
 الرابع البحث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5105-عشر العدد الرابع-مجلة إتحاد الجامعات العربية وعلم النفس ....................................المجلد الثالث
 
 

 88 

 
مدد م ممسة ددل م امددو  ا اددئ  امدددس ا  اادد ة و  ا  ددس  مدد  ئ  ددل   ددة     

 . ام ام   أ      ئعالقاه دد ض  اماغ ة ت
  

 *وصال العمري .د 
 

  اماخص
 

مر  جهةرة مرد  ماررسرة معيارل العيرمب لا ررتد ال ردرعا ال عرر  تعرف  إلى  الدراسة ىذه ىدفت
برخ ال  كل م  الجنا، جالاؤىل  تخ يف ىذه الااررسرت جفيار إذا كرنت الاعياي  أن سةم،نظف 

مررد  ماررسررة معياررل العيررمب ذلررا اسرر خدمت أتاا لقيرررس  جل حقيرر  جالخ ررفا ال درعسررية. ،العياررل
عيررى نارر  فقررفا  79 مرر  تكمنررتفف فيةررر وررفجص الورردب جالل رررت الانرسرر ة، ات ررم  لا رررتد ال رردرعا
العيرمب  جمعياة م  معيارل ،معيار   345عيى عينة م   جزعتثالثل ال درعج، جم  ثم مقيرس ليكفت 

أوررت ن رئج الدراسة إلى أن ج رفظة إربد. دعفعة ال فبية جال عييم فل محابمدارس ال عييم االسرسل  فل
، كارر أورررت الن ررئج كرنرت رفع رة مر  الا مسر   معيال العيمب لا رتد ال درعا ال عر مد  ماررسة 

تُعرى  لا ييرف  معيال العيمب لا رتد ال درعا ال عرر لى جهمت ففجب تالة إحورئير  فل مد  ماررسة إ
لااررسرر ةم معيارل العيررمب  جلورررلا الاعيارررت. أمرر الن رررئج الا عيقررة بررل فجب برري  تقرردعفات ،الجرنا

 ررئج إلرى أورررت النفحسب م ييفي )الاؤىل العيارل، الخ رفا ال درعسرية ، ب لا رتد ال درعا ال عر 
تُعررى  مررد  ماررسررة معياررل العيررمب لا رررتد ال رردرعا ال عررر  عرردب جهررمت فررفجب تالررة احورررئير  فررل 

 جخ فتةم ال درعسية. ،الخ ال  مؤىيةم العيال
 
 
 
 
 
 
 
 
 .األردن، الًنموككلية الرتبية، جامعة *
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 :ةادلقدم -1

ديد نوع اجملتمعع، ومتعتوت دمدمعو. ومعن شئ املتخرج من املنظومة التعليمية العنصر الفعَّال يف حتاالن ديُع
فععرتأ  ن  ك ععر العوامععا دععجوًنا  يف جععودة ىعع ا الن

ُ
فهععو لتععا مًانععا  نلععب جانعع  كبععًن مععن  شععئ ىععو املعلعع .اامل

 ، ودمع نلب نادمو متؤوليات دوجيو دفانا مًونات نملية التعلُّ  حنو األىداف املنشودة. األمهية
لععتعل  يتبلعع  وجععود دفانععا مباشععر بععٌن املًونععات املختلفععة  ن حععدوث نمليععة االرتبععوي  ويؤكععد البحععث

لعملية التعل  وىي: األىداف، وطرائق التدريس، واألنشبة والوسائا التعليمية، واملعتعل ، واملعلع  جاتعات،  
، ُمعععد والتًععوين، ومعلعع  كفععي كمععا يتو ععح عععاح نمليععة التععدريس نلععب معلعع  جيععد ا نععداد  ،(56، 8991

وومافيععا ، يوجععو العمليععة التعليميععة التعلميععة ويرشععدىا، ويمودىععا بشععًا  ،ومهنيععا   ،لح نلميععا  إنععدادا زيعع ا ، ومتعع
والتًنولوجية،  ،تفتر املعرفة العلميةل نظرا  معل  العلوم وال سيما  صحيح. ود داد  مهية املعل  يف ى ا العصر،

 املعلعع  والبيععا  مععرا  بععال  الصعععوبة الععجت لعععا التعععاون بععٌن ، وال مافيععةواالجتمانيععة ،ودعمععد اايععاة اال تصععادية
وبراجمهععا  ،م سياسععتهاومؤستععات إنععداد املعلمععٌن األ ععرت  ن دُمععو   ،نتععبيا ، ويتبلعع  ىعع ا كلععو مععن ا امعععات
والمعععرن  ،دالئعع  متبلبععات الوا عععحبيععث  والتغععًنات اادي عععة املتععتمرة، ،الدراسععية، ودعععدتا لتواكعع  التبععورات

 (.555، 5006ال ي نعيش فيو جزيتون، 
 ن يًععون  لعع ا ينبغععيحتصععيا املتعلمععٌن،  يفويؤكععد البحععث الرتبععوي  ن املعلعع  مععن  ىعع  العوامععا الععجت دععؤور 

املعلعع  فعععاال  يف التععدريس حععت لمععق املتعلمععون  فلععا متععتوت يف التحصععيا. وحععت يتععتبيع املعلعع   ن يععوفر 
فعالية نند زارستو نملية التعلعي ، ال بعد املختلفة ب ويموم بجدوارهللمتعل  يف غرفة الصح املهارات التعليمية 

حتتٌن العملية التعليمية، وي يد من إنتاجية  نلبألن ذلك يتاند  ديد واحح ملفهوم التدريس الفعالحت من
يشعًا نصع   وزعا ال شعك فيعو  ن املعلع  يف رتيعع املراحعا التعليميعة (.Prophy, 1982, p527املعلع  ج

س، وىعععو المععادر نلعععب صععما مواىععع  البلبعععة، ودررتععة األىعععداف التعليميعععة، األسعععا العمليععة التعليميعععة و ركهععا
(. ويُععععد التفانعععا االجتمعععاني، وبنعععا  5005والنععع ول اعععا معععن حيععع  التنظعععًن إ  الوا عععع العملعععي جالصعععمرات، 

 (.Stronge, 2007العال ات ا جيابية مع البلبة دا ا الغرفة الصفية املفتاح للتدريس الفعال ج
إن إذ وماديععة فععظن و يفععة املعلعع  دتم ععا يف نمععا املتعلمععٌن إ  العصععر العع ي يعيشععون فيععو، ويف نصععر املعل

دبععوير بععرامد إنععداد  بعيععدا  نععنوال ميًععن حصععول التععدريس الفعععال  ة دًععوين املعلعع  الفعععال  لععية مهمععة لععي
 رفعع كفايادعو (. وحت يتتىن للمعل  الميام بالدور الع ي وكلعو اجملتمعع بعو، لتعاج إ 5005املعلمٌن جنما، 

يف  ونائهعا، وىعو معا دتععب األمع  إ  وددريبعو   بعا اددمعة ،الالزمة ألدا  نملو؛ األمر ال ي يتبل  إنعداده
 (.5002حتميمو من  الل برامد إنداد املعلمٌن جإبراىي  وبلعاوي، 
؛ 5005؛ النتععدي، 5006جالتفاسععفة،  مععا ذكععرهومععن  دوار املعلعع  ا ديععدة واادي ععة املبلععوب  دا ىععا 

العل  والعععتعل ، ودنويعععع لبلبعععة بعععدرغيععع  ا(، Cooper, 1999؛ 5008؛  بعععو،رة، 5005مرنعععي واايلعععة، 
ة للبلبة  وي ةو يمتها. واملعل  الفعال يظهر زتاس ، سالي  التدريس  دراك  مهية املوحونات الجت يتعلموهنا

وألن املعلع  ىعو العنصعر (. IBO, 2009; Quek, 2005; Worley, 2006 بعات  نلعب العتعل  جلي يعد إ
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واملعععؤور الععع ي يُعتمعععد نليعععو بشعععًا اسعععت نائي يف حتميعععق النتاجعععات املتو ععععة لعععدت البلبعععة جكراسعععنة،  ،الفانعععا
ة   نععوع ودرجععة مععن الًفايععالرتكيعع  نلععب نمليععة إنععداد املعلعع ؛ حععت يععتمًن مععن الوصععول إ جيعع (؛ 5006

(. وزا يدلا نلب ذلعك معا دوصعا Taylor, 2009؛ 5002؛ الشر ي، 5002وا دمان املهين جاا يفي، 
( يف دراستو حرورة االىتمام بنونية املعل  من حيث مسادو الشخصية واملعرفية واملهنية، 5002إليو رواشدة ج

 يًون ىناك إبداع يف التدريس.لودوفًن بيئة مدرسية؛ 
مععة لتعليمهععا للبلبععة  عع  ق واالسععرتاديتيات املالئائعع صععبح إجيععاد البر  بت ايععد الععوني بجمهيععة مععادة العلععومو 

والبحعوث العجت ركع ت نلعب  ،ك عرة الدراسعاتومعع  (. Bursal, 2007; Tosun, 2000اىتمعام البعاح ٌن ج
لعناصعر اايويعة يف نمليعة  ن معل  العلعوم معن ا ومعليتو يف العملية التعليمية التعلمية، اندور معل  العلوم وف

يتتخدمو  فّعاال   ا  دعليمي ا  ،بمل لدد ألدب الرتبوي فاًن  دد، إال  ن معىن التعلي  الفعال ما ي ال غ التعلي 
وا جعععرا ات  ،. فعمليعععة التعلعععي  دتبلععع  معععن املعلععع   ن يمعععوم بتنفيععع  العديعععد معععن األنمعععالاملعلمعععون رتعععيعه 

(. Harris, 1998واملظعاىر التعلوكية املختلفعة ج ،باأل،عا   فعرتة زمنيعة  عددة، ويف بيئعة مع تالتعليميعة، يف
( بجنععو 8919نرفععو ديععك وريعع ر ج العع ي ا دعععددت وجهععات نظععر البععاح ٌن يف دعععريفه  للتععدريس الفّعععال، لعع

والاىعات بيتعر وسعهولة، يف  ،ومععارف ،التعلي  ال ي جيعا املتعلمٌن  ادرين نلب اكتتعاب مهعارات معينعة
 ،ونرفعو المعانود ،التعليميعة( بجنعو  عدرة املعلع  نلعب  دا  املهعام املتصعلة بعاملوا ح 8919حٌن نرفو الشعرالة ج

جنو نملية دنظي  املوا ح الجت يتعل  املتعلمون من  التا دعليما  جيعله   عادرين نلعب ب( 8992و بو  صبع ج
ومتعععتمرا ،  ،ومتنونعععا   ،ودنميعععة املهعععارات، ودمعععومي ذلعععك دموميعععا  شعععامال   ،ودًعععوين االلاىعععات ،اكتتعععاب املعرفعععة

( بجنو نملية اجتمانية يت  فيها 5008ج نرفو مناورو املوا ح الصفية.  لتصبح ب لك نملية التعل  دعلما  يف
 واملتعل  لتحميق  ىداف  ددة. ،التفانا بٌن املعل 

ال بعععد  ن  زارسعععتو مهنعععة التعععدريسواألدوار املختلفعععة بفانليعععة ننعععد  ،مونعععة املهعععاراتجملإن دببيعععق املعلععع  
 ,Saphier and Gowerدوصعا سعافًن وغعوير جمعد التدريس الفعال. ل ينبوي نلب حتديد واحح ملبادئ

ول بعظدارة الصعح، ودنظعي  التعدريس الفععال. يتعلعق اجملعال األ( إ  والوة جماالت دندرج حتتها مبادئ 1987
واحملافظعة نلعب مواصعلة انتعياب األحعداث  التدريس ال ي يتلمن املهعارات املتعلمعة بع ب انتبعاه املتعلمعٌن،

ب األىععداف متععبما ، وبنععا  العال ععات الوديععة مععع املتعلمععٌن، ومرانععاة مبععادئ طععالع املتعلمععٌن نلععالصععفية، وإ
التعل ، والوحوح، والنظعام، والمعدرة نلعب دو يعع جمريعات االحعداث الصعفية. بينمعا يتعلعق اجملعال ال عا  بتنفيع  

بععوات يمعوم املعلع  بادبعاع سلتعلة معن اد إذالتعدريس الع ي يشعما دنفيع  طريمعة معينعة معن طرائععق التعدريس، 
املرسومة بد ة؛ من  جا ااصول نلب الغاية املنشعودة. و معا اجملعال ال العث فيتعلعق باملنهعاج الع ي يمعوم نليعو 
التدريس، حيث دمع مهارات ى ا اجملال يف إطار ا تيار األىداف، ودنظي  احملتوت، ودمومي دعل  املتعلمعٌن. 

 ،(5002الر ي كا معن الفعتالوي ج وووافم( Speicher & Schurter, 1981ودوصا سبيشًن وشوردر ج
( إ   ن  ىعععع  جمععععاالت التععععدريس الفعععععال ىععععي: التخبععععي  ا يععععد، واملنععععاخ الصععععفي، وإوععععارة 5002وكععععالرك ج

  الدافعية، ودنويع  سالي  التدريس، ومناسبة  ،ا  ا دارة الصفية للبلبة.
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 Hudginsوكعون ج ،جن وال انويعة، دوصعا ىيعو  ،ومعن  عالل اسعتبالع ءرا  معديري املعدارس األساسعية 
and Cone, 1992 ،)الصععح ىعععي: املنعععاخ     ن  ىععع  مبععادئ التعععدريس الفععععال الععجت دتعععارس يف غرفعععةإ

ودوصععععلا  وسععععبيك . الععععدرس سععععئلة، و يئععععة غرفععععة الصععععح، واسععععتخدام التع يعععع ، وإهنععععا الصععععفي، وطععععرح األ
ى  جماالت التعلي  الفععال ( من  الل استبالع ءرا  معلمي املرحلة ال انوية إ   ن  Ocepeck, 1994ج

ت  املمارسة ىي: املناخ الصفي، واستخدام التع ي ، و يئة الصح، وطرح األسئلة، وإهنا  الدرس، حبمردبة 
يف العععر ي معععاكنيفٌن ووارن  وشعععاركهما (5002و بعععو زمعععع ج ،دوصعععلا دراسعععة النعععدافو  ودنويعععع امل عععًنات.

ريس الفعال دتعلعق ححعاور نعرأ احملتعوت، ( إ   ن  ى  نناصر التدMacNevin & Warren, 2009ج
 ات املدرس، والتحفي .ببيق، والنواحي التنظيمية، وسلوكوالت

ى ه البحوث  ن  فراد اجملتمعات ال  و د افرتحاالعديد من البحوث إ   مهية التدريس الفعال،  و شار
م ععا  ال يًععون دعلععيمه   جيععدا  واملهنيععة املعمععدة، ننععدما  ،ميلًععون األنشععبة الفعالععة  دارة حيععا   الشخصععية

 ; Atkinson, Derry, Renkl, & Wortham, 2000; Patrick and Smart, 1998ج

Dunne and Wragg,1994; Salvin, 2000لعع لك  ععام  سععتلين  ج .)Astleines, 2007 )
يتعية والتمعومي ا يعد ل نشعبة التدر  ،باستخالص جممونة من املبادئ للتدريس الفعال الجت دعًس التخبعي 

والنفتعية، ومرانعاة المعدرات  ،وىي: دصمي  التعلُّ  العًوس، واشعتمالو نلعب جممونعة معن ادصعائر املعرفيعة
، ودببيمهععا يف لتلععح التععيا ات، ودوجيععو الععتعل  العع اي ،املختلفععة للمتعلمععٌن، ودركيعع ه نلععب اكتتععاب املعرفععة

ا جيابية، ودمليا املشانر التلبية، ودرسيخ مبعادئ ة التعلُّ ، وحتفي  املشانر نلب زيادة كفايلو، ودركي ه يفعود
 .واملهارات العليا ،واملتؤولية، ودن  املعارف األساسية ،االحرتام
 الدراسات السابقة: -2

 الدراسات العربوة: -2-1

ة، و عد وحراجعة األدب التعابق ل حبعاث املتعلمعة حوحعوع التعدريس الفععال دبعٌن  ن ىع ه الدراسعات ك عًن 
حتععال زارسععة املعلمععٌن للتععدريس الفعععال،  يف جوانعع  لتلفععة فهنععاك نععدد مععن الدراسععات اىععت اسععتخدما 

 :ومنها
 ه املبعععادئ معععدت معرفعععة املعلمعععٌن اععع كشعععحإ   ىعععدفا  ، والعععجت(8925دراسعععة  جراىعععا املتعععلما  ج -

معلمعة زعن ( معلمعا  و 525دًونا نينعة الدراسعة معن جو ومتتوت زارسته  تا، ومعرفة  ور بعض املتغًنات. 
  هرت النتعائد نعدم وجعود فعروت ذات داللعة دعع ت ألي معن ا عنس  و و يدرسون يف مدارس وكالة الغوث. 

و شارت النتائد  يلا  إ   ن درجعة زارسعة   و زارسته  تا، املؤىا  و ادربة يف معرفة مبادئ التعلي  ا يد،
 %(.26.81املتوس ، وبلغا نتبة زارستها جمعلمي مبحث العلوم ملبادئ التعلي  ا يد كانا  ريبة من 

( يف مععدت زارسععة معلمععي اااسععوب ملبععادئ التععدريس الفعععال، و وععر متغععًنات 5000وحبععث طوالبععة ج -
( معلمعا ، ومعلمعة. واشعتملا 10ا نس، وادربة، واملؤىا يف ىع ه املمارسعات، دًونعا نينعة الدراسعة معن ج
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اد. و شعارت النتععائد إ   ن معلمعي اااسععوب ميتلًعون درجععة  ( فمععرة موزنعة نلععب دتععة  بععع26األداة نلعب ج
 كبًنة، و شارت  يلا  إ  ندم وجود فروت دع ت ألي من متغًنات الدراسة.

( دراسعععة ىعععدفا إ  دمعععومي معععدت إدمعععان معلمعععي فصعععول الرتبيعععة 5008و جعععرت الصعععمادي، والنهعععار ج -
، ومعدت ا عتالف متعتوت إدمعان ىع ه املهعارات اداصة يف دولة ا مارات املتحعدة ملهعارات التعدريس الفععال
مي مهعارات التعدريس، و  هعرت و  ة مالحظعة لتمعحبت  ا نس، واملؤىا، وادربة يف التعلي . استخدما ببا

النتائد  ن مهارات التخبي ، والتدريس، والتمومي متوفرة بشًا جيد لًن مهعارات التعدريس فا عا غًنىعا.  
ة دععع ت ملتغعًن ا ععنس لصعام املعلمععات، وملتغعًن املؤىععا لصععام ذوي كمعا  شععارت إ  وجعود فععروت ذات داللع

 درجة البًالوريوس، وملتغًن ادربة لصام ذوي ادربة الجت د يد نلب سبع سنوات نلب بعد التدريس.
( بدراسعععة ىعععدفا إ  معرفععة معععدت دببيعععق معلمععي ومعلمعععات الرتبيعععة 5002و ععام الغععع و، وء ععرون ج -

اديععة ملهععارات التععدريس الفعععال، والًشععح نمععا إذا كععان ىنععاك  وععر للخععربة التدريتععية اداصععة باملععدارس ا مار 
( معلمعة زعن يعملعون 92( معلمعا ، وج25وا نس والدورات التدريبية يف ذلك، ودًونا نينة الدراسة من ج

اور: ( فمرة موزنة نلب  ربعة  895يف فصول الرتبية اداصة. و مع البيانات طبما استبانة دًونا من ج
التخبي  للتدريس، وإدارة التعدريس، ودنفيع  التعدريس، ودمعومي التعدريس، و شعارت نتعائد الدراسعة ا  وجعود 
فروت ذات داللة يف مدت دببيق  فراد العينة ملهارات التدريس الفعال دعع ت ملتغعًن ادعربة لصعام ذوي ادعربة 

 المليلة، وملتغًن ا نس لصام املعلمات.
( دراسععة ىععدفا إ  دعععرف وا ععع زارسععة  نلععا  ىيئععة التععدريس ألسععالي  5002جو جععرت التععبيعي  -

التععدريس الفعععال، والاىععا   حنععو زارسععتها، وحتديععد متبلبععات اسععتخدامها يف بعععض جامعععات دول جملععس 
التعاون لدول ادليد العريب. و د  ام الباحث بتصمي  استبانة طبما نلب نينة نشوائية ا تعًنت بالبريمعة 

يععة مععن  نلععا  ىيئععة التععدريس العععاملٌن يف بعععض جامعععات دول جملععس التعععاون لععدول ادلععيد العععريب، الببم
( نلععععوا . ومععععن  ىعععع  مععععا دوصععععلا إليععععو الدراسععععة  ن  ك ععععر  سععععالي  التععععدريس شععععيونا  ىععععي 226ونععععددىا ج

 االسالي  التمليدية، وىناك  لة من  سالي  التدريس الفعال.
ا إ  الًشععح نععن درجععة زارسععة معلمععي العلععوم ملظععاىر ( دراسععة ىععدف5001و جععرت بععين  لععح ج -

التعلي  التعيد ال ي يشًا ج  ا  من مبادئ التعلي  الفعال من وجهة نظر طلبة الصح العاشر األساسي، 
ومدت ا تالف ى ه املظاىر حبت  ا نس، وادربة، واملبحث ال ي يدرسو املعل ، ودًونا نينعة الدراسعة 

( مظهعععرا  للتعلعععي  22و عععد طعععور الباحعععث اسعععتبانة تععع ا الغعععرأ اشعععتملا نلعععب ج( طالبعععا  وطالبعععة. 299معععن ج
التعيد. و د   هرت نتائد الدراسة  ن درجة زارسة معلمي العلوم ت ه املظاىر كانعا  ليلعة، كمعا   هعرت 
ربة وجود فروت يف درجة زارسة معلمي العلوم دع ت ملتغًن ا نس لصعام املعلمعات، وملتغعًن ادعربة لصعام ادع

 المصًنة، وملتغًن املبحث لصام مبحث األحيا .
( دراسععة ىعدفا إ  معرفععة درجعة زارسععة مبعادئ الععتعل  5009و جعرت  بععو سعنينة، ونشععا، و بعاوي ج -

النش  يف ددريس مادة الدراسات االجتمانيعة معن وجهعة نظعر معلميهعا يف معدارس وكالعة الغعوث الدوليعة يف 
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( مبعععد  دت عععا 25( معلمعععا  ومعلمعععة، ودًونعععا  داة الدراسعععة معععن ج20جاألردن. ودًونعععا نينعععة الدراسعععة معععن 
مبعادئ العتعل  النشع . و شعارت نتعائد الدراسعة إ   ن متوسع  دمعدير العينعة لدرجعة زارسعته  كانعا ناليعة، 

 و ن ىناك فرو ا  ذات داللة دع ت ملتغًن ا نس لصام ا ناث، وليتا ىناك فروت دع ت ملتغًن ادربة.
 سات األجنيوة:الدرا -2-2

وءرا  معلمعي املعدارس  ،فحعر دو ععاتإ  ( دراسة ىدفا Ocepeck, 1994و جرت  وسبيك ج -
سععععتة نناصععععر لتععععارة للتعلععععي  الفعععععال الععععجت ميًععععن ه  ال انويععععة يف  لينععععوي، وإنععععديانا، و وىععععايو لدرجععععة زارسععععت

ة غرفععة الصععح، ودنويععع ىععي: املنععاخ الصععفي، وطععرح األسععئلة، و يئععو اسععتخدامها لتحتععٌن فانليععة التععدريس، 
( مبد  وردت يف املمياس نلب اجملاالت التتة التابمة، ودًونا 25امل ًنات، والتع ي ، وإهنا  الدرس. وزع ج

  هعرت نتعائد الدراسعة  ن املعلمعٌن ردبعوا و  ،ومعلمعة يف املعدارس ال انويعة ،( معلما  212العينة العشوائية من ج
: املنعاخ الصعفي، والتع يع ، و يئعة غرفعة الصعح، نلعب النحعو ا يا ت  درجة زارسعته  تعحباجملاالت التتة 

 شارت النتائد  يلا  إ  وجود فروت بٌن زارسة  فراد العينة و وطرح األسئلة، وإهنا  الدرس، ودنويع امل ًنات. 
 نععدم وجععود فععروت بععٌنإ  لصععام املعلمععات، و شععارت النتععائد  يلععا  فعععال دععع ت للتععنس ملبععادئ التعلععي  ال

 .زارسة  فراد العينة للمبادئ دع ت للخربة التدريتية،  و املؤىا العلمي
 املتعلمعٌن املعلمعٌن فهع  بعٌن العجت ىعدفا إ  معرفعة العال عة Butler, 2001)جويف دراسعة بعادلر -
 ،االسعتبانة ااسعتخدم الفّععال، التعلعي  دت عا سعلوكات نلعب زارسعة و عدر   الفّععال يف  مريًعا، للتعلعي 
 ال ي املعل  ىو الفّعال املعل   ن: نتائد الدراسة كشفاو املتعلمٌن.  املعلمٌن ودمارير الشخصية، التواملماب

 وفهمهع  ، ن متتوت زارسة املعلمعٌنإ  و شارت النتائد  يلا   الشخصية، والصفاتK ميتلك املعلومات
 .التشًيا طور يف ي ال ال الفّعال للتعلي 
اسعععة ىعععدفا إ  معرفعععة املمارسعععات التدريتعععية جملمونعععة معععن ( در Turner, 2005و جعععرت دًننعععر ج -

دًونععا نينععة الدراسععة مععن جممونععة مععن و فعالععة.  دععدريسمعلمععي املرحلععة املتوسععبة والعليععا، ومععدت دععوفًن بيئععة 
البيانعات معن  عالل  ا رتععمعن ذوي  عربة نشعر سعنوات. موالعليعا،  ،معلمي العلوم يف املرحلتٌن املتوسعبة

 شععارت نتععائد الدراسععة و  ها املعلمععون يف التععدريس،و بعع  التععدريس الععجت يتعتخدم ،اتواملالحظعع ،املمعابالت
  هعرت  ن لعدت املشعاركٌن  ولًعن النتعائد ن املشاركٌن يوفرون بيئات دعليمية فعالة  الل نملية التدريس، 

   درة حعيفة يف مهارة التمومي.
يس الفعععال مععن معلمععي (دراسععة اععدف الًشععح نععن زارسععة التععدر Sisk, 2007و جععرت سيتععك ج -

 مريًيععععة،البريمععععة االستمصععععائية يف مععععدارس الواليععععات املتحععععدة األ نلععععب العلععععوم يف برنععععامد ددريتععععي يعتمععععد
، واالسعتبانات  معع اسعتخدم الباحعث  دوات املالحظعةو ( معلمعا  ومعلمعة. 90دًونا نينة الدراسة من جو 

  اردفععاع مععر العع ي  دت إمعلمععي العلععوم، األ شععارت نتععائد الدراسععة إ  درجععة زارسععة ناليععة مععن  البيانععات،
 األسالي  التدريتة التمليدية.باملمارنة مع متتوت حتصيا البلبة، ودوسيع احملتوت املعريف لدت املعلمٌن، 
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( دراسعة ىعدفا إ  الًشعح نعن املمارسعات Kuyini & Desai, 2007و جعرت كعويين وديتعي ج -
( فردا  851دًونا نينة الدراسة من جو لمي املدارس يف غانا. ومع ،التعليمية الفعالة من وجهة نظر مديري

والريفيععععة يف منبمععععة غانععععا. و مععععع  ،لتلععععح املنععععاطق االععععرية يف( مععععن املعلمععععٌن 801مععععديرا ، و 50مععععنه  ج
  هععرت نتععائد الدراسععة دععد  و  ببا ععة مالحظععة،فمععرة، و  85البيانععات اسععتخدم الباحععث مميععاس دًععون مععن 

ومعععديري  ،تعععية الفعالعععة لعععدت املعلمعععٌن معععن  عععالل اسعععتتابات املعلمعععٌن  نفتعععه متعععتوت املمارسعععات التدري
 املدارس. و وصا الدراسة بلرورة زيادة دبوير املعلمٌن للمان عاح املمارسات التدريتية الفعالة.

( Roehrig, Turner, Grove & Liu, 2009وليعو ج ،وجعروف ،ودًننعر ،و عام كعا معن رويهعرج -
نععن مععدت التوافععق بععٌن زارسععات املعلمععٌن التدريتععية الفعالععة ممارنععة حمارسععات  بدراسععة ىععدفا إ  الًشععح

( معلمععٌن مععن معلمععي املرحلععة االبتدائيععة للمبتععدئيٌن، 5دًونععا نينععة الدراسععة مععن جو املعلعع  ادبععًن النمععوذج. 
 هرت  و   سلوب املالحظةو  ،و مع البيانات استخدما املمابلة دريس(،سنة  ربة يف الت 20ومعل   بًن ج

نتائد الدراسة  ن بعض املعلمٌن لديه  زارسة نالية للتدريس الفعال، وبعله  ا  ر لديو متتوت زارسة 
 متدٍن.
( دراسعة ىعدفا إ  ممارنعة زارسعة معلمعي املعدارس املتوسعبة Grehory, 2010و جعرت جريهعوري ج -

دًونعا نينعة الدراسعة و  ا تع ه املبعادئ،برنعامد البًالوريع التمليديٌن ملبادئ التدريس الفعال، وزارسعة معلمعي
 اسعععتبانة  معععع البيانعععات، اسعععتخدم الباحعععثو  علمعععة معععن لتلعععح معععدارس منععاطق  وروبعععة( معلمعععا  وم20مععن ج

  هععرت نتععائد الدراسععة وجععود زارسععة ناليععة لععدت معلمععي البًالوريععا، وذات درجععة متوسععبة ملعلمععي املرحلععة و 
 الععة إحصععائيا  لصععام معلمععي البًالوريععا يف جوانعع  التععدريس،املتوسععبة، كمععا   هععرت النتععائد وجععود فععروت د

 مي، وإدارة الصح.والتمو 
 الًعلوق على الدراسات السابقة: -2-3

ومعل  التدريس الفعال دلك الدراسات الجت اىتما  ،ومن الدراسات التابمة الجت دناولا التعلي  الفعال
 & Searlesوكععودكي ج ،دراسععة سععًنلس بتحديععد  صععائر التعلععي  الفعععال، و صععائر املعلعع  الفعععال،

Kudeki, 1987)  دًونعا نينعة و  حول زي ات معل  العلوم الفععال،الجت ىدفا إ  حتديد مدت االدفات
نشععععوائيا  مععععن مععععدارس دابعععععة ملماطعععععة كوبيععععك يف كنععععدا.  ا تععععًنوا( معلمععععا  18( مععععديرا  وج51الدراسععععة مععععن ج

 شععارت نتععائد الدراسععة إ  و  ميعع ة ملعلعع  العلععوم الفعععال،فات امل،وذجععا  موحععحا  فيععو الصعع اسععتخدم الباحععث و 
  ى  اجملاالت الجت ميًن  ن يًون املعل  فيها فعاال ، وميًن من  التا دوجيو ددريس العلوم.

( دراسة ىدفا إ  حتديد ادصائر املمي ة ملعل  العلعوم الفععال معن وجهعة نظعر 8995 جرت ال نيب جو 
نشعععوائيا  معععن رتيعععع معععديريات الرتبيعععة  ا تعععًنوا( معلمعععا  288الدراسعععة معععن جاملعلمعععٌن  نفتعععه . دًونعععا نينعععة 

 ية جمعاالت،( فمرة موزنة نلب ذتان62استخدما الباح ة استبانة اشتملا نلب جو  إربد،والتعلي  يف  افبة 
ودعععدا ا رتيعععع العناصعععر  ،  هعععرت نتعععائد الدراسعععة دماربعععا  يف  عععي  النتعععائد، ونععع ت الباح عععة ذلعععك إ  دعععراب و 
ومععن  ععالل ىعع ا الععرتاب  دظهععر ادصععائر املميعع ة ملعلعع  العلععوم. و كععدت النتععائد  فًريععة للعمليععة التعليميععة.ال
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دعع ت إ  ادعربة يف  كانعا ىنعاك فعروتبينمعا   ،  و ا عنسندم وجود فعروت دعع ت إ   ي معن املؤىعا العلمعي
 سا سنوات.  رب   د يد نلبلصام من التدريس 

الصععح بفععانليته  يف دعلععي   ىععدفا إ  دمصععي معتمععدات طلبععة معلعع  ( دراسععة5009و جععرت العابععد ج
( طالبعا وطالبعة يف التعنة األ عًنة يف مرحلعة البًعالوريوس يف كليعة 882دًونعا نينعة الدراسعة معن جو  العلوم،

ومميعاس  ،اسعتخدم يف الدراسعة ا تبعار حتصعيليو  ردن،وا داب ا امعية التابعة ل نروا يف األ ،العلوم الرتبوية
 شععععارت نتععععائد الدراسععععة إ  امععععتالك طلبععععة معلعععع  الصععععح معتمععععدات إجيابيععععة و  لمعتمععععدات  مععععع البيانععععات،ل

 بفانليته  يف ددريس العلوم.
مل دلععق  التععدريس الفعععال ملبحععث العلععومفععظن  ععاىرة زارسععة  لعلععوم يف جمععاالت اايععاة املختلفععة مهيععة ا ومععع

ا تصععرت الدراسععات نلععب الًشععح نععن مععدت  عيد العععريبونلععب الصعع اىتمامععا  كبععًنا  مععن البععاح ٌن يف األردن،
معرفعععة املعلمعععٌن ملبعععادئ التعععدريس الفععععال، و صعععائر املعلععع  الفععععال، دون الرتكيععع  نلعععب معععدت زارسعععة ىععع ه 

واالنبعالت يف  اولعة جعادة  ،ل ا دًونا لدت الباح ة فًرة التبلعع حنعو ىع ا املوحعوع املعلمٌن.املبادئ من 
مبادئ التدريس الفعال معن معلمعي العلعوم، نلعب انتبعار  ن مبحعث العلعوم معن   لما  اللو  نلب زارسات

املباحعععث املهمعععة يف اايعععاة. ويف حعععدود نلععع  الباح عععة فعععظن ىععع ه الدراسعععة ىعععي األو  معععن نونهعععا العععجت حتعععاول 
استمصا  مدت زارسة معلمي العلوم ملبادئ التدريس الفعال من وجهة نظر املعلمٌن  نفته ، ومدت دعجوًن 

العملية التدريتية يف حو  التبورات اادي ة الجت مرت اا املناىد الرتبوية، و صوصا  التبعورات يف  يفلك ذ
زارسععات املعلمعٌن ملبعادئ التعدريس الفععال معن وجهعة نظععر ، استمصعيا  عا حركعة اال تصعاد املععريف األ عًنة

هن  ى  األك ر  درة نلعب إنبعا   دبٌن املعلمٌن  نفته ، وذلك بافرتاأ صدت استتابات نينة الدراسة، و 
 الصورة الصحيحة ملدت ى ه املمارسات.

 مشكلة الدراسة وأسىلًها: -3

العمليععة  التدريتعية. وحععا  ن املعلعع  يُعععد مععن  نمععدة معلمععي العلععوم زارسععات عت  الدراسععة اااليععة بدراسععة 
زارسععة معلمععي العلععوم ملبععادئ رفععة فععظن مع يبععور العمليععة التعليميععة ن  التعليميععة، يهيععئ املنععاخ العع ي مععن شععجنو

عاح العملية التعليمية التعلُّمية، وفعالية املعلمٌن واملعلمات  املتاندة نلب موراأل، من  ى  التدريس الفعال
معدت دععرف ت ا كلو جا ت ى ه الدراسة اعدف ودبوير املخرجات الرتبوية.  ،ىي املفتاح الرئيس لتحتٌن

 لًشععح نمععا إذا كانععا ىعع ه املمارسععة، ولمععن وجهععة نظععرى  لتععدريس الفعععالزارسععة معلمععي العلععوم ملبععادئ ا
ًنات ا ععنس، واملؤىععا العلمععي، وادععربة التدريتععية. وبالتحديععد، فععظن مشععًلة الدراسععة ختتلععح بععا تالف متغعع

 دتلخر يف ا جابة نن التتا الت ا دية:
  ؟من وجهة نظرى مدت زارسة معلمي العلوم ملبادئ التدريس الفعالما  -

 ته زارسععملععدت معلمععي العلععوم  بععٌن دمععديرات (  =0006جىععا دوجععد فععروت ذات داللععة إحصععائية  -
 ادربة التدريتية؟ املؤىا العلمي،  و دُع ت ملتغًنات ا نس،  و ملبادئ التدريس الفعال
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 هدف الدراسة وأهموًها: -4
 الل ددريته   ئ التدريس الفعالمدت زارسة معلمي العلوم ملبادجا ت الدراسة ااالية ادف معرفة 

 .5080 -5009واملعلمات  نفته ، يف العام الدراسي  ،ملمررات العلوم من  الل استبالع ءرا  املعلمٌن

إهنععا دبحععث يف مععدت زارسععة معلمععي  إذ طبيعععة املوحععوع العع ي دبح ععو ودًمععن  مهيععة الدراسععة اااليععة يف
وااللاىعات  ،واملهعارات ،واملععارف ،لتحديعد ادعربات للغايعة العلوم ملبادئ التدريس الفعال، ويُععد ىع ا ىامعا  

دععرف إ  معا ىعو  بعج ودُععد ىع ه  بعوة  ساسعية حملاولعة ودعممها،  ،الجت ميًن  ن دؤكد اىتمام املعلمٌن تا
فيد معن نتعائد منها، و اولة متعاند   نلعب معا تهعا ودععديلها يف حعو  معا ىعو متو عع. كمعا ميًعن  ن يتعت

دبصعًنى  حبعادئ التعدريس الفعالعة معن  عالل ن، و ن الرتبويع، واملشعرفو ن بالعملية التعليميعةسة املعنيو ى ه الدرا
دعععرف ند املعلمععٌن  نفتععه  يف الالزمععة لنتععاح املعلعع ، والرتكيعع  نليهععا  ععالل العمليععات ا رشععادية، و ععد دتععا

 مدت حتميق ما ىو متو ع منه  يف العملية التعليمية التعلمية.
 الدراسة:  مصطلحات -5

يف وزارة الرتبيععة مععون مبحععث العلععوم شععخاص العع ين يُعل  ىعع  األ: Science Teachersمعلمععو العلععوم 
 والتعلي  األردنية و ا إجرا  الدراسة.

للبلبععة مععن  التععا ميًععن : ىععي نمليععة دنظععي  املوا ععح الععجت  Effective Teachingالفعععالالتععدريس 
 لاىات، ودنمية املهارات.اكتتاب جممونة من املعارف، ودًوين اال

ىعي ا طعار الفًعري الع ي :  The Principles of Effective Teachingالفعالمبادئ التدريس 
يوجو سلوك املعل ، ولدده، ويلعببو يف نمليعة دنظعي  التعلعي  ليصعبح دعلمعا  يف املوا عح الصعفية معن  عالل 

املادة التعليمية، واستخدام مصعادر العتعل ،  نشبة، ونرأالوسائا التعليمية واأل بعاد: دوحيح األىداف، و 
 ،والمععععي  ،وإوععععارة الدافعيععععة، والتع يعععع  والفععععروت الفرديععععة، وإدارة الصععععح والتفانععععا الصععععفي، ودنميععععة املهععععارات

 وااللاىات، والتمومي. و د ُم لا ى ه املبادئ يف الدراسة ااالية بالفمرات الواردة يف األداة.

  :حدود الدراسة -6

 راسة باادود ا دية:دتحدد الد
ا تصععرت الدراسععة نلععب نينععة مععن معلمععي العلععوم التععابعٌن ملديريععة الرتبيععة  :احلدددود ادلكانوددة  -8-3

 والتعلي  التابعة ملنبمة إربد األو  يف األردن

ا تصععرت الدراسععة نلععب نينععة املعلمععٌن  ععالل الفصععا ال ععا  مععن العععام  :احلدددود الامانوددة  -8-4
5009- 5080. 

 تصرت الدراسة نلب نينة من معلمي العلوم يف مدارس نينة الدراسة.ا  احلدود اليشروة: -8-5
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 الطروقة واإلجراءات: -7

 منهج الدراسة: -1 -7

لتحميق  ىداف الدراسة استخدما الباح ة املنهد الوصعفي نظعرا  لتحميمعو  ىعداف الدراسعة، واشعتملا 
تعامععا مععع متغعًن ا ععنس ج ذكععور، انععاث(، مت الو الدراسعة نلععب املتغععًنات ا ديعة: لعجابععة نععن التععؤال ال عا ، 

سععنوات(، واملؤىععا العلمععي جبًععالوريوس  80سععنوات،  ك ععر مععن 80 -5سععنوات،  6-8وادععربة التدريتععية ج
 .ملبادئ التدريس الفعال املعلمٌنمدت زارسة  يففما دون، دراسات نليا(؛ ملعرفة  ور ى ه املتغًنات 

 ادلعاجلة اإلحصائوة: -2 -7

واالحنرفعععات املعياريعععة لعععدرجات زارسععععات  ،املتوسععععبات ااتعععابية حتعععباتعععؤال األول، لعجابعععة نعععن ال
معلمعي العلعوم ملبعادئ كعا جمعال معن اجملععاالت التتععة. ولعجابعة نعن التعؤال ال عا ، مت حتعاب املتوسععبات 

ح نعععن م حتليعععا التبعععاين ال الوعععي املتععععدد جنعععدمي التفانعععا(؛ للًشعععواسعععتخدااتعععابية واالحنرافعععات املعياريعععة، 
 الفروت.
 جمًمع الدراسة وعونًها: -3 -7

البعال   دًون جمتمع الدراسة من رتيع معلمي العلوم يف مدارس مديرية الرتبية والتعلي  ملنبمة إربعد األو 
م،  5080-5009 ععععالل الفصععععا ال ععععا  مععععن العععععام الدراسععععي  مععععن املعلععععيمن واملعلمععععات( 500نععععددى  ج

 ،الباح ععةمععن املميععاس  وزع إذببريمععة متيتععرة،  ا تععًنواا  ومعلمععة، ( معلمعع852دًونععا نينععة الدراسععة مععن جو 
ومعععديري املعععدارس، ونعععدد معععن املعلمعععٌن ذوي العال عععة معععع الباح عععة، ويوحعععح  ،ونعععدد معععن املشعععرفٌن الرتبعععويٌن

 وادربة(. ،واملؤىا العلمي ،ت  متغًنات الدراسة ج ا نسحب( دوزيع افراد نينة الدراسة 8ا دول ج
  3الجدج  )

 ة حسب م ييفات الدراسةالدراسمزعع أففات عينة ت
 الا ييررررررررررررررررررررررررررررررفات

 الاس قية
 الاس معرت

 النس ة الائمعة ال كفار

 الكيية ال فعية الكيل ال فعل

 ا نس
 25 ذكر

852 
2202 

 5505 22  ن ب 80000

 التدريتية ادربة

 25 سنوات 5  ا من 

852 

5500 

 2202 25 سنوات 80إ   5من  80000

 2505 26 سنوات 80 ك ر من 

 العلمي املؤىا
 95 بًالوريوس فما دون

852 
2100 

 5500 52 دراسات نليا 80000
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 :أداة الدراسة -7-4

 دًونا  داة الدراسة من  تمٌن: 
معلومععات شخصععية نععن املتععتتي : ا ععنس، ولععو فئتععان: ج ذكععر، و ن ععب(، واملؤىععا  القسررم الج : -

-8، دراسات نليا(، وادربة التدريتية وتعا والوعة متعتويات جفما دون بًالوريوسالعلمي، ولو متتويان، ج
 (.سنوات 80سنوات،  ك ر من 80 -5سنوات،  6

اشعتما نلعب و ، مدت زارسة معلمعي العلعوم ملبعادئ التعدريس الفععالممياس لتحديد  القسم اللرنل: -
نشعبة، ونعرأ املعادة ا التعليميعة واألاألىعداف، والوسعائ( فمرة، موزنة نلب دتعة  بععاد ىعي: دوحعيح 62ج

والتفانععا  ،والفععروت الفرديععة، وإدارة الصععح ،التعليميععة، واسععتخدام مصععادر الععتعل ، وإوععارة الدافعيععة، والتع يعع 
و عوائ   ،وااللاىعات، والتمعومي. ولبنعا  املميعاس اسعتعانا الباح عة بعجدوات ،والمعي  ،الصفي، ودنميعة املهعارات
واطالنها املتعلمة باملمررات املدرسية املختلفة، با حافة إ   رب ا يف ى ا اجملال،   حباث الدراسات التابمة

؛ ااعع يفي، 8916؛ زيتععون وااباشععنة، 5008وادليلععي،  الًتعع  املتخصصععة ذات العال ععة جالععدليمي نلعب
نلععب  ووزنععا ،الفمععرات م ردبععا(، حيععث Astleitner, 2007؛ 8992؛ المععانود و بععو  صععبع، 5002

 د الدراسة حا يتناس  مع مادة العلوم. بعا
 ادلقواس:صدق  -1 -4 -7

للتجكععد مععن صععدت املميععاس،  امععا الباح ععة بعرحععو نلععب  نععة مًونععة مععن نشععرة  ًمععٌن مععن  سععاد ة   
إبعدا  العر ي يف وحعوح  إلعيه طلبعا  إذومعلمي العلعوم،  ،ومشريف ،ا امعات املتخصصٌن يف مناىد العلوم

 ل ي دنتمي إليو، و د    تلمتال الها إ  اجملال ال ي وردت فيو، ومدت  ياسها الفمرات، ومدت انتمائ
 و  ك ععععر معععن احملًمععععٌن نلععععب كععععا فمععععرة. و ععععد كانععععا  ،٪60واملالحظععععات الععععجت ادفععععق نليهععععا  ،بالتععععديالت

 .الجت     اا رتيعهامالحظا   نلب األداة مرك ة نلب دعديا الصياغة اللغوية لبعض الفمرات، 
 ثيات ادلقواس: -2 -4 -7

وإنعادة  ،للتجكد من وبات املمياس  اما الباح ة باسعتخدام طريمعة وبعات االسعتمرار نعن طريعق اال تبعار 
( معلمععا  20توزيععع املميععاس نلععب نينععة مععن  ععارج نينععة الدراسععة مًونععة مععنجب(، test- re-testجاال تبععار 

وال ا ، و د بلغا  يمة معاما ال بات  ،األول :ومعلمة، وبفارت زمين ممداره  ربعة نشر يوما  بٌن التببيمٌن
معامععا ال بععات ببريمععة االدتععات الععدا لي باسععتخدام معادلععة جكرونبععاخ  لفععا( نلععب  حتعع . كمععا (0012ج

، وىعععي (0021-0062جرتاوحعععا بعععٌن ف(، ونلعععب اجملعععاالت الفرنيعععة، 0092املميعععاس الًلعععي، و عععد بلغعععا ج
 (.5، ودظهر ى ه المي  يف ا دولج معامالت وبات ممبولة ألغراأ الدراسة ااالية
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  4جدج  )ال
 معرمالت ث رت اإلعرتا جاالتسرب الداخيل عيى الاقيرس الكيل جالاجرالت ال فعية

 عدت ال قفات ث رت اإلتسرب الداخيل ث رت اإلعرتا جمجرالتو ،مقيرس ال درعا ال ّعر 

 2 62’0 0011 تمضيا الىدا 

 5 0020 0015 المسرئل ال عيياية جالنشطة

 80 0052 0012 عفض الارتا ال عيياية

 2 0058 0011 اس خداب مورتر ال عيم

 6 51’0 12’0 إثررا الدافعية

 6 55’0 15’0 جال فجب ال فتعة ،ال عىعى

 88 0021 15’0 جال  رعل الو ل ،إتارا الوف

 2 0061 0019 جاالتجرىرت ،جالقيم ،تناية الاةررات

 1 0022 00165 ال قمعم

 62 0092 0012 الكيل لياقيرس

 تصحوح ادلقواس:  -3 -4 -7

(، و عععد وفعععق دعععدريد ليًعععرت ال الوعععي جحععععيح، ومتوسععع ، نعععالٍ إن ،ععع  االسعععتتابة نلعععب األداة يتعععدرج 
ونليعععو، فعععظن  نلعععب درجعععة ميًعععن  ن  وايل لتعععدريد ا جابعععة( نلعععب التععع2، 5، 8 نبيعععا الفمعععرات العععدرجات ج

وانتمعععدت الباح عععة التععععدريد  ،(62(، و دىن درجعععة ىععععي ج828ىعععي ج لصعععا نليهعععا املفحعععوص نلععععب األداة
 نلب النحو ا ي:بية حمن التدرجيات ا نفة ال كر املبلق بغرأ دصنيح املتوسبات ااتا

 (، وىو ال لث األنلب من استتابات العينة. 2 -5.60زارسة نالية من ج -

 استتابات العينة.(، وىو ال لث األوس  من 5.29 -8.60زارسة متوسبة من ج -

 (، وىو ال لث األدىن من استتابات العينة. 8.29 -8حعيفة من ج زارسة -

  إجراءات الدراسة: -8

 الدراسة وفق ادبوات ا دية: جرت

 ذن رمسي لتببيق الدراسة يف مديرية الرتبية والتعلي  ملنبمة إربد األو .إ اما الباح ة بج    -3-:

وال بعععات معععن  ،بتوزيععععو نلعععب نينعععة الصعععدت ، ووبادعععواسدالالت صعععدت املميععع التحمعععق معععن جعععرت -4-:
 الباح ة.

، 5009/5080دوزيعععع املميعععاس نلعععب  فعععراد العينعععة يف الفصعععا ال عععا  معععن الععععام الدراسعععي  جعععرت -5-:
بالتععععاون معععع جممونعععة معععن املشعععرفٌن، وبععععض املعلمعععٌن التعععابعٌن ملديريعععة الرتبيعععة والتعلعععي  ملنبمعععة إربعععد األو ، 

 املمياس. ا ، وبعدىا اسرتجع( يوم20-56ن جواستغر ا مدة التوزيع م
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يف حتليعععا  SPSSم برنعععامد العععرزم ا حصعععائية إ  ذاكعععرة اااسعععوب، واسعععتخدالبيانعععات   د لعععا -6-:
 البيانات لعجابة نن  سئلة الدراسة.

 مًغريات الدراسة:  -9

 اشتملا الدراسة نلب والوة متغًنات ىي:
 ولو فئتان: ج ذكور، اناث(. اجلنس: -3-;

 80سعنوات،  ك عر معن 80 -5سعنوات،  6-8: وتا والوة متعتويات: جروسوةاخلربة الًد -4-;
 سنوات(.

 : ولو متتويان: جبًالوريوس فما دون، دراسات نليا(.ادلؤهل العلمي -5-;

 نًائج الدراسة ومناقشًها:  -11

 دوصلا الدراسة إ  النتائد ا دية:  
ت زارسععة معلمععي العلععوم مععد : " معاالعع ي نععر نلععب :النًددائج ادلًعلقددة بالسددؤا  األو  -11-1

النت  املئوية اداصة باملعلمٌن املتتتيبٌن  حتبا ، لعجابة نن ى ا التؤالو  "؛؟ملبادئ التدريس الفعال
واالحنرافععات املعياريععة  ،املتوسععبات ااتععابيةبا حععافة إ  حتععاب  من كععا فئععة مععن فئععات دععدريد املميععاسحعع

 .ذلكيوحح  (2ا دول جوجماالدو، و  ،اداصة باملمياس
  5جدج  )ال

 جاالنحفافرت الاعيررعة مفت ة تنرزلير  جفقر  ليا مسطرت الحسربية ،جالا مسطرت الحسربية ،النسب الائمعة

 ررم
 الفت ة الاجر 

مقيرس ال درعا ال ّعر  
 جمجرالتو

النس ة الائمعة لياس جي ي  
 ضا  كل فئة:

 الا مس 
 الحسربل

 االنحفا 
 ةعرلي م مسطة ضعي ة الاعيرري

 0056 50525 2005 5205 505 نرأ املادة التعليمية 8 2

 0051 50555 5900 5106 502 إدارة الصح والتفانا الصفي 5 2

 0022 50582 5602 5909 202 الوسائا التعليمية واألنشبة 2 5

 0026 50612 5006 2202 508 إوارة الدافعية 2 6

 0025 50655 5200 2005 502 التمومي 6 9

 0022 50625 6106 2205 209 التع ي  والفروت الفردية 5 5

 0022 50628 6108 2201 208 دنمية املهارات والمي  وااللاىات 2 1

 0020 50258 6608 2500 109 دوحيح األىداف 1 8

 0020 50289 6202 2602 8802 استخدام مصادر التعل  9 2

 4,46 2;4,7 85,7 ;,53 6,7 الكيل لياقيرس
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يف  نرأ املادة التعليمية(  ن نتائد جماالت املمياس جا ت وفما  للرتدي  ا ي: 2ن ا دول جيالحظ م
يف املردبعععة  الوسعععائا التعليميعععة واألنشعععبةيف املردبعععة ال انيعععة، و  والتفانعععا الصعععفي ،إدارة الصعععحاملردبعععة األو ، و 

يف املردبععععة  التع يععع  والفعععروت الفرديعععةيف املردبعععة ادامتععععة، و  التمعععومييف املردبععععة الرابععععة، و  إوعععارة الدافعيعععةال ال عععة، و 
يف املردبعععة ال امنعععة،  دوحعععيح األىعععدافيف املردبعععة التعععابعة، و  والمعععي  وااللاىعععات ،دنميعععة املهعععاراتالتادسعععة، و 

 يف املردبة التاسعة. استخدام مصادر التعل و 

ات زارسات معلمي العلوم ملبعادئ كعا ( إ   ن املتوسبات ااتابية لدرج2ودشًن النتائد يف ا دول ج
باحنراف معياري  (50525جاحنصرت بٌن املتوس  ااتايب  جنفته بجمال من اجملاالت التتعة كما  دروىا 

، واملتوسععع  ااتععععايب (0020جبعععاحنراف معيعععاري ممعععداره ( 50289ج، واملتوسععع  ااتعععايب (0056جممعععداره 
 ريبعة معن   ،  ي  هنعا دتعارس بدرجعة كبعًنة(0052جاره بعاحنراف معيعاري ممعد( 50690جللمتعاالت جمتمععة 

( الرتديععع  األول، ونالحعععظ  نعععو فتلعععح ا تالفعععا  نعععرأ املعععادة التعليميعععة( ج2املتوسععع . ودصعععدر اجملعععال ر ععع  ج
(، و ععد دُععع ت ىعع ه النتيتععة إ   ن الغالبيععة 5جوىريععا  نععن اجملععاالت األ ععرت، كمععا ىععو وارد يف امللحععق ر عع  ج

ق ائعععععع يععععععدركون  مهيععععععة احملتععععععوت العلمععععععي يف مععععععادة العلععععععوم، و مهيععععععة الرتكيعععععع  نلععععععب البر العظمععععععب مععععععن املعلمععععععٌن
واالسرتاديتيات الالزمة لعرأ ىع ا احملتعوت العلمعي، ورحعا يععود التعب   يلعا  إ   مهيعة الرتكيع  نلعب مبعادئ 

 ،نظريععة إن طبيعععة مععادة العلععوم دتبلعع   ن يًععون العععرأ ببريمععة إذىعع ا اجملععال يف مبحععث العلععوم بالعع ات، 
( يف الرتديع  ال عا ، ونالحعظ  نعو فتلعح نعن إدارة الصح والتفانا الصعفي( ج2ونملية. وجا  اجملال ر   ج

(، و د دعود ى ه النتيتعة إ   ن غالبيعة املعلمعٌن يعدركون 5اجملاالت األ رت، كما ىو وارد يف امللحق ر   ج
الدراسععي. ورحععا يعععود التععب   يلععا  إ   مهيععة  ودنظيمععو بالتحصععيا ،العال ععة الوويمععة الععجت دععرب  إدارة الصععح

يت  و و دوات لترب العلوم بشًا رتاني،  ، يتعاملون مع  جه ةلب مبادئ ى ا اجملال ألن املتعلمٌنالرتكي  ن
 والتببيمات املختلفة. ، الل العما دبادل األدوار يف دنفي  األوامر

األول ؛ إذ اجملعاالت زارسعة كانعا مبعادئ اجملعالٌن( إ   ن   عا مبعادئ 2ودشًن النتائد يف ا دول ر   ج 
اسعتخدام مصعادر  ًنة، واجملال الرابع جوحيح األىداف( يف املردبة  با األوالرابع، حيث حّا اجملال األول جد

 ًنة. ونالحظ  نو ال يوجد ا تالف يف ىع ين اجملعالٌن نعن اجملعاالت األ عرت، كمعا ىعو ( يف املردبة األالتعل 
(، وميًععن دفتععًن ىعع ه النتيتععة بملععة إدراك المععائمٌن نلععب  مععور الععدورات التدريبيععة يف 5حععق ر عع  جوارد يف املل

األردن ألمهيعععة دوحعععيح األىعععداف يف دعلععع  املتعلمعععٌن، وإ  صععععوبة دنفيععع  معلمعععي العلعععوم ملبعععادئ اسعععتخدام 
والصععععور يف واألشععععًال مععععاىرا  يف اسععععتخدام الرسععععومات، دتبلعععع  مععععن املعلعععع   ن يًععععون  إذمصععععادر الععععتعل ، 

ن العديد منه  بعض معلمي العلوم، ألالًتاب املعلمي، ورحا  يلا ىناك صعوبة يف استخدام ا نرتنا من 
وسعيلة دعليميعة ومصعدرا  للعتعل ، و عد يععود التعب   يلعا   بوصعفويعا  نمصا  يف مهارات استخدام ا نرتنا 

 نائية منها.ال والسيماإ  ندم دوفر م ا ى ه املصادر يف بعض املدارس، 

و د بينا النتائد يف ا دول ذادو  ن الدرجة الًلية للتعدريس الفععال جعا ت بدرجعة ناليعة، ودتفعق ىع ه 
(، ودراسعة 5009 بعو سعنينة ونشعا و بعاوي ج ودراسعة(، Sisk, 2007سيتعك جالنتيتة معع نتعائد دراسعة 
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ملبادئ التدريس الفعال كانا الجت  شارت نتائتها ا   ن زارسة املعلمٌن ( Grehory, 2010جريهوري ج
(، 8925ناليععة مععن  ععالل  ععدر   نلععب طععرح التتععا الت. وختتلععح مععع نتععائد دراسععة كععا مععن املتععلما  ج

ورويهععرج ودًننععر  (،Kuyini & Desai, 2007ج ، وكععويين وديتععي(Turner, 2005جودراسععة دًننععر
تهعا إ   ن زارسعة  شعارت نتائ العجت (Roehrig, Turner, Grove & Liu, 2009وجعروف وليعو ج

 ,Butler)ج بادلرودتعارأ ى ه النتائد مع دراسة املعلمٌن ملبادئ التدريس الفعال كانا بدرجة متوسبة. 

 الفّععال للتعلعي  ه فهمالجت  شارت ا   ن متتوت زارسة املعلمٌن و  (5001بين  لح ج ، ودراسة2001

  املئوية اداصة باملعلمٌن املتتتيبٌن حمن كا ومل يد من املعلومات حول النت .التشًيا طور يف ي ال ال
واالحنرافععات  ،وحععول األوسععا  ااتععابية ،، وفمععا  جملاال ععاوفئععة مععن فئععات دوزيععع املميععاس لًععا فمععرة مععن فمرادعع

 (.2نظر امللحق جااملعيارية اداصة اا، 
لععة العع ي نععر نلععب: " ىععا دوجععد فععروت ذات دال ؛النًددائج ادلًعلقددة بالسددؤا  الٌدداني  -11-2

دُع ت ملتغعًنات  بادئ التدريس الفعالم ته زارسملدت معلمي العلوم  بٌن دمديرات ( =0.06جإحصائية 
املتوسععبات ااتععابية  حتععبا، لعجابععة نععن ىعع ا التععؤالاملؤىععا العلمععي؟ و  ا ععنس،  و سععنوات ادععربة،  و

ال ععتالف متعععتويات متغعععًنات  اداصععة بالدرجعععة الًليععة ملميعععاس التعععدريس الفعععال دبععععا   واالحنرافععات املعياريعععة
 (.2ا دول ج الدراسة املتتملة، وذلك كما يف

  6جدج  )ال
 جفقر  لا ييفات الدراسة الا مسطرت الحسربية جاالنحفافرت الاعيررعة الخرصة برلدرهة الكيية لاقيرس الدراسة

 االنحفا  الاعيرري الا مس  الحسربل الاس معرت الا ييف الاس قل

 ا نس
 0056 50620 ذكر

 0052 50555  ن ب

 ادربة
 0050 50625 سنوات 5  ا من 

 0055 50582 سنوات 80إ   5من 

 0056 50692 سنوات 80 ك ر من 

 0056 50692 بًالوريوس فما دون الاؤىل العيال الاسيكل

 0052 50622 دراسات نليا

اداصعة بالدرجعة الًليعة ملميعاس  ( وجعود فعروت  اىريعة بعٌن املتوسعبات ااتعابية2يالحظ معن ا عدول ج
الظاىرية  الدراسة نالة نن ا تالف متتويات متغًنات الدراسة املتتملة. وللًشح نن داللة ى ه الفروت

ملميععاس الدراسععة، وفمععا  ملتغععًنات الدراسععة   جععري حتليععا التبععاين ال الوععي جنععدمي التفانععا( نلععب الدرجععة الًليععة
 (.6وذلك كما يف ا دول ج ،املتتملة
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  7جدج  )ال
 ن رئج تحييل ال  رع  عيى الدرهة الكيية لاقيرس الدراسة جفقر  لا ييفات الدراسة الاس قية

مجامع  مودر ال  رع 
 الافبعرت

ترهة 
 الحفعة

م مس  
الداللة    الاحسمبة الافبعرت

 اإلحورئية
 00051 20925 00519 8 00519 ا نس
 00252 80085 00069 5 00881 ادربة
 00126 00021 0.005 8 00005 ؤىا العلمي املتلًيامل

   00061 881 50152 ادبج
    855 20562 الًلي

بعععٌن  (  =0006ج( وجعععود فعععروت ذات داللعععة إحصعععائية ننعععد متعععتوت الداللعععة 6يتلعععح معععن ا عععدول ج
نس لصععام املتوسععبٌن ااتععابيٌن اداصععٌن بالدرجععة الًليععة ملميععاس الدراسععة يُععع ت ال ععتالف فئععجت متغععًن ا عع

املعلمعععات ممارنعععة بعععاملعلمٌن. و عععد يعععع ت ذلعععك إ   ن املعلمعععات  ك عععر الت امعععا  بتببيعععق مبعععادئ التعععدريس معععن 
 هنعع  رتيعععا  فلعععون  معععاملعلمععٌن، و هنععن لرصععن نلععب زارسععة مبععادئ التععدريس بشععًا  دت مععن املعلمععٌن، 

(، ودراسععععة Ocepeck, 1994للعععدورات التدريبيعععة نفتععععها. ودتفعععق ىعععع ه النتيتعععة معععع دراسععععة  وسعععبيك ج
( 5009(، ودراسة  بو سنينة ونشا و باوي ج5002(، ودراسة الغ و وء رين ج5008الصمادي والنهار ج

حصائيا  بٌن دمديرات املعلمٌن واملعلمات ملدت زارسعته  ملبعادئ وت دالة إالجت  شارت نتائتها إ  وجود فر 
وختتلح نتائد الدراسة ااالية مع نتائد دراسة كا من  ولصام املعلمات. ،  ا نسال دع ت إالتدريس الفع

ا ا  نعععععدم وجعععععود فعععععروت بعععععٌن دمعععععديرات مععععع(، العععععجت  شعععععارت نتائته8925(، واملتعععععلما  ج8995العععع نيب ج
( العجت 5000واملعلمات ملدت زارسته  ملبعادئ التعدريس الفععال، كمعا ختتلعح معع دراسعة طوالبعة ج ،املعلمٌن

 فروت دع ت ملتغًن ا نس. ندم وجودإ   شارت نتائتها 
يف املتوسعععبات ااتعععابية اداصعععة بالدرجعععة  ( =0006ج ي بعععا وجعععود فعععروت ننعععد متعععتوت الداللعععة ومل

و عععد يعععع ت ذلعععك إ   ن رتيعععع املتعععتويات مشعععرتكة يف  ،املؤىعععا العلمعععيالًليعععة ملميعععاس البحعععث دُعععع ت ملتغعععًن 
لععع رتيععع  يدرسعوهنا يف ا امعععات املختلفععة، كمعا ختواألكادمييعة نتيتععة دشععابو املتعا ات الععجت ،املعرفعة الرتبويععة
ودتفق نتائد ى ه الدراسعة معع نتعائد كعا معن دراسعة   ونا  اددمة،  الربامد التدريبية نفتها يف املتتويات إ
(، الععععجت 5000(، وطوالبععععة جOcepeck, 1994و وسععععبيك ج (،8925(، واملتععععلما  ج8995العععع نيب ج

وت دالععة احصععائيا  دععع ت ا  املؤىععا العلمععي. وختتلععح ىعع ه النتيتععة مععع دوصععلا نتائتهععا إ  نععدم وجععود فععر 
 .  وجود فروت دع ت ملتغًن املؤىا العلمي(، الجت  شارت إ5008والنهار ج ،دراسة الصمادي

يف املتوسعععبات ااتعععابية اداصعععة بالدرجعععة  ( =0.06جوجعععود فعععروت ننعععد متعععتوت الداللعععة  ي بعععا ومل
، و د يع ت ذلك إ   ن رتيع املعلمٌن واملعلمات انتادوا ادربة التدريتيةملتغًن الًلية ملمياس البحث دُع ت 

زععا  دت ا  فمععداهن  الععدافع  نلععب امتععداد  ععدمته  التدريتععيةودًرارىععا  ،زارسععة األسععالي  التدريتععة نفتععها
بد ىنعا معن مراجععة واداصة. وال  ،والنمو املهين، وانشغات  بجمورى  الشخصية ،ر، وندم املتابعةيحنو التبو 
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ىيله  يف األردن. ودتفععععق ىعععع ه النتيتععععة مععععع نتععععائد دراسععععة كععععا مععععن املتععععلما  ، ودععععجبععععرامد إنععععداد املعلمععععٌن
(، 8995(. وختتلععح مععع دراسععة العع نيب ج5000(، وطوالبععة جOcepeck, 1994و وسععبيك ج (،8925ج
ة ونشعععععا و بعععععاوي (، ودراسعععععة  بعععععو سعععععنين5002(، ودراسعععععة الغععععع و وء عععععرين ج5008الصعععععمادي والنهعععععار جو 
  شارت نتائتها إ  وجود فروت دع ت لصام متغًن ادربة. إذ(؛ 5009ج

نيعععة جملعععاالت مميعععاس اداصعععة بالعععدرجات الفر  واالحنرافعععات املعياريعععة ،املتوسعععبات ااتعععابية و عععد حتعععبا
 (.5 تالف متتويات متغًنات الدراسة املتتملة، كما يف ا دول جالبحث دبعا  ال

  8جدج  )ال
 ت ال فعية لاجرالت مقيرس الدراسة، سطرت الحسربية جاالنحفافرت الاعيررعة الخرصة برلدرهرالا م 

 جفقر  لا ييفات الدراسة الاس قية.
 مجرالت

 ال درعا ال عَّر 
 الا ييفات
 الا مس  الاس معرت الاس قية

 الحسربل
 االنحفا 
 الاعيرري

 دوحععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععيح
 األىداف

 0028 50225 ذكر ا نس
 0022 50629  ن ب

 ادربة
 0020 50220 سنوات 5  ا من 

 0022 50662 سنوات 80إ   5من 
 0028 50219 سنوات 80 ك ر من 

 0020 50252 بًالوريوس فما دون املؤىا العلمي املتلًي
 0021 50262 دراسات نليا

 الوسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععائا
 التعليميععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة

 واألنشبة

 0021 50600 ذكر ا نس
 0020 50515  ن ب

 ادربة
 0020 50556 سنوات 5  ا من 

 0028 50552 سنوات 80إ   5من 
 0020 50692 سنوات 80 ك ر من 

 0051 50525 بًالوريوس فما دون املؤىا العلمي املتلًي
 0029 50685 دراسات نليا

 نعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععرأ
 املعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععادة

 التعليمية

 0051 50528 ذكر ا نس
 0052 50592  ن ب

 ادربة
 0056 50528 سنوات 5  ا من 

 0056 50519 سنوات 80إ   5من 
 0055 50519 سنوات 80 ك ر من 

 0056 50521 بًالوريوس فما دون املؤىا العلمي املتلًي
 0055 50520 دراسات نليا

 اسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتخدام
 0020 50220 ذكر ا نس مصععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععادر

 0020 50221  ن ب
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 التعل 
 ادربة

 0022 50522 سنوات 5  ا من 
 0020 50600 سنوات 80إ   5من 

 0020 50229 سنوات 80 ك ر من 

 0020 50221 بًالوريوس فما دون املؤىا العلمي املتلًي
 0020 50265 دراسات نليا

 إوععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععارة
 الدافعية

 0022 50658 ذكر ا نس
 0025 50692  ن ب

 ادربة
 0020 50689 سنوات 5  ا من 

 0022 50622 سنوات 80إ   5من 
 0022 50520 سنوات 80 ك ر من 

 0022 50652 بًالوريوس فما دون املؤىا العلمي املتلًي
 0021 50569 دراسات نليا

 التع يععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع 
 والفعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععروت

 الفردية

 0022 50682 ذكر ا نس
 0026 50655  ن ب

 ادربة
 0028 50605 سنوات 5  ا من 

 0022 50500 سنوات 80إ   5من 
 0022 50650 سنوات 80 ك ر من 

 0026 50665 بًالوريوس فما دون املؤىا العلمي املتلًي
 0028 50655 دراسات نليا

 إدارة
 الصععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععح
 والتفانعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععا

 الصفي

 0025 50522 ذكر ا نس
 0055 50516  ن ب

 ادربة
 0055 5.585 سنوات 5  ا من 

 0020 50525 سنوات 80إ   5من 
 0051 50596 سنوات 80 ك ر من 

 0020 50562 بًالوريوس فما دون املؤىا العلمي املتلًي
 0052 50592 دراسات نليا

 دنميععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة
 املهعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععارات
 والمععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععي 

 وااللاىات

 0022 50622 ذكر ا نس
 0021 50629  ن ب

 ادربة
 0025 50629 سنوات 5  ا من 

 0026 50650 سنوات 80إ   5من 
 0028 50655 سنوات 80 ك ر من 

 0022 50629 بًالوريوس فما دون املؤىا العلمي املتلًي
 0022 50625 دراسات نليا

 0028 50225 ذكر ا نس التمومي
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 0020 50525  ن ب

 ادربة
 0052 50685 سنوات 5  ا من 

 0028 50508 سنوات 80إ   5من 
 0025 50659 سنوات 80 ك ر من 

 0025 50615 وريوس فما دونبًال املؤىا العلمي املتلًي
 0026 50296 دراسات نليا

( وجعععود فعععروت  اىريعععة بعععٌن املتوسعععبات ااتعععابية اداصعععة بالعععدرجات الفرنيعععة 5ُيالحعععظ معععن ا عععدول ج 
جملاالت ممياس الدراسعة نالعة نعن ا عتالف متعتويات الدراسعة املتعتملة، ودشعًن النتعائد إ   ن املتوسعبات 

من اجملاالت التتعة بالنتعبة ملتغعًن ا عنس، كمعا معلمي العلوم ملبادئ كا جمال  ااتابية لدرجات زارسات
واملتوسعع   ،(0022جبععاحنراف معيعاري ممعداره ( 50629ججنفتعه  احنصعرت بععٌن املتوسع  ااتعايب ب عدروىا 
 ريبععة مععن املتوسعع .   هنععا دتععارس بدرجععة كبععًنة،  ي إ(0052جبععاحنراف معيععاري ممععداره  (50592جااتععايب 

 لصعام املعلمعات، و عد دُعع ت ىع ه النتيتععة( الرتديعع  األول، ( جنعرأ املعادة التعليميعة2صعدر اجملعال ر ع  جود
 دت من املعلمٌن ال كور. وفيما  نلب حنوق نرأ املادة التعليمية ائ   ن املعلمات لرصن نلب زارسة طر إ

بععععاحنراف معيععععاري ممععععداره  (50219جاحنصععععرت املتوسععععبات بععععٌن املتوسعععع  ااتععععايب يتعلععععق حتغععععًن ادععععربة، 
  هنعا دتعارس بدرجعة كبعًنة،  ي إ(0051جبعاحنراف معيعاري ممعداره  (50596جواملتوسع  ااتعايب  ،(0028ج

لصععام  الصععفي( الرتديعع  األول، والتفانععا ،( جإدارة الصععح2ودصععدر اجملععال ر عع  ج  ريبععة مععن املتوسعع ،
ا   ن معلمعي ىع ه الفئعة اكتتعبوا ادعربة  تعةسعنوات(، و عد دُعع ت ىع ه النتي 80 صحاب ادعربة ج ك عر معن 

 وسع. وفيما يتعلق حتغًن املؤىا العلمي، مدرة نلب التفانا بشًا الالًافية يف كيفية التعاما مع البلبة، و 
واملتوس  ااتعايب  (0020جباحنراف معياري ممداره ( 50265جاحنصرت املتوسبات بٌن املتوس  ااتايب 

ودصععدر   ريبععة مععن املتوسعع ،  هنععا دتععارس بدرجععة كبععًنة،  ي إ(0052جممععداره بععاحنراف معيععاري  (50592ج
العليعا، و عد دُعع ت ىع ه  الصفي( الرتدي  األول، ولصام الدراسعات والتفانا ،( جإدارة الصح2اجملال ر   ج
دارة    ن ذوي الدراسععات العليععا لععديه   فلععا األسععالي  اادي ععة يف كيفيععة التعامععا مععع البلبععة، وإالنتيتعة إ

 اسعتخدمتوالصح؛ ولتحديعد  ي نعوع معن حتليعا التبعاين جحتليعا دبعاين والوعي متععدد  م حتليعا دبعاين والوعي( 
الباح ة  ادف الًشح نن الداللة ا حصائية للفروت الظاىرية التالفة ال كر. فمد مت حتعاب مععامالت 

مياس الدراسة مع إجرا  ا تبعار باردلعا االردبا  اداصة بالعال ة االردباطية بٌن الدرجات الفرنية جملاالت م
 (.2للًشح نن الداللة ا حصائية للعال ة االردباطية وفما  ملتغًنات الدراسة املتتملة، كما يف ا دول ج
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 معرمالت االرت رص بي  الدرهرت ال فعية لاجرالت مقيرس الدراسة جن رئج اخ  رر بررتيت لةر

 ة الاس قيةجفقر  لا ييفات الدراس

 العالررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة

 االرت رطية

 تمضررررررريا
 الىدا 

 المسررررررررئل
 ال عييايررررة
 جالنشطة

 عررررررررررفض
 الاررررررررررتا
 ال عيياية

 اس خداب
 موررررررررتر
 ال عيم

 إثررررررررررررررررا
 الدافعية

 ال عىعررررررى
 جال فجب
 ال فتعة

 إتارا
 الوررررررررف
 جال  رعل
 الو ل

 تنايرررررررررررررررررررررررررررة
 الاةرررررررررررررات
 جالقررررررررررررررررررررررريم
 جاالتجرىرت

 ال قمعم

         8 دوحيح األىداف

عليميعععععععععععععععععععععة الوسعععععععععععععععععععععائا الت
 واألنشبة

2,54 8        

       8 2,62 2,67 نرأ املادة التعليمية

      8 2,73 2,69 2,55 استخدام مصادر التعل 

     8 2,55 :2,7 ;2,4 ;2.4 إوارة الدافعية

    8 ;2,6 2,79 2,83 2,55 2,59 التع ي  والفروت الفردية

إدارة الصععععععععععح والتفانععععععععععا 
 الصفي

2,65 2,58 2,8; 2,78 2,75 2,87 8   

دنميععععععععة املهععععععععارات والمععععععععي  
 وااللاىات

2,58 2,52 2,6; 2,6; 2,67 2,75 2,6: 8  

 8 2,73 ;2,8 2,85 :2,5 2,77 ;2,7 :2,5 2,69 التمومي

Bartlett's 
Test of 
Sphericity 

 الداللة اإلحورئية ترهة الحفعة ال قفع ية 4كر نس ة الرهحية

00000 742,92; 22 00000 

بعٌن (  =0006ج( ندم وجود دناس  ذي داللة إحصائية نند متتوت الداللعة 2تبٌن من ا دول جي 
زا يُعين  وفما  ملتغًنات الدراسة املتتملةنناصر مصفوفة الوحدة و نناصر مصفوفة بوا ي التباينات املصاحبة، 

امالت االردبا  دراوحا ويالحظ  ن  ي  مع .وجود نال ات بٌن الدرجات الفرنية جملاالت ممياس الدراسة
واجملعععاالت األ عععرت. وميًعععن دفتعععًن ىععع ه المعععي  ملععععامالت االردبعععا   ،( بعععٌن كعععا جمعععال0.59-0.59بعععٌن ج

بتععدا ا الععدرجات الفرنيععة جملععاالت الدراسععة، و ن ىعع ه اجملععاالت دتععتخدم  ععالل املو ععح التعليمععي يف رتيععع 
املتعععدد جنعدمي التفانععا( نلععب الععدرجات الفرنيععة  اسعتخدام حتليععا التبععاين ال الوععي ا تلععب العمععاتعع ا   و ادعو؛

  (.1جملاالت ممياس الدراسة وفما  ملتغًنات الدراسة املتتملة، كما يف ا دول ج
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 ن رئج تحييل ال  رع  اللالثل الا عدت عيى الدرهرت ال فعية باجرالت مقيرس 

 جفقر  لا ييفات الدراسة الاس قية الدراسة

 خ  رر الا عدتاال الثف
 رياررررررررررررررررررررررررررررة
 االخ  رررررررررررررررررر

 الا عدت

  
 الكييررررررررررررررررررررررة
 الاحسمبة

 ترهررررررررررررررررررررررررررة
 حفعررررررررررررررررررررررررررررة

 ال فضية

 ترهرررررررررررررررررررررررررررررررررة
 حفعررررررررررررررررررررررررررررررررررة

 الخطأ

 الداللرررررررررررررة
 اإلحورئية

 الجنا
Hotelling's 

Trace 
00529 20285 9 880 00008 

 Wilks' Lambda 00150 80525 81 550 00506 الخ فا

الاؤىرررررررررررررررل العيارررررررررررررررل 
 الاسيكل

Hotelling's 
Trace 

00092 80898 9 880 00201 

ملتغعًن ا عنس (   =0.06ج( وجود  ور ذي داللة إحصائية نند متتوت الداللعة 1يتبٌن من ا دول ج
و عد يعع ت ذلعك كمعا ذكعر سعابما  إ   ن املعلمعات  نلب الدرجات الفرنية جملاالت ممياس الدراسعة جمتمععة،

علمات لرصن نلب زارسة مبادئ التدريس  ك ر الت اما  بتببيق مبادئ التدريس الفعال من املعلمٌن، و ن امل
( إ  نععدم وجععود  وععر ذي داللععة إحصععائية ننععد متععتوت 1كمععا يشععًن الععدول ج   دت مععن املعلمععٌن، نلععب حنععو
لًعا معن متغعًني الدراسعة جادعربة، املؤىعا العلمعي( نلعب العدرجات الفرنيعة جملعاالت  (  =0006جالداللعة 

ومعععؤىال    ،واملعلمعععات نلعععب ا عععتالف  عععربا   ،املعلمعععٌن مميعععاس البحعععث، و عععد يُعععع ت ذلعععك إ   ن رتيعععع
العلميععة  لعععوا إ  دورات ددريبيععة  كتععبته  األسععالي  الًافيععة لتببيععق مبععادئ التععدريس الفعععال، حععت لععو  

مليلععة. ولتحديععد نلععب  ي مععن الععدرجات الفرنيععة جملععاالت مميععاس البحععث، كععان  وععر الربة ادععذوي مععن كععانوا 
ليعا التبععاين ال الوعي نعدمي التفانعا نلعب الععدرجات الفرنيعة جملعاالت مميعاس البحععث، حت  جعريمتغعًن ا عنس، 

 (.9وفما  ملتغًنات الدراسة املتتملة، كما يف ا دول ج
  ;جدج  )ال

 جفقر  لا ييفات الدراسة الاس قية ن رئج تحييل ال  رع  اللالثل عيى الدرهرت ال فعية لاجرالت مقيرس الدراسة
 مورررررررررررررررررررررررردر

 ال  رع 

 ييرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررفالا 
 ال ربع

 مجاررررررررررررمع
 الافبعرت

 ترهررررررررررررررررررررررررررررة
 الحفعة

 م مسرررررررر 
 الافبعرت

  
 الاحسمبة

 الداللرررررررررررررررررررررررررررة
 اإلحورئية

 الجنا

 00005 4:;,; 80220 8 80220 دوحيح األىداف

الوسعععععععععععععععععععائا التعليميعععععععععععععععععععة 
 واألنشبة

00922 8 00922 :,754 00002 

 00552 80225 00095 8 00095 نرأ املادة التعليمية

 00522 80222 00555 8 00555 استخدام مصادر التعل 

 00655 00229 00025 8 00025 إوارة الدافعية

 00225 00988 00802 8 00802 التع ي  والفروت الفردية

إدارة الصععععععععح والتفانععععععععا 
 الصفي

00010 8 00010 00916 00252 
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دنميععععععة املهععععععارات والمععععععي  
 وااللاىات

00000 8 00000 00000 00911 

 00008 880259 80265 8 80265 التمومي

 الخ فا

 00062 20002 00222 5 00152 دوحيح األىداف

الوسعععععععععععععععععععائا التعليميعععععععععععععععععععة 
 واألنشبة

00021 5 00052 00581 00106 

 00551 00251 00028 5 00058 نرأ املادة التعليمية

 00025 20552 00602 5 80009 استخدام مصادر التعل 

 00220 80889 00821 5 00525 إوارة الدافعية

 00228 00999 00811 5 00525 التع ي  والفروت الفردية

إدارة الصععععععععح والتفانععععععععا 
 الصفي

00852 5 00055 00250 00220 

دنميععععععة املهععععععارات والمععععععي  
 وااللاىات

00022 5 0.085 00886 00195 

 00222 00122 00099 5 00899 التمومي

 الاؤىررررررررررررررررررررل
 العياررررررررررررررررررررررل
 الاسيكل

 00125 00020 00005 8 0.005 دوحيح األىداف

الوسعععععععععععععععععععائا التعليميعععععععععععععععععععة 
 واألنشبة

00591 8 50591 50258 00805 

 00956 00005 00000 8 00000 نرأ املادة التعليمية

 00225 00558 00095 8 00095 استخدام مصادر التعل 

 00502 80528 00502 8 00502 إوارة الدافعية

 00121 00022 00002 8 00002 التع ي  والفروت الفردية

إدارة الصععععععععح والتفانععععععععا 
 الصفي

00028 8 00028 00602 00210 

دنميععععععة املهععععععارات والمععععععي  
 وااللاىات

00005 8 00005 00086 0.905 

 00220 00965 00882 8 00882 التمومي

 الخطأ

   00822 881 820055 دوحيح األىداف

الوسعععععععععععععععععععائا التعليميعععععععععععععععععععة 
 واألنشبة

850956 881 00880   

   00055 881 259’2 دة التعليميةنرأ املا



 5105-عشر العدد الرابع-مجلة إتحاد الجامعات العربية وعلم النفس ....................................المجلد الثالث
 
 

 999 

   00866 881 810522 استخدام مصادر التعل 

   00852 881 820659 إوارة الدافعية

   00881 881 820982 التع ي  والفروت الفردية

إدارة الصععععععععح والتفانععععععععا 
 الصفي

90625 881 00018   

دنميععععععة املهععععععارات والمععععععي  
 وااللاىات

850112 881 00822   

   00889 881 820028 التمومي

 الكيل

    855 890859 دوحيح األىداف

الوسعععععععععععععععععععائا التعليميعععععععععععععععععععة 
 واألنشبة

820520 855    

    855 20115 نرأ املادة التعليمية

    855 890655 استخدام مصادر التعل 

    855 860012 إوارة الدافعية

    855 820525 التع ي  والفروت الفردية

الصععععععععح والتفانععععععععا  إدارة
 الصفي

90180 855    

دنميععععععة املهععععععارات والمععععععي  
 وااللاىات

850955 855    

    855 860259 التمومي

( بععععٌن  =0006ج( وجععععود فععععرت ذي داللععععة إحصععععائية ننععععد متععععتوت الداللععععة 9يتلععععح مععععن ا ععععدول ج
، والوسععععائا التعليميععععة املتوسععععبٌن ااتععععابيٌن اداصععععٌن بالععععدرجتٌن الفععععرنيتٌن جملععععاالت: جدوحععععيح األىععععداف

بينمععا مل دًععن  لصععام املعلمععات ممارنععة بععاملعلمٌن ًن ا ععنسواألنشععبة ، والتمععومي( يُععع ت ال ععتالف فئععجت متغعع
( بععٌن املتوسععبٌن ااتععابيٌن اداصععٌن   =0006ننععد متععتوت الداللععة جذات داللععة إحصععائية ىنععاك فععروت 

ال عتالف فئعجت متغعًن ا عنس. ورحعا دععود ىع ه النتيتعة  بالدرجتٌن الفرنيتٌن جملعاالت الدراسعة األ عرت يُعع ت 
 ك ععر  إ   هنععن كمععا ذكععر سععابما  ا   ن املعلمععات  ك ععر حرصععا  نلععب دببيععق مبععادئ التععدريس الفعععال، ورحععا
ودتعععارأ ىعع ه  مهععارة وحيويععة يف دببيععق األنشععبة، واسععتخدام الوسععائا، ودببيععق مهععارات التمععومي املختلفععة.

  هععرت نتائتهععا  ن املشععاركٌن لععديه   ععدرة حعععيفة يف  الععجت  Turner, 2005ج نععرالنتيتععة مععع دراسععة دًن 
واملؤىا العلمي نلب  ،ندم وجود فروت دُع ت ملتغًني ادربة إ  (9كما دشًن نتائد ا دول ج  مهارة التمومي.

 رتيع جماالت الدراسة.
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 توصوات الدراسة:  -00

 ن التوصية حا يجي:يف حو  ما دوصلا إليو الدراسة من نتائد، ميً 
 نظعرا  الردباطعو بتحصعيا املتعلمعٌن ال  مهية  كرب يف البيئة العربيعةإيال  موحوع التدريس الفع -33-3

 واملهين للمتعلمٌن. ،األمر ال ي يتاى  يف حتديد املتتمبا األكادميي

ونلب متتوت مديريات الرتبية والتعلي  األ رت يف اململًعة  ،دببيق الدراسة نلب نينة  كرب -33-4
 االردنية اتامشية.

نعععداد معلمعععي العلعععوم   التعععدريس الفععععالمبعععادئ نمعععد دورات متخصصعععة يف كيفيعععة زارسعععة  -33-5
 ودبويرى .

ملبادئ إجرا  دراسات يت  فيها الًشح نن ءرا  مشريف العلوم حول زارسة معلمي العلوم  -33-6
  التدريس الفعال.
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 ادلراجع العربوة:

(. درجة زارسة مبادئ التعل  النش  يف 5009، نودة ونشا، انتصار و باوي،  مد. ج بو سنينة -
جملة  ددريس مادة الدراسات االجتمانية من وجهة نظر معلميها يف مدارس وكالة الغوث الدولية يف االردن.

 .20- 68، (5ج9 ا  للبحوث والدراسات االنتانية،  ال ر 
ردن: دار يافععا العلميععة نمععان، األ ،(8  . جفوف ودنظيمهععاإدارة الصعع(. 5008 بععو ،ععرة،  مععد. ج -
 للنشر.
. نمعان: دار حنعٌن للنشعر فعن التعدريس وطرائمعو العامعة(. 5002إبراىي ، معت  وبلعاوي، برىعان. ج -

 والتوزيع.
(. درجعة زارسعة معلمعي العلعوم ملظعاىر التعلعي  التععيد معن وجهعة نظعر 5001بين  لح،  مود. ج -

 ،(8ج 2، اجمللة األردنية يف العلوم الرتبويةألساسي يف مدارس مناطق الًرك التعليمية. طلبة الصح العاشر ا
8 -82. 

 . الماىرة: نامل الًت .ددريس العلوم املعاصرة املفاىي  والتببيمات(. 8991ج اتات، رفعا. -
وسبة. (. دصور ممرتح للًفايات الالزمة  نداد معل  العلوم للمرحلة املت5002اا يفي،  الد. ج -

 .25-8 (،-ج85جملة جامعة امللك سعود، 
(. ءلية ممرتحة لتميي   دا  مدير املدرسة االبتدائية بدولة 5008الدليمي، ايتة وادليلي،  ليا. ج -

 .(2ج 5، جملة العلوم الرتبوية والنفتيةالبحرين ألدواره يف حو  معايًن األدا  الفعال. 
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 منشورة، جامعة الًنموك، إربد، األردن.
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نداديععة ححافظععة العلععوم يف املرحلععة ا دصععور معلمععي (. 8916وااباشععنة، زكريععا. ج زيتععون، نععايش -
 .852 - 805، 2 اجمللة الرتبوية،الًرك نن امتالكه  للمهارات التدريتية. 

(. الاىععات  نلعا  ىيئععة التعدريس حنععو زارسعة  سععالي  التعدريس الفعالععة 5002التعبيعي،  العد. ج -
لععة رسععالة ادلععيد العععريب، جمومتبلبععات اسععتخدامها يف جامعععات دول جملععس التعععاون لععدول ادلععيد العععريب. 

  (.882ج
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(.  يعععاس معععدت زارسعععة معلمعععي اااسعععوب ححافظعععة اربعععد ملبعععادئ التعععدريس 5000 معععد. ج طوالبعععة، -
 .522 – 812، (29ج 85جملة جامعة دمشق، الفعال. 
(. معتمععدات طلبععة معلعع  الصععح بفععانليته  يف دعلععي  العلععوم ونال ععة ذلععك 5009نابععد،  سععامة. ج -

 .899- 812(، 2ج 6، الرتبويةردنية يف العلوم اجمللة األحتتوت فهمه  للمفاىي  العلمية. 
(. التعدريس الفععال لعدت معلمعي ومعلمعات اللغعة االعلي يعة يف مدينعة نعابلس. 5005نما، فواز. ج -

 .251 – 228(، 5ج 85جملة جامعة النتاح ل حباث، العلوم االنتانية، 
ات (. مهععارات التععدريس لععدت معلمععي الرتبيععة اداصععة بدولععة االمععار 5002الغعع و، نمععاد وء ععرون. ج -

 .املؤدتر العلمي التادس نشر، 8العربية املتحدة. ا معية املصرية للمناىد وطرت التدريس، 
 : االردن ، نمان .األدا  –التدري   –الًفايات التدريتية: املفهوم (. 5002الفتالوي، سهيلة. ج -

 .دار الشروت للنشر والتوزيع
معلمعي مبحعث التعاريخ للصعح ال عا  (. معدت زارسعة 8992المانود، إبراىي  و بو إصبع، نمر. ج -

 – 828ب(، 5ج 82األردن،  –جملعة  حبعاث الًنمعوك، إربعد ال انوي ملبادئ التعل  الفعال: دراسعة دمومييعة. 
895. 
(. دصععععععورات املعلمععععععٌن واملعلمععععععٌن البلبععععععة للتعلععععععي  الفعععععععال للدراسععععععات 5006كراسععععععنة، مسععععععيح. ج -

 .60- 28(، 8ج 8، اجمللة االردنية يف العلوم الرتبويةاالجتمانية. 
جيعمعععوب  ،دفعيعععا التعلعععي  النمعععوذج الرتبعععوي املتًامعععا يف غرفعععة الصعععح(. 5002كعععالرك، باربعععارا. ج -

 ردن: دار الفر ان.نشوان: مرتج (. نمان، األ
. نمان، االردن: دار املتعًنة للنشعر طرائق التدريس العامة(. 5005مرني، دوفيق واايلة،  مد. ج -

 والتوزيع.
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مبادئ التعلي  ا يد ومدت زارستها نند معلمي العلوم يف املرحلتٌن (. 8925ي . جمتلما ، إبراى -
رسععععالة ماجتععععتًن غععععًن منشععععورة، ا امعععععة  .االبتدائيععععة العليععععا ةاالنداديععععة يف وكالععععة الغععععوث الدوليععععة يف األردن

 األردنية، نمان، األردن.
ة نظععععر معلمعععي الرتبيععععة (. معععدت زارسععععة مبعععادئ التععععدريس الفععععال مععععن وجهععع5008منعععاور، مسععععًن. ج -

 . 262 -522 (، 5ج 51دراسات، العلوم الرتبوية، الرياحية. 
. الماىرة، مصر: املرك  المومي للبحوث الدور الرتبوي للمعل  ومعو ادو(. 5005النتدي،  زتد. ج -

 الرتبوية والتنمية.
الفعععال  (. دراسععة حتليليععة ألىعع  نناصععر التععدريس5002النععداف، نبععد التععالم و بععو زمععع، نلععي. ج -

 .209- 518(، 8ج 81مؤدة للبحوث والدراسات، للمواد العملية يف الرتبية الرياحية. 
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