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  *طاهر عبد الكرمي سلوم.        د
  

 
  

لدى  اواستراتيجياار طرائق تدريس حمتويات التربية البيئية       دف هذه الدراسة  تقصي واقع اختي      
ة بعربي، ومعلمات الدراسات االجتماعيـة يف مـدارس         يبرطالبات الدراسات االجتماعية بكلية الت    

احللقة الثانية يف عربي، وتعرف أسباب االختيار؛ بقصد حتديد جوانب القوة والـضعف يف برنـامج                
طالبة ) ٥٧(لتربية العملية، وبلغ عددها       األوىل عينة طالبات ا   :  عينتني اإلعداد، وطبقت الدراسة على   

ملعلمـات  نة ا، و الثانية عي )جغرافيا وتاريخ (وهن مجيع طالبات الدراسات االجتماعية يف سنة التخرج         
معلمة اجتماعيات؛ وهن مجيع معلمات االجتماعيات يف مدارس احللقة الثانيـة            )٣٠( وبلغ عددها     

  .م األساسي املخصصة لتطبيقات التربية العملية اخلاصة بكلية التربية بعربيمن التعلي
ـ لتحقيق أهداف الدراسة استخدمت  أداة حبث  استبانة من إعداد الباحث    ـ موزع الثـة  ث ىة عل

الثاين يتضمن خيارات الطريقة أو االستراتيجية لتدريس        األول منها بيانات عامة عن ايبة، و      : حماور
ـ ١٥مفـاهيم، و ٨ حقائق، و٨( من حمتويات التربية البيئية بواقع      مفردة) ٣٧( مهـارات  ٣، واًتعميم
؛ أمام كل منها مخسة خيارات من طرائق التدريس، و يسعى احملور الثالـث إىل تعـرف                 )اجتاهات٣و

عبارة تصف الكفاية املعرفية للسلوك التدريـسي،  ) ٣٠(األسباب الكامنة وراء االختيار، ويتألف من       
م الباحث بإجراءات الصدق لالستبانة عرب عرضها على حمكمني، وحساب معامالت الثبـات             وقد قا 

) ٠و٨٤(للجـزء الثـاين، و      ) ٠و٨٢(، وأجزاء   )٠و٨٩(هلا، وقد بلغ معامل ثبات املقياس الكلي        
  .للجزء الثالث، وهي معامالت مرتفعة ومناسبة ألغراض الدراسة

  : وأظهرت الدراسة النتائج اآلتية
   مرتفعة يف اجات كفاية اختيار الطالبات لطرائق تدريس التربية البيئية واستراتيجياجاءت در

  
  
  . سلطنة عمان– يبعربكلية التربية * 

  .       كلية التربية جامعة دمشق سوريا
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     تدريس املهارات والقيم، بينما جاءت درجات كفاية اختيار املعلمات هلا بني املنخفضة واملتوسطة يف 

أو تقـدير   ) ٪٧٥(أي أقـل مـن    )هارات واالجتاهـات  احلقائق، واملفاهيم، والتعميمات، امل   (ريس  تد
)٣,٧٥.(  

 جاءت تقديرات الكفاية املعرفية للسلوكات التدريسيه للطالبات موزعة بني املستوى املرتفـع             -
ـ            مرتفـع،  (ةواملتوسط، بينما جاءت تقديرات الكفاية املعرفية للمعلمات موزعة بني املستويات الثالث

  ).ومتوسط، منخفض
يـات  بني كفايات اختيـار طالبـات االجتماع     ) ٠,٠٥( هناك فرق دال إحصائيا عند مستوى        -

 لصاحل   كفايات اختيار املعلمات هلا    ني، وب اواستراتيجيا تدريس حمتويات التربية البيئية   بالكلية لطرائق   
  .طالبات االجتماعيات

  : منهاوخلصت الدراسة إىل عدد من املقترحات 
 إخضاع املعلمات يف امليدان لدورات تدريبية حول  معايري اختيار الطرائق واالسـتراتيجيات،              - 

  .اواستراتيجياوتضمني دليل املعلم  طرائق التدريس املناسبة لتدريس مضامني التربية البيئية 
تضمني املقـرر    تعزيز مقرر طرائق التدريس يف الكلية مبضامني حول تدريس املهارات والقيم، و            -

  .توجيه الطالبات املعلمات يف الكلية حنو استخدام دليل املعلم يف التدريس
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تعد التربية البيئية جماالً تربوياً حديثاً، وأحد أهم املداخل إلصالح املناهج التربوية،كما تعـد طريقـة                

لعـل  لطالب على حتقيق أهداف التربية البيئية بيسر وجنـاح، و تدريس العنصر الفعال من أجل مساعدة ا      
ملتواصلة للمربني والباحثني التربويني والساسة بشأن تطوير برامج إعداد املعلـم بـشكل عـام               ود ا اجله

ميـة التعلّميـة متكاملـة وأن      يلعة الت يلمن الع أم ب هوتدريس التربية البيئية بشكل خاص نشأت من اقتناع       
، لذا كـان مـن   )Lin& Gorrell, 1999( م ا املعلم سينتقل أثرها إىل عملية تعليمهالطريقة اليت تعل

الواجب توخي استخدام أفضل الطرائق واالستراتيجيات احلديثة يف برامج إعداد املعلم يف مقررات طرائق              
ـ                 ة التدريس العامة واخلاصة والتربية العملية، داخل الكلية وخارجهـا، ومـن األمهيـة مبكـان اإلحاط

باالستراتيجيات والطرائق املناسبة لتدريس مضامني التربية البيئية يف مناهج الدراسـات االجتماعيـة يف              
احللقة الثانية من التعليم األساسي جبوانبها املعرفية واملهارية والوجدانية ألا تعد احلامل األساسي ملضامني              

  .التربية البيئية بني املواد الدراسية
ن مبواقف تدريسية حية يطبقون مـن خالهلـا الطرائـق           و يوضع الطالب املعلم   وقد يرى بعضهم أن   

الطرائـق  إىل  ، فيتعرفون   )١٩٩٤السويدي،  ( واالستراتيجيات اليت تعلموها يف الكلية يف مدارس امليدان       
 التـدريس   املستخدمة من قبل املعلمني يف امليدان، ورمبا جيدون اختالفاً مع املعلمـني يف             تواالستراتيجيا

اسـتخدامهم هلـا يف      ىلعكست ع ن، انطالقاً من أن مناهج إعدادهم قد تكون خمتلفة وبالتايل ا          متخدسامل
ض أنه ينطبق على استخدام رتفهذا ي و أو ألسباب أخرى يتمسك ا املعلمون حتتاج إىل حبث،           ،التدريس

ـ  ا قـف وام يف   املعلمات/ الطرائق واالستراتيجيات يف تدريس التربية البيئية من قبل الطالبات         يف س  دريلت
دادهن و املعلمات يف أثناء تدريسهن ويعترب الربط بني الدراسة يف الكلية وامليدان             ع إ ءأثنا التربية العملية يف  

مبكان رصـد هـذه    ةيمهاأل نوم ،ةبيترال ياتكل يف ربويتلاأحد احملكات األساسية لتقومي برامج اإلعداد    
ت املعلمات واملعلمات لطرائق التدريس والعوامل اليت تقـف         الباطلاالظاهرة من خالل تقصي استخدام      
  .وراء هذا االستخدام لدى كل منهن 

إن مثة خصوصية الختيار استراتيجيات، وطرائق تدريس التربية البيئية تفرضها طبيعة التربية البيئية، إذ              
املـستوى الـذي ميـد      تتطلب أن مير الطالب يف مستويات أربعة متكاملة حىت حتقق أهدافها؛ فتبدأ من              

الدارسني باملعلومات البيئية، ويليه مستوى تشكيل الوعي و اكتساب االجتاهـات البيئيـة، مث مـستوى             
تشكيل املهارات ملواجهة املشكالت البيئية، ويتوج مبستوى  املمارسة، واختاذ قـرارات وأفعـال بيئيـة                

 ).٢٠٠٥سلوم،(
ت معرفية، ومهارية، ووجدانية فقد اقتضى أن تتنوع        وانطالقاً من هذه اخلصوصية مبا تتضمنه من خربا       

طرائق تدريس التربية البيئية وأساليبها ، وأن تتميز بأساليب تقصي احلقـائق، وأن تـضع الطـالب يف                  
ح هلـم إدراكهـا،     تايذه املشكالت يف مستوى الطالب، ل     مواقف، ومشكالت تتحداهم حبيث تكون ه     
  يئية اليت تواجههم يف حيام، وتوجيه عناية خاصة إىل تعميق وإتقان منهجية حل مثل هذه املشكالت الب
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  .)Stapp,1977;70(اإلحساس بالبيئة يف السنوات األوىل 
 كما جيب أن حتقق الطرائق إجيابية املتعلمني، وتثري الرغبة فيهم للكشف عن النظام البيئي، وحتاول أن                

، )١٦ ؛١٩٨٠أمحد الشيخ ،  (رار صائب حياهلا  جتعلهم على بصرية بأمور بيئتهم، وحريصني للوصول إىل ق        
وتتطلب مثل هذه الطرائق أن ال تكون إلقائية تقليدية تنفر املتعلمني، وإمنا طرائق وأساليب تثري اهتمامات                

أنفسهم، ويكـون دور املعلـم      الطالب حنو بيئتهم، و تضعهم يف جو يتيح هلم اكتساب اخلربات البيئية ب            
ناً، وأن يناقش مع الطالب خطط، املوضوع البيئـي الـذي سيدرسـونه             ، ومرشداً ، وليس ملق    موجهاً

ومشكالته، وينظم عملهم يف جمموعات عمل وفق ميوهلم، وقدرام، واستعدادام، ويتطلب اكتـساب             
  . اخلربات البيئية االطالع املباشر على البيئة

تتناول البيئة من جوانبها كلها     إىل اعتماد طرائق تتيح دراسة البيئة دراسة تكاملية         ) ستاب(كما أشار   
الفيزيائية، والبيولوجية، واأليكولوجية، والسياسية، واالقتصادية، والتكنولوجية، واالجتماعية، والتشريعية،       
والثقافية، واجلمالية، وتأكيد مبدأ الوحدة والشمول الذي يوظف احملتوى اخلاص بكـل علـم أو جمـال            

  .)Stapp,1977;68(للبيئة دراسي يف تكوين نظرة كلية، ومتوازنة 
، ماعي، الذي يتيح دراسـة املوضـوعات      وتوصل املربون إىل أمهية األخذ مبنحى التعلم التعاوين واجل        

والقضايا البيئية على شكل مجاعات تتبادل احلوار واملناقشة فيما بينها ، أو بينها وبني املعلم إلجناز النشاط              
، وليس  اسة حبيث يكون جلوسهم يف جمموعات      حجرات الدر  البيئي بل ومراعاة تنظيم جلوس التالميذ يف      

  ).٢٠٠٥سلوم،(يف صفوف 
كما أن تبين املدخل املعريف يفترض أن السلوك البيئي يتقرر من خالل عملـييت التمثـل واملطابقـة                  

 علـى هـذا     ؛ وبناءً )٨٩-٧٠ ؛ ١٩٨٠يعقوب ، (للوصول إىل تكيف اإلنسان مع بيئته على حنو متوازن          
التعلم النظري للمشكالت البيئية مساعدة للفرد على إعادة ترتيب مداركه املشوهة عنها،            املدخل يشكل   

وتشكيل سلوك استجايب لديه ناتج عن تفسريه للمشكالت يف ضوء إدراكه العقلي هلا، أي إن الفرد يعي                 
ية تركـز   ؛ ويف ضوء هذا املدخل تقدم تطبيقات يف التربية البيئ         )٢٠٠٥سلوم،(مشكلته مبساعدة اآلخرين    

  .على تقوية التفكري املبدع لإلسهام يف حل املشكالت البيئية
ومن خالل تبين املدخل السلوكي ينظر إىل السلوك البشري بوصفه مطواعاً ومتأثراً بالبيئة، ويعترب البيئة     

؛ )١٩٨٠سكنر ، (مبثرياا، ومعززاا، والسلوك املستخدم ا يؤدي إىل ترشيد استخدامها لصاحل اإلنسان            
وميكن لربامج التعليم املربمج اليت طرحها سكنر أن تكون تطبيقات لتعلم موضوعات يف التربية البيئيـة،                

  .ومعاجلة مشكالت البيئة الراهنة، وتعديل السلوك البيئي
ويعتمد مدخل النظم على معاجلة املشكلة  البيئية بأسلوب منهجي للوصول إىل قرارات رشيدة تتميز                

، إذ يرى يف النظام البيئي تكامله، ومشوليته، وتوازنـه، أو           )١٣؛٢٠٠١القال؛ ناصر ،  (ية  بالفاعلية والكفا 
اختالل توازنه، وصيانته، ونظمه الفرعية، والنظام الكوين األكرب تطبيقاً لنظرية النظم، وتعد تقنيات مدخل       

  ل النظم التالية متناغمة مع النظم يف التدريس تطبيقاً مناسباً يف تدريس التربية البيئية؛ إذ تعد مبادئ مدخ
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  .متطلبات التربية البيئية
وعلى الرغم مما توصل إليه بعض املربني من أن ليس هناك إال طريقة واحدة صاحلة لكل موضـوع أو               
لكل مكان وزمان، وذلك مما توصلت إليه دراسام املقارنة لفاعلية طريقة ما يف أجزاء حمددة من بعـض                 

؛ ومع ذلـك    )١٦٤ ، ٢٠٠٠الطشاين،( تظهر النتائج إال فروقاً بسيطة بني الطرائق       املناهج الدراسية، إذ مل   
فقد توصل التربويون إىل الربط بني احملتوى والطريقة، ووصف بعض التربويني الطرائق املناسبة لكل عنصر          

ئية أو من عناصر الشبكة املعرفية للمحتوى، إذ ميكن للمدرس إن يقرر تدريس املفهوم بالطريقة االسـتقرا           
االستنتاجية من مسات املفهوم؛ فتعليم مفاهيم جمردة ومعقدة مثل الكراهية والتعصب واألنظمة البيئيـة ،               
والتنوع والدميقراطية يتطلب التعلم االستنتاجي مثل االستقصاء االستنتاجي، يف حني أن أحد األسـاليب              

 لم االسـتقرائي أو االستقـصاء االسـتقرائي      الفعالة لتعليم املفاهيم احملسوسة هو استخدام األمثلة أو التع        
  ).٢٧١-٢٧٠ ، ٢٠٠٣أورليخ؛ وآخرون، (

وتعد طريقة حل املشكالت من أكثر الطرائق اليت أمجع عليها التربويون، واملهتمون بالتربية البيئية على               
، وتتيح هلم   متيزها يف تدريس هذه املادة بصفتها تعمل على تنمية حساسية املتعلمني جتاه املشكالت البيئية             

الكشف عن املشكلة، واملوازنة يف املواقف املختلفة، واقتراح احللول املشتركة، وتقوميها، مما ينمي التفكري              
اإلبداعي لدى املتعلمني، وتعصف أدمغتهم لتوليد مزيد من األفكار بشأن املـشكلة ، واملهـم يف هـذه                  

جيعل ما يتعلمـه وثيـق الـصلة حبياتـه، واقتـرح            الطريقة قيام املتعلم بدور إجيايب يف عملية التعلم مما          
 منوذجاً ملنهج مدرسي حلل مشكلة بيئية، واختاذ القرارات بـشأا، ويف  )Knamiller.G, 1979(كنملر

هذا النموذج تأكيد أن أسلوب حل املشكالت احلقيقية يتطلب املرور خبطوات أوهلا الشعور باملشكلة، مث               
لة، و القواعد السابقة الناظمة للظاهرة البيئية ألن  حل املشكلة ال يـأيت         استدعاء املتعلم خرباته عن املشك    

من فراغ بل يعتمد على خربات املتعلم السابقة ،ليشخص الوضع الراهن للمشكلة، وما جيب أن تكـون                 
عليه البيئة ، مث ليتخذ قراراً بوجود مشكلة أو عدم وجودها، ويتخذ قراراً مبا جيب فعله حياهلـا؛ وقـدم                    

 أحدمها خـاص  ، )Stapp & Cox,1975;13-14 ( اب وكوكس منوذجني حلل املشكالت البيئيةست
بعملية غرس القيم البيئية واآلخر لتنمية املهارة يف حل املشكالت البيئية يتيح الفرصة الشـتراك املـتعلم                 

الت، وعملية غـرس    بنفسه يف أداء عمل إجيايب مع اإلشارة إىل أن املفاهيم البيئية، واملهارة يف حل املشك              
  .القيم تتكامل مجيعها، وتندرج فيما يسمى مبواجهة البيئة

كما حتمل طريقة عصف الدماغ بذور تنمية الوعي البيئي إذا طبقت يف تدريس التربية البيئية، وتعمل                
على تشغيل العقل، وتقدح الذهن البتكار األفكار، واقتراح احللول للمشكالت البيئية؛ إذ تتـيح تقنيـة                

ف الدماغ عدداً أكرب من احللول للمشكالت البيئية من قبل أكرب عدد من املتعلمني، وتعـزز لـدى                  عص
املشاركني الشعور بأن احلل النهائي جاء من تفكريهم؛ إذ تنمي القدرة جلميع الطالب على التعبري حبريـة        

  ؛  )٥٧٨، ٢٠٠٣ن، زيتو(اركة يف النقاش واالشتراك يف إنتاج األفكار حول املشكلة املطروحةـواملش
  .وعلى املعلم إبراز احلل النهائي بأنه جاء بنتيجة جلسة عصف الدماغ
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علم مع طالبه حول موضوع بيئـي  وتعد املناقشة أنشطة تعليمية تعلمية تقوم على احملادثة اليت يتبعها امل          
، )١٨٣،  ٢٠٠٦خضر،  ( ، وتكون بطرح املوضوع لتعاجله اموعة يف الصف للوصول إىل قرار بشأنه           ما

، أو بـني املعلـم والطلبـة    )مناقشة مفتوحة (وميكن أن تكون بني الطلبة بإشراف املعلم وتسمى عندئذ       
ن تصميم الشروط   أل،  )١٩٩٥،٥٩سكيكر،( ، وقد تأخذ أشكاالً خمتلفة    )مناقشة موجهة   (وتسمى عندئذ   

 ألا تتيح للمتعلمني االنطـالق  الالزمة لنجاح طريقة املناقشة يسمح باستخدامها يف تدريس التربية البيئية  
احلر، بتعبريهم عن املشكالت واملفاهيم البيئية املطروحة، والوصول إىل قرارات بشأا مـستفيدين مـن               

  .تبادل اآلراء املختلفة بني املتعلمني يف أثناء املناقشة
عـىن مبعاجلـة    وتستخدم طريقة احملاكاة ولعب األدوار يف تدريس التربية البيئية بوصـفها أسـلوباً ي             

لة، ويعني  ـدد املشك ـاملشكالت البيئية من خالل متثيل املتعلمني األدوار الداخلة يف املوقف البيئي، إذ حت            
ما فيها من أدوار، وتوزع على املتعلمني الراغبني وفق ما يناسبهم، فيتدربون عليها، مث متثل هـذه األدوار               

لتوضـيح والفهـم وتنميـة سـلوك األطفـال           مـن ا   اًأمام بقية املـتعلمني بتلقائيـة حتقـق مزيـد         
، كما تتيح طريقة متثيل األدوار زرع القيم الصاحلة، وتشكيل النظام القيمي      )م٢٠٠٦ضر،اخل(وشخصيام

  .؛ ومن ضمنها تشكيل القيم البيئية)م٢٠٠٧م؛ احمليسن،٢٠٠٥فرحيه ، (لدى التالميذ 
أجنح األساليب يف الدراسات املتعلقة بالتربيـة       وتعترب طريقة الدراسات احلقلية والزيارات امليدانية من        

، ألن تعامل الطلبة مع البيئة مباشرة أو دراسة البيئة ميدانياً يوفر األساس             )١٩٩٣سلوم؛ أبو عون،    (البيئية
املادي احملسوس لتعلم املفاهيم البيئية، ويساعد على زيادة فهمهم لبيئتهم، وتقديرهم هلا، واليت عن طريقها               

علومات وظيفية عن البيئة من موقع، ومؤسسات، وموارد، ومشكالت، وخدمات، وتاريخ           حنصل على م  
  .اخل......حملي، وإعالم 

وتتميز طريقة االستقصاء بالبحث عن جواب يأيت به الطالب من خالل قيامه بسلسلة من العمليـات                
يتيح ؛ و )١٩٩٢بوز،  (رات  واكتساب املها العقلية،كما تطور املهارات املعرفية للبحث ومعاجلة املعلومات        

البحث االستقصائي للطالب فهم املشكلة البيئية املعروضة، من خالل التركيز علـى مبـادرة الطالـب،           
سؤال حـول  ه، ومروره خبربات تعليمية تعلمية، إذ ينطلق االستقصاء عادة من عنوان مشكلة أو      ـورغبات

رة اهتمام الطالب، وحب استطالعه إلجياد حل       قد يرغب الطالب أو يثري اهتمامه، ويبدأ التدريس بإثا        ما  
اهلزامية (للسؤال، وقد يكون ذلك على شكل مناقشة نظرية، وقد يتضمن االستقصاء نشاطاً عملياً جتريبياً               

  .؛ فيسمح بذلك بالتعمق يف فهم البيئة واكتساب مهارات التعامل معها)٢٠٠٠والديك، 
، )٢٥٨ ،٢٠٠٥سـلوم،  (ئية احلركية بيسر وسهولة وإتقان النموذج تعلم املهارة البي   استراتيجية وتوفر

ينطوي على جمموعة من اإلجراءات املترابطة، حبيث توفر املكون املعريف والوجداين للمهـارة، وحتقيـق          و
  .مبادئ تعلم املهارة

  ة؛ يف تقدمي احلقائق البيئي) العروض التوضيحية –احملاضرة (كما جيب أن ال نغفل دور الطريقة اإللقائية 
  إذ يقوم املعلم من خالهلا بالبدء مبقدمة تربط الدرس باألحداث، أو مبشكلة من مشاكل البيئة، أو خبرب من 
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إحدى الصحف، أو من اإلذاعة أو التلفزيون، مث يعرض املعلم بعد ذلك احلقائق واملعارف البيئية، وحياول                
لدرس على السبورة، وخيتم درسه ببعض      إشراك التالميذ يف ربطها، واستنتاج بعضها، مث يسجل ملخصاً ل         

إال أا من الطرائق غري املستحبة يف التربية البيئية          )٣٣  ؛  ١٩٩٨اجلبان ؛ وآخرون،    ( األسئلة والتمرينات 
ألا تقوم على جهد املعلم، وغري مشوقة، وال تتيح للمتعلم اخلربة املباشرة يف حتليل الظاهرة البيئيـة، أو                   

  . قبل املتعلم نفسهحل املشكلة البيئية من
 مياه ملوثـة،    ، أو وقد يستخدم املدرس عروضاً توضيحية خمربية كتشريح لكائنات حية، أو تربة معينة           
سـلوم ؛ وأبـو     ( أو أفالم لظواهر بيئية ال ميكن زيارا ميدانياً، أو ألحداث بيئيـة مـرت لدراسـتها               

ملعلم هلا مع اإللقاء، وإمنا أن تأخـذ        ؛ إال أنه من غري املستحب فيها أن تقتصر على عرض ا           )١٩٩٣عون،
العروض شكل مثريات أو نقاط انطالق  وتتكامل مع طرائق أخرى مثل حل املشكالت، أو املناقشة، أو                 

  .عصف الدماغ، وإعمال الفكر
لقد اتفق املربون على وجود معايري عدة ميكن االستناد إليها يف اختيار وحتديد طريقـة التـدريس يف                  

ماعية؛ منها مالءمة الطريقة لنوع احملتوى الدراسي، سواء أكـان احملتـوى حقـائق أم               الدراسات االجت 
؛ فإن لكل منها    )١٨٤م، ص ٢٠٠٣نزال،(مفاهيم، أم تعميمات، أم قيم واجتاهات، أم مهارات وأداءات          

 املشرفون  طرائقه املناسبة اليت أثبتت فاعليتها يف التدريس ويفترض أن تقدم يف برامج إعداد املعلم، ويتابع              
تطبيقها من قبل طالب التربية العملية يف التعليم املصغر ويف املدارس التطبيقية، كما يفترض أن ينفـذها                 

  . املعلمون يف تدريسهم يف امليدان
ولقد بين العديد من الدراسات اليت أجريت حول برامج تنمية املعلمني أمهية رصد املعلـم لـسلوكه                 

 ، )Cassady,2004,p139(ائق تدريس يف حتسني أدائـه التدريـسي         التدريسي وما يستخدمه من طر    
وبينت دراسات أخرى أنه كلمـا تأهـل املعلمـون أكادمييـاً ومـسلكياً  زادت فاعليـة التـدريس               

، كما توصلت  )Maeher, 2004,p340(، أو أثرت إجيابياً يف سلوكهم التعليمي)١٩٨٦احلاج،(لديهم
  التعليم  لدى الطلبة قد أثر يف مـستوى حتـصيلهم املعـريف             ات أخرى إىل أن اختالف أساليب     ـدراس

  ).١٩٩٠النعيمي، (
 إىل أثر خلـربة املعلـم يف تطبيـق    )Piel & conwell, 1989( وتوصلت دراسة بيل  و كونويل 

استراتيجية التعلم ومراعاة اخلصائص الفردية للتالميذ، بينمـا توصـلت دراسـة كـل مـن سـلنت                  
إىل فاعلية  أسلوب التعلم املتمركز حول الطالب   )Slunt & Glancarlo, 2004, p985(وجالنكرلو

  .يف التدريس مقارنة بأسلوب املعلم القائم على العرض
واهتمت بعض البحوث والدراسات باملهارات اليت جيب على املعلم امتالكها وكان ملهـارة طرائـق               

عـدداً مـن     )ISTE(عاملية لتكنولوجيا التربية  التدريس وتقنياا مكاناً بارزاً بينها؛ إذ أوردت اجلمعية ال        
استخدام املعلم أجهزة احلاسوب،وتطوير أنشطة الطالب، واسـتخدام        :املعايري هلذه املهارات كان أبرزها    

 الوسائط املتعددة، والتطبيقات التكنولوجية احلديثة،وجاءت متفقة مع ما طرحه كل من نورتوب ولتـل             
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)Northup& Little,1996( ان التكنولوجية التعليمية من قبل معلمي املعلم ودجمها يف التدريس  يف إتق
  .ن يف عمليات التعليم والتعلموباعتبارهم النموذج الذي جيب أن يقلده طالم املعلم

 يف تايوان ملعرفة أثر برنامج اإلعداد       )Gorrell,1999 &Lin(ويف دراسة حديثة قام ا لن و جوريل         
معلمـة مت   /طالبـة ) ٢٧(مني قبل اخلدمة، إذ أجريا الدراسة على عينة مؤلفة من            الطلبة املعل  قناعاتعلى  

 وأفـضل طرائـق التـدريس       ؛ وقد مشل التقومي العمليات التعليمية      ، اختيارهن عشوائيا من أربع كليات    
وأن واالجتاهات حنو املهنة، وأظهرت النتائج فروقاً يف اجتاهام قبل بدء التدريب وبعده، لكنها غري دالـة        

  .الظروف كانت حمدودة لصاحل التقومي البعدي
منها الدراسة اليت   كفايات إعداد املعلمني؛ و    دراسات عديدة    تناولتوعلى مستوى سلطنة عمان فقد      

 تناولت تقومي كفايات اخلرجيني قبيل التخرج من أجل تقومي فاعلية           ووعبد املقصود     سلوم ونصر،   ا قام
 بلـغ  ٢٠٠١-٢٠٠٠ معلم اال يف كلية التربية بعربي للعام الدراسـي     برنامج التربية العملية لتخصص   

معلمة من طالبات الكلية قبيل التخرج ومشل التقومي مجيع كفايات التـدريس            / طالبة ١٦٠عددها  عينتها    
ت التخطيط والتقـومي    اليت يتضمنها برنامج التربية العملية ملعلم اال وكشفت عن اخنفاض ببعض كفايا           

وعقدت علـى أثرهـا مـشاغل تدريبيـة         ) ٢٠٠٣،١٤٩؛ عبد املقصود،    سلوم نصر؛( ،الباتلدى الط 
الدراسة إجراء املزيد من    اقترحت  للطالبات لتدارك نقاط الضعف لديهن وفق ما جاء يف نتائج الدراسة، و           
  .الدراسات التتبعية لتقومي اخلرجيات اليت تأيت الدراسة احلالية يف هذا السياق

دائرة الربامج األكادميية يف املديرية     بإشراف   )٢٠٠٤سلوم، و رضوان،    (ليت قام ا    وكانت الدراسة ا  
 إىل تقومي بـرامج     دف  بالتعاون مع كليات التربية ووزارة التربية والتعليم       بسلطنة عمان  العامة للكليات 

، والرسـتاق،   كليات التربية برتوى، وعربي، وصحار    (سلطنة  الإعداد املعلمني يف كليات التربية الست ب      
 باعتماد املنهجيـة  ٢٠٠٠/٢٠٠١من خالل تقومي خرجيي هذه الكليات للعام الدراسي      ) وصور، وصاللة 

التخصصية العلمية، واملهنية التربوية، والثقافيـة العامـة، والذاتيـة       (الشاملة اليت تتناول الكفايات مجيعها    
املدير،  واملوجه، واملعلم األول،     ( قومي هي   إشراك جهات أربع يف الت    و،  )الشخصية، وتنمية البيئة واتمع   

وتوصلت معلماً ومعلمة،   ) ١٤٢( لعينة من ختصص الدراسات االجتماعية     أفراد ا   وبلغ عدد  )واملعلم نفسه 
ـ   األداء التدريسي خلرجيي   ة كفاي  متوسط درجة  إىل أن  ـ  ـ الدراس ـ  ةـات االجتماعي راوحت بـني   ـ ت

وهي تعرب عن   ) ٥(٪  من أصل درجة املقياس       ٧٣,٦أو  ) ٣,٦٨(ومتوسطها العام  )٪  ٤,٨٧-٪  ٢,٢٢(
٪ ؛ لكنها مل تفصل يف كفايات اختيار الطريقة، وإمنا كانت ضمن الكفايات   ٧٠كفاية تفوق حد االتقان     
  .التربوية لبطاقة التقومي

ونظراً إىل الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية اليت أشري إليها سابقا يالحظ أن معظمها تنـاول                
بالدراسة والتقومي جانبا أو أكثر من جوانب التربية العملية، لكنها مل تفرد بالدراسة والتقومي لكفاية اختيار     

فر لدى الطلبة املعلمني بعد مرورهم بعمليات التـدريب، والتكـوين،   االيت يتوقع أن تتو طرائق التدريس،   
 املستخدمة يف إعداد الطالبات يف كليات التربية  واملتابعة اليت تفرضها إجراءات تنفيذ برنامج التربية العملية       
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كفاية اختيار طرائق  وما مييز الدراسة احلالية عن غريها من الدراسات السابقة أا تناولت تقومي            ،بالسلطنة
لدى الطالبات املعلمات واملعلمات يف امليدان يف جمال مهم من جماالت الدراسات االجتماعيـة               التدريس

ئية مبا يسهم يف تقدمي عينة من املنهاج  تفيد يف الربط بني حاجات برامج اإلعـداد قبـل                   وهو التربية البي  
  . التدريب يف أثناء اخلدمة ملعلمي ختصص الدراسات االجتماعية برنامجاخلدمة، و حاجات 

سـندت إليـه   أالذي  العريب؛  اخلليجدولوجتئ هذه الدراسة استجابة لتوصيات مكتب اليونسكو يف         
 ضرورة إجراء تقومي لربامج التربية       الذي أعدته محود    أوصى التقرير  إذ برامج إعداد املعلمني ،      مهمة تقومي 

ى عادة لتطبيق مثل هذه الـربامج       العملية بشكل دوري و مستمر بغض النظر عن الفترة الزمنية اليت تعط           
  ).١٧ ،١٩٩٩ ،محود(

 تطوير برنامج التربية العمليـة اخلـاص        ويتوقع أن تسهم الدراسة احلالية يف ضوء النتائج املتحصلة يف         
 مـن التعلـيم     الثانية الذي تناط به مسؤولية التعليم يف مدارس احللقة          معلم الدراسات االجتماعية  بإعداد  

دريب يف أثناء ، كما يتوقع أن تسهم أيضا يف تطوير برنامج الت       وذلك فيما خيص طرائق التدريس    األساسي  
  .  الدراسات االجتماعية يف امليدان يف جمال طرائق التدريساخلدمة فيما خيص متطلبات معلمات

كفايـات الطرائـق      حول توصيات و نتائج ما أسفرت عنه من    إىل نتائج الدراسات السابقة، و     اًونظر
اسـتنادا إىل اآلراء  ، والفعالة يف التدريس، وضرورة التحقق من إتقان املعلمني هلـا يف بـرامج اإلعـداد       

 أكدت أمهيـة تقـومي      املقترحات  اليت  ، و تدريس الفعالة يف تدريس التربية البيئية     حول طرائق ال  األفكار  و
 إىل تسليط  ، وسعياً علمني امل  ومن منطلق األخذ باالجتاهات املعاصرة يف تطوير برامج إعداد         اإلعداد،برامج  

 مع   ومتشياً الضوء على نتائج  الدراسات السابقة من خالل ما ميكن أن تسفر عنه هذه الدراسة من نتائج،                
 فإن الدراسة احلالية تتخذ طريقهـا  ني؛علماملأهداف التطوير التربوي يف السلطنة الرامية إىل حتسني كفاءة        

ن البحث  أل ، للبحث حول فاعلية برامج إعداد املعلم من وجهة نظر القائمني عليها و املتأثرين ا              امتداداً
 مل يعثر على دراسة واحدة يف سلطنة        الباحثن  أل ؛اً املنهجية قد يكون نادر    هيف هذا املوضوع، ووفق هذ    

طرائق التدريس لدى الطالبات املعلمات يف سنة التخـرج واملعلمـات يف            عمان تناولت بالبحث تقومي     
عليه فإنه من املتوقع أن تسد هذه الدراسة ثغرة يف هذا اال البارز من               و امليدان بعد سنوات من التخرج،    

  .الذي ميثل ضرورة ملحة يف هذا الوقتجماالت البحث التربوي 
 
 الواردة يف مقدمة هذه الدراسة، فإنه ميكن حتديد        جممل األفكار واستنادا إىل نتائج الدراسات السابقة       
 اجتماعيـات   صي ختـص  رب الدراسة، يف تقصي كفايات اختيار كل من طالبات كلية التربية بع           ةلكمش

من حقائق ومفـاهيم    ( واستراتيجياا لطرائق تدريس حمتويات التربية البيئية    واملعلمات يف مدارس عربي     
ة الثانيـة مـن التعلـيم       ضمن مقررات الدراسات االجتماعية يف احللق     ) وتعميمات ومهارات واجتاهات  

ـ تعرف الكفايات املعرفية لديهن اليت توجه سـلوك التخطـيط للطر         األساسي، و  ق واالسـتراتيجيات  ائ
 تدريس   كفاية اختيار طرائق   ما درجة توافر  : حياول البحث اإلجابة عن السؤال الرئيس اآليت      وتنفيذها؛ إذ   
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 ٥٣

 اجتماعيات واملعلمـات يف  صي ختصربلدى طالبات كلية التربية بع     واستراتيجيااحمتويات التربية البيئية    
  .مدارس عربي

 
  :تيةآلة الئسألاعن ة باسة اإلجاردول الاحت
ة بعربي لطرائق تـدريس  يبرجات كفاية اختيار طالبات االجتماعيات بكلية الت   رد متوسط ام -١-٣

  حمتويات التربية البيئية واستراتيجياا وفق درجات املقياس املعد هلذا الغرض؟
جات كفاية اختيار معلمات االجتماعيات يف مدارس عربي لطرائق تـدريس           رد متوسط ام -٢-٣

   واستراتيجياا وفق درجات املقياس املعد هلذا الغرض؟حمتويات التربية البيئية
ة بعربي الـيت توجـه    يبرجات الكفاية املعرفية لطالبات االجتماعيات بكلية الت      رد متوسط ام -٣-٣

  اختيار طرائق تدريس حمتويات التربية البيئية واستراتيجياا وفق درجات املقياس املعد هلذا الغرض؟
ة بعربي اليت توجـه     يبركفاية املعرفية ملعلمات االجتماعيات بكلية الت     جات ال رد متوسط ام -٤ -٣

  اختيار طرائق تدريس حمتويات التربية البيئية واستراتيجياا وفق درجات املقياس املعد هلذا الغرض؟
جات كفاية اختيار طالبات االجتماعيات بالكلية لطرائق تدريس حمتويات         رد قة بني لعالما ا  - ٥ -٣

جات الكفاية املعرفية لسلوكان التدريسية الـيت توجـه ختطـيط    رد البيئية واستراتيجياا، و بني   التربية  
  ؟هاوتنفيذ الطرائق واالستراتيجيات

جات كفاية اختيار معلمات االجتماعيات بعربي لطرائق تدريس حمتويات         رد قة بني لعالما ا  - ٦ -٣
املعرفية لسلوكان التدريسية اليت توجه ختطـيط وتنفيـذ      جات الكفاية   ردية البيئية واستراتيجياا، و   الترب

  ؟ وتنفيذهاالطرائق واالستراتيجيات
جات كفايات اختيار طالبات االجتماعيات بالكليـة لطرائـق         ر متوسط د  نيب الفرق ام - ٧ – ٣

  جات كفايات اختيار املعلمات هلا؟رتدريس حمتويات التربية البيئية واستراتيجياا، ومتوسط د
جات الكفاية املعرفية لسلوكات طالبات االجتماعيات بالكليـة        ر متوسط د  نيب الفرق ام - ٨ – ٣

جات الكفايـة  ر، ومتوسط دواستراتيجياااليت توجه ختطيط وتنفيذ طرائق تدريس حمتويات التربية البيئية   
  املعرفية لسلوكات املعلمات اليت توجه ختطيطها وتنفيذها ؟

 
دراسة إىل ما يأيتلا ذهف هد:  
تقصي واقع اختيار طرائق تدريس حمتويات التربية البيئية واسـتراتيجياا لـدى طالبـات         -١ – ٤

  .ة بعربي، ومعلمات التخصص يف مدارس احللقة الثانية يف عربييبرالدراسات االجتماعية بكلية الت
  ة بعربي، يبرية بكلية التاب اختيار كل من طالبات الدراسات االجتماعـرف أسبـتع -٢ – ٤

  .اواستراتيجيا ومعلمات الدراسات االجتماعية يف مدارس عربي لطرائق تدريس حمتويات التربية البيئية
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تدريس ة بعربي لطرائق    يبررنة واقع وأسباب اختيار طالبات الدراسات االجتماعية بكلية الت        اقم -٣ – ٤
 .قع وأسباب اختيار املعلمات يف مدارس عربي هلاواب، اواستراتيجيا حمتويات التربية البيئية

 
  : حلدود اآلتيةا قحث وفبلاا ء هذإجرامت 
ع البحث على طالبات ختصص الدراسات االجتماعية يف كلية التربيـة بعـربي    جمتمتصر  اق -١ – ٥

خـالل العـام     عـربي، ومعلمات  الدراسات االجتماعية يف مدارس احللقة الثانية من التعليم األساسي ب           
  . مركز عمل الباحث يف حينها٢٠٠٧-٢٠٠٦الدراسي

ـ    عباسنة الر  ال اتب طال ىنة البحث عل  يع قتصرتا -٢ – ٥ ـ  ـة ختـصص الدراس ة ـات االجتماعي
يف الكلية، وعلى معلمات االجتماعيات     دانظراً ملرورهن على مجيع مراحل برامج اإلعد       ) جغرافيا -تاريخ(

ملية اخلاصة بكليـة التربيـة      من التعليم األساسي املخصصة لتطبيقات التربية الع      يف مدارس احللقة الثانية     
  .بعربي
بحث من إعداد الباحث وهي مقياس مخاسي متدرج يتقصى واقع خيارات املعلمات            لاة ا أد -٣ – ٥

سـباب  أو الطالبات املعلمات للطريقة أو االستراتيجية لتدريس أنواع حمتويات التربية البيئية، ويتعرف األ            
  .الكامنة وراء اختيار  عينيت البحث هلذه الطريقة أو تلك

 
ن أجل مسح خيارات املعلمات والطالبات املعلمـات لطرائـق          مي  لتحليل ا يملنهج الوصف ا داعتما مت

 واالحنرافات املعيارية   عتمدت املتوسطات احلسابية  واها،  ميقوا وت هالتدريس وألسباب اختيارهن هلا، وحتليل    
/ ت/يف األسئلة األربعة األوىل، بينما طبق معامل ارتباط بريسون يف السؤالني اخلامس والسادس، واختبار               

  .استودنت يف السؤالني السابع والثامن
 
نـاول  تي   و   منها بيانات عامة عن ايبة،     جاء األول  ّ:الثة حماور ث ىة عل موزعاستبانة   سةارلدا اةدأ

) ٣٧( تقصي واقع خيارات املعلمات أو الطالبات املعلمات للطريقة أو االستراتيجية لتدريس             احملور الثاين 
) اجتاهـات ٣مهـارات و ٣، واًتعميم١٥مفاهيم، و٨ حقائق، و ٨( مفردة من حمتويات التربية البيئية بواقع     

 مسجل أمام كل منـها مخـس        مأخوذة من الوحدة اخلامسة من كتاب االجتماعيات للصف السادس؛        
طرائق ختتار منها ايبة الطريقة اليت تراها مناسبة لتدريس احملتوى أو تضيف طريق أخرى غري مسجلة يف                 

 إىل تعرف األسباب الكامنة وراء اختيار  عينيت البحث هلذه الطريقة            احملور الثالث االستبانة، بينما يسعى    
ل موحد لطرائق التدريس بني املعلمات والطالبـات املعلمـات،          أو تلك أمالً يف الوصول إىل اختيار أمث       

عبارة متثل كل واحدة منها توصيفاً ملعارف املعلمة أو الطالبة املعلمـة الـيت توجـه                ) ٣٠(ويتألف من   
ـ  و سلوكها يف أثناء التخطيط للدرس ويف أثنا تنفيذه، ويتصدر كل جزء تعليمات اإلجابة عنه،              منت ضت
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تعرف األسباب الكامنة وراء اختيار  عينيت البحث هلذه الطريقـة أو             يفبية وسلبية   اجيرات إ ابعتبانة  سالا
  .تلك، واالستبانة من إعداد الباحث

ـ   ـ، وهي يف ص   الالزمة لالستبانة  تا، والثب دق  لصامالت  امعاء  قام الباحث بإجر    عورا األولية بواق
ائق تدريس الدراسات االجتماعيـة يف      على هيئة من احملكمني، من ختصص طر      ا  بعرضه  وقام ؛نداًب) ٧٢(

ميدان إعداد الطلبة املعلمني من أعضاء هيئة التدريس يف قسم الدراسات التربوية بكلية التربيـة بعـربي،         
عدد من املشرفني التربويني من التخصص يف املديرية العامة للتربيـة والتعلـيم يف              أيضاً على ا  كما عرضه 

اء كـل  مة، ومدى انتيالستبانة و إبداء الرأي فيها من حيث الشمولاسة حمتويات ا ر د همإلي عربي، وطلب 
  .د إىل احملور الذي وضع فيه، وترتيب طرائق التدريس املناسبة لتدريس كل حمتوىنب

 بدراسة املالحظات املقترحة من بعض أعضاء هيئة التحكيم ، وإجراء تعديالت يف احملور              باحثم ال وقا
ية طرائق التدريس املناسبة لكل حمتوى، بإضافة طرائق تدريس، وتعـديل           الثاين بوضع ترتيب ائي ألولو    

ة إىل بي، كما قام بتحويل بعض العبـارات الـسل       ن  كموحمل ا عليه ترتيب بعضها يف االستبانة وفق ما أمجع      
، وبذلك  ابية يف العدد يف احملور الثالث من االستبانة       جيلبنود اإل  وا يةب السل دبنولإجيابية من أجل املوازنة بني ا     

بنداً يتحقق فيها الصدق املنطقي من خالل ارتفاع        ) ٦٧(أصبحت االستبانة يف صورا النهائية مؤلفةً من        
  .احملكمني نسبة املوافقة بني

 بعد cronbach alphaوحسب معامل ثبات االستبانة كلياً وجزئياً باستخدام معادلة كرونباخ ألفا 
، )٠و٨٩(البة من جمتمع الدراسة فبلغ معامل ثبات املقياس كلياً          ط) ٣٠(تطبيق املقياس على عينة قوامها      

للجزء الثالث اخلـاص بـسلوكات      ) ٠و٨٤(للجزء الثاين اخلاص باختيار الطريقة، و       ) ٠و٨٢(وجزئياً  
التدريس، كما أعيد حساب معامل الثبات على نتائج تطبيق االستبانة علـى عينـة املعلمـات البـالغ                  

للجزء الثاين اخلـاص  ) ٠و٨١(، واألجزاء )٠و٨٥(معامل ثبات املقياس الكلي    معلمة و بلغ    ) ٣٠(عددها
للجزء الثالث اخلاص بسلوكات التدريس، وهي معامالت مرتفعة ومناسـبة   ) ٠و٨٦(باختيار الطريقة، و    

  .ألغراض الدراسة 
 
سنة التخـرج؛   ات االجتماعية يف    ص  الدراس  صخت التربية بعربي من     كليةلبات  اط لبحث ا تمعجم لمش

طالبة دراسات اجتماعية، كما مشل جمتمـع البحـث معلمـات الدراسـات              )٥٧(الذي يبلغ عددهن    
يف سلطنة عمان؛    )منطقة الظاهرة جنوب  ( االجتماعية يف مدارس احللقة الثانية من التعليم األساسي بعربي        

   .معلمة دراسات اجتماعية)٤١(الذي يبلغ عددهن اإلمجايل 
طالبة وهن مجيع طالبات الدراسات االجتماعيـة    ) ٥٧( بالبحث   تملشموالالطالبات  نة ا  عي بلغ عدد و

لسنة الرابعة نظراً ملرورهن    ا نوهن م  مقصودة، ، و مت اختيارهن بطريقة    )جغرافيا وتاريخ (يف سنة التخرج    
  . يف الكليةادإلعدا مج برالمجيع مراح ىلع

  مقصودة؛  معلمة اجتماعيات، اخترن بطريقة)٣٠( بالبحث تشموالملاملعلمات نة ا عيا بلغ عددبينم
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وهن مجيع معلمات االجتماعيات يف مدارس احللقة الثانية من التعليم األساسي املخصصة لتطبيقات التربية          
  .العملية اخلاصة بكلية التربية بعربي

 
  :ا يف البحث، وفيما يلي تعريف احات اليت تكرر وروده املفاهيم واملصطلنم مثة عدد

 "       ،منهج تربوي لتكوين الوعي البيئي من خالل تزويد الفـرد باملعـارف
واملهارات، والقيم، واالجتاهات، اليت تنظم سلوكه، ومتكنه من التفاعل مع بيئته االجتماعية والطبيعية، مبا              

ويقصد ـا يف هـذا البحـث        ).٥، ص   ١٩٩٣سلوم؛ و أبو عون،   "( مشكالا يسهم يف محايتها وحل   
املعارف، واملهارات، والقيم، واالجتاهات البيئية اليت تضمنتها كتب الدراسات االجتماعية علـى شـكل    

سية مستقلة تتناول موضوعات بيئية، أو مفاهيم بيئية متداخلة أو متشربة ضمن موضـوعات              اوحدات در 
  .ت االجتماعيةأخرى يف الدراسا

 عرفها ميخائيل)Michaelis,1980 (   ا ذلك اجلزء مـنبأ
الربنامج املدرسي الذي يتضمن دراسة العالقات اإلنسانية اليت تبدو مهمة لتعلـيم الطـالب ، وـدف             

ئق التفكري واملهـارات     بصورة أساسية لتنمية املواطنة املسؤولة عندهم عن طريق تزويدهم باملعارف وطرا          
ويقصد ا يف هذا البحث املقرر الدراسي الذي مجع بـني التـاريخ      . واالجتاهات والقيم الضرورية لذلك   

واجلغرافيا والتربية الوطنية يف إطار منهج تكامليي لكل صف من صفوف احللقة الثانية للتعليم األساسـي              
  .يف سلطنة عمان

 وتعين الصفوف اخلمسة من التعليم األساسي التالية 
للحلقة األوىل من الصف اخلامس إىل الصف العاشر يف نظام التعليم يف سلطنة عمان، و يكون التعليم فيها      

 .بنظام اموعات والصفوف الطائرة
        تـدريب   مهمـة  ه وهو عضو هيئة التدريس يف الكلية يسند إلي 

طالبات الكلية يف املدارس املتعاونة وفق برنامج معد هلذه الغاية، ومتابعتهن وتقدمي أشكال العـون الفـين    
واإلداري هلن، والقيام بعمليات التقومي باستخدام أدوات معتمدة هلذه الغاية، وتنفيذ بعـض النـشاطات               

 . احملليالتربوية يف املدارس اليت يزورها يف إطار مفهوم خدمة اتمع
 ـا جمموعـة   )"٣٩١، ٢٠٠٦خضر،(عرفهابأ

وهـي يف هـذا البحـث     " املعارف واملهارات واألساليب وأمناط السلوك اليت تنعكس على سلوك املعلم         
التدريس توصيف ملعارف املعلمة التدريسي اليت توجه سلوكها يف أثناء التخطيط للتدريس واختيار طرائق              

  .ويف أثناء تنفيذ التدريس وتطبيق الطرائق املخططة
 ،ا املعلم والتالميذ يف موقف تعليمي معني وتعين اإلجراءات اليت يقوم   
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  وقد تكون قائمة على جهد املعلم، وقد تكون قائمة على جهد املعلم واملتعلم معاً، وقد تكون قائمة على 
ما املعلم مشرف وموجه؛ ويقصد ا يف هذا البحث اإلجراءات الـيت اختارهـا املعلـم                جهد املتعلم بين  

  .لتدريس كل مضمون بيئي
         هي قدرة املعلمة على اختيار الطريقـة أو 

ستراتيجيات التـدريس،   اإلستراتيجية املناسبة  لتدريس احملتوى البيئي اليت تراعي معايري اختيار طرائق وا           
وتتحدد يف هذا البحث يف مدى انطباق خياراا على اخليارات الـيت تـضمنتها االسـتبانة للطرائـق                  

  .واالستراتيجيات بعد خضوعها للتحكيم
 

سئلة   توصل البحث إىل عدد من النتائج ذات الصلة مبتغرياته وفيما يلي عرض هلذه النتائج يف ضوء أ                 
  :  البحث، ومناقشتها على النحو اآليت

جات كفاية اختيـار    رد متوسط ا م :"ينص هذا السؤال على ما يلي      :نتائج السؤال األول   -١-١٠
ة بعربي لطرائق تدريس حمتويات التربية البيئية واسـتراتيجياا وفـق           يبرطالبات االجتماعيات بكلية الت   

  "درجات املقياس املعد هلذا الغرض؟
ابة عن هذا السؤال استخرج الباحث املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة            ولإلج

الدراسة من الطالبات على عبارات اجلزء الثاين من املقياس أداة الدراسة اخلاصة باختيار طرائق تـدريس                
الطالبات لطرائق تدريس   حمتويات التربية البيئية واستراتيجياا، فقد بلغ متوسط درجات كفايات اختيار           

مهارات ٣، و اًتعميم١٥مفاهيم، و ٨ حقائق، و  ٨(احملتويات البيئية واستراتيجياا املسجلة يف املقياس بواقع        
، وتراوحت متوسطات الـدرجات     )٠,٣٣(، واحنراف معياري مقداره     )٤,٢٧(ما مقداره   ) اجتاهات٣و

ل هـذا  ؛ إذ يـشك )٥(قف املقيـاس  ، وهي متوسطات مرتفعة مقارنة بدرجة س  )٤,٨٦ – ٣,٥٨(بني  
لدراسـة  من السقف، وهذه النسبة أعلى قليالً من املعيار املعتمد يف هـذه ا            ) ٪ ٨٥,٤(املتوسط ما نسبته    

أو تقـدير بـني     ) ٪٧٥-٥٠(، وللتقدير املتوسط بـني      )٣,٧٥(أو تقدير   ) ٪٧٥(للتقدير املرتفع وهو    
؛ وهـذه النـسب وفـق       )٢,٥(ر أدىن من  أو تقدي ) ٪  ٥٠(، وللتقدير املنخفض أقل من    )٣,٧٤-٢,٥(

  .التقديرات املعتمدة يف الكليات لتقومي الكفايات
وبالنظر إىل املتوسطات احلسابية لدرجات كفايات اختيار الطالبات لطرائق تدريس احملتويات البيئيـة             

، ) اهاتاجت٣مهارات و ٣، و اًتعميم١٥مفاهيم، و ٨ حقائق، و  ٨( واستراتيجياا املسجلة يف املقياس بواقع      
  ).١(يالحظ أا جاءت متباينة كما هو مبني يف اجلدول رقم 
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  )١(اجلدول رقم 
  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات كفاية اختيار الطالبات

  لطرائق واستراتيجيات تدريس احملتويات البيئية املسجلة يف املقياس وفق نوع احملتوى وترتيب املتوسطات
 املتوسط
  احلسايب

احملتوى 
 البيئي

املتوسط 
  احلسايب

احملتوى 
 البيئي

املتوسط 
 احلسايب

املتوسط  احملتوى البيئي
 احلسايب

احملتوى 
 البيئي

املتوسط 
 احلسايب

احملتوى 
 البيئي

 ١حقيقة ٤,٨٣ ١ مفهوم  ٤,٥٨  ١تعميم  ٤,٨٦  ١اجتاه   ٤,٤٩  ١مهاره   ٤,٤٤
 ٢حقيقة ٤,٢٦ ٢مفهوم ٤,٤٩ ٢تعميم  ٤,٥٣ ٢اجتاه   ٤,٣٦ ٢مهاره   ٤,٢٨
  ٣حقيقة ٤,١١ ٣مفهوم ٤,٤٢ ٣تعميم  ٤,٤٩ ٣اجتاه   ٤,٣٣ ٣مهاره   ٤,١٧

  ٤حقيقة ٤,٠٧ ٤مفهوم ٤,٣٠ ٤تعميم   ٤,٤٢      
  ٥حقيقة ٣,٩٦ ٥مفهوم ٤,٢٦ ٥تعميم   ٤,٣٦      
  ٦حقيقة  ٣,٩٥ ٦مفهوم ٤,١٦ ٥تعميم   ٤,٣٥      
  ٧حقيقة  ٣,٧٢ ٧مفهوم ٤,١١ ٧تعميم   ٤,٣٣      
  ٨حقيقة  ٣,٥٨ ٨مفهوم ٤,٠٤ ٨,٥تعميم   ٤,٣٢      
        ٨,٥تعميم   ٤,٣٢        
         ١٠تعميم  ٤,٣٠        
         ١١تعميم  ٤,١٧        
         ١٢,٥تعميم  ٤,١٠        
         ١٢,٥تعميم  ٤,١٠        
         ١٤تعميم  ٤,٠٥        
         ١٥تعميم  ٣,٩٣        
  

٤,٣٠  
  املتوسط
  للمهارات

  
٤,٤٠  

  املتوسط
  لالجتاهات

  
٤,٣١  

  املتوسط
  للتعاميم 

  
٤,٢٩  

ــط  املتوس
  للمفاهيم

  
٤,٠٤  

املتوسط 
  للحقائق

االحنراف   ٠,٥٧
  املعياري

االحنراف   ٠,٦٤
  املعياري

االحنراف   ٠,٤١
  املعياري

االحنراف   ٠,٤٥
االحنراف   ٠,٥٤  املعياري

  املعياري
 الطالبات لطرائق أن املتوسطات احلسابية لدرجات كفايات اختيار) ١(رقم حظ من اجلدول الي         

تدريس احملتويات البيئية واستراتيجياا املسجلة يف املقياس جاءت مرتفعة هلا مجيعاً كما توضحها 
  :املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية يف كل منها، وفق اآليت

 تراوحت املتوسطات احلسابية لـدرجات اختيـار الطالبـات للطرائـق       : حقائق ٨يف تدريس    -١
أو ) ٪ ٧٥( حقائق؛ أي أعلى من    ٦؛ فكانت املتوسطات مرتفعة ل    ) ٤,٨٣-٣,٥٨(تراتيجيات بني   واالس
أو ) ٪  ٧٥-٥٠(،يف حني كانت الدرجات يف التقدير املتوسط حلقيقتني فقـط أي بـني            )٣,٧٥(تقدير  

  ).٠,٥٤(، وكان تشتت الدرجات صغرياً ويوضحه االحنراف املعياري الذي بلغ)٣,٧٤-٢,٥(تقدير بني
 تراوحت املتوسطات احلسابية لـدرجات اختيـار الطالبـات للطرائـق            :مفاهيم٨ تدريس    يف -٢

مفـاهيم الثمانيـة؛ أي أعلـى       ؛ فكانت املتوسطات مرتفعـة لل     ) ٤,٥٨-٤,٠٤(واالستراتيجيات بني   
، وكان تشتت الدرجات صغرياً ويوضحه االحنراف املعياري الـذي بلـغ            )٣,٧٥(أو تقدير   ) ٪٧٥(من
)٠,٤٥.(  

  ت املتوسطات احلسابية لدرجات اختيار الطالبات للطرائق ـ تراوح:اًمـتعمي١٥دريس  يف ت-٣
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 عشر؛ أي أعلـى  ة؛ فكانت املتوسطات مرتفعة للتعميمات اخلمس ) ٤,٨٦-٣,٩٣(واالستراتيجيات بني   
، وكان تشتت الدرجات صغرياً ويوضحه االحنراف املعياري الـذي بلـغ            )٣,٧٥(أو تقدير   ) ٪٧٥(من
)٠,٤١.(  

 تراوحت املتوسطات احلسابية لدرجات اختيـار الطالبـات للطرائـق           :اجتاهات٣ يف تدريس    -٤
اهات الثالثة؛  أي أعلـى مـن        ؛ فكانت املتوسطات مرتفعة لالجت    )٤,٤٩-٤,٣٣(واالستراتيجيات بني   

، وكان تشتت الدرجات صغرياً ويوضحه االحنراف املعيـاري الـذي بلـغ             )٣,٧٥(أو تقدير   ) ٪٧٥(
 أن تشتتها كان أكثر مما هو عليه يف املفاهيم واحلقائق والتعميمات، مما يشري إىل إتقان أقـل     ، إال )٠,٦٤(

  .لدى الطالبات يف تدريس اال الوجداين
 تراوحت املتوسطات احلسابية لدرجات اختيـار الطالبـات للطرائـق           :مهارات٣ يف تدريس    -٥

للمهـارات الـثالث؛ أي أعلـى       تفعة  ؛ فكانت املتوسطات مر   ) ٤,٤٤-٤,١٧(واالستراتيجيات بني   
، وكان تشتت الدرجات صغرياً ويوضـحه االحنـراف املعيـاري الـذي        )٣,٧٥(أو تقدير   ) ٪٧٥(من
، إال أن تشتتها كان أكثر مما هو عليه يف املفاهيم واحلقائق والتعميمات، مما يشري إىل إتقـان          ) ٠,٥٧(بلغ

  .أقل لدى الطالبات يف تدريس املهارات
 تدريس احملتويـات البيئيـة املـسجلة       يار الطالبات لطرائق   التقدير املرتفع لكفايات اخت    وميكن تفسري 
ا تعرب عن مـستوى         اواستراتيجيايف املقياس من حقائق، ومفاهيم، وتعميمات، ومهارات واجتاهات؛ بأ

 مقـرر طرائـق   إعداد مرتفع هلا بشكل عام، وفاعلية عالية لربنامج اإلعداد التربوي يف الكلية سواء أكان        
 تدريس الدراسات االجتماعية أم مقرر التربية العملية، وهذا يتفق مـع مـا توصـل إليـه كـل مـن                  

بأنه كلما تأهل املعلمون أكادميياً ومسلكياً زادت فاعلية التدريس Maeher, 2004) و؛ ١٩٨٦احلاج،(
احلقـائق، واملفـاهيم،   لديهم، و أثرت إجيابياً يف سلوكهم التعليمي، كما هو موضح يف نتائج تـدريس               

والتعميمات؛ يف حني جاءت كفايات اختيار الطالبات لطرائـق واسـتراتيجيات تـدريس املهـارات،              
واالجتاهات يف مستوى أقل؛ مما يشري إىل مستوى إعداد غري كاف هلا، و هناك نقص يف برنامج اإلعـداد           

تماعية أم مقرر التربية العمليـة، و       التربوي يف الكلية سواء أكان يف مقرر طرائق تدريس الدراسات االج          
  .يتطلب تعزيز حمتوياما بطرائق تدريس املهارات والقيم واالجتاهات

جات كفاية اختيـار    رد متوسط ا م :"ينص هذا السؤال على ما يلي      :نتائج السؤال الثاين   -٢-١٠
اتيجياا وفـق   معلمات االجتماعيات يف مدارس عربي لطرائق تدريس حمتويات التربية البيئيـة واسـتر            

  "درجات املقياس املعد هلذا الغرض؟
ولإلجابة عن هذا السؤال استخرجت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياريـة لتقـديرات عينـة              
الدراسة من املعلمات على عبارات اجلزء الثاين من املقياس أداة الدراسة اخلاصة باختيار طرائق تـدريس                

راتيجياا، فقد بلغ متوسط درجات اختيار املعلمات لطرائق تدريس احملتويات          حمتويات التربية البيئية واست   
ـ ١٥مفـاهيم، و  ٨ حقـائق، و   ٨(اا املسجلة يف املقياس بواقع      البيئية واستراتيجي  مهـارات  ٣، و اًتعميم
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 ٦٠

، وتراوحت متوسطات الـدرجات     )٠,٣٦( ، واحنراف معياري مقداره   )٢,٨٦( ما مقداره ) اجتاهات٣و
؛ إذ يشكل   )٥(درجة سقف املقياس    ات متوسطة االرتفاع باملقارنة ب    ؛ وهي تقدير  )٣,٣١ – ٢,٥٦(بني  

من السقف، وهذه النسبة أقل من املعيار املعتمد يف هـذه الدراسـة              ) ٪   ٥٧,٢(هذا املتوسط ما نسبته     
أو تقـدير  ) ٪ ٧٥-٥٠( ، وضمن التقدير املتوسط بـني )٣,٧٥(أو تقدير ) ٪  ٧٥(للتقدير املرتفع وهو    

؛ وفق  )٢,٥( أو تقدير أدىن من   ) ٪  ٥٠( ، وأعلى من التقدير املنخفض الذي يقل عن       )٣,٧٤-٢,٥(بني
  .التقديرات املعتمدة يف الكليات لتقومي الكفايات

وبالنظر إىل املتوسطات احلسابية لدرجات كفايات اختيار املعلمات لطرائق تدريس احملتويات البيئيـة             
، ) اجتاهات٣مهارات و ٣، و اًتعميم١٥مفاهيم، و ٨ حقائق، و  ٨( واستراتيجياا املسجلة يف املقياس بواقع      

  ).٢(يالحظ أا جاءت متباينة كما هو مبني يف اجلدول رقم 
  )٢(اجلدول رقم 

  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات كفايات اختيار املعلمات
  لطرائق تدريس احملتويات البيئية واستراتيجيات املسجلة يف املقياس على حسب نوع احملتوى وترتيب املتوسطات

املتوسط 
  احلسايب

احملتوى 
 البيئي

املتوسط 
  احلسايب

احملتوى 
 البيئي

املتوسط 
 احلسايب

املتوسط  ى البيئياحملتو
 احلسايب

احملتوى 
 البيئي

املتوسط 
 احلسايب

احملتوى 
 البيئي

 ١حقيقة ٣,٨٧ ١مفهوم  ٣,٢٦  ١تعميم  ٣,٨٠  ١اجتاه   ٢,٩٣  ١مهاره   ٢,٧٠
 ٢حقيقة ٣,٦٣ ٢مفهوم ٢,٩٣ ٢تعميم  ٣,٧٣ ٢اجتاه   ٢,٧٠ ٢مهاره   ٢,٥٠
  ٣حقيقة ٣,٢٠ ٣مفهوم ٢,٨٠ ٣تعميم  ٣,٦٠ ٣اجتاه   ٢,٤٠ ٣مهاره   ٢,٤٧

  ٤حقيقة ٣,١٠ ٤مفهوم ٢,٧٧ ٤تعميم   ٣,٥٠      
  ٥حقيقة ٣,٠٧ ٥مفهوم ٢,٦٧ ٥,٥تعميم   ٣,٤٧      
  ٦حقيقة  ٢,٨٧ ٦مفهوم ٢,٦٣ ٥,٥تعميم   ٣,٤٧      
  ٧حقيقة  ٢,٧٠ ٧مفهوم ٢,٣٠ ٧تعميم   ٣,٤٣      
  ٨حقيقة  ٢,٦٠ ٨مفهوم ١,٨٣ ٨تعميم   ٣,٣٧      
        ٩تعميم   ٣,٣٠        
         ١٠ميمتع  ٣,٢٣        
         ١١,٥تعميم  ٣,١٧        
         ١١,٥تعميم  ٣,١٧        
         ١٣تعميم  ٢,٨٧        
         ١٤تعميم  ٢,٨٣        
         ١٥تعميم  ٢,٦٧        

  املتوسط  ٢,٥٦
  للمهارات

  املتوسط  ٢,٦٨
  لالجتاهات

  املتوسط  ٣,٣١
  للتعاميم 

ــط   ٢,٦٥ املتوس
املتوسط   ٣,١٣  للمفاهيم

  للحقائق
االحنراف   ٠,٩٩

  يارياملع
االحنراف   ١,٠٣

  املعياري
ــراف   ٠,٥٤ االحنـ

  املعياري
االحنراف   ٠,٤٥

االحنراف   ٠,٥٢  املعياري
  املعياري

ـ  أن املتوسطات احلسابية لدرجات كفايات اختيار املعلمات لطرائق تـدريس       ) ٢(ظ يف اجلدول    ـحالـي
  يعاً كما توضحها املتوسطات ات البيئية واستراتيجياا املسجلة يف املقياس جاءت مرتفعة هلا مجـاحملتوي
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  :احلسابية واالحنرافات املعيارية يف كل منها، وفق اآليت
  تراوحت املتوسطات احلسابية لـدرجات اختيـار املعلمـات للطرائـق         : حقائق ٨يف تدريس    -١

) ٪  ٧٥( ؛ فكان املتوسط مرتفع حلقيقة واحدة فقط؛ أي أعلى من         )٣,٨٧-٢,٦٠(واالستراتيجيات بني   
أو ) ٪  ٧٥-٥٠( يف حني كانت الدرجات يف التقدير املتوسط لسبعة حقائق؛أي بني          ،)٣,٧٥(أو تقدير   
  ).٠,٥٢(، وكان تشتت الدرجات صغرياً ويوضحه االحنراف املعياري الذي بلغ)٣,٧٤-٢,٥(تقدير بني

 تراوحت املتوسطات احلسابية لـدرجات اختيـار املعلمـات للطرائـق            :مفاهيم٨ يف تدريس    -٢
؛ فكان مستوى متوسطات الدرجات بـني التقـدير املـنخفض           ) ٣,٢٦-١,٨٣(ت بني   واالستراتيجيا

، وكان تشتت الدرجات صغرياً     )٣,٧٥(أو تقدير   ) ٪  ٧٥(واملتوسط للمفاهيم الثمانية؛ أي مل يصل إىل        
وهذا يدل على قصور لدى املعلمات يف كفاية اختيـار          ). ٠,٤٥(ويوضحه االحنراف املعياري الذي بلغ      

  .تدريس املفاهيم البيئيةالطرائق ل
 تراوحت املتوسطات احلسابية لدرجات اختيار املعلمات للطرائق        : يف تدريس مخسة عشر تعميماً     -٣

؛ فكانت املتوسطات احلسابية للدرجات بني املتوسطة واملرتفعـة         ) ٣,٨٠-٢,٦٧(واالستراتيجيات بني   
ل إال واحدة منها إىل املستوى األعلـى   للتعميمات اخلمسة عشر، ومعظمها يف املستوى املتوسط؛ ومل يص        

، وكان تشتت الدرجات صغرياً ويوضحه االحنراف املعياري الذي         )٣,٧٥(أو تقدير   ) ٪  ٧٥(الذي يفوق 
  ).٠,٥٤( بلغ

 تراوحت املتوسطات احلسابية لدرجات اختيـار املعلمـات للطرائـق           :اجتاهات٣ يف تدريس    -٤
توسطات موزعة بني التقدير املتوسـط واملـنخفض        ؛ فكانت امل  ) ٢,٩٣-٢,٤٠(واالستراتيجيات بني   

أو ) ٪ ٥٠(لالجتاهات الثالثة، ومعظمها يف املستوى املتوسط؛ فكان التقدير ملهارة واحدة فقط أدىن مـن          
، فكـان   ) ١,٠٣( ، وكان تشتت الدرجات كبرياً، ويوضحه االحنراف املعياري الذي بلغ         )٢,٥(تقدير  

هيم واحلقائق والتعميمات واملهارات، مما يشري إىل إتقـان أقـل لـدى             تشتتها أكثر مما هو عليه يف املفا      
  .املعلمات يف تدريس اال الوجداين

 تراوحت املتوسطات احلسابية لدرجات اختيـار املعلمـات للطرائـق           :مهارات٣ يف تدريس    -٥
املتوسطة ؛ فكانت املتوسطات احلسابية للدراجات بني املنخفضة و       ) ٢,٧٠-٢,٤٧(واالستراتيجيات بني   

للمهارات الثالث؛ ومعظمها يف املستوى املتوسط؛ ومل يصل أي منها املستوى األعلـى الـذي يفـوق                 
 ، وكان تشتت الدرجات كبرياً ويوضحه االحنـراف املعيـاري الـذي بلـغ    )٣,٧٥(أو تقدير  ) ٪٧٥(
 إىل إتقـان أقـل   ، أي كان تشتتها أكثر مما هو عليه يف املفاهيم واحلقائق والتعميمات، مما يشري           )٠,٩٩(

  .لدى املعلمات يف تدريس املهارات
   ـاواستراتيجيا وميكن تفسري التقدير املتوسط لكفايات اختيار املعلمات لطرائق تدريس احملتويات

البيئية املسجلة يف املقياس من حقائق، ومفاهيم، وتعميمات، ومهارات واجتاهات؛ بأا تعرب عن مـستوى      
فعاً بشكل عام، وفاعلية ليست عالية لربامج إعدادهن التربوي يف الكلية سـابقاً  إعداد للمعلمات ليس مرت 
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سواء أكان ما يتعلق مبقرر طرائق تدريس الدراسات االجتماعية أم مقرر التربية العملية، وهذا يتفق أيضاً                
 إذ تبني أن مستوى إعـداد نـسبة مـن           )Maeher,2004؛  ١٩٨٦احلاج،(مع ما توصل إليه كل من       

ومل تتفق هذه النتائج مع ما      ) نظام كليات التربية السابق   ( مات من مستوى دبلوم سنتني دراسة فقط      املعل
من أثـر خلـربة املعلـم يف تطبيـق     ) Piel & conwell, 1989(توصلت إليه دراسة بيل  وكونويل 

ـ                 دريب استراتيجية التعلم؛ مما يشري إىل مستوى إعداد سابق للمعلمات غري كاف، نقص يف برنـامج الت
التربوي يف امليدان، ويتطلب قيام ورشات تدريبية من أجل ترميم كفاية اختيار طرائق التـدريس لـدى                 

  . لديهنستراتيجياتالمعلمات الدراسات االجتماعية وا
جـات الكفايـة    رد متوسـط  ا م :"ينص هذا السؤال على ما يلي      :نتائج السؤال الثالث   -٣-١٠

ة بعربي اليت توجه اختيار طرائق تدريس حمتويات التربية البيئية          يبر الت املعرفية لطالبات االجتماعيات بكلية   
  "واستراتيجياا وفق درجات املقياس املعد هلذا الغرض؟

ولإلجابة عن هذا السؤال مت استخرجت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقـديرات عينـة          
ي يف عبارات اجلزء الثالث من املقياس أداة الدراسـة     ة بعرب يبرالدراسة من طالبات االجتماعيات بكلية الت     

اخلاصة بتقصي الكفاية املعرفية لسلوك الطالبة التدريسي يف أثناء التخطيط للتـدريس ويف أثنـاء تنفيـذ               
 املسجل يف   -تدريس حمتويات التربية البيئية، وقد بلغ متوسط درجات الكفاية املعرفية للسلوك التدريسي           

وذلـك بعـد   ) ٢,٤٧(  ما مقداره -عبارة سلوك بعضها إجيايب وبعضها اآلخر سليب      ) ٣٠(املقياس بواقع   
، وتراوحـت متوسـطات     )٠,١٩( قلب قيمة العبارات السلبية، وبلغ االحنراف املعياري مـا مقـداره          

، وهي متوسطات موزعة بني التقدير املتوسط والتقدير املرتفع مقارنـة           )٢,٨٨ – ١,٥٣(الدرجات بني   
من السقف، وهذه النـسبة أعلـى   ) ٪ ٨٢(؛ ويشكل املتوسط العام ما نسبته     )٣(قياس  بدرجة سقف امل  

، وللتقـدير   )٢,٢٥(أو تقـدير    ) ٪  ٧٥(قليالً من املعيار املعتمد يف هذه الدراسة للتقدير املرتفع وهـو            
 أو تقدير أدىن ) ٪  ٥٠( ، وللتقدير املنخفض أقل من    )٢,٢٥-١,٥( أو تقدير بني  ) ٪٥٠٧٥(املتوسط بني   

  .؛ وهذه النسب وفق التقديرات املعتمدة يف الكليات لتقومي الكفايات)١,٥( من
ومن أجل التحقق من درجة الكفاية املعرفية للسلوك التدريسي أجري ترتيب تنـازيل للمتوسـطات               
احلسابية  لدرجات الكفايات املعرفية الفرعية لسلوك الطالبة التدريسي يف أثناء التخطيط للتـدريس ويف               

اء تنفيذ تدريس حمتويات التربية البيئية ، وفق العبارات املسجلة يف اجلزء الثالث من املقياس، كما هـو                أثن
  ).٣(مبني يف اجلدول رقم 
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املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات الكفايات املعرفية الفرعية لسلوك الطالبات  )٣(اجلدول رقم 
   لتدريس احملتويات التربية البيئية ويف أثناء تنفيذها وفق عبارات املقياس أداة الدراسةيف أثناء التخطيط التدريسي

 عبارات الكفايات املعرفية للسلوك التدريسي املتوسط االحنراف الرتبة

 .تأكيد أمهية التفاعل بني املعلم و املتعلم يف املوقف الصفي   ٢,٨٨  ٠,٣٨  ١

 .اسب اهلدف سواءاً أكان مهارياً أومعرفياً أم وجدانياًاختيار الطريقة اليت تن  ٢,٨٤  ٠,٤١  ٢
 .اختيار الطريقة اليت تناسب حمتوى املادة الدرسية  ٢,٨١  ٠,٤٠  ٣,٥

 .  مراعاة الطريقة لقدرات املتعلمني وميوهلم و اهتمامام  ٢,٨١  ٠,٤٠  ٣,٥

 .التخطيط ملشاركة فاعلة من التالميذ عرب أنشطة تعلّمية  ٢,٧٧  ٠,٤٢  ٥

 .االهتمام بأساليب متكّن من استيعاب املفاهيم والعالقات  ٢,٧٥  ٠,٤٧  ٦
 .استخدام وسائل تعليمية تساعد على اإلتقان  ٢,٧٤  ٠,٤٨  ٧

 )سلبياً.(اعتبار استخدام الوسائل التعليمية مضيعة للوقت  ٢,٧٢  ٠,٥٣  ٨

 )سلبياً. (اختيار أساليب التدريس بغض النظر عن شكوى التالميذ  ٢,٦٨  ٠,٥٤  ٩

 .يأة فرص التواصل اجلماعي والتعاون بني املتعلمني لتحقيق أهداف مشتركة  ٢,٦٨  ٠,٤٧  ١٠
 .اختيار الطريقة اليت تناسب اإلمكانات املادية والبشرية املتوافرة يف املدرسة  ٢,٦٥  ٠,٤٨  ١١

 )سليب. (عدم تقبل التلميذ الذي يعرب عن عدم فهمه للدرس  ٢,٦٥  ٠,٦١  ١٢

 .استخدام أساليب وأنشطة تناسب الفروق الفردية بني التالميذ  ٢,٦١  ٠,٦٢  ١٣

 .اختيار طريقة تربط املادة العلمية حبياة التالميذ وحاجام واهتمامام ودوافعهم  ٢,٦١  ٠,٥٦  ١٤
 .ختطيط أنشطة تعليمية تالئم املدة الزمنية للدرس  ٢,٥٦  ٠,٥٣  ١٥,٥

 .ديثةاالستعانة مببادئ التعلم احل  ٢,٥٦  ٠,٥٣  ١٥,٥

 .تأكيد أمهية تعلم العمليات العقلية األساسية كاالستقراء واالستنتاج  ٢,٥٣  ٠,٦٠  ١٧

 )سليب. (تأكيد أمهية حفظ املعلومات دون ترتيب أو تنظيم  ٢,٤٩  ٠,٦٠  ١٨
 .   تعريف الطالب باألهداف اليت سيحققوا ومستوى األداء املتوقع  ٢,٤٤  ٠,٦٣  ١٩

 )سليب. ( واحدة جلميع التالميذ يف الصفاعتماد طريقة  ٢,٤٤  ٠,٧٦  ٢٠

 .اختيار الطريقة اليت تناسب عدد التالميذ يف الفصل  ٢,٤٢  ٠,٦٠  ٢١

 .  إجراء االختبارات التشخيصية لتعرف مستويات البدء لدى الطالب  ٢,٣٩  ٠,٦٥  ٢٢
 )سليب. (اعتماد أسلوب تقدمي قراءات للتالميذ ونسخها هلم  ٢,٢٦  ٠,٥٨  ٢٣

 .  النظر إىل املعلم بوصفها باحثاً و معداً للمواد والوسائل التعليمية   ٢,١٩  ٠,٦٩  ٢٤

 .توفري الشروط املالئمة للمتعلم ملمارسة ما يراد تعلمه بنفسه واختياره  ٢,١٩  ٠,٧٤  ٢٥

 )سليب. (التركيز على دور املعلم يف نقل املعرفة باعتماد طريقة حمددة   ٢,١٤  ٠,٦٩  ٢٦
  .   املعلم يف تنظيم عملية التعلم، ألنه مرشد وموجهحصر دور   ٢,٠٣  ٠,٦٣  ٢٧
  )سليب. (االعتماد على مبدأ فهم املعلم للدرس يعين فهم الطالب له  ١,٨٤  ٠,٨٦  ٢٨
  )سليب. (االهتمام بأساليب إلقاء متكّن من حفظ التعاريف وامللخصات  ١,٨٤  ٠,٧٥  ٢٩
  .التقيد بدليل طرائق تدريس املادة  ١,٥٣  ٠,٥٧  ٣٠
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وهو متوسـط   ) ٢,٤٦(يالحظ أن املتوسط العام لتقديرات الطالبات بلغ        )٣(ظر إىل اجلدول رقم     النب
مرتفع ويعكس حتقيق كفايات التدريس مدار البحث بصورة جيدة ، كما يالحظ أن تقديرات الكفايات               

  :املعرفية للسلوكات التدريسيه توزعت بني املستوى املرتفع، والوسط، على النحو اآليت
 أو تقـدير    ٪٧٥يل نالت تقديرات مرتفعة تفوق      على التوا ) ٢٣ – ١(ت املراتب املتقدمة من     احتل -

وتوزعـت هـذه   ). ٢و٨٨ – ٢و٢٦( ؛ إذ تراوحت املتوسط احلسابية للتقديرات عليها بـني      )٢,٢٥(
  .السلوكات على كفايات معرفية تتعلق بكل من التخطيط ، والتنفيذ، وتركز على نشاط املتعلم

على التـوايل  ) ٣٠ – ٢٤( املعرفية اليت احتلت املراتب الوسط، حازا سبعة سلوكات من      الكفاية -
،؛ إذ  )٢,٢٥-١,٥(أو ما يقابل التقدير بـني     ) ٪  ٧٥-٥٠(نالت  التقدير املتوسط الذي ميتد بني النسبة       

 وتوزعت هذه السلوكات على   ). ٢و١٩ – ١,٥٣( تراوحت املتوسطات احلسابية للتقديرات عليها بني       
  :الكفايات التالية

  .   النظر إىل املعلم على أنه باحث و معد للمواد والوسائل التعليمية -
  .توفري الشروط املالئمة للمتعلم ملمارسة ما يراد تعلمه واختياره بنفسه  -
  )سلبياً. (التركيز على دور املعلم يف نقل املعرفة باعتماد طريقة حمددة  -
  .   ملية التعلم، ألنه مرشد وموجهحصر دور املعلم يف تنظيم ع -
  )سلبياً. (االعتماد على مبدأ فهم املعلم للدرس يعين فهم الطالب له -
  )سلبياً. (االهتمام بأساليب إلقاء متكّن من حفظ التعاريف وامللخصات -
  .التقيد بدليل طرائق تدريس املادة -
 لدى الطالبات إىل مستوى منخفض أو       يف حني مل يصل تقدير الكفاية املعرفية ألي سلوك تدريسي          -

، وهذا مؤشر الستيعاب اجلانب املعريف من قبل الطالبات؛ فيما يتعلـق بالـشروط    )١,٥٠(دون الدرجة   
  .واملعايري الالزمة للتخطيط الختيار طريقة التدريس وتنفيذها

 ع نتائج دراسـيت  بشكل عام م الكفاية املعرفية املرتفعة لسلوكات التدريس لدى الطالبات   وتتفق هذه   
 وميكن تفسري الكفاية املعرفية املرتفعـة لـسلوكات    ،)م٢٠٠٤م؛ وسلوم ورضوان،  ٢٠٠٣وآخريننصر،(

التدريس لدى الطالبات يف السنة األخرية من مرحلة اإلعداد بأا ميكن أن تعود ألن ما زلن يتـذكرن                  
 العملية، وهذا أمـر طبيعـي، ويفـسر         املعارف اليت تلقوا يف مقرر طرائق التدريس ويطبقنها يف التربية         
  .تفوقهن يف كفايات اختيار طرائق التدريس موضوع السؤال األول

جات الكفاية املعرفية   رد متوسط ا م :"ينص هذا السؤال على ما يلي      :نتائج السؤال الرابع   -٤-١٠
تربيـة البيئيـة    ة بعربي اليت توجه اختيار طرائق تدريس حمتويـات ال         يبرملعلمات االجتماعيات بكلية الت   

  "واستراتيجياا وفق درجات املقياس املعد هلذا الغرض؟
  ولإلجابة عن هذا السؤال استخرجت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة 
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 ٦٥

الدراسة من معلمات االجتماعيات مبدارس عربي يف عبارات اجلزء الثالث مـن املقيـاس أداة الدراسـة           
لكفاية املعرفية لسلوك املعلمة التدريسي يف أثناء التخطيط للتـدريس ويف أثنـاء تنفيـذ               اخلاصة بتقصي ا  

 املسجل يف   -تدريس حمتويات التربية البيئية، وقد بلغ متوسط درجات الكفاية املعرفية للسلوك التدريسي           
ك بعد قلب   وذل) ١,٩٩( ما مقداره  -عبارة سلوك بعضها إجيايب وبعضها اآلخر سليب      ) ٣٠(املقياس بواقع   

، وتراوحت متوسطات الدرجات بـني  )٠,١٢(قيمة العبارات السلبية، وبلغ االحنراف املعياري ما مقداره 
، وهي متوسطات موزعة بني التقدير املتوسط والتقدير املرتفع مقارنة بدرجة سـقف             )٢,٨٧ – ١,٢٧(

لنسبة أقل مـن املعيـار      من السقف، وهذه ا   )  ٪ ٦٦,٣٣(املتوسط العام ما نسبته     ؛ ويشكل   )٣(املقياس  
وسط الـذي   ، وضمن التقدير املت   )٢,٢٥(أو تقدير   ) ٪٧٥(لدراسة للتقدير املرتفع وهو     املعتمد يف هذه ا   
 إىل التقدير املـنخفض أقـل       ، وميتد )٢,٢٥-١,٥( أو ما يقابل التقدير بني    ) ٪٧٥-٥٠(ميتد بني النسبة  

  .ات املعتمدة يف الكليات لتقومي الكفايات؛ وهذه النسب وفق التقدير)١,٥( أو تقدير أدىن من)٪٥٠(من
ومن أجل التحقق من درجة الكفاية املعرفية للسلوك التدريسي أجري ترتيب تنـازيل للمتوسـطات               
احلسابية  لدرجات الكفايات املعرفية الفرعية لسلوك املعلمة التدريسي يف أثناء التخطيط للتـدريس ويف               

يئية ، وفق العبارات املسجلة يف اجلزء الثالث من املقياس، كما هـو           أثناء تنفيذ تدريس حمتويات التربية الب     
  ).٤(مبني يف اجلدول رقم 

  )٤(اجلدول رقم 
يف أثناء  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات الكفايات املعرفية الفرعية لسلوك املعلمات التدريسي

  ناء تنفيذها وفق عبارات املقياس أداة الدراسةالتخطيط لتدريس احملتويات التربية البيئية ويف أث
 عبارات الكفايات املعرفية للسلوك التدريسي املتوسط االحنراف الرتبة

 .اختيار الطريقة اليت تناسب اإلمكانات املادية والبشرية املتوافرة يف املدرسة  ٢,٨٧  ٠,٣٥  ١
 .ذ وحاجام واهتمامام ودوافعهماختيار طريقة تربط املادة العلمية حبياة التالمي  ٢,٨٣  ٠,٣٨  ٢
 .التقيد بدليل طرائق تدريس املادة  ٢,٦٠  ٠,٥٠  ٣
 .ختطيط أنشطة تعليمية تالئم املدة الزمنية للدرس  ٢,٥٧  ٠,٥٠  ٤
 .تأكيد أمهية التفاعل بني املعلم و املتعلم يف املوقف الصفي   ٢,٤٠  ٠,٥٠  ٥
 .اون بني املتعلمني لتحقيق أهداف مشتركةيأة فرص التواصل اجلماعي والتع  ٢,٣٠  ٠,٥٣  ٧
 .  النظر إىل املعلم بوصفه باحثاً و معداً للمواد والوسائل التعليمية   ٢,٣٠  ٠,٧٥  ٧
 .اختيار الطريقة اليت تناسب حمتوى املادة الدراسية  ٢,٣٠  ٠,٦٠  ٧
 .اختيار الطريقة اليت تناسب عدد التالميذ يف الفصل  ٢,٢٠  ٠,٥٥  ٩
 .التخطيط ملشاركة فاعلة من التالميذ عرب أنشطة تعلّمية  ٢,١٧  ٠,٤٦  ١٠
 .استخدام وسائل تعليمية تساعد على اإلتقان  ٢,١٣  ٠,٥٧  ١١
 )سليب. (اختيار أساليب التدريس بغض النظر عن شكوى التالميذ  ٢,١٠  ٠,٦٦  ١٢

 ) سليب.(اعتبار استخدام الوسائل التعليمية مضيعة للوقت  ٢,٠٧  ٠,٣٦  ١٣,٥
 )سليب. (عدم تقبل التلميذ الذي يعرب عن عدم فهمه للدرس  ٢,٠٧  ٠,٥٨  ١٣,٥
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 )سليب. (اعتماد أسلوب تقدمي قراءات للتالميذ ونسخها هلم  ٢,٠٣  ٠,٤٩  ١٥,٥
 .   االستعانة مببادئ التعلم احلديثة  ٢,٠٣  ٠,٤٩  ١٥,٥
 .اختيار الطريقة اليت تناسب اهلدف مهاري أومعريف أو وجداين  ١,٨٣  ٠,٥٩  ١٧,٥
 . استخدام أساليب وأنشطة تناسب الفروق الفردية بني التالميذ  ١,٨٣  ٠,٥٩  ١٧,٥
 . االهتمام بأساليب متكّن من استيعاب املفاهيم والعالقات  ١,٨٠  ٠,٦١  ١٩,٥
 )سليب. (اعتماد طريقة واحدة جلميع التالميذ يف الصف  ١,٨٠  ٠,٦١  ١٩,٥
 .  تعرف مستويات البدء لدى الطالبإجراء االختبارات التشخيصية ل  ١,٧٣  ٠,٥٢  ٢١
 .التأكيد على تعلم العمليات العقلية األساسية كاالستقراء واالستنتاج  ١,٧٠  ٠,٥٣  ٢٢
 )سليب. (تأكيد أمهية دور املعلم يف نقل املعرفة باعتماد طريقة حمددة   ١,٦٣  ٠,٥٦  ٢٣

 اماممراعاة الطريقة لقدرات املتعلمني وميوهلم و اهتم  ١,٦٠  ٠,٥٦  ٢٤,٥
 .   تعريف الطالب باألهداف اليت سيحققوا ومستوى األداء املتوقع  ١,٦٠  ٠,٦٢  ٢٤,٥
  .توفري الشروط املالئمة للمتعلم ملمارسة ما خيتار تعلمه بنفسه   ١,٥٣  ٠,٥١  ٢٦,٥
  .   حصر دور املعلم يف تنظيم عملية التعلم، ألنه مرشد وموجه  ١,٥٣  ٠,٥٧  ٢٦,٥
  )سليب. (ماد على مبدأ فهم املعلم للدرس يعين فهم الطالب لهاالعت  ١,٤٠  ٠,٥٦  ٢٨
  )سليب. (االهتمام بأساليب إلقاء متكّن من حفظ التعاريف وامللخصات  ١,٣٧  ٠,٥٦  ٢٩
  )سليب. (تأكيد أمهية حفظ املعلومات دون ترتيب أو تنظيم  ١,٢٧  ٠,٥٢  ٣٠

وهو تقـدير يف  ) ١,٩٩(ات الطالبات بلغ يالحظ أن املتوسط العام لتقدير )٤(النظر إىل اجلدول رقم     ب
حدود الوسط لدى إىل سقف املقياس؛ ويعكس حتقيق كفايات التدريس مدار البحث بتقدير ليس عالياً ،                

مرتفـع،  ( ويالحظ أن تقديرات  الكفاية املعرفية للسلوكات التدريسية توزعت بني املستويات الثالثـة            
  :، على النحو اآليت)وسط، منخفض

على التوايل نالت ) ٨ – ١( املعرفية اليت احتلت املراتب املتقدمة، حازا مثانية سلوكات من     الكفاية -
 احلسابية للتقديرات عليهـا بـني       ؛ إذ تراوحت املتوسط   )٢,٢٥(٪ أو تقدير    ٧٥تقديرات مرتفعة تفوق    

  :وتوزعت هذه السلوكات على الكفايات التالية). ٢و٨٧ – ٢و٣٠(
  .ناسب اإلمكانات املادية والبشرية املتوافرة يف املدرسةاختيار الطريقة اليت ت -
  .اختيار طريقة تربط املادة العلمية حبياة التالميذ وحاجام واهتمامام ودوافعهم -
  .التقيد بدليل طرائق تدريس املادة -
  .ختطيط أنشطة تعليمية تالئم املدة الزمنية للدرس -
  .ملتعلم يف املوقف الصفي تأكيد أمهية التفاعل بني املعلم و ا -
  .يأة فرص التواصل اجلماعي والتعاون بني املتعلمني لتحقيق أهداف مشتركة -
  .  النظر إىل املعلم بوصفه باحثاً و معداً للمواد والوسائل التعليمية  -
  .اختيار الطريقة اليت تناسب حمتوى املادة الدراسية -
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متحور اختيار الطريقة وفق اإلمكانات املادية والبـشرية  وتركزت هذه السلوكات على الكفايات اليت      
وى، والتعلم التعاوين، وتدل بذلك على أن املعلمات ينطلقن من خطة الوزارة، وخاصة             ـزمن واحملت ـوال

ما يتعلق بالتقيد بدليل تدريس املادة، وتعليمات وزارة التربية والتعليم وخاصة ما يتعلق بالتعلم التعاوين مما              
  .ه اإلستراتيجية على غريها يف سلوكات املعلمات التدريسييقدم هذ

  تسعة عشر سلوكاً تدريسياً من       ١٩راتب الوسط، حازها    ـت امل ـة اليت احتل  ـة املعرفي ـ الكفاي -
ا يقابل التقدير بني أو م) ٪ ٧٥-٥٠(على التوايل نالت  التقدير املتوسط الذي ميتد بني النسبة      ) ٢٦ – ٩(
؛ ونالتـها   )٢و٢٠ – ١,٥٣( اوحت املتوسطات احلسابية للتقديرات عليها بني        فقد تر  ،)٢,٢٥-١,٥(

معظم السلوكات املعرفية املسجلة يف االستبانة؛ وتركزت هذه السلوكات على الكفايات الـيت متحـور               
العملية التعليمية التعلمية حول الطالب، وتدل بذلك على أن املعلمات ال يشجعن على هذا النـوع مـن      

  .يف تدريس احملتويات البيئيةالتعليم 
على الترتيب؛ ) ٣٠-٢٨(أما التقديرات األقل فقد حازا ثالث كفايات نالت املراتب املتأخرة من      -

  :وتناولت الكفايات اآلتية). ١و٤٠ – ١,٢٧( فقد تراوحت املتوسطات احلسابية للتقديرات عليها بني 
  )سليب(.الطالب لهملعلم للدرس يعين فهم االعتماد على مبدأ فهم ا -
  )سليب.(االهتمام بأساليب إلقاء متكّن من حفظ التعاريف وامللخصات -
  )سليب(.ظ املعلومات دون ترتيب أو تنظيمتأكيد أمهية حف -

وملا كانت درجات هذه العبارات السلبية قد قُلبت حىت أخذت قيمتها احلقيقية فتؤكد أن هناك سلبية                
علمات على اإللقاء والعرض، واحلفظ، وهذا رمبا يرجع إىل أن اإلعـداد            لدى املعلمات تتركز باعتماد امل    

غري الكاف للعديد من املعلمات قد أثر يف هذه النتيجة أو أن قدم بعض املعلمات جعلـهن ال يـواكنب                    
استراتيجيات التدريس اجلديدة، ومل تفد سنوات اخلربة يف غياب اإلعداد املناسب للمعلمات، وبذلك مل              

من وجود أثـر  )Piel & conwell, 1989( النتائج مع ما توصلت إليه دراسة بيل  وكونويل تتفق هذه 
خلربة املعلم يف تطبيق استراتيجيات التعلم؛ ويؤكد ذلك تشتت الدرجات الذي وضحه االحنراف املعياري              

  . ناقصةهلا، وهذه النتائج تقتضي تضمني برامج اإلشراف التربوي مشاغل للمعلمات تصحح املعلومات ال
جـات كفايـة   رد قة بنيلعال ما ا:" ينص هذا السؤال على ما يلي      :نتائج السؤال اخلامس   -٥-١٠

جـات  راالجتماعيات بالكلية لطرائق تدريس حمتويات التربية البيئية واسـتراتيجياا، ود          اختيار طالبات 
  "؟ وتنفيذهاياتالطرائق واالستراتيجلتدريسية اليت توجه ختطيط الكفاية املعرفية لسلوكان ا

جات اختيار طالبات   رولإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج معامل ارتباط بريسون بني متوسطات د           
ت اجلزء الثاين من    على عبارا (االجتماعيات بالكلية لطرائق تدريس حمتويات التربية البيئية واستراتيجياا         

ن التدريسية اليت توجـه ختطـيط الطرائـق    جات الكفاية املعرفية لسلوكا رمتوسطات د  بني،  )االستبانة
، فقد جاءت النتائج وفـق اجلـدول   )على عبارات اجلزء الثالث من االستبانة   (وتنفيذها  واالستراتيجيات  

  ):٥(اآليت رقم
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  )٥(اجلدول رقم 
تيجياا، التربية البيئية واسترا جات اختيار الطالبات لطرائق تدريس حمتويات رمعامل ارتباط بريسون بني متوسطات د

  .لسلوكان التدريسية يف أثناء التخطيط والتنفيذ جات الكفاية املعرفية رو متوسطات د
داللة ارتباط بريسون 
املتوسط  االحنراف املعياري من الطرفني

 احلسايب
عينة 
 متغريات العالقة الطالبات

 درجات اختيار الطرائق واالستراتيجيات  ٥٧  ٤,٢٧  ٠,٣٣  ٠,٣٧
 درجات الكفاية املعرفية للسلوك التدريسي  ٥٧  ٢,٤٧  ٠,١٩  ٠,٣٧

جات اختيار الطالبـات    رداللة ارتباط بريسون بني متوسطات د     يالحظ أن   ) ٥(بالنظر إىل اجلدول    و     
جـات الكفايـة املعرفيـة      رمتوسـطات د   لطرائق واستراتيجيات تدريس حمتويات التربية البيئية،و بني      

؛ و تظهر قيمة الداللـة  )٠,٣٧ (يط والتنفيذ بلغ عددها  من الطرفني  لسلوكان التدريسية يف أثناء التخط    
املنخفضة االرتباط املنخفض بني معرفتهم عن الطرائق، وبني اختيارهم للطرائق يف الواقع العملي؛ الـذي               
رمبا يعزى إىل امتالكهن درجة متوسطه ملعارفهن الذي توضحه درجة الكفاية املعرفيـة لـديهن البالغـة           

، مقابل درجة كفاية مرتفعة لديهن يف اختيار الطريقة البالغـة       )٥(ياساً بالدرجة القياسية البالغة   ق) ٢,٤٧(
ـ  ـه ك ـل إلي ـا توص مب ق هذه النتيجة بشأن االرتباط    ـتف وت ،)٤,٢٧( ـ  ـل م ـ  ـن ل ل ـني وكوري
)Lin& Gorrel, 1999(،ا املعلم سينتقل أثرها إىل عملية تعليمه ا االرتباط  أميف أن الطريقة اليت تعلم

املنخفض فيمكن تفسريه بأن هناك ثغرة يف مقرر طرائق تدريس الدراسات االجتماعية النظري فيما خيص               
، فضالً عن وجود ضعف يف التنسيق مع مقرر التربيـة           )املهارات واالجتاهات   (طرائق التدريس لكل من     

  .العملية
جات كفايـة   رد قة بني لعالما ا  :" ينص هذا السؤال على ما يلي      :نتائج السؤال السادس   -٦-١٠

جـات  راختيار معلمات االجتماعيات بعربي لطرائق تدريس حمتويات التربية البيئية واسـتراتيجياا، و د    
  "الكفاية املعرفية لسلوكان التدريسية اليت توجه ختطيط وتنفيذ الطرائق واالستراتيجيات؟ 

جات اختيار معلمات   ر بني متوسطات د    استخرجت معامل ارتباط بريسون    ولإلجابة عن هذا السؤال   
يف عبارات اجلزء الثـاين مـن   (االجتماعيات بعربي لطرائق تدريس حمتويات التربية البيئية واستراتيجياا       

جات الكفاية املعرفية لسلوكان التدريسية اليت توجه ختطـيط الطرائـق     رمتوسطات د  ، و بني  )االستبانة
، إذ جاءت النتائج وفق اجلدول اآليت       )ات اجلزء الثالث من االستبانة    على عبار ( هاوتنفيذواالستراتيجيات  

  ):٦(رقم
جات اختيار املعلمات لطرائق تدريس حمتويات التربية البيئية رمعامل ارتباط بريسون بني متوسطات د )٦(اجلدول رقم 

  .لتخطيط والتنفيذجات الكفاية املعرفية لسلوكان التدريسية يف أثناء ارواستراتيجياا، ومتوسطات د
االحنراف  داللة ارتباط بريسون من الطرفني

 املعياري
املتوسط 
 احلسايب

عينة 
 متغريات العالقة علماتملا

 درجات اختيار الطرائق واالستراتيجيات  ٣٠  ٢,٨٦  ٠,٣٦  ٠,٥٨
 درجات الكفاية املعرفية للسلوك التدريسي  ٣٠  ١,٩٩  ٠,١٢  ٠,٥٨



 ٢٠١١ – العدد األول -المجلد التاسع .. …….................……...مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  
 

 ٦٩

جات اختيار املعلمـات    رداللة ارتباط بريسون بني متوسطات د     ن  يالحظ أ ) ٦(وبالنظر إىل اجلدول    
جات الكفاية املعرفية لـسلوكان     رلطرائق تدريس حمتويات التربية البيئية واستراتيجياا، ومتوسطات د       

؛ و تظهر قيمة الداللة ارتباطاً بـني  )٠,٥٨ (التدريسية يف أثناء التخطيط والتنفيذ بلغ عددها  من الطرفني     
ن عن الطرائق، واختيارهن للطرائق يف الواقع العملي؛ الذي رمبا يعزى لضعف معـارفهن الـذي                معرفته

، فـضالً عـن    )٥(قياساً بالدرجة القياسية البالغـة ) ١,٩٩(توضحه درجة الكفاية املعرفية لديهن البالغة    
املعلمة مبـضامني   ، وقد يعزى إىل تقيد      )٢,٨٦(درجة ليست كبرية لكفاية اختيار الطريقة لديهن البالغة         

دليل املعلم أو توجيهات املشرف التربوي اليت قد ختتلف يف بعضها عن مقياس البحث، ويتوضح ذلك يف                 
وزارة التربيـة   (تعليمات طرائق تدريس مادة الدراسات االجتماعية وأساليبها يف دليل تـدريس املـادة            

  ).١٣، ٢٠٠٥والتعليم؛
جـات  ر متوسـط د نيب الفرق ام: "ال على ما يلي  هذا السؤ ينص   :السابعالسؤال  نتائج   -٧-١٠

كفايات اختيار طالبات االجتماعيات بالكلية لطرائق تدريس حمتويات التربية البيئيـة واسـتراتيجياا،             
 "جات كفايات اختيار املعلمات هلا؟رومتوسط د

كفايـات  جات  رلد املعيارية   واالحنرافات املتوسطات احلسابية    تولإلجابة عن هذا السؤال استخرج    
جات ر و لـد   ،اختيار طالبات االجتماعيات بالكلية لطرائق تدريس حمتويات التربية البيئية واستراتيجياا         

. معلمات االجتماعيات بعربي لطرائق تدريس حمتويات التربية البيئيـة واسـتراتيجياا           كفايات اختيار 
ت واملعلمات يف اختيـار طرائـق       درجات الكفايات لكل من الطالبا    وملعرفة داللة الفروق بني متوسطي      

م اختبار  ا مت استخد  )حقائق، مفاهيم، تعميمات، اجتاهات، مهارات    (التدريس لكل حمتوى بيئي على حده     
  )٧(رقم كما هو مبني يف اجلدول ) ت(

  )٧(رقم دول اجل
لطرائق  الكليةجات كفايات اختيار طالبات االجتماعيات بر لدملتوسطات احلسابيةا للفروق بني)ت(نتائج اختبارات 

  جات كفايات اختيار املعلمات هلار متوسطات دنيتدريس حمتويات التربية البيئية واستراتيجياا، وب
  )ت(قيمة   املتوسط احلسايب   املعيارياالحنراف  العدد  معلمة/ طالبة معلمة أم  نوع احملتوى البيئي

 حقائق بيئية  ٣,١٣  ٠,٥٢  ٣٠  معلمة
  *٧,٥٠  ٤,٠٣  ٠,٥٤  ٥٧  طالبة 

  *١٦,١١  ٤,٢٩  ٠,٤٥  ٥٧  طالبة  مفاهيم بيئية  ٢,٦٥  ٠,٤٥  ٣٠  معلمة

  تعميمات بيئية  ٣,٣١  ٠,٥٤  ٣٠  معلمة
  ٤,٣١  ٠,٤١  ٥٧  طالبة

٩,٦٦*  

  اجتاهات بيئية  ٢,٦٨  ٠,٦٩  ٣٠  معلمة
  ٤,٤٠  ٠,٦٤  ٥٧  طالبة

١١,٥٨*  

  *١١,٩٤  ٤,٣٠  ٠,٥٧  ٥٧  طالبة  مهارات بيئية  ٢,٥٦  ٠,٧٧  ٣٠  معلمة
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  احملتوياتجممل   ٢,٨٦  ٠,٣٦  ٣٠  معلمة
  *١٨,٢٣  ٤,٢٧  ٠,٣٣  ٥٧  طالبة  البيئية السابقة

  ٠,٠٥دالة عند مستوى * 
 يف نتائج مقارنة     اجلدولية   تهااحملسوبة أكرب من قيم   )ت(يالحظ أن قيمة    ) ٧(رقم  وبالنظر إىل اجلدول    

ار طرائق التـدريس لكـل    درجات الكفايات لكل من الطالبات واملعلمات يف اختي        ات تقديرات متوسط
 احملـسوبة  )ت(فقد بلغ عددها     )حقائق، مفاهيم، تعميمات، اجتاهات، مهارات    (حمتوى بيئي على حده     

مما يدل على فرق دال إحصائيا      ) ١١,٩٤-١١,٥٨-٩,٦٦-١٦,١١-٧,٥٠(هلذه الطرائق على التوايل     
رائق تدريس حمتويات التربيـة  بني كفايات اختيار طالبات االجتماعيات بالكلية لط) ٠,٠٥(عند مستوى  

طالبات االجتماعيات بالكلية اللوايت كانـت       لصاحل   البيئية واستراتيجياا، وكفايات اختيار املعلمات هلا     
قيمـة  متوسطات درجات اختيار الطرائق لديهن أعلى لكل حمتوى من احملتويات البيئيـة،كما جـاءت               

درجات الكفايات لكـل مـن     تقديراتمتوسطمقارنة  يف نتائج  اجلدولية   تهااحملسوبة أكرب من قيم   )ت(
الطالبات واملعلمات يف اختيار طرائق التدريس للمحتويات البيئية جمتمعة؛ فقد بلغ عددها  ت احملـسوبة                

لصاحل درجات كفايات الطالبات؛ ومل تتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة بيـل    ) ١٨,٢٣(بينها  
من ظهور أثر خلربة املعلم يف تطبيق استراتيجية الـتعلم؛ األمـر   )Piel & conwell, 1989( وكونويل 

يف الكفايات التدريسية بسبب اخلـربة األكـرب يف          الذي يفترض تفوق املعلمات على الطالبات املعلمات      
  .التدريس

وقد يعزى هذا الفرق لصاحل طالبات االجتماعيات بالكلية إىل أثـر طرائـق تـدريس الدراسـات                 
الذي مازال اجلانب النظري والعملي حاضراً يف ذهن الطالبة املعلمة كما ميكن أن يعود إىل أثر        االجتماعية  

اإلشراف اليومي ملشرف التربية العملية من التخصص الذي يؤكد أمهية استراتيجيات التدريس وطرائقها             
  .الواردة يف مقرر طرائق تدريس الدراسات االجتماعية

جـات  ر متوسـط د   نيب الفرق ام: هذا السؤال على ما يلي    ينص   :الثامننتائج السؤال    -٨-١٠
الكفاية املعرفية لسلوكات طالبات االجتماعيات بالكلية اليت توجه ختطيط طرائق تدريس حمتويات التربية             

 لمـات الـيت توجـه ختطيطهـا        جات الكفاية املعرفية لسلوكات املع    رمتوسط د ا، و البيئية واستراتيجيا
  ؟وتنفيذها

جات الكفايـة  ر لـد  املعيارية واالحنرافات املتوسطات احلسابية    تعن هذا السؤال استخرج   ولإلجابة  
 املعرفية التدريسية لطالبات االجتماعيات بالكلية اليت توجه ختطيط الطرائق واالستراتيجيات وتنفيـذها،           

ثالـث مـن   موضوع عبارات اجلزء ال   (جات الكفاية املعرفية التدريسية ملعلمات االجتماعيات بعربي      رولد
درجات الكفايات املعرفية لكل من الطالبات واملعلمـات        وملعرفة داللة الفروق بني متوسطي      . )االستبانة

كما هو مبني يف اجلدول ) ت( استخدم اختبار )وفق كفايات اجلزء الثالث من االستبانة     (لكل كفاية فرعية  
  .)٨(رقم 
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  )٨(رقم دول اجل
  جات الكفايات املعرفية لطالبات ر لدسطات احلسابيةملتوا  للفروق بني)ت(نتائج اختبارات 

  جات الكفايات املعرفية راالجتماعيات بالكلية اليت توجه ختطيط الدروس وتنفيذها، ومتوسطات د
  للمعلمات وفق كفايات اجلزء الثالث من االستبانة

الكفاية املعرفية اليت توجه سلوك ختطيط الدروس 
 وتنفيذها

  معلمة أم
 االحنراف  العدد  معلمة/طالبة

  املعياري
املتوسط 
  )ت(قيمة   احلسايب

تأكيد أمهية تعلم العمليات العقلية األساسية   ١,٧٠  ٠,٥٤  ٣٠  معلمة
  *٦,٥٣  ٢,٥٢  ٠,٦٠  ٥٧  طالبة  .كاالستقراء واالستنتاج

  *٩,٤٤  ٢,٤٩  ٠,٦٠  ٥٧  طالبة .تأكيد أمهية حفظ املعلومات دون ترتيب أو تنظيم  ١,٢٧  ٠,٥٢  ٣٠  معلمة

االهتمام بأساليب متكّن من استيعاب املفاهيم   ١,٨٠  ٠,٦١  ٣٠  معلمة
  *٨,٠٧  ٢,٧٥  ٠,٤٧  ٥٧  طالبة  .والعالقات

االهتمام بأساليب إلقاء متكّن من حفظ التعاريف   ١,٧٠  ٠,٥٣  ٣٠  معلمة
  ٠,٩٢  ١,٨٤  ٠,٧٥  ٥٧  طالبة  .وامللخصات

االعتماد على مبدأ فهم املعلم للدرس يعين فهم   ١,٤٠  ٠,٥٦  ٣٠  معلمة
  *٢,٥٤  ١,٨٤  ٠,٨٦  ٥٧  طالبة  .ب لهالطال

  *٤,٢٩  ٢,٦٥  ٠,٦١  ٥٧  طالبة .عدم تقبل التلميذ الذي يعرب عن عدم فهمه للدرس  ٢,٠٧  ٠,٥٨  ٣٠  معلمة

  *٥,٢٠  ٢,٧٤  ٠,٤٨  ٥٧  طالبة  .استخدام وسائل تعليمية تساعد على االتقان  ٢,١٣  ٠,٥٧  ٣٠  معلمة

 .سائل التعليمية مضيعة للوقتاعتبار استخدام الو  ٢,٠٧  ٠,٣٦  ٣٠  معلمة
  ٢,٧٢  ٠,٥٣  ٥٧  طالبة

٦,٠٦*  

  *٤,٥٠  ٢,٥٦  ٠,٥٤  ٥٧  طالبة  .االستعانة مببادئ التعلم احلديثة  ٢,٠٣  ٠,٤٩  ٣٠  معلمة

  ١,٨٤  ٢,٢٦  ٠,٥٨  ٥٧  طالبة .اعتماد أسلوب تقدمي قراءات للتالميذ ونسخها هلم  ٢,٠٣  ٠,٤٩  ٣٠  معلمة

  ٠,٠٤  ٢,٥٦  ٠,٥٤  ٥٧  طالبة  . أنشطة تعليمية تالئم املدة الزمنية للدرسختطيط  ٢,٥٧  ٠,٥٠  ٣٠  معلمة

استخدام أساليب وأنشطة تناسب الفروق الفردية بني   ١,٦٧  ٠,٤٨  ٣٠  معلمة
  ٢,٦١  ٠,٦٢  ٥٧  طالبة .التالميذ

٧,٢٩*  

  *٣,٩٩  ٢,٤٤  ٠,٧٦  ٥٧  طالبة  .اعتماد طريقة واحدة جلميع التالميذ يف الصف  ١,٨٠  ٠,٦١  ٣٠  معلمة

اختيار أساليب التدريس بغض النظر عن شكوى   ٢,١٠  ٠,٦٦  ٣٠  معلمة
  *٤,٤٣  ٢,٦٨  ٠,٥٤  ٥٧  طالبة .التالميذ

اختيار الطريقة اليت تناسب اهلدف املهاري أواملعريف أو   ١,٨٣  ٠,٥٩  ٣٠  معلمة
  ٢,٨٤  ٠,٤١  ٥٧  طالبة  .الوجداين

٩,٢٨*  
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  ٢,٤٠  ٠,٥٠  ٣٠  معلمة
 .ليت تناسب حمتوى املادة الدرسيةاختيار الطريقة ا

  ٢,٨١  ٠,٤٠  ٥٧  طالبة
٤,١٥*  

  ٠,٧٠  ٢,٤٢  ٠,٦٠  ٥٧  طالبة  .اختيار الطريقة اليت تناسب عدد التالميذ يف الفصل  ٢,٣٣  ٠,٤٨  ٣٠  معلمة

اختيار الطريقة اليت تربط املادة حبياة التالميذ   ٢,٣٧  ٠,٥٦  ٣٠  معلمة
  *١,٩٧  ٢,٦١  ٠,٥٦  ٥٧  طالبة  وحاجام واهتمامام

دور املعلم  نقل املعرفة باعتماد طريقة حمددة يتقن   ١,٦٣  ٠,٥٦  ٣٠  معلمة
  *٣,٤٦  ٢,١٤  ٠,٦٩  ٥٧  طالبة  .تطبيقها 

اختيار طريقة تناسب االمكانات املادية والبشرية   ٢,٨٧  ٠,٣٥  ٣٠  معلمة
  *٢,١٩  ٢,٦٥  ٠,٤٨  ٥٧  طالبة .املتوافرة يف املدرسة

توفري الشروط املالئمة للمتعلم الختيار ما يراد تعلمه   ١,٥٣  ٠,٥١  ٣٠  معلمة
  *٤,٣٥  ٢,١٩  ٠,٧٤  ٥٧  طالبة  بنفسه وميارسه

التخطيط ملشاركة فاعلة من التالميذ عرب األنشطة   ٢,١٧  ٠,٤٦  ٣٠  معلمة
  *٦,١٥  ٢,٧٨  ٠,٤٢  ٥٧  طالبة .التعلّمية

ملتعلم يف املوقف تأكيد أمهية التفاعل بني املعلم و ا  ٢,٢٧  ٠,٤٥  ٣٠  معلمة
  *٦,٦٧  ٢,٨٨  ٠,٣٨  ٥٧  طالبة .الصفي 

حصر دور املعلم يف تنظيم عملية التعلم، ألنه مرشد   ١,٢٧  ٠,٤٥  ٣٠  معلمة
  *٥,٩٦  ٢,٠٤  ٠,٦٣  ٥٧  طالبة .وموجه

مراعاة الطريقة لقدرات املتعلمني وميوهلم و   ١,٤٣  ٠,٥٠  ٣٠  معلمة
  *١٣,٩٣  ٢,٨١  ٠,٤٠  ٥٧  طالبة  .اهتمامام

يئة فرص التواصل والتعاون بني املتعلمني لتحقيق   ٢,٣٠  ٠,٥٤  ٣٠  معلمة
  *٣,٤٦  ٢,٦٨  ٠,٤٧  ٥٧  طالبة .أهداف مشتركة

النظر إىل املعلم بوصفه باحثاً و معداً للمواد والوسائل   ٢,٣٠  ٠,٧٥  ٣٠  معلمة
  ٠,٦٧  ٢,١٩  ٠,٦٩  ٥٧  طالبة .التعليمية 

تبارات التشخيصية لتعرف مستويات البدء إجراء االخ  ١,٧٣  ٠,٥٢  ٣٠  معلمة
  *٤,٧٦  ٢,٣٩  ٠,٦٥  ٥٧  طالبة .لدى الطالب

تعريف الطالب باألهداف اليت سيحققوا ومستوى   ١,٦٠  ٠,٦٢  ٣٠  معلمة
  *٥,٩٥  ٢,٤٤  ٠,٦٣  ٥٧  طالبة .األداء املتوقع

  ١,٥٣  ٠,٥٧  ٥٧  طالبة .التقيد بدليل طرائق تدريس املادة  ٢,٦٠  ٠,٥٠  ٣٠  معلمة
٨,٧١*  

  ٢,٤٧  ٠,١٩  ٥٧  طالبة جمموع الكفايات املعرفية  ١,٩٧  ٠,١٢  ٣٠  معلمة
١٣,٤٣*  

  ٠,٠٥دالة عند مستوى * 
  يف نتائج املقارنة    اجلدولية   تهااحملسوبة أكرب من قيم   )ت(يالحظ أن قيمة    ) ٨(رقم  وبالنظر إىل اجلدول    

ة لسلوكات طالبات االجتماعيات بالكلية اليت توجه ختطيط طرائـق          جات الكفاية املعرفي  ر متوسط د  نيب
جات الكفاية املعرفية لسلوكات املعلمات اليت      رتدريس حمتويات التربية البيئية واستراتيجياا، ومتوسط د      
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لـصاحل الكفايـة املعرفيـة لـسلوكات طالبـات      ) ١٣,٤٣(توجه ختطيطها وتنفيذها، فقد بلغ عددها  
  .ليةاالجتماعيات بالك

  اجلدوليـة  تهااحملسوبة أكرب من قيم   )ت(يالحظ أن قيمة    أما يف تفصيالت الكفايات  املعرفية الفرعية        
الكفاية املعرفية لسلوكات طالبات االجتماعيات بالكلية يف نتائج مقارنـة متوسـطات             وضحت تفوق 

  .كفاية معرفية فرعية) ٢٤(درجات 
ت بالكلية إىل أثـر طرائـق تـدريس الدراسـات           وقد يعزى هذا الفرق لصاحل طالبات االجتماعيا      

االجتماعية الذي مازال اجلانب النظري والعملي حاضراً يف ذهن الطالبة املعلمة كما ميكن أن يعود إىل أثر         
اإلشراف اليومي ملشرف التربية العملية من التخصص الذي يؤكد أمهية استراتيجيات التدريس الواردة يف              

  .ت االجتماعية وطرائقهامقرر طرائق تدريس الدراسا
جات مخـس   ر متوسط الدنيب  يف نتائج املقارنة اجلدوليةتها من قيم أصغر احملسوبة )ت(يف حني جاءت  

طالبات االجتماعيات   الكفايات  املعرفية الفرعية، فلم تظهر فرقاً ذا داللة إحصائية بشأا بني املعلمات و             
  :بالكلية؛ و هي

  .ن من حفظ التعاريف وامللخصات االهتمام بأساليب إلقاء متكّ-
  . اعتماد أسلوب تقدمي قراءات للتالميذ ونسخها هلم-
  . ختطيط أنشطة تعليمية تالئم املدة الزمنية للدرس-
  .اختيار الطريقة اليت تناسب عدد التالميذ يف الفصل -
  .   النظر إىل املعلم بوصفه باحثاً و معداً للمواد والوسائل التعليمية-

  سطات درجات العبارات السلبية كانت صغرية لدى كل من املعلمات والطالبات املعلمات  ولكن متو
يف حني كانت متوسطات درجات العبارات اإلجيابية كبرية؛ وعليه ميكن تفسري  هذا التكـافؤ يف هـذه                 

تابـة  الكفايات بأنه اتفاق بني املعلمات والطالبات املعلمات على سلبية اعتمـاد اإللقـاء والـتلقني وك         
امللخصات، واحلفظ األستظهاري  يف تدريس التربية البيئية، كما هو اتفاق على إجيابية ختطـيط أنـشطة      

  .تعلمية تناسب عدد التالميذ وزمن الدرس، واستخدام املواد والوسائل التعليمية يف التدريس
جات لكفايـة    ر الد  متوسط نيب  يف نتائج املقارنة   احملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية    )ت(قيمة  وجاءت  

 التقيد بدليل طرائـق     -:الكفاية املعرفية للمعلمات يف املدارس؛ هي      معرفية فرعية واحدة وضحت تفوق    
  .تدريس املادة

وقد يعزى هذا الفرق لصاحل املعلمات يف املدارس إىل توجيهات اإلشراف التربوي يف املدارس للتقيـد       
ية، كما تشري هذه النتيجـة إىل خلـل يف اسـتخدام            مبضمون دليل املعلم لتدريس الدراسات االجتماع     

الطالبات املعلمات لدليل املعلم يف التدريس؛ ويتطلب توجيه الطالبات املعلمات يف الكلية من خالل مقرر             
  .طرائق التدريس وبرنامج التربية العملية حنو استخدام دليل املعلم يف التدريس
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  :إليها البحث يقترح الباحث ما يلي يف ضوء النتائج اليت توصلت 

تطوير دليل املعلم بتضمينه طرائق واستراتيجات التدريس املناسبة لتدريس مضامني التربيـة      -١-١١
  .البيئية ليستفيد منه معلم الدراسات االجتماعية الذي تبني أثره الواضح يف سلوك املعلمة التدريسي

 مبضامني حول تدريس املهارات والقـيم، وتـضمني    تعزيز مقرر طرائق التدريس يف الكلية   -٢-١١
  .املقرر توجيه الطالبات املعلمات يف الكلية حنو استخدام دليل املعلم يف التدريس

إخضاع املعلمات يف امليدان لدورات تدريبية حول  معايري اختيار الطرائق واالستراتيجيات             -٣-١١
  .ية، واملهارية، والوجدانيةيف تدريس مضامني التربية البيئية املختلفة املعرف
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من سلـسلة املعلـم يف      طرائق مقترحة لتدريس التربية البيئية ،       . )م١٩٨٠ (.أمحد الشيخ ، السيد    -
 . مكتب التربية البيئية والسكانية بوزارة التربية والتعليم، القاهرة ،التربية البيئية السكانية

اسـتراتيجيات   .)م٢٠٠٣ (.هاري جبسون و وروبرت هاردر  وريتشارد كاالهان لد  دونا أورليخ، -
دار مكتبة الفالح   : اإلمارات، العني ) مترجمعبد اهللا أبو نبعة،     . د( ،الدليل حنو تدريس أفضل    –التعليم  

 .النشر والتوزيع
، ص  ألولا دمشق، العـدد     ،جملة املعلم العريب  ،  التدرب على االستقصاء  . )م١٩٩٢(. بوز، كهيال  -
  .٧١-٧٠ص

دور املعلم يف التربيـة      .)م١٩٩٨ (.عزيزوخوري و ماهر  ودباغ  وموفق و  جراقيو اجلبان، رياض  -
 . وزارة التربية:دمشق س ،.ع .تعيني تدرييب، ج – البيئية والسكانية

العوامل الشخصية اليت ترتبط بفعاليـة املعلـم يف املرحلـة            .)م١٩٨٦(. احلاج، رشدي حممود   -
 .، رسالة ماجستري غري منشورة ، اجلامعة األردنية، عمان األردناإللزامية يف

مسودة تقرير عن تطوير برنامج إعداد معلم احللقـة األوىل مـن       .)١٩٩٩ (.محود، رفيقة سليم   -
 . مكتب اليونسكو اإلقليمي للدول العربية يف اخلليج،التعليم األساسي يف سلطنة عمان

). الطبعـة األوىل  ( .ريس الدراسـات االجتماعيـة    طرائق تد  .)م٢٠٠٦ (.اخلضر، فخري رشيد   -
 . دار املسرية: عمان
 .عامل الكتب: القاهرة .تعليم التفكري .)م٢٠٠٣(. زيتون، حسن حسني -
: الكويت). مترجمعبد القادر يونس،    ( .تكنولوجيا السلوك اإلنساين   .)١٩٨٠ (.ف.سكنر ،ب  -

 ./٣٢/عامل املعرفة رقم 
جمموعة من الطرائق التفكريية الكشفية يف تدريس التربيـة         فاعلية   .)م١٩٩٥(. سكيكر، فياض  -
 .، كلية التربية جبامعة دمشق)غري منشورة(  رسالة دكتوراه يف التربية،البيئية
تدريس التربيـة البيئيـة والـسكانية يف املرحلـة           .)م١٩٩٣ (.عمرو أبو عون و سلوم، طاهر  -

 .منشورات وزارة التربية: سورية، دمشق ،االبتدائية
،  جامعة دمـشق    منشورات ،املرجع يف التربية البيئية والتربية السكانية      .)م٢٠٠٥ (.م، طاهر سلو -

 .منشورات جامعة دمشق: قكلية التربية ، دمش
 تقومي املعلمني خرجيي كليات التربية بـسلطنة عمـان        . )م٢٠٠٤(. سامرو ورضوان طاهر سلوم، -

دائرة  بإشراف رة التعليم العايل، مسقط   ، وزا )غري منشور ( حبث مشترك ،  ٢٠٠٠/٢٠٠١للعام الدراسي   
  .  يف املديرية العامة لكليات التربيةالربامج األكادميية
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دور مشرف التربية العملية ، دراسـة مقارنـة ملـدركات        ). م١٩٩٤ (.السويدي ، وضحى علي    -
 .قطر، جامعة قطر، جملة كلية التربية .الب ، و املعلمني حول هذا الدوراملشرفني، و الط

منشورات  :، طرابلس جلماهريية الليبية ا .طرائق التدريس العامة   .)م٢٠٠٠ (.د الرزاق بين، ع الطشا -
 . جامعة عمر املختار

 : مسقط .كتاب رسالة املعلم   ، وطرائق تدريسها  االتربية الوطنية مناهجه   .)م٢٠٠٥(. فرحيه، منر  -
 .وزارة التربية والتعليم

 .منشورات جامعة دمشق : دمشق.دريس الت أصول)م٢٠٠١(القال، فخر الدين؛ ناصر ، يونس   -
م ١/١١/٢٠٠٧، مت زيارة املوقع بتـاريخ    الطرائق احلديثة للتدريس   .)م٢٠٠٧ (.احمليسن، إبراهيم  -

com.mohyssn.www.   
بيـة  اإلمـارات العر  .مناهج الدراسات االجتماعية وأصول تدريسها   .)م٢٠٠٣(. نزال، شكري  -
 .دار الكتاب اجلامعي: ، العنياملتحدة
 فاعلية برنـامج التربيـة العمليـة        .)م٢٠٠٣(. حممد عبد املقصود، وطاهر  و سلومو نصر،محدان -

املعلمـات ومـديرات   /لتخصص معلم اال يف كلية التريب بعربي، من وجهة نظر املشرفني والطالبـات     
جملس النـشر   : جامعة الكويت  الكويت،   ،٢٠٠٣سبتمرب،  /٦٨/العدد،  الة التربوية  ،املدارس املتعاونة 

 .ميالعل
تنمية كفايات الطالب املعلمني يف جمال تكنولوجيا التعلـيم بكليـة        . )م١٩٩٠(. النعيمي، جناح  -

 . رسالة دكتوراه غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة عني مشس، مصر،التربية جبامعة قطر
 مرشد املعلم يف االستقصاء للعلوم االجتماعيـة،        .)م٢٠٠٠( .الديك، حممود و اهلزامية، عبد الرزاق   -

 .http://www.merbad.net،موسوعة علوم التربية
للصف -دليل املعلم ملادة الدراسات االجتماعية     .)م٢٠٠٥(. وزارة التربية والتعليم، سلطنة عمان     -

 . الكتاب املدرسي وتقنيات التعليممركز انتاج:  مسقطالسابع،
  .دار الكتاب اللبناين: بريوت، تطور الطفل عند بياجيه .)م١٩٨٠ (.ن، غسايعقوب -   
 
 
 
 
 

http://www.merbad.net
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