العدد11/

مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل

آذار0213/م

مستوى إتقان مدرسي ومدرسات التاريخ في المرحمة المتوسطة لمهارات التدريس الفعال
م .رياض كاظم عزوز الكريطي
كمية التربية األساسية  /جامعة بابل
ممخص البحث

تعرف مستوى إتقان مدرسي ومدرسات التاريخ في المرحمة
أجريت الدراسة في محافظة بابل /العراق وىدفت الى ّ
المتوسطة لميارات التدريس الفعال.
ولتحقيق ىدف البحث اعد الباحث استبانو تتألف من (ٕ٘) ميارة تأكد من صدقيا وثباتيا ثم قام بتطبيقيا عمى
عينة البحث األساس واضعا إمام ميارة ثبلثة بدائل ىي (جيد ،متوسط ،ضعيف) معتمدا عمى المبلحظة كأداة في التقويم.
بمغ حجم عينة البحث الحالي (ٓ )ٙمدرس ومدرسة بواقع (ٖٓ) مدرس و(ٖٓ) مدرسة من مدرسي ومدرسات
التاريخ في مركز محافظة بابل.
استعمل الباحث الوسائل اإلحصائية المبلئمة لطبيعة بحثو وىي (معامل ارتباط بيرسون ،الوسط المرجح ،الوزن
المئوي).

أسفرت نتائج البحث عن أن مدرسي ومدرسات التاريخ في المرحمة المتوسطة من عينة البحث الحالي قد أتقنوا

(ٔٔ) من أصل (ٕ٘) ميارة شمميا البحث الحالي وتشير ىذه النتيجة الى ضعف مستوى إتقانيم في ضوء المحك الممثل
بدرجة اإلتقان ( )ٙٙ ،ٙٙفما فوق وىو يقابل الوسط المرجح (ٕ) فما فوق.
الفصل األول

التعريف بالبحث
مشكمة البحث

تغير دور المدرس في عصر التقدم العممي والتكنولوجي وتوجب عميو أن يمارس أدوا ًار جديدة يتطمب أداؤىا ميارات

تدريسية تجعل من المدرس قائدًا لممواقف التدريسية بشكل فعال بحيث يستطيع من خبلل ما يقدمو لطمبتو من خبرات تربوية
مؤثرة وفاعمة تحقيق أىداف أكثر قيمة وأىمية من مجرد تحصيل المعارف وحفظيا واستظيارىا.

ومن ىذا المنطمق ينبغي عمى مدرسي ومدرسات التاريخ إن يستعمموا ميارات التدريس الفعال إذا أراود أن يكونوا من
المميزين في عمميم التدريسي ،والحقيقة إذا فشموا في ذلك فأنيم ال يستطيعون أبدا امتبلك ناصية األمور داخل قاعة الدرس
(إبراىيم.)ٖٔ٘ :ٕٕٓٓ ،
ورغم ذلك إال أن واقع تدريس التاريخ يشير إلى االعتماد عمى حشو أذىان الطمبة بالمعمومات دون فيميا واستيعابيا
عمما إنو يحتاج إلى الكثير من الميارات التي يتم فييا تحديد أىداف الدرس وتوظيف التقنيات الحديثة واشراك الطمبة واعداد

االختبارات التحصيمية ذلك أن تدريسيا قائماً عمى إلقاء المدرس أو المدرسة لمجموعة الحقائق واإلحداث والتواريخ الموجودة

في الكتب المنيجية وترديدىا وحفظيا من قبل الطمبة في حين دعتيم االتجاىات التربوية المعاصرة إلى استعمال الميارات

التدريسية الفعالة التي تمكنيم من إكساب طمبتيم لممعمومات التاريخية بأسموب يحقق الفيم األفضل إلحداث الماضي (ىبة،
ٕٓٓٓ.)ٙٛ :
ويعتقد الب احث إن واقع تدريس التاريخ الذي اتخذ ىذا النمط في التدريس يعود في جزء كبير منو إلى عدم
استعمال مدرسيو ومدرستو لميارات التدريس الفعال التي ينبغي إن تقوم وتحدد األسباب الكامنة وراء عدم إتقانيم ليا.
وتذىب بعض األدبيات إلى ابعد من ذلك فترى إن ضعف المستوى الد ارسي لمطمبة في التاريخ وعزوف بعضيم عن
دراستو يعود إلى قمة امتبلك مدرسيو ومدرستو لميارات التدريس الفعال أو عدم تطبيقيم ليا عمى أرض الواقع مما يؤدي الى
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ضعف ارتباطيم بالمينة إذ إن ىناك نقص في المدرسين الذين يمكنيم إعطاء الدروس بكفاءة واقتدار في المدارس كدراسة
(مرزة )ٕٓٓٙ ،و(ىبة.)ٕٓٓٛ ،
ويعتقد الباحث إن ىذه اآلراء ينبغي إن تخضع لمتجربة حتى نعرف مستواىم في ىذه الميارات حتى يكون رأينا الذي
نطمقو قائماً عمى أسس عممية منطقية ذلك أنيا تضمنت أىداف أخرى وأشارت الى ىذا الضعف.

وينبغي اإلشارة ىنا الى أن معرفة المدرس بيذه الميارات ال يعني إتقان استعماليا فاألولى شيء والثانية شيء أخر

مختمف لذلك يقال " أن المعيار في التدريس ىو ليس ماذا أعرف بل ماذا أستطيع أن أفعل "
ويرى الباحث إن ىناك حاجة ماسة لتقويم ميارات التدريس الفعال لدى مدرسي ومدرسات التاريخ حتى نميز

الميارات المتقنة لدييم ونعمل عمى تنميتيا وتطويرىا من جانب ونشخص الميارات التي لم يصموا فييا إلى مستوى اإلتقان
حتى نعمل عمى مناقشتيا وتوضيح أسباب اإلخفاق فييا حتى نسيم في معالجتيا والنيوض بواقع تدريس التاريخ وجعمو
فعاالً متطو اًر.

وبناء عمى ما سبق ذكره يمكن صياغة مشكمة البحث الحالي بالسؤال اآلتي:
ً
ما مستوى إتقان مدرسي ومدرسات التاريخ في المرحمة المتوسطة لميارات التدريس الفعال ؟

أهمية البحث

التدريس فن وعمم ،فيو فن من خبلل ما يظيره المدرس من قدرات ابتكارية جمالية في التفكير والمغة والتعبير ،وىو عمم كبقية

العموم األخرى إذ انو يمثل عمبل نشيطا مثي ار كغيره من المين التي تعتمد عمى أسس معينة ،فالتدريس عمم الحقائق والمعمومات التي
اىتدى إلييا العقل البشري عن طريق التفكير والتجربة ،فاىتم بو واستعممو في جوانب حياتو المختمفة ،وىو نشاط وعبلقة
إنسانية متبادلة بين المدرس والطالب ،تتج سد من خبلل توضيح اآلراء وتبادل وجيات النظر بغية الوصول إلى األىداف
المطموبة إلنجاح العممية التعميمية (المجمعي.)ٕٓ-ٜٔ :ٕٓٓ٘ ،
والتدريس فن من الفنون ليس في وسع كل منا إن يقوم بو إذا ما أردناه أن يحقق ميمتو التي وجد من اجميا

السيما أنيا عممية تتعامل مع الع قول عمى أساس اختبلف ما بينيا من فروق فردية وتخضع لمعديد من المتغيرات
والمستجدات التي تط أر عمى ساحة ىذا الكون والتي ىي في تغير وتجدد دائمين ،وقد يكون في وسع معظمنا أن يعرف
الميارات البلزمة لمتدريس أال انو ليس في وسعو أن يتقن ىذه الميارات التي توفر لو ولطمبتو المتعة الروحية والنفسية التي
تمبل حياتو راحة واطمئناناً لذلك فالتدريس فن ال يقوم بو وال يتقنو ويبمغ منو غايتو إال كل من وىب نفسو لو ويتطور فيو

بإتقانو لمياراتيا (عدس.)ٛ :ٜٜٔٛ ،

وىو مينة تنفرد وتتميز عن غيرىا من المين ألنيا مينة لقاء اإلنسان باإلنسان والفكر بالفكر والفيم بالفيم والشعور
بالشعور واالنفعال باالنفعال ،وىذه بدورىا تعتمد عمى ميارة المدرس واتقانو لمياراتيا وقدرتو عمى ممارستيا وتطويرىا
وتحسسو لدرجة تأثيرىا عمى الطالب وخبرتو واتقانو لطرقيا واتخاذ المواقف واإلجراءات البلزمة ليا (المعجون.)ٗ :ٕٓٓٛ ،
مينة التدريس مينة اصطفى اهلل ليا األنبياء والرسل فكان القمم والكتاب ىما الطريق ليداية البشرية لمحق والتوحيد

وىما سبيل المدرس أو المعمم كما يعرف في التراث العربي اإلسبلمي في نشر ما لديو من عمم نافع لذا فانو وظيفة األنبياء
الرسالة إذ إن لو رسالة ىي األسمى وتأثيره ىو األبمغ واألجدى فيو الذي يشكل العقول
السامية وىو وريثيم في ىذه َ
والثقافات ويحدد القيم والتوجيات ويرسم إطار مستقبل األمة (دعمس ،)ٕٙ – ٔٔ :ٕٓٓٛ ،وقد ورد عن النبي محمد
إن أشرف مخموق عمى األرض ىو اإلنسان،
(صمى اهلل عميو والو سمم) قولوّ ( :إنما بعثت ألكون معمماً) ،ويقول الغزالي " ّ
وأن أشرف شيء في اإلنسان قمبو والمعمم ىو المشتغل بتكميمو وتطييره وسباقتو إلى القرب من اهلل عز وجل " ،ويؤكد ابن
مسعود أىمية المعمم بقولو ":ثبلثة لمناس البد منيم :البد لمناس من أمير بينيم ولوال ذلك ألكل بعضيم بعضاً ،والبد لمناس
من شراء المصاحف وبيعيا ولوال ذلك لقل كتاب اهلل ،والبد لمناس من معمم يعمم أوالدىم ويأخذ عمى ذلك أج ار ولوال ذلك

لكان الناس أميين" (المعجون.)ٙٓ :ٕٓٓ ،
355

العدد11/

مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل

آذار0213/م

إن دور المدرس يمثل ٓ % ٙمن التأثير في تكوين الطالب في حين تشترك العناصر األخرى في العممية التربوية
بنسبة ٓٗ  %فقط وليس ىناك ما يقوم مقامو ،ميما استخدمنا من وسائل تربوية ومصادر معرفة فأن اثر المدرس يفوق
أثرىا جميعاً في العممية التعميمية (عدس.)ٖٕ :ٕٓٓٓ ،

ولمدرس التاريخ دور ميم في عممية التدريس إذ أنو صانعيا وأداتيا التنفيذية ،فيذه العممية وسيمة اتصال تربوية

تخطط وتوجو من قبمو لتحقيق أىداف التعمم لدى الطمبة ،وىو أيضاً نتاج مباشر لما يتصف بو من خمفيات متنوعة،
وخصائص وميارات متميزة ،كما يعد من العوامل األساسية في تييئة مناخ مناسب لمتعمم ،وفي توجييم وارشادىم من خبلل

تأثير في شخصيتيم إذ يساعدىم في تكوين
فيمو لخصائصيم وحاجاتيم ،وأنو أكثر العناصر البشرية داخل المدرسة
اً

عادات وميارات وقيم وذلك بوصفو أقرب أفراد األسرة المدرسية ليم (موسى ومحمد.)ٕٕٓ :ٕٓٓٓ ،

والمدرس الفعال ىو المدرس اإلنسان الذي يتصف بما تنطوي عميو ىذه الكممة من معنى وىو القادر عمى التواصل
مع اآلخري ن والمتعاطف والودود والصادق والمتحمس والمرح والديمقراطي والمنفتح والمبادر والقابل لمنقد والمتقبل لآلخرين
لذلك يقال " سوف ال يتذكر الطمبة دائما ما ندرسيم ،ولكنيم لن ينسوا أبدا طريقة معاممتنا ليم ".
وتنبثق أىمية مدرس التاريخ من أىمية التاريخ من خبلل عدهُ موضوعاً حياً يصور حياة األمة ومعرفة عاداتيا
وتقاليدىا أي معرفة األمة وكيانيا الن مجموع ىذه الجوانب تكون المؤثر األكبر في تقدير مصيرىا وأساليب حياتيا
وتطمعاتيا (إبراىيم واحمد.)ٔٚ :ٜٜٔٚ ،
لذلك لم يعد تدريس التاريخ مقتص ار عمى تزويد الطبلب بالحقائق والمعمومات التاريخية إنما يسعى إلى تحويميا إلى
أداة من أدوات الوعي الوطني والقومي واإلنساني ،مما يفرض عمى األجيال أن تعي قدسية أمتيم وقدرتيا ،وان يكونوا عمــى
معرفــة واضحــة بما مــر عمييا من أحداث ،فإذا كانت تمك ىي طبيعة التأريخ وأىميتو فينبغي أن يتم تدريسو بأساليب

م تطورة تعكس طبيعتو وتسيم في تحقيق أىدافو ولن يتأتى ذلك إال بتنويع الممارسات التدريسية في العمميات التعميمية
لموصول إلى األىداف المنشودة التي تطمح إلييا (الجـمـيـمـي.)ٙ :ٕٓٓٙ ،
إن التاريخ ال يستطيع أن يقدم الفائدة المرجوة منو دون استعمال التدريس الجيد والفعال وتدريسو ال يحتاج إلى المدرس
والكتاب فحسب بل يحتاج إلى ميارات التدريس لتفعيل ذلك.
وعمى ىذا األساس أجمعت آراء غالبية المتخصصين في مجال طرائق تدريس التاريخ عمى ضرورة االىتمام بمجال
الميارات التي ينبغي أن يضطمع بيا مدرسيو ومدرستو لمساعدتيم عمى تحسين مستوى أدائيم وزيادة فاعمية التدريس عن
طريق تقديم الدرس بثقة وأحداث التغيرات المطموبة في سموك الطمبة.
الفعال في تحقيق أىداف محددة يصدر من المدرس في صورة
فالميارات التدريسية نمط من السموك التدريسي ّ
استجابات عقمية أو لفظية أو حركية أو عاطفية متماسكة تتكامل فييا عناصر الدقة والسرعة والتكيف مع ظروف الموقف
التدريسي فالميارة نشاط عقمي منسجم منظم (عطية.)ٚٓ :ٕٓٓٛ ،
وتعد الميارات من أساس الجيود التربوية وأية معرفة ال تخالطيا ميارة تعد شيئا جامدا فالذي ال يتقن ميارة ال
يستطيع استعماليا ،وانيا تزيد من مستوى إتقان األد اء فاألداء الماىر يمتاز بالكفاية والجودة ويستطيع الطالب إن يتحسس
تطور أدائو وما يط أر عميو من تغيير نحو األفضل من خبلل التدريب والممارسة بل أن األصل في التدريس إن يتم تزويده
بميارات يستطيع من خبلليا إن يكيف نفسو لمبيئة التي يعيش فييا وان يعمل مع غيره لصالح الجماعة (ىبة،ٔٓ :ٕٓٓٛ ،
ٔٔ) ،فالميارة تمثل جس ًار يربط المعرفة بالسموك ،وان إىماليا يؤدي إلى ضعف في فيم مجاالت المعرفة واستيعابيا لدى
الطمبة (نايف ،)ٜٜٔٛ:ٔٓ ،وتساعد العاممين عمى اكتساب الفاعمية في إعماليم الحاضرة والمستقبمية وتزودييم بالخبرات
والميارات واالتجاىات التي تجعميم قادرين عمى مزاولة مينة التدريس (الصبيح.)ٕٓ :ٜٔٛٔ ،

ولقد أشار مكتب اليونسكو اإلقميمي لمتربية في الدول العربية إلى ضرورة تييئة الظروف المبلئمة الموضوعية

لممدرسين أثناء الخدمة لتوجيو نموىم المينى نحو إتقان ميارات التدريس لكي تكون العممية مستمرة وخبلقة .كونو من أبرز
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مقومات ىذه العممية الديناميكية ،إذ ال يمكن لممدرس من تحقيق مفيوم التربية وىو في عزلة عن األخذ والعطاء وممارسة
االبتكار والتجارب واإلفادة من تصميم اآلخرين ونقدىم (درويش.)٘ -ٗ :ٕٓٓٗ ،
وبناء عمى ما سبق ذكره ،فأن أىمية البحث الحالي تنبثق من أىمية الميارات التدريسية ودورىا األساس في التدريس
الفعال لمادة التاريخ وضرورة تقويميا كي تحقق أىدافيا في تكوين شخصية اإلنسان المتكاممة حتى نسيم في تطويرىا
ونتقدم في ىذا الجانب الحيوي من جوانب العممية التدريسية.
هدف البحث

ييدف البحث الحالي إلى ا لتعرف عمى مستوى إتقان مدرسي ومدرسات التاريخ في المرحمة المتوسطة لميارات

التدريس الفعال.
حدود البحث

يقتصر البحث الحالي عمى:
ٔ  -الحد البشري :عينة من مدرسي ومدرسات التاريخ.
ٕ  -الحد المكاني :المدارس المتوسطة في مركز محافظة بابل.
ٖ  -الحد الزماني :العام الدراسي ٕٕٕٔٔٓٓٔ-م.

تحديد وتعريف المصطمحات
الميارة
لغةً:

صرت بو حاذقًا
ت بيذا األمر ،أمير بو ،أي
ُ
تعني الحذق في الشيء الماىر الحاذق بالعمل والجمع َميَرة :تقول َميَ ْر ُ
(ابن منظور ،لسان العرب.)ٜٙ :
اصطالحاً:

ٔ  -عرفيا األمين (ٕٜٜٔم) " :ضرب من األداء تعمم الفرد أن يقوم بو بسيولة ودقة مع اقتصاد في الوقت والجيد سواء
أكان ىذا األداء عقمياً أو اجتماعياً " (األمين.)ٕٜ :ٜٜٕٔ ،

ٕ  -عرفيا الخوالدة (ٖٜٜٔم) " :أنيا القدرة العقمية التي تمكن الفرد من أداء عمل ما بدرجة متقنة " (الخوالدة:ٜٜٖٔ ،
.)ٜٔٗ

ٖ  -عرفيا زيتون (ٜٜٗٔم) " :قدرة مكتسبة تمكن الفرد من إنجاز العمل بكفاءة واتقان " (زيتون.)ٔٓٛ - ٔٓٚ :ٜٜٔٗ ،
ويعرفيا الباحث إجرائياً بأنيا:

القدرة الفعمية التي تمكن مدرس التاريخ في المرحمة المتوسطة من أداء عدد من الممارسات واألنشطة التدريسية بدرجة
متقنة وبجيد ووقت اقل وتقاس ب الدرجة التي يحصل عمييا من خبلل المقياس المعد ليذا الغرض.

التدريس الفعال Active Teaching

ٔ  -عرفو القاعود وأبو أصبع (ٜٜٔٚم) " :عممية تنظيم المواقف التي يتعمم الطمبة من خبلليا تعمما يجعميم قادرين عمى
اكتساب المعرفة وتكوين االتجاىات وتنمية الميارات وتقويم ذلك تقويما شامبل متنوعا ومستم ار لتصبح بذلك عممية
التعمم تعمما في المواقف الصعبة " (القاعود وأبو أصبع.)ٔٚ٘ :ٜٜٔٚ ،
ٕ  -عرفو إبراىيم (ٕٓٓٓم) " :ىو ذلك التدريس الذي يقوم عمى بعدين ىما ميارة المدرس وبراعتو في خمق اإلثارة العقمية
والفكرية لدى الطمبة تؤثران إيجابا في نوعية التعميم والصمة االيجابية بين المدرس والطمبة وأنماط العواطف
والعبلقات التي تثير دافعية الطمبة لبذل ما في وسعيم في الدراسة ليا دور في جعل التدريس أكثر كفاية وانتاجية

" (إبراىيم.)ٕٓ٘ :ٕٓٓٓ ،
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ٖ  -عرفتو عفانة ونائمة (ٕٓٓٚم) بأنو " :مجموعة من المناشط واإلج راءات التي يقوم بيا المدرس في البيئة المدرسية عن
قصد بيدف الوصول إلى نتائج مرضية في مجال التدريس دون إىدار في الوقت أو الطاقة " (عفانة ونائمة،
.)ٔٚ :ٕٓٓٚ
ويعرفو الباحث إجرائياً بأنو:

قدرة مدرس ومدرسة التاريخ (عينة البحث) عمى تنظيم المواقف التدريسية واكساب الطمبة المعرفة واالتجاىات

وفقا لميوليم ورغبتيم في دراسة التاريخ في المرحمة المتوسطة وتنمية حب المادة ودراستيا من اجل أن يكونوا أكثر إيجابية
في الدرس واالبتعاد عن الحفظ والتمقي لممادة الدراسية أي السمبية في التعمم.
التاريخ

ٔ  -عرفو الدوري (ٜٓٔٙم) بأنو " :عممية متصمة من التفاعل بين المؤرخ وحقائقو ،أو حوار متصل بين الماضي
والحاضر " (الدوري.)ٚ :ٜٔٙٓ ،

ٕ -عرفو عثمان (ٜ٘ٔٙم) بأنو " :المرآة أو السجل أو الكتاب الشامل الذي يقدم لناً ألواناً من األحداث ،وفنوناً من
األفكار وصنوفاً من اإلعمال واآلثار " (عثمان.)ٕٔ :ٜٔٙ٘ ،

ٖ  -عرفو سعادة (ٜٗٔٛم) بأنو " :سجل خبرات األجيال السابقة البعيدة عنا زمانا ومكانا "( .سعادة.)٘ٗ :ٜٔٛٗ ،
ويعرفو الباحث إجرائيا بأنو " المواد الدراسية المقررة لطبلب الصف المرحمة المتوسطة والمتعمق بالموضوعات التاريخية
في العصور (القديمة ،اإلسبلمية ،الحديثة والمعاصرة) وبواقع درسين في األسبوع.
الفصل الثاني

دراسات سابقة

يتضمن ىذا الفصل عرضاً لمدراسات السابقة ذات العبلقة بموضوع البحث الحالي ومن ثم موازنتيا وجوانب اإلفادة

منيا وىي عمى النحو اآلتي:

 -1دراسة عاشور (1991م)

" تصورات طمب ة جامعة اليرموك لدرجة ممارسة الميارات األساسية إلدارة الصف بشكل فعال"
أجريت ىذه الدراسة في األردن وىدفت إلى التعرف عمى درجة ممارسة طمبة جامعة اليرموك لمميارات األساسية إلدارة

الصف بشكل فعال من خبلل اإلجابة عن األسئمة اآلتية:
ٔ  -ما تصورات طمبة جامعة اليرموك لدرجة ممارسة الميارات األساسية إلدارة الصف بشكل فعال ؟

ٕ  -ىل تختمف تصورات طمبة جامعة اليرموك لدرجة ممارسة الميارات األساسية إلدارة الصف بشكل فعال باختبلف
الجنس  -والخبرة – ومرحمة التدريس ؟
بمغ حجم عينة الدراسة (ٕٓٓ) طالبًا وطالبة تم اختيارىم بصورة طبقية عشوائية من الطبلب الممتحقين في برنامج
التأىيل في جامعة اليرموك لمعام الدراسي ٜٜ٘ٔٙ - ٜٜٔم.

كافأ الباحث في متغيرات الجنس ،سنوات الخبرة ،مرحمة التدريس.
استعمل الباحث اختبار ( )T-testفي المعالجة اإلحصائية لبحثو وتحميل التباين وفق التصميم العاممي.
أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية:

إن ميارة السموك العام احتمت الترتيب األول بالنسبة إلدارة الصف واحتمت ميارة التوجيو واإلرشاد الترتيب األخير كما

دلت النتائج بأنو توجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح الجنس (إناث) بينما ال توجد فروق ذات داللة تعزى إلى متغير
سنوات الخبرة ومرحمة التدريس (عاشور.)ٜٜٔٚ ،

352

العدد11/

مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل

آذار0213/م

 -2دراسة الصمادي وتيسير ()2001

الفعال"
"مستوى إتقان معممي التربية الخاصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة لميارات التعميم ّ

أجريت الدراسة في األمارات العربية المتحدة وىدفت إلى التعرف عن مستوى إتقان معممي التربية الخاصة في دولة
الفعال ومدى اختبلف مستوى إتقان ىذه الميارات بحسب متغير الجنس والمؤىل
اإلمارات العربية المتحدة لميارات التعميم ّ
والخبرة في التعميم.
بمغ حجم عينة الدراسة ( )ٜٙمعمماً ومعممة تم اختيارىم بطريقة عشوائية طبقية من معممي ومعممات التربية

الخاصة ،وتم استعمال المبلحظة كأداة لمقياس بعد التحقق من صدقيا عن طريق عرضيا عمى (٘ٔ) محكماً من

المختصين في مجال التربية الخاصة والتحقق من ثباتيا بطريقتين األولى نسبة اتفاق المبلحظين والثانية باستعمال معادلة

كرونباخ ألفا.

أسفرت نتائج الدراسة عن أن ا لميارات العامة المتعمقة بالتخطيط والتدريس والتقويم متوافرة بشكل جيد وأن ميارات

التعميم المتعمقة بتنفيذ الدرس تفوق إتقانيم لميارات التخطيط والتقويم ،وأشارت النتائج أن مستوى إتقان المعممات لكل كفاية
أعمى من مستوى إتقان المعممين الحاصمين عمى درجة البكالوريوس ،وأظيرت أن المعممين الذين تزيد خبرتيم عن سبع
سنوات أفضل من نظرائيم الذين يكونون أقل خبرة (الصمادي وتيسير.)ٕٓٓٔ ،
 -3دراسة المعجون 2002م (مستوى أتقاّن معممي المرحمة االبتدائية لميارات التدريس الفعال)
أجريت الدراسة في العراق /محافظة بغداد وىدفت إلى:

ٔ  -تحديد ميارات التعميم الفعال لمعممي المرحمة االبتدائية.
ٕ  -تحديد مستوى إتقان ميارات التعميم الفعال.
ٖ  -معرفة مستوى إتقان ىذه الميارات تبعاً لمتغيرات الجنس والمؤىل والخبرة.

بمغ حجم عينة البحث (ٓ )ٚمعمماً ومعممة تم اختيارىم بطريقة عمدية من معممو الصف الخامس اإلبتدائي لممواد

الدراسية ( المغة العربية والرياضيات والعموم واالجتماعيات والتربية اإلسبلمية) في المدارس اإلبتدائية في محافظة صبلح
الدين لمعام الدراسي ٕٕ٘ٓٓٓٓٙ-م.

ولتحديد ميارات التعميم الفعال لمعممي المرحمة االبتدائية ،أعد الباحث استبانو تضمنت (ٖ) مجاالت ىي
(التخطيط ،التنفيذ ،التقويم) ،أعدت من خبلل مراجعة األدبيات والدراسات السابقة ذات العبلقة بموضوع البحث .وبعد التأكد
من صدق األداة عن طريق عرضيا عمى مجموعة من المحكمين ،وثباتيا عن طريق تحميل التباين ،قام الباحث بتطبيقيا
عمى أفراد عينة البحث بطريقة المبلحظة المباشرة.
لتحديد محك اإلتقان أعدت استبانو من خبلل مراجعة األدبيات وبعض الدراسات السابقة ذات العبلقة بموضوع
تحديد درجات القطع فاتفق المحكمون عمى أن تكون درجة اإلتقان (ٓ )ٚإذ عد المعمم متقناً في حال وصولو إلييا.

وقد استعمل الباحث الوسائل اإلحصائية الم ناسبة لطبيعة بحثو وىي اختبار كاي (لؤلستقبلل) لمعرفة داللة الفروق

بين المعممين المتقنين وغير المتقنين لميارات التعميم الفعال وحسب الجنس والمؤىل والخبرة ،ومعامل ارتباط بيرسون لمعرفة

ثبات أستمارة المبلحظة ،وتحميل التباين الستخراج الثبات بطريقة ىويت ،ومعامل ارتباط فأي ومعامل ارتباط التوافق (كن)
لمعرفة قوة العبلقة بين المتغيرات.
وأسفرت نتائج البحث عن ما يأتي:
ٔ  -ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في مجال التخطيط ولصالح الذكور إذ أن عدد الذكور المتقنين أكثر
من عدد اإلناث المتقنات في ىذا المجال ،وأظيرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث
في مجالي التنفيذ والتقويم تبعًا لمتغير الجنس.
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ٕ  -أظيرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين حممة شيادة الدبموم وحممة شيادة البكالوريوس في مجاالت
الدراسة الثبلث (لتخطيط ،التنفيذ ،التقويم).
ٖ  -أظيرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة (أقل من ٖسنواتٚ- ٖ ،سنوات ٚ ،فما
فوق) في مجاالت الدراسة الثبلث (مجال التخطيط ،ومجال التنفيذ ،ومجال التقويم) (المعجون.)ٕٓٓٚ ،
موازنة الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية

المكان

تباينت الدراسات السابقة من حيث مكان أجرائيا فقد أجريت دراسة عاشور في األردن وأجريت دراسة الصمادي

وتيسير في اإلمارات العربية المتحدة أما دراسة المعجون فقد أجريت في العراق /محافظة بغداد وتتفق الدراسة الحالية
مع الدراسة األخيرة في بمد أجرائيا لكنيا في محافظة بابل.
الزمان

اختمفت الدراسات السابقة من حيث زمان أجرائيا فقد أجريت دراسة عاشور في عام (ٜٜٔٚم) وأجريت دراسة

الصمادي وتيسير في عام (ٕٔٓٓم) إما دراسة المعجون فقد أجريت في عام (ٕٓٓٙم) في حين اجريت الدراسة الحالية
في عام ٕٕٔٓم.
األهداف

ىدفت دراسة عاشور إلى التعرف عمى درجة ممارسة طمبة جامعة اليرموك لمميارات األساسية إلدارة الصف بشكل

تعرف مستوى إتقان المعممين لميارات التعميم الفعال وتتفق الدراسة
فعال وىدفت دراسة كل من الصمادي وتيسير إلى ّ
الحالية مع الدراستين االخيريتين في ذلك.
األداة

لم تشر دراسة ع اشور إلى األداة المستعممة أما دراسة الصمادي وتيسير ودراسة المعجون فقد استعممت االستبانو

والمبلحظة وتتفق الدراسة الحالية مع الدراستين االخيريتين في ذلك.
العينة

تباينت الدراسات السابقة من حيث أحجام عيناتيا فقد بمغت في دراسة عاشور (ٕٓٓ) طالباً وطالبة في برامج التأىيل

وبمغت في دراسة الصمادي وتيسير ( )ٜٙمعمم ومعممة إما في دراسة المعجون فقد بمغت (ٓ )ٚمعمماً ومعممة في حين بمغ

عددىا في الدراسة الحالية (ٓ )ٙمدرساً ومدرسة.

الوسائل اإلحصائية :اختمفت الدراسات السابقة من حيث الوسائل اإلحصائية المستعممة في تحميل البيانات والمعمومات فقد

استعممت دراسة عاشور اختبار ( )T-testوتحميل التباين وفق التصميم العاممي واستعممت دراسة الصمادي وتيسير معادلة
كرونباخ ألفا ،واستعممت دراسة المعجون اختبار كأي (لؤلستقبلل) ومعامل ارتباط بيرسون ،وتحميل التباين الستخراج الثبات
بطريقة ىويت ،ومعامل ارتباط فأي ومعامل ارتباط التوافق ( كن) في حين استعممت الدراسة الحالية الوسائل اإلحصائية
المتمثمة في معامل ارتباط بيرسون ومعادلة فيشر لحساب الوسط المرجح والوزن المئوي ومعامل أرتباط بيرسون.
جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة
ٔ .اإلفادة من ىذه الدراسات في تعزيز أىمية البحث الحالي.
ٕ .اختيار المنيجية المناسبة لمبحث الحالي.
ٖ .إعداد أداة البحث وتطبيقيا.
ٗ .اختيار الوسائل اإلحصائية وكيفية استعماليا في معالجة البيانات وتحميل نتائج الدراسة.
٘ .التعرف عمى عبلقة النتائج التي سيتوصل إلييا الباحث في دراستيا الحالية مع نتائج الدراسات السابقة من خبلل
الموازنة والمناقشة.
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الفصل الثالث

منهجية البحث واجراءاته

يتناول ىذا الفصل اإلجراءات الميدانية التي اتبعيا الباحث لتحقيق ىدف البحث ومن خبلليا حاول الحصول عمى

بيانات دقيقة وواقعية ،ويتضمن أيضا وصفاً لمجتمع البحث الحالي والعينة وكيفية اختيارىا وأداة البحث وكيفية إعدادىا

وايجاد صدقيا وثباتيا كذلك الوسائل اإلحصائية المستعممة سواء أكانت في إجراءات البحث أم في تحميل النتائج وىي عمى
النحو اآلتي:
منهج البحث

يعد المنيج الوصفي أنسب المناىج لطبيعة البحث الحالي ،ألنو قادر عمى وصف ظواىر أو أحداث أو أشياء معينة

واقتراح الخطوات التي ينبغي أن تكون عمييا الظاىرة (جابر واحمد.)ٗ :ٜٜٔٙ ،
مجتمع البحث

يشتمل مجتمع البحث الحالي مدرسي ومدرسات التاريخ في مركز محافظة بابل والبالغ عددىم (ٓٗٔ) مدرس ومدرسة

منيم ( )ٛٚمدرس شكموا نسبة (ٕ % )ٔٗ ،ٙمن مجتمع البحث و(ٖ )ٙمدرسة شكمن نسبة (٘ٗ)  %من المجتمع ذاتو.
عينة البحث

 -1االستطالعية

بمغ حجم عينة البحث االستطبلعية (ٖٓ) مدرس ومدرسة شكموا نسبة (ٕٔ % )ٕٗ ،من مجتمع البحث الحالي بواقع

(٘ٔ) مدرس شكموا نسبة ( )% ٕٗ ،ٔٚمن مجتمع الذكور و(٘ٔ) مدرسة شكمن نسبة (ٖٕ % )ٛٓ ،من مجتمع اإلناث.
 -2العينة األساسية

اختار البحث بصورة عشوائية (ٓ ) ٙمدرس ومدرسة من مدرسو التاريخ من غير العينة االستطبلعية لمبحث الحالي

شكموا نسبة (ٕٗ % )ٛ٘ ،منيم (ٖٓ) مدرس شكموا نسبة (ٖٗ % )ٗٛ ،من مجتمع الذكور و(ٖٓ) مدرسة شكمن نسبة
(ٗٗ % )ٚٚ ،من مجتمع اإلناث كعينة أساسية لمبحث الحالي.
 -3أداة البحث

تعرف مستوى إتقان
عادة ما يتم تحديد األداة بحسب طبيعة البحث ومستمزماتو ،ولما كان البحث الحالي ييدف إلى ّ
مدرسي ومدرسات التاريخ في المرحمة المتوسطة لميارات التدريس الفعال فقد اعتمد الباحث االستبانو لبناء فقرات أداة
البحث والمبلحظة كأداة لمتقويم وقد تمثل ذلك عمى النحو اآلتي:
ٔ .االستبانه :وتقسم إلى نوعين:
أ  -المفتوحة

ال
قام الباحث بتوزيعيا عمى العينة اإلستطبلعية من مدرسي ومدرسات التاريخ في المرحمة المتوسطة تضمنت سؤا ً

واحداً مفتوحاً موجيا إلييم جاءت صياغتو بالشكل اآلتي:

ما برأيك ميارات التدريس الفعال التي ينبغي أن يتقنيا مدرسي ومدرسات التاريخ في المرحمة المتوسطة ؟

ب  -المغمقة

بعد أن جمع الباحث استمارات االستبانو المفتوحة قام بتفريغ لممعمومات التي استخمصيا وعمد إلى توحيدىا وفرز ما

كان منيا متشابيا في المعنى أو مكر ًار ودمج بعض عباراتيا وزاد بعض الميارات التي استمدىا معتمدًا عمى خبرتو،

واطبلعو عمى األدبيات التي منيا( :إبراىيم ٕٕٓٓ) و(قطامي ٕٗٓٓ) و(اليويدي ٕ٘ٓٓ) واطبلعو عمى الدراسات السابقة
المشار إلييا في الفصل الثاني من ىذا البحث من أجل الحصول عمى ميارات التدريس الفعال التي بمغ عددىا (ٕ٘) ميارة
كما طمب منيم تحديد محك اإلتقان فبمغ ( % ) ٙٙ ،ٙٙفما فوق أي ثمثي النسبة المئوية وىو يقابل الوسط المرجح البالغ
(ٕ) فما فوق واعتبار الميارة متقنة عند وصول المدرسي أو المدرسة الى ىذه النسبة فما فوق.
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صدق األداة

يقصد بو الدقة التي تقيس بيا األداة ما ينبغي أن تقيس ،أو مدى تأديتيا لموظيفة التي استعماليا من أجل تأديتيا

(أبو لبدة ،)ٕٖٗ :ٜٜٔٚ ،وىناك أنواع عدة من الصدق اعتمد الباحث منيا الصدق الظاىري لمتثبت من صدق األداة ،إذ
أشار عباس (ٜٜٔٙم) الى أن أفضل وسيمة لمتأكد منو ىو إن يقوم عدد من الخبراء المختصين بتقرير صبلحية الفقرات أو
العبارات لمصفة المراد قياسيا (عباس ،)٘ٚ :ٜٜٔٙ ،لذا فقد عرض الباحث األداة عمى الخبراء في اختصاص طرائق
التدريس العموم االجتماعية وعمم النفس التربوي ،واعتمد الباحث نسبة اتفاق بمغت (ٓ % )ٛفأكثر من الخبراء معيا ًار لقبول

الفقرة وىذا ما ذىب إليو

بموم ٜٔٚٔ( Bloomم) إذ َّ
عد نسبة االتفاق البالغة (٘ % ٚفأكثر) دليبلً عمى الصدق الظاىري لؤلداة (:126

 ،)Bloom ،1971وقد حصمت الفقرات جميعياً ََ عمى النسبة المطموبة لذا تم أبقائيا ولم يتم حذف أي منيا لكن تم أعادة
صياغة بعضيا في ضوء أراء الخبراء.
ثبات األداة

يقصد بو أن يعطي النتائج نفسيا تقريبا إذا ما تكرر تطبيقو عمى اإلفراد أنفسيم في الظروف نفسيا (اإلمام،

ٕٔٓٓ.)ٔٗ٘ :

وقد تحقق الباحث من ثباتيا بطريقة إعادة االختبار  ،Test – Retestوذلك بتوزيعيا عمى عينة مكونة من (ٖٓ)
مدرسا ومدرسة تم اختيارىم من خارج عينة الدراسة األصمية ،وكانت المدة الزمنية بين االختبار األول والثاني أسبوعين،
واستخرج معامل االرتباط بين االستجاب تين لكل مجال من مجاالت االستبانة عمى وفق قانون معامل ارتباط بيرسون وكان
المتوسط العام ( ) ٓ.ٛٚوىو معامل ثبات عال جدا ألنو إذا زادت قيمة معامل الثبات عن (٘ )ٓ.ٚفانو يعد مرتفعا جدا
والعبلقة قوية جدا (البياتي.)ٜٔٗ :ٜٔٚٚ ،
تطبيق األداة:

بعد أن اكتممت األداة (المبلحظة) بصيغتيا النيائية قام الباحث بتطبيقيا عمى مدرسي ومدرسات التاريخ (عينة

البحث) في مدارسيم المتوسطة ،إذ شاىدىم بنفسو وقوميم وفقاً ألداة البحث واستمر ذلك لمدة خمسة عشر يوم بدءاً من

ٔ  ٗ -إلى ٕٕ٘ٔٓٔ-ٗ-م.
الوسائل اإلحصائية

ٔ  -معامل ارتباط بيرسون ()Pearson
استعمل في حساب معامل ثبات اختبار أداة البحث
ن مج س ص( -مج س) (مج ص)

ر=

ٕ
ٕ
ٕ
] ن مج س ( -مج س) [ [ن مج ص ( -مج ص)ٕ]

إذ أن:
ر :معامل ارتباط بيرسون

ن :عدد إفراد العينة األولى
س :درجات المجموعة األولى
ص :درجات المجموعة الثانية
(المنيزل وعايش.)ٕٔٛ :ٕٜٓٓ ،
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 -2معادلة فيشر لحساب الوسط المرجح

لوصف كل فقرة من فقرات أداة البحث ومعرفة قيمتيا وترتيبيا بالن سبة لمفقرات األخرى ضمن المجال الواحد لغرض

تفسير النتائج وفق القانون اآلتي:
الوسط المرجح = تٔ × ٖ+تٕ×ٕ+تٖ×ٔ
تك
إذ أن:
تٔ = تكرار االختيار (جيد)

تٕ= تكرار االختيار (متوسط)
تٖ= تكرار االختيار (ضعيف)
ت ك = مجموع التك اررات
(الغريب.)ٚٙ :ٜٔٚٚ ،
 -3الوزن المئوي

لبيان قيمة كل فقرة من فقرات األداة لئلفادة منيا في تفسير النتائج
الوسط المرجح

الوزن المئوي= ٔٓٓ × -----------
الدرجة القصوى
والدرجة القصوى تساوي (ٖ) في المقياس الثبلثي البعد
(الغريب.)ٚٙ :ٜٔٚٚ ،

الفصل الرابع

عرض النتائج وتفسيرها

يتناول ىذا الفصل عرضاً لمنتائج التي توصل إلييا البحث الحالي ومن ثم مناقشتيا في ضوء ىدفو الرامي إلى

تعرف مستوى إتقان مدرسي التاريخ في المرحمة المتوسطة لميارات التدريس الفعال.

أسفرت نتائج البحث الحالي عن إن مدرسي ومدرسات التاريخ قد وصموا الى مستوى اإلتقان في (ٔٔ) ميارة من
أصل (ٕ٘) ميارة شمميا البحث الحالي أي أن (ٗٔ) ميارة لم يصموا فييا الى مستوى اإلتقان في ضوء محك اإلتقان البالغ
( % )ٙٙ ،ٙٙوىي نسبة تقابل الوسط المرجح (ٕ) وتشير ىذه النتيجة إلى ضعف مستوى إتقانيم ألغمب ىذه الميارات
وجدول (ٔ) يبين ذلك.
جدول (ٔ)
يبين ميارات التدريس الفعال المتقنة وغير المتقنة لدى مدرسو التاريخ في المرحمة المتوسطة من عينة البحث الحالي مرتبا
ترتيبا تنازليا
الوسط

تسمسل الميارة ترتيب الميارة

الوزن

ضمن االستبانو

الفقرة

٘ٔ

ٔ

الممخص السبوري

ٕٕ

ٕ

إعداد االختبارات التحصيمية وتنفيذىا

ٖٕ٘ ،

ٚ

ٖ

أثارة انتباه الطمبة

ٕ٘ ،

ٖٖٖ ،ٛ

ٙ

ٗ

تشخيص صعوبات التعمم

ٕٗٙ ،

ٕٕٕ ،ٛ
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ٔ

٘

التخطيط لمدرس

ٕٖٔ ،

ٕٕ ،ٚٚ

٘

ٙ

أدارة الصف

ٖٕ ،

ٙٙ ،ٚٙ

ٖ

ٚ

تحميل محتوى المادة الدراسية

ٕٕٔ ،

ٖٙٙ ،ٚ

ٕ

ٛ

تحديد أىداف الدرس

ٕ٘ٔ ،

ٔٙٙ ،ٚ

ٖٕ

ٜ

تحميل إجابات الطمبة عمى االختبار

ٖٕٔ ،

ٔٔٔ ،ٚ

ٕٗ

ٓٔ

إصدار إحكام تبعا لؤلىداف

ٕ ،ٙ

ٛٛ ،ٙٛ

ٓٔ

ٔٔ

التواصل والتفاعل مع الطمبة

ٕٓٔ ،

ٕٕ ،ٙٚ

ٕ٘

ٕٔ

تحديد الواجبات البيتية

ٜٔٙ ،

٘٘٘ ،ٙ

ٖٔ

ٖٔ

توظيف األحداث الجارية في التدريس

ٜٔٔ ،

ٖٛٛ ،ٙ

ٜ

ٗٔ

إثارة التفكير العممي لدى الطمبة

ٖٔٛ ،

ٔٔٔ ،ٙ

ٛ

٘ٔ

زيادة دافعية الطمبة

ٔٚٙ ،

ٛٛ ،٘ٛ

ٔٙ

ٔٙ

إشراك الطمبة في الدرس

ٔٚٔ ،

٘ٚ

ٔٛ

ٔٚ

التغذية الراجعة

ٔٚٓ ،

ٖٖ ،٘ٙ

ٗ

ٔٛ

تعميم وتعمم الحقائق والمفاىيم والتعميمات

ٔٙٛ ،

ٔٔ ،٘ٙ

ٔٔ

ٜٔ

العصف الذىني

ٖٔٙ ،

ٗ٘ٗٗ ،

ٕٔ

ٕٓ

ٔٗٛ ،

ٗٗ ،ٜٗ

ٗٔ

ٕٔ

توظيف التقنيات الحديثة في التدريس

ٖٔٛ ،

ٗٙ

ٕٓ

ٕٕ

تعزيز استجابات الطمبة

ٖٔ٘ ،

ٔ٘ٙٙ ،

ٜٔ

ٖٕ

ٔٚ

ٕٗ

فعالياتو
توزيع وقت الدرس عمى ّ

ٔٔٔ ،

ٕٕ ،ٖٚ

التعرف عمى وجيات النظر المختمفة ومناقشتيا

ٖٔٙ ،

ٗ٘ٗٗ ،

ٕٔ

ٕ٘

توجيو أسئمة تنمي التفكير اإلبداعي لدى الطمبة

ٔٔ٘ ،

ٖٖ ،ٖٛ

استعمال استراتيجيات وطرائق وأساليب التدريس الحديثة

تفسير النتائج

سيقوم الباحث بتفسير لمنتائج التي كانت قيمتيا اقل من الوسط المرجح المقبول (محك اإلتقان) البالغ (،ٙٙ

 %)ٙٙكوزن مئوي وىو يقابل الوسط المرجح البالغ (ٕ) ألنيا ميارات غير متحققة ينبغي معرفة أسبابيا والعمل عمى
معالجتيا.
حصمت ميارة (تحديد الواجبات البيتية) عمى الترتيب الثاني عشر بوسط مرجح قدره (ٔ )ٜٙ ،ووزن مئوي مقداره
(٘ %)٘٘ ،ٙوكما ىو موضح في جدول (ٔ).
وقد يعود السبب في ىذه النتيجة الى اعتقاد أغمب مدرسي ومدرسات التاريخ في المرحمة المتوسطة من عينة
البحث الحالي أن الواجب البيتي يقتصر عمى تكميف الطمبة بتحضير مادة الدرس القادم في حين إن ىناك الكثير من ىذه
الواجبات التي يمكن ليا أن تساعدىم عمى اكتساب المعمومات بصورة أفضل ورسوخيا في أذىانيم ككتابة ممخص عن
المواضيع التي يتم دراستيا أو كتابة مقالة تاريخية وغيرىا.

حصمت ميارة (توظيف اإلحداث الجارية في التدريس) عمى الترتيب الثالث عشر بوسط مرجح قدره (ٔ)ٔ ،ٜ

ووزن مئوي مقداره (ٖ % )ٛٛ ،ٙوكما ىو موضح في جدول (ٔ).
وقد يعود السبب في ىذه النتيجة الى قمة تركيز أغمب مدرسي ومدرسات التاريخ في المرحمة المتوسطة من عينة
البحث الحالي عمى ىذه الميارة رغم أىميتيا ودورىا في تدريس التاريخ.
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يعد استعمال اإلحداث الجارية ميارة أساسية لتفعيل تدريس التاريخ إذ تؤدي الى إحياءه من خبلل ربطو بحياة
الطمبة الواقعية كما أنيا تجعل المادة التاريخية أكثر داللة وذلك عن طريق ربطيا بجذورىا التاريخية إذ يستطيع المدرس أن
يساعدىم عمى رؤية مغزى الماضي بالنسبة لحياتيم وىذا بدوره يجعل الماضي أكثر تشويقاً كذلك يمكن أن يضيف
استعماليا ميبلً الى التاريخ فيم يحتاجون الى معمومات أكثر حداثة كي يصموا الى تعميمات صحيحة في كثير من
الموضوعات التي يدرسونيا في المناىج المقررة (برقي.)ٕٜ ،ٕٓٓٛ ،

حصمت ميارة (أثارة التفكير العممي لدى الطمبة) عمى الترتيب الرابع عشر بوسط مرجح قدره (ٔ )ٖٛ ،ووزن مئوي
مقداره (ٔ % )ٔٔ ،ٙوكما ىو موضح في جدول (ٔ).

وقد يعود السبب في ىذه النتيجة الى عدم تركيز اغمب مدرسي ومدرسات التاريخ في المرحمة المتوسطة من عينة

البحث الحالي عمى ىذا النوع من التفكير كونو يتطمب وقتاً وجيداً اكبر.

أن تدريس التاريخ الفعال يتطمب التفكير العممي والقدرة عمى اتخاذ الق اررات عند تناول اإلحداث التاريخية أثناء

عممية التدريس (خريشة )ٔ٘ٓ :ٕٓٓٗ ،بل إن دراسة التاريخ من أىم الوسائل المؤدية الى تنمية التفكر العممي من خبلل
الحوادث التاريخية والربط بين األسباب والنتائج (سميمان.)ٕٗٔ :ٕٓٓٓ ،
حصمت ميارة (زيادة دافعية الطمبة) عمى الترتيب الخامس عشر بوسط مرجح قدره (ٔ )ٚٙ ،ووزن مئوي مقداره
( % )ٛٛ ،٘ٛوكما ىو موضح في جدول (ٔ).
وقد يعود السبب في ىذه النتيجة عمى عدم تركيز أغمب مدرسي ومدرسات التاريخ في المرحمة المتوسطة من عينة
البحث الحالي عمى ىذه الميارة رغم دورىا وأىميتيا.

يستطيع المدرس من خبلل ىذه الميارة تحفيز طمبتو عمى التعميم والتعميم الذي ال يكون مثم اًر حتى يشبع دوافعيم

وكثي ار ما يكون ضعف الطمبة في التحصيل ال إلى نقص في ذكائيم أو قدراتيم وانما يرجع إلى ضعف دافعيتيم لما يدرسون
فالدافع عبارة عن استعداد ذو وجيين داخمي محرك لمسموك وخارجي ىو الغاية اليدف الذي يتجو إليو السموك أصبل عن
الدافع (محمد.)ٖٔٗ-ٖٖٔ :ٕٓٓٚ ،
حصمت ميارة (إشراك الطمبة في الدرس) عمى الترتيب السادس عشر بوسط مرجح قدره (ٔ )ٔ ،ٚوسط مرجح
مقداره ( % )٘ٚوكما ىو موضح في جدول (ٔ).
وقد يعود السبب في ىذه النتيجة إلى تركيز أغمب مدرسي ومدرسات التاريخ في المرحمة المتوسطة من عينة البحث
الحالي عمى بعض الطمبة المتفوقين نتيجة إلجابتيم النموذجية التي تشجع عمى سؤاليم ومناقشتيم مما يكون عمى حساب
الطمبة ضعيفي المستوى.

تعد ىذه الميارة احد ميارات التدريس الفعال إذ ينبغي إشراك الطمبة جميعيم بشكل ايجابي وان ال تقتصر ىذه

المشاركة عمى مرحمة معينة من مراحل الدرس أو فئة محددة من الطمبة وانما ينبغي إن تسير معو بدءا من التمييد وحتى
الواجب البيتي وأن ىذا االشتراك ال يقتصر عمى أسئمة يطرحيا المدرس عمى الطمبة إنما يشتمل عمى طريقة مخاطبة الطمبة
وتوزيع نظراتو بينيم من دون التشديد عمى جية معينة عمى حساب أخرى (عطية.)ٔٓٙ :ٕٓٓٛ ،
حصمت ميارة (التغذية الراجعة) عمى الترتيب السابع عشر بوسط مرجح قدره (ٔ )ٚٓ ،ووزن مئوي مقداره (ٖٖ،
 %)٘ٙوكما ىو موضح في جدول (ٔ).
وقد يعود السبب في ىذه النتيجة الى عدم قدرة اغمب مدرسي ومدرسات التاريخ في المرحمة المتوسطة من عينة
البحث الحالي عمى توظيف التغذية الراجعة في عممية التدريس.
ويشير (عدس) إلى أىمية ىذه الميارة ب قولو أنيا توفر لطمبة قاعدة أساسية من المعمومات تستعمل في رفع مستوى

اإلنجاز (عدس.)ٔٛٛ :ٕٓٓٓ ،
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حصمت ميارة (تعميم وتعمم الحقائق والمفاىيم والتعميمات) عمى الترتيب الثامن عشر بوسط مرجح قدره (ٔ)ٙٛ ،
ووزن مئوي مقداره ( % )ٔٔ ،٘ٙوكما ىو موضح في جدول (ٔ).
وقد يعود السبب في ىذه النتيجة الى تركيز أغمب مدرسي ومدرسات التاريخ في المرحمة المتوسطة من عينة البحث
الحالي عمى حفظ الطمبة لمحقائق التاريخية أكثر من التعميمات رغم أنيا ليست الغاية من تدريسو.
فالتاريخ بمفيومو الحديث ييتم بالبحث عن الحقيقة واستخبلص الحقائق التاريخية وتفسيرىا واكتساب المفاىيم ومن ىنا
فبلبد أن يتجو تدريسو نحو الكشف عن التعميمات التي تحجم تطور المجتمع البشري ومحاولة الخروج بتنبؤات مستقبمية
تحكم التطور االجتماعي (برقي.)ٔٛ :ٕٓٓٛ ،

حصمت ميارة (العصف الذىني) عمى الترتيب التاسع عشر بوسط مرجح قدره (ٔ )ٖٙ ،ووزن مئوي مقداره (ٗٗ،

ٗ٘) %وكما ىو موضح في جدول (ٔ)
وقد يعود السبب في ىذه النتيجة الى عدم استعمال أغمب مدرسي ومدرسات التاريخ في المرحمة المتوسطة من عينة
البحث الحالي ليذه الميارة نتيجة لتركيزىم عمى األساليب التقميدية في التدريس رغم دورىا في توليد األفكار وتشجيع اإلبداع
لدى الطمبة.
إن العصف الذىني يقسم الطمبة الى مجاميع تتكون من (٘  )ٕٔ-بإشراف رئيس ليا عمى توليد أكبر عدد ممكن من
األفكار المتنوعة بشكل عفوي ،تمقائي ،حر ،وفي مناخ مقترح غير نقدي ال يحد من إطبلق ىذه األفكار واختيار المناسب
منيا ويتم ذلك خبلل جمسة /عدة جمسات تستغرق الواحدة منيا من ٘ٔ  ٕٓ-دقيقة.
حصمت ميارة (استعمال استراتيجيات وطرائق وأساليب التدريس الحديثة) عمى الترتيب العشرون بوسط مرجح قدره

( )ٔ ،ٗٛووزن مئوي مقداره (ٗٗ % )ٜٗ ،وكما ىو موضح في جدول (ٔ).

وق د يعود السبب في ىذه النتيجة عمى تركيز مدرسي ومدرسات التاريخ في المرحمة المتوسطة من عينة البحث الحالي
عمى طرائق التدريس التقميدية أكثر من الطرائق الحديثة.
وفي ىذا الصدد يشير عطية (ٕٓٓٛم) إلى أنو تمس الحاجة الى مواكبة كل ما ىو حديث وجديد في استراتيجيات
التدريس وطرائقو وأساليبو إذ لم يعد مقبوالً التمسك باستراتيجيات التحاضر لمجرد التعود عمييا وسيولتيا وذلك ألنيا لم تعد

كافية لتمبية متطمبات العممية التربوية والتعميمية ولم تعد قادرة عمى االستجابة ألىداف التعميم في ضوء الرؤية الحديثة

لم تربية والتعميم وأصبح من الميم اإللمام بكل ما ىو جديد في التدريس ووضعو موضع التنفيذ في مجال العمل التربوي ال
سيما إن العالم يشيد قفزات نوعية وكمية في مجبلت الحياة جميعيا وأن البقاء عمى االستراتيجيات واألساليب التقميدية سيزيد
اليوة بيننا وبين بمدان العالم المتقدم (عطية.)ٕٗ :ٕٓٓٛ ،
حتماً من ّ
حصمت ميارة (توظيف التقنيات الحديثة في التدريس) عمى الترتيب الحادي والعشرين بوسط مرجح قدره (ٔ)ٖٛ ،
ووزن مئوي مقداره ( % )ٗٙوكما ىو موضح في جدول (ٔ).
وقد يعود السبب في ىذه النتيجة الى عدم اطبلع أغمب مدرسي ومدرسات التاريخ في المرحمة المتوسطة من عينة
البحث الحالي عمى االتجاىات الحديثة في مجال توظيف التقنيات التربوية.
إن النظرة الحديثة لمتربية غيرت دور المدرس من ممقن الى موجو ومشرف لذا كان البد أن يتغير معيا االستعمال
الوظيفي لمتقنيات التربية من خبلل االعتماد عمى الحواس ذلك إن استعماليا يجعل الطمبة يكتشفون الحقائق العممية أو جزء
منيا (األحمد وحذام.)ٜٔٚ :ٕٖٓٓ ،
حصمت ميارة (تعزيز استجابات الطمبة) عمى الترتيب الثاني والعشرين بوسط مرجح قدره (ٖ٘ )ٔ ،ووزن مئوي مقداره
(ٔ٘ % )ٙٙ ،وكما ىو موضح في جدول (ٔ).

366

العدد11/

مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل

آذار0213/م

وقد يعزى السبب في ىذه النتيجة الى تركيز أغمب مدرسي ومدرسات التاريخ في المرحمة المتوسطة من عينة
البحث الحالي عمى الطمبة من ذوي المستويات العميا عمى حساب ذوي المستويات المنخفضة رغم كونيم أكثر حاجة ليا
مما يجعل تطبيقيا غير فعال.
ويوكد عطية (ٕٓٓٛم) ذلك بقولو ينبغي أن يعرف المدرس أن حاجة الطمبة من ذوي القدرات الضعيفة الى التعزيز
أكبر منيا لدى سواىم وعميو أن ال ينتظر من ىوالء أن يستجيبوا استجابة األذكياء حتى يعزز استجابتيم إنما عميو مراعاة
الفروق الفردية في عممية التعزيز (عطية.)ٔٓٙ :ٕٓٓٓ ،
فعالياتو) عمى الترتيب الثالث والعشرين بوسط مرجح قدره (ٔ )ٔٔ ،ووزن
حصمت ميارة (توزيع وقت الدرس بين ّ
مئوي مقداره ( % )ٕٕ ،ٖٚوكما ىو موضح في جدول (ٔ)
وقد يعود السبب في ىذه النتيجة الى تركيز أغمب مدرسي ومدرسات التاريخ في المرحمة المتوسطة من عينة البحث
الحالي عمى بعض فعاليات الدرس عمى حساب األخرى في أثناءه أو التجاوز الى الوقت المخصص لمفرصة مما يؤدي ،لذا
ينبغي عمييم التركيز عمييا جميعاً وااللتزام بالوقت في كل خطوة من خطواتو.

حصمت ميارة ( التعرف عمى وجيات النظر المختمفة ومناقشتيا) عمى الترتيب الرابع والعشرون بوسط مرجح قدره (ٔ،

ٖ )ٙووزن مئوي مقداره (ٗ٘ % )ٗٗ ،وكما ىو موضح في جدول (ٔ).
وقد يعود السبب في ىذه النتيجة الى تركيز أغمب مدرسي ومدرسات التاريخ في المرحمة المتوسطة من عينة البحث
الحالي عمى وجية نظر واحدة دون محاولة مناقشة اآلراء جميعيا خشية أن يتخذ الموضوع نقاشنا جانبيا واالبتعاد عن
أصل الموضوع.

إن تدريس التاريخ ينبغي إن ال ينحصر في تقديم وجية نظر واحدة ألن النظرة األحادية قد يصيبيا النجاح في تفسير

الحقائق واإلحداث والوقائع التاريخية ولكنيا قد تفشل بدرجة كبيرة مع تعقد الحياة اإلنسانية وتغيراتيا وىذا يتطمب إتاحة
الفرصة إمام الطالب لعرض أكثر من وجية نظر مابين مؤيدة ومعارضة ليتناوليا بالنقد والتحميل والتعديل ليخرج بوجية
نظر خاصة بو نتيجة لتفكيره (برقي.)ٔٛ :ٕٓٓٛ ،
حصمت ميارة (توجيو أسئمة تثير التفكير اإلبداعي لدى الطمبة) الترتيب الخامس والعشرين بوسط مرجح (٘ٔ)ٔ ،
ووزن مئوي مقداره ( % )ٖٛ ،ٛٛوكما ىو موضح في جدول (ٔ).
وقد يعود السبب في ىذه النتيجة إلى اىتمام مدرسي ومدرسات التاريخ في المرحمة المتوسطة من عينة البحث الحالي
بصياغة األسئمة أكثر من توجيييا.
في ىذا الصدد يشير إبراىيم (ٕٕٓٓم) ال تتوقف كفاءة األسئمة عمى حسن صياغتيا فحسب وانما تعتمد أيضا عمى

كيفية توجيييا والمقياس الحقيقي لفاعمية السؤال ىو في ما يثيره من استجابات إبداعية ،وقد يكون السؤال جيدًا في صياغتو

ويثير التفكير اإلبداعي عند الطمبة لكن قد تكون الطريقة غير الدقيقة التي يوجو بيا المدرس السؤال ،فتوجييو يتطمب فنية
عالية وراقية وبخاصة من جانب المدرس فيي ليست مجرد عممية روتينية الستكمال الشكل المطموب لمموقف التدريسي

وانما ىي إجراء يتطمب مستوى عاليا من تقنية الصياغة المفظية والمغوية كما يتطمب سيطرة كاممة عمى جميع دقائق
وموضوعات المنيج (إبراىيم.)ٕٗ٘ ،ٕٗٔ :ٕٕٓٓ ،
لذلك يقال " أن التدريس ىو ليس سوى الميارة في طرح السؤال حتى يضطر العقل أن يرى ويعمل ويفكر "
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الفصل الخامس

االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

االستنتاجات

يستنتج الباحث ما يأتي:

ٔ  -عدم تركيز مدرسي ومدرسات التاريخ عمى غالبية الميارات التي شمميا البحث الحالي.

ٕ  -عدم اطبلع غالبية مدرسي ومدرسات التاريخ من عينة البحث عمى االتجاىات الحديثة في مجال التدريس التي ليا
انعكاس ايجابي عمى إتقانيم لميارات التدريس الفعال.
التوصيات

في ضوء نتائج البحث الحالي يوصي الباحث بما يأتي:

ٔ  -ضرورة استعمال مدرسي ومدرسات مادة التاريخ في المرحمة المتوسطة لميارات التدريس الفعال إثناء سير التدريس.
ٕ  -ضرورة إدخال مدرسو التاريخ في دورات تدريبية بيدف اطبلعيم عمى االتجاىات الحديثة في مجال ميارات التدريس
الفعال.
ٖ  -تخصيص مادة في الكميات التربوية بعنوان التدريس الفعال ووضع مياراتو كأحد أساسيات دراسة ىذه المادة.
ٗ  -ضرورة االبتعاد عن أساليب تمقين المادة التاريخية من قبل مدرسي ومدرسات التاريخ
٘  -االنطبلق إلى أفاق أوسع في تدريسو الفعال معتمداً الميارات كأساس لذلك.
المقترحات

استكماال لجوانب البحث الحالي يقترح الباحث ما يأتي:

ٔ  -إجراء دراسة مماثمة عمى مراحل ومواد دراسية أخرى.

ٕ  -إجراء دراسة مماثمة تشمل متغيرات أخرى كالجنس والمستوى التعميمي.
لتعرف فاعمية ميارات التدريس الفعال في تحصيل الطمبة في مادة التاريخ في ضوء األداة التي
ٖ  -إجراء دراسة تجريبية ّ
توصل إلييا البحث الحالي.
المصادر

القران الكريم
ٔ  -إبراىيم ،فاضل خميل (ٕٓٓٓم) المصادر األولية وأىميتيا في اكتساب الطمبة لميارات التاريخية ،مجمة األفاق ،ع ٖ.
ٕ  -إبراىيم ،عبد المطيف فؤاد واحمد سعيد مرسي (ٜٜٔٚم) ،المواد االجتماعية وتدريسيا التأجج ،طٗ ،مصر ،القاىرة،
مكتبة النيضة المصرية.
ٖ  -أبو لبدة ،سبع محمد (ٜٜٔٚم) ،مبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي لمطالب الجامعي والمعمم العربي .طٕ ،األردن،
عمان ،جمعية عمال المطابع التعاونية.

ٗ  -ابن منظور ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (د .ت) لسان العرب ،تحقيق عبد اهلل عمي الكبير ،وآخرين ،مٔ،
م٘ ،،لبنان ،بيروت ،دار المعارف لمطباعة والنشر.
٘  -األحمد ،ردينة عثمان ،وحذام عثمان يوسف (ٖٕٓٓم) طرائق التدريس منيج اسموب وسيمة ،األردن ،عمان ،دار
المناىج لمنشر والتوزيع.
 - ٙاألمين ،شاكر محمود (ٕٜٜٔم) أصول تدريس المواد االجتماعية ،العراق ،بغداد ،دار الحكمة لمطباعة والنشر.،
 - ٚجابر ،جابر عبد الحميد ،وأحمد خيري كاظم (ٜٜٔٙم) مناىج البحث في التربية وعمم النفس ،مصر ،القاىرة ،دار
النيضة العربية.
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المجمعات التعميمية في التحصيل واإلحتفاظ بو لدى طبلب
 - ٛالجـمـيـمـي ،إسماعـيـل عمي حـسـين (ٕٓٓٙم) أثر استعمال ُ
الصف الرابع العام في مادة التاريخ ،كمية التربية /ابن رشد /جامعة بغداد (رسالة ماجستير غير منشورة).
 - ٜالحسون ،جاسم محمود ،وآخرون (ٕٜٔٛم) الوسائل التعميمية لمصفوف الثانية معاىد المعممين ،طٕ ،العراق ،بغداد،
مطبعة و ازرة التربية.
ٓٔ -خريشة ،عمي كايد سميم (ٕٗٓٓم) ميارات التفكير التاريخي في كتب التاريخ لممرحمة الثانوية ،مجمة كمية التربية،
جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،ع ٕٔ.
ٔٔ -الخوالدة ،محمد طرق التدريس العامة (ٖٜٜٔم) اليمن ،صنعاء ،و ازرة التربية والتعميم.

ٕٔ -درويش ،محمد إبراىيم (ٕٗٓٓم) بناء برنامج تدريبي لمدرسي المغة العربية ومدرساتيا في المرحمة الثانوية في األردن
في ضوء حاجاتيم من طرائق التدريس ،كمية التربية /ابن رشد – جامعة بغداد (رسالة ماجستير غير منشورة).
ٖٔ -الدوري ،عبد العزيز (ٜٓٔٙم) بحث في نشأة عمم التاريخ عند العرب ،المطبعة الكاثوليكية ،بيروت.
ٗٔ -زيتون ،عايش (ٜٜٗٔم) أساليب تدريس العموم ،األردن ،عمان ،دار الشروق لمنشر والتوزيع.
٘ٔ -سعادة ،جودت احمد (ٜٗٔٛم) ،مناىج الدراسات االجتماعية ،دار العمم لممبليين ،بيروت.
 -ٔٙسميمان ،جمال (ٕٓٓٓم) " دراسة تحميمية لؤلسئمة المتوافرة في كتب التاريخ لممرحمة اإلعدادية في الجميورية العربية
السورية " ،مجمة جامعة دمشق لمعموم اإلنسانية والتربوية ،م  ،ٔٙع ٖ.
 -ٔٚالسماك ،محمد أزىر واألستاذ قبيس سعيد الفيادي وآخرون ( ،)ٜٜٔٛأصول البحث العممي ،طٖ.
 -ٔٛالصبيح ،نبيل احمد عامر (ٜٔٔٛم) دراسات في إعداد وتدريب المعممين ،مصر ،القاىرة ،مكتبة االنجمو المصرية.

 -ٜٔالصمادي ،جميل والنيار ،تيسير (ٕٔٓٓم) مستوى إتقان معممي التربية الخاصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة
لميارات التعميم الفعَّال .مجمة مركز البحوث التربوية ،ع  ،ٜٔالسنة العاشرة ،جامعة قطر.
ٕٓ  -عاشور ،محمد ،تصورات طمبة جامعة اليرموك لدرجة ممارسة الميارات األساسية إلدارة الصف بشكل فعال

(ٜٜٔٚم) مجمة اتحاد الجامعات العربية ،ع (ٕٖ) ،األردن ،عمان.

ٕٔ -عباس ،فيصل (ٜٜٔٙم) االختبارات النفسية وتقنياتيا واجراءاتيا ،لبنان ،بيروت دار الفكر العربي.
ٕٕ -عبيد ،ماجدة السيد (ٕٓٓٓ) تربية الموىوبين والمتفوقين ،اليمن ،صنعاء ،دار صنعاء لمطباعة والنشر.
ٖٕ– عثمان ،حسن (ٜ٘ٔٙم) منيج البحث التاريخي ،طٕ ،مصر ،دار المعارف.
ٕٗ -عدس ،عبد الرحمن (ٕٓٓٓم) ،عمم النفس التربوي ،طٕ ،األردن ،عمان ،دار الفكر لمنشر والطباعة.
ٕ٘ -عدس ،محمد عبد الرحيم (ٕٔٓٓم) فن التدريس ،األردن ،عمان ،دار الفكر لمنشر والتوزيع.

 -ٕٙعطية ،محسن عمي (ٕٓٓٛم) ،االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال ،األردن ،عمان ،دار صفاء لمطباعة
والتوزيع والنشر.
 -ٕٚالغريب ،رمزية (ٜٔٚٚم) التقويم والقياس النفسي والتربوي ،مصر ،القاىرة،
مكتبة االنجمو المصرية.
 -ٕٛالمجمعي ،فاضل عبد الحسن فاضل (ٕ٘ٓٓم) اثر العصف الذىني ودورة التعمم في تحصيل طمبة معاىد المعممين
والمعممات وتنمية التفكير اإلبداعي لدييم في مادة الجغرافية كمية التربية /ابن رشد في جامعة بغداد (أطروحة
دكتوراه غير منشورة).
 -ٕٜمحمد ،محمد محمودٕٓٓٚ( ،م) عمم النفس المعاصر في ضوء اإلسبلم ،لبنان،
بيروت ،دار الشروق لمنشر والتوزيع والطباعة.

ٖٓ -مرزة ،جنان حمزة ،الميارات التعميمية البلزمة لمعممي ومعممات المواد االجتماعية في ال مرحمة االبتدائية من وجية
نظرىم ،كمية التربية األساسية ،جامعة بابل (رسالة ماجستير غير منشورة).
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ٖٔ -موسى ،محمد محمود ومحمد جابر قاسم (ٕٓٓٓم) الكفايات التدريسية لمعمم المغة العربية ،مصر ،القاىرة ،مجمة
القراءة والمعرفة ،عٕ.
ٕٖ -المنيزل ،عبد اهلل فبلح ،وعايش موسى غرايبة (ٕٜٓٓم) اإلحصاء التربوي -تطبيقاتو باستخدام الرزم اإلحصائية
لمعموم االجتماعية ،األردن ،عمان ،دار الميسرة لمنشر والتوزيع.
ٖٖ -القاعود ،إبراىيم ،وعمر أبو أصبع (ٜٜٔٚم) مدى ممارسة معممي مبحث التاريخ لمصف الثاني الثانوي لمبادىء
التعميم الفعال (دراسة تقويمية) مجمة أبحاث اليرموك ،األردن ،أربد.
ٖٗ -ىبة ،جييان غني كاظم ،بناء وتطبيق برنامج لتنمية الميارات التدريسية البلزمة لطمبة قسم التاريخ /المرحمة الرابعة
في كمية التربية /جامعة بابل (ٕٓٓٛم) ،جامعة بابل ،كمية التربية (رسالة ماجستير غير منشورة).

ٖ٘ -اليويدي ،زيد (ٕ٘ٓٓم) ميارات التدريس الفعال ،اإلمارات العربية المتحدة ،العين ،دار الكتاب الجامعي.
36-Bloom,B.S.Hastings,J.t,and (1971) summative Evaluation of student Learning ,New York
Hill.
ممحق (ٔ)
أسماء الخبراء في لجنة التحكيم مرتبة أسمائيم بحسب المقب العممي مع مراعاة الحروف األبجدية ضمن المقب العممي
ت

المرتبة العممية

االسم

ٔ

األستاذ

عزيز كاظم نايف

ٕ

األستاذ الدكتور

فرحان عبيد عبيس

االختصاص
طرائق

تدريس

مكان العمل
العموم جامعة كرببلء  -كمية التربية

االجتماعية
طرائق

تدريس

االجتماعية
ٖ

األستاذ

ٗ

األستاذ

الدكتور

٘

المساعد جبار خمف الحارثي

طرائق

تدريس

المساعد جبار رشك الدايني

طرائق

تدريس

العموم جامعة القادسية – كمية التربية

االجتماعية

ٙ

المساعد عبد السبلم جودت الزبيدي عمم نفس التربوي

جامعة بابل – كمية التربية
األساسية

المساعد عماد حسين المرشدي

عمم النفس التربوي

الدكتور

جامعة بابل – كمية التربية
األساسية

ٚ

المدرس

جنان مرزة حمزة

ٛ

المدرس

حيدر حاتم فالح

ٜ

المدرس

محمد حميد المسعودي

طرائق

تدريس

االجتماعية
طرائق

تدريس

االجتماعية
طرائق

تدريس

االجتماعية
ٓٔ المدرس

التربية األساسية

االجتماعية

الدكتور
األستاذ

لمدراسات اإلنسانية
العموم الجامعة المستنصرية – كمية

الدكتور
األستاذ

العموم جامعة بابل – كمية التربية

ميدي جادر حبيب

طرائق

تدريس

االجتماعية
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ممحق (ٕ)
األداة بصيغتيا النيائية
ت

الميارة

ٔ

التخطيط لمدرس

ٕ

تحديد أىداف الدرس

ٖ

تحميل محتوى المادة الدراسية

ٗ

تعميم وتعمم المفاىيم والحقائق والتعميمات

٘

إدارة الصف

ٙ

تشخيص صعوبات التعمم

ٚ

إثارة انتباه الطمبة

ٛ

زيادة دافعية الطمبة

ٜ

أثارة التفكير العممي لدى الطمبة

موافق جدا

ٓٔ التواصل والتفاعل مع الطمبة
ٔٔ العصف الذىني
ٕٔ استعمال استراتيجيات وطرائق وأساليب التدريس الحديثة
ٖٔ توظيف األحداث الجارية في التدريس
ٗٔ توظيف التقنيات الحديثة في التدريس
٘ٔ الممخص السبوري
 ٔٙإشراك الطمبة في الدرس
 ٔٚالتعرف عمى وجيات النظر المختمفة ومناقشتيا
 ٔٛالتغذية الراجعة
 ٜٔتوزيع وقت الدرس عمى فعالياتو
ٕٓ تعزيز استجابات الطمبة
ٕٔ توجيو أسئمة تنمي التفكير العممي لدى الطمبة
ٕٕ إعداد االختبارات التحصيمية وتنفيذىا
ٖٕ تحميل إجابات الطمبة عمى االختبار
ٕٗ إصدار أحكام تبعا لؤلىداف
ٕ٘ تحديد الواجبات البيتية
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موافق

غير موافق

