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 ملدرصي الفيزياء يف املدارس اإلعدادية قياس التدريش الفع

 

 م  خديجة ميودر حسن.م
 مديرية تربية محافظة البصرة

 سعيد جاسم األسديأ.د. 
 أستاذ فمسفة التربية والدراسات االجتماعية

JournalofStudies2019@gmail.com 
 لممخص:ا

تعد الفيزياء ينبكعا مف ينابيع التربية الصحيحة كمصدران ميمان مف مصادرىا الذم تستمد منو مبادئيا، 
كتنظـ بو مختمؼ شؤكف الحياة، كتظير أىمية الفيزياء في قكة تأثيرىا عمى سمكؾ الفرد كالمجتمع مف 

ان ألىمية تعميـ الفيزياء كخطكرة خالؿ ما تتضمنو مف العقؿ كالبدف، كتنظـ سمكؾ الفرد كالمجتمع، كنظر 
الدكر الذم يسيـ بو معمـ الفيزياء كعمكمو في عممية التربية فإف االىتماـ بإعداده إعدادان سميمان يعد 
أمران ضركريان ألداء ىذا الدكر، كذلؾ بما يتناسب كالمياـ التربكية العظيمة المككمة إليو ألنو يقـك بغرس 

نا كينمي قابمياتيـ كاستعدادىـ لتقبؿ المنيج كيكجو سمككيـ خاصة في مبادئ التعاكف في نفكس أبناء
 ظؿ التحديات الفكرية التي تستيدؼ المجتمع المسمـ.

 الكممات المفتاحية: ) التدريس الفعاؿ، التحديات الفكرية، مادة الفيزياء(.
Abstracts: 

Physics is a wellspring of the right education and an important source of its 

principles from which it derives its principles, and by which it organizes the 

various affairs of life. The role that the physics teacher and his sciences 

contribute to the education process, attention to his proper preparation is 

necessary to perform this role, in proportion to the great educational tasks 

entrusted to him because he instills the principles of cooperation in the hearts 

of our children and develops their capabilities and willingness to accept the 

curriculum and direct their behavior, especially in light of intellectual 

challenges targeting the Muslim community. 

Keywords: (effective teaching, intellectual challenges, physics).   
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 المطمب االول
 التعريف بالبحث

 -أواًل: مشكمة البحث:
إف التخطيط الفعاؿ لتعميـ الطمبة ينبغي أف يككف نشاطان عمميان منطقيان، عمى كفؽ أسس 
منطقية كنفسية مدركسة تقـك عمى التحدم كاإلثارة كالمتعة، منطمقان مف احتياجات 

لمثالية لمخطة التعميمية الفعالة، الطمبة، كتمشيان مع استعداداتيـ كقدراتيـ فالمخرجات ا
يجب أال تككف لتعمـ الطمبة ما يجب أف يعرفكه لمسايرة الحياة المعاصرة فحسب، بؿ 
يجب أف تخدـ احتياجاتيـ الخاصة كأفراد، لذا فالتعمـ الفعاؿ ىك كما التخطيط الفعاؿ، 

لذم يتعرض يتطمب مادة تعميمية مصممة بطريقة تقمؿ مف القمؽ، كاالحباط كاالنحراؼ ا
( مشركع إنساني ىدفو مساعدة األفراد عمى Instructionلو ىؤالء الطمبة. فالتعمـ )

 التعمـ، كىك مجمكعة مف الحكادث تؤثر في المتعمـ بطريقة ما، تؤدم إلى تسييؿ التعمـ.
 (3، ص9003)طربية، 

كىذا ال يتـ إال بعد تحديد األىداؼ التعميمية كالتعرؼ عمى خصائص الطمبة 
تياجاتيـ كقدراتيـ، كتحميؿ المحتكل التعميمي، كتطكير استراتيجيات التعميـ، كاح

كاستثمار التطكرات التكنكلكجية الحديثة لمكاجية احتياجات األفراد، بطريقة تتمشى مع 
 (15، ص9002ركح العصر كما جاءت بو الدراسات التربكية كالنفسية.)الحيمة، 

اإلنسانية، كاإلنساف خاصة ال يزاؿ في حالتو إف عمـ القياس كالتقكيـ في العمكـ   
األكلية كعمى الرغـ مف أف اختبارات كمقاييس يمكف تصميميا كبدرجة معقكلة مف 
الصدؽ كالثبات كالمكضكعية لتقكيـ تعمـ المعمكمات كالميارات، فأف ىناؾ صعكبة في 

المفيكـ، أك تصميـ اختبارات لتقكيـ مستكيات عميا مف العمميات العقمية، مثؿ تككيف 
تكليد المعمكمات كغيرىا، كاألكثر صعكبة مف ذلؾ ىك تصميـ مقاييس متقدمة لتقكيـ 
التغيير في االتجاىات كاإلدراؾ كالكعي كالشخصية التي تعتبر أيضان أىدافان ىامة لمتعمـ 

 (595، ص9055كالتعميـ.  )الخزاعمة، 
يتناكؿ بناء أداة تقكيـ كفي مايخص البحث الحالي كفي ضكء ذلؾ فإف البحث الحالي 

التدريس الفّعاؿ لمدرسي الفيزياء في المدارس االعدادية، كذلؾ مف خالؿ إمكانية كمدل 
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استخداـ ىؤالء المدرسيف ليذه األنشطة كالفعاليات التي تتضمنيا فقرات األداة لمحكـ 
 عمى التدريس بمستكل التدريس الفّعاؿ مف غير الفّعاؿ.كتعد التربية قضية مف أىـ

القضايا التي يتكجو إلييا االىتماـ العاـ لألمـ كالشعكب كافة في مراحؿ بنائيا، ذلؾ 
ككنيا المنطمؽ األكؿ لعممية البناء الحضارم كبخاصة في بداياتو كمراحمو التاريخية 

 (505، ص5322)النبياف،                  0الصعبة
 ة اآلتية:لذا فإف مشكمة البحث الحالي تتحدد باإلجابة عف األسئم

س/ ىؿ يمكف التعرؼ عمى جكانب القكة كالضعؼ في منيج كطرائؽ تدريس مادة 
الفيزياء في المرحمة االعدادية لمساعدة الباحثة في التعرؼ عمى جكانب القكة كتمكنيا 

 لبناء أداتيا لتدريس فعاؿ متميز ؟
زياء التي تدرس س/ ىؿ يمكف بناء أداة يتـ مف خالليا تقكيـ التدريس الفعاؿ لمادة الفي

 في المرحمة االعدادية ؟
 أىمية البحث:

التربية ىي الطريؽ الذم يعد مف أىـ كسائؿ بناء الييكؿ العاـ لممجتمع كأف كؿ مجتمع 
مف المجتمعات ال يمكف أف يصؿ إلى المستكل المطمكب مف التقدـ كالتطكر إال 

تككيف الفرد، كسمككو، بكاسطة التربية، كمف ىنا تصبح التربية ىي كؿ نشاط يؤثر في 
سمبان أك إيجابان، كأيان كاف مصدره، كتعد مف أىـ كظائؼ المجتمعات اإلنسانية في نقؿ 

 التراث الثقافي لمشعب، كتكجيو طاقاتو كتكيفو االجتماعي.
 (51، ص5311)البزاز، 

كمف ىنا أصبح المنيج الدراسي الكسيمة التي بكاسطتيا يمكف تحقيؽ االىداؼ التربكية 
مجتمع، كعف طريقو يمكف ترجمة ىذه األىداؼ إلى مكاقؼ كخبرات سمككية  ألم

 يتفاعؿ معيا المعممكف، كيتعممكف مف نتاجيا.
 (3-2، ص5325)عبد المكجكد كآخركف، 

فالتدريس ليس مف المحاكالت العشكائية أك االعماؿ االرتجالية التي تؤدم عمى أية 
نما يرتكز عمى مقكمات أساسية أىميا صكرة، دكف االرتباط بقاعدة أك التقيد بنظا ـ، كا 

الميارة التي تبدك في مكقؼ المدرس، كحسف اتصالو بالطمبة كحديثو إلييـ، كاستماعو 
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، 9000ليـ، كتصرفو في إجابتيـ، كبراعتو في استيكائيـ، كالنفاذ في قمكبيـ. )سميماف، 
 (51ص

تساعده في تحقيؽ كما يستخدـ مف الكسائؿ التعميمية، كاألنشطة التي يمكف أف 
األىداؼ، كتختمؼ نكعية المكاقؼ باختالؼ األىداؼ المرجكة ،كاالمناقشة كالتسميع 
كالمالحظة كالتكجيو كالتكضيح كالتكرار كالتفسير كاستخداـ الكسائؿ التعميمية كغيرىا مف 
األدكات التي تمثؿ أىـ جكانب العممية التعميميةكصكالن إلى تنفيذ المناىج كالمقررات 

 0دراسية لتحقيؽ العممية التعميمية أىدافيا المرجكةال
 (92، ص5329( ،)المقاني، 33، ص5311)سميماف، 

فادة الطالب،  حيث يتكقؼ عمييا نجاح إخراج المنيج كالمقرر إلى حيز التنفيذ، كا 
 (13، ص5321)عزيز،  كتحقيؽ نمكه التربكم.

سائؿ الجيدة التي يمكف أف كفي ضكء ذلؾ فإف تقكيـ المدرس أثناء التدريس ىي مف الك 
تساعد في تعزيز فعاليتو في التدريس، كشرط أف تككف عممية التقكيـ كعممية بنائية 
كتطكيرية كفي ظركؼ طبيعية كتربكية، كبعيدة عف التسمط، كأف تككف مكجية في ضكء 

 (Conrad, 1932, pp.48-49)معايير أك خصائص معينة.
بناء أداة التقكيـ التي يتـ عمى أساسيا معرفة  كمف ىنا تبرز أىمية البحث الحالي في

المعمـ الفعاؿ في ىذه المادة الميمة، أك معرفة مدل تحقيقو لمتطمبات التدريس الفعاؿ 
عف التدريس غير الفعاؿ، كذلؾ مف خالؿ إيضاح مدل المكصفات كالفعاليات 

كينتج تعميمان  كاألنشطة التي يجب أف تتكفر في التدريس ليككف تدريسان فعاالن كمؤثران 
 فعاالن.

 أىداف البحث:
 ييدف البحث الحالي إلى ما يمي:

.   بناء أداة تقكيمية لعممية التدريس الفعاؿ لمادة الفيزياء في التعميـ االعدادم كبكؿ 5
عناصرىا )األىداؼ، المحتكل، الطرائؽ التدريسية، الكسائؿ التعميمية، األنشطة 

 التعميمية، التقكيـ العممي(.
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معرفة جكانب القكة كالضعؼ في عممية التدريس الفعاؿ لمادة الفيزياء في التعميـ   . 9
 االعدادم، جراء ما يسفر عنو تطبيؽ األداة البحثية.

 حدود البحث:
 يقتصر البحث الحالي عمى :

. منيج مادة الفيزياء بكؿ عناصره )األىداؼ، المحتكل، الطرائؽ التدريسية، الكسائؿ 5
 نشطة التعميمية، التقكيـ العممي(.التعميمية، األ

 . المرحمة االعدادية كافة كالتدريس الفعاؿ ليذه المرحمة بشكؿ كامؿ.9
 .مادة الفيزياء لممرحمة االعدادية عبر مستكياتيا.2
 .  محافظة البصرة.1
 .9052 – 9051.  العاـ الدراسي 1

 تحديد المصطمحات:
ان مف االىتماـ كالرعاية كبرعكا فييا كذكر الفيزياء مف العمكـ التي أكالىا العرب كثير 

التاريخ الكثير مف العمماء الذيف برعكا في استخداـ الفيزياء كنقمكا عف االغريؽ كالركماف 
كثيران مف الترجمات التي أصبحت فيما بعد نكاة لنظريات عمـ الفيزياء الحديث، كتقـك 

دقيؽ كمكضكعي الباحثة باستخداـ مصطمحات تحاكؿ مف خالليا إيجاد كصؼ 
 -لمفردات البحث كىذه المفردات تعرفيا حسب محتكاىا العممي كالتطبيقي ككما يمي:

 :Evaluationالتقكيـ 
ىك عممية منيجية، منظمة، مخططة، تتضمف إصدار األحكاـ عمى السمكؾ أك الفكر، 

أك  أك الكجداف أك الكاقع المقيس، كذلؾ بعد مكازنة المكاصفات، كالحقائؽ لذلؾ السمكؾ
 0الكاقع التي تـ التكصؿ إلييا عف طريؽ القياس مع معيار جرل تحديده بدقة

 أ.   تعريؼ التقكيـ لغكيان: 
 -عرفو ابف منظكر:  -

 )بأنو القيمة، ثمف الشيء، كىك َقيَّـ الشيء أم حّدد لُو قيمة(.
 ، مادة قَّكـ(5392)ابف منظكر، 

 ب.  تعريؼ التقكيـ اصطالحيان:
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 -(:Good - 5312عّرفو ) .5
)بأنو عممية التحقؽ كالتأكد أك الحكـ عمى قيمة أك مقدار شيء ما، كذلؾ باستخداـ 

 معيار لمتخميف كيتضمف أحكامان مف حيث البنية الداخمية كالمعايير الخارجية(.
(Good, 1973. P220) 

 -(:Corvert - 5313عرفو )  .9
كالمقارنة كالتحميؿ )بأنو سمسمة مف المقاييس المتعمقة ببرنامج ما ألغراض الكصؼ، 

 (Corvert, 1979, p.51كالفيـ كالتكضح(.                             )
 (:Bloom - 5315عرفو )  .2

بأنو عممية إصدار حكـ عمى األفكار كاألعماؿ كاألنشطة كالحمكؿ كطرؽ التدريس 
، المستكيات Criteriaكغيرىا مف األمكر التربكية كاف يتضمف استخداـ المحكات 

Standard  كالمعاييرNorms                                                                     .لتقدير مدل كفاية األشياء كدقتيا كفعاليتيا ،
(Bloom ,5315) 

 -(:5313عرفو الدمرداش )01
أنو تحديد مدل ما بمغناه مف نجاح في تحقيؽ األىداؼ التي نسعى إلى تحقيقيا، بحيث 

نا لنا عمى تحديد المشكالت، كتشخيص األكضاع، كمعرفة العقبات، يككف عك 
كالمعكقات بقصد تحسيف العممية التربكية، كرفع مستكاىا، كمساعدتيا عمى تحقيؽ 

 (551، ص5313أىدافيا.)الدمرداش، 
 (:5333عرفو ىندم كعمياف ) 01

 )بأنو تقدير مدل صالحية أك مالئمة شيء ما في ضكء غرض ذم صمة(.
 (905، ص5333م كعمياف، )ىند 

 (:9000عرفو قطامي ) .09
)بأنو عممية منظمة كمخططة كمستمرة تتضمف إصدار األحكاـ عمى السمكؾ، أك 

، 9000الفكر، أك الكجداف في ضكء معايير أك أىداؼ محددة )قطامي كآخركف، 
 (30ص

 أما التعريؼ اإلجرائي لمتقكيـ:
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لفعاليات كاألنشطة التي تندرج ضمف ىك عممية إصدار حكـ نكعي ككمي عمى مستكل ا
 األداء التدريسي لعضك ىيئة التدريس في ضكء معايير الجكدة.

 -:Instructionالتدريس 
 -(:5395تعريؼ جبرائيؿ ) .1

عممية تكفير الشركط كاألحكاؿ التي مف شأنيا تسييؿ ميمة طمب العمـ عمى الطالب 
 (923، ص5395رائيؿ، في داخؿ المدرسة أك في خارجيا.             )جب

 -(:5395تعريؼ عبد القادر ) .2
 فف يقصد بو تزكيد الطمبة بالخبرة العمية كالعممية التقنية، كبأقـك الطرائؽ.
 (1، ص5395)عبد القادر، 

 -(:5313تعريؼ المقاني ) .3
ىك اإلجراء أك اإلجراءات المخططة التي يتبعيا المدرس في تعاممو مع طالبو بقصد 

 (920، ص5313)المقاني، كميسكران.                    سيالن جعؿ التعمـ 
 -( :9000تعريؼ الشبمي ) .4

ىك التعمـ األكثر رسكخان لدل المتعمميف كاألكثر نفعان ليـ في حياتيـ الحاضرة 
 (12، ص9000)الشبمي،  كالمستقبمية.

 المطمب الثاني
 الخمفية النظرية لمبحث

 والدراسات السابقة
 -ة النظرية لمبحث:أواًل: الخمفي

تتناكؿ الباحثة في ىذا الفصؿ عرضان لممفاىيـ النظرية، ذات العالقة بالبحث الحالي، 
 كىي عمى ما يمي:

 -:Measurementالقياس  -5
يستخدـ مفيكـ القياس في حياتنا اليكمية بكصفو معنى لعممية أك مجمكعة مف العمميات 

  0مكضكعية دقيقة لألشياءالمتعددة التي نحصؿ مف خالليا عمى تقديرات 
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 (20، ص5333)أحمد، 
كفي ضكء ذلؾ، فإننا نستخدـ القياس لتقدير قيـ األشياء كالفركؽ بينيا، كمدل ىذه 
الفركؽ، كفي السمكؾ، كفي القدرات المختمفة كالذكاء أك التذكر، أك اضطرابات 

أك كمية  الشخصية، أك الميارات الحركية، كتقدير ليذا المدل أك الفترة أك البعد
شيء.كفيما يخص القياس النفسي، فإنو بدأ مكاكبان في تقدمو لعمـ النفس ، إذ يختمؼ 
الباحثكف في تحديد البدايات األكلى التي بدأ فييا كالتي تتضمف اإلشارة إلى أعماؿ كيبر 

(Weber - 5212( السيككفيزيقية كقانكنو مع فاغنر )Fechner الخاص بالمعادلة )
( الذم انصبت اىتماماتو عمى دراسة Muller - 5215مكلر ) الشخصية، كأعماؿ

( الذم كاف يشجع Wundt( كأعماؿ فكنت )Reflex Actionالحكاس كردكد األفعاؿ )
تمامان قياس الكظائؼ النفسية عمى الرغـ مف اىتمامو بمكضكع الفركؽ الفردية، كىي 

 األساس الذم يقكـ عميو القياس النفسي بالمعنى االصطالحي.
 (510، ص9002سميماف، )

( الحقيقية في مجاؿ الفركؽ الفردية، Galtonيضاؼ إلى ما تقدـ، فإف جيكد جالتكف )
كقياساتيا مف خالؿ نظرية التطكر كمعطياتيا، قد أكسب تيار القياس دفعة قكية 

  0( القياسية في الكاليات المتحدةCattleكمتقدمة في انجمترا، فضالن عف مبادرات كاتؿ )
 (55-50، ص5320)فرج، 

كفي ضكء ما تقدـ، فإف حركة القياس النفسي أصبحت المسار الذم تقدـ بشكؿ ممحكظ 
كالعشريف كنتيجة مباشرة لفعاليتو كأىمية االختبارات كالمقاييس،  خالؿ القرف الكاحد

 بمدل نجاحيا في ميماتيا التي تـ القياس كالتشخيص كالتحميؿ مف خالليا.
 (19-11، ص9000)إبراىيـ، 

 -:Evaluationالتقويم  -2
تعد عممية التقكيـ ركنان ميمان في العممية التربكية كالتعميمية كيؤكد التربكيكف عمى حتمية 
تقكيـ التعميـ لمعرفة عمى اساس أف )التقكيـ عممية شاممة لمحكـ عمى مدل فعالية 

و (، كذلؾ مف خالؿ سعي520، ص5335البرنامج التدريسي( )عبد اليادم كشاىيف، 
لجمع الشكاىد لالستدالؿ بكاسطتيا عمى طبيعة التغيرات السمككية نتيجة  –التقكيـ  –
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لمفعاليات التربكية التي يييؤىا المدرس كيمكف اإلفادة منيا في عممية التطكير 
 (.599، ص5321)السامرائي، 

تخاذ فالتقكيـ بيذا يعد األداة العممية التي يستند إلييا صانعكا السياسات التربكية ال
القرارات بشأف التحسينات التي ينبغي إجراؤىا كاإلجراءات التي ينبغي اتخاذىا في ميداف 

(، كعمى ىذا فإف أىمية التقكيـ تنبعث مف 951، ص5321العمؿ )بحرم كحبيب، 
تأديتو في المساعدة عمى تكجيو الجيكد نحك تحسيف التعميـ عف طريؽ عالج 

، 9000نب اإليجابية في العممية التعميمية. )حجي، المشكالت التي تقابمنا كتدعيـ الجكا
 (591-592ص

  -أنواع التقويم:
ىناؾ عدة أنكاع مف التقكيـ كبحسب األسس التي يعتمدىا الباحثكف كالتربكيكف في 
عممية التقكيـ كركائزىا فيناؾ مثالن أنكاع تتناكؿ جكانب معينة مف العممية التربكية كىي 

 -عمى النحك اآلتي:
 -التقكيـ بحسب كقت إجرائو كيصنؼ إلى: أكالن:
 التقكيـ التمييدم. .5
 التقكيـ التطكيرم. .9
 التقكيـ التتبعي. .2
 التقكيـ النيائي )الختامي(. .1

 -ثانيان: التقكيـ بحسب الشمكلية كيصنؼ إلى:
 التقكيـ المكبر )الكمي(. .5
 التقكيـ المصغر )الجزئي(. .9

 -يصنؼ إلى:ثالثان: التقكيـ بحسب الشكمية ك 
 التقكيـ الشكمي )الرسمي(. .5
 التقكيـ غير الشكمي )غير الرسمي(. .9

 -رابعان: التقكيـ بحسب المعمكمات كالبيانات كيصنؼ إلى:
 التقكيـ الكمي. .5
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 التقكيـ النكعي. .9
 -خامسان: التقكيـ بحسب القائميف بو كيصنؼ إلى:

 التقكيـ الداخمي. .5
 التقكيـ الخارجي. .9
 قكيـ الداخمي الخارجي.الت .2

 -سادسان: التقكيـ بحسب االمتداد المكاني كيصنؼ إلى:
 التقكيـ الكاسع. .5
 التقكيـ المحمي )الضيؽ(. .9

 

 -القياس والتقويم وظائفو وقواعده:
إف الكظيفة الرئيسية لمتقكيـ بمختمؼ أنكاعو ىي إحداث تغييرات جكىرية في سمكؾ 

اتيـ االنفعالية لتمكينيـ مف اتخاذ قرارات مستقبمية المتعمميف كالمعمميف، كفي اتجاى
صائبة تساعدىـ عمى تذليؿ الصعكبات التي يعانكنيا بعد أف تتاح ليـ فيمان أفضؿ ليا، 
صدار األحكاـ  كتتطمب عممية التقكيـ تقكيـ الطالب نفسيان كىذا يعني باألساس اختباره كا 

ت التي يجيميا عف نفسو لتتيح لو عمى النتائج التي تحصؿ عمييا كتزكيده بالمعمكما
استيعابان لكاقعو كما يحيط بمشكمتو مف ظركؼ، ثـ لمساعدتو عمى فيـ نفسو فيمان يتسـ 
بالكاقعية كالمكضكعية، بحيث يتيح لو ذلؾ إمكانية الكصكؿ إلى الحؿ األسرع كاألمثؿ 

صدار األحكاـ عمى النتائج التي يحصمكف عم ييا ال لمشكالتو، إف اختبار كتحديد كا 
نما يتطمب في كاقعو تبني إطار مرجعي ىك في جكىره أساس  يمكف أف يتـ في فراغ كا 

 فمسفي يعبر عف اإلطار النظرم الذم يستند إليو المقّكـ في عممية التقكيـ.
 (591، ص5329)رمزم،                                                      

 -القواعد األساسية لمتقويم:
أف يككف المقكمكف األكفاء مدربيف أكفأ أيضان، ألف كؿ عممية تقكيـ تعطي يجب   

الفرصة لتدريب صانعي القرار عمى عمميات التقكيـ كاالستخداـ الفعاؿ لممعمكمات..كما 
يجب أف يككف المقكمكف األكفاء مستعديف لمقياـ بأدكار متعددة أىميا دكر العمماء 
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كضع تسييالت لممجمكعات كمراقبيف دقيقيف، كمستشاريف لمبرامج، كالقائميف عمى 
داريي كسياسييف كمؤلفيف، كمقدمي برامج كسائؿ ترفيو  أخصائييف في اإلحصاء، كا 
كمعمميف.عالكة عمى ذلؾ إف األسمكب الذم ينتيجو المقكـ ىك جزء األكفاء عمى إدراؾ 

ي يتكصمكف إلييا، تاـ، كيفكركف مميان قبؿ اتخاذ القرار، كما يتحممكف مسؤكلية النتائج الت
 ككيؼ يمكف أف يككف ليذه النتائج أثر في عممية تقكيـ كاتخاذ القرار كاالستفادة منيا. 

 (529، ص5321)الخطيب كآخركف، 
 -تقويم التدريس:

ك لألىمية البارزة لممدرس في العممية التعميميةاف عدـ اتفاؽ التربكييف عمى معيار أك 
عمى كفاءة المدرس، كيرل المتتبع لمتطكر التربكم  مجمكعة مف المعايير التي تحكـ بيا

 -أف تقكيـ التدريس تتمثؿ في:
. البحث عف العممية التدريسية كىك مؤشر صادؽ لكفاءة التدريس، كمف ىنا ظير 
االتجاه المعركؼ باسـ تحميؿ التدريس مف خالؿ المالحظة المنظمة لسمكؾ المدرس 

ي تستخدـ في مالحظة التفاعؿ بيف المدرس كالطالب، كظيرت العديد مف البطاقات الت
كالطالب، سكاء تفاعالن لفظيان أك غير لفظي، كىذا االتجاه كما ىك كاضح ييتـ بطريقة 
كباسراتيجيات التدريس كال يعطي كزنان لمحتكل التدريس كالمادة التي يقدميا المدرس 

ـ بمحتكل لطالبو لجزء مف السمكؾ ، كبذلؾ فيي أدكات ناقصة كما ذكرت ال تيت
ذا كانت لمطريقة مؤثر قكم إال أنيا ليست المؤثر الكحيد.  التدريس كمادتو كا 

 (593-91، ص5325)عبد المكجكد، يكنس، أناقة، مذككر، 
كقد ارتأت الباحثة أف تأخذ مف المعياريف أك األساسيف إلى معايير كأسس أخرل 

لذم اعتبرت أساسان لبناء كأساس في بناء أدلتيا كىذا ما تكضحو الفقرات في المقياس ا
 ىذه األداة.

طرؽ التدريس عنصران ىامان في الدراسات  أصبحت  -:التدريس والتدريس الفّعال
التربكية، تعقد ليا البحكث كتؤلؼ فييا الكتب كيأخذ بيا الطالب في كميات التربية 

لمباشر في كمعاىد المعمميف، كذلؾ لصمتيا القكية بإعداد المعمميف الناشئيف، كتأثيرىا ا
 تأىيميـ تأىيالن فنيان لمينة التدريس.
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كليس التدريس مف المحاكالت العشكائية، أك األعماؿ االرتجالية التي تؤدل عمى أية 
ف عممية التدريس بصفة عامة تعتمد عمى جيد المعمـ في التكجيو كاإلرشاد، كال  صكرة كا 

التعميـ، كما عدت عممية يجب أف نعتمد مجرد األكامر كالتعميمات لضبط مسار عممية 
التعمـ نتيجة لمرحمة كشؼ كعمؿ كاجتياد يقـك بيا كؿ مف المعمـ كالمتعمـ بحيث تككف 
مثيرة لالىتماـ كالتحمس، لإلقباؿ عمى مزيد مف التعمـ، كمف خالؿ ذلؾ تتاح لممتعمـ 
فرص التعمـ عف طريؽ التساؤؿ كاالكتشاؼ، كليس عف طريؽ الفرض كاإلجبار عمى 

ال يكد تعممو، كعف طريؽ إتقاف ما ال يشعر بقيمتو كجدكاه كفعاليتو سكاء  تعمـ ما
 بالنسبة لتككينو كإنساف، أك بالنسبة لتككينو ليككف عضكان فاعالن في المجتمع. 

(Eugene, 1978, p.p.100-104) 
 -العمميات:

 عندما يككف المعمـ في المدرسة فإف دكائر عممو تبدأ بأضيؽ الدكائر كأىميا عمى
اإلطالؽ كىي دائرة العمؿ داخؿ الصؼ، كالدائرة الثانية ىي دائرة العمؿ في المدرسة 

 كالدائرة الثالثة ىي دائرة العمؿ خارج المدرسة كأىـ العمميات:
 التمكف مف المادة العممية:  .5

ما داـ المعمـ يمثؿ مصدرا لممعمكمات بالنسبة لمطمبة فال بد أف يككف ىذا النبع كافيان 
حاطتو بكؿ جكانب المكضكع  صافيان  مف حيث كفاية المعمكمات كالميارات كغزارتيا كا 

ف كانت المعمكمات كالميارات خاطئة فسيتعمـ الطمبة أشياء خاطئة  الذم يدرسو ألنو كا 
دكف أف يدرككا ذلؾ ألنيـ يأخذكنيا عمى عالتيا ككيؼ ال كىي صادرة مف مصدر الثقة 

 عة المستجدات ككؿ جديد في مادتو العممية.كما كعميو متاب –المعمـ  –األصمي 
 التخطيط: .9

إذا أريد النجاح ألم عمؿ فال بد مف التخطيط لو كالتعميـ عمؿ ذك خطكرة كأىمية 
عظيمتيف عمى حياة المتعمميف كمستقبميـ كمف ثـ عمى مستقبؿ الكطف ككؿ، األمر 

الذيف يمثؿ المعمـ الذم يستكجب التخطيط لو عمى كؿ المستكيات كمف قبؿ المعنييف ك 
 آخر كأخطر حمقة فييـ.
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كيمثؿ ىذا التخطيط مف المعمـ بكضع خطة سنكية تفصيمية تكزع المكضكعات 
كاألنشطة فييا عمى أشير السنة بكؿ دقة كعناية مع مراعاة المناسبات كالظركؼ 
المناخية كغيرىا فيفضؿ مثالن تدريس الحج في مكسمو أك تدريس األمطار في مكسميا 

 كزارعة المحاصيؿ في مكاعيدىا لربط المادة بالمكاقع كالبيئة المحيطة. أيضان 
بعد التخطيط السنكم يأتي التخطيط اليكمي مع مراعاة أف تككف الخطة اليكمية تفصيمية 
تتضمف اليدؼ العاـ كاألىداؼ الخاصة لممكضكع المراد تدريسو مع ما سيقـك بو المعمـ 

ة كذكر األمثمة كالتدريبات كاألسئمة كالكاجب البيتي مف المقدمة إلى العرض إلى الخاتم
مع اإلشارة الكاضحة إلى التطبيقات المعمية كالكسائؿ التعميمية كأساليب التقكيـ التي 

 سيستخدميا كاألنشطة التي سيتـ مزاكلتيا.
 

 -الفيزياء:
رؽ بدأ اإلنساف بمالحظة كرصد كمتابعة الحكادث كاألنكاء الطبيعية كالفيضانات كالب

كالرعد كظاىرة المد كالجزر كتابع كذلؾ األجراـ السماكية كغيرىا مف الظكاىر الطبيعية 
كحاكؿ ربطيا في منظكمة اتخذت في أحد جكانبيا أبعادان خرافية كأفكاران كمعتقدات دينية 

بينما اتخذ الجانب اآلخر تبكيبيا كعمـ كأعد ليا قكانيف  –ميثكلكجية  -كأسطكرية 
يما بعد نكاة ألكثر مف عمـ في مجاالت مختمفة كالفمؾ كاألنكاء كنظريات أسست ف

الجكية كالككاكب كالطب، كلـ تكف الفيزياء بمنأل عف تمؾ المالحظات فقد كانت في 
الصدارة إذ استفاد مف خكاص األجساـ في استعماليا في صناعات يحتاجيا أك تطبيؽ 

شعبي أك عمى المستكل الرسمي معايير سخرىا لخدمة أعمالو اليكمية عمى المستكل ال
كالدكلي في تمؾ الفترات، كليس أدؿ عمى ذلؾ مف استخداـ السكمرييف كالبابمييف 
كاآلشكرييف كالمصرييف القدماء كحضارة المايا في المكسيؾ كالصينييف كاإلغريؽ 
كالركماف كغيرىـ لمبتكرات ال زالت تشكؿ اليكـ المرحمة األكلى لكثير مف العمميات 

 .ياعات التي تطبؽ نظريات الفيزياء الحديثة كقكانينكالصنا
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 ثانيًا: الدراسات السابقة:
 -الدراسات العربية:

 ) 2002.دراسة ) الباوي وخاجي : 1
أجريت الدراسة في العراؽ كىدفت إلى معرفة اثر استخداـ أنمكذجي التعميـ البنائي 

يائية لدل طالب معاىد كبكسنر في تعديؿ التصكرات الخاطئة لبعض المفاىيـ الفيز 
( 92( طالب بكاقع )11أعداد المعمميف كاتجاىاتيـ نحك المادة كبمغت عينة الدراسة )

( لممجمكعة التجريبية الثانية كتـ تكافؤ 91طالب لممجمكعة التجريبية األكلى ك)
المجمكعتيف في  اختبار المعمكمات الفيزيائية السابقة كاختبار الذكاء كالعمر الزمني 

رقت التجربة فصالن دراسيان كامالن استخدـ الباحثاف أداتيف ىما اختيار المفاىيـ استغ
( فقرة مف اختيار مف متعدد )اختبار بعدم( كمقياس االتجاه 10الفيزيائية كيتككف مف )

( فقرة كتـ التأكد مف صدؽ األداتيف بعد عرضيما عمى 22نحك الفيزياء كتتككف مف )
ـ كسائؿ إحصائية مختمفة منيا معادلة سبيرماف ػ براكف مجمكعة المحكميف كتـ استخدا

(. كأظيرت النتائج كجكد فرؽ ذم داللة t-testكمعادلة ركلكف كاالختبار التائي )
( في تعديؿ التصكرات الخاطئة لممفاىيـ الفيزيائية بيف 0,01إحصائية عند مستكل )

كلـ يظير فرؽ ذك داللة االختياريف القبمي كالبعدم في المتغيريف كلكال المجمكعتيف 
" بيف متكسطي درجات طالب مجمكعتي البحث في تعديؿ 0,01إحصائية عند "

التصكرات الخاطئة لممفاىيـ الفيزيائية ككجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل 
( بيف متكسط درجات مجمكعتي البحث لصالح المجمكعة التجريبية األكلى في 0,01)

ى الباحثاف باعتماد أنمكذجي التعميـ البنائي كبكسنر في االتجاه نحك الفيزياء كأكص
تدريس الفيزياء في معاىد إعداد المعمميف لدكرىما المؤثر في تنمية االتجاه نحك 

 (9009الفيزياء. ) الباكم كخاجي، 
 

  -(:2002دراسة )شرف الدين،  .2
ء باستخداـ أجريت ىذه الدراسة في اليمف كىدفت إلى التعرؼ عمى اثر تدريس الفيزيا

أنمكذج التعميـ البنائي في تنمية الفكر الناقد لدل طمبة الثاني الثانكم ككانت عينة 
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زعيف عمى أربع ( طالب كطالبة مف طمبة الصؼ الثاني مك 590البحث مككنة مف )
( طالب كطالبة مكزعيف 11ينة إلى مجمكعتيف األكلى تجريبية )شعب كتـ تقسيـ الع

( طالب كطالبة مكزعيف 21( إناث كالثانية ضابطة )21 ( ذككر ك)10عمى شعبتيف )
( إناث استمرت التجربة خمسة أسابيع ككانت أدكات 10( ذككر ك)11عمى شعبتيف )

الدراسة ىي اختبار تحصيمي كاختبار التفكير الناقد عمى جميع أفراد عينة الدراسة 
التحميؿ  ( لالختبار الدراسة كاظيرt-test.كاستخدمت كسائؿ إحصائية منيا )

 اإلحصائي :
كجكد فرؽ ذات داللة إحصائية في اختبار التفكير الناقد لصالح المجمكعة  .5

 التجريبية.
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في االختبار ألتحصيمي لصالح المجمكعة  .9

 التجريبية.
 ( 9002)شرؼ الديف،  

 -:(1111دراسة أيوب )  .3
األكؿ الثانكم العممي مف كجية نظر المشرفيف  ىدفت إلى تقكيـ كتاب الفيزياء لمصؼ

. تككنت 5331/5332كالمعمميف كالطمبة في محافظات شماؿ فمسطيف لمعاـ الدراسي 
( معممان كمعممة 15( مشرفيف ك)1عينة الدراسة مف جميع المشرفيف التربكييف كعددىـ )

تـ التحقؽ مف ( طالبان كطالبة، اعتمد الباحث استبانتيف كأداتيف لدراستو، ك 531ك)
 صدقيما كثباتيما. 

كتكصؿ الباحث إلى مجمكعة مف النتائج أىميا: أف درجة تقكيـ المشرفيف لمكتاب كانت 
متكسطة بشكؿ عاـ، كأف التقديرات التقكيمية لممعمميف كانت أعمى مف المستكل المقبكؿ 

المجاؿ  تربكيان كبداللة إحصائية لممجاالت الستة ككؿ ككذلؾ لكؿ مجاؿ عمى حدة عدا
السادس كىك مجاؿ تنمية الكتاب التجاىات الطمبة، كما أظيرت النتائج عدـ كجكد 
فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل إلى متغير جنس المعمـ أك مؤىمو العممي في تقديره 
لممجاالت الستة ككؿ، كلكؿ مجاؿ مف المجاالت، كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة 
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تدريسية لممعمـ لممجاالت الستة ككؿ كلكؿ مجاؿ مف إحصائية يعزل إلى متغير الخبرة ال
 مجاالت الدراسة، باستثناء مجاؿ مقدمة الكتاب كلصالح الخبرة القصيرة.

 -( :5323دراسة عبد الخالؽ، كمحمد )   .4
التي ىدفت إلى تقكيـ كتابي الفيزياء في مرحمة التعميـ األساسي العميا مف كجية نظر 

. 31/5332حافظات الفمسطينية الشمالية لمعاـ الدراسي المعمميف كالمعممات في الم
 ( معممان كمعممة.990تككنت عينة الدراسة مف )

  -(:5331دراسة سيؼ )   .5
التي ىدفت إلى تقكيـ كتاب فيزياء الصؼ التاسع األساسي في األردف لمعاـ الدراسي 

( 10ة مف )، مف كجية نظر معممي المادة كمشرفييا تككنت عينة الدراس5339/5332
( معممة ممف يحممكف دبمكـ كميات المجتمع أك الشيادة الجامعية. تـ 10معممان ك)

اختيارىـ عشكائيان مف مديرية التربية كالتعميـ في المممكة األردنية الياشمية. كاستخدـ 
الباحث االستبانة أداة لدراستو، كتـ تصديقيا مف خالؿ لجنة مف المحكميف، كحسب 

عادة االختبار. كتكصؿ الباحث إلى مجمكعة مف معامؿ ثباتيا بط ريقة االختبار كا 
النتائج أىميا: كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف التقدير التقكيمي لممعمميف كالتقدير 
التقكيمي لممشرفيف لكؿ مجاؿ مف مجاالت الكتاب، كلمكتاب ككؿ كلصالح المشرفيف 

%(، في حيف بمغت 19.55كتاب )حيث بمغت األىمية النسبية لتقدير المشرفيف لم
%( فقط. كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة 91.20األىمية النسبية لتقدير المعمميف لو )

إحصائية بيف تقديرات المعمميف، كتقديرات المعممات إال في مجاؿ المحتكل، كالكتاب 
ككؿ كلصالح المعممات، كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات المعمميف 

ف أف يعزل لمتغير المؤىؿ العممي إال في مجاؿ كاحد فقط ىك مجاؿ الشكؿ العاـ يمك
لمكتاب، بينما ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات المشرفيف تعزل لمتغير 

 خبرتيـ اإلشرافية.
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 -الدراسات األجنبية: 
 -:(Moore-1978دراسة مكر ).1

)تحميؿ برامج إعداد مدرس المرحمة الثانكية في مؤسسات يكنسيؼ كمتضمناتيا لتحسيف 
مناىج المدرسة الثانكية( أجريت الدراسة في الكاليات المتحدة األمريكية في جامعة 
تكساس، كىدفت إلى تحميؿ برامج إعداد مدرس المرحمة الثانكية، مف خالؿ اإلجابة عف 

 األسئمة اآلتية:
ف طبيعة التجييزات، كالكسائؿ المستخدمة في التدريس إلعداد مدرس الكشؼ ع 05

 المرحمة الثانكية.
 . الكشؼ عف طبيعة التدريب الميني المتبع في إعداد مدرس المرحمة الثانكية.9
. الكشؼ عف استجابات الطمبة، كتعاكنيـ في التخطيط، كالتطبيؽ، كالتقكيـ لبرنامج 2

 إعداد المدرسيف.
 طبيعة الطرائؽ التدريسية المستخدمة في إعداد المدرسيف.. الكشؼ عف 1

عضك( ىيأة تدريسية 500( قسمان في كمية التربية، ك)95كتألفت عينة الدراسة مف )
يعممكف في برنامج إعداد مدرسي المرحمة الثانكية، كاعتمدت الدراسة االستبانة أداة ليا، 

 بكصفيا كسيمة إحصائية. كاستخدـ الباحث النسبة المئكية لمعالجة البيانات
 كقد تكصمت الدراسة إلى نتائج عدة منيا:

الكسائؿ المساعدة في التدريس تتضمف باألساس المكتبة، كمركز الكسائؿ التعميمية، 05
 كقائمة األفالـ، كالزيارات الميدانية.

 -:(Akins-1979دراسة اكنز)  .2
جامعة بيكر مف خالؿ دراسة )تقكيـ برنامج إعداد المعمميف المبني عمى الكفاية في 

( أجريت ىذه 5312، 5311، 5319، 5311، 5311تتبعية لمخريجيف لألعكاـ 
الدراسة في الكاليات المتحدة األمريكية بجامعة بيكر، كىدفت إلى تقكيـ برنامج إعداد 
المعمميف في قسـ التربية بجامعة بيكر، مف خالؿ الحصكؿ عمى معمكمات، كبيانات 

إصدار قرارات تتعمؽ بأجراء تغييرات، كتحسينات في برنامج إعداد  يعتمد عمييا في
 المعمميف.
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( طالٍب كطالبة مف الطمبة في السنة المنتيية في جامعة 502كقد بمغت عينة البحث )
( طالبا اختصاصيـ في 29( طالبا اختصاصيـ في التعميـ الثانكم، ك)23بيكر، منيـ )

 ف يدرسكف مقررات في التعميـ االبتدائي كالثانكم.( طالبا مم92التعميـ االبتدائي، ك) 
( كفاية 12كما اعتمدت الدراسة االستبانة أداة ليا في جمع المعمكمات، كقد تضمنت )

تدريسية تتعمؽ بمدل اىتماـ برنامج الجامعة كتأكيدىا عمى خمفية الطالب، كمستكل 
( كفاية تدريسية 12المرحمة التي يدرس فييا، كحقؿ تخصصو الرئيس ، كما تضمنت )

تتعمؽ بالتعميـ االبتدائي لمغرض نفسو، كاستخداـ الباحث النسبة المئكية لمعالجة 
 البيانات بكصفيا كسيمة إحصائية. كقد تكصمت الدراسة إلى نتائج عدة أىميا:

إف جامعة بيكر حققت تكزنا جيدا في التركيز عمى الكفاية التدريسية خالؿ خمس      
 برنامج.سنكات مف تطبيؽ ال

 -ثالثان: المكازنة بيف الدراسات السابقة كالبحث الحالي كمناقشتيا :
تحاكؿ الباحثة ىنا مناقشة الدراسات التي استعرضتيا، كمكازنتيا بالبحث الحالي مف 

 خالؿ تكضيح نقاط التشابو، كاالختالؼ عمى النحك اآلتي:
ة، كالبحث الحالي يتفؽ . تشابيت الدراسات السابقة في أنيا دراسات كصفية تقكيمي5

 مع تمؾ الدراسات في ككنو بحثان كصفيان تقكيميان.
. إف بعض الدراسات السابقة تناكلت جانبان كاحدان مف جكانب إعداد المعمـ ، في حيف 9

تناكلت الدراسات األخرل مجاالت مختمفة تتعمؽ بإعداد المعمـ، كاتفؽ البحث الحالي 
عممية إعداد معممي المغة العربية لممرحمة  معيا، إذ تناكلت سبعة مجاالت تخص

االبتدائية كىي: )أساليب اختيار الطمبة لمتخصص، كأىداؼ البرنامج، كالمكاد الدراسية، 
كمفرداتيا، كطرائؽ التدريس، كالكسائؿ التعميمية، كالتقنيات التربكية، كالمشاىدة، 

 كالتطبيؽ، كالتدريب الصيفي، كالتقكيـ كاالمتحانات(.
اينت الدراسات السابقة في عيناتيا، فقد تككنت مف الطمبة، كالخريجيف، .  تب2

كالمدرسيف، عمى كفؽ طبيعة أىداؼ كؿ دراسة، كما تباينت في عدد أفراد عيناتيا، فقد 
( 990( ك)5333( طالٍب، كطالبةفي دراسة )أيكب531تراكحت بيف اكبر عينة بمغت )
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( 10(, كاصغر عينة بمغت )5323مدرٍس كمدرسة في دراسة )عبدالخالؽ كمحمد، 
 (.5331طالبا كطالبة في دراسة )سيؼ،

.  تشابيت الدراسات السابقة في األدكات التي استخدمتيا في عممية التقكيـ، إذ 1
استخدمت اغمبيا االستبانة أداة لجمع البيانات، كبعضيا استخدـ إلى جانب االستبانة 

(، كاالختبار كما 9009)الباكم كخاجيف أداة أخرل ىي بطاقة المالحظة، كما في دراسة
(. إّما البحث الحالي فقد اتفؽ مع الدراسات السابقة في 9002في دراسة )شرؼ الديف،

 استخداميا االستبانة أداة لجمع البيانات.
تباينت أماكف أجراء الدراسات السابقة، فمنيا ما اجرم في العراؽ، مثؿ ، دراسة   01

 0(9005الجبكرم، ( كدراسة )9002)شرؼ الديف،
(، كدراسة )عبد 5331بينما أجريت دراسات أخرل خارج العراؽ مثؿ دراسة )سيؼ،

( في قطر، كدراسة )مكر، 5333( في مصر، كدراسة )أيكب، 5323الخالؽ كمحمد، 
( في الكاليات المتحدة األمريكية. أما البحث الحالي فقد 5313(، كدراسة )اكنز،5312

 ة البصرة.أجرم في العراؽ في محافظ
 المطمب الثالث
 إجراءات البحث

تتناكؿ الباحثة في ىذا الفصؿ عرضان لمخطكات العممية التي سكؼ قامت بإجراءىا 
لتحقيؽ أىداؼ البحث، كلما كاف اليدؼ الرئيس لمبحث ىك بناء أداة لتقكيـ التدريس 

ممية، التي الفعاؿ لمدرسي الفيزياء في المرحمة الثانكية.فقد تـ اتباع اإلجراءات الع
تتضمف الخطكات األساسية المعتمدة في بناء األدكات مف اختبارات كمقاييس 

 -كاستبيانات متمثمة بما يمي:
 -أكالن: الصيغة األكلية لألداة:

 تحديد مجاالت األداة. أ. 
 إعداد الفقرات كصياغتيا. ب. 
 صدؽ الفقرات كالمجاالت المرتبطة بيا كصالحيتيا. ج. 
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 ستطالعية األكلى.التجربة اال د. 
 -ثانيان: منيج بناء األداة :

 أسمكب بناء األداة. أ. 
 التطبيؽ النيائي لألداة. ب. 
 تصحيح األداة، كايجاد الدرجة الكمية. ج. 
 تحميؿ الفقرات إحصائيان )ايجاد القكة التمييزية لفقرات األداة(. د. 
 ايجاد صدؽ األداة، بالكسائؿ اإلحصائية. ق. 
 ثبات.معامؿ ال ك. 
 الخطأ المعيارم لألداة. ز. 

 -ثالثان: الكسائؿ اإلحصائية المستخدمة:
 -كسكؼ تتناكؿ الباحثة كؿ جانب مف ىذه الجكانب بالتكضيح ككما يمي:

 -أكالن: الصيغة األكلية لألداة:
 تحديد مجاالت األداة. أ. 
 إعداد الفقرات كصياغتيا. ب. 
 كصالحيتيا. صدؽ الفقرات كالمجاالت المرتبطة بيا ج. 
 التجربة االستطالعية األكلى. د. 

 -كسكؼ تتناكؿ الباحثة كؿ جانب مف ىذه الجكانب بالتكضيح ككما يمي:
 -أكالن: الصيغة األكلية لألداة:

 -تحديد مجاالت األداة:أ.   
مف خالؿ إطالع الباحثة عمى الدراسات كاألبحاث السابقة كالقريبة إلى حد ما مف بحثيا 

ي تناكلت عمميات بناء أداة التقكيـ المختمفة لمدرسي المكاد العممية أك الحالي كالت
مدرسي الفيزياء ، ، فقد الحظت أف ىذه األدكات مف )اختبارات كمقاييس كاستبيانات( 
كالتي استخدمت في ىذه األبحاث قد تباينت في مجاالتيا، كفي األبعاد التي تناكلتيا، 

ساسية التي تككف الفاعمية الصفية لممدرس كطمبتو كالفقرات التي ككنتيا المجاالت األ
 0في المكقؼ الصفي التعميمي، كعمى قدر مف السعة كالشمكؿ
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 -إعداد الفقرات كصياغتيا )جمع الفقرات(: ب. 
استخدمت الباحثة االستبياف االستطالعي المفتكح كخطكة أكلى في الحصكؿ عمى 

تكح كجو إلى عينة استطالعية فقرات األداة، كذلؾ مف خالؿ سؤاؿ استطالعي مف
( مدرسان كمدرسة مف مدرسي مادة الفيزياء في 90( شخصان، كبكاقع )29مقدارىا )

( أربعة تدريسييف مف قسـ الفيزياء في 1المدارس الثانكية في مديرية تربية البصرة، )
( أربعة تدريسييف مف قسمي اإلرشاد التربكم كالعمـك 1كمية العمكـ جامعة البصرة، ك)

( إثناف مف اإلشراؼ التربكم االختصاصي 9التربكية كالنفسية في جامعة البصرة، ك)
لمادة الفيزياء في مديرية التربية البصرة، كقد تضمف السؤاؿ االستطالعي المفتكح عف 

 أىـ ما يجب أف يقكـ بو مدرس الفيزياء في المدارس الثانكية.
طالعي المفتكح اليدؼ مف إجراء كبعد أف كضحت الباحثة في مقدمة االستبياف االست

البحث، كتعريفان نظريان لما تعنيو بالتدريس الفعاؿ لمدرسي الفيزياء، كالمجاالت العشرة 
(، فقد قامت الباحثة بعد ذلؾ بتحميؿ 5–التي تتضمنيا ىذه األداة )ممحؽ رقـ 

ج االستجابات التي حصمت عمييا مف عينة االستبياف االستطالعي المفتكح متبعة مني
( كاعتمادان عمى عمى ما تتضمنو Content analysesتحميؿ المحتكل كالمضمكف )

الفقرة مف فكرة كمحتكل كذلؾ لغرض كضعيا في المجاؿ الذم تنتمي إليو، كالتي ذكرت 
ىذه المجاالت سابقان كنتيجة ليذا اإلجراء تككنت لدل الباحثة مجمكعة مف الفقرات 

رل مف دراسات كأدكات كمقاييس سابقة، إذ بمغ ضمف مجاالتيا، كقد أضيفت فقرات أخ
 -( مجاالت رئيسة ىي ما يمي:50( فقرة مكزعة عمى )21مجمكع الفقرات )

( 50مجاؿ االطالع عمى المقرر الدراسي كفيمو كتنظيمو، كيتككف مف ) .5
 فقرات.

 ( فقرات.2مجاؿ التحديد المسبؽ ألىداؼ عممية التدريس، كيتككف مف ) .9
 (  فقرات.9ائؿ كاألنشطة التعميمية، كيتككف مف )مجاؿ الكس .2
 ( فقرة.55مجاؿ عرض المادة الدراسية، كيتككف مف ) .1
 ( فقرات.1مجاؿ إثارة الدافعية كيتككف مف ) .1
 ( فقرات.1مجاؿ إدارة كقيادة الصؼ كالتفاعؿ الصفي، كيتككف مف ) .9
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 ( فقرات.2مجاؿ تنمية الميارات كالقيـ كاالتجاىات، كيتككف مف ) .1
 ( فقرة.55مجاؿ التقكيـ اليكمي كالفصمي كالسنكم، كيتككف مف ) .2
 ( فقرة.52مجاؿ شخصية المدرس، كيتككف مف ) .3

 ( فقرات.1مجاؿ تحديد أىداؼ التربية لدل المتعمميف، كيتككف مف ) .50
سة كترل الباحثة أنو كمف خالؿ ىذا اإلجراء تـ إعداد كتييئة األداة، كمجاالتيا الرئي

 كالفقرات المككنة ليذه المجاالت بصكرتيا األكلية.
 -صدؽ المجاالت، كالفقرات المككنة ليا، كصالحيتيا:  0ب 

االختبار الصادؽ ىك ذلؾ االختبار القادر عمى قياس السمة كالظاىرة أك الخاصية التي 
( كلمتحقؽ مف صدؽ األداة بمجاالتيا 23، ص5325كضع مف أجميا، )الزكبعي، 

ات المككنة ليا، ، فقد قامت الباحثة بعرض ىذه الفقرات كالمجاالت المككنة ليا كالفقر 
عمى لجنة مف الخبراء كالمختصيف في المناىج الدراسية كطرائؽ التدريس العامة، 

، لمغرض كالخاصة بمادة الفيزياء، كأساليب القياس كالتقكيـ النفسي كالعقمي كالتربكم
المحكمكف مالحظاتيـ، كاقترحكا حذؼ بعضيا، الذم كضعت مف أجمو، كلقد أبدل 

لتشابييا مع فقرات أخرل، كعمى ضكء استجابات الخبراء المحكميف، كعمى كفؽ 
مالحظاتيـ كآراءىـ التي أخذت الباحثة بيا، فإف الباحثة تككف بذلؾ قد ابقت عمى 

مف ( محكميف فأكثر باعتبارىا صالحة 1المجاالت كالفقرات التي حازت عمى مكافقة )
% إذ أجمع الخبراء كالمحكمكف 11( محكميف، كبنسبة تتراكح بحدكد أكثر مف 2أصؿ )

( مجاالت جميعيا صالحة في تككيف األداة 50عمى أف مجاالت األداة كالبالغ عددىا )
الخاصة بتقكيـ التدريس الفعاؿ لمدرسي الفيزياء في المدارس الثانكية كبنسبة اتفاؽ 

قرات ىذه المجاالت المككنة ليا، كلألداة كالبالغ %( في حيف حصمت ف500بمغت )
%( 500 -% 11( فقرة بصكرتيا النيائية عمى نسبة اتفاؽ تراكحت بيف )21عددىا )

كذلؾ بعد أف تـ تعديؿ صياغة بعض الفقرات في المجاالت المختمفة لألداة، نتيجة 
 -(:5تشابييا مع الفقرات االخرل ، كالجدكؿ رقـ )
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 (5مف جدكؿ رقـ )
 يكضح أعداد المحكميف كمكافقتيـ

 كالنسبة المئكية لالتفاؽ عمى مجاالت األداة كالفقرات المككنة ليا.

 ارقاـ الفقرات المجاؿ ت
عدد 

 المحكميف

عدد 
المحكميف 
 المكافقيف

النسبة 
المئكية 
 لالتفاؽ

مجاؿ االطالع عمى المقرر الدراسي كفيمو  1
 كتنظيمو

2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 8 
1 ، 5 ، 7 ، 9 ، 10 

20 
20 

20 
18 

100% 
90% 

 7 ، 5 ، 2 ،1 مجاؿ التحديد المسبؽ ألىداؼ التدريس 2
3، 4، 6، 8 

20 
20 

17 
16 

85% 
80% 

 5 ،4 ،2 ،1 الكسائؿ كاألنشطة التعميمية 3
3، 6 

20 
20 

18 
16 

90% 
80% 

 ،8 ،7 ،5 ،3 ،2 ،1 عرض األداة الدراسية 4
10 
4، 6، 9، 11 

20 
20 

18 
17 

90% 
85% 

 5 ،3 ،2 ،1 ثارة دافعية الطمبةإ 5
4 

20 
20 

18 
15 

90% 
75% 

 4 ،3 ،1 إدارة كقيادة الصؼ كالتفاعؿ الصفي 6
2،5 

20 
20 

15 
19 

75% 
95% 

 7 ،6 ،2 ،1 تنمية الميارات كالقيـ كاالتجاىات 7
3، 4، 5، 8 

20 
20 

19 
17 

95% 
85% 

 9 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1 التقكيـ اليكمي كالفصمي كالسنكم 8
4، 8، 10، 11 

20 
20 

20 
19 

100% 
95% 

 9 ،8 ،7 ،6 ،4 ،2 ،1 شخصية المدرس 9
3، 5، 10، 11، 12، 

13 

20 
20 

20 
18 

100% 
90% 

 %100 20 20 7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 تحديد أىداؼ التربية لدل المدرسيف 10
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 -:إيجاد صدؽ األداة، بالكسائؿ اإلحصائية
 (Cons trusted group validityإيجاد صدؽ المقارنة الطرفية ) *

كتقكـ ىذه الطريقة عمى حساب داللة الفرؽ بيف درجات مجمكعتيف متطرفتيف 
إحداىما أخذت تقديران مرتفعان في االختبار كاألخرل أخذت تقديران منخفضان. )فرج، 

 (512، ص5320
%( 91إف ىذه الطريقة تستخدـ في حساب الصدؽ، كيمكف استخداـ أعمى كأدنى )

فيما تمثالف المجمكعتيف المتطرفتيف بشرط أف يككف التكزيع اعتداليان مف التكزيع بكص
 كطبيعيان.

 (919، ص5313)السيد، 
كبعد أف تـ حساب الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لكؿ مجمكعة عمى حدة، 
كلغرض معرفة الداللة اإلحصائية لمفركؽ فيما بيف ىاتيف المجمكعتيف فقد تـ حساب 

مجمكعتيف، حيث ظيرت الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية كعند مستكل القيمة التائية لم
( في قياس خاصية تقكيـ التدريس الفعاؿ، التي تحاكؿ أف 0.05( ك)0.01داللة )

 ( يكضح ذلؾ.9تقيسيا، كالجدكؿ رقـ )
 (9جدكؿ رقـ )

 يكضح داللة الفركؽ فيما بيف المجمكعتيف المتطرفتيف العميا كالدنيا
الخاصية 
 ةالمدركس

 العدد الفئة
الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الحرية

قيـ ت 
المحس
 كبة

 الداللة اإلحصائية قيمة ت الجدكلية
0.0

5 
0.01 0.05 0.01 

تقكيـ 
التدريس 
الفعاؿ 

لمدرسي 
 الفيزياء

%( 91مجمكعة )
 العميا

54 330.605 15.246 

81 
11.3

70 
1.9
93 

2.644 
داؿ 

 إحصائيان 
داؿ 

%( 91مجمكعة ) ان إحصائي
 الدنيا

54 282.473 20.754 
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 -صدؽ المفردات أك البنكد: *
كىك أحد أنكاع الصدؽ الذم يعتمد عمى معامالت االرتباط بيف درجات المقاييس 
الفرعية، كبيف الدرجة الكمية في المقياس كمحؾ داخمي، كتدؿ ىذه المعامالت عمى 

، 5320( في المقاييس ككؿ. )فرج، InternalConsistencyاالتساؽ الداخمي )
 (559، ص5319(، )أبك حطب، 512ص

إليجاد معامالت االرتباط، كباستخداـ )معادلة بيرسكف( بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت 
(يكضح قيـ معامالت 2األداة العشرة عمى انفراد، كالدرجة الكمية لألداة، كالجدكؿ رقـ )

 0االرتباط ىذه
 (2جدكؿ رقـ )

 الت االرتباط بيف مجاالت األداة كالدرجة الكمية لألداةيكضح قيـ معام
 قيمة معامؿ االرتباط المجاؿ ت
االطالع عمى المقرر الدراسي كفيمو  1

 كتنظيمو
0.81 

 0.77 التحديد المسبؽ ألىداؼ عممية التدريس 2
 0.76 الكسائؿ كاألنشطة التعميمية 3
 0.79 عرض المادة الدراسية 4
 0.79 طمبةإثارة دافعية ال 5
 0.73 إدارة كقيادة الصؼ كالتفاعؿ الصفي 6
 0.75 التقكيـ اليكمي كالفصمي كالسنكم 7
 0.81 تنمية الميارات كالقيـ كاالتجاىات 8
 0.84 شخصية المدرس 9

 0.81 تحديد أىداؼ التربية لدل المتعمميف 10
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اخضاعيا كلغرض معرفة الداللة اإلحصائية لمعامالت االرتباط ىذه فقد تـ 
( كقد أظيرت نتيجة االختبار بأف جميع ىذه المعامالت ليا T-testلالختبار التائي )

 0( يكضح ذلؾ1(، كالجدكؿ رقـ )0.05( ك)0.01داللة إحصائية عند مستكل داللة )
 

 (1جدكؿ رقـ )
يكضح قيـ معامالت االرتباط كداللتيا اإلحصائية بيف مجاالت األداة كالدرجة الكمية 

 لألداة

 المجاؿ ت
قيمة 

معامؿ 
 االرتباط

قيمة ت 
 المحسكبة

 الداللة اإلحصائية قيمة ت الجدكلية

0.05 0.01 0.05 0.01 

1 
االطالع عمى المقرر الدراسي 

 كفيمو كتنظيمو
0.81 16.803 0.164 0.210 

داؿ  داؿ إحصائيان 
 إحصائيان 

2 
التحديد المسبؽ ألىداؼ عممية 

 التدريس
0.77 14.681 = 

= = = 

 = = = = 14.038 0.76 الكسائؿ كاألنشطة التعميمية 3
 = = = = 15.675 0.79 عرض المادة الدراسية 4
 = = = = 15.675 0.79 إثارة دافعية الطمبة 5

6 
إدارة كقيادة الصؼ كالتفاعؿ 

 الصفي
0.73 12.994 = 

= = = 

7 
التقكيـ اليكمي كالفصمي 

 كالسنكم
0.75 13.794 = 

= = = 

8 
الميارات كالقيـ تنمية 
 كاالتجاىات

0.81 16.803 = 
= = = 

 = = = = 18.833 0.84 شخصية المدرس 9
1
0 

تحديد أىداؼ التربية لدل 
 المتعمميف

0.81 16.803 = 
= = = 
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 -:(Reliability Coefficientمعامؿ ثبات األداة ) *
تبار أك يعرؼ الثبات بأنو اتفاؽ النتائج مع نفسيا، فيما لك اعيد تطبيؽ االخ

 0(20، ص5325المقياس مرة أخرل، )الزكبعي، 
كحسب معامؿ االرتباط بيف نصفي االختبار باستخداـ قانكف بيرسكف لالرتباط، إذ 

(، )إبراىيـ، Likert -( حيث يشير )ليكرت 0.11بمغت قيمة معامؿ ارتباط النصفيف )
 – 0.99) ( بأف معامؿ الثبات الذم يمكف االعتماد عميو يككف مف590، ص5323
0.32.) 

 
 (Standard Error) الخطأ المعيارم لألداة

يستخدـ الخطأ المعيارم حيث أف العالقة بينو كبيف معامؿ ثبات األداة )االختبار 
 0أك القياس( عادة ما تككف عكسية

 (910، ص5313)أبك لبدة، 
( كىك منخفض 2.521كقد استخرج الخطأ المعيارم لألداة حيث بمغت قيمتو )

ة مع متكسط استجابات أفراد عينة التطبيؽ النيائي عمى األداة كالبالغ مقارن
( تشير إلى أف 2.521(، كقيمة الخطأ المعيارم الحالية لألداة كالبالغة )209.919)

( كيمكف 2.521)± الدرجة الحقيقية التي يحصؿ عمييا المستجيب تقع ضمف المدل 
 -تكضيح ذلؾ بالمعادلة التالية:

 الخطأ المعيارم لمتقدير )األداة(± ية = درجة الفرد عمى األداة الدرجة الحقيق
، أم تنحصر ما بيف 2.521±  900فإف درجتو الحقيقية تقع ضمف المدل 

 (.535.292إلى  902.521الدرجتيف )
 

 (21)ركبرت، بدكف سنة طبع، ص 
 ثالثان: الكسائؿ اإلحصائية المستخدمة

ة التالية، كذلؾ لغرض تحقيؽ عممية بناء لقد استخدمت الباحثة الكسائؿ اإلحصائي
 -األداة كحسب متطمبات كؿ جانب، ككما يمي:
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 -: T. testاالختبار التائي  .5

استخدمت الباحثة ىذه الكسيمة اإلحصائية عند استخراج القكة التمييزية لفقرات 
 األداة، كفي إيجاد صدؽ األداة بطريقة المقارنة كالتي يعبر عنيا بالصيغة الرياضية

 -اآلتية:
 الكسط الحسابي لمعينة األكلى 1حيث أف: ـ

 الكسط الحسابي لمعينة الثانية  2ت = ػػػػػػػػػػػ               ـ
2ع

 التبايف لمعينة األكلى 1 2ع                     2 2+ ع 1 
 التبايف لمعينة الثانية 2 2ع                        5 –ف 

 (5322ف عدد أفراد العينة )أبك عالـ،                                
 -: Pearson's Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسكف  .9

استخدمت الباحثة ىذه الكسيمة في إيجاد العالقة بيف درجة كؿ مجاؿ عمى حدة 
كالدرجة الكمية لألداة عند حساب الصدؽ الداخمي لألداة، كعند إيجاد العالقة بيف درجة 

كمجاؿ آخر عند إيجاد صدؽ الترابطات الداخمية، كمعامؿ ثبات األداة كؿ مجاؿ 
 -بطريقة التجزئة النصفية، كالذم يعبر عنو بالصيغة الرياضية التالية:

 )مج س( )مج ص( –ف مج س ص 
 ر = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ]2مج )ص( – 2] [ ف مج ص2مج )س( – 2[           ف مج س
 

 حيث أف:
 دد أفراد العينةف = ع

 س ص = حاصؿ ضرب درجات األفراد )المستجيبيف( عمى المتغيريف )س، ص(
 س -المجاؿ  –س = درجات األفراد )المستجيبيف( عمى المتغير 
 ص -المجاؿ  –ص = درجات األفراد )المستجيبيف( عمى المتغير 

 

 9ـ – 5ـ
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 المطمب  الرابع
 النتائج والتوصيات

 -:النتائج
نتائج الحالية لمبحث ىك تحقيؽ عممية البناء لألداة، كجعميا . لقد كاف مف خالصة ال

جاىزة لمتطبيؽ بصكرتيا النيائية لتقكيـ التدريس الفعاؿ لمدرسي الفيزياء في المرحمة 
الثانكية كاعتماد ىذه النتائج كمؤشرات تقكيمية لمدل تحقيؽ التدريس الفعاؿ مف عدمو 

ية. كما أف الباحثة تكصمت عبر تحميؿ لدل فئة مدرسي الفيزياء في المدارس الثانك 
النتائج إلى مدل تأثير كقكة كؿ فقرة مف فقرات األداة كنسبتيا المئكية التي استخرجت 
عبر المعادالت كالمعايير المثبتة، كبناءان عميو جاءت نتائج البحث تؤكد ضركرة تحقيؽ 

ككفاءة كقدرة العممية  اىتماـ أكبر بعممية تقكيـ التدريس الفعاؿ، لما لو مف أثر في سير
التعميمية، كما أف الباحثة استخمصت كعبر الدالالت اإلحصائية إلى أىمية مراعاة كؿ 
مجاؿ مف المجاالت التي اشتممت عمييا األداة فيما يخص كضع المدرس العممي 
كاألخالقي كالنفسي كالبيئي، ككذلؾ كضع الطمبة ككضع المناىج الدراسية، كذلؾ ككف 

عميمية ىي منظكمة شاممة مف العناصر تتفاعؿ فيما بينيا بشكؿ متجانس العممية الت
كمستمر، فكجكد أم نقطة ضعؼ في أم مجاؿ مف المجاالت يسبب خمال في 
المنظكمة بأكمميا، كالبد مف القياـ بمشاريع مستقبمية لدراسات اكسع فيما يخص قياس 

 الثانكية.التدريس الفعاؿ لمدرسي كمدرسات مادة الفيزياء لممرحمة 
 -التوصيات :

 -في ضكء نتائج البحث الحالي، فإف الباحثة تكصي بما يمي:
.  إف جكانب القكة كانت متباينة مع جكانب الضعؼ في كؿ عنصر مف عناصر 5

األداة كتراكحت بيف الزيادة كالنقصاف بحسب الظركؼ المؤثرة في كؿ عنصر، كما أنيا 
اآلخر كأثرىا في منظكمة التعميـ الفعاؿ بينت بركز قكة بعض العناصر عمى بعضيا 

 لمادة الفيزياء لممرحمة الثانكية.
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.  إف مجمكعة عناصر االداة كمجاالتيا كانت مترابطة كمتجانسة بحيث أنيا أبرزت 9
تأثير كؿ كاحد منيا عمى بقية عناصر األداة ككيفية تأثيره فييا، كأف كال منيا يؤدم 

 مع العناصر الباقية.الدكر المرجك منيا في ظؿ تكاممو 
.  أف ىذه األداة استطاعت عبر تحميؿ فقراتيا كمجاالتيا رصد أبعاد عممية التقكيـ 2

لمادة الفيزياء عمى المستكل المنيجي كعمى المستكل العممي، كما أنيا بينت ضركرة 
عممية التقكيـ مف أجؿ الكصكؿ إلى تدريس فعاؿ عبر تقكيـ منيج مادة الفيزياء بكؿ 

)األىداؼ، المحتكل، الطرائؽ التدريسية، الكسائؿ التعميمية، األنشطة التعميمية،  عناصره
 التقكيـ العممي(.

.  إف مادة الفيزياء تتطمب اىتمامان في تكفير اآلليات كالمستمزمات المطمكبة عمى 1
مستكل المدرس كالمنيج كالمدرسة، ليتمكف المدرس مف ممارسة نشاط التدريس بالصكرة 

ة التي يتمكف مف خالليا الطمبة مف تحصيؿ المادة كالقدرة عمى فيميا النمكذجي
 كممارسة أنشطتيا كفعالياتيا كتطبيقيا.

 المصادر
 -المصادر العربية:

(، مبادئ القياس كالتقكيـ في التربية، دار 5323إبراىيـ، محمد عبد القادر كآخركف )05
 الفكر لمنشر كالتكزيع، األردف.

(، التقكيـ النفسي، مكتبة االنجمك مصر، 5319كسيد عثماف )أبك حطب، فؤاد  09
 القاىرة.

(، مبادئ القياس النفسي، كالتقييـ التربكم لمطالب 5313أبك لبدة، سبع محمد ) 02
 ، جمعية عماؿ المطابع التعاكنية، عماف..5الجامعي كالمعمـ العربي، ط

مكتبك النيضة  (، طرائؽ التدريس العامة،5333أحمد، محمد عبد القادر )01
 المصرية، القاىرة.

(. تقكيـ كتاب الفيزياء لمصؼ الثاني الثانكم 5333أيكب، عبد الكريـ محمد عبده )01
العممي مف كجية نظر المشرفيف كالمعمميف كالطمبة في شماؿ فمسطيف، رسالة ماجستير 

 غير منشكرة، جامعة النجاح الكطنية، نابمس، فمسطيف.
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( اثر استخداـ انمكذجي التعمـ 9009ـ كخاجي، ثاني حسيف )الباكم، ماجدة ابراىي09
البنائي كبكستر في تعديؿ التصكرات الخاطئة لبعض المفاىيـ الفيزيائية لدل طالب 

 معاىد اعداد المعمميف كاتجاىاتيـ نحك المادة، مجمة الفتح،  جامعة ديالى.
الكتب، بيركت،  (، قامكس التربية كعمـ النفس، دار5395جبرائيؿ، فريد نجار )01

 لبناف..
الحيمة، محمد محمكد، تصميـ التعميـ نظرية كممارسة، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع 02

 كالطباعة، عماف، األردف.
(، طرائؽ التدريس الفعاؿ، دار 9055الخزاعمة، محمد سمماف فياض كآخركف )003

 صفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع، عماف، األردف.
(، دليؿ البحث كالتقكيـ التربكم، دار المستقبؿ 5321آخركف )الخطيب، أحمد ك 050

 لمنشر التكزيع، عماف، األردف.
، ترجمة 5321دكراف، ركدني )055 (، أساسيات القياس كالتقكيـ في تدريس العمـك

 محمد سعيد صباريني، كآخركف، دار األمؿ، عماف، األردف.
تقكيـ في برامج اإلرشاد (، دكر مسائؿ القياس كال5329رمزم، طارؽ محمكد )059

، نقابة المعمميف، بغداد، 9، السنة 5التربكم في العراؽ، مجمة دراسات األجياؿ، ع
 العراؽ.

(، االختبارات كالمقاييس النفسية، جامعة 5325الزكبعي، عبد الميؿ كآخركف )052 
 المكصؿ، العراؽ..

كد الفاصمة بيف (، اثر إدراؾ الطالب المعمـ لمحد9002سميماف، ممدكح محمد )051
 طرائؽ التدريس كأساليب كاستراتيجيات التدريس، الككيت.

، 2(، عمـ النفس األخصائي كقياس العقؿ البشرم، ط5313السيد، فؤاد البيي )051
 دار الفكر العربي، جامعة عيف شمس، القاىرة، مصر.

ريسو (. تقكيـ كتاب الفيزياء المقرر تد5331سيؼ، محمد عبد السميع عبد اهلل )059
عمى طمبة الصؼ التاسع األساسي مف كجية نظر معممي الفيزياء كالمشرفيف، رسالة 

 ماجستير غير منشكرة، الجامعة األردنية: عماف.
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(، التعميـ الفعاؿ كالتعمـ الفعاؿ، دار األمؿ، عماف، 9000الشبمي، إبراىيـ )051
 األردف.
فيزياء باستخداـ انمكذج ( اثر تدريس ال9009شرؼ الديف، ابراىيـ احمد محمد )052

التعمـ البنائي في تنمية التفكير الناقد لدل طمبة الصؼ الثاني الثانكم، رسالة ماجستير 
 غير منشكرة، جامعة صنعاء، اليمف.

، دار 5(، استراتيجيات التعميـ كالتعمـ الفعاؿ، ط/9003طربية، محمد عصاـ )053
 حمكرابي لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.

(. تقكيـ كتب الفيزياء المدرسية 9000الخالؽ، عصاـ كمحمد سالـ العقمة )عبد 090
لممرحمة األساسية العميا مف كجية نظر المعمميف كالمعممات في محافظات فمسطيف، 

 ( الجزء الثاني.9مجمة الجامعة اإلسالمية، )
(، أساسيات المنيج كتنظيماتو، دار 5325عبد المكجكد، محمد عزة كآخركف )095
 قافة لمطباعة كالنشر، القاىرة، مصر.الث

(، تكنكلكجيا التعميـ، كمية التربية، جامعة األزىر، 9050عمي، عبد المنعـ )099
 القاىرة، مصر.

، جامعة القاىرة، دار الكتاب العربي، 5(، القياس النفسي، ط5320فرج، صفكت )092
 القاىرة، مصر.

، دار الفقكر لمطباعة 5ط(، تصميـ التدريس، 9000قطامي، يكسؼ كآخركف )091
 كالنشر كالتكزيع، عماف، األردف.

(، اإلحصاء في التربية كعمـ النفس، مكتبة النيضة 5319، عبد العزيز كآخركف )91
 المصرية، القاىرة، مصر.

التربكية  -(، معجـ المصطمحات5333المقاني، احمد حسيف كعمي احمد الجمؿ )099
 ، القاىرة، عالـ الكتب.9المعركفة في المناىج كطرؽ التدريس ط

(، المنيج 5321مجاكر، محمد صالح الديف عمي كفتحي عبد المقصكد الديب )091
 ، دار القمـ، الككيت.9المدرسي أسسو كتطبيقاتو التربكية، ط
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(، التربية أكالن، مجمة التربية، المجنة الكطنية 5322النبياف، محمد فاركؽ )092
 .29القطرية، قطر، ع

(، دراسات في المناىج كاألساليب 5333ذياب كىشاـ عامر عمياف ) ىندم، صالح093
 ، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، عماف، األردف.1العامة، ط
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