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درجة ممارسةة لتةلمتا لتط ةي تةر لةدرعل لتمتةاا تةر لتلادعةة لت ةماتعة          

 .لت رقعة من لألردن
 *ةإبراهيم فيصل رواشد .د     

 *وليد حسٌن نوافلةد. 
 

 لتمتخص
 

نرلاةة هدفت الدراسة إلى تعرف درجةة منارسةة الةمعال ال فة  فةي لعةو العاةفو فةي  ة فف ال
األساسية في مدارس البادية الفنالية الفرقية في األردن، ومدى اخمالفها باخمالف كل من: العف 

( 51( معانةةا فةةي  51الدراسةةي، وملهةةل النعاةةل، وخبرتةةس المدريوةةيةي وتافنةةت  ي ةةة الدراسةةة مةةن  
( 8002مدرسة، يدّرسفن ثالثة   فف من النرلاة األساسية، واسمخدمت الدراسة أداة الوفالنة  

لناللظة مالمح المعال ال ف  داخل الغرف الع ية، في لعةو العاةفو لعة فف الوةادس والوةاب  
 والثامن في مدارس مخما ة من ماللظين اث يني 

 ٪5,71أشارت نمائج الدراسة إلى أن درجة منارسةة الةمعال ال فة  كانةت ممفسةذة، إ  وجةد أن 
بدرجةةةةة  ٪,27بدرجةةةةة ممفسةةةةذة، و  ٪,77,مةةةةن مالمةةةةح الةةةةمعال ال فةةةة  تنةةةةارس بدرجةةةةة  اليةةةةة، و 

( فةةي منارسةةة α=0701هةةرت ال مةةائج وجةةفد فةةروح دالةةة إلعةةائيا   ةةد موةةمفى  ظم خ ضةةةي كنةةا أ
المعال ال ف  في مدارس البادية الفنالية الفرقية تعةىى إلةى العةف الدراسةي الةري يدّرسةس النعاةل، 

مةن الوةادس ولمةى الثةامن، فةي  والنمفس  لدرجةة منارسةة الةمعال ال فة  يةىداد باءرتعةال مة  العةف
( تعةىى إلةةى كةل مةةن النلهةةل α= 0701لةين أنةةس لةل تاةةن ه ةاد فةةروح دالةة إلعةةائياً   ةد موةةمفى  

 العاني لانعال أو خبرتس المدريويةي
وفي ضفل نمائج الدراسة أو ي بإ داد بةرامج تةدريل لانعانةين الةداث الةمعال ال فة ، وتةففير 

فلفجيةةةة فةةةي جنيةةة  النةةةدارس الاللمةةةة لمشوةةةيد الةةةمعال ال فةةة  فةةةي النةةفاد واألدوات النخبريةةةة والما 
الغرف الع ية، وإجرال النىيد من الدراسات  اى مدى جغرافةي أوسة  وبعي ةة أكبةر لشنةا لاافةف 

  ن مدى منارسة المعال ال ف  في الغرف الع يةي
 
 

 *كلية الرتبية، جامعة الًنموك، األردن.
 ردن.كلية الرتبية، جامعة الًنموك، األ **
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 املقدمة: -1

لتطور العلمي  والتنووليوج  والرتبيوي، إال اقرت ياا بوا ي  يف ظل اتسعى وزارة الرتبية والتعليم يف األردن، 
التعليم والتعلم يف مدارسها يف اجملاقت ادلعرفية، وخاصة للعلوم؛ ولذا فه  تتوجه إال إكساب الطلبة آليات 

األردن علييى مييدى  س ييٌن سييوة، عمليييات تطييونر سلتل يية، وميي  اكتسيياب ادلعرفيية وتوليييدها. كمييا سييادت يف 
 Educational Reform Forمسييييميات مييييداخل التطييييونر األخييييًنةمل مو ييييى اق تصيييياد ادلعييييريف 

Knowledge Economy (ERfKE)  والييتعلم ادلتمييازج ،Blended Learning وزارة الرتبييية  )
 (. 3002والتعليم، 

ات التعليمييية والتعلمييية ادل سسيية يف يييوا هييذن  ادلو يييٌن للتطييونر  وحتييدد مسمييت الييتعلم الولييئ يف البي يي
 اق تصياد ادلعيريف واليتعلم ادلتميازج( يف ادليدارس األردنيية مي  حييط دور الطالي  وادلعليم، والت اعيل ومصييادر 
 التعلم كما ذكر يف الب ط الرتبوي، ومثلهيامل ايارس ادليتعلم مهيارات ت نيًن نا يد، وإبيداع ، ومهيارات ا ياذ

؛ 3002ال يييرارات، واييييارس مهييييارات توظيييييف التنوولوجيييييا يف الب ييييط عييي  ادلعرفيييية  وزارة الرتبييييية والتعليييييم، 
Clark, 2006 ونت مل الطال  ادلتعلم مس ولية تعّلمه يف ادللارن  العلمية والتجارب العلمية والتساؤل ،)

ونسييتمدم الوسيياال وادلصييادر  واقست صيياا والب ييط العلميي ، ويف توظييييف التنوولوجيييا للب ييط عيي  ادلعرفيية،
ذات الطاب  التنووليوج   ففيسم وإنرتنيو( وذات الطياب  اقعتييادي مي  ميواد صعيية وبصيرنة ومراجي  وكتي  

 Boyle, 2005 ; Singh & Reed, 2003   ونسيتمدم ميواد ذات بياب  إالنيرتو )Alexander 
& Helen, 2004ّلميية تعاونييا، وت اعلييا، ونليطا، ونلي  (. وننون التعلم يف هذه البي ات التعليميية والتع

رغبييييييييييييييييييات وحاجييييييييييييييييييات الطلبيييييييييييييييييية، وتتنامييييييييييييييييييل فيهييييييييييييييييييا األفنييييييييييييييييييار البوااييييييييييييييييييية والسييييييييييييييييييلوكية وادلعرفييييييييييييييييييية 
 Abate,2004;Driscoll,2002 ;  Osgythrope & Graham, 2003.) 

أهنيا ومثل هذه ادلسمت، ادللار إليها فعسه، لبي ات التعلم، توصيف يف موا   فخرى يف الب ط الرتبوي ب
تعلم نلئ، ونوصيف التعلم الولئ بأنيه اهنمياك الطلبية يف التيدرنبات الصي ية ال اامية عليى حيل ادللينست 
وادلليييارن  والت اعيييل مييي  سييييا ات يف الت نيييًنن  الوا يييد واقبيييداع ، فالطلبييية نعّ بيييون، ونوا ليييون، ونسيييألون، 

بث ية يف  يدراهتم، وبت ميل دلسي وليات  ون رتحون، ونبدون تصوراهتم؛ وبالتايل فإهنم نبويون ففنيارهم ايدنيدة
 & Bonwellتعلمهييم، وبالتييايل فهييم نب ثييون وح هيير وايييت ميي  اقمابييية يف ا اهيياهتم ضلييو تعلمهييم  

Eison, 1991 ؛ Meyers & Jones, 1993 ؛Bennice, 2001 ؛Lammers&Murphy, 
 (.Mathews, 2006 ؛Shubhada, 2005؛ 2002

ئ دور ادلليج  وادلسياعد وادلييوازن بيٌن ببيعية األنلييطة مي  فردنية و اعييية، وايارس ادلعليم يف اليتعلم الوليي
ودور ادلسحيييو، والباحيييط، وادلو ييييل، وادلهيييٍنا للبي يييية التعليميييية، وادلليييارك فيهييييا وادلثيييًن ذلييييا والبيييا  لعس اهتييييا 

؛ 3002 فبو سل،  اقجتماعية، وح هر زل  دلهوته، وادلثًن لدافعية بلبته، وادلزود ذلم خبربات فكاداية غوية
 (.3008؛ الليخ، 8877زنتون، 
 ل بي ة تعلم نلئ ناج ة؛ فعلى ادلعلم والطلبة فن نغًنوا م  دورهم وسلوكهم الت ليدي يف الغرفة ييييييييييييوخلل
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 الصي ية، وفن ننيون سيلوك ادلعليم متسي اً مي  فهيدا  ادلب يط اليذي ندرسيه، وفن نعيرت  بيدوره فنيه مسيياعد
وليس نا ًس للمعرفة، وفن الطال  ملارك نلئ نولغل يف حوار م  رفا ه ومي  مدرسيه،  للمتعلم يف تعلمه،

وكلمييا تغييًنت ن ييرة ادلعلييم إال دوره يف التييدرنس، تغييًنت مسمييت ادلو يييف التعليميي . ون  ييل يف هييذا ادلو يييف 
وعلييه فيإن  إ يارة اهتميام الطلبية بعيدد مي  ال  يانا الييف تي  ر يف عمليية تعلمهيم، و علهيم ملياركٌن نليطٌن،

ادلمارسيات التدرنسييية ميي  فن تتجياوز الطرااييل الت ليدنيية خلليل بي يية  عييل الطلبية نلييطٌن يف تعلمهييم يييم  
 ,Modellمسييتونات بلييوم العليييا  حتليييل، تركييي ، ت ييو (، ونتييأملون يف تعلمهييم، ونت يياعلون ميي  ف ييراهنم 

 .Restine, 2008)؛ (1996
إال تعلييم نلييئ؛ بأهنييا تلييج  الت اعييل، والتواصييل بييٌن ادلعلييم، ووصيي و ادلمارسييات التدرنسييية اليييف ت ييود 

وادلتعلمييٌن ميي  جهيية، وادلتعلمييٌن فن سييهم ميي  جهيية فخييرى، وت ييدم تغذنيية راجعيية، وتييوفر و تيياً كافييياً للييتعلم، 
وتراعي  ال ييرول ال ردنيية، وت يي  تو عييات عالييية ألداا ادلتعلمييٌن، وتثييًن الت نييًن، وتتيييت ال رصيية للمتعلمييٌن فن 

ا فيما تعلموه، وحيدث التعلم الولئ احت اظاً فكرب بادلعرفة، وتعلماً ذا معىن، ونساعد الطلبة على بواا نتأملو 
 American Association for).مناذج ع لية متيوة دلا نتعلمونه، ونطور  دراهتم على حل ادللنست  

higher Education, 2002 ; Michael,  2006). 
 Innovative Designs for Educationاقبداعييية للتعليييم و ييد فشييارت م سسيية التصييميمات 

(IDE) فن هواك علرة مبادئ للتعلم الولئ وه مل تصميم نلابات يف حل ملنست تتطل  مسيتوى ،
ت نييًن، وحتمييل الطلبيية مسيي ولية الييتعلم ميي  حيييط فهدافييه، ومصييادره، و راراتييه، والعمييل بليينل عالييياً ميي  ال

بٌن الطلبة م  جهة، وبٌن الطلبة وادلعلمٌن، وحتنيم معانًن فكاداية عاليية تعاو ، وبواا عس ات اجتماعية 
م  حيط استثمار مصادر التعلم، وتوظييف التنوولوجيا كأداة ومصدر للتعلم، وتبصر الطلبة يف سلوكاهتم، 

ت  يييي  وربيييئ اليييتعلم حمتلييييف اجملييياقت ادلعرفيييية وويييياة الطلبييية اليوميييية، والتوونييي  يف التيييدرنس لتلبيييية حاجيييا
 (IDE-Corporation,2002)ادلتعلمٌن، وفهم الطلبة لدورهم كمسامهٌن يف بواا األسرة واجملتم  الدويل 

ومييي  موطلييييل اقهتميييام  ييييذه األشييينال ميييي  اليييتعلم، كانييييو الب يييوث علييييى ادلسيييتوى ا ليييي  يف األردن، 
لميية مسميت اليتعلم الوليئ، ف للو كت  علوم يف يوا اق تصاد ادلعريف الذي تت م  بي تيه التعليميية والتع

فوجد يف كتاب الصيف الثام  األساس  تطونر  س ة وسبعٌن ملم اً حو يى اق تصياد ادلعيريف ت شير بيالتعلم 
الولئ، وذلك يف رلاقت ادلعرفة، والت و  واألهدا ، واألسالي ، وادلواد، والوساال التعليمية، وفس لة هنانة 

ق اّني  مي  اليتعلم الوليئ، ومثلهيامل كطيول ادليوهد وحإدودنية إمنانيية الوحدة. لن  وجد بأن يف ا تيوى ميا
تو يييذ اقسيييرتاتيجيات ايدنييدة يف الت يييو  والتييدرنس، وكثيييرة ادلوا يي  اقلنرتونيييية ادلطلييوب الرجيييو  إليهييا بلغييية 

لبية فر اقنرتنيو، وعيدم اميتسك الطافجوبية، وكثرة الوليابات والتجيارب و  يانا الب يط وادلوا لية، وعيدم تيو 
 (.3006للمهارات احلاسوبية  فبو لبدة، 

لل كذلك كتابا النيمياا ال د  واحلايل ادلطور للصيف العاشر يف يوا كل م  مو ى الث افة العلمية وحإ 
 ة والتعلمية حا نلتمس عليه م  تعلم نلئ، وفظهرت الوتااد فن ييييييييا التعليمييييييياد ادلعريف، وإجراااهتمييييييواق تص
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ايب كيمييياا العاشيير األساسيي  ال ييد  وادلطييور ن بتل ييا يف نسيي  اشييتمال الث افيية العلمييية، ون بتل ييا ميي  كتيي
حيط تدرج اشتمال منونات الث افة العلمية ال رعية وكان هذا اقشتمال بوس  ف ل م  نسي  ا يك، إق 

سييها ميي  حيييط نسيي  اشييتمال لوسييبة الطبيعيية الب ثييية للث افيية فنانييو يف ال ييد  فكييرب. وكانييو الوتيجيية ن 
النتييابٌن علييى مسمييت اق تصيياد ادلعييريف، إق لوسييبة األسييالي  واألنلييطة فنانييو فعلييى يف ال ييد ، ولوسييبة 
توظييييف التنوولوجيييا إذ كانييو فعلييى يف ادلطييور. وفظهييرت الوتييااد فن هويياك فرو ييا يف نسيي  اشييتمال مسمييت 

لث افية العلميية فو اق تصياد ادلعيريف، فنانيو الوسي  عواصر ادلوهد يف النتياب الواحيد عويد حتليليه يف ييوا ا
األعلى يف النتاب ال د  لألهدا  واألنلطة وا توى  يف يوا الث افة العلمية وللت يو  يف ييوا اق تصياد 
ادلعريف، ويف ادلطور كانو الوس  األعلى لألهدا  واألنلطة وا تيوى والت يو  يف ييوا الث افية   الوواصيرة، 

3008.) 
ظهيييرت دراسيييات فخيييرى فن هوييياك ارتبابييياً بيييٌن ف ييير ادلوييياهد ادلطيييورة حو يييى اق تصييياد ادلعيييريف والتعلييييم وف

ادلتمازج، اللذن  نثًنان التعلم الولئ بإجراااهتما التعليمية، وبٌن متغًنات فخرى ذلا دور يف تلينيل مسميت 
 & ,Iron, Keelيية للطلبية   اليتعلم الوليئ؛ فوجيد فن هيذه ادلوياهد تزنيد مي  فعاليية الوليابات التعليم

Bielema, 2002طلبية مي  جهية وبيٌن (. ووجيد فن التعلييم اقلنيرتو  نزنيد مي  الت ياعست بيٌن ادلعليم وال
(. ووجييد فن البي يية Baily, 2003ميي  جهية فخييرى وتزنييد مي  إدراكهييم أل يير هيذا الت اعييل   الطلبية والطلبيية

 اهيييات بلبييية ال يزنييياا يف السييياب  والثيييام  يف فسيييرتاليا التعلميييية ادلتمازجييية ادل سسييية عليييى الونييي ، تييي  ر يف ا
(. ووجييد فن الييتعلم ادلتمييازج نزنييد ميي  الت يياعست Chandra, 2004وحتسيي  فدااهييم الت ييوا  وفهمهييم  

 (.(Sugano, Barr, Esfandiari, 2006اقجتماعية بٌن الطلبة والطلبة وبٌن الطلبة وادلعلم 
نية وفل برنامد إنتل ن  ر يف اكتساب بلبة الصيف الثام  األساسي  ووجد فن التدرنس باحل يبة اقلنرتو 

(. وشليا نّعيول هيذا التيدرنس 3005يف األردن للم اهيم العلمية وحمتليف مستوناهتم الت صيلية  بين عواد، 
 .عدم توفر التسهيست ادلادنة وادلعلوماتية

بليييينل م بييييول، ومهييييارات تعلمهييييم كمييييا فن ادلعلمييييٌن ق نسييييتمدمون التسييييهيست ادلادنيييية وادلعلوماتييييية 
اقلنرتونييييية متوسييييطة، وا اهيييياهتم ضلييييو هييييذا التعليييييم  ليليييية، إق فن ا اهييييات الطلبيييية ضلييييوه عالييييية  العمييييري، 

(. وننسيي  التييدرنس حو ييى اق تصيياد ادلعييريف الطالبييات حمتليييف مسييتونات حتصيييله    ييدرة علييى 3005
يم واليتعلم ادلتميازج بلبية الصييف الثيام  األساسي  (. وننسي  التعلي3006، ت سًن ال واهر العلميية  صياح

 (.3007الت نًن العلم ، وحيدث لدنهم ت  يس للتعلم، ومعل تعلمهم نلطا  السوادلة، 
وحيتاج إحداث التعلم الولئ إال بي ات تعليميمة وتعلمية مصّممة وفل ن رنات، وهيذا مي  مسي وليات 

ٌن  ييدرات ادلعلمييٌن قحييداث هييذا الييتعلم، ف ييد وجييد فن ادلعلمييٌن، ووجييد يف الب ييط الرتبييوي إمنانييية حتسيي
معلمييٌن شيياركوا يف بييرامد تطييونر الرناييييات والعلييوم صل ييوا يف حت يييل الييتعلم الولييئ يف غييرفهم الصيي ية ميي  

(. وبعييد شلارسيية ادلعلمييٌن ألدوارهييم Wilcoxon,1995خييسل الرتكيييز يف تدرنسييهم علييى الطاليي  ادلييتعلم  
م الولييييييييئ، نت سيييييييي  وعيييييييييهم وإدراكهييييييييم وتت سيييييييي  شلارسيييييييياهتم التعليمييييييييية التعليمييييييييية يف إحييييييييداث الييييييييتعل
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 (Taber,1996  ونرتبئ اليتعلم الوليئ بوييوح مي  إدراك ادل ياهيم العلميية ومي   يدرات التواصيل الل  ي .
 .Lindow, 2000)  بٌن الطلبة

ادة وزامل ووجد فن التدرن  على التعلم الولئ ن  ر يف متغًنات فخرى، ف د وجد يف دراسة سعادة وزن
( فن ادلعلمييات اللييوار تييدرّب  علييى الييتعلم الولييئ ازداد حتصيييله  بعييد التييدرن  وازداد احت يياظه  3003 

بادلعرفة، ون تن  هواك فرول دالة إحصااياً يف الت صييل بيٌن ادلعلميات شلي  تيدرب  عليى اليتعلم الوليئ تبعياً 
ت التدرنبييييية. ووجييييد يف دراسيييية الزانييييدي دلتغييييًنات التمصييييي األكييييادا ، وادل هييييل العلميييي ، وعييييدد الييييدورا

ه( فن شلارسة التعلم الولئ يف الغر  الص ية توم  الت نًن اقبتناري للطلبة، وتزند م  حتصيلهم 8320 
( عيي  فن شلارسيية ادلعلمييٌن يف ادلرحليية األساسييية الييدنيا قجييرااات 3005الدراسيي .  وكليي و دراسيية زامييل  

انييو بدرجيية متوسييطة، و تليييف هييذه الدرجيية بيياختس  ايييوس إحييداث الييتعلم الولييئ ميي  وجهيية ن ييرهم ك
لصاح ادلعلمات، لنوهيا ق  تلييف بياختس  ادل هيل العلمي  للمعليم، فو سيووات خربتيه فو مسيتوى الصييف 

 الذي ندرسه، فو ا اف ة اليف ندرس  ا.
 مشكلة الدراسة: -2

ات الرتبونييية اليييييف حييييد ها للطلبيييية،  يييد ننيييون م هييييوم اليييتعلم الوليييئ بدققتييييه الواسيييعة، وبطبيعيييية الوتاجييي
وباسييرتاتيجيات التييدرنس اليييف حييارس قحدا ييه يف الغيير  الصيي ية، وبأساسييه ادلوغييرس يف الو رنيية البوااييية ويف 
ن رنات معرفية فخرى؛  فوزبل وبياجيه وبرونر(، مثار بموحات وزارة الرتبية والتعليم يف األردن، ألن  ّسيد 

الصي ية يف سلتلييف ميدارس ادلملنية حوياح  التطيونر يف ييوا اق تصياد ادلعيريف، هذا التعلم الولئ يف الغير  
والييتعلم ادلتمييازج يف مويياهد العلييوم ادل ييررة يف مدارسييها؛ لييذا كييان التوجييه يف هييذه الدراسيية قست صيياا الييتعلم 

ذلييا الييدعم عييد عيي  ادلركييز، واليييف ق نواباليييف ت مييدارس البادنيية اللييمالية الليير ية الولييئ يف حصييي للعلييوم يف
النايف، وكذلك م  فجل توسي  الر عة ايغرافية يف األردن للب ط يف مثل هذا الوو  م  الب يوث، ولتيوفًن 
صييورة فكثيير  ييوًق دلييا مييري يف ادليييدان يف يييوا توجهييات وزارة الرتبييية والتعليييم ضلييو التطييونر، ولينييون ذلييك 

 .مرتنزاً يف عمليات ادلتابعة والت و  والتطونر السح ة
لييذا تتييأبر مليينلة الدراسيية يف السييي ال الييرايس ل هييل للييتعلم الوليييئ وجييود يف تعليييم العلييوم يف الغييير  
الص ية يف مدارس البادنة اللمالية اللر ية البعيدة ع  ادلركز يف يوا مواح  التطونر دلواهد العلوم احلالية ؟ 

 و د اشتل م  هذا الس ال س اقن فرعيان مهامل
جة شلارسة التعلم الولئ يف حصي العلوم لص و  ادلرحلة األساسيية يف ميدارس ما در  :الولال األول

 البادنة اللمالية اللر ية؟
هل  تليف درجات شلارسة التعلم الولئ يف حصي العلوم لص و  ادلرحلية األساسيية  الولال الثاني:

 يف مدارس البادنة اللمالية اللر ية باختس  كل م مل 
 لم، واخلربة التدرنسية للمعلم؟الصيف الدراس ، وم هل ادلع

 ون فهدا  هذه الدراسة؛ تلميي درجات شلارسة التعلم الولئ يف ييييييي  الس الٌن، تنيييييييوا هذنيييييويف ي
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 ادلدارس يف األردن يف يوا جهود وزارة الرتبية والتعليم  يف تطونر مواهد العلوم خسل الع د األخًن.
 حمددات الدراسة وحدودها: -3

  يد تعميم نتااد الدراسة با ددات واحلدود اآلتيةملنت
حصر رلتم  الدراسة دلعلم  العلوم يف ص و  السادس والساب  والثام  يف مدنرنة تربيية ليواا البادنية  -

 اللمالية اللر ية .
  د  تليف مسمت التعلم الولئ يف العلوم م  درس إال آخر. -
 دروس سلتل ة يف العلوم لنل معلم شارك يف الدراسة. رصد مسمت التعلم الولئ على مدى مخسة -
 مصطلحات الدراسة: -4

كان م هوم الدراسة األساس هو التعلم الولئ؛ ونلزم هذا ادل هوم حتدند دققلته وتعرن ه إجراايا، وفيما 
 نل  التعرنيف اقجراا مل

  :المعال ال ف 
ت والواجبييييات التعليميييية واهنماكييييه فيهييييا، شلارسييية الطاليييي  عملييييات ومهييييارات يف ف ويييياا  ياميييه بالولييييابا

فالطال  حيلل ونرك  ون وم ونوا ش وحيل ملنست ون نر بلنل مست ل ونست ص  ونب ط يف خربات 
(. وسييتم Coelho, 2005؛ Banwell & Eison, 1991 جدنيدة ون سيرها ونربطهيا خبرباتيه السياب ة  

سييلوكات م شييرة ذلييذا الييتعلم يف يييوا األدب   يياس وت ييدنر الييتعلم الولييئ ببطا يية مسح يية تت يم  رلموعيية
 السابل. 

 الطروقة واإلجراءات: -5

 تصموم الدراسة: -5-1

تعد هذه الدراسة م  الدراسات ادلس ية، إذ هدفو إال تعر  درجة شلارسة اليتعلم الوليئ يف حصيي 
الليير ية، ودراسيية  علييوم لعيويية ميي  صيي و  السييادس والسيياب  والثييام  يف مدنرنيية تربييية لييواا البادنيية اللييمالية

ميييدى اخيييتس  درجيييات شلارسييية اليييتعلم الوليييئ بييياختس  كيييل مييي مل الصييييف اليييذي ندّرسيييه ادلعليييم، وادل هيييل 
صيوي ية، هي مل الصييف، الت العلم  للمعلم، واخلربة التدرنسية للمعلم، و ذا كانو متغًنات الدراسية ادلسيت لة

 ة التعلم الولئ ه  ادلتغًن التاب .وادل هل العلم ، واخلربة التدرنسية يف حٌن كانو درجة شلارس
 جمتمع الدراسة وعونتها: -5-2

تنون رلتم  الدراسة م  معلم  العلوم للمرحلة األساسية يف ادلدارس احلنومية التابعة دلدنرنة تربية ليواا 
( مدرسية فيهيا صي و  76، ونتوزعون عليى  3007/3008البادنة اللمالية اللر ية للعام الدراس  الثا  

دس فو السيياب  فو الثييام . وتنونييو عيويية الدراسيية ميي  مخسيية عليير معلميياً للعلييوم مييوزعٌن علييى مخييس السييا
 ( اآلرمل 8علرة مدرسة و س ة ص و  مرحلية كما هو مبٌن بايدول  
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 (5الشدول  
 وخبراتهل المدريوية تفلي  معاني العافو لول الع فف المي يدرسفنها، وملهالتهل العانية، ومدارسهل،

 للمعلم بالسووات  اخلربة التدرنسية للمعلم ادل هل العلم  وادلدرسة يف الدراسة تسلسل ادلعلم الصيف

 السادس

 88 بنالورنوس + دبلوم تربية 8
 2 بنالورنوس 3
 6 بنالورنوس + دبلوم تربية 2
 2 بنالورنوس 3
 8 بنالورنوس 4

 الساب 

 3 بنالورنوس 5
 2 بنالورنوس 6
 3 بنالورنوس 7
 3 بنالورنوس 8
 3 بنالورنوس 80

 الثام 

 3 بنالورنوس 88
 7 بنالورنوس + ماجستًن تربية 83
 4 بنالورنوس + دبلوم 82
 2 بنالورنوس 83
 3 بنالورنوس + دبلوم 84

 : أداة الدراسة -5-3

م الوليييئ يف ( ادلتمثلييية يف بطا ييية مسح ييية لرصيييد مسميييت اليييتعل3007اعتميييدت الدراسييية فداة السيييوادلة  
( ف يرة 32حصي العلوم لص و  السادس والساب  والثام  يف مدارس سلتل ة. وتتنيون هيذه البطا ية مي   

تعرب ع  سلوكات ن رتض فهنا تتم يف التعلم الولئ على شنل فمناط سلوكية فدااية  ابلة للمسح ة، وهذه 
ن يياط(، ومع ييم  4 وفعطيي  السييلوكات مدرجيية خبمسيية مسييتونات علييى غييرار برن يية لينييرت؛ وهيي مل دااميياً 

(، وفبييدا وفعطيي  تييٌنن ط ن يياط(، ونييادرا وفعطيي     ييسثاً وفعطيي   ن يياط(، وفحيانيي فربيي األحيييان وفعطيي   
 ( نبٌن هذه األداة.8وادلل ل   (.واحدة  طهن 

تدرن  فربعة مسح ٌن على استمدام هذه البطا ة يف رصد التعلم الولئ يف الغرفة الصي ية،  جرىو د 
ونات سلوكات التعلم الولئ بدرجات توصيف فهنا عالية فو متوسطة فو موم  ة، وذلك بأن و درت مست
( إال  س ية ف سيام   س ية ف يسث(، كيل  سيم 8( وفدناهيا  4( وهو ال يرل بيٌن فعليى درجية  3 سم ادلدى  

( اثيييييييل ادلسيييييييتوى 3,22-8(، وبيييييييذلك نصيييييييبت ادليييييييدى مييييييي  اليييييييدرجات  8,22= 3/2  8,22نسييييييياوي 
( اثييل ادلسييتوى العييايل، 4-2,57( اثييل ادلسييتوى ادلتوسييئ، وادلييدى  2,56 -3,23دى  ادلييوم  ، وادليي

 وهذا ما نسّمى بالوموذج اقحصاا  للتدرند الوس .
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 صدق األداة وثباتها: -5-4

(، ومّت الت  يييل مييي  صيييد ها ال ييياهري مييي  3007األداة ادلعتميييدة يف هيييذه الدراسييية هييي  فداة السيييوادلة  
امعيية وملييرفٌن تربييونٌن. فمييا  بييات تييدرند ادلسح ييٌن دلسمييت الييتعلم الولييئ يف الغيير  فع يياا تييدرنس يف اي

نيييان وسييياب درجييية التوافيييل بيييٌن التيييدرند دلسميييت اليييتعلم الوليييئ عليييى ميييدى احلصييية الواحيييدة مييي  فالصييي ية 
حسييي  معادلييية ادلسح يييٌن، وكيييذلك عليييى ميييدى احلصيييي اخلميييس للمعليييم الواحيييد، وكانيييو درجييية التوافيييل 

 .  839هولسيف 
 ن ذت الدراسة حس  اخلطوات اآلتيةمل إجراءات الدراسة: -5-5
 درب فربعة مسح ٌن على كي ية استمدام بطا ة ادلسح ة. -8
حييدد رلتميي  الدراسيية حدنرنيية تربييية البادنيية اللييمالية الليير ية يف زلاف يية ادل ييرل، واختييًنت موييه عيويية  -3

( لنييل صييف ميي  صي و  السييادس والسياب  والثييام ، الدراسية وادلتمثليية خبميس مييدارس سلتل ية  بوييٌن وبويات
 (. 84ولنل صيف معلم علوم واحد  فو معلمة( ليصل رلمو  ادلعلمٌن وادلعلمات إال  

وزعييييو ادلييييدارس علييييى ادلسح ييييٌن األربعيييية بوا يييي  سييييب  مييييدارس دلسح  ييييٌن ا وييييٌن، و ييييا  مييييدارس  -2
 للمسح  ٌن اق وٌن اآلخرن .

دلسح  ٌن يف رصد سلوكات التعلم الولئ حلصي العليوم، وييط ن يوم  تطبيل بطا ة ادلسح ة م  ا -3
كيييل مسح  يييٌن معييياً و يييور مخيييس حصيييي صييي ية دليييادة العليييوم مييي  كيييل مدرسييية مييي  ادليييدارس ادل يييررة ذلميييا 

 وللمعلم ن سه، مث ن وم كل موهما بتعب ة بطا ة ادلسح ة على ان راد بعد ح ور احلصة الص ية مباشرة.
ا يييات ادلسح يييية لنيييل حصيييية وللمسح يييٌن اق وييييٌن وعويييد كييييل معليييم يف جهيييياز فرغيييو بيانييييات بط -4

احلاسيييوب، وحسيييبو ادلتوسيييطات احلسيييابية، واقضلرافيييات ادلعيارنييية لنيييل ملميييت   ف يييرة( مييي  مسميييت اليييتعلم 
الولييئ عليييى  يييي  احلصيييي، و ييي  ادلعلميييٌن، كميييا حسيييبو ادلتوسيييطات احلسييابية لنيييل معليييم عليييى  يييي  

  ال  رات(.  احلصي، و ي  ادلسمت
 للمعايات السزمة. SPSSاستمدم برنامد الرزم اقحصااية للعلوم اقنسانية  -5
 املعاجلات اإلحصائوة:   5-6

، حيييط SPSSدلعاييية بيانييات الدراسيية إحصيياايا، اسييتمدم برنييامد الييرزم اقحصييااية للعلييوم اقنسييانية 
يارنية دلسميت اليتعلم الوليئ، ونسي  التوافيل بيٌن حسبو التنرارات، وادلتوسطات احلسيابية، واقضلرافيات ادلع

ادلسح ٌن، ون را لصغر حجم العيوات يف اجملموعات ال رعية ادلراد اختبار ال رول بيوها وبالتايل اقخسل يف 
 (Nonparametric)سمعلميييييية الشييييرط التوزنييييي  الطبيعييييي  لسختبيييييارات، ف يييييد اسيييييتمدمو اختبيييييارات 

، وهيذه م مل ادل هل العلم ، والصييف الدراسي ، واخليربة التدرنسيية للمعليم قختبار ال رول بٌن الرت  يف كل
 ملاقختبارات ه 

 يف حالة ادل ارنة بٌن  Wilcoxonواختبار ولنوكسون  Mann – Whitneyوتين  -اختبار مان -
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متغًن رلموعتٌن مست لتٌن، و د استمدما هوا يف حالة متغًنات ادل هل العلم  واخلربة التدرنسية، إذ إن كل 
 نتنون م  مستونٌن  رلموعتٌن(

رلموعييات مسيييت لة فيييأكثر، و يييد  للم ارنيية بيييٌن  يييسث Wallis Kruskalاختبييار كروسييينال وونليييز  -
 نه نتنون م   س ة مستونات  رلموعات(.إاستمدم هوا يف حالة متغًن الصيف الدراس ، إذ 

ت شلارسية اليتعلم الوليئ(، فال يمية وتعمل هذه اقختبارات على مبدف ترتيي  البيانيات ال عليية  متوسيطا
( وهنذا، ونتم بعد ذلك الت ليل على 3( مث األعلى موها تأخذ ادلرتبة  8األدىن م  البيانات تأخذ ادلرتبة  
 .  (Ferguson & Takane, 1989)ادلرات  بدق م  البيانات ال علية 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:  -6

رسة التعلم الوليئ يف حصيي العليوم لصي و  ادلرحلية األساسيية هدفو الدراسة إال است صاا درجة شلا
يف مدارس البادنة اللمالية اللر ية يف زلاف ة ادل رل، ومعرفة مدى اخيتس  درجيات شلارسية اليتعلم الوليئ 
باختس  كل م  متغًناتمل الصيف الدراس ، وادل هل العلمي  للمعليم، وخربتيه التدرنسيية، و عيو الدراسية 

 ي  وص ية واستدقلية، ومت استدقل اقجابات اآلتية ع  فس لة الدراسةمل بياناهتا بأسال
 نتائج السؤال األول:  -6-1

ما درجة شلارسة التعلم الولئ يف حصيي العليوم لصي و  ادلرحلية يف الدراسة ل كان ني الس ال األول
مسمت التعلم الولئ م   األساسية يف مدارس البادنة اللمالية اللر ية؟ل ولإلجابة ع  هذا الس ال مت رصد

 بيييل مسح يييٌن ا ويييٌن يف مخيييس ميييدارس لنيييل صييييف مييي  صييي و  السيييادس والسييياب  والثيييام  وبوا ييي  مخيييس 
حصيي علييوم يف كيل مدرسيية  لنييل معليم( باسييتمدام بطا ية ادلسح يية ادلعتمييدة يف الدراسية، وذلييك بوييي  

ن ياط(  2مع يم األحييان، و ن ياط( لتنيرار السيلوك الوليئ  3ن اط( لتنرار السلوك الوليئ دااميا، و  4 
( يف حاليية عييدم واحييدة ( لتنييرار السييلوك الولييئ نييادراً، و ن طييةتييٌنن طتنييرار السييلوك الولييئ فحيانيياً، و ل

مسح يية السييلوك الولييئ. مث  عييو ت ييدنرات كييل ميي  ادلسح ييٌن للملمييت الواحييد لنييل احلصييي اخلمييس، 
ت ادلسح ٌن لنل ملمت م  مسمت (، مث حس  ادلتوسئ احلسايب لت دنرا4و سمو على عدد احلصي  

( نبييٌن ادلتوسييطات احلسييابية واقضلرافييات ادلعيارنيية 3الييتعلم الولييئ لنييل معلييم مث لنييل ادلعلمييٌن، وايييدول  
 والرت  لت دنرات ادلسح ٌن لنل ملمت م  مسمت التعلم الولئ. 

 (8الشدول  
ناللظين لال من مالمح المعال ال ف  في الغرف النمفسذات الحوابية واءنحرافات النعيارية والرتل لمعديرات ال

 الع ية ولال النالمح

 ر ييييييييييييييم الرتبة
 ادللمت

 مسمت التعلم  
 الولئ

 ادلتوسيييييييييييييييييييييييييييييييييييئ
 احلسايب

 اقضلرا 
 الدرجة ادلعياري

 0,33 2,86 .اارس الطلبة نلابات فردنة و اعية 8 8
 0,63 2,682 .نتملل ادلوا يف الص ية ت و   بل  وتنونين 88 3 عالية

 0,64 2,636 .اارس الطلبة تدرنبات ص ية زلددة وذات عس ة 87 2
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 0,36 2,582 تتوفر فرص احلوار وادلوا لة يف احلصي  ا ايرات( 8 3

تسييييود بييييٌن بلبيييية الصيييييف عس ييييات اجتماعييييية ذات بيييياب   2 4
 0,33 2,506 .ودي وتعاو  واحرتام متبادل

 متوسطة

 0,48 2,482 .طرن ة علميةاارس الطلبة حل ادللنست ب 30 5

تتصيف البي ة الص ية بادلرونية يف الو يو وادلنيان والعس يات  3 6
 0,85 2,382 .اقجتماعية

 0,32 2,282 .ف واا ادلوا لة نطرح الطلبة فس لة متووعة ومثًنة للت نًن 80 7
 0,34 2,276 .تتيت البي ة الص ية للطلبة ال رااة والنتابة 32 8
 0,38 2,250 .نلرتك الطلبة يف األنلطة اليف تتم داخل الغرفة الص ية 88 80
 0,44 2,836 .تتيت البي ة الص ية للطلبة اقنلغال واقهنماك 83 88

تتيييت البي يية الصيي ية للطلبيية الت ييدث واقصييغاا ميي  خييسل  33 83
 0,22 2,836 .رلموعات صغًنة، زلاكاة، لع  فدوار

رات علمييية سلتل يية  مسح يية، تصييوييف، اييارس الطلبيية مهييا 86 82
 0,26 3,876 . ياس، استوتاج، وغًنها(

 0,26 3,876 .للطلبة دور يف  طيئ الولابات الص ية وتو يذها 6 83

نت اوض الطلبة ونست بلون األفنار وادلعا  واآلراا ادلمتل ة  3 84
 0,42 3,842 .باهتمام

 0,36 3,706 .هم السابلنربئ الطلبة تعلمهم السحل بتعلم 38 85
 0,26 3,606 .نتملل البي ة الص ية وط واستنلا  واست صاا 4 86
 0,24 3,522 .نستجي  الطلبة لألفنار واآلراا ادلطروحة 84 87
 0,28 3,422 .نتأمل الطلبة يف تعلمهم 7 88

نصييغ  الطلبيية بليينل امييايب دلييا نييدور حييوذلم ميي  فعاليييات  83 30
 0,22 3,376 .عملون نرون فيها ب

نطبل الطلبة ادلهيارات ونطرحيون فمثلية ون وميون بالواجبيات  82 38
 0,22 3,336 .وادلس وليات

نبييييين الطلبيييية منيييياذج ع لييييية ميييي  ادلعلومييييات اليييييف ننتسييييبوهنا  85 33
  ليلة 0,33 3,230 . خراائ م اهيم مثس(

 0,33 3,330 .نتوجه التعلم بعمليات الت نًن الوا د واقبداع  5 32
 متوسطة 0,88 2,067 .التعلم الولئ

( فن درجيييات شلارسييية اليييتعلم الوليييئ يف الغييير  الصييي ية لعيوييية ميييدارس البادنييية 3نسحيييو مييي  اييييدول  
مي  ادلسميت الثس ية والعليرن   86,39( وبوسيبة 88، 87، 8، 8اللمالية اللر ية، كانو ألربعة مسميت  
فييأكثر(، وهيذه ادلسمييت تتعليل بسييلوكات،  2,57حتوسييئ حسيايب ادلت يموه يف األداة حتيدث بدرجيية عاليية  

 وإجرااات تدرنس ادلعلم يف الغرفة الص ية. 
 ( فن درجات شلارسة التعلم الولئ يف الغر  الص ية لعيوة مدارس البادنة 3ونسحو م  ايدول   
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، 3، 6 ،86، 33، 83، 88، 32، 80، 3، 30، 2اللييييمالية الليييير ية، كانييييو لسييييبعة عليييير ملم ييييا  
ميي  مسمييت األداة الثس يية والعلييرن  ادلت ييموة يف األداة،  9 62,8(، وبوسييبة 83، 82، 7، 84، 4، 38

(، وهذه ادلسمت تتعلل بسيلوكات، وإجيرااات 2,56-3,23متوسطة احلدوث حتوسئ حسايب تراوح بٌن  
 الطلبة يف الغرفة الص ية. 

وليييئ يف الغييير  الصييي ية لعيوييية ميييدارس البادنييية ( فن درجيييات شلارسييية اليييتعلم ال3ونسحيييو مييي  اييييدول  
م  مسمت األداة الثس ة والعلرن ، موم  ة  7,69( وبوسبة 85، 5اللمالية اللر ية، كانو للملم ٌن  

 فأ ل(، وهذه ادلسمت تتعلل حسمت الت نًن العايل لدى الطلبة.                               3.22احلدوث حدى  
( وهيذا نعيىن فن ت يدنرات 2,067سئ العام لدرجة شلارسية اليتعلم الوليئ  يعهيا هيو  ونسحو فن ادلتو 

ادلسح ييٌن حييول فاعلييية الطلبيية يف شلارسيية الييتعلم الولييئ جيياات بدرجيية متوسييطة، وتت ييل هييذه الوتيجيية ميي  
( علييى معلمييات يف اجملتميي  ال لسييطيين، اليييف فشييارت إال فن درجيية شلارسييته  للييتعلم 3005دراسيية زامييل  

 لولئ متوسطة.   ا
و ييد ت سيير الوتيجيية هييذه يف يييوا مييا فشييارت إليييه الب ييوث الرتبونيية يف حتليييل اشييتمال ادل ييررات ادلوهجييية 
للعلييوم يف األردن ادلطييورة حو ييى اق تصيياد ادلعييريف، مث حو ييى التعليييم ادلتمييازج ب صييد حتسييٌن تييدرنس العلييوم 

د بوجود ما  د نعّول التعلم الولئ الذي ن رتض داخل الغر  الص ية؛ بأن هواك م شرات م  الت ليل ت ي
دودنية اسيرتاتيجيات التيدرنس، والت ييو ، زلفنيه  يد نرتتي  عليى هييذه ادلوياح  للتطيونر، ومثلهيامل بيول ادل ييرر و 

والتنامييل فيمييا بيوهييا، وكثييرة ادلوا يي  اقلنرتونييية ادلطلييوب الرجييو  إليهييا يف هييذه ادل ييررات ادلوهجييية فييييف إال 
ليزنة  وه  ملنلة معروفة لدى الطلبة(، وكثرة الولابات، والتجارب، و  انا الب ط  شلا ذلك فهنا باقصل

؛ نواصرة، 3006نربك كس م  ادلعلم والطال (، وعدم توفر اقنرتنو للطلبة يف البيو وادلدرسة  فبو لبدة، 
3008.) 

دلعريف، مث التعليم ادلتمازج ن إيافة إال ذلك فإن التطونر دلواهد العلوم يف األردن وفل مو ى اق تصاد ا
ر؛ وع ، فو إن اح لني ية البوياا مي  واحيد إال آخي بسنن  تنامليا؛ ألنه تطونر حو ى فع به مو ى آخر 

( يف حتليلهييا دل ييررات ميي  العلييوم ادلطييورة والسيياب ة ميي  حيييط 3008صييرة  وهييذا مييا فشييارت إليييه دراسيية نوا
الث افيية العلمييية؛ فنييان هويياك تييداخل يف اقشييتمال وعييدم حييييز  اشييتماذلا علييى مسمييت اق تصيياد ادلعييريف، فو

ادل رر الواحد حا بور إليه؛ و د ننون مثل هذا اقحتمال وراا كون التعلم الولئ للعليوم يف الغير  الصي ية 
 يف مدارس البادنة اللمالية حستوى متوسئ.

لعليوم يف ميدارس الص ية لتعلييم اوم  جان  آخر،  د ن سر ادلستوى ادلتوسئ للتعلم الولئ يف الغر  
يف يييوا دعييوى فن الييتعلم اييييد والولييئ ال عييال واجيية إال فن نتبييىن ادلعلييم ن رنيية تعليمييية  البادنيية اللييمالية

واي ة، لتساعده على حتدند األنلطة ادللجعة على التعلم، واختييار األسيلوب األف يل لتلينيل ادلعيار  
وحتدنيييد اللييينل األف يييل يف ت يييد  التغذنييية الراجعييية، وا ييياذ ليييدى الطلبييية، وتصيييميم ببيعييية عيييرض اليييدرس، 

ال ييرارات ادلواسيييبة حيييول في   يييية باراييية يف الغييير  الصيي ية تتعليييل بالعمليييية التعليميييية التعلميييية   روبرنيييدج، 
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(. وعلى هذا باألساس، فلرحا فن إعداد معلم  العليوم يف الغير  الصي ية يف البادنية 3000وبان ، وباول، 
لتبيييين مثييل هيييذه الو رنيييات، ورحييا ن نيييدربوا يف ف وييياا خيييدمتهم كافيييياً يف بيييرامد إعييدادهم   نييي ن ناللييمالية، 

نسحييو فن فربعيية معلمييٌن ف ييئ يف عيويية و لت  يييل مثييل هييذه الو رنييات يف البوييية ادلعرفييية اخلاصيية بنييل مييوهم 
واحييداً ف ييئ حيمييل الدراسيية اخلمسيية عليير حيملييون الييدبلوم وهييو اللييهادة اليييف تليي  شييهادة البنييالورنوس، و 

 ادلاجستًن يف الرتبية           
 نتائج السؤال الثاني:  -6-2

كيييان نيييي السييي ال الثيييا  يف الدراسييية لهيييل  تلييييف درجيييات شلارسييية اليييتعلم الوليييئ يف حصيييي العليييوم 
لصيي و  ميي  ادلرحليية األساسييية يف مييدارس البادنيية اللييمالية الليير ية بيياختس  كييل ميي مل الصيييف الدراسيي ، 

لييم، وخربتييه التدرنسييية؟ل ولإلجابيية عيي  هييذا السيي ال مت حسيياب ادلتوسييطات احلسييابية لت ييدنرات وم هييل ادلع
ادلسح ييٌن لدرجيية شلارسيية الييتعلم الولييئ عوييد كييل معلييم علييى  ييي  احلصييي، و ييي  ادلسمييت  ال  ييرات(، 

 ندرسه.( نبٌن هذه ادلتوسطات وادل هل العلم  للمعلم واخلربة التدرنسية له والصيف الذي 2وايدول  
 (7الشدول  

 النمفسذات الحوابية لمعديرات الناللظين لدرجة منارسة المعال ال ف    د كل معال

تسلسل ادلعلم  الصيف
 وادلدرسة

 م هل
 ادلعلم

اخلربة التدرنسية للمعلم 
 بالسووات

 متوسئ شلارسة
 مسمت التعلم الولئ

 السادس

 3,603 88 بنا + دبلوم 8
 3,658 2 بنا 3
 2,837 6 ومبنا+دبل 2
 3,743 2 بنا 3
 2,033 8 بنا 4

 الساب 

 2,088 3 بنا 5
 2,886 2 بنا 6
 3,876 3 بنا 7
 2,886 3 بنا 8
 2,085 3 بنا 80

 الثام 

 2,876 3 بنا 88
 2,346 7 بنا+ماجستًن 83
 2,237 4 بنا+دبلوم 82
 2,324 2 بنا 83
 2,343 3 بنا+دبلوم 84

 2,067    النل 
 ( وس  كل متغًن كما نل مل 2وحو اقجابة ع  الس ال الثا  باستمدام البيانات الواردة يف ايدول  
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 فوما وتعلق مبتغري الصف الدراسي: -6-2-1
قختبييييار دقليييية ال ييييرول احلسييييابية بييييٌن ادلتوسييييطات وسيييي  متغييييًن الصيييييف الدراسيييي ، اسييييتمدم اختبييييار  

م يف اقختبارات السمعلمية قختبار ال رول بيٌن  يسث الذي نستمد Wallis Kruskalكروسنال وولز 
 ( اآلر مل3رلموعات مست لة فأكثر، وكانو الوتااد كما ه  مبيوه يف ايدول  

 (1الشدول  
لمعديرات الناللظين لدرجات منارسة المعال ال ف    د النعانين لول  Kruskal Wallisنمائج اخمبار 

 ممغير العف الدراسي
 الصيف           العدد الرت  متوسئ الرت  رلمو   (χ2)تربي   يمة كاي  درجة احلرنة اايةالدقلة اقحص

 السادس 4 3,3 38 80,33 3 0,005
 الساب  4 5,7 23   
 الثام  4 82 54   
 النل  84     

( يف ت يدنرات ادلسح يٌن α=0,04( وجود فرول دالة إحصااياً عود مسيتوى   3نسحو م  ايدول  
رجات شلارسة التعلم الولئ عود ادلعلمٌن يف مدارس البادنية الليمالية اللير ية تعيزى إال الصييف الدراسي  لد

( فعلييييى ميييي  ال يميييية احلرجيييية 80,327ا سييييوبة   (χ2)الييييذي ندرسييييه ادلعلييييم، إذ كانييييو  يميييية كيييياي تربييييي  
ولييئ دلعلميي  (، وكييان متوسييئ الرتيي  دلتوسييطات درجييات شلارسيية الييتعلم ال3( عوييد درجييات حرنيية  4,88 

 الصيف الثام  بادلرتبة األوال، وب ارل كبًن عوه دلعلم  الص و  األخرى.
و د ن سر هذا اقختس  يف درجات شلارسة التعلم الولئ بٌن ص و  مدارس عيوة الدراسة باختس  
ببيعيية ادلوهيياج، فلرحييا فن موهيياج الصيييف الثييام  حيتييوي علييى نلييابات تعلمييية و ييارب و  ييانا وييط  فكثيير 

( يف دراستها، شلا نتيت للطلبة فرصة شلارسة 3006إليه فبولبدة  ذهبو موها يف الص و  األخرى، وهذا ما 
الييتعلم الولييئ، كمييا  ييد ن سيير هييذا اقخييتس  بييأن معلميي  الصيييف الثييام  كييان مع مهييم اتلييك ميي هست 

اد األنلييطة وخييربات فعلييى ميي  معلميي  الصيي و  األخييرى بليينل عييام األميير الييذي نسيياعد ادلعلييم علييى إعييد
التعليمييية بليينل فف ييل وبالتييايل إتاحيية ال رصيية للطلبيية ليمارسييوا الييتعلم الولييئ، كمييا  ييد ن سيير بييأن بييسب 
الثام  فكثر ن جاً م  بسب الساب  والسادس وبالتايل اتلنون مهارات حاسوبية فكثر ت يدهم يف عملية 

ف يير دال إحصييااياً يف شلارسيية الييتعلم ( انييه ق نوجييد 3005الييتعلم، وميي  جانيي  آخيير وجييد يف دراسيية زامييل  
الوليئ بياختس  الصييف، و يد تنييون هيذه الوتيجية مرتبطية بيياختس  موياهد العليوم للصي و  يف فلسييطٌن 

 عوها يف مواهد العلوم باألردن.   
 وتعلق مبتغري املؤهل العلمي:األداة فوما   -6-2-2

 –  متغًن ادل هل العلمي ، اسيتمدم اختييار ميان ار دقلة ال رول احلسابية بٌن ادلتوسطات حسيييييييييقختب
 اللذان نستمدمان يف اقختبارات   Wilcoxon ون ييييييييييييييار ولنوكسيييييييواختب  Mann – Whitneyوتين 

 ( اآلرمل 4السمعلمية قختبار ال رول بٌن رلموعتٌن مست لتٌن، وكانو الوتااد كما ه  مبيوة يف ايدول  
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 (1الشدول  
لمعديرات الناللظين لدرجات منارسة المعال  Wilcoxon واخمبار    Mann – Whitneyئج اخمبار نما

 ال ف    د النعانين لول ممغير النلهل العاني

 متوسئ العدد ادل هل العلم 
 الرت 

 رلمو 
 الرت 

 –Mann  يمة
Whitney 

  يمة
Wilcoxon 

 الدقلة Z يمة 
 اقحصااية

 0,888 -8,48 42,0 83,00 56 5,6 80 بنالورنوس
فعلى م  
     42 80,5 4 بنالورنوس

       84 النل 
( يف ت يييدنرات α= 0,04ول دالييية إحصييياايا عويييد مسيييتوى  ( عيييدم وجيييود فييير 4نسحيييو مييي  اييييدول  

ادلسح ٌن لدرجات شلارسة التعلم الولئ عود ادلعلمٌن يف مدارس البادنة اللمالية اللر ية تعزى إال ادل هيل 
عليم، و يد ن سير ذليك بطبيعية البي يات التعلميية يف ميدارس عيوية الدراسية، وميدى  هيزهيا بيادلواد العلم  للم

واألدوات التنوولوجية، و درات الطلبة ورغباهتم وا اهاهتم ضلو التعلم السزمة ق ارة مثل هذا التعلم الولئ، 
فعلى م  حيط إ ارته لليتعلم الوليئ، الذي رحا تساوى حتو تأ ًنه ادلعلم ح هل البنالورنوس وادلعلم ح هل 

وهيذا ميا  يد حيتياج إال مزنيد مي  الب يط، علمياً فن دل هيل ادلعليم ف يراً داًق إحصيااياً يف شلارسية اليتعلم الوليئ 
(؛ و د نعود هذا اقختس  يف الوتيجة إال اخيتس  فداة  ي  البيانيات، ف ي  3005حس  دراسة زامل  

 بيوما كانو يف دراسة الزامل استبانة ذاتية.    هذه الدراسة كانو بطا ة مسح ة، 
 فوما وتعلق مبتغري اخلربة التدروسوة للمعلم: -6-2-3

 -قختبار دقلة ال رول احلسابية بٌن ادلتوسطات حس  متغيًن اخليربة التدرنسيية، اسيتمدم اختبيار ميان 
وكانو الوتااد كما  جملموعتٌن مست لتٌن Wilcoxonواختبار ولنوكسون     Mann – Whitneyونتين 

 ( اآلرمل5ه  مبيوة يف ايدول  
 (6الشدول  

لمعديرات الناللظين لدرجات منارسة المعال ال ف   Wilcoxonواخمبار  Mann – Whitney نمائج اخمبار
   د النعانين لول ممغير الخبرة المدريوية

 اخلربة التدرنسية
 متوسئ العدد

 الرت 
 رلمو 
 الرت 

 Mann  يمة
Whitney 

  يمة
Wilcoxon 

  يمة
Z 

الدقلة 
 اقحصااية

 0,048 -8,78 53,00 88,00 45 5,33 8 سووات فأ ل 2
     53 80,56 5 سووات فأكثر 3

( يف ت ييدنرات α=  0,04( عييدم وجييود فييرول داليية إحصيياايا عوييد مسييتوى   5نسحييو ميي  ايييدول  
 البادنة اللمالية اللر ية تعزى إال اخلربة  ادلسح ٌن لدرجات شلارسة التعلم الولئ عود ادلعلمٌن يف مدارس

التدرنسية للمعلم، و د ن سر ذلك إال فن ادلعلمٌن  يعهم يف هذه ادلدنرنة نتل يون اليربامد التدرنبيية ن سيها 
علييى ادلويياهد ادلطييورة، فيمييا بييي مو ييى اق تصيياد ادلعييريف فو الييتعلم ادلتمييازج، كمييا  ييد ن سيير ذلييك بتلييابه 
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يف ميييدارس عيويييية الدراسييية ميييي  حيييييط التجهييييزات ادلمربنيييية والتنوولوجيييية، و ييييدرات الطلبيييية البي ييية التعليمييييية 
سووات فأ ل( م  ادلعلم  2ورغباهتم وا اهاهتم ضلو التعلم، األمر الذي تساوى حتو تأ ًنه ادلعلم ذو اخلربة  

ن ن يييا  يف فسيييووات فيييأكثر( مييي  حييييط إ ارتيييه لليييتعلم الوليييئ، واقعيييداد ليييه، وشلّيييا انييي   3ذي اخليييربة  
خلربة يف إ ارة التعلم الولئ، ذليك فن ت سييم اخليربة إال مسيتونٌن، بيثسث سيووات االت سًن عدم ويوح ف ر 

فأ ل وبأرب  سووات فأكثر، ن نن  رلدناً يف إبراز دور اخلربة ل صر ال اصل الزمين، و يد نسيتوج  هيذا يف 
 ثيًس.دراسات قح ة إعادة التصوييف يف اخلربة إال مدى فكثر ح
( يف عييدم وجيود ف ير لسيووات اخلييربة يف 3005وات  يو هيذه الوتيجية مي  مييا توصيلو إلييه دراسية زاميل  

شلارسة التعلم الولئ، و د نعزى اقت ال بٌن الدراستٌن اال تلابه العوامل ادل  رة يف تعليم ادلعلم لطلبتيه مي  
 ج إال مزند م  الب ط.إعداد، و هيزات، ومستوى ا تصادي، واجتماع ، وهذا ما  د حيتا 

 التوصوات: -7

إن ميييا توصيييلو إلييييه الدراسييية مييي  درجييية شلارسييية اليييتعلم الوليييئ يف حصيييي العليييوم يف ميييدارس البادنييية 
اللييمالية الليير ية ميي  األردن جيياات بليينل عييام بدرجيية متوسييطة، وفن مسمييت الييتعلم الولييئ اليييف تتعلييل 

علييل بسييلوكات وإجييرااات الطلبيية يف الغرفيية الصيي ية بت نييًن الطلبيية جيياات بدرجيية متدنييية، وادلسمييت اليييف تت
 جاات بدرجة متوسطة ولذلك ن دم الباحثان التوصيات اآلتيةمل

إعيييداد بيييرامد تدرنبيييية للمعلميييٌن بأسيييلوب اليييتعلم الوليييئ مييي  سلتصيييٌن يف ايامعيييات، ووزارة الرتبيييية  -8
 والتعليم، وتطبي ها على ادلعلمٌن.

اليييتعلم الوليييئ يف بدانييية كيييل عيييام دراسييي  وموا ليييتها معهيييم ميييرة تعرنييييف ادلعلميييٌن لطلبيييتهم حسميييت  -3
 واحدًة كل شهر، ليتسىن للطلبة تذكرها بلنل داام وزلاولة شلارستها.

دلمارسة التعلم الولئ، والرتكيز على ادلسمت اليف تتعلل بلبتهم إتاحة ادلعلمٌن ال رصة النافية فمام  -2
 كات وإجرااات الطلبة يف الغرفة الص ية.بت نًن الطلبة، وادلسمت اليف تتعلل بسلو 

إعييادة الو يير يف تصييميم بعيي  الييدروس يف مويياهد العلييوم ويييط تت ييم  فنلييطة كافييية تتيييت للطلبيية  -3
 شلارسة التعلم الولئ.

، قتاحة شلارسة التعلم الولئ كلها  ادلواد، واألدوات ادلمربنة، والتنوولوجية السزمة يف ادلدارس توفًن -4
 ادلعلم والطال . فمام كل م 

إجراا ادلزند م  الدراسات عليى ميدى جغيرايف فوسي  يف األردن وبعيوية فكيرب حجمياً، للنلييف عي   -5
مدى شلارسة التعلم الولئ يف الغر  الص ية، والنليف ع  معّو ات شلارسته، ودور ادل هل العلم ، واخلربة 

 التدرنسية للمعلم يف شلارسته.
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