
 ٢٠١١، )٣(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 

  لتقويم المتضمنة في  نحو استراتيجيات التدريس وااألردناتجاهات معلمي الفيزياء في 
  مناهج العلوم

Attitudes of Physics Teachers, in Jordan Towards Instructional and 
Assessment Strategies Included in Science Curriculum 

  

  خليفات سالم

Salem Khleifat 

  السلط ، األردن، منطقة السلط، مديرية التربية والتعليم، تعليموزارة التربية وال

 salemkhleifat@yahoo.com:  بريد الكتروني

  )٣٠/٣/٢٠١١: (، تاريخ القبول)٢٦/٥/٢٠١٠: (تاريخ التسليم
  
  ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن اتجاهات معلمي الفيزياء نحو استراتيجيات التدريس 
 والمؤهل العلمي والخبرة النوع االجتماعي من والتقويم المتضمنة في مناهج العلوم، وأثر آل

 :االستراتيجيات، وتوجهت تحديدًا لإلجابة عن األسئلة اآلتيةتلك التدريسية على اتجاهاتهم نحو 
العلوم؟   ما اتجاهات معلمي الفيزياء نحو استراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في مناهج)١
حو استراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في مناهج هل تختلف اتجاهات معلمي الفيزياء ن) ٢

 تكونت عينة الدراسة  ، والمؤهل العلمي، والخبرة التدريسية؟النوع االجتماعيالعلوم باختالف 
معلمًا ومعلمة، ممن يدرّسون مناهج العلوم وسبق لهم أن تدربوا على استراتيجيات ) ٣٠٤(من 

 موزعين على المدارس الحكومية التابعة لمديريات ،العلومالتدريس والتقويم المتضمنة في مناهج 
أن مستوى اتجاهات ) أ :أظهرت الدراسة النتائج اآلتية. ةالتربية والتعليم في محافظة العاصم

 -: معلمي الفيزياء نحو استراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في مناهج العلوم، آان آما يلي
). %٣٢.٩٠(آانت  نسبة ذوي االتجاه المحايد -. %)٣٣.٥٥(نت آانسبة ذوي االتجاه اإليجابي 

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند )ب .%)٣٣.٥٥(وي االتجاه السلبي آانت  نسبة ذ-
في اتجاهات معلمي الفيزياء نحو استراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة ) 0.05α = (مستوى 

 أظهرت نتائج في حين، والمؤهل العلمي، االجتماعيالنوع في مناهج العلوم، تعزى لمتغيري 
في اتجاهات معلمي الفيزياء ) 0.05α = ( الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

نحو استراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في مناهج العلوم، تعزى لمتغير الخبرة التدريسية 
  ).  سنة١٥ – ٥( من الفئةلصالح 

، استراتيجيات التدريس، استراتيجيات التقويم، اتجاهات معلمي الفيزياء :لمفتاحيةالكلمات ا
  .مناهج العلوم
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Abstract 

This study aimed to explore the attitudes of physics teachers, towards 
instructional and assessment strategies included in science curriculum, 
and the effect of gender, qualifications and instructional experience on 
their attitudes towards these strategies. The aim of this study was to 
answer the following questions: 1) What are the attitudes of physics 
teachers, towards instructional and assessment strategies included in 
science curriculum? 2) Do the attitudes of physics teachers, towards 
instructional and assessment strategies included in science curriculum 
differ due to gender, qualifications and instructional experience? The 
sample of study, consisted of (304) male and female teachers, who teach 
physics distributed on the public schools of the directorates of Amman 
Governorate. The study revealed the following results: a) The level of the 
attitudes of physics teachers, towards instructional and assessment 
strategies included in science curriculum, was distributed as follows: - 
(33.55%) for those who had a positive attitudes.  - (32.90%) for those 
who had a neutral attitudes. -  (33.55%) for those who had a negative 
attitudes. b) There were no significant differences at (α=0.05) for the 
attitudes of physics teachers, towards the instructional and assessment 
strategies due to the variable gender and qualifications, and the study 
showed that there were significant difference at (α=0.05) for the attitudes 
of physics teachers, towards the instructional and assessment strategies 
due to the variable of teaching experience for the sake of the category of 
(5-15 years). 

Key Words: Attitudes of physics teachers, Instructional Strategies, 
Assessment Strategies, Science Curriculum. 

  
  مقدمة الدراسة وخلفيتها

 في أهدافها وأساليبها ،شهدت التربية خالل هذا العصر تطورًا آبيرًا في آل المجاالت
نتيجة للنمو المتسارع في عالم المعرفة ووسائل التعلم والتعليم الحديثة والتنافس  ،وبرامجها

آبة التطور، وبالتالي الواضح بين هذه الوسائل، مما جعل الوسائل التقليدية غير قادرة على موا
أفقدها المقدرة على المنافسة بشكل فاعل في التنمية، وأدى ذلك إلى زيادة الطلب على المبادرات 
الخالقة المبدعة التي تهيئ فرص تعلم مستمر وميسر للجميع، وهذا التعلم يلبي الحاجات 

  . في مجتمعهالحاضرة والمستقبلية، ويمّكن المتعلم في المساهمة في التنمية الشاملة
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وألن المعلم أحد األقطاب الرئيسة في هيكل النظام التربوي التعليمي؛ ويؤدي دورًا رياديًا 
لقيادة العملية التربوية، فال بد أن تتطور مهاراته في جميع المجاالت التربوية واالتجاهات 

قله ومشاعره المتعلقة بتحريك طاقات العلم والبحث واإلبداع الداخلية للطالب؛ للوصول إلى ع
وتزويده بالدافعية والرغبة لتحقيق ذاته، ولمواآبة التطور التكنولوجي واستيعاب االنفجار 

 وهذا يحتاج إلى توظيف العديد من الوسائل واألساليب ،األلفية الثالثةشهده تالمعرفي الذي 
البحث والنقد ب في التفكير والواالستراتيجيات التربوية الحديثة، للسعي نحو تطوير مهارات الط

  .واإلصغاء واالنضباط الذاتي

إن متطلبات مجتمع القرن الحادي والعشرين بحاجة إلى معلم قادر على استيعاب منجزات 
 ، ومسلح بمهارات التفكير العلمي المنظم والمعرفة العلمية الشاملة،الثورة العلمية والتكنولوجية

  . ومتمثل للقيم واالتجاهات التربوية الحديثة

أجل تغيير ما هو قائم وتقليدي في نظامنا التربوي والذي يعيق التقدم والتطور ومواآبة ومن 
التوجهات الحديثة التي تشهدها الدول المتقدمة في أنظمتها التعليمية، ال بد من التجديد في قطاع 

ول التربية في شتى المجاالت المادية منها، مثل التجهيزات المدرسية، وغير المادية التي تتنا
عناصر المنهاج التعليمي أو استراتيجيات التدريس أو العاملين وغيرها من قرارات وتشريعات 
وقوانين لتحقيق تطور ملموس يساعد في تغيير ممارسات العاملين في التربية والتعليم التي 
ألفوها منذ زمن، وبخاصة المعلمين الذين يؤثرون سلبًا وإيجابًا على سلوك الفرد وعلى جودة 

  .)٢٠٠٦وزارة التربية والتعليم،  (لتعليم ونوعيتها

 بتنفيذ مشروع ٢٠٠٣واستجابًة لهذه المستجدات بدأت وزارة التربية والتعليم ومنذ عام 
ERFKE) (Education Reform for the Knowledge Economy)  تطوير التعليم نحو

عام في أقرت ، و١٩٨٧عام الذي جاء امتدادًا لمشروع التطوير التربوي ) االقتصاد المعرفي
 إطارًا عامًا للمناهج مبنيًا على النتاجات، والمنهاج المحوري ضمن الرؤية الجديدة ٢٠٠٤

لتوظيف التكنولوجيا في التعليم وتهيئة جيل )  (ERfKEلتطوير التعليم نحو االقتصاد المعرفي
 Information ت من المتعلمين القادرين على التعامل مع تكنولوجيا المعلومات واالتصاال

Communication Technology (ICT) وتوظيفها في إنتاج المعرفة، وتطويرها لتستخدم 
في ابتكار منتجات جديدة تساهم في خدمة الوطن وتسويقها لآلخرين، وبالتالي دعم االقتصاد 

  .الوطني

يمية ولتحقيق ذلك فإن االقتصاد المعرفي يسعى إلى وضع الطالب في محور العملية التعل
االستقصاء، حل المشكالت، التعلم : من خالل تنفيذ استراتيجيات تعلم وتعليم حديثة، مثل

:  مثلواستخدام أساليب تقويم النتاجات العامة للتعلم. الخ ... التعاوني، التعلم المبني على النشاط
آالتواصل : والمهارات العملية. ، قيم شخصية ومجتمعية، واتجاهاتالمواطنة، معتقدات إسالمية

آالمالحظة والتصنيف والتجريب والتفسير : والعمليات العلمية. والعمل الجماعي والسلوآيات
. آالتفكير الناقد وحل المشكالت ومهارات صنع القرار: ومهارات التفكير. الخ ... والتنبؤ

اقي حقول وآفايات تكنولوجية لتوظيفها في توليد المعرفة اإلنتاجية وفهم عالقتها التفاعلية مع ب
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 Performance Based(واستراتيجيات تقويم تعلم الطالب آالتقويم المعتمد على األداء . التربية
Assessment( والقلم والورقة ،)Pencil And Paper( والمالحظة ،)Observation( ،

ويؤآد االقتصاد المعرفي ). Reflection(، ومراجعة الذات )Communication(والتواصل 
ر المعلمين فنيًا ومهنيًا ليقوموا بأدوار جديدة، وبالتفكير فيما ينبغي للطلبة أن يعرفوه أيضًا تطوي

ومقارنًة مع الخطوط . وفيما يمكنهم فعله ليكونوا أآثر ابتكارًا ولديهم استقالل في التفكير
  الذي انبثقت عنه الخطوط العريضة-العريضة لمناهج العلوم قبل التطوير فقد أضاف هذا اإلطار

 الترآيز على النتاجات العامة للتعلم وتوظيف استراتيجيات –لمناهج العلوم الحديثة في األردن 
إضافًة إلى إيجاد نوعين . تعلم وتعليم حديثة لجعل التعليم متمحورًا حول الطالب وتفّعل من دوره

لتكون المعرفة أحدهما متعلق بتعلم الطالب، واآلخر لتقويم النتاجات العامة للتعلم، : من التقويم
أحد موارد االقتصاد الوطني، والطلبة هم صّناع للمعرفة المنتجة بتوجيه وإرشاد المعلمين، 
واستغالل المصادر المختلفة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والكثير من الوسائل التعليمية، 

لذي يسعى إلى ا) (ERfKEلتحقيق مفهوم االقتصاد المعرفي في التربية والتعليم وفق مشروع 
وضع الطالب في جوهر عملية التعلم مرّآزًا على أداء آل طالب آفرد يتحمل المسؤولية، 

  ).٢٠٠٣وزارة التربية والتعليم، (وآمواطن يسهم في ترسيخ اقتصاد معرفي 

ة                وقامت وزارة التربية والتعليم في السنوات القليلة الماضية بتقديم برامج تدريبية في محاول
تراتيجيات                لرفع آفايا  ى اس ادًا عل ية، اعتم ت المعلم المهنية، وخصوصًا مع تطوير الكتب المدرس

درَ    ي ت ويم الت دريس والتق تراتيجيات الت ي اس ا يل ويم، وفيم دريس والتق دة للت و جدي ا معلم ب عليه
  :الفيزياء والمتضمنة في مناهج العلوم

  استراتيجيات التدريس: أوًال

  إستراتيجية التدريس المباشر  .١

م ت ديرها المعل دها وي ي يع اء الت ة البن ي الحصص محكم تراتيجية ف ذه االس ذه . ستخدم ه وه
ة من خالل                        ادة التعليمي دم الم ة؛ إذ تق ود زمني الطريقة تتحكم بمجال االنتباه، خاصة عند وجود قي
ه    ث توج ة، حي ن الطلب ة م ة الراجع ى التغذي سمح بالحصول عل ي ت ارات الت ئلة والعب طرح األس

  .طلبة المعلم ليكّيف الدرس حسب الحاجةاستجابة ال

صفي،    شاط ال ى الن م عل يطرة المعل و س ر ه دريس المباش تراتجية الت زة الس سمة الممي إن ال
فالمعلم يحكم سير الحصة عن طريق تقديم المعلومات جاهزة للطالب وعرض الحلول للمشكالت           

  .والمواقف التي يمر فيها الطلبة

ة         إن األساس الذي تبنى عليه االس      رات التعليمي دقيق في عرض الخب تراتيجية هو التسلسل ال
  .وسهولة وصول المعلومة للطالب

ل،      : ومن أمثلة التدريس المباشر    ر، أوراق العم المحاضرة، العرض التوضيحي، ضيف زائ
ات            اب المدرسي، البطاق ة البحث، العمل في الكت راءة المباشرة، حلق شطة الق ات، أن ئلة وإجاب أس

  ).٢٠٠٦وزارة التربية والتعليم، (يبات والتمارين الخاطفة، التدر
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  اتيجية التعلم التعاونيإستر  .٢

شط          تعلم الن دريس وال تراتيجيات الت ه أحد اس ة بأن تراتيجية تعليمي اوني آاس تعلم التع ر ال يعتب
ات    ي مجموع ه الطالب ف ل في ث يعم ة المعاصرة، حي ات التربوي ه الحرآ ه وأآدت اءت ب ي ج الت

ادًة من               )  طالب ٥-٢(تعاونية صغيرة    ه، ويكون الطالب ع ه وإدارت تحت إشراف المعلم وتوجيه
ة   درات مختلف ستويات وق سة (م ر متجان ق    )غي ى تحقي دة عل ة الواح الب المجموع اون ط ، ويتع

اوني                تعلم التع رتبط نجاح استراتيجية ال أهداف مشترآة لزيادة تعلمهم، وتعليم بعضهم بعضًا، وي
اوني   و  ،قها في الصفوف الدراسيةباإلعداد الجيد لها قبل تطبي  تعلم التع يتم من خالل استراتيجية ال

ى تحمل المسؤولية                   تشجيع التعلم الفعال ذي المعنى، وتوزيع المسؤوليات، إذ أن آل فرد قادر عل
ا،             ي إليه ي ينتم ة الت صلحة المجموع صلحته وم ي م ا يعن ه، مم دد ل ذي ح ب دوره ال و يلع فه

دا  ق أه شكل لتحقي ة تت ارة   فالمجموع درة والمه ا حسب الق ين أفراده ام ب ع المه ة، وتوزي ف معين
ة   داف المجموع ق أه ضل لتحقي ًا أف تقاللية، لتعطي فرص ور  . واالس اعي يط ل الجم ا أن العم آم

نفس                 ر عن ال اش والحوار والتعبي ارات النق يم      . التفاعل، وعادات اإلصغاء، ومه ة التعل ومن أمثل
ة،      المناقشة،  : القائم على العمل الجماعي    ل، المقابل ر، زاوج، وشارك  (تدريب الزمي شبكة،  )فك ، ال

  ).٢٠٠٦وزارة التربية والتعليم، (التعلم الجماعي التعاوني، الطاولة المستديرة، نظام الزمالة 

  يجية التدريس القائم على األنشطةإسترات  .٣

ا            إن األنشطة تمثل عنصرًا رئيس     اج ويقصد به ي   "ًا من عناصر المنه د العقل دني   أو   الجه الب
ه             "من أجل بلوغ نتاج ما    ) أو المعلم (الذي يبذله المتعلم     ه مضمون ول شاط ل ى أن الن شير إل ، هذا ي

ق                  ة مدى نجاحه في تحقي ويم لمعرف خطة يسير عليها وله نتاج يسعى لتحقيقه، وهو بحاجة إلى تق
د يكون                         م، وق ه المعل ام ب ًا إذا ق شاط تعليمي ذلك يكون الن ه       النتاج المراد بلوغه، وب ام ب ًا إذا ق تعلمي

ة                  شطة التعليمي شاط التعلمي، وال يجوز التعامل مع األن يلة للن شاط التعليمي هو وس المتعلم، والن
وات             شّكلة خط ضها م ع بع ة م ة متجمع ة تعلمي شطة تعليمي ل أن ردة، ب ة منف شطة التعلمي واألن

شاطات  ى الن ائم عل م ق تراتيجيات تعل ائم. الس دريس الق تراتيجيات الت شجع اس شاطات وت ى الن  عل
. الطلبة على التعلم من خالل العمل وتوفير فرص حياتية حقيقية لهم للمساهمة في تعلم موجه ذاتياً   

شكل                      ا ب ألوف أو الستكشاف موضوع م ر م ويمكن استخدام هذه االستراتيجية لتفحص وضع غي
أتي           . عميق ا ي شاطات م ى الن اظرة،  زي    : وتشمل استراتيجيات التدريس القائم عل ة،   المن ارة ميداني

الل          ن خ تعلم م ة، ال دريب الرواي ق،  الت من فري شة ض اب، المناق فوية، األلع روض ش ديم ع تق
ال                 . المشاريع، الدراسة المسحية، التدوير    ة هو مث شاريع مختلف ة لم ذ الطلب ى تنفي ائم عل والتعلم الق

تقال    زز االس شاطات تع ذه الن شاطات، إذ إن ه ى الن ائم عل دريس الق تراتيجيات الت تعلم الس لية وال
ستواه            دريس من    . التعاوني، حيث يتقدم الطلبة في النشاطات آل حسب سرعته واهتماماته وم والت

  ).٢٠٠٦وزارة التربية والتعليم، (خالل النشاطات يشجع الطلبة على تحمل مسؤولية تعلمهم 
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   التدريس القائم على حل المشكالتاستراتيجية  .٤

يم          تعتبر استراتيجية التدريس القائم    ة في التعل تراتيجيات الهام  على حل المشكالت من االس
والتعلم،  لما توفره من استثارة للدافعية وحب االستطالع، والرتباطها بقضايا حياتية يتم تفحصها              

  .من قبل الطلبة، وتشجع هذه االستراتيجية مستويات عليا في التفكير

يم،     ( اآلتيةوطريقة حل المشكالت في التدريس تتم من خالل الخطوات           ة والتعل وزارة التربي
٢٠٠٦:(  

  .من خالل موقف حياتي أو من خالل عناصر المحتوى) المسألة(تقديم المشكلة   .أ 

  .مساعدة الطلبة على تحليل عناصر المشكلة  .ب 

ختيار ا(توجيه مجموعة من األسئلة للطلبة بهدف مساعدتهم على وضع خطة الحل المناسبة               .ج 
  ).العمليات المناسبة

  .رفة الجديدة وتنفيذ الحلتقديم المع  .د 

  .تقييم الحل وآتابة االستنتاجات  .ه 

 .توسيع المسألة بتعديل شروطها، أو تعميمها  .و 

   االستقصاءاستراتيجية  .٥

ات      ا الهيئ ادي به ي تن ة الت تراتيجيات الحديث دى االس صاء إح تراتيجية االستق ر إس تعتب
  .المتخصصة في المناهج وطرق التدريس على مستوى عالمي

  لمقصود باالستقصاء؟ فما هو ا

  : على الرغم من تعدد التعريفات لمفهوم االستقصاء إال انه يمكن تعريفه على النحو اآلتي

ا                   شككه في موقف م ر ي هو العملية التي يتم من خاللها وضع المتعلم في موقف تعليمي مثي
ة في                ة العلمي ى استخدام أسلوب حل المشكالت والطريق ه إل ر  من مواقف الدراسة، ويدفع  التفكي

ق                       م تطبي رار ومن ث اذ ق والبحث بهدف الوصول إلى فكرة أو تعميم أو مبدأ يمكن على أساسه اتخ
  . هذا القرار أو إعادة االستقصاء من جديد

ك من  ر ذل د أو غي ر ناق صاء أو تفكي شكلة أو استق ه م ا ان ى موقف م م عل أ الحك ومن الخط
د   مجرد محتوى هذا الموقف وصياغته، ولكن ما يحدد ذل     سه ق ك هو طريقة عرض هذا الموقف نف
  ).٢٠٠٦وزارة التربية والتعليم، (يصلح لالستقصاء، أو لحل المشكالت، أو التفكير الناقد 

وم                 دريس العل ات ت شير أدبي ا ت وتتميز إستراتيجية االستقصاء في مناهج العلوم وتدريسها آم
ا دة، يمكن أن يكون من أبرزه زات عدي ابممي ي ات : أنه يم تتمحور حول جعل عمليت تعلم والتعل ل

تعلم            ،  المتعلم د الم سار العلمي عن تنمي  ، تعمل على تنمية مهارات االستقصاء واالآتشاف واالستف
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تعلم      ،  التفكير العلمي لدى المتعلم    ذاتي (تؤآد وتشجع استمرارية ال تعلم       ) ال تعلم نحو ال ة الم ، ودافعي
ادة مستوى         تهتم ببناء شخصية المتعلم من حيث ثقته واعتماده على           النفس وشعوره باإلنجاز وزي

تعلم     ،  طموحه وتطوير مواهبه   ول           ،  تنمي مفهوم الذات عند الم ة االتجاهات والمي ى تنمي  تعمل عل
 ).٢٠٠٥زيتون،  (العلمية عند المتعلم

  إستراتيجية التفكير الناقد  .٦

ذات             ة ال يم ومراجع ل والتقي داع   . التفكير الناقد هو استخدام التحلي تقاللية،    ويتطلب اإلب  واالس
ويمكن توظيف   . مهارات ما وراء المعرفة، والمنظِّمات البصرية، والتحليل      : ويشمل التفكير الناقد  

  ):٢٠٠٦وزارة التربية والتعليم، (استراتيجية التفكير الناقد من خالل ما يلي 

ة النظر للقضية موضوع البحث من زوايا متعدد      ،  إنتاج حلول وبدائل آثيرة   ،  العصف الذهني 
ة  ورات مختلف ن منظ دة    ، وم ول جدي ى حل ة للوصول إل ة خالق ر بطريق ة  ، التفكي ة الكافي الفرص

شارآة رام، للم ل واالحت دث ، اإلصغاء الفاع ل التح افي قب ر الك ة، التفكي ة الالزم ة القبلي ، المعرف
  .تسجيل جميع األفكار للتوصل إلى األولويات وخطط العمل

  استراتيجيات التقويم وأدواته: ًاثاني

  استراتيجيات التقويم  .أ

وم   اهج العل ي من ضمنة ف ويم المت تراتيجيات التق ي اس ا يل يم، (وفيم ة والتعل وزارة التربي
٢٠٠٥:(  

  يجية التقويم المعتمد على األداءاسترات  .١

ة، أو                    ة حقيقي ه في مواقف حياتي وهي قيام المتعلم بتوضيح تعلمه، من خالل توظيف مهارات
ف الحق اآي المواق ف تح ا    مواق ه لم دى إتقان ا م ن خالله ر م ة يظه روض عملي ه بع ة، أو قيام يقي

ا          ة          . اآتسب من مهارات، في ضوء النتاجات التعليمية المراد إنجازه ات اآلتي د آل من الفعالي وتع
تراتيجية     ذه االس ق ه ًا لتطبي ًا مالئم ديث،    : نموذج يحي، األداء، الح رض التوض ديم، الع التق

  .المناظرة/ ، المناقشة لعب األدوار/ المعرض، المحاآاة 

  استراتيجية التقويم بالقلم والورقة  .٢

تالك        ستوى ام اس م ى قي دف إل ا، وته ارات بأنواعه ي االختب تراتيجية ف ذه االس ل ه وتتمث
ين                   ة لموضوع أو مبحث مع المتعلمين للمهارات العقلية واألدائية المتضمنة في النتاجات التعليمي

د مستوى تحصيل      . مباستخدام أدوات معدة بعناية وإحكا     فاالختبار عبارة عن طريقة منظمة لتحدي
  .الطلبة لمعلومات ومهارات، في مادة دراسية تم تعلمها مسبقًا



 ......"و اتجاهات معلمي الفيزياء في األردن نحو استراتيجيات التدريس " ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ٥١٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١، )٣(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

  استراتيجية المالحظة  .٣

ه في          تعلم، بقصد مراقبت وهي عملية يتوجه فيها المعلم أو المالحظ بحواسه المختلفة نحو الم
ى معلو           ه                موقف نشط، وذلك من أجل الحصول عل ويم مهارات ه، وفي تق م علي د في الحك مات تفي

  .وقيمه وسلوآه وأخالقياته وطريقة تفكيره

  استراتيجية التقويم بالتواصل  .٤

ه       وهي عملية يتم فيها جمع المعلومات من خالل فعاليات التواصل            ذي حقق عن مدى التقدم ال
  .، وآذلك معرفة طبيعة تفكيره، وأسلوبه في حل المشكالتالمتعلم

  ستراتيجية مراجعة الذاتا  .٥

ا     ا              :وهي عملية يتم فيه يم م م بتقي ى تعل سابقة إل رة ال ل الخب م  تحوي يتم      ت ا س د م ه، وتحدي  تعلم
ًا ه الحق سها  ، وتعلم ث أس ن حي ارف م دات والمع ي اآلراء والمعتق صود ف اد المق تمعن الج  ال

ى أسس      دات عل ة معتق شكيل منظوم ة لت ة واعي ي محاول ا، ف ستنداتها ونواتجه ن وم ة م  العقالني
ا من خالل تطوير     عملية الرجوع إلى ما وراء المعرفة للتفكير الجاد   ، إضافة إلى    واألدلة  بمغزاه

سابقة          ،استدالالت دليل في          فالتعلم عملية اشتقاق مغزى من األحداث ال ا آ تفادة منه ة لالس والحالي
  .السلوك المستقبلي

  أدوات التقويم  .ب

  ):٢٠٠٥وزارة التربية والتعليم، (في مناهج العلوم وفيما يلي أدوات التقويم المتضمنة 

  الشطب/قائمة الرصد  .١

ال       ة أو                  / عبارة عن قائمة األفع ذ مهم اء تنفي م أو الطالب أثن ي يرصدها المعل سلوآيات الت ال
ب     م أو الطال دها المعل ارة يرص ات       ،مه ق النتاج دى تحق اس م بة لقي ن األدوات المناس د م  وتع

ة، و    دى الطلب ة         التعليمية ل ين من األزواج اآلتي ار إحدى الكلمت ا باختي ى فقراته ستجاب عل ى  (ي عل
ر                          ): سبيل المثال  ادرًا، موافق أو غي ًا أو ن م أو ال، غالب ر مرٍض، نع صح أو خطأ، مرٍض أو غي

  .موافق، مناسب أو غير مناسب

  سلم التقدير  .٢

ة،                    ة أو مرتفع تعلم متدني ارات الم ا إذا آانت مه سيطة تظهر فيم  حيث تخضع آل       هو أداة ب
ستويات   ات أو م دة فئ ن ع دريج م رة لت ي  بفق صفة الت ود ال دام أو وج ه انع د طرفي ل أح ث يمث حي

ل درجات       نقدرها بشكل ضئيل ويمثل الطرف اآلخر تمام أو آمال وجودها، وما بين الطرفين يمث
  .متفاوتة من وجودها
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  سلم التقدير اللفظي  .٣

ة           عبارة عن سلسلة من الصفات المختصرة الت       ستويات مختلف ين أداء الطالب في م ه  . ي تب إن
ا يجعل                ه، مم صيًال من ر مساعدة للطالب في         هيشبه تمامًا سلم التقدير، ولكنه في العادة أآثر تف  أآث

  .تحديد خطواته التالية في التحسن

  سجل وصف سير التعلم  .٤

ا أو شاهده        ياء قرأه ارات حول أش ّر  هو سجل منظم يكتب فيه الطالب عبر الوقت عب ا أو م
  . يسمح له بالتعبير بحرّية عن آرائه الخاصة واستجاباته حول ما تعلمهممابها في حياته الخاصة، 

  السجل القصصي  .٥

دها      ل وصف قصير  المعلم  فيه  يكتب  سجل عبارة عن  ي تمت عن ة الت تعلم، والحال ما يفعله الم
ال يمكن      . المالحظة تع          فعلى سبيل المث م آيف عمل الم دّون المعل دّون  فلم ضمن مجموعة،    أن ي ي

  .أآثر المالحظات أهمية حول مهارات العمل ضمن مجموعة الفريق

ة في بعض               ة متمثل ارات تعليمي ديهم مه ة وتصبح ل وحتى تتغير ممارسات المعلمين التقليدي
ين   فاستراتيجيات التدريس والتقويم الحديثة،      ال بد أن يكون هناك تغير إيجابي في اتجاهات المعلم

ذه    ة في    نحو ه تراتيجيات الحديث ويم  االس دريس والتق ذه اال تطوير   و.الت شكل  تجاهات  ه أتي ب ال ي
شطة                 بل ي ) تلقائي(طبيعي   ستمر واألن دريب الم اج والت دريجي من خالل المنه حتاج إلى تطوير ت

ي             م ف ذا الفه ة ه ة ترجم تراتيجيات، وآيفي ذه االس ين له م المعلم و فه ة نح ون موجه ث تك بحي
  . ممارسات غرفة الصف

ن         د م ور الب ن أن تتط ف يمك ين وآي ات المعلم ن اتجاه حة ع ورة واض ون ص ى تتك وحت
يالحظ من خالل    و. يفاتها وخصائصها ومكوناتها وتصن   هااستعراض بعضًا مما آتب حول مفهوم     

صلة    ى الدراسات ذات ال ي دُ   الرجوع إل ذ أن موضوع االتجاهات من الموضوعات الت رست من
ه ال يوجد تعريف          ااتفاق عام بين الباحثين حول مفهومه       زمن طويل إال أنه ليس هنالك        ، حيث أن

ه   واحد جامع لالتجاه     نفس        يتفق علي م ال ة وعل اء التربي د   .  علم اه  ) ١٩٨٣(عّرف الغمري     فق االتج
الميل أو النزوع للتجاوب والتفاعل بطريقة إيجابية أو سلبية نحو الشيء، وبالتالي يمكن              : على أنه 

درجة النزوع أو قوة الميل، واتجاه هذا النزوع أو         : يين في أي اتجاه هما    التعرف إلى جانبين أساس   
ه     ) ١٩٨٥(عّرف جابر    فيما   .الميل ى أن اه عل رد لتق    : االتج ل الف ياء والموضوعات في      ي مي يم األش

ة التق         تم عملي دّرج،             ي المواقف المختلفة بطريقة معينة، وت اس م ى مقي ع صفات ووصفها عل يم بخل
ه ه مرغوب في د طرفي ويم عناصر  أح ة التق ضمن عملي ه، وتت ر مرغوب في  والطرف اآلخر غي
ة  رى عاطفي ة وأخ ورد   .معرفي ا جيلف دهري والك  (أم ي ال ه ف شار إلي سي، الم ّرف ) ١٩٩٩بي فيع

ه   ي                     االتجاه بأن ستجيبوا للمواقف الت ة لي درجات متفاوت سبه األشخاص ب ام يكت  استعداد خاص وع
م     .أو معارضة لتلك المواقف   تعترضهم بأساليب معينة، وقد تكون مؤيدة        اع  وفي مجال عل  االجتم
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ياء   يعّرف االتجاه على أنه    يم األش  ميل ونزعة يتعلمها الفرد من بيئته االجتماعية ، وتهدف إلى تقي
  ).٢٠٠٢المجيدل، (بطريقة مميزة ومتماسكة

اه       ) shrigley, 1989(وقد حاول شريغلي  ى االتج ه معن الوصول إلى إطار شامل يحدد في
ك                      مستف تعلم، وخلص من ذل ات ال اعي ، ونظري نفس االجتم يدًا من تاريخ مفهوم االتجاه ، وعلم ال

ة   سلوك  ، وهي أن االتجاهات  )key elements(إلى تحديد عناصر مفتاحي أ بال ة أو  ، و تتنب متعلم
  .تقييميه، وهي استعدادات لالستجابةو وتتأثر بسلوك اآلخرينمكتسبة 

ة،         أما مكونات االتجاهات فيرى معظ     م المهتمين بموضوع االتجاهات أن لها مكونات متكامل
ي ل   : ه الي، ويمث ّون االنفع اه، والمك وين االتج ي تك ى ف ة األول ل المرحل ي، ويمث ّون المعرف المك

اه                      وين االتج ة في تك ة الثالث ل المرحل سلوآي، ويمث ّون ال اه، والمك  المرحلة الثانية في تكوين االتج
  ).٢٠٠٥زيتون، (

شكل                  ولالتجاهات أه  اعي ب نفس االجتم م ال ام، وعل نفس بوجه ع م ال رة في مجال عل مية آبي
راد  لوك األف ات وس ين االتجاه ربط ب ي ت زة الت صلة المتمي ك لل ين ف ،خاص، وذل ات المعلم اتجاه

ذي  خاص ال ة، أو األش لوك       نالتربوي ي س ال ف وي وفّع أثير ق ا ت يم، له ة التعل دادهم لمهن يتم إع  س
سهم ين أنف ه، والمعلم ي توجي شاطاته ف رد ون ى إدراك الف ضفي عل سية ت تهم، فاالتجاهات النف  طلب

ها     ات وقياس ة االتجاه إن دراس ذلك ف داف، ل ن األه ر م از الكثي ى إنج ساعده عل زى ي ى ومغ معن
ساني، والتنب            سلوك اإلن سلبية      ستبقى من أهم الحاجات لغرض تفسير ال ة وال ه اإليجابي ، ؤ باحتماالت

شكل االتجاهات           التي ستترآها على واقع المجتمع،     ي ت ة المؤشرات الت م التخطيط لمواجه  ومن ث
  ).١٩٩٤؛ أبو شنب،١٩٨٧هرمز، (السلبية 

ا  يلة     آم ر وس راد، وتعتب ستقبلي لألف سلوك الم ؤ بال ى التنب ساعد عل ات ت ة االتجاه أن معرف
سلوك،  سير ال يلتف اهر لل وه سلوك الظ ى ال ة عل ؤثرات القوي ن الم و   م راد نح أثر األف رد، إذ يت ف

وعاتالم ل        وض ة التفاع ون نتيج لبية، تتك ة أو س ات إيجابي ن اتجاه ديهم م ا ل ا بم وقفهم منه  وم
ه نحو                    رد في إصدار أحكام ستخدمه الف ذي ي شكل اإلطار ال ا ت ا أنه المتبادل بين الفرد وبيئته، آم

رد، ويمكن الموضوعات ع الف د م ة، وال تول سبة ومتعلم ا، فهي مكت ي يتعامل معه  والمواقف الت
  ). ١٩٨٩ قطامي،( التغيير المطلوب وقياسها، وبالتالي تعديلها بالطرق المناسبة إلحداثتقديرها 

ويم                 دريس والتق تراتيجيات الت ة نحو اس ين اإليجابي ول إن اتجاهات المعلم ومن هنا يمكن الق
ة                       ة التعلمي ة التعليمي ا آجزء أساسي في العملي ا والنظر له  .تدفعهم إلى الحماس في استخدامهم له

م    عمل آموجهات للسلوك، ويستدل عليها من السلوك الظاهري، ويمك ت هيف سلوك المعل ؤ ب نها التنب
  ). ١٩٩٤زيتون،  (التدريسي

دريس             تراتيجيات الت اء نحو اس اس اتجاهات معلمي الفيزي ولذلك فقد جاءت هذه الدراسة لقي
  .والتقويم المتضمنة في مناهج العلوم
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  الدراسات السابقة

ه ليكون              انطالقًا من إيمان    المجتمع التربوي بالدور الفاعل للمعلم وضرورة توفير الفرص ل
ده                         ه وتزوي ه وتأهيل ام في إعداده وتدريب تعلم، زاد االهتم دى الم ال ل تعلم الفّع قادرًا على إحداث ال
تراتيجيات،                ذه االس ه نحو ه ام بتطوير اتجاهات ة، واالهتم ويم الحديث دريس والتق باستراتيجيات الت

ى                   وهذا يتطلب  ستند عل ين، وت ل للمعلم دريب والتأهي رامج الت أمور ب  تبني سياسات تربوية تعنى ب
أهم ما جاءت به البحوث والدراسات في هذا المجال، فكان هناك دراسات هدفت إلى الكشف عن                  

  .اتجاهات المعلمين نحو عنصر أو أآثر من عناصر التعلم والتعليم

دارس محافظة         ": بعنوان) ١٩٩٦(في دراسة أجراها األسمر     ف اتجاهات معلمي العلوم في م
يم  ات التعل و تقني ة، نح ية والثانوي رحلتين األساس ابلس، للم ات  ". ن ى الكشف عن اتجاه دفت إل ه

ابلس، للمرحلتين األساسية وا              ات    معلمي ومعلمات العلوم في مدارس محافظة ن ة، نحو تقني لثانوي
يم ن   التعل ة م تبانه مكون تخدام اس م اس رة آ ) ٦٩ (، وت ات فق ع المعلوم ائج  أداة لجم أظهرت نت ، ف

ًا ذات                          اك فروق ًا، وأن هن ان مرتفع يم آ ات التعل وم نحو تقني اه معلمي العل الدراسة أن مستوى اتج
ة،                ر المرحل داللة إحصائية بين متوسطات اتجاهات معلمي العلوم نحو تقنيات التعليم ُتعزى لمتغي

ة إحصائية تُ                ًا ذات دالل ك فروق م تكن هنال رات   في حين ل اعي  عزى لمتغي وع االجتم  والمؤهل  الن
  .والخبرة

شيرتزر  ا س ام به ة ق ي دراس ى تفحص  (Schertzer, 2001)  وف ة إل ذه الدراس دفت ه ه
ذه الدراسة من               م إنجاز ه اتجاهات عينة من المعلمين نحو التحّول في استراتيجيات التعليم، وقد ت

ون     م) ٣٧(معلمًا ثانويًا و  ) ٤٠(خالل مقابالت مكتملة مع      يًا، يعمل ًا أساس ساوث  " في مدرسة      علم
يم، ودور                    "ويستن أونتا رو   تراتيجيات التعل واع التحّول في اس ى أن ذه الدراسة عل ، وقد رآزت ه

ا يخص       ين فيم عور المعلم يم، وش تراتيجيات التعل ي اس ر ف أثير التغيي ّول، وت ي التح ين ف المعلم
ات     تخدمت المعلوم يم، واس تراتيجيات التعل ي اس ر ف ر     التغيي واع التغيي ت لفحص أن ي جمع  الت

شارآة      وأهدافه، والجدول الزمني للتغيير    ر، واستعدادهم للم ؛ لتحديد اتجاهات المعلمين نحو التغيي
م دورًا                    أن له شعرون ب ذين ي ين ال في تغييرات المستقبل،  وقد أظهرت النتائج بأن اتجاهات المعلم

إن الم ل ف ة، وبالمقاب ر آانت إيجابي ي التغي ًا ف ي عالي يًال ف م دورًا قل أن له شعرون ب ذين ي ين ال علم
ر، بحيث         التغير آانت اتجاهاتهم سلبية نحو التغيير، آما أن المعلمين يريدون  المشارآة في التغيي
ؤدي                  ا ي ة، مم يصبحون مشارآين في مبادرة التغيير لكي يتحملوا المسؤولية لتطبيق وتقويم العملي

  .إلى االتجاهات اإليجابية نحو التغيير

ولزاك   وم        Kowalczyk, 2003)(وقام آ ى فحص اتجاهات معلمي العل  بدراسة هدفت إل
صفي،                 سهم ال نحو استخدامهم للتدريس المباشر وأسلوب االآتشاف وأسلوب االستقصاء في تدري

ن  ة م ة الدراس ت عين ث تكون تب) ٨٢(حي ى اس ابوا عل ًا أج م انةمعلم اتهم وآرائه ول اتجاه  ح
د               واستخداماتهم وأفكارهم ح   ين ق ى أن معظم المعلم ول طرق التدريس الثالث، وأشارت النتائج إل

اتهم                  م آانت اتجاه ة، وأن معظمه درجات متفاوت سهم الصفي ب ثالث في تدري استخدموا الطرق ال
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ثالث     دريس ال رق الت و ط ة نح رات       . إيجابي ر لمتغي ود أث دم وج ائج ع رت النت ا أظه وع آم الن
  . أثر لمتغير الخبرة التدريسية والمؤهل العلمي، بينما وجداالجتماعي

الؤه  نج وزم ا آ ام به ة ق ي دراس ات  (King et al., 2004)وف د اتجاه ى تحدي دفت إل ه
ى استخدام                        اء، والوقوف عل ادة األحي دريس م تراتيجية لت شريح آاس اء نحو الت ادة األحي معلمي م

دريس ي الت شريح ف ة .الت تخدمت الدراس ى اس تبانة طبقت عل م أمريك) ٥٠٠٠(اس دارس معل ي لم
ين          . متوسطة وثانوية لقياس االتجاهات والتدريس الصفي      ائج أن اتجاهات المعلم وقد أظهرت النت

اء، وان         ادة األحي دريس م تراتيجية لت شريح آاس و الت ة نح ت ايجابي ين  %) ٧٩(آان ن المعلم م
ا أن   اء، آم ادة األحي دريس م ي ت ستخدمونها ف زءاً %) ٧٢(ي ر ج شريح يعتب دوا أن الت نهم اعتق  م

  .منهم اعتبروا التشريح نشاطًا مهمًا في التدريس%) ٦٩(مهمًا من المنهاج، وأن 

وري      ا ي ام به ى  (Yore, 2006)وفي دراسة ق وم في       هدفت إل اس اتجاهات معلمي العل  قي
دريس   تراتيجية ت راءة آإس و الق ة نح ة الثانوي ة ، والمرحل تخدمت الدراس ى اس ت عل تبانة طبق  اس

تراتيجية في             أشارت النتا . معلمًا) ٢١٥( ئج إلى أن المعلمين لهم اتجاهات إيجابية نحو القراءة آاس
تدريس العلوم، وان القراءة آاستراتيجية تدريس تقوي وتعزز التعلم لمادة العلوم، ولم ُتشْر النتائج         

راءة       النوع االجتماعي إلى وجود أثر لمتغيرات     ين نحو الق رة في اتجاهات المعلم والمؤهل والخب
  .ة تدريس في العلومآاستراتيجي

ا    (Yildiz et al., 2006)وفي دراسة أجراها ييلدز وزمالؤه  ر في ترآي  وهدفت   في أزمي
ؤثرة               رات الم اد المتغي ضا إليج وم، وأي إلى تحديد اتجاهات معلمي العلوم نحو أهداف تجارب العل

ا   مدرسة ت ) ٤٥(معلمًا من   ) ٨٧(في اتجاهات المعلمين، حيث تكونت عينة الدراسة من          م اختياره
ات           . عشوائيًا وذجين لجمع البيان معلومات سكانية،     ) أ: ولتحقيق الهدف من الدراسة تم استخدام نم
ر         : تضم اس  ) ب  . الجنس، سنوات الخبرة، التخصص، المؤهل العلمي، المختبر، إعداد المختب مقي

هداف تجارب    أظهرت  نتائج الدراسة أن اتجاهات معلمي العلوم نحو أ         . ليكرت لقياس االتجاهات  
 في اتجاهات  النوع االجتماعيوأظهرت النتائج أيضًا عدم وجود أثر لمتغير    . العلوم آانت ايجابية  

رات                    ر لمتغي ين، ووجود أث المعلمين، وعدم وجود أثر لمتغير المؤهل العلمي في اتجاهات المعلم
  .الخبرة والتخصص ووجود المختبر ووجود معدات المختبر

وني    أما في الدراسة التي ق ي و وب ا دونيلل والتي   (Donnelly & Boone, 2006)امت به
ار     ة واختب ديانا األمريكي ة إن ايير والي و مع اء نح ي األحي ات معلم ى الكشف عن اتجاه دفت إل ه
ق   ة، ولتحقي ايير الوالي تخدامهم لمع ة اس ين لموضوع التطور ودرج ة المعلم ين ممارس ة ب العالق

ان استطالعا       ى      أهداف الدراسة طور الباحث وى عل ة   ) ٤( احت اييس فرعي ايير      : مق اه نحو مع االتج
دريس       ديانا، وممارسة ت ة إن ايير والي ايير التطور، واستخدام مع اه نحو مع ديانا، واالتج ة إن والي

ديانا) ٢٢٩(شمل االستطالع . موضوع التطور ة إن ي والي اء ف ًا لألحي ائج أن .معلم أظهرت النت
ا         ة نحو مع ايير موضوع التطور، وان              اتجاهات المعلمين آانت إيجابي ديانا ونحو مع ة إن يير والي

ايير في                      ك المع ة واستخدامهم لتل ايير الوالي ين نحو مع هناك عالقة ارتباطيه بين اتجاهات المعلم
  .تدريسهم لموضوع التطور
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ستيدز  و ى الكشف عن اتجاهات معلمي        (Mistades, 2007)في دراسة قدمها م هدفت إل
دريبي في           هالمالفيزياء نحو الفيزياء وتع  امج ت ة الدراسة في برن ، حيث التحق المعلمون في عين

ام        ) ٦(أثناء الخدمة في جامعة دي السالي في مانيال لمدة           أسابيع خالل شهري نيسان وأيار من ع
ائج أن     .   لرفع فهمهم اإلدراآي للفيزياء ولرفع مهاراتهم في تدريس الفيزياء          ٢٠٠٧ وأظهرت النت

اء آانت إيجابية نحو آل من الفيزياء وتعلم الفيزياء، وهذا يعني أن البرامج     اتجاهات معلمي الفيزي  
   .هاالتدريبية عملت على تطوير اتجاهات إيجابية للمعلمين نحو الفيزياء وتعلم

  راض الدراسات السابقة تبين اآلتيومن خالل استع

ر من      تين أن معظم الدراسات رَآزت على تحديد اتجاهات المعلمين نحو استراتيج             ية أو أآث
ذه االتجاهات            ؤثرة في ه ة الكشف عن العوامل الم دريس، ومحاول تراتيجيات الت  King et(اس

al.,2004 ؛Yore, 2006؛(Kowalczyk,2003      ين نحو ، وبعضها بحث في اتجاهات المعلم
 Yildiz et ؛ Mistades,2007 ؛ ١٩٩٦األسمر ، ( التعلم أو التغيير في التعلم أو معايير التعلم

a., 2006   ؛ Donnelly&Boone, 2006 ؛Schertzer, 2001 .(    م ذه الدراسات ل إال أن ه
اته                تتطرق إلى اتجاهات المعلمين نحو استراتيجيات التقويم أو نحو تقويم المعلم لطلبته في ممارس

اء نحو                إن. الصفية  هذه الدراسة تميزت عن تلك الدراسات بأنها بحثت في اتجاهات معلمي الفيزي
ة ددها     مجموع غ ع ًا، يبل ويم مع دريس والتق تراتيجيات الت ن اس ا م أس به تراتيجيات ) ٦( ال ب اس
دريس، و رض       ) ٥(ت ونها، ويفت ي يدرّس وم الت اهج العل ضمنها من ي تت ويم؛ والت تراتيجيات تق اس

  .بالمعلم أن يستخدمها في الغرفة الصفية
  

  مشكلة الدراسة 

رامج ا           ديم الب يم بتق ة والتعل ات              قامت وزارة التربي ع آفاي ا تخدم وترف رى أنه ي ت ة الت لتدريبي
رامج     ، اعتمادًا على استراتيجيات جديدة للتدريس والتقويم   ،المعلم المهنية  ذت مجموعة من الب  ونف

د    ،لتشمل معظم المعلمين التدريبية في األعوام الماضية  ر من الجه  وتطلب تنفيذ هذه البرامج الكثي
  .والمال

تراتيجيات              ولما آان من األهمية بمكان أن      ذه االس ة نحو ه ين إيجابي  ، تكون اتجاهات المعلم
دافهم  ،وحيث أنه ليس لدينا معلومات آافية عن نظرة المعلمين إلى هذه االستراتيجيات       وما هي أه

تخدامها  ن اس هم م تراتيجيات    ،وأغراض ذه االس ن ه رفتهم ع داتهم ومع ي معتق ا ه و  ، وم ا ه  وم
ا  اتهم له الي لممارس ف يك،الوضع الح تراتيجيات  وآي ذه االس ين ه ود  . املون ب دم وج رًا لع ونظ

ة   ات حديث وير (دراس ة التط د عملي ي األردن ) بع ث –ف م الباح سب عل ات  - ح ي اتجاه ث ف  تبح
ويم بشكل خاص   معلمي الفيزياء   المعلمين بشكل عام و     المتضمنة  نحو استراتيجيات التدريس والتق

وم اهج العل ي من ة حاجة ملحة للكشف عن،ف إن ثم ا ود ف تهاه  من – خصوصًا وأن الباحث ،راس
اهج      –خالل عمله آمشرف تربوي  اء من من قد لمس أن هناك تذمرًا من قبل بعض معلمي الفيزي

وم  دة العل ونها الجدي ي يدرس ا، الت و   ومتطلباته ين نح ات المعلم ي اتجاه ًا ف اك تباين والحظ أن هن
  .سّوغ له القيام بهذه الدراسةمما استراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في هذه المناهج 
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  هدف الدراسة وأسئلتها

دريس           تراتيجيات الت و اس اء نح ي الفيزي ات معلم ن اتجاه شف ع ى الك ة إل دفت الدراس ه
وم المطّورة       اهج العل ى         ،والتقويم المتضمنة في من ذه الدراسة إل د سعت ه د فق ى وجه التحدي  وعل

  :اآلتيةاإلجابة عن األسئلة 

ي الفي  .١ ات معلم ا اتجاه اهج     م ي من ضمنة ف ويم المت دريس والتق تراتيجيات الت و اس اء نح  زي
  العلوم؟ 

ضمنة   .٢ ويم المت دريس والتق تراتيجيات الت و اس اء نح ي الفيزي ات معلم ف اتجاه ل تختل ي  ه ف
   والخبرة التدريسية؟، والمؤهل العلمي،النوع االجتماعيمناهج العلوم باختالف 

  
   اإلجرائيةوتعريفاتهامصطلحات الدراسة 

اء  اتج ي الفيزي ات معلم ويم  اه دريس والتق تراتيجيات الت و اس ي: نح د أو   ه ا مؤي ل إم مي
ة      ة وسلوآية وعاطفي معارض أو محايد للمثيرات التي تؤثر على معلم الفيزياء ضمن أبعاد معرفي

وم    اهج العل ي من ضمنة ف ويم المت دريس والتق تراتيجيات الت و اس ا    و.نح ى أنه رف عل ًا تع إجرائي
ى                  معلم متوسط أداء    وم المطّورة عل اهج العل ذين يّدرسون من اء في محافظة العاصمة ال ي الفيزي

  .االستبانة التي ُأعدت لهذا الغرض من قبل الباحث

ع الصفوف و   هي المناهج المدرسية   :مناهج العلوم  يم     لجمي ة والتعل ي قامت وزارة التربي الت
ه       ،)(ERfKE بتطويرها ضمن مشروع تطوير التعليم نحو االقتصاد المعرفي         والذي بدأ العمل ب

 .٢٠٠٣منذ عام 

ًا في          :علم الفيزياء م ؤهًال علمي وم ويحمل م درس أحد موضوعات العل ذي ي  هو الشخص ال
  . الفيزياء وأجيز من قبل وزارة التربية والتعليم للتدريس

  .جملة األساليب واالستراتيجيات التي يتبعها معلم الفيزياء في أثناء تنفيذ المنهاج: التدريس

وم اهج العل ي من ضمنة ف دريس المت ي :استراتيجيات الت سية الت تراتيجيات التدري  هي االس
ي أعدتها              تضمنتها مناهج العلوم المطّورة      ة الت رامج التدريبي وتم تدريب المعلمين عليها ضمن الب

وزارة ن ال ًال م ملت آ ر، و  :، وش دريس المباش تراتيجية الت اعي،  اس ل الجم تراتيجية العم اس
تراتيجيو شكالت،  اس ى حل الم ائم عل دريس الق تراتيجية الت شطة، واس ى األن ائم عل دريس الق ة الت

  ).٢٠٠٦وزارة التربية والتعليم، (واستراتيجية االستقصاء، واستراتيجية التفكير الناقد 

ضمنتها          :لتقويم المتضمنة في مناهج العلوم    استراتيجيات ا  ي ت ويم الت تراتيجيات التق هي اس
وزارة،             رة  مناهج العلوم المطوّ   ي أعدتها ال ة الت رامج التدريبي وتم تدريب المعلمين عليها ضمن الب
ن ًال م ملت آ ة،   :وش القلم والورق ويم ب تراتيجية التق ى األداء، واس د عل ويم المعتم تراتيجية التق اس

ذات       ة ال تراتيجية مراجع ل، واس ويم بالتواص تراتيجية التق ة، واس تراتيجية المالحظ وزارة (واس
  .)٢٠٠٥لتعليم، التربية وا
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ة             :أدوات التقويم   هي األدوات التي تضمنتها مناهج العلوم المطّورة التي قامت وزارة التربي
ًال من     ة الرصد  : والتعليم بإعداد البرامج التدريبية للمعلمين عليها، وشملت آ لم   /قائم شطب، وس ال

سجل القصصي    تعلم، وال ير ال جل وصف س ي، وس دير اللفظ لم التق دير، وس ة و(التق زارة التربي
  .)٢٠٠٥والتعليم، 

  
  حدود الدراسة ومحدداتها

ة               دارس الحكومي اقتصرت الدراسة الحالية على الكشف عن اتجاهات معلمي الفيزياء في الم
ة،    (التابعة لمديريات التربية والتعليم      منطقة عمان األولى، منطقة عمان الثانية، منطقة عمان الثالث

ذين يقومون      ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨ العاصمة للعام الدراسي     في محافظة ) منطقة عمان الرابعة   م ال ، وه
الغ عددهم           وم، والب اهج العل ة،     ) ٣٠٤(بتدريس من ًا ومعلم م االشتراك في دورات      ومعلم سبق له

وم المطّورة               اهج العل تدريبية حول آيفية توظيف استراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في من
  .الغرفة الصفيةواستخدامها في أثناء تدريسهم داخل 

  
  أهمية الدراسة

ة    ن خالل أهمي ا م ة أهميته ة الحالي سب الدراس ات  الموضوعتكت و اتجاه ه وه ذي تناولت  ال
فقد لمس الباحث    . معلمي الفيزياء نحو استراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في مناهج العلوم         

ه آمشر             وي في ضوء خبرته في التدريس وفي ضوء مسح قام به من خالل عمل ًا في   ف ترب  تباين
ي             وم الت اهج العل ويم المتضمنة في من دريس والتق تراتيجيات الت اء نحو اس اتجاهات معلمي الفيزي

د       المي المتزاي ه من دراسات      -يدرّسونها، بينما الحظ االهتمام الع ع علي ا اطل  باستخدام  - بحسب م
ا الع         ة ومنه دريس المباحث المختلف ة في ت وم، وضرورة أن تكون    وتنويع االستراتيجيات الحديث ل

ذه    اتهم له ي ممارس م ف ًا له ون دافع ى تك تراتيجيات حت ذه االس و ه ة نح ين إيجابي ات المعلم اتجاه
  .االستراتيجيات في أثناء تدريسهم

ا أن ة مراحل  ام اهتمآم ية لكاف اهج الدراس ي األردن بتطوير المن يم ف ة والتعل  وزارة التربي
ة         ،لكافة عناصر العملية التعليمية التعلمية    فرض تغييرًا شامًال    قد   التعليم العام  دءًا من البني ك ب  وذل

 مما تطلب تغييرًا في دور آل من        ،مرورًا بالمناهج والكتب المدرسية   التحتية للمؤسسات التعليمية    
 وبالتالي تغييرًا في استراتيجيات التدريس والتقويم ليتسق ذلك والرؤية التطويرية           ،المعلم والمتعلم 

ين             . فة عناصر العملية التعليمية   الشاملة لكا  ام بدرجة وعي المعلم واستدعى ذلك مزيدًا من االهتم
ة ل  ات إيجابي داث اتجاه الي إح ذه التطورات وبالت امله شكل ع ة التطوير ب و ديهم نحو عملي  ونح

شكل خاص             اهج ب ع       ،استراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في تطوير المن ة رف ذلك بأهمي  وآ
ا  اتهم ومه صاد         آفاي و االقت وي نح وير الترب ن التط وة م داف المرج ق األه ة لتحقي راتهم المهني

   .المعرفي
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و     اء نح ي الفيزي ات معلم ي اتجاه ث ف ات تبح ى دراس ة إل ة الحاج رز أهمي ا تب ن هن م
رامج       ي الب ا ف دربوا عليه ي ت وم والت اهج العل ي من ضمنة ف ويم المت دريس والتق تراتيجيات الت اس

  :نتائج هذه الدراسة الجهات اآلتيةيد من ويؤمل أن يف .التدريبية

 يم ة والتعل ن خالل ،وزارة التربي رفتهم م تراتيجيات  مع و اس اء نح ي الفيزي ات معلم  باتجاه
ين        ،التدريس والتقويم المتضمنة في مناهج العلوم       ، ألخذ ذلك بعين االعتبار عند إعداد المعلم

ة     بتغذية راجعة، فيما      وتزويدهم . البرامج التدريبية التأهيلية المناسبة    عقدو يتعلق باتجاه عملي
  .التطوير

  يم ة والتعل ي وزارة التربي شرعون ف ون والم شكالت  ،المخططون التربوي م الم ل فه ن أج  م
ي تواجه النظام         ، واستعمال أساليب ووسائل فاعلة لحل المشكالت       ،الجديدة  والصعوبات الت
 .التعليمي

  يم معلمي           إذ يتوق  ، ومديرو المدارس  المشرفون التربويون ع أن تساعدهم هذه الدراسة في تقي
ة جوانب               ا ات، ومعرف لفيزياء وتلمس حاجاتهم التدريبية، وإجراء التقييم لما يمتلكوه من آفاي

 .القوة ومواطن الضعف في أدائهم

                 دريس تراتيجيات الت اتهم نحو اس معلمو الفيزياء من خالل مساعدتهم في الكشف عن اتجاه
 .نة في مناهج وآتب العلوم والتقويم المتضم

  ائج ن نت ه م ا تتوصل إلي ة بم ذه الدراس ن ه ادة م ات،اإلف ع المعلوم راء دراسات ، لجم  وإج
 . ومباحث دراسية أخرى،أخرى في مناطق مختلفة

  
  الطريقة واإلجراءات

   وعينتهامجتمع الدراسة

ة  ع الدراس ون مجتم اتّك ذين    وعينته اء ال ات الفيزي ي ومعلم ع معلم ن جمي در م ى  ت بوا عل
وم           استراتيجيات اهج العل ذه ال   ايدّرسو والتدريس والتقويم المتضمنة في من دارس      ه اهج في الم من

يم في محافظة العاصمة              ة      (الحكومية التابعة لمديريات التربية والتعل ى، منطق ان األول ة عم منطق
الغ عددهم      )عمان الثانية، منطقة عمان الثالثة، منطقة عمان الرابعة        ة   ) ٣٠٤(، والب ًا ومعلم  ،معلم

نهم  ًا و) ١٦٨(م ة) ١٣٦(معلم ديريات     ،معلم ي الم مية ف صائيات الرس ًا لإلح ك وفق ام   وذل للع
يم         ) ١(ويبين الجدول    .٢٠٠٩-٢٠٠٨الدراسي   ة والتعل توزيع مجتمع الدراسة في مديريات التربي
   .العاصمةلمحافظة 
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 ٢٠١١، )٣(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مع الدراسة حسب مديرياتهم وجنسهمتوزيع أفراد مجت:  )١(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  النوع االجتماعي  المديرية
  ١٣.١٦  ٤٠  ذآر
  ١٤.٨٠  ٤٥  أنثى

  منطقة عمان األولى

  ٢٧.٩٦  ٨٥  المجموع
  ١٥.٧٩  ٤٨  ذآر
  ١٣.١٦  ٤٠  أنثى

  منطقة عمان الثانية

  ٢٨.٩٥  ٨٨  المجموع
  ١٢.٥٠  ٣٨  ذآر
  ٦.٩١  ٢١  أنثى

  منطقة عمان الثالثة

  ١٩.٤١  ٥٩  المجموع
  ١٣.٨١  ٤٢  ذآر
  ٩.٨٧  ٣٠  أنثى

   عمان الرابعةمنطقة

  ٢٣.٦٨  ٧٢  المجموع
  ١٠٠.٠٠  ٣٠٤    المجموع الكلي

ع ) ٢(الجدول يظهرو راد توزي ةأف ة حسب عين اعي الدراس وع االجتم  والمؤهل العلمي الن
  .والخبرة التدريسية 

  .ة التدريسيةالمؤهل العلمي والخبر والنوع االجتماعيتوزيع أفراد العينة حسب :  )٢(ول جد

  النسبة المئوية  العدد    المتغير
  ٥٥.٣  ١٦٨  ذآر
  ٤٤.٧  ١٣٦  أنثى

  النوع االجتماعي

  ١٠٠.٠  ٣٠٤  المجموع
  ٧٨.٩  ٢٤٠  بكالوريوس

  ٢١.١  ٦٤   البكالوريوسبعدما 
  المؤهل العلمي

  ١٠٠.٠  ٣٠٤  المجموع
  ٢٨.٣  ٨٦   سنوات٥أقل من 

  ٤٧.٤  ١٤٤   سنة١٥-٥من 
  ٢٤.٣  ٧٤   سنة١٥أآثر من 

  الخبرة التدريسية

  ١٠٠.٠  ٣٠٤  المجموع
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   الدراسةاةأد

 استبانه لقياس اتجاهات معلمي الفيزياء      ناءب تم   ، ولإلجابة عن أسئلتها   ،لتحقيق هدف الدراسة  
دريس وا تراتيجيات الت وم،نحو اس اهج العل ي من ضمنة ف ويم المت اءحيث  لتق ة بن ذهمرت عملي   ه

  :االستبانة بالخطوات اآلتية

        ة      مراجعة األدب التربوي ذي الصلة باتجاهات ذلك   ،المعلمين نحو الموضوعات المختلف  وآ
ام   شكل ع ات ب من      ،االتجاه ات ض اس االتجاه ياغة أدوات قي رق ص اه وط وم االتج  ومفه

  . معرفية وعاطفية وسلوآيةمجاالت

   اس     فقرات االستبانة صياغة د    الخماسي " ليكرت   "  حسب مقي ة  آانت بصورتها األ    ، وق ولي
 .لك بعد عرضها على المحكمين، وذفقرة) ٥٠(اختصارها فيما بعد إلى فقرة، وتم ) ٦٠(

                رات داخلي لفق ساق ال من أجل تحقيق الصدق المنطقي االستداللي والصدق الظاهري واالت
ياألدا اة الت م بناؤه ة  ، ت يم للكشف عن درج ة تحك ى لجن ة عل صورتها األولي م عرضها ب  ت

ع    ا وض اس م صدق لقي ين    . ه لقياستال دد المحكم غ ع د بل ات   ) ٩(وق اتذة الجامع ن أس م
اءة    رة والكف ن ذوي الخب ة م ة والخاص ي تخصصات  الحكومي وم  ( ف دريس العل اليب ت  ،أس

وفي ضوء مالحظات المحكمين تم األخذ برأي األغلبية الذين أشاروا            .)والمناهج والتدريس 
ى  ر و    إل بعض اآلخ ذف ال رات وح ديل بعض الفق صار الف تع رورة اخت ة  ض رات الخاص ق
 .فقرة) ٥٠(فقرة إلى ) ٦٠(بانة من باالست

   ات ن ثب د م ةللتأآ تبانة (أداة الدراس ساق    ،)االس ة االت ات بطريق ل الثب ساب معام م ح د ت  فق
ذه األداة           ،الدراسة حسب معادلة آرونباخ ألفا    الداخلي ألفراد عينة     ق ه  وذلك من خالل تطبي

اء في محافظة ا        وهم جميع مع   –على عينة الدراسة  ) مرة واحدة ( الغ   لعاصمة لمي الفيزي  والب
 بهدف معرفة اتجاهاتهم نحو استراتيجيات التدريس والتقويم  –معلمًا ومعلمة   ) ٣٠٤(عددهم  

تبانة              ،في مناهج العلوم  المتضمنة   ي لالس ات الكل غ معامل الثب ذه    ) ٠.٨٧( حيث بل ر ه وتعتب
  .النتيجة مقبولة ألغراض الدراسة 

  
  ةإجراءات الدراس

  :ذ الدراسة، طبقت اإلجراءات البحثية اآلتيةلتنفي

تراتيجيات       .١ و اس مة نح ة العاص ي محافظ اء ف ي الفيزي ات معلم اس اتجاه تبانة لقي داد اس إع
  .التدريس والتقويم المتضمنة في مناهج العلوم

  ).االستبانة(التحقق من الصدق المنطقي االستداللي والصدق الظاهري ألداة الدراسة  .٢

د مجتمع الدرا   .٣ ة          تحدي دارس الحكومي اء في الم ع معلمي الفيزي ذي يتكون من جمي في   سة ال
تراتيجيات       ى االس دربوا عل ذين ت مة ال ة العاص ة محافظ ديريات تربي ك م سب ، وذل ح

  .٢٠٠٩ -٢٠٠٨إحصائيات وزارة التربية والتعليم لعام 
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ي     .٤ يم ف ة والتعل ديريات التربي يم وم ة والتعل ى تصريح رسمي من وزارة التربي  الحصول عل
  .، ليتمكن الباحث من زيارة المدارس واالتصال بالمعلمينعاصمةمحافظة ال

ذه                 .٥ ين في ه ين والمعلمات المعني  ،الدراسة  زيارة المدارس المعنية، حيث تم اللقاء مع المعلم
تتبع              ي س ذها، والخطوات الت اء  والتباحث معهم حول أهمية الدراسة، وأسلوب تنفي ة  أثن  عملي

ق          التنفيذ، وأهمية تعاون ال    ين والمعلمات مع الباحث لتطبي  جمع أجل   سة من   الدراأداةمعلم
  . الدراسةاةوتم بعد ذلك تطبيق أد. البيانات المطلوبة، وتأآيد سرية المعلومات

غ           .٦ م تفري تبانات ت اذج الخاصة بالحاسوب،            استجابات وبعد جمع االس ى النم ة عل راد العين   أف
ل ا            م تحلي ين نحو          حيث تم حساب ثبات األداة، وبعد ذلك ت ات الخاصة باتجاهات المعلم لبيان

ين    استراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في مناهج العلوم، وتم تصنيف           اتجاهات المعلم
  .) سلبية،متوسطة/ محايدة،إيجابية(تويات إلى ثالثة مس

  
  متغيرات الدراسة

  :لت الدراسة على المتغيرات اآلتيةاشتم

 : وتشمل،غيرات المستقلةالمت

 أنثى، ذآر : وله مستويانالنوع االجتماعي متغير .  

  ر ه   متغي ي ول ل العلم ستويانالمؤه الوريوس  :م الوريوس،بك وم + بك ستير أو  أودبل ماج
  .دآتوراه

 وتشمل ثالثة مستويات،متغير الخبرة التدريسية :  

  .سنة١٥ أآثر من،سنة١٥-٥ من، سنوات٥أقل من 

ابع   ر الت ا المتغي ا   أم ي الفيزي ات معلم و اتجاه ويم     فه دريس والتق تراتيجيات الت و اس ء نح
  .المتضمنة في مناهج العلوم

  
  المعالجة اإلحصائية

ات          سابية، واالنحراف طات الح ا المتوس بة ومنه صائية المناس ات اإلح تخدام المعالج م اس ت
ار    ة، واختب سب المئوي ة، والن ادي   ) ت(المعياري اين األح ل التب ستقلتين، وتحلي ين م لعينت

)ANOVA( المقارنات البعدية بطريقة ، واختبار)توآي(.  
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  وتفسيرها نتائج الدراسة

  ئج المتعلقة بسؤال الدراسة األولالنتا: أوًال

ن   ة ع ى    لإلجاب ص عل ذي ن ة األول ال ؤال الدراس و     : س اء نح ي الفيزي ات معلم ا اتجاه م
  استراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في مناهج العلوم؟ 

اء       تم استخراج المتوسطات الحس    ة الستجابات معلمي الفيزي ى  ابية واالنحرافات المعياري عل
  ).٣( الجدول ،ستبانةاالفقرات 

رات :  )٣(جدول  اء لفق تجابات معلمي الفيزي ة الس ات المعياري سابية واالنحراف المتوسطات الح
  .استبانة االتجاهات نحو استراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في مناهج العلوم

المتوسط   رقم الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

رقم 
  الفقرة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

١.٢٤  ٣.١٦  .٢٦  ٠.٨٤  ٣.٩٣   .١  
١.٠٤  ٣.٤٥  .٢٧  ٠.٦٢  ٤.٢٢   .٢  
١.٠٢  ٣.٦٦  .٢٨  ٠.٨١  ٣.٨٨   .٣  
١.٠٩  ٢.٨١  .٢٩  ٠.٧٧  ٣.٧٥   .٤  
٠.٩١  ٣.٤٨  .٣٠  ٠.٧٠  ٣.٩٧   .٥  
١.٠٨  ٣.٣٦  .٣١  ٠.٩٩  ٣.٦٤   .٦  
١.١٦  ٢.٦٢  .٣٢  ٠.٦٣  ٤.٤١   .٧  
١.٠٤  ٢.٢٠  .٣٣  ١.٠٢  ٣.٥٥   .٨  
٠.٨٨  ٣.٤٧  .٣٤  ٠.٧٥  ٣.٩٦   .٩  
٠.٩٤  ٣.٤٧  .٣٥  ٠.٩١  ٤.٠٧   .١٠  
١.٠٢  ٣.٤١  .٣٦  ١.٢١  ٢.٥٢   .١١  
٠.٩٠  ٣.٥٨  .٣٧  ٠.٧٨  ٤.٠٣   .١٢  
١.٠٣  ٢.٧١  .٣٨  ٠.٦٩  ٣.٩٩   .١٣  
٠.٨٥  ٣.٦٣  .٣٩  ٠.٩٩  ٢.٤٢   .١٤  
٠.٧٦  ٣.٨٦  .٤٠  ٠.٩٤  ٢.٦٦   .١٥  
٠.٧٢  ٤.١١  .٤١  ٠.٨٠  ٤.٠١   .١٦  
٠.٩٤  ٣.٦٨  .٤٢  ٠.٩٤  ٣.٧٢   .١٧  
١.٠٤  ٣.٠٤  .٤٣  ٠.٧٣  ٤.٢٩   .١٨  
١.١٠  ٢.٩٩  .٤٤  ٠.٦١  ٤.١٤   .١٩  
١.١٩  ٢.٩٢  .٤٥  ١.٠١  ٢.٩١   .٢٠  
١.٢٥  ٢.٦٤  .٤٦  ١.٠٦  ٢.٩٢   .٢١  
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 )٣(تابع جدول رقم ... 

  رقم الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

رقم 
  الفقرة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

٠.٩٨  ٣.٧٨  .٤٧  ٠.٩٥  ٢.٤٥   .٢٢  
٠.٨٩  ٣.٦٣  .٤٨  ٠.٩٨  ٣.٥٧   .٢٣  
٠.٧٢  ٤.٠١  .٤٩  ١.١٣  ٣.٣٤   .٢٤  
٠.٨٣  ٣.٦٤  .٥٠  ١.١٤  ٣.٢٨   .٢٥  

  ٠.٣٥  ٣.٤٦        المتوسط الكلي

تراتيجيات          ) ٣( الجدول   ُيظهر أن المتوسط الحسابي الكلي التجاهات معلمي الفيزياء نحو اس
وم   اهج العل ي من ضمنة ف ويم المت دريس والتق سا،)٣.٤٦(الت طات الح ات  وأن المتوس بية لالتجاه

ين           د تراوحت ب رة    ٢.٢٠حسب فقرات االستبانة ق ي تنص   ) ٣٣( للفق ذي      : الت ساوى المردود ال يت
تراتيجيات               ه توظيف االس ذي يتطلب د ال ه مع الجه رة    )٤.٤١( و ،أحصل علي ي تنص   ) ٧( للفق : الت

سهيال   وفير الت ب بت تراتيجية  ُأطال ة إس ذ أي ة لتنفي دريس وال  ت الالزم تراتيجيات الت ن اس ويم  م تق
اء      ) ٣(  آما يبين الجدول   ،المطلوبة تبانة        ) ١٣(ـِ  ل أن اتجاهات معلمي الفيزي رات االس رة من فق فق

 ،٤٤ ،٣٨ ،٣٣ ،٣٢ ،٢٩ ،٢٢ ،٢١ ،٢٠ ،١٥ ،١٤ ،١١( وهي الفقرات ،)٣.٠٠(آانت أقل من  
تبانة   ) ٩(لـِ  ) ٤.٠٠( بينما آانت أآثر من      ،)٤٦ ،٤٥ رات االس رات   ،فقرات من فق  ،٢( وهي الفق
تبانة    ،)٤٩ ،٤١ ،١٩ ،١٨ ،١٦ ،١٢ ،١٠ ،٧ رات االس ة فق اء لبقي ا االتجاهات لمعلمي الفيزي  أم

  ).٤.٠٠-٣.٠٠(فتراوحت بين 

ين  و اه للمعلم ستويات االتج د م ى  ،لتحدي ون إل ار المحكم ضل    أش ن األف ه م ذ أن ) ٠.٥( أخ
ين       ي للمعلم ذلك  ،)٣.٦٣٥=٠.١٧٥+٣.٤٦أي (انحراف معياري فوق المتوسط الحسابي الكل  وآ

ين        ) ٠.٥(  ، )٣.٢٨٥=٠.١٧٥-٣.٤٦أي (انحراف معياري تحت المتوسط الحسابي الكلي للمعلم
 وبذلك تم اعتماد المعايير التالية      ، وعدم التداخل بين هذه المستويات     وذلك لتحديد مستويات االتجاه   

اه           ويم المتضمنة في من دريس والتق تراتيجيات الت وم للحكم على اتجاهات المعلمين نحو اس  ،ج العل
اه سلبي   : وهي د      ،)٣.٢٨٤ -١(اتج اه محاي اه إيجابي      ،)٣.٦٣٤ -٣.٢٨٥( اتج  ،)٥ -٣.٦٣٥( اتج

اهج                   ويم المتضمنة في من دريس والتق تراتيجيات الت وبذلك تكون اتجاهات معلمي الفيزياء نحو اس
  ).٤(  الجدول،العلوم

ريس والتقويم المتضمنة في اتجاهات معلمي الفيزياء نحو استراتيجيات التدمستويات : )٤(جدول 
  .مناهج العلوم

  النسبة المئوية  التكرارات  مستوى االتجاه
  ٣٣.٥٥  ١٠٢  )٣.٢٨٤ -١(سلبي 

  ٣٢.٩٠  ١٠٠  )٣.٦٣٤ -٣.٢٨٥(المحايد 
  ٣٣.٥٥  ١٠٢  )٥ -٣.٦٣٥(اإليجابي 
  ١٠٠.٠٠  ٣٠٤  المجموع
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ن الجدول  ر م ذه ) ٤(يظه ابي نحو ه اه اإليج ين ذوي االتج سبة المعلم تراتيجيات أن ن االس
د   %)٣٣.٥٥( اه المحاي ين ذوي االتج سبة المعلم تراتيجيات    /، ون ذه االس و ه ط نح المتوس
  %).٣٣.٥٥(، ونسبة المعلمين ذوي االتجاه السلبي نحو هذه االستراتيجيات %)٣٢.٩٠(

س                    النتائج أعاله  تفسيرإن   اه اإليجابي ذوي ن ك، فال أصحاب االتج ر ومرب بة ، هو أمر محّي
ة، وال  و  عالي ر، ه شة والمثي ى الده سلبي، والباعث عل اه ال سبة ألصحاب االتج ر بالن ذلك األم آ

اه أو     تقارب النسب إلى درجة التماثل، وهو حال وجودها الطبيعي دون برامج قصديه لخلق االتج
ه                 اه لدي تغييره أو إزالته، ومن هنا فاألمر يحتاج إلى دراسة حالة لكل معلم للحكم على تّكون االتج

د مضمون                   )ليس موضوع الدراسة  وهذا  ( ى صعوبة تحدي ود صعوبته إل ا تع ، ذلك أن األمر ربم
ًة ألي منحى    عوريًا نتيج ون ال ش د يتّك رد، فق ود للف ي يع ابع ذات ن ط ه م ا يحتوي رًا لم اه نظ االتج
اط             ائق ذات االرتب ه بالحق رد من خالل معرفت دى الف ًا ل ق رأي عاطفي أو نتيجًة لجهد مقصود يخل

ا،                           بالموضوع هد  اه م ه للعمل في اتج وفر نزعة سلوآية مع أو ضد توقع د تت ا ق ف االتجاه، وهن
ولكن مهما آان األمر فهو في النتيجة نتاج لظرف ما وذا عالقة بإنجاز المهام الصفية والمدرسية                

  .الموآلة للمعلم، وأيًا آان اتجاه المعلم فهو ذا عالقة بالرضا الوظيفي وباالستمتاع بالعمل

شابه في         ومن هنا ف   وظيفي دون ت ذا الرضا ال إن أصحاب االتجاه اإليجابي ربما يتمتعون به
ى آل األحوال ة عل م، فهي مختلف تمتاع بالعمل . ظروفهم أو دوافعه وظيفي واالس ذا الرضا ال ه

ًا في استجابات معلمي         شّكل لديهم شعورًا عاطفيًا بعث هذا االتجاه لديهم،وقد ظهر هذا األمر جلي
رات               هذه الفئة على   ل، وهي الفق تمتاع بالعم  فقرات االستبانة ذات العالقة بالرضا الوظيفي واالس

)٥٠،  ٤٩،  ٤٢ ، ٤٤،  ٤١،  ٤٠،  ٣٧،  ٣٣،  ٢٧،  ١٩،  ١٨،١٦،  ١٢،  ١٠،  ٩،  ٧،  ٥،  ٤،  ٣( ،
حيث آانت تقديراتهم عالية جدًا، وربما عززه البعد المعرفي المرتبط باالستراتيجيات، من حيث             

ذها داخل               معرفتهم بقواعدها ومباد   ذلك إجراءات تنفي ا ومصطلحاتها، وآ ة ومفاهيمه ئها التنظيمي
ديهم  ززه ل اه وع ق االتج ا عّم صفية، مم ة ال ؤالء  .  الغرف ة له اء ظروف متماثل ن بن ا ال يمك وهن

ذي                           ود للموقف ال ا يع ا ربم األمر هن ا، فهي خارج نطاق الدراسة، ف المعلمين أو رصدها وبيانه
ود   ث وج ن حي م م ي المعل اه    دّرب ف م ذو االتج ه المعل ذي الحظ اه وال ي االتج م لتبن وذج داع  نم

راط           ن اإلش ذي أتق ة وال ي المدرس سائد ف ادة ال ط القي ي ونم اخ التنظيم ده، أو المن ابي وقّل اإليج
  .اإلجرائي واالستجابي مما خلق استجابة إيجابية لدى هذا المعلم

ش              ا ي ين ربم تهم الشخصية من       وعلى آل األحوال فال شك أيضًا أن هؤالء المعلم عرون بقيم
ا هي                   خالل تبنيهم الجديد وإتقانه، وهي شخصية مهنية يصوغها موقف الفرد من الجماعة؛ أي م
المعايير السائدة في المدرسة والتي يشكل الفرد معاييره الشخصية بموجبها، وهنا قد يدفعنا األمر         

ي اال         ة من تبن ة      إلى تبني العالقة النفعية التي تتوخاها هذه الفئ ذه الفئ ذا؛ أي أن ه اه اإليجابي ه تج
نهم من التكّيف مع الجماعة             ة تمك ى إنجاز أهداف معين ومن خالل ما تتبناه تجده مساعدًا لها عل

ة نظرهم         ) المشرف، المدير، الزمالء، الطلبة، المثقفين من أولياء األمور       ( ون من وجه ألنهم يتبن
ين في ال           ا يعطيهم              اتجاهات مشابهة التجاهات األشخاص المهم بلهم مم د من درجة تق ة ويزي بيئ

رز              ذا يب ين متجددين، وه امين مهني ة آأشخاص ن ويتهم المهني فرصة للتعبير عن ذاتهم وتحديد ه
ة            رامج التدريبي ياغة الب داد وص ق إع ة ولفري دير المدرس وي ولم شرف الترب م للم دور المه ال
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سامحة     ة مت اء بيئ الل بن ن خ اه م اء االتج ا لبن ائمين عليه راف  والق م لالعت تعطي الفرصة للمعل
بالخطأ دون إحساس بالتهديد أو فقدان المكانة، وتؤدي لفهم متقن لعملية اإلشراط من خالل تنظيم       

ة     اإلجراءات ووضوح المعايير والنتائج مما يوفر مناخ عمل يعزز الرض           وفر المتع وظيفي وي ا ال
  .في العمل

سلب         اه ال اه            وقبل االنتقال لفئة المعلمين ذوي االتج سبة ذوي االتج سبتهم ن ارب ن ذين تق ي، وال
د        تقالليتها، فق ا واس اه من حيث قوته ات االتج اين مكون ة تب د من استعراض حقيق ابي، ال ب اإليج
ه                         ا يدفع ة، مم ة قوي ا برغب شعر حياله ه ال ي تراتيجيات ولكن يمتلك المعلم معرفة ناضجة عن االس

ك          سابق،        لإلحجام عن استخدامها، وعلى العكس فقد ال يمتل م ال ه المعل ا يمتلك ًا م م آخر معرفي معل
ه في                            ة إخفاق ا مع احتمالي انى في توظيفه تراتيجيات ويتف ذه االس ال ه ة حي شعر برغب ك ي ومع ذل

ن    ف معينةاستخدامها، وهنا أرآز على أن االتجاهات تتغير وتتعدل في ظرو         ذه الظروف تمّك ، ه
ة    المعلم من مواجهة خبرات بطريقة تتغير بتغير األشخا        دير،    ( ص المهمين في البيئ المشرف، الم

ول أن          ) الزمالء، الطلبة، المثقفين من أولياء األمور      أو تغير أوضاعه الخاصة، ومن هنا يمكن الق
سابقة                        ة ال ة عن عوامل الفئ ديهم عوامل مختلف سلبي ل اه ال ين ذوي االتج اه   (فئة المعلم ذوي االتج

ابي ار و  )اإليج ي األفك ديهم صراع ف ون ل د يك ون   ، فق د يمتلك ؤالء ق اه، فه ي االتج د صراع ف ّل
تجابة        شكيل اس ي ت شلوا ف م ف ذ إال أنه راءات التنفي تراتيجيات وإج ادئ وأسس االس ة لمب المعرف
د للظروف                   شعورية قائمة على قبول موضوع االتجاه مما أثر في السلوك الالزم لتنفيذه وهذا عائ

ة شّكلت    التنظيمية أو للنموذج الذي شّكل القدوة مما خلق ظر        رات تربوي فًا ما جعلهم يواجهون خب
ة أو أن    صيتهم المهني شكل شخ ن ي ر ل دوا أن األم م وج ك أنه ذا ؛ إذ ال ش سلبي ه اههم ال اتج

ا      ) المشرف ، المدير، آخرون  (األشخاص المهمين    تراتيجيات وتطبيقه رفتهم باالس م يعززوا مع ل
دريب                  وا الت ا تلق ا، فربم اه إيجابي نحوه اء اتج ى            حتى يتم بن ائم عل اد ق ى شكل موعظة وإرش عل

ي األداء   زة ف ارق والمي درك الف ه ي ة تجعل ة تطبيقي ر دون أي أمثل ة للمحاض ة الخطابي الطالق
تبانة                  رات االس ى فق وتعطيهم فرصة لتقليد النموذج، وهذا ما تؤآده استجابات معلمي هذه الفئة عل

رات  ي الفق ر، وه ذا األم ة به ، ٣٥، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨ ،٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٢، ٢٠(ذات العالق
   . حيث آانت تقديراتهم منخفضة جدًا،)٤٦، ٤٥، ٤٣، ٣٦

تراتيجيات أو                    زام باالس ايير ال تعطي االلت وربما أن هذه الفئة شّكلت مكانتها المهنية من مع
دير                   ل والم م والزمي ين المعل ممارستها أي أهمية، فالمعايير السائدة عندهم تجعل الفهم المشترك ب

ألوف      والمشرف وا  ع             -آلخرون قائمة على أن تحدي الم اد عن تنوي ة واالبتع ات والنمطي  وهو الثب
ًا، وخاصًة                  -االستراتيجيات رًا مهم ي أم شكله الروتين  خطيئة، وتجعل من تسيير اليوم المدرسي ب

م وا          ا المعل ي يتحمله ل         أن األعباء الوظيفية الت ة في المدرسة، مث ة    : لظروف التنظيمي أعداد الطلب
رة،  ة  الكبي ن فئ ة ع ام المجتمعي اج، واألحك ت والمنه ين الوق ة ب ات، والعالق بة اإلمكان ومناس

  .المعلمين، مما يقوي هذا االتجاه السلبي لديهم ويدعمه 

وعند االنتقال لفئة المعلمين ذوي االتجاه المحايد، فإن أمر التفسير يحتاج إلى تأمل وتبصر؛              
ذ              اه إيجابي أو سلبي فه سب، ولكن أن يكون           فأن يكون المرء ذا اتج ًا دون النظر للن ا أمر منطقي

ًة                ة مقارن ذه الفئ سبة ه المرء ذو اتجاه محايد فهو أمر يصعب تفسيره، وتزداد المشكلة في ضوء ن
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ًا           ًا قيمي بالفئتين السابقتين؛ إذ آيف يعيش المرء بمشاعر محايدة إذا ما نظر لالتجاه على أنه محرآ
ة                 بشكل ما؟  فمثًال القول أن التميي       إن تفضيل معامل ا ف ز بين الطلبة أمر سيئ، فهذه قيمة، ومن هن

ين في                          ة من المعلم ذه الفئ ه ه وم ب الطلبة وفق معيار موحد هو اتجاه، من هذا المنطلق ما الذي تق
ة                   فربما أن يكون هناك    ... المدارس؟ ام، أي أن مهن االة وعدم االهتم دًا من الالمب ة ج  درجة عالي

ة               التعليم قائمة على العال    رامج التدريبي قة النفعية المادية، وأن هذا الجمود القيمي لم تحرآه آل الب
ة     -المقصودة لتحسين أداء المعلم، وهنا نعود ألسباب اختيار هؤالء األفراد             غير المقتنعين بالتربي

ا هي درجة                  –أصًال   ونهم الفكري؟ وم  لتخصصهم، وألسباب اختيارهم لمهنة التعليم، فما هو مك
ائهم دى    انتم ي ل صراف اآلل ة ال ي ذات عالق ة ه ؤالء بالمدرس ة ه رر أن عالق ا نق ة؟  ربم  للمهن

ي    ى األزرار ف ضغط عل اني ن ي الث ة، وف ي المدرس دوام ف ر ال ى دفت ع عل ي األول نوق وك، ف البن
ة؟ وحيث أن مجال                    ذه العالق ل ه ى مث الصراف اآللي، ما هو المصطلح الذي يمكننا أن نطلقه عل

ى أن    هذه الدراسة ال يسم    ائم عل ح بتشخيص أداء هؤالء األفراد إال أنني آباحث أوظف حدسي الق
دم حصولهم عل  سبب ع و ب ة ه راد للمهن ؤالء األف ار ه اىاختي يم - غيره ة التعل ا أن مهن  أي ربم

ا آانت    لوضع فرضية  وهذا وحده آاٍف إلطالق العنان -عندهم هي مهنة من ال مهنة له   ه مهم  بأن
  .ر االختياسوء فهي لن تصلح العيب القائم على جودة البرامج التدريبية،

و         اء نح ي الفيزي ة لمعلم ات اإليجابي سبة االتجاه ي أن ن ة تعن ذه النتيج ار أن ه وباعتب
د اتفقت مع         %)٣٣.٥٥(االستراتيجيات هي نسبة متدنية      ذه النتيجة ق أن ه ول ب ، فإننا نستطيع الق

سبة           من حيث االتجاه ال    ،)(Schertzer,2001سشيرتزر  دراسة   ر التعليمي بالن دني نحو التغي مت
ذ                ا تختلف نتيجة ه ر، آم ائج دراسات آل           للمعلمين الذين ليس لهم دور في التغي ه الدراسة مع نت

ن مر : م ات       )١٩٩٦(األس و تقني وم نح ي العل ة لمعلم ة المرتفع ات اإليجابي ث االتجاه ن حي ، م
يم،   ستيدز التعل اء    ، من حيث االتجاهات اإليجا   ,Mistades) 2007( م ة لمعلمي الفيزي ة العالي بي

و اء وتعلمنح و الفيزي ا نح وري ه ي  (Yore, 2006)، ي ة لمعلم ات اإليجابي ث االتجاه ن حي ، م
وم، ييل     العلوم  دريس العل تراتيجية في ت  ،(Yildiz et al.,2006)الؤه ـدز وزم ـنحو القراءة آاس

وم  ( ي العل ة لمعلم ات اإليجابي ث االتجاه ن حي و  نحم ارب العل داف تج ي وو أه وني م، دونيلل وب
)Donnelly & Boone,2006(    اء ة لمعلمي األحي ايير   ، من حيث االتجاهات اإليجابي  نحو مع

ايير موضوع التطور      ديانا ونحو مع نج وزمالؤه   ، والية إن ، من حيث   )(King et al.,2004آ
اء    اء،       االتجاهات اإليجابية لمعلمي األحي ادة األحي دريس م تراتيجية لت شريح آاس ولزاك آ  نحو الت

)(Kowalczyk,2003 استخدامهم للتدريس  نحو، من حيث االتجاهات اإليجابية لمعلمي العلوم 
  .المباشر وأسلوب االآتشاف وأسلوب االستقصاء في تدريسهم الصفي

  ج المتعلقة بسؤال الدراسة الثانيالنتائ: ثانيًا

اني لإلجابة عن سؤال الدراسة      ى      الث ذي نص عل اء   هل تختلف اتجاهات م    " : ال علمي الفيزي
اختالف    وم ب اهج العل ي من ضمنة ف ويم المت دريس والتق تراتيجيات الت و اس اعينح وع االجتم ، الن

  ."والمؤهل العلمي، والخبرة التدريسية؟
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و        ين نح ات المعلم ة التجاه ات المعياري سابية واالنحراف طات الح تخراج المتوس م اس ت
اهج ا   ي من ضمنة ف ويم المت دريس والتق تراتيجيات الت ار اس وم، واختب ن  ) ت(لعل ل م ر آ ان أث لبي

ري  اعيمتغي وع االجتم دريس  الن تراتيجيات الت ين نحو اس ي اتجاهات المعلم والمؤهل العلمي ف
اين األحادي           ل التب ة    و) ANOVA( والتقويم المتضمنة في مناهج العلوم، وتحلي ات البعدي المقارن

  .اهات المعلمين نحو االستراتيجياتلبيان أثر متغير الخبرة التدريسية في اتج)  توآي(بطريقة 

  النوع االجتماعي :أوًال

و        ين نح ات المعلم ة التجاه ات المعياري سابية واالنحراف طات الح تخراج المتوس م اس ت
ر      ) ت(استراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في مناهج العلوم، واختبار          ر متغي وع  لبيان أث الن

اعي ت   االجتم و اس ين نح ات المعلم ي اتجاه اهج   ف ي من ضمنة ف ويم المت دريس والتق راتيجيات الت
  ).٥(العلوم، الجدول 

اس االتجاهات           ) ت(نتائج اختبار   :  )٥(جدول   ى مقي ين عل ين المتوسطات ألداء المعلم روق ب للف
  .لنوع االجتماعيلتبعًا 

النوع 
  االجتماعي

عدد 
  األفراد

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الحرية

  )ت(قيمة 
توى مس

  الداللة
  ٠.٣٤  ٣.٤١  ١٦٨  ذآور
  ٠.٣٦  ٣.٥٢  ١٣٦  إناث

٠.٠٦٠  ١.٨٩٦-  ١٥٠  

اء نحو                ) ٥(يبين الجدول    ة إحصائية في اتجاهات معلمي الفيزي عدم وجود فروق ذات دالل
ر  التدريس والتقويم المتضمنة في مناهج العلوم    استراتيجيات اعي  ، ُتعزى ألث وع االجتم ، حيث  الن

ة       ) ١.٨٩٦-( ت بلغت قيمة  د مستوى الدالل ي أن       .)٠.٠٦٠(عن ذا يعن اعي    وه وع االجتم م  ل الن معل
  .التدريس والتقويم المتضمنة في مناهج العلوم الفيزياء ال يؤثر في اتجاهاته نحو استراتيجيات

ة                    ة والتربوي دورات التدريبي ون ال اث يتلق نهم واإلن وقد يعزى ذلك إلى أن المعلمين الذآور م
  .ذلك آانت اتجاهاتهم متشابهة آمعلمين في ظروف متشابهة، لنفسها، أثناء إعدادهم

ة إحصائية في االتجاهات                    وتتفق نتائج هذه الدراسة     روق ذات دالل  من حيث عدم وجود ف
اعي  وع االجتم ر الن زى ألث ائجُتع ع نت ن  د م ل م ات آ مر: (راس  ؛ Yore,2006 ؛ ١٩٩٦،األس

Yildiz et al.,2006 ؛ Kowalczyk,2003(.   

  لمؤهل العلميا: ثانيًا

و        ين نح ات المعلم ة التجاه ات المعياري سابية واالنحراف طات الح تخراج المتوس م اس ت
وم     اهج العل ي من ضمنة ف ويم المت دريس والتق تراتيجيات الت ار ،اس ر   ) ت( واختب ر متغي ان أث لبي

اهج                    ويم المتضمنة في من دريس والتق تراتيجيات الت المؤهل العلمي في اتجاهات المعلمين نحو اس
  ).٦( الجدول ،لعلوما
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اس االتجاهات           ) ت(نتائج اختبار   :  )٦(جدول   ى مقي ين عل ين المتوسطات ألداء المعلم روق ب للف
  .تبعًا للمؤهل العلمي

  المؤهل العلمي
عدد 
  األفراد

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
 الحرية

  )ت(قيمة 
مستوى 
  الداللة

  ٠.٣٤  ٣.٤٤  ٢٤٠  بكالوريوس
  ٠.٣٨  ٣.٥٣  ٦٤   البكالوريوسبعدما 

٠.١٩٧  ١.٢٩٧-  ٣٠٠ 

اء نحو                ) ٦(يبين الجدول    ة إحصائية في اتجاهات معلمي الفيزي عدم وجود فروق ذات دالل
وم          استراتيجيات اهج العل ر المؤهل العلمي        ،التدريس والتقويم المتضمنة في من  حيث   ، ُتعزى ألث

م      ، )٠.١٩٧(عند القيمة االحتمالية   ) ١.٢٩٧-(بلغت قيمة  ت      ي أن المؤهل العلمي لمعل ذا يعن وه
  .التدريس والتقويم المتضمنة في مناهج العلوم الفيزياء ال يؤثر في اتجاهاته نحو استراتيجيات

دريس                  تراتيجيات الت ين حول اس ويمكن تفسير ذلك بأن هنالك تقاربًا في وجهات نظر المعلم
ك إل            ا يعزى ذل ا معلمي     والتقويم المتضمنة في مناهج العلوم، وربم ي تلقاه دريب الت ى دورات الت

دًا في                       ديهم إطارًا موح ا جعل ل ة، مم الفيزياء في مرحلة إعدادهم، على اختالف مؤهالتهم العلمي
  .اتجاهاتهم نحو هذه االستراتيجيات 

ذه الدراسة      ة إحصائية في االتجاهات                    وتتفق نتائج ه روق ذات دالل  من حيث عدم وجود ف
ي ل العلم ر المؤه زى ألث ائج ُتع ع نت ن م ل م ات آ مر( دراس  ؛ Yore,2006 ؛ ١٩٩٦، األس

Yildiz et al. ,2006 ؛ Kowalczyk, 2003(.  

  الخبرة التدريسية: ثالثًا

و        ين نح ات المعلم ة التجاه ات المعياري سابية واالنحراف طات الح تخراج المتوس م اس ت
وم   اهج العل ي من ضمنة ف ويم المت دريس والتق تراتيجيات الت ا،اس ل التب ادي وتحلي  ين األح

)ANOVA (المقارنات البعدية بطريقة    و)لبيان أثر متغير الخبرة التدريسية في اتجاهات       ) توآي
  ).٧( الجدول ،المعلمين نحو استراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في مناهج العلوم

دول  و  :  )٧(ج اء نح ي الفيزي ات معلم ة التجاه ات المعياري سابية واالنحراف طات الح المتوس
  .استراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في مناهج العلوم حسب الخبرة التدريسية

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  عدد األفراد  الخبرة التدريسية
  ٠.٣٠  ٣.٣٦  ٨٦   سنوات٥أقل من 

  ٠.٣٧  ٣.٤٤  ١٤٤   سنة١٥-٥من 
  ٠.٣٠  ٣.٦٠  ٧٤   سنة فأآثر١٥

  ٠.٣٥  ٣.٤٦  ٣٠٤  الكلي
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دول   ين الج ي     ) ٧(يب ة ف ات المعياري سابية واالنحراف طات الح ي المتوس ًا ف ًا ظاهري اختالف
سبب        اتجاهات معلمي الفيزياء نحو استراتيجيات    وم ب اهج العل ويم المتضمنة في من التدريس والتق

ل من   (اختالف فئات الخبرة التدريسية      أآثر  ١٥ ، سنة ١٥-٥ من  ، سنوات ٥أق في األداة  )  سنة ف
  .آكل

ذ ة ه ادي  ولفحص دالل اين األح ل التب تخدام تحلي م اس سابية ت ين المتوسطات الح روق ب ه الف
)ANOVA (الجدول ،لمتغير الخبرة التدريسية )٨.(  

اء        :  )٨(جدول    نحو  تحليل التباين األحادي لبيان أثر الخبرة التدريسية في اتجاهات معلمي الفيزي
  .استراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في مناهج العلوم

  صادر التباينم
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 )ف(قيمة 
القيمة 
  االحتمالية

  ٠.٠٠٧  ٥.١٩٢  ٠.٥٩٣  ٢  ١.١٨٦  بين المجموعات
      ٠.١١٤  ٢٩٨  ١٧.٠١١  داخل المجموعات

        ٣٠٢  ١٨.١٩٧  الكلي

دول   ين الج و       ) ٨(يب اء نح ي الفيزي ات معلم ي اتجاه صائية ف ة إح روق ذات دالل ود ف وج
سية       ،التدريس والتقويم المتضمنة في مناهج العلوم      ستراتيجياتا رة التدري ر الخب  حيث   ، تعزى ألث

ذه   ولمعرفة اتجاه. )٥.١٩٢(بلغت قيمة ف     روق استخد  ه ة    الف ات البعدي ار المقارن وآي (م اختب ) ت
تراتيجيات        و اس اء نح ي الفيزي ات معلم ى اتجاه ي األداة عل سية ف رة التدري ر الخب دريس  ألث الت

  ).٩(الجدول  ،لتقويم المتضمنة في مناهج العلوموا

اتجاهات معلمي   ألثر الخبرة التدريسية في  ) توآي(نتائج المقارنات البعدية بطريقة  :  )٩(جدول  
  . نحو استراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في مناهج العلومالفيزياء

  )ب ( الخبرة 
  )أ ( الخبرة   )نة س١٥أآثر من (  ) سنة١٥-٥من (

  الفرق بين المتوسطين
  ) الخبرة ب ،الخبرة أ (

  الفرق بين المتوسطين
  ) الخبرة ب ،الخبرة أ (

  *٠.٢٤-  ٠.٠٨-  ) سنوات٥أقل من (
  ٠.١٦-    ) سنة١٥-٥من (

ي وردت في الجدول                  ين المتوسطات الحسابية الت سابق  ) ٧(وبإجراء الحسابات للفروق ب ال
و   ات ال سير البيان ن تف ا يمك دول وتحليله ي الج رة   ) ٩(اردة ف ين الخب روق ب ود ف ين وج ي تب والت

سية  ن (التدري ل م نوات ٥أق سية )  س رة التدري ة والخب ن جه ن (م نة١٥-٥م رة )  س صالح الخب ل
سية  ن (التدري نة١٥-٥م ة ،) س ستوى الدالل د م ك عن ي أن معلمي ،)0.05α = ( وذل ذا يعن  وه
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طة    سية المتوس رة التدري ن ذوي الخب اء م ن  (الفيزي نة١٥-٥م ضل  )  س ات أف ديهم اتجاه و ل  نح
  .استراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في مناهج العلوم

ًا        ًا عميق ون فهم ا يمتلك طة ربم رة المتوس ن ذوي الخب ين م أن المعلم ك ب سير ذل ن تف ويمك
صلوا                   م ي ا ل تهم، وربم للمنهاج الذي يدرسونه، آما يمتلكون طرقًا ووسائل لتقديم المعرفة إلى طلب

ة                          ب ه في عملي أس ب امهم شوطًا ال ب ا زال أم ه م دريس، وأن عد إلى النمط التقليدي الروتيني في الت
ة                  اتهم مرتفع التدريس قبل وصولهم إلى المدة القانونية للتقاعد، آل هذه األمور ربما جعلت اتجاه

ة             رة المتدني ل من     (نحو هذه االستراتيجيات، بينما المعلمون من ذوي الخب ا ال  ، ر) سنوات ٥أق بم
تراتيجيات،                      ذه االس دروس حسب ه ذ ال نهم من تنفي ي تمك يمتلكون بعد الخبرة التربوية الكافية الت
ة            رة الكافي آما أن برامج التدريب على هذه االستراتيجيات ربما لم تمكنهم من الحصول على الخب

صفية، و ة ال ذ داخل الغرف ي التنفي د ف ين األق ل المعلم ساعدة من قب رة، ال يجد هؤالء الم ر خب آث
ة          . وربما ال يرغبون بطلب المساعدة     رة الطويل ر من     (أما المعلمون من ذوي الخب ، ) سنة  ١٥أآث

ادوا  د اعت ة ق رة الطويل ذه الخب ًة له نهم نتيج اج، ولك ق للمنه م العمي ة والفه ون المعرف ا يمتلك فربم
ا أن ق         وظيفي، آم ربهم أو وصولهم  النمط التقليدي في تدريسهم، والذي أصبح جزءًا من آيانهم ال

ذه          و ه ة نح ات اإليجابي اء االتجاه شجع لبن ر م امًال غي ون ع د يك د ق ة للتقاع دة القانوني ى الم إل
  .االستراتيجيات

ذه الدراسة مع      ائج ه ائج دراسة   اتفقت نت  Yildiz et ؛ Kowalczyk,2003(آل من    نت
al.,2006 ؛ Yore,2006(.  

  
  التوصيات

  :لتوصيات اآلتيةص ا استخالوطبقًا لهذه النتائج يمكن

ضامينها        .١ ث م ن حي يم م ة والتعل دها وزارة التربي ي تع ة الت البرامج التدريبي ر ب ادة النظ إع
ا    ة فيه شارآة الفاعل ين للم تعدادات المعلم تالءم واس ث ت دها بحي ب لعق ت المناس والتوقي

  .واالستفادة منها

ل المخ             .٢ تصين توضح    عقد دورات خاصة حول استراتيجيات التدريس والتقويم تعطى من قب
ويم                ائج التق ة توظيف نت تراتيجية، وآيفي آلية توظيف التكامل األفقي والعمودي في تنفيذ االس
ستقبلي، وفي        م الم في الكشف عن المهارات المكتسبة لدى الطلبة، وفي تطوير تخطيط المعل

 .تطوير أداء الطلبة، وفي تقديم التغذية الراجعة المناسبة للطلبة

ين                إجراء مزيد من البحو    .٣ ؤثرة في اتجاهات المعلم ى العوامل الم ث والدراسات للوقوف عل
 .ء نتائجهانحو استراتيجيات التدريس والتقويم، والعمل في ضو
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   العربية واألجنبيةالمصادر والمراجع

 مر ابلس     " .)١٩٩٦ (. ناصر،األس ة ن دارس محافظ ي م وم ف ي العل ات معلم ة اتجاه دراس
يم    للمرحلتين األساسية والثانوية نح     ات التعل شورة        ."و تقني ر من الة ماجستير غي ة   . رس  جامع

  . فلسطين. نابلس.النجاح

  ة              " .)١٩٩٤ (. نداء ،أبو شنب اني األساسيين في مديري صفين األول والث اتجاهات معلمي ال
ة                  اء الخدم ة أثن رامج التدريبي وي ونحو الب الة   ."عمان الكبرى الثانية نحو التطوير الترب  رس

  . األردن. عمان. الجامعة األردنية.ماجستير غير منشورة

 ابر ابر،ج يم   .)١٩٨٥ (. ج ات التعل تعلم ونظري يكولوجية ال ة .٧ط .س ضة العربي .  دار النه
  .القاهرة

 اربد.  والتوزيع دار الكندي للنشر.علم النفس العام .)١٩٩٩ (. صالح والكبيسي،الدهري.  

 عمان .والتوزيع ق للنشر دار الشرو.٥ ط.أساليب تدريس العلوم .)٢٠٠٥ (. عايش،زيتون.  

 عمان.  دار الشروق للنشر والتوزيع.١ط .أساليب تدريس العلوم .)١٩٩٤ (. عايش،زيتون. 

 وم        .)١٩٨٩ (. روبرت ،شريغلي يم العل اه وتعل وم االتج ة  .مفه ي   :  ترجم ل الخليل ة   .خلي  جامع
  .اربد . منشورات مرآز البحث والتطوير.اليرموك

 القاهرة . مكتبة األنجلو المصرية.ك اإلنسانيالسلو .)١٩٨٣ (. إبراهيم،الغمري.  

 عمان . دار الشروق.سيكولوجية التعلم والتعليم الصفي .)١٩٨٩ (. يوسف،قطامي. 

 رأة     " .)٢٠٠٢ (. عبد اهللا  ،المجيدل ة  –اتجاهات الشباب نحو عمل الم ة  - دراسة ميداني  جامع
  .٥٤-٢٧ .)٢(١٨ .مجلة جامعة دمشق ."دمشق نموذجًا

 ز باح،هرم ة    " .)١٩٨٧ (. ص و مهن ل نح ة الموص ة بجامع ة التربي ة آلي ات طلب اتجاه
 .١١٥-١١٤ .)٢٥(٧ .المجلة العربية للعلوم اإلنسانية بجامعة الكويت ."التدريس

 عمان."مؤتمر المعايير الوطنية لتنمية المعلمين مهنيًا" .)٢٠٠٦ (.وزارة التربية والتعليم .  

   يم ة والتعل ترات" .)٢٠٠٦ (.وزارة التربي تعلم إس يم وال ل   ."يجيات التعل دريب والتأهي إدارة الت
  .عمان .واإلشراف التربوي

   ه     " .)٢٠٠٥ (.وزارة التربية والتعليم إدارة  .")اإلطار النظري   (إستراتيجيات التقويم وأدوات
  .عمان .االمتحانات واالختبارات

 عمان."ةمشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرف" .)٢٠٠٣ (.وزارة التربية والتعليم . 
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  االستبانة النهائية

  التدريس والتقويم المتضمنة في مناهج العلوم ياس اتجاهات معلمي الفيزياء نحو استراتيجياتمق
  (     )استبانه رقم 

  
  .                                             األخ المعلم المحترم

  .األخت المعلمة المحترمة
  

  تحية طيبة وبعد ،
  

ول    ة ح ث بدراس وم الباح ي الف "يق ات معلم ويم    اتجاه دريس والتق تراتيجيات الت و اس ي األردن نح اء ف يزي

اس اتجاهات          . "المتضمنة في مناهج العلوم  ة والخاصة بقي تبانة المرفق رات االس ى فق ة عل رم باإلجاب لذا يرجى التك

 تحت البدائل) x(معلمي الفيزياء نحو استراتيجيات التدريس والتقويم المتضمنة في مناهج العلوم وذلك بوضع إشارة 

سرية         .  والمثبتة أمام آل فقرة   التي تمثل وجهة نظرك    ا ستحاط ب يتم الحصول عليه ي س ة المعلومات الت علمًا بأن آاف

  .تامة ولن يتم استخدامها إال ألغراض البحث العلمي فقط

  .وشكرًا لكم على حسن تعاونكم
  وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  الباحث
  

  :المعلمة / علم البيانات الشخصية عن الم: القسم األول 
 :النوع االجتماعي . ١

  ذآر               أنثى
  
 :المؤهل العلمي . ٢

  دبلوم أو ماجستير أو دآتوراه+          بكالوريوس     بكالوريوس         
  
  :سنوات الخبرة  .٣

   سنة فأآثر١٥سنة                ٥- ٥ سنوات               من  ٥أقل من 
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دريس وا    ) ٥٠(ارات اآلتية وعددها العب: لقسم الثاني  ا تراتيجيات الت ضمنة   عبارة تصف اتجاهك نحو اس ويم المت لتق
ارة          . في مناهج العلوم   ك بوضع إش ارات  وذل ذه العب ر عن      ) x(والمرجو منك إبداء رأيك في ه ي تعب ة الت في الخان

  .تجاه لديك أمام آل عبارةدرجة اال
ال أوافق 
 بشدة

ال 
 أوافق

 أوافق محايد
 أوافق
 بشدة

 الرقم الفقرة

أحرص على حضور الدورات المتعلقة بتطوير            
 .استراتيجيات التدريس والتقويم

١ 

أناقش مع زمالئي فاعلية استراتيجيات التدريس           
 .والتقويم التي تقترحها الوزارة

٢ 

أسعى القتناء آل ما هو جديد من المراجع حول              
 .مطلوب تبنيهااستراتيجيات التدريس والتقويم ال

٣ 

ف             ة توظي زمالء بأهمي اع ال ى إقن ل عل أعم
ي      ة ف ويم المطلوب دريس والتق تراتيجيات الت اس

 .الغرفة الصفية

٤ 

تراتيجيات          ف اس صعوبات لتوظي ل ال ل آ ُأذل
 .التدريس والتقويم المطلوبة في الغرفة الصفية

٥ 

سبل                اع ال ى إتب ُأعارض المدير عند إصراره عل
 .ليدية في التدريسالتق

٦ 

ة       ذ أي ة لتنفي سهيالت الالزم وفير الت ب بت ُأطال
ويم        إستراتيجية  من استراتيجيات التدريس والتق

 .المطلوبة 

٧ 

ي       تراتيجية ف وظيفي لإلس د ت ائج عن ال أنظر للنت
 .الغرفة الصفية

٨ 

أعمل على تعديل األنشطة المنهجية لتتوافق مع             
 .دريس والتقويم استراتيجيات الت

٩ 

ُأفّضل استخدام أآثر من إستراتيجية في الحصة             
 . الواحدة

١٠ 

تراتيجيات          ق اس ًا لتطبي ت معيق ر الوق ال أعتب
 .التدريس والتقويم

١١ 

من           ة ض ائل التكنولوجي ف الوس تمتع بتوظي أس
 .استراتيجيات التدريس والتقويم 

١٢ 

صفية المنا       ة ال ئ البيئ ة  أهي ذ أي بة لتنفي س
 .إستراتيجية من استراتيجيات التدريس والتقويم

١٣ 

ف         د توظي زمالء عن سبان رأي ال ي الح أضع ف
  .إستراتيجية ما

١٤ 

ف       د توظي سبان رأي اإلدارة عن ي الح ع ف أض
 .إستراتيجية ما

١٥ 

ول           وء مي ي ض تراتيجية ف ار اإلس عى الختي أس
 .واهتمامات الطلبة 

١٦ 
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أوافق ال 

 بشدة
ال 
 أوافق

 أوافق محايد
أوافق 
 بشدة

 الرقم الفقرة

ار        ي اختي الب ف ات الط ي رغب ال ُأراع
 .إستراتيجية دون أخرى

١٧ 

تراتيجيات                  ذ اس ي حول تنفي ل خبرات ال أبخل بنق
 .التدريس والتقويم للزمالء

١٨ 

د           تراتيجيات عن ذ االس ة تنفي ة آيفي اقش بجدّي ُأن
 .طرحها

١٩ 

وع من               أعتبر التمسك باالستراتيجيات الجديدة ن
 .الرفاه التربوي

٢٠ 

ن          ه م ا تحقق ق م تراتيجيات وف ع االس ل م أتعام
 .رضا اآلخرين عني خالل تنفيذها

٢١ 

ا       و م تراتيجية ه ق اإلس د لتطبي ام المؤي الجو الع
 .يدفعني لتنفيذها

٢٢ 

اتيجية هو   موقف أولياء أمور الطلبة من اإلستر           
 .الذي يحدد موقفي منها

٢٣ 

ق       ين تطبي ة ب ود عالق عر بوج ال أش
 .االستراتيجيات ورفع مستوى الطلبة

٢٤ 

  .أحبذ أن أآون أنا مصدر المعرفة لطلبتي     
 

٢٥ 

ا         باعتقادي أننا نتكلم عن هذه االستراتيجيات ألنن
 .نقلد اآلخرين فقط

٢٦ 

ذه اال        ق ه ذ تطبي م    ال أحب ي ل تراتيجيات ألنن س
 .أحقق فائدة تذآر من تطبيقها

٢٧ 

ى           ين عل دريب المعلم دورات لت د ال ب بعق ُأطال
ة   وفر فرص ا ت دة ألنه تراتيجيات الجدي اإلس

 .لتطوير مفهومهم  لالستراتيجيات

٢٨ 

ذه             ي ه ر ف ن يحاض ل م أن آ عر ب أش
 .االستراتيجيات غير مقتنع بها

٢٩ 

عور عند تطبيق االستراتيجيات    يتساوى لدي الش       
 .وعند عدم تطبيقها

٣٠ 

يم           ين التعل الب ب ي أداء الط ًا ف ال أرى فرق
 .التقليدي والتعليم من خالل االستراتيجيات

٣١ 

ُأحبذ أن يكون هناك مردود مادي يعود علّي من              
 .تطبيق االستراتيجيات

٣٢ 

د  ال يتساوى المردود الذي أحصل عليه مع ال       جه
 .الذي يتطلبه توظيف االستراتيجيات

٣٣ 

م            تراتيجيات رغ ذه االس ف ه ى توظ ر عل أص
 .معارضة أولياء األمور

٣٤ 
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 الرقم الفقرة

ًا        تراتيجيات تجنب ف االس ًا لتوظي ل أحيان أمي
ور    اء أم ن  أولي ّي م سية عل دوث ضغوط نف لح

 .ةالطلب

٣٥ 

راري          ه إص ا يوج ي م دي ه سبقة ل ار الم األفك
  .على عدم توظيف االستراتيجيات

٣٦ 

ة          ي الغرف تراتيجيات ف ف االس دفع لتوظي أن
 .الصفية لقناعتي بأنها توفر العدالة بين الطلبة

٣٧ 

أرغب بتوظيف االستراتيجيات ألنها تخفف من             
 . المسؤولية علّيءعب

٣٨ 

عر ب      رار أش د تك الب عن ي أداء الط سن ف التح
 .تطبيق االستراتيجيات

٣٩ 

ف         ي بتوظي الب ل ة الط تجيب لمطالب أس
 .االستراتيجيات

٤٠ 

ذ        يط لتنفي ي التخط رًا ف دًا آبي ذل جه أب
 .االستراتيجيات

٤١ 

شكل       ا ت تراتيجيات ألنه ف االس س لتوظي أتحم
 .تحديًا لي وللطالب

٤٢ 

ع اال       ل م رات   أتعام سب مؤش تراتيجيات ح س
 .حماسة المشرف لها

٤٣ 

سبة               ال أؤيد من يقول بأن الخبرة التدريسية المكت
ذه        ف ه ن توظي ال ع ا يق ل م ن آ ضل م أف

 .االستراتيجيات

٤٤ 

ذه        ق ه أن تطبي ول ب ن يق ع م ق م أتف
 ٣٠االستراتيجيات ال يناسب معلمًا بلغت خبرته 

 .عامًا

٤٥ 

س لتوظي      ا دام ال أتحم تراتيجيات م ف االس
ع     ل م ة يتعام ي النهاي ة ف ة العام ان الثانوي امتح
ي          ة الت حفظ المعلومات بغض النظر عن الطريق

 .حفظوها بها

٤٦ 

ة دون          ات العالي الب بالعالم ا الط ق رض ُأحق
 .الترآيز على إستراتيجية التدريس أو التقويم

٤٧ 

وعي، ألن        تراتيجيات ب ف االس س لتوظي أتحم
 .طبيعة المنهاج تساعدني في ذلك

٤٨ 

ن        الب م ي أداء الط سن ف ا للتح عر بالرض أش
 .توظيفي لالستراتيجيات

٤٩ 

دة         تراتيجيات ألن الفائ ف االس تجيب لتوظي أس
  .المتحققة من ذلك تستحق بذل جهد مضاعف

٥٠ 

 


