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 قصبة في الحديثة وممارستهم لها ّيةالّتدريس االستراتيجّيات أهمّيةب العلوم وعي معلميمدى 
 معانمحافظة 
 

 عمر صالح دد. رائ              عاشق أبوتايه دد. خال
 جامعة الحسين بن طالل          جامعة الحسين بن طالل   

 
 الملخص                                                     

 ّيةالّتدريس االستراتيجّيات أهمّيةإلى الكشف عن مدى وعي معلمي العلوم ب الّدراسة هذه هدفت
ولتحقيق  وارتباط ذلك ببعض المتغيرات، محافظة معان قصبة في لها الحديثة وممارستهم

 لحديثةا الّتدريس استراتيجّيات مؤشرات تضمنت استبانة تطوير أداة على شكل تمّ  الّدراسةأهداف 

نة من وقد طبقت على عينة مكوّ  فقرة، (22) من  وتكونت األداة العلوم، تدريس في التي تستخدم
 إلى أنّ  الّدراسةتوصلت  ،2102/ 2104الثاني  الّدراسيّ الفصل خالل  ،ومعلمة ( معلما  40)

لك انعكس ذو الحديثة جاءت مرتفعة،  الّتدريس استراتيجّيات أهمّيةمدى وعي معلمي العلوم ب
وتنمية  الّدراسيّ ة في تحسين التحصيل ذات فعاليّ  االستراتيجّياتهذه  على شعور المعلمين أنّ 

 فقد جاءتالحديثة  الّتدريس ستراتيجّياتا ممارسة معلمي العلوم الأمّ   التفكير لدى الطلبة،
اللة أثر ذو د األكاديميّ والتخصص  ّيةالّتدريسلمتغير الخبرة  كما تبين أنّ بدرجة متوسطة، 

 الحديثة .  الّتدريس استراتيجّياتعلى ممارسة معلمي العلوم لبعض  إحصائّية
 .قصبة محافظة معانالحديثة، معلم العلوم،  الّتدريس استراتيجّيات: الكلمات المفتاحية
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Abstract 

 This study aimed to reveal the awareness of science teachers about the importance 

of modern teaching strategies and their practice in the province of Ma'an and the 

correlation with some variables. In order to achieve the objectives of the study,  an 

instrument was developed  in the form of questionnaire included indicators of 

modern teaching strategies used in teaching science. The instrument consisted of 

(32) items, and was applied to a sample of (41) teachers during the second semester 

of the academic year  2014/2015. The study found that the extent to which science 

teachers are aware of the importance of modern teaching strategies is high. This has 

been reflected in the teachers' feeling that these strategies are effective in improving 

students' achievement and develop their thinking. While science teachers' practice of 

modern teaching strategies came in a medium degree, and it was found that the 

variable of teaching experience and academic specialization has a statistically 

significant impact on the science teachers' practice of some modern teaching 

strategies. 
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 مة:المقدّ 
في العصر الحديث مشكالت كثيرة، فهنالك زيادة  هائلة في أعداد  الّتربوّية عملّيةالتواجه        

، كماا  (Dilalla & Mullineaux,2008)الطلبة، ونقص في اإلمكانيات والتجهيزات واألبنية
أصبح من الصعب جمعها في كتاب شملت جميع مجاالت الحياة، التي  ّيةمعرفيشهد العلم ثورة 

هناك قضايا تتعلق بإعداد المعلمين، وتاأهيلهم  أو استدعائها عند الحاجة إليها، كما أنّ  ،مدرسيّ 
اء ماؤهلين أكفّاتتطلاب معلماين  ، فمشكلة الفروق الفردياة ماثال  الّتدريسعليم و للتعامل مع قضايا التّ 

 .ّيةالّتدريسين في المواقف المتعّلما  للتعامل مع ويّ ا  وتربعلميّ 
 عملّياةالفاي  األساساّيةالركيازة  الحديثة التي تعادّ  الّتدريس استراتيجّياتون بالّتربويّ لذلك اهتم       

التاي تتمحاور  ّيةالّتدريسا االساتراتيجّيات، ولقاد نجام عان هاذا حادوث انتقاال مان ياةتعلُّمال تعليمّيةال
التاي  ّيةالّتدريسا االساتراتيجّياتثل اإللقاء والمناقشة، التي يقودها عادة المعلم، إلاى حول المعلم م
 الّتعليمايّ مناسابة للموقاف  التّادريس اساتراتيجّياتنفساه.  وبمقادار ماا تكاون  الماتعّلمتتمحور حول 
 ين.    المتعّلمعند  تعلُّمحقق األهداف ويحدث التبمقدار ما ت

، التكنولاوجيّ و  العلمايّ اآلوناة األخيارة نتيجاة للتطاور  فاي التّادريس ّياتاساتراتيجلقد تطاورت       
يااار ي، ووعاااي المدرسااين، وحااااجتهم إلاااى تغالّتربوّياااة، واألبحااااث الّتربااو ّ إلاااى علااام الااانفس  واسااتنادا  

يجاااااد التّ  عملّيااااةفااااي  الاااانمط التقليااااد ّ   العلماااايّ حديثااااة تتااااواءم مااااع التطااااور  اسااااتراتيجّياتعلاااايم، واد
التي جعلت من العالم الواسع قرية صغيرة يمكن اجتيازها بأسرع وقت، وأقال جهاد،  ،التكنولوجيّ و 

مما سهل االنفتاح العالمي ومتابعة كل جديد ومتطور. فكان مما شامله هاذا التطاور البحاث عان 
إلاااى أفضااال مساااتوياتها إذا أحسااان المدرساااون  تعلُّمالااا عملّياااةة حديثاااة ترتقاااي بتدريسااايّ  اساااتراتيجّيات
 استخدام هذه األساليب، وتوفير اإلمكانيات الالزمة لها. الّتعليميّ ي الحقل والعاملون ف

تادريس العلااوم،  عملّياةماان العوامال التاي يتوقاف عليهااا نجااح  ا  هنالاك كثيار  وعلاى الار م أنّ       
هو معلم  الّتربوّية عملّيةالحجر الزاوية في  يؤكدون على أنّ  عملّيةالالمختصين في التربية  إال أنّ 

يااة كلهاااا، فاااإذا لااام يكااان إعاااداد المعلااام تعلُّمال -تعليمّياااةال عملّياااةاللعلااوم، وهاااو العامااال الااارئيس فاااي ا
 (.1999أهدافها) زيتون،  ّيةالّتدريسالبرامج و  وأنشطتها ةالّدراسيّ مناسبا فقد ال تحقق المناهج 

 يكاااون قاااادرا  علاااى تشاااخيص علاااى المعلااام أن   ( باااأنّ Sparks, 2000) ساااباركس ويباااين     
ا  بالموضاوع الاذ  يدرساه يكاون ملّما علياه أن   طالاب، وأنّ  كلّ  تعلُّمحاجات الطلبة، ويدرك كيف ي

 اساااتراتيجّياتيساااتخدمها لتعلااايم الطلباااة، وأن يمتلاااك مخزوناااا  واساااعا  مااان  والطااارق التاااي يجاااب أن  
 ي. تعلُّمال الّتعليميّ التي يستطيع أن يختار منها ما يناسب الموقف  الّتدريس
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 :بعبارتاه التاي تقاول تعلُّمحد المتخصصين إلى العالقة الوثيقة بين المعلام وفعالياة الاأار وأش     
المعلم األفضال  نّ إالطالب أفضل "، ويضيف كذلك "  تعلُّم"كلما كان المعلم أفضل تنظيما  كان 

دامااة البيئااة المناساابة للااأيكااون  تنظيمااا   منهاجااا  تااوفر  التّاادريسفاعليااة  ، وأنّ تعلُّمقاادر علااى خلااق واد
 نيا  بالفرص التي توفر التحد  لكل طالب ليكتشف ويبتدع التطبيقات للمعارف الستخدامها في 

فاعلياة  ة لهاا، وأنّ حل المشكالت وكشف العالقة بين التعميمات والمفاهيم واالساتخدامات الواقعّيا
علاى تعاديل  تبقاي المادرس علاى دراياة بنقااط القاوة والضاعف لادى الطلباة، وتجعلاه قاادرا   الّتدريس

 .(Selden,1999,p2)ه في التعليم بما يناسب طلبته" استراتيجّيات
 اساااااتراتيجّياتيعتماااااد علاااااى مااااادى مالئماااااة  يجاااااب أن   التّااااادريستقيااااايم المااااادرس و  كماااااا أنّ         

وبنااااء  التّااادريس ساااتراتيجّياتالمدرساااين وتأثيرهاااا فاااي التعلااايم، والقااادرة علاااى االساااتخدام األمثااال ال
 .(Sawa, 1995)الطلبة  تعلُّممعنى لأحداث صفية ذات 

ماان العواماال التااي تعيااق فهاام الطلبااة  ا  عاادد(Nwagbo ,2001 )  لقااد حاادد نوا بااو     
هو التطبيق  ير المالئم لمحتوى المنهج  الرئيسالعامل  ة، فوجد أنّ العلميّ وتحصيلهم للمواضيع 

معظم معلمي العلوم ال يملكون  ي من قبل المعلمين. وقد أشارت العديد من الدراسات أنّ الّتدريس
 ,Nwosu, 2004; Johnson)الفعاال  تعلُّمالتاي يحتاجهاا الامعرفّياة الساابقة المتطلباات ال

إلااى  السااائدة هااي المحاضاارة، واسااتنادا   التّاادريسأكثاار طرائااق  راسااات أنّ ناات الدّ قااد بيّ و   .(2004
يعتماد تاادريس المااواد ه فااي معظام الوقاات أّنا( إلااى (Ezeliora, 2004 هاذه النقطااة فقاد أشااارت

 hands-on)الحسية المباشرة  من استخدام أنشطة  ة على الوصف أو المحاضرات بدال  العلميّ 
approach.) 

لتأثيرهاا ؛ والبااحثين الدارساين مان كثيار اهتماام محاط التّادريس اساتراتيجّيات عادّ ت  لاذلك      
 الّتربوّياةالدراساات  أظهارت . وقادللتحصايل انتبااههم ، وشادّ ين المعرفيّ المتعّلمنمو  في اإليجابي

 االتصاال، االجتمااعي، ومهاارات اإلحسااس تنمياة فاي فّعااال    دور ا تاؤد  االستراتيجّيات هذه أنّ 
 االساتراتيجّيات لهاذه الّتربوّياةالبارامج  إخضااع أنّ  إلاى التجاارب وتشاير الطلباة. باين والحاوار
 واإلحبااط اإلخفااق مان الخاوف وند مان واالستكشااف التجرياب علاى ويحفازه التلمياذ يساتثير

 2005). )قطامي،
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 :الّتدريس استراتيجّيات
اسااتخدام  فاان عناايا تفااالبعض ياارى أنهاا االسااتراتيجّيةلقااد اختلفاات النظاارة إلااى تعريااف مفهااوم      

 فااي عنااي المهااارة التااي يسااتخدمها القااادةا تلتحقيااق األهااداف، وياارى الاابعض أنهاا المتاحااة الوسااائل
يعنااااي تحقيااااق األهااااداف بخطااااوات  االسااااتراتيجّيةوياااارى الاااابعض أن مفهااااوم  ة،الميااااادين العسااااكري

وعلى الر م من هذا التنوع في تعريف هذا المفهوم إلى  دة،ة محدّ متدرجة مدروسة وفق فترة زمنيّ 
بشااااااااكل عااااااااام يتضاااااااامن  االسااااااااتراتيجّية لااااااااب التعريفااااااااات قااااااااد أجمعاااااااات علااااااااى أن مفهااااااااوم أ  أنّ 

 (:1998اآلتي)زيتون،
 ف وتحديدها.اختيار األهدا -1

 ة لتحقيق األهداف.العلميّ اختيار وتحديد األساليب  -2

 وضع الخطط التنفيذية  . -3
  على النحو اآلتي: الّتدريس استراتيجّية( مكونات 1996وقد حدد أبو زينه )       

 .ّيةالّتدريساألهداف   -1
 التحركات التي يقوم بها المعلم وينظمها ليسير وفقها في تدريسه. -2

 والتدريبات والمسائل والوسائل المستخدمة للوصول إلى األهداف.األمثلة  -3

 ة.للحصّ  الّصفيّ والتنظيم  الّتعليميّ الجو  -4

والناتجاااااة عااااان المثيااااارات التاااااي ينظمهاااااا المعلااااام                          ،اساااااتجابات الطاااااالب بمختلاااااف مساااااتوياتهم -5
 ط لها. ويخطّ    

تحركاات المعلام هاي العنصار المهام والارئيس فاي نجااح  ( أنّ 1996كما  يرى )أباو زيناة،       
هاا تتاابع منااتظم علااى أنّ  ّيةالّتدريسا االساتراتيجّيةبعضااهم عارف  تادريس، لدرجاة أنّ اساتراتيجّية أ  

 ومتسلسل من تحركات المعلم. 
حصااة : مناساابتها ألهااداف ونتاجااات الالتّاادريس اسااتراتيجّيةوماان المعااايير المناساابة الختيااار      
مكانياتااه وخبراتااه فااي ةالّصاافيّ  ، كمااا تسااهم نوعيااة تعليمّيااةال عملّيااةال، وانسااجامها وفلساافة المعلاام واد

 تعليمّيةالواإلمكانيات المادية والبشرية والمرحلة  تعليمّيةالللمبحث وطبيعة البيئة  العلميّ المحتوى 
 Van hoozer, et،2000المناسابة ) أباو حاويج،  االساتراتيجّيةللطلبة ومساتواهم فاي تحدياد 

al, 1987  . ) 
والتعليم إلى فعالية عدد  تعلُّمال عملّيةنتائج األبحاث والدراسات الكثيرة التي تهتم ب شارتأوقد     
 ،ةالّدراسايّ في تحسين قدرات الطلبة المختلفة في معظم المواد  ،الحديثة الّتدريس استراتيجّياتمن 
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وفااي مااا يلااي  وصااف ألهاام  ،بشااكل عااام تعلُّمالاا عملّيااةنحااو  إيجابّيااةوكااذلك فااي تنميااة اتجاهااات 
      :الّدراسةالحديثة التي تناولتها  االستراتيجّيات

 التقصي واالكتشاف: استراتيجّية -1
 العلمايّ التفكيار  طريقة االستقصاء من أكثار الطارق فاي تادريس العلاوم فاعلياة فاي تنمياة تعدّ     

، ومهاااارات وعملياتاااه العلااامماااام الطلباااة لممارساااة طااارق هاااا تتااايح الفرصاااة أوذلاااك ألنّ  ؛لااادى الطلباااة
وفياه يسالك الطالاب سالوك العاالم الصااغير فاي بحثاه وتوصاله إلاى النتااائج،  االكتشااف بأنفساهم،
إلااااى  ، ويضااااع الفرضاااايات، ويجمااااع المعلومااااات، ويختباااار ويتوصاااالالمشااااكلةفهااااو الااااذ  يحاااادد 

 (. 1999النتائج)زيتون،
 :باللعب تعلُّمال استراتيجّية  -2 

ة والجساميّ  العقلّياةه يقوم به األطفاال لتنمياة سالوكهم وقادراتهم ه نشاط موجّ بأنّ  :ف اللعبي عرّ      
باللعاب هاو اساتغالل أنشاطة  تعلُّمق في نفس الوقت المتعة والتسلية؛ وأسالوب الاة، ويحقّ والوجدانيّ 

وتنشط القدرات  فّيةمعر اللعب في اكتساب المعرفة وتقريب مبادئ العلم لألطفال وتوسيع آفاقهم ال
؛ مرعاااي 1987حاااداث تفاعااال الفااارد ماااع عناصااار البيئاااة ) بلقااايس ومرعاااي، إمااان خاااالل  العقلّياااة
 (.1998والحيلة،

 بمساعدة الحاسوب: تعلُّمال استراتيجّية -3
يمكان مان خاللاه تصاميم الوساائل  مسااعدة للمعلام تعليمّياةوفيها يستخدم الحاسوب كوسايلة      
، اإللكترونّياة البوربوينت، أو عمل تطبيقات محاددة، أو تشاغيل السابورة س، وعرض درو تعليمّيةال

تاحة الفرصة لاه الساتخدام مهاارات  المتعّلموأصبح يسعى إلى إعداد  للحياة في مجتمع المعرفة واد
الااذاتي، والتوصاال إلااى مسااتوى أعلااى ماان  تعلُّمالتفكياار الناقااد والتفكياار اإلبااداعي واالستكشاااف والاا

  (.2008، ) أحمدتعلُّمال
 العمل المخبري: استراتيجّية -4

بهادف توضايح أو استقصااء معرفاة  الماتعّلمأو مجموعة العمليات التاي يقاوم بهاا  عملّيةالهو     
 ،أو فاي الحديقاة ،ما عن طريق العمل، وقد يقوم بعمله هذا في حدود معيناة كقاعاة فاي المدرساة

نخلص من التعريف السابق إلى  ويمكننا أن   .، أو في أ  مكان آخرأو في البحر ،أو في الغابة
 : (1999)زيتون،وجود نوعين من المختبرات حسب الهدف منها

: يهدف إلاى توضايح الحقاائق والقاوانين والمفااهيم، وفاي هاذا الانمط مان المختبر التوضيحيّ      
وفاق مجموعاة  ، أو يطلب منهم تنفياذهاينالمتعّلميقوم المعلم بتنفيذ التجربة أمام  العمل المخبر ّ 
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 قااام العااالم أو الباحااث بتنفيااذها، وهااذالخطااوات المتسلساالة والمتتابعااة وباانفس الخطااوات التااي مان ا
، وفااااي حااااال العماااال فااااي ينالمتعّلمااااماااان  قااااد يكااااون بشااااكل فاااارد  أو بشااااكل مجموعااااات طبيااااقالتّ 

يشرف المعلم على تشكيلها شاريطة أن تكاون  يار متجانساة، بحياث تضام  مجموعات يفضل أن  
موعااة خلاايط ماان الطلبااة ماان ذو  المسااتويات المتباينااة فااي التحصاايل والااذكاء والمهااارات كاال مج

 المتنوعة. 

يتوصل الطالب بنفسه إلى المعلومة، وذلك من خالل  المختبر االستقصائي: يهدف إلى أن       
 ،قياماااااه بمجموعاااااة مااااان العملياااااات االستقصاااااائية الموجهاااااة التاااااي تشاااااتمل علاااااى تحدياااااد المشاااااكلة

واساااااتخدام  ،وجماااااع البياناااااات وتحليلهاااااا وتفسااااايرها ،وصااااايا ة الفرضااااايات ،ماااااةالمنظّ  والمالحظاااااة
ومن ثم اختبارهاا  ،العالقات ذات العالقة بالموضوع للوصول في النهاية إلى الفرضية الصحيحة

  للتأكد من صحتها.

 خريطة المفاهيم: استراتيجّية -5
(. حياث اساتخدمت خارائط 2007زيتون،أدوات لتنظيم المعرفة وتمثيلها)  خرائط المفاهيم هي   

 & Novak) وجااوين ماان قباال نوفاااك تعليمّيااة اسااتراتيجّيةك الّتربااو ّ المفاااهيم فااي المجااال 

Gowin)   المفااهيم سام خارائطاتحات  السابعيناتمناذ أوائال (Concept Maps) ي، وها 
تاب طرياق خطاوط أو أساهم يك ة تاربط المفااهيم ببعضاها الابعض عانعباارة عان أشاكال تخطيطّيا

 (. 2002وآخر)الطناوى، عليها كلمات تسمى كلمات الربط لتوضيح العالقة بين مفهوم
 (:  Veeخريطة الشكل )  استراتيجّية -6  

المخبريااة  والتجااارب األنشااطة أثناااء هاامتعلُّمو  الطلبااة تفكياار تقااود مساااعدة أداة هااي      
(Roehrig, Luft, & Edwards.2001)  هاذا النماوذج جاوين. حياث قادم ( (Gowin 

 الجاناااااااااب المفااااااااااهيميّ  فاااااااااي ضاااااااااوء أفكاااااااااار البناااااااااائيين، ويهااااااااادف هاااااااااذا النماااااااااوذج إلاااااااااى رباااااااااط
 .(Methodological side) يّ بالجاناب اإلجرائاي العملا  (Conceptual side)التفكيار ّ 

حااداث واألشااياء، فهااي أداة لالستقصاااء فهاام العالقااات ذات المعنااى بااين األ وكااذلك تساااعد علااى
ل باااين الاااذ  نعرفاااه وباااين الاااذ  ينبغاااي أن نعرفاااه ونفهماااه، ومسااااعدة تسااااعد علاااى رؤياااة التفاعااا

 ين على فهم التفاعل بين المعرفة الساابقة والمعرفاة الجديادة التاي يحااولون فهمهاا)زيتون،المتعّلم

2007). 
 
 

85



 2102(2( العدد )4علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا اجمللد ) ، جملةجملة جامعة احلسني بن طالل للبحوث                    

 
 
 

 :الّتعاونيّ  تعلُّمال استراتيجّية -7
 يرة  يار متجانساةصاغ فاي مجموعااتتدريس تقوم على أساس تنظايم الصاف  استراتيجّية       
إلاى أقصاى  لكل عضو في المجموعاة تعليمّيةالير الخبرة تطو  بهدف معا  ين، يعملون المتعّلممن 

ماع  المجموعة لتحقيق هدف إيجاابيّ  أفراد حد ممكن. ويتجسد التفاعل في االعتماد المتبادل بين
 كاالّ  تعلُّاامه و علُّمااتعاان  مسااؤوال  االحتفاااظ بالمسااؤولية الفرديااة، حيااث كاال فاارد فااي المجموعااة يكااون 

زمالئه في المجموعة من خالل التعاون المثمر في طرح األفكار ومناقشتها واتخاذ القرار المعبر 
 .(Johnson, D. & Johnson, R, 1998)رأ  المجموعة عن 

 
 وأسئلتها: الّدراسةمشكلة 
 راتيجّياتاالست أهمّيةمدى وعي  معلمي العلوم ب عن في الكشف الّدراسةتتحدد مشكلة      
، حيث معظم معلمي العلوم يعملون محافظة معان قصبة  الحديثة وممارستهم لها في ّيةالّتدريس

الحديثة في  الّتدريس استراتيجّياتعلى استخدام  ة ويتلقون تدريبا  متواصال  في مدارس حكوميّ 
 نحو إيجابّية ، وللتعرف على أثر هذا التدريب في بناء اتجاهاتالّتدريسأثناء ممارستهم عميلة 

أو  ةالّصفيّ الحديثة وانعكاس ذلك على ممارستهم لها فعليا  في الغرفة  ّيةالّتدريس االستراتيجّيات
اإلجابة  الّدراسةيد فقد حاولت وبالتحد لتظهر هذا األثر،  ؛الّدراسةمختبر العلوم، جاءت هذه 

 األسئلة اآلتية: عن
  فاااي الحديثاااة ّيةالّتدريسااا ساااتراتيجّياتاالاساااتخدام  أهمّياااةب ماااا مااادى وعاااي معلماااي العلاااوم .1

 ؟ محافظة معان قصبة
محافظااة  قصاابة  فااي الحديثااة ّيةالّتدريساا سااتراتيجّياتال مااا ماادى ممارسااة معلمااي العلااوم .2

 ؟معان

 أهمّيااة( فااي وعااي معلمااي العلااوم ب α ≤ 1.12) إحصااائّيةهاال توجااد فااروق ذات داللااة  .3
 الخبرة؟ الحديثة تعزى إلى متغير  الّتدريس استراتيجّيات

( فااااي ممارسااااة معلمااااي العلااااوم  α ≤ 1.12)  إحصااااائّيةهاااال توجااااد فااااروق ذات داللااااة  .4
 ؟ األكاديميّ الحديثة تعزى إلى متغير التخصص  الّتدريس ستراتيجّياتال

( فااااي ممارسااااة معلمااااي العلااااوم  α ≤ 1.12)  إحصااااائّيةهاااال توجااااد فااااروق ذات داللااااة  .5
 الخبرة ؟ الحديثة تعزى إلى متغير الّتدريس ستراتيجّياتال
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 :الّدراسة أهمّية 
مادى وعاي   بدراساة تناولتاه الاذ  الموضاوع أهمّياة خاالل مان أهميتهاا الحالياة الّدراسة تكتسب      

محافظاااة  قصااابة  الحديثاااة وممارساااتهم لهاااا فاااي ّيةالّتدريسااا االساااتراتيجّيات أهمّياااةمعلماااي العلاااوم ب
التااادريب  عملّياااةفاااي المنطقاااة باااأثر  القاااائمين علاااى التعلااايم والتااادريب الّدراساااة، حياااث تضاااع معااان

أيضاا  فاي  الّدراساة أهمّياة. و تكمان ةالّصافيّ وتحديد العوامل المؤثرة على انتقاال أثرهاا إلاى الغرفاة 
التاي يسااتخدمها المعلماون فااي تدريساهم للمااواد  ّيةالّتدريسا االسااتراتيجّياتبارز أأنهاا محاولاة لجمااع 

 واالستفادة منها.  ستراتيجّياتاالة، ومدى تقبل المعلمين لمثل هذه العلميّ 
المراحال  لكافاة ةالّدراسايّ  المنااهج بتطاوير األردن فاي والتعلايم التربياة وزارة اهتماام أنّ  كماا     
 فاي تغييارا   تطلاب مماا ة،ّياتعلُّمال تعليمّياةال عملّياةال عناصار لكافاة  شاامال   تغييارا   فرض ة قدالّدراسيّ 

، مماا يسالط الضاوء علاى التّادريس اساتراتيجّيات فاي تغييارا   ليوبالتاا الماتعّلمو  كال مان المعلام دور
 . وتعادّ فاي تطاوير أسااليب تادريس العلاوم الحالياة االساتراتيجّياتهاذه مدى استفادة المعلماين مان 

الحديثاااااة، وعالقتهاااااا  التّااااادريس اساااااتراتيجّياتالتاااااي تتنااااااول  الدراساااااات القليلاااااة مااااان الّدراساااااةهاااااذه 
، مما قد يسهم في إضافة نوعياة معلمي العلوم في مدينة معانلدى  بالتخصص والمؤهل والخبرة

 للدراسات المتعلقة بهذا الموضوع.
 :الّدراسةمصطلحات 
 تحديد التعريفات اإلجرائية اآلتية: تمّ  الّدراسةلغايات هذه 

التااي يسااتخدمها  ّيةالّتدريساا االسااتراتيجّياتالحديثااة: مجموعااة ماان  التّاادريس اسااتراتيجّيات -
باللعاب، والعمال المخبار ،  تعلُّمناء تدريسهم وهي:  التقصي واالكتشااف، والاالمعلمون أث

 .الّتعاونيّ  تعلُّم( ، والV) وخرائط المفاهيم، وخرائط الشكل
 أهمّياااااااةالاااااااوعي بدرجااااااة الشاااااااعور ب يتمثااااااال الحديثااااااة: التّااااااادريس اساااااااتراتيجّياتالااااااوعي ب  -

 التّاادريس عملّيااةفااي  اتيجّيةاالسااتر يقاااس بدرجااة تكاارار اسااتخدام للمعلمااين، و  االسااتراتيجّية
 المعد لهذه الغاية. الّتدريس استراتيجّياتمقياس الوعي ب وباستخدام

 الثّانوّياااةو  األساساااّيةة فاااي المااادارس العلمّيااايقاااوم بتااادريس الماااواد  كااال معلااام :معلااام العلاااوم -
ي ف الهاشمّية األردنّيةمعان في جنوب المملكة  قصبةتابعة لمديرية التربية والتعليم في ال

يحملاااااون درجاااااة البكاااااالوريوس فاااااي تخصاااااص: ممااااان  ،2102 -2104 الّدراسااااايّ العاااااام 
 األحياء.  وأالكيمياء،  وأالفيزياء، 
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 ومحدداتها: الّدراسةحدود 
 الحالية بالحدود والمحددات اآلتية: الّدراسةتحدد 
 األردنّيااةفااي جنااوب المملكااة  معااانالحكوميااة فااي مدينااة  :الماادارس ةالحاادود المؤسساااتيّ  -

 .هاشمّيةال
 .2014-2013 الّدراسيّ الحدود الزمانية: العام  -

لقصابة فاي مديرياة التربياة والتعلايم   العلاوم معلماي علاى البحاث ة: يقتصارالحادود البشاريّ  -
 : الفيزياء، والكيمياء، واألحياء.في تخصص معان ممن يحملون درجة البكالوريوس

 ،مااان حياااث تطاااوير أدواتهاااا راساااةالدّ جزئياااا  بطبيعاااة إجاااراءات  الّدراساااةتتحااادد نتاااائج هاااذه  -
 ومدى صدق هذه األدوات وثباتها، ومن حيث إجراءات التطبيق والتنفيذ.

  .لها المماثلة والمجتمعات الّدراسةن تعميم النتائج سوف يقتصر على مجتمع إ -
 
 
 

 الدراسات السابقة:
جااال التعلاايم العااام فااي م تعليمّيااةال عملّيااةالوأثرهااا فااي  التّاادريس اسااتراتيجّياتحظااي موضااوع      

لابعض الدراساات  لتربياة والتعلايم، وفيماا يلاي عارضباهتمام كثير من الباحثين والمهتمين بحقال ا
 :الّدراسةة ذات الصلة المباشرة بموضوع واألجنبيّ  العربّيةالسابقة 
 تفحص اتجاهات إلى   (Schertzer, 2001 )سشيرتزر بها قام التي  الّدراسة لقد هدفت       

 خاالل مان الّدراساة هاذه إنجااز تامّ  وقاد التعلايم، اساتراتيجّيات فاي التحاّول نحاو المعلماين مان عيناة

اا (٠٤ ) ماع مكتملاة مقاابالت اا ( ٧٣ و) ثانوي اا معلم   سااوث) مدرساة  فاي يعملاون أساساي ا، معلم 

 ودور التعلايم، اساتراتيجّيات فاي التحاّول أناواع علاى الّدراساة هاذه زترّكا ،   وقاد (رو أونتاا ويساتن

 التغيير يخص المعلمين فيما وشعور التعليم، استراتيجّيات في التغيير وتأثير التحّول، في المعلمين

 دور ا لهام يشاعرون باأنّ  الاذين المعلماين اتجاهاات باأنّ  النتائج أظهرت وقد التعليم، استراتيجّيات في

 التغير في قليال   لهم دور ا بأنّ  عرونيش الذين المعلمين فإنّ  وبالمقابل ،إيجابّية كانت التغير في عالي ا

 بحياث التغييار، المشااركة فاي يريادون المعلماين أنّ  كماا التغييار، نحاو سالبية اتجاهااتهم كانات

 ياؤد  مماا ،عملّياةال لتطبياق وتقاويم المساؤولية يتحملاوا لكاي التغييار مبادرة في مشاركين يصبحون

 التغيير. نحو يجابّيةاإل االتجاهات إلى
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 العلاوم معلماي اتجاهاات فحاص إلاى هادفت بدراساة  (Kowalczyk,2003 )كاولزاك  وقاام     

، الّصافيّ  تدريساهم فاي االكتشااف وأسالوب االستقصااء المباشار وأسالوب للتادريس نحاو اساتخدامهم
ا ( ٢٨ ) من الّدراسة عينة تكونت  وآرائهم واساتخداماتهم اتجاهاتهم حول استبيان على أجابوا معلم 

 استخدموا المعلمين قد معظم أنّ  الّدراسةحيث أظهرت نتائج  الثالث، الّتدريس رقط حول وأفكارهم

 نحاو إيجابّياة اتجاهااتهم كانات معظمهام وأنّ  متفاوتاة، بادرجات الّصفيّ  تدريسهم في الثالث الطرق

 بينما ،العلميّ  والمؤهل لمتغيرات الجنس أثر وجود عدم النتائج أظهرت كما ،الثالث الّتدريس طرق

 .ّيةالّتدريس الخبرة لمتغير أثر وجد
 معلمي مادة اتجاهات تحديد إلى دراسة هدفت  (King et al., 2004 )وزمالؤه أجرى كنج     

 التشاريح فاي اساتخدام علاى والوقاوف األحيااء، ماادة لتادريس اساتراتيجّيةك التشاريح نحاو األحيااء

ا الّدراساة اساتخدمت ) العمال المخبار (  التّادريس  لمادارس أمريكايّ  معلام (5000) ضام اساتطالع 

 المعلماين اتجاهاات أن النتاائج أظهارت وقاد ،الّصافيّ  الّتدريسو  االتجاهات لقياس متوسطة وثانوية

 (%79) نّ أو  األحيااء، ماادة لتادريس اساتراتيجّيةك التشاريح  ) العمال المخبار ( نحو إيجابّيةكانت 
 يعادّ  التشريح أنّ  اعتقدوا منهم (%72) نّ أ كما األحياء، مادة تدريس في المعلمين يستخدمونها من

ا ا نشاط ا التشريح يعّدون منهم  (%69)وأنّ  ، المنهاج من جزء ا مهم   .الّتدريس في مهم 
ثاار كاال ماان التأهياال أ( إلااى الكشااف عاان 2004التااي أجراهااا المصااطفى ) الّدراسااةوهاادفت       

ة وهاااي المحاضااارة، لعاااب األدوار، المساااتخدم التّااادريس اساااتراتيجّياتللمااادرس الجاااامعي و  الّترباااو ّ 
، وقاااد أظهااارت النتااائج وجاااود فاااروق ذات التّاادريسفاااي تحصاايل الطلباااة وفاعلياااة  ،ودراسااة الحالاااة

 اسااتراتيجّياتللماادرس و  الّتربااو ّ فااي تحصاايل الطلبااة تعاازى إلااى متغياار  التأهياال  إحصااائّيةداللااة 
فاي فاعلياة  إحصاائّيةلاة المستخدمة من قبل المدرس، كما أظهرت وجود فاروق ذات دال الّتدريس
 التّااااادريس اساااااتراتيجّيةللمااااادرس و  الّترباااااو ّ ثااااار كااااال مااااان متغيااااار  التأهيااااال أتعااااازى إلاااااى  التّااااادريس

 المستخدمة.
التاي  Donnelly & Boone, 2006 )) وباوني و دونيللاي بهاا قامات التاي الّدراساة فاي اأّما     
واختباار  األمريكاي، إناديانا والياة معاايير نحاو األحيااء معلماي اتجاهاات عان الكشاف إلاى هادفت
 ولتحقيق أهداف الوالية، لمعايير استخدامهم ودرجة التطور لموضوع المعلمين ممارسة بين العالقة

 معاايير والياة نحاو االتجااه :فرعياة مقااييس (٠ ) علاى احتاوى اساتطالعا   الباحثاان طاور الّدراساة

 تادريس موضاوع وممارساة إناديانا، ياةوال معاايير واساتخدام التطاور، معاايير نحاو واالتجااه إناديانا،

 اتجاهاات أنّ  النتاائج أظهارت .إناديانا والياة فاي لألحيااء معلما   ( ٨٨٢ ) االستطالع شمل .التطور
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 عالقاة هنااك وأنّ  التطاور، موضاوع معايير ونحو إنديانا والية معايير نحو إيجابّية كانت المعلمين

 فاي تدريساهم المعاايير لتلاك واساتخدامهم الياةالو  معاايير نحاو المعلماين اتجاهاات باين ارتباطياه

 .التطور لموضوع
 

 واإلجراءات الطريقة
 :وعينتها الّدراسة مجتمع
مااان جمياااع معلماااي العلاااوم الاااذين يحملاااون درجاااة البكاااالوريوس فاااي  الّدراساااة مجتماااع تتكاااون     

 ،معاانلقصبة  تخصص الفيزياء أو الكيمياء أو اإلحياء الذين يعملون في مديرية التربية والتعليم
 ( معلماااا  ومعلماااة. تااامّ 22والباااالد عاااددهم ) الثّانوّياااةو  األساساااّيةدرساااون ماااادة العلاااوم للمااارحلتين وي  

 اختيارهم بالطريقة القصدية. 
 الّدراساةحياث اساتجاب علاى أداة  ،الّدراسةعلى جميع أفراد مجتمع  الّدراسةوقد أجريت هذه      

( يباين توزيااع أفاراد العيناة حساب متغياارات 0. والجادول )ساةالّدراومعلماة مثلاوا عينااة  ( معلماا  40)
 .الّدراسة

 
 
 

 األكاديميّ حسب التخصص  الّدراسةتوزيع أفراد عينة  :(0) جدول 
 

 التخصص

 المجموع العدد

 معلمة معلم

 01 2 00 الفيزياء

 2 1 2 الكيمياء

 01 04 2 األحياء

 40 22 01 الكّليّ المجموع 
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 اإلجراءات:
 : الّدراسة ةأدا 

 اساتراتيجّيات تضامنت استبانة على شكل الّدراسةتطوير أداة  تمّ  الّدراسةأسئلة  على لإلجابة     

فقارة بصاورتها األولياة  (21) مان   وتكونات العلاوم، تادريس فاي التاي تساتخدم الحديثاة التّادريس
 اعتمادا  على ما يأتي:

 الحالية. سةالّدراالمتعلق بموضوع  والنفسيّ  الّتربو ّ األدب  -
 .الّدراسةالدراسات واألبحاث السابقة ذات الصلة بموضوع  -

علاى  ،الحديثاة التّادريس اساتراتيجّياتتمثال فقراتهاا بحياث  الّدراساةتطاوير أداة  تامّ وفي ضاوء ذلاك 
عنهاا) كبيارة جادا ، كبيارة،  االساتجابات فاي الخماساي ذ  التادرج ليكارت شاكل سالمين وفاق مقيااس

الترتياب. يمثال أحاد  ( علاى0، 2، 2، 4، 2وقد أعطيت الادرجات )  (،ة جدا  متوسطة، قليلة، قليل
، ويقع علاى الجاناب األيمان مان األداة، واآلخار مادى االستراتيجّيات أهمّيةمين مدى الوعي بالسلّ 

( 2، ويقاااع علاااى الجاناااب األيسااار مااان األداة. حياااث يمثااال الااارقم )االساااتراتيجّياتممارساااتهم لهاااذه 
فااي  همّيااة( العالمااة الاادنيا لهااا. فالعالمااة العظمااى لجانااب األ0رة، والاارقم )العالمااة العظمااى للفقاا

(، والعالمة الادنيا لاه تسااو  عادد الفقارات مضاروبا  2المقياس يساو  عدد الفقرات مضروبا  في )
( توزياااع  2(. وكاااذلك األمااار بالنسااابة لجاناااب الممارساااة فاااي األداة. ويباااين الجااادول رقااام ) 0فاااي )

 الحديثة وعددها.  الّتدريس يجّياتاستراتفقرات أداة 
 الحديثة. الّتدريس استراتيجّيات(: توزيع فقرات أداة 2 جدول )

 رقم الفقرات    عدد الفقرات  المجال         

 4، 2، 2، 0 4 التقصي واالكتشاف

 9، 2، 1، 1، 2 2 باللعب تعلُّمال

  04، 02، 02، 00، 01 2 بمساعدة الحاسوب تعلُّمال

  02، 01، 01، 02 4 لمخبر العمل ا

  22، 22، 20، 21، 09 2 خريطة المفاهيم

 Vee 2 24 ،22 ،21 ،21 ،22خريطة الشكل 

  22، 20، 21، 29 4  الّتعاونيّ  تعلُّمال
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 صدق األداة وثباتها: 
  صدق المحكمين: -

مان ذو  الخبارة واالختصااص فاي  متخصصاين علاى عرضاها تامّ  للتأكاد مان صادق األداة     
فااي  الّتربوّيااةكليااة العلااوم والقياااس والتقااويم فااي  ،الّتربااو ّ ، وعلاام الاانفس التّاادريسالمناااهج وأساااليب 

آرائهاام ومالحظاااتهم واقتراحاااتهم ماان حيااث الصاايا ة  إلبااداءوذلااك جامعااة الحسااين باان طااالل، 
ياااة اللغوياااة، ومناسااابة الفقااارة للبعاااد الاااذ  تنتماااي إلياااه، وبعاااد ذلاااك أخرجااات األداة بصاااورتها النهائ

( فقاارة، وهااي التااي اتفقاات آراء المحكمااين بخصااوص قاادرتها علااى قياااس مااا  22لتحتااو  علااى ) 
 .%21وضعت لقياسه بنسبة 

 ثبات األداة:  -
(  2استخرج معامل االتساق الداخلي باستخدام معامال كرونبااأ ألفاا، ويباين الجادول رقام )      

 هذه النتائج.
 .االستراتيجّيةالداخلي ألداة  (: معامل كرونباأ ألفا لالتساق2جدول ) 

معامااااااااااااااال ثباااااااااااااااات  عدد الفقرات  االستراتيجّية
 همّيةمقياس األ

معاماااااااااال ثبااااااااااات 
 مقياس الممارسة

 1.42 1.41 4 التقصي واالكتشاف

 1.12 1.11 2 باللعب تعلُّمال

 1.22 1.29 2 بمساعدة الحاسوب تعلُّمال

 1.12 1.12 4 العمل المخبر 

 1.22 1.12 2 خريطة المفاهيم

 Vee 2 1.14 1.12خريطة الشكل 

 1.11 1.12 4  الّتعاونيّ  تعلُّمال

 1.92 1.11 22  الكّليّ 

 الكلّايّ الداخلي للمقياس بطريقة االتسااق  الكّليّ معامل الثبات  ( أنّ  2يالحظ من الجدول )      
تراوحااااات ( لدرجاااااة الممارساااااة ، كماااااا  1.92و ) همّياااااة(  لدرجاااااة األ 1.11قاااااد بلاااااد )   الاااااداخليّ 

، وكااااذلك همّيااااة( لدرجااااة األ 1.29( و )  1.41بااااين )  معااااامالت ثبااااات المجاااااالت الفرعيااااة مااااا
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 ،( لدرجاااة الممارساااة 1.92( و )  1.42باااين )  تراوحااات معاااامالت ثباااات المجااااالت الفرعياااة ماااا
 وهي مؤشرات مناسبة لثبات األداة. 

 :  الّدراسةإجراءات 
 طوات واإلجراءات اآلتية: الخ اتخاذ تمّ  الّدراسةلتنفيذ هذه      

مان العاام  الثااني الّدراسايّ خاالل الفصال  الّدراساةوفقاا  لمتغيارات  الّدراساةتحديد أفراد عينة  تمّ  -0
 .2104/2102 الّدراسيّ 

علايم لمحافظاة معاان بخصاوص تقاديم علاى الموافقاة مان مديرياة التربياة والتّ  ونحصل البااحث -2
 .الّدراسةالتسهيالت الالزمة إلنجاح 

عادتها. تمّ ، و الّدراسةعلى أفراد عينة  الّدراسةتوزيع أداة  تمّ  -2  متابعة إجراءات تعبئتها واد
جراء التحليالت اإل تمّ  -4  .الّدراسةالمناسبة لإلجابة عن أسئلة  حصائّيةتفريد البيانات واد

   :حصائّيةالمعالجة اإل
 ةالمعيارّيااواالنحرافااات  ةحسااابيّ ال اسااتخراج المتوسااطات تاامّ فقااد  الّدراسااةلإلجابااة عاان أساائلة      

والرتبة المئينية، ومعامل ارتباط بيرسون على كال بعاد وعلاى جمياع  الفقارات وذلاك للعيناة ككال، 
 ه( وكااااذلك اختبااااار شااااايفيOne Way Anova) اسااااتخدام تحلياااال التبااااااين األحاااااد ّ  تاااامّ و 

SCHEFFE TEST) المتوساطات ولتحدياد  .للكشاف عان مصاادر الفاروق البعدّياة( للمقارناات
الحديثاة، ط لاب  التّادريس ساتراتيجّياتوبالممارساة ال همّياةالدالة على درجتاي الاوعي باأل ةحسابيّ ال

 اسااتراتيجّيةمااة كاال عال ماان لجنااة المحكمااين تحديااد هااذه المتوسااطات، آخااذين بعااين االعتبااار أنّ 
ددت على النحو ا2 -0تتراوح مابين )  (.4تي كما في الجدول ) آل(، وقد ح 

 ساتراتيجّياتوبالممارساة ال همّياةالدالة على درجتي الوعي باأل ةحسابيّ ال(: المتوسطات 4)جدول 
 الحديثة الّتدريس

 حسابيّ الالمتوسط  / الممارسة  همّيةاأل

  2 - 2.2 وللممارسة همّيةدرجة مرتفعة لأل 

 2.2أقل من  – 2.2 وللممارسة همّيةدرجة متوسطة لأل

 2.2أقل من  – 0 ارسة وللمم همّيةدرجة منخفضة لأل

 
 
 

93



 2102(2( العدد )4علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا اجمللد ) ، جملةجملة جامعة احلسني بن طالل للبحوث                    

 
 
 

 ومناقشتها: الّدراسةنتائج 
 :وتفسيرها األول الّدراسة بسؤال المتعلقة أواًل: النتائج 

 أهمّياةماا مادى وعاي معلماي العلاوم ب :علاى ناص الاذ  األول الّدراساة ساؤال عان لإلجاباة    
 الحديثة؟ ّيةالّتدريس االستراتيجّياتاستخدام 

 أهمّياةلدرجاة وعاي معلماي العلاوم ب ةالمعيارّيا واالنحرافاات ةحساابيّ ال المتوساطات اساتخراج تامّ    
 .ذلك يوضح (2 ) الحديثة، والجدول رقم الّتدريس استراتيجّيات
 أهمّيةلدرجة وعي معلمي العلوم ب ةالمعياريّ  واالنحرافات ةحسابيّ ال (: المتوسطات 2جدول ) 

 الحديثة. الّتدريس استراتيجّيات
توساااااااااااااااااااااااااااط الم االستراتيجّية

 حسابيّ ال

االنحااااااااااااراف 
 المعيار ّ 

المساااااااااااتوى بالنسااااااااااابة 
 حسابيّ الللمتوسط 

 مرتفعة 1.21 2.12 التقصي واالكتشاف

 مرتفعة 1.21 2.11 باللعب تعلُّمال

 متوسطة 1.92 2.41 بمساعدة الحاسوب تعلُّمال

 مرتفعة 1.21 2.92 العمل المخبر 

 مرتفعة 1.21 4.01 خريطة المفاهيم

 مرتفعة Vee 4.24 1.24خريطة الشكل 

 مرتفعة 1.21 4.11 الّتعاونيّ  تعلُّمال

 مرتفعة 1.41 2.22 الكّليّ 

  الّدراسااةالعااام لماادى وعااي  أفااراد عينااة  حسااابيّ ال(، أن المتوسااط  2يالحااظ ماان الجاادول )      
( ويمثااال درجاااة وعاااي مرتفعاااة حساااب  2.22الحديثاااة، قاااد بلاااد )  التّااادريس اساااتراتيجّيات أهمّياااةب

 2.41باين) ماا الّدراساةلفقرات  ةحسابيّ ال، وقد تراوحت المتوسطات الّدراسةياس الذ  اعتمدته المق
خريطة  استراتيجّية(، وحظيت جميعها بتقديرات مرتفعة حسب هذا المقياس، إذ احتلت  4.22 –

خريطاة المفااهيم  اساتراتيجّية(، و  4.24مقاداره )  حساابيّ بالمرتبة األولى بمتوساط  ( V ) الشكل 
فاي المرتباة  الّتعااونيّ  تعلُّمالا اساتراتيجّية(، وجاءت 4.01مقداره )  حسابيّ المرتبة الثانية بمتوسط 

العماال المخباار  المرتبااة  اسااتراتيجّية(، فااي حااين احتلاات 4.11مقااداره )  حسااابيّ الثالثااة بمتوسااط 
بالتقصاي واالكتشااف  تعلُّمالا اساتراتيجّية(، وكاذلك جااءت 2.92مقاداره )  حسابيّ الرابعة بمتوسط 

باللعب  تعلُّمال استراتيجّية(، في حين احتلت 2.12مقداره )  حسابيّ في المرتبة الخامسة بمتوسط 
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بمسااااعدة  تعلُّمالااا اساااتراتيجّية(، وجااااءت  2.11مقاااداره )  حساااابيّ فاااي المرتباااة السادساااة بمتوساااط 
(.  وتباين ممااا سابق أن ماادى 2.41مقااداره )  حساابيّ الحاساوب فااي المرتباة السااابعة فاي متوسااط 

يثااة جاااءت مرتفعااة، وهااذا الحد اسااتراتيجّيات أهمّيااةب فااي مديريااة تعلاايم معااان وعااي معلمااي العلااوم
ة، وكاذلك علاى شاعور العلمّياالحديثاة فاي فهام المفااهيم  االساتراتيجّيات همّيةأل همدراكإيؤكد على 

وتنمياة التفكيار  الّدراسايّ ن التحصايل ذات فعالية فاي تحساي االستراتيجّياتهذه  المعلمين على أنّ 
 اساتراتيجّياتتوظياف  أهمّياةد اإلحسااس لاديهم با ولّامّما   (Schertzer, 2001 )لادى الطلباة 

 .    (Kowalczyk,2003 )تدريسية في خدمة الطلبة
 :وتفسيرها الثاني الّدراسة بسؤال المتعلقة : النتائجثانيا
مااا ماادى ممارسااة معلمااي العلااوم  :علااى نااص لااذ ا الثاااني الّدراسااة سااؤال عاان لإلجابااة    
 ؟الحديثة ّيةالّتدريس ستراتيجّياتال

 الّدراساةلدرجاة ممارساة أفاراد عيناة  ةالمعيارّيا واالنحرافاات ةحساابيّ ال المتوساطات اساتخراج تامّ    
 ( 1كما هو مبين في الجدول رقم )  الحديثة، الّتدريس ستراتيجّياتال

لدرجة ممارسة معلمي العلوم  ةالمعياريّ  واالنحرافات ةبيّ حساال (: المتوسطات 1جدول ) 
 الحديثة. الّتدريس ستراتيجّياتال

 

المتوسااااااااااااااااااااااااط  االستراتيجّية
 حسابيّ ال

االنحاااااااااااراف 
 المعيار ّ 

المسااااااااااااتوى بالنساااااااااااابة 
 حسابيّ الللمتوسط 

 متوسطة 601. 3.15 التقصي واالكتشاف

 متوسطة 631. 3.40 باللعب تعلُّمال

 متوسطة 971. 3.04 الحاسوب بمساعدة تعلُّمال

 مرتفعة 641. 3.77 العمل المخبر 

 منخفضة 501. 1.97 خريطة المفاهيم

 منخفضة Vee 1.84 .431خريطة الشكل 

 مرتفعة 581. 3.83 الّتعاونيّ  تعلُّمال

 متوسطة 1.42 2.92 الكّليّ 
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 الّدراساةأفاراد عيناة   العام لمدى ممارسة حسابيّ ال(، أن المتوسط  1يالحظ من الجدول )       
( وتمثل درجاة ممارساة متوساطة حساب المقيااس  2.92الحديثة قد بلد )  الّتدريس ستراتيجّياتال

 –3.15بااااين) مااااا الّدراسااااةلفقاااارات  ةحسااااابيّ ال، وقااااد تراوحاااات المتوسااااطات الّدراسااااةالااااذ  اعتمدتااااه 
(  3.83مقاداره ) حساابيّ وساط بالمرتباة األولاى بمت الّتعااونيّ  تعلُّمالا استراتيجّية(، إذ احتلت 3.40

 حساااابيّ العمااال المخباار  المرتبااة الثانيااة بمتوسااط  اسااتراتيجّيةوبدرجااة ممارسااة مرتفعااة، واحتلاات 
باللعااب فااي المرتبااة الثالثااة  تعلُّمالاا اسااتراتيجّية( وبدرجااة ممارسااة مرتفعااة، وجاااءت 3.77مقااداره )
التقصاي  اساتراتيجّيةاحتلات  ( وبدرجة ممارسة متوسطة، في حاين3.40مقداره ) حسابيّ بمتوسط 

( وبدرجااة ممارسااة متوسااطة، وكااذلك 3.15مقااداره ) حسااابيّ واالكتشاااف المرتبااة الرابعااة بمتوسااط 
مقااااداره  حسااااابيّ بمساااااعدة الحاسااااوب فااااي المرتبااااة الخامسااااة بمتوسااااط  تعلُّمالاااا اسااااتراتيجّيةجاااااءت 

يم فاااي المرتباااة خريطاااة المفااااه اساااتراتيجّية( وبدرجاااة ممارساااة متوساااطة، فاااي حاااين احتلااات 3.04)
خريطاة  اساتراتيجّية( وبدرجة ممارسة منخفضة، وجااءت 1.97مقداره ) حسابيّ السادسة بمتوسط 

( وبدرجاااة ممارساااة 1.84مقاااداره )  حساااابيّ فاااي المرتباااة الساااابعة فاااي متوساااط  ( V )الشاااكل 
ءت الحديثة جا ّيةالّتدريس ستراتيجّياتممارسة معلمي العلوم ال منخفضة. و يتضح  مما سبق أنّ 

فاااي مديرياااة تعلااايم معاااان يمتلكاااون  معلماااي العلاااوم هاااذه النتيجاااة أنّ ل وقاااد يكاااون الساااببمتوساااطة. 
هناك عوائق مادية تحول دون ممارستهم  أو أنّ  االستراتيجّياتاتجاهات سلبية نحو ممارسة هذه 

     .تلقونهالمتاحة، كما قد يكون السبب يعود لنوعية التأهيل والتدريب الذ  ي تعليمّيةاللها كالبيئة 
  :وتفسيرها الثالث الّدراسة بسؤال المتعلقة ًا: النتائجثالث
 ≥ α) إحصاائّيةهال توجاد فاروق ذات داللاة  :علاى ناص الاذ  الثالاث الّدراسة سؤال عن لإلجابة 

 الحديثة تعزى إلى متغير الخبرة؟  الّتدريس استراتيجّيات أهمّية( في وعي معلمي العلوم ب 1.12
علاااى مقياااااس  الّدراساااةألداء أفااااراد  ةالمعيارّياااواالنحرافاااات  ةحسااااابيّ المتوساااطات حسااااب ال تااامّ و   
الحديثااااة حسااااب متغياااار الخباااارة؟ كمااااا هااااو مبااااين فااااي الجاااادول  التّاااادريس سااااتراتيجّياتال همّيااااةاأل
 (.10)رقم
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على مقياس   الّدراسةألداء أفراد  ةالمعياريّ واالنحرافات  ةحسابيّ الالمتوسطات (: 10جدول )
 .الحديثة حسب متغير الخبرة الّتدريس ستراتيجّياتال ّيةهماأل

 
االنحاااااااااااااااااااااااراف 

 المعيار ّ 

المتوساااااااااااااااااااااااااااط 
 حسابيّ ال

 المجال الخبرة العدد

 سنوات 2أقل من  24 3.38 471.

 التقصي واالكتشاف
 سنوات 01 – 2من  11 4.12 381.

 سنوات عشرأكثر من  6 4.10 451.

 الكّليّ  41 3.68 571.

 باللعب تعلُّمال سنوات 2أقل من  24 3.38 471.

 سنوات 01 – 2من  11 4.09 391.

 سنوات عشرأكثر من  6 4.10 451.

 الكّليّ  41 3.67 561.

بمساااااااااااااااعدة  تعلُّمالاااااااااااااا سنوات 2أقل من  24 3.06 971.
 سنوات 01 – 2من  11 3.96 541. الحاسوب

 سنوات عشرأكثر من  6 4.23 231.

 الكّليّ  41 3.47 931.

 سنوات 2أقل من  24 3.69 411.

 العمل المخبر 
 سنوات 01 – 2من  11 4.31 401.

 سنوات عشرأكثر من  6 4.29 361.

 الكّليّ  41 3.95 501.

 سنوات 2أقل من  24 4.05 541.

 خريطة المفاهيم
 سنوات 01 – 2من  11 4.32 441.

 سنوات عشرأكثر من  6 4.30 321.

 يّ الكلّ  41 4.16 501.

 سنوات 2أقل من  24 4.11 581.

 Veeخريطة الشكل 
 سنوات 01 – 2من  11 4.38 461.

 سنوات عشرأكثر من  6 4.50 451.

 الكّليّ  41 4.24 541.

  سنوات 2أقل من  24 3.79 431.
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 الّتعاونيّ  تعلُّمال سنوات 01 – 2من  11 4.45 211.

 سنوات عشرأكثر من  6 4.54 361.

 الكّليّ  41 4.07 501.

 سنوات 2أقل من  24 3.64 431.

 األداة ككل
 سنوات 01 – 2من  11 4.19 321.

 سنوات عشرأكثر من  6 4.28 251.

 الكّليّ  41 3.88 471.

 الّدراسااةألداء أفااراد  ةحسااابيّ ال(، أن هنالااك تباينااا  فااي المتوسااطات 10يالحااظ ماان الجاادول )     
بااااين المتوسااااطات  إحصااااائّيةإذا كاناااات هااااذه الفااااروق ذات داللااااة حسااااب تباااااين الخباااارة، ولمعرفااااة 

  اساتخراج تحليال التبااين األحااد تامّ تعزى لمتغير الخبرة، فقاد  الّدراسةالستجابات أفراد  ةحسابيّ ال
(ANOVA) للكشااااف عاااان داللااااة الفااااروق بااااين المتوسااااطات علااااى كاااال مجااااال ماااان مجاااااالت ،

 (.11ل )المقياس، وعليها كاملة، كما هو مبين في الجدو 
ة ألداء أفاراد بيّ ا(: نتائج تحليل التباين األحاد  لفحص الفروق باين المتوساطات الحسا11)جدول
الحديثااة حسااب متغياار  التّاادريس اسااتراتيجّيات أهمّيااةوعااي معلمااي العلااوم ب علااى مقياااس الّدراسااة
 الخبرة.

مسااااااااااااتوى 
 الداللة

متوساااااااااااااااااااااط  قيمة ف
 المربعات

درجااااااااااااااااااااات 
 الحرية

مجمااااااااااااااااااااوع 
 المربعات

 المجال التباين مصادر 

 بين المجموعات 5.369 2 2.684 13.290 0001.
التقصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي 

 واالكتشاف
 داخل المجموعات 7.675 38 2021.  

 الكّليّ  13.044 40   

  بين المجموعات 5.028 2 2.514 12.307 0.000
 داخل المجموعات 7.762 38 2041.   باللعب تعلُّمال

 الكّليّ  12.790 40   

بمساااااااعدة  تعلُّمالاااااا بين المجموعات 10.078 2 5.039 7.674 0021.
 داخل المجموعات 24.952 38 6571.   الحاسوب

 الكّليّ  35.030 40   

 بين المجموعات 3.717 2 1.858 11.190 0001.

 داخل المجموعات 6.311 38 1661.   العمل المخبر 

 الكّليّ  10.027 40   
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 بين المجموعات 6721. 2 3361. 1.358 2691.

 داخل المجموعات 9.400 38 2471.   خريطة المفاهيم

 الكّليّ  10.072 40   

 بين المجموعات 9911. 2 4961. 1.705 1951.
خريطااااااااة الشااااااااكل 

Vee 
 داخل المجموعات 11.050 38 2911.  

 الكّليّ  12.041 40   

 عاونيّ التّ  تعلُّمال بين المجموعات 4.817 2 2.409 16.679 0001.

 داخل المجموعات 5.488 38 1441.  

 الكّليّ  10.305 40   

 بين المجموعات 3.355 2 1.678 11.064 0001.

 داخل المجموعات 5.762 38 1521.   األداة ككل

 الكّليّ  9.118 40   

 ≥ α) علااى مسااتوى الداللااة  إحصااائّية( وجااود فااروق ذات داللااة 11يالحااظ ماان الجاادول )     
 علااى جميااع مجاااالت المقياااس مااا عاادا مجااالين همااا: مجااال خريطااة المفاااهيم و مجااال(  1.12

 .(Veeخريطة الشكل)
للمقارناات  (Scheffe )استخراج نتائج اختبار شيفيه  تمّ ولمعرفة مصادر هذه الفروق فقد      
 ( هذه النتائج. 12، ويبين الجدول )البعدّية
لإلجابات علاى مقيااس وعاي معلماي  ةحسابيّ المتوسطات ( اختبار داللة التغير في ال12جدول )
 الحديثة حسب متغير الخبرة باستخدام اختبار شيفيه الّتدريس استراتيجّيات أهمّيةالعلوم ب

 أكثاار ماان عشاار
 سنوات

 01 – 2مااان 
 سنوات

 2أقااااااااال مااااااااان 
 سنوات

المتوسااااااااااااااط 
 حسابيّ ال

 المجال الخبرة

 سنوات 2أقل من  3.38  *1.14 *1.10

التقصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي 
 كتشافواال

 سنوات 01 – 2من  4.12   

  
 ثااااااااااار مااااااااااان عشااااااااااارأك 4.10 

 سنوات

  سنوات 2أقل من  3.38  *1.11 *1.10
 سنوات 01 – 2من  4.09    باللعب تعلُّمال

  
 أكثااااااااااار مااااااااااان عشااااااااااار 4.10 

 سنوات
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بمساااااااعدة  تعلُّمالاااااا سنوات 2أقل من  3.06  *1.29 *0.01
 سنوات 01 – 2من  3.96    الحاسوب

  
 أكثااااااااااار مااااااااااان عشااااااااااار 4.23 

 سنوات

 سنوات 2أقل من  3.69  *1.12 *1.29

 العمل المخبر 
 سنوات 01 – 2من  4.31   

  
 أكثااااااااااار مااااااااااان عشااااااااااار 4.29 

 سنوات

 الّتعاونيّ  تعلُّمال سنوات 2أقل من  3.79  *1.11 *1.12

 سنوات 01 – 2من  4.45   

  
 أكثااااااااااار مااااااااااان عشااااااااااار 4.54 

 سنوات

 سنوات 2ن أقل م 3.64  *1.24 *1.12

 األداة ككل
 سنوات 01 – 2من  4.19   

  
 أكثااااااااااار مااااااااااان عشااااااااااار 4.28 

 سنوات

 الدال إحصائيا   الفرق بين المتوسطين *
لإلجابااات علااى  ةحسااابيّ ال( الختبااار داللااة التغياار فااي المتوسااطات 12يظهاار ماان الجاادول )     

حساب متغيار الخبارة باساتخدام الحديثاة  التّادريس اساتراتيجّيات أهمّيةمقياس وعي معلمي العلوم ب
علاى جمياع المجااالت باين  إحصاائّيةفروقاا  ذات داللاة هنااك  أنّ  البعدّيةاختبار شيفيه للمقارنات 

لإلجابااات علااى كاال مجااال ماان مجاااالت المقياااس بااين المعلمااين ولصااالح  ةحسااابيّ الالمتوسااطات 
 ه النتيجاااة إلاااى أنّ سااانوات، وتعاازى هاااذ 5فاااأكثر( مقاباال أقااال مااان  11و  11-6الخباارة األكثااار) 

لكثياار ماان الموضااوعات  االسااتراتيجّيةهااذه  أهمّيااةا يولااد الشااعور بتاازداد بزيااادة الخباارة مّماا همّيااةاأل
 يجابّيةها أفضل في وجود المشاركة اإلتعلُّم، وأن المواد يكون   (Kowalczyk,2003 )ةالعلميّ 

تقوم بدورها  االستراتيجّياتللطالب واالعتماد على جهد الطالب في الوصول إلى المعرفة. وهذه 
لدى األفاراد ليتمكناوا مان مواجهاة الحيااة فاي جمياع مجاالتهاا.  العلميّ المنشود وهو تنمية التفكير 

لتحقيقهاا، وكاذلك فاي  االستراتيجّياتهذه  أهمّيةد شعور بوبسب تنوع المهام واألهداف والمهام ولّ 
حديثاة  اساتراتيجّياتد على ضرورة اساتخدام إعداد المعلم قبل الخدمة وفي أثناء الخدمة التي تؤك

 .  تعلُّمال عملّية ءنشطا  أثنا المتعّلمأ  يكون  المتعّلميدور حول 
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 :وتفسيرها الرابع الّدراسة بسؤال المتعلقة ًا: النتائجرابع 
 α)  إحصاائّيةهل توجد فروق ذات داللاة  :على نص الذ الرابع  الّدراسة سؤال عن لإلجابة     

الحديثاااااة تعااااازى إلاااااى متغيااااار  التّااااادريس ساااااتراتيجّيات( فاااااي ممارساااااة معلماااااي العلاااااوم ال 1.12 ≥
 ؟ األكاديميّ التخصص 

علاااى مقيااااس  الّدراساااةألداء أفاااراد  ةالمعيارّياااواالنحرافاااات  ةحساااابيّ الحسااااب المتوساااطات  تااامّ     
؟ كماا  األكااديميّ الحديثة حسب متغير التخصص  الّتدريس ستراتيجّياتممارسة معلمي العلوم ال

 (.13هو مبين في الجدول رقم )
علااااى مقياااااس   الّدراسااااةألداء أفااااراد  ةالمعيارّيااااواالنحرافااااات  ةحسااااابيّ الالمتوسااااطات (: 13جاااادول )

 .األكاديميّ الحديثة حسب متغير التخصص  الّتدريس ستراتيجّياتممارسة معلمي العلوم ال
 المجال يميّ األكادالتخصص  العدد حسابيّ الالمتوسط  المعيار ّ االنحراف 

 الفيزياء 01 3.12 751.

 التقصي واالكتشاف
 الكيمياء 2 3.18 601.

 األحياء  01 3.16 451.

 الكّليّ المجموع  40 3.15 601.

 باللعب تعلُّمال الفيزياء 01 3.35 811.

 الكيمياء 2 3.47 701.

 األحياء  01 3.43 371.

 الكّليّ المجموع  40 3.40 631.

 بمساعدة الحاسوب تعلُّمال الفيزياء 01 2.97 941.

 الكيمياء 2 3.30 1.33

 األحياء  01 2.98 861.

 الكّليّ المجموع  40 3.04 971.

 الفيزياء 01 3.64 611.

 العمل المخبر 
 الكيمياء 2 4.00 741.

 األحياء  01 3.79 621.

 الكّليّ المجموع  40 3.77 641.

 الفيزياء 01 1.92 551.

 الكيمياء 2 2.12 641. ريطة المفاهيمخ

 األحياء  01 1.95 381.
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 الكّليّ المجموع  40 1.97 501.

 الفيزياء 01 1.97 311.

 Veeخريطة الشكل 
 الكيمياء 2 2.07 521.

 األحياء  01 1.61 391.

 الكّليّ المجموع  40 1.84 431.

  الفيزياء 01 3.54 521.
 الكيمياء 2 4.25 811. الّتعاونيّ  تعلُّمال

 األحياء  01 3.91 351.

 الكّليّ المجموع  40 3.83 581.

 الفيزياء 01 2.88 521.

 األداة ككل
 الكيمياء 2 3.14 681.

 األحياء  01 2.91 291.

 الكّليّ المجموع  40 2.95 481.

 الّدراسااةداء أفااراد أل ةحسااابيّ ال(، أن هنالااك تباينااا  فااي المتوسااطات 13يالحااظ ماان الجاادول )     
بااين  إحصااائّية، ولمعرفااة إذا كاناات هااذه الفااروق ذات داللااة األكاااديميّ حسااب تباااين التخصااص 

 تااامّ ، فقاااد األكااااديميّ تعااازى لمتغيااار التخصاااص  الّدراساااةالساااتجابات أفاااراد  ةحساااابيّ الالمتوساااطات 
طات ، للكشااف عاان داللااة الفااروق بااين المتوساا(ANOVA )اسااتخراج تحلياال التباااين األحاااد  

 (.14على كل مجال من مجاالت المقياس، وعليها كاملة، كما هو مبين في الجدول رقم)
ألداء  الحساابّية(: نتائج تحليل التباين األحاد  لفحاص الفاروق باين المتوساطات 14جدول رقم )

الحديثااة حسااب متغياار  التّاادريس سااتراتيجّياتممارسااة معلمااي العلااوم ال علااى مقياااس الّدراسااةأفااراد 
 .األكاديميّ ص التخص

مسااااااااااااتوى 
 الداللة

متوساااااااااااااااااااااط  قيمة ف
 المربعات

درجااااااااااااااااااااات 
 الحرية

مجمااااااااااااااااااااوع 
 المربعات

 المجال مصادر التباين 

 بين المجموعات 0231. 2 0121. 0301. 971.
التقصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي 

 واالكتشاف
 داخل المجموعات 14.586 38 3841.  

 الكّليّ  14.610 40   

  بين المجموعات 1021. 2 0511. 1231. 881.
 داخل المجموعات 15.814 38 4161.   باللعب تعلُّمال

 الكّليّ  15.916 40   
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بمساااااااعدة  تعلُّمالاااااا بين المجموعات 6531. 2 3271. 3311. 721.
 داخل المجموعات 37.548 38 9881.   الحاسوب

 الكّليّ  38.201 40   

 بين المجموعات 7001. 2 3501. 8371. 441.

 داخل المجموعات 15.901 38 4181.   العمل المخبر 

 الكّليّ  16.601 40   

 بين المجموعات 2281. 2 1141. 4401. 641.

 داخل المجموعات 9.867 38 2601.   خريطة المفاهيم

 الكّليّ  10.096 40   

 بين المجموعات 1.618 2 8091. 5.245 011.
خريطااااااااة الشااااااااكل 

Vee 
 داخل المجموعات 5.863 38 1541.  

 الكّليّ  7.481 40   

 الّتعاونيّ  تعلُّمال بين المجموعات 2.806 2 1.403 4.951 011.

 داخل المجموعات 10.770 38 2831.  

 الكّليّ  13.576 40   

 بين المجموعات 3831. 2 1921. 8211. 441.

 داخل المجموعات 8.861 38 2331.   األداة ككل

 الكّليّ  9.244 40   

 α) على مستوى الداللاة  إحصائّيةوجد فروق ذات داللة ال ت أّنه( 14ظ من الجدول )يالح     
بمساااااعدة  تعلُّمالاااا، و باللعااااب تعلُّمالاااا، و التقصااااي واالكتشاااااف :مجاااااالت اآلتيااااةعلااااى ال(  1.12 ≥

 .خريطة المفاهيم، و العمل المخبر و  الحاسوب
مجاااالت علااى ال(  α ≤ 1.12) علااى مسااتوى الداللااة  إحصااائّيةبينمااا يوجااد فاارق ذو داللااة     

 .الّتعاونيّ  تعلُّمال، و Veeخريطة الشكل  :اآلتية
للمقارناات  (Scheffe )استخراج نتائج اختبار شيفيه  تمّ ولمعرفة مصادر هذه الفروق فقد      
 ( هذه النتائج. 15، ويبين الجدول )البعدّية
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لإلجاباااات علاااى مقيااااس ممارساااة  ةحساااابيّ ال( اختباااار داللاااة التغيااار فاااي المتوساااطات 15) جااادول
 الحديثة حسب متغير التخصص باستخدام اختبار شيفيه الّتدريس ستراتيجّياتمعلمي العلوم ال

 الفيزياء الكيمياء األحياء
المتوسااااااااااااااط 

 حسابيّ ال
 المجال التخصص

خريطااااااااة الشااااااااكل  الفيزياء 1.97   *1.21
Vee. 

 

 الكيمياء 2.07   *1.41

 األحياء  1.61   

 الّتعاونيّ  تعلُّمال الفيزياء 4.25  *1.11 
 الكيمياء 3.91    

 األحياء  3.83   

 الدال إحصائيا   الفرق بين المتوسطين *
لإلجابااات علااى  ةحسااابيّ ال( الختبااار داللااة التغياار فااي المتوسااطات 15يظهاار ماان الجاادول )     

ب متغير التخصاص باساتخدام الحديثة حس الّتدريس ستراتيجّياتمقياس ممارسة معلمي العلوم ال
خريطاااة  اساااتراتيجّيةفاااي  إحصاااائّيةفروقاااا  ذات داللاااة أن هنااااك  البعدّياااةاختباااار شااايفيه للمقارناااات 

 بين تخصصي الفيزيااء واألحيااء ولصاالح تخصاص الفيزيااء وتعناي هاذه النتيجاة (Vee)الشكل 
جرائية ياقات البحثية واإلإلى طبيعة الس وقد يعود السبب، ة التجريبيةالعلميّ أحد التخصصات  أّنه

تركاز علاى التجاارب والجاناب العملاي فاي  األردنّياةمنااهج العلاوم  في تخصاص الفيزيااء، كماا أنّ 
 حقل الفيزياء أكثر من تخصص األحياء. 

وكااذلك بااين تخصصااي الكيمياااء واألحياااء ولصااالح تخصااص الكيمياااء وتعاازى هااذه النتيجااة      
 ،ة البحتاااة التاااي تبحاااث فاااي طبيعاااة الماااوادالعلمّيااا الكيميااااء أحاااد التخصصاااات إلاااى أن تخصاااص

ة. حياااث الجاناااب العملاااي أكثااار مناااه فاااي ودراسااة التغيااارات التاااي تحااادث مااان التفااااعالت الكيميائّياا
 تخصص األحياء الذ  يعتمد على الظواهر الطبيعية الحية، وما يتعلق بعلوم ومظاهر الحياة.

باااين  إحصاااائّيةفروقاااا  ذات داللاااة  الّتعااااونيّ  متعلُّ الااا ساااتراتيجّيةكماااا يظهااار الجااادول بالنسااابة ال     
جاااة إلاااى أن معلماااي تخصصاااي الفيزيااااء والكيميااااء ولصاااالح تخصاااص الفيزيااااء وتعااازى هاااذه النتي

طبيعاة ماادة  ألنّ هذه الطريقة أكثر من معلمي الكيمياء خصوصا  في المختبار  الفيزياء يمارسون
لتجااارب فااي الكيمياااء إلااى تفاااعالت الفيزياااء تختلااف عنهااا فااي تخصااص الكيمياااء حيااث تحتاااج ا

 المباشر.  الّتدريسكيميائية فيها خطورة، وكذلك على مواد قابلة لالشتعال  لذا يلجأون  إلى 
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 :وتفسيرها لخامسا الّدراسة بسؤال المتعلقة ًا: النتائجخامس
)  إحصاائّيةهال توجاد فاروق ذات داللاة  علاى: ناص الذ  الخامس الّدراسة سؤال عن لإلجابة    
α ≤ 1.12 الحديثة تعزى إلى متغيار الخبارة  الّتدريس ستراتيجّيات( في ممارسة معلمي العلوم ال
 ؟

علاااى مقيااااس  الّدراساااةألداء أفاااراد  ةالمعيارّياااواالنحرافاااات  ةحساااابيّ الحسااااب المتوساااطات  تااامّ     
بااين فااي الحديثااة حسااب متغياار الخباارة؟ كمااا هااو م التّاادريس سااتراتيجّياتممارسااة معلمااي العلااوم ال

 (.16الجدول رقم )
 
 

علااااى مقياااااس   الّدراسااااةألداء أفااااراد  ةالمعيارّيااااواالنحرافااااات  ةحسااااابيّ الالمتوسااااطات (: 16جاااادول )
 .الحديثة حسب متغير الخبرة الّتدريس ستراتيجّياتممارسة معلمي العلوم ال

االنحاااااااااااااااااااااااااااااااراف 
 المعيار ّ 

المتوسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااط 
 حسابيّ ال

 المجال الخبرة العدد

 سنوات 2ن أقل م 24 2.98 581.

 التقصي واالكتشاف
 سنوات 01 – 2من  11 3.36 551.

 سنوات عشرأكثر من  6 3.41 661.

 الكّليّ  41 3.15 601.

 باللعب تعلُّمال سنوات 2أقل من  24 3.22 661.

 سنوات 01 – 2من  11 3.63 551.

 سنوات عشرأكثر من  6 3.73 0.32

 الكّليّ  41 3.40 631.

 بمساعدة الحاسوب تعلُّمال سنوات 2أقل من  24 2.65 831.

 سنوات 01 – 2من  11 3.25 991.

 سنوات عشرأكثر من  6 4.20 211.

 الكّليّ  41 3.04 971.

 سنوات 2أقل من  24 3.54 531.

 العمل المخبر 
 سنوات 01 – 2من  11 4.00 761.

 سنوات عشرأكثر من  6 4.29 361.

 الكّليّ  41 3.77 641.
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 سنوات 2أقل من  24 1.82 481.

 خريطة المفاهيم
 سنوات 01 – 2من  11 2.12 521.

 سنوات عشرأكثر من  6 2.30 351.

 الكّليّ  41 1.97 501.

 سنوات 2أقل من  24 1.75 371.

 Veeخريطة الشكل 
 سنوات 01 – 2من  11 1.78 411.

 سنوات عشرأكثر من  6 2.33 391.

 ّليّ الك 41 1.84 431.

  سنوات 2أقل من  24 3.47 401.
 سنوات 01 – 2من  11 4.27 341. الّتعاونيّ  تعلُّمال

 سنوات عشرأكثر من  6 4.45 451.

 الكّليّ  41 3.83 581.

 سنوات 2أقل من  24 2.72 401.

 األداة ككل
 سنوات 01 – 2من  11 3.14 421.

 سنوات عشرأكثر من  6 3.48 241.

 الكّليّ  41 2.95 481.

ألداء أفااااراد  ةحسااااابيّ ال(، أن هنالااااك تباينااااا  فااااي المتوسااااطات 16يالحااااظ ماااان الجاااادول )         
باااااين  إحصاااااائّية، ولمعرفاااااة إذا كانااااات هاااااذه الفاااااروق ذات داللاااااة متغيااااار الخبااااارةحساااااب  الّدراساااااة

حليااال اسااتخراج ت تااامّ ، فقااد الخبااارةتعاازى لمتغياار  الّدراساااةالساااتجابات أفااراد  ةحسااابيّ الالمتوسااطات 
، للكشف عن داللة الفروق بين المتوساطات علاى كال مجاال مان (ANOVA) التباين األحاد 

 (.17مجاالت المقياس، وعليها كاملة، كما هو مبين في الجدول رقم)
ألداء  الحساابّية(: نتائج تحليل التباين األحاد  لفحاص الفاروق باين المتوساطات 17جدول رقم )

الحديثااة حسااب متغياار  التّاادريس سااتراتيجّياتسااة معلمااي العلااوم الممار  علااى مقياااس الّدراسااةأفااراد 
 الخبرة.

مسااااااااااااتوى 
 الداللة

متوساااااااااااااااااااااط  قيمة ف
 المربعات

درجااااااااااااااااااااات 
 الحرية

مجمااااااااااااااااااااوع 
 المربعات

 المجال مصادر التباين 

 بين المجموعات 1.54 2 771. 2.24 111.
التقصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي 

 واالكتشاف
 داخل المجموعات 13.06 38 341.  

 يّ الكلّ  14.61 40   
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  بين المجموعات 2.01 2 1.00 2.75 071.
 داخل المجموعات 13.90 38 361.   باللعب تعلُّمال

 الكّليّ  15.91 40   

بمساااااااعدة  تعلُّمالاااااا بين المجموعات 12.07 2 6.03 8.78 001.
 داخل المجموعات 26.12 38 681.   الحاسوب

 الكّليّ  38.20 40   

 ن المجموعاتبي 3.46 2 1.73 5.01 011.

 داخل المجموعات 13.13 38 341.   العمل المخبر 

 الكّليّ  16.60 40   

 بين المجموعات 1.42 2 711. 3.13 051.

 داخل المجموعات 8.66 38 221.   خريطة المفاهيم

 الكّليّ  10.09 40   

 بين المجموعات 1.69 2 841. 5.55 001.
خريطااااااااة الشااااااااكل 

Vee 
 داخل المجموعات 5.79 38 151.  

 الكّليّ  7.48 40   

 الّتعاونيّ  تعلُّمال بين المجموعات 7.47 2 3.73 23.29 001.

 داخل المجموعات 6.09 38 161.  

 الكّليّ  13.57 40   

 بين المجموعات 3.28 2 1.64 10.49 001.

 داخل المجموعات 5.95 38 151.   األداة ككل

 الكّليّ  9.24 40   

 α) على مستوى الداللاة  إحصائّيةوجد فروق ذات داللة ال ت أّنه (17يالحظ من الجدول )     
بينماا  .خريطة المفاهيم، و باللعب تعلُّمال، و التقصي واالكتشاف :مجاالت اآلتيةعلى ال(  1.12 ≥

 :مجاالت اآلتيةعلى ال(  α ≤ 1.12) على مستوى الداللة  إحصائّيةداللة  توجد فرق ذات
 .الّتعاونيّ  تعلُّمال، و Veeخريطة الشكل ، و العمل المخبر بمساعدة الحاسوب، و  متعلُّ ال

للمقارناات  (Scheffe )استخراج نتائج اختبار شيفيه  تمّ ولمعرفة مصادر هذه الفروق فقد      
 ( هذه النتائج.18، ويبين الجدول )البعدّية
لإلجاباااات علاااى مقيااااس ممارساااة  ةحساااابيّ ال( اختباااار داللاااة التغيااار فاااي المتوساااطات 18جااادول )

 الحديثة حسب متغير الخبرة باستخدام اختبار شيفيه الّتدريس ستراتيجّياتمعلمي العلوم ال
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 عشاارأكثاار ماان 
 سنوات

 01 – 2مااان 
 سنوات

أقاال ماان 
2 

 سنوات

المتوساااااااااااااااااااااااااااط 
 حسابيّ ال

 المجال الخبرة

 سنوات 2أقل من  2.65   *0.24
بمساااااااعدة  تعلُّمالاااااا

 الحاسوب
 سنوات 01 – 2من  3.25   

 سنوات عشرأكثر من  4.20   

 سنوات 2أقل من  3.54   *1.12

 سنوات 01 – 2من  4.00    العمل المخبر 

 سنوات عشرأكثر من  4.29   

 سنوات 2أقل من  1.75   *1.22
خريطااااااااة الشااااااااكل 

Vee 
 سنوات 01 – 2من  1.78   *1.22

 سنوات عشرأكثر من  2.33   

 الّتعاونيّ  تعلُّمال سنوات 2أقل من  3.47  *1.19 *1.91

 سنوات 01 – 2من  4.27   

 سنوات عشرأكثر من  4.45   

 سنوات 2أقل من  2.72  *1.40 *1.12

 سنوات 01 – 2من  3.14    األداة ككل

 سنوات عشرأكثر من  3.48   

 الدال إحصائيا   الفرق بين المتوسطين *
لإلجابااات علااى  ةحسااابيّ الالختبااار داللااة التغياار فااي المتوسااطات ( 18يظهاار ماان الجاادول )     

الحديثاااة حساااب متغيااار الخبااارة باساااتخدام  التّااادريس ساااتراتيجّياتمقيااااس ممارساااة معلماااي العلاااوم ال
 اسااتراتيجّيةعلااى مجااال  إحصااائّيةأن هناااك فروقااا  ذات داللااة  البعدّيااةاختبااار شاايفيه  للمقارنااات 

، الّتعااااونيّ  تعلُّم(، و الااا Veeلعمااال المخبااار ، وخريطاااة الشاااكل) او بمسااااعدة الحاساااوب،  تعلُّمالااا
سااانوات( مااان جهاااة و الخبااارة  5) أقااال مااان  ّيةالّتدريساااوكاااذلك علاااى المقيااااس ككااال باااين الخبااارة 

)  ّيةالّتدريساسنوات( لصالح الخبرة  عشرسنوات(، والخبرة ) أكثر من  11 – 5) من  ّيةالّتدريس
ن معلمي الخبرة األكثر لديهم ممارسة أكثر، ويمكن تفسير سنوات(، وهذا يعني أ عشرأكثر من 

 لتقاديم ووساائل طرق اا يمتلكاون ، كماااالستراتيجّيةذلك بأن المعلمين ربما يملكون فهما  أكثر لهذه 

 ٥ من )أقل المتدنية الخبرة ذو  من المعلمون طلبتهم تكونت من خالل الخبرة، بينما إلى المعرفة
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هاذه  حساب الادروس تنفياذ مان تمكانهم التاي الكافياة الّتربوّياة الخبارة بعاد نيمتلكاو  ال سنوات(، ربما
 .    االستراتيجّيات

 التوصيات:
 :، فإنه يمكن وضع التوصيات اآلتيةالّدراسةفي ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه 

 اسااااتراتيجّياتعلااااى معااااان لقصاااابة علاااايم تّ الّتربيااااة والفااااي مديريااااة تاااادريب معلمااااي العلااااوم  -
 الحديثة قبل الخدمة. ريسالّتد

 الحديثة أثناء الخدمة. الّتدريس استراتيجّياتإعطاء دورات مكثفة حول  -

الحديثاااة وكيفياااة اساااتخدامها خصوصاااا   االساااتراتيجّياتضااارورة تضااامين أدلاااة المعلماااين ب -
 .( Veeخرائط المفاهيم وخريطة الشكل) 

 التّاااادريس سااااتراتيجّياتاضاااارورة تركيااااز مناااااهج العلااااوم فااااي وزارة التربيااااة والتعلاااايم علااااى  -
 الحديثة.

 إجراء بحوث ودراسات أخرى على تخصصات  ير تخصص العلوم. -
 
 

 :المراجع
: األساسايات، مشاكالت المناااهج، المعاصارة الّتربوّيااةالمنااهج (. 2111أباو حاويج، ماروان، ) -

 .ودار الثقافة للنشر والتوزيع ة الدوليةالعلميّ ، عمان: الدار 0تطوير وتحديث، ط
، عمااان: مكتبااة دار 4، طالرياضاايات مناهجهااا وأصااول تدريسااها(. 0991، فريااد ) ةو زينااأباا -

 الفرقان.
العرباي لادول  (.  "تجاارب بعاض الادول األعضااء بمكتاب التربياة2112حماد ، أحماد عطياة)أ -

علااى  . متاااح 92"، رسااالة الخلاايج العربااي العاادد تعلُّمالتعلاايم والاا اسااتراتيجّياتالخلاايج فااي تطااوير 
 .http://www.abegs.org/sites/Research/DocLib2/1-98.doc :عالموق

 ،عمان: دار الفرقان .  الميسر في سيكولوجية اللعب(. 0921بلقيس، أحمد ؛ مرعي، توفيق) -
ياااااااونس، د. محماااااااد جماااااااال ، خليااااااال يوساااااااف ؛ حيااااااادر،  عباااااااد اللطياااااااف حساااااااين ؛ الخليلااااااايّ  -

 .،اإلمارات : دار القلم تدريس العلوم في مراحل التعليم العام، (0991الدين)

، الّتربوّيةوتطبيقاتها في البحوث  تعلُّمأساليب التعليم وال (.2112عفت مصطفى ) الطناوى، -
 القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية. 
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 والنشر للطباعة الفكر دار :عمان ،األساسّية للمرحلة التفكير تعليم .(2005 )  نايفة قطامي، -

 والتوزيع.
، اإلساكندرية: المكتاب 0، ط: نماذجا  ومهاراتا الّتدريس(. 0992عبد الحمياد ) يتون، كمالز  -

 للنشر والتوزيع. العلميّ 
 عمان: دار الشروق. ،3، طأساليب تدريس العلوم (0999زيتون، عايش محمود) -
عماااااان: دار  ،0، ط التّااااادريس اساااااتراتيجّياتالنظرياااااة البنائياااااة و (. 2111عاااااايش) زيتاااااون، -

  الشروق.
فاااي فاعلياااة  التّااادريس اساااتراتيجّيةو  الّتربااو ّ (. اثااار التأهيااال 2114فى، عمااار يوساااف، )المصااط -

أطروحاة دكتاورا  . األردنّياةالمدرس الجامعي وتحصيل الطلبة في كليات التمريض فاي الجامعاة 
 للدراسات. العربّية، عمان، جامعة عمان غير منشورة

، األردن: دار 0،طفريااااد التعلاااايمت(.  0992مرعاااي، توفيااااق احمااااد والحيلااااة، محمااااد محمااااود ) -
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