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فعالية التدريس في كمية التربية بجامعة اليرموك من وجهة نظرر 
 طمبتها

 
 *د. إبراهيم فيصل رواشدة
 **د. إبراهيم محمد يعقوب

 لملخصا
 

الدراسددإ إلددت اسءقصددلي فعلليددإ الءدددريا فددي  بيددإ الءربيددإ ب لمعددإ اليرمددو، مدد  و هددإ   ددر  ب ءهددل   تهددد 
وبمعلمدددل ات دددلي داقبدددي  9.79 لتهدددل بدددحداة محممدددإ وبمعلمدددل   دددلت لمقء دددلر وإ لدتددد  مقددددار  ف معدددي بيل

 .9.90)الفللمرو  لخ( مقدار  
 معدددي الدراسدددإ بيل لتهدددل مددد   يةءهدددل الملءدددلرة مددد   ب دددإ  بيدددإ الءربيدددإ لبفصدددل ا و  مددد  العدددل  ال دددلمعي 

يدإ  بدت ب در ترتيدر شدع هم فدي ال ددو  العشدواييإ الي قيدإ الءرتي   الءدي اقءيدرت بلليريقدإ 2995/2996
 لل دددلً و لل دددإ فدددي المبيدددإ   4680 لل دددل و لل دددإ مددد   530الدراسدددي لبفصدددل ا و   ف بدددل  دددددهل الةهدددليي 
   وتوصبي الدراسإ إلت الةءليج اآلتيإ:SPSSوبببي ال يل لت بللحلسوب بلسءلدا  بر لمج 

 لالت  وم  ملءبد  فادلت  ب دإ  يةدإ الدراسدإ ببل مدى تقدير م ءوى فعلليإ الءدريا وم ءويلت فعلليإ م
:. ويممد  وصد  هد ا 79: إلدت 64أي بة د إ تراوبدي مد   4بداً أقصت مقدار   2.89إلت  2.57م  

الم ددءوى بددللمق و  إلددت ال يددد  وفددد تدددريج ا داة ف  دد  يعةددي: أت مممددر فعلليددإ الءدددريا تددراو   هورهددل فددي 
 قبيل المحلضرات إلت أ ثر المحلضرات.

وإت تقديرات م ءويلت فعلليإ الءدريا وم لالت  لدم تلءبد  بداللدإ إبصدلييإ بدلقءم   دةا اليب دإ  ه ا
أو م ددءوى بر ددلم هم الدراسددي  لمةدد  اقءبدد  لبءدددريا المبددي ولدد عا م لالتدد  بددلقءم  المعددد  الءرا مددي 

 ولصللر 
 ب دإ اررشدلد و بدم الدةفا  " يد فمل دوت" مقلر إ ب يد  داً فمل فوي  وبلقءم  الق دم ا  دلديمي لصدللر

 مقلر إ بق م المةلهج والءدرير وبق م اردارة وا صو .
 

 األردن. –جامعة الريموك  –* كلية الرتبية 
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 األردن. –جامعة الريموك  –* كلية الرتبية *
: مدد  مممددر الءدددريا  أقددر أببددر اليب ددإ أ هددل ت هددر فددي قبيددل مدد  المحلضددرات  33.3هدد ا وأت هةددل، 

 بيةمل 
: مد  هد   المممدر 0.65: م  ه   المممر ت هر فدي أببدر المحلضدرات  فدي بدي  ي هدر 65.0ل، هة

 في  ل 
 المحلضرات. 

وف رت الةءليج في ضوي قصليص ا فراد م  ميو  واهءململت واسدءعدادات وقددرات وأقءربدي الدراسدإ 
وتحديددد ارت ل لتهددل مددي فعلليددإ  القيددل  بمديددد مدد  ال حددوث لءحديددد العوامددل المددع رة فددي مممددر فعلليددإ الءدددريا

 الءدريا.
 المبملت المفءلبيإ: فعلليإ الءدريا  تربيإ   لمعإ اليرمو،.
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 المقدمة - 6
التدددد رمل ة ليددددة مهي يددددةظ ئفددددم إ دددد ؛ ئددددداحبث الامعددددة الدددد  ث   دددد رمل ئ ددددث ةل ددددم 

افددة ئخ مددة امت ددع. ئبت امددا فددئف الوددداحبث الدد  ث ل الامعددةظ نعليددا مقدد را  مدد  مقددادر   
أن مي د  الت امدا ل الامعدة  ئ طورفا ئ طور فلسدتتيا. ئث دا فدئااألمة ئمثرة م  مثرات  ارخييا 

م ون خرنوفا ج مرم     ا ال ةوة ل رسداهتم  اييا يدة بوفداأ ئأما دةظ ئم دون مدهي  العل داأ 
 ئاألطباأ ئامليه سون ئاألكادمييون ئالرتبومون ئالتهيون.

معم به وذج سلوكمظ ئفيه مشدص  الدتعل  السدابحت ئ د د األفد ا  ئق  متأطر الت رمل الا
ئ عرض املادة ةرضا  جي ا  ئميارس الت رمب املوجه ئنري التقحيح ئالتغئمة الراجعة مث التد رمب 
املسددت ا ئبعدد  ذلدد    ددون املراجعددة ال ئرمددة. ك ددا ئقدد  متددأطر التدد رمل الددامعم به ددوذج بهدداحبمظ 

اما خ له املعرفة الت رمرمة ئالطراحب يدةظ ئ سدت ار فيده دافعيدة املدتعل ظ ئ ت  ئفيه م ون التعل   شطا  
أئ إضددافة بددا  ددوا   باجتدداف ئا دد  ئهت  راك يددا   ئةددودة فدد  م ددون خطيددا   ئم ددون فيدده الددتعل    دد ما  

 (.8991ئ ت ريا  ئم  مث م ون  طورما  )الشيخ ئة سظ 
 خ ت فددئا اله ددام مدد    افددة ئمتددأ ر التدد رمل الددامعم كأ دد  ة ليددات اله ددام الددامعم ثدد

امت دددع ئ تدددار ه ئقي ددده ئقتددداماف ئمددد  رات ةامليدددة ئمددد  اله رمدددات التلسدددتية ئالهتسدددية ئالرتبومدددة 
ئاملعرفيدددة. ئ تولددد  ل ضدددوأ فدددئف املددد خ ت قدددوا ا ئأ   دددة ئ علي دددات الامعدددة الددد   تحددد د  دددا 

  ة التدددد رمل ئميددددارام ئكتامددددات أةتدددداأ في دددد  ئبددددرامت التدددد رمل  مئاسددددتع اداقدددد رات الطلبددددة 
ئ قدد ي  البي ددة الامعيددة ئاملددواد ئالت ييدداات ئاملصتدداات ئتيددع أ دد ال الت هيددات. ئ شدد ا فددئف 

 امل خ ت بطبيعتيا ئ وةيتيا ئمستوماما الت رمل الامعم ئ تح د فعاليته.
ئم ددددون التدددد رمل الددددامعم التعددددال مددددا باظ فدددداألئل فددددو ميددددارة املدددد رس ئبراةتدددده ل ا  ددددارة 
الت رمددددة ئالتواإلددددا ا نددددا  مددددع الطلبددددةظ ئالا ددددب ال دددداا فددددو أ دددداط  علدددد  الطلبددددة ئمسددددتومات 
مشاةرف  ئا تعاهتم  ئ تاة م  ئبالتايل دافعيام ظ فإن ا تو؛ الت رمل الدامعم ةلدج جا دب 
ئا   كان فعاهت  لدبع  الطلبدةظ ئإن ا قدث بالدا با كدان التد رمل فعداهت  ل دا الطلبدة )لومدانظ 

8919.) 
 ئمما ئإلتت به براةة امل رس الامعم  أ ه متح ل ئمسعج إىل   يحت أف ا   عل  ةالية 
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 امليهددةظئ تأسددل سددلوكا ه امليهيددة ةلددج أخ قيددات ملتددام بواجبدده ئم ددحت ب دد رات طلبتهظ املسددتو؛ ئ
ئميت  بطلبته داخا قاةات احملاضرات ئخارجيدا ئرتدرتمي  ئمسدت يب ياجدام ظ ئميتلد  معرفدة 

ئندد دفا ئمعرضدديا ةلددج طلبتدده بوضددوحظ ئمعددم أسدداليب  علدد  طلبتدده ئأ دداط فددئا الددتعل ظ جيدد ة 
ئأداؤف ل ة لدده مدده  ظ ئمشدد ع ةلددج التت ددري املسددت ا ئم ددري  ددب اهتسددتط   ئم ددون ملي دداظ 
ئمودث الترص للتعدائن بدا طلبتده ل  عل يد ظ ئم دولم  علد  طلبتده   وميدا  مت يداا ظ ك دا أ ده م دث 

 (.8991ه )مرسمظ ةه    ئد معرفت
ئ تعددددد د الطراحبدددددحت ئاألسددددداليب ل التددددد رمل الدددددامعمظ فتغلدددددب ةليددددده احملاضدددددرات ئاملهاقشدددددات 

ئالع ددا املصدداي ئاملصتدداات اللغومددة ئاملشددرئةاتظ ئإىل جا ددب ذلدد   Seminarئالسددي يهارات 
ب ئالتعلدددددددي  املتدددددددرد  طرم دددددددة  م  دددددددا أ يا دددددددا ئرش الع دددددددا ئلعدددددددب األدئار ئ وديدددددددث اياسدددددددو 

 (.1222  مرسظ 8919  لومانظ 8991  الشيخ ئة سظ 1222مرتئ ئمواجنمظا)مكلري ظ
ئ تقدددددث البي دددددة التعالدددددة ل مسدددددارح التددددد رمل الدددددامعم ئاملتهوةدددددة مددددد  قاةدددددات احملاضدددددرات 
ئاملصتدددداات العل يددددة ئاللغومددددة ئاملدددد رجات ئقاةددددات املشددددرئةات ئل أ تددددان الطبيعددددة  بدددداألم  

باله دددام ئاهت ت دددام ئاهت شدددغال بواجبدددات التعلدددي  ئالدددتعل  ئالط أ يهدددة ئالرضدددا ئالتتاةليدددة الهشدددطة ئ 
ئاست  ار الوقت ئالتشاركية ئا رتام الرأي ئالرأي اآلخدرظ ئكدئل  بالع   يدة ئاملوضدوةية ئ  داف  
التددرص ئةدد م الت يددا ئالتعائ يددةظ ئث ارسددة اادداذ ال ددرارات ئ ددا املشدد  تظ ئبتتدداة ت إنابيددة 

لتعامددا ئالتغئمددة الراجعددةظ ئ تقددث بددالت وا الشدداما ئالقدداد  ئمتابعددة لمة ددال مددع التشدد يع ئا
  8919  لومدانظ 8991  الشديخ ئةد سظ 1222  سه رظ 8991ئال ابت ئالعادل )األس ظ 

 (.8991مرسمظ 
ئمسددددت ر كددددئل ظ  ئفددددئا ممددددا  تصددددر بدددده  ئل ددددم م ددددون التدددد رمل الددددامعم ل الامعددددة فعدددداهت  

فددإن الامعددات  ل ددأ إىل ة ليددات   ددوا ئمتابعددة  الامعددات بددا بعتدديا بعتددا  ئممددا  تهددافل بددهظ
لع ليات الت رمل فييا. ئفئا ما مارسته الامعات األمرم ية مهئ السدبعيهيات ئال  ا يهيدات مد  
ال رن العشرم . ئكئل  جامعة الريموك فإهنا مارست م ا فدئا الت دوا ل ال  ا يهيدات مد  ال درن 

ري الت دوا به داذج دالبحث ئالتطومر الرتبويظ ئكدان ند العشرم ظ ئكان فئا الت وا م  ميام مركا
. إهت أن الت ددوا ل جامعددة الريمددوك ل الوقددت ايددايل  ة مدد  اهتسددتبا ات املعدد ة غددئا الغددرضد   دد

ئقث ةه     الت دوا التدردي لعتدو في دة التد رمل ألادراض اله دا مد  ف دة إىل أخدر؛ ل املر بدة 
 .أئ إىل الرتقية م  مر بة إىل أخر؛
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ئق  متارس أساليب أخدر؛ ل الت دوا الدامعمظ كدأن م دوم املد رس الدامعم بتسد يا فعاليا ده 
ئ شدددداطا ه خدددد ل عاضددددرا ه ةلددددج  ددددرمر فيدددد موظ مث مشدددداف  الشددددرمر فيحلددددا عتددددو؛ فعاليا دددده 
ئ شص  ا نابيات ئالسلبيات ل فئف التعاليداتظ مث مقد ر    دا ذا يدا ةلدج مد ؛ كتامتدهظ 

 ئرتافا ةلييا ئمتحا ج السلبيات. فيعاز ا نابيات
ئفهاك أسلوب آخر ل   وا فعاليدة التد رمل ل الامعداتظ ئفدو   دوا ةتدو في دة التد رمل 
م  قبا زم حبه أئ مد  قبدا ال سد  الدئي مهت دم إليده ل كليتدهظ ل د  م خدئ ةلدج فدئا الت دوا أ ده 

. ئقددد  ندددري   دددوا (Feldman,1989)هت خيلدددو مددد  التحيدددا ئأ ددده رتتددداج إىل ئقدددت ئجيددد  كبدددري 
فعالية الت رمل الامعم م  قبا الطلبة م  خ ل استبا ات  عد  غدئا الغدرضظ ئ تهدائل جوا دب 

 التصطير ئاألف ا  ئاألساليب ئالت وا.
أن   ددوا فعاليددة التدد رمل الددامعم مدد  قبددا طلبددة الامعدداتظ  (Marsh,1987)ئمددئكر مددارش 

رن العشددرم  ئل مهتقددث العشددرمهيات فيددهظ ئذلدد  ل بدد أ ل الامعددات األمرم يددة مددع ب امددة ال دد
 جامعة فارفرد ئئا هط  ئبوردئ ئ  ساس ئل جامعات ئم سسات أخر؛.

ظ أن ال راسدددة الراحبددد ة ل   دددوا فعاليدددة التددد رمل الدددامعم مددد  (March,1987)ئمدددئكر مدددارش 
رم ظ ئلعبدت ل العشدرمهيات مد  ال درن العشد Remmersقبا الطلبةظ فم  ل  ال  أجرافا رميدرز 

فدددئف ال راسدددة دئر امل دددري ل راسدددات  اليدددة بلغدددت أئجيدددا ل السدددبعيهيات ئال  ا يهيدددات مددد  ال دددرن 
العشدرم ظ ئمدع أن فددئف ال راسدات التاليدة كا ددت ب قد   د ي إلدد   اسدتهتاجات دراسدة رميددرزظ 

 إهت أن  تاحب يا جاأت م ة ة لهتاحبت دراسة رميرز.
  أل ددده قددد  رت دددحت األادددراض لبدددة ل الامعدددات مي دددا  معددد ل   دددوا فعاليدددة التددد رمل مددد  قبدددا الط

 اآل ية:
م  م  غئمة راجعة  شصيقية ألةتاأ في ة الت رمل  ول فعالية   رمسي ظ ئقد  متيد   -
   ل  سا ة لية الت رمل.لذ
ميدد  الطلبددة ثعلومددات ةدد  كتامددات ئقدد رات أةتدداأ في ددة التدد رمل ئةدد  امل ددررات ممددا  -

 ول دراستي .مي   الطلبة م  اااذ قرارات  
 ات ئبيا ات ة  ة ليات الت رمل الامعم ق   تي  ل البحث در معلومدوفدم -
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 العل م  ول الت رمل.
 وفري قياس لهوةية امل ررات ئق   ستص م  تاحبت فئا ال يداس ل  سدا  وةيدة امل دررات  -

 ئ طومر خططيا.
ددد  امدددالل ا دارمدددة مددد  ااددداذ قددد - ددد  مددد  قيددداس فعاليدددة التددد رمل ئمي ل رارات مهاسدددبة مي ل

 لع ليات اله ا ئالت بيت ئالرتقية ألةتاأ في ة الت رمل.
 
 مشكمة الدراسة وأسئمتها - 9

ملا كا ت فعالية الت رمل ل كلية الرتبية ل جامعة الريمدوك ادري م كد ة ببحدث  ربدوي ةل دمظ 
  ئ ب ددج إلددورة فددئف التعاليددة مسددته ة إىل آراأ  صقددية مدد  الطلبددة ئأةتدداأ في ددة التدد رمل ئمدد

رؤسدداأ األقسددام ئالع دد اأظ فحيهددا  وإلددث بالعاليددة ئ يهددا آخددر  وإلددث باملت  يددةظ ئأ يا ددا مشددا  
فئا ئأ يا ا مشدا  ذاك  ئمدا ذلد  إهت ألن ة ليدات املتابعدة ئاملراقبدة   دون فردمدة لدبع  أةتداأ 
في ددددة التدددد رمل  ددددا  اجددددام  إىل اله ددددا ئالرتقيددددةظ ئإذا مددددا أضدددديث إىل فددددئا ة ليددددات اماملددددة 

تحيا ال  ق   شوف القورة اي ي ية لتعالية الت رمل ل كلية الرتبية  كدان مد  التدرئري ال يدام ئال
ث ا فئف ال راسة ل است قاأ فعالية الت رمل ل كلية الرتبية ل جامعة الريموك مد  ئجيدة   در 

 طلبتيا ئبالقورة ال   وجيت  اظ إذ هت م ق  ةتو في ة   رمل ئهت قس  ةلج ا تراد.
ن إقددد   بدددد ئ م ددددا فدددئف ال راسددددة متيدددد ة  ألن ة ليددددة التددد رمل ة ليددددة  طورمددددة ئ طومرمددددةظ ئ ئ 

است رت ف دئا  كدان با م دان احملاف دة ةلدج مسدتو؛ أداأ كليدة الرتبيدة ل جامعدة الريمدوك مليدحت 
 ثا رت ج به التعلي  الامعم ل األردن م  إقبال ئ طور ةا الع ود الامهية األربعة الساب ة.

أ  امددددر فددددئف ال راسددددةظ كا ددددت عائلددددة فددددئف ال راسددددة ئةلددددج أسدددداس إم ا يددددة اةتبددددار ئل ضددددو 
  دئجيات   ر طلبة كلية الرتبية ل   رمسي  الئي متل و ه ل ال ليةظ ع ا م  احمل دات الد  قد

اظ ل است قداأ فعاليدة التد رمل ل كليدة الرتبيدة ل جامعدة الريمدوك مد  د م ل   يحت ارضيد ستص
ظ مدددا فعاليدددة التددد رمل ل كليدددة الرتبيدددة ل جامعدددة  ظ ئبالتدددايل فسددد اغا الدددرحبيل بتيدددائجيدددة   دددر طل

 الريموك؟
 ئ تر  ة  س ال ال راسة الرحبيل األس لة الترةية اآل ية:

مددا   دد مر مسددتو؛ فعاليددة التدد رمل ل كليددة الرتبيددة ل جامعددة الريمددوك مدد  ئجيددة   ددر  - 0
 طلبتيا؟
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فعاليدة التد رمل ل كليدة الرتبيدة ل جامعدة الريمدوك  ما م ؛ اخت     د مرات مسدتو؛ - 2
( أئ بدددداخت   أقسددددامي  )مهددددافت ا  ظ إ ا ددددا  مدددد  ئجيددددة   ددددر طلبتيددددا بدددداخت   جهسددددي  )ذكددددور 

ئ دد رملظ ئةلدد   تددل ئإدارة( أئ بدداخت   بر ددايي  ال راسددم )ب ددالورموس ئدراسددات ةليددا( أئ 
ظ جيدد  جدد ا ف ددا فددو (؟ ئالترضددية بدداخت   ف ددات   دد مر معدد هتم  الرتاك يددة )جيدد  ف ددا دئن

القدددترمة امل ابلدددة غدددئا السددد الظ فدددم: هت اتلدددث   ددد مرات طلبدددة كليدددة الرتبيدددة ل جامعددددة الريمدددوك 
   =2.20ملستومددددددددات فعاليدددددددة التددددددد رمل ل ال ليدددددددة ب هتلدددددددة إ قددددددداحبية ل مسدددددددتو؛ دهتلدددددددة  

أئ بددداخت    بددداخت   بدددرايي  ال راسددديةأئ بددداخت   جدددهل الطلبدددة أئ بددداخت   أقسدددامي  
 ف ات    مر مع هتم  الرتاك ية.

ما    مرات مستومات فعالية ياهتت التد رمل ل كليدة الرتبيدة ل جامعدة الريمدوك ئالد   - 3
 مشلتيا أداة ال راسة م  ئجية   ر طلبتيا؟

فدددا اتلدددث   ددد مرات مسدددتومات فعاليدددة يددداهتت التددد رمل ل كليدددة الرتبيدددة ل جامعدددة  - 4
يددددة   ددددر طلبتيددددا بدددداخت   جهسددددي  )ذكددددورا ظ إ ا ددددا ( أئ بدددداخت   أقسددددامي  الريمددددوك مدددد  ئج

)مهددافت ئ دد رملظ ئةلدد   تددل ئإدارة( أئ بدداخت   بر ددايي  ال راسددم )ب ددالورموس ئدراسددات 
ةليددا( أئ بدداخت   ف ددات   ددد مر معدد هتم  الرتاك يددة )جيدد  ف دددا دئنظ جيدد  جدد ا ف ددا فدددو (؟ 

ة د الظ فددم: هت اتلددث   دد مرات طلبددة كليددة الرتبيددة ل جامعددئالترضددية القددترمة امل ابلددة غددئا السدد
   =2.20ة ل مسدددتو؛ دهتلدددة دة يددداهتت التددد رمل ب هتلدددة إ قاحبيددددالريمدددوك ملسدددتومات فعاليددد

بداخت   جدهل الطلبدة أئ بداخت   أقسددامي  أئ اخدت   بدرايي  أئ بداخت   ف دات   دد مر 
 مع هتم  الرتاك ية.

ت دد مر مدد  أك ددر الطلبددة لتعاليددة م مددح التدد رمل ل كليددة الرتبيددة مددا املسددتو؛ األةلددج لل - 5
 ئما الهسب امل ومة لع د م مح الت رمل ل كا م  فئف املستومات األةلج للت  مر؟

 أهداف الدراسة - 3
ال راسددة إىل الوقددو  ةلددج ئجيددة   ددر طلبددة كليددة الرتبيددة ل   دد مر فعاليددة التدد رمل ل   مدد  

لتصطددير للتدد رمل ئأف افدده ئعتددواف ئ هتيددئ الدد رئس ئكتامددات امل رسددا كليددة الرتبيددة مدد   يددث ا



 د. يعقوب –..........................د.رواشدة الية التدريس في كمية التربية بجامعة اليرموك من وجهة نظر طمبتهاعف
 
 

 

 733 

ئإ دارة ال افعيددة للتعلدي  ئا جددراأات التعلي يدة ئطبيعددة األة دال ئالواجبددات التعل يدة الدد  م لتددون 
 ا ئمتابعتيا م   يث امتحا ام . ئذل  لتوفري  غئمدة راجعدة لد ؛ كدا املعهيدا ل كليدة الرتبيدة 

صتلتددة ةدد  مسددتو؛ فددئف التعاليددة  بغددرض التشددصي  ئالتطددومرظ ئبغددرض امل ار ددة ئثسددتومام  امل
بدددا فدددئف التعاليدددة ل التددد رمل ل ال ليدددة بددداخت   أقسددداميا  مهدددافت ئ ددد رمل ئإر ددداد ئةلددد  
 تدل ئإدارة ئأإلدول... ئبغدرض  شد يا ال ي دة غددئف التعاليدة مد  تيدع املعهيدا ل كليدة الرتبيددةظ 

الا دددب ا داري )الع يددد  ئرؤسددداأ األقسدددام( ئبيددد  الا دددب األكدددادميم  هت أن  ب دددج عقدددورة بيددد 
)أةتددداأ في دددة التددد رمل(ظ بدددا ليشدددارك  دددئف ال ي دددة الطلبدددة الدددئم  فددد  عدددور الع ليدددة التعلي يدددة 

 التعل ية ل ال لية.
 
 حدود الدراسة وافتراضاتها - 4

ة بددئات العددار  هت إطدد   ل إلددحة أي معرفددة ئإلدد قيا فقددحة املعرفددة  سددبيةظ فيددم مر بطدد
ئموضدددوةيا ئسدددياقيا ئالطرم دددة الددد   وإلدددا  دددا إىل فدددئف املعرفدددة  لدددئا فهتددداحبت فدددئف ال راسدددة فدددم 
 سدبية ئم يدد ة بأدئامددا مدد   يددث عتوافددا: إلدحة ئمشوليددة ئاكت دداهت ظ ئمدد   يددث السددياقات الدد  

 ستبا تيا.تعت  ا بيا ات ال راسة ئمعلوماما ئث ؛ ال قة ئاملوضوةية ل اهتست ابة إىل ا
ئل دددا فددئف ايدد ئدظ  تددرتض ال راسددة أن اسددتبا تيا ذات إلدد   ئ بددات م حب ددا ألاددراض 
ال راسدةظ ئكددئل  فدإن إجراأامددا كا دت مهاسددبة ئم حب ددةظ ئكدئل   لي مدداظ ئكدئل  فددإن الطلبددة 

 است ابوا إىل استبا ة ال راسة ثوضوةية ئافت ام.
 
 أهمية الدراسة - 5

 ىل اآليت: رجع أمهية ال راسة إ 
كشددتت ئجيددة   ددر ةامددة لطلبددة كليددة الرتبيددة ل جامعددة الريمددوك  ددول فعاليددة التدد رمل  -

 لظ مئأةطتي  فرإلة ألن ميارسوا الت وا ئالتت ري التأملم ل م مح فعالية الت ر  ل كليتي ظ 
 ئألن ميارسوا ة ليات اااذ قرار  ول    مرف  ملستو؛ فعاليات م مح الت رمل.

م  إجابات ألس لتياظ ق    ون  غئمة راجعة متيد ة لطلبدة ال ليدة ئألةتداأ في دة ما ئفر ه  -
التدد رمل فييددا ئألقسددام ال ليددة ئة ادمدداظ ئقدد   سددي  ل اادداذ قددرارات  ددول  طددومر ة ليددات 
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التددد رمل ل ال ليدددة  شددد ا التصطدددير ئاألفددد ا  ئاألسددداليب ئالت دددوا ئالتتددداة ت ال مهاميدددة 
 القتية.

فاةليدددة التددد رملظ ئمي ددد  اهتسدددتتادة مهيدددا ئ وديتيدددا ل   دددوا التددد رمل ئفدددرت أداة ل يددداس  -
 ةلج مستو؛ املسا  الوا   أئ املساقات كلياظ ل كلية الرتبية أئ ل باقم كليات الامعة.

أ ددبعت رابددة أةتدداأ في ددة التدد رمل ئة يدد  ال ليددة ئرؤسدداأ األقسددام ئكددا الطلبددةظ ل أهنددا  -
ت رار ئم ددار ك ددريا ظ أهت ئفددو مددا فعاليددة التدد رمل ل كليددة  ائلددت ا جابددة ةدد  سدد ال مددرتدد باسدد

الرتبيدددة بشددد ا ةدددام ئل أقسددداميا بشددد ا خددداصظ ئذلددد  مددد  ئجيدددة   دددر ي وةدددات  قدددهيتية 
خمتلتدددة مددد  الطلبدددةظ ط بدددا  ئطالبددداتظ طلبدددة ب دددالورموس ئدبلدددومظ ئطلبدددة دراسدددات ةليددداظ طلبدددة 

 بت  مرات خمتلتة  رتائح م  امل بول ئإىل امل تاز.
 
 مصطمحات الدراسة - 6
مدددداف افددددو األ دددر الشدددداما  نابيددددات ميددددارات التدددد رمل ئما  فعاليررررة الترررردريس  -6 – 6

ئة ليا ه ل ياهتت التصطدير ئاألفد ا  ئأسداليب التد رمل ئالت دوا ئطراحب ي دا الد     در  دا 
مبددددادئ ئأف ددددار ئ  رمددددات فلسددددتية ئ تسددددية ئاجت اةيددددة ئ ربومددددةظ ئم ددددون اي دددد  ةلددددج ة ليددددة 

 رمل ل ضدوأ فدئا األ در بأهندا جيد ة ئمت يداة ئفعالدة ئل فدئف ال راسدةظ ف د  إلديغت م مدح الت
لتعاليات ميارات الت رمل ئة ليا ه ل ياهتت مثا يةظ ئق ر مسدتو؛ فعاليتيدا بوا د ة مد  أربدع 

) عددأ أن املل ددح م يددر ل  1) عددأ أن املل ددح م يددر ل كددا احملاضددرات الت رمسددية(  4درجددات  
) عدأ أن  8) عأ أن املل ح م ير ل ة د قليا م  احملاضدرات(  1اضرات الت رمسية( أك ر احمل

 املل ح هت رتل ل أي م  احملاضرات(.
 ية الرتبية   به الوإلث ل افرة جاحبية ل ة لية الت رمل ل كلدقق المممح  -9 – 6

ات امل رسددددا التصطددددير ئاألفددد ا  ئاحملتدددو؛ ئ هتيددددئ الددد رئس ئكتامددد ئث ددداهتت خمتلتدددة  شددد ا
ئال افعية ئاألجدواأ التعلي يدة ئاألة دال ئالواجبدات ئاهتمتحا داتظ ئاسدته  الوإلدث غدئف ال دافرة 
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إىل مبدددادئ ئأف دددار طراحب يددددة ئميهيدددة  ربومددددة ئ تسدددية ئ  هيددددة ئاجت اةيدددة. ئ دددد ا فدددئا الوإلددددث 
 ف رات أداة ال راسة ال  أة ت ألاراضيا.

  مر فدو التص دا الدئي معطيده الطالدب قق  بالت المستوى األعمى لمتقدير  -3 – 6
لل ل ددددح الوا ددددد  )املوإلدددددو  ل الت دددددرة الوا ددددد ة( ةلدددددج أسددددداس إ سددددداس الطالدددددب ئا طباةا ددددده 
املتش لة ل مه م  خا ه لسياقات الت رمل ل الطلبة خ ل دراسته ل بر دامت اققدهظ ئذلد  

اضددرات أئ جددر؛ ل بوا دد ة مدد  ايدداهتت اآل يددة  جددر؛ ل كددا احملاضددرات أئ جددر؛ ل أك ددر احمل
 8ظ 1ظ 1ظ 4ةدد د قليددا مدد  احملاضددرات أئ إ دده ي م يددر ل أي مدد  احملاضددراتظ ئدرج ذلدد  بددد 

ئبالرت يب السابحتظ ئبالتايل فإن املسدتو؛ األةلدج للت د مر سدي ون فدو املتوسدر م دو    د مرات 
قد  م دون ئفدحت الطلبة لل ل دح الوا د  أئ م دو  م مدح امدال الوا د  أئ ل دا م مدح األداةظ ئ 

 (.8ظ 1ظ 1ظ 4إجابات الطلبة بوا   م  األرقام املشار إلييا أة ف )
قق   ا م و ات أئ ةهاإلر السيا  الت رمسدم الد  فدم  مجاالت التدريس  - 4 – 6

 تسيا ةهاإلر متيوم املهيت الرتبويظ ئفئف العهاإلر فم  التصطير ئاألفد ا  ئاحملتدو؛ ئ هتيدئ 
ئال افعيدددة ئاألجددواأ التعلي يدددة ئاألة ددال ئالواجبدددات ئاهتمتحا ددداتظ الدد رئس ئكتامدددات امل رسددا 

 ئفم أبعاد أداة ال راسة.
 
 الدراسات السابقة - 7

فهدداك ي وةددة مدد  ال راسددات الدد   هائلددت الت ددوا للتدد رمل الددامعمظ ئفددم ث  وةيددا قليلددة 
ئبعددد  فدددئف   سدددبيا إذا مدددا قور دددت ثوضدددوةات ئقتددداما  ربومدددة أخدددر؛  هائغدددا البحدددث الرتبدددويظ

ال راسددات كددان ل البلدد ان العربيددةظ ئبعتدديا اآلخددر كددان ل البلدد ان األجهبيددة. ئبتقددهيث آخددر  
كددددان بعدددد  فددددئف ال راسددددات ل است قدددداأ ال تامددددات الت رمسددددية لدددد ؛ بعدددد  أةتدددداأ في ددددات 

 ذات األ ر التاةا ئكان بعتيا اآلخر ل است قاأ بع  خقاحب  الطلبة ذئي  الت رمل ئ
 ر كتامات م رسيي  بالتعالية.الع قة ل    م

 ئفي ا ملم ةرض غا ا ام وةتا ئبتتابع زمأ م  األق م إىل األ  ث.
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مجموعررة الدراسررات الترري تناولررت كفايررات أعضررار هيئررات الترردريس  - 6 – 7
 ذات األثر الفاعل

( دراسة مد   إىل قيداس امل ومدات األساسدية الد  متيدا املد رس الدامعم 8919أجر؛ خنلة )
( طالبدا  ئطالبدة مد  كليدة الرتبيدة مامعدة 481  ئجية   ر طلبتهظ ئ  و دت ةيهدة ال راسدة مد  )م

املهيا ل مقرظ ئ وإللت ال راسة إىل أن الس ات ال  نب  وافرفدا ل املد رس الدامعم فدم أن 
مشددددرح املددددادة باسددددتص ام أم لددددة مدددد  الواقددددعظ ئم دددد م أف ددددارف ثهطددددحت ئ سلسدددداظ ئمدددده   املواقددددث 

 ة ثا متتحت ئ اجات طلبتهظ ئأن مهو  ل طراحبحت   رمسه.التعلي ي
( دراسددة مدد   إىل معرفددة القددورة املتتددلة لل دد رس الددامعم مدد  8998ئأجددر؛ الشددصي  )

( طالبدا  ئطالبدة مد  كليدات الرتبيدة مدامع  841ئجية   در طلبتدهظ ئ  و دت ةيهدة ال راسدة مد  )
لهياحبيدددة ل دراسدددتي ظ ئأديدددرت  تددداحبت ةدددا مشدددل ئقهددداة السدددومل ئالطلبدددة فددد  طلبدددة السدددهوات ا

ال راسددة الرت يددب التهددازيل التددايل لقددتات املدد رس الددامعم ةلددج  سددب أمهيتيددا مدد  ئجيددة   ددر 
الطلبدددةظ ئفدددم: امليدددارة ل التددد رملظ ئقدددوة الشصقددديةظ ئاهتلتددداام ثواةيددد  احملاضدددراتظ ئالت سددد  

اضع ل التعاما مدع الطلبدةظ ئالع الدة بال ي  ال مهية ل السلوكظ ئالت    م  املادة العل يةظ ئالتو 
ل   وا الطلبةظ ئ وفري الو ال مي راطمظ ئالتوازن اهت تعايلظ ئامليارة ل البحث العل مظ ئ سد  

 امل ير.
( دراسدة مدد   إىل  عدر   قدورات الطلبدة لسد ات املدد رس 8991ئأجدر؛ خليتدة ئع دود )

لبددةظ ئثعالددة بيا ددات ال راسددة أ ددارت ( طالبددا  ئطا422الددامعمظ ئ  و ددت ةيهددة ال راسددة مدد  )
الهتاحبت إىل أن مسات امل رس الامعم  رت ب ئفحت األمهية ةلج الهحو اآليت: أن م دون مه  دا  ل 
 ددرح املددادة ال راسدديةظ ئمت بددا آراأ طلبتددهظ ئلب ددا  ل ايدد مثظ ئمتواضددعا ظ ئإلددبورا  ئطومددا البددالظ 

ات أخدر؛ بد رجات مد  أمهيدة أقدا مد  السداب ة ئأن متس  بالهاافة ئاملوضوةية. ئكا ت فهداك مسد
ئفددم  البشا ددة ئاهتفت ددام بالوا ددب ال  افيددة ئالت رمددةظ ئل مدده معرفددة  امددة بدداملواد الدد  م رسددياظ 

الطالبدددات ب رجدددة   ئ  بدئأن م دددون ذا خددداة ل التددد رملظ ئم دددون  ازمدددا  ئإلدددررتا . ئا تدددحت الطددد
  رس الامعم لي ون م  لرا .داحب  ال  متقث  ا املدكبرية ةلج أمهية مع   اخلق
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دراسددددة ل   ددددوا الطلبددددة ألةتدددداأ في ددددة التدددد رمل ل جامعددددة  (Houg,1988)ئأجددددر؛ فددددوج 
Bowling Green State University  مدد   يددث خقدداحب   صقددية ئميهيددة ذات أ ددر ل

مسعدددددتي  ئذات أ ددددددر ل إقبدددددال الطلبددددددة ةلدددددج التسدددددد يا ل م دددددررات م رسددددددوهنا أئ ذات أ ددددددر ل 
( طالبددا  ئطالبددة 112  التسدد يا ل فددئف امل ددررات. ئ  و ددت ةيهددة ال راسددة مدد  )أ  ددامي  ةدد
فددددداموظ ئاسدددددتص مت ال راسدددددة اسدددددتبا ة ذات ف دددددرات ثسدددددتو؛ خقددددداحب   صقدددددية ئ ل ئهتمدددددة أ

ئميهيةظ ئم ليا: الق اقة مع امل رس ئد أ ة قته مع الطلبدة ئة الدة   وميده ئج متده ل الع دا 
 صقددديته الئابدددة. ئبيهدددت الهتددداحبت أن  قدددول الطلبدددة ةلدددج ئافت امددده بالطلبدددة ئ سددد  م يدددرف ئ 

ة مددات ةاليددة ل م ددررات ال راسددة مدد دي دئرا  كبددريا  ل   دد مر الطلبددة لل دد رسظ ئ عدد ل الع مددة 
 العالية دافعا  أساسياَ ئراأ  س يا الطلبة ل امل ررات ال راسية مع امل رسا.

ين بعرررص ئصرررائ  مجموعرررة الدراسرررات التررري تناولرررت الع  رررة بررر - 9 – 7
 الطمبة وتقديرهم لمهارات تدريس مدرسيهم.

لت دد مرات الطلبددة ل أداأ  Meta - anaysis لددي   بعدد ما   (Cohen,1981)أجددر؛ كددوفا 
( م دددررا  متعددد د الشدددعبظ فوجددد  أن فهددداك ار باطدددا  بدددا   ددد مرات الطلبدددة 81التددد رمل مل رسدددم )

 ددددا كددددان اهتر بدددداط بددددا إلددددعوبة امل ددددرر  ل 2.0مليددددارة املدددد رس ئ قدددديلي  ال راسددددم ئث دددد ار 
 ال راسم ئ قيلي  ال راسم قرمبا م  القتر أئ سالبا .

دراسدددة ملعرفدددة أ دددر درجدددات الطلبدددة ل  (Perry; Leventhal,1980)ئأجدددر؛ بدددري ئليتهتدددال 
   مرام  لتعالية الت رملظ فشاف ت ي وةات م  الطلبة عاضرة ةلج التي مو مث قومدوا فعاليدة 

 رس. ئبعدددد  أسددددبوةا أةطددددم الطلبددددة درجددددام  ل اهتمتحددددان السددددابحت ئبعدددد فا  دددداف ئا أداأ املدددد
 جددرَي َ ئثوضددو  آخددر ئطُلددب إلدديي    دد مر فعاليددة أداأ املدد رس  ئأُ  ه تسددلل دد رس عاضددرة  ا يددة 

غ  امتحان آخر ثحتو؛ احملاضرة ال ا ية. فل  م ير آ ر ل رجات الطلبة ل اهتمتحدان األئل ل 
 هتمتحان ال اا.درجام  ل ا

دراسة ل قيداس فعاليدة امل رسدا باسدتص ام م يداس مسدتص م  (Brown,1976)ئأجر؛ برئان 
ئ  ددون مدد  مثدداا ف ددراتظ ئالت ددرة الوا دد ة م رجددة بعشددرة  "Connecticut"ل جامعددة أمرم يددة 

 مسددتوماتظ ةلددج ةدد د كبددري مدد  الطلبددة ئلعدد د كبددري مدد  املسدداقاتظ فتبددا أن فهدداك ار باطددا  داهت  
( بددا درجددات الطلبددة ل كددا  ددعبة 2.10( ئم دد ارف ) = 2.228إ قدداحبيا  ثسددتو؛ دهتلددة )

مدد   دددعب امل دددررات ئمعددد هتت   ددد مرف  لتعاليدددة م رسددديي . ئ بدددا أن فدددئف الت ددد مرات لتعاليدددة 
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امل رسدددا مددد  قبدددا الطلبدددة اتلدددث ب هتلدددة إ قددداحبية بددداخت   مسدددتومات امل دددررات )سدددديلة أئ 
 سهوات است رار امل رس ل ة له.   ئباخت ئجهسي إلعبة( 

( طالبدددا  ئطالبدددة بغدددرض 81دراسدددة ةلدددج ) (Snyder, Clair,1976)ئأجدددر؛ سدددهام ر ئكلدددري 
معرفة الع قدة بدا الد رجات املتوقعدة ئالتعليدة للطلبدة ل أ د  امل دررات الد  م رسدوهنا ئ  د مرام  

رجات املتوقعددة ئالتعليددة ل   دد مر ألداأ أةتدداأ في ددة التدد رملظ ئبيهددت الهتدداحبت أن فهدداك أ ددرا للدد 
 الطلبة ألداأ م رسيي .

 ;Abrami; Dickens; Perry)ئأ ددددارت دراسددددة أبرامددددم ئدم هددددا ئبدددددري ئليتهتددددال 

Levental,1980) .إىل أن معامري املعل  ل   رنه لواجبات طلبته    ر ل    مرام  لت رمسه 
ل راسددة اياليددة  أهنددا قليلددة ئمتترقددةظ مبدد ئ مدد  ال راسددات السدداب ة ذات الع قددة إىل  دد  مددا با

( 8991  خليتدة ئع دودظ 8998  الشدصي ظ 8919ف هيا ما كان ل جامعات ةربية )خنلةظ 
 ,Houge, 1986; Cohen, 1981; Perry, Leventhal)ئمهيدا مدا كدان ل جامعدات أجهبيدة 

1980; Brown, 1976; Synder, Clair, 1976) 

ح  دددد رمل فعاليددددة ميارسدددديا امل رسدددون الدددد  م ددددول  ددددا ئ ائلدددت ال راسددددات اسددددتص ص م مددد
الطلبددةظ ئم ددا فددئف امل مددحظ فددم  ال دد رة ةلددج الشددرح ئإ ددارة األسدد لة ئ سلسددا األف ددار ئ ه ددي  
الوقددت ئقددوة الشصقددية ئاهتلتدداام ثواةيدد  احملاضددرات ئاهتلتدداام بددال ي  ال مهيددة ئالددت    مدد  املددادة 

ة ئال مي راطية ئ سد  امل يدر ئالشصقدية ئالتدوازن اهت تعدايل ئال  افة ئالتواضع ئالع الة ئاملوضوةي
 ئق رة التواإلا ئالود ئالتعاطث ئالع الة ئاخلاة ل الت رمل.

ئمدد  جا ددب آخددر  ائلدددت دراسددات أخددر؛ است قدداأ العوامدددا الدد   دد  ر ل   دد مر الطالدددب 
ئالت دارب الامعم لل  رسظ فأ ار بعتيا إىل م ؛ التحقيا ئإلعوبة املسدا  ئجدهل املد رس 

بددا ال ي ددة املتوقعددة ئالتعليددة لع مددة الطالددب ل املسددا  ئكددئل  معددامري  دد رمت املدد رس ألة ددال 
 طلبته.

ةهددددد   ئال راسدددددة اياليدددددة )مددددد  خددددد ل اله دددددر ل ياهتمدددددا ئف رامدددددا( ي   دددددث ئقوفدددددا  مبا دددددرا  
شد ا استص ص مسدات فعاليدة املد رس استص إلدا  عد دا ظ بدا  سداألت ةد  أجدواأ التد رمل ئب

مثا يدددة يدددداهتت ئةدددد د  1مشدددويل ئالدددد  م دددون لل دددد رس فييددددا دئرظ ف  ددداهتت اسددددتبا ة ال راسددددة 
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 ددد ث ئسدددتون ف دددرةظ ئقددد  طلبدددت إىل طلبدددة ةيهدددة ال راسدددة اي ددد  مددد  خددد ل   دددرة  81ف رامدددا 
مشوليددة لتعاليددة التدد رمل ل الطلبددة مدد  خدد ل كددا احملاضددرات  ائلددت أن   ددث ةلددج ا  سدداس 

 ة  الت رمل ئليل ة  م رس ئا   بعيهة أئ م رسا ا ها. العام ل ؛ الطالب
فددئا ئي م دد  أ دد  ث ددا فددئف ال راسددة  ددئف الطبيعددة ل كليددة الرتبيددة ل جامعددة الريمددوكظ ئم ددا 

 فئف ال راسة ق  م ون ضرئرما  ل ئقت م  ر فيه اي مث ة  التطومر ل الت رمل الامعم.
 
 الطريقة واإلجرارات - 8

ة مهي ية مسدحية ئإلدتية ل تدع بيا امدا بأدامدا مد  ةيهدة دراسدتياظ ئ ليليداظ ا بعت ال راس
 ئأق م في ا ملم ئإلتا  مت ع ال راسة ئةيهتيا ئأدئاما.

 
 مجتمع الدراسة - 9

  ددون يت ددع ال راسددة مدد  تيددع طلبدددة كليددة الرتبيددة ل جامعددة الريمددوك ل التقددا األئل مددد  
ث أقسددددام ال ليددددة ئالتصققددددات فييدددداظ ئبلدددد  ةدددد دف  ل خمتلدددد 1220/1228العدددام ال راسددددم 

( 019( طالبددددا ظ ئإىل )8888( طالبددددةظ )1284( طالبددددا  ئطالبددددةظ ئفدددد  موزةددددون إىل )4818)
( طالبا  ئطالبة ل قسد  ةلد  الدهتل ئا ر داد 891طالبا  ئطالبة ل قس  ا دارة ئأإلول الرتبية )

( طددددددد ب ل 1920تددددددد رملظ ئإىل )( طالبدددددددا  ئطالبدددددددة ل قسددددددد  املهدددددددافت ئال1449الرتبدددددددويظ )
 )دراسات ةليا(. ل ال بلوم ئاملاجستري ئال كتوراف( طالبا  ئطالبة 184الب الورموسظ )

 
 عينة الدراسة - 60
( طالبدددددةظ 188 ظ ئفددددد  موزةدددددون إىل ) ( طالبدددددا  ئطالبدددددة018ة ال راسدددددة مددددد  )دو ت ةيهدددددد  ددددد

 ( طالبا  ئطالبة ل قس  840ظ )(ظ ل قس  ا دارة ئأإلول الرتبية19ا ظ ئإىل )د( طالب804)
( 188( طالبددا  ئطالبددة ل قسدد  املهددافت ئالتدد رملظ ئإىل )148ةلدد  الددهتل ئا ر دداد الرتبددويظ )
. ئقدد    ل الدد بلوم ئاملاجسددتري ئالدد كتوراف( طالبددا  ئطالبددة 184طالبددا  ئطالبددة ل الب ددالورموسظ )

ال راسدددم ل دددا مددد  األقسدددام  اختيدددار  دددعب مسددداقات طلبدددة ةيهدددة ال راسدددة ةلدددج أسددداس الددد ئل
ال   ددددددة ل ال ليددددددةظ ئ ددددددعب املسدددددداقات مر بددددددة ل فددددددئا الدددددد ئل   قدددددداة ما  ئاختددددددريت  ددددددعب 
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املسدداقات  اختيددارا   هائبيددا  لت  ددا خمتلددث املسدداقات ل الدد ئلظ ئ ددئا كددان ةدد د طلبددة الشددعب 
 ( طالدددددب ئطالبدددددةظ ئل ددددد  ل ضدددددوأ  عدددددائن أةتددددداأ في دددددة التددددد رمل ئل ضدددددوأ122املصتدددددارة )

( 018اهتسدددرتجا  مددد  اهتسدددتبا ات الددد  ئزةدددتظ كدددان ةددد د الطلبدددة الدددئم   ددداركوا ل ال راسدددة )
 طالبا  ئطالبةظ ئف  الئم    لوا ةيهة ال راسة.

 أداة الدراسة )إجرارات بنائها وصد ها وثباتها( - 66
مدد  ئجيددة قددام البا  ددان ببهدداأ اسددتبا ة لت دد مر فعاليددة التدد رمل ل كليددة الرتبيددة مامعددة الريمددوك 

  ددددر طلبتيددددا ل ضددددوأ األدب اله ددددري املتعلددددحت ثوضددددو  ال راسددددة ئل ضددددوأ ةدددد د مدددد  امل دددداميل 
املتعل ددة بت ددوا الطلبددة لتعاليددة التدد رمل ئاملسددتص مة ل بعدد  ال راسددات السدداب ة  ك راسددة خنلددة 

( ئاسددددتبا ة   ددددوا الت ميددددئ للتعلددددي  8991( ئخلددددث ئع ددددود )8998(ظ ئالشددددصي  )8919)
(Marsh,1954) (SEEQ) Students Evaluation teaching   ئ دداذج الت ددوا الدد  ذكرفددا

 Effectivenes Questionaire, (SIRS) Studentsظ ئفددم: (Marsh,1987) مددارش

Instructional Rating; System form, (EIRE) Endeaver Instructional Rating 

Form التدددد رمل ل جامعددددة الريمددددوك الدددد   ك ددددا اسددددتتاد البا  ددددان مدددد  اسددددتبا ات   ددددوا فعاليددددة
  ستص م لت وا أةتاأ في ة الت رمل ألاراض الرتقية.

ئل ضددوأ فددئا ا طدد   ةلددج األدب اله ددري ئ دداذج   ددوا فعاليددة التدد رملظ  دد دت مثا يددة 
يددداهتت ل اسدددتبا ة ال راسدددةظ ئفدددم: التصطدددير ئاألفددد ا  ئاحملتدددو؛ ئ هتيدددئ التددد رمل ئكتامدددات 

ل افعيدددة ادددو الدددتعل  ئاألجدددواأ التعلي يدددة ئاألة دددال ئالواجبدددات ئاهتمتحا ددداتظ امل رسدددا ئإ دددارة ا
   دددا  ئسدددتا ف دددرةظ مث ةرضدددت ةلدددج  81ئكتبدددت الت دددرات الددد   غطدددم فدددئف امددداهتت ف ا دددت 

ةشدددرة ع  دددا مددد  أةتددداأ في دددة التددد رمل ثر بدددة أسدددتاذ مشدددارك ئأسدددتاذ ئبتصققدددات مهدددافت 
راحبيدد  بت ددرات اهتسددتبا ة مدد   يددث القدديااة اللغومددة ئةلدد   تددل ئقيدداسظ ئطلددب إلدديي  إبدد اأ آ

مدد ؛ م أمتيددا ل يدداس عتددو؛ امددال املهت يددة إليددهظ ئمدد   يددث م أمددة  دد رنيا  اظ ئدئئضو يدد
 السباةم.

ئل ضددوأ م   ددات احمل  ددا ئ وإلدديام  أب ددم ةلددج ف ددرات اهتسددتبا ة الدد  ث ئالسددتا إذ 
لع ليددة التدد رمل ل الامعددةظ ئةدد ل إلددو  بعدد  إهندد     ددوا مددودة عتومددات الت ددرات ئمشوغددا 
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( ملل ددح التدد رمل 4الت ددراتظ ئةدد ل  دد رمت الت ددرات ليقددبح رباةيددا  بدد هت  مدد  السددباةمظ ئفددم )
( لل ل ددددددح الددددددئي م يددددددر ل عاضددددددرات أك ددددددر 1الددددددئي م يددددددر ل عاضددددددرات كددددددا امل رسدددددداظ )

التددد رمل الدددئي ي ( ملل دددح 8( لل ل دددح الدددئي م يدددر ةهددد  قليدددا مددد  امل رسددداظ )1امل رسددداظ )
 م ير ل عاضرات امل رسا.

( 02ئبع    ي  اهتستبا ةظ طب ت ةلدج ةيهدة اسدتط ةية مد  طلبدة ال ليدةظ بلد  ةد د فد  )
أربعدة ةشدر مومدا  ئ للدت  تداحبت اسدت ابات  84مخسا طالبا  ئطالبة ملر ا بتاإلا زمأ م د ارف 

ئاستصلقددددت مدددد  التحليددددا  SPSSطلبددددة العيهددددة اهتسددددتط ةية ئباسددددتص ام الرزمددددة ا  قدددداحبية 
 اخلقاحب  ا  قاحبية اآل ية ل ستبا ة:

معدد ل معددام ت اهتر بدداط بددا ة مددات ا جابددات ةدد  الت ددرة الوا دد ة ئالع مددة ال ليددة  -
( ئموجبدداظ ئفددئا م  ددر ةلددج قدد رة الت ددرات ةلددج الت ييددا. ئمدد ؛ معددام ت 1ل سددتبا ةظ بلدد  )

ظ ئبلدد  معامددا اهتر بدداط 2.81-2.18مددات إةادمددا اهتر بدداط بددا ة مددات ف ددرات امددال ئة 
 .2.89با الع مة ال لية ئإةادما 

-2.88( با ف رات كا م  يداهتت اهتسدتبا ة  رائح م ؛ معام ت ألتا ل رئ باخ ) -
ئمبددا الدد ئل  2.98( ل ددا ف ددرات اهتسددتبا ة ظ ئبلغددت قي ددة معادلددة ألتددا ل رئ بدداخ )2.91
(ظ ئمعددام ت اهتر بدداط بطرم ددة بريسددون مدداهتت ألتددا ل رئ بدداخ ) ( معددام ت ثعادلددة8رقدد  )

 ف رات األداة ئل ا األداة.
 

 (0ال دو  رقم )
معلممت   لت فقرات م لالت وفقرات  ل ا داة مح وبإ بمعلدلإ ألفل لمرو  لخ وبيريقإ االقء لر وإ لدت  

 )معلمل ارت لط بيرسوت(
 معلمل ارت لط بيرسوت مرو  لخقيم معلممت الفل ل م لالت االسء ل إ

 2.18 2.91 التصطير
 2.08 2.88 األف ا 
 2.81 2.10 احملتو؛

 2.81 2.12  هتيئ ال رئس
 2.81 2.84 كتامات امل رسا

 معلمل ارت لط بيرسوت قيم معلممت الفل لمرو  لخ م لالت االسء ل إ
 2.89 2.19 إ ارة ال افعية للتعلي 
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 2.08 2.91 ا جراأات التعلي ية
 2.88 2.18 األة ال ئالواجبات ئاهتمتحا ات

 2.89 2.98 ال لم

 
ئبعددد  ا جدددراأات السددداب ة ل بهددداأ اسدددتبا ة ال راسدددة ئالتح دددحت مددد  إلددد قيا ئ بامددداظ أةددد ت 

ا ة ئ وضددديح كيتيدددة اهتسدددت ابة اهتسدددتبا ة بشددد ليا الهيددداحبم ئفدددم  الددداأ األئل للتعرمدددث باهتسدددتب
ت ئمعلومات ة  املست يبظ ئالداأ ال الدث ف درات اهتسدتبا ة ئياهتمدا ظ ئالاأ ال اا بيا اةهيا

 (ظ فئف اهتستبا ة بقورما الهياحبية.8ئمبا امللححت رق  )
 إجرارات الدراسة - 69

 دد دت مشدد لة ال راسددة ئأةدد ت ك ددا ئإلددث سدداب ا. طب ددت اهتسددتبا ة ةلددج ةيهددة ال راسددة 
الرتبيدة ئبعد  اسدت ئان ة دادة ال ليدة بدئل ظ  بالتعائن مع أةتاأ في ات الت رمل ل أقسام كلية

ئسدداة  ل التوزمددع كددئل  ةدد د مدد  طلبددة  الرامددات  ل قسدد  املهددافت ئالتدد رملظ ئةهدد   وزمددع 
اهتسدتبا ات ةلددج طلبددة الشدعبة الوا دد ة ل إ دد ؛ عاضدرات املسددا  مدد  األسدبو ظ كددان موضددح 

يي  ا جابددددة ةدددد  ف ددددرات غدددد  فدددد   ال راسددددة ئطرم ددددة ا جابددددة ةدددد  ف رامدددداظ ئكددددان مطلددددب إلدددد
اهتستبا ة بش ا مست ا ئفردي ئبش ا  أملم ئبع  العودة إىل املهالظ ئإ تدارفا بعد  ا جابدة 

ر فدئا ا جدراأ د  است ددةهيا ل احملاضرة التالية لل سا   رجاةيا إىل م  ئزةيا ةليي ظ فدئا ئقد
٪ مددد  ةدددد د 88بة ( اسدددتبا ة ئبهسدددد018زفددداأ أسدددبوةاظ ئكددددان ةددد د اهتسددددتبا ات املسدددرتجعة )
 اهتستبا ات املوزةةظ ئاةتا فئا الع د فو ةيهة ال راسة.

 رة اياسوب ئةولت إ قاحبيا دل ذاكلت البيا ات دع اهتستبا اتظ أدخدت  دئبع
 ئ قا ةلج إجابات أس لة ال راسة هتست هتل إجابات أس لة ال راسة. SPSSباستص ام 
 إجابة السؤال األول -69-6

 ما    مر مستو؛ فعالية الت رمل ل كلية الرتبية ل جامعة الريموك   : لت ال عا  ا و 
مددد  ئجيدددة   دددر طلبتيدددا؟ ئلؤجابدددة ةددد  السددد ال  سدددب متوسدددر   ددد مر طلبدددة ال ليدددة لتعاليدددة 
التدددد رمل ل ددددا طلبددددة أقسددددام ال ليددددة ئل ددددا ط  ددددا ئطالبا مددددا ل كددددا براييددددا )دراسددددات ةليدددداظ 
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ف ددا دئن(ظ ئكددئل   ك يدة )جيدد  جدد ا  ف دا فددو  ئجيد رتا ئب دالورموس( ئل ددا ف دات املعدد هتت ال
) سددب  4مدد  ايدد  األققددج  1.81اهتاددرا  املعيدداري غددئف الت دد مراتظ ف ددان فددئا املتوسددر 

ئ دددد ة. ئ عددددأ فددددئف الهسددددبة  2.01٪ ئكددددان اهتاددددرا  املعيدددداري 88أداة ال راسددددة( أي بهسددددبة 
رمل ل ال ليددة فددم ثسددتو؛ امل بددول مدد  لت دد مر فعاليددة التدد رمل ل كليددة الرتبيددةظ أن فعاليددة التدد 

 ئجية   ر الطلبةظ فئا ئأن التبام  ل فئا الت  مر با الطلبة قليا.
فدددئا ئقددد  است قددديت   ددد مرات ف دددات طلبدددة ةيهدددة ال راسدددة لتعاليدددة التددد رمل ل ال ليدددة ةلدددج 
 سددب مسددتومات متغددريات ال راسددةظ الددهلظ ئالا ددامتظ ئاملعدد ل الرتاك ددمظ ئال سدد ظ  سدداب 

( فددددئف 1مبددددا الدددد ئل رقدددد  ) ظ ئ املتوسددددطات ايسددددابية ئاهتارافددددات املعيارمددددة غددددئف الت دددد مرات
 ا  قاحبيات.

 
 (2ال دو  رقم )

 المءوسيلت الح لبيإ واال حرافلت المعيلريإ لءقديرات فعلليإ الءدريا م  فالت  ب إ  يةإ الدراسإ
 رياهتارا  املعيا املتوسر ايسا  الع د املستو؛ املتغري

 2.08 1.82 804 ذكر  الهل
 2.02 1.88 188 أ  ج

 2.00 1.89 184 دراسات ةليا الا امت
 2.49 1.81 188 ب الورموس

 2.08 1.84 192 جي  ج ا فأك ر املع ل الرتاك م
 2.01 1.89 848 جي  ف ا دئن

 2.01 1.80 148 مهافت ئ  رمل  ال س  
 2.49 1.12 840 إر اد ئةل   تل 

 2.41 1.08 19 دارة ئأإلول إ
 2.01 1.81 018 ال ا ال لية

 
ئم  ا م  ال ئل أن موسطات    مرات فعالية الت رمل ل كليدة الرتبيدة  درائح مد افا مد  

٪ ئثسدددتو؛ امل بدددول إىل اليددد . ئكدددان الت ددد مر األد  82٪ ئإىل 84ئبهسدددبة  1.12إىل  1.08
لبددة ثعدد ل جيدد  جدد ا  فددأةلج ئمدد  طلبددة ا دارة مدد  الطالبددات ئمدد  طلبددة الب ددالورموس ئمدد  الط

ئاألإلولظ ل  ا كان الت  مر األةلج مد  الطد ب ئمد  طلبدة ال راسدات العليدا ثسدتو؛ اليد  
ف ددا دئن ئمدد  طلبددة ا ر دداد ئةلدد  الددهتلظ فددئا ئأن مدد ؛ اهتاددرا  املعيدداري لت دد مرات فعاليددة 
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التبددام  بددا   دد مرات ف ددات طلبدددة ظ ئفددئا مدد ل ةلدددج أن 2.00إىل  2.41التدد رمل  ددرائح مدد  
ةيهة ال راسة قليا ئمت اربظ ف  مام  التدر  بدا قدي  اهتارافدات املعيارمدة لت د مرات ف دات طلبدة 

 .2.28ةيهة ال راسة ةلج 
 إجابة السؤال الثاني -69-9

ما م ؛ اخت      مرات مسدتو؛ فعاليدة التد رمل ل كليدة الرتبيدة ل   لت ال عا  الثل ي:
  الريمدددددوك مددددد  ئجيدددددة   دددددر طلبتيدددددا بددددداخت   جهسدددددي  )ذكدددددورا ظ إ ا دددددا ( أئ بددددداخت   جامعدددددة 

 ات مع هتم  الرتاك ية د( أئ باخت   ف  ب الورموس ئدراسات ةليا ) بر ايي  ال راسم 
 )جي  ف ا دئنظ ئجي  ج ا  ف ا فو (؟

ارافددددات لؤجابددددة ةدددد  الترضددددية املتع لددددة  ددددئا السدددد الظ  سددددبت املتوسددددطات ايسددددابية ئاهت
املعيارمددة لت دد مرات ف ددات طلبددة ةيهددة ال راسددة ةلددج  سددب جهسددي  ئبددرايي  ئف ددات معدد هتم  

( فددددئف ا  قدددداحبياتظ ئفحقددددت 1الرتاك يددددة ئأقسددددامي  ل ال ليددددةظ ئمتتدددد   الدددد ئل رقدددد  )
دهتهتت التدددددرئ  ايسدددددابية بدددددا املتوسدددددطات ايسدددددابية باسدددددتص ام اختبدددددار  ت  للتدددددرئ  بدددددا 

دهتلددددة  ئيسددددابة لت ددددات الددددهل ئف ددددات املعدددد هتت الرتاك يددددة ئبددددرايي ظ املتوسددددطات ايسددددابي
التددرئ  بددا   دد مرات ف ددات الطلبددة ئفددحت أقسددامي ظ ف دد  أجددر؛  ليددا التبددام  األ دداديظ ئمبددا 

 فئف الهتاحبت. 4ئرق  1ال ئهتن رق  
 (3ال دو  رقم )

 إ الءدريا لفالت  ب إ  يةإ الدراسإ  ءليج اقء لر "ت" لبمقلر إ بي  المءوسيلت الح لبيإ لءقديرات فعللي
 وفد ال ةا وال ر لمج والمعد  الءرا مي

 مستو؛ ال هتلة قي ة  ت  درجات ايرمة املتوسر املستو؛ املتغري
 2.884 2.024 019 1.82 ذكر  الهل

    1.88 أ  ج
 2.901 2.288 019 12.89 دراسات ةليا الا امت

    1.81 الب الورموس
 مستو؛ ال هتلة قي ة  ت  درجات ايرمة املتوسر ملستو؛ا املتغري

املعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ل 
 الرتاك م 

 2.220 1.129 019 1.84 جي  ج ا فأك ر
    1.89 جي  ف ا دئن
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 (4ال دو  رقم )

  ءليج تحبيل الء لي  ا بلدي بي  تقديرات  ب إ أق ل  المبيإ لفعلليإ الءدريا في المبيإ

ي وةة  مق ر التبام 
متوسر ي و   درجات ايرمة املربعات

 املربعات
 قي ة
    

مستو؛ 
 ال هتلة

 2.20 0.118 8.424 1 1.121 با ام وةات  األقسام 
   121 011 819.248 داخا ام وةات  األقسام 

    012 848.100 ال لم

( أن التددرئ  بددا متوسددطات   دد مرات فعاليددة التدد رمل ل كليددة 1م  ددا مدد  الدد ئل رقدد  )
( ف در بدا متوسدطم طلبدة ف دات   =2.20يةظ كا ت دالة إ قاحبيا ةه  مسدتو؛ دهتلدة )الرتب

ئلقدا  طلبدة املعدد ل  1.89ئطلبدة جيد  ف دا دئن  1.84املعد ل الرتاك دم  جيد  جد ا  فدأةلج 
الرتاك ددم جيدد  ف ددا دئنظ ئلدديل فهدداك فددرئ  دالددة إ قدداحبيا  بددا متوسددطات   دد مرات الطدد ب 

ال راسددات العليددا ئطلبددة الب ددالورموس ئذلدد  لتعاليددة التدد رمل ل   ئالطالبددات ئهت بددا متوسددطات
 كلية الرتبية.

( أن التدددرئ  بدددا   ددد مرات طلبدددة أقسدددام كليدددة الرتبيدددة لتعاليدددة 4ئم  دددا مددد  الددد ئل رقددد  )
( ئهتختبددار اهتجتدداف   =2.20)ةهدد  مسددتو؛ دهتلددة التدد رمل ل ال ليددة كا ددت دالددة إ قدداحبية 

 ,Hinkle)كدرامري لل   وةدات ادري املتسدائمة   -ل إلا  فئف الترئ  ف   أجر؛ اختبدار  دوكم

Wiersma& Jusr, 1994) (  تاحبت فئا اهتختبار 0ئمبا ال ئل رق  ) 
 

 (5ال دو  رقم )
  ل  المبيإ رامير لبمقلر لت ال عديإ بي  مءوسيلت تقديرات  ب إ أق  - ءليج اقء لر تو ي

 ا دارة ئاألإلول املهافت ئالت رمل ا ر اد ئةل  الهتل ال س  
 1.08 1.80 1.12  ال س 

 *2.211 *2.28 - 1.12 ا ر اد ئةل  الهتل 
 .818 - *2.28 1.80 املهافت ئالت رمل 
 - .818 *2.211 1.08 ا دارة ئاألإلول

( بددددا  =2.20و؛ دهتلددددة )م  ددددا مدددد  الدددد ئل أن التددددرئ  ال الددددة إ قدددداحبيا ةهدددد  مسددددت
  دد مرات طلبددة أقسددام ال ليددة لتعاليددة التدد رمل كا ددت لقددا  طلبددة قسدد  ا ر دداد ئةلدد  الددهتل 
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م ار ة ب ا م  طلبة املهافت ئالتد رمل ئا دارة ئاألإلدولظ ل  دا هت فدرئ  دالدة إ قداحبيا بدا 
    مرات طلبة املهافت ئالت رمل ئ   مرات طلبة ا دارة ئأإلول الرتبية.

 إجابة السؤال الثالث - 3 -69
كليددة الرتبيدددة ل   مددا   دد مرات مسدددتومات فعاليددة يدداهتت التددد رمل ل  ددلت ال ددعا  الثللددد :

أداة ال راسدة مد  ئجيدة   در طلبتيدا؟ ئلؤجابدة ةد  السد ال  سدبت  اال  مشلتيجامعة الريموك 
ة ال راسدددددةظ ئفدددددم: املتوسدددددطات ايسدددددابية لت ددددد مرات فعاليدددددة يددددداهتت التددددد رمل الددددد  مشلتيدددددا أدا

التصطدددير ئاألفددد ا  ئاحملتدددو؛ ئ هتيدددئ التددد رمل ئكتامدددات امل رسدددا ئإ دددارة ال افعيدددة ادددو الدددتعل  
ئاألجواأ التعلي ية ئاألة ال ئالواجبات ئاهتمتحا اتظ لطلبة ةيهدة ال راسدةظ ئكدئل  اهتارافدات 

 ( فئف ا  قاحبيات.8املعيارمة غئف الت  مرات.ئمبا ال ئل رق  )
 

 (6و  رقم )ال د
 المءوسيلت الح لبيإ واال حرافلت المعيلريإ لءقديرات فعلليإ م لالت الءدريا م  اليب إ  يةإ الدراسإ

 اهتارا  املعياري املتوسر ايسا  ة د الت رات ة د الطلبة امال
 2.09 1.82 8 018 التصطير
 2.82 1.12 8 018 األف ا  
 2.88 1.81 0 018 احملتو؛

 2.82 1.08 1 018 رئس  هتيئ ال 
 2.81 1.89 81 018 كتامات امل رسا

 2.84 1.81 1 018 إ ارة ال افعية او التعلي  
 اهتارا  املعياري املتوسر ايسا  ة د الت رات ة د الطلبة امال

 2.88 1.82 8 018 األجواأ التعلي ية
 2.81 1.81 9 018 األة ال ئالواجبات ئاهتمتحا ات

 
مدد  الدد ئل أن مدد ؛ متوسددطات   دد مرات فعاليددة يدداهتت التدد رمل ل كليددة الرتبيددة ئم  ددا 

أي مدد  امل بددول  82٪ إىل 80أي بهسددبة  1.12إىل  1.08مدد  ئجيددة   ددر طلبتيددا  ددرائح مدد  
ئإىل اليدددددددد ظ ئكددددددددان الت دددددددد مر األد  مددددددددال  هتيددددددددئ الدددددددد رئسظ ئكددددددددان الت دددددددد مر األةلددددددددج مددددددددال 
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ظ ئل ضددددوأ 2.84إىل  2.09اري غددددئف الت دددد مرات مدددد  األفدددد ا .ئكان مدددد ؛ اهتاددددرا  املعيدددد
دهتلة أرقام  د رمت مسدتومات األداةظ فدئا املد ؛ م  در بامليدا ألن   دون فدئف امل مدح ددافرة ل 

 ة د ك ري م  عاضرات الت رمل.
 إجابة السؤال الرابع -69-4

هتت مددا مدد ؛ اخددت     دد مرات مسددتومات فعاليددة يددا  ددلت ال ددعا  الرابددي فددي الدراسددإ:
التدد رمل ل كليددة الرتبيددة ل جامعددة الريمددوك مدد  ئجيددة   ددر طلبتيددا بدداخت   جهسددي  )ذكددورا ظ 
إ ا دددددا ( أئ بددددداخت   بر دددددايي  ال راسدددددم )ب دددددالورموسظ ئدراسدددددات ةليدددددا( أئ بددددداخت   ف دددددات 

 مع هتم  الرتاك ية )جي  ف ا دئن ئجي  ج ا  ف ا فو (؟
 سبت املتوسدطات ايسدابية لت د مرات مسدتومات  لؤجابة ة  الترضية املتعل ة  ئا الس ال

فعاليددة يدداهتت التدد رمل مدد  طلبددة كليددة الرتبيدددة ل جامعددة الريمددوك ئخمتلددث ف ددام  ئفددحت الدددهل 
ئال سدد  ئالا ددامت ئاملعددد ل الرتاك ددمظ ئاهتارافددات املعيارمدددة غددئف الت دد مراتظ ئاختدددريت دهتهتت 

راسدددة ئفدددحت الدددهل ئالا دددامت ئاملعددد ل الرتاك دددم التدددرئ  بدددا املتوسدددطات لت دددات الطلبدددة ةيهدددة ال 
باختبدددار  ت  ئاختدددات التدددرئ  بدددا   ددد مرات طلبدددة األقسدددام ل ةيهدددة ال راسدددة بتحليدددا التبدددام  
األ ددداديظ ئأجرمدددت امل ار دددات البع مدددة بدددا متوسدددطات   ددد مرات طلبدددة األقسدددام باختبدددار  دددوكم  

 فئف ا  قاحبيات. 88ظ 82ظ 9ظ 1ظ 8كرامر البع يظ ئ با ال ائل ذئات األرقام  
 

 (7ال دو  رقم )
 المءوسيلت الح لبيإ واال حرافلت المعيلريإ لءقديرات م ءويلت فعلليإ م لالت الءدريا م  فالت  ب إ

  يةإ الدراسإ  بت ب ر  ة هم 

اهتارا   املتوسر الع د الت ة امال
 املعياري

درجات 
 ايرمة

 قي ة
 ت  

مستو؛ 
 ال هتلة

    2.81 1.8 804 الئكور التصطير
 2.90 2.28 019 2.08 1.8 188 اهت اث

اهتارا   املتوسر الع د الت ة امال
 املعياري

درجات 
 ايرمة

 قي ة
 ت  

مستو؛ 
 ال هتلة

    2.88 1.88 804 الئكور األف ا 
 2.00 2.28 019 2.82 1.18 188 اهت اث

    2.84 1.84 804 الئكور احملتو؛
 2.11 2.11 019 2.81 1.81 188 اهت اث
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    2.81 1.81 804 الئكور  هتيئ ال رئس
 2.10 8.80 019 2.01 1.00 188 اهت اث

    2.88 1.81 804 الئكور كتامات امل رسا
 2.44 2.88 019 2.82 1.81 188 اهت اث

    2.89 1.89 804 الئكور إ ارة ال افعية او التعل 
 2.18 8.21 019 2.88 1.88 188 اهت اث

    2.82 1.88 804 الئكور األجواأ التعلي ية
 2.81 2.18 019 2.88 1.89 188 اهت اث

ا ة دددددددددددددددددددددال ئالواجبدددددددددددددددددددددات 
 ئاهتمتحا ات

    2.81 1.88 804 الئكور
 2.91 2.29 019 2.81 1.81 188 اهت اث

 
 (8ال دو  رقم )

 م لالت الءدريا م  فالت اليب إ المءوسيلت الح لبيإ واال حرافلت المعيلريإ لءقديرات م ءوى فعلليإ 
  يةإ الدراسإ وفد ال ر لمج

اهتارا   املتوسر الع د الت ة امال
 املعياري

درجات 
 ايرمة

قي ة 
  ت 

مستو؛ 
 ال هتلة

    2.82 1.84 184 دراسات ةليا التصطير
 (2.88) 8.11 019 2.01 1.88 188 ب الورموس

    2.82 1.80 184 دراسات ةليا األف ا 
 (2.88) 8.18 019 2.82 1.11 188 ب الورموس

    2.89 1.09 184 دراسات ةليا احملتو؛
 (2.18) 2.9 019 2.80 1.80 188 ب الورموس

    2.81 1.09 184 دراسات ةليا  هتيئ ال رئس
 (2.02) 2.88 019 2.01 1.08 188 ب الورموس

اهتارا   املتوسر الع د الت ة امال
 املعياري

ت درجا
 ايرمة

قي ة 
  ت 

مستو؛ 
 ال هتلة

    2.82 1.89 184 دراسات ةليا كتامات امل رسا
 (2.99) 2.28 019 2.88 1.81 188 ب الورموس

    2.88 1.81 184 دراسات ةليا ارة ال افعية او التعل إ 
 (2.19) 8.28 019 2.88 1.88 188 ب الورموس
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    2.88 1.84 184 دراسات ةليا األجواأ التعلي ية
 (2.12) 8.11 019 2.88 1.88 188 ب الورموس

األة دددددددددددال ئالواجبدددددددددددات 
 ئاهتمتحا ات

    2.81 1.88 184 دراسات ةليا
 (2.89) 8.18 019 2.88 1.80 188 ب الورموس

 
 

 (9ال دو  رقم )
 الت اليب إ المءوسيلت الح لبيإ واال حرافلت المعيلريإ لءقديرات م ءويلت فعلليإ م لالت الءدريا م  ف

  يةإ الدراسإ المعد  الءرا مي

املتوسر  الع د الت ة امال
 ايسا 

اهتارا  
 املعياري

درجات 
 ايرمة

 قي ة
 مستو؛ ال هتلة  ت 

    2.09 1.89 192 جي  ج ا ف ا فو  التصطير
 (2.04) 2.81 019 2.82 1.81 848 جي  ف ا دئن

    2.82 1.88 192 جي  ج ا ف ا فو  األف ا 
 (*2.24) 1.28 019 2.89 1.92 848 جي  ف ا دئن

    2.88 1.80 192 جي  ج ا ف ا فو  احملتو؛
 (*2.228) 1.18 019 2.80 1.84 848 جي  ف ا دئن

    2.89 1.01 192 جي  ج ا ف ا فو   هتيئ احملتو؛
 (*2.2228) 1.1 019 2.82 1.81 848 جي  ف ا دئن

    2.82 1.88 192 جي  ج ا ف ا فو  كتامات
 (*2.21) 8.09 019 2.81 1.81 848 جي  ف ا دئن امل رسا

إ ارة ال افعية او 
 التعلي 

    2.81 1.88 192 جي  ج ا ف ا فو 
 (2.81) 8.09 019 2.81 1.81 484 جي  ف ا دئن

 

 

املتوسر  الع د الت ة امال
 ايسا 

اهتارا  
 املعياري

درجات 
 ايرمة

 قي ة
 ال هتلةمستو؛   ت 

    2.88 1.88 192 جي  ج ا ف ا فو  األجواأ التعلي ية
 (2.84) 8.48 019 2.82 1.88 848 جي  ف ا دئن

األة ال 
ئالواجبات 

    2.81 1.88 192 جي  ج ا ف ا فو 
 (*2.28) 1.82 019 2.82 1.10 848 جي  ف ا دئن
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 ئاهتمتحا ات
 
 
 

 (09ال دو  رقم )
  حرافلت المعيلريإ لءقديرات م ءويلت فعلليإ م لالت الءدريا م  فالت  يةإ الدراسإ وفد الق مالمءوسيلت الح لبيإ واال

 اهتارا  املعياري املتوسر ايسا  الع د ال س  امال

 التصطير
 2.09 1.88 148 مهافت ئ  رمل

 2.08 1.81 840 إر اد ئةل   تل
 2.82 1.88 19 إدارة ئأإلول

 األف ا 
 2.89 1.81 148 مهافت ئ  رمل

 2.81 1.18 840 إر اد ئةل   تل
 2.88 1.81 19 إدارة ئأإلول

 احملتو؛
 2.88 1.82 148 مهافت ئ  رمل

 2.80 1.81 840 إر اد ئةل   تل
 2.81 1.41 19 إدارة ئأإلول

  هتيئ ال رئس
 2.88 1.04 148 مهافت ئ  رمل

 2.08 1.81 840 إر اد ئةل   تل
 2.01 1.40 19 إدارة ئأإلول

 كتامات امل رسا
 2.88 1.80 148 مهافت ئ  رمل

 2.88 1.11 840 إر اد ئةل   تل
 2.81 1.14 19 إدارة ئأإلول

 إ ارة ال افعية او التعل 
 2.84 1.08 148 مهافت ئ  رمل

 2.88 1.12 840 إر اد ئةل   تل
 2.88 1.09 19 إدارة ئأإلول

 اهتارا  املعياري ا املتوسر ايس الع د ال س  امال

 األجواأ التعلي ية
 2.81 1.88 148 مهافت ئ  رمل

 2.88 1.88 840 إر اد ئةل   تل
 2.88 1.81 19 إدارة ئأإلول

 2.88 1.82 148 مهافت ئ  رملاألة ال ئالواجبات 
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 2.88 1.18 840 إر اد ئةل   تل ئاهتمتحا ات
 2.81 1.18 19 إدارة ئأإلول

 
أن   دد مرات مسددتومات فعاليددة يدداهتت  82ظ 9ظ 1ظ 8 ائل ذئات األرقددام  م  ددا مدد  الدد

الت رمل  رائح م افا ل ا م  ف ات الطلبة ئفحت الهل ئالا امت ئاملع ل الرتاك م ئال س  مد  
. ئفئا امل ؛ مي   ئإلته بأ ه مرتائح م  م بول مدال التهتيدئ إىل جيد  مدال 1.92إىل  1.01

يهة ال راسة ل  ا كان لطلبدة ال راسدات العليدا ثسدتو؛ م بدول ل دا األف ا  ئملع   ف ات ة
مددد  يدددال  هتيدددئ الددد رئس ئم بدددول مدددال األفددد ا ظ ئكدددان ثسدددتو؛ جيددد  ل دددا مددد  يدددال  هتيدددئ 
الددد رئس ئيدددال األفددد ا  ئذلددد  مددد  طلبدددة املعددد ل الرتاك دددم  جيددد  ف دددا دئن  ئكدددان ثسدددتو؛ 

إىل مستو؛ جيد  مدال كتامدات امل رسدا ئذلد   م بول مال األة ال ئالواجبات ئاهتمتحا ات
 م  طلبة األإلول ئا دارة.
(  تاحبت  ليا التبام  األ ادي بدا   د مرات مسدتو؛ فعاليدة يداهتت 88ئمبا ال ئل رق  )

 الت رمل م  طلبة األقسام ل ةيهة ال راسة.
 (00ال دو  رقم )

 يإ م لالت الءدريا م   ب إ  ءليج تحبيل الء لي  ا بلدي بي  تقديرات م ءوى فعلل
 ق ل  في  يةإ الدراسإا 

ي و   مق ر التبام  امال
 املربعات

درجات 
 ايرمة

متوسر 
مستو؛  قي ة     املربعات

 ال هتلة

 التصطير
 2.88 1.18 2.88 1 8.01 با ام وةات

   2.14 011 818.11 داخا ام وةات
    012 811.42 ال لم

 األف ا 
 2.10 8.28 2.01 1 8.24  وةاتبا ام

   2.49 011 109.41 داخا ام وةات
    012 182.48 ال لم

ي و   مق ر التبام  امال
 املربعات

درجات 
 ايرمة

متوسر 
مستو؛  قي ة     املربعات

 ال هتلة

 احملتو؛
 2.280 1.88 8.18 1 1.41 با ام وةات

   2.44 011 118.11 داخا ام وةات
    012 114.14 ل لما
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  هتيئ ال رئس
 *2.289 1.91 8.42 1 1.12 با ام وةات

   2.11 011 810.018 داخا ام وةات
    012 124.09 ال لم

كتامات 
 امل رسا

 *2.288 4.81 8.01 1 1.80 با ام وةات
   2.11 011 128.44 داخا ام وةات

    012 124.09 ال لم

 إ ارة ال افعية
 او التعلي 

 *2.228 0.11 1.89 1 0.09 با ام وةات
   2.04 011 111.11 داخا ام وةات

    012 118.98 ال لم

األجواأ 
 التعلي ية

 2.14 8.28 2.49 1 2.98 با ام وةات
   2.00 011 119.04 داخا ام وةات

    012 042.08 ال لم
األة ال 
ئالواجبات 
 ئاهتمتحا ات

 *2.228 1.40 4.11 1 1.00 م وةاتبا ا
   2.028 011 188.10 داخا ام وةات

    012 180.9 ال لم

 
أن التددرئ  بددا   دد مرات ف ددات طلبددة ةيهددة  9ظ 1ظ 8ئم  ددا مدد  الدد ائل ذئات األرقددام  

ال راسددة ئفددحت الددهلظ ئالا ددامت ملسددتو؛ فعاليددة يدداهتت التدد رمل  ي   دد  دالددة إ قدداحبيا ةهدد  
 (.  =2.20؛ دهتلة )مستو 

ةهدد  مسددتو؛ بيه ددا كا ددت التددرئ  بددا   دد مرات ف ددات طلبددة املعدد ل الرتاك ددم دالددة إ قدداحبيا 
( ئمددددداهتت  األفددددد ا  ئاحملتدددددو؛ ئ هتيدددددئ الددددد رئس ئكتامدددددات امل رسدددددا   =2.20ة  )ددهتلددددد

مد   ئاألة ال ئالواجبات ئاهتمتحا اتظ ئل كا مهياظ كا ت الترئ  لقا  طلبدة ةيهدة ال راسدة
ذئي املعد ل الرتاك دم اليد  جد ا  ف دا  فد  مد   ثدذئي املع ل الرتاك م الي  ف ا دئن م ار دة 

فددو . أمددا ل ب يددة امدداهتت  التصطددير ئإ ددارة ال افعيددة اددو الددتعل  ئاألجددواأ التعلي يددة فلدد    دد  
 الترئ  با    مرات ف ات طلبة املع ل الرتاك م ملستومات فعالية   رمسيا دالة 

 (.  =2.20ةه  مستو؛ دهتلة  )قاحبيا إ 
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( أن التدددرئ  بدددا   ددد مرات ف دددات طلبدددة ةيهدددة ال راسدددة ئفدددحت 88ئم  دددا مددد  الددد ئل رقددد  )
=  ةهدددد  مسددددتو؛ دهتلددددة ) رملظ كا ددددت دالددددة إ قدددداحبيا دة يدددداهتت التدددددو؛ فعاليددددد  ملستدددددال سدددد
 ال ئدتعلدددي  ئاألة ددد( مددداهتت   هتيدددئ الددد رئس ئكتامدددات امل رسدددا ئإ دددارة ال افعيدددة ادددو ال2.20
 اهتمتحا اتظ ل هيا ي     دالة إ قاحبيا ل ياهتت التصطير  ات ئدالواجب

 ئاألف ا  ئاحملتو؛ ئاألجواأ التعلي ية.
ئملعرفة اجتافات إلا  الترئ  ال الدة إ قداحبيا بدا   د مرات ف دات الطلبدة ةيهدة ال راسدة ئفدحت 

ات امل رسددا ئإ ددارة ال افعيددة اددو التعلددي  ال سدد  ملسددتومات فعاليددة يدداهتت  هتيددئ الدد رئس ئكتامدد
ئاألة ددال ئالواجبددات ئاهتمتحا ددات  ف دد  أجددر؛ اختبددار  ددوكمظ كرامددر البعدد ي بددا متوسددطات 
   مرات فعالية الت رمل غئف اماهتتظ ف ا ت فئف الترئ  لقا  طلبدة ا ر داد ئةلد  الدهتل 

 هتيددئ الدد رئس )كددان التددر  ايسددا  الرتبددوي م ار ددة ب ددا مدد  طلبددة املهددافت ئالتدد رمل ل يددال 
 2.88( ئل يددددال كتامددددات امل رسددددا )كددددان التددددر  ايسددددا  2.24ئمسددددتو؛ ال هتلددددة  2.84

 2.11( ئل يدددال إ دددارة ال افعيدددة ادددو الدددتعل  )كدددان التدددر  ايسدددا  2.28ئمسدددتو؛ ال هتلدددة  
 2.88( ئل يددددددال األة ددددددال ئالواجبددددددات )كددددددان التددددددر  ايسددددددا  2.224ئمسددددددتو؛ ال هتلددددددة 
 (.2.24ئمستو؛ ال هتلة 

أن ال هتلددة ا  قدداحبية للتددرئ  بددا   دد مرات طلبددة ا ر دداد إىل ئأ ددار اختبددار  ددوكم / كرامددر 
ئةلددد  الدددهتل ئطلبدددة ا دارة ئأإلدددول الرتبيدددة ل يدددال األة دددال ئالواجبدددات لقدددا  طلبدددة ا ر ددداد 

ئمسدتو؛ ال هتلدة  2.28  ئةل  الهتل م ار دة بطلبدة ا دارة ئأإلدول الرتبيدة )كدان التدر  ايسدا
( ئكددئل  لقددا  طلبددة املهددافت ئالتدد رمل م ار ددة بطلبددة ا دارة ئأإلددول الرتبيددة 2.228أقددا مدد  

 (.2.28ئمستو؛ ال هتلة  2.14)كان التر  ايسا  
 إ لبلت ال عا  الللما - 5 – 02
ح التد رمل ة م مددان الس ال اخلامل: ما املستو؛ األةلج للت  مر م  أك در الطلبدة لتاةليددك

األةلدددج  املسدددتوماتئما الهسدددب امل ومدددة لعددد د م مدددح التددد رمل ل كدددا مددد  فدددئف ظل كليدددة الرتبيدددة
 للت  مر ؟

لؤجابدددة ةددد  فدددئا السددد الظ  قدددرت أةددد اد الطلبدددة ل كدددا مددد  مسدددتومات   ددد مرف  لتاةليدددة 
( ئ سدددددبت الهسدددددب امل ومدددددة غدددددئف األةددددد ادظ ئل ضدددددوأ فدددددئف 8ظ 1ظ 1ظ 4التددددد رمل األربعدددددة )
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رقد  قاحبيات   د املستو؛ األةلج ل الت  مر م  أك ر طلبة ةيهة ال راسدةظ ئمبدا الد ئل ا  
 ( فئف ا  قاحبيات.81)

 
 (02ال دو  رقم )

 الم ءويلت ا  بت في الءقدير م  أ ثر  ب إ  يةإ الدراسإ م  م ءويلت الءقدير ا ربعإ  وأرقل  الفقرات
 دهل و   هل)المممر( المقدرة م ءويلتهل فيهل وأ دا 

مستو؛ الت  مر األةلج ئدهتلته )ئفحت 
الع د ئالهسبة  أرقام الت رات أداة ال راسة(

 امل ومة
 - - . )هت م ير ل أي عاضرة(8

. )م ير ل ة د قليا م  1
 احملاضرات(

) هتيددددددددددئ  18-18)عتددددددددددو؛(  88ظ 84)اطددددددددددير(  1ظ 1
ظ 41)كتامددات امل رسددا(  18ظ 14ظ 18ظ 19الدد رئس( 

 )األجواأ التعلي ية( 01ظ 01ل افعية( )ا 40-48
18 (11.1)٪ 

 . )م ير ل أك ر احملاضرات1

 81-88ظ 80)األف ا (  81-8)التصطير(  8-4ظ 8
ظ 11ظ 11ظ 18) هتيدددددددددئ الددددددددد رئس(  12-89)احملتدددددددددو؛( 

 44ظ 41-42)كتامددات امل رسدددا(  19-18ظ 10ظ 11
 81-00)األجدددددددددددددددواأ التعلي يدددددددددددددددة(  08-41)ال افعيدددددددددددددددة( 
 لواجبات()األة ال ئا

48 (80.8)٪ 

 ٪(8.8) 8 )إجراأ  علي ية( 04 . )م ير ل كا احملاضرات(4

 
 منا شة اإلجابات - 63
 شة إجابة السؤالين األول والثانيمنا  -63-6
 ا ت ا جابة ة  الس الا بش ا إتايل: ق ر الطلبة ةيهة ال راسة ل كلية الرتبية ل دك

ظ ي خيتلدث فدئا 4 د ا  أققدج  1.81ل ثتوسدر م د ارف جامعة الريموك مستو؛ فاةليدة التد رم
( ئهت بدداخت   بددرايي  ال راسددية )ب ددالورموس/ ا  / إ ا ددا  الت دد مر  بدداخت   جددهل الطلبددة )ذكددور 

دارسات ةليا(ظ ئبيه ا اختلتت مسدتومات   د مرف  بداخت   ف دات معد هتم  الرتاك يدة )جيد  
ئنظ ئبداخت   أقسدامي  األكادمييدة )مهدافت ف ا دئن/ جي  ج ا  ف ا فو ( لقدا  جيد  ف دا د

 ئ  رمل/ إر اد ئةل   تل  ربوي/ إدارة ئأإلول  ربومة( لقا  ا ر اد ئةل  الهتل الرتبوي.
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ةلددج أ دده مي ددا مسددتو؛  4 دد ا  أققددج  1.81ئمعددأ مسددتو؛   دد مر فعاليددة التدد رمل ث دد ار 
ا  دد م  مدد  الت دد مر ل أداة ٪ظ ئ ددئا املعددن الهسدد  فإ دده م بددولظ ئمهحقددر فددئا امل دد ار بدد88

)ئمعددددأ أن م مددددح فعاليددددة التدددد رمل املشددددت لة ل ا دارة   يددددر ل قليددددا مدددد   1ال راسددددة ئمهددددا 
 )ئ عأ أن امل مح   ير ل ك ري م  احملاضرات(. 1احملاضرات( 

ئ تسددري فدددئا املسددتو؛ لتعاليدددة التدد رمل رثدددا هت م ددون سدددي  ظ أل دده مرت دددب ةلددج  تاةدددا بدددا 
لدد  ئأخدددر؛ للددتعل  ئفددم متهوةدددة ئمتعدد دة ئالتتاةددا بيهيدددا موا ددب متعدد دةظ ئ هائلدددت ةهاإلددر  ع

ف رات ياهتت أداة ال راسة بعتا  م  فئف العهاإلر ئأ  ال  تاةليداظ فدئا ئي مع در ل البحدث 
الرتبددوي لتعاليددة التدد رمل الددامعم ةلددج   مدد  مسددتو؛ معيدداري لتعاليددة التدد رمل الددامعم العددام 

ل كليات الرتبية خاإلدة. فدئا ئقد  ة در ل ال راسدات ةلدج مدا مرابده الطلبدة مد  ئليل للت رمل 
 8919ه  دظ خنلددددددد8998  الشدددددددصي ظ 8991م ومدددددددات لددددددد ؛ م رسددددددديي  )خليتدددددددة ئع دددددددودظ 

Houg,1988احب  الطلبدة ل   ددوا امل رسددادر خقددد(ظ ئةلدج أ دد (Brown, 1976; Cohen, 

1981; Perry Levethal, 1980). 
لة بدددا الامعدداتظ رثددا هت   ددون املتاضدددلة ل ضددوأ ة ليددات مهي يدددة اضددئةلددج مسددتو؛ املت

  ومييدددة  ددداملةظ بدددا قددد    دددون ل  قدددر أ ددداث أةتددداأ في دددات التددد رمل ألادددراض الرتقيدددة ئل 
 قر مشاركام  امت عةظ أئ ل  قر أة ادف  ئمرا بي  ئجامعام  الد  ارجدوا فييداظ ئأةد اد 

بر مددودة أداأ ال ليددات الامعيددة لوداحبتيدداظ ئرثددا هت   تددج أ ددا ي ظ ئمددع أن فددئف م  ددرات  ددر 
 للت ليا ةلج ئاقع الت رمل ل قاةات احملاضرات ئاملصتاات ئاملشااا.

ئلعدد م  ددوافر معددامري للح دد  ةلددج املسددتو؛   دد مر فعاليددة التدد رمل ل كليددة الرتبيددة ل جامعددة 
األداةظ ئفدددو أن م مدددح طالبدددات الريمدددوكظ ئل ضدددوأ دهتلدددة فدددئا امل ددد ار لل سدددتو؛ ئفدددحت  ددد رمت 

التدد رمل ل كليددة الرتبيددة   يددر ل أك ددر احملاضددرات: فإ دده مي دد  اله ددر إىل مسددتو؛ الت دد مر فددئا 
بأ ه مرٍضظ ئل د  قد  مستحسد  أن م دون فهداك ط دوح ل ر  داأ  دئف امل مدح ألن  سدود ةلدج  

 كا احملاضرات.
 مل ل كلية الرتبيةظ ف   ااقر    تسري اخت   مستو؛ الت  مر لتعالية الت ر دا ةدأم

 ي  ددا أد؛ معيددار  قددهيتي  إىل جت يددع غدد  جت يعددا   ت دداما فيدده ال دد رات ئاهتسددتع ادات ئامليددول 
ئاهتفت امددداتظ ئلدددئا كا دددت ف دددات الطلبدددة ئفدددحت معددد هتم  الرتاك يدددة ذات أ دددر دال إ قددداحبيا ل 

ف ددا دئن م ار ددة ثدد  فدد    دد مر فددئف الت ددات ملسددتو؛ فعاليددة التدد رمل ئملدد  فدد  ثسددتو؛ جيدد  
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جيددد  جددد ا ف دددا فدددو ظ ئقددد  م دددون فدددئا العامدددا فدددو مدددا م  ددد  ئراأ اخدددت   مسدددتو؛ الت ددد مر 
لتعاليددة التدد رمل مدد  طلبددة قسدد  ا ر دداد ئةلدد  الددهتل م ار ددة ب ددا مدد  طلبددة املهددافت ئالتدد رمل 

 ئا دارة ئاألإلول.
مدد دي دئرا  ل   دد مر  ئمعدداز التتسددري السددابحت مددا ئج  دده بعدد  ال راسددات بددأن  قدديا الطلبددة

 الطلبدددددددددة مليدددددددددارات م رسددددددددديي  ئمدددددددددر بر  دددددددددئا الت ددددددددد مرظ ئفدددددددددئا مدددددددددا أ دددددددددارت إليددددددددده دراسدددددددددات
 Snyder, Clair, 1976; Brown, 1976).) 

ئلددددئا ئل ضددددوأ اهتةتبددددار السددددابحتظ مي دددد   تسددددري ةدددد م اخددددت   مسددددتو؛ الت دددد مر لتعاليدددددة 
املتغدريات بر ايي ظ ئفم أن فدئف  الت رمل ل كلية الرتبيةظ باخت   جهل الطلبة أئ باخت  

مددد خ ت ةامدددة ل التددد رمل ي مددد د  قدددهيث الطلبدددة ئف يدددا إىل ف دددات  رتكدددا فييدددا العوامدددا فددم 
اخلاإلددددة بالطلبددددة مدددد  قدددد رات ئميددددول ئافت امددددات ئ قدددديا ئفددددم الدددد  قدددد  م ددددون غددددا األ ددددر ل 

 (Brown, 1976)اخدددت     دددوا مسدددتومات فعاليدددة التددد رملظ ةل دددا أن فهددداك دراسدددة بدددرائن 
 أ ارت إىل أن جهل الطلبة م  ر ل    مر الطلبة مليارات م رسيي .

فدددددئا ئامللتدددددت لله دددددر أن   ددددد مر فعاليدددددة التددددد رمل ل كليدددددة الرتبيدددددة مددددد  طلبدددددة ف دددددات املعددددد ل 
الرتاك مظ اختلث ئب هتلة إ قاحبية ئلقا  طلبدة )جيد  ف دا دئن( ئقد  متسدر فدئا مهط يدا بدأن 

لدددج مددد  التحقددديا مط حددددون )ئ سدددب مسدددتو؛  قدددديلي ( إىل الطلبدددة الدددئم  فددد  ثسددددتو؛ أة
مسددتو؛ أةلددج امل مددح ل فعاليددة التدد رملظ ئبالتددايل كددان   دد مر مسددتو؛ م مددح فعاليددة التدد رمل 
أد  مهه لطلبدة ف دات التحقديا )جيد  ف دا دئن( الدئي كا دت قهاةدام  ث مدح فعاليدة التد رمل 

 املع ل الرتاك م. أكا ئبالتايل فإن الت  مر كان  سبيا ةلج  سب
 منا شة إجابة السؤالين الثالث والرابع  -9–63

كا ددت )إجابددة السدد الا(  ددرائح   دد مر طلبددة كليددة الرتبيددة ملسددتومات فعاليددة يدداهتت التدد رمل 
ظ ئي خيتلدث الت د مر ملسدتومات فعاليدة التد رمل بداخت   4 د ا  أققدج  1.12إىل  1.08م  

ل راسددديةظ ئل ددد  اختلدددث   ددد مر مسدددتومات فعاليدددة بعددد  جدددهل الطلبدددة أئ بددداخت   بدددرايي  ا
امدددددداهتت )األفدددددد ا  ئاحملتددددددو؛ ئ هتيددددددئ الدددددد رئس ئكتامددددددات امل رسددددددا ئاألة ددددددال ئالواجبددددددات 
ئاهتمتحا ات( باخت   ف ات املع ل الرتاك م ئلقا  )جي  ف دا دئن( م ار دة ميد  جد ا  ف دا 
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امدددات امل رسدددا ئإ دددارة ال افعيدددة فدددو ظ ئكدددئل  اختلتدددت لدددبع  امددداهتت ) هتيدددئ الددد رئسظ ئكت
ئاألة دددال ئالواجبدددات ئاهتمتحا دددات( بددداخت   األقسدددام األكادمييدددة لقدددا  طلبدددة ةلددد  ا ر ددداد 

 ئةل  الهتل الرتبوي م ار ة ب ا م  طلبة املهافت ئالت رمل ئا دارة ئأإلول الرتبية.
سددتو؛ التدد رمل  ئم  ددا أن   دد مر مسددتومات فعاليددة يدداهتت التدد رملظ متا ددا مددع الت دد مر مل

٪ أي إن م مدددح فعاليدددة يددداهتت التددد رمل   يدددر ل قليدددا مددد  82 -٪84ئب دددم بهسدددبة  ا  كليددد
أةلددج )ةلددج  سددب  دد رمت أداة ال راسددة(ظ  دد ا  أد  ئل ك ددري مدد  احملاضددرات  دد ا  احملاضددرات 

 الي .مستو؛ ئ عأ أهنا  رائ ت م  مستو؛ امل بول إىل 
اهتت التدد رمل بدداخت   جددهل الطلبددة ئهت بدداخت   ي خيتلددث   دد مر مسددتومات فعاليددة يدد

بدددرايي  ال راسدددية )ب دددالورموس/ دراسدددات ةليدددا(ظ بيه ددددا كدددان فهددداك اخدددت   ل فدددئا الت دددد مر 
لبع  اماهتت باخت   ف ات املعد ل الرتاك دم لقدا  )جيد  ف دا دئن( ئقسد  ا ر داد ئةلد  

ئالتدد رمل ئا دارة ئاألإلددول.ئفئف  ف ددا فددو  ئكددا مدد  قسدد ا املهددافت الددهتل م ار ددة ميدد  جدد ا  
 الهتي ة متا ا ما كان ةليه الت  مر ملستو؛ فعالية الت رمل كليا .

 لث التتسري  جابة فئم  الس الا ة ا كا ت ةليه إجابة الس الا األئل درثا هت خيت ئ
ياهت ددهظ فهدداك أدلددة   يددة ملعددامري اي دد  ةلددج فعاليددة التدد رمل الددامعم ئهت ةلددج  ئال ددااظ فلدديل

ل  دددا فهددداك  ددداذج   يدددي  ةلدددج مسدددتو؛ فدددردي ألةتددداأ في دددات التددد رمل ألادددراض الرتقيدددةظ 
ئفهددداك أف دددار  ربومدددة مر ددد ة ةامدددة ئفهددداك   يدددي   دددوةم ملددد خ ت التددد رمل الدددامعم )أةددد اد 
أةتددداأ في دددات التددد رمل مدددرا بي  األكادمييدددةظ جامعدددام  الددد  ارجدددوا فييددداظ إ تددداجي  البح دددمظ 

.اخل(ظ ئل ضوأ فئا فإن    مر مسدتومات فعاليدة يداهتت التد رمل الدئي  درائح مد  الهت ات...
م بددول إىل جيدد  أئ أن مددرتائح ديددور م مددح فعاليددة التدد رمل ل قاةددة احملاضددرات مدد  ةدد د قليددا 
م  احملاضرات إىل أك ر احملاضدراتظ قد    دون مرضديةظ ل هيدا الط دوح الدئي متتدا ألن م دون 

 ل كا احملاضرات.
 فعالية ياهتت الت رمل ف ان هتخت   ف ات املع ل        مر مستومات دا اختدأم

الرتاك م ئهتخت   ال س  ئلبع  ياهتت الت رملظ فدي    أن متسدر بدأن ف دات الطلبدة ئفدحت 
فدددئم  املعيدددارم  دئن البددداقم )الدددهلظ الا دددامت( متدددامات ةددد  بعتددديا ئفدددحت ميدددوغ  ئافت امدددام  

اخت      مرف ظ أمدا لبداقم معدامري  قدهيتي ظ فلد  م د  م دا فدئا الت داماظ ئق رام  مما أ ر ل 
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ئبالتدددايل ي خيتلدددث   ددد مر مسدددتومات فعاليدددة يددداهتت التددد رمل بدددا الطددد ب ئالطالبدددات أئ بدددا 
 طلبة الب الورموس ئطلبة ال راسات العليا.

تد رمل ةد  طلبدة ئأما اخت      مر طلبة ا ر اد ئةل  الهتل ملستومات فعاليدة يداهتت ال
املهافت ئالت رمل ئة  طلبة ا دارة ئاألإلولظ ف د  معدا؛ إىل خقداحب  طلبدة فدئا ال سد ظ ئقد  
رتتدداج فددئا إىل دراسددة ئ ددث فددا كا ددت فددئف اخلقدداحب  فددم الدد  اي ددتي   ددئا ال سدد ؟ أم أن 

 امل خ ت العامة للت رمل ل فئا ال س  فم ال  ركات فيي  فئف اخلقاحب ؟
اهتخددددت   ل   دددد مر مسددددتومات فعاليددددة بعدددد  امدددداهتت للتدددد رمل دئن  ئكددددئل ظ ي م دددد 

 األخر؛؟ فيئا  اجة إىل  ث ئاست قاأ؟
 منا شة إجابة السؤال الئامس  -63-3

٪ مدد  امل مددح( 11.1( مل حددا  مدد  م مددح فعاليددة التدد رمل )بهسددبة 18قدد لر أك ددر الطلبددة )
مل حددا )بهسددبة  48 قدد لر أك ددرف  )  يددر ل كددا مدد  احملاضددرات( ل  ددا 1ثسددتو؛ أةلددج مدد  

)  يددر ل أك ددر احملاضددرات( ئقدد لر أك ددرف  مل حددا  1٪ مدد  امل مددح( ثسددتو؛ أةلددج مدد  80.8
)م يدر ل كدا احملاضدرات( ئ وزةدت كدا مد  فدئف  4٪ م  امل مح( ثستو؛ أةلج 8.0)بهسبة 

 امل مح ةلج أك ر اماهتت ل األداة.
عددد م ل احملاضدددراتظ ل هيدددا إمدددا أن هاليدددة التددد رمل ي   شدددري فدددئف الهتي دددة إىل أن م مدددح فع

   ون ل ال ليا ئإما ل أك رفا )ئفم بالهسبة األةلج(.
ئمددد  امللتدددت لله دددر أن فهددداك مل حدددا  )ئفدددو أن األجدددواأ التعلي يدددة ل كليدددة الرتبيدددة الدددو مددد  

كددددا م ددددافر الت ييددددا الهسددددم أئ العرقددددم ئاددددري ذلدددد ( قدددد  قددددال ةهدددده أك ددددر الطلبددددة أ دددده م يددددر  
احملاضراتظ ئفئا ما خيالث دةو؛ ك ري م  الطلبدة الدئم  معللدون ة مدام  أئ   د مرام  بسدبب 

 فئا.
 المقترحات  –64
 الت رمل ل كلية الرتبية إىل أن م مح فئف  ار    مر طلبة كلية الرتبية لتعالية دا أ دمل

 دده مل مددح فعاليددة خمتلددث التعاليددة كا ددت  سددود أك ددر احملاضددرات داخددا ال ليددةظ ئكددان الت دد مر ذا
مدددد  اطدددير ئأفدددد ا  ئ هتيدددئ الدددد رئس ئكتامدددات امل رسددددا ئإ دددارة ال افعيددددة ئاألجددددواأ امددداهتت 
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التعلي ية ئاألة ال ئالواجبدات  كدان فدئا معدأ أن ملتتدت املعهيدون بالتد رمل ل كليدة الرتبيدة مد  
الامعددةظ إذا مددا أرادئا  أةتدداأ في ددات التدد رمل ئرؤسدداأ األقسددام ئة ددادة ال ليددة ئبالتددايل رحباسددة

الرقددددم ثسددددتومات التدددد رمل ل ال ليددددة إىل أةلددددج مددددا فددددم ةليدددده ئفددددحت   دددد مر الطلبددددة  أن ميي ددددوا 
األسباب ئالعواما املصتلتدة الد   شد ا مد خ ت لع ليدة التد رمل ل ر  داأ إىل مسدتو؛ أفتدا 

 فا فحسب.ل الت رملظ ئألن  سود م مح التعالية ةلج احملاضرات تيعيا هت ةلج أك ر 
ئملا كان اخت      مر مستو؛ التعالية للت رمل ل كلية الرتبيدة مد  الطلبدة ف در بداخت   
ال سدددد  دئن الددددهل أئ اخددددت   ف ددددات املعدددد ل الرتاك ددددم أئ اخددددت   الدددداامتظ كددددان الت دددد مر 
األةلدددج للتعاليدددة مددد  طلبدددة قسددد  ا ر ددداد ئةلددد  الدددهتل  ئملدددا كدددان اخدددت     ددد مر مسدددتومات 

لتعاليدة للتدد رمل بداخت   ف ددات املعد هتت الرتاك يدة للطلبددة ئكدان الت دد مر األكدا مدد  يداهتت ا
ف ددة طلبددة اليدد  ف ددا دئنظ ئذلدد  دئن جددهل الطلبددة أئ بددرايي   كددان فددئا  اجددة إىل مامدد  مدد  
البحددث للوقددو  ةلدددج األسددباب ال افيددة ئراأ ذلددد   فيددا مرجددع ذلددد  إىل أن مدد خ ت قسددد  

و أفتدا مد  بدداقم األقسدام مد   يدث كتامددات أةتداأ في دة التدد رمل ةلد  ا ر داد ئالتد رمل فدد
فيدده أم فددا مرجددع إىل  وةيددة امل بددولا مدد  طلبتددهظ أم مدد  طلبددة ف ددة اليدد  ف ددا فددو  فدد   اجددات 

  عل ية أةلج هت  لبييا م خ ت الت رمل ل أقسامي .
 ةد د قليدا مهيداظ ئملا كان فهاك م مح ل التد رمل ل ال ليدة هت  سدود ل احملاضدرات إهت ل

٪ )مد  ةد د امل مدح ل أداة ال راسدة( ئكا دت ل يداهتت 11.1ئق  بلغت  سدبة فدئف امل مدح 
خمتلتددة )اطددير ئكتامددات ئم رسددا ئ هتيددئ الدد رئس ئإ ددارة ال افعيددة ئاألجددواأ التعلي يددة(  كددان 

األسدباب ةلج املعهيا ل الت رمل ئثصتلدث مسدتومام  إةدادة فحد  م مدح التد رمل لت دائز 
 ال  جتعا فئف امل مح هت  سود إهت ل قليا م  احملاضرات.

ئملددددا كددددان البا  ددددان قدددد  إلدددد  ا أداة  دددداملة غددددئف ال راسددددة  هائلددددت جوا ددددب التدددد رملظ كددددان 
باهتم ان الع دا ةلدج  بدأ فدئف األداة ئ طومرفدا ملتابعدة التد رمل ل ال ليدة ئ  وميدهظ ئكدئل  ل 

 مركا  طومر الت رمل ل الامعة أن متبن م ا فئف األداة أمتا .ساحبر أقسام الامعةظ ئبإم ان 
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تصدددورات إسدددمميإ فدددي الءعبددديم ال دددلمعي وال حددد  (. 8991األسددد ظ  اإلدددر الددد م . ) -
 ة ان: تعية ة ال املطابع التعائ ية. العبمي
لطلبدددددة خلقددددداحب   قدددددورات ا (. 8991خليتدددددةظ ةبددددد  اللطيدددددث ئع دددددودظ ةبددددد  املدددددهع . ) -

امله  دددة العربيدددة للرتبيدددة الم بدددإ العربيدددإ لبءربيدددإ  .  األسدددتاذ الدددامعم ال تددد  ل الع ليدددة الرتبومدددة
 .141 -180(ظ 1ئال  افة ئالعلومظ الع د )

بءددت  ددل   0979تيددور الءعبدديم العددللي فددي سددوريإ مدد   ددل  ( 1222سدده رظ إلددايه ) -
 ي  العايل ل ال يورمة العربية السورمة..دمشحت: ئزارة التعلوتو هلت  الم ءق بيإ 2999
(. القددورة املتتددلة ئالواقعيددة لمسددتاذ الددامعم ك ددا مرافددا 8998الشددصي ظ ةلددم السددي  ) -

 جامعة البحرم .مقدمإ لبمعتمر العبمي الثل ي لمبيإ الءربيإ:  دراسإط به املعل ون.
لمهةددي   ءددلي (.دليددل مر عددي لبءيددوير ا8991الشدديخظ ة ددر ئةدد سظ ةبدد  الددر  .) -

 . و ل: امله  ة العربية للرتبية ئال  افة للعلوم.هياإ الءدريا ال لمعي والعللي
)ةبدد  التتدداحظ  سدداظ مددرتج (.  إتقددلت أسددللير الءدددريا(. 8919لومددانظ جوزمددث. ) -

 (.8914ب األردا.)ال تاب األإللم مهشور اة انظ األردن: مركا ال ت
ظ ا سللير اربدا يإ في الءددريا ال دلمعي(. 1222.)ما ريئظ بربارا ئمواجنم أ اسلي  -
 بعارةظ  سا ةب  اللطيث ئاخلطامبهظ ماج  ع  .ة ان: دار الشرئ . : رتة
(. االت لهدددلت الحديثدددإ فدددي الءعبددديم ال دددلمعي المعلصدددر 8991مرسددمظ ع ددد  مهددري. ) -

 . ال افرة: دار الهيتة العربية.وأسللير تدري  
م بددإ ال حدد  (. كتدداأة األسددتاذ الددامعمظ دراسددة م ار ددة.8919خنلددهظ إلدد وحبيا أدمددب ) -

 .جامعة أملا يا.44في الءربيإ و بم الةفا  الم بد الثل ي  العدد 
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 ستبررانة لتقرردير فاعرررمية التدريررسا
 في كمية التربية في جامعة اليرموك

 من وجهة نظر الطمبة
 أواًل  التعريف باالستبانة  

 للر: ديدي الي 
مدددد   فددددئف اهتسددددتبا ة إىل است قدددداأ   دددد مر طلبددددة كليددددة الرتبيددددة ل جامعددددة الريمددددوك لتاةليددددة 

حت التدد رمل ئكتامددات احبدد  التصطددير ئ األفدد ا  ئ احملتددو؛ املعددرل ئطر مشدد االتدد رمل ل ال ليددة 
 األة ال ئ الواجبات ئاهتمتحا ات. ك ا مش اامل رسا ئدافعية الطلبة ئاألجواأ التعلي ية  

ا عتو؛ الت رة الوا  ة كا م  األبعاد املئكورة أة ف لتاةليدة التد رمل مل حدا  فداة   ل ئمي 
ضددوأ األدب الرتبددويظ ئلددئا مرجددج قددراأة الت ددرة الوا دد ة بافت ددام ئمتعلدد ظ  مث   دد مر مدد ؛ ديددور 
فدددئا املل دددح ل عاضدددرات امل رسددداظ ئذلددد  ك دددا  دددل بدددئل    ي دددة ظ بوا ددد ة مددد  الددد رجات 

 ئ عأ أن املل ح دير ل عاضرات كا امل رسا (4) اآل ية:
 ئ عأ أن املل ح دير ل عاضرات أك ر امل رسا (1)  
 ئ عأ أن املل ح دير ل عاضرات ة د قليا م  امل رسا  (1)  
 ئ عأ أن املل ح ي م ير ل عاضرات أيل م  امل رسا (8)  

بددويظ ئلددئا فددإن اهتجابددات ةهيددا سددتب ج ئمرجددج العلدد  أن فدد   اهتسددتبا ة : فددو البحددث الرت 
ل  ددد ئد الغدددرض الرتبدددوي ظ ئلددد   طلدددع أي جيدددة ظ ادددري البا دددث ظ ةلدددج اهتجابدددات املبا دددرة ظ 
فيومددة الطالددب الشصقددية أئ أيل  صقددية أخددر؛  ليسددت فددم امل قددودة ظ بددا القددورة الشدداملة 

جيدددة مسددد ئلة ل ال ليدددة لتاةليدددة التددد رمل فدددم امل قدددودة  ألهندددا قددد    دددون  غئمدددة راجعدددة ألي 
ظ ئ قددددد    ددددون مقددددد را  ل ةتدددددااز أئ داةيددددا   للتطدددددومر ئ التعددددد ما  ليب دددددج أئ ل الامعدددددةال ليددددة 

 الت رمل ل ال لية ثستو؛ الط وح م  الت يلا .
 را   ئ   ُ 

 البا  ان                                                                                  
 مات و البيانات ثانيًا  المعمو 
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ظ أئ اكتدددب ل التدددرا  احملددد دظ املعلومدددة املطلوبدددة ل دددا مددد  املتغدددريات ربدددع( ل املҳضدددع إ دددارة)
 التالية ئاخلاإلة ب .

 أ  ج.  ذكر  الهل: -8
 قس  الطالب ل ال لية: -1

  مهافت ئ  رمل  قياس ئةل   تل  إدارة ئأإلول 
 مستو؛ بر امت اق  الطالب: .1

  فدكتورا  ماجستري  دبلوم 
  ب الورموس  أئىل  ا ية  
   ال ة   رابعة 
 مستو؛ املع ل الرتاك م للطالب: .4

  ممتاز  جي  ج ا   جي 
  م بول 
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 للثددلً: فقددرات اسددء ل إ تقدددير فل بيددإ الءدددريا فددي  بيددإ الءربيددإ فددي  لمعددإ اليرمددو، مدد  
 و هإ   ر اليب إ.

 الت رات
 الت رج

4 1 1 8 

  الءلييط: مل درسء  م  م لقلت في  بيإ الءربيدإ  تدم مد  م ل
 قم :

 . خطة ماية ب قة )أف ا  ئعتو؛ ئمراجع ئ  وا(.8
 .  هو  مقادر التعل  )مراجعظ كتب ئدئرمات ئا رت ت(.1
 . مقادر  عل  ذات أإلالة ئ  ا ة.1
 .  وافر مقادر التعل  احمل دة املصتلتة.4
 هاسبة.. مقادر  عل  ذات   لتة م0
. متطلبدددددات أة دددددال ئئاجبدددددات مهاسدددددبة مددددد   يدددددث ال ددددد  ئالدددددام  8

 ئالي .

    

م ددددل  ا هدددددا : أب  ددددي أت الم ددددلقلت الءددددي درسددددءهل فددددي 
 المبيإ تهدفي إلت:

.  ه يددة خمتلددث الوا ددب املعرفيددة ئالهتسددية ئاهت تعاليددة ئاهتجت اةيددة 8
 ل ي.
 .  ه ية     بهتسم ئفي م لئايت ئق رايت.1
 ق رايت التت ريمة ل  ا املش  ت ئاااذ ال رارات..  ه ية 9
 . إكسا  ق رات ل الت يث امت عم.82
 .  ش يا قهاةة ل ي ثيهة التعلي  ئإ ارة    غا.88
 .  ه ية ق رايت مل ارسة ميه  ل التعلي .81
 . إ  اث ئةم ل ي ب ي ة املعرفة ئاست  ارفا.81

    

معرفي لبم دلي الوابدد ولمدل م ل  المحءوى:  لت المحءوى ال
 الم لقلت الءي درسءهل:

 . أإلي  ئمت  دا ئاري مت رر ل ذا ة ئمت اما مع اريف.84
 . مش ا بهية متافي ية ئاضحة.80
 . معرفيا ئأداحبيا ئا تعاليا.88
 . متهائل قتاما ئمش  ت معرفية ئاجت اةية.88
 . دقي ا ئممتعا ئمتي ا.81
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م الءدددريا فددي محلضددرات الم ددلقلت م ددل  تةفيدد  الءدددريا: تدد

 الءي درسءهل بد:
 . لغة سلي ة ئئاضحة ئمتيومة.89
 .  رابر ئاضح با ةهاإلر احملتو؛ التعلي م.12
.   امددددددددا بددددددددا جوا ددددددددب الددددددددتعل  املصتلتددددددددة )املعددددددددرل ئاألداحبددددددددم 18

 ئاهت تعايل(.
 .  ركيا ةلج الا ب التطبي م ل التعلي .11
 ةلة ئمتهوةة.. أساليب ئطراحبحت   رمسية فا11
 . إ ارة ال  رات التت ريمة ئالبح ية.14
 .  وديث ملقادر  عل  ئئساحبا معيهة فاةلة ئمتهوةة.10
 . إ ا ة فرص كافية أمامم لتح ا مس لي  ل التعلي .18

    

م دل   فليدلت المدرسددي :  دلت مدرسدو الم ددلقلت الءدي درسددءهل 
  بت قدرة في:

 . التعبري ئالته ي  ئالعرض.18
  بسير األف ار ئاملعار  ئربطيا بالواقع. .11
 .  هتيئ احملاضرات   اسة ةالية ئبش ا دمهامي م فاةا.19
 .  سل مشاةر ئرابات الطلبة ئرابام  اخلتية.12
 .   با مشاةر الطلبة جتاف الواجبات التعلي ية ئالتعلي ة.18
 . إ ارة  ساؤهتت الطلبة للتعل .11
  دراسة املساقات.. دة  است  لية الطلبة ل14
. إ دددددددبا  رابدددددددات طلبدددددددتي  ل اهت قدددددددال  ددددددد  داخدددددددا احملتدددددددارة 10

 ئخارجيا.
 .    ا  غئمة راجعة لطلبتي   ول  علي ي .18
 . ضبر ا تعاهتم  ةلج سلوكات طلبتي .18
 . اهتلتاام بأخ قية امليهة ئال ي  امت عية األإليلة.11
   ل احملاضرة.. ال يام بال ئر امل حب  ل ا موقث أئ سيا19

    

م ددل  إ ددلرة الدافعيددإ  حددو الددءعبم:  ل ددي محلضددرات الم ددلقلت 
 الءي درسءهل:

 .  ش ا إىل اهت تباف ئالرتكيا فييا.42
 .   ري متع  ئ عوري بالط أ يهة  ا.48
 .   ري راب  ل اهتست رار بالتعل .41
 .  ول  الرابة ل ي ل أن هت متو أ  مأ م  عتوافا.41
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   ري  رإلم ةلج أن هت أ غيب ةهيا بعئر اري قافر.. 44
 .  تاةلية ئدمهامي ية م رية.40
 .  ببأ باست  ار ئقتيا.48
 .   ري  رإلم ةلج  س يا امل   ات فييا.48

م دددل  ا  دددواي الءعبيميدددإ:  ل دددي ا  دددواي الءعبيميدددإ لبم دددلقلت 
 الءي درسءهل:

 لب ئامل رس..  توازن فييا   و  ئئاجبات كا م  الطا41
 . خالية م  التي م  ئالوةي  ئاخلو .49
 . جادة هت استيااأ ئهت غو فييا.02
 .  عائ ية ئ شاركية م  الطالب ئامل رس.08
 . مررتة ئ  يتة ئبإضاأة كافية ئاري م ت ة بالطلبة.01
 . م يتة ل القيث ئالشتاأ.01
 . خالية م  م افر الت ييا الهسم ئالعرقمظ ئاري ذل .04

    

م دددددل  ا  مددددددل  والوا  دددددلت واالمءحل ددددددلت:  ل دددددي ا  مددددددل  
 والوا  لت واالمءحل لت في الم لقلت الءي درسءهل:

 .  تحر؛ الق   ئال بات.00
 .   ار بآليات ئإجراأات إلحيحة اري خميتة ئهت متيائ ة.08
 .  قحح ثوضوةية ئموفر  قحيحيا  غئمة راجعة مهاسبة.08
 .   رج بع الة ئدقة.01
 ذات ة مات  ع ل ق ريت ئجي ي ل أداحبيا. .09
 .  ب ج األما متتو ا للطالب ل ر  اأ ئالت  م.82
 . ذات إخراج جي  ئمرمح.88
 . ذات أئزان م حب ة ل الهتي ة الهياحبية لل سا .81
 . ذات أ ر ل معرف  ب  رايت ئاستع ادايت.81
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