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 الدراشـــة  ملخص 
الممارسات التدريسية الصفية لدى معممي  ستوىىذه الّدراسة التعرف عمى م ىدفت

نظر  وجيةمن والخبرة التدريسية  الجنسمتغيري ضوء في الفيزياء في المدارس الثانوية 
من  رةومدي مديراً ( 256) من تكونت عشوائّيةعينة  اختيار مت ،في األردن مديري المدارس

ولتحقيق ىدف الدراسة طور  ،6027/6028من العام الدراسي  االردنفي جنوب محافظات ال
وتم التحقق من صدقيا وثباتيا. وبينت نتائج  الصفية،الباحثون استبانة لقياس الممارسات 

 ةالفيزياء في المدارس الثانوي معمميالممارسات التدريسية الصفية لدى  مستوى بأنالدراسة 
مارسات التدريسية الصفية لدى معممي الفيزياء فروق لمستوى الم توجد وال طًا،متوس كان

الصفية  تدريسيةلمستوى الممارسات ال فروقوجود  تبينبينما  النوع االجتماعي،تعزى لمتغير 
 تخبرة التدريسية األعمى. وأوصلولصالح ا التدريسيةلدى معممي الفيزياء تعزى لمتغير الخبرة 

لدى  يةالممارسات التدريس تحسين في ُتسيموسن قوانين وتشريعات  وضع بضرورة الّدراسة
 الفيزياء.   عمميم

 
 الفيزياء  الصفية، معمميالتدريسية  الممارسات: ةالمفتاحي الكممات
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The Level of Classroom Instructional Practices of Teachers of 

Physics in High Schools in the light of Gender and Experience 

Teaching variables in Jordan 
By 

Osama M. Kraishan, Mamoon Al-Shannaq, Raed Salah   

 , Theeb Al-rouad,  

 

Abstract 
 

This study aimed to identify the level of classroom teaching practices of 

physics teachers in high schools and to investigate the effect of gender and 

experience teaching in these practices, The researchers chosen a random 

sample consisted of (152) headmasters in the year 2017/2018 . To achieve the 

objective of the study, the researchers developed a questionnaire to measure 

classroom practices, the validity and reliability of the instrument was verified. 

The results of the study found that the level of classroom instructional practices 

of teachers of physics in high schools was average. Also, There were no 

differences in the level of classroom instructional practices among physics 

teachers due to the gender, however, there were differences in the level of 

classroom instructional practices among physics teachers due to the 

instructional experience favouring for headmasters with higher experience. The 

study recommended the need to develop and enact laws and regulations 

contribute to improved instructional practices of physic teachers.  

 

Key words: Classroom instructional practices, Teachers of physics
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 : املكدمــــة

 وتمعبىي المعمم والطالب والمنياج،  وانبالعممية التربوية تقوم عمى ثالثة ج إن
كبيرًا في عممية  اً الممارسات التربوية التي يستخدميا المعمم من خالل االستعانة بالمنياج دور 

التربوية برمتيا  عمميةوفي تقبمو لم الطالبالتعمم إلحداث التغير المطموب في شخصية 
 في مواجية التحديات المستقبمية التي تواجيو. ساعدتووم

تعقيدًا وتنوعًا، فاإلنسان  موقاتيعد أكثر المخ الذييتعامل مع اإلنسان  مأن المعم كما
وييدف المعمم إلى  صية،وحيد وفريد في نوعو ويختمف عن غيره في كثير من سمات الشخ

عمى  قادراً  الطالب يكونوالبيئة، وحتى  تمعالمفكر القادر عمى التكيف مع المج إعداد الفرد
 المجيول بثقة وكفاية واقتدار. واجيةوم المستقبلمواجية التغيير السريع وتحديات 

الدور الكبير الذي يبذلو المعمم في مساعدة الطمبة أن ( إلى 6002الشياب ) وترى
الممارسات التربوية التي يستخدميا المعمم داخل  عمى تشكيل شخصياتيم، وذلك من خالل

التربوي الذي  الدورغرفة الصف وخارجيا، حيث أن اجتياد الطالب  ناتج عن الممارسة و 
 يمعبو المعمم.
 وىيفيو يمعب دورًا ىامًا في عممية التربية  الب،في الط ثيرأن المعمم دائم التأ وبما

فقط،  اتالمعمم ليس ناقاًل لممعموم نمطالب، حيث أالنفسية ل والصحةرعاية وتحقيق التوافق 
يمم بميارات التوافق النفسي وتشخيص أي اضطراب سموكي مما يدفعو إلى معالجة ىذه  نماوا  

بناء شخصية الفرد بأبعادىا المختمفة  فيباإلضافة إلى الدور الذي يمعبو  طرابات،االض
 (. 6002)فني،

يقوم بو من دور واضح في العممية التربوية  اتكاممية بين المعمم وم ةفالعالق ليذا
 ممالمع بلمن ق تممارسا أي، فية التعميمية التعمميةوبين الطالب الذي يعتبر محور العمم

ثورة  يشيع عتنعكس عمى الطالب، ومن ثم تنعكس عمى شخصيتو، خاصة وأن المجتم
والتي  الجزئية،المعمومات  ذهمعموماتيو كبيرة وىامة وتطور تكنولوجي سريع، فكيفية نقل ى

ىامًا في تعزيز ثقة الطالب بنفسو وتعطيو مفيومًا  دوراً تتواكب مع تطور المدرسة التي تمعب 
 واضحًا عن ذاتو.
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 األعمال من كغيرىا سيمة عممية ليست التدريس عممية بأن ( 6007بدرانة ) ويبين
 أن يمكن ميمة فيي ذلك ومع إنسان، كل يد  متناول في ليست شاقة عممية فيي المختمفة،

 المدرس في ائصفالخص مزاولتيا، في المتعة ووجد إلييا ومال استيواىا من كل بيا يقوم
 بالحفظ أو والممارسة بالخبرة تكتسب وال إنسان كل في توافرىا السيل من ليس الفعال

نما فقط، والتمقين  منيم لكل البشر من فئات مع يتعامل فالمعمم فطرية، خصائص ىي وا 
 تتعدد البشر من نماذج مع يتعامل أن عممو وبحكم وعميو ومواىبو، وقدراتو وميزاتو خصائصو

 ىذه تنمية عمى والعمل الفردية الفروق ىذه ميمتو في يراعي وان يعمميم، الذين الطمبة بعدد
زالة طمسيا وعدم الفروق  إلى تنفذ معرفة يعرفو وان منيم كال يتفيم أن وعميو معالميا، وا 
 ىذه ضمن المستقمة شخصيتو يطور و المستقل كيانو فرد كل ينشئ حتى نفسو، أعماق
 .لديو الكامنة الفطرية تو واستعدادا الفردية الفروق

 طمبتو إقناع عمى قادًرا يكون أن يستطيع عندما والكفاية بالفعالية المعمم ويتصف
 حد أقصى إلى طاقاتيم يستغموا أن يعني وىذا عاِل، بمستوى الجاد بالعمل استثناء ودون
 فشل إلى يعود مدرسة أي فشل أن عمى تدل الظواىر جميع إن كما , سميمة وبطريقة ممكن
 وتدني الطمبة تسرب نسبة ارتفاع ذلك عمى والدليل الصف غرفة داخل وتصرفاتو المعمم
 األسموب أو بالطريقة العممية الموضوعات تعميم عن واالبتعاد لدييم، التحصيل مستوى
 ونوعية اجحن  بعمل ليقوموا الطمبة إقناع يستطيع من القمة المعممين ومن. لمطمبة المناسب

 . والتعميم التربية في المنشودة األىداف تحقيق إلى الوصول أجل من أكبر جيد وبذل جيدة
تقرير المجنة الدولية المعنية بالتربية في القرن الواحد  رىذا الصدد يشي وفي
يجدر بالمسؤولين عن التربية في جميع دول  انولمنظمة اليونسكو، الى  بعةوالعشرين والتا

منيا تحسين كفايات المعممين  اساسيةمن محاور  لتعميمالعالم أن يتطرقوا الى مشكمة جودة ا
 يرعدد من السياسات والتداب اداعتم طريقعن  من جية، وكيفية ممارستيا من جية اخرى

من  لتمكينيمأىميا: ان يمثل اعداد المعممين وتدريبيم شكال من اشكال التربية المستدامة؛ 
عمى المستويين النظري والتطبيقي لموفاء  لحديثةوالمينية ا ديميةاالكا اياتالكف تساباك

 (.  2997القرن الجديد )اليونسكو،  بمتطمبات
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بناء عمى ذلك في بمدان العالم اجمع عمى اختالف  ربويةاالنظمة الت وشيدت
لبرامج إعداد المعممين ورفع مستوى  نميةالمتطورة منيا والنامية مسيرات تطوير وت ستوياتيام

ذلك نرى أن الدول المتقدمة  وألجل  ،(6009التدريسية )بدران،  تأدائيم الميني لمكفايا
 أمبد وفقبتطوير برامجيا  لعمميةذلك االتجاه، وبدأت المؤسسات ا حوخطوات إيجابية ن اتخذت

في جامعة  2928عام  يةالمتحدة األمريك الوالياتالكفايات وقد كانت أولى تمك المحاوالت في 
 ىذا ،تدريب المعممين في المرحمة االبتدائية رنامجفموريدا مع انطالقة مشروع دولي سمي ب

 نذوكندا في تطبيق التدريس بالكفاءات في مدارسيا م وشيدت كل من فرنسا وبمجيكا
نجد كفاءات  ،المراد إكسابيا في نياية الطريق تالتسعينات، فوضعوا كراسات تتضمن الكفاءا

قادرًا عمى أن يحمل أو أن  الطالبوتتضمن العبارات أن يكون  الطالبمستعرضة ترتبط بمواقف 
 (.  Walker، 2000) الخيقيم ... 

لكميات  تمرفي البالد العربية فنجد أن ىناك استجابة ليذا االتجاه حيث أوصى مؤ  أما
برعاية اتحاد  م6028في أبريل  عمان( والمنعقد في  ميزنظام تعميمي مت نحوالتربية) 

الكفاية وتطويرىا لدى المعمم  ىالقائم عم االتجاهالجامعات العربية االستفادة من 
 (.  6028 الصانع،العربي)

االردن عكست وزارة التربية والتعميم اىتماميا بالمعمم عامة ومعمم المرحمة  يوف
اكاديميا، واالىتمام باساليبو التدريسية وتقويمو  موتطوير كفاياتو وبتأىي فيخاصة  الساسيةا

والتفكير  ثالذاتي والبح التفكيراكسابو ميارات  ىونقل كفاياتو من عممية الحفظ والتمقين ال
 (.   2990المبني عمى اساس العقل والمنطق والتعامل مع االخرين )يوسف، 

( أن لمممارسات التي يستخدميا المعمم أىمية كبرى ويمكن أن 6002وبين فني) ىذا
 يمي: اتتضح معالميا فيم

 كل ما توصل إليو اإلنسان عبر تاريخ البشرية الطويل، وىوالتراث الثقافي لمناشئة:  نقل -
وما نتج عن كل  وأزياءوعموم  نومعتقدات وقوانين وأنماط سموك وفنو تقاليدلغة وعادات و  نم
المختمفة سواء  بنواحييامعين لمحياة  وبمن أسم ومن مخترعات وما ترتب عمى ىذا كم كذل

 العقمية منيا أو المادية.
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جتماعية ينعكس عمى لمبيئة اال وياألثر الترب فإن: وبةتكوين االتجاىات السموكية المرغ -
فإن  كية،تكوين شخصية الفرد، واتجاىاتو العقمية والعاطفية، وتحديد أنماطو السمو 

ىذه  تكونعن طريق المعمم بواسطة التدريس، عمى أن  اتالمجتمعات تدخل ىذه االتجاى
 االتجاىات مالئمة لمعصر والمجتمع في آن واحد.

المعمم قدرا كبيرا في موضوع اإلرشاد والتوجيو، لحل مشكالت  يتحملاإلرشاد والتوجيو:  -
األسرية وتوجيييم التعميمي واختيارىم لممينة  قاتيمالطالب الصحية واالجتماعية وعال

 اداتالذي يراعي وييتم باستعد ح،تناسبيم، وذلك من خالل التدريس الفعال والناج التي
 .الطالبجوانب الشخصية في  كلعاة الفرد وقدرتو واىتماماتو ومواىبو وكذلك مرا

االجتماعية الثانية اليامة بعد  ؤسسةالمدرسة الم تعدبالصحة النفسية لمطمبة:  ىتماماال -
واالعتناء بنمو الشخصية  رعايتوالبيت، من خالل المكانة في التأثير عمى الطفل و 

 والصحيحة لمطالب. سميمةال
لقدراتيم، حتى  حصحي سمبة عمى مقاحصول الط يسوالبد أن يراعي في تدر  والمعمم

فال يصاب بالغرور وال يصاب باإلحباط أيضا، وذلك  يقية،الحق دراتوكل طالب منيم ق فيعر 
والبد أن  رج،دون ضغط من الخا لطالبالتعميمية التي يشترك فييا ا قفعن طريق تنظيم الموا

يتعرف  أنالمعمم  اوليسعى المعمم لمعرفة أسباب الفشل التي تعرض ليا بعض الطمبة، ويح
 باالضافة ن،حميا أو تحويميا إلى المختصي ولةإلى ما يعاني منو طالبو من مشكالت، ومحا

الفنية  األساليب ةعن طريق التدريس بواسط وذلكالمعمم روح البحث العممي  غرسإلى 
 (.6002إجرائيا )فني،  كيفيةونتائجيا، و  بحوثيمطالبو في  ةلمبحث، ومناقش

تكون عناصر الممارسات التدريسية متماشية بشكل جيد، الكثير من الدراسات بينت  وعندما
معنى  وتعممية لمحصول عمى تعمم ذومناحي انو من المرجح لمطمبة أن يتبنوا مداخل ونيج 

(Wang, Su, Cheung, Wong & Kwong, 2013) التدريسية  الممارسات، حيث أن
سواء داخل غرفة الصف  يما،بين فاعلالت أن تبين بحيث الطمبةالتفاعل بين المعمم و  تشجع

تحفيزىم لمتعمم ، بل يجعميم يفكرون في  و الطمبةأو خارجيا ، يشكل عاماًل ىامًا في إشراك 
أن التعمم يتعزز  وجد: الطمبةتشجع التعاون بين  التيوكذلك   ، لمستقبميةقيميم و خططيم ا

الجيد الذي يتطمب  لفالتدريس الجيد كالعمبصورة أكبر عندما يكون عمى شكل جماعي . 
وجد أن  فقد ،النشط عممالت تشجعكما أنيا  ،التشارك و التعاون و ليس التنافس و االنعزال
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ال يتعممون إال من خالل اإلنصات و كتابة المذكرات ، و إنما من خالل التحدث و  الطمبة
 مافي حياتيم اليومية، ك يقياعما يتعممونو و ربطيا بخبراتيم السابقة ، بل و بتطب بةالكتا

يعرفونو و ما ال يعرفونو  ابم الطمبةأن معرفة  إذ  ،أنيا ىي التي تقدم تغذية راجعة سريعة
 و  بحاجة إلى أن يتأمموا فيما تعمموه طمبةعمى فيم طبيعة معارفيم و تقييميا. فال اعدىمتس

أنواع عدة و  لذكاءالتي تتفيم أن ا ىيكما أنيا   ،مموايتعمموا و إلى تقييم ما تع نأما يجب 
 (6020 ،مممكة المعمم منتديات . )مختمفةأساليب تعمم  طمبةلمأن 

وخصوصا في المرحمة  –كبيرة  لمطالبفائدة وأىمية   ذات الفيزياء ادةم وكون
فإن تدريسيا الفعال يحتاج إلى كثير من ميارات   ألخرى،المواد الدراسية ا كبقية -الثانوية
المالحظة  مثلالتدريس الالزمة: ميارات شخصية تتعمق بميارات العمم األساسية  وكفاءات

 ريفاتتعمثل تفسير البيانات وال ممةوالقياس والتصنيف و...الخ ،وميارات العمم المتكا
طرائق  يذ، وميارات مينية تتعمق بتنف الخاألجرائية وضبط المتغيرات وفرض الفرضيات ....

مسماىا،  فيي تحتاج في  منأىمية واضحة   منتدريس متنوعة. إضافة إلى ما تتسم بو 
   ،الفعالة التدريسيةالتعميمية والتربوية إلى  الكثير من  الممارسات  اتدريسيا وتحقيق أىدافي

 .الممارساتسنقوم بالتركيز عمى ىذه   دورناوالتي  ب
الممارسذات التدريسذية  مسذتوىبذالتعرف عمذى   ونالبذاحثقذام خالل ىذذه الّدراسذة  ومن

والخبذرة  النذوع االجتمذاعي يذريمتغفذي ضذوء المدارس الثانوية  يالصفية لدى معممي الفيزياء ف
   .لتدريسيةا

 الّدراشة :  مشللة

التعميميذذة بالمقابذذل  المؤسسذذاتنجذذاح  ناصذذرمذذن أبذذرز ع ءلكذذفالمذذورد البشذذري ا ُيعذذد  
مذن نقذص فذي التذدريب  )قبذل مذؤتمر التطذوير التربذوي( منذ بدايذة مراحمذو بشريعانى المورد ال
فذي  والممارسذات التدريسذية الصذحيحة ،تطويره الكتسذاب الخبذرات والميذارات  جلوالتأىيل من ا

المذورد البشذري المؤىذل  ريرات الداخمية والخارجية؛ لذلك فان عذدم تذوفظل الظروف البيئية والتغ
يذذذنعكس سذذذمبًا عمذذذى قذذذد ؛ وبالتذذذالي وممارسذذذاتيم التدريسذذذية أداء المعممذذذينوالمتمثذذذل ىنذذذا فذذذي 

 برمتيا.  عميميةالتحصيل العممي لدى الطمبة والعممية الت
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 أداء المعممذذينبذذالمتعمقذذة  راسذذاتوتوصذذيات الد  لنتذذائج البذذاحثونخذذالل اسذذتقراء  ومذذن
 مفقذذد أشذذارت إلذذى أن اسذذتخدا ،( 6007بدرانذذة، ;6008،   البذذاوي) وممارسذذاتيم التدريسذذية

التحصذذيل األكذذاديمي لمطمبذذة،  تحسذذينالذذذي يذذؤدي إلذذى  ألمذذرالتدريسذذية الفعالذذة ا الممارسذذات
قذد يذؤثر  المعممذين قبذلالفعالة مذن التدريسية  الممارساتتدني استخدام   ان إلىاشارت ايضا و 

 سذذاتضذذرورة إجذذراء الدراالتذذي اوصذذت أيضذذا ب، و سذذمبا عمذذى عناصذذر العمميذذة التعمميذذة التعميميذذة 
 .  جالالمرتبطة بيذا الم

، بيدف التعرف عمى الدراسات السابقة  ياتتوص ىبناًء  عم دراسةىذه ال اءتىنا ج ومن
في ضوء الفيزياء في المدارس الثانوية  يمعمم لدىالصفية  ةالتدريسي الممارساتمستوى 
 الدراسةبيذه  يامأصبح األمر ممحًا ألجل الق ذال والخبرة التدريسية،  النوع االجتماعيامتغيري 

 باالتي: سةالسؤال الرئيس في ىذه الدرا يتحدد - سبق ما عمى وبناء ،
معممي الفيزياء في المدارس الثانوية  لدىالصفية  دريسيةالت رساتمستوى المما ما
 :ةويتفرع عنو األسئمة التالي ؟نظر مديري المدارس  وجية من

المدارس  فيمعممي الفيزياء  لدىالممارسات التدريسية الصفية  لمستوىتوجد فروق  ىل -1
 )ذكر، أنثى(؟ النوع االجتماعياالثانوية من وجية نظر مديري المدارس ُتعزى لمتغير 

معممي  لدى صفيةلمستوى الممارسات التدريسية الذات داللة إحصائية توجد فروق  ىل -2
من وجية نظر مديري المدارس ُتعزى لمتغير الخبرة  الثانويةفي المدارس  فيزياءال

 (؟فأكثر سنوات 20سنوات،  9إلى سنوات  5)أقل من خمس سنوات، من  التدريسية
معممي  لدىلمستوى الممارسات التدريسية الصفية ذات داللة إحصائية توجد فروق  ىل -3

 ينفي المدارس الثانوية من وجية نظر مديري المدارس تعزى لمتفاعل ما ب زياءالفي
 ؟ التدريسيةوالخبرة  النوع االجتماعيمتغير 

 : الدراشة أيداف

الممارسات التدريسية  مستوىىذه الدراسة بالتعرف عمى في اليدف الرئيسي  يتمثل 
مثل المتغيرات الديموغرافية  بعضفي ضوء معممي الفيزياء في المدارس الثانوية  لدىالصفية 

 المدارس.  مديريوجية نظر  نموالخبرة التدريسية  النوع االجتماعي
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 : الدراشــة أينّية

تبيين أىمية الدراسة من خالل تسميط الضوء عمى موضوع  يمكن: األينية الهظرية-أ
معممي الفيزياء في المدارس الثانوية وتأثرىا  لدى لصفيةالممارسات التدريسية ا مستوى

التعرف عمى  مستوى  ىإل تعّمد ةفيذه الدراس ،النوع االجتماعي والخبرة التدريسية  غيريبمت
إلثراء البحث  سةىذه الدرا مناالستفادة  يمكن كماالفيزياء،  لمعممي دريسيةالت الممارسات

 مراحلمن تناوليا مرحمة من  لدراسةىذه ا دمومما تق فضالً الدراسة،  عالعممي في مجال موضو 
الجامعية، كما وأنو من  ممرحمةمرحمة انتقالية ل ىيالمرحمة الثانوية و  وىيالتعميم  الميمة 

الممارسات  مستوى: ما ورئيسي، أال وى عمى تساؤل لتعرفخالل الدراسة الحالية يمكن ا
 المدارس يالثانوية من وجية نظر مدير  رسالتدريسية الصفية لدى معممي الفيزياء في المدا

 ؟الثانوية
 األينية التطبيكية: -ب

 من المتوقع أن يستفيد من ىذه الدراسة الفئات اآلتية: إذ 
التعرف عمى  لىذه الدراسة من خال نتائج من  ستفادةاال يمالفيزياء: فالمدرسين يمكن مدرسي -

 .ممارساتيم التدريسية مستوى
من خالل وضع منياج  لدراسةىذه انتائج : كما أن المديرين يمكنيم االستفادة من المدراء -

 معممي الفيزياء. التدريسية لدى  األكاديميةالممارسات لتقويم 
التعرف عمى  جلأل منيا،ء سة حال االنتيااعمى ىذه الدر  االطالع: يمكنيم الباحثون -

النتائج التي توصمت إلييا، وتساعدىم في البحث والتطوير في متغيرات أخرى تخص 
 موضوع الدراسة. 

 

 :وحمدادتًا لّدراشةا حدود

 . م6027/6028في العام الدراسي  اسةالدر  ىذه إجريت : السمانية
األردن ) الكرك الثالثة في جنوب المديريات التربية والتعميم لمحافظات  مدارس :امللانية

 . باستثناء محافظة العقبة ،الطفيمة ومعان (
األردن ) الكرك ،الطفيمة الثالثة في جنوب اللمحافظات  المدارس اتمدراء ومدير  :البشرية

 . باستثناء محافظة العقبة ومعان (



 .......................................................... الممارسات التدريسية الصفية لدى معلمي الفيزياءمستوى 

- 05 - 

من صدق  بيا من خصائص سيكومترية تعلدراسة وما تتماة اباد تتعمق :الدراشة حمددات
 عينة الدراسة وتمثيميا لمجتمع الدراسة إختياروثبات وطريقة 

 اإلجرائية: التعريفات

 الصذفين األول والثذاني الثذانوي تضذمنوالتذي ت الثانية اسيةالمرحمة الدر  ىي: الجانوية رحلةامل -
 .  سنة 28-22وتترواح أعمارىم من 

ــو الفيسيــا   - فذذي  كميذذات العمذذوم فذذي يذذاً المعممذذين الذذذين تذذم إعذذدادىم وتذذأىيميم نظر  ىذذم: معلن
)الفيزياء،الكيمياء،األحيذذذاء( ويعممذذذون مدرسذذذين لمذذذادة  الفيزيذذذاء فذذذي وزارة التربيذذذة الجامعذذذات 

 .االردنية يموالتعم
 يسذذيةممارسذذات سذذموكية تدر  إلذذىالحديثذذة فذذي التذذدريس  اىيمالمفذذ تحويذذل :التدريصــية املنارشــات

تحسذين التحصذيل المسذمكي والعممذي لذدى  ألجذل  ممذين،الدراسي من قبل المعالصف فعمية داخل 
 .الطمبة

/المذديرة المدير عمييا يحصل التي الدرجة خاللوتعرف إجرائيا من  :ةالتدريصي املنارشات مصتوى
اعتمذذذاد مسذذذتوى الممارسذذذات التدريسذذذية ضذذذمن  تذذذم وقذذذد التدريسذذذية الممارسذذذات مقيذذذاس فذذذي
 .)منخفضة ،متوسطة،مرتفعة(الثالثة لتصنيفاتا

 الصابكــة:  الدراشات

 الّدراسة بموضوعالدراسات المتعمقة  مبتقسي الباحثون يقومخالل العرض اآلتي س من
الزمني من األحدث  تسمسياحسب  ضياعر  تم ثم،  األجنيبة تالدراسا مإلى الدراسات العربية ث

 إلى األقدم :
 : الدراشات العربية:  أواًل

التدريسية ممارسات الدفت تقصي ( دراسة ى6028) الشرعو الغويري، أجرى كل من 
. معرفة طبيعة ىذه الممارساتباإلضافة إلى معممي العموم في تدريس الطمبة الموىوبين، ل
تم اختيارىم  معممًا ومعممة (20حصة عموم لدى ) (25مالحظة )أىداف الدراسة تم لتحقيق و 

باستخدام الفيديو، كما استخدم الحصص تسجياًل مدارس الموىوبين وسجمت قصديًا من 
وجود ىميا: تدني نسبة أمن ان لدراسة بينت نتائج اوقد المنيج النوعي في ىذه الدراسة. 

استراتيجيات %(، كما وقل استخدام 22الممارسات التدريسية التي تتركز حول الطالب )
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ذاتيا،  شجيع الطمبة عمى التعممحل المشكالت، وتالعقمية العميا مثل  تنمية المياراتية لتدريس
واالستقصاء في حين تم مالحظة العديد من المعممون يستخدمون أسموب العرض المباشر 
وااللقاء أي حوالي ثالثة أرباع الحصص التي تم مشاىدتيا تم أستخدام ىذا األسموب، في 

معممي العموم تتمحور حول المعمم بنسبة اكبر تقارب حين كانت أغمب الممارسات التدريسية ل
(90. )% 

التدريسية  الممارساتعمى مستوى  التعرف( دراسة ىدفت إلى 6022خميل ) اجرىكما 
العميا في مكونات القوة الرياضية في محافظة صبيا  األساسيةلمعممي الرياضيات في المرحمة 

، وىل ىناك اختالف في مستوى الممارسات التدريسية تعزى لمتغير الخبرة /السعودية
الوصفي التحميمي، وتكونت أداة الدراسة بطاقة مالحظة  المنيج. استخدمت الدراسة التدريسية 

وىي: التواصل، واالستدالل، والترابط الرياضي بذ  لمقوة الرياضية مكونة من ثالثة مجاالت
 مستوى أنأىم النتائج  بينت( معمما. و 00الدراسة من ) عينةتدريسية، و  ممارسة( 62)

بدرجة متوسط لمقوة  جاءالقوة الرياضية  مكونات في ياضياتلمعممي الر  ريسيةالتد الممارسات
 في إحصائية لةفروق ذات دا جودالرياضية ككل ولجميع مكوناتيا. واظيرت النتائج ايضا و 

لمتغير الخبرة التدريسية ولصالح المعممين الذين تزيد  تعزىالتدريسية  لممارساتا مستوى
 سنوات. (20 )عن برتيمخ

تقويم وتحديد مستوى إلى ت ىدف( دراسة 6025وفي سياق متصل أجرت الرشيد )
في الذين يدرسون الصفوف من الرابع إلى السادس الممارسات التدريسية لدى معممات العموم 

في الفروق والتحقق من ، مممكة العربية السعوديةفي ال القتصاد المعرفياوجيات تضوء 
. تدريسيةالالمؤىل العممي والخبرة تبعا لمتغيري مستوى الممارسات التدريسية لدى المعممات 

( 00ولتحقيق ىدف الدراسة تم استخدام المنيج الوصفي، كما وتكونت عينة الدراسة من )
المراكز التعميمية في الرياض، معممة من معممات العموم تم أختيارىن قصديا من بعض 

استخدمت الدراسة بطاقة المالحظة مكونة من ستة معايير لتقويم الممارسات التدريسية. 
وبينت النتائج أن مستوى ممارسة المعايير كانت بدرجة مرتفعة، وفيما يتعمق بمتغري المؤىل 

روق ذات داللة النتائج عدم وجود فأظيرت  لمعممات العمومالعممي والخبرة التدريسية 
 .  الممارسات التدريسيةفي إحصائية 



 .......................................................... الممارسات التدريسية الصفية لدى معلمي الفيزياءمستوى 

- 07 - 

 درجةعمى  التعرف إلى ىدفت دراسة( 6020) العميمات أجرىإلى ذلك  باالضافة
 المعايير ضوء في المينية لمكفايات األردن في ، الدنيا األساسية المرحمة معممي ممارسة
 ىذا ولتحقيق التربويين، والمشرفين المديرين نظر وجية من مينيا، المعممين لتنمية الوطنية
 مجال :ىي مجاالت، ستة عمى موزعة ، فقرة ( 56  (من مكونة استبانة بناء تم اليدف
 الدرس، تنفيذ ومجال لمتدريس، التخطيط ومجال الخاصة، والبيداغوجية األكاديمية المعرفة
االستبانة  وزعت، التعميم مينة أخالقيات ومجال الذاتي، التطوير ومجال التعمم، تقويم ومجال
 أظيرت .ومشرفة مشرفاً   (26)  و ومديرة، مديراً   (75)  من المكونة الدراسة عينة عمى
 في التدريسية، لمكفايات األولى األساسية المرحمة معممي ممارسة درجة أن الدراسة نتائج
 وجود عدم النتائج بينت كما .متوسطة كانت مينيا، المعممين لتنمية الوطنية المعايير ضوء
 وظيفة إلى تعزى التدريسية لمكفايات المعممين ممارسة درجة في إحصائية، داللة ذات فروق
 في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم وكذلك تربويًا، مشرفاً  أم مديراً  أكان سواء المقوم،
 .الجنس متغير إلى تعزى التدريسية لمكفايات المعممين ممارسة درجة

 لمرحمةإلى استطالع آراء معممي العموم في ا ىدفت والتي(  2006المعيمي ) دراسةاما 
حول العوامل المؤثرة في أداء المعممين لواجباتيم، طبقت ىذه الدراسة  ديةالثانوية، في السعو 

استخدم  بالدمام، الثانويةومعممة بالمدارس  مما( مع 88عمى عينة عشوائية تكونت من )
أن تؤثر عمى أداء المعممين  كنيم تيتمثل العوامل ال فقرة،(  22الباحث استبانة مكونة من )

عمى مستوى أقل مما يستحقونو ، األخذ  تعيينيم المدرسةتعاون أولياء األمور مع  عدم مثل
وضع حصصيم في أوقات متأخرة من اليوم الدراسي،  إلييم، برأي ولي األمر دون الرجوع

عن تخصصاتيم، بعد المؤسسة عن المدينة التي يعيش بيا أىل  خارجة فيم بتدريس موادتكمي
أسفرت النتائج عن وجود فروق دالة  كماالتحميمي؛  وصفيال لمنيجواستخدم الباحث ا .المعمم
 الةىذه العوامل عمى الرضا تبعًا لجنس المعمم، وعدم وجود فروق د تأثير في درجة ائياً إحص

في  المعمم تبعًا الختالف خبرة لعواملالمستوى في درجة تأثير ىذه ا فسنعند  إحصائيا
 .يسالتدر 
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 الالزمةإلى وضع تصور مقترح لمكفايات  ىدفت التي(  6002)  الحذيفي دراسة وفي
استبانة طبقت عمى  دإعدا تم الدراسة ىدف ولتحقيق. ةالعموم لممرحمة المتوسط ممعم دادإلع

في التربية العممية، ومشرفي ومعممي العموم،  صصينعينة من أعضاء ىيئة التدريس المتخ
 ووجود النتائج. وأظيرت شخصا( 072عموم وبمغت العينة ) تخصصالميدانية  لتربيةوطالب ا

أىمية في إعداد المعمم، ويوجد اتفاق  ذات وتعتبرمن الكفايات التدريسية لمعمم العموم،  عدد
الكفايات التي قدمتيا الدراسة ، وكذلك يوجد فروق  يةعمى أغمب لدراسةبين مجموعات عينة ا

بالنسبة لبعض  اللصالح أعضاء ىيئة التدريس، وكذلك الح مفي كفاية اإلعداد العممي لممعم
 واستخدامواالتجاىات،  مبادئوال: كفايات القيم  لالتربوي مث ادالكفايات الفرعية في اإلعد

 . وغيرىاالوسائل التعميمية، 
التعرف عمى  إلى ىدفتالبحرين دولة في بإجراء دراسة  (6002الدوسري )وأخيرا قام 

 ) 200 (من الدراسة. وتكونت عينة ثانويةفي التقويم الصفي بالمرحمة ال نالمعممي ساتممار 
مكونة  ستبانةا الدراسة أداةتم اختيارىم عشوائيًّا من المدارس الثانوية. تضمنت  مةمعمم ومعم

 دواتالتقويم الصفي، واأل فيالمعمم  ارساتمحاور، ىي مم(  0 )فقرة، موزعة عمى (62)من 
 ،الصفي لممعمم مالتي يستخدميا في التقويم الصفي، والمستويات المعرفية التي يقيسيا التقوي

من المعممين  لكثير. وأشارت النتائج إلى أن ا بعض المتغيرات الديموغرافية إلى ضافةباإل
يستخدمون األدوات التقميدية في تقويم طمبتيم، كاالختبارات بأنواعيا، ويستخدمون العوامل 

 لتدرجة طمبتيم في المقرر.  كما د ركبير في تقدي ل  غير المرتبطة بالتحصيل الدراسي بشك
بممارسات المعمم في  المرتبطةعمى وجود عوامل كثيرة تتحكم في  المتغيرات  ايضانتائج ال

 التقويم الصفي. 
 جهبيةاأل الدراشات

دراسة ىدفت اآلثار المنفصمة لمممارسات التعميمية  Cairns, 2019 )أجرت كارن )
"تعميمة مبنية عمى االستفسار"  PISA 2015 المستندة إلى االستقصاء والتي وصفت بناء  

دولة. تم استخالص بيانات ىذه  (29)وكيف ترتبط كل ممارسة  وتكراراىا ، بتحقيق العمم في 
وتحميميا باستخدام النمذجة الخطية اليرمية  PISA 2015الدراسة من قاعدة بيانات 

(HLM تم تقدير .)HLMs  لمطبة. الختبار مساىمة كل عنصر في درجات التحصيل العممي
يجابية  وأسفرت النتائج ان بعض ممارسات االستقصاء توجد ليا عالقة ىامة وخطية وا 
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بتحقيق العموم )خاصة العناصر التي تتضمن سياًقا لتعمم العموم( وتم الحصول عمى اثنين من 
جراء التجارب( وكان ليا عالقة منحنية  العناصر المرتبطة ارتباطا سمبيا )شرح األفكار وا 

لعمم. وأظيرت النتائج ايضا حصول الطمبة الذين يقومون بإجراء تجارب في المختبر لتحقيق ا
في بعض الدروس عمى درجات تحصيل أعمى من الطبة الذين يقومون بإجراء تجارب في 
 جميع الدروس، ىذه النتائج مصحوبة بتحميالت مفصمة لمعناصر وعالقاتيا بالنتائج العممية.  

تيدف ىذه دراسة إلى فيم  ) kekana&Gaigher,2018ودراسة كيكانا وجايكر )
الممارسة الدراسية ألربع معممي عموم لمصف السابع بعد برنامج تطوير المعممين في الخدمة، 
ىناك حاجة إلى مثل ىذه الدراسات لممساىمة في المعرفة حول فعالية برامج التطوير الميني، 

لمنمو الميني كإطار نظري، تم جمع البيانات عن  تم استخدام نموذج كالرك وىولينجسورث
طريق المقابالت ومالحظات الدرس وتحميل المستندات،وقد وجد أن كل معمم شيد نموًا مينيًا 
بطريقة مخصصة، مثل زيادة الثقة ، وتحسين المعرفة المحتوى، استراتيجيات التدريس 

المعممين بأن ممارسات الفصل لدييم والميارات العممية وتقييم التعاون الميني، وأفاد جميع 
قد تحسنت، كشفت مالحظات الدرس أن ثالثة من المعممين األربعة كانوا متحمسين وشجعوا 
المتعممين في العمل العممي، تحديات مثل نقص الموارد ، ضعف الميارات المغوية،ولوحظ 

اقتراح نموذج ُمكّيف  وجود مستويات إدراكية أعمى في األنشطة واألسئمة لجميع المعممين. فتم
 .لمنمو الميني لتمثيل التطوير الميني لمعممي العموم في المدارس التي تفتقر إلى الموارد

 ىذه ( تيدف (Aysegul Saglam; Engin, 2018 انجن و ساكالم دراسة اما
 حيث من مختمفة تعمم أساليب لدييم الذين الفيزياء مدرسو يختمف كيف تحديد إلى الدراسة

 بذ الخاصة التعمم ألساليب جرد تطبيق تم. الغرض ليذا. الفصل في التعميمية ممارساتيم
Kolb إلى يؤدي الدراسة،مما في لممشاركة تطوعوا الفيزياء في مدرًسا ) 25 (يستخدميا 
 لمفيزياء مدرسين( 2)مع العمل من مزيد مع ذروتيا بمغت لممعممين، التعمم أساليب تحديد
 طويمة لفترات المعممين مالحظة تمت العممية، ىذه في. المختمفة التعمم أساليب لدييم الذين
 المالحظة نموذج باستخدام لممالحظات األبعاد ثنائي تحميل ثم الصفية، ممارساتيم أثناء

 التي الممارسات ىي تحميميا تم التي األبعاد كانت لمدراسة، خصيًصا تطويره تم الذي الصفية
 ىذه تساىم ،(المختمفة التعمم لميارات التدريس) والتدريس التحميل في المعمم عمييا يركز
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 يوظفون المعممين أن عن الكشف الفعمية، الصفية البيئة تحميل مع األدب في الدراسة
 .بيم الخاصة التعمم أساليب عن النظر بغض مماثمة، تدريس ممارسات

دراسة ىدفت إلى فيم  (Mikeska et al , 2017) وآخرون  أجرى مكسكاكما 
فاعمية تدريس العموم ودراسة مدى ارتباط الممارسات التعميمية الخاصة بالعمم بتحصيل 
الطالب في حصص العموم لممرحمة الثانوية، ومساعدة معممي العموم عمى معرفة 
االستراتيجيات والمداخل التي يمكن استخداميا عمى أفضل وجو لتطوير المعرفة العممية 

حيث إن الفيم األفضل لكيفية ارتباط الممارسات التعميمية لمعممي العموم بتحصيل لمطمبة. 
الطمبة يمكن أن يوفر لممعممين معمومات مفيدة حول أفضل طريقة إلشراكيم في تعمم العموم 
 )ذي معنى. لتمبية ىذه الحاجة ، درست ىذه الدراسة الممارسات التعميمية التي استخدميا

األحياء الثانوي في الحصص الدراسية واستخدموا االنحدار لتحديد  معمًما في عمم(  99
الممارسات التعميمية التي تنبئ بتحقيق العموم لمطبة. كشفت النتائج أن معممي العموم الثانوية 
الذين لدييم بيئات صفية ُمدارة بشكل جيد والذين قدموا فرًصا لمطمبة لالنخراط في تجارب 

ر عرضة لزيادة تحصيميم، تشير النتائج إلى أن االىتمام بالجوانب موجية لمطمبة، كانوا أكث
العامة والموضوعية في الممارسة التعميمية لمعممي العموم أمر ميم لفيم اآلليات األساسية 
التي تؤدي إلى تدريس العموم بشكل أكثر فاعمية في الحصص الدراسية، كما وناقشت اآلثار 

 بيرفي نظم تقييم المعمم.  المترتبة عمى استخدام ىذه التدا
فيدفت الى (  (Makomosela&Eunice,2014انيس  اما دراسة ماكوموسيال و

هعتقدات هعلوي الفيزياء للورحلة الثانىية في التدريس وهوارساتهن الصفية في ايسىتى  فحص

عمى كوؤسسة للتنوية الوهنية ،فووارسات هعلوي العلىم التدريسية في غرفة الصف تدل 
، ىو مزيج من المعرفة حول الموضوع ، ( PCKمعتقداتيم ومعرفة المحتوى التربوي  )

والتربية ، والقضايا السياقية، تحدد ىذه الدراسة المجاالت التي قد يحتاج فييا مدرسو الفيزياء 
في ليسوتو إلى دعم التطوير الميني من خالل معالجة سؤال البحث وىو: كيف يصف مدرسو 

س الثانوية في ليسوتو تدريس العموم وممارستيم الفعمية؟ تم استخدام منيج فيزياء المدار 
األساليب المختمطة التي تتضمن مسًحا ومقابالت متابعة لمعممي فيزياء المدارس الثانوية 
لجمع معمومات حول سؤال البحث ىذا، تظير النتائج أن ىناك انفصاًما بين المعرفة التربوية 
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الخاصة بيم لم يتم تشكيميا  PCKممين بالمحتوى، مشيرا إلى أن لممدرسين و معرفة المع
 بشكل جيد ويمكن أن تكون بمثابة محور مركزي لتطويرىم الميني.



 .......................................................... الممارسات التدريسية الصفية لدى معلمي الفيزياءمستوى 

- 26 - 

 ,Catalano, Perucchini,& Vecchio) واجرى كل من كاتالنو وبرجيني وفيجيني
 االبتدائية والمدارس األطفال رياض في لممعممين التعميمية الممارسات لبحث بدراسة  (2013

الصف و لدعم مناخ  داخل فعالة تعميمية عمميات ضمان عمى قادرين كونوااثناء الخدمة، لي
 وجنوب ووسط شمال في الخدمة في معمماً  (007) من العينة تكونت. إيجابي مدرسي
 لممارساتا لقياسفقرة  (02) ة منمكون ستبانة، وكما تكونت اداة الدراسة من اإيطاليا

االتصال، وتنظيم الصف الدراسي، وىي: مجاالت  0مقمسة عمى  لممعممينالتدريسية 
 الدراسي الصف وتنظيماالتصال  اىميةنتائج الدراسة  كشفتالصفية.  قاتواالىتمام بالعال

 ظيرت، كما وأبالعالقات وحيث كانت مستوى ىذه الممارسات بدرجة مرتفعة مامواالىت
 .التدريس وسنوات المعمم ونوع المدرسة علنو  بالنسبة كبيرة اختالفات
 الدراشات الصابكة: لىع التعكيب

وكانت ىذه  ،باالطالع عمى الدراسات ذات الصمة بموضوع الدراسذة ونالباحث قام
عمى  ونالباحث اعمى ما توصل إليو الباحثين في ىذا المجال، كما بن لتعرفالخطوة األولى في ا

 امعمى أساسيات ومبادئ جديدة، كما وق واىذه النتائج التي توصل إلييا الباحثين وتعرف
ىذه الدراسات من أجل تطوير استبانذة معدة ليذا الغرض  منباالستعانة ببعض  ونالباحث

 نيااىذه الدراسة عن الدراسات السابقة باآلتي:  تتميزالدراسذة، كما و  تغيراتلتغطيذة كافذة م
)الكرك  األردن جنوب محافظاتومديرات المدارس الثانوية في  مديري وجيات نظرستكشف 

 موضوع الدراسة.  حول( والطفيمة ومعان 
 الباحثون قامىذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنيا دراسة وصفية تحميمية، إذ  تتميز

تمثمة في مجموعة من عمى عينة م توزيعيا وتمبتطوير أداة قياس متمثمة في )االستبانة( 
 موضوع الدراسة.   حولفي جنوب األردن  لثانويةومديرات المدارس ا مديري

تبحث حول مستوى الممارسات التدريسية الصفية  التي الحديثةىذه الدراسة من الدراسات  تعد
التدريسية،  والخبرة النوع االجتماعي  يلدى معممي الفيزياء في المدارس الثانوية وتأثرىا بمتغير 

وىذه  ؛األردن جنوبفي  المدارسلدى  حديداً في ذلك ت حثالتي تب راساتإذ أن ىناك ندرة في الد
 الدراسة تقوم ألجل تسميط الضوء عمى ذلك. 
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 الدراشة: مهًجية

 الدراشة:  مهًج

البيانات وتحميميا وتفسيرىا  جمعاستخدام المنيج الوصفي التحميمي الذي ييتم ب تمّ  
وكذلك تحميل وتفسير النتائج من  يا،وارتباطات لممتغيرات ّيةباإلضافة إلى المعالجة اإلحصائ

 خالل ارتباطيا بالواقع.
 وعيهتًا:  الدراشــة جمتنع

 نوبجمحافظات مجتمع الدراسة جميع مديري ومديرات المدارس الثانوية في  تضمن
مكونة عينة عشوائية تم اختيار (، و  650ومعان( حيث بمغ عددىم ) )الكرك والطفيمة األردن
جنوب محافظات ال( مدير ومديرة موزعين عمى مختمف المدارس الثانوية في  256من )
 حيث .6027/6028الدراسي معام لمختمف الخبرات التدريسية لتشمل كال الجنسين و األردن 

ما نسبة  أي ( مدريرة56والمديرات )%( 22( مديرا ما نسبتو )200بمغ عدد المدراء )
أقل من  عدد المدراء والمديرات من ذوي الخبرات ) بمغ ّيةالتدريس الخبرة. اما بالنسبة %(02)
عمى  26، 57، 50سنوات فاكثر (  20ومن  ، سنوات 9إلى سنوات  5من  ،سنوات 5

بناءًا عمى   مثمىال لعينةا يدىذا وتم تحد%(. 67.5%، 07.5%، 05التوالي أي ما نسبتو )
 (Sekaran, 1992)سكران  دلةمعا
 الدراشـــة:  أداة

بإعداد  ونالباحثقام الّدراسة اىداف لتنفيذ  والبيانات؛عمى المعمومات  الحصول ألجل
السابقة دراسات األدب التربوي المى ع اعتمادلقياس الممارسات التدريسية ب( استبانة) مقياس

ودقتيا ووضوحيا  ومكوناتيا ليدفياالمستجيب واعيًا  جعلفي بناءىا  وروعي في ىذا المجال،
أىداف وأسئمة  يخدموبالشكل الذي  الدراسة؛وتجانسيا بالطريقة التي تخدم غايات وأىداف 

 الدراسة.
تقيس الممارسات التدريسية لمعممي الفيزياء من  ( فقرة60)وتكون المقياس من 

، 6( فقرات سمبية وىي الفقرات )2إيجابية باستثناء )جميعيا فقرات  مدارءىم.وجية نظر 
 Scale)الخماسي بناًء عمى نموذج ليكرت  المقياسفقرات  رجتتد حيث(. 20،،7،2

Likert )،  الشخصية، والجزء  ماتعمى بيانات المعمو  ولمن جزئين، اشتمل الجزء األ تكونت و
 مستوى اإلجابة عن كلّ  تدريجبموضوع الدراسة، وقد تّم  المتعمقة الفقراتالثاني اشتمل عمى 
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درجات(،  5جدًا ) كبيرةبخمسة مستويات ىي:  ددتوح ،مقياس ليكرت الخماسي قفقرة وف
، ىذا وتم جدًا )درجة واحدة ( قميمة و)درجتين(  قميمة( تدرجا 0) متوسطة( درجات، 2) كبيرة

 مفقرات السمبية.التدرج لعكس 
 وثبات اداة الدراشــة:  صدق

 صدق املكياط:

 اتتخصصذذ األردنيذذةاألسذذاتذة فذذي الجامعذذات  مذذنعمذذى مجموعذذة  المقيذذاسعذذرض  تذذم
 ،تقذذويم الو  اس، والقيذذوأسذذاليب تدريسذذياالرياضذذيات وأسذذاليب تدريسذذيا ومنذذاىج  العمذذوممنذذاىج 
المغويذة  السذالمةأرائيذم ومالحظذاتيم فذي صذياغة الفقذرات، والدقذة العمميذة، و  بداءإلييم إ وطمب

، وفذي ضذوء مالحظذات يذاءومدى قياس كل فقرة لمستوى الممارسات الصفية لدى معممذي الفيز 
عذذادة صذذياغ تعذذديلتذذم  المحكمذذين ، حيذذث لذذم تحذذذف أي فقذذرة بعضذذيا األخذذر ةبعذذض الفقذذرات، وا 

   .  ( فقرة60وبقي العدد )
 ثبات املكياط:

 مذذدىاختبذذار )كرونبذذاخ ألفذذا( لقيذذاس  إجذذراءتذذّم  المقيذذاسأجذذل التحقذذق مذذن ثبذذات  ومذذن 
قيمذذة %( وىذذي α =86.0) لالسذذتبانةثبذذات أداة القيذذاس حيذذث بمغذذت نسذذبة االتسذذاق الذذداخمي 

 . (6020)عودة،  ةدراسألغراض ىذه ال مقبولة
 الّدراشة :  متغريات

التدريسذية الصذفية لذدى  ممارسذاتعمذى  مسذتوى ال تعرفال فيمتغيرات الّدراسة  تتمثل 
الثانويذذة فذذي  سومذذديرات المذذدار  مذذديريوجيذذة نظذذر  مذذنالثانويذذة  المذذدارسمعممذي الفيزيذذاء فذذي 

 ،النذذوع االجتمذذاعيفذذي ) المتمثمذذة ّيذذةغرافو الديم ممتغيذذراتل تبعذذاً  ناألردفذذي جنذذوب محافظذذات ال
مسذذتوى مسذذتقل و  والخبذذرة التدريسذذية كمتغيذذر النذذوع االجتمذذاعيحيذذث كذذان  (.التدريسذذيةوالخبذذرة 

 كمتغير تابع. التدريسية الصفية لدى معممي الفيزياء ممارساتال
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 املعاجلة اإلحصائية:

 Statistical Package)اإلجتماعيذة   لمعمذوم اإلحصذائيةالرزم  تم إستخدام برنامج
for Social Sciences –SPSS)عذذن أسذذئمة  ، لمعالجذذة البيانذذات إحصذذائيا لالجابذذة

الدراسذذة، حيذذث تذذم اإلجابذذة عذذن أسذذئمة الدراسذذة باسذذتخراج المتوسذذطات الحسذذابية واالنحرافذذات 
( One Way ANOVA(، واختبذار تحميذل التبذاين األحذادي )T-testالمعياريذة، واختبذار ت )

 (  ANCOVAوتحميل التباين المصاحب )
 :راشــــةالدنتائج 

وجو لمجموعة  الذي المقياسمن  جمعياتّم  التي ّيةخالل تحميل البيانات اإلحصائ من
عمى  االعتمادتّم  وقد ،جنوب األردنمحافظات  يف نويةالمدارس الثا اتومدير  مديريمن 
( 5درجة الموافقة عمى كل فقرة مقسمة إلى ) المقياس" الخماسي، إذ تضمن كرت"لي اسمقي

 عمى الحاسوب. ستجاباتىذه اال إدخالتّم  حيثفئات. 
المتوسذذط الحسذذابي لالسذذتجابات بغذذرض  احتسذذابتذذّم  سذذتجابةعمذذى الرمذذوز المعطذذاة لال وبنذذاء

، وتذذم الحكذذم عمذذى قذذيم المتوسذذط  المقيذذاسالحكذذم عمذذى درجذذة الموافقذذة لكذذل فقذذرة مذذن فقذذرات 
اعتبذذرت درجذذة الموافقذذة منحفظذذو إذا كانذذت  حيذذث ،(1"درجذذة الموافقذذة") حديذذدلغذذرض ت حسذذابيال
 . 5-0.28 إذا كانت ومرتفعة 0.27-6.02، متوسطة إذا كانت 2-6.00
 : الرئيض الدراشةاملتعلكة بصؤال  هتائجال

من وجية  في المدارس الثانوية فيزياءمعممي ال لدىالتدريسية الصفية  ارساتالمم مستوىما 
 ؟نظر مدراء المدارس

المتوسطات الستخراج  ياإلجابة عمى ىذا السؤال تم استخدام اإلحصاء الوصف ألجل
  (.2) لجدولاوكما ىي موضحة في  الحسابية واالنحرافات المعيارية

  

                                                           

 (1333=  3÷ 4= 3÷ (1-5)= )  الموافقة درجة(  1)
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 (1انجذٔل )

انًًبرضبد انزذرٚطٛخ انظفٛخ نذٖ يؼهًٙ انفٛسٚبء فٙ  انٕضط انحطبثٙ ٔاالَحراف انًؼٛبر٘ نفمراد

 انًذارش

انٕضط  انؼجــــبرح  

 انحطبثٙ

االَحراف 

 انًؼٛبر٘

درجخ 

 انًٕافمـخ

 يزٕضطخ 2..2 3.34 .ٚجذأ انحظخ فٙ انٕلذ انًحذد -1

ٔال ٚشجؼٓى ػهٗ االَزجبِ  ال ٚثٛر دافؼٛخ انطهجخ -2

 ٔانًشبركخ انفؼبنخ.

 يزٕضطخ 1.64 3.15

ٚطزخذو انزٓٛئخ انزٕجٛٓٛخ نجؼم انطهجخ أكثر لذرح ػهٗ  -3

 رٕجّٛ أضئهخ يزُٕػخ ػٍ يٕضٕع انذرش فٙ انفٛسٚبء.

 يزٕضطخ 1.65 3.13

ٚطزخذو انمظض أٔ األنؼبة أٔ األنغبز نزٕجّٛ اَزجبِ  -4

 انطهجخ َحٕ يٕضٕع انذرش. 

 يررفؼخ 1.24 3.33

ٚطزخذو انًذخم انزبرٚخٙ نزٓٛئخ انطهجخ نًٕضٕع  -5

 انذرش. 

 يررفؼخ .2.4 3..3

ال ٚٓزى ثزمذٚى انطهجخ يمذيخ يٕجسح حٕل أًْٛخ  -6

 يٕضٕع انذرش  فٙ حٛبرٓى انؼًهٛخ.

 يزٕضطخ 1.65 3.53

ال ٚحبٔر انطهجخ ثبنٕاججبد انجٛزٛخ ٔرظحٛح األخطبء  -3

 كطهٕن يذخهٙ نهذرش انجذٚذ.

 يررفؼخ  1.44 3.33

ٚطزخذو أضهٕة انزطهطم انًُطمٙ نهًبدح انؼهًٛخ  -.

 نزٓٛئخ انطهجخ ٔزٚبدح  دافؼٛزٓى نهزؼهى.

 يزٕضطخ 5..2 3.25

ٚحرص ػهٗ يراجؼخ  انطهجخ ثبنًؼهٕيبد انطبثمخ  -9

 انًررجطخ ثبنذرش انحبنٙ.

 يزٕضطخ 1.24 3.62

ٚزبثغ ردٔد أفؼبل انطهجخ ٔيالحظبرٓى يٍ حًبش  -12

 ٔاضزجبثخ، ٔاضزًزبع.

 يزٕضطخ 1.23 3.12

 يزٕضطخ 1.26 3.62 ٕٚضح  نهطهجخ األْذاف انرئٛطٛخ نهذرش -11

ٚمٕو ثبنزركٛس ػهٗ اضزخذاو انحبضٕة فٙ رذرٚص  -12

 انفٛسٚبء.

 يزٕضطخ 1..2 3.25

ٚركس ػهٗ أضبنٛت انزذرٚص األػزٛبدٚخ فٙ رذرٚص  -13

 انفٛسٚبء

 يزٕضطخ .1.6 3.12

ٚركس ػهٗ األْذاف انًؼرفٛخ انًزؼهمخ ثبنجبَت انؼمهٙ  -14

 فمط.

 يزٕضطخ 1.24 3.55

 يررفؼخ  2.52 2..3 ٚمٕو ثبنزمٕٚى انًطزًر داخم حظخ انفٛسٚبء. -15

 يزٕضطخ 1..2 2.66 فٙ انذرشٚركس ػهٗ انجٕاَت انزطجٛمٛخ  -16

 يزٕضطخ 2.94 3.62 ػهٗ انطهجخ انًزفٕلٍٛ فمط. ّٚركس اْزًبي -13

 يُخفض 1.25 2.33 ٚحذد انُزبجبد انخبطخ ثًبدح انفٛسٚبء ثذلخ. -.1

 يزٕضطخ 2.55 3.22 ثشكم فٕر٘ ٚؼسز إجبثبد انطهجخ -19

 يررفؼخ 1.46 3.92 ٚراػٙ انفرٔق انفردٚخ ثٍٛ انطالة -22

 يزٕضطخ 1.25 .3.3 انًًبرضبد ككم
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العبذذارات المتعمقذذة فقذذرات العينذذة عمذذى  دجابات أفذذراسذذتالحسذذابية إل وسذذطاتالمت تراوحذذت
الفذروق  يراعذي(  "60الفقذرة رقذم ) حصمت حيث( ،6.00-0.90ما بين )ممارسات الصفية بال

الفقذذرة رقذذم  حصذذمتوبدرجذذة عاليذذة، فذذي حذذين  0.90الفرديذذة بذذين الطذذالب" عمذذى أعمذذى متوسذذط 
وبدرجذذذة  6.00" عمذذذى أدنذذذى متوسذذذط  النتاجذذذات الخاصذذذة بمذذذادة الفيزيذذذاء بدقذذذة يحذذدد ( "28)

اسذذذتبانة جابات أفذذذراد العينذذذة حذذذول سذذذت( بذذذأن المتوسذذذط العذذذام إل2الجذذذدول ) ويظيذذذر. ةمنخفظذذذ
من متوسذط أداة  ىذا المتوسط أعمى – (6)(0.08موضوع الدراسة، بمغ )الممارسات التدريسية 

 ( .  2.05االنحراف المعياري بمغ ) سط" وأن متو طمتوس ة"بدرج -( 0القياس )
وجيذذة نظذذر المذذدراء والمذذديرات نحذذو الممارسذذات ونالحذذظ مذذن الجذذدول أعذذاله أن  كمذذا

كانذت إيجابيذة نحذو جميذع الفقذرات عذدا الفقذرة ذات الذرقم التدريسية لمعممي الفيزياء بشكل عام 
أن متوسذط الحسذابي  سببب " النتاجات الخاصة بمادة الفيزياء بدقة يحدد " ( والذي نصيا28)

، لذذا النتاجات الخاصة بمادة الفيزيذاء بدقذة وعنايذة(، أي المعمم  ال يقوم بتحديد 6.00لمفقرة )
( والتذي نصذيا 22قبل البدء بتدريس الطمبة. وكذلك الفقذرة رقذم )النتاجات الخاصة يجب تحديد 

والذذذذي بمذذذغ المتوسذذذط الحسذذذابي ليذذذذه الفقذذذرة  ،( التطبيقيذذذة فذذذي الذذذدرس نذذذبعمذذذى الجوا يركذذذز)
وعذدم االكتفذاء بالسذرد  يقيذة؛عمذى الجوانذب التطب التركيذز نبمكا رورة(، أي أنو من الض6.22)
 .ظريالن

"، أعمذذى  الفذذروق الفرديذذة بذذين الطذذالب يراعذذي( والتذذي نصذذيا " 60الفقذذرة رقذذم ) وتعذذد
والفيزيذاء بشذكل خذاص  عذام المذدراء يؤمنذون بذان المعممذين بشذكلدل عمذى أن يمتوسط والذي 

يراعوا الفروق الفرديذة بذين طمبذتيم ايمذان مذنيم بذان ىنذاك فروقذات فرديذة واضذحة بذين الطمبذة 
 والتي البد من اخذىا بعين االعتبار في التدريس وغيره. 

  

                                                           

 (5*المتوسط الحسابي من )
 3 3=  5÷  5+4+3+2+1 ( = الخماسي ليكرت لمقياس)  القياس أداة متوسط (2)
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 يمعلن لدىالصفية  التدريصيةملصتوى املنارشات ذات داللة إحصائية فروق  توجد: يل األول الصؤال

 الهوع االجتناعيملتغري  ُتعسىنظر مديري املدارط  ًةوج مو يةالفيسيا  يف املدارط الجانو

 )ذكر، أنجى(؟
لمعينذات المسذتقمة كمذا  (T-Test)  ))ت( لألجابة عن ىذا السؤال تم اسذتخدام اختبذار 

 األتي: ( 6الجدول )في 
(2انجذٔل )  

نًؼرفخ انفرٔق فٙ يطزٕٖ انًًبرضبد انزذرٚطٛخ انظفٛخ نذٖ يؼهًٙ انفٛسٚبء  (T-Test) د اخزجبر

  انُٕع االجزًبػٙرُؼسٖ نًزغٛر 

 يطزٕٖ انذالنخ tلًٛخ  االَحراف انًؼٛبر٘ انٕضط انحطبثٙ )*( انجُص

 2.494 3.39 ركر
2.55. 2.991 

 2.3.2 3.36 أَثٗ

( بانحراف 0.09الحسابي لدى الذكور بمغ ) وسط( أن ال6بيانات الجدول ) تظير
( بانحراف معياري 0.025(، فيما بمغ الوسط الحسابي لدى اإلناث )0.292معياري مقداره )

أن ىذا  وبما إحصائيًا،وىي غير دالة  0.558 (t)(. وقد بمغت قيمة 0.080) مقداره
 لمستوىإحصائيا  دالةفروق  توجدال أي انو  0.05المستوى من الداللة أعمى من مستوى 

وجية نظر  منمعممي الفيزياء في المدارس الثانوية  ىالصفية لد ريسيةالممارسات التد
 )ذكر، أنثى(.  النوع االجتماعيلمتغير  زىمديري المدارس تع

معلني  لدى صفيةملصتوى املنارشات التدريصية الذات داللة إحصائية توجد فروق  يل: الجاني الصؤال

مو وجًة نظر مديري املدارط ُتعسى ملتغري اخلربة العلنية )أقل  الجانويةيف املدارط  فيسيا ال

 (؟فأكجر شهوات 02شهوات،  9إىل شهوات  5شهوات، مو  5مو 

بذإجراء  ونقذام البذاحث ،التعرف عمى مدى احتمالية اإليجذاب والقبذول ليذذا السذؤال وألجل
 :لك( يبين ذ0والجدول ). (One-Way ANOVA) حاديتحميل التباين األ

 (: 3) انجذٔل

 انثبنث نطؤالانًزؼهمخ ثب ( One-Way ANOVA )َزبئج رحهٛم انزجبٍٚ األحبد٘ 

 يظذر

 انزجبٍٚ
 انحرٚخ درجخ

يرثؼبد  يجًٕع

 انفرٔق

 ؼبديرث يزٕضط

 انفرٔق
 انذالنخ يطزٕٖ F لًٛخ

 ثٍٛ

 انًجًٕػبد

2 1.229 2.524 3.13. 20222 

 داخم

 انًجًٕػبد

149 2.333 2.161 

  3.342 151 انًجًـٕع
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حيث بمغت  ( One-Way ANOVA )تم استخدام اختبار التباين األحادي  لقد

وبما أن ىذا المستوى  ،(0.000عند مستوى ) ائيةذات دالة إحص ىي( و 0.208) (F) قيمة
الصفية لدى  يةفروق لمستوى الممارسات التدريس توجد( )0.05من الداللة أقل من مستوى )

تعزى لمتغير الخبرة  مدارسمعممي الفيزياء في المدارس الثانوية من وجية نظر مديري ال
  ( .فأكثر سنوات 20سنوات،  9إلى سنوات  5من  سنوات،  5أقل من ) التدريسية

 فيواختبذذذار شذذذا خدامتذذذم اسذذذت فقذذذدأجذذذل تحديذذذد اتجذذذاه ىذذذذه الفذذذروق اإلحصذذذائية  ومذذذن
(Schaffe) ( يوضح ذلك. 5لممقارنات البعدية والجدول ) 

 (4) جذٔل

انفرٔق فٙ اضزجبثخ ػُٛخ  رنهكشف ػٍ يظذ (Schaffe)ثطرٚمخ شبفّٛ  ٚخانًمبرَبد انجؼذ َزبئج

 ٚخانًذارش انثبَٕ فٙ ءيؼهًٙ انفٛسٚب نذٖ انظفٛخانًًبرضبد انزذرٚطٛخ  ثًطزٕٖانذراضخ فًٛب ٚزؼهك 

  رشٔجٓخ َظر يذٚر٘ انًذا يٍانزذرٚطٛخ انخجرح  زغٛررؼسٖ نً

 انؼذد انزذرٚطٛخانخجرح  انجؼذ
ثٍٛ  انفرق

 انًزٕضطٍٛ
 انذالنخ يطزٕٖ

انًًبرضبد  يطزٕٖ

نذٖ  فٛخانظ خانزذرٚطٛ

فٙ  انفٛسٚبءيؼهًٙ 

 انًذارش انثبَٕٚخ

 بضُٕاد فً 4

 دٌٔ

53 2.14 2.24 

 2.21 2.56 53 ضُٕاد 5-9

 2.22 .2.5 42 ضُٕاد فأكثر  12

( فذذي اسذذتجابة α = 0.05) ئيةذات داللذذة إحصذذا وقذذاً ( أن ىنذذاك فر 2الجذذدول ) يظيذذر
الفيزيذذاء فذذي المذذدارس  يمعممذذ لذذدى ةالصذذفي سذذيةالتدري رسذذاتالمما مسذذتوىأفذذراد العينذذة حذذول 

 سذنوات،  5أقذل مذن ) التدريسذيةلمتغيذر الخبذرة  عذزىالثانوية من وجيذة نظذر مذديري المذدارس ت
سذذنوات  20) خبذذرات( كانذذت لصذذالح ذوي الفذذأكثر سذذنوات 20سذذنوات،  9إلذذى سذذنوات  5مذذن 

(، ويشذير ذلذك إلذى سذنوات 9إلذى سذنوات  5من ،  سنوات 5أقل من فأكثر( عند مقارنتيا مع )
توصذيل المعرفذة لمطمبذة أكثذر مذن غيذرىم وىذذا  عمذى قذادرينقذد يكونذوا  ألعمىاأن ذوي الخبرات 

بطبيعذة  يذنعكس قذدغيذرىم، وىذذا  عمقارنذة مذ يمتمكونذويعود إلذى مخذزون العمذم والمعرفذة الذذي 
 تحصيل الطمبة األكاديمي. مىع حالال
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معلني  لدىالتدريصية الصفية  ملنارشاتملصتوى اذات داللة إحصائية فروق  توجد: يل  الجالح الصؤال

 بنينظر مديري املدارط تعسى للتفاعل ما  وجًة مويف املدارط الجانوية   الفيسيا

 ؟التدريصيةواخلربة  االجتناعيالهوع متغري 
بذإجراء  وناحثقذام البذ السذؤال،ليذذا  والقبذولالتعرف عمى مدى احتمالية اإليجذاب  وألجل

 ( يبين ذلك.2والجدول ) ،(ANCOVA)المشترك  التباينتحميل 
 (: 5) جذٔل

 انكهٛخ  نذرجبدا دنًزٕضطب األحبد٘ (ANCOVA)رحهٛم انزجبٍٚ انًشزرن  زبئجَ

 يجًٕع انزجبٍٚ يظذر

 انًرثؼبد

 درجبد

 حرٚخان

 يزٕضط

 انًرثؼبد

 يطزٕٖ ف لًٛخ

 انذالنخ

 2.235 .64.22 462.153 1 462.153 انًجًٕػخ

 2.291 143.5.9 1212.222 2 1212.222 (جهٙ)لانًظبحت

   3.234 .14 119.5.2 انخطأ

    151 11296.222 انًجًٕع

داللة احصائية في متوسط الدرجة  توجود فروق ذا دم( ع5من الجدول ) يالحظ
إذ أن مستويات الداللة أعمى من مستوى الداللة  والخبرة، عيلتفاعل   النوع االجتما كميةال
(α =0.05 وىي غير دالة إحصائية وبيذا ،)عندداللة إحصائية  ذات فروقل وجود"ال  فأنو 

معممي الفيزياء في  لدىالصفية  لتدريسيةالممارسات ا لمستوى( α= 0.05) لةمستوى الدال 
ذكر وأنثى( ) النوع االجتماعي متغيريالمدارس تعزى ل ديريالمدارس الثانوية من وجية نظر م

 فأكثر(. سنوات 20سنوات،  9إلى سنوات  5من  سنوات،  5أقل من ) لتدريسيةوالخبرة ا
 الدراشة:   مهاقشة نتائج

تمخذذيص  يمكذذنو  ، ومناقشذذتيا الدراسذذة مذذن نتائذذذذذج ذهعذذرض مذذا أسذذفرت عنذذو ىذذ تاليذذاً 
 الدراسذة: أسئمة من خالل  اسةنتائج الدر مناقشة 
 معلني الفيسيا  يف املدارط الجانوية؟ لدى لصفيةا التدريصية: ما مصتوى املنارشات الرئيض الصؤال

المتعمقذذذذة الفقذذذذرات جابات أفذذذذراد العينذذذذة عمذذذذى سذذذذتإل الحسذذذذابيةالمتوسذذذذطات  تراوحذذذذت
 العينذةإلجابذات أفذراد  لعذاما المتوسذطوكان  كما( 6.00-0.90ما بين ) لممارسات التدريسيةبا

بمذغ  المعيذاريمتوسط االنحذراف  وأن( "بدرجة متوسط" 0.08بمغ ) ة،حول البعد موضوع الدراس
لذذدى معممذذي الفيزيذذاء فذذي  فيةالممارسذذات التدريسذذية الصذذ مسذذتوىآخذذر أّن " نذذى( ، بمع2.05)

 )؛ 6022)خميذل،  النتيجذة مذع جذاءت بذو دراسذة واتفقذتكذان متوسذطًا "،  ،المذدارس الثانويذة
Catalano, Perucchini,& Vecchio, 2013  حيذذث بينذذت ان مسذذتوى الممارسذذات
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، إذ بذين بذأن (6028) الشرعو الغويري، دراسة  معواختمفت  التدريسية لممعممين كان متوسط .
لمميذذارات المختبريذذة  نعاءيذذة فذذي جامعذذة  صذذمسذذتوى إتقذذان طمبذذة المسذذتوى الرابذذع  بكميذذة  الترب

 .  يالالزمة  لتدريس الفيزياء بالمرحمة الثانوية ىو مستوى متدن
 دارطيف امل لفيسيا ا علنيم لدى لصفيةا التدريصية: يل توجد فروق ملصتوى املنارشات األول الصؤال

 ؟الجانوية مو وجًة نظر مديري املدارط ُتعسى ملتغري الهوع االجتناعي )ذكر، أنجى(
 اتفروق لمستوى الممارس توجداإلحصائي يتبين بأنو ال  حميلإجراءات الت اللخ من

 النوع االجتماعيمتغير تعزى ل انويةالتدريسية الصفية لدى معممي الفيزياء في المدارس الث
المدارس، وربما السبب في ذلك يعود لحصول الذكور وجية نظر مديري  من)ذكر، أنثى( 

المعيمي  راسةمع د . وىذه النتيجة تتوافق واالناث عمى نفس البرامج التدريبية اثناء الخدمة
الثانوية في المممكة العربية  ةال فروق  لدى معممي العموم بالمرحم بأنو( ، إذ بين 6002)

 .الجنسضا الوظيفي ُتعزى لمتغير يخص  الر  فيماالسعودية،  
 املدارطتوجد فروق ملصتوى املنارشات التدريصية الصفية لدى معلني الفيسيا  يف  ل: يالجاني الصؤال

 ىلإ 5)أقل مو مخض شهوات، مو  التدريصيةالجانوية مو وجًة نظر مديري املدارط ُتعسى ملتغري اخلربة 

 ؟شهوات فأكجر( 02مو شهوات،  9

 تدريسيةال مارساتلمستوى الم فروقوجود  تبينالتحميل اإلحصائي  تإجراءاوبعد 
الثانوية من وجية نظر مديري المدارس تعزى  دارسمعممي الفيزياء في الم لدىالصفية 

 20سنوات، أكثر من  9لىإ سنوات 5سنوات، من  5أقل من ) التدريسيةلمتغير الخبرة 
حيث كانت لصالح الخبرة التدريسية األعمى وىذا يعود الى تراكم المعارف والمعمومات  سنوات(

المتعمقة بمينة التدريس ،إضافة الى البرامج التدريبية التي يخضع ليا المعممين اثناء الخدمة 
خبرة المعممين التدريسية وممارساتيم نعكس إيجابيا عمى توتزيد مع زيادة الخدمة وبالتالي 

 6022ما توصمت إليو  دراسة )خميل ،   معتتوافق  النتيجةوىذه  ، يمية التعمميةالتعم

Mikeska et al ,2017& ) إذ بينت الدراسة بأن ىناك فروق فيما يخص متغير الخبرة
 لمميارات األكاديمية. 
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معلني الفيسيا  يف املدارط  لدى ية: يل توجد فروق ملصتوى املنارشات التدريصية الصف الجالح الصؤال

 واخلربة الهوع االجتناعيالجانوية مو وجًة نظر مديري املدارط تعسى للتفاعل ما بني متغري 

 ؟التدريصية
اإلحصائي عدم وجود فروق ذات  يلالتحم اءاتالقيام بإجر  خالل منالباحثون  الحظ

 وياتإذ أن مست والخبرة، النوع االجتماعي علداللة احصائية في متوسط الدرجة الكمية لتفا
وجود لفروق  ال أيإحصائية  الةد غير(، وىي α =0.05الداللة أعمى من مستوى الداللة )
الممارسات التدريسية الصفية  مستوى( لα= 0.05 ) اللةذات داللة إحصائية عند مستوى الد

النوع  يريالفيزياء في المدارس الثانوية من وجية نظر مديري المدارس تعزى لمتغ ميلدى معم
سنوات  20سنوات،  9-5من  ون،سنوات فما د 2)ذكر وأنثى( والخبرة التدريسية) االجتماعي
 (Okhee Lee,1995 كل من  دراسة نتيجة مع النتيجة ىذه تتفقكما  ،فأكثر(" 

Makomosela&Eunice,2014)  & فيما يخص التفاعل ما  قال توجد فرو وبينت بأنإذ
تتعمق بثقافة المعمم والجيد الذي  ةألن الممارسات التدريسي وذلك.والخبرة الجنسبين  متغيري 

 ريبذاتي او من خالل برامج التد جيدكان ال إنالتدريس  جالمواكبة الجديد في م فييبذلو 
 .الخدمةاثناء 

 واملكرتحات:   التوصيات

 باآلتذذي:  توصي الحاليةالنتائج السابقة، فإن الدراسة  ءضو  في 
تتعمق  الفيزياء مادةورش عمل وحصص إرشادية لمعممين بعقد الدراسة  توصي -1

 لمعممي الفيزياء.   الصفية ةالتدريسي اتالممارسب
 جنوبمحافظات ال في الثانوية لممرحمة ياءالفيز  مادةإلحاق معممي ومعممات  ضرورة -2

 .يةممارساتيم التدريس لتحسين متخصصة يةدورات تدريب في ناألرد
القائمين عمى خدمة القطاع التربوي بتبني استراتيجيات تعمل عمى تدعيم  حث   -3

في جنوب محافظات الفي  لفيزياءا  مادةاإليجابية لدى معممي ومعممات  مارساتالم
 األردن.

في في مواد دراسية أخرى  التدريسيةجديدة في مجال الممارسات دراسات إجراء  ضرورة -4
 الرياضيات وغيرىا من المواد األخرى. مادةالعموم و 

 ذات الصمذة. اتنتائج الدراسة عمى القطاع تعميم -5
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