتبيف مةة  ياجةةات العطةةر، .  ليطةةااوا أع ةةاب فةةاعلم ا مدمةةة أسفسةةعا وأسةةراا وأمةةيعا

اجعة دديات اقسيقا  بال  ما دمل  مد ةقورات علمية وةقنية وةنجيمية و عداداا   عداداً ميالنعا مد مو 
 (. 3002فرواوالد،  ) وثقافية وغرياا 

وةنا ةةةةا معةةةةايف ع ةةةةو اي ةةةةة اليةةةةدريا ا اجلامعةةةةة وواجااةةةةة  مةةةةد األاةةةةداف والواةةةةايك األساسةةةةية الالةةةةرب  
  ا اجلامعةةةة ا دقيةةةا للجامعةةةة الةةةا ةسةةةع  لياقيقعةةةا، وعليةةة  ةيم ةةة  معةةةايف ع ةةةو اي ةةةة اليةةةدريا وواجااةةةة

 :ة اآلةيةاقعمات اجلامعي
يي ةةةمد بةةةةاقفعويف الرتبةةةول الواسةةةة  الرتبيةةةة القتبيةةةةة واليعلةةةيا اجلةةةةامعأ للقلاةةةةة : اليددد  مه  ددددي الجامعددددت

 اجلةةةةامعيم ومةةةةا يت مةةةة  مةةةةد  جةةةةراب ا ميااسةةةةات وةقةةةةوو أعمةةةةاخ القلاةةةةة، و رشةةةةاداا، وةةةةةوجيععا أكادمييةةةةاً 
ا  ا اللجان وااالا األكادميية واإدارية الا ةسدل   ى مدمة القال  وةأايلة  واجيماعياً وةربوياً، وا شرت 

 . ا موةوع اميطاوأ يسال  للياليك والعم  ا اضياا بطورا أف   فنياً 
يي مد  يايف ع و اي ة اليدريا بإجراب الااوم العلمية النجرية واإجرايية واليقايقية،  :البحث العلمي

طرويةةات الةةدكيورا  ةةةمد اميطاوةة  أاقاجسةةيري و ودراسةةات  القلاةةة، وعلةة  رسةةاي   واإشةةراف علةة   ةةوم
 . األكادميأ واايمام  العلمأ

يي ةةةمد  يةةةايف ع ةةةو اي ةةةة اليةةةدريا يدمةةةة ييمعةةة  األسةةةرل والاي ةةةأ وا لةةةأ والةةةوط   :ت مدددت المجيمدددع
 .(5991 ييون،) والقومأ واإسساين سواب بسواب

بم عناور  اقيم لة باقعلا واقةيعلا واقنعةاج والاي ةة، يعةدف   ى  ثةارا شاط  ةفاعلأ ةواولأ سواليدريا 
لةلل  ةي ةمد عمليةة اليةدريا يموعةة مةد األفعةاخ  ؛دافعية اقيعلا مد أج  ةسةعي  يةدوم عمليةة الةيعلا

 واإجرابات اققطودا واقخقط هلةا بقريقةة يةيا مةد متهلةا اسةيمتخ اإمالاسةات اقاديةة والاشةرية   ى أ طة 
مو ةةك "أو اةةو (. 32، 3009سةةتمة ومريسةةات ووةةوافقة و قةةيط، )درجةةة نالنةةة ضةةدوم عمليةةة الةةيعلا 

خمقةةط لينفيةةل أفعةةاخ بعينعةةا،  ةةدف دقيةةا خمرجةةات ةربويةةة وةعليميةةة علةة  اقةةد  القريةة  والاعيةةد علةة  يةةد 
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لا،  ةةةدف دقيةةةا سةةةواب، وييم ةةة  بةةةاإجرابات والعمليةةةات الةةةا يقةةةويف  ةةةا اقةةةدرع منفةةةرداً، أو  شةةةاركة اقةةةيع
 ةبات وأدوات وأسشةقة ةعليميةة ةعلميةاً، عةد طريةا اسةيخدايف  جةراابقف ةربوية ةعليمية ةعلمي  حمددا سأادا

 (.35، 3002 براايا، " )وفقاً ققي يات ك  مو ك مد اقوا ك اليدريسية عل  يد   
ا، وةسةةةعي  عمليةةةة  ن اليةةةدريا سشةةةاط ةواوةةةلأ ةفةةةاعلأ يعةةةدف   ى  ثةةةارا دافعيةةةة اقةةةيعل: وميالةةةد القةةةوخ

. الةةيعلا، ويي ةةمد  يةةايف اقةةدرع واقةةيعلا  جموعةةة مةةد األفعةةاخ اليواوةةلية اليفاعليةةة اقسديةةة   ى دقةةا الةةيعلا
ولالأ يالون اليدريا فاعًت فإن يل  ييقل   معارا اقدرع وبراعي  ا ملا اإثارا العقلية والفالرية لةد  

م  ي يةةرةاط الوةةةوت بقريقةةة شةةرت اقعلةةا وعرةةة  للمةةادا اقيعلمةةم، ووةةةوت ا ةطةةاخ الالتمةةأ مةة  اقيعلمةة
العلميةةة، ودقةةا الطةةلة اإرابيةةة بةةم اقةةدرع واقيعلمةةم الةةا ة ةةري دافعيةةيعا لاةةلخ أ طةة  مةةا ا وسةةععا ا 

 . الدراسة واليعلا
طريقةةةة "وةعةةةد طريقةةةة اليةةةدريا العنطةةةر الفعةةةاخ ا دقيةةةا األاةةةداف اليعليميةةةة اليعلميةةةة بيسةةةر و ةةةات، و

يدريا اأ اخلقة الا ينامأ أن يسري عليعا اقدرع ا ةرةي  أجةااب دروسة  وةنجةيا مرايلعةا، ودديةد مةا ال
أو اةةةأ (.12، 3002القةةةت و ساوةةةر و ةةة ، " )رةةة  أن يقةةةويف بةةة  اةةةو، ومةةةا رةةة  أن يقةةةويف بةةة  اقيعلمةةةون 

وةشةةم  الاليفيةةات، . نةةةاإجةرابات الةةا يسديعةةا اقةةدرع أو اقعلةةا قسةةاعدا اقيعلمةم ا دقيةةا أاةةداف معي"
واألدوات، والوسةةاي  الةةا يسةةيخدمعا اقةةدرع ا أثنةةاب أدايةة  العمليةةة اليعليميةةة دقيقةةاً ألاةةداف حمةةددا، وهلةةا 
أشةةةةةةالاخ ميعةةةةةةددا كاقنا شةةةةةةات، وطةةةةةةرت األسةةةةةة لة، أو يةةةةةة  اقشةةةةةةالتت، أو اقشةةةةةةروعات، أو ا كيشةةةةةةاف 

 (.32،  3002عقية، ")وا سيقطاب، أو غري يل  
أن طريقةةة اليةةةدريا اةةأ  لةةة اإجةةةرابات واألسشةةقة الةةا يقةةويف  ةةةا اقةةدرع  ةةدف    ةةة  ويةةر  الاايةة  

اقةةةيعلا للمةةةادا الدراسةةةية سةةةواب كاسةةةت حميةةةو  أيف اسااةةةات أيف  يمةةةاً لانةةةاب الشخطةةةية اقفالةةةرا والقةةةادرا علةةة  
 . اإبداع

لقالة  مةد جعةد وانا  ةطنيفات عدا لقرايا اليدريا، فعنا  مد ونفعا بناب عل  مقةدار مةا ياللة  ا
أل الةةا ةعيمةةد   Expository Teaching كيشةةاف اقعرفةةة بنفسةة ، فعنةةا  طرايةةا اليةةدريا الشةةريية 

 Discoveryعلةة  الشةةرت واليلقةةم اقااشةةر للمعرفةةة مةةد اقةةدرع للقلاةةة، وطرايةةا اليةةدريا ا سيالشةةافية 

Teaching  ا اليةدريا الةا سمة  مةا بةم الا ةعيمد عل   يايف القلاةة باكيشةاف اقعرفةة بأسفسةعا، وطراية
ةلقأ القال  لشرت مااشر مد اقدرع للمعرفة، أو غري  مد مطادر اقعرفة األمر  كالالياب الدراسأ وبم 

أو وةنفعا بنةاب علة  دور اقةدرع ا . اكيشافعا للمعرفة بأسفسعا مد متخ أسشةقة ةعليميةة خميطةة بةلل 
 Teacher Centeredاليةةدريا اقيمركةةاا يةةوخ اقةةدرعالعمليةةة اليعليميةةة ودالمةة  فيعةةا، وانةةا  طرايةةا 

Teaching ويالون دور اقدرع فيعا او الدور األساسأ، فعو اقوج  ليلة  العمليةة مةد األلةك   ى اليةاب ،
  Non Teacher Centered Teaching غالاةاً، يقابلعةا طرايةا اليةدريا غةري اقيمركةاا يةوخ اقةدرع 

لعمليةة اليعليميةة اةو المالةة ، فعةو الةلل  يةار مةا ييعلمة  وبالقريقةة الةةا والةا يالةون فيعةا دور القالة  ا ا
 (.3002 ييون، )وانا  طرايا اليدريا الا سم  بم كليا الف يم اقشار  ليعما سابقاً . يرااا
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؟ وأل يسةةةيخدمون  ن ةنةةةوع طرايةةةا اليةةةدريا أد    ى و ةةةوع اقدرسةةةم ا يةةةريا مةةةد أمةةةراا، أل طريقةةةة
وأل طريقة أف   مد غرياا ؟ ونا ر  يكر  أس  ليست انا  طريقة ةدريا منويجية ميالد  ؟ونطريقة يرتك

لالةد انةا   طريقةة (.  3009الالةيتين، )ووفعا بأهنا أف   طريقة ا اليدريا وينطح  ا  ي  اقدرسةم
 . ةدريا مناساة للمو ك اليعليمأ أك ر مد غرياا
 :ع  أن  يار طريقة اليدريا ا ةويعا اأوانا  العديد مد العوام  الا ميالد للمدر 

 ن لال  ادف مد األاداف طريقة ماوةة بيدريسة ، فةإيا كةان اقعلةا يعةدف   ى : ياله ه اليعلم -
 كساب اقيعلمم بعض اقفةاايا أو ةالوينعةا لةديعا، فإسة  ميالنة  أن يسةيخديف طريةا ا كيشةاف مةدمًت ا 

 مقةداراً مةد اضقةايا فةيمالد أن يسةيخديف طريقةة اإلقةاب أو اليدريا، و يا كان يعدف   ى دطةي  اقيعلمةم
 . القرابات اخلارجية

أن ةالةةةون طريقةةة اليةةةدريا اقخيةةةارا مناسةةاة قسةةةيو  اقيعلمةةةم و ةةادرا علةةة  جةةةلب  :رب عددت المددديعل  -
 . اسياااعا وةنشيط ةفالرياا وميتيمة م  مرباهتا،  وأن ةراعأ الفروق الفردية اقوجودا بينعا

أن ةيتبيف طريقة اليدريا م  حميو  اقادا الدراسية، للل  ر  أن ختيلك  :المادة ال  اس ت رب عت -
طرايةةا اليةةدريا اقسةةيخدمة بةةاميتف سوعيةةة اقةةادا الدراسةةية، فاليةةاريو مةة ًت يي ةةمد معلومةةات ةنيمةةأ   ى 

والدراسةة والنقةد واليالية   اقاةأ   ميالد  ثااهتا سرياياً ا اقخيربات لالد معرفيعا ةةيا عةد طريةا الياقيةا
 . للوثايا اليار ية، أما مادا العلويف فيمالد أن ةيا ا اقخيربات واقعام 

ةياةةدد طريقةةة اليةةدريا الةةا  ياراةةا اقعلةةا بةةاميتف سجرةةة    ى  :تبددية المعلدد  و ظيتدده صلددر اليعلدد   -
اليعليا عمليةة ياةيةة يقةويف  ةا اقةيعلا  عملية اليعليا وسوع الفلسفة الرتبوية الا يسيخدمعا، فإيا كان ير  أن

فةةإن طريقيةة  ا اليةةدريا سةةوف ةنسةةجا مةة  اةةل  القريقةةة، كمةةا أن امييةةار اقعلةةا لقريقةةة اليةةدريا  يلةةك 
باميتف كفايي  ومعاراة  ووفا شخطيي ،للل  فإن القريقة الا ةناس  معلماً  ةد   ةالةون مناسةاة قعلةا 

 (.3001شرب وجام  وأبو  يد، )(Gentry,et al,2000) (  Winner,1996)أمر
للمعةةةةةارف (  ع ةةةةةو اي ةةةةةة اليةةةةةدريا)وةسكةةةةةد الدراسةةةةةات أن الةةةةةيعلا واليعلةةةةةيا اجلةةةةةامعأ لةةةةةيا يةةةةةرد سقةةةةة  

واقعلومات   ى القال ، بة  اةو عمليةة رة  أن ةعةو بنمةو القالة  عقليةاً ومعاريةاً ووجةداسياً، وبرتبيية  ةربيةة 
ةق  عل  ( كرب )ومد انا فإن مثة معمة أساسية . جواساعاميالاملة،وبيالام  شخطيي  ووقلعا مد خميلك 

عاةا ع و اي ة اليدريا ا اليعليا اجلامعأ، واأ ةعليا القلاة كيك يفالرون،   كيك هفجون اققررات 
والالي  اجلامعيةة عةد اعةر  لة  دون فعمعةا أو ةوايفعةا ا اضيةاا، فةاليعليا اجلةامعأ رة  أن يعةدف   ى 

سيق  واع، ومعيا، ومقةويف، ومسةسوخ، وماةادر،ويل ختية  وميةاخ واسة  قواجعةة القةرن ون  وةربية مواطد م
الوايةةةةةد والعشةةةةةريد بطةةةةةعوباة  وميقلااةةةةةة  وددياةةةةةة  اقسةةةةةيقالية العلميةةةةةة وا  يطةةةةةادية وا جيماعيةةةةةة وال قافيةةةةةة 

 (.5991 ييون، )والسياسية والدميقراطية 
اجلامعات العربيةة رةرل برةابةة شةديدا وفةا القريقةة  و د بينت األ ام اقيداسية أن النشاط اليدريسأ ا

اليقليدية للمااةرا ومد دون أل سديد أو ةقوير يلكر عل  اقد  اقيوسةط، علة  الةرغا مةد ةةوافر خمةاون  
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كاري مد األفالار واضقايا عد آليات العملية اليعليمية اليعلمية،  ن كان عل  مسيو  الرتام العريب القدو، 
كما أن اسيقراب الوا   اليدريسةأ ا جامعاةنةا (. 5999اضسينية، )عل  اقسيو  ا سساين  أو اضدي ، أو

يشةةةري   ى أن أغلةةة  اجلامعةةةات   ةةةةااخ أسةةةريا لقرايةةةا اليةةةدريا اليقليديةةةة الةةةا هتةةةيا باجلاسةةة  اقعةةةرا الةةةلل 
سلاياً فعل  القرايةا يي مد ةقدو اقعلومات ويفجعا واسرتجاععا أيايف ا ميااسات، نا رع  دور القال  

هتمةةةة  جواسةةةة  معمةةةةة م ةةةة  مشةةةةالتت وياجةةةةات القلاةةةةة و ةةةةدراهتا وميةةةةوهلا ومشةةةةاركيعا بةةةةاضوار والينةةةةافا 
واةةةةلا ميالةةةةد أن يفسةةةةر (. 3002ييةةةدر، )العلمةةةأ، كمةةةةا أهنةةةةا  ةسةةةاير روت العطةةةةر العلمةةةةأ واليالنولةةةةوجأ 

 . العاقأ جلامعات العامل الرتةي  اقيأمر للجامعات العربية بم اجلامعات العاقية ا اليطنيك
وأشار الال ري مد العلماب والرتبويم   ى أن ةقوير اليعليا  يةيا مةد غةري ةقةوير وسديةد طرايةا اليةدريا، 
وجعلعةةا أك ةةر كفايةةة وفعاليةةة وأثةةراً، و مراجعةةا مةةد  والاعةةا اليقليديةةة، وجعلعةةا ا وةةة  يةةيتبيف مةة  األاةةداف 

( Cox,1989)، وأشار كوكا (3000السامرايأ، )وا عية الفعلية العطرية للمجيم  وياجاة  وميقلااة  ال
  ى أن العملية اليعليمية ةسعا ا النمو اقعرا واقعارل مد متخ    القلاة عد اقادا العلمية ود ةرياا 

أن اليةدريا اقياةةادخ مةد مةتخ مشةةاركة القلاةة ومنا شةةيعا ( Collines,198)وأوةةح كةةولينا . ا اقالياةة
وراً فعةةةاً  ا اليعلةةةيا، ويةةةر  أن القالةةة  عنةةةدما يأمةةةل دور اقعلةةةا  فإسةةة  يةةةسدل   ى ةةةةدعيا يقيقةةةأ يةةةسدل د

لليعلةةةةيا ألنط القالةةةة  يقةةةةور منويجةةةةاً للمفةةةةاايا اجلديةةةةدا ةةةةةدررياً وبشةةةةال  ثابةةةةت للعلةةةةا واقعةةةةارات ويربقعةةةةا 
 . بإسرتاةيجيات معينة ا اقسيقا 

لة ليست يموعة معلومات دفة  وةةردد ا ا مياةان، بة  ومد  ميان الااي  أن  طرايا اليدريا الفعا
 بد أن  ةنمأ لد  القلاة القدرا علة  اقشةاركة واضةوار ومعاجلةة اقعلومةات واسةييعا ا ودليلعةا، وأن ةنمةأ 
شخطةةية القالةة  و درةةة  علةة  اإبةةداع واليفالةةري العلمةةأ، ومسةةاعدهتا علةة  مواجعةةة اقوا ةةك الطةةعاة الةةا 

ةعويةةداا علةة  الياةةدم واليخاطةة  والياةةاور مةة  اآلمةةريد بأسةةلوب علمةةأ وةربةةول،  ةعرتةةةعا مةةد مةةتخ
ومد سيايج الدراسات الا ةناولت طرايا اليدريا الا يسةيخدمعا ع ةو اي ةة اليةدريا أن طرايةا اليةدريا 
الشايعة لد  سسةاة كاةريا مةد أع ةاب اي ةات اليةدريا اةأ القرايةا اليقليديةة ا اليةدريا ميجةاالم اليقةديف 

 عاةد العةاخ، ،5922 يةاغأ،)ا العمليةة اليعليميةة  االعلمةأ واليالنولةوجأ ومعملةم شخطةية القلاةة ودوراة
، وألنط (3002السايعأ،  ،3001الاعيب، ، 5999 اضسينية، ؛5991 اضماد، ؛5929 العمر، ؛5929

 .الا الاا  اليدريا الفعاخ او مسسولية ك  أسياي يعم  ا اليعليا و سيما وا اليعليا اجلامعأ جاب
 :المراسات السابدق  -2

 :المراسات العربي  -2-1

  ى ةقطةةأ وا ةة  ةةةدريا الوسةةاي  واألسةةالي  اليعليميةةة ا  تالةةا اةةدف( 5922)أاعةةرت دراسةةة يةةاغأ 
٪، 92ةةةدريا مسةةا ات اإدارا ا اجلامعةةات العربيةةة أن ا اةةةرا اليقليديةةة اةةأ القريقةةة األك ةةر اسةةيخداماً 

٪، وةةأ  بعةد يلة  القرايةا اليفاعليةة ةةعيفة ا سةيخدايف مةد العينةة واةأ اقنا شةة 21يلأ يل  اقنا شات 
٪، ويلقةةةة 31٪، واضالةةةة الدراسةةةية 20٪، واضلقةةةة الدراسةةةية 22٪، ومةةةد حل اضةةةوار اقفيةةةوت 23اجلماعيةةةة 
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ة فعةةأ القرايةةا اليفاعليةة( ٪2أ ةة  مةةد)٪، أمةةا القرايةةا األ ةة  اسةةيخداماً أو معدومةةة ا سةةيخدايف 52الااةة  
و ةةةد ةعرةةةةت الدراسةةةة . اضدي ةةةة م ةةة  اقااريةةةات اإداريةةةة و  يةةة  األدوار وةةةةدري  اضساسةةةية وسةةةلة القةةةرارات

٪ مةةةةةد اقدرسةةةةةم 90سفسةةةةةعا لوا ةةةةة  اسةةةةةيخدايف الوسةةةةةاي  اليعليميةةةةةة ا ةةةةةةدريا مسةةةةةا ات اإدارا فاينةةةةةت أن 
٪كاسةةةةيخدايف 53يسةةةيخدمون لةةةةوت القااشةةةةري، بينمةةةا مل ييجةةةةاو  معةةةةدخ اسةةةةيخدايف بةةةا أ الوسةةةةاي  األمةةةةر  

 . الشفافيات
  ى ةعرف أسالي  اليدريا ا جامعة اإمةارات العربيةة  تالا ادف( 5929)دراسة عاد العاخ وبينت 

أن ا اةةةرا اقوةةةاة اةةأ األك ةةر اسةةيخداماً مةةد أوةة    اقياةةدا ودوراةةا ا دقيةةا أاةةداف اليعلةةيا اجلةةامعأ
 اةةةرا ااةةردا الةةا ةقيطةةر علةة  اإلقةةاب فقةةط ٪ يليعةةا ا9373طريقةةة عرةةةت علةة  اقااةةوثم وبنسةةاة  33

: ٪، أمةةةةا القرايةةةةا األ ةةةة  اسةةةةيخداماً اةةةةأ3379٪، ومةةةةد حل اليةةةةدريا بااموعةةةةات الطةةةةمريا 9275وبنسةةةةاة 
٪، وأمةةةرياً 5079٪ واليةةةدريا بالفيةةةديو 5172نةةةات ي٪ واليعي5272٪ واليةةةدريا اقةةةربمج 3275اضاسةةةوب 

 .٪173اليدريا باضقاي  اليعليمية 
الةةا اسيقطةةت طرايةةا اليةةدريا ا اجلامعةةة اقسينطةةرية  فاينةةت أن طريقةةة ( 5929)اسةةة العمةةر أمةةا  در 

٪ 39طريقةة عرةةت علة  اقااةوثم بنسةاة  52ا اةرا اقوةاة اأ القريقة األك ر اسيخداماً مةد أوة  
قرايةا فعةأ  ليلةة ٪، أمةا بةا أ ال12٪، ومد حل طريقة اضوار بنساة 33بنساة (اإلقاب)يليعا ا اةرا ااردا 

٪ لدراسةة اضالةة واليمةاريد 33٪ لقريقة ية  اقشةالتت و51ةرتاوت سساة اسيخدامعا بم   ي ؛ا سيخدايف
٪ 50سسةاة اسةيخدايف  )أما القرايا معدومة ا سةيخدايف أو شةا  اقعدومةة . ٪ لقريقة اقشروع20العملية، و
ات، واضاسةةوب، واليعلةةيا اقةةربمج، واليةةدريا فعةةأ   يةة  األدوار، والعةةروم الطةةامية، وا سةةيمار ( فمةةا دون

أمةةا مسةةةوغات اسةةيخدايف القريقةةة الةةةا يسةةيخدموهنا فقةةةد جةةاب ا طليعيعةةا  ك ةةةرا عةةدد القلاةةةة . بااموعةةات
٪، 32٪، حل ا لياايف بالالياب اجلةامعأ اققةرر 33٪، يلي   طايعة اقادا الدراسية 39دام  الشعاة الوايدا 

 .٪22٪، حل متبمة القريقة ل اط الطك 30ا بديلةحل  لة الفرص  سيخدايف طراي
  ى عةةةةرم و يةةةةاع أاةةةةا األسةةةةالي  اقسةةةةيخدمة ا ةةةةةدريا ( 5991)دراسةةةةة اضمةةةةاد و اعةةةةة  تواةةةةدف

ودراسةةةةة مةةةةواد العلةةةةويف اإداريةةةةة ا كليةةةةة العلةةةةويف اإداريةةةةة واليخقةةةةيط  امعةةةةة اقلةةةة  فيطةةةة  باقملالةةةةة العربيةةةةة 
ا اةةةرا ا ةةةدريا العلةةويف اإداريةةة مةةا  اخ يشةةال  ا سةةا  األوخ السةةعودية، فقةةد أاعةةرت أن ا عيمةةاد علةة  

٪، ومةد حل طريقةةة اقنا شةة بنسةةاة 10٪، ةلية  طريقةةة اليمةاريد واليقايقةةات العمليةة بنسةةاة 20السةايد بنسةةاة 
٪، أمةةةا طرايةةا اليةةةدريا األمةةر  م ةةة  اليةةدريا باألم لةةةة واألجوبةةةة، 31٪، حل أسةةلوب اضةةةا ت بنسةةاة 20

 .٪31  ي  األدوار فالاست أ   مد والواجاات و 
  ى أن مدرسأ العلويف اإدارية هطرون أسفسعا باسةيخدايف القريقةة ( 5999)وةوولت دراسة اضسينية 

اليقليدية الوييدا واأ ا اةرا، عل  الرغا مد ك را القرايا واليقاسات اليعليميةة اقيايةة الةا ووة  عةدداا 
عةديف اايمةايف اقسةسولم ا النجةايف اليعليمةأ بأتيةة ةةدري  اقدرسةم طريقةة، ويعةا  يلة    ى ( 10)  ى حنو 
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عل  أووخ وطرايا اليدريا الفعالة، ماليفم با عيماد عل  الدرجة العلمية أو اسا اجلامعة الا خترج فيعا 
 .  ع و اي ة اليدريا
ا بم أع اب اي ة   ى اسيقطاب طرايا اليعليا الشاي  اسيخدامع تالا ادف( 3001)أما دراسة الاعيب 

٪ مةةد 20اليةةدريا ا جامعةةة اضسةةم بةةد طةةتخ وأمنةةاط اليعلةةيا اقف ةةلة لةةد  طالاةةاهتا، فقةةد أاعةةرت أن 
القالاات أ عد عل  أن طريقة ا اةةرا اةأ القريقةة الشةاي  اسةيخدامعا بةم أع ةاب اي ةة اليةدريا، يليعةا 

لاةةات اللةةوا  أ عةةد علةة  شةةيوع طريقةةة يةة  ٪،بينمةةا بلمةةت سسةةاة القا5372طريقةةة اضةةوار واقنا شةةة بنسةةاة 
 (. ٪0، 3٪،5٪،5)اقشاللة، واليقطأ وا كيشاف وأداب األدوار كاست بالرتةي  

  ى ةعةةةةرف أسةةةةالي  اليةةةةدريا الةةةةا ميارسةةةةعا أع ةةةةاب اي ةةةةة  تالةةةةا اةةةةدف (3002)أمةةةا دراسةةةةة السةةةةايعأ 
 ى  يةةادا فعاليةة اسةةيخدايف األسةةالي  اليةدريا ا جامعةةة اقلة  سةةعود   ى دديةد العوامةة  اقةسثرا الةةا ةةسدل  

اليدريسية اقينوعة فقد ةوولت   ى أن أك ر األسالي  اليدريسية شيوعاً الا ميارسةعا أع ةاب اي ةة اليةدريا 
، (النقةةا )باسةةيخدايف السةةاورا، وأسةةلوب ا اةةةرا ( اإلقةةاب)أسةةلوب ا اةةةرا : ا جامعةةة اقلةة  سةةعود اةةأ

ن أ   أسالي  اليدريا اجلامعية شيوعاً الا ميارسعا أع اب اي ة اليةدريا وأسلوب اضوار واقنا شة، و  ى أ
ا جامعةةةةة اقلةةةةة  سةةةةةعود اةةةةأ أسةةةةةلوب الةةةةةريتت اقيداسيةةةةة، وأسةةةةةلوب اليعلةةةةةيا اقةةةةربمج، وأسةةةةةلوب العةةةةةرم 

٪ ا أسةالي  اليةدريا الةا 0701اليوةياأ، و  ى أس    ةوجد فروق دالةة  يطةايياً عنةد مسةيو  الد لةة 
ع ةةةاب اي ةةةة اليةةةدريا ا اجلامعةةةة ةعةةةا    ى امةةةيتف الالليةةةة، أو اخلةةةربا اليدريسةةةية، أو امةةةيتف ميارسةةةعا أ

 . الدرجة العلمية
  ى ةقطةةأ درجةة اسةيخدايف طرايةةا اليةدريا الفعالةة مةةد  تالةا اةدف( 3002)أمةا دراسةة سةلويف واليةةويب 

 مييةةةار بعةةةض القةةةرق دون أع ةةةاب اي ةةةة اليةةةدريا ا كليةةةة الرتبيةةةة بعةةةربل، وةعةةةرف األسةةةااب الةةةا دفعةةةيعا 
األمر  مد أج  اليووة    ةرتات اضلةوخ اقناسةاة ودسةم اةروف ا مييةار فقةد بينةت أن أعلة  اليقةديرات  

رت واقنا شةةةة واضةةةةوار وا اةةةةرا اقدعمةةةةة شةةةةال)اليةةةدريا الفعالةةةةة وكةةةان لالةةةة  مةةةد كاسةةةت  سةةةيخدايف طرايةةةةا 
 ي سالةةةت ةقةةةديرات علةةة  الرتةيةةة  ( ت وا سةةةيقراييةبالوسةةةاي  اليعليميةةةة والقريقةةةة ا سةةةينااطية ويةةة  اقشةةةالت

، ةليعا ةقديرات ميوسقة لال  مد طةرق اليةدريا (3732- 3722 -3722- 3713- 3722- 3739)
ا سيالشةةاف والةةيعلا اليعةةاوين والعةةروم العمليةةة وا سيقطةةاب واليةةدريا بواسةةقة اسةةيخدايف )الفعالةةة الياليةةة 

 3733) ي سالةت ةقةديرات علة  الرتةية  ( اقربمج والايارات اقيداسيةةالالمايوةر واضلقات اليدريسية واليعليا 
وسالةةت أ ةة  اليقةةديرات كةة  مةةد طرايةةا اليةةدريا ( 5712- 5723- 5721- 3702- 3751- 3735-

 (. 5723- 5723)  ي سالت ةقديرات عل  الرتةي  ( الندوات واقس رات والدراسات اضقلية)الفعالة اليالية 
  ى معرفة أسةالي  وطرايةا اليةدريا اقسةيخدمة ا ةنفيةل الربسةامج  تالا ادف( 3003)ودراسة ينفية 

جامعة أيف القر  مد وجعة سجر القتب، وا  يقويف األساةلا ا كلية اقعلمم  -اليعليمأ ا كلية اقعلمم 
يمةةةايف وجعةةةة سجةةةر القةةةتب، ومةةةد  ااا اضيةةةاا العمليةةةة مةةةد  جامعةةةة أيف القةةةر  بيوايةةةك اقةةةادا الدراسةةةية -

جامعةةةة أيف القةةةر  باسةةةيخدايف ةقنيةةةات اليعلةةةيا  و ةةةد ةووةةةلت   ى أن المالايةةةة  -األسةةةاةلا ا كليةةةة اقعلمةةةم 
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والةلل ( ا اةةرا)العجم  مد أع اب اي ة اليدريا ييانون طرايا ةدريا ةقليدية   ةيجاو  طريقةة اإلقةاب 
اي ةةةةة اليةةةةدريا  لايةةةةة العجمةةةة  مةةةةد أع ةةةةابيالةةةةون فيعةةةةا القالةةةة  طرفةةةةاً سةةةةلاياً ا اقو ةةةةك اليعليمةةةةأ، وأنط الما

يقومةون بيوايةك اقةةادا ا اضيةاا العمليةةة ويعيمةدون علة  سةةرد اقعلومةات فقةةط، و  ى أن المالايةة العجمةة   
مةةد أع ةةاب اي ةةة اليةةدريا  يسةةيخدمون ةقنيةةات اليعلةةيا ا ةدريسةةعا ليوةةةيح اقفةةاايا ااةةردا ويعيمةةدون 

 .عل  العرم القططأ فقط
عرام مةةةا سةةةاا يتيةةة  الاايةةة   أن غالايةةةة الدراسةةةات ةناولةةةت طرايةةةا اليةةةدريا الةةةا مةةةد مةةةتخ اسةةةي

يسيخدمعا أع اب اي ات اليدريا ا اجلامعةات علة  مسةيو  الاالةالوريوع، واةل  الدراسةة ةعةد األو ى ا 
الةةا ةناولةةت طرايةةا اليةةدريا الةةا يسةةيخدمعا  - ةةدود علةةا الاايةة  ومعرفيةة   -األردن وا الةةوطد العةةريب 

، وعليةةة  فةةةإن (دكيةةةورا  -ماجسةةةيري  -دبلةةةويف عةةةاخ)ع ةةةاب اي ةةةة اليةةةدريا علةةة  مسةةةيو  الدراسةةةات العليةةةا أ
الااية  يأمةة  أن ة ةةيك اةةل  الدراسةةة شةةي اً ا اةةلا ااةةاخ، وةيالامةة  مةة  دراسةةات أمةةر  ةناولةةت اقرايةة  

 . الدراسية اقخيلفة
 :ةشكل  البحث -3

 يسةةيخدمعا أع ةةاب اي ةةة اليةةدريا ا جامعةةة ةةةيلخم مشةةاللة الااةة  ا ةقطةةأ طرايةةا اليةةدريا الةةا
 .عمان العربية للدراسات العليا، وةعرف اقسوغات  الا دفعيعا  مييار بعض القرايا دون األمر 

 :أهماف البحث -4

 :  ى ما يأ  يعدف الا الاا 
عربية ةقطأ وا   اسيخدايف طرايا اليدريا الفعالة مد أع اب اي ة اليدريا ا جامعة عمان ال -4-1

 . للدراسات العليا
ةعةةةرف مسةةةوغات اسةةةيخدايف اي ةةةة اليةةةدريا ا جامعةةةة عمةةةان العربيةةةة للدراسةةةات العليةةةا لقرايةةةا  -4-8

 . اليدريا اقسيخدمة
ةقةةةدو اققرتيةةةات اقناسةةةاة ليقةةةوير طرايةةةا اليةةةدريا الةةةا يسةةةيخدمعا أع ةةةاب اي ةةةة اليةةةدريا ا  -4-3

 . جامعة عمان العربية للدراسات العليا
 : ئل  البحثأس -5

 :هاوخ الاا  اإجابة عد األس لة اآلةية 
مةةا ميوسةةةقات درجةةات اسةةةيخدايف أع ةةةاب اي ةةة اليةةةدريا ا جامعةةةة عمةةان العربيةةةة للدراسةةةات  -2-1

 العليا لقرايا اليدريا الفعالة وفا درجات اققياع اقعد هلل  الماية؟
 جامعةةةة عمةةةان العربيةةةة مةةةا ميوسةةةقات درجةةةات مسةةةوغات اسةةةيخدايف أع ةةةاب اي ةةةة اليةةةدريا ا -2-8

 للدراسات العليا لقرايا اليدريا الفعالة وفا درجات اققياع اقعد هلل  الماية؟
 بم ميوسقات درجات اسيخدايف أع اب (0،0 1)  يوجد فرق داخ  يطايياً عند مسيو  ةةةةةا -2-3
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يرجةة    ى ميمةةري  اجلةةنا اي ةةة اليةةدريا ا جامعةةة عمةةان العربيةةة للدراسةةات العليةةا لقرايةةا اليةةدريا الفعالةةة 
 والرةاة  العلمية و اخلربا ا اليدريا  والاللية؟

 :ةنهج البحث -6

د اقةةنعج الووةةفأ الياليلةةأ للو ةةوف علةة  ميةةارات أع ةةاب اي ةةة اليةةدريا ا جامعةةة عمةةان العربيةةة اعيمةة
اضسةةةةابية واعيمةةةةدت اقيوسةةةةقات . للدراسةةةةات العليةةةةا لقرايةةةةا اليةةةةدريا الفعالةةةةة، ومسةةةةوغات امييةةةةاراا هلةةةةا

( t- studentاسيو دست  -ت)وا حنرافات اقعيارية لإلجابة عد السسالم األوخ وال اين، بينما طاا امياار 
 . لإلجابة عد السساخ ال ال 

 :أدوات البحث -7

ة ةةةمد اجلةةةاب األوخ . ةالوسةةةت أداا الااةةة  الةةةا أعةةةداا الاايةةة   مةةةد اسةةةيااس  مالوسةةةة مةةةد ثتثةةةة أجةةةااب
، (اجلنا، والرةاة العلمية، وعدد سنوات اخلربا اليدريسةية، والالليةة)اي ة اليدريا بياسات ماوة عد ع و 

عاةارا، يقلة  مةد  ( 31) وة مد اجلاب ال اين طرايا اليدريا الفعالة ا العمليةات اليدريسةية وعةدد عااراةة 
مةةاً، داي: كةة  مةةنعا بيةةان درجةةة اسةةيخدايف اةةل  القرايةةا مةةد مةةتخ مقيةةاع ميةةدرج   ى  سةةة امييةةارات اةةأ

بينمةا ة ةمد . وميالةد للمجية   ةةافة أل طرايةا أمةر  يرااةا مناسةاة. غالااً، أيياساً،  ليًت،   اسةيخدمعا
( 31)اجلاب ال ال  األسااب واقربرات وراب امييار ع و اي ة اليدريا هلل  القريقة أو ةل ، وعدد عااراة  

قيةاع ميةدرج   ى  سةة ةلة  مةد مةتخ ميقل  مد ك  منعا بيان سا  أو مربر امييةار هلةل  القريقةة أو 
موافةةا بشةةدا، وموافةةا، وموافةةا بدرجةةة ميوسةةقة، وغةةري موافةةا، وغةةري موافةةا بشةةدا، وميالةةد  :امييةةارات اةةأ

واييةةةو  كةةة  جةةةاب مةةةد ا سةةةيااسة ةعليمةةةات اإجابةةةة عنةةة ، . للمجيةةة   ةةةةافة أسةةةااب أمةةةر  يرااةةةا مناسةةةاة
قسةوغات  وراب امييةار عينةة الدراسةة هلةل  القريقةة أو وة منت ا سيااسة عاارات  رابية وسلاية ا ةعةرف ا

 .ةل 
 :صمق األداة -7-1

عاةةةارا    22وةألفةةةت األداا بطةةةورهتا األوليةةةة مةةةد . معةةةامتت الطةةةدق وال اةةةات الت مةةةة لةةة داا يةةةتجر أ
عرةةةعا علةة  اي ةةة مةةد ا المةةم مالوسةةة مةةد  عةةدد مةةد  أسةةاةلا القيةةاع واليقةةوو ا جامعةةة عمةةان العربيةةة 

قنةااج وطرايةةا للدراسةات العليةا وجامعةة الريمةو  واجلامعةةة األردسيةة، كمةا   عرةةعا علة  عةةدد مةد أسةاةلا ا
اليةةدريا ا جامعةةة عمةةان العربيةةة للدراسةةات العليةةا وجامعةةة الريمةةو  واجلامعةةة األردسيةةة ييةة  طلةة  مةةنعا 
. دراسة حميويات األداا و  بداب الرأل فيعةا مةد يية  الشةمولية ا أجاايعةا ال تثةة ود ةة الطةياغة وسةتميعا

عدي  وياغة بع عا، وةعدي  ةرةي  بع عا ا وا ةوب  اقتيجات اققرتية،   دمج بعض العاارات، وة
عاةارا يياقةا فيعةا الطةدق ( 10)األداا وفا مةا أ ة  علية  ا ال مةون، وبةلل  أوةاات األداا مالوسةة مةد 

 . اقنققأ مد متخ ارةفاع سساة اقوافقة بم ا المم
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 :ربات الداة -
بعةد ةقايةا األداا ( بريسةون)اب باسيخدايف معام  ا رةاةاط ا ةةةةةات األداا كال  وكأجةةةةة  ثاةةةةةةامةةةمع تاةةةةةةسي  

أع اب مد اي ةة اليةدريا ييمة  الدراسةة مةد غةري عينيعةا، وبلةث معامة  ثاةات ( 2)عل  عينة سرياية  وامعا 
( 93،0) للماور اخلاص باسيخدايف طرايا اليدريا الفعالة، و( 0، 23)، وكأجااب (23،0)اققياع كال  

 . غات اسيخدايف طرايا اليدريا الفعالة، واأ معامتت مناساة ألغرام الدراسةللماور اخلاص  سو 
 :حممدات البحث -7-2

 :ميالد ةعميا سيايج الاا  ا ةوب ا ددات اآلةية
عينةةةة مةةةد أع ةةةاب اي ةةةة اليةةةدريا ا كليةةةة العلةةةويف الرتبويةةةة والنفسةةةية العليةةةا، وكليةةةة الدراسةةةات القاسوسيةةةة  -

يةةةةة واقاليةةةة العليةةةا، وكليةةةةة الدراسةةةات اضاسةةةوبية العليةةةةا ا  جامعةةةة عمةةةان العربيةةةةة العليةةةا، وكليةةةة العلةةةويف اإدار 
 . 3009-3002للدراسات العليا للعايف الدراسأ 

أداا الدراسةة عاةةارا عةةد مقيةةاع  اسةأ ميةةدرج ييقطةة  وا ةة  اسةيخدايف أع ةةاب اي ةةة اليةةدريا لقرايةةا  -
يف اةةل  القريقةةة أو ةلةة  واةةأ مةةد  عةةداد الاايةة  اليةةدريا الفعالةةة، وييعةةرف اقةةربرات الالامنةةة وراب اسةةيخدا
 . وييادد ةعميا النيايج  ا هلل  األداا مد ودق وثاات

 :جمتمع البحث وعينته -7-3

مشةةة  ييمةةة  الدراسةةةة أع ةةةاب اي ةةةة اليةةةدريا ا كليةةةة العلةةةويف الرتبويةةةة والنفسةةةية العليةةةا، وكليةةةة الدراسةةةات 
العليا، وكلية الدراسات اضاسوبية العليا ا  جامعة عمان العربية  القاسوسية العليا، وكلية العلويف اإدارية واقالية

 .ع واً ةدريسياً ( 90)والاالث عدداا  3009-3002للدراسات العليا للعايف الدراسأ 
ع ةةواً مةةد أع ةةاب اي ةةة اليةةدريا ا جامعةةة عمةةان العربيةةة، واجلةةدوخ ( 13)وةالوسةةت عينةةة الدراسةةة مةةد 

 . والرةاة العلمية واخلربا اليدريسية والاللية  وفا اجلنايام ةو ي  عينة الاا  ( 5)ر ا 
 (1)الج ول 

 المجموه الفسبت الم ومت الع د  وه الميغ ي
 13 ٪2271 22 يكر  الجفه

  ٪5571 2 أس   
 13 ٪2571 23 أسياي اليتبت العلم ت

  ٪3275 53 أسياي مشار  
  ٪5172 2 أسياي مساعد 

 13 ٪373 2 مد  ا سنوات   أ سفوات ال بية الي  مس ت
  ٪3275 53 سنوات 1-50 
  ٪2973 22  ر مد عشر سنواتأك 

 13 ٪1373 20 الرتبوية والنفسية العليا الكل ت 
  ٪5271 3 القاسوسية العليا 
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  ٪3575 55 اإدارية واقالية العليا 
  ٪373 2 اضاسوبية العليا 
 :املصطلحات اإلجرائي  -7-4

أو ما يعادهلا، ويعم ( PhD)و الفرد اللل هم  درجة الدكيورا  ا :عضو هيئ  التمريس -7-4-1
ا اجلامعةةةة برةاةةةة جامعيةةةة أسةةةياي مسةةةاعد، أو أسةةةياي مشةةةار  أو أسةةةياي ويقةةة  علةةة  عاةقةةة  القيةةةايف بواةةةايك 

 . اليدريا والاا  العلمأ ومدمة اايم 
اليةدريا اةأ يموعةة اإجةرابات و اخلقةوات الةا يقةويف  ةا ع ةو اي ةة  :طرائق التمريس -7-4-2

ا جامعة عمان العربية قساعدا القلاة عل  دقيا أاداف حمددا، وهلا أشالاخ ووور خميلفة كاقنا شةات، 
 . وطرت األس لة، أو ي  اقشالتت أو ا كيشاف وا سيقطاب، أو غري يل 

 :نتائج المراس  وةناقشتها -8

ع ددا  ه  ددت اليدد  مه  ددي مددا ميوسددطات د جددات اتي ددا   "ا ج السددلال الول الددلي مددف  علددر  يدد
 ."جامعت عمان العيب ت لل  اسات العل ا لطيا ل الي  مه و ل د جات المق اس المع  لهلد الغامت ؟

اقيوسقات اضسابية وا حنرافات اقعياريةة ليقةديرات عينةة الدراسةة  تجاسيخر  ولإلجابة عد الا السساخ
ةراويةةةت ميوسةةةقات ةقةةةديرات   ي ؛طرايةةةا اليةةةدرياعلةةة  عاةةةارات اققيةةةاع أداا الدراسةةةة اخلاوةةةة باسةةةيخدايف 

أل ( 2721 -5722)طريقة مينوعة ةراويت بم ( 31)أع اب اي ة اليدريا عل  عاارات اققياع الاالمة 
،  كمةةا بلةةث ميوسةةط ةقةةديرات أع ةةاب اي ةةة اليةةدريا ا جامعةةة عمةةان العربيةةة علةة  (2733) ةةد  مقةةدار  

ويشةةال  اةةلا اقيوسةةط مةةا ( 1)مةةد السةةقك ( 2733)ا اليةةدريا عاةةارات اققيةةاع اخلاوةةة باسةةيخدايف طرايةة
أو ( 271(واةةل  النسةةاة أ ةة  مةةد اقعيةةار اقعيمةةد ا اةةل  الدراسةةة لليقةةدير اقرةفةة  واةةو(  ٪ 2172)سسةةاي  
٪ وبالنجر   ى اقيوسقات اضسابية ليقةديرات أع ةاب اي ةة اليةدريا عينةة الااة  علة  طرايةا اليةدريا 31

 (. 3)طريقة، يتي  أهنا جابت ميااينة كما او مام ا اجلدوخ ر ا ( 31)الاالمة اقسجلة ا اققياع 
 (8)الج ول 

الييت ب اليفاألي السي  ام ريا ل الي  مه ل ى  ع ا  ه  ت الي  مه  ي جامعت عمان العيب ت لل  اسات العل ا و ل 
 الميوسطات

الميوسر  ريا ل الي  مه
 الحسابي

اال حياه 
الميوسر  ريق الي  مه اليتبت المع ا ي

 الحسابي
اال حياه 
 اليتبت المع ا ي

 14 100.1 3033 اضلقات اليدريسية  1 103.8 4022 اليول س ت  
 12 10112 301.3 ا اةرا النجرية 8 . .21  40.2 الحوا  والمفا شت

 .1 10380 .301 ةنمية اللكابات اقيعددا 3 2020 4040 ريأل الس لت 
 .1 10334 8022 العروم العملية 4 . 12. 4013 الع   اللهفي
 12 10383 8023 اليعليا مد متخ اضاس  ا يل 2 . .21 3024 حل المشكالت

 12 10320 80.1 اليالي  النقدل . . .22 3021 االسيق ا  ت 
 80 10112 8024 الندوات . . 230 3021 االسيقيا  ت



 4102 –العدد الثاني -لمجلد الثاني عشر ا ............................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 

 

 311 

 81 10408 8032 اليعليا اقربمج 2 . 2.1 30.2 االسيفبار ت
المحاضددية الم عمددت 

 بالوسا ل اليعل م ت
 88 10323 .803 ااموعات اقيعددا  2 0..10 30.3

 83 10483 8083 اقناارا بم ااموعات 10 10223 3022 االسيكشاه
 84 10810 8081 اليدريا اقطمر 11 101.3 3042 المشيوعات

 82 . 2.4 10.3 يقدمةاقنجمات اق 18 10102 3048 اليعل  اليعاو ي
     13 ..101 .303 تقا مي المجموعات

 (..308)ميوسر اليق ميات لطيا ل الي  مه مجيمعت    
اليوليفية واضوار )ي  مد اجلدوخ أن أعل  اليقديرات  سيخدايف طرايا اليدريا الفعالة كان لال  مد يت  

واةةةلا ( 2،52، 2720، 2739، 2721) ات ي سالةةةت ةقةةةدير ( واقنا شةةةة وطةةةرت األسةةة لة والعطةةةك الةةةلا 
مسشةر جيةةد علة  اسةةيخدايف عةةدد مةد طرايةةا اليةدريا اليفاعليةةة الةةا ةيةيح للقلاةةة اقشةاركة ا عمليةةة الةةيعلا، 

دبلةةةويف عةةةاخ )و ةةةد يعةةةود يلةةة    ى طايعةةةة جامعةةةة عمةةةان العربيةةةة بووةةةفعا جامعةةةة خميطةةةة بالدراسةةةات العليةةةا 
ةدريسية ةفاعلية، ويالون للقالة  دور معةا ا  دارا اقو ةك  وةيقل  اسيخدايف طرايا( وماجسيري ودكيورا 

ما اة  الدراسةةات )اليعليمةأ، و سةيما أن عةدد القلاةة ا الدراسةات العليةا يالةون أ ة  مةد الدراسةات الةدسيا 
ية  اقشةالتت، وا سيقطةايية، )ا يم سالت ةقةديرات ميوسةقة كة  مةد طرايةا اليةدريا الياليةة (. العليا

 ي سالةةةةت ةقةةةةديرات ( وا سةةةةينااطية، وا اةةةةةرا اقدعمةةةةة بالوسةةةةاي  اليعليميةةةةة، وا سيالشةةةةافوا سةةةةيقرايية، 
واةةةلا أي ةةةاً مسشةةةةر جيةةةد علةةةة  اسةةةيخدايف عةةةةدد مةةةد القرايةةةةا (  2،12، 2722، 2739، 2725، 2792)

ا يةةم سالةةت ةقةةديرات أ ةة  مةةد اقيوسةةقة كةة  مةةد . اليفاعليةةة الةةا ةيةةيح للقلاةةة اقشةةاركة ا عمليةةة الةةيعلا
اقشةةةروعات، واضلقةةةات اليدريسةةةية، وا اةةةةرا النجريةةةة، وةنميةةةة الةةةلكابات )ايةةةا اليةةةدريا الفعالةةةة الياليةةةة طر 

والا مسشر عل  وجود ةةعك ا عةديف ( 2752، 27532، 2722، 2729) ي سالت ةقديرات (  اقيعددا
ويةا ت . لةة ا الةيعلااسيخدايف عدد مد طرايا اليةدريا اليفاعليةة الةا ميالةد أن ةيةيح للقلاةة اقشةاركة الفعا

العةروم العمليةة، والةيعلا مةد مةتخ اضاسة  اآليل، )أ   اليقديرات ك  مد طرايا اليدريا الفعالة الياليةة 
واليالي  النقدل الندوات، واليعليا اقربمج وااموعات اقيعةددا واقنةاارا بةم ااموعةات واليةدريا اقطةمر 

، 3722،   3712،  3735،  3722،  3721)لةةةةة  اليةةةةةوايل  ي سالةةةةةت ةقةةةةةديرات ع( واقنجمةةةةةات اقيقدمةةةةةة
والا مسشر عل  وجود ةعك لعديف اسيخدايف عدد مد طرايا اليةدريا ( 5722، 3735، 3732، 3723

 . كاضاس  اآليل  اليفاعلية اقناساة لقلاة الدراسات العليا و طور ا اسيخدايف اليقنيات اضدي ة ا اليعلا
ما ميوسطات د جات  سدباب ومبدي ات اتي دا   ع دا  ه  دت "  علريا ج السلال ال ا ي اللي مف 

د جات المق اس المع  لهلد الي  مه  ي جامعت عمان العيب ت لل  اسات العل ا لطيا ل الي  مه و ل 
 ."؟الغامت

اقيوسةقات اضسةابية وا حنرافةات اقعياريةة ليقةديرات عينةة الدراسةة  تجاسةيخر لإلجابة عد الا السةساخ 
عاةةارات أداا الدراسةة اخلاوةةة  سةوغات امييةةار طريقةة اليةةدريا، وةراويةت ميوسةةقات ةقةديرات اي ةةة علة  

عاارا مينوعة بم ( 31)اليدريا عل  عاارات مسوغات امييار طريقة اليدريا اقسجلة ا اققياع الاالمة 
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يا ا جامعةة ، كما بلث ميوسط ةقديرات أع اب اي ة اليةدر (5711)أل  د  مقدار  ( 2723 -2753)
( 1)مةةد السةةقك ) 27525( عمةةان العربيةةة علةة  عاةةارات اققيةةاع اخلاوةةة  ةةربرات امييةةار طرايةةا اليةةدريا

واةةل  النسةةاة أعلةة   مةةد اقعيةةار اقعيمةةد ا اةةل  الدراسةةة (  ٪  23723) ويشةةال  اةةلا اقيوسةةط مةةا سسةةاي 
ااينة كمةا اةو ماةم ا اجلةدوخ ويتي  أن اقيوسقات جابت مي )٪31)  أو(  271 (لليقدير اقرةف  واو

 (.2)ر ا 
الييت ب اليفاألي ليق ميات  ع ا  ه  ت الي  مه علر عبا ات مسوغات اسي  ام ريمقت الي  مه و ل  (3)الج ول 

 الميوسطات الحساب ت واال حيا ات المع ا مت
الميوسر  مبي ات اتي ا  الطيمقت

 الحسابي
اال حياه 
 اليتبت المع ا ي

 5 .  152 2723 . ل   ثارا ةفالري القال  درا القريقة ع
 3 .   225 2722 .ةأكيد اليفاع  بم اقعلا واقيعلا ا أثناب ةنفيل القريقة

 2 . 299 2722 . مناسايعا لياقيا أاداف اققرر
 2 . 209 2722 . درهتا عل  جلب اسياا  القلاة

 1 . 229 2722 .مناسايعا قسيو  اقيعلمم
 2 . 209 2723 .قال  عل  أس  باي  ومسيالشك للمعرفة واقعلوماتسجرهتا   ى ال

 3 . 190 2723 . اسسجامعا م  حميو  اقادا الدراسية
 2 . 229 2733 .دقيقعا اليعاون واليواو  بم اقيعلمم لياقيا أاداف مشرتكة

 9 . 223 2731 . اسيفادهتا مد ماادئ اليعلا اضدي ة
 50 . 200 2735 .ية األساسية كا سيقراب وا سينياجةأكيداا اقعارات العقل

 50 2327 2735 . درهتا عل  ةقدو أيدم  اقعلومات الا اسيا رهتا يوخ اقوةوع
 53 3217 2753 . الينعا القلاة مد اضطوخ عل  اقعلومات اققلوبة

 53 ،922 2753 . متبميعا  لعدد القلاة ا الفط 
 52 9307 2752 .ر الا ةعيمد اليقايا العملأمناسايعا لقايعة اققر 

 51 2327 2753 . مناسايعا لإلمالاسات اقادية والاشرية اقيوافرا ا اجلامعة 
 51 3227 2753 .اسيخدامعا أسشقة وأسالي  ةراعأ الفروق الفردية

 53 9327 2702 .سع  دور اقعلا منجماً لعملية اليعلا و رشاد اقيعلا وةوجيع 
 52 2297 2701 .ن ع و اي ة اليدريا اسيخدامعا و الين  مد سق  اقعلومات   ى القلاة ةقا

 59 2297 2702  درهتا عل  ةقدو معلومات د يقة للقلاة
 30 3337 2703 .دقيقعا مشاركة فعالة للقلاة عرب أسشقيعا اليعليمية

 35 2527 2700 .مناسايعا لقلاة الدراسات العليا
 33 2237 2792 . يعة اقادا العلميةةوافقعا م  طا

 32 2997 2722 .ا  يناع بأتييعا وفاعلييعا
 32 57325 2723 . درهتا عل  دقيا اليواو  م  القلاة
 31 57202 2753 .اميياراا بمض النجر عد وعوبيعا

 27525 .ميوسط ةقديرات   ايل أع اب اي ة اليدريا قربرات امييار طرايقعا
 د اجلدوخ أن اقيوسقات اضسابية ليقديرات أع اب اي ة اليدريا ا جامعة عمان العربية يتي  م   
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اع الاالمةةة للدراسةةات العليةةا عينةةة الدراسةةة علةة  عاةةارات مسةةوغات امييةةار طريقةةة اليةةدريا اقسةةجلة ا اققيةة
 (. 5711)بلث اقد  بم أعل  اليقديرات وأدسااا   يجابت ميااعدا ( 31)

 ةدرا )أعل  اليقديرات قسوغات امييار طرايا اليدريا كان لال  مد العاةارات الياليةة كما يتي  أن 
أثنةةاب ةنفيةةل القريقةةة، ومناسةةايعا ا القريقةةة علةة   ثةةارا ةفالةةري القالةة ، وةأكيةةد اليفاعةة  بةةم اقعلةةا واقةةيعلا 

وسجرهتا   ى القال  لياقيا أاداف اققرر، و درهتا عل  جلب اسياا  القلاة، ومناسايعا قسيو  اقيعلمم، 
عل  أس  باي  ومسيالشك للمعرفة واقعلومات، واسسةجامعا مة  حميةو  اقةادا الدراسةية، ودقيقعةا اليعةاون 

 ي يا ت ةقديرات  ؛(واليواو  بم اقيعلمم لياقيا أاداف مشرتكة، واسيفادهتا مد ماادئ اليعلا اضدي ة
والا موشر  رايب  ي ةشري ( 2732، 2733، 2723، 2723، 2722، 2722، 2722، 2722، 2723)

  ى أن دافةة  ع ةةو اي ةةة اليةةدريا  مييةةار طرايةةا اليةةدريا الةةا يسةةيخدمعا ا ةدريسةة  اةةو  ثارهتةةا ةفالةةةري 
القال ، ودقيقعا اليفاع  واليواو  بين  وبم القلاة، ومناسايعا لياقيا أاداف اققةرر ومناسةايعا قسةيو  

وسالةت أ ةة  اليقةةديرات . دهتا مةد ماةةادئ الةيعلا اضدي ةةةالدراسةةية واسةةيفا القلاةة واسسةةجامعا مة  حميةةو  اقةادا
مناسةةةايعا لقلاةةةة الدراسةةةات العليةةةا، وةوافقعةةةا مةةة  طايعةةةة اقةةةادا العلميةةةة، وا  ينةةةاع بأتييعةةةا )العاةةةارات الياليةةةة 

 ي سالةةةت ( اةةةةةةةةد وعوبيعةةةةةةةةةر عةةةةةوفاعلييعةةةا، و ةةةدرهتا علةةة  دقيةةةا اليواوةةة  مةةة  القلاةةةة، واميياراةةةا بمةةةض النج
والا أي اً مسشر  رةايب  ي يشةري   ى أن ع ةو اي ةة ( 2753، 2723، 2722، 2792، 2700)ةقديرات 

اليةةدريا  يةةار طرايةةا اليةةدريا اقناسةةاة لقلايةة  القةةادرا علةة  دقيةةا اليفاعةة  واليواوةة  مةة  القلاةةة، وجةةابت 
عوبيعا ا اقرةاةةة األمةةريا نةةا يشةةري   ى أن عاارةةةا  ا  ينةةاع بأتييعةةا وفاعلييعةةا واميياراةةا بمةةض النجةةر عةةد وةة

اقنقلةةةا اقوةةةةوعأ والعلمةةةأ ولةةةةيا الشخطةةةأ اةةةو الةةةلل يقةةةةك وراب امييةةةار  لقرايةةةا اليةةةدريا الفعالةةةةة ا 
 . ةدريس 

بةةةم ( 10،0)اةةة  يوجةةةد فةةةرق داخ  يطةةةايياً عنةةةد مسةةةيو  "سيةةةايج السةةةساخ ال الةةة  الةةةلل يةةةنم علةةة  
ريا ا جامعةةةةة عمةةةةةان العربيةةةةة للدراسةةةةةات العليةةةةا لقرايةةةةةا ميوسةةةةقات درجةةةةات امييةةةةةار أع ةةةةاب اي ةةةةةة اليةةةةد

 ".ميمري  اجلنا والرةاة  العلمية وعدد سنوات اخلربا ا اليدريا والاللية؟وفا اليدريا واسرتاةيجيات 
اقيوسقات اضسابية وا حنرافةات اقعياريةة لةدرجات امييةار أع ةاب  تجاسيخر  لإلجابة عد الا السساخ

معة عمان العربية للدراسةات العليةا لقرايةا و سةرتاةيجيات اليةدريا وفةا ميمةري اجلةنا، اي ة اليدريا ا جا
والرةاة العلمية، وسنوات اخلربا اليدريسية، والاللية، وقعرفة د لة الفروق بم اقيوسقات ةمد ميمري اجلنا  

ة العلمية وعدد سةنوات ،  قعرفة د لة الفروق بم اقيوسقات ةمد ميمريات الرةا(ت)  اسيخدايف امياار 
 .(3)  ى (2)كما او مام ا اجلداوخ مد( ANOVA)اخلربا والاللية   اسيخدايف دلي  الياايد األيادل

للميوسطات الحساب ت ل  جات اتي ا   ع ا  ه  ت الي  مه لطيا ل الي  مه (ت) يا ج اتيبا ات (4)الج ول 
 .ل بية الي  مس تك والكل تمجيمعت و ل ميغ ي الجفه واليتبت العلم تك وسفوات ا

   مت ت المحسوبت اال حياه المع ا ي الميوسر الحسابي الع د الجفه
 .325 2027 2722 22 يكور 
 .219 2753 2  سام
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 ا سوبة أومر مد القيمة اجلدولية ا سيايج مقارسة ( ت)أن  يمة ( 2)دوخ ر ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي  مد اجلةةةةةةةةوي
نا .(325)ا سوبة( ت)رات طرايا اليدريا الفعالة ييمعة وفا ميمري اجلنا،  ي بلمت  يمة ميوسط ةقدي

بم ميوسط ةقديرات أع اب اي ة اليدريا ( 0701)يدخ عل  عديف وجود فرق داخ  يطايياً عند مسيو  
يمعةة، أل مد اللكور وبم ميوسط ةقديرات أع اب اي ة اليدريا مةد اإسةام  مييةار طرايةا اليةدريا  ي

أس    عت ة لعام  اجلنا ا امييار طرايا اليدريا واسيخدامعا، وال  النييجةة   ةيفةا مة  سيةايج دراسةة 
الةةةةا ةووةةةةلت   ى أسةةةة  ةوجةةةةد عت ةةةةة لعامةةةة  اجلةةةةنا ا امييةةةةار طرايةةةةا اليةةةةدريا ( 3002)سةةةةلويف واليةةةةويب 

سفسةةعا الجةةروف ا يعملةةون  واسةةيخدامعا، وميالةةد ةفسةةري يلةة  أن أع ةةاب اي ةةة اليةةدريا الةةلكور واإسةةام
 .  سفس قسيو  ااقادية، ويدرسون طلاة دراسات عليا مد 

 (2)الج ول 
ل  جات اتي ا   ع ا  ه  ت الي  مه لطيا ل الي  مه مجيمعت و ل (  ANOVA) يا ج تحل ل اليبامن الحادي 

 ميغ ي اليتبت العلم ت
مجموه  م    اليبامن

 ميوسر الميبعات د جات الحيمت الميبعات
مسيوى  المحسوبتF  مت  الكل ت

 ال اللت
 .355 2227 5507 3 3357 بم ااموعات

 .235 29 517323 دام  ااموعات
  15 517922 الاللأ 

ا سةةةوبة أوةةةمر مةةةد القيمةةةة اجلدوليةةةة ا سيةةةايج مقارسةةةة ( F)أن  يمةةةة (  1)ويتيةةة  مةةةد اجلةةةدوخ ر ةةةا 
ا سةةوبة ( F)عةةة وفةةا ميمةةري الرةاةةة العلميةةة،  ي بلمةةت  يمةةة ميوسةةط ةقةةديرات طرايةةا اليةةدريا الفعالةةة ييم

بةم ميوسةط ةقةديرات أع ةاب ( 0701)نا يدخ عل  عةديف وجةود فةرق داخ  يطةايياً عنةد مسةيو  ( 222)
اي ةةة اليةةدريا مةةد رةاةةة أسةةياي وبةةم ميوسةةط ةقةةديرات أع ةةاب اي ةةة اليةةدريا مةةد رةاةةة أسةةياي مشةةار  وبةةم 

مةد رةاةة أسةياي مسةاعد  مييةار طرايةا اليةدريا ييمعةة، أل أسة    عت ةة  ميوسط ةقديرات اي ة اليةدريا
لعام  الرةاة العلميةة  ا امييةار طرايةا اليةدريا واسةيخدامعا، واةل  النييجةة ةيفةا مة  سيةايج دراسةات عاةد 

 (.3002)السايعأ و ( 3002)وسلويف واليويب  (5929)العاخ 
 (.)الج ول 

ل  جات اتي ا   ع ا  ه  ت الي  مه لطيا ل الي  مه مجيمعت و ل (  ANOVA) يا ج تحل ل اليبامن الحادي 
 ميغ ي ال بية الي  مس ت

مجموه  م    اليبامن
 الميبعات

د جات 
 الحيمت

ميوسر الميبعات 
 الكل ت

  مت 
Fالمحسوبت 

مسيوى 
 ال اللت

 .*022 27215 9257 3 57935 بم ااموعات
 .323 29 527022 دام  ااموعات

  15 517923 اللأ ال
 .(0701)يات دالة  يطايياً عند مسيو  * 
 ا سوبة أكرب مد القيمة اجلدولية ا سيايج مقارسة ميوسط ( F)أن  يمة ( 2)تي  مد اجلدوخ ر ا ةةةةةوي
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ا سةوبة ( F)ةقديرات طرايةا اليةدريا الفعالةة ييمعةة وفةا ميمةري سةنوات اخلةربا اليدريسةية،  ي بلمةت  يمةة 
بةةم ميوسةةط ةقةةديرات أع ةةاب ( 0701)ا يةةدخ علةة  وجةةود فةةروق دالةةة  يطةةايياً عنةةد مسةةيو  نةة( 27215)

اي ة اليدريا  مييار طرايا اليدريا ييمعة ةعا    ى ميمري اخلربا اليدريسية،  والا يشري   ى أتيةة اخلةربا 
المد الفروق، اسيخديف اليدريسية ا امييار طرايا اليدريا الفعالة، وقعرفة لطاحل أل مد الف ات ال تم ة

 (.  3)للمقارسات ال نايية الاعدية، واجلدوخ ر ا ( Scheffe)امياار شيفي  
 (.)الج ول 

م سو ت السيوق ب ن د جات اتي ا   ع ا  ه  ت الي  مه لطيا ل الي  مه و ل ميغ ي ال بية الي  مس ت باسي  ام 
 للمقا  ات ال فا  ت البع مت( Scheffe)اتيبا  ش س ه 

 سفوات 2  ل من  تالس ا
(302.) 

سفوات  وا ل من  2 ك ي من 
10 (3082) 

 سفوات 10 ك ي من 
(3084) 

 .33 .29  (2793)  سنوات 1أ   مد 
 0702  .29 (2732) 50أك ر مد  ا سنوات وا   مد 

  0702 337  (2732) سنوات 50أك ر مد 
خلةربا اليدريسةية كاسةت بةم ف ةة  أ ة  مةةد أن اققارسةات ال ناييةة بةم ف ةات ا( 3)يتية  مةد اجلةدوخ ر ةا 
سةةةنوات، أل أن انةةةا  عت ةةةة بةةةم عةةةدد  1سةةةنوات ولطةةةاحل ف ةةةة األ ةةة  مةةةد  50 ةةا سةةةنوات وأك ةةةر مةةةد 

سنوات اخلربا اليدريسية وامييار طرايا اليدريا واسةيخدامعا  وميالةد ةفسةري يلة  أن ع ةو اي ةة اليةدريا 
دريا لالوس  يريد دقيا ياة ، وضرو  علة  أن يالةون  سةيو  القلي  اخلربا يالون أك ر  اايماماً بقرايا الي

  يقةة  عةةد مسةةيو   متيةة  األك ةةر مةةربا  منةة   ا اليةةدريا، ،وةيفةةا اةةل  النييجةةة مةة  دراسةةة بيةة  وكوسويةة  
(Piel & Conwell,1989) ( 3002)،  ودراسةة السةايعأ (3002)، وختيلك م  دراسة سةلويف واليةويب

 . ة لعام  اخلربا ا امييار طريقة اليدرياالا ةوولت   ى أس    عت 
 (2)الج ول 

ل  جات اتي ا   ع ا  ه  ت الي  مه لطيا ل الي  مه مجيمعت و ل (  ANOVA) يا ج تحل ل اليبامن الحادي 
 ميغ ي الكل ت

مجموه  م    اليبامن
 الميبعات

د جات 
 الحيمت

ميوسر 
 الميبعات الكل ت

  مت 
Fالمحسوبت 

مسيوى 
 ال اللت

 .230 57300 1137 3 57552  ااموعاتبم
 .202 29 527212 دام  ااموعات

  15 517923 الاللأ 
ا سةةةوبة أوةةةمر مةةةد القيمةةةة اجلدوليةةةة ا سيةةةايج مقارسةةةة ( F)أن  يمةةةة (  2)ويتيةةة  مةةةد اجلةةةدوخ ر ةةةا 

نا .(230)ا سوبة ( F)ميوسط ةقديرات طرايا اليدريا الفعالة ييمعة وفا ميمري الاللية،  ي بلمت  يمة 
بم ميوسط ةقديرات أع اب اي ة اليدريا ( 0701)يدخ عل  عديف وجود فرق داخ  يطايياً عند مسيو  

مد كليةة الدراسةات الرتبويةة العليةا و ميوسةط ةقةديرات أع ةاب اي ةة اليةدريا  مةد كليةة الدراسةات القاسوسيةة 
الدراسات اإداريةة واقاليةة العليةا، وبةم ميوسةط العليا وبم ميوسط ةقديرات أع اب اي ة اليدريا مد كلية 
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ةقديرات أع اب اي ة اليدريا مد كلية الدراسات اضاسوبية العليا  مييار طرايا اليدريا الفعالة ييمعةة، 
أل أس    عت ة لعام  الاللية الا يدرع  ا ع و اي ةة اليةدريا  ا امييةار طرايةا اليةدريا واسةيخدامعا 

 (.3002)و سلويف واليويب ( 3002)فا م  سيايج دراسا السايعأ وال  النييجة ةي
 :املدقرتحات -9

 :النيايج الا ةوولت  ليعا الدراسة يقرتت الااي  ما يلأ ا ةوب
بينجةةيا دورات ةدريايةةة علةة  طرايةةا اليةةدريا اضدي ةةة ( اضالوميةةة واخلاوةةة)أن ةقةةويف اجلامعةةات  -2-1

 . يو  معاراهتا اليدريسيةألع اب اي ة اليدريا فيعا  دف رف  مس
ةشةةةةجي  أع ةةةةاب اهلي ةةةةات اليدريسةةةةية ا اجلامعةةةةات علةةةة  ةةةةةرورا اإفةةةةادا مةةةةد سيةةةةايج األ ةةةةام  -2-8

والدراسةات الةا ةعةو بياسةم وةقةوير أسةالي  اليعلةةيا واليةدريا، وةشةجيععا علة  ةنوية  طرايةا اليةةدريا 
 . الا يسيخدموهنا ا ةدريسعا

ريا اليفاعليةةة الةةةا ةسةةةاعد علةة  ةنميةةةة الشخطةةية، وةنميةةةة معةةةارات والرتكيةةا علةةة  طرايةةا اليةةةد -2-3
 . اليفالري والاا  واإلقاب واضوار لد  القلاة
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 المياجع
 :المياجع العيب ت

مالياةةةة األ لةةةو :القةةةاارا . اسةةةرتاةيجيات اليعلةةةيا وأسةةةالي  الةةةيعلا. (3002. )بةةةراايا، يةةةدل عايةةةاص -
 . اقطرية
يلةة ادةاد اجلامعةات العربيةة، . ا داريةة حنو ةفعي  طرايةا ةةدريا العلةويف(. 5999. )ليااضسينية، س -

5999 (22) ،1-15. 
 يةاع العت ةة بةم أسةالي  (. 5991. )اضماد، عاد الرمحد عاد العايا و اعة،عاةد ا  أمةم حممةود -

-539،  5991. واجلايرا العربيةيلة دراسات اخلليج . ةدريا مواد العلويف اإدارية ومسيو  أداب القتب
530. 
أسةةةالي  اليةةةدريا اقسةةيخدمة ا ةنفيةةةل الربسةةةامج اليعليمةةةأ بالليةةةة (. 3003. )ينفيةةة، حممةةةد وةةةد ة -

-25، (22. )3003يوليةة  . يلةةة القةةرابا واقعرفةةة. جامعةةة أيف القةةر  مةةد وجعةةة سجةةر القةةتب –اقعلمةةم 
13. 
ي  خميلفةة ا اليةةدريا علة  الياطةي  الدراسةةأ أثةةر اسةيخدايف اسةال(. 3002. )ييةدر، أمحةد سةيك -

 . 532-92،(12. )3002سايمر . يلة القرابا واقعرفة. جامعة يمار/لقلاة كلية الرتبية 
طرايةا اليعلةيا الشةةاي  اسةيخدامعا بةم أع ةاب اي ةة اليةةدريا ا (. 3001. )الةاعيب، طةتخ عاةد ا  -

سيسان . الاييوسة للدراسات والااوم العلمية. د  طالااهتاجامعة اضسم بد طتخ وأمناط اليعلا اقف لة ل
 (. 5) 2يف، 3001
: القاارا. رؤية معاورا لقرق اليعليا واليعلا. اسرتاسيات اليدرياص(.3002. ) ييون، يسد يسم -

 . عامل الالي 
 . دار الشروق: عمان. أسالي  اليدريا اجلامعأ. (5991. ) ييون، عايش حممود -
مركا : اجلمعورية اليمنيةك ونعاب. طرايا اليدريا بم القدو واضدي (. 3000. )ااشا السامرايأ، -

 . عاادل للدراسات والنشر
األسةالي  اليدريسةية الةا ميارسةعا أع ةاب اي ةة اليةدريا (.3002. )السايعأ، مالةد بةد وةاحل اقةر يف -

 .33-5، (32) .ه5233سنة ، رسالة الرتبية وعلا النفا. ا جامعة اقل  سعود ووساي  ةفعيلعا
ستمة، عادخ أبو العا واخلريسات، مسري عاد سامل و وووافقة، وليد عاد الالةرو  و  قةيط، غسةان  -
 دار ال قافة للنشر واليو ي   :عمان. معاجلة ةقايقية معاورا. طرايا اليدريا العامة(. 3009. )يوسك
ةقةوو مةد  امييةار أع ةاب اي ةة (. 3002). سلويف، طاار عاةد الالةرو و اليةويب، عاةد ا  بةد سةيك -

 32. االةة العربيةة للرتبيةة. اليدريا ا كلية الرتبية بعةربل لقةرق اليةدريا الفعالةة وسةا  دسةم اسةيخدامعا
(3) ،550-519. 
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دار : عمةةةان. أساسةةةيات اليةةةدريا. (3001. )شةةةرب، مليةةة   بةةةراايا وجامةةة ، عاةةةد الةةةرمحد وأبةةةو  يةةةد -
  .اقنااج للنشر واليو ي 

أسالي  اليدريا ا جامعةة اإمةارات العربيةة اقياةدا ودوراةا ا (. 5929. )عاد العاخ، حممد مسري -
. سةةةدوا طرايةةةا اليةةةدريا ا اجلامعةةةات العربيةةةة. دقيةةةا أاةةةداف اليعلةةةيا اجلةةةامعأ ا ادةةةاد اجلامعةةةات العربيةةةة

 .510-553. اداد اجلامعات العربية :عمان
دار وةفاب للنشةر : عمةان. رتاةيجيات اضدي ة ا اليدريا الفعةاخاإس (.3002)عقية، حمسد علأ  -
 . واليو ي 
ا ادةةاد اجلامعةةات  ا السةةايدا ا اجلامعةةة اقسينطةةريةطرايةةا اليةةدري(. 5929. )العمةةر، عةةتب كامةة  -
 .22-20. اداد اجلامعات العربية .عمان. سدوا طرايا اليدريا ا اجلامعات العربية. العربية
 .ثقافة اقعرفة أيف سوق اقعرفة؟ يوخ األيديولوجية اجلديدا للجامعة(. 3002. )وولفجاسج فرواوالد، -

 . 523ة  525، (5) 22، مالي  الرتبية الدويل، اليوسسالو ة جنيك،  االة الفطلية للرتبية اققارسة
طةةر طرايةةا اليةةدريا العامةةة ا ع(. 3002. )القةةت، فخةةر الةةديد وساوةةر، يةةوسا و ةة ، حممةةد جعةةاد -

 . دار الالياب اجلامعأ: العم. كياب مرجعأ. اقعلومات
ربيةة  . يلةةة ادةةاد اجلامعةةات العربيةةة. طةةرق وأسةةالي  اليةةدريا اضدي ةةة(. 3009. )الالةةيتين، ةيسةةري -
 .229-203، (1. )3009ه، اقوافا سيسان 5220ال اين 
يعليمية ا ةدريا مسةا ات وا   ةدريا الوساي  واألسالي  ال(. 5922. )ياغأ، حممد عاد الفيات -

 .501-30،(2. )االة العربية لإلدارا. اإدارا ا اجلامعات العربية
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