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ت اقليم كردستان العراق لمفهوم اتصورات اعضاء الهيئة التدريسية في جامع
 ()التدريس الفعال .

 م.م. اسماعيل احمد سمو    أ.م.د. جاجان جمعة محمد     أ.م.د. كريم مهدي ابراهيم       
 كلية التربية االساسية       األساسيةكلية التربية        كلية التربية للبنات       
     جامعة دهوك       جامعة دهوك   جامعة تكريت     

  الملخص
د اعضاء نيهدف البحث الحالي الى التعرف على طبيعة التصورات )ايجابيه ، سلبية( ع    

كردستان  بإقليمالهيئة التدريسية )باختصاص المواد االجتماعية( في الجامعات الحكومية الست 
العراق لمفهوم التدريس الفعال ، وفيما اذا كانت هناك فروق دالة احصائيًا في تلك التصورات 

دورات طرائق  لمتغيرات )الجامعة التي ينتمي لها التدريسي ، الجنس ، العمر ، المشاركة في تبعا
 التدريس ، الجامعة التي تخرج منها ، سنوات الخدمة في التعليم ، اللقب العلمي الذي يحمله ( .

من  %18، 16( تدريسيًا وتدريسية ، إذ يشكل هذا العدد نسبة 651بلغ حجم العينة )    
 ةفقر  (681البحث الحالي ضم ) ألغراضالمجتمع االصلي ، اعتمد البحث على مقياس اعد 

 ( مكونات للتدريس الفعال وتم التحقق من صدق وثبات المقياس .61موزعة على )
اظهرت النتائج عند معالجة البيانات احصائيًا باستخدام )االختبار التائي لعينة واحدة ،     

ولعينتين مستقلتين ، وتحليل التباين االحادي ، واختبار شيفيه( واقل فرق معنوي ان اعضاء هيئة 
من افراد العينة عندهم تصورات ايجابية لمفهوم التدريس الفعال ، وتبين وجود فروق  التدريس

البحث تبعًا  ألداةذات داللة احصائية بين متوسطات درجات افراد العينة في االبعاد المكونة 
لمتغير الجامعة التي ينتمي اليها االفراد ، واشارت نتائج المقارنة بين الجنسين الى وجود فرق 

واظهرت النتائج  ة الصف ، وتصميم المهام( ولصالح االناثر احصائيًا في بعدين هما )ادا دال
عدم وجود فروق دالة احصائيًا في تصورات اعضاء الهيئة التدريسية لمفهوم التدريس الفعال 
لمتغير )المشاركة في الدورات ، أو العمر ، أو الجامعة التي تخرج منها( في حين دلت النتائج 

جود فرق دال احصائيًا في بعد واحد وهو )اساسيات التدريس تبعًا لمتغير سنوات الخدمة على و 
في التعليم( وكذلك وجود فروق دالة في احد االبعاد وهي )الكفاءة الشخصية تبعًا لمتغير اللقب 

 العلمي( .
 

                                                           

 . بحث مستل من اطروحة دكتوراه في طرائق تدريس المواد االجتماعية 
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 مشكلة البحث
ان عدم ادراك تدريسيي المواد االجتماعية في الجامعات لعناصر وابعاد التدريس الفعال الذي     

سيوفره البحث العلمي في هذا المجال يؤدي بالضرورة الى تدريس غير فعال على اقل تقدير ، 
ونظرًا لندرة الدراسات التي تناولت موضوع التدريس الفعال من حيث رصدها لعناصره لدى 

ء الهيئات التدريسية في الجامعات جاءت فكرة هذا البحث للوقوف عند موضوع التدريس اعضا
الفعال وتصورات تدريسيي المواد االجتماعية لمفهومه ومبادئه ، وتبرز مشكلة البحث الحالي 

 -والتي يمكن تلخيصها بالتساؤل اآلتي :
ي جامعات اقليم كردستان هل ان اعضاء الهيئة التدريسية )باختصاص المواد االجتماعية( ف

العراق يدركون بشكل جيد مفاهيم التدريس الفعال ؟ وهل تتباين تصوراتهم لمفهوم التدريس الفعال 
 تبعًا للمتغيرات الديموغرافية ؟

 -: أهمية البحث
 -تظهر أهمية البحث الحالي من خالل :    

رائق تدريس المواد بمفهوم ومهارات التدريس الفعال والتي تتيح لمتخصص ط التعريف-6
 االجتماعية ومعدي برامج االعداد والتطوير مراعاة ادراج المواقف المناسبة لتنمية تلك المهارات ز

أهم االساليب واالنشطة والوسائل التي تساعد على تنمية مهارات التدريس الفعال لدى  تحديد-2
فع من مهارات اداء التدريسيين اعضاء الهيئات التدريسية في جامعات اقليم كردستان العراق ، وتر 

، وبالتالي تتيح للمسؤولين عن تطوير طرائق التدريس وضع االنشطة المناسبة التي تنمي 
 المهارات المطلوبة للكادر التدريسي في الجامعات .

من نتائج البحث في تحديد التصورات السلبية التي تعوق اعضاء الهيئات التدريسية  االستفادة-3
يق الطرائق الفعالة في المواقف التربوية التي يواجهونها في الميدان التربوي عامة في عملية تطب

 والصف الدراسي بصورة خاصة .
المقترحات المناسبة التي تسهم في ايجاد انواع مهارات التدريس الفعال وتنميتها عند  تقديم-8

اعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات بما يتناسب ومتطلبات دورهم في عصر العولمة 
تطوير الكوادر في مراعاة متطلبات انواع المهام والمهارات  امسؤولو واالنفتاح والتي قد يستفيد منها 

 لفة وتوفير االنشطة الالزمة لتحقيقها في المواقف التدريسية المتنوعة لهم .المخت
المختصين في طرائق تدريس المواد االجتماعية بمبادئ التدريس الفعال ، لكي يراعوها  تزويد-5

الهيئات التدريسية في دورات  ألعضاءمستقباًل عند ادائهم للمهام التقويمية في اثناء مالحظتهم 
 دريس .طرائق الت
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الكشف عن ابرز جوانب القصور في االداء التدريسي عند التدريسيين في المرحلة الجامعية -1
 على نحو يخدم الجهات ذات العالقة ببرامج اعداد وتأهيل التدريسيين أو تدريبهم اثناء الخدمة .

امعات المجال امام بحوث جديدة لبحث مستوى ممارسة اعضاء الهيئات التدريسية في الج فتح-7
 مبادئ التدريس الفعال .

 
 -: اهداف البحث

ما طبيعة التصورات )ايجابية ، سلبية( لمفاهيم التدريس الفعال عند اعضاء  -الهدف االول: -
 الهيئة التدريسية )باختصاص المواد االجتماعية( في جامعات اقليم كردستان العراق ؟ 

 بإقليمهل تختلف تصورات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية  -الهدف الثاني: -
 كردستان العراق لمفاهيم التدريس الفعال تبعًا الختالف الجامعة ؟

 باإلقليمهل تختلف تصورات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية  -الهدف الثالث: -
 بعًا لمتغير الجنس )ذكر ، انثى( ؟لمفاهيم التدريس الفعال ت

هل تختلف تصورات اعضاء الهيئة التدريسية الجامعية لمفاهيم التدريس الفعال  -الهدف الرابع: -
 تبعًا لمتغير المشاركة في دورات طرائق التدريس ؟

هل تختلف تصورات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية  -الهدف الخامس: -
 كردستان العراق لمفاهيم التدريس الفعال تبعًا لمتغير العمر ؟ بإقليمالست 

هل تختلف تصورات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية الست  -الهدف السادس: -
 ؟كردستان العراق لمفاهيم التدريس الفعال تبعًا لمتغير سنوات الخدمة  بإقليم

هيئة التدريسية في الجامعات الحكومية الست هل تختلف تصورات اعضاء ال -الهدف السابع: -
 ؟كردستان العراق لمفاهيم التدريس الفعال تبعًا لمتغير الجامعة المتخرج منها  بإقليم

هل تختلف تصورات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية الست  -الهدف الثامن : -
العلمي )مدرس مساعد ، مدرس ، استاذ لمفاهيم التدريس الفعال تبعًا لمتغير اللقب  باإلقليم

 ؟مساعد ، استاذ( 
 

 -:فرضيات البحث
عندما تكون هناك احتمال مبني على اساس المعلومات النظرية والدراسات السابقة ،      

 ( 55ص،  2117يات صفرية وبديلة )البطش فللباحث حق في ان يضع فرض
 -لهذا تم صياغة الفرضيات اآلتية :
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اعضاء الهيئة التدريسية )باختصاص المواد االجتماعية( في جامعات اقليم كردستان  عند-6 
 العراق تصورات ايجابية نحو مفهوم التدريس الفعال .

ال توجد فروق معنوية بين درجات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات المختلفة على -2
 مقياس تصورات التدريسيين لمفهوم التدريس الفعال .

 توجد فروق معنوية بين درجات )الذكور واالناث( من اعضاء الهيئة التدريسية في ال-3
 الجامعات على مقياس تصورات التدريسيين لمفهوم التدريس الفعال .

ال توجد فروق فردية معنوية بين درجات المشاركين وغير المشاركين في الدورات من اعضاء -8
 س تصورات التدريسيين لمفهوم التدريس الفعال .الهيئة التدريسية في الجامعات على مقيا

ال توجد فروق معنوية بين درجات الفئات العمرية المختلفة من اعضاء الهيئة التدريسية في -5
 الجامعات على مقياس تصورات التدريسيين لمفهوم التدريس الفعال .

على مقياس  ال توجد فروق معنوية بين درجات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات-1
 تصورات التدريسيين لمفهوم التدريس الفعال بحسب سنوات خدمتهم في التدريس .

ال توجد فروق معنوية بين درجات الذين تخرجوا من جامعات االقليم والجامعات العراقية -7
والجامعات االجنبية من اعضاء الهيئة التدريسية على مقياس تصورات التدريسيين لمفهوم 

 ال .التدريس القع
ال توجد فروق معنوية بين درجات المدرسين المساعدين والمدرسين واالساتذة المساعدين -1

واالساتذة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات على مقياس تصورات التدريسيين لمفهوم 
 التدريس الفعال .

 
 -: حدود البحث

يقتصر البحث الحالي على اعضاء الهيئات التدريسية في اقسام )التاريخ والجغرافية( في     
الكليات الثالث )التربية ، التربية االساسية ، اآلداب ( التابعة للجامعات الحكومية الست )دهوك 

دراسي ، صالح الدين ، السليمانية ، كويا ، سوران ، زاخو( في اقليم كردستان العراق للعام ال
2161-2166 . 
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 -: تحديد المصطلحات
   -المفهوم :-1

( بأنه : )مدرك ذهني عام لمجموعة من االشياء واالحداث يتوصل اليه 2116طايبة عرفه )الخ
عن طريق تجريد مجموعة من الصفات أو السمات أو الحقائق المشتركة بين االحداث أو االشياء 

الحظات ذات العالقة لمجموعة االشياء واالحداث ، ويتم ، كما يتم عن طريقه تعميم عدد من الم
من خالله تنظيم معلومات حول االشياء واالحداث ويتم من خالله تنظيم معلومات حول االشياء 

 ( .5، ص 2116طايبة الخأو االحداث من أجل تمييزها وادراك العالقات بينها (   )
 التعريف االجرائي

هو تصور ذهني يعبر فيه المستجيب عن ادراكه لمجموعة من االشياء واالحداث من خالل     
استخدام الخصائص أو الصفات المجردة لتلك االشياء أو االحداث والتي تقاس من خالل 

 استجابة الفرد للمثيرات المقدمة له .
 -التدريس الفعال :-2
ات التي يقوم بها التدريسي في البيئة المدرسية ( بأنه : ) مجموعة االجراء2113عرفه )زيتون  

           عن قصد بهدف الوصول الى نتائج مرضية في مجال التدريس دون اهدار في الوقت أو االقة .
      (12، ص 2113)زيتون 

 -التعريف االجرائي :
االنشطة هو نمط من التدريس يتميز بنشاط التدريس ومشاركته الفاعلة في الدرس ، وتكون     

التعليمية فيه منظمة بحيث تحقق االهداف السلوكية المتمثلة في احداث تغيير في مجاالت النمو 
المختلفة من شخصية الطالب . ويستدل عليه من خالل الدرجة التي يحصل عليها التدريسي عن 

 اجاباته على الفقرات الواردة في اداة البحث .
 خلفية نظرية / التدريس الفعال

ان العملية التربوية والتعليمية بجميع جوانبها تعتمد بدرجة كبيرة على فاعليات المواقف     
التدريسية ، فالتدريس الفعال يحتل حجر الزاوية بالنسبة لتحقيق اهداف العملية التربوية إذ على 

والتربوية اساسه يتحقق القصد من عملية التعليم والتعلم وبذلك تكون مخرجات العملية التعليمية 
ايجابية ، ويعد التدريس فعااًل اذا كان هناك تفاعل متبادل بين التدريس والمتعلم بقصد تحقيق 

، وال تتوقف مخرجات التدريس الفعال على حدود التعامل بين اهداف ومطالب تعليمية وتربوية 
ث السهولة التدريسي والمتعلم وانما يرتبط بطبيعة المادة الدراسية التي يتم تعلمها من حي

والصعوبة وعلى نوعية التقنيات التعليمية من حيث توافرها أو عدم توافرها ، كذلك تتوقف فاعلية 
عملية التدريس على بيئة المتعلم حيث يجب ان تتوفر فيها تحديد االدوار والهدوء ، أما إذا افتقر 
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لية المنشودة وبالتالي المناخ التدريسي لهذا فستعم الفوضى وسوف يفتقر الموقف التدريسي للفاع
 ( 6، ص 2161)خفاجة .  لن يتحقق التدريس الفعال 

يقوم التدريس الفعال على مجموعة من المبادئ التربوية والنفسية ينبغي على التدريسي     
 -مراعاتها وهي :

المالحظة الدقيقة من قبل التدريسي ، ينبغي على التدريسي ان يعرف ان كل فعل له هدف -أ
  لوك له مغزى مما يتطلب المعرفة الدقيقة بغايات الطالب واهدافه .   وان كل س

 التشجيع واثارة دوافع الطلبة للتعلم يثبت فيهم الثقة بالنفس ويشعره بالنجاح .-ب
جزءًا من التعلم ، وهي مصدر مهم من مصادر التعلم حينما يحفز الخطأ اعتبار االخطاء -ج

 الطالب على ايجاد الصح .
ليس له بديل ، ويعني هذا المبدأ ان على التدريسي ان يوجد بيئة تعليمية يستطيع من  النجاح-د

 خاللها تحقيق النجاح .
يتطلب التدريس الفعال االستعداد الجيد له ويشمل االستعداد البيولوجي والجسمي والعضوي -ه

 والنفسي واللغوي والعقلي .
وحتى يصل  (5، ص 6555)الحيلة .تقصاء التدريس الفعال هو الذي يتم باالستكشاف واالس-و

 -التدريسي بعمله الى التدريس الفعال عليه ان يضع االعتبارات اآلتية نصب عينيه :
المتعلمين وهذا يتحقق من  مهارة التدريسي وبراعته في خلق االثارة العقلية والفكرية عند-أ

  -خالل:
 وضوح الشرح واسلوب العرض . -
 االيجابي لطريقته عليهم . والتأثيراسلوب التعامل مع الطلبة  -
الصلة االيجابية بين التدريسي والمتعلمين وانماط العالقات االنسانية التي تثير دافعية -ب

 المتعلمين ويتحقق هذا من خالل 
 اهتمام التدريسي بالمتعلمين بشدة -
 بداء الرأي .اعطاء الفرصة للمتعلمين للمناقشة واالستفسار وا -
 تشجيع الطلبة على االبتكار واالبداع . -

 -ومن خالل ما تقدم فأن العوائد التربوية للتدريس الفعال تتمثل بما يلي :    
 تدرب الطلبة على االسلوب العلمي في التفكير . -
 تدرب الطلبة على اسلوب الحوار والمناقشة المنظمة . -
 تكسب الطلبة للمهارات العملية . -
 تعلم الطلبة اسلوب كتابة التقارير العلمية . -
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          (6، ص 2161)العلي  تكون مهارة االتصال وتشرح الفكرة العلمية لآلخرين بطريقة مقنعة . -
 

 -: دراسات سابقة
 (Ocepeck , 1994)أو سيبيك  دراسة-6

مدى ممارسة المرحلة اجريت هذه الدراسة في الواليات المتحدة االمريكية وهدف الى التعرف على 
 الثانوية لعناصر التدريس الفعال وتبعًا لمتغيرات )الجنس ، المؤهل العلمي ، الخبرة ( .

( فقرة 82( مدرسًا ومدرسة . اعتمدت الدراسة على اداة مكونة من )318تكونت العينة من )    
موزعة على ستة مجاالت هي المناخ الصفي ، توجيه االسئلة ، تهيئة غرفة الصف ، تنويع 

 المثيرات ، التعزيز ، وانهاء الدرس ( .
مارسون عناصر التدريس الفعال التي وتوصلت الدراسة الى ان التدريسيين من افراد العينة ي    

تضمنتها اداة الدراسة بدرجات متباينة وجاءت حسب الترتيب اآلتي )المناخ الصفي ثم التعزيز ثم 
 (Ocepeck 1994,p: 54)تهيئة الصف ثم توجيه االسئلة ثم انهاء الدرس ( .  

 (2002عقل ) دراسة-2
اجريت الدراسة في فلسطين وهدفت الى معرفة مدى ممارسة معلمي اللغة االنكليزية في     

 محافظة نابلس لمبادئ التدريس الفعال .
( فقرة موزعة على 81( معلمًا ومعلمة ، أعدت اداة للبحث تكونت من )81بلغت العينة )    

ثباتها ، وبينت نتائج خمسة مجاالت تضمنت مبادئ التدريس الفعال وتأكدت من صدقها و 
الدراسة ان اكثر المجاالت التي يمارسها المعلمون كانت )ادارة الصف واالداء والقدرة التعليمية( 

 (31-21، ص2112)عقلالمهني( اقل المجاالت ممارسة.في حين كان مجال )التقويم والتطور 
 (Mills and Smith 2003)ميلز وسميث  دراسة-3

اجريت هذه الدراسة في بريطانيا وهدفت التعرف على تصورات التدريسي بخصوص التدريس     
 الفعال في المدارس الثانوية وفي التعليم العالي .

( مدرسًا ، واظهرت النتائج ان التدريس الفعال في المدارس الثانوية 631تكونت العينة من )    
ية ، واشار العديد من التدريسيين ان تدريسهم تأثر هو غير التدريس الفعال في المرحلة الجامع

  (Mills and Smith 2003, p: 5-27)بالطريقة التي استخدموها في التدريس . 
 اجراءات البحث

الى انه ال يمكن ان تستخدم أي وسيلة من  (Barg)يشير بارك  -: مجتمع البحث وعينته
وسائل االختبار مهما أوتيت من دقة ما لم يوصف المجتمع الذي تؤخذ منه العينة وصفًا دقيقًا 

 (Barg 1987 , p: 170)الن لكل مجتمع صفاته الخاصة . 
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جامعات ( تدريسيًا وتدريسية في اقسام التاريخ والجغرافية ب618يتألف مجتمع البحث الحالي من )
( من حملة شهادة 661يتوزعون بواقع ) 2161/2166اقليم كردستان العراق للعام الدراسي 

 ( من حملة الدكتوراه .11الماجستير و )
وقد تم اختيار عينة ممثلة بالطريقة القصدية الن العينات المقصودة هي )العينات التي ينتقي     

الخصائص في اولئك االفراد دون غيرهم، ولكون الباحث افرادها بشكل مقصود نظرًا لتوافر بعض 
 ( 51ص ،6555)عبيدات وآخرونالمور المهمة بالنسبة للدراسة ( تلك الخصائص هي من ا

( من حجم المجتمع %18، 8( تدريسيًا وتدريسية يشكلون )651بلغ حجم عينة البحث )    
( يوضح 6سية . والجدول )( تدري32( تدريسيًا وعدد االناث )628االصلي ، بلغ عدد الذكور )

 -توزيع افراد عينة البحث تبعًا لمتغيرات الدراسة :
(1الجدول )  

 توزيع افراد عينة البحث تبعًا لمتغيرات الدراسة
 النسبة المئوية التكرار المتغير

 الجامعة
 دهوك
 زاخو

 سوران
 صالح الدين

 كويا
 السليمانية

 
22 
11 
11 
33 
22 
31 

 
9 ,11% 
3 ,10% 
1 ,9% 
2 ,21% 
9 ,11% 
3 ,22% 

 : العمر
 سنة 21-31
 سنة 31-31
 سنة 31-11
 سنة 11-11

 
11 
11 
11 
2 

 
1 ,31% 
1 ,39% 
3 ,10% 
,1 1% 

 : الجنس
 ذكر
 انثى

 
123 
32 

 
1 ,19% 
1 ,20% 

 : المشاركة في الدورات
 مشارك 

 غير مشارك

 
130 
11 

 
1 ,29% 
3 ,10% 
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 النسبة المئوية التكرار المتغير
 عدد سنوات الخدمة

 سنة 1-2
 سنة 9-11

 سنة 11-23
 سنة 21-32

 
91 
32 
11 
11 

 
3 ,12% 
1 ,20% 
9 ,10% 
3 ,10% 

 الجامعة التي تخرج منها
 عراقية 
 عربية
 اجنبية

 
132 

1 
2 

 
91% 
2 ,3% 
1 ,1% 

 اللقب العلمي
 مدرس مساعد

 مدرس
 استاذ مساعد

 استاذ

 
101 
33 
13 
3 

  
1 ,12% 
2 ,21 % 
3 ,2 % 
9 ,1 %  

 
 -: اداة البحث

 (Validity)لغرض تحقيق اهداف البحث تطلبت الحاجة الى بناء اداة تتصف بالصدق     
لقياس تصورات اعضاء الهيئة التدريسية  (Objectivity)والموضوعية  (Reliability)والثبات 

في الجامعات الحكومية الست في اقليم كردستان العراق لمفهوم التدريس الفعال ، فقد اتبعت 
 ية :الخطوات اآلت

ع على االدبيات التربوية تبين ان التدريس المن خالل االط -تحديد مفهوم التدريس الفعال : -
الفعال مفهوم مركب يتكون من عدة مكونات متداخلة ومتكاملة وهذه المكونات هي )اساسيات 
التدريس ، الكفاءة الشخصية ، السيطرة على الدرس ، الحماس للتدريس ، ادارة الصف وتنظيمه 
، االعداد الجيد للمادة ، مهام التدريس ، وضوح العرض ، كفاءة استخدام الزمن ، المهام 
التعليمية ، تصميم المهام ، التفاعل مع الطلبة ، استثارة الدافعية ، ربط التعليم بالحياة ، تحصيل 

ري ، نمو ، تلبية الحاجات ، مراقبة التقدم ، تأكيد مبدأ المسؤولية ، نمو المجال المها الطلبة
 المجال االجتماعي ، نمو المجال المعرفي ، نمو المجال الوجداني ( .

( من 21من خالل االستبيان المفتوح على عينة بلغت ) -جمع وصياغة فقرات المقياس : -
والدراسات تدريسي وتدريسيات الجامعات الكردستانية واالطالع على عدد كبير من االدبيات 
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( فقرة 618مؤلف من ) األوليةاالختصاص ثم وضع مقياس بصورته السابقة واستشارة اصحاب 
، غير موافق ، غير موافق  يوامام كل فقرة خمسة بدائل هي )موافق بشدة ، موافق ، ال رأي ل

 اطالقًا(
للتأكد من صالحية الفقرات فقد تم عرض المقياس على عدد من الخبراء  -صدق المقياس : -

وطلب منهم ابداء آرائهم بخصوص صالحية الفقرات  ()ة والنفسيةالمتخصصين في العلوم التربوي
الى ان الوسيلة المفضلة للتأكد من صدق اداة القياس هو ان تعرض  (Ebbel)وقد أشار ايبل 

 على مجموعة من الخبراء لتقدير مدى كونها ممثلة للصفة المراد قياسها .
وقد أبدى الخبراء مالحظاتهم على الفقرات واستخدمت النسبة المئوية معيار لبيان مدى     

االتفاق بين الخبراء على كل فقرة من فقرات المقياس ، وعدت الفقرة صالحة اذا حصلت على 
واكثر من آرائهم ، وقد تم حذف كل فقرة لم تحصل على هذه السبة لتصبح عدد  %11موافقة 

 ( وأعيد النظر في صياغة البعض منها .681اس )فقرات المقي
 اسلوب تصحيح المقياس -

      للبديل ال رأي لي(  ، 3لموافق( ، ) 8لموافق بشدة( ، ) 5تم اعطاء الدرجات اآلتية )    
    غير موافق اطالقًا( . 6غير موافق( ، ) 2)
 -عالقة الفقرة بالدرجة الكلية : -

العالقة  إليجادلغرض اجراء التحليل بهذا االسلوب تم استخدام معامل ارتباط بيرسون     
( استمارة ، 651االرتباطية بين كل فقرة والمجال الذي تنتمي اليه لعينة البحث الكلية البالغة )

ية وتعد هذه الطريقة من اكثر الطرائق استعمااًل في تحليل فقرات االختبارات والمقاييس النفس
بمعرفة فيما اذا كانت كل فقرة من فقرات المقياس تسير في  باألساستهتم  ألنهاوية وذلك بوالتر 

                                                           

 اسماء الخبراء 
 الدكتور فاضل خليل ابراهيم االستاذ -6
 االستاذ الدكتور يوسف حمه صالح -2
 االستاذ الدكتور شوبو طاهر مال عبدهللا -3
 االستاذ الدكتور عمر ابراهيم عزيز -8
 االستاذ الدكتور صابر عبد هللا سعيد -5
 االستاذ الدكتور واثق عمر موسى -1
 االستاذ المساعد الدكتورة احالم اديب عيواص -7
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المسار نفسه الذي يسير فيه المقياس كله ولذلك يعد هذا االسلوب من االساليب الدقيقة في 
  (Allen 1996 , p:124) لفقرات المقياس .         حساب االتساق الداخلي 

العالقة  إليجاد (Person Correlation Coefficient)وباستخدام معامل ارتباط بيرسون     
بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمجال اظهرت المعالجات االحصائية ان 
معامالت االرتباط جميعها دالة احصائيًا وهذا يعني ان كل الفقرات المتضمنة في اداة البحث لها 

 -( يوضح ذلك :2ارتباط مقبول مع المجال الذي ينتمي اليه ضمن مجاالت المقياس والجدول )
 (2جدول )

 معامالت االرتباط على الفقرة مع المجال
 االرتباط ت االرتباط ت االرتباط ت االرتباط ت االرتباط ت
1 33 ,0 31 39 ,0 11 31 ,0 91 31 ,0 121 31 ,0 

2 11 ,0 32 11 ,0 12 39 ,0 92 31 ,0 122 13 ,0 

3 11 ,0 33 32 ,0 13 11 ,0 93 32 ,0 123 12 ,0 

3 12 ,0 33 19 ,0 13 31 ,0 93 32 ,0 123 39 ,0 

1 12 ,0 31 13 ,0 11 11 ,0 91 11 ,0 121 33 ,0 

1 13 ,0 31 39 ,0 11 33 ,0 91 12 ,0 121 30 ,0 

1 39 ,0 31 11 ,0 11 39 ,0 91 31 ,0 121 31 ,0 

2 11, 0 32 12 ,0 12 11 ,0 92 11 ,0 122 11 ,0 

9 31 ,0 39 31 ,0 19 12 ,0 99 12 ,0 129 12 ,0 

10 11 ,0 30 11 ,0 10 31 ,0 100 13 ,0 130 13 ,0 

11 12 ,0 31 12 ,0 11 32 ,0 101 32 ,0 131 12 ,0 

12 39 ,0 32 13 ,0 12 39 ,0 102 31 ,0 132 39 ,0 

13 11 ,0 33 30 ,0 13 31 ,0 103 12 ,0 133 32 ,0 

13 31 ,0 33 32 ,0 13 31 ,0 103 11 ,0 133 11 ,0 

11 31 ,0 31 13 ,0 11 33 ,0 101 33 ,0 131 31 ,0 

11 13 ,0 31 12 ,0 11 31 ,0 101 32 ,0 131 39 ,0 

11 11 ,0 31 11 ,0 11 12 ,0 101 19 ,0 131 31 ,0 

12 12 ,0 32 12 ,0 12 11 ,0 102 31 ,0 132 39 ,0 

19 19 ,0 39 39 ,0 19 39 ,0 109 12 ,0 139 31 ,0 

20 12 ,0 10 12 ,0 20 32  ,0 110 12  ,0 130 12  ,0 

21 31 ,0 11 31 ,0 21 11 ,0 111 13 ,0 131 13 ,0 

22 13 ,0 12 32 ,0 22 11 ,0 112 31 ,0 132 12 ,0 
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 االرتباط ت االرتباط ت االرتباط ت االرتباط ت االرتباط ت
23 19 ,0 13 12 ,0 23 32 ,0 113 11 ,0 133 31 ,0 

23 31, 0 13 11 ,0 23 13 ,0 113 32 ,0 133 11 ,0 

21 31 ,0 11 39 ,0 21 32 ,0 111 39 ,0 131 39 ,0 

21 11 ,0 11 12 ,0 21 12 ,0 111 12 ,0 131 12 ,0 

21 31 ,0 11 33 ,0 21 13 ,0 111 11 ,0 131 11 ,0 

22 12 ,0 12 32 ,0 22 11 ,0 112 39 ,0 132 11 ,0 

29 19 ,0 19 11 ,0 29 13 ,0 119 13 ,0 - - 
30 33 ,0 10 19 ,0 90 12 ,0 120 12 ,0 - - 

 
 -: ثبات االداة

ت الدقة واالتساق في اداء االفراد ، واالستقرار في النتائج عبر الزمن ، فالمقياس ايقصد بالثب    
 الثابت يعطي النتائج نفسها اذا ما طبق على االفراد انفسهم وفي لظروف نفسها ثانية .

 ( 653، ص 6551)عبد الرحمن  
عينة من غير عينة البحث مكونة تم ايجاد ثبات المقياس بطريقة اعادة االختبار ، إذ طبق على 

( تدريسيًا وتدريسية من جامعات )دهوك ، زاخو ، صالح الدين( وبعد فترة اسبوعين اعيد 21)من
 -جات التطبيقين وقد بلغت :تطبيقه على نفس العينة ، ثم استخرجت معامالت االرتباط بين در 

 اساسيات التدريس 1، 11 -
 الكفاءة الشخصية 1، 16 -
 ادارة الصف وتنظيمه 1، 75 -
 االعداد الجيد للدرس 1، 12 -
 تحصيل الطلبة 1، 11 -
 تصميم المهام 1، 12 -
 استثارة الدافعية 1، 13 -
 المجال المعرفي والوجداني والمهاري واالجتماعي 1، 15 -
 ربط التعليم بالحياة  1، 75 -
 مراقبة التعلم 1، 16 -

 وهو معامل ثبات جيد . 1، 18وبلغ الثبات للمقياس بشكل كامل 
وقد تم التحقق من ثبات االداة ايضًا باستخدام طريقة معامل الفا االتساق الداخلي     

Consistency Coefficient Internal ) Alppha ) 
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إذ يعد االتساق الداخلي اساسًا لمعرفة فيما اذا كانت كل فقرة من فقرات المقياس تسير في     
دنا بتقدير جيد للثبات في و المسار نفسه الذي يسير فيه المقياس كله أي ان )معامل الفا( يز 

 (Nunnally 1978 ,p: 230)                         واقف .                     اغلب الم
ايجاد الثبات بهذه  الطريقة تم اعتماد االستمارات نفسها المستخدمة في االجراء االول  وألجل   

( وهي قيمة ثبات عالية يمكن االعتماد 1، 11ثم استعملت )معادلة الفا( وقد بلغ معامل الثبات )
 (631، ص 6552)داود .ورد في االدبيات عليها حسب ما 

 
 -: تطبيق االداة

( فقرة تم تطبيقها على افراد العينة من 681الداة جاهزة والبالغة فقراتها)اصبحت ابعد ان     
 . 8/1/2166الى  6/8/2166الفترة الممتدة ما بين 

 
 -: الوسائل االحصائية

   ((Person correlation coefficient)معمل ارتباط بيرسون -6
 (Alppha Coefficient for Internal)معامل افا لالتساق الداخلي -2
 لعينة واحدة  (t-test)االختبار التائي  -3
 لعينتين مستقلتين . (t-test)االختبار التائي -8
 تحليل التبين االحادي .-5
 (LCD) يبار اقل فرق معنو تر شيفيه واخاختبا-1
 

 -: عرض النتائج ومناقشتها
ما طبيعة التصورات )ايجابية ، سلبية( لمفاهيم التدريس الفعال عند اعضاء  -: الهدف االول

 الهيئة التدريسية )باختصاص المواد االجتماعية ( في جامعات اقليم كردستان العراق ؟
تحقيق هذا الهدف عولجت البيانات الواردة في البحث والتي حصل عليها من تطبيق  ألجل    

( عضوًا من هيئة التدريس في الجامعات الحكومية 651ة البالغ عددهم )االداة على افراد العين
لعينة واحدة وسيلة احصائية  (t-test)كردستان العراق ، إذ استخدم االختبار التائي  بإقليمالست 

( يوضح 3في الكشف عن داللة الفرق بين االوساط المتحققة واالوساط الفرضية ، والجدول )
 ذلك 
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 (3جدول )
 ألبعادنتائج االختبار التائي لداللة الفرق بين االوساط المتحققة واالوساط الفرضية 

 االستبانة
االنحراف  المتوسط المتحقق البعد

 المعياري
المتوسط 
 مستوى القيمة التائية الفرضي

001 ,0 
 دالة 55، 136 33 3، 817 81، 532 اساسيات التدريس
 دالة 87، 172 31 3، 513 83، 376 الكفاءة الشخصية

 دالة 85، 136 11 7، 615 52، 171 ة الصفر ادا

 دالة 83، 156 81 5، 517 17، 213 االعداد للدرس

 دالة 22، 335 58 61، 155 73، 621 تحصيل الطلبة

 دالة 23، 552 35 1، 611 58، 151 تصميم المهام

 دالة 23، 761 85 5، 611 12، 275 استثارة الدافعية

 النمو المعرفي
 والوجداني

621 ،52 682 ،63 
11 

 دالة 28، 136

 دالة 22، 185 28 5، 132 32، 118 ربط التعليم بالحياة

 دالة 21، 815 35 7، 718 55، 861 مراقبة التعلم

 دالة 331، 665 888 11، 621 126، 715 الدرجة الكلية

 
وتشير هذه النتيجة الى ان افراد العينة عندهم تصورات ايجابية عند مفهوم التدريس الفعال ،     

ومن الجدير بالذكر ان التصورات االيجابية عند اعضاء الهيئات التدريسية ال يعني بالضرورة ان 
ممارسة فقد افراد العينة يمارسون التدريس الفعال في ادائهم ، الن هناك فرقًا بين المفهوم وال

يحمل الفرد مفهومًا ايجابيًا لكنه ال يمارس التدريس بصورة فعالة لسبب وآخر ، وعليه لكي 
نتعرف على مدى ممارسة التدريسيين للتدريس الفعال البد من ان نقف عند اهتماماتهم ، ولهذا 

وعليه تم الهتمامات افراد العينة بعناصر او مكونات التدريس الفعال حاولنا ان نعطي ترتيب 
فراد العينة وطبقًا لما ورد احساب االوساط الموزونة لغرض تحديد الترتيب حسب االولويات عند 

 ( . 8في اجاباتهم عن الفقرات المتضمنة في كل بعد من ابعاد االداة ، وكما موضح في الجدول )
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 (3جدول )
اعضاء هيئة االوساط الموزونة وترتيب ابعاد التدريس الفعال حسب اهتمامات 

 التدريس
 الترتيب المتوسط الموزون عدد الفرات المتوسط المتحقق البعد

 6 8، 862 66 81، 532 اساسيات التدريس
 2 8، 337 61 83، 376 الكفاءة الشخصية

 7 8، 615 22 52، 171 ة الصفر ادا
 5 8، 218 61 17، 213 االعداد للدرس
 61 8، 121 61 73، 621 تحصيل الطلبة
 8 8، 217 63 58، 151 تصميم المهام
 1 8، 656 65 12، 275 استثارة الدافعية
النمو المعرفي 

 والوجداني
621 ،52 22 617 ،8 1 

 5 8، 661 1 32، 118 ربط التعليم بالحياة
 3 8، 212 63 55، 861 مراقبة التعلم

التدريس الفعال ، فقد جاءت  بأبعادهذه النتائج الى وجود نسق الهتمامات التدريسيين وتشير     
التدريس ( يليه االهتمام بالكفاءة الشخصية ومراقبة التعلم  بأساسياتفي المرتبة االولى )االهتمام 

 ثم تصميم المهام واالعداد للدرس .
كردستان  بإقليمهل تختلف تصورات الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية  -: الهدف الثاني

تحقيق هذا الهدف عولجت البيانات  وألجلالعراق لمفاهيم التدريس الفعال تبعًا الختالف الجامعة 
 باستخدام تحليل التباين االحادي فأظهرت النتائج 

وجود فروق ذات احصائية بين متوسطات درجات افراد العينة فيما يخص )اساسيات التدريس(  -
 مي اليها االفراد تبعًا لمتغير الجامعة التي ينت

وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات افراد العينة في بعد )الكفاءة  -
 الشخصية( تبعًا لمتغير الجامعة .

وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات افراد العينة في بعد )اداة الصف( تبعًا  -
 لمتغير الجامعة .
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احصائية بين متوسطات درجات افراد العينة في بعد )االعداد عدم وجود فروق ذات داللة  -
 الجيد للدرس( .

وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات افراد العينة في بعد )تحصيل الطلبة (  -
 تبعًا لمتغير الجامعة .

ام( لعينة في بعد )تصميم المهوجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات افراد ا -
 الجامعة . لمتغير تبعاً 
وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات افراد العينة في بعد )استثارة الدافعية(  -

 تبعًا لمتغير الجامعة .
وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات افراد العينة في بعد )النمو المعرفي  -

 عة.الجاموالوجداني للطالب( تبعًا لمتغير 
وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات افراد العينة في بعد )ربط التعليم  -

 بالحياة( تبعًا لمتغير الجامعة .
وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات افراد العينة في بعد )مراقبة التعلم(  -

 تبعًا لمتغير الجامعة .
 

هل تختلف تصورات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية الست   -: ف الثالثداله
 لمفاهيم التدريس الفعال تبعًا بمتغير الجنس )ذكر ، انثى ( ؟ باإلقليم

تحقيق هذا الهدف عولجت البيانات باستخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين .  وألجل    
جود فرق دال احصائيًا في بعدين هما : ادارة الصف ، فأشارت نتائج المقارنة بين الجنسين الى و 

وتصميم المهام ، ولصالح االناث في حين لم تظهر فروق دالة احصائيًا في االبعاد الثمانية 
 ( يوضح ذلك .5االخرى على وفق متغير الجنس ، والجدول )
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 (1الجدول )
 يين تبعًا لمتغير الجنسنتائج االختبار التائي لداللة الفرق في تصورات التدريس

متوسط  العدد المجموعة البعد
 الدرجات

االنحراف 
مستوى  tقيمة  المعياري

 0,01الداللة
اساسيات 
 التدريس

 ذكور
 اناث

123 
32 

251 ،81 
811 ،85 

572 ،3 
 غير دال 1, 111 3، 115

الكفاءة 
 الشخصية

 ذكور
 اناث

123 
32 

677 ،83 

625 ،88 

715 ،3 

155 ،2 
 دالغير  1, 312

 ذكور ادارة الصف
 اناث

123 
32 

322 ،56 
511 ،58 

251 ،7 
 دال 2, 132 5، 857

 ذكور االعداد للدرس
 اناث

123 
32 

662 ،17 

183 ،17 

117 ،5 

775 ،8 
 غير دال 0, 112

 ذكور تحصيل الطلبة
 اناث

123 
32 

827 ،72 
183 ،75 

333 ،66 
 غير دال 1, 119 7، 251

 ذكور تصميم المهام
 اناث

123 
32 

517 ،53 

536 ،57 

715 ،1 

217 ،8 
 دال 2, 223

 ذكور استثارة الدافعية
 اناث

123 
32 

517 ،16 
811 ،13 

737 ،5 
 غير دال 0, 231 5، 555

 ذكور النمو المعرفي
 اناث

123 
32 

865 ،56 

175 ،58 

662 ،68 

571 ،7 
 غير دال 1, 329

ربط التعليم 
 بالحياة

 ذكور
 اناث

123 
32 

116 ،32 
751 ،33 

866 ،5 
 غير دال 1, 092 3، 175

 ذكور مراقبة التعلم
 اناث

123 
32 

513 ،58 

153 ،57 

321 ،1 

116 ،8 
 غير دال 1, 313

 
ل اتلف تصورات اعضاء الهيئة التدريسية الجامعية لمفاهيم التدريس الفعخهل ت -: الهدف الرابع

 تبعًا لمتغير المشاركة في دورات طرائق التدريس ؟
لتحقيق هذا الهدف استخدمنا االختبار التائي لعينتين مستقلتين فأظهرت النتائج عدم وجود      

فروق دالة احصائيًا في تصورات اعضاء الهيئة التدريسية لمفهوم التدريس الفعال ُيعزى لمتغير 
 ( يوضح ذلك .  1المشاركة في الدورات ، والجدول )
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 (1الجدول )
 داللة الفرق في تصورات التدريسيين تبعًا لمتغير المشاركة في الدوراتنتائج االختبار التائي ل

متوسط  العدد المجموعة البعد
 الدرجات

االنحراف 
مستوى  tقيمة  المعياري

 0,01الداللة
اساسيات 
 التدريس

 مشارك
 غير مشارك

130 
11 

817 ،81 
125 ،85 

511 ،3 
 غير دال 1, 321 2، 118

الكفاءة 
 الشخصية

 مشارك
 مشاركغير 

130 
11 

815 ،83 

375 ،82 

522 ،3 

213 ،3 
 غير دال 1, 203

 مشارك ادارة الصف
 غير مشارك

130 
11 

526 ،56 
375 ،53 

173 ،7 
 غير دال 0, 113 7، 812

 مشارك االعداد للدرس
 غير مشارك

130 
11 

676 ،17 

112 ،11 

571 ،5 

555 ،8 
 غير دال 0, 112

 مشارك تحصيل الطلبة
 غير مشارك

130 
11 

171 ،73 
512 ،73 

182 ،66 
 غير دال 0, 111 7، 216

 مشارك تصميم المهام
 غير مشارك

130 
11 

768 ،58 

512 ،58 

851 ،1 

535 ،8 
 غير دال 0, 010

 مشارك استثارة الدافعية
 غير مشارك

130 
11 

121 ،12 
337 ،18 

357 ،5 
 غير دال 1, 003 5، 188

 مشارك النمو المعرفي
 غير مشارك

130 
11 

582 ،56 

751 ،53 

157 ،63 

251 ،7 
 غير دال 0, 120

ربط التعليم 
 بالحياة

 مشارك
 غير مشارك

130 
11 

172 ،32 
111 ،33 

266 ،5 
 غير دال 0, 091 3، 612

 مشارك مراقبة التعلم
 غير مشارك

130 
11 

817 ،55 

511 ،55 

115 ،1 

356 ،5 
 غير دال 0, 031

هل تختلف تصورات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية الست  -:الهدف الخامس
كردستان العراق لمفاهيم التدريس الفعال تبعًا لمتغير العمر ؟ وبغية تحقيق هذا الهدف تمت  بإقليم

معالجة البيانات احصائيًا باستخدام التباين االحادي . فأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة 
 ( يوضح ذلك .7احصائيًا ، والجدول )
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 (1جدول )
 رات أفراد العينة تبعًا للعمرنتائج تحليل التباين لداللة الفرق في تصو 

 مصدر التباين البعد
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
مستوى 
 الداللة

اساسيات 
 التدريس

بين 
 المجموعات

139 ,20 3 763 ،1 
داخل  غير دال 0, 131

 المجموعات
101 ,

1213 652 211 ،62 

الكفاءة 
 الشخصية

بين 
 المجموعات

322 ,21 6 816 ،1 

داخل  غير دال 0, 121
 المجموعات

013 ,
1211 

353 385 ،62 

بين  ادارة الصف
 المجموعات

111 ,121 3 172 ،86 
داخل  غير دال 0, 221

 المجموعات
109 ,

1192 652 185 ،51 

بين  االعداد للدرس
 المجموعات

223 ,29 6 516 ،5 

داخل  غير دال 0, 323
 المجموعات

331 ,
3110 

353 721 ،31 

بين  تحصيل الطلبة
 المجموعات

021 ,201 3 382 ،11 
داخل  غير دال 0, 193

 المجموعات
311 ,

11123 652 
252 ،
665 

بين  تصميم المهام
 المجموعات

902 ,233 6 517 ،77 

داخل  غير دال 1, 111
 المجموعات

931 ,
10112 

353 751 ،11 

بين استثارة 
 المجموعات

 غير دال 0, 911 11، 785 3 232 ,231
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 مصدر التباين البعد
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
مستوى 
 الداللة

داخل  الدافعية
 المجموعات

901 ,
12193 652 116 ،12 

بين  النمو المعرفي
 المجموعات

392 ,
1230 

6 636 ،
861 

داخل  غير دال 2, 331
 المجموعات

033 ,
21131 

353 133 ،
611 

ربط التعليم 
 بالحياة

بين 
 المجموعات

113 ,33 3 111 ،68 
داخل  غير دال 0, 123

 المجموعات
219 ,

3221 652 535 ،25 

بين  مراقبة التعلم
 المجموعات

312 ,212 6 167 ،71 

داخل  غير دال 1, 119
 المجموعات

311 ,
9131 

353 175 ،11 

هل تختلف تصورات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية الست  -: الهدف السادس
 كردستان العراق لمفاهيم التدريس الفعال تبعًا لمتغير سنوات الخدمة في مجال التدريس ؟  بإقليم
  ( .1تحقيق هذا الهدف عولجت البيانات ، كما موضح في الجدول ) وألجل

 (2جدول )
 نتائج تحليل التباين لداللة الفرق في التصورات تبعًا لسنوات الخدمة في التعليم

مصدر  البعد
 التباين

وع مجم
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  Fقيمة  المربعات

 0,01الداللة
اساسيات 
 التدريس

بين 
 المجموعات

211 ,112 3 555 ،52 
داخل  دال 3, 131

 المجموعات
123 ,

1113 652 828 ،66 

بين الكفاءة 
 المجموعات

 غير دال 1, 121 63، 552 6 31, 211



 

 

 يف التدريس ية الهيئة اعضاء تصورات

 ملفهوم العراق كردس تان اقلمي جامعات

 الفعال التدريس

 ابراهمي همدي كرمي. د.م.أ     

 محمد مجعة جاجان. د.م.أ  

 مسو امحد اسامعيل. م.م

 3172اكنون ال ول ( 71العدد )

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 

633 

مصدر  البعد
 التباين

وع مجم
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  Fقيمة  المربعات

 0,01الداللة
داخل  الشخصية

 المجموعات
292 ,

1210 
353 812 ،62 

بين  ادارة الصف
 المجموعات

119 ,291 3 353 ،51 
داخل  غير دال 1, 919

 المجموعات
311 ,

1391 652 571 ،85 

االعداد 
 للدرس

بين 
 المجموعات

110 ,100 6 551 ،33 

داخل  غير دال 1, 091
 المجموعات

310 ,
3193 

353 123 ،31 

تحصيل 
 الطلبة

بين 
 المجموعات

019, 11 3 121 ،22 
داخل  غير دال 0, 121

 المجموعات
333 ,

11113 652 751 ،
667 

بين  تصميم المهام
 المجموعات

221 ,19 6 258 ،23 

داخل  غير دال 0, 339
 المجموعات

111 ,
10311 

353 775 ،11 

استثارة 
 الدافعية

بين 
 المجموعات

109 ,32 3 516 ،62 
داخل  غير دال 0, 112

 المجموعات
333 ,

12110 652 631 ،15 

بين  النمو المعرفي
 المجموعات

210 ,1 6 117 ،2 

داخل  غير دال 0, 012
 المجموعات

133 ,
21111 

353 838 ،
671 

بين ربط التعليم 
 المجموعات

 غير دال 0, 011 6، 327 3 3, 922
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مصدر  البعد
 التباين

وع مجم
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  Fقيمة  المربعات

 0,01الداللة
داخل  بالحياة

 المجموعات
320 ,

3919 652 625 ،21 

بين  مراقبة التعلم
 المجموعات

310 ,11 6 121 ،26 

داخل  غير دال 0, 313
 المجموعات

931 ,
9213 

353 711 ،16 

 
وتدل هذه النتائج على وجود فرق دال احصائيًا في بعد واحد وهو أساسيات التدريس ، وعليه     

استخدم اختبار شيفيه البعدي للكشف عن مواقع الفروق ، فأظهرت النتائج ان الفروق الدالة 
( 1، 15الزوجية . فهناك فرق دال احصائيًا عند مستوى داللة ) المقارناتتنحصر في اثنتين من 

( سنوات ومتوسط 1-6بين متوسط درجات المجموعة االولى التي لها سنوات خدمة تتراوح بين )
( سنة ولصالح المجموعة 28-67التي لها سنوات خدمة تتراوح بين )درجات المجوعة الثالثة 

( بين متوسط درجات 1، 15الثالثة ، وكذلك هناك فرق دال احصائيًا عند مستوى داللة )
( سنوات ومتوسط درجات المجموعة 1-6التي لها سنوات خدمة تتراوح بين ) المجموعة االولى

( سنة ولصالح المجموعة الرابعة ، والجدول 32-25الرابعة التي لها سنوات خدمة تتراوح بين )
 ( يوضح ذلك 5)

 (9الجدول )
التدريس تبعًا لسنوات  ألساسياتخالصة المقارنات باستخدام اختبار شيفيه البعدي 

 الخدمة

متوسط  العدد المجموعة حسب السنوات
 (0, 01) للمقارنةمستوى الداللة  متوسط الدرجات الدرجات

 الفرق دال مع الثالثة والرابعة  85، 1235 56 ( سنة1-6االولى )

غير دال عند المقارنة مع باقي  81، 6251 81، 6251 32 ( سنة61-5الثانية )
 المتوسطات

 الفرق دال مع االولى 85، 1125  67 ( سنة28-7الثالثة )

 الفرق دال مع االولى 85، 1175  61 ( سنة32-25الرابعة )
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يسية في الجامعات الحكومية الست ر هل تختلف تصورات أعضاء الهيئة التد -: الهدف السابع
المتخرج منها )جامعة في باقليم كردستان العراق لمفاهيم التدريس الفعال تبعًا لمتغير الجامعة 

 االقليم ، جامعة عراقية ، جامعة من بلد اجنبي ( ؟
ولغرض تحقيق هذا الهدف لجأ الباحث الى معالجة البيانات احصائيًا باستخدام تحليل التباين     

 ( يوضح ذلك .61االحادي . فأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة في كل االبعاد ، والجدول )
 
 (10جدول )

 لجامعة التي تخرج منهاتائج تحليل التباين لداللة الفرق في التصورات تبعًا لن

مصدر  البعد
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  Fقيمة  المربعات

 الداللة
اساسيات 
 التدريس

بين 
 المجموعات

111 ,11 2 711 ،7 
داخل  غير دال 0, 131

 المجموعات
213 ,

1219 653 267 ،62 

الكفاءة 
 الشخصية

بين 
 المجموعات

230 ,30 3 821 ،21 

داخل  غير دال 1, 112
 المجموعات

191 ,
1211 

356 617 ،62 

بين  ادارة الصف
 المجموعات

011 ,130 2 111 ،71 
داخل  غير دال 1, 393

 المجموعات
202 ,

1123 653 228 ،51 

بين  االعداد للدرس
 المجموعات

313 ,10 3 612 ،25 

داخل  غير دال 0, 229
 المجموعات

211 ,
3139 

356 356 ،31 

بين  تحصيل الطلبة
 المجموعات

139 ,101 2 778 ،51 
داخل  غير دال 0, 331

 المجموعات
221 ,653 265 ،
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مصدر  البعد
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  Fقيمة  المربعات

 الداللة
11121 665 

بين  تصميم المهام
 المجموعات

309 ,112 3 655 ،51 

داخل  غير دال 0, 231
 المجموعات

131 ,
10213 

356 658 ،17 

استثارة 
 الدافعية

بين 
 المجموعات

329 ,112 2 265 ،51 
داخل  غير دال 0, 111

 المجموعات
112 ,

12123 653 611 ،13 

بين  النمو المعرفي
 المجموعات

212 ,121 3 535 ،53 

داخل  غير دال 0, 131
 المجموعات

112 ,
21123 

356 785 ،
673 

ربط التعليم 
 بالحياة

بين 
 المجموعات

911 ,21 2 515 ،63 
داخل  غير دال 0, 139

 المجموعات
912 ,

3291 653 877 ،25 

بين  مراقبة التعلم
 المجموعات

331 ,11 3 111 ،31 

داخل  غير دال 0, 132
 المجموعات

120 ,
9211 

356 511 ،11 

 
هل تختلف تصورات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية الست  -: الهدف الثامن

لمفاهيم التدريس الفعال تبعًا لمتغير اللقب العلمي : )مدرس مساعد ، مدرس ، استاذ  باإلقليم
مساعد ، استاذ ( ؟ ولغرض تحقيق هذا الهدف لجأ الباحث الى معالجة البيانات احصائيًا 

ين االحادي . فأظهرت النتائج وجود فروق دالة في احد االبعاد وهي الكفاءة باستخدام تحليل التبا
 ( يوضح ذلك .66الشخصية ، والجدول )
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 (11جدول )
 لقب العلميتبعًا ل التدريسيين نتائج تحليل التباين لداللة الفرق في تصورات

مصدر  البعد
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  Fقيمة  المربعات

 0,01الداللة
اساسيات 
 التدريس

بين 
 المجموعات

391 ,21 3 618 ،5 
داخل  غير دال 0, 110

 المجموعات
339 ,

1211 652 265 ،62 

الكفاءة 
 الشخصية

بين 
 المجموعات

920 ,121 6 317 ،82 

داخل  دال 3, 122
 المجموعات

111 ,
1111 

353 116 ،66 

بين  ادارة الصف
 المجموعات

330 ,102 3 663 ،38 
داخل  غير دال 0, 111

 المجموعات
223 ,

1121 652 112 ،51 

االعداد 
 للدرس

بين 
 المجموعات

112 ,13 6 511 ،8 

داخل  غير دال 0, 119
 المجموعات

101 ,
33121 

353 121 ،31 

تحصيل 
 الطلبة

بين 
 المجموعات

221 ,111 3 582 ،31 
داخل  غير دال 0, 331

 المجموعات
109 ,

11112 652 172 ،
665 

بين  تصميم المهام
 المجموعات

293 ,22 6 836 ،5 

داخل  غير دال 0, 132
 المجموعات

139 ,
10312 

353 681 ،11 

بين استثارة 
 المجموعات

 غير دال 1, 111 52، 686 3 211, 322
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مصدر  البعد
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  Fقيمة  المربعات

 0,01الداللة
داخل  الدافعية

 المجموعات
121 ,

12110 652 131 ،12 

بين  النمو المعرفي
 المجموعات

192 ,112 6 536 ،
267 

داخل  غير دال 1, 211
 المجموعات

233 ,
1112 

353 135 ،
676 

ربط التعليم 
 بالحياة

بين 
 المجموعات

119 ,113 3 221 ،56 
داخل  غير دال 2, 013

 المجموعات
233 ,

3112 652 167 ،28 

بين  مراقبة التعلم
 المجموعات

313 ,131 6 711 ،85 

داخل  دالغير  0, 111
 المجموعات

113 ,
9201 

353 515 ،11 

وبما ان نتائج التحليل أشارت إلى وجود فروق دالة في ُبعد الكفاءة الشخصية عليه استخدم     
الباحث اختبار شفيه البعدي للتعرف على مواقع الفروق من خالل المقارنات الزوجية بين اوساط 
الدرجات ، لكن اختبار شفيه لم تكشف عن تلك الفروق ؛ ولهذا لجأ الباحث الى استخدام أقل 

 -وتبين اآلتي : (LSD)فرق معنوي 
( بين متوسط درجات المجموعة االولى 1، 15وجود فرق دال احصائيًا  عند مستوى ) -6

)المدرسين المساعدين( ومتوسط  درجات المجموعة الثانية )المدرسين( ، ولصالح المجموعة 
 الثانية 

المجموعة االولى  ( بين متوسط درجات1، 15وجود فرق دال احصائيًا  عند مستوى ) -2
)المدرسين المساعدين ( ومتوسط درجات المجموعة الثالثة )االساتذة المساعدين( ، ولصالح 

 ( يوضح ذلك .62المجموعة الثالثة . والجدول )
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 (12جدول )
 نتائج المقارنات الزوجية لتصورات التدريسيين تبعًا للقب العلمي

متوسط  العدد المقارنات
 الدرجات

الفرق بين 
 الوساطا

 مستوى الداللة
0,01 

 مجموعة المدرسين المساعدين
 مجموعة المدرسين

101 
33 

231 ,32 
 دال 1, 113- 33, 111

 مجموعة المدرسين المساعدين
 مجموعة االساتذة المساعدين

101 
13 

231 ,32 
 دال 2, 329- 31, 230

 مجموعة المدرسين المساعدين
 مجموعة االساتذة

101 
3 

231 ,32 
 غير دال 1, 111 31, 111

 مجموعة المدرسين
 مجموعة االساتذة المساعدين

33 
13 

111 ,33 
 غير دال 0, 111- 31, 230

 مجموعة المدرسين
 مجموعة االساتذة

33 
3 

111 ,33 
 غير دال 2, 239 31, 111

 مجموعة االساتذة المساعدين
 مجموعة االساتذة

13 
3 

230 ,31 
 غير دال 3, 113 31, 111

متوسطات لجدير بالذكر أن متوسط درجات المجموعة الرابعة )االساتذة( كانت اقل اومما هو 
إلى أن أفراد العينة ممن يحملون لقب مقارنة ببقية المراتب العلمية ، ويعزي الباحث ذلك 

االستاذية هم من المتقدمين في السن وغالبًا ما يفتقرون إلى المهارات التقنية المتعلقة باستخدام 
يت ، والحاسوب ، ويتميزون باعتمادهم على الطرائق التقليدية في التدريس ، ولهذا جاءت االنترن

 تصوراتهم عن التدريس الفعال أقل ايجابية موازنة بالمراتب العلمية الثالث االخرى .
 

 مناقشة النتائج : –ثانيًا 
( يتبين وجود فروق دالة احصائيًا في الدرجة الكلية وفي كل االبعاد 3من مالحظة الجدول )    

( ودرجة 1، 116البحث ، وكانت القيم التائية المحسوبة دالة عند مستوى داللة ) ألداةالمكونة 
ه النتائج إلى ان افراد العينة عندهم تصورات ايجابية عن مفهوم ذ( . وتشير ه655حرية )

نقبل الفرضية البديلة االولى القائلة : )لدى أعضاء الهيئة التدريسية لتدريس الفعال . وعليه ا
 . تصورات ايجابية نحو مفهوم التدريس الفعال( باإلقليمفي الجامعات الحكومية الست 
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ويمكن تفسير هذه النتيجة في أن أعضاء الهيئات التدريسية في اقسام الجغرافية والتاريخ     
عات اقليم كردستان العراق يحملون مفاهيم ايجابية عن التدريس الفعال ؛ الن عندهم الرغبة بجام

في عملهم ، باعتبار ان التدريس في الجامعة تعد من المهن الراقية ، وتحظى بمكانة اجتماعية ، 
وكذلك الن أغلب الجامعات هي حديثة العهد ، وتحظى بدعم وتشيع الدولة أو مؤسسات المجتمع 

فالتدريسي الجامعي يحظى بالقبول االجتماعي ، والمكانة ، واالحترام والتقدير ، وكل ذلك من  ،
شأنه أن يؤدي إلى امتالك تصورات ايجابية عن التدريس ، ثم يؤدي إلى دفع التدريسي باتجاه 

 ي . الفاعلية في تدريسه ، وعمله في الجامعة . كما أن التصورات االيجابية ترتبط بالرضا الوظيف
ومن جانب آخر فإن هذه النتيجة تختلف من نتائج بعض الدراسات ، فعلى سبيل المثال ال     

( إلى أن مستوى إدراك المعلمين لمفهوم التدريس الفعال 2112الحصر أشارت دراسة )الصغير ، 
( 2112كان منخفضًا ، وقد يعود هذا االختالف بين نتائج البحث الحالي ودراسة )الصغير ، 

ى : اختالف العينات ، والبيئة ، وكذلك عامل الوقت ، فاليوم توفر التقنيات الفرصة أمام إل
التدريسيين وخاصة في الجامعات الفرصة لالطالع على المفاهيم المتعلقة بالتدريس ، 

تطوير  لألنترنيتواستراتيجياته ، وطرائقه . إذ يتمكن التدريسي الجامعي من خالل استخدامه 
 مهاراته التدريسية ، واكتساب المفاهيم المتعلقة بالتدريس الفعال .

( أن التدريسيين في الجامعات الحكومية الست 8ول )دوأظهرت النتائج المعروضة في الج    
كردستان العراق يعطون أهمية في المرتبة االولى لبعد أساسيات التدريس ، وفي المرتبة  بإقليم

الكفاءة الشخصية ، يلي ذلك في المرتبة الثالثة اهتمامهم بمراقبة التعليم . اما الثانية يهتمون ب
تصميم المهام فقد احتل المرتبة الرابعة ضمن اهتمامات أفراد العينة ، يلي ذلك في المرتبة 
الخامسة االعداد للدرس ، وجاء االهتمام بالنمو المعرفي والوجداني واالجتماعي للطالب بالمرتبة 

سة ضمن اهتمامات التدريسيين ، في حين جاءت ادارة الصف في المرتبة السابعة ، الساد
واستثارة الدافعية في المرتبة الثامنة ، وفي المرتبة التاسعة جاء ربط التعليم بالحياة ، وأخيرًا في 

 المرتبة العاشرة من اهتمامات التدريسيين ورد تحصيل الطلبة .
الهتمامات التدريسيين من أفراد العينة يلقي الضوء على االداء وال شك في أن هذا الترتيب     

فعلي والممارسات اليومية في القاعات الدراسية في الجامعات ، ولو حاولنا أن نقارن هذه لا
االهتمامات مع ما ورد في االدبيات عن اهتمامات التدريسيين في التدريس الفعال فإّن مثل هذه 

عالية التدريس في جامعات االقليم . فقد ركزت الدراسات التي فالموازنة تتبين بوضوح مدى 
اجريت على فاعلية االداء التعليمي الجامعي حول العالقة المرتبطة بما قبل العملية التعليمية 
الجارية خالل المحاضرة ، كتمكن عضو هيئة التدريس من المادة العلمية التي يقوم بتدريسها ، 

يطية ، وسلوكيات أعضاء هيئة التدريس داخل المحاضرة لها أهمية واتجاهاته ، وقدراته التخط
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خاصة ، كما أن عمليات التخطيط الجيد ، واالتجاهات الحسنة والسوية لعضو هيئة التدريس ال 
 تكون ذات جدوى إال إذا ترجمت الى سلوكيات صفية فاعلة يمكن ان تحدث تغيرًا هادفًا .

في تصورات أعضاء هيئة التدريس تبعًا لمتغير الجامعة التي وتشير النتائج الى وجود فروق دالة 
نرفض الفرضية الصفرية الثانية القائلة : ) ال توجد فروق معنوية بين ينتمون إليها عليه 

مختلفة على مقياس تصورات التدريسيين لدرجات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ا
  . لمفهوم التدريس الفعال (

( تشير إلى وجود فرق دال بين درجات الذكور 5وبما أن النتائج المعروضة في الجدول )    
نرفض الفرضية الصفرية ودرجات االناث في بعدي : إدارة الصف ، وتصميم المهام ، عليه 

الثالثة القائلة : ) ال توجد فروق معنوية بين درجات الذكور واالناث من أعضاء الهيئة 
 .  لجامعات على مقياس تصورات التدريسيين لمفهوم التدريس الفعال (التدريسية في ا

( عدم وجود فروق دالة بين االعمار المختلفة 7كما أظهرت النتائج المعروضة في الجدول )    
نقبل الفرضية الصفرية الخامسة في درجاتهم على المقياس المستخدم أداة في البحث ؛ لذا 

وية بين درجات الفئات العمرية المختلفة من أعضاء الهيئة القائلة : )ال توجد فروق معن
  التدريسية في الجامعات على مقياس تصورات التدريسيين لمفهوم التدريس الفعال (

( على عدم وجود فروق دالة في درجات افراد 61ودلت النتائج المعروضة في الجدول )    
نقبل لى الجامعة التي تخرج منها ؛ لذا العينة على المقياس المستخدم أداة في البحث يعزي إ

الفرضية الصفرية السابعة القائلة : ) ال توجد فروق معنوية بين درجات الذين تخرجوا من 
ت االجنبية من اعضاء الهيئة التدريسية على اجامعات االقليم والجامعات العراقية والجامع

 .  مقياس تصورات التدريسيين لمفهوم التدريس الفعال(
( إلى وجود فروق دالة في بعد 62و  66واخيرًا أشارت النتائج المعروضة في الجدولين )    

نرفض الفرضية الصفرية الثامنة الكفاءة الشخصية ُيعزى إلى متغير اللقب العلمي ، عليه 
القائلة : )ال توجد فروق معنوية بين درجات : المدرسين المساعدين , والمدرسين , واالساتذة 

, واالساتذة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات على مقياس تصورات المساعدين 
 . التدريسيين لمفهوم التدريس الفعال (

وفي ضوء نتائج البحث نوصي بضرورة اعادة النظر في خطط وبرامج اعداد التدريسيين في     
الجامعات حتى تتفق مع متطلبات عصر المعلوماتية والتنويع في استراتيجيات واساليب تدريس 

مدرسين اكفاء قادرين على حسن االختيار  إلعدادالمواد االجتماعية )التاريخ ، والجغرافية( 
ف اثناء تولي مهام التدريس في الكليات ، وعقد ورش تدريبية ومؤتمرات علمية لمناقشة والتصر 

التدريسيين في الجامعات مع اشراك الطلبة في ذلك واالهتمام بتوفير  وتأهيلمتطلبات اعداد 
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الوسائل التعليمية والتقنيات التربوية في الكليات وضمان سهولة تطبيق استراتيجيات التعليم الفعال 
 والذي يدفع اعضاء الهيئة التدريسية لالستفادة من تلك التقنيات لتطوير مهاراتهم التدريسية .

ونقترح اجراء دراسة حول فاعلية الدورات التي تقيمها الجامعات في تنمية المهارات التدريسية     
ت للتدريس عند اعضاء الهيئات التدريسية في الكليات ودراسة مقارنة لتحديد افضل االستراتيجيا

 الفعال واكثرها فاعلية في الحياة الجامعية .
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Abstract 

    The Present research aims at identifying the teaching staffs (Positive 

and negative) concepts of active teaching in the universities of Kurdistan 

region of Iraq (Social sciences) . it also aims at specifying whether there 

statistics indicative differences in these concepts according to the 

variables of the variables of the universities to which the staff members 

belog. Their sex , age , participation in the courses of methodology , the 

universities from which they graduated , their years of service in higher 

education and their academic titles .  

    The data of the study consist of (156) instructors of both sexes who 

constitute% 84,8 of the original society . The research has been based on 

a scale designed by the researcher , This scale includes (148) items 

distributed among (10) constituents of active teaching . The validity of 

the scale has been tested and verified . When dealing with the data 

statistically by using the t-test of one sample and two separate samples 

and analyzing the unilateral difference,scheffe's test and the Least 

significant difference , the results have shown that the staff members of 

the sample have positive concepts of the active teaching . 


