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 شكر وتقدیر
والصالة والسالم على  اإلنجازالحمد هللا رب العالمین الذي أعانني على هذا 

  .أفضل الخلق سیدنا الهادي األمین محمد بن عبداهللا 
    

مشرفي األستاذالدكتور  إلىیسرني أن أتقدم بوافر الشكر والتقدیر 
محمودالحدیدي، على متابعته الحثیثة لي، والذي كان له بالغ األهمیة في 

  .هذه الرسالة، فقد كان خیر معین إتمام
  

األستاذ الدكتور غازي خلیفة واألستاذ الكریمة  وأشكر أعضاء اللجنة
لتفضلهم بقبول مناقشة الدكتور محمود الحدیدي والدكتور محمد العبسي 

في  إسهامهملهم  اً بداء مالحظاتهم القیمة علیها، مقر إ هذه الرسالة و 
  .تقویمها

كما أتقدم بالشكر ألساتذتي الكرام، وأخص بالذكر األستاذ الدكتورغازي 
واألستاذ الدكتور جودت المساعید لما ،بمالحظاته القیمة تابعنيذي خلیفة ال

لبدایة هذا الدراسة،والدكتور عبد الرؤوف زهدي  إرشاديأثر في  له من كان
  .الذي كان خیر میسر وأفضل ناصح لي

  فلكم مني جمیعا كل الشكر والتقدیر

  الباحث
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لى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل   وإ
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درجة ممارسة معلمي مبحث المحاسبة المحوسبة لنموذج غاالوي للتفاعل الصفي 

  األردنیةللمرحلة الثانویة 
  عدادإ

  ریالة باسل أحمد أبو
  شرافإ

  األستاذ الدكتور محمود عبد الرحمن الرحیم

  الملخص

لى تعرف درجة ممارسة معلمي مبحث المحاسبة المحوسبة لنموذج غاالوي إهدفت هذه الدراسة    
  .الصفي للمرحلة الثانویة األردنیةللتفاعل 

بیة لواء تكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمي مبحث المحاسبة المحوسبة في مدیریة تر    
بلغ عدد المعلمین  ،عینة عشوائیة طبقیة ختیاراوتم  ،معلما ومعلمة) 43(القویسمة البالغ عددهم 

  .معلمة) 17(معلما و) 13(منهم  ،معلما ومعلمة) 30(فیها

قام الباحث بإعداد بطاقة مالحظة بدرجة ممارسة معلمي مبحث المحاسبة المحوسبة لنموذج    
وللتأكد من صدق األداة  ،فقرة) 20(وتكونت من ،غاالوي للتفاعل الصفي للمرحلة الثانویة األردنیة

 ،تم عرضها على مجموعة من المحكمین وذوي الخبرة من أجل الحكم على صالحیة البطاقة
والدرجة العلمیة  ،ق من ثبات البطاقة قام الباحث ومالحظ آخر متكافئان من حیث الخبرةوللتحق

  ).0.86(وباستخدام معادلة هولستي حسب معامل ثبات المالحظة ،بمالحظة عینة استطالعیة

لحساب المتوسطات الحسابیة  SPSSلإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام برمجیة    
) ت(اختبار ستخداماوكذلك  ،والرتب الخاصة بدرجة الممارسة لنموذج غاالوي المعیاریة نحرافاتالوا
)t-test(، وكشفت الدراسة عن النتائج التالیة:  
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درجة ممارسة معلمي مبحث المحاسبة المحوسبة لنموذج غاالوي للتفاعل الصفي للمرحلة  - 1
  .ردنیة كانت متوسطةألالثانویة ا

لدرجة ممارسة معلمي مبحث ) a≥0.05(یة عند مستوى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ - 2
, ردنیة، تبعا لمتغیر الجنسألالمحاسبة المحوسبة لنموذج غاالوي للتفاعل الصفي للمرحلة الثانویة ا
حیث كانت الفروق لصالح , في جمیع مجاالت أداة الدراسة باستثناء مجال االستجابة واإلهمال

  .المعلمات مقارنة بالمعلمین

لدرجة ممارسة معلمي مبحث ) a≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى عدم  - 3
  .ردنیة، تبعا لمتغیر الخبرةألالمحاسبة المحوسبة لنموذج غاالوي للتفاعل الصفي للمرحلة الثانویة ا

، نموذج غاالوي للتفاعل الصفي، ممارسة معلمي مبحث المحاسبة المحوسبة: الكلمات المفتاحیة
  األردنیةالثانویة مرحلة ال
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ABSTRACT 

    This study aimed to recognize the degree of Practicing Gallawi Model of Classroom 

Interaction  by teachers of Computerized Accounting Subject For Secondary School 

Stage in Jordan. 

   The study population consisted of all teachers of computerized accounting in 

Qweismeh's Educational Directorate (43 teachers), a stratified random sample was 

selected, the number of teachers was 30 teachers, including 13 male teachers and 17 

female teacher. 

   The researcher prepared a note tag on the practice degree of Galloway's model for 

classroom interaction by teachers of computerized accounting at the Jordanian 

secondary stage, which was consisted of (20) items, and to ensure the authenticity of the 

tool,it was presented to a group of experienced arbitrators in order to judge the validity 



 م 

 

 

of the card, and to verify the card stability. The researcher and another 

observantequivalent in terms of expertise and the scientific degree observed an 

exploratory sample, using Holst equation with an observation stability coefficient of 

(0.86). 

To answer the study questions, the SPSS software was used to calculate averages, 

standard deviations, and the level of practice degree of Galloway 's model, as well as the 

use of the (t-test), and the study revealed the following results: 

1. The practice degree of Galloway's model for classroom interaction by teachers of 

computerized accounting at the Jordanian secondary stage was moderate. 

2. There were no statistically significant differences at the level of (0.05≥α) for the 

practice degree of Galloway's model for classroom interaction by teachers of 

computerized accounting at the Jordanian secondary stage, depending on the sex 

variant,In all fields of the study tool, except for the field of response and neglect, where 

the distinctions were for the female teachers compared to male teachers. 

3. There were no statistically significant differences at the level of (0.05≥ α) for the 

practice degree of Galloway's model for classroom interaction by teachers of 

computerized accounting at the Jordanian secondary stage, depending on the experience 

variant. 

Keywords: Practicing Gallawi Model, Computerized Accounting Subject,  Secondary 

School Stage in Jordan. 
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  الفصل األول                               

وأهمیتها خلفیة الدراسة 
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  الفصل األول                               

  وأهمیتهاخلفیة الدراسة 

  :مقدمة

والذي یتطلب وجود عناصر االتصال  نسانيإلتصاالالامن أشكال  تمثل عملیة التعلیم شكالً    

فهناك المرسل الذي یكون غالبا المعلم والعنصر الثاني المستقبل أال وهو الطالب ویكون  ;األربعة

 ;للمستقبل من خالل عنصر رابع هإیصالالعنصر الثالث الرسالة متمثال بالمحتوى التعلیمي المراد 

لفظیة ویمكن التأكد من نجاح عملیة االتصال هذه من أال وهو وسائل االتصال اللفظیة وغیر ال

  . خالل عملیة التغذیة الراجعة التي تؤكد وصول الرسالة للمستقبل من عدمها

بأن نجاح العملیة التربویة داخل الصف ) 149:2004(والطویسي والسلطاني الخطابیةویرى    

وإلحداث هذا االتصال بین  ،یمیةیتوقف على مدى ما یجري بین المعلم وطالبه في المواقف التعل

ال بد من توفر البیئة المناسبة والمشجعة على التفاعل سواء  ،وبین الطالب انفسهم ،المعلم وطالبه

بالجو االجتماعي واالنفعالي الذي یسود غرفة الصف  مأما یتعلق منها بتنظیم  األمور المادیة 

  . التفاعل الصفيو الستمرار االتصال  لبةویطلق على جمیع األنشطة المتبعة من قبل المعلم والط

 ،ألنها عملیة تفاعلیة بین مجموعة من الموارد المادیة والبشریة ;ن عملیة التعلیم عملیة معقدةإ

التعامل  نإفمن جهة الطالب ،التعلیم الذي یثیر هذا التعقید هو أساس عملیة  طالبفوجود معلم و 

كانت أسواء  ،الصف الواحد من عدة نواحي بةهي عملیة صعبة لوجود اختالفات بین طل بةمع الطل

وكذلك  ،االجتماعي واالقتصادي  اهماختالف مستو  أم،على مستوى قدرات الطلبة واستعداداتهم
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ما یسمى  أي;الصف الواحدبة هو االختالفات الجسمیة والشخصیة بین طل ;یوجد عامل مهم

  .بالفروق الفردیة

توجد اختالفات متعددة بین المعلمین على مستوى المبحث  ،كذلك األمر،أما بالنسبة للمعلم   

  :ومن هذه األمور ،نفسه لمستوى الدراسيلحتى المعلمین على مستوى المباحث المختلفة  أوالواحد 

وكذلك  ،هماختالف دافعیة التعلیم بین ,ومن العوامل المهمة ،اختالف قدرات المعلمین وخبراتهم

  . وزیادة مستوى الدافعیة عند المتعلمین للتعلم  إثارةعلى  همقدراتماختالف 

 ،هانفسأما بالنسبة للموارد المادیة المتاحة فإنها تختلف بین مدرسة وأخرى في المنطقة التعلیمیة   

المتوفرة  التي تساعد في كفاءة  اإلمكاناتوذلك الختالف مستوى   ;أخرى إلىمنطقة تعلیمیة  ومن

  .وفاعلیة عملیة التعلیم 

أهداف  إنجازفي سبیل  ستخدامهااالدافعیة على أنها وسیلة یمكن ) 210:2013(ویعرف سالمة   

نشاطات دون  إلىفتوجه انتباهه  ،ألنها على عالقة بمیول المتعلم ،تعلیمیة محددة بشكل فعال

 ،معززات تؤثر في سلوكه إلىوهي أیضا على عالقة بحاجات المتعلم فتحول المثیرات  ،أخرى

  .العمل بشكل جید إنجازوتحثه على 

هو  ;ن العالقة  بین المعلم والطالب  تكون من خالل شيء مشتركأ;ومن المتعارف علیه      

لكل  ینوح من خالل الكتاب المدرسي ودلیل المعلم المخصصالمنهاج الدراسي الذي یترجم بوض

و على مستوى أ،كثیر من الفوارق في محتوى المبحث الواحدالتظهر وفي هذا الجانب  ,مستوى دراسي

  . وذلك فیما یخص المحتوى وأجزاءه الرئیسة والفرعیة  ،المباحث المتعددة
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كما أن له أثرا إیجابیا  ،أن للتفاعل الصفي دورا مهما في العملیة التعلیمیة التعلمیة ویرى التربویون

على عملیة التعلیم والتعلم، ویمكن إیجاز ذلك الدور في مساعدة المعلم على تطویر طریقته في 

 تجاهاتاویساعد على اكتساب التالمیذ ،كمایزید من حیویة التالمیذ في الموقف التعلیمي ،التدریس

وأخیرا یرفع من مستوى  ،ویؤدي إلى ترغیب الطالب في المادة الدراسیة ،إیجابیة تجاه المعلم

  .تحصیل التالمیذ

وال  ،اإلصغاءأن یتقن مهارة أن الدراسات تشیر أن على المعلم ) 100:1998(یرى منسيو    

تكوین انطباع عني یبل سكوت المعلم أو امتناعه عن الكالم أثناء تحدث الطالب  اإلصغاءیعني 

أي أن المعلم الفعال هو القادر على تزوید  ،حقیقي لدیهم بحیث یشعرون بتفهمه لهم واهتمامه بهم

  . طالبه بالتغذیة الراجعةالمناسبة في الوقت المناسب

والتي تكون بالضرورة بحاجة  ،عداد المادة التعلیمیة هي المخرج الرئیس إلعداد المنهاجإن عملیة إ

لى إللوصول  ،ن التغذیة الراجعة التي توفرها عملیة التطبیق والتنفیذ للمادة التعلیمیةفادة مإللى اإ

وتقدیم التوصیات المفیدة على مستوى المعلم وأسلوبهالتدریسي  ،نموذج التفاعل الصفي األفضل

 ومحاولة توفیرها والذي یرفع من مستوى التفاعل ،والوسائل التعلیمیة المناسبة الواجب استخدامها

مصممي ومعدي المناهج على تعدیل وتطویر و كما تساعد خبراء  ،فضل الحدودألى إالصفي 

یجاد مناخ تعلیمي یتمیز إمناهجهم لمساعدة أطراف العملیة التعلیمیة التعلمیة المباشرین على 

  .باإلیجابیة
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والحاالت العملیة التي , واألنشطة, یتضمن مبحث المحاسبة المحوسبة الكثیر من التمارین   

, وهذا یتطلب تغذیة راجعة من قبل المعلم لطلبته, تتطلب تفاعل الطلبة مع المعلم بشكل مستمر

  .وغیر اللفظیة یتأكد الطلبة من صحة اجاباتهم من عدمها, ومن خالل ردود أفعال المعلم اللفظیة

وهي  ،على معلمي المادة في تحسین أدائهم في غرفة الصف اإلیجابيمما سیكون له األثر       

دعوة للمختصین ببناء المناهج وتطویرها لالهتمام بتحقیق التفاعل الصفي الفعال من خالل 

عادة تربیة كما ستكون هذه الدراسة دعوة للجهات المعنیة في وزارة ال ،النظر بأجزاء المحتوى تعدیلوإ

 ،والتواصل مع الطلبة ،االتصالوالتعلیم لتصمیم برامج تدریب للمعلمین لرفع سویتهم في مهارات 

درجة وبناء على ما تقدم تأتي هذه الدراسة للكشف عن ,غیر لفظیة معهم سلوكیاتواستخدام 

ممارسة معلمي مبحث المحاسبة المحوسبة لنموذج غاالوي للتفاعل الصفي للمرحلة الثانویة 

  .األردنیة

  :مشكلة الدراسة

ي والت لمبحث المحاسبة المحوسبةواقع نتائج الطلبة في الثانویة العامة لمراجعة الباحث  من خالل

 إلىهؤالء الطلبة للمراكز الثقافیة بحثا عن حل یوصلهم  رتیاداوزیادة  الطلب على ,كانت منخفضة

والبحث عن معلم خارج حجرة الدراسة المدرسیة یعوض النقص الذي یشعر به في  ,فضلأعالمة 

لم یتعرض له الطالب في المرحلة  ،بالنسبة للطالب اً وكون المبحث جدید ،الصف المدرسي

ممارسة معلمي مبحث درجة تعرف مشكلة الدراسة في تناولإلىدعت هذه األسباب الباحث  ،األساسیة

السائد في الموقف وذج غاالوي للتفاعل الصفي للمرحلة الثانویة األردنیةالمحاسبة المحوسبة لنم
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لفظیة داخل الالمعلم غیر  سلوكیاتتطبیق أداة الدراسة لمالحظة التعلیمي التعلمي  وذلك من خالل 

  .غرفة الصف

  ;)2007،الطعاني( ;)2004,الرهیط( :وتؤكد على ذلك دراسات كل من 

لمهارات األساسیة لالمعلم  امتالكرورة حیث ركزت على ض,)2004((Dagarin;)2011،الحرباوي(

 ،وما لها من دور في تفعیل العملیة التعلیمیة داخل غرفة الصف ،الالزمة لإلدارة الصفیة بفعالیة

وعند ،ودعمها االتصالووصف بعض استراتیجیات  ،والتأكید على تحلیل أنشطة التفاعل الصفي

  .یمكن للمرء أن یتوقع تحسنا في التفاعل الصفي ،التنفیذهذه االستراتیجیات موضع  وضع

على ضرورة إجراء دراسات مستقبلیة حول التفاعل الصفي غیر ) 2004(وأوصت دراسة الرهیط 

  . اللفظي

  :دف الدراسة وأسئلتهاه

ممارسة معلمي مبحث المحاسبة المحوسبة لنموذج غاالوي درجة معرفة  إلىسعت هذه الدراسة    

  : األسئلة اآلتیةعلى  اإلجابةمن خالل  ،الصفي للمرحلة الثانویة األردنیةللتفاعل 

ممارسة معلمي مبحث المحاسبة المحوسبة لنموذج غاالوي للتفاعل الصفي للمرحلة درجة ما  .1

 ؟الثانویة األردنیة

ممارسة معلمي في درجة )  a≥0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  .2

تعزى  األردنیةمبحث المحاسبة المحوسبة لنموذج غاالوي للتفاعل الصفي للمرحلة الثانویة 

 لمتغیر الجنس؟
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ممارسة معلمي في درجة )  a≥0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  .3

تعزى  األردنیةمبحث المحاسبة المحوسبة لنموذج غاالوي للتفاعل الصفي للمرحلة الثانویة 

  لمتغیر الخبرة؟

  :اسةأهمیة الدر 

  : یأتيتكمن أهمیة الدراسة فیما     

ألنواع طریقة التدریس المناسبة  ختیاراالمحاسبة المحوسبة على  مبحثعلمیم مساعدة .1

 .ومستویات الطلبة المختلفة

المحاسبة المحوسبة من أجل مبحث  ومعلمى المهارات التي یجب أن یمتلكها لإالتعرف  .2

 .جو تعلیمي فعال وجاذب للطلبة إلىالوصول 

 .لى تفاعل صفي فعالإمعلمي هذه المادة على اختیار الوسائل التعلیمیة التي تؤدي  مساعدة .3

مساعدة المختصین في وزارة التربیة والتعلیم لتصمیم برامج تدریب للمعلمین في االتصال  .4

 .المعلمین المرغوبة داخل غرفة الصفوالتواصل وأنماط سلوك 

مساعدة مخططي المناهج في عملیة تطویر الكتب ومناهجها من خالل تحدید مواطن القوة  .5

 .وجوانب الضعف في هذه الكتب لعالقتها مع نماذج التفاعل الصفي

تحقیق  نموذج  باالعتبارعداد وتطویر المحتوى التعلیمي آخذا إاألدب النظري في مجال  ثراءإ .6

  .لتفاعل الصفي المرغوبا
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  :مصطلحات الدراسة

 :التفاعل الصفي

 ،التیقظ إلىوتدفعه  ،التفاعل الصفي بأنه حالة داخلیة تعتري الفرد) 29:1999(یعرف عدس    

لى هذه إویمكن للطالبأن یصل  ،واالنتباه للموقف ألتعلیمي والقیام بنشاط مستمر حتى یتحقق التعلم

التعلم ویقبل علیه برغبة  إلىواهتماماته فیندفع  ،حتیاجاتهالنت المادة الدراسیة ملبیة اذا ما كإ،الحال

كما  ،وتوفر له الحافز الذي یساعده في التغلب على ما قدیعترض طریقه من صعوبات ،صادقة

  .سهام في األنشطة المختلفة ومن ثم تعزیز هذا النشاطإلتوفر له الظروف التي تشجعه على ا

  :التفاعل الصفيذج و من

  :التعریف المفاهیمي

المتكررة التي یقوم بها المعلم  أنماط السلوكسلسلة  ;یعرف فالندرز نموذج التفاعل الصفي على أنه

  )327:2005،قطامي وقطامي(خالل فترة التدریس

  :نموذج غاالوي للتفاعل الصفي

الذي یقوم به  غاالوي من ثمان فئات سلوكیة تصف سلوك االتصال غیراللفظي نموذجیتألف 

ما سلوك مقید ومحبط إ،كل فئة تشمل بدیلین من السلوك ،المعلم ما سلوك مشجع وإ

  ).1998:المطلس(
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  :جرائيإلالتعریف ا

  :ویعرف إجرائیا بأنه

  . معلمي مبحث المحاسبة المحوسبة لبطاقة المالحظة التي أعدها الباحث لهذه الغایة استجابةدرجة 

  : حدود الدراسة

  :هذه الدراسة ضمن الحدود اآلتیة جراءإتم 

في المحاسبة المحوسبة مبحثمعلمي تم تطبیق هذه الدراسة على عینة من :المكانیةالبشریةو  الحدود

  مدارس مدیریة تربیة لواء القویسمة

  2014/2015الثاني  الدراسي هذه الدراسة خالل الفصل جرت: لحدود الزمانیة ا

  :محددات الدراسة

والعینة والمجتمع  ،بداللة صدق وثبات األداة التي أعدها الباحثیتم تعمیم نتائج هذه الدراسة 

 .علما أنه قد تم التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة, والمجتمعات المماثلة علیهالمسحوبة 



 

 

 

  

 

  

  

  

  الفصل الثاني

األدب النظري والدراسات السابقة
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  الفصل الثاني

  األدب النظري والدراسات السابقة

والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة وفیما یلي  ،تضمن  هذا الفصل األدب النظري  

لتوضیح   .ذلكًا

  األدب النظري:أوال

 ،ونماذجه ،وأنماطه ،مفهوم التفاعل الصفيلتناول الباحث في هذا الجانب األدب النظري    

من حیث  ،ركز الباحث في هذا الفصل على نموذج غاالوي للتفاعل الصفيكما  ،وركائزه،وأهمیته

أثناء ممارسة مفهومه وتحلیله وفوائد استخدام أداة غاالوي لمالحظة سلوكات المعلم غیر اللفظیة 

مآخذ استخدام أداة  إلىولألمانة العلمیة تم التعرض  ،العملیة التعلیمیة التعلمیة داخل غرفة الصف

  .نموذج غاالوي للتفاعل الصفي غیر اللفظي

  :التفاعل الصفي

 Introduction(لتفاعل الصفي حسب ما ورد في كتاب مدخل لعلم النفس التربوي یمكن تعریف ا 

To Educational Psychology(نقال عن عبد الهادي)بأنه العملیة التي یتم من  ،)183:2004

مستوى الفهم واالستیعاب من  إلىوالوصول بالطلبة  ،مهارة التعلیم من قبل المعلم إتقانخاللها 

الضبط الصفي واالحترام المتبادل بین  إلىخالل عملیة النقاش والحوار واالستنتاج التي تؤدي 

 .واالنتباه بشكل دقیق ،الطرفین
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اجتماعي ینطوي على مظاهرالسلوك نه تفاعل ألتفاعل الصفي على ا إلى) 98:2007(ینظرسمارة

ویتأثرنمو الطلبة العاطفي  ،المتبادل بین المعلم وطلبته في الغرفة الصفیة واإلدراكيالمعرفي 

ن التفاعل الصفي اللفظي والذهني والجسدي من الضروریات إ كما یقول,والمعرفي بهذا التفاعل

التربویة المهمة التي تعود بالنفع والفائدة على تربیة جیل معاصر لمجتمع یسعى نحو الحداثة 

صورة صادقة عن حب ویعطي  ،فاعل الصفي یعكس مدى تحقق األهداف التعلیمیةالت إن،والتحدیث

 .الطلبة للمادة

بأن نجاح العملیة التربویة داخل الصفیتوقف ) 149:2004(رى الخطایبة والطویسي والسلطانيیو 

وإلحداث هذا االتصال بین  ،علىمدى ما یجري من اتصال بین المعلم وطالبه في المواقف التعلیمیة

سواء  ،ال بد من توفر البیئةالمناسبة والمشجعة على التفاعل ،وبین الطالب أنفسهم ،معلم وطالبهال

 . أو بالجو االجتماعي واالنفعالي الذي یسود غرفة الصف ،ما یتعلق منها بتنظیم األمور المادیة

وعالقات ودیة تسود من  ،األول یهتم بتوفیر جو صفي مریح ،ناوللتفاعل الصفي الفعال تطبیق   

والثاني غالبا ما یتصف بنمط تشجیع الطالب لیصبحوا  ،خالل المشاركین في العملیة التعلیمیة

وذلك بتطبیق قواعد على  ،ویمكن توظیف ذلك من خالل طرق مختلفة ،همتواصلین فعالین فی

 اتستراتیجیاستخداماضبط أنفسهم وتشجیع  إلىوتعریض الطالب  ،المعلمین والطالب

محاولة الطالب  أثناءاً مریح اً صفی اً سنالحظ أن التطبیقات والمشاركة أظهرت جو حینها ،التواصل

  .)Dagarin،2004(  التواصل

وجود هدف واضح  ،ویحدد بعض المربین مجموعة عناصر لحدوث التفاعل الصفي أهمها    

ووجود رموز أو لغة مفهومة من المعلم  ،والتأكید على تبادل األدوار بین المعلم والطالب ،للتواصل
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والتعلم هو  ،فالتواصل هو عملیة تعلم,روحدوث استجابة نتیجة حدوث تأثیر وتأث ،الطالب إلى

وحتى یحدث التواصل الفعال والتعلم ال بد من أن تتحقق عناصر التفاعل . عملیة تواصل

  )1998:99,منسي(السابقة

 ،باستمرار لما یحدث في الغرفة الصفیة منتبهامن ذلك یمكن القول أن قدرة المعلم على البقاء و 

  . وقدرته على القیام بأكثر من عمل في آن واحد یضمن له المرونة والحد من ظهور الفوضى

:ركائز عملیة التفاعل الصفي  

أن التفاعل ) 184:2004(عبد الهادي  یرىوبهذا الصدد , یوجد ركائز لعملیة التفاعل الصفي

 :الصفي یقوم على ثالث ركائز تتمثل في المعلم والطالب واألسلوب التعلیمي 

 إیصالقادرا على  ،یجب أن یكون ذا شخصیة قویة من ناحیة اجتماعیة ونفسیة ومهنیة: المعلم -

 .إیجابيبحیث یؤثر فیهم بشكل  ،یتمتع باحترام الطلبة ،المعلومات

یطرح و ،یكون مواظبا على دروسهو ،یكون متفاعال یتمتع بقدرات عقلیة مرتفعة عندما: الطالب -

قادرا على التفاعل الصفي  ،سلوكیا داخل غرفة الصف اً منضبط ،أسئلة ذات صبغة علمیة

 .ویكون ذا شخصیة اجتماعیة قویة ،إیجابيبشكل 

منها ما  ،بأن أسالیب التفاعل متنوعة ومتعددة زتشیر الدراسات التي جاء بها فالندر : األسلوب -

فالتنوع واالستحداث  ,والمواقف التعلیمیة من ناحیة أخرى ،یتناسب مع محتوى المادة من ناحیة

 .فالتفاعل الصفي یتوقف على نوعیة األسالیب المستخدمة ,التعلیم إنجاحیعتبر من متطلبات 
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:أنماط التفاعل الصفي  

 : یأتينماط التفاعل الصفي كما أ) 152:2004(والطویسي والسلطانيصف الخطایبة و 

المجال  إفساحبحسب ما یرى دون  باإلرسالالمعلم یقوم  أنأي  ;أحادي االتصال: ولالنمط األ  .1

 .في حین موقف الطالب سلبي إیجابيأي أن موقف المعلم  ،إجاباتهمسماع  أوأمام الطلبة للرد 

وهذا النمط أكثر فاعلیة من النمط  ،المعلم هو محور االتصالفي هذا النمط : النمط الثاني .2

أن المعلم یوجه مجموعة من األسئلة التي تساعده على اكتشاف الفائدة التي حققها  إذ،األول

ویتشابههذا النمط مع األول في تركیزه  ،لسلوك المعلم اً الطالب وأن استجابات الطلبة تعد تعزیز 

 .الفرصة للطالب للتفاعل فیما بینهم إعطاءوعدم  ،على حقائق المعرفة

نمافي هذا النمط ال یكون االتصال بین المعلم وطالبه فقط :النمط الثالث .3  لبةالط إلىیتعداه  وإ

ویتصف هذا النمط بأن المعلم یسمح فیه لطلبته المنافسة فیما  ،محدودولكن بعدد  ،أنفسهم

 .معلم هنا ال یكون مصدر التعلم الوحیدوتبادل اآلراء ووجهات النظر وعلیه فان ال ،بینهم

مما ،أنفسهملبةوبین الط ,لبةفي هذا النمط تتعدد فرص االتصال بین المعلم والط  :النمط الرابع .4

 أفكارهكما یسمح للطالب بتطویر  لبةیعني اتساع فرص التفاعل وتبادل الخبرات بین المعلم والط

 .من خالل نقاشه مع زمالئه وتبادل الخبرات معهم
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 :أهمیة التفاعل الصفي

على أهمیة التفاعل الصفي ودوره في تكوین بیئة )150:2004(كد الخطایبة والطویسي والسلطاني أ

  :تعلیمیة فعالة كما یلي

 .یساعد على التواصل وتبادل األفكار بین الطلبة مما یساعد على نمو تفكیرهم  .1

 .یساعد في تهیئة المناخ االجتماعي واالنفعالي الفعال .2

 .یساعد على الضبط الذاتي .3

 . یتیح فرصا أمام الطلبة للتعبیر عن أبنیتهم المعرفیة وعرض أفكارهم .4

  : كما یأتي في أهمیة التفاعل الصفي) 99:2007(ویضیف سمارة

 .یزید التفاعل الصفي منحیویة الطلبة ونشاطهم  .1

 .نحو اآلخرین إیجابیةیساعد التفاعل الصفي على تكوین اتجاهات  .2

  .التعلمیة بأمن ودفءالعملیة  إلجراءمناخ صفي مالئم  إیجادیساعد التفاعل الصفي على . 3

  :في أهداف التفاعل الصفي أنه) GHOSH,2010(وتقول غوش

  .بهم الخاصة التعلم طرق تحدید على المتعلمین التفاعل من النوع یساعدهذا .3

 لتعرض وسیمنحهما بسهولة أقرانهم مع للتواصل المتعلمین یعمل هذاالتفاعل على توجیه .4

  .اللغة تعلم مختلفة من لحاالت
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 یمكن الذي الصفي من التفاعل مختلفة أنواع أمام لوجه وجهاً  الوقوف على یساعدالمتعلم .5

  .الصفیة الغرفة داخل یحدث أن

  .المستهدفة اللغة في الطالب بین المجدي التواصل تحقیق إلى لصفي ا التفاعل یهدف .6

 تصور في وطریقته المتعلم لدى المسبقة التعلم قدرة على التعرف إلى أیضاً  یهدف كما .7

  .واألفكار الحقائق

 تفاعل وتكرار طبیعة عن مفصلة دراسة امتالك على المعلم تساعد سوف الممارسة هذه .8

  .الصفیة الغرفة داخل الطالب

تفاعله في الصف مع  أثناءسلوك المعلم )151:2004(ویقسم الخطایبة والطویسي والسلطاني 

  :قسمین رئیسین إلىطالبه 

 .الحدیث أواالتصال اللفظي ویكون عن طرق الكالم  .1

 . اإلیماءاتأو  اإلیحاءاتأو  اإلشاراتاالتصال غیر اللفظي ویكون عن طریق  .2

  :تحقیق التفاعل الصفي ستراتیجیاتا

  :منها, یتحقق التفاعل الصفي من خالل تطبیق بعض االستراتیجیات

 .وزیادة عملیة وعي الطالب بالخبرات ،التركیز على الجوانب الذهنیة .1

 .زیادة فرص التفاعل بین الطلبة في غرفة الصف .2

 .زیادة فرص االكتشاف والتفكیر .3
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 .تهیئة بیئة اجتماعیة غنیة تتیح أمام الطلبة فرصا للتفاعل .4

ثارتهمتهیئة استطالع الطلبة  .5  .وإ

 .مراعاة الدقة في النظام الصفي .6

 .المعلم بدور المستشار قیام .7

 .تاحة الفرصة أمام الطلبة للمبادرة في النشاطإ .8

  )2007:سمارة. (تدریب الطلبة على وضع أهداف تعلیمیة واقعیة حقیقیة .9

  : نماذج التفاعل الصفي

وسیتم الحقا التركیز على عرض . لبعض نماذج التفاعل الصفي بشكل مختصر اً عرض یأتيفیما 

  .للتفاعل الصفي والخاص بهذه الدراسةوي مفصل لنموذج غاال

 ،یرى فالندرز أن هذا النظام یقیس الجزء اللفظي للنشاطات الصفیة: فالندرز العشري موذجن -

 إماوتتضمن  ،ویفترض أن سبعین في المئة من مهمات المعلم داخل غرفة الدرس تكون لفظیة

كما یهدف هذا  ،یكون مباشرا أو غیر مباشر إماوحدیث المعلم  ،حدیثا للمعلم أو حدیثا للطالب

درس التي تشجع مداءات الأدراسة المناخ االجتماعي واالنفعالي مع التركیز على  إلىالنموذج 

 ).320:2005،قطامي وقطامي(أو تحبط حریة الطلبة



18 

 

 

من أداة                  1962لقد استفاد غاالوي أثناء دراسته العلیا سنة :  نموذج غاالوي -

تطویر أداة  زواستطاع من خالل اطالعه وتحلیله ألداة فالندر  ،الندرز للتفاعل اللفظيف

 ) 173:2004،والطویسي والسلطاني الخطایبة.(التفاعل غیر اللفظي

التي لها أثر على نمط  -التدریس أثناء –دراسة وظائف المدرس  إلىویهدف : نموذج هوكس -

 ).320:2005،قطامي وقطامي(سلوك التالمیذ وتسهیل عملیة نموهم 

المقارنة بین العملیات السیكولوجیة واالتجاهات في سلوك  إلىویهدف : نموذج ویت وبروكتور -

  .)320:2005،طاميوق قطامي(التعرف على أطراف التفاعل الصفي إلىویهدف  ،التدریس

 سئلة أعلى  لإلجابةوفي هذه الدراسة سیتم اعتماد نموذج غاالوي للتفاعل الصفیغیر اللفظي 

  .من األدب النظري والدراسات السابقة باإلفادةالدراسة 

  :نموذج غاالوي للتفاعل الصفي 

تحلیل التفاعل غیر اللفظي الذي یحدث بین المعلم والتالمیذ داخل حجرة  إلىالنموذجیهدف هذا 

 ،من أجل معرفة وفهم كیفیة تواصل المعلم وتالمیذه دون استخدام لغة االتصال اللفظیة ،الصف

عام  فالتلمیحات غیر اللفظیة كما ذكر غاالوي ،وبالتالي معرفة كیفیة تحسین سلوك التدریس

تعمل كجزء من اللغة الصامتة التي تؤثر في الفهم والتفاعل بین المعلم ) 1967(

  .)1998:المطلس(والتالمیذ
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للتأكد من دقة وموثوقیة  ،ن التالمیذیستخدمون سلوك المعلم غیراللفظيأإلى -أیضا–وأشار غاالوي 

ال یدرك أثر تلمیحاته غیر اللفظیة على تالمیذه یجعلهم یستقبلون وأن المعلم الذي  ،سلوكهم اللفظي

  .والحیرة إلىاإلرباكرسائل اتصالیة غامضة تؤدي 

  :السلوكیات غیر اللفظیة

اختالف الحركات واإلیحاءات التي تحمل معان مختلفة ب بالسلوكیات غیر اللفظیةویقصد     

 :والتي منها على سبیل المثال،البیئات

  :تعبیرات الوجه مثل  .أ 

 االبتسامة  

 تقطیب الجبین  

 نظرات العینین  

  .حركة الرأس   .ب 

  .حركة الجسم كله  .ج 

كل فئة تشمل  ،فئات سلوكیة تصف سلوك االتصال غیراللفظي ثمانویتألف نظام غاالوي من 

ما سلوك مقید ومحبطإ ،بدیلین من السلوك   .)1998:المطلس(ما سلوك مشجع وإ

مظاهر وسلوكات التفاعل غیر اللفظي التي یقوم بها المعلم  تنفذ من )  1998(كما یرى منسي

  .وحركة الرأس ،والرموز وحركة الیدین وتعابیر الوجه وحركة العینین اإلشاراتخالل 
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  :فئات أداة غاالوي

یماءاتهویتم التوافق في حالة تناغم صوت المعلم  :وعدم توافق –توافق  .1 وأفعاله الحركیة من  وإ

 .وعدم التوافق في هذه الحالة یحدث عكس ذلك ،جهة مع السلوك اللفظي من جهة أخرى

أهمیة أفكار الطلبة ودمجها  إلىیتم التنفیذ حین یشیر سلوك المعلم الحركي  :اعتراف -تنفیذ .2

ذا دلت  الحركة التعبیریة للمعلم على اعترافه بما قاله التالمیذ إأما  ،واستخدامها في التدریس

 حینئذ یكون تصنیف سلوكه الحركي هذا اعترافا ،دون إعطائه أیة أهمیة أو تصنیفات تنفیذیة

 .ة الطالببرسال

یكون االهتمام عندما تكون لهجة صوت المعلم أو حركته التعبیریة الجسمیة   :تباعد - اهتمام .3

أما إذا رافق سؤال المعلم حركة  ،أیا كان نوعها تدل على اهتمام المعلم بالطالب وعنایته بتعلمه

 .یكون حینئذ السلوك الحركي للمعلم یفید التباعد ،تعبیریة تشیر لعدم االكتراث

یمكن تبویبه إیجابیا من خالل تغییر یتلخص سلوك المعلم الحركي الذي  :إهمال -استجابة .4

ه ئأما اذا استمر المعلم في إلقا ،فونوع الحركة والتنقل في الص ،والسرعة في الحدیث ،اللهجة

تساعد على التنویع  حداثه ألیة حركةإدون  ،أو محاضرته على وتیرة واحدة لغة وصوتا وسرعة

 .باإلهمالیبوب هذا السلوك  ،وتغییر الرتابة والشعور بالملل

اذا المعلم اللفظیة على أنها اندماج تبوب التعبیرات المرافقة ألوامر وتوجیهات  :نبذ -اندماج  .5

انتظامهم أو على انضباطهم و  ،ومساعدة على مشاركتهم الصفیة في التعلم إیجابیةكانت 

 .أو موقف أو شعور خاص بهم ،أو على توضیح سلوك ،الصفي
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إذا رافق نقد المعلم أو تبریراته لسلطته العنف والضرب والحركات المعادیة  :شدة –حزم  .6

أما اذا رافق النقد والتبریرات اللفظیة للمعلم نظرة متفحصة  ،یكون سلوكه هذا قاسیا ،والمؤذیة

 .تبوب هذه النظرة على أنها سلوك غیر لفظي حازم ،ولومه لهعن عدم رضاه عن الطالب تنم 

یصدر سلوك المعلم غیر اللفظي في حالتي االنتباه والتجاهل من الوجه  :تجاهل –انتباه .7

جابته أو حدیثه أو إبالموافقة على  اإلیماءةوذلك بالنظر مباشرة للطالب أو  ،والعینین غالبا

 .مبادرته

ه تیظهر سلوك المعلم غیر اللفظي من خالل تعبیرات وجهه ونبرة صو  :تضایق –ارتیاح  .8

  .وحركات جسمه في حاالت الفوضى والهدوء

  :تحلیل التفاعل غیر اللفظي

ر اللفظي الذي یحدث بین المعلم وتالمیذه في المواقف التعلیمیة المختلفة ال یقل ین التفاعل غإ   

فالتلمیحات أو الحركات غیر اللفظیة هي وسیلة اتصالیة هامة تؤثر في  ،أهمیة عن التفاعل اللفظي

كما تؤثر في الوقت نفسه في سلوك المتعلم وفي نظرته  ،سلوك المعلم وفي تقدیره لنفسه ومهنته

  ).1998:المطلس(وتساعدهما على الفهم والتفاعل المثمر ،للمعلم وللتعلیم

والتلمیحات والحركات الجسدیة األخرى  اإلیماءاتأن یة المعلم منذ البدا/وینبغي أن یدرك الطالب

هي نتاج لعوامل نفسیة متعددة وتؤدي وظائف مختلفة أهمها  ،التي یظهرها المعلمأثناء التدریس

والتلمیحات التي یظهرها المعلم لها  فاإلیماءات،المعلم والمتعلم إلىالتغذیة الراجعة المرتدة 

التي یبدیها المعلم فنظرة االستحسان ،نها تمس حاجاته العاطفیةأل،خصوصیة نفسیة بالنسبة للمتعلم

 .تزید من دافعیة المتعلم وتقوي ثقته بنفسه ومهاراته وقدراته
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عجاب أو إوفي المقابل نجد أن المعلم عند القیام بعملیة التدریس یبحث عند تالمیذه عن نظرة 

  ).1998:المطلس(وتدعم قدراته ومهنیته  ،تقوي من عزیمته وهمته ،استحسان أو تقدیر

وتحلیله ووصفه یساعد المعلم على تحسین  ،كما یمكن القول أن دراسة التفاعل غیر اللفظي    

  .غوبةمهنته وتحسین سلوك التدریس في سبیل تحقیق األهداف المر 

 إلىالذي یؤدي  ،ومن هنا تظهر أهمیة دراسة التفاعل الصفي غیر اللفظي داخل غرفة الصف

وتأثیرها على الطلبة والمعلم التي یفضل أن تكون  ،ر اللفظيیعلى أنماط التفاعل غ تعرفلا

یجابیةمشجعة    .تعزیزا لمبدأ التغذیة الراجعة ،ال مقیدة أو محبطةللطلبة وإ

  :فوائد أداة غاالوي للتفاعل غیر اللفظي

  :منها, تتصف أداة غاالوي للتفاعل الصفي غیر اللفظي بعدة فوائد

 .غیر لفظیة لما یجري داخل الغرفة الصفیةو  أنها تزود المعلمین بصورة سلوكیة متكاملة لفظیة .1

تشجع التالمیذ وتحفزهم للمشاركة في المواقف الصفیة وذلك من خالل توضیح أنواع السلوك  .2
  .غیر اللفظي للمعلم/ الحركي 

  :خذ أداة غاالوي للتفاعل غیر اللفظيآم

  : ومن المآخذ على أداة غاالوي للتفاعل الصفي غیر اللفظي

 .صعوبة تمییز المالحظ أحیانا ألنواع السلوك غبر اللفظي .1

 .أحكام شخصیة غیر دقیقة إصدارفیاختالط المالحظ  .2

غفال وصف وفهم سلوك التالمیذ وأسبابهالتركیز  .3   .على سلوك المعلم غیر اللفظي وإ
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  الدراسات السابقة:ثانیا

حول ممارسة المعلمین لنموذج لقد اطلع الباحث على مجموعة من الدراسات السابقة التي تدور 

ذات صلة مع الدراسة  ةعلم الباحث لم تكن هناك دراسات مباشر  وفي حدود ،التفاعل الصفي

الباحث في التنفیذ إلجراءات الدراسة  افادة من الدراسات التي اطلع علیهإلولكن یمكن ا،الحالیة

  .ومنهج البحث المستخدم فیها،مسترشدا باألدوات المعدة في الدراسات السابقة،الحالیة

دراسة نوعیة كمیة بوصفها بحثًا داخل الغرفة  ))SHOMOOSSI)1997(شموسي أجرت

وقامت باستكشاف األنماط المتكررة . العرض والمرجعیة: الصفیة، وركزت على نوعین من األسئلة

  .لسلوك طرح األسئلة وآثارها التفاعلیة من خالل استقصاء غیر المشاركین

وقد أجریت هذه  ،وقد تم مالحظة أربعین حصة مطالعة في طهران، إیران من قبل الباحث

علم اإلناسة (المالحظات من قبل الباحث وجمعت بیانات الدراسة من خالل االثنوغرافیا الجزئیة 

واعتبرت األنماط العامة فیما یتعلق بسلوك طرح األسئلة  ،تم ترمیز األحداث وتحلیلها ،)الوصفیة

 .من قبل المعلم وتفاعل الطالب معه

األسئلة من قبل المعلمین قد تكرر بشكل أكبر من األسئلة بینت النتائج أن استخدام عرض وقد

 .كذلكتم التوصل إلى أنه لیس كل األسئلة المرجعیة یمكن أن تؤدي إلى التفاعل الكافي ،المرجعیة

تحلیل التفاعل اللفظي داخل حجرة الدراسة للمعلمین  إلىبدراسة هدفت  )2004(وقام الرهیط

في نسب التفاعل اللفظي  -إن وجدت –یجاد الفروق إوركزت على  ،المتمیزین وفق أداة فالندرز

في تقویم األداء الوظیفي والمعلمین ) 100(ألداة فالندرز بین المعلمین الحاصلین على التقدیر
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بین نسب  -إن وجد –الفرق  إلىالتعرف  إلىوهدفت أیضا ،)99.75-95(الحاصلین على التقدیر

  .لدى فالندرز ین والنسب القیاسیة للتفاعل اللفظيالتفاعل اللفظي للمعلمین المتمیز 

لجمیع ) المالحظة المشاركة(بوساطة المعایشة الفعلیة ) المیداني(استخدم الباحث المنهج الوصفي 

وقائع السلوك في المیدان ودونما أي نوع من الضبط المتسق أو قصر لمتغیرات بینها دون األخرى 

والذي یقتصر هدفه على معرفة ) االرتباطي(ج الوصفي كما استخدم الباحث المنه ،في البحث

ذا كانت توجد فهل هي طردیة أو عكسیة ،وجود العالقة أو عدمها   .سالبة أو موجبة ،وإ

في محافظتي )100- 95(تكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمي التعلیم العام الحاصلین على درجة

معلما كعینة للدراسة ألداة فالندرز للتفاعل ) 47(وتم اختیار  ،معلما) 69(عنیزة والبدائع وعددهم 

 .اللفظي

بین متوسط المعلمین المتمیزین ومتوسط  إحصائیةوجود فرق ذي داللة  إلىأشارت نتائج الدراسة 

  .فالندرز في جمیع فئات التفاعل اللفظي عدا الفئة السادسة والثامنة والتاسعة

بین متوسط نسب المعلمین الحاصلین على  ةإحصائیداللة  يعدم وجود فرق ذ إلىكما أشارت 

وذلك في كل ) 100(وغیر الحاصلین على الدرجة  ،في تقویم األداء الوظیفي) 100(الدرجة 

  .مجاالت التفاعل اللفظي وفئاته

  : وخلصت الدراسة بعدد من التوصیات أهمها

كتغذیة راجعة لتحسین قامة دورات تدریبیة للمعلمین المتمیزین من أجل استخدام أداة فالندرز إ -

 .التفاعل اللفظي لدیهم
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تعریف المعلمین بأداة فالندرز واستخدامها كتغذیة راجعة من أجل قیاس تفاعلهم اللفظي داخل  -

 .الصف

عداد المدیرین والمشرفین التربویین وتدریبهم على كیفیة توظیف أداة فالندرز لتقویم األداء إ -

  .تقیس التفاعل غیر اللفظياستخدام أدوات أخرى  إضافةإلى،الوظیفي

تطویر التفاعل في صفوف تعلیم اللغات  تهحولفي دراس))DAGARI )2004(داجرین ىر یو 

یمكن للمعلمین مساعدة الطالب على تطویر مهارات التفاعل لدیهم كما یمكن للطالب و  ،األجنبیة

یتم عرض  :أوالً  .أنفسهم تطبیق استراتیجیات مختلفة لیتمیزوا بالتواصل الفعال في لغة أجنبیة

یتم وصف أنواع مختلفة من تنظیم : ثانیاً . مختلف األدوار التي یؤدیها كل من المعلم والطالب

ونموذج بیرن للتفاعل الصفي بوصفهما ) FIAC(التفاعل نموذجالغرف الصفیة لتشجیع التفاعل بین 

ء األخیر یتم وصف في الجز و ،تطویره نموذجین یعتمد علیهما لتحلیل أنشطة التفاعل الصفي وخطة

االستراتیجیات و ما وضعت جمیع الطرق  إذا ،بالتفاصیلبعض استراتیجیات االتصال ودعمها 

موضع التنفیذ، یمكن للمرء أن یتوقع تحسنًا في التفاعل الصفي وعالوةً على ذلك في مواقف الحیاة 

  .الیومیة عند تواصل الطالب مع المتحدثین بلغات أجنبیة

دراسة هدفت إلى تحلیل أنماط التفاعل اللفظي لمعلمي الدراسات )2006(وأجرى الحمداني

  : والتي تتمثل في اآلتي  ،ولإلجابة على أسئلة الدراسة. االجتماعیة في مدارس التعلیم األساسي 

ما طبیعة التفاعل اللفظي الصفي لدى معلمي الدراسات االجتماعیة في مدارس التعلیم  .1

 مقارنة بالنسب القیاسیة لفالندرز ؟ )  10 - 5( األساسي 

 ؟  ) تاریخ ـ جغرافیا( هل تختلف طبیعة التفاعل اللفظي الصفي باختالف تخصص المعلم  .2
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السائد لدى معلمي الدراسات االجتماعیة ) غیر مباشر / مباشر ( ما أسلوب التفاعل اللفظي  .3

  .ز ؟ وفقا لمعاییر فالندر )  10ـ  5( بمدارس التعلیم األساسي 

تم اختیار نظام فالندرز لقیاس وتحلیل التفاعل اللفظي الحاصل بین المعلم وطالبه داخل 

من خالل تطبیق األداة في موقفین صفیین بمساعدة  ،بعد أن تم التأكد من صدقها ،حجرة الدراسة

وقد تم تطبیق أداة الدراسة % ) . 78معامل هولستي ( حیث بلغ معامل االتفاق  ،زمیل مشارك

في مدارس ) تخصص جغرافیا  10تخصص تاریخ ـ  10( على عینة مكونة من عشرین معلما 

وتوصلت الدراسة  ,البالد بمدیریة التربیة والتعلیم لمنطقة الباطنة جنوب) 10 -  5(التعلیم األساسي 

  :إلى النتائج التالیة 

عني أن المعلم ما وهذا ی ،والنسب القیاسیة لفالندرز ،عدم وجود فروق في نسب كالم المعلم .1

 .زال هو المسیطر على الموقف التعلیمي 

 )تاریخ ـ جغرافیا( عدم وجود فروق في أنماط التفاعل اللفظي تعزى إلى متغیر التخصص  .2

  .سیادة األسلوب المباشر على األسلوب غیر المباشر في الموقف التعلیمي  .3

وقد أوصى الباحث في ضوء نتائج الدراسة بضرورة التركیز على المعلم أثناء اإلعداد على فهم  

وزیادة االهتمام ببرامج اإلنماء المهني للمعلمین من  ،وتطبیقه عملیا ،طبیعة التفاعل اللفظي الصفي

 . خالل تبادل الزیارات والمشاركة في البرامج والمشاغل التربویة

الصفیة األساسیة  اإلداریةتعرف درجة ممارسة المهارات  إلىهدفت دراسة )2007(الطعاني وأجرى 

لى تعرف أثر متغیرات الجنس وسنوات إكما هدفت ،لدى معلمي التعلیم الثانوي في محافظة الكرك
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وتـأتي أهمیتها من ضرورة امتالك المعلم ،الخبرة على ممارسة هؤالء المعلمین لهذه المهارات

وما لها من دور في تفعیل العملیة التعلیمیة  ،األساسیة الالزمة لإلدارة الصفیة بفعالیةالمهارات 

مجتمع الدراسة من جمیع المعلمین الذین یدرسون الصفین األول والثاني  تكون ،الصفداخل غرفة 

  ،تم اختیار عینة الدراسة بطریقة عشوائیة،2006/2007عام الدراسي الثانوي في محافظة الكرك لل

) ت( واستخدم اختبار ،وتم تصمیم استبانة خاصة بالمهارات األساسیة لإلدارة الصفیة بفاعلیة

أظهرت ،وثبات األداة صدق وتحلیل التباین األحادي والثنائي في المعالجة اإلحصائیة والتحقق من

النسبة أن مهارة األنشطة الصفیة والتفاعل الصفي حصلت على المرتبة األولى ب إلىالدراسة  نتائج

كما بینت النتائج بأنه توجد  ،التربوي على المرتبة األخیرة اإلرشادوحصلت مهارة ،الصفیة لإلدارة

بینما ال توجد فروق ذات داللة  ،تفاعل الجنس مع الخبرة إلىتعزى  إحصائیةفروق ذات داللة 

یة الحدیثة في وفي ضوء النتائج توصي الدراسة بتوظیف التقنیات التربو  ،سنوات الخبرة إلىتعزى 

  .الصفیة بفاعلیة اإلدارةتنفیذ 

هدفت للبحث عن أنماط االتصال التربوي بین معلمي مرحلة التعلیم بدراسة )2009(قامت الهاديو 

الجاریة في المناهج وعلى ضوء جملة من المتغیرات المتعلقة  اإلصالحاتفي اطار  االبتدائي

والتوزیع العددي للتالمیذ داخل  .والمستویات الدراسیة للتالمیذ ،والمستوى الدراسي للمعلمین ،بالجنس

ونوع النشاط المدرس بین اللغة  ،علمین بعدد السنواتومستوى الخبرة المهنیة للم ،األقسام

  :تضمن الصیاغة اآلتیةی رئیسي سؤالى وقد اشتملت الدراسة عل ،والریاضیات

المعلمین في مرحلة التعلیم االبتدائي باختالف مدى اختالف أنماط االتصال الصفي اللفظي بین 

وخبرتهم المهنیة والمستویات المدرسة واألنشطة التعلیمیة وعدد التالمیذ في  مستویاتهم العلمیة

وقد تم استخدام أداة لقیاس نمط االتصال والتفاعل اللفظي بین المعلم والتلمیذ  ،األفواج التربویة



28 

 

 

وأداة محمد زیاد حمدان للتفاعل اللفظي الشامل المكیفة  ،اللفظيفالندرز للتفاعل  ةأدااقتبست عن 

معلما یزاولون عملهم ) 607(والتي تم تطبیقها على عینة بلغ عدد أفرادها ،على البیئة العربیة

ویدرسون مستویات الثانیة   ،بإحدى عشرة مقاطعة تفتیشیة بوالیة ورقلة اختیرت بطریقة عشوائیة

المتمثلة في النسب  اإلحصائیةوتم تحلیل البیانات باستخدام األسالیب  ،ئيوالرابعة والخامسةابتدا

  .لمعالجة السؤال الرئیسيالمئویة

ولكنه تنوع في  ،الدراسة عن وجود تنوع في أنماط االتصال لدى عینة الدراسةنتائج  وقد أسفرت

حیث ) األفقي(واالتصال غیر المباشر  ،)العمودي(حدود نمطینمن االتصال وهما االتصال المباشر

وبلغت نسبة االتصال غیر  ،من مجموع كالم المعلم% 51.814بلغت نسبةاالتصال المباشر

  .كالم المعلم إجماليمن % 48.18المباشر

في أنماط االتصال لدى عینة البحث  ،وجود فروق ذات داللة إحصائیة إلىشارت  النتائج أكما 

  .هنیةتبعا الختالف الخبرة الم

أنماط الضبط الصفي التي یمارسها  إلىبدراسة هدفت التعرف  )2009(وقام الحراحشة والخوالدة

 ،المعلمون لحفظ النظام الصفي في مدیریة التربیة والتعلیم للواء قصبة المفرق من وجهة نظرهم

 ،والمرحلة التي یدرسها المعلم ،الجنس :والتعرف على أثر كل من المتغیرات المستقلة اآلتیة

 بالطریقة  اختیرواوقد  معلماْ ) 210(وقد تكونت عینة الدراسة من. وسنوات الخبرة ،والمؤهل العلمي

وقد قام الباحثان باستخدام أداة لقیاس درجة ممارسة أنماط الضبط الصفي  ،العشوائیة البسیطة

والنمط  ،والنمط التوبیخي ،لنمط الوقائيا ،فقرة تغطي ثالثة أنماط للضبط الصفي) 35(تكونت من

 ل عرضها على مجموعة منوتم التأكد من صدق األداة بطریقة صدق المحتوى من خال ،التسلطي
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كما تم التحقق من ثبات أداة الدراسة بطریقتي االختبار  ،المحكمین المختصین في العلوم التربویة

عادة االختبار و  0.81(حیث بلغ معامل الثبات لألداة  ،للفقرات الداخلي االتساققة یوطر  ،وإ

: أن ممارسة أنماط الضبط جاءت كما یأتي إلىوقد أشارت نتائج الدراسة .  على التوالي )0.86

  .النمط التسلطي بالمرتبة الثالثة ،النمط التوبیخي بالمرتبة الثانیة ،النمط الوقائي بالمرتبة األولى

الضبط الصفي  ممارسة أنماطفي درجة  إحصائیةكما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة 

في درجة  إحصائیةفروق ذات داللة  في حین أظهرت نتائج الدراسة وجود ،الجنستعزى لمتغیر 

  .الضبط الصفي تعزى لمتغیر الخبرة ممارسة أنماط

بتنمیة مفهوم أنماط الضبط الصفیة  هتماماالان بضرورة وفي ضوء نتائج الدراسة یوصي الباحث

إجراء دراسة القتراح الحلول التي من شأنها حل المشكالت التي تواجه . اإلیجابیة لدى الطلبة

  . المعلمین في قضایا الضبط الصفي

دراسة تهدف إلى دراسة التفاعل االجتماعي من منظور التفاعل ب) ) kOOLE )2010(كوليوقام 

، التي یعتمدها كل من المعلمین والطالب للقیام بمهامهم داخل الغرفة الصفیةاآللیات ،و الصفي

بالتفاعل الصفي أوًال  الطرق التي یستخدمها المعلمون والطالب لتبادل  ةالمتعلق ه الدراسةناقش هذت

أحد  ،وطرق استخدامهم ألدوارهم في الحدیث لالنخراط في األنشطة الصفیة ،األدوار فیما بینهم

من استهالل المعلم،  اً هو العمل بتسلسل بدء:ل التي تمثل أهمیة خاصة لهذه األنشطة األشكا

نوعین من  الباحثبینما یتناول ). IREتسلسل (استجابة الطالب، ومن ثم تقییم المعلم لهذا الرد 

األبحاث المتعلقة بالتفاعل داخل الغرفة الصفیة والتي تهدف بشكل خاص لربط الممارسات الصفیة 

أبحاث (والتنوع العرقي واللغوي ) البحث النقدي(مثل أنماط اإلنتاج  ،بقضایا مجتمعیة أوسع نطاقاً 
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ي أجریت مؤخرًا حول على نقاشات معقدة من البحوث الت البحثوفي النهایة، یحتوي هذا  .)التنوع

  .التعلم من خالل التفاعل

أنماط التفاعل الصفي لمعلمي ومعلمات المرحلة  تحدید إلى)2011(دراسة الحرباويوهدفت 

) 122(تكون مجتمع الدراسة من ،تالمیذهم مهارات الحس العددي إكساباالبتدائیة وأثرها في 

) 6(عینة مكونة من ختیاراوتم  ،واإلناثمدرسا وتالمیذهم من السادس االبتدائي من الذكور 

 معلمین ومعلمات ممن یدرسون الریاضیات للصف السادس االبتدائي وتالمیذهم البالغ عددهم 

وتم تطبیق اختبار مهارات الحس  ،مالحظة ستمارةاأداة دراسة وهی إعدادوتم  ،تلمیذ وتلمیذة) 264(

الوصفیة وتحلیل التباین  اإلحصاءاتبعض وباستخدام  ،حصائیاإ العددي وبعد معالجة البیانات

  :أظهرت النتائج اآلتیة ،للمقارنات واختبار شیفیه,تجاهالاثنائي 

 وتفوق مجموعة المعلمات اللواتي یدرسن بالنمط التشاركي  ،تفوق النمط التشاركي بالنسبة للنمط

 .بالنسبة للتفاعل

  بالنسبة للجنس وكذلك تفوق تفوق النمط التشاركي أیضا وتفوق المعلمین على المعلمات

 .المعلمین الذین یدرسون بنمط المتمركز حول الطالب بالنسبة للتفاعل

  :على الدراسات السابقة تعقیب

  :بما یليالدراسات السابقة العربیة واألجنبیة  لقد استفاد الباحث من

 .أداة الدراسة  وكذلك تصمیم منهجیة الدراسة إعداد -
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والخطوات التي اتبعت  اإلجراءاتعلى  باالطالعأفادت الدراسات السابقة  -

 .أهداف الدراسة الحالیةإلى للوصول 

  .مناقشة نتائج الدراسة وتفسیرها -

تمثلت أوجه الشبه بین الدراسات السابقة والدراسة الحالیة في بحث موضوع التفاعل 

تي وتشابه بعض النتائج ال ،واستخدام بطاقة المالحظة كما في هذه الدراسة ،الصفي

وخاصة فیما یتعلق بالفروق  ،خلصت الیها بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالیة

  .لمتغیري الجنس والخبرة اإلحصائیة

  :عن الدراسات السابقة هذه الدراسة ما یمیز

عبر مالحظة  ،الخاص بالتفاعل الصفي غیر اللفظي لغاالويتمیزت هذه الدراسة بموضوع بحثها 

 ،الذي قل ما وجده الباحث بالدراسات السابقة;المعلمین غیر اللفظیة داخل غرفة الصف سلوكیات

 سلوكیاتمن % 70لفالندرز الذي یمثل  والتي في مجملها ركزت على التفاعل الصفي اللفظي

  .المعلم داخل غرفة الصف

كما أظهرت أهمیة ممارسة المعلمین للسلوكیات غیر اللفظیة مع الطلبة داخل غرفة الصف    

 .من قبل الطلبة اإلیجابيمما قد یبعث االرتیاح والتفاعل 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الثالث

الطریقة واإلجراءات
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 الفصل الثالث

  الطریقة واإلجراءات
 إلىتحقیق أهداف الدراسة والوصول اتبعها الباحث لالطریقة واإلجراءات التي هذا الفصل  یتناول

 واإلجراءات ،وأداة  الدراسة ،ومجتمعها وعینتها ،حیث تم تحدید منهج الدراسة ،سئلتهاأجابة عن إلا

وتحلیلها الستخالص  اإلحصائیةالمستخدم لمعالجة البیانات  اإلحصائي واألسلوب ،التي تم تنفیذها

  .نتائج الدراسة

  :منهج الدراسة

وتم استخدام بطاقة المالحظة ،لمالءمته ألغراض الدراسة ،المسحيالباحث المنهج الوصفي  اتبع

  .لجمع بیانات الدراسة

  :مجتمع الدراسة

في مدیریة تربیة لواء  مبحث المحاسبة المحوسبةجمیع معلمي تكون مجتمع الدراسة من    

) 14(موزعین على  ،معلمة)  25(معلما و ) 18(منهم ،معلما ومعلمة) 43(القویسمة وعددهم

  .مدارس لإلناث ) 8(و ،مدارس للذكور) 6(منها ،مدرسة

معلمي مبحث أنظمة المحاسبة المحوسبة في مدیریة تربیة  منعینة الدراسة  تكونت:ینة الدراسةع

معلما ) 43( عددهممعلما ومعلمة من مجتمع الدراسة البالغ ) 30( وقد تم اختیار ،لواء القویسمة

 .معلمة) 17(معلما و)13( بواقع ،النوع االجتماعي حسبطبقیة العشوائیة بالطریقةال ،ومعلمة
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  :الدراسة ةأدا

ممارسة معلمي مبحث المحاسبة المحوسبة لنموذج درجة بطاقة مالحظة بقام الباحث بإعداد 

بعد االطالع على األدب النظري والدراسات  غاالوي للتفاعل الصفي للمرحلة الثانویة األردنیة

 .)2012،العنزي(,) 2011العدوان،, )2004الرهیط، (،السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة

المعلم غیر  سلوكیاتفقرة تشكل في مجموعها ) 22(تكونت بطاقة المالحظة بصورتها األولیة من

وتم تحكیمها من قبل مجموعة من األساتذة المتخصصین وذوي الخبرة  ،لفظیة داخل غرفة الصفال

بطاقة المالحظة وذلك بحذف ذ تم تعدیل فقرات إ وقد أخذ الباحث مالحظاتهم باالعتبار  ،والكفاءة

طاقة المالحظة بوتعدیل بعضها اآلخر لتصبح  ،بعض الفقرات التي أجمع المحكمون على حذفها

  ).4(رقمفقرة كما هو في الملحق ) 20(بصورتها النهائیة مكونة من 

وتحدیدها بخمسة مستویات  ،عن كل فقرة وفق مقیاس لیكرت الخماسي اإلجابةتم تدریج مستوى 

ومستوى  ،درجات) 4(ومستوى جید جدا ویعطى  ،درجات) 5(ممتاز ویعطى : على النحو التالي

) 1(ومستوى ضعیف ویعطى  ،درجتین) 2(ومستوى متوسط ویعطى  ،درجات) 3(جید ویعطى 

  .درجة واحدة

) منخفض ،متوسط ،مرتفع( إلىمقیاس الحكم على النتائج الذي تم تقسیمها وجرى استخدام 

- 4. ()3.99-3( ،)2.99-2( ،)1.99-1(هي  أربع فئاتألداة وعددها اباالعتماد على فئات 

 )ضعیف ،متوسط ،جید ،جید جدا ،ممتاز(وذلك بتقسیم عدد البدائل الخمسة وهي تمثل ) 5

  .1.33=  3/ 1- 5وبطریقة حسابیة 
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  .أدناه) 1(كما هو مبین في الجدولتكون المستویات الثالثة 

  )1(جدول رقم

  للتفاعل الصفيتدریج درجة ممارسة المعلمین لنموذج غاالوي 

متوسط درجة ممارسة المعلمین لنموذج 

  غاالوي
  درجة الممارسة

  منخفضة  2.33- 1

  متوسطة  3.67- 2.34

  مرتفعة  5- 3.68

 

  :الدراسة ةصدق أدا

عرضها على مجموعة من المحكمین من ذوي من خالل بطاقة المالحظةأداة تم التأكد من صدق 

حیث ) 2(محكمین كما في الملحق) 9(تألفت من ،التدریسطرق الخبرة واالختصاص في المناهج و 

ودرجة انتماء الفقرة  ،والسالمة اللغویة ،تم تحكیم فقرات البطاقة من حیث درجة الوضوح والصیاغة

الحظاتهم تم معلى  واعتماداً  ،ومن ثم اختیار الفقرات التي أجمع علیها غالبیة المحكمین ،للمجال
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والسالمة  ،غة بعض الفقرات من حیث الصیاغة والوضوحوتعدیل صیا ،حذف بعض الفقرات

  .فقرة) 22(فقرة بدال من) 20(لتصبح  ودرجة االنتماء للمجال ،اللغویة

  :الدراسة ةثبات أدا

 مبحثثبات األداة قام الباحث باستخدام بطاقة مالحظة درجة ممارسة معلمي  للتحقق منو 

المحاسبة المحوسبة في المرحلة الثانویة األردنیة لنموذج غاالوي للتفاعل الصفي بصورتها النهائیة 

من خارج عینة  معلمین) 5(من مجتمع الدراسة بلغ عدد أفرادها  استطالعیة لمالحظة عینة

ة قام الباحث ومالحظ آخرمتكافئان من حیث الدرجة العلمیة وسنوات الخبرة التدریسی ،الدراسة

وبتطبیق  ،فقرة )20(لفقرات بطاقة المالحظة المتفق علیها بین المالحظینالعینة  أفرادبمالحظة 

 مبحثلمالحظة درجة ممارسة معلمي ) %86(الكلي ثبات المالحظین المعادلة بلغ معامل 

المحاسبة المحوسبة في المرحلة الثانویة األردنیة لنموذج غاالوي للتفاعل الصفي من جانب 

) 1(والملحق  ،ویعد هذا الثبات كافیا ألغراض هذه الدراسة ،الباحث ومشرف آخر: المالحظین

 .یوضح مدى االتفاق واالختالف بین المالحظین على فقرات بطاقة المالحظة

  :الدراسة متغیرات

  :الدراسة على متغیر رئیسي هو تحتوي

 كما تحتوي الدراسة على متغیرین , درجة ممارسة المعلمین لنموذج غاالوي للتفاعل الصفي

 :هما, ثانویین
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  ذكر وأنثى: (وله فئتان: الجنس.( 

  سنوات) 10(إلى أقل منسنوات  )5(من (،)سنوات )5(من  أقل:(ناولها مستوی: الخبرة(  

  :جراءات الدراسةإ

  :الخطوات البحثیة اآلتیة بإتباعقام الباحث 

 .مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة -

 .تهاالدراسة وعین تحدید مجتمع -

درجة ممارسة معلمي أنظمة المحاسبة المحوسبة في المرحلة الثانویة بطاقة المالحظةعداد إ -

 األردنیة لنموذج غاالوي للتفاعل الصفي 

 .اةلتأكد من صدقاألدالمالحظة على مجموعة من المختصین لعرض بطاقة  -

تطبیق بطاقة المالحظة على عینة من المعلمین وبمساعدة زمیل للتأكد من ثبات األداة  -

 .باستخدام معامل هولستي

 .على عینة الدراسةاة تطبیق األد -

 .في جداول خاصةالبیانات رصد  -

 . SPSSاإلحصائیةباستخدام الرزم  إحصائیامعالجة البیانات  -

  .النتائج واقتراح التوصیات في ضوئها  عرض -
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  :اإلحصائیةالمعالجة 

 :اآلتیة اإلحصائیةعن أسئلة الدراسة قام الباحث باستخدام المعالجات لإلجابة 

 .للبطاقة ككل االتفاقمعامل الثبات لدرجة الممارسة حسب معادلة هولستي لحساب معامل  -

ودرجة الممارسة لإلجابة عن السؤال المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتبة  -

 .األول

ممارسة معلمي مبحث المحاسبة درجة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ل -

الجنس، تبعا لمتغیر  ،األردنیةالمحوسبة لنموذج غاالوي للتفاعل الصفي للمرحلة الثانویة 

 .لمتغیر الجنس اإلحصائیةللكشف عن الفروق  )t-test(تطبیق اختبار كما تم 

ممارسة معلمي مبحث المحاسبة درجة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ل -

الخبرة، تبعا لمتغیر  ،األردنیةالمحوسبة لنموذج غاالوي للتفاعل الصفي للمرحلة الثانویة 

 .لمتغیر الخبرة اإلحصائیةللكشف عن الفروق  )t-test(كما تم تطبیق اختبار 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

نتائج الدراسة



40 

 

 

 

 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

یتضمن  هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصلت الیها الدراسة الحالیة وفقا لمراحل الدراسة وأسئلتها 

  :حصائیا على النحو التاليإجراءات الدراسة وتحلیل البیانات  إبعد تطبیق 

ما درجة ممارسة معلمي مبحث المحاسبة المحوسبة لنموذج غاالوي للتفاعل : السؤال األول

 ؟ األردنیةالصفي للمرحلة الثانویة 

ممارسة لدرجة لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة     

 لكلفقرةاألردنیةمعلمي مبحث المحاسبة المحوسبة لنموذج غاالوي للتفاعل الصفي للمرحلة الثانویة 

 .ذلك) 2(،  ویظهر الجدول ولألداة الكلیة ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة

)2(الجدول   

لدرجة ممارسة معلمي مبحث المحاسبة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب 
◌ً مرتبة تنازلیا األردنیةالمحوسبة لنموذج غاالوي للتفاعل الصفي للمرحلة الثانویة   

  المجال
رتبة 
  الفقرة

 رقم الفقرة
  في المجال

 رةــــــــــــــالفق
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  الدرجة

فق
لتوا

م ا
عد

 و 
فق

لتوا
ا

  

یراعي مشاعر الطلبة من خالل تعابیر  3 1
  .األسئلة عنوجهه المریحة أثناء اإلجابة 

 مرتفعة 1.24 3.80

یستخدم یدیه لتشجیع الطلبة على  2 2
 .االستمرار بحدیثهم

 مرتفعة 1.13 3.64

 متوسطة 1.19 3.63 .یتحرك نحو الطلبة ویحفزهم على اإلجابة 1 3

 مرتفعة 1.02 3.69 الدرجةالكلیة    
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ف 
عترا

 اال
ذ و

تنفی
ال

 

یبدي تجاوبا ألفكار الطلبة من خالل  4 1
 .حركات جسمیة إیجابیة

 مرتفعة 1.02 3.70

2 
5 

یعزز سلوك الطلبة اإلیجابي بتعبیر صوتي 
 .مناسب

4.17 1.05 
 مرتفعة

 مرتفعة 0.87 3.93 الدرجةالكلیة    

عد
لتبا

و ا
ام 

هتم
اال

 

1 
رضاه یستخدم اإلیماءة بالرأس للتعبیر عن  6

 .عن السلوك الصحیح
3.40 1.22 

 متوسطة

 منخفضة 0.78 1.50 .یمشي بترهل أمام الطلبة 7 2

ینتقص من حدیث الطلبة بإیماءة من أحد  8 3
 .أعضاء جسمه

 منخفضة 0.84 1.67

    
 منخفضة 0.36 2.19 الدرجةالكلیة

ال 
هم

 اال
ة و

جاب
الست

ا
 

 منخفضة 0.81 1.80 .یبدي استعدادا الستجابات الطلبة 9 1

 منخفضة 0.67 1.63 .یبدو غیر مهتم إلجابات الطلبة 10 2

 منخفضة 0.77 1.57 .یظهر نبرة صوت غیر مشجعة 11 3

 منخفضة 0.60 1.67 الدرجةالكلیة    

ج 
دما

االن
نبـذ

الــــــ
و 

  

 منخفضة 0.81 1.63 .یظهر مشاعر غیر ودیة نحو الطلبة 12 1
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 2 
13 

عن طریق االبتسام  یبدي التفهم والمساندة
 والمزاح

1.77 0.77 
 منخفضة

 منخفضة 0.57 1.70 الدرجةالكلیة    

دة 
الش

 و 
حزم

ال
 

1 
14 

یستخدم اإلیماءة الدالة على أن الطالب 
 .یجب أن یتوقف

3.77 1.36 
 مرتفعة

2 
15 

یستخدم تعبیرا صوتیا یوحي للطالب 
 .بالتوقف

3.73 1.39 
 مرتفعة

 مرتفعة 1.01 3.75 الدرجةالكلیة    

ل 
جاه

 الت
ه و

نتبا
اال

 

 مرتفعة 1.11 3.73 .یحافظ على االتصال البصري مع الطلبة 18 1

2 
17 

یوزع انتباهه إلى جمیع الطلبة في الصف 
 .باستمرار

3.72 1.01 
 مرتفعة

 متوسطة 0.96 3.63 .یقف بطریقة تدل على الیقظة والمتابعة  16 3

 مرتفعة 0.91 3.70 الدرجةالكلیة    

یق
ض

و ال
ح 

رتیا
اال

 

1 
19 

یستخدم نظرة العین لیعترض على عدم 
 .احترام الطالب لقواعد السلوك

3.73 1.08 
 مرتفعة

 مرتفعة 1.13 3.80 .یتحرك بین الطلبة بتوازن 20 2

 مرتفعة 0.96 3.77 الدرجةالكلیة    

 متوسطة 0.40 3.00 الدرجةالكلیة لبطاقة المالحظة    
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معلمي مبحث المحاسبة المحوسبة لنموذج غاالوي  ممارسةأن درجة ) 2(یالحظ من الجدول 

وانحراف ) 3.00(، إذ بلغ المتوسط الحسابي تمتوسطةكاناألردنیةللتفاعل الصفي للمرحلة الثانویة 

، إذ تراوحت ة والمنخفضةالمتوسطالدرجات المرتفعة و ، وجاءت مجاالت األداة في )0.40(معیاري 

مجال التنفیذ "  مجال، وجاء في الرتبة األولى )1.67 - 3.93(بین المتوسطات الحسابیة 

في الرتبة وبدرجةمرتفعة،وجاء ) 0.87(وانحراف معیاري ) 3.93(، بمتوسط حسابي "واالعتراف 

) 0.60(وانحراف معیاري ) 1.67(بمتوسط حسابي "  االستجابة واإلهمال"مجالاألخیرة

  .وبدرجةمنخفضة 

:على النحو اآلتيتالنتائج مجال فكانأما بالنسبة لفقرات كل   

 مجال التوافق وعدم التوافق .1

بلغ حیث ،تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب لفقرات هذا المجال

، وجاءت في الرتبة وبدرجة مرتفعة )1.02(وانحراف معیاري ) 3.69(المتوسط الحسابي 

عي مشاعر الطلبة من خالل تعابیر وجهه المریحة أثناء یرا" التي تنص على) 3(األولى الفقرة 

  ،وبدرجةمرتفعة) 1.24(معیاري  وانحراف )3.80(، بمتوسط حسابي"األسئلة عناإلجابة 

حرك نحو الطلبة ویحفزهم على یت" التي تنص على) 1(الفقرة  األخیرةوجاءت في الرتبة 

 .وبدرجةمتوسطة) 1.19(وانحراف معیاري ) 3.63(بمتوسط حسابي  ،"اإلجابة

 التنفیذ واالعتراف .2

حیث بلغ   ،تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب لفقرات هذا المجال

، وجاءت في الرتبة وبدرجة مرتفعة )0.87(وانحراف معیاري ) 3.93(المتوسط الحسابي 
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، "بتعبیر صوتي مناسب  اإلیجابيیعزز سلوك الطلبة " التي تنص على) 5(األولى الفقرة 

 األخیرةوجاءت في الرتبة   ،وبدرجةمرتفعة) 1.05(معیاري  وانحراف )4.17(بمتوسط حسابي

 إیجابیةدي تجاوبا ألفكار الطلبة من خالل حركات جسمیة یب" التي تنص على) 4(الفقرة 

 .وبدرجةمرتفعة) 1.02(وانحراف معیاري ) 3.70(بمتوسط حسابي 

 االهتمام  والتباعد .3

حیث لفقرات هذا المجال والدرجة تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب 

، وجاءت في الرتبة وبدرجة منخفضة )0.36(وانحراف معیاري ) 2.19(بلغ المتوسط الحسابي 

بالرأس للتعبیر عن رضاه عن السلوك  اإلیماءةیستخدم " التي تنص على) 6(األولى الفقرة 

وجاءت في   ،وبدرجةمتوسطة) 1.22(معیاري  وانحراف )3.40(بمتوسط حسابي ،"الصحیح 

  بمتوسط حسابي" یمشي بترهل أمام الطلبة" التي تنص على) 7(الفقرة  األخیرةالرتبة 

 .وبدرجةمنخفضة) 0.78(وانحراف معیاري ) 1.50(

 مجال االستجابة واإلهمال .4

حیث ،لفقرات هذا المجالوالدرجةتم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب  

، وجاءت في الرتبة وبدرجة منخفضة )0.60(وانحراف معیاري ) 1.67(بلغ المتوسط الحسابي 

، بمتوسط "یبدي استعدادا الستجابات الطلبة " التي تنص على) 9(األولى الفقرة 

الفقرة  األخیرةوجاءت في الرتبة   ،وبدرجةمنخفضة) 0.81(معیاري  وانحراف )1.80(حسابي

وانحراف ) 1.57(بمتوسط حسابي " ظهر نبرة صوت غیر مشجعةی" التي تنص على) 11(

 .وبدرجةمنخفضة) 0.77(معیاري 
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 مجال االندماج والنبذ .5

لفقرات هذا المجال، والدرجة تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب  

، وجاءت في وبدرجة منخفضة )0.57(وانحراف معیاري ) 1.70(بلغ المتوسط الحسابي حیث 

یبدي التفهم والمساندة عن طریق االبتسام والمزاح " التي تنص على) 13(الرتبة األولى الفقرة 

ة وجاءت في الرتب  ،وبدرجةمنخفضة) 0.77(معیاري  وانحراف )1.77(، بمتوسط حسابي"

بمتوسط حسابي " یظهر مشاعر غیر ودیة نحو الطلبة" التي تنص على) 12(الفقرة  األخیرة

 .وبدرجةمنخفضة) 0.81(وانحراف معیاري ) 1.63(

 مجال الحزم والشدة .6

لفقرات هذا المجال، والدرجة تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب 

، وجاءت في وبدرجة مرتفعة )1.01(وانحراف معیاري ) 3.75(بلغ المتوسط الحسابي حیث 

الدالة على أن الطالب یجب أن  اإلیماءةیستخدم " التي تنص على) 14(الرتبة األولى الفقرة 

وجاءت في   ،وبدرجةمرتفعة) 1.36(معیاري  وانحراف )3.77(، بمتوسط حسابي"یتوقف 

" تعبیرا صوتیا یوحي للطالب بالتوقف یستخدم " التي تنص على) 15(الفقرة  األخیرةالرتبة 

  .وبدرجةمرتفعة) 1.39(وانحراف معیاري ) 3.73(بمتوسط حسابي 

 مجال االنتباه والتجاهل .7

لفقرات هذا المجال، والدرجة تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب 

، وجاءت في مرتفعة وبدرجة )0.91(وانحراف معیاري ) 3.70(بلغ المتوسط الحسابي حیث 

یحافظ على االتصال البصري مع الطلبة،بمتوسط " التي تنص على) 18(الرتبة األولى الفقرة 
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الفقرة  األخیرةوجاءت في الرتبة   ،وبدرجةمرتفعة) 1.11(معیاري  وانحراف )3.73(حسابي

 )3.63(بمتوسط حسابي " .یقف بطریقة تدل على الیقظة والمتابعة" التي تنص على) 16(

 .متوسطةوبدرجة) 0.96(وانحراف معیاري 

 والضیق االرتیاحمجال  .8

لفقرات هذا المجال، والدرجة تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب 

، وجاءت في وبدرجة مرتفعة )0.96(وانحراف معیاري ) 3.77(بلغ المتوسط الحسابي حیث 

، بمتوسط "یتحرك بین الطلبة بتوازن " علىالتي تنص ) 20(الرتبة األولى الفقرة 

الفقرة  األخیرةوجاءت في الرتبة   ،وبدرجةمرتفعة) 1.13(معیاري  وانحراف )3.80(حسابي

" .یستخدم نظرة العین لیعترض على عدم احترام الطالب لقواعد السلوك" التي تنص على) 19(

   .وبدرجةمرتفعة) 1.08(وانحراف معیاري ) 3.73(بمتوسط حسابي 

  

في درجة )  a≥0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة : السؤال الثاني

ممارسة معلمي مبحث المحاسبة المحوسبة لنموذج غاالوي للتفاعل الصفي للمرحلة الثانویة 

  تعزى لمتغیر الجنس؟ األردنیة

معلمي مبحث المحاسبة تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة ممارسة     

الجنس، كما تم تبعا لمتغیر  ،األردنیةالمحوسبة لنموذج غاالوي للتفاعل الصفي للمرحلة الثانویة 

  . ذلك )3(یظهر الجدول و , لعینتین مستقلتین) t-test(تطبیق اختبار 
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  )3(الجدول 

ممارسة معلمي مبحث المحاسبة المحوسبة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة 
  الجنس، تبعالمتغیر )t-test(واختبار  ،األردنیةلنموذج غاالوي للتفاعل الصفي للمرحلة الثانویة 

 العدد الجنس المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
تقیمة   

 مستوى

 الداللة

التوافق وعدم مجال 

 التوافق

 0.692 0.400 0.91 3.79 11 ذكر

   1.09 3.63 19 أنثى

مجال التنفیذ و 

 االعتراف

 0.599 0.531 0.91 4.05 11 ذكر

   0.86 3.87 19 أنثى

 االهتمام  والتباعد
 0.542 0.617 0.47 2.24 11 ذكر

   0.28 2.16 19 أنثى

 االستجابة واإلهمال
 0.033* 2.246 0.64 1.36 11 ذكر

   0.51 1.84 19 أنثى

 االندماج والنبذ
 0.144 1.504 0.55 1.50 11 ذكر

   0.56 1.82 19 أنثى
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 الحزم والشدة
 0.411 0.835 0.96 3.95 11 ذكر

   1.05 3.63 19 أنثى

 االنتباه والتجاهل
 0.172 1.401 0.76 4.00 11 ذكر

   0.96 3.53 19 أنثى

والضیق االرتیاح  
 0.071 1.874 1.01 4.18 11 ذكر

   0.87 3.53 19 أنثى

 الدرجة الكلیة
 0.444 0.777 0.32 3.08 11 ذكر

   0.45 2.96 19 أنثى

  

 )a≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى عدم  إلى) 3(تشیر النتائج في الجدول 

ممارسة معلمي مبحث المحاسبة المحوسبة لنموذج غاالوي للتفاعل الصفي للمرحلة الثانویة لدرجة 

وبمستوى داللة  )0.777(المحسوبة إذ بلغت  )ت(ة، استنادًا إلى قیمالجنستبعا لمتغیر  ،األردنیة

) ت(نادًا إلى قیمة ستالستجابة واإلهماال، وكذلك في جمیع المجاالت باستثناء مجاال)0.444(

بدلیل ارتفاع  اإلناثحیث كانالفرق لصالح  )0.033(وبمستوى داللة ) 2.246(لمحسوبة إذ بلغت ا

  .متوسطاتهن الحسابیة
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في درجة )  a≥0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة : السؤال الثالث

ممارسة معلمي مبحث المحاسبة المحوسبة لنموذج غاالوي للتفاعل الصفي للمرحلة الثانویة 

  تعزى لمتغیر الخبرة؟ األردنیة

علمي مبحث المحاسبة متم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة ممارسة 

كما تم  ،الخبرةتبعا لمتغیر  ،األردنیةالمحوسبة لنموذج غاالوي للتفاعل الصفي للمرحلة الثانویة 

  . ذلك )4(یظهر الجدول و  ,لعینتین مستقلتین )t-test(تطبیق اختبار 

)4(الجدول   

ممارسة معلمي مبحث المحاسبة المحوسبة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة 
  الخبرة، تبعا لمتغیر )t-test(واختبار  ،األردنیةلنموذج غاالوي للتفاعل الصفي للمرحلة الثانویة 

 العدد الخبرة المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
تقیمة   

 مستوى

 الداللة

مجال التوافق وعدم 

 التوافق

سنوات  5أقل من   17 3.57 0.96 0.735 0.469 

سنوات إلى  5من 

 سنوات ) 10(أقل من 
13 3.85 1.10   

 مجال التنفیذ و االعتراف

سنوات 5أقل من   17 3.71 0.95 1.693 0.102 

 سنواتإلىأقلمن 5 من

  سنوات) 10(
13 4.23 0.67   
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 االهتمام  والتباعد

سنوات 5أقل من   17 2.25 0.38 1.163 0.254 

 سنواتإلىأقلمن 5 من

  سنوات) 10(
13 2.10 0.32   

 االستجابة واإلهمال

سنوات 5أقل من   17 1.71 0.73 0.403 0.690 

 سنواتإلىأقلمن 5 من

 سنوات) 10(
13 1.62 0.40   

 االندماج والنبذ

سنوات 5أقل من   17 1.76 0.59 0.710 0.484 

 سنواتإلىأقلمن 5 من

 سنوات) 10(
13 1.62 0.55   

 الحزم والشدة

سنوات 5أقل من   17 3.62 1.13 0.812 0.424 

 سنواتإلىأقلمن 5 من

 سنوات) 10(
13 3.92 0.86   

والتجاهلاالنتباه   

سنوات 5أقل من   17 3.59 0.98 0.766 0.450 

 سنواتإلىأقلمن 5 من

 سنوات) 10(
13 3.85 0.81   
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والضیق االرتیاح  

سنوات 5أقل من   17 3.71 1.13 0.390 0.700 

 سنواتإلىأقلمن 5 من

 سنوات) 10(
13 3.85 0.72   

 الدرجة الكلیة

سنوات 5أقل من   17 2.95 0.43 0.845 0.405 

 سنواتإلىأقلمن 5 من

 سنوات) 10(
13 3.07 0.36   

  

 )a≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى عدم  إلى) 4(تشیر النتائج في الجدول 

ممارسة معلمي مبحث المحاسبة المحوسبة لنموذج غاالوي للتفاعل الصفي للمرحلة الثانویة لدرجة 

وبمستوى داللة  )0.845(المحسوبة إذ بلغت  )ت(ةاستنادًا إلى قیم ،تبعا لمتغیر الخبرة ،األردنیة

 .، وكذلك في جمیع المجاالت)0.405(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

مناقشة النتائج والتوصیات
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الخامسالفصل   

 مناقشة النتائج والتوصیات
 للتفاعل الصفي المحاسبة المحوسبة لنموذج غاالوي مبحثمعلمي هدفت الدراسة تعرف درجة ممارسة

ویتناول هذا الفصل النتائج التي تم التوصل الیها في الفصل الرابع من هذه  ،للمرحلة الثانویة األردنیة

وفیما یلي مناقشة النتائج التي تم التوصل الیها في  ،هذه النتائج إلىواألسباب التي دعت  ،الدراسة

  .الدراسة وفقا لتسلسل األسئلة

:مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي ینص  

ما درجة ممارسة معلمي مبحث المحاسبة المحوسبة لنموذج غاالوي للتفاعل الصفي للمرحلة 

؟األردنیةالثانویة   

ممارسة والرتب لدرجة تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة السؤالولإلجابة عن هذا 

أشارت و ،األردنیةمعلمي مبحث المحاسبة المحوسبة لنموذج غاالوي للتفاعل الصفي للمرحلة الثانویة 

معلمي مبحث المحاسبة المحوسبة لنموذج غاالوي للتفاعل الصفي  ممارسةأن درجة إلىالنتائج

وانحراف معیاري ) 3.00(، إذ بلغ المتوسط الحسابيتمتوسطةكاناألردنیةللمرحلة الثانویة 

، إذ تراوحت ةوالمنخفضةالمتوسطو ةالمرتفع الدرجات،وجاءت مجاالت األداة في )0.40(

، "لتنفیذ واالعتراف مجاال"ى        في الرتبة األول، وجاء 1.67 -3.93المتوسطات الحسابیة بین 

في الرتبة ة،وجاء مرتفعوبدرجة)87( وانحراف معیاري)3.93(بمتوسط حسابي

 وانحراف معیاري  (1.67)بمتوسط حسابي" االستجابة واإلھمال"مجالاألخیرة

  .وبدرجةمنخفضة(0.60)
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مجال  من تالمعلمین تنوعت واختلف یمكن تفسیر النتائج الخاصة بدرجة الممارسة في أن سلوكیات

ألخر وحققت نتائج مرتفعة ومنخفضة ومتوسطة بشكل متوازن مما أدى الى أن تكون محصلة الدرجة 

  .الكلیة متوسطة

ویعزى ذلك لقدرة المعلمین على , مجال التنفیذ واالعتراف فجاءت الرتبة مرتفعة یجةأما بالنسبة لنت   

  .بشكل ایجابيتنفیذ فقرات المجال االیجابیة 

ویعزى ذلك لوجود ردود فعل سلبیة , أما بالنسبة لنتیجة مجال االستجابة واإلهمال فجاءت منخفضة   

  . من قبل المعلم تجاه الطلبة فیما یتعلق بفقرات هذا المجال

عدم معرفة أو اقتناع المعلمین بلغة الجسد وما لها من أثر كبیر  إلىقد تعزى هذه النتیجة بشكل عام 

غیر  من خالل ردود فعل المعلم عنهم المعلم قدرتهم على معرفةمدى رضىو  ،على نفسیة الطلبة

  .واإلیحاءاتأو السلبیة باإلیماءات  اإلیجابیةاللفظیة 

رمجیات معدة للمبحث بشكل كما یمكن القول أن طبیعة بعض أجزاء المبحث التطبیقیة من خالل ب

تطبق داخل مختبر الحاسوب تجعل الطلبة منشغلین بالتطبیق على أجهزة الحاسوب أكثر من  ،خاص

  .المعلمین غیر اللفظیة سلوكیاتمالحظة 

 ،یبیة خاصة بمهارات االتصال والتواصلیمكن أن یكون السبب عدم خضوع أغلب المعلمین لورش تدر 

  . والتي قد تساعدهم في إضفاء جو صفي تعلیمي مریح وفعال

وجود تنوع في أنماط االتصال لدى عینة  في) 2009(وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة الهادي

  .وغیر المباشر ،في شكلي االتصال المباشر ،الدراسة
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مهارات األساسیة الضرورة امتالك المعلم في ) 2007(هذه الدراسة مع دراسة الطعاني أیضا واتفقت

  .ومالها من دور في تفعیل العملیة التعلیمیة داخل غرفة الصف ،الالزمة لإلدارة الصفیة بفعالیة

:ناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي ینصم  

ممارسة معلمي في درجة )  a≥0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

تعزى لمتغیر  األردنیةمبحث المحاسبة المحوسبة لنموذج غاالوي للتفاعل الصفي للمرحلة الثانویة 

  ؟الجنس

 )a≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى عدم  إلى) 3(تشیر النتائج في الجدول 

ممارسة معلمي مبحث المحاسبة المحوسبة لنموذج غاالوي للتفاعل الصفي للمرحلة الثانویة لدرجة 

وبمستوى داللة  )0.777(المحسوبة إذ بلغت  )ت(ة، استنادًا إلى قیمالجنستبعا لمتغیر  ،األردنیة

) ت(نادًا إلى قیمة ستالستجابة واإلهماال، وكذلك في جمیع المجاالت باستثناء مجاال)0.444(

بدلیل ارتفاع  اإلناثحیث كانالفرق لصالح  )0.033(وبمستوى داللة ) 2.0246(لمحسوبة إذ بلغت ا

  .متوسطاتهن الحسابیة

النوع االجتماعي في تمیز أحدهما  ألحد أطرافعدم وجود خصوصیة  إلىوقد تعزى هذه النتیجة    

في حین افتراض فروق  ،الصفیةداخل الغرفة التفاعل غیر اللفظي  سلوكیاتاستخدام في على اآلخر 

  .االوي للتفاعل الصفي عند نفس النوع االجتماعي بمستویات متفاوتةغذج و في درجة ممارسة نم

تعزى  إحصائیةد فروق ذات داللة و وج في) 2007(دراسة الطعانيمع  تعارضت نتائج هذه الدراسة  

  .تفاعل الجنس مع الخبرة إلى
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  :الثالث والذي ینصمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 

ممارسة معلمي في درجة )  a≥0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

تعزى لمتغیر  األردنیةمبحث المحاسبة المحوسبة لنموذج غاالوي للتفاعل الصفي للمرحلة الثانویة 

  الخبرة؟

 )a≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى عدم  إلى) 4(تشیر النتائج في الجدول 

ممارسة معلمي مبحث المحاسبة المحوسبة لنموذج غاالوي للتفاعل الصفي للمرحلة الثانویة لدرجة 

وبمستوى داللة  )0.845(المحسوبة إذ بلغت  )ت(ة، تبعا لمتغیر الخبرة، استنادًا إلى قیماألردنیة

  .، وكذلك في جمیع المجاالت)0.405(

وذلك بسبب  ،على األخرى یمكن تفسیر هذه النتیجة  في عدم وجود أثر لمتغیر الخبرة في أفضلیة فئة

غیر اللفظیة غیر مرتبطة بالخبرة ولكنها مرتبطة بشخصیة المعلم وتجاربه  كون هذه السلوكیات

 ،في تحقیق األهداف المرجوة السلوكیاتوقدرته على استثمار هذه  ،ومهاراته الخاصة ،الشخصیة

  .ومدى معرفته السابقة بأهمیة استخدام هذا النمط من السلوك مع الطلبة

حصائیة في إفي عدم وجود فروق ذات داللة )2009(واتفقت هذه الدراسة مع دراسة الحراحشةوالخوالدة

  .الضبط الصفي تعزى لمتغیر الخبرةدرجة ممارسة أنماط 

تعزى  إحصائیةفي عدم وجود فروق ذات داللة ) 2007(الطعانياسة واتفقت هذه الدراسة مع در 

  .لسنوات الخبرة 
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في  ،وجود فروق ذات داللة إحصائیة إلىشارت أالتي ) 2004(الهاديدراسة  معوتختلف هذه النتیجة 

  .أنماط االتصال لدى عینة البحث تبعا الختالف الخبرة المهنیة

  :التوصیات

  :یوصي الباحث باآلتي ،وتفسیرهافي ضوء نتائج الدراسة 

وخاصة  ،لتفاعل الصفي غیر اللفظي بشكل أكبر داخاللغرفة الصفیةباالمعلمین  زیادة اهتمام .1

دماجها ضمن طرائق التدریس الحدیثة ,منها واإلیجابیةالمریحة  السلوكیات  .وإ

واإلیماءات واإلیحاءات كلغة اتصال مع الطلبة  ،ضرورة تدریب المعلمین على استخدام لغة الجسد .2

 . من خالل ورش تدریبیة لهم بهذا الخصوص, والمریحة منها اإلیجابیةوخاصة 

  .جراء دراسات مستقبلیة تتابع نتائج الدراسة الحالیة وتركز على التفاعل الصفي غیر اللفظيإ .3
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  )1( ملحق 
  نقاط االتفاق واالختالف بین المالحظین

  معلم  رقم الفقرة
1  

  معلم
2  

  معلم
3  

  معلم
4  

  معلم
5  

  المجموع

1.  X            
2.        X      
3.  X            
4.              
5.        X  X    
6.           
7.           
8.           
9.         
10.         
11.         
12.      X    
13.    X      
14.         
15.  X  X   X      
16.    X      
17.         
18.         
19.   X  X  X      
20.         
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  )2(ملحق

  )بطاقة المالحظة(الدراسة قائمة بأسماء محكمي أداة 

 مكان العمل  التخصص  االسم  الرقم
  المساعیدجودت . د.ا  .1

  
  جامعة الشرق األوسط  المناهج وطرق التدریس

  غازي خلیفة. د.ا  .2
  

  جامعة الشرق األوسط  المناهج وطرق التدریس

  صالح الرواضیة. د.أ  .3
  

  الجامعة األردنیة  مناهج الدراسات االجتماعیة

  بسام مسمار. د.أ  .4
  

  الجامعة األردنیة  مهني ریاضي إعداد

  الجامعة األردنیة  مناهج وأسالیب تدریس  عدنان الدوالت. د  .5
  

  بسام عبد اهللا طه. د  .6
  

/ كلیة العلوم التربویة  مناهج وأسالیب تدریس
  وكالة الغوث الدولیة

  خلیل الفیومي. د  .7
  

/ كلیة العلوم التربویة  مناهج وأسالیب تدریس
  وكالة الغوث الدولیة

  موفق الكفاوین. د  .8
  

وزارة / مشرف تربوي  مناهج وأسالیب تدریس
  التربیة والتعلیم

  خالد النجار. د  .9
  

وزارة / مشرف تربوي  أصول تربیة
  التربیة والتعلیم
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  )3(ملحق

  األولیةبالصورة بطاقة المالحظة 
  اإلجابةبدائل     

  ممتاز  الفقرة  الرقم

)5(  

جید 

  )4(جدا

  جید

)3(  

  متوسط

)2(  

  ضعیف

)1(  

  أوال مجال التوافق وعدم التوافق  

            یتحرك نحو الطلبة ویربت علیهم  .1

            یلوح بیده لیشجع الطالب على االستمرار بحدیثه  .2

وجهه  بتعبیریراعي مشاعر الطلبة   .3

  األسئلة عنالمریحة أثناء اإلجابة 

          

  التنفیذ و االعتراف  مجال: ثانیا  

یبدي تجاوبا ألفكار الطلبة من خالل   .4

  حركاته الجسمیة

          

تقدیر (نحو الطلبة  إیجابیةیبدي اتجاهات   .5

  )تثمین

          

األحكام  إصداریعزز قدرة الطلبة على   .6

  بتعبیر صوتي مناسب
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  االهتمام  والتباعد: ثالثا   

بالرأس التي تدل على  اإلیماءةیستخدم   . 7

  صواب الطالب 

          

            یمشي بترهل أو یقف دون حرص  .8

ینتقص من حدیث الطالب بحركة من أحد   .9

جسمالأعضاء   

          

  االستجابة واإلهمال : رابعا   

            یقف مستعدا الستجابة الطالب  .10

            امتعالی،یبدو غیر متحمس  .11

            مشجعةیظهر نبرة صوت غیر   .12

تدل تعبیرات الوجه على فهم وتقبل   .13

  حاجات الطلبة

          

  والنبذ  االندماج: خامسا   

            یبدو غیر ودود  .14

یبدي التفهم والمساندة عن طریق الضحك   .15

  والمزاح

          

  الحزم والشدة : سادسا   

            الدالة على أن الطالب یجب أن یتوقف اإلیماءةیستخدم   .16
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یستخدم تعبیرا صوتیا یدل على أن الطالب   .17

  یجب أن یتوقف

          

  االنتباه والتجاهل : سابعا   

            یقف أو یجلس بطریقة تدل على الیقظة   .18

            كل طالب الصف باستمرار إلىیلتفت   .19

            یحافظ على االتصال البصري  .20

  والضیق  االرتیاح: ثامنا   

العین لیعترض على عدم یستخدم نظرة   .21

  احترام الطالب لقواعد السلوك

          

            یتوازن في تحركاته بین الطلبة  .22
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  )4(ملحق 
  بالصورة النهائیةبطاقة المالحظة 

  المعلومات الدیموغرافیة
  الجنس .1

  ذكر -

 أنثى -

  

  سنوات الخبرة .2

 سنوات) 5(أقل من  -

  سنوات) 10( أقل من إلىسنوات )5(من -
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  بالصورة النهائیةبطاقة المالحظة 
  اإلجابةبدائل     

  ممتاز  الفقرة  الرقم

  

)5(  

جید 

  جدا

)4(  

  جید

  

)3(  

  متوسط

  

)2(  

  ضعیف

  

)1(  

  أوال مجال التوافق وعدم التوافق  

            . اإلجابةیتحرك نحو الطلبة ویحفزهم على   .1

یستخدم یدیه لتشجیع الطلبة على االستمرار   .2

  .بحدیثهم

          

وجهه  تعبیریراعي مشاعر الطلبة من خالل   .3

  .األسئلة نالمریحة أثناء اإلجابة ع

          

  التنفیذ و االعتراف  مجال: ثانیا  

یبدي تجاوبا ألفكار الطلبة من خالل حركات جسمیة   .4

  .إیجابیة

          

            .بتعبیر صوتي مناسب اإلیجابيیعزز سلوك الطلبة   .5

  والتباعداالهتمام  : ثالثا   

          بالرأس للتعبیر عن رضاه عن  اإلیماءةیستخدم   . 6
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  .السلوك الصحیح

            .یمشي بترهل أمام الطلبة  .7

ینتقص من حدیث الطلبة بإیماءة من أحد أعضاء   .8

  .جسمه

          

  االستجابة واإلهمال : رابعا   

            .یبدي استعدادا الستجابات الطلبة  .9

            .إلجابات الطلبةیبدو غیر مهتم   .10

            .یظهر نبرة صوت غیر مشجعة  .11

  االندماج والنبذ : خامسا   

            .یظهر مشاعر غیر ودیة نحو الطلبة  .12

            یبدي التفهم والمساندة عن طریق االبتسام والمزاح  .13

  الحزم والشدة : سادسا   

الدالة على أن الطالب یجب أن  اإلیماءةیستخدم   .14

  .یتوقف

          

            .یستخدم تعبیرا صوتیا یوحي للطالب بالتوقف  .15

  االنتباه والتجاهل : سابعا   

            .یقف بطریقة تدل على الیقظة والمتابعة   .16

            .جمیع الطلبة في الصف باستمرار إلىیوزع انتباهه   .17
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  .مع الطلبةیحافظ على االتصال البصري   .18

  

          

  والضیق  االرتیاح: ثامنا   

یستخدم نظرة العین لیعترض على عدم احترام   .19

  .الطالب لقواعد السلوك

          

            .یتحرك بین الطلبة بتوازن  .20

 

 


