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ملخص:
هدفت الدرا�سة للتعرف اإىل اجتاهات املعلمني نحو ا�ستخدام 
ا�سرتاتيجيات التدري�ص احلديثة يف حمافظة اإربد. ولتحقيق اأهداف 
ا�ستخدام  نحو  املعلمني  اجتاهات  مقيا�ص  الباحث  طور  الدرا�سة 
ا�سرتاتيجيات التدري�ص احلديثة، وتكون املقيا�ص من )25( فقرة. 
ا�ستملت العينة على )1120( معلمًا ومعلمة، منهم )448( ذكور، 
اإناث. اختريت العينة بالطريقة الع�سوائية الطبقية من  و )672( 
معلمي مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة اإربد للعام الدرا�سي 

2016م.  /2015
اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن اجتاهات املعلمني نحو ا�ستخدام 
ذوي  ن�سبة  التايل:  النحو  على  كانت  التدري�ص  ا�سرتاتيجيات 
الجتاه اليجابي كانت )29 %(، وذوي الجتاه ال�سلبي )31.5 
نتائج  ك�سفت  كما   .)%  39.5( املحايد  الجتاه  وذوي   ،)%
)α  =0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  يوجد  باأنه  الدرا�سة 
ل�ستخدام املعلمني ل�سرتاتيجيات التدري�ص احلديثة تعزى للجن�ص 
اإح�سائية  انه ل يوجد دللة  والتفاعل بني اجلن�ص واخلربة، كما 
النتائج  فاإن  واأخريا  للخربة.  يعزى   )α م�ستوى)0.05=  عند 
الدللة)0.05=  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  يوجد  ل  اأنه  تظهر 
تعزى  احلديثة  التدري�ص  ل�سرتاتيجيات  املعلمني  ل�ستخدام   )α

للموؤهل العلمي، والتخ�س�ص.
اجتاهات  التدري�ص،  ا�سرتاتيجيات  املفتاحية:♦ الكلمات♦

املعلمني، ا�سرتاتيجيات التدري�ص احلديثة.
The Attitudes of Teachers towards Modern Teach-

ing Strategies at Governorate of Irbid.

Abstract:

This study aimed at identifying the attitudes of 
teachers towards modern instructional strategies at 
Irbid governorate. To achieve the aim of the study, 
the researcher developed a scale of (25) items for 
teachers attitudes towards modern instructional 
strategies. The sample of the study consisted 
of (1120) teachers (448 male and 672 female) 
stratified randomly selected from the teacher of 
Irbid governorate public schools for the academic 
year 20152016/.

The results of the study revealed that the 
attitudes of teachers towards modern instructional 
strategies were as follows: (29%) for those who 
had positive attitude, (31.5%) for those who had 
negative attitude, (39.5%) for those who had neutral 
attitude. The study also revealed that there were 
significant differences at (a= 0.05) for the teachers 
attitudes towards using modern instructional 
strategies due to sex and interaction between sex and 
experience, so there was no significant differences 

due to experience at (a= 0.05). Finally, the results 
revealed that there were no significant differences 
at (a= 0.05) for teachers attitudes towards using 
instructional strategies due to qualification and 
specialization.

Keywords: Instructional Strategies, Teachers 
Attitudes, Modern Instructional Strategies.

مقدمة:
اأ�سهم ع�رش الثورة املعرفية مبا ي�سمله من تطور هائل يف 
و�سائل الت�سال، وتكنولوجيا التعليم، وحو�سبة املناهج، وانت�سار 
اإ�سرتاتيجيات  يف  النظر  اإعادة  اإىل  الف�سائيات  وعامل  النرتنت، 
تبني  اأ�سبح  املعرفة،  عامل  يف  الهائلة  التطورات  ومع  التدري�ص. 
النظام  لتطوير  هدفًا  ومتنوعة  حديثة  تدري�ص  ا�سرتاتيجيات 
التعليمي ب�سكل عام، والطالب ب�سكل خا�ص، فيتحول من متلقي 
�سلبي للمعرفة اإىل م�سارك ا�سرتاتيجي ون�سط يف العملية التعليمية 
التعلمية. تن�سجم الإ�سرتاتيجيات احلديثة يف التدري�ص مع التطور 
بنظرياتها  املعرفية  املدر�سة  قادته  الذي  التحول  بعد  املعريف 
الأكرث ان�سجامًا وواقعية مع حاجات وقدرات الطالب يف خمتلف 

م�ستوياتهم املعرفية )قطامي، 2012(.
يف  نوعية  نقلة  التدري�ص  اإ�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  وميثل 
من  الرتبوي،  الفكر  حتول  بعد  خ�سو�سًا  احلديثة،  الرتبية  عامل 
لها  كمي�رش  دوره  اإىل  للمعرفة  كناقل  املعلم  دور  على  الرتكيز 
وم�رشفًا، وموجهًا، اإذ مل تعد الطرائق القدمية القائمة على التلقني، 
اأمرا جمديًا،  احلافظة  وقيا�ص  باملعلومات،  الطلبة  اأدمغة  وح�سو 
اإىل قرية �سغرية بف�سل  العامل  اآفاق املعرفة، وحتول  ات�ساع  مع 
ا�ستخدام  ا�ستلزم  الذي  الأمر  والتكنولوجي،  املعريف،  النفجار 
طرٍق اأكرث حداثٍة وفاعلية، ت�سهم يف تنمية التفكري وتطوير الذات 
مبا يخدم اأهداف املرحلة، ويلبي احتياجات الطلبة واملجتمعات 

)جابر، 2010(.
تو�سع  التي  العمل  خطة  اإىل  اإ�سرتاتيجية  كلمة  وت�سري 
لتحقيق اأهداف مر�سومة �سلفًا، ت�سمح بتحقيق الأهداف املرغوب 
فيها، فهي طريقة تدري�ص تعتمد على جمموعة من املهارات التي 
ينبغي اأن يتقنها املعلم ليت�سنى له اإجناح مهمته والقيام بدوره، 
وكل اإ�سرتاتيجية من اإ�سرتاتيجيات التدري�ص تت�سمن عدداً من طرق 
اإ�سرتاتيجيات  اإىل فاعلية  اأدى ذلك  اأتقنها املعلم  التدري�ص، كلما 
اإىل   )2003( زيتون  واأ�سار   .)2003 )زيتون،  احلديثة  التدري�ص 
اإىل  منها  واحدٍة  كل  ت�ستند  للتدري�ص،  حديثة  اإ�سرتاتيجيات  عدة 
اإ�سرتاتيجية  املبا�رش،  التدري�ص  منها)اإ�سرتاتيجية  نذكر  نظرية، 
اإ�سرتاتيجية  التعاوين،  التعلم  اإ�سرتاتيجية  املحا�رشة-املناق�سة، 
امل�سكالت(، وحدد )جوي�ص ويل  اإ�سرتاتيجية حل  البنائي،  التعلم 
اأخرى  جمموعة   )Joyce; Weil & Calhoun, 2009( وكالهون( 
من اإ�سرتاتيجيات التدري�ص )اإ�سرتاتيجية ال�ستق�ساء، اإ�سرتاتيجية 
الأ�ستات؛  تاآلف  اإ�سرتاتيجية  الكت�ساف،  اإ�سرتاتيجية  ال�ستقراء، 
التعلم  اإ�سرتاتيجية  الدور،  لعب  اإ�سرتاتيجية  الإبداعي،  التفكري 

الإتقاين(.
اإن التحول يف الفكر الرتبوي رافقه اجتاهات جديدة،نادت 
بالتجديد واإتباع اأ�ساليب حديثة يف التدري�ص والتن�سئة،ومن هنا 
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حظيت الجتاهات باهتمام كبري،ل لتمثيلها طرفني متناق�سني 
فح�سب، ولكن ملا ت�سكله من اأهمية بالغة يف توجيه ال�سلوك، والتنبوؤ 
بالن�سبة  واخلارجية  الداخلية  الأحداث  اإزاء  الت�رشف  بطريقة 
للفرد.ول يقف احلد هنا فح�سب واإمنا ي�سفي الفرد حت�سينات على 
الجتاه من حيث الإيجاب وال�سلب، اأو املوافقة،اأو املعار�سة، فهي 
به  وتتنباأ  ال�سلوك  توجه  التي  املعرفية،  الدافعية  حالت  اإحدى 
التدري�ص  اإ�سرتاتيجيات  نحو  املعلم  باجتاهات  فالعلم  م�ستقباًل. 
احلديثة يك�سف عن حقيقة ال�ستخدام الفعلي لها، وحتديد النظرة 
الأهداف  وحتقيق  التعليم،  منظومة  اإجناح  يف  ي�سهم  اليجابية 
التعلمية  التعليمية  العملية  املن�سودة من تطوير ملختلف جوانب 

وحت�سينها )املجيدل وال�رشيع، 2012(.
به  مير  ما  على  بناء  يتكون  نف�سي  ا�ستعداد  والجتاه: 
ال�سخ�ص من خربات، وميكن اأن توؤدي يف النهاية اإىل اإحداث تغيري 
Krech & Cru- )  جمال الجتاه. ويعرفه )كرت�ص وكريت�سفلد( 

chfield, 2011( انه تنظيم م�ستقر للعمليات الدافعية والنفعالية 

عامله  مو�سوعات  نحو  ال�سخ�ص  لدى  واملعرفية  والإدراكية 
التعريفات  هذه  خالل  ومن  ال�سيكولوجي.  اأو  الفردي  اخلا�ص 
نف�سي  تنظيم  الجتاه:  باأن  للباحث  يت�سح  لالجتاه  املختلفة 
يعتقدها  التي  للمعتقدات  الن�سبي،  ال�ستقرار  �سفة  له  مكت�سب، 
نحوه  لال�ستجابة  ويهيئه  موقف،  ما،اأو  مو�سوع  جتاه  الفرد 
ا�ستجابة تر�سيه. ومتثل الجتاهات قوة مثرية يف �سخ�سية الفرد، 
متتاز بدرجة من الثبات تنعك�ص ب�سورة اأو باأخرى على قراراته 
 .)2009 )الفقيه،  حياته  من  متعددة  جوانب  ومت�ص  احلياتية، 
وتت�سم الجتاهات باأنها مبادئ حتكم تكوين وفل�سفة الفرد نحو 

مو�سوعات خا�سة به،اأو باملجتمع)�سويف، 2010(.
تنمو الجتاهات عن طريق التن�سئة الجتماعية بالتحديد، 
فهي متثل الإطار العام الذي يعد الإن�سان للحياة يف جمتمعاته 
التفاعل  عملية  حدود  ر�سم  يف  الثقافة  ت�سهم  املختلفة.كما 
كاأ�سا�ص  باجتاهات معينة  اأفرادها  الجتماعي من خالل مت�سك 
ل�سياغة التوقعات التي ت�سهل عملية التفاعل الجتماعي، وبهذا 
تف�رش الجتاهات على اأنها متثيل نف�سي لآثار املجتمع والثقافة، 
مبعنى اإن الفرد يكت�سب من ثقافته وجمتمعه الجتاهات النف�سية 
اأو  به  اخلا�سة  كانت  �سواء  املختلفة  املو�سوعات  نحو  املنا�سبة 
التفاعل  لعملية  2008(.بالإ�سافة  )ال�سيد،  الأ�سياء  اأو  الآخرين، 
ملو�سوع  املبا�رش  بالتعر�ص  تنمو  الجتاهات  فان  الجتماعي 
نف�ص  يحملون  الذين  الآخرين  مع  التفاعل  اأو من خالل  الجتاه، 
ما،  مو�سوع  نحو  ال�سلبية  الجتاهات  يف�رش  ما  وهذا  الجتاه، 
هوؤلء  مع  التعامل  اأثناء  اكت�سبها  التي  اخلربة  خالل  من  ويظهر 
مبا  الآباء  )Ross, 2008(.وي�سهم  املوا�سيع  اأو  الأ�سخا�ص، 
الجتاهات  تكوين  يف  اجتماعية  تن�سئة  اأ�ساليب  من  يحملونه 
اجتاهات  يخلقون  املت�سلطون  فالآباء  ال�سلبية،  اأو  اليجابية، 
�سلبية لدى اأبنائهم نحو البيئة التي يعي�سون بها، مفادها القهر، 
وال�سطهاد، وخلق تكوينات نف�سية م�سبعة بالتع�سب، والنغالق 
الفكري، واله�سا�سة النف�سية، و�سهولة التاأثر باخلرافات، والأفكار 

الالمعقولة )�سويف، 2010(.
كما تلعب نظريات التعلم دوراً هامًا يف اكت�ساب الجتاهات، 
باأهمية  توؤمن  والتي  الكال�سيكي  الإ�رشاط  نظريات  من  انطالقًا 

تكرار القرتان لفرتة زمنية معينة مع ا�ستخدام التعزيز، كاأ�سا�ص 
الإ�رشاط  التعلم. وبينت نظرية  الروابط اجلديدة، وحدوث  لتكوين 
ال�سلوك  ت�سكيل  يف  التعزيز  جداول  اأهمية  )الإجرائي(  الو�سيلي 
الجتماعي  التعلم  نظرية  تقل  ول  اجلديدة.  ال�ستجابات  وتعلم 
اكت�ساب الجتاهات من خالل  �سابقاتها يف  اأهمية عن  املعريف 
عملية مالحظة �سلوك النموذج )القدوة(، واأهمية اخلربات الإبدالية 

يف اكت�ساب الجتاهات )اأبو عالم، 2014(.
تغريها  اأو  وتعديلها،  الجتاهات  اكت�ساب  فان  ذلك  ومع 
الفرد  حميط  من  ومتعلمة  مكت�سبة  اأنها  ُعرف  لطاملا  ممكن،  اأمر 
 )76( هناك  اأن  اإىل  )كامبل(  اأ�سار  فقد  والجتماعي،  النف�سي 
لو�سف  النف�ص  علماء  ي�ستخدمها  معانيها  تتداخل  م�سطلح 
املكت�سبة،  الدوافع  القيم،  منها:الجتاهات،  الجتماعية  الدوافع 
ارتبطت  فاإذا  اأن تكون فردية،  وميكن تعديل الجتاهات �رشيطة 
بقيم دينية ي�سبح من الع�سري تغريها، وحتتاج اإىل جهود م�سنية، 
القيم  اأن�سقة  من  بن�سق  النف�سي  الجتاه  ارتباط  ذلك  اإىل  اأ�سف 
تعقيداً  اأكرث  جهود  تتطلب  حيث  نف�سه  عن  الفرد  بفكرة  املتعلقة 
خالل  من  معرفيًا  بعداً  ياأخذ  الجتاه  وتغري  تغريها.  ملحاولة 
تغيري معتقدات الفرد اأو العن�رش الوجداين لديه، فاإذا تغري اأحدهما 

ل تغري الآخر )�سويف، 2010(. �سههَّ
معرفة  التدري�ص  ميدان  يف  الرتبية  علماء  ي�ستثمر 
الجتاهات بو�سفها هدفًا تربويًا، لتحقيق العديد من التعديالت 
يف ال�سلوك لتن�سجم مع الأهداف الرتبوية ال�سامية من اأجل اإعداد 
وحتقيق  الب�رشية،  التنمية  يف  العطاء،والإ�سهام  على  قادر  جيل 
لجتاهات  املعلمني  فامتالك  ولالآخرين،  له  النف�سي  الرفاه 
حت�سني  يف  ي�سهم  احلديثة  التدري�ص  اإ�سرتاتيجيات  نحو  ايجابية 
من  للعديد  النف�سي  التكيف  وي�سهل  ومكوناته،  التعليم  اأنظمة 
)وزارة  احلديثة  التدري�ص  اإ�سرتاتيجيات  راأ�سها  وعلى  املتغريات، 
الإيجابية  املعلمني  اجتاهات  2006(.وتنتقل  والتعليم،  الرتبية 
اإىل الطلبة عرب عملية التفاعل الجتماعي ومن خالل اأثر القدوة، 
الطلبة  تن�سئة  يف  الوحيد  املتغري  وحدها  املعلم  اأقوال  تعد  ول 
فقط، بل ت�سهم الأفعال والجتاهات اأي�سا يف تعلم الطلبة لأمناط 
رفع  على  تعمل  خمتلفة،  مو�سوعات  جتاه  ومواقف  �سلوكية 
دافعيتهم وتنمية حبهم اأو كرههم لأ�ساليب التدري�ص امل�ستخدمة، 
من  الرتبوية،  للعملية  النهائي  املخرج  على  بالتايل  وانعكا�سها 
هنا جاءت هذه الدرا�سة لبيان اجتاهات املعلمني نحو ا�ستخدام 

اإ�سرتاتيجيات التدري�ص احلديثة مدار�ص تربية حمافظة اربد.

مشكلة الدراسة
فر�ست التحديات احلديثة يف جمال التطوير الرتبوي تغرياً 
حموراً  املعلم  كون  من  التحول  فبداأ  واملعلم،  املدر�سة  دور  يف 
العملية  حمور  الطالب  اعتبار  اإىل  التعلمية  التعليمية  للعملية 
مي�رش  اإىل  للمعلومات  وناقل  ملقن  ومن  التعلمية،  التعليمية 
عملية  يف  ا�سرتاتيجي  �رشيك  املتعلم  واأ�سبح  ومر�سد،  وموجه 
اأ�ساليب  يف  تطوير  رافقه  الرتبوي  الفكر  يف  التحول  هذا  التعلم، 
تغيري  اإىل  الفعلية  بالدعوة  الثورة  وبداأت  املتبعة،  التدري�ص 
والتلقني،  احلفظ  على  القائمة  املتبعة،  التدري�ص  اإ�سرتاتيجيات 
باإ�سرتاتيجيات حديثة تخدم املرحلة اجلديدة يف التعليم، وتنمي 
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اأدى  تفكري الطلبة، وتعمل على تطوير الأبنية املعرفية لهم، مما 
اإىل ظهور اجتاهات متباينة نحو اإ�سرتاتيجيات التدري�ص احلديثة 
يف  الجتاهات  تلعبه  الذي  الدور  ولأهمية  وموؤيد،  معار�ص  بني 
وت�سكيل  املتوقعة،  ال�سلوكيات  وحتديد  الإن�ساين،  الفكر  ت�سكيل 
اجتاهات  لتق�سي  الدرا�سة  هذه  جاءت  املختلفة،  الفعل  ردود 
اإ�سرتاتيجيات التدري�ص احلديثة يف حمافظة اربد،  املعلمني نحو 

ومن خالل الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
1♦ ما هي اجتاهات املعلمني يف حمافظة اربد نحو ا�ستخدام .

اإ�سرتاتيجيات التدري�ص احلديثة؟
2♦ نحو . اربد  حمافظة  يف  املعلمني  اجتاهات  تختلف  هل 

ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�ص احلديثة باختالف اجلن�ص، 
واخلربة؟

3♦ نحو . اربد  حمافظة  يف  املعلمني  اجتاهات  تختلف  هل 
ا�ستخدام اإ�سرتاتيجيات التدري�ص احلديثة باختالف املوؤهل 

العلمي، والتخ�س�ص؟
ولالإجابة على اأ�سئلة الدرا�سة انطلق الباحث من الفر�سيات 

التالية:

فرضيات الدراسة
1♦ . α=( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 

ا�ستخدام  نحو  املعلمني  اجتاهات  متو�سطات  يف   )0.05
اإ�سرتاتيجيات الدرا�سة احلديثة تعزى ملتغري اجلن�ص واخلربة.

2♦ . α=( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
ا�ستخدام  نحو  املعلمني  اجتاهات  متو�سطات  يف   )0.05
اإ�سرتاتيجيات الدرا�سة احلديثة تعزى ملتغري املوؤهل العلمي 

والتخ�س�ص.

أهمية الدراسة
املو�سوع،  ح�سا�سية  من  اأهميتها  الدرا�سة  هذه  تكت�سب 
اأهم  حيال  القرارات  واتخاذ  التف�سيل  بجوانب  وارتباطه 
املو�سوعات على امل�ستوى الفرد واجلماعة، وال�سيا�سة الرتبوية، 
ولرتباطها ب�سلوك كل من املعلم واملتعلم داخل الغرفة ال�سفية، 
ومدى تاأثريها على خمرجات العملية التعليمية التعلمية، وكذلك 

من ندرة الدرا�سات التي تناولت املو�سوع، وتعار�ص نتائجها.
تقدمي  خالل  من  تطبيقية  اأهمية  الدرا�سة  هذه  وتكت�سب 
املتعلقة  املفاهيم  وتطوير  حت�سني  عملية  يف  تفيد  معلومات 
بالجتاهات نحو اإ�سرتاتيجيات التدري�ص، والتي هي �سلب عملية 
يف  ت�سهم  برامج  وبناء  ككل،  ف�سلها  اأو  التعليم  منظومة  جناح 

تفادي الأخطار املرتتبة على اإهمال هكذا مو�سوع.

أهداف الدراسة
1♦ التعرف اإىل اجتاهات املعلمني نحو ا�ستخدام اإ�سرتاتيجيات .

التدري�ص احلديثة يف حمافظة اإربد.
2♦ العلمي، . املوؤهل  اخلربة،  )اجلن�ص،  املتغريات  اأثر  بيان 

ا�ستخدام  نحو  املعلمني  اجتاهات  على  التخ�س�ص( 

اإ�سرتاتيجيات التدري�ص احلديثة يف حمافظة اإربد.

تعريف املصطلحات
جمموعة ♦◄ عن  عبارة  احلديثة:♦ التدري�س♦ اإ�سرتاتيجيات♦

الغرفة  داخل  املعلم  ي�ستخدمها  التي  الطرق  اأو  اخلطوات،  من 
ال�سفية لتحقيق اأهداف من�سودة )زيتون، 2003(.

الجتاهات:♦عبارة عن ا�ستجابة مكت�سبة من الفرد نحو ♦◄
اأو �سالبة وذلك ح�سب  مو�سوع ما، وقد تكون ال�ستجابة موجبة 
الدرا�سة  بهذه  )Pickens, 2013(ويقا�ص  ال�سابقة  الفرد  خربات 
بالدرجة التي يح�سل عليها املعلم على مقيا�ص الجتاهات نحو 

ا�ستخدام اإ�سرتاتيجية التدري�ص احلديثة.

حدود الدراسة
1♦ حدود ب�رشية:اقت�رشت هذه الدرا�سة على عينة من املعلمني .

يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة اإربد حيث �سمت 
الطيبة  التالية: مديرية الرتبية والتعليم للواءي  املديريات 
عبيد،  بني  للواء  والتعليم  الرتبية  ومديرية  والو�سطية، 
الرتبية  ومديرية  الأوىل،  لإربد  والتعليم  الرتبية  ومديرية 

والتعليم للواء املزار ال�سمايل.
2♦ حدود مكانية: اأجريت هذه الدرا�سة يف حمافظة اإربد..
3♦ الدرا�سي . العام  يف  الدرا�سة  هذه  اأجريت  زمانية:  حدود 

2016  /2015
4♦ حدود علمية: ا�ستخدمت الدرا�سة مقيا�ص اجتاهات املعلمني .

قام  والذي  احلديثة،  التدري�ص  اإ�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  نحو 
الأدب  يف  املقايي�ص  على  الطالع  بعد  ببنائه  الباحث 

ال�سابق، ودللت �سدقه وثباته.

الدراسات السابقة

الدراسات العربية

قام خليفات )2010( بدرا�سة هدفت اإىل الك�سف عن اجتاهات 
معلمي الفيزياء يف الأردن نحو اإ�سرتاتيجيات التدري�ص والتقومي 
الجتماعي،  النوع  من  كل  واأثر  العلوم،  منهاج  يف  املت�سمنة 
تلك  نحو  اجتاهاتهم  على  التدري�سية  واخلربة  العلمي،  واملوؤهل 
ومعلمة  معلم   )304( من  الدرا�سة  عينة  تكونت  الإ�سرتاتيجيات. 
نتائج  اأظهرت  عمان.  العا�سمة  يف  العلوم  منهاج  يدر�سون  ممن 
من  واليجابية  ال�سلبية  الجتاهات  ذوي  ن�سبة  ت�ساوي  الدرا�سة 
 33.55( وبلغت  والتقومي  التدري�ص  اإ�سرتاتيجيات  نحو  املعلمني 
 ،)%  32.90( بلغت  املحايدة  الجتاهات  ذوي  ن�سبة  واأن   ،)%
اإح�سائيا يف اجتاهات املعلمني  كذلك فاإنه ل يوجد فروق دالة 
ك�سفت  كذلك  العلمي.  واملوؤهل  الجتماعي  النوع  ملتغري  تعزى 
نتائج الدرا�سة عن وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف اجتاهات 

املعلمني تعزى ملتغري اخلربة ول�سالح الإناث.
عن  الك�سف  اإىل  هدفت  درا�سة   )2002( الأن�سار  واأجرى 
اإ�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  نحو  الأوىل  ال�سفوف  ملعلمني  اجتاهات 
يف  ومعلمة  معلم   )530( من  العينة  وتكونت  القراءة.  تدري�ص 
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د. عماد فيصل هالل العزاماجتاهات املعلمني نحو استخدام استراتيجيات التدريس احلديثة في محافظة إربد

من  الجتاهات  مقيا�ص  الدرا�سة  وا�ستخدمت  الريا�ص.  مدار�ص 
املعلمني  اجتاهات  اأن  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  الباحث.  اإعداد 
كانت  القراءة  تدري�ص  اإ�سرتاتيجيات  نحو  الأوىل  ال�سفوف  يف 
ذات دللة  يوجد فروق  باأنه ل  الدرا�سة  نتائج  ايجابية، وك�سفت 
ا�ستخدام  نحو  الأوىل  ال�سفوف  معلمني  اجتاهات  اإح�سائية بني 
الدرا�سي،  ال�سف  ملتغري  تعزى  القراءة  تدري�ص  اإ�سرتاتيجيات 

التخ�س�ص، �سنوات اخلربة.
اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  درا�سة   )1996( الأ�سمر  اأجرى 
اجتاهات معلمني العلوم يف مدار�ص حمافظة نابل�ص للمرحلتني 
من  العينة  وتكونت  التعليم.  تقنيات  نحو  والثانوية  الأ�سا�سية 
م�ستوى  اأن  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  ومعلمة.  معلم   )169(
واأن  مرتفعًا،  كان  التعليم  تقنيات  نحو  العلوم  معلمي  اجتاهات 
هناك فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطات اجتاهات معلمي 
مل  حني  يف  املرحلة،  ملتغري  تعزى  التعليم  تقنيات  نحو  العلوم 
تكن هناك فروق ذات دللة اإح�سائية يف اجتاهات معلمي العلوم 
نحو تقنيات التعليم تعزى ملتغريات، النوع الجتماعي، واخلربة، 

واملوؤهل العلمي.

الدراسات األجنبية

قام اأومولر )Omolara, 2015( بدرا�سة هدفت اإىل الك�سف 
التدري�ص  اإ�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  نحو  املعلمني  اجتاهات  عن 
التعاوين يف املواد الجتماعية. تكونت الدرا�سة من )345( معلمًا 
ا�ستخدمت  نيجرييا.  يف  )ايلورين(  مدينة  مدار�ص  من  ومعلمة 
نتائج  واأظهرت  الباحث.  اإعداد  من  الجتاهات  مقيا�ص  الدرا�سة 
التعاوين  التعلم  اإ�سرتاتيجية  نحو  املعلمني  اأن اجتاهات  الدرا�سة 
نحو  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  هناك  وان  ايجابية،  كانت 
اجلن�ص،  ملتغري  تعزى  التعاوين  التعلم  اإ�سرتاتيجية  ا�ستخدام 

التخ�س�ص، املوؤهل العلمي، �سنوات اخلربة.
 )Chemwei & Somb, 2015( و�سومب  جيموي♦ وقدم 
ا�ستخدام  نحو  املعلمني  اجتاهات  ل�ستق�ساء  هدفت  درا�سة 
العينة  تكونت  )اللغة(.  ال�سعر  يف  التعاوين(  )التعلم  اإ�سرتاتيجية 
اجتاهات  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  ومعلمة.  معلمًا   )312( من 
ووجود  مرتفعًا،  كان  الإ�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  نحو  املعلمني 
الطالقة  ومهارات  وال�سكلي،  اللفظي  الإبداع  مهارات  يف  حت�سن 
باأنه  الدرا�سة  نتائج  بينت  كما  الطلبة،  لدى  وال�سكلية  اللفظية، 
اإح�سائية يف اجتاهات املعلمني نحو  ل يوجد فروق ذات دللة 
والتخ�س�ص،  اجلن�ص،  ملتغري  تعزى  الإ�سرتاتيجيات  ا�ستخدام 
و�ستاندلأو�ص  اأو�سل  مايتو  اخلربة.واأجرى  العلمي،  واملوؤهل 
هدفت  درا�سة   )Standslause; Maito & Ochiel, 2013(
اإ�سرتاتيجية  ا�ستخدام  نحو  املعلمني  اجتاهات  ا�ستق�ساء  اإىل 
ال�ستق�ساء العلمي يف تدري�ص الثقافة الوطنية يف كينيا. تكونت 
عينة الدرا�سة من )455( معلمًا ومعلمة من املرحلتني الأ�سا�سية 
والثانوية يف مدينة )�سيايا()Siaya(. واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن 
اجتاهات املعلمني نحو ا�ستخدام اإ�سرتاتيجية ال�ستق�ساء العلمي 
اإح�سائية يف اجتاهات  واأنه ل توجد فروق ذات دللة  ايجابية، 
املعلمني نحو ا�ستخدام الإ�سرتاتيجية تعزى وفقًا ملتغري اخلربة، 

اجلن�ص، املوؤهل العلمي.

ا�ستق�ساء  اإىل  هدفت  درا�سة   )Odiri, 2011( اأوديري  وقدم 
اإ�سرتاتيجيات )الكت�ساف، حل  ا�ستخدام  اجتاهات املعلمني نحو 
الجتماعية.  الدرا�سات  مادة  يف  الإبداعي(  النموذج  امل�سكالت، 
الأ�سا�سية  للمرحلتني  ومعلمة  معلمًا   )820( من  العينة  تكونت 
نتائج  واأظهرت  نيجريا.  يف  )�سيلالي(  مدينة  يف  والثانوية 
الدرا�سة اأن اجتاهات املعلمني نحو الإ�سرتاتيجيات الثالث كانت 
دللة  ذات  فروق  الدرا�سة عن وجود  نتائج  تك�سف  ومل  ايجابية، 
يف اجتاهات املعلمني نحو ال�سرتاتيجيات الثالث تعزى ملتغري 

اجلن�ص، اخلربة، املوؤهل العلمي، التخ�س�ص.
اإىل  هدفت   )Selma, 2009( �سلما  اأجرتها  درا�سة  ويف 
اإ�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  نحو  املعلمني  اجتاهات  على  التعرف 
مهارات  مادة  لتدري�ص  املبا�رش(  التدري�ص  )الكت�ساف،  التدري�ص 
احلياة والدرا�سات الجتماعية. تكونت عينة الدرا�سة من )285( 
مدار�ص  من  والثانوية  الأ�سا�سية  للمرحلتني  ومعلمة  معلمًا 
الدرا�سة مقيا�ص  )اأولداغ( )Uludag( يف تركيا. ا�ستخدمت  مدينة 
اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  الباحثة.  تطوير  من  الجتاهات 
ايجابية،  الإ�سرتاجتيتني كانت  ا�ستخدام  اجتاهات املعلمني نحو 
تعزى  الإ�سرتاتيجيتني  ا�ستخدام  يف  دللة  ذات  فروق  هناك  وان 

تبعًا ملتغري اجلن�ص، واخلربة، املوؤهل.
Gibson & Sork-( و�سوركن�س  جيب�سون♦ درا�سة  ااأجريت 

نحو  املعلمني  اجتاهات  اختبار  اإىل  هدفت  التي   )ness, 2008
ا�ستخدام اإ�سرتاتيجية الت�سور العقلي وا�ستح�سار ال�سور الذهنية 
يف القراءة. تكونت العينة من )203( معلم ومعلمة. اأظهرت نتائج 
الدرا�سة اأن اجتاهات املعلمني نحو الإ�سرتاتيجية كانت مرتفعة، 
منا�سبة  ذهنية  �سور  ا�ستح�سار  على  قدرة  لديهم  الطلبة  واأن 
وا�سرتجاعها  بها  الحتفاظ  على  قادرين  اأنهم  كما  جملة،  لكل 
ذات  فروق  وجود  عن  الدرا�سة  نتائج  تك�سف  ومل  وي�رش.  ب�سهولة 
دللة اإح�سائية نحو ا�ستخدام الإ�سرتاتيجية تعزى ملتغري اجلن�ص، 

والتخ�س�ص، واملوؤهل العلمي.
 Donnelly & Boone,( وبوين  دونيلي♦ واأجرى 
نحو  املعلمني  اجتاهات  عن  الك�سف  اإىل  هدفت  درا�سة   )2006
الدرا�سة  عينة  تكونت  الأحياء.  مادة  يف  التدري�ص  اإ�سرتاتيجيات 
والثانوية.  الأ�سا�سية  املرحلتني  من  ومعلمة  معلمًا   )325( من 
واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن اجتاهات املعلمني نحو ا�سرتاتيجيات 

التدري�ص )ال�ستق�ساء العلمي( وتطويرها كانت ايجابية.
ويف درا�سة جرا�سيا )Garcia, 2003( هدفت اإىل اختبار اأثر 
ا�ستخدام  على  املعرفية،  واخللفية  واخلربة،  املعلمني،  اجتاهات 
تكونت  الأ�سا�سية.  املرحلة  تعليم �سفوف  ال�ستق�ساء يف  طريقة 
العينة من )95( معلمًا ومعلمة. اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن املعلمني 
اجتاهاتهم  وكانت  ال�سفية،  الغرفة  يف  الإ�سرتاتيجية  ا�ستخدموا 
فروق  وجود  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  ا�ستخدامها،  نحو  ايجابية 
يف ا�ستخدام الإ�سرتاتيجية تعزى ملتغري اخلربة، اخللفية املعرفية.
اإىل  هدفت  بدرا�سة   )Shcertzer, 2001( �سجريتزر  وقام 
وتكونت  التدري�ص.  اإ�سرتاتيجيات  نحو  املعلمني  اجتاهات  بيان 
الأ�سا�سية  )90( معلمًا ومعلمة من املرحلتني  الدرا�سة من  عينة 
لديهم  الذين  املعلمني  اجتاهات  اأن  النتائج  واأظهرت  والثانوية. 

توجه عايل للتغيري كانت ايجابية، والعك�ص �سحيح.
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التعقيب على الدراسات السابقة

اأجمعت  اأنها  ال�سابقة  الدرا�سات  يالحظ من خالل مراجعة 
على اأن اجتاهات املعلمني نحو ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�ص 
 )2010 )خليفات،  درا�سة  با�ستثناء  اإيجابية،  كان  احلديثة 
معلمي  اجتاهات  م�ستوى  ن�سب  بت�ساوي  نتائجها  ك�سفت  والتي 
يف  املت�سمنة  والتقومي  التدري�ص  ا�سرتاتيجيات  نحو  الفيزياء 
اأو  اإ�سرتاتيجية  اإن معظم هذه الدرا�سات ركز على  مناهج العلوم. 
Garcia, 2003; Gib- احلديثة  التدري�ص  اإ�سرتاتيجيات  من  )أأكرث 
son & Sorkness, 2008; Selma, 2009; Odiri, 2011; Stand-

 slause; Maito & Ochiel, 2013; Chemwei & Somb, 2015;

Omolara,2015،) كما يتبني اأن معظم هذه الدرا�سات اأجريت يف 

بيئات غري عربية، با�ستثناء درا�سة )الأ�سمر، 1996؛ الأن�ساري، 
2002؛ خليفات، 2010(، وتعد هذه الدرا�سات غري كافية لبيان 
اجتاهات املعلمني نحو ا�ستخدام اإ�سرتاتيجيات التدري�ص احلديثة 
هناك  بان  يالحظ  كما  الأردن،  وخ�سو�سًا  العربية،  البيئات  يف 
اختالف يف نتائج الدرا�سات ال�سابقة حول اأثر املتغريات التالية 
اإن  والتخ�س�ص(.  العلمي،  واملوؤهل  واخلربة،  الجتماعي،  )النوع 
الختالف يف نتائج الدرا�سات ال�سابقة لهو امل�سوغ الفعلي لإجراء 
هذه الدرا�سة، فاملجتمع الأردين جمتمع ناٍم يحتاج اإىل مزيد من 
لبيان  اأو  بع�سًا،  بع�سها  لتوؤكد  خمتلفة  �رشائح  على  الدرا�سات 
البيئة  يف  الدرا�سات  ندرة  كذلك  بينها،  فيما  الختالف  مواقع 
الأردنية التي تناولت هذا املو�سوع، كما متيزت الدرا�سة احلالية 
ا�ستخدام  نحو  املعلمني  اجتاهات  تناولت  اأنها  يف  غريها  عن 

جميع ا�سرتاتيجيات التدري�ص احلديثة يف الغرفة ال�سفية.

منهجية الدراسة

ملالءمتِه  وذلك  الإرتباطي،  الو�سفي  املنهج  ا�ستخدم 
لأغرا�ص الدرا�سة.

جمتمع الدراسة

يف  واملعلمات  املعلمني  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
لوزارة  والتابعة  اربد  حمافظة  يف  والتعليم  الرتبية  مديريات 
اربد  والو�سطية،  الطيبة  )لواءي  وهي  الأردنية،  والتعليم  الرتبية 
عددهم  والبالغ  عبيد(،  بني  لواء  ال�سمايل،  املزار  لواء  الأوىل، 
)10119( معلم ومعلمة، منهم )6148( معلمة و )3971( معلم، 
وذلك وفقًا لإح�سائيات املديريات العامة الر�سمية لعام الدرا�سي 

.2016  /2015
جدول )1(: 

توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المديرية والجنس

الن�سبة♦
املئوية العدد اجلن�س املديرية

36% 523 ذكور
لواءي الطيبة والو�سطية

64% 939 اإناث

40% 2680 ذكور
اربد الأوىل

60% 4020 اإناث

الن�سبة♦
املئوية العدد اجلن�س املديرية

39% 312 ذكور
املزار ال�سمايل

61% 488 اإناث

61% 456 ذكور
لواء بني عبيد

39% 701 اإناث

100% 10119 املجموع

عينة الدراسة

تكونت عينة الدرا�سة من )1120( معلمًا ومعلمة، اإذ بلغت 
ن�سبة الإناث )60 %( وبلغت ن�سبة الذكور )40 %( منهم )448( 
والتعليم،  الرتبية  مديريات  معلمني  من  معلمة  و)672(  معلما 
الطيبة  لوائي  تربية  مديرية  عبيد،  بني  لواء  تربية  ملديرية 
يف  ال�سمايل  املزار  ولء  الأوىل،  اإربد  تربية  ومديرية  والو�سطية، 
حمافظة اإربد، مت اختيارهم بالطريقة الع�سوائية الطبقية، ل�سمان 
ملتغريات  وفقًا  موزعني  العينة  يف  املجتمع  اأفراد  جميع  متثيل 
ح�سب  الدرا�سة  عينة  اأفراد  توزيع   )2( اجلدول  ويبني  الدرا�سة، 

متغريي اجلن�ص، واملوؤهل العلمي، واخلربة، والتخ�س�ص.
جدول )2(:

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير، الجنس، التخصص، المؤهل العلمي، الخبرة

املجموع الن�سبة♦
املئوية اإناث الن�سبة♦

املئوية ذكور املتغري

1120 60% 672 40% 448 اجلن�ص

600 62% 370 38% 230 اإن�سانية
التخ�س�ص

520 58% 302 % 42 218 علمية

778 66% 510 34% 268 بكالوريو�ص
املوؤهل 
342العلمي 47% 162 53% 180

درا�سات 
عليا

135 59% 80 41% 55 )5-1(

اخلربة

180 50% 90 50% 90 )10-6(

350 60% 210 40% 140 )15-11(

330 73% 240 27% 90 )20-16(

125 42% 52 58% 73
 - 21(
فاأكرث(

1120 60% 672 40% 448 املجموع

أداة الدراسة

اجتاهات  مقيا�ص  ا�ستخدم  الدرا�سة،  اأهداف  لتحقيق 
املعلمني نحو اإ�سرتاتيجيات الدرا�سة احلديثة. بعد اطالع الباحث 
الدرا�سة،  مو�سوع  يف  ا�ستخدمت  التي  الجتاهات  مقايي�ص  على 
طور الباحث مقيا�سًا ينا�سب اأغرا�ص الدرا�سة وتكون املقيا�ص من 
التحقق من �سدق املقيا�ص بعر�سه على ع�رشة  )25( فقرة. ومت 
اأع�ساء هيئة التدري�ص يف اجلامعات الأردنية  من املحكمني من 
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املتخ�س�سني يف علم النف�ص واأ�ساليب التدري�ص، وطلب منهم بيان 
اللغوية، ومدى مالئمة  ال�سياغة  و�سالمة  الفقرات،  مدى و�سوح 
يرونها  اأخرى  مالحظات  اأية  واإبداء  الدرا�سة،  لعينة  املقيا�ص 
لقبول  كمعيار   )%  80( اتفاق  ن�سبة  الباحث  واعتمد  منا�سبة. 
جميع  على  املقيا�ص  حافظ  فقد  املعيار  هذا  على  وبناًء  الفقرة. 

فقراته املكونة من )25( فقرة.

ثبات املقياس

مت التحقق من ثبات املقيا�ص من خالل تطبيقه على )60( 
معلما ومعلمة من خارج عينة الدرا�سة، وح�ساب معامل الت�ساق 
املقيا�ص،  لفقرات  األفا(  )كرونباخ  معامل  با�ستخدام  الداخلي، 

وبلغت قيمة معامل الثبات )87 %(.

طريقة تصحيح املقياس

و�سلم  فقرة،   )25( من  النهائية  ب�سورته  املقيا�ص  تكون 
الإجابة من خم�سة م�ستويات، موافق ب�سدة واأعطيت )5( درجات، 
موافق واأعطيت )4( درجات، وحمايد واأعطيت )3( درجات، وغري 
 )1( واأعطيت  ب�سدة  موافق  وغري  درجتان،   )2( واأعطيت  موافق 

درجة واحدة.

إجراءات الدراسة
العينة  اأفراد  حدد  البيانات،  جلمع  املقيا�ص  اأعد  اأن  بعد 
ب�سكل دقيق، ثم جرى تطبيق املقيا�ص على عينة الدرا�سة والبالغ 
نف�سه  الباحث  قبل  من  وذلك  ومعلمة،  معلمًا   )1120( عددها 
الإجابات  فرغت  وقد  2016م،   /2015 الدرا�سي  العام  خالل 
وادخلت البيانات اإىل احلا�سب الآيل وحللت وفقًا لأ�سئلة الدرا�سة.

متغريات الدراسة

ا�ستملت♦الدرا�سة♦على♦املتغريات♦الآتية:
Ú♦:املتغريات♦امل�ستقلة
اجلن�ص: ذكور- اإناث♦�
املوؤهل العلمي: بكالوريو�ص-درا�سات عليا♦�
اخلربة: )1 - 5(، )6 - 10(، )11 - 15(، )16 - 20(، ♦�

)21 - فاأكرث(
التخ�س�ص: مواد علمية، مواد اأدبية.♦�
Ú♦ ا�ستخدام نحو  املعلمني  اجتاهات  التابع:  املتغري♦

اإ�سرتاتيجيات التدري�ص احلديثة.

املعاجلة اإلحصائية

لالإجابة عن ال�سوؤال الأول، ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية 
والنحرافات املعيارية، والتكرارات والن�سب املئوية.

ا�ستخدم  مت  والثانية  الأوىل  الفر�سيتني  على  لالإجابة 
التباين  وحتليل  املعيارية،  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات 

الثنائي.

نتائج الدراسة
اأوًل: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الأول: ما♦هي♦اجتاهات♦♦◄

يف♦ احلديثة♦ التدري�س♦ اإ�سرتاتيجيات♦ ا�ستخدام♦ نحو♦ املعلمني♦
مدار�س♦حمافظة♦اإربد؟

احل�سابية  الأو�ساط  ا�ستخراج  ال�سوؤال مت  لالإجابة على هذا 
لدرجات  املئوية  والن�سب  والتكرارات  املعيارية  والنحرافات 

املعلمني على املقيا�ص ككل، كما هو مبني يف اجلدول رقم )3(.
جدول )3(:

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات المعلمين على المقياس ككل.

املتو�سط♦رقم♦الفقرة
احل�سابي

النحراف♦
املتو�سط♦رقم♦الفقرةاملعياري

احل�سابي
النحراف♦
املعياري

14.30.86143.71.5

24.20.87154.21.6

34.30.87163.31.4

44.10.9173.41.5

53.71.27184.21.1

64.21193.61.4

72.51.3203.91.2

83.21.42140.9

93.51.3224.10.9

103.71.3233.81.1

113.81.3244.21

123.91.1254.21

3.80.41الكلي1321.3

الكلي  احل�سابي  املتو�سط  اأن   )3( اجلدول  من  يظهر 
لجتاهات املعلمني نحو ا�ستخدام اإ�سرتاتيجيات التدري�ص احلديثة 
كان )3.8(، وان املتو�سطات احل�سابية للفقرات تراوحت بني )2( 
للفقرة )13( وتن�ص على: ي�رشين ا�ستخدام اإ�سرتاتيجيات التدري�ص 
 )4.3( و  الطلبة.  لدى  واملباداأة  املبادرة  تعزز  لأنها  احلديثة 
اإ�سرتاتيجيات التدري�ص  اأن  للفقرتني )1( والتي تن�ص على: ا�سعر 
الدرا�سية  املادة  والتوا�سل مع  الطلبة  اطالع  �سعة  تعزز  احلديثة 
اإ�سرتاتيجيات  اأن  اأعتقد  على:  تن�ص  والتي   )3( والفقرة  بفاعلية. 
مدار�ص  يف  الطلبة  لدى  ال�سعف  نقاط  تعالج  احلديثة  التدري�ص 

حمافظة اربد.
ا�ستخدام  نحو  املعلمني  اجتاهات  م�ستوى  ولتحديد 
اإ�سرتاتيجيات التدري�ص احلديثة، فقد راأى الباحث اأن يوؤخذ ن�سف 
درجة معيارية فوق املتو�سط احل�سابي الكلي لجتاهات املعلمني 
نحو ا�ستخدام اإ�سرتاتيجيات التدري�ص احلديثة اأي )3.8 + 0.21= 
4.01(، وكذلك ن�سف انحراف معياري حتت املتو�سط احل�سابي 
م�ستويات  لتحديد  وذلك   ،)3.59  =0.21  -  3.8( اأي  الكلي 
مت  وبذلك  امل�ستويات.  هذه  بني  التداخل  عدم  و�سمان  الجتاه، 
املعلمني  اجتاهات  م�ستوى  على  للحكم  التالية  املعايري  اعتماد 
نحو ا�ستخدام اإ�سرتاتيجيات التدري�ص احلديثة، وهي: اجتاه �سلبي 
)1 - 3.58(، اجتاه حمايد )3.59 - 4(، اجتاه اإيجابي )4.01 
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- 5(. ويبني اجلدول رقم )4( م�ستويات اجتاهات املعلمني نحو 
ا�ستخدام اإ�سرتاتيجيات التدري�ص احلديثة يف حمافظة اإربد.

جدول )4(: 
مستويات اتجاهات المعلمين نحو استخدامإستراتيجيات التدريس الحديثة في محافظة إربد.

الن�سبة♦املئويةالتكراراتم�ستوى♦الجتاه

%32529اجتاه اإيجابي )-4.01 5(

%35331.5اجتاه �سلبي )-1 3.58(

%44239.5اجتاه حمايد/املتو�سط )-3.59 4(

%1120100املجموع

الجتاه  ذوي  املعلمني  ن�سبة  اأن   )4( اجلدول  من  يظهر 
ون�سبة   ،)%  29( كان  ال�سرتاتيجيات  هذه  نحو  اليجابي 
كان  ال�سرتاتيجيات  هذه  نحو  ال�سلبي  الجتاه  ذوي  املعلمني 
نحو  املحايد  الجتاه  ذوي  املعلمني  ن�سبة  اأن  كما   ،)%  31.5(

هذه ال�سرتاتيجيات بلغ )39.5 %(.
توجد ♦◄ »ل  الأوىل:  بالفر�سية  املتعلقة  النتائج  ثانيًا 

فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى α= 0.05 يف اجتاهات 
تعزى  احلديثة  التدري�ص  اإ�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  نحو  املعلمني 

ملتغري اجلن�ص واخلربة«.
املتو�سطات  ا�ستخرجت  الأوىل،  الفر�سية  عن  ولالإجابة 
على  املعلمني  لدرجات  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية، 

املقيا�ص ككل، وينب اجلدول )5( ذلك.
جدول )5(:

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات المعلمين على المقياس ككل، 
حسب متغير الجنس، والخبرة.

النحراف♦
املعياري

املتو�سط♦
احل�سابي ♦ املتغري♦

0.41 3.72 ذكر
اجلن�ص

0.40 3.81 اأنثى

0.39 3.84 )5-1( اخلربة

0.45 3.73 )10-6(

0.36 3.8 )15-11(

0.42 3.74 )20-16(

0.46 3.8 )21 - فاأكرث(

0.41 3.8 الكلي

يتبني من اجلدول )5( وجود فروق ظاهرية يف متو�سطات 
دللت  على  وللتعرف  ككل،  املقيا�ص  على  املعلمني  درجات 
 )2-Way ANOVA( الثنائي التباين  ا�ستخدم حتليل  الفروق،  هذه 

واجلدول )6( ينب ذلك.

جدول )6(:
يبين خاصة تحليل التباين الثنائي للفروق بين المتوسطات الحسابية على مقياس 

االتجاهات ككل، حسب متغير الجنس، والخبرة، والتفاعل بينهما.

م�ستوى♦
الدللة قيمة♦ف متو�سط♦

املربعات
درجات♦
احلرية

جمموع♦
املربعات

م�سدر♦
التباين

*000 25.422 4.152 1 4.152 اجلن�ص

0.091 2.006 0.328 4 1.311 اخلربة

*0.006 3.685 0.597 4 2.39
اجلن�ص * 

اخلربة
  0.163 1110 181.28 اخلطاأ

اإح�سائية  دللة  ذو  اأثر  وجود   )6( اجلدول  من  يالحظ 
وجاءت  اجلن�ص،  ملتغري  يعزى   )α= 0.05( الدللة  م�ستوى  عند 
الفروق ل�سالح الإناث، حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لهن )3.81( 
يف حني بلغ متو�سط الذكور )3.72(. كما يالحظمن اجلدول )6( 
 α=( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذو  اأثر  يوجد  ل  اأنه 
0.05( يعزى ملتغري اخلربة.كما يبني اجلدول وجود اأثر ذو دللة 
بني  للتفاعل  يعزى   )α= 0.05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية 
ال�سكل  ويو�سح  )ف=3.69(  قيمة  بلغت  حيث  واخلربة،  اجلن�ص 

اأثر التفاعل.  )1(
الشكل )1(

أثر تفاعل الجنس والخبرة على مقياس اتجاهات المعلمين نحو استخدام استراتيجيات 
التدريس الحديثة

اجلن�ص  بني  رتبي  تفاعل  هناك  اأن   )1( ال�سكل  من  يت�سح 
واخلربة، حيث اأن الإناث اأعلى من الذكور يف جميع امل�ستويات، 
بغ�ص النظر عن عدد �سنوات اخلربة. كما يالحظ اأي�سًا من ال�سكل 
اأن الإناث ذوات اخلربة من )1 - 5( واخلربة )21 - فاأكرث( كن 
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اأعلى من الإناث متو�سطات اخلربة، يف حني اأن الذكور متو�سطي 
اخلربة هم اأعلى من جميع فئات اخلربة الأخرى عند الذكور. كما 
يالحظ اأن الذكور من فئة )21 - فاأكرث( هم اأقل الفئات جميعًا من 

حيث اجتاهاتهم نحو ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�ص احلديثة.
توجد ♦◄ ل  الثانية:  بالفر�سية  املتعلقة  النتائج  ثالثًا: 

فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى α= 0.05 يف اجتاهات 
تعزى  احلديثة  التدري�ص  اإ�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  نحو  املعلمني 

ملتغري املوؤهل العلمي والتخ�س�ص.
املتو�سطات  ا�ستخدمت  الثانية،  الفر�سية  عن  ولالإجابة 
احل�سابية والنحرافات املعيارية لدرجات املعلمني على املقيا�ص 

ككل، ويبني اجلدول )8( ذلك.
جدول )8(:

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات المعلمين على المقياس ككل، 
حسب التخصص، والمؤهل العلمي.

النحراف♦
املعياري

املتو�سط♦
احل�سابي املتغري

0.4 3.79 اإن�ساين
التخ�س�ص

0.42 3.75 علمي

0.4 3.77 بكالوريو�ص
املوؤهل العلمي

0.43 3.76 بعد البكالوريو�ص

يالحظ من اجلدول )8( وجود فروق ظاهرية يف متو�سطات 
درجات املعلمني على املقيا�ص ككل، وللتعرف على دللت هذه 
 )2-Way ANOVA( الثنائي  التباين  حتليل  ح�ساب  مت  الفروق، 

واجلدول )9( ينب ذلك.
جدول )9(:

)2-Way ANOVA( تحليل التباين الثنائي

م�ستوى♦
الدللة قيمة♦ف متو�سط♦

املربعات
درجات♦
احلرية

جمموع♦
املربعات

م�سدر♦
التباين

0.086 2.948 0.495 1 0.495 التخ�س�ص

0.941 0.005 0.001 1 0.001
املوؤهل 
العلمي

0.202 1.627 0.273 1 0.273
التخ�س�ص* 

املوؤهل 
العلمي

0.168 1116 187.272 اخلطاأ

دللة  ذات  فروق  يوجد  ل  اأنه   )9( اجلدول  من  يالحظ 
تعزى   )α= 0.05( الإح�سائية  الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية 

ملتغري التخ�س�ص، واملوؤهل العلمي، والتفاعل بينهما.

مناقشة النتائج
مناق�سة نتائج ال�سوؤال الأول: والتي اأ�سارة اإىل اأن ن�سبة ♦◄

املعلمني ذوي الجتاه اليجابي كانت )29 %( وقد جاءت هذه 
الن�سبة قليلة مقارنة بالن�سب الأخرى، وميكن تف�سري هذه النتيجة 

التدري�ص  اإ�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  التحول يف  اأن عملية  يف �سوء 
اإنذار، حيث مل يتم  اأمرا مفاجئًا، ومل يكن له �سابق  احلديثة كان 
توعية املعلمني م�سبقًا باأهمية هذه ال�سرتاتيجيات، ودورها يف 
اجتاهات  عن  نتحدث  ونحن  التعلمية،  التعليمية  العملية  اإجناح 
لها  ال�ستقرار،وملا  بعد  وتاأخذ  ن�سبيًا،  ثابتة  باأنها  و�سمها  �سبق 
. )Latchanna, 2009( وهذا ما كان لبد  اأداء املعلم  اأثر يف  من 
ا�ستخدام  يف  التحول  بعملية  البدء  عند  العتبار  بعني  اأخذه  من 

اإ�سرتاتيجيات التدري�سية احلديثة.
فاأ�سحاب الجتاه اليجابي رمبا كان لديهم حب ملهنتهم 
واإخال�ص خمتلف عن غريهم من الفئات الأخرى، ولرمبا ارتبطت 
امل�سبقة  كالأفكار  اأخرى  �سخ�سية  مبتغريات  الفئة  هذه  نتيجة 
طموح  حتقق  كمهنة  بها،  القتناع  ومدى  التدري�ص  مهنة  عن 
الفرد وت�سبع دوافعه، وحتقق اأحالمه.كذلك فاحلما�ص واملغامرة 
ي�سهم  التطوير،  التجديد، وحب  اأن�سار  الكثري من  به  يتمتع  الذي 
التدري�ص  اإ�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  نحو  اليجابية  بالجتاهات 
دافعية  عن  احلديث  هنا  يفوتنا  ول  التجريب.  وحماولة  احلديثة 
الجناز ك�سبب له اأهميته يف عملية التغيري واخلروج عن املاألوف 
نتيجة  مع  النتيجة  هذه  واتفقت   .)2013 واحلموري،  )اجلراح 
مع  اتفقت  كذلك   ،)2002 الأن�ساري،  1996؛  )الأ�سمر،  درا�سة 
 Donnelly & Boone, 2006; Garcia, 2008;( درا�سة  نتائج 
 )Gibson & Sorkness, 2008; Odiri, 2011, Omolara, 2015

نحو  املعلمني  اجتاهات  م�ستوى  ارتفاع  عن  ك�سفن  واللواتي 
مع  تختلف  اأنها  كما  احلديثة.  التدري�ص  ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام 
درا�سة خليفات )2010( والتي ك�سفت عن ت�ساوى م�ستوى ن�سب 
اجتاهات معلمني الفيزياء نحو ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�ص 

والتقومي املت�سمنة يف مناهج العلوم.
كانت  فقد  ال�سلبي  الجتاه  ذوي  بن�سبة  يتعلق  فيما  اأما 
الألفة  اإطار  النتيجة يف  هذه  تف�سري  %( وميكن   31.5( ن�سبتهم 
التي حدثت خالل الفرتة الزمنية الطويلة لتبنيهم الإ�سرتاتيجيات 
التاأثري  يف  حا�سمًا  عاماًل  التدري�ص،و�سكلت  عملية  يف  التقليدية 
الأ�سباب  اأحد  ت�سكل  التغيري  مقاومة  اأن  اجتاهاتهم.كما  على 
يف  التقليدية  بالطريقة  التم�سك  عملية  تغذي  التي  الأخرى 
جديد  هو  ما  ا�ستخدام  يف  الف�سل  من  اخلوف  ويعد  التدري�ص. 
كل  ومع  التقليدية.  الطرق  على  الإبقاء  جوانب  من  هامًا  جانبًا 
املعلمون  يحملها  التي  والغايات  الأهداف  يف  التنوع  فاإن  هذا 
�سد  اأو  مع  الجتاهات  بت�سكيل  ت�ساهم  اخلدمة  يف  العمل  اأثناء 
مقاربة  النتيجة  هذه  وجاءت  العمل.  يف  جديدة  طرق  تبني 
لنتيجة درا�سة خليفات )2010( والتي ك�سفت اأن ن�سبة اجتاهات 
والتقومي  التدري�ص  ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  نحو  الفيزياء  معلمني 
اأن نتيجة هذه  العلوم كانت )33.6(. كما  املت�سمنة يف مناهج 
 Chemwei & Somb, 2015;( الدرا�سة اختلفت مع نتيجة درا�سة 
Selma, 2009; Standslause, Maito & Ochiel, 2013( والالتي 

ك�سفن عن ارتفاع م�ستوى ن�سبة اجتاهات املعلمني نحو ا�ستخدام 
ا�سرتاتيجيات التدري�ص احلديثة.

اأما فيما يتعلق بن�سبة اأ�سحاب الجتاه املحايد فقد كانت 
)اأبو  الدور  نظرية  �سوء  يف  ذلك  تف�سري  وميكن   )39.5( ن�سبتهم 
الذي  الهام  الدور  وغياب  النعزال  اآثر  ممن  فهم   )2014 غزال، 
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ميثله اجتاه املعلم يف النظام الرتبوي، وبالتايل غياب اجتاهاته 
اإعداد  عملية  جناح  وهي  الرتبوية،  العملية  يف  عن�رش  اأهم  حول 
دوراً  الوعي  وغياب  املبالة،  عدم  يلعب  وهنا  القادمة.  الأجيال 
يف  مكون  اأهم  مت�ص  اجتاهات  بتكوين  الوعي  عن  اأهمية  يقل  ل 
وال�ستقرار  ال�سخ�سي،  ال�سعيد  على  الأقل  على  املهني،  النجاح 
الوظيفي، عو�سًا عن جناح النظام ككل. ويربز كذلك دور الهتمام 
من  ويقل�ص  يزيد  كعامل  غيابه  اأو  املهنة  اإىل  بالنتماء  البالغ 
التدري�ص احلديثة،  اإ�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  حجم الجتاهات نحو 
ممار�سة  يف  وال�رشور  ال�سعادة  يف  مهمة  عوامل  من  ي�سكله  وما 
الأ�سمر )1996(  الدرا�سة مع درا�سة  املهنة.واختلفت نتائج هذه 
ا�ستخدام  نحو  املعلمني  اجتاهات  ن�سبة  ارتفاع  بينت  والتي 
التدري�ص احلديثة، ودرا�سة خليفات )2010( التي  ا�سرتاتيجيات 

بينت اأن ن�سبة ذوو الجتاه املحايد كانت )32.9(.
Ú♦ دللة ذات  فروق  توجد  ل  الأوىل:  الفر�سية  مناق�سة 

نحو  املعلمني  اجتاهات  يف   α= 0.05 م�ستوى  عند  اإح�سائية 
اجلن�ص  ملتغري  تعزى  احلديثة  الدرا�سة  اإ�سرتاتيجيات  ا�ستخدام 

واخلربة.
اأ�سارت نتائج الدرا�سة بان ا�ستخدام اإ�سرتاتيجيات التدري�ص 
ل�سالح  النتائج  وجاءت  اجلن�ص،  باختالف  يختلف  احلديثة 
اأ�سارت  والتي  )جيلجان(  نظرية  اإطار  يف  ذلك  ويف�رش  الإناث. 
الذكور،  توجهات  تختلف يف طبيعتها عن  الإناث  توجهات  بان 
اإىل الق�سايا املتعلقة بالرعاية والهتمام  اأكرث مياًل  واأن الإناث 
العالقة  على  الرتكيز  اإىل  مياًل  اأكرث  الذكور  بينما  بالآخرين، 
يف  الإناث  تلعبه  الذي  الدور  اأن  كما   .)Cobb, 2001(واحلقوق
الرتبية  يف  واملتمثل  الأ�سا�ص  يف  الجتماعية  التن�سئة  عملية 
الإناث  اجتاهات  على  التاأثري  يف  بالغ  اأثر  له  الأطفال  ورعاية 
اإذ  التدري�ص.  اإ�سرتاتيجيات حديثة يف عملية  ا�ستخدام  يف عملية 
اأن التعامل مع الأطفال ب�سكل مبا�رش وخ�سو�سًا يف �سن مبكرة 
اأكرب يف  مرونة  بتطوير  لهن  �سمح  الأمر  الإناث،  عاتق  على  تقع 
الأطفال  مع  التعامل  يف  الإ�سرتاتيجيات  وتعديل  وتغيري  البحث 
اأكرث  الإناث  يجعل  ما  وهذا  اأف�سل،  تربوية  نتائج  اإىل  للو�سول 
التي  الرتبية احلديثة والتن�سئة وحل امل�سكالت  ت�ساوؤًل عن طرق 
تواجه الأطفال اأثناء تعاملهن معهم، �سواء يف البيت اأو املدر�سة، 
اإذ اأنها يف �سلب دورها يف املجتمع،كما اأن املناف�سة التي تقوم 
بالأعمال  القيام  على  قدرتها  اإثبات  حماولة  من  الإناث  بها 
اأ�سبح يوجه الإناث اإىل  التي كانت حكراً على الرجل �سابقًا اأمراً 
من  التعزيز  يف  ت�ساهم  التي  اجلديدة  الأفكار  قبول  على  القدرة 
قدرتها على التمكن، ومناف�سة الرجل يف الكثري من الأعمال التي 
اأ�سبح يت�ساوى فيها كل من الرجل واملراأة، فال�سعي نحو التميز 
اأ�ساليب  وا�ستخدام  التطور،  عن  البحث  اإىل  دفعها  الذات  واإثبات 
جديدة متكنها من حتقيق اأهدافها )العزام، 2014(. واتفقت هذه 
 )Selma, 2009; Omolara, 2015( من  كل  درا�سة  مع  النتيجة 
والتي ك�سفت نتائجهما باأنه يوجد اأثر ذو دللة اإح�سائية يعزى 
ملتغري اجلن�ص يف اجتاهات املعلمني نحو ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات 

التدري�ص احلديثة. 
اأما فيما يتعلق باخلربة فكانت النتيجة متعاك�سة متامًا مع 
ا�ستخدام  يف  للخربة  اأثر  وجود  بعدم  النتائج  فقد جاءت  الواقع، 

�سعف  عدم  اإىل  ذلك  ويعزى  احلديثة،  التدري�ص  اإ�سرتاتيجيات 
الإعداد امل�سبق، و�سعف الدورات التدريبية للمعلمني واملعلمات، 
وحمدودية ال�ستفادة منها، و�سعف التهيئة احلقيقية للدور الذي 
يقوم به املعلم من خالل تبني هذه الإ�سرتاتيجيات احلديثة، واأن 
الإعداد كان يجب اأن ي�سبق عملية التحول. كما اأن الروتني الذي 
مير به املعلم خالل �سنوات اخلربة املتتالية رمبا �ساهم ب�سكل كبري 
اإىل  اأ�سف  التغيري.  اأو  اإحداث امللل، وعدم الكرتاث بالتجديد  يف 
ذلك اأن الدورات التدريبية رمبا مل يكن لها اأثر من حيث فاعليتها 
احلقيقية يف التاأثري على املعلمني اأثناء اخلدمة. وتعار�ست هذه 
 Garcia,  2010 خليفات،  1996؛  )الأ�سمر،  درا�سة  مع  النتيجة 
Selma, 2009 ;2003( والتي بينت وجود اأثر للخربة يف ا�ستخدام 

ا�سرتاتيجيات التدري�ص احلديثة، كذلك اتفقت نتائج هذه الدرا�سة 
 Chemwei & Somb, 2015 ; Odiri, ،2002 ،مع درا�سة )الأن�سار
Standslause, Maito & Ochiel, 2013 ;2011( والتي ك�سفت باأنه 

ل يوجد اأثر للخربة يف ا�ستخدام املعلمني لإ�سرتاتيجيات التدري�ص 
احلديثة.

اخلربة  بني  للتفاعل  اأثر  وجود  عن  النتائج  ك�سفت  كما 
وكانت  احلديثة،  التدري�ص  اإ�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  يف  واجلن�ص 
عن  النظر  بغ�ص  امل�ستويات  جميع  يف  الذكور  من  اأعلى  الإناث 
الإناث  املعلمات  اإدراك  اإىل  ذلك  اخلربة،ويعزى  �سنوات  عدد 
والنف�سي  الرتبوي  الأدب  اأن  كما  ي�سغلنه،  الالتي  الدور  لأهمية 
بالرعاية  املتعلقة  الق�سايا  اإىل  مياًل  اأكرث  الإناث  اأن  اإىل  اأ�سار 
الذكور يف  اإىل تفوق الإناث على  والهتمام بالآخرين، مما مهد 
)Gilligan, 2007(.كما  احلديثة  التدري�ص  ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام 
اأن احلما�ص الذي تتمتع به الإناث يف بداية خدمتهن، وحماولة 
ال�ستمرار يف اإثبات القدرة لديهن حتى مع نهايات خدمتهن يف 
قطاع التعليم، كان له الأثر الأكرب يف ارتفاع متو�سطات اخلربة 

لديهن خ�سو�سًا الفئات )1 - 5، 21 - فاأكرث(.
اأما فيما يتعلق بالذكور فقد بينت نتائج التفاعل اأنهم كانوا 
اقل يف متو�سطات اخلربة من الإناث، ويف�رش ذلك يف اإطار نظرية 
الذاتية  اأكد على دور الكفاءة  )باندورا( )Bandura, 2000( حيث 
املعتقدات  اختالف  فاإن  وبالتايل  وحت�سينه،  العمل  اإجناز  يف 
والتوقعات التي يحملها املعلمون الذكور حول طبيعة التدري�ص، 
انخفا�ص  يف  وجيهًا  �سببًا  ت�سكل  التعليم  قطاع  يف  والعمل 
اإىل مهنة  الذين جاءوا  الإناث. فاملعلمني  الذكور عن  متو�سطات 
اإىل ممار�سات  �سيوؤدي ذلك  �سلبية،  التدري�ص ويحملون اجتاهات 
�سلبية، والذين يحملون اجتاهات ايجابية �سي�ستخدمون ممار�سات 
ايجابية. كما اأن عملية اختيار موقع العمل يف كثري من الأحيان 
مما  الذكور،  املعلمني  وطموحات  لتوقعات  مطابقة  غري  تكون 
ي�سفر عن خلق قناعات بعدم املبالة، وعدم الهتمام بالق�سايا 
لي�ص  التعليم  قطاع  اأن  كما  للمعلم.  واملهنية  والفنية،  الرتبوية، 
املكان الأكرث تف�سياًل للعمل لدى املعلمني الذكور، كما هو احلال 
انخفا�ص  لتف�سري  الأ�سباب  هذه  جتتمع  وذويهن،  الإناث،  لدى 

م�ستوى متو�سطات املعلمني بالن�سبة لالإناث.
Ú♦ دللة ذات  فروق  توجد  ل  الثانية:  الفر�سية  مناق�سة 

نحو  املعلمني  اجتاهات  يف   α= 0.05 م�ستوى  عند  اإح�سائية 
املوؤهل  ملتغري  تعزى  احلديثة  التدري�ص  اإ�سرتاتيجيات  ا�ستخدام 
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د. عماد فيصل هالل العزاماجتاهات املعلمني نحو استخدام استراتيجيات التدريس احلديثة في محافظة إربد

العلمي والتخ�س�ص.
ا�ستخدام  يف  فروق  يوجد  ل  باأنه  النتائج  ك�سفت 
العلمي،  املوؤهل  ملتغريي  تعزى  احلديثة  التدري�ص  اإ�سرتاتيجيات 
العلمي  امل�ستوى  باأن  لنتيجة  ا  هذه  تف�سري  وميكن  والتخ�س�ص. 
الذي يتلقاه املعلمني واحد يف جميع التخ�س�سات، فهم يح�سلون 
اإما  ويتخرجون  اجلامعة،  يف  التدري�سية  امل�ستويات  نف�ص  على 
تت�ساوى  وبالتايل  العليا،  الدرا�سات  اأو  البكالوريو�ص،  بدرجة 
الدرا�سة  اأثناء ممار�ستهم لعملهم. واتفقت هذه  كفاءتهم املبدئية 
 Chemwei & Somb, 2015; 2010 ،مع درا�سة كل من )خليفات
Gibson & Sorkness, 2008; Odiri, 2011; Standslause, Mai-

to & Ochiel, 2013( واتفقت مع درا�سة )Selma, 2009( والتي 

ك�سفت باأنه ل يوجد اأثر ملتغريات املوؤهل العلمي، والتخ�س�ص يف 
اجتاهات املعلمني نحو ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�ص احلديثة.
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