مدى امتالك أعضبء هيئة التدريس يف جبمعة حبئل
التساراييييبت التدريس الفعبلة من وجهة نظر الطبلببت
هالة جمال أبو النادي**

أشجان حامد الشديفات*

* أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد _ قسم المناهج وطرق التدريس
** أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد _ قسم المناهج وطرق التدريس
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مدى امتالك أعضبء هيئة التدريس يف جبمعة حبئل
التساراييييبت التدريس الفعبلة من وجهة نظر الطبلببت
الممخص_ ىدفت الدراسة إلى استقصاء مدى امتالك أعضاء ىيئة

من الوسائل واألساليب واالستراتيجيات التربوية الحديثة؛ لمسعي

التدريس في جامعة حائل الستراتيجيات التدريس الفعالة من وجية

نحو تطوير ميارات الطالب عمى التفكير والبحث والنقد

نظر الطالبات ،وقد قامت الباحثتان ببناء أداة الدراسة والمكونة من

واإلصغاء واالنضباط 8ومن أجل الوصول إلى المرحمة المرجوة؛

استبانة ،تم التأكد من صدق األداة ،وتم حساب معامل الثبات والتي

فعمى عضو ىيئة التدريس تطوير مياراتو في كافة المجاالت

بمغت ( 8)9889تكونت عينة الدراسة من ( )099طالبة من طالبات

التربوية والتدريسية ،وخاصة المتعمقة برفع مستوى الطالب بكافة

كمية التربية و( )099طالبة من طالبات كمية العموم 8وأسفرت نتائج

المجاالت لموصول لممستوى المأمول [.[2

الدراسة عن أن درجة امتالك أعضاء ىيئة التدريس في جامعة حائل

يعد عضو ىيئة التدريس عنص اًر أساسياً،
من أجل ذلك ّ

الستراتيجيات التدريس الفعالة (استراتيجية المتشابيات ،استراتيجية حل

والحمقة األقوى في العممية التربوية ،ألنو روح ىذه العممية

المشكالت ،استراتيجية التعميم التعاوني ،استراتيجية التعمم الذاتي،

وعصبيا المركزي وأحد أركانيا األساسية ،ألنو ناقل لمخبرة

استراتيجية الصف المعكوس ،استراتيجية لعب األدوار) ،كانت مرتفعة

والمعرفة والتجربة ،ومن خاللو تخرجت بقية المين األخرى 8كما

من وجية نظر الطالبات 8كما وأشارت النتائج الى عدم وجود فروق

المدربة لتمبية
أنو المسئول عن إعداد القوى البشرية المؤىمة و ّ

ذات داللة إحصائية لدرجة امتالك أعضاء ىيئة التدريس
الستراتيجيات التدريس الفاعمة تبعا لمتغير الكمية(التربية /العموم) وتبعا

احتياجات المجتمع المتنوعة ،كما أنو المسئول عن صياغة

لمتغير مستوى الدراسة(الثاني ،الخامس ،السابع) 8وبذلك أوصت

أفكار الناشئة وتشكيل سموكيم وتكوين قيميم ومثميم ،وعن

الدراسة بعقد العديد من الدورات التدريبية الخاصة بأعضاء ىيئة

دمجيم في المجتمع الذي يعيشون فيو 8وتمتد مسؤولية المعمم

التدريس في الجامعات لما من شأنو أن يطور استراتيجياتيم التدريسية

أمام المجتمع لتشمل نقل التراث الثقافي والمحافظة عمى ىذا

خاصة فيما يتعمق بمجال الجودة والتطوير.

التراث وصيانتو ،باإلضافة إلى مسؤوليتو عن اإلسيام في

الكممات المفتاحية :استراتيجيات التدريس الفعالة ،أعضاء ىيئة

التدريس ،جامعة حائل

إصالح المجتمع واالرتقاء بو ليتخطى الصعوبات والعقبات التي
تحول دون نموه وتقدمو ].[3,4

 .1المقدمة

ويؤكد براون [ ]5عمى وظيفة المعمم االستراتيجي الذي

يالحظ ممعن النظر بمخرجات التعميم أن نسبةً كبيرةً منيم

ليست بالمستوى المأمول في عدة نواحي من حيث امتالكيم

يستخدم استراتيجيات التعميم في أثناء التخطيط والتعميم – عمى

لمميارات األساسية في القراءة والكتابة ،والقدرات الرياضية

الوسائل التي يستطيع الطمبة من خالليا أن يكونوا المعنى

والعموم والميارات بمختمف الفروع 8وعمى الرغم من الجيود

ويصبحوا مستقمين في مشروع تعمميم ،ومن المساعد لنا أن

المبذولة من قبل أعضاء ىيئة التدريس والمشرفين واإلدارات

ننظر مفاىيمياً إلى تحقيق األىداف من خالل سمسمة من

التربوية إال أنيا لم تحقق النتائج المرجوة ] ،[1بسبب ازدياد

الميمات المعيارية.

الفجوة بين احتياجات الطالب التعميمية ،وبين قدرات أعضاء

فبعد اختيار المحتوى يوجو المعمم االستراتيجي اىتمامو

ىيئة التدريس التدريسية ،فنحن نعيش بعصر يشيد تغييرات

األول نحو تحديد األىداف الخاصة لمتعمم وتعيين أولوياتيا 8وفي

سريعة بكافة المجاالت ،حيث تزداد الحاجة إلى توظيف العديد

الحقيقة يراعى المعمم في تعميم استراتيجيات برنامج عمل مزدوج
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بسبب أن أىداف التعمم ال تحدد بالمعنى المخصوص بمجال ما

اآلتية:

عمى المتعمم أن يعرفو فحسب ،وانما أيضا باألساليب

 )1التعمم ىو نشاط يقوم بو المتعمم وليس المعمم.

واالستراتيجيات التي تؤدي إلى تعزيز تعمم ذلك المحتوى 8إذ ثمة

 )2التعمم كمفيوم يرتبط بالخبرة.

حاجة إلى أخذ مستويات التعمم المتعددة باالىتمام ،ويعبر عن

 )3يجب أن تجيب استراتيجية التدريس المستخدمة عن األسئمة

االستراتيجية التدريسية أنيا مجموعة من األفعال وتتبع مخطط

اآلتية :كيف سأعمم؟ ماذا سأعمم؟ متى سأعمم؟

لو من التحركات يقودىا عضو ىيئة التدريس وتؤدي إلى

 )4يجب أن تشمل االستراتيجية المستخدمة جميع عناصر

الوصول لنتائج معينة مقصودة وتحول دون حدوث ما يعاكسيا

العممية التعميمية والعالقات بينيا [.[09
ومن المالحظ تعدد استراتيجيات التدريس الفعال وتتباين

أو يناقضيا ].[6
لذلك أدرك الباحثون التربويون عمى أن االستراتيجيات التي

معيا أدوار وأنشطة كل من عضو ىيئة التدريس والمتعمم،

يستخدميا عضو ىيئة التدريس ليا تأثير ميم عمى تعمّم الطمبة8

وبشكل عام يمكن النظر إلى استراتيجيات التدريس من منظور

وأنو بإمكان عضو ىيئة التدريس بقميل من التدرب عمى إتباع

ثنائي ،حيث تتمركز مجموعة منيا حول عضو ىيئة التدريس

استراتيجيات التدريس الفعالة أن يصبح تدريسو ايجابيا 8ويحكم

فيكون ىو الخبير الذي يقوم بنقل المعرفة إلى المتعمم الذي

عمي ذلك بمدى جودة التعميم الذي اكتسبو الطمبة [.[7

يتمثل دوره في اإلصغاء وكتابة المالحظات ،وفى المقابل ىناك

تشير نتائج البحوث والدراسات في وقتنا الحاضر ،إلى

مجموعة أخرى من استراتيجيات التدريس تتمركز حول المتعمم

حقيقة أن معظم الناس تتعمّم من التجارب ذات المعني الشخصي

حيث يكون عضو ىيئة التدريس مسيال ،ومنسقا ،وموجيا

والتي يقوم المتعمّم بربط المعرفة الجديدة بما يعتقد أو يفيم 8ومثل

لمتعميم ،ويكون المتعمم متأمال ،متسائال مكتشفا المعرفة ومنتجا

ىذا الوضع التركيبي لمتعمّم يقودنا إلعادة النظر بدور عضو

إياىا ،ومع تعدد استراتيجيات التدريس وتباينيا يمكننا رصد

ىيئة التدريس [.[8

بعضيا وابراز نقاط قوتيا التي تدعم استخداميا في التدريس
الجامعي.

ومن المفترض بأن دور عضو ىيئة التدريس أساسياً لرفع
مستوى الطالب وجعمو بالمستوى المأمول ،فقد ثبت من خالل

أبرز نقاط القوة لكل استراتيجية من االستراتيجيات الحديثة

األبحاث والخبرات المتراكمة فشل استراتجيات التعميم التقميدية

المستخدمة في التعميم الجامعي:

والمحاضرات المعتمدة عمى الدور السمبي لمطالب ،وقصور

 )1استراتيجية الصف المعكوس flipped learning

أساليب التدريس المباشر التي يقوم فييا عضو ىيئة التدريس

ىي احدى الوسائل التي من خالليا تمعب التكنولوجيا دو اًر

بعرض المعمومة بحيث يقتصر دور الطالب فييا عمى استقبال

أكبر في حل مشكمة الفجوة القائمة بين الدراسة النظرية لمعموم

المعمومات فقط لذلك أثبتت تمك االستراتيجيات عجزىا عن

والمعارف وبين الجانب التطبيقي ليا في الحياة العممية مما

تحقيق أىداف التعمم المرجوة ،وعدم قدرتيا عمى تمبية ميارات

يجعل ىذه األنشطة الصفية تقضي عمى جمود العممية التعميمية

التفكير العميا أو حتى ميارات التفكير الدنيا ،وليذا السبب تم

وىذا سيعالج أحد أىم االسباب التي تدفع الشباب لمعزوف عن

توجيو عضو ىيئة التدريس لتبني استراتجيات التدريس الفعالة

التعمم بشكل عام وعن المسار العممي بشكل خاص ،مما سيؤدي

[.[9

الى اقبال مزيد من الشباب عمى دراسة التخصصات الحيوية
التي تسيم في صناعة أجيال متخصصة في مجال عالم

وكذلك األمر فعمى عضو ىيئة التدريس الذي يود استخدام

التقنيات الحديثة وبناء مجتمع اقتصاد المعرفة ].[11,12

فعالة في تدريس طالبو أن يراعي االعتب ـ ـارات
استراتيجية تدريس ّ
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 -2استراتيجية المتشابيات:

الوصول إلي األىداف ،البيئة التعممية واستجابات الطمبة الناتجة

استخدام اإلجراءات المقننة لدعم اإلنجاز الجماعي من خالل

عن المثيرات التي ينظميا عضو ىيئة التدريس ويخطط ليا

جمسات حل المشكمة ،و إنتاج مداخل ابتكارية لممشكالت بيدف

[.[04

البحث عن الحمول الجديدة والفريدة [.[01

 .2مشكمة الدراسة

 -3استراتيجية لعب األدوار:

يعد عضو ىيئة التدريس من أىم العناصر التي تتظافر

توفير فرص التعبير عن الذات وعن االنفعاالت ،مع زيادة

لالرتقاء بالعممية التدريسية وصوال إلى التميز وجودة المخرجات

اىتمام المتعممين بالموضوع المطروح لمعرض والحوار ،والتدرب

التعميمية ،وخاصة في ظل التنافس الشديد بين مؤسسات التعميم

عمى أساليب المناقشة والتعرف عمى قواعدىا 8وتفحص المشاعر

العالي في ىذا العصر الذي يشيد ثورة معرفية وتكنولوجية

اإلنسانية وأساليب التفكير لدى اآلخرين والمقارنة بين أفكار الفرد

وتنوعا في أساليب التدريس الحديثة باستخدام تكنولوجيا
ىائمة،
ً

ومشاعره ،وأفكار اآلخرين ومشاعرىم 8وبناء القيم واالتجاىات
وتعديل السموك االجتماعي خالل مواقف تحاكي مواقف الحياة

اما عمى مؤسسات التعميم
المعمومات واالتصاالت 8لذلك أصبح لز ً
العالي تييئة كل الظروف لتحسين جودة أداء عضو ىيئة

الفعمية [.[04

التدريس من خالل عمميات التقويم والتحسين والتطوير التي

 -4استراتيجية حل المشكالت:

إيجابا عمى جودة
تمارس بشكل مستمر ،األمر الذي ينعكس
ً

تنمية التفكير الناقد والتأممي لمطالب كما يكسبيم ميارات البحث

المؤسسة التعميمية ومخرجاتيا 8وبناء عمى ذلك فقد الحظت

العممي 8ومراعاة الفروق الفردية عند الطمبة كما يراعي ميوليم

الباحثتان من خالل عمل الباحثة األولى كمنسقة لوحدة الجودة

واتجاىاتيم.

والتطوير في قسم المناىج ،وعمل الباحثة الثانية كمشرفة لقسم

وتساىم في مواجية كثير من المشكالت التي قد تقابميم في

المناىج ،إلى وجود بعض المالحظات في بند استخدام أعضاء

المستقبل سواء في محيط الدراسة أو في خارجيا [.[04

ىيئة التدريس الستراتيجيات التدريس الفعالة داخل القاعات

 -5استراتيجية التعمم التعاوني:

التدريسية ،وذلك بعد تحميل استبانو تقييم المقرر النظري من

التعاون والعمل بروح الفريق والثقة بالنفس مع تحسين القدرات

وجية نظر الطالبات التابعة لعمادة الجودة والتطوير في

العقمية وتنمية التفكير االيجابي باإلضافة إلى تبادل الخبرات

الجامعة ،فكان الغالب حصول عضو ىيئة التدريس عمى اقل

والمناقشة والحوار والنقد البناء واتخاذ القرار السميم ].[14,15

الدرجات مقارنة مع بقية البنود وقد يعزى ذلك العتماد معظم

وىناك مجموعو من مواصفات االستراتيجية الفعالة في

أعضاء ىيئة التدريس الى استراتيجية المحاضرة فقط.

التدريس منيا :الشمول ،بحيث تتضمن جميع المواقف

وبناء عمى ذلك قامت الباحثتان بتنفيذ ىذه الدراسة لمعرفة

واالحتماالت المتوقعة في الموقف التعميمي ،والمرونة والقابمية

مدى امتالك أعضاء ىيئة التدريس في جامعة حائل

لمتطوير 8أن ترتبط بأىداف تدريس الموضوع األساسية 8أن

الستراتيجيات التدريس الفعالة من وجية نظر طالبات الجامعة8

تعالج الفروق الفردية بين الطمبة وأن تراعي نمط التدريس ونوعو

ومحاولة تقديم بعض لمحمول ألعضاء ىيئة التدريس لتحسن

(فردي ،جماعي) وأن تراعي اإلمكانات المتاحة بالكمية [.[01

استراتيجيات التدريس التي يطبقونيا داخل القاعة الدراسية.

أما مكونات استراتيجية التدريس الفعالة فيي :األىداف

أ .أسئمة الدراسة

التدريسية ،التحركات التي يقوم بيا المعمم ،وينظميا ليسير وفقا

السؤال الرئيس :ما مدى امتالك أعضاء ىيئة التدريس في

ليا في تدريسو ،األمثمة والتدريبات والمسائل المستخدمة في

جامعة حائل الستراتيجيات التدريس الفعال من وجية نظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
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الطالبات؟

من مدرس فما فوق (أستاذ مساعد ،أستاذ ،فما فوق) ،بينما تمثل

ويتفرع منو األسئمة األتية:

الدرجات العممية األقل (معيد أو مدرس مساعد) ما يسمى

ا) ىل يوجد فروق ذات داللة إحصائية ) (α ≤ 0.05بين أداء

(معاوني أعضاء ىيئة التدريس)8

طالبات جامعة حائل عمى االستبانو المعدة لقياس مدى امتالك

استراتجيات التدريس الفعالة :ىي مجموعة من األنشطة

عضو ىيئة التدريس في جامعة حائل الستراتيجيات التدريس

والتحركات المتتابعة التي جرى تخطيطيا بإحكام ،والتي يقوم بيا

الفعالة تعزى إلى التخصص (كمية التربية\كمية العموم)؟

المدرس عند قيامو بتدريس موضوعاً معينا بغية مساعدة الطمبة

 )2ىل يوجد فروق ذات داللة إحصائية ) (α = 0.05بين أداء

(عينة البحث) عمى تحقيق أىداف التعمم ،وتمكينيم من ميارات

طالبات جامعة حائل عمى االستبانو المعدة لقياس مدى امتالك

التعمم الذاتي وأدواتو عمى وفق طرائق معينة8

عضو ىيئة التدريس في جامعة حائل الستراتيجيات التدريس

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة
أجرت األسمر [ ]09دراسة ىدفت الى التعرف عمى مدى

الفعالة تعزى إلى المستوى الدراسي (المستوى الثاني/المستوى
الخامس /المستوى السابع؟

ممارسة ىيئة التدريس لكفايات األداء بمحاورىا األربعة

ب .أهمية الدراسة

الشخصية ،التدريسية ،إدارة الصف ،التقويم ،وطبقت الدراسة

 )1التعرف عمى مدى امتالك أعضاء ىيئة التدريس في جامعة

عمى ٖ٘ ٚطالبة ،وتوصمت الدراسة إلى أن عضوات ىيئة

حائل الستراتيجيات التدريس الفعال.

التدريس بجامعة أم القرى يمارسن كفايات األداء بمحاورىا

 )2تقديم بعض الحمول لعضو ىيئة التدريس لتطبيق بعض

األربعة بدرجة متوسطة.
وأقام محمد وزمالئو [ ]06دراسة ىدفت إلى التعرف عمى

االستراتيجيات الفعالة.
ج .أهداف الدراسة

نتيجة تقييـ ـ ــم أداء أعضاء الييئة التدريسية في جامعة عدن من

 )1التعرف إلى مدى ممارسة أعضاء ىيئة التدريس في جامعة

قبل الطمبة ،وطبقت الدراسة عمى ٕٓٓٓ طالبـ ــا وطالبة،

حائل الستراتيجيات التدريس الفعالة من وجية نظر طالبات كمية

وتوصمت الدراسة إلى أن مؤشرات الفعالية التدريسية ألعضاء

التربية وكمية العموم.

ىيئة التدريس في الجامعــة غير محققو بالصور المطموبة

 )2بيان أثر متغيرات الدراسة (التخصص ،ومستوي الدراسي)

والجودة األكاديمية وتحتاج إلى تطوير وتنمية عممية وأكاديمية،

عمى الحكم عمى مدى ممارسة أعضاء ىيئة التدريس في كمية

وأنو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس

التربية في جامعة حائل الستراتيجيات التدريس الفعالة.

والتخصص والمستوى الدراسي.
واعد عبد الكريم وزمالئو [ ،]8دراسة ىدفت إلى معرفة

د .حدود الدراسة
الحدود المكانية :جامعة حائل في المممكة العربية السعودية.

فاعمية تطبيق استراتيجيات التدريس من وجية نظر الطمبة8

الحدود الزمانية :الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي

طبقت الدراسة عمى (ٓ )ٙطالبا وطالبة من طمبة قسمي

.2905/2904

الرياضيات والعموم لممرحمة الثالثة – الدراسة الصباحية عن وقد

الحدود البشرية :طالبات كميتي التربية والعموم.

أسفرت نتائج الدراسة عن فاعمية استراتيجيات التدريس التي

ه .التعريفات اإلجرائية

ساىمت في تحسين وتطوير العممية التعميمية التعممية.

عضو ىيئة التدريس :ىو االسم الذي يطمق عمى من يقومون

قام الكبيسي [ ]07دراسة ىدفت إلى قياس أثر استخدام

بتدريس الطمبة في الجامعات ،وىو يشمل جميع الدرجات العممية

استراتيجية التدريس التبادلي عمى التحصيل والتفكير الرياضي
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لطمبة الصف الثاني متوسط في مادة الرياضيات ،وطبقت

إحصائية بين الذكور واإلناث في اختبار التحصيل ،لصالح

الدراسة عمى ( )42طالباً تم تقسيميم إلى مجموعتين 8وكان من

اإلناث.

نتائج البحث تفوق المجموعة التجريبية التي استخدمت

تشابيت الدراسة الحالية مع دراسة األسمر [ ]09ومع

استراتيجية التدريس التبادلي عمى المجموعة الضابطة في

دراسة محمد [ ]06من حيث أنيا تناولت أعضاء ىيئة التدريس

التحصيل والتفكير الرياضي.

في الجامعات من وجية نظر الطمبة ،واختمفت مع دراسة

المفدى [ ،]08دراسة ىدفت الى التعرف عمى أثر
وأعد
ّ

عبدالكريم [ ]8والكبيسي [ ]07والمفدى [ ]08حيث أنيا كانت

استخدام التعمم التعاوني في تدريس الفقو في التحصيل لدى

تقيس أثر فاعمية تطبيق استراتيجية التدريس من وجية نظر

طالب الصف الثاني الثانوي مقارنة بطريقة التدريس المعتادة،

الطالبات ،وقد تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

وطبقت عمى ( )46طالباً تم تقسيميم الى مجموعتين ضابطة

كونيا قد تضمنت استراتيجيات التدريس الحديثة مثل استراتيجية
ْ
حل المشكالت واستراتيجية الصف المعكوس واستراتيجية التعمم

مستوى  )9890بين متوسطي درجات طالب المجموعة

الذاتي واستراتيجية المتشابيات وغيرىا وىذا لم تتناولو أي من

الضابطة وطالب المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي

الدراسات السابقة ،كما تميزت الدراسة الحالية بتناوليا طالبات

لالختبار التحصيمي عند كل من المستويات التالية :التذكر،

من كميات متباينة كميتي العموم والتربية وبمستويات مختمفة وىذا

الفيم ،التطبيق ،التحميل ،وذلك لصالح المجموعة الضابطة.

لم تتناولو أي من الدراسات السابقة.

وتجريبية ،وقد بينت النتائج وجود فرق ذي داللة إحصائية (عند

واكد مصمح [ ]09في دراستو التي ىدفت الى التعرف إلى

 .4الطريقة واالجراءات

مدى ممارسة الطمبة /المعممين في جامعة القدس المفتوحة

أ .منهج الدراسة

لميارات التدريس من وجية نظر المعممين المتعاونين ،وقد

استخدمت الباحثتان المنيج الوصفي التحميمي ،لتميزه

طبقت الدراسة عمى الدراسة عمى جميع أفراد المجتمع البالغ

بالوصف والتفسير والتحميل في العموم اإلنسانية ،وبدراسة

معمما ومعممة ،ومن النتائج التي توصمت إلييا
عددىم ()001
ً

الظاىرة كما توجد في الواقع من وجية نظر عينة يتم اختيارىا

الدراسة وجود فروق في المتوسطات الحسابية لدرجة مدى

من خالل توزيع استبانة لقياس مدى امتالك أعضاء ىيئة

ممارسة الطمبة /المعممين في جامعة القدس المفتوحة لميارات

التدريس الستراتيجيات التدريس الفعالة من وجية نظر الطالبات

التدريس من الجنس ولصالح اإلناث ،والمؤىل العممي لصالح

في جامعة حائل 8وتحديد فيما إذا كانت لبعض المتغيرات

مؤىل بكالوريوس  +دبموم عال ،ولمخبرة لصالح )5-09

(الكمية ،المستوى الدراسي) توجد فروقا ذات داللة احصائية عند

سنوات ،ولمتخصص لصالح العموم الطبيعية.

مستوى الداللة (8)α ≤ 0.05

واعد ذياب [ ،]29دراسة ىدفت إلى التعرف عمى أثر

أ .مجتمع الدراسة وعينتها

استخدام طريقة العصف الذىني في تدريس قواعد المغة العربية؛

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات كميتي التربية

وطبقت الدراسة عمى جميع طمبة الصف الحادي عشر في

والعموم في جامعة حائل بالمستويات الثالث والخامس والسابع

منطقة الشارقة التعميمية من الجنسين وقد أظيرت النتائج وجود

والبالغ عددىن ( 2599طالبة) لمعام الجامعي 2905/2904

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )،(α = 0.05

والالتي توزعن باألعداد اآلتية حسب الكمية :كمية التربية

في اختبار التحصيل في مادة النحو والصرف ،لصالح

( ،)2099كمية العموم ( )199حسب إحصائيات وحدة القبول

المجموعة التجريبية 8كما ّبينت النتائج وجود فروق ذات داللة

والتسجيل بكمية التربية بجامعة حائل.
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والختيار أفراد الدراسة تم توزيع االستبانة عمى عدد من
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االستبانة:

طالبات المستويات (الثالث ،الخامس ،السابع) بالطريقة

تكونت االستبانة في صورتيا النيائية من ( )16فقرة لقياس

العشوائية بكميتي التربية والعموم وقد بمغت عدد االستبانات

مدى امتالك أعضاء ىيئة التدريس في جامعة حائل

المرتجعة ( 099استبانة) ،وبذلك بمغ عدد أفراد العينة ()299

الستراتيجي ات التدريس الفعالة من وجية نظر عينة الدراسة

موزعين حسب نوع الكمية إلى :كمية التربية ( ،)099كمية العموم

(الطالبات) ،وقد كانت من نوع مقياس ليكرت الخماسي

(8)099

) ،(Likert Five Scaleحيث كانت استجابة الطالبات لفقرات

ج .أدوات الدراسة

االستبانة كما يمي جدول (8)0
جدول 1

توزيع درجات فقرات االستبانة
وصف الدرجة

الدرجة

يطبق بدرجة كبيرة

5

يطبق

4

محايد

1

ال يطبق

2

ال يطبق بدرجة كبيرة

0

وقد تم إعداد االستبانة عمى النحو اآلتي:

 84األخذ بآراء المحكمين من حيث تعديل صياغة الفقرة أو

 80مراجعة األدب التربوي المتعمق باستراتيجيات التدريس

بالحذف أو اإلضافة ،وقد تم تعديل صياغة بعض الفقرات

الحديثة ،وفي ضوء ىذه المراجعة تم تحديد العناصر األساسية

حسب آراء المحكمين 8وتكونت االستبانة في صورتيا النيائية

المرتبطة باستراتيجيات التدريس الحديثة.

من  16فقرة 8موزعة عمى ستة مجاالت ،وبذلك يكون قد تم

 82صياغة فقرات االستبانة ،وتحديد المتغيرات المستقمة

التحقق من صدق المحكمين لألداة.

المرتبطة بالدراسة ونوع الكمية :كمية التربية وكمية العموم،

 85تم التحقق من ثبات األداة وحساب قيمة معامل ثبات

والمستوى الدراسي الخاص بالطالبة (مستوى ثالث – خامس -

االتساق الداخمي لفقرات االستبانة عن طريق حساب قيمة معامل

سابع)8

ثبات كرونباخ ألفا حيث بمغت قيمتو ( ،)9889وقد اعتبرت ىذه

 81تحكيم االستبانة وذلك بعرضيا عمى مجموعة من

القيمة مقبولة ألغراض الدراسة 8كما تم حساب معامل ثبات

المتخصصين حيث تم عرضيا عمى ستة من أعضاء ىيئة

(االتساق الداخمي لممتغيرات الفرعية)8

التدريس من حممة الدكتوراه في المناىج وأساليب التدريس.
جدول 2
معامالت ثبات اداة الدراسة
الرقم

المجال

كرونباخ الفا

0

استراتيجية التعمم التعاوني

0.81

2

استراتيجية حل المشكالت

0.84

3

استراتيجية لعب األدوار

0.72

4

استراتيجية المتشابيات

0.82

5

استراتيجية الصف المعكوس

0.88

6

استراتيجية التعمم الذاتي

0.83
0.89

الدرجة الكمية
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 .5النتائج ومناقشتها
لإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية

تحميل نتائج االستبانات:

واالنحرافات المعيارية لدرجة امتالك أعضاء ىيئة التدريس في

فيما يمي وصف تفصيمي لممعالجات اإلحصائية المستخدمة
ونتائج الدراسة ،وذلك من أجل اإلجابة عن أسئمة الدراسة.

جامعة حائل الستراتجيات التدريس الفعالة من وجية نظر

السؤال األول :ما درجة امتالك أعضاء ىيئة التدريس في جامعة

الطالبات بشكل عام ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة،

حائل الستراتيجيات التدريس الفعالة من وجية نظر الطالبات؟

ويظير الجدول ( )1ذلك.
جدول 3

المتوسطات الحسابية واالنح ارفات المعيارية والرتب لدرجة امتالك أعضاء هيئة التدريس في جامعة حائل الستراتجيات التدريس الفعالة من وجهة
نظر الطالبات مرتبة تنازلياً
المجال

الرقم

الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

الدرجة

المتوسط
4.10

0.92

1

مرتفعة

0.71

2

مرتفعة

0.77

3

مرتفعة

4

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

4

استراتيجية المتشابيات

1

استراتيجية التعمم التعاوني

4.09

2

استراتيجية حل المشكالت

4.06

3

استراتيجية لعب األدوار

3.93

0.86

6

استراتيجية التعمم الذاتي

3.90

1.03

5

5

استراتيجية الصف المعكوس

3.83

0.93

6

3.99

0.74

الدرجة الكمية
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يالحظ من الجدول ( )1أن درجة امتالك أعضاء ىيئة التدريس

وبدرجة مرتفعة ،وجاء في الرتبة األخيرة مجال " استراتيجية

في جامعة حائل الستراتجيات التدريس الفعالة من وجية نظر

الصف المعكوس " بمتوسط حسابي ( )1881وانحراف معياري

الطالبات كانت مرتفعة ،إذ بمغ المتوسط الحسابي ()1899

( )9891وبدرجة مرتفعة 8أما بالنسبة لفقرات كل مجال فكانت

وانحراف معياري ( ،)9874وجاءت مجاالت األداة جميعيا في

النتائج عمى النحو اآلتي:

الدرجة المرتفعة ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين (-4809

 -1استراتيجية المتشابيات

 ،)1881وجاء في الرتبة مجال " استراتيجية المتشابيات"،

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

بمتوسط حسابي ( )4809وانحراف معياري ( )9892وبدرجة

والرتب لدرجة امتالك أعضاء ىيئة التدريس في جامعة حائل

مرتفعة ،وفي الرتبة الثانية جاء مجال " استراتيجية التعمم

الستراتجيات التدريس الفعالة من وجية نظر الطالبات ،لفقرات

التعاوني " بمتوسط حسابي ( )4899وانحراف معياري ()9870

ىذا المجال ،والجدول ( )4يوضح ذلك.

جدول 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة امتالك أعضاء هيئة التدريس في جامعة حائل الستراتجيات التدريس الفعالة من وجهة
نظر الطالبات في مجال استراتيجية المتشابهات مرتبة تنازلياً
الفقرة

الرقم

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

الدرجة

5

يقدم عضو ىيئة  -التدريس لمطالب المشكمة في صورة رمزية لحميا ثم يطمب منيم الصياغة المفظية ليا

4.31

1.65

1

مرتفعة

2

يحدد عضو ىيئة التدريس الخمفية السابقة لمطالب من المفاىيم والتعميمات والميارات الالزمة والضرورية

4.15

0.91

3

مرتفعة

1

7
4

يعمل عضو ىيئة التدريس عمى تحديد موضوع الدرس بدقة

لمدرس

يقوم عضو ىيئة التدريس بالتقويم المستمر لعممية التعمم

يقوم عضو ىيئة التد ريس بصياغة المشكمة في صورة سؤال إلثارة التفكير نحو جمع المعمومات المرتبطة
بالمشكمة
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4.22

4.13
4.04

0.81

0.94
1.01

2

4
5

مرتفعة

مرتفعة
مرتفعة

4
3
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يقوم عضو ىيئة التدريس بصياغة المشكمة عمى صورة مفتوحة النياية إلتاحة الفرصة لمطالب في إدراك فكرة

3.99

1.01

6

مرتفعة

يربط عضو ىيئة التدريس المشابيات الرمزية (المشكالت (بالمشابيات المفظية)التعميمات)

3.87

1.02

7

مرتفعة

الحل من أكثر من جانب وتفسير المشكمة بأكثر من طريقة

6

3.83

استراتيجية المتشابيات

0.93

مرتفعة

يالحظ من الجدول ( )4أن درجة امتالك أعضاء ىيئة

عمى" يربط عضو ىيئة التدريس المشابيات الرمزية (المشكالت

التدريس في جامعة حائل الستراتجيات التدريس الفعالة من

(بالمشابيات المفظية) التعميمات)" بمتوسط حسابي ()1887

وجية نظر الطالبات في مجال استراتيجية المتشابيات كانت

وانحراف معياري ( )0892وبدرجة مرتفعة.

مرتفعة ،إذ بمغ المتوسط الحسابي ( )1881وانحراف معياري

وتعزى النتيجة لألسباب التالية :أن استراتيجية المتشابيات

( ،)9891وجاءت فقرات ىذا المجال في الدرجة المرتفعة ،إذ

تتميز بعدت مميزات تجعميا مرغوبة من قبل اعضاء ىيئة

تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)1887 -4810وجاءت

التدريس ومن ىذه المميزات اعتبارىا حمقة وصل بين المفاىيم

في الرتبة األولى الفقرة ( )5التي تنص عمى" يقدم عضو ىيئة -

المألوفة والمفاىيم المعمومات السابقة لمتالميذ فتساعدىم عمى

التدريس لمطالب المشكمة في صورة رمزية لحميا ثم يطمب منيم

تكوين بنية معرفية جديدة خاصة لممفاىيم المجردة ،عالج

الصياغة المفظية ليا" ،بمتوسط حسابي ( )4810وانحراف

الصعوبات وتنمية القدرة عمى حل المشكالت ،استيعاب المفاىيم

معياري ( )0865وبدرجة مرتفعة ،وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة

المجردة وتصحيح المفاىيم العممية الخاطئة عند الطمبة،

( )0التي تنص عمى " يعمل عضو ىيئة التدريس عمى تحديد

استخداميا في شرح الظواىر العممية وتفسيرىا بما يالئم عقل

موضوع الدرس بدقة" بمتوسط حسابي ( )4822وانحراف معياري

الطالبات ،و تساعدىم عمى االكتشافات العممية الحديثة 8ليذا

( )9880وبدرجة مرتفعة ،وجاءت في الرتبة قبل االخيرة الفقرة

السبب كانت النتائج مرتفعة.

( )1التي تنص عمى" يقوم عضو ىيئة التدريس بصياغة
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المشكمة عمى صورة مفتوحة النياية إلتاحة الفرصة لمطالب في

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب

إدراك فكرة الحل من أكثر من جانب وتفسير المشكمة بأكثر من

لدرجة امتالك أعضاء ىيئة التدريس في جامعة حائل

طريقة" بمتوسط حسابي ( )1899وانحراف معياري (،)0890

الستراتجيات التدريس الفعالة من وجية نظر الطالبات ،لفقرات

وبدرجة مرتفعة ،وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة ( )6التي تنص

ىذا المجال ،والجدول ( )5يوضح ذلك.

جدول 5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة امتالك أعضاء هيئة التدريس في جامعة حائل الستراتجيات التدريس الفعالة من وجهة
نظر الطالبات في مجال استراتيجية التعمم التعاوني مرتبة تنازلياً
الفقرة

الرقم

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

الدرجة

1

يقوم عضو ىيئة التدريس بتحديد األىداف التعميمية المرجوة من الموضوع

4.38

0.81

1

مرتفعة

6

يقدم عضو ىيئة التدريس اإلرشادات بوضوح لمطمبة ألداء الميمة

4.20

0.96

2

مرتفعة

5

يعطي عضو ىيئة التدريس الطمبة الوقت الكافي النجاز الميمة

4.12

0.98

3

مرتفعة

4

يتنقل عضو ىيئة التدريس بين المجموعات بيدوء لممساعدة ولمتأكد من سير العممية بالشكل

4.06

1.02

4

مرتفعة

الصحيح
2

يحدد عضو ىيئة التدريس حجم مجموعات العمل

4.00

0.90

5

مرتفعة

3

يوزع عضو ىيئة التدريس األدوار عمى أفراد المجموعة

3.81

1.12

6

مرتفعة

4.09

0.71
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مرتفعة

يالحظ من الجدول ( )5أن درجة امتالك أعضاء ىيئة

يوزع عضو ىيئة التدريس األدوار عمى أفراد المجموعة "

التدريس في جامعة حائل الستراتجيات التدريس الفعالة من

بمتوسط حسابي ( )1880وانحراف معياري ( )0802وبدرجة

وجية نظر الطالبات في مجال استراتيجية التعمم التعاوني كانت

مرتفعة.

مرتفعة ،إذ بمغ المتوسط الحسابي ( )4899وانحراف معياري

وتعزى النتيجة لألسباب اآلتية :إن التعميم التعاوني يحقق

( ،)9870وجاءت فقرات ىذا المجال في الدرجة المرتفعة ،إذ

خفض مستوى التنافس ،والتخفيف من المستوى المنخفض لتقدير

تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)1880 - 4818وجاءت

الذات الذي قد يصل إليو بعض الطالبات نتيجة إخفاقاتيم

في الرتبة األولى الفقرة ( )0التي تنص عمى" يقوم عضو ىيئة

السابقة 8زيادة احترام وتفيم الطالبات لقدرات اآلخرين

التدريس بتحديد األىداف التعميمية المرجوة من الموضوع "،

واىتماماتيم وحاجاتيم 8واالرتقاء بمخرجات عممية التعميم من

بمتوسط حسابي ( )4818وانحراف معياري ( )9880وبدرجة

حيث تقدير الذات تقدي اًر موجب ًا ،وتحسن التكيف االجتماعي،

مرتفعة ،وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة ( )6التي تنص عمى "

والصحة النفسية ،واكتساب ميارات اجتماعية ،وزيادة التحصيل

يقدم عضو ىيئة التدريس اإلرشادات بوضوح لمطمبة ألداء

الدراسي ،والوصول إلى مستوى عال من االستدالل العقمي.

الميمة " بمتوسط حسابي ( )4829وانحراف معياري ()9896
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وبدرجة مرتفعة ،وجاءت في الرتبة قبل االخيرة الفقرة ( )2التي

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب

تنص عمى" يحدد عضو ىيئة التدريس حجم مجموعات العمل "

لدرجة امتالك أعضاء ىيئة التدريس في جامعة حائل

بمتوسط حسابي ( )4899وانحراف معياري ( ،)9899وبدرجة

الستراتجيات التدريس الفعالة من وجية نظر الطالبات ،لفقرات

مرتفعة ،وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة ( )1التي تنص عمى"

ىذا المجال ،والجدول ( )6يوضح ذلك.

جدول 6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة امتالك أعضاء هيئة التدريس في جامعة حائل الستراتجيات التدريس الفعالة من وجهة
نظر الطالبات في مجال استراتيجية حل المشكالت مرتبة تنازلياً
الفقرة

الرقم

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

الدرجة

4

يوضح عضو ىيئة التدريس لمطمبة ما الذي يريد منيم القيام بكشفو

4.14

0.98

1

مرتفعة

3

يحدد عضو ىيئة التدريس المحتوى الخاص بالمشكمة

4.08

0.94

2

مرتفعة

2

يوضح عضو ىيئة التدريس األىداف التعميمية الخاصة بالمشكمة

4.07

0.92

3

مرتفعة

5

يوفر عضو ىيئة التدريس إرشادات وتوجييات لمطمبة لحل المشكمة

4.07

1.00

3

مرتفعة

1

يقوم عضو ىيئة التدريس تحديد مشكمة تعميمية ذات عالقة بالطمبة

4.01

0.97

5

مرتفعة

6

يوضح عضو ىي ئة التدريس لمطمبة كيفية جمع األدلة ،وكيفية الربط بين األدلة واالستنتاج ،وكيفية

3.98

1.02

6

مرتفعة

تسويغ استنتاجاتيم
4.06
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0.77

مرتفعة

يالحظ من الجدول ( )6أن درجة امتالك أعضاء ىيئة

في الرتبة األولى الفقرة ( )4التي تنص عمى يوضح عضو ىيئة

التدريس في جامعة حائل الستراتجيات التدريس الفعالة من

التدريس لمطمبة ما الذي يريد منيم القيام بكشفو بمتوسط حسابي

وجية نظر الطالبات في مجال استراتيجية حل المشكالت كانت

( )4804وانحراف معياري ( )9898وبدرجة مرتفعة ،وفي الرتبة

مرتفعة ،إذ بمغ المتوسط الحسابي ( )4896وانحراف معياري

الثانية جاءت الفقرة ( )1التي تنص عمى" يحدد عضو ىيئة

( ،)9877وجاءت فقرات ىذا المجال في الدرجة المرتفعة ،إذ

التدريس المحتوى الخاص بالمشكمة " بمتوسط حسابي ()4898

تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)1898 - 4804وجاءت

وانحراف معياري ( )9894وبدرجة مرتفعة ،وجاءت في الرتبة
109
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10

قبل االخيرة الفقرة ( )0التي تنص عمى يقوم عضو ىيئة

استخدام أساليب تدريسية تستثير قدرات الطمبات ،وقد أعطت

التدريس تحديد مشكمة تعميمية ذات عالقة بالطمبة " بمتوسط

ىذه الطريقة طابعاً حيوياً وفعاالً ،يترجم العالقة التفاعمية بين

حسابي ( )4890وانحراف معياري ( ،)9897وبدرجة مرتفعة،

المعمم والطمبة؛ لذلك جاءت النتائج مرتفعة 8وىذه الطريقة تتّسم

وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة ( )6التي تنص يوضح عضو

بميزات إيجابية تجعميا أكثر قبوالً لدى الطمبات ،ما ينعكس

ىيئة التدريس لمطمبة كيفية جمع األدلة ،وكيفية الربط بين األدلة

إيجابياً عمى مستواىن التحصيمي في مختمف المواد الدراسية.

واالستنتاج ،وكيفية تسويغ استنتاجاتيم " بمتوسط حسابي
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( )1898وانحراف معياري ( )0892وبدرجة مرتفعة.

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب

وتعزى النتيجة الى أن استراتيجية حل المشكالت ىي

لدرجة امتالك أعضاء ىيئة التدريس في جامعة حائل

استراتيجية حديثة بالنسبة إلى الطالبات ،قد أسيمت في التفاعل

الستراتجيات التدريس الفعالة من وجية نظر الطالبات ،لفقرات

اإليجابي من قبمين ،ومع األنشطة المصاحبة وطريقة تنفيذ

ىذا المجال ،والجدول ( )7يوضح ذلك.

المواقف التعميمية التعممية في ىذا المجال وكذلك من خالل
جدول 7

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة امتالك أعضاء هيئة التدريس في جامعة حائل الستراتجيات التدريس الفعالة من وجهة
نظر الطالبات في مجال استراتيجية لعب األدوار مرتبة تنازلياً
المتوسط

االنحراف

الرتبة

الدرجة

الفقرة

الرقم
4

يعطي عضو ىيئة التدريس لمطالب فرصة لمتعمم من أخطائو

3.98

1.07

1

مرتفعة

1

يوفر عضو ىيئة التدريس فرص التعبير عن الذات واالنفعاالت تحت ستار لعب األدوار

3.95

1.07

2

مرتفعة

5

التدرب عمى أساليب المناقشة والتعرف عمى قواعدىا

3.94

1.04

3

مرتفعة

6

يقوم عضو ىيئة التدريس بعقد جمسة تقويم لمنتائج بعد تدوينيا ،واستخالص اآلراء المتفق عمييا

3.94

1.07

3

مرتفعة

3

يقوم عضو ىيئة التدريس ببناء القيم واالتجاىات وتعديل السموك االجتماعي خالل مواقف تحاكي

3.93

1.02

5

مرتفعة

الحسابي

المعياري

مواقف الحياة الفعمية
2

يقوم عضو ىيئة التدريس بالمقارنة بين أفكار الفرد ومشاعره ،وأفكار اآلخرين ومشاعرىم
استراتيجية لعب األدوار

3.84

1.10

4.10

0.92

6

مرتفعة
مرتفعة

يالحظ من الجدول ( )7أن درجة امتالك أعضاء ىيئة

األدوار" بمتوسط حسابي ( )1895وانحراف معياري ()0897

التدريس في جامعة حائل الستراتجيات التدريس الفعالة من

وبدرجة مرتفعة ،وجاءت في الرتبة قبل االخيرة الفقرة ( )1التي

وجية نظر الطالبات في مجال استراتيجية لعب األدوار كانت

تنص يقوم عضو ىيئة التدريس ببناء القيم واالتجاىات وتعديل

مرتفعة ،إذ بمغ المتوسط الحسابي ( )4809وانحراف معياري

السموك االجتماعي خالل مواقف تحاكي مواقف الحياة الفعمية"

( ،)9892وجاءت فقرات ىذا المجال في الدرجة المرتفعة ،إذ

بمتوسط حسابي ( )1891وانحراف معياري ( ،)0892وبدرجة

تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)1884 - 1898وجاءت

مرتفعة ،وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة ( )2التي تنص يقوم

في الرتبة األولى الفقرة ( )4التي تنص عمى يعطي عضو ىيئة

عضو ىيئة التدريس بالمقارنة بين أفكار الفرد ومشاعره ،وأفكار

التدريس لمطالب فرصة لمتعمم من أخطائو بمتوسط حسابي

اآلخرين ومشاعرىم " بمتوسط حسابي ( )1884وانحراف معياري

( )1898وانحراف معياري ( )0897وبدرجة مرتفعة ،وفي الرتبة

( )0809وبدرجة مرتفعة.

الثانية جاءت الفقرة ( )0التي تنص عمى" يوفر عضو ىيئة

وتعزى النتيجة إلى أن استراتيجية لعب األدوار توفر فرصاً

التدريس فرص التعبير عن الذات واالنفعاالت تحت ستار لعب

التعبير عن الذات وعن االنفعاالت تحت ستار لعب األدوار8
110

تزيد من اىتمام الطالبات بالموضوع المطروح لمعرض والحوار8

المشكالت 8تعطي الطالبة فرصة لمتعمم من أخطائيا 8تعطي

التدريب عمى أساليب المناقشة والتعرف عمى قواعدىا 8التفحص

فرصة الكتشاف نتائج الخيارات التي تم تنفيذىا.

في المشاعر اإلنسانية وأساليب التفكير لدى اآلخرين 8تقارن بين
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أفكار الفرد ومشاعره ،وأفكار اآلخرين ومشاعرىم تبني القيم

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب

واالتجاىات وتعدل السموك االجتماعي خالل مواقف تحاكي

لدرجة امتالك أعضاء ىيئة التدريس في جامعة حائل

مواقف الحياة الفعمية 8تعطي الفرصة لممارسة أوضاع معينة من

الستراتجيات التدريس الفعالة من وجية نظر الطالبات ،لفقرات

وجيات نظر اآلخرين 8تجد بيئة آمنة لممارسة أسموب حل

ىذا المجال ،والجدول ( )8يوضح ذلك.

جدول 8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة امتالك أعضاء هيئة التدريس في جامعة حائل الستراتجيات التدريس الفعالة من وجهة
نظر الطالبات في مجال استراتيجية التعمم الذاتي مرتبة تنازلياً
المتوسط

االنحراف

الرتبة

الدرجة

الفقرة

الرقم
1

يشجع عضو ىيئة التدريس الطمبة عمى إثارة األسئمة المفتوحة

4.00

1.14

1

مرتفعة

2

يشجع عضو ىيئة التدريس الطمبة عمى التفكير الناقد واصدار األحكام

3.94

1.15

2

مرتفعة

4

يشجع عضو ىيئة التدريس الطمبة عمى كسب الثقة بالذات وبالقدرات عمى التعمم

3.90

1.21

3

مرتفعة

3

يقوم عضو ىيئة التدريس بإيجاد الجو المشجع عمى التوجيو الذاتي واالستقصاء لمطمبة ،وتوفير

3.85

1.14

4

مرتفعة

الحسابي

المعياري

المصادر والفرص لممارسة االستقصاء الذاتي
5

يقوم عضو ىيئة التدريس بطرح مشكالت حياتية واقعية لمنقاش

3.79

1.25
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3.90

1.03

5

مرتفعة
مرتفعة

يالحظ من الجدول ( )8أن درجة امتالك أعضاء ىيئة

وانحراف معياري ( ،)0804وبدرجة مرتفعة ،وجاءت في الرتبة

التدريس في جامعة حائل الستراتجيات التدريس الفعالة في مجال

االخيرة الفقرة ( )5التي تنص يقوم عضو ىيئة التدريس بطرح

استراتيجية التعمم الذاتي كانت مرتفعة ،إذ بمغ المتوسط الحسابي

مشكالت حياتية واقعية لمنقاش "بمتوسط حسابي ()1879

( )1899وانحراف معياري ( ،)0891وجاءت فقرات ىذا المجال

وانحراف معياري ( )0825وبدرجة مرتفعة.

في الدرجة المرتفعة ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين

وتفسير ذلك يعزى الى ان استراتيجية التعمم الذاتي تساعد

( ،)1879 - 4899وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )0التي

الطالبة عمى تحمل المسؤولية وعمى استخدام المكتبات ومراكز

تنص عمى يشجع عضو ىيئة التدريس الطمبة عمى إثارة األسئمة

التعمم وعمى العمل الجماعي التعاوني باإلضافة إلى النظام

المفتوحة بمتوسط حسابي ( )4899وانحراف معياري ()0804

واالنضباط وتساعدىن عمى البحث الذاتي والذي سيكون بالتالي

وبدرجة مرتفعة ،وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة ( )2التي تنص

أكثر بقاء ورسوخا الن الطالبة بذلت مجيود في التوصل

عمى" يشجع عضو ىيئة التدريس الطمبة عمى التفكير الناقد

لممعمومة بذاتيا تنمي لدى الطالبة القدرة عمى التعبير عن ذاتيا.

واصدار األحكام " بمتوسط حسابي ( )1894وانحراف معياري

 -6استراتيجية الصف المعكوس

( )0805وبدرجة مرتفعة ،وجاءت في الرتبة قبل االخيرة الفقرة

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب

( )1التي تنص يقوم عضو ىيئة التدريس بإيجاد الجو المشجع

لدرجة امتالك أعضاء ىيئة التدريس في جامعة حائل

عمى التوجيو الذاتي واالستقصاء لمطمبة ،وتوفير المصادر

الستراتجيات التدريس الفعالة من وجية نظر الطالبات ،لفقرات

والفرص لممارسة االستقصاء الذاتي " بمتوسط حسابي ()1885

ىذا المجال ،والجدول ( )9يوضح ذلك.
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جدول 9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة امتالك أعضاء هيئة التدريس في جامعة حائل الستراتجيات التدريس الفعالة من وجهة
نظر الطالبات في مجال استراتيجية الصف المعكوس مرتبة تنازلياً
الفقرة

الرقم

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

الدرجة

6

يوظف عضو ىيئة التدريس وسائل التكنولوجيا الحديثة لتحضير الدرس وعرضو

3.96

1.14

1

مرتفعة

2

يقدم عضو ىيئة التدريس لمطمبة الميام ،واألنشطة ،ومجموعة مسائل أو مشاريع ليتم تأديتيا في القاعة

3.89

1.06

2

مرتفعة

الدراسية بدالً من إضاعة الوقت في االستماع إلى الشرح

1

يبدأ عضو ىيئة التدريس بتقييم مستوى الطمبة في بداية المحاضرة ومراجعة ما تم تعممو في المنزل

3.84

1.12

3

مرتفعة

4

يساعد عضو ىيئة التدريس الطمبة عمى سد الفجوة المعرفية التي يسببيا تغيبيم عن المحاضرات عن

3.84

1.17

3

مرتفعة

طريق الصف المعكوس
3

يمغي عضو ىيئة التدريس الواجبات المنزلية في المنزل ،حيث يقوم الطمبة بأداء األنشطة التي كانت

3.82

1.18

5

مرتفعة

فروضا منزلية في القاعة الدراسية
5

يعطي عضو ىيئة التدريس الطمبة وسيمة مثل مقاطع فيديو وغيره عمى الـ ـ  YOUTUBEالستعراض

3.66

1.29

المقاطع اليامة والتحقق من مالحظاتيم

6

متوسط
ة

3.83

استراتيجية الصف المعكوس

0.93

مرتفعة

يالحظ من الجدول ( )9أن درجة امتالك أعضاء ىيئة

فيديو وغيره عمى الـ ـ  YOUTUBEالستعراض المقاطع اليامة

التدريس في جامعة حائل الستراتجيات التدريس الفعالة من

والتحقق من مالحظاتيم " بمتوسط حسابي ( )1866وانحراف

وجية نظر الطالبات في مجال استراتيجية الصف المعكوس

معياري ( )0829وبدرجة مرتفعة.

كانت مرتفعة ،إذ بمغ المتوسط الحسابي ( )1881وانحراف

وتعزى النتيجة إلى أن استراتيجية الصف المعكوس يضمن

معياري ( ،)9891وجاءت فقرات ىذا المجال في الدرجتين

االستغالل األمثل لوقت عضو ىيئة التدريس أثناء المحاضرة،

المتوسطة والمرتفعة ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين

حيث يقيم عضو ىيئة التدريس مستوى الطالبات في بداية

( ،)1866 -1896وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )6التي

المحاضرة ،ثم يصمم االنشطة داخل القاعة الدراسية من خالل

تنص عمى يوظف عضو ىيئة التدريس وسائل التكنولوجيا

التركيز عمى توضيح ما صعب فيمو ،ومن ثم يشرف عمى

الحديثة لتحضير الدرس وعرضو بمتوسط حسابي ()1896

االنشطة ويقدم الدعم المناسب ألولئك الذين ال يزالون بحاجة

وانحراف معياري ( )0804وبدرجة مرتفعة ،وفي الرتبة الثانية

لمتقوية وبالتالي تكون مستويات الفيم والتحصيل العممي لدى

جاءت الفقرة ( )2التي تنص عمى" يقدم عضو ىيئة التدريس

جميع الطالبات عالية جدا ،ألن المعمم يراعي خصوصية قدرات

لمطمبة الميام ،واألنشطة ،ومجموعة مسائل أو مشاريع ليتم

طالباتو كل عمى حده.

تأديتيا في القاعة الدراسية بدالً من إضاعة الوقت في االستماع

ثانياً :النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثاني ،الذي نصو"

إلى الشرح" بمتوسط حسابي ( )1889وانحراف معياري ()0896

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (9895

وبدرجة مرتفعة ،وجاءت في الرتبة قبل االخيرة الفقرة ( )1التي

≥  (αفي درجة امتالك أعضاء ىيئة التدريس في جامعة حائل

تنص يمغي عضو ىيئة التدريس الواجبات المنزلية في المنزل،

الستراتجيات التدريس الفعالة من وجية نظر الطالبات تعزى

حيث يقوم الطمبة بأداء األنشطة التي كانت فروضا منزلية في

لمتغيري (الكمية ،والمستوى)؟

القاعة الدراسية " بمتوسط حسابي ( )1882وانحراف معياري

تمت االجابة عن ىذا السؤال عمى النحو اآلتي:

( ،)0808وبدرجة مرتفعة ،وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة ()5

 -0متغير الكمية:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات

التي تنص يعطي عضو ىيئة التدريس الطمبة وسيمة مثل مقاطع
112

أفراد الدراسة عمى درجة امتالك أعضاء ىيئة التدريس في

الطالبات ،تبعا لمتغير الكمية (التربية ،العموم) ،كما تم تطبيق

جامعة حائل الستراتجيات التدريس الفعالة من وجية نظر

اختبار ) (t-testويظير الجدول ( )09ذلك.

جدول 11

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد الدراسة عمى درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس في جامعة حائل الستراتجيات
التدريس الفعالة من وجهة نظر الطالبات ،واختبار ( ،)t-testتبعا لمتغير الكمية (التربية ،العموم)
العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة ت

الكمية

المجال

التربية

109

4.18

0.68

1.856

العموم

95

4.00

0.74

التربية

109

4.14

0.75

العموم

95

3.96

0.79

التربية

109

3.95

0.91

العموم

95

3.91

0.82

التربية

109

4.08

0.71

العموم

95

4.12

1.12

التربية

109

3.82

0.92

العموم

95

3.85

0.94

التربية

109

3.90

1.08

العموم

95

3.90

0.98

التربية

109

4.02

0.71

العموم

95

3.96

0.78

مستوى
الداللة

استراتيجية التعمم التعاوني
استراتيجية حل المشكالت
استراتيجية لعب األدوار
استراتيجية المتشابيات
استراتيجية الصف المعكوس
استراتيجية التعمم الذاتي
الدرجة الكمية

1.639
0.364
0.2590.1770.015
0.552

0.065
0.103
0.716
0.796
0.859
0.988
0.582

تشير النتائج في الجدول ( )09إلى عدم وجود فروق ذات

المخرجات ،وخاصة في ظل التنافس الشديد بين مؤسسات

داللة إحصائية عند مستوى ( )α = 9895في إجابات أفراد

التعميم العالي في عصر العولمة وتكنولوجيا المعمومات ،الذي

الدراسة عمى درجة امتالك أعضاء ىيئة التدريس في جامعة
حائل الستراتجيات التدريس الفعالة من وجية نظر الطالبات،

وتنوعا في أساليب التدريس
يشيد ثورة معرفية وتكنولوجية ىائمة،
ً
الحديثة باستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 8لذلك أصبح

تبعا لمتغير الكمية (التربية ،العموم) ،استناداً إلى قيمة ف
المحسوبة إذ بمغت ( ،)98552وبمستوى داللة ( )98582لمدرجة

اما عمى مؤسسات التعميم العالي تييئة كل الظروف لتحسين
لز ً
جودة أداء عضو ىيئة التدريس من خالل عمميات التقويم

الكمية8

والتحسين والتطوير التي تمارس بشكل مستمر ،األمر الذي
إيجابا عمى جودة أداء أعضاء التدريس بكافة الكميات.
ينعكس
ً

وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

 -0متغير المستوى:

( )= 9895في إجابات أفراد الدراسة في معظم المجاالت ،اذ

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

بمغت قيم ت المحسوبة ( )98905 08856-وبمستوى بين

إلجابات أفراد الدراسة عمى درجة امتالك أعضاء ىيئة التدريس

( ،)98988 - 98965وىذه القيم غير دالة احصائياً.
ولعل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير

في جامعة حائل الستراتجيات التدريس الفعالة من وجية نظر

الكمية يعزى إلى أن عضو ىيئة التدريس أحد أىم العناصر التي

الطالبات ،تبعا لمتغير المستوى (الثاني ،الخامس ،السابع)،

تتظافر لالرتقاء بالعممية التدريسية وصوال الى التميز وجودة

ويظير الجدول ( )00ذلك.
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جدول 11

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد الدراسة عمى درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس في جامعة حائل الستراتجيات
التدريس الفعالة من وجهة نظر الطالبات ،تبعا لمتغير المستوى (الثاني ،الخامس ،السابع)
المجال

المستوى

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

استراتيجية التعمم التعاوني

الثاني

79

4.11

0.63

الخامس

71

4.08

0.77

السابع

54

4.10

0.76

المجموع

204

4.09

0.71

الثاني

79

4.05

0.65

الخامس

71

4.08

0.78

السابع

54

4.03

0.91

المجموع

204

4.06

0.77

الثاني

79

3.91

0.83

الخامس

71

3.87

0.90

السابع

54

4.05

0.86

المجموع

204

3.93

0.86

الثاني

79

4.01

0.68

الخامس

71

4.06

0.77

السابع

54

4.29

1.31

المجموع

204

4.10

0.92

الثاني

79

3.80

0.83

الخامس

71

3.75

1.02

السابع

54

4.01

0.94

المجموع

204

3.83

0.93

الثاني

79

3.85

0.97

الخامس

71

3.79

1.14

السابع

54

4.11

0.93

المجموع

204

3.90

1.03

الثاني

79

3.96

0.62

الخامس

71

3.94

0.78

السابع

54

4.10

0.84

المجموع

204

3.99

0.74

استراتيجية حل المشكالت

استراتيجية لعب األدوار

استراتيجية المتشابيات

استراتيجية الصف المعكوس

استراتيجية التعمم الذاتي

الدرجة الكمية

يالحظ من الجدول ( )00وجود فروق ظاىرية بين

الحسابي لطالبات المستوى الخامس ( ،)1894ولتحديد فيما إذا

المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد الدراسة عمى درجة امتالك

كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى

أعضاء ىيئة التدريس في جامعة حائل الستراتجيات التدريس

داللة ( )α = 9895تم تطبيق تحميل التباين األحادي (One

الفعالة من وجية نظر الطالبات ،تبعا لمتغير المستوى (الثاني،

) ،way ANOVAوجاءت نتائج تحميل التباين عمى النحو

الخامس ،السابع) ،إذ حصل المستوى السابع في الدرجة الكمية

الذي يوضحو الجدول ( )02اآلتي:

عمى أعمى متوسط حسابي ( ،)4809وأخي اًر جاء المتوسط
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جدول 12
تحميل التباين األحادي لمفروق في إجابات أفراد الدراسة عمى درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس في جامعة حائل الستراتجيات التدريس الفعالة
من وجهة نظر الطالبات ،تبعا لمتغير المستوى (الثاني ،الخامس ،السابع)

المجال

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

مستوى الداللة

استراتيجية التعمم التعاوني

بين المجموعات

0.035

2

0.018

0.034

0.966

داخل المجموعات

102.355

201

0.509

المجموع

102.39

203

بين المجموعات

0.088

2

0.044

داخل المجموعات

119.745

201

0.596

المجموع

119.833

203

بين المجموعات

1.068

2

0.534

داخل المجموعات

150.484

201

0.749

المجموع

151.553

203

بين المجموعات

2.719

2

1.359

داخل المجموعات

168.325

201

0.837

المجموع

171.044

203

بين المجموعات

2.234

2

1.117

داخل المجموعات

173.377

201

0.863

المجموع

175.611

203

بين المجموعات

3.374

2

1.687

داخل المجموعات

210.985

201

1.05

المجموع

214.359

203

بين المجموعات

0.906

2

0.453

داخل المجموعات

109.835

201

0.546

المجموع

110.741

203

استراتيجية حل المشكالت

استراتيجية لعب األدوار

استراتيجية المتشابيات

استراتيجية الصف المعكوس

استراتيجية التعمم الذاتي

الدرجة الكمية

0.074

0.713

1.623

1.295

1.607

0.829

0.929

0.491

0.200

0.276

0.203

0.438

تشير النتائج في الجدول ( )02إلى عدم وجود فروق ذات

التدريس لجميع طالبات الكمية والتي تركز عمى استراتيجيات

داللة إحصائية عند مستوى ( )α = 9895في إجابات أفراد

التدريس الفعالة وألن الحضور من الطالبات عمى اختالف

الدراسة عمى درجة امتالك أعضاء ىيئة التدريس في جامعة

مستوياتين فيذا لو الدور األكبر بعدم وجود فروق تعزى

حائل الستراتجيات التدريس الفعالة من وجية نظر الطالبات،

لممستوى األكاديمي لمطالبات.

تبعا لمتغير المستوى (الثاني ،الخامس ،السابع) ،استناداً إلى

تشابيت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة األسمر

قيمة ف المحسوبة إذ بمغت ( ،)98829وبمستوى داللة

[ ]09من حيث أن عضوات ىيئة التدريس يمارسن جميع

( )98418لمدرجة الكمية ،وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة

الكفايات األدائية ،واختمفت مع نتائج دراسة محمد [ ]06أن تقييم

إحصائية عند مستوى ( )α = 9895في كافة المجاالت اذ بمغت

أداء أعضاء ىيئة التدريس من قبل الطمبة غير محققة بالصورة

قيم ف المحسوبة ( )98914 - 08621وبمستوى بين (98299

المطموبة وبالجودة األكاديمية ويحتاج الى تطوير وتنمية عممية

 ،)98966 -وىذه القيم غير دالة احصائياً.

وأكاديمية ،وتقاطعت مع نتائج دراسة كل من عبدالكريم [،]8

تعزى النتيجة الى انو الطالبات بالمجمل في مستوى ادراك

ونتائج دراسة الكبيسي [ ]07ونتائج دراسة المفدى [ ]08ونتائج

متقارب عمى اختالف مستوياتين األكاديمية بسبب عدد من

دراسة دياب [ ]29من حيث تركيزىا عمى تطبيق استراتيجيات

المحاضرات وورشات العمل التي يقيميا قسم المناىج وطرق

تدريس معينة واستقصاء أثرىا عمى الطمبة وتم استخدام
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] [6رمضان مسعد بدوي ( (2991استراتيجيات في تعميم وتقويم

استراتيجيات من مثل :التعمم التعاوني والعصف الذىني والتعميم

الرياضيات ،ط ٔ ،مصر8

التبادلي.
 .6التوصيات

] [7عمي ،عمي حمود (ٕ٘ٗٔ ىــ) ،تنمية وتطوير وفعالية

عقد العديد من الدورات التدريبية الخاصة بأعضاء ىيئة

أعضاء ىيئة التدريس بمؤسسات التعميم العالي ،ندوة تنمية

التدريس بالجامعات لما من شأنو من تطوير استراتيجياتيم

أعضاء ىيئة التدريس في مؤسسات التعميم العالي

التدريسية وخاصة فيما يتعمق بمجال الجودة والتطوير وىذا ما

(التحديات والتطوير)8

اتضح جمياً كون أن جامعة حائل خاصة عمادة الجودة والتطوير
تطرح في كل عام عدد من الدورات التدريبية الخاصة بتطوير

] [8عبد الكريم ،منذر وعاشور ،محمد وعبيد ،كامل8)2900( 8

الميارات التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس مع وجود بعض

فاعمية تطبيق استراتيجيات التدريس من وجية نظر الطمبة8
مجمة الفتح (8(47

الحوافز المعنوية لمن يقوم بالمشاركة بعدد منيا وىذا قد انعكس
عمى أداء أعضاء ىيئة التدريس وعمى قدراتيم باستخداميم آخر

] 8(2905( Killen Roy [9استراتيجيات التدريس الفعاّلة8

ما تم التوصل لو من استراتيجيات حديثة8

ترجمة وفاء ماتاني( 8استرجعت المعمومات في 82905\2\25
من الموقع

المراجع

=http://www.bytocom.com/vb/showthread.php?t
41051

أ .المراجع العربية
] [1العم ــاري ،حسان ( )2900استراتيجية التدريس الفع ـ ــال8

] [10األسمر ،منى (ٕ٘ٓٓ م) ،كفايات أداء عضوات ىيئة

اليمن ،صنعاء( 8د8ن) عمان :دار الفكر8

التدريس بجامعة أم القرى من وجية نظر الطالبات ،مجمة
العموم التربوية ،العدد ( ،)7جامعة قطر8

] [2زياد ،محمد ( 8)2909االستراتيجيات التعميمية الفعالة كأداة
تربوية فعالة 8استرجعت المعمومات في  2905\2\25من

] [13فتح اهلل ،مندور عبد السالم ( 8)2997المدخل البسيط في

http://www.pcc-

المناىج وطرق التدريس (ط ،)0الرياض :دار النشر

الموقع

jer.org/new/articles.php?id=134

الدولي8

] [3السيد ،محمود أحمد (" 8)0988نموذج منياج إلعداد معمم

] [14شاىين ،عبد الحميد حسن عبد الحميد (8)2900

المدرسة االبتدائية ليؤدي وظيفة مزدوجة في تعميم

استراتيجيات التدريس المتقدمة واستراتيجيات التعمم وأنماط

الصغار8

التعمم 8االسكندرية 8جامعة دمنيور8

] [4محافظة ،سامح (" 8)2999أسباب التوتر النفسي لدى عينة

] [16محمد ،محمد وآخرون ( ،)ٕٓٓ٢تقييم الفعالية التدريسية

من المعممين األردنيين العاممين في محافظات الجنوب

لدى عضو ىيئة التدريس في جامعة عدن – من جية نظر

(الكرك ،الطفيمة ،معان ،العقبة) دراسة ميدانية تحميمية،

الطمبة ،مجمة العموم االجتماعية واإلنسانية ،المجمد ٓٔ

المؤتمر التربوي األول  -التعميم وتحديات القرن الحادي

العدد (ٕٗ)8

والعشرين ،كمية العموم التربوية ،جامعة مؤتة.
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THE EXTENT TO WHICH FACULTY
MEMBERS AT THE UNIVERSITY OF HAIL
HAVE EFFECTIVE TEACHING STRATEGIES
FROM THE STUDENTS’ PERSPECTIVE
ASHJAN ALSHDEFAT
HALA ABU ALNADI
University of Hail
ABSTRACT_ The study aims at examining to which extent do faculty members at the University of
Hail have effective teaching strategies according to the students’ point of view. The two
researchers have made the study tool which consists of a questionnaire. The tool’s integrity was
ascertained and The reliability factor of the study tool was calculated and it reached (0.89).The
study sample consists of Education (100 students) from the Faculty of Education and (100
students)from the Faculty of Science. The study results revealed that the degree to which faculty
members at the University of Hail have effective teaching strategies (similarities’ strategy,
problem-solving strategy, cooperative education strategy, self-learning strategy, inverted class
strategy, and role-playing strategy), from the students’ point of view, was high. The results also
showed that there are no statistically significant differences in the study participants’ answers on
the extent to which faculty members at the University of Hail have effective teaching strategies
according to the students’ point of view, based on the faculty variable (Education – Science). And
there are no statistically significant differences in the study participants’ answers on the extent to
which faculty members at the University of Hail have effective teaching strategies according to the
students’ point of view, based on the level variable (second, fifth, or seventh). Thus the study
recommends holding several training courses for faculty members at universities for developing
their teaching strategies particularly in the area of quality and development.
KEY WORDS: effective teaching strategies, faculty members, University of Haiel.
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