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 جامعة بغداد / مركز البحوث التربوية والنفسية
 الممخص :

ريسي  كميات التربية في ييدف البحث الحالي التعرف عمى اساليب التدريس الحديثة التي يستخدميا تد
بغداد والمستنصرية والعراقية ( من وجية نظر طالبيم والتعرف عمى العالقةة اررتباطيةة بةين جامعات )

ية والعراقيةةة ( مةةن اسةةاليب التةةدريس الحديثةةة تدريسةةي  كميةةات التربيةةة فةةي جامعةةات ) بغةةداد والمستنصةةر 
وجيةةة نظةةر طالبيةةم  والتحصةةيم اركةةاديمي لمةةادة منةةاىي وطرارةةة التةةدريس لممرحمةةة الثالثةةة فةةي كميةةات 
التربيةةة ش لةةممت عينةةة البحةةث طمبةةة كميةةات التربيةةة فةةي جامعةةات ) بغةةداد والمستنصةةرية والعراقيةةةة ( ا  

ب التدريسةةةةية الحديثةةةةة التةةةةي ( طالةةةةب وطالبةةةةة ش تةةةةم اعةةةةداد اسةةةةتبانة لمتح ةةةةة مةةةةن ارسةةةةالي022بمغةةةةت ) 
ف ةرة تةم التح ةة مةن صةدقيا وثباتيةا ش كانةت  65يستخدميا التدريسين من وجية نظر طالبيةم ا  بمغةت 

نتاري البحث ان التدريسين في كميات التربية يستخدمون ارسةاليب الحديثةة فةي التةدريس منيةا ) اسةموب 
ىناك عالقة ارتباطيةة موجبةة قويةة بةين  و اسموب حم الملكالت ( من وجية نظر ش –التعمم التعاوني 

ش وبنةااا عمةى  ارساليب التةدريس الحديثةة وبةين التحصةيم اركةاديمي فةي مةادة منةاىي وطرارةة التةدريس
 .نتاري البحث تم وضع بعض التوصيات والم ترحات 

Abstract: 

The current research aims to identify the modern teaching methods used by 

the teachers of the faculties of education in the universities (Baghdad, Al-

Mustansiriya and Al-Iraqiya) from the point of view of their students and to 

identify the correlation between the modern teaching methods of the teaching 

faculties of education in the universities (Baghdad, Al-Mustansiriya and Al-

Iraqiya) from the point of view of their students and the academic 

achievement of a curricula subject And teaching methods for the third stage 

in the colleges of education. The research sample included students of the 

colleges of education in the universities (Baghdad, Al-Mustansiriya and Al-

Iraqiya) as it amounted to (200) male and female studentsA questionnaire 

was prepared to verify the modern teaching methods used by teachers from 

the point of view of their students, as it amounted to 16 items, whose validity 
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and reliability were verified. Look, and there is a strong positive correlation 

between modern teaching methods and academic achievement in the subject 

of curricula and teaching methods, and based on the results of the research, 

some recommendations and suggestions were developed. 

 التعريف بالبحث -7
 : مشكمة البحث 

عتبةةةر التةةةةدريس ظحةةةد الوظةةةةارف التةةةي يادمييةةةةا اذفةةةراد فةةةةي المجتمةةةعش والةةةة ي ي نطةةةوي فةةةةي ي
 شالتعميميمةةةةةم ضةةةةمونو عمةةةةى توصةةةةيم المعرفةةةةة وتح يةةةةة النمةةةةوم فةةةةي العديةةةةد مةةةةن الجوانةةةةب 

كالجانةةةب المعرفةةةيش والناسةةةيم والعةةةاطايش وقةةةد لةةةيد العةةةالم فةةةي وقتنةةةا ىةةة ا تطةةةورًا عمميةةةًا 
وتكنولوجيةةًا عمةةى صةةعيد العديةةد مةةن الووايةةا والجوانةةب بةةاختالف ظنواعيةةا وظلةةكالياش فكةةان 

ظيةةةةرت العديةةةةد مةةةةن الوسةةةةارم التكنولوجيمةةةةة ش و لعمميمةةةةة التةةةةدريس نصةةةةيٌب فةةةةي ىةةةة ا التطةةةةور
سةةيمت عمميةةة التعمةةيمش كمةةا تةةمم التوصةةم لمعديةةد مةةن مالمةة  التطةةور التةةي  المتطةةورة التةةي

سةاىمت فةي ت ةدم اذجيةام وتسةييم وصةوليم ملةى المعمومةاتش ومةن ىة ه المالمة  ظيةةور 
العديةةد مةةن الطةةرة واذسةةاليب المتبعةةة فةةي العمميةةة التدريسةةية والتةةي مكمنةةت جميةةع اذفةةراد 

 مرجوة.والمتعممين من ارستاادة وتح ية الغاية ال
توصةةمتا الةةى ان ىنةةاك ومةةن خةةالم خبةةرة الباحثتةةان فةةي المجةةام التعميمةةي والبحةةث العممةةي 

رساليب الحديثةة والتةي يمكةن اسةتخداميا فةي مجةام التةدريس التةي ممكةن ان االعديد من 
تادي دورىا في تحصيم الطالب ار ان ىناك العديد من الملكالت التي تواجو المدرس 

 ة ل ا انطم ت ملكمة البحث في ارجابة عن التساارت  ارتية :في العممية  التعميمي
والتي لها عالقة في ماهي االساليب الحديثة التي يستخدمها التدريسين في الجامعات 

 ؟تحصيل طالبهم
 

 اهمية البحث : 
فةةةرض الت ةةةدم الت نةةةي والتكنولةةةوجي المتسةةةارع الحاصةةةم فةةةي عالمنةةةا المعاصةةةر اليةةةوم عمةةةى 

ىي ارخرى وتسايره ش حتى تتمكن من تمبية حاجات المتعممةين تتطور  انظمة التعميم ان
المتوايةةدة عمةةى جميةةع ارصةةعدة ش لةة لك انعكةةس التطةةور فةةي مجةةام التعمةةيم عمةةى المنةةاىي 
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وعمةةى انمةةاط وطةةرة واسةةتراتيجيات التةةدريس لمعمةةم عمةةى ضةةمان تةةوفير مخرجةةات تربويةةة 
امةةام المنةةاىي الدراسةةية اليةةوم ي فةةي لخصةةية المتعممةةين تواكةةب ىةة ا التطةةور ش وان التحةةد

ىةةةو ايجةةةاد طةةةرة وخطةةةط وبةةةرامي تعميميةةةة تسةةةتطيع ان تحةةةوم المعمومةةةات المدرسةةةية الةةةى 
 ( 20:    0225كاااات ميارات عممية وتنمية قيمة العمم واحترامو ) كوجك ش 

ان طرارةةة التةةدريس عنصةةرا ميمةةا جةةدا مةةن عناصةةر المةةنيي فيةةي وتةةرى) الةةديوان ش   ( 
باذىداف والمحتوى ارتباطةا وثي ةا كمةا انيةا تةاثر تةكثيرا كبيةرا فةي اختبةار ارنلةطة ترتبط 

والوسارم التعميمية ارجب استعماليا في العمميةة التعميميةة وليةا ف ةد ظيةرت اسةتراتيجيات 
تةةدريس حديثةةة فةةي ىةة ا المجةةام تسةةعى جميعيةةا الةةى تنميةةة ميةةارات المةةتعمم مةةن مختمةةف 

لتاكيةةةر والبحةةةث والن ةةةد وارصةةةغاا لتح يةةةة اىةةةداف العمميةةةة الجوانةةةب وعمةةةى دفعةةةو لةةةتعمم ا
 (46:   0226التعميمية )الربيعي ش 

وترجع اىمية البحث الحالي في مدى استخدام التدريسةيين فةي الجامعةات لالسةتراتيجيات 
 الحديثة في التدريس وعالقتيا بالتحصيم اركاديمي لمطالب .

 ى : ىدف البحث : ييدف البحث الحالي التعرف عم
بغداد ) تاجامعكميات التربية في التدريس الحديثة التي يستخدميا تدريسي   بيالسا -6

 من وجية نظر طالبيم . ( والعراقية والمستنصرية
تدريسةةةةي  كميةةةةات التربيةةةةة فةةةةي  التةةةةدريس الحديثةةةةة اليبالعالقةةةةة اررتباطيةةةةة بةةةةين اسةةةة -0

والتحصةةةةيم  جامعةةةةات ) بغةةةةداد والمستنصةةةةرية والعراقيةةةةة ( مةةةةن وجيةةةةة نظةةةةر طالبيةةةةم
 اركاديمي لمادة مناىي وطرارة التدريس لممرحمة الثالثة في كميات التربية .

 حدود البحث : تحدد البحث الحالي ب :
 )بغةةداد و المستنصةةةرية جامعةةةات طةةالب المرحمةةة الثالثةةةة فةةي كميةةةات التربيةةة فةةي  -6

 0202 -0268لمدراسة الصباحية لمعام الدراسي ( والعراقية
 ) التعمم التعاوني ش حم الملكالت (اساليب التدريس الحديثة اداة ل ياس -0
درجةةات التحصةةيم اركةةاديمي فةةي مةةادة طرارةةة ومنةةاىي التةةدريس لممرحمةةة الثالثةةة  -2

 في كميات التربية في جامعة بغداد والمستنصرية .
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 تحديد المصطمحات 
 التدريس اليباس

والمدرسةةين خةةالم مةةدة الةةتعمم  ات ( : انيةةا  يتلةةارك فييةةا الدارسةةون 6880عرفيةةا ) ادم 
 (7: 6880ىدف خاص ىو ويادة المعرفة واحداث تغيير ) ادم ش 

( : انيةا خطةوات اجراريةة منظمةة ومتسمسةمة بحيةث تكةون لةاممة 0227عرفيا دعمةس ) 
ومرنةةة مراعيةةة لطبيعةةة المتعممةةين ش والتةةي تمثةةم الواقةةع الح ي ةةي لمةةا يحةةدث داخةةم ال اعةةة 

مكانيةةةةات المتاحةةةةة لتح يةةةةة مخرجةةةةات تعميميةةةةة مر ةةةةوب بيةةةةا ) الصةةةةاية مةةةةن اسةةةةتغالم لإ
 (27: 0227ش  دعمس

ىو عبارة عن طري ةة وخطةوات يسةتخدميا المعمةم فةي العمميةة ( : 0202عرفتيا ) لاكر 
التدريسيةش ويجب ظن تكون متميوة عن  يره من المعممينش ويجب عمى المعمم ظن يراعي 

لةاكر ش  (عن الطري ة التةي يق ةد م فييةا التةدريسالاروة الارديةش وظسموب التدريس يختمف 
0202 :6) 

 خمفية نظرية ودراسات سابقة 
 مقدمة :

 حجةةةرة فةةةي المعمةةةم بيةةةا ي ةةةوم التةةةي واذنلةةةطة العمميةةةات جميةةةع ملةةةى التةةةدريس طةةةرة تلةةةير
 بعنايةة مصممة خطة وفة يستخدميا التي واللروط التعميمية اذساليب وك لك ش الدراسة
 لتح يةة والمواقةف والميارات بالمعرفة لتوويدىم و لك المتعمم(. وقدرة مستوى مراعاة )مع

 عمةةى درسالمةة ي تصةةر ر قةةد شالةةدورة نيايةةة فةةي تح ي يةةا يتعةةين التةةي ال ةةدرات ظو اذىةةداف
 ش الطالةب لةتعمم مايةدة سةتكون ظنيةا يعت ةد كةان م ا ولكةن ش واحةدة تةدريس طري ة استخدام
 بعةةد الايةةديو ظو الصةةوت طةةرة اسةةتخدام يمكنةةك لةة لك متعةةددة. طةةرة بةةين الجمةةع فيمكنةةو

 )عمةةى بينيةةا الجمةةع ظو ش المرريةةة ظو الصةةوتية التسةةجيالت ظو المحاضةةرات ملةةى ارسةةتماع
 ظخةةرى عمميةةة وطري ةةة الصةةوت طةةرة بةةين الجمةةع ظو ش الايةةديو( باسةةتخدام ش المثةةام سةةبيم
 ملخ. ... اليدوي( )العمم

عتبةةةر ظسةةةاليب التةةةدريس ) اذسةةةموب اذمةةةري ش التطبيةةةة التةةةدريبي ش التطبيةةةة المتبةةةادم وت 
وظسةةموب التطبيةةة الةة اتي المتعةةدد المسةةتويات ( جميعيةةا ظسةةاليب اسةةموب الةةتعمم التعةةاوني 
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مبالرة ش يتم فييةا التركيةو عمةى اليةات التناية  والتة كر ش وعةدم التركيةو عمةى الخصةارص 
ىةو صةانع ال ةرار فيمةا يتعمةة بك مةب جوانةب عمميةة التعمةيم ش  ش فالمدرس لمطالبالاردية 

وىةةة ه اذسةةةاليب ر تراعةةةي الاةةةروة الارديةةةة عمةةةى اعتبةةةار ظن المةةةدرس ىةةةو المسةةةاوم عةةةن 
تحديةةد مسةةتوى العمةةم الةة ي ي ةةوم بةةو التمميةة  . وبالنسةةبة ذسةةاليب التةةدريس ) اركتلةةاف 

ة ش تكسةةب التمميةة  خبةةةرة الموجةةو ش ظسةةموب حةةم الملةةكالت ( تعتبةةر ظسةةةاليب  يةةر مبالةةر 
حركيةةةة ش ع ميةةةةة ومعرفيةةةةة. بحيةةةةث تتطةةةةور عمميةةةات الحاةةةةظ وارسةةةةترجاع ملةةةةى مسةةةةتويات 
الم ارنةةة والتحميةةم واربتكةةار ويحةةدث  لةةك عنةةدما يصةةب  المةةتعمم ملةةاركا فةةي اتخةةا  قةةرار 
الةةةتعمم كنتيجةةةة مبالةةةرة ذىةةةداف المةةةدرس والموقةةةف التربةةةوي الةةة ي يركةةةو عمةةةى ارسةةةتثارة 

 ف .تعمم ودفعو لمتاكير والبحث عن الحم وارستكلاالاكرية لمم
وفةةةي البحةةةث الحةةةالي تةةةم تبنةةةي اسةةةموب حةةةم الملةةةكالت واسةةةموب الةةةتعمم التعةةةاوني وسةةةيتم 

 توض  ارسموبين :
 التعمم التعاوني :  -أ 

مجموعات صغيرة  ير متجانسةة ىي اسموب تدريس يتعمم الطالب من خالم العمم في 
: 0266يتعاون فييا افرادىا في انجاو الميمات التعميمية المنوطة بيم )مبدر واخرون ش 

283 ) 
يعد التعمم التعاوني احد اساليب التعمم ال ي يتطمب من المتعممين العمةم فةي مجموعةات 

مجموعتةو  لتح ية ىدف ما ويلةعر كةم فةرد مةن افةراد المجموعةة بمسةاوليتو تجةاهصغيرة 
في المجموعة لمساعدة فنجاحو او فلمو ىو نجاح او فلم لمجموعتو ل ا يسعى كم فرد 

 .((artizi,1990 :448وميمو وب لك تنمي روح التعاون بينيم  
 اسموب حل المشكمة : -ب

حم الملكالت ىو عبارة عةن طري ةة بحةث منيجيةة تتكةون مةن مجموعةة مةن ا جةرااات 
ليةةةدف معةةةينش وىةةةي تلةةةمم نةةةوعين مةةةن التاكيةةةر وىمةةةةا: ظوًر التةةةي يةةةتم عمميةةةا لموصةةةوم 

ارخةةتالف ويةةتم مةةةن خةةالم منلةةةاا مجموعةةة متنوعةةة مةةةن الحمةةوم البديمةةةة لمملةةكمةش ثانيةةةًا 
الت ةةارب ويةةتم مةةن خةةالم تضةةيية ا مكانيةةات المتعةةددة لمعثةةور عمةةى ظفضةةم طري ةةة لحةةم 

د الوسةةةارم واكتسةةةاب الملةةةكمةش وتعةةةرف ظيضةةةًا بكنيةةةا الطري ةةةة التةةةي ي ةةةوم الاةةةرد فةةةي تحديةةة
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المعرفة والميارات المختماة وفيميا في محاولة لتمبية متطمبةات مواقةف  يةر مكلوفةة مثةم 
 اتخا  قرار معين وحم الملكالت.

خطوات حم الملكالت يوجد عدة خطوات يمكن اتباعيةا مةن ظجةم حةم الملةكالت  ومن
قبةةةة الت ةةةدم ش ت يةةةيم تحديةةةد الملةةةكمة ش تعريةةةف الملةةةكمة ش تنظةةةيم المعمومةةةات ش مرا ):وىةةةي

الملةةكالت ىةةو عبةةارة عةةن طري ةةة بحةةث منيجيةةة تتكةةون مةةن مجموعةةة مةةن  حةةم(النتةةاريش 
ا جرااات التي يتم عمميا لموصوم ليدف معينش وىي تلةمم نةوعين مةن التاكيةر وىمةا: 
ظوًر ارختالف ويتم من خالم منلاا مجموعة متنوعةة مةن الحمةوم البديمةة لمملةكمةش ثانيةًا 

تم مةةن خةةالم تضةةيية ا مكانيةةات المتعةةددة لمعثةةور عمةةى ظفضةةم طري ةةة لحةةم الت ةةارب ويةة
 (0: 0262ش  اللارف واخرون)الملكمة

 الدراسات السابقة : 
 ( 1176سالم وطمب ) عبد دراسة  -7

مةةن  ذسةةاليب التةةدريس الاعةةاموعمةةوم الرياضةةة ) فاعميةةة تطبيةةة تدريسةةي التربيةةة البدنيةةة 
 (  وجية نظر الطمبة

ىةةةدفت الدراسةةةة الةةةةى التعةةةرف عمةةةى مةةةةدى امةةةتالك تدريسةةةي كميةةةةة التربيةةةة البدنيةةةة وعمةةةةوم 
ثةان اسةموب المةنيي حالتدريس مةن وجيةة نظةر الطمبةة وقةد اسةتخدم البا ذساليبالرياضة 
طالب وطالبةة مةن مجتمةع البحةث واسةتنتي امةتالك  664عمى عينة مكونة من الوصاي 

 ( 0:  0265عمم بيا .) سالم وطمب ش دريسين ذساليب التدريس الاعام والتال
 (  1171دراسة  عموان )  -1

) اسةةتراتيجيات التةةدريس لةةدى مدرسةةات التربيةةة البدنيةةة مةةن وجيةةة نظةةر طالبةةات المرحمةةة 
 ارعدادية ( 

ىةةدفت الدراسةةة الةةةى التعةةرف عمةةى مسةةةتوى اسةةتراتيجيات التةةدريس لةةةدى مدرسةةات التربيةةةة 
عداديةة ش اسةتخدمت الباحثةة المةنيي الوصةاي البدنية من وجية نظر طالبةات المرحمةة ار

طالبةةةة  مةةةن المرحمةةةة ارعداديةةةة خمصةةةت نتةةةاري الدراسةةةة الةةةى امةةةتالك   62تكنةةةت العينةةةة 
مدرسةةات التربيةةة البدنيةةة ارلمةةام التةةام باسةةتراتيجيات التةةدريس الاعةةام  وعةةدم وجةةود فةةروة 

 (6: 0267 ات درلة احصارية بين استراتيجيات التدريس الاعام ) عموان ش 
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 منهجية البحث واجراءاته  -1
لغرض التح ة من ىدف البحث الحالي في التعرف عمى ارسةاليب الحديثةة التةي يتبعيةا 
تدريسي الجامعات من وجية نظر طالبيم وعالقتيا اررتباطية في تحصةيميم اركةاديمي 

 تم اتباع الخطوات ارتية : 
: اعتمةةةدت الباحثتةةةان فةةةي البحةةةث الحةةةالي مةةةنيي البحةةةث  الوصةةةاي منيجيةةةة البحةةةث  -ظ 

وم عمةةةى دراسةةةة الظةةةاىرة كمةةةا ىةةةي فيةةةو ي ةةةكونةةةو يعةةةد احةةةد اسةةةاليب البحثةةةالعممي اررتبةةةاطي 
 ( .203: 0222موجودة في الواقع وصاا دقي ا ) ممحم ش 

وي صةد بمجتمةع البحةث: انيةا تمةك المجموعةة الكميةة والتةي تحتةوي :مجتمع البحةث  -ب 
ى العناصر التي ير ب الباحةث ان يعمةم عمييةا نتارجةو التةي ليةا عالقةة بالملةكمة )عةودة عم
(.ويتضةمن مجتمةع الدراسةة طمبةة الصةف الرابةع فةي قسةم الايويةاا فةي كميةةات 648: 6887,

م في الدراسة 0206-0202التربية في الجامعات العراقية في محافظة بغداد لمعام الدراسي 
قسم الايوياا.  -كميات من كميات التربية  2مم مجتمع البحث عمى الصباحية ارولية ,ويلت

%( مةةةن 54(  طالبةةةا ولةةةكموا نسةةةبة )038( طالبةةةا وطالبةةةة ,وبواقةةةع )272والبةةةالد عةةةددىم )
( يوضة  6جةدوم) %(مةن مجتمةع البحةث 24( طالبةة لةكمن نسةبة)623مجتمةع البحةث  و)

  لك :
 (7جدول  )

 مجتمع البحث موزع  بحسب الكميات و الجنس
 المجموع الجنس الكميات ت

 االناث الذكور
كمية التربية  -جامعة بغداد -7

 لمعموم الصرفة ابن الييثم
85 45 640 

كمية –الجامعة المستنصرية  -1
 التربية قسم الايوياا

662 46 662 

كمية  -العراقية الجامعة -1
 التربية قسم الايوياا

32 06 56 

 272 %24 623 %54 038 المجموع
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 :عينة البحث   -ج
وتعرف عينة البحث بكنيا جوا من  لك المجتمعش يتم اختيارىم وفة ل واعد محددةش 

تتكةةةةون عينةةةةة و (.36ش 0265لغةةةةرض تمثيةةةةم المجتمةةةةع بلةةةةكم  صةةةةحي  )السةةةةرايش 
%( مةةةن مجتمةةةع البحةةةث.وبواقع 40.0وبنسةةةبة )( طالةةةب وطالبةةةة 022البحةةةث مةةةن )

( طالبةةةةةة , وتةةةةةم اختيةةةةةار العينةةةةةة  بالطري ةةةةةة  العلةةةةةوارية مةةةةةن 62( طالةةةةةب و )622)
الجامعةةة المستنصةةرية كميةةة التربيةةة قسةةم الايويةةاا وجامعةةة بغةةداد كميةةة التربيةةة لمعمةةوم 

فةةي الصةةرفة ابةةن الييةةثم والجامعةةة العراقيةةة كميةةة التربيةةة قسةةم الايويةةاا  وكمةةا موضةة  
 (:0الجدوم رقم )

 (1جدول )
 عينة البحث موزعة حسب الكميات و الجنس

 ت
 

 الكميات
 

 المجموع الجنس
 اناث ذكور

كميةةة التربيةةة -جامعةة بغةةداد -7
 لمعموم الصرفة ابن الييثم

42 22 72 

 –الجامعةةةةةةةة المستنصةةةةةةةرية  -1
 كمية التربية قسم الايوياا

52 22 82 

كميةةةةةةة  -الجامعةةةةةةة العراقيةةةةةةة -1
 التربية قسم الايوياا

02 62 22 

 022 %24 62 %54 622 المجموع
 
 :اداة البحث  -د

 - :تةيى النحةو ارمةبإعةداد اسةتمارة اسةتبيان ع تةانداف البحةث قامةت الباحثىةلتح يةة ا
موب التةدريسش لتحديةد اسة موبدبيةات والبحةوث السةاب ة التةي تناولةت اسةى ارمع طالعار

حم موبم التعةةاونيش اسةةةمالةةتع موباسةة)ي ىةةضةةمن البحةةث و التةةدريس الاعالةةة التةةي سةةتدخم 
اليب سةبما يتناسب ومحتةوى ار موبوعة من الا رات لكم اسمصيا ة مجالملكالت( تم 
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سةةتبيان فةةي راف ةةرة (عةةرض 65ا  بمةةد عةةدد الا ةةرات الكميةةة ذسةةاليب التةةدريس  التدريسةةية 
بمد عددىم  لتدريسم الناس وطرارة امفي ع محكمينى مجموعة من المولية عار وصورت

  .داف البحثىا لتح ية ايرمتحية الا رات ومدى مالاللبيان ص ( محكمش 60)
 لألداة:الخصارص السيكو مترية  -ه
بعةةرض  تةانحيةث قامةت الباحثلألداة: تةم التح ةة مةن الصةدة الظةاىري الصةدة -6
ختصةاصش و لةك ى الخبراا مةن  وي ارمع ( 6بصورتو ارولية ) الممحةستبيان ار
 العطةةالبحةةثش وبعةةد ار عينةةةم حةةوم مالرمةةة عبةةارات ارسةةتبيان ليمالحظةةات بةةداا ر
%(ش مةةةةةةع اجةةةةةةراا بعةةةةةةض 72)تاةةةةةةاة كانةةةةةةت ى اراا الخبةةةةةةراا تبةةةةةةين ان نسةةةةةةبة ارمةةةةةةع

 التعديالت الالومة .
  :ثباتال-0

يالةةةةر اتسةةةةاة ف ةةةةرات  ونةةةةذسةةةةتبيان الجيةةةةد يعةةةةد حسةةةةاب الثبةةةةات مةةةةن خصةةةةارص ار
سةةةتبيان بدرجةةةة م بولةةةة مةةةن الدقةةةة. ار وظن ي يسةةةسةةةتبيان فةةةي قيةةةاس مةةةا ياتةةةرض ار

مةةع  وسةةتبيان وعةةدم تناقضةةختبةةار الةةى دقةةة ارويلةةير ثبةةات ار(024ش6882)عةةودةش
سةتبيان تح ةة مةن ثبةات ارمومات عن الاردش ولممن مع وفيما يوودنا ب وواتساق وناس

( وىةةةو 2.72ا  بمةةةد معامةةةم الثبةةةات )  (كرونبةةةا  -الاةةةا )معادلةةةةاسةةتخدمت الباحثةةةة 
 معامم ثبات جيد .

 الصيغة النيارية لألداة:
اداة اسةةةاليب التةةةدريس بعةةةد التككةةةد مةةةن الخصةةةارص السةةةيكو متريةةةة لةةةألداة اصةةةبحت 

 65عينةةة البحةةث ا  تكونةةت مةةن )الحديثةةة جةةاىوة لمتطبيةةة بصةةيغتيا النياريةةة عمةةى 
ش  0ش   2( تةةدرجت ارسةةتجابة ) اوافةةة بلةةدة ش اوافةةة نوعةةا مةةا ش ر اوافةةة ( ) ف ةةرة
 (.20بمتوسط فرضي ) (  ش 6
 عرض النتاري ومناقلتيا -3

اسةةةةةةاليب التةةةةةةدريس الحديثةةةةةةة التةةةةةةي يسةةةةةةتخدميا تدريسةةةةةةي  التعةةةةةةرف عمةةةةةةى اليةةةةةةدف اروم :
 من وجية نظر طالبيم .العراقية الجامعات 
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تةةم حسةةاب المتوسةةط الحسةةابي وارنحةةراف المعيةةاري رسةةتجابات لمتح ةةة مةةن ىةة ا اليةةدف 
( طالبا وطالبة لممرحمة الثالثة مةن كميةات التربيةة عمةى 022عينة البحث البالد عددىا ) 

اداة اسةةاليب التةةدريس التةةي يسةةتخدميا تدريسةةييم وكانةةت النتةةاري كمةةا موضةة  فةةي جةةدوم 
 ( كارتي : 2)

 (1جدول ) 
واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة ألداة  يوضح المتوسطات الحسابية

 اساليب التدريس الحديثة من وجهة نظر الطالب
المتوسط  العينة المتغير

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

ية ئالقيمة التا
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

اساليب 
 التدريس

022 27 4.476 20 02.64 2.24 

(ىةةي اعمةةى  02.64ويتضةة  مةةن الجةةدوم اعةةاله ان ال يمةةة التاريةةة المحسةةوبة والبالغةةة ) 
وىة ا يةدم (  2.24  ) ( عند مستوى درلة 6.85من ال يمة التارية الجدولية والبالغة  ) 

 عمى ان تدريسي كميات التربية يمتمكون  اساليب تدريس حديثة من وجية نظر طالبيم  
 

العالقة اررتباطية بين اساليب التدريس الحديثة تدريسي  كميات التربيةة  : الهدف الثاني
فةةةي جامعةةةات ) بغةةةداد والمستنصةةةرية والعراقيةةةة ( مةةةن وجيةةةة نظةةةر طالبيةةةم  والتحصةةةيم 

 .اركاديمي لمادة مناىي وطرارة التدريس لممرحمة الثالثة في كميات التربية
اسةةاليب التةةدريس الحديثةةة يةةة بةةين ولمتح ةةة مةةن ىةة ا اليةةدف تةةم حسةةاب العالقةةة اررتباط

منةةاىي لتدريسةةي كميةةات التربيةةة / جامعةةات بغةةداد وعالقتيةةا بالتحصةةيم اركةةاديمي لمةةادة 
ا  تةم حسةاب معامةم ارتبةاط بيرسةون  وطرارة التدريس لممرحمةة الثالثةة فةي كميةات التربيةة

الحديثةةة بةين البيانةات التةي تةةم الحصةوم عمييةا مةن ارسةةتبانة الخاصةة بكسةاليب التةدريس 
لمتدريسةةيين مةةن وجيةةة نظةةر طالبيةةم ودرجةةات ارمتحةةان التحصةةيمي فةةي مةةادة فةةي مةةادة 

( وى ا يدم 2.67مناىي وطرارة التدريس لممرحمة الثالثة ا  بمد معامم ارتباط بيرسون )
 عمى ان ىناك عالقة ارتباطية قوية طردية بين المتغيرين . 
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 الى ارستنتاجات ارتية :  : من خالم النتاري يمكن التوصم االستنتاجات
ان التدريسين في كميات التربية يستخدمون ارساليب الحديثةة فةي التةدريس منيةا  -6

 اسموب حم الملكالت ( من وجية نظر . –) اسموب التعمم التعاوني 
ىنةةةةاك عالقةةةةة ارتباطيةةةةة موجبةةةةة قويةةةةة بةةةةين ارسةةةةاليب التةةةةدريس الحديثةةةةة وبةةةةين   -0

 التحصيم اركاديمي في مادة مناىي وطرارة التدريس .
ن بحةث التدريسةيين عمةى اسةتخدام احةدث اسةاليب التةدريس : توصةي الباحثتةا التوصيات

وبةةاا فةي كمياتنةا و لةك لرفةع مسةتوى التحصةيم اركةاديمي وخاصةة ونحةن نمةر بظةروف ال
 والي يتطمب منا التطمع واستخدام افضم ارساليب  يصام المعمومات لمطمبة .

: ت تةةرح الباحثتةةان اجةةراا دراسةةات مماثمةةة عمةةى عينةةات اخةةرى وكةة لك دراسةةة الم ترحةةات 
 اساليب تدريس حديثة لمعرفة مدى استخدام التدريسين  ليا .

 
 : المصادر 

فةةةةي المنةةةةاىي وطةةةةرة  حديثةةةةة تجاىةةةةات( ش ا0225: )  كوجةةةةك ش كةةةةوثر حسةةةةين -
 التدريس التطبي ات في التربية ارسرية ش عالم الكتاب ش الجوارر .

( ش  طرارةةةة واسةةةاليب التةةةدريس المعاصةةةرة ش  0225: ) الربيعةةةي شمحمةةةود داود  -
 جدار لمكتاب الجامعي ش عمان .

( ش اسةةتراتيجيات تطةةوير المنةةاىي وارسةةاليب  0227: ) دعمةةس شمصةةطاى نمةةر -
 الحديثةش دار  يداا لمنلر والطباعة ش عمان .

ش دليةةم اسةةتراتيجية الةةتعمم فةةي مرحمةةة المتابعةةة  (6880ادم ش عةوان واخةةرون : )  -
 والتعمم المستمر ش المنظمة العربية لمتربية والث افة والعموم ش تونس.

ب التةدريس ش م ةام منلةور الكترونيةا ش ( ش مايوم اسةالي0202: ) اسماا لاكرش -
https://e3arabi.com/ . 

( : فاعمية تطبية استراتيجيات التدريس من 0266: )  مبدر ش من ر ش واخرون -
وجيةةة نظةةر الطمبةةة ش مجمةةة الاةةت  ش كميةةة التربيةةة ارساسةةية / جامعةةة ديةةالى ش ع 

36. 

https://e3arabi.com/
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( : واقةةع التةةدريس فةةة اسةةتراتيجيات حةةم 0267ش )  اخةةروناللةةارف ش نعةةيم ش و  -
الملكالت من وجية نظر اسات ة التربية الرياضةية والبدنيةة ش مجمةة الباحةث فةي 

 العموم ارنسانية وارجتماعية ش الجوارر .
( : اسةةةتراتيجيات التةةةةدريس الحديثةةةة لةةةةدى 0267ش )  رنةةةا عبةةةةد المجيةةةدعمةةةوان ش  -

مدرسةةةةات التربيةةةةة البدنيةةةةة مةةةةن وجيةةةةة نظةةةةر الطالبةةةةات ش مجمةةةةة عمةةةةوم الرياضةةةةة 
 وتطبي ات التربية البدنية ش الماتمر الدولي الثاني .

فاعميةةة تطبيةةة تدريسةةي ( ش 0265: )  عبةةد سةةالم ش ويةةاد وخمةةف ش محمةةود طمةةب -
ش ساليب التدريس الاعام من وجية نظر الطمبةة التربية البدنية وعموم الرياضة ذ

 . لمجمة العممية لمتربية البدنية وعموم الرياضة/جامعة حموانا
 ش عمان 6( ش ال ياس والت ويم في التربية وعمم الناس ش ط0222(سامي: ممحم ش -
( ش ال ياس والت ويم في العممية التدريسية ش  دار ارمم 6886احمد : ) عودة ش  -

 . ش ارردن
( ش مناىي البحث العممي في كميةات التربيةة ش 0265السراي ش ميعاد جاسم : )  -

 مكتبة توتةش بغداد .  
Artzt,A,f:1990,cooperative learning mathematics teacher , p 447. 
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    اسموب التعمم التعاوني 
اوافق  الفقرات ت

 بشدة
اوافق 
 نوعا ما

 اوافقال 

 التعميمية ارىداف تحديدب التدريسيةالتدريسي /ي وم 6
 الموضوع من المرجوة

   

بيدوا  المجموعات بين ينت م التدريسي /التدريسية 0
 بلكم صحي  العممية سير من والتككد لممساعدة

   

الب لمط بوضوح تاررلاد التدريسيةالتدريسي /ي دم 2
 الميمة ذداا

   

    المجموعة افراد ىعم اردوار المدرسةالمدرس / يووع 3
    العمم مجموعات حجم يحدد المدرس /المدرسة 4
 الكافي الوقت بالالط التدريسيةالتدريسي /يعطي 5

 الميمة  نجاو
   

 ال اتية ارعمام بتلجيع ي وم التدريسي /التدريسية 6
 لمطالب

   

 الث ة كسب ىالطالب عم التدريسيةالتدريسية / يلجع 7
 بال ات

   

    حم الملكالتاسموب  
اوافق  الفقرات ت

 بشدة
اوافق 
 نوعا ما

 ال اوافق

يحاوم التدريسي / التدريسية  تحديد الملكمة في  6
 المادة بلكم واض 

   

يحرص التدريسي / التدريسية في استخدام عبارات  0
 محددة في وصف الملكمة في المادة .

   

النتاري التدريسية انتباىو عمى يركو التدريسي /  2
 الاورية لمحم .

   

    حم  الملكالت في المادة  يستخدم اسموبا منظما في 3
    في الحموم بعد تطبي يا من قبم الطالبيعيد النظر  4
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و كم الحموم والعناصر المختماة يتاحص بناس 5
 لمموقف الملكم 

   

بديمة في الموقف الملكم في يعطي حموم جديدة  6
 المادة  

   

    في الملكمة ارنية في المادة يحسر تاكيره  7


