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  ملخص

ة  ھوھذه الدراسة  ھدف تراتيجيات التعليمي دى معلمي  –الكشف عن االس ائعة ل ة الش التعلمي
الدراسات االجتماعية في المرحلة األساسية العليا في مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن من 

ة من . وجھة نظرھم أنفسھم تبانة مكون رة م) ٥٦(لتحقيق ھذا الھدف تم تطوير اس ى فق وزعة عل
ي تراتيجيات، ھ االت لالس ة مج ى ثالث تمل عل دريج، وتش ي الت اس خماس تراتيجيات : مقي االس

ةوالمعرفية، والسلوكية،  م . االنفعالي ة من وت ى عين ا عل ة) ٨٠(تطبيقھ اً ومعلم ائج . معلم بينت نت
ة أن تراتيجيات اال الدراس ينالس ين المعلم ائعة ب لوكية ش تراتيجيات س ان اس ت ثم د ،كان ى وإح

ة تراتيجية انفعالي ر اس ا عش ة، واثنت تراتيجية معرفي رون اس دم . وعش ى ع ائج إل ارت النت ا أش كم
ة تعزى وجود فروق ذات داللة إحصائية في  ة التعلمي ممارسات المعلمين لالستراتيجيات التعليمي

ة إحصائية في  روق ذات دالل لجنس المعلم، وتخصصه وعدد سنوات خبرته، في حين وجدت ف
ات  مممارس ي للمعل ل العلم زى للمؤھ ة تع ة التعلمي تراتيجيات التعليمي ين لالس الح  المعلم لص

ي ل العلم ن المؤھ ا م تويات العلي ى المس ك عل ى ، وذل ة وعل تراتيجيات االنفعالي ال االس أداة مج
  .كاملة الدراسة

ة ات المفتاحي ة: الكلم تراتيجيات التعليمي ة -االس ة، التعلمي ات االجتماعي ي الدراس ، معلم
  .مرحلة األساسية العليا، وكالة الغوث الدوليةال
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Abstract 

This study aimed to investigate the common instructional and 
learning strategies used by social studies teachers in the upper elementary 
stage at UNRWA schools in Jordan from their perspectives. To achieve 
this goal a survey questionnaire consisting of (56) items was developed. 
The survey items which were answered on a five Likert scale were 
distributed amongst three domains describing strategies namely: 1) 
behavioral strategies, 2) cognitive strategies, and 3) emotional strategies. 
It was administered to the study sample which consisted of (80) male and 
female teachers. The results of the study showed that teachers of social 
studies tend to use a variety of instructional strategies including 
behavioral, cognitive and emotional strategies. The results also indicated 
that there were no statistically significant differences in the instructional 
and learning strategies employed by teachers that were attributed to their 
gender, specialization, and years of teaching experience, while there were 
statistically significant differences in the strategies they employ that were 
attributed to their educational  qualifications in favour of those teachers 
with higher levels of educational qualifications on the emotional 
strategies domain and on the whole items of the survey questionnaire. 

Keywords: instructional and learning strategies, social studies 
teachers, upper elementary stage, UNRWA. 

  
  مقدمة

ق مصطلح االستراتيجية من المصطلحات العسكرية والتي تعني استخدام الوسائل ل يعدّ  تحقي
ه د تطور . األھداف، فاالستراتيجية عبارة عن إطار موجه ألساليب العمل ودليل مرشد لحركت وق

جية في واستخدم لفظ استراتي ،ميادينھاومفھوم االستراتيجية وأصبح يستخدم في كل موارد الدولة 
ة ة كثير من األنشطة التربوي ا خطة عمل عام يم بأنھ تراتيجية في التعل د عرفت االس توضع ، وق

ر مرغوب  ق مخرجات غي ع تحقي ة، ولتمن ذكر أن لتحقيق أھداف معين ا ي ا، كم تراتيجيات فيھ اس
دريس يقصد ا الت م داخل الفصل بھ ات المعل ي تحدث بشكل تحرك ا، والت وم بھ ي يق ه الت ، وأفعال

للتكون استراتيجية المعلم فعّ و، سلسلمنتظم ومت دريس، مث ارات الت ة : الة فإنه مطالب بمھ الحيوي
اء التحدث، و، الصفالحركة داخل والنشاط، و ات الصوت أثن ر طبق ال واإلشارات، وتغيي االنتق

   ).٢٠٠٥األحمدي، (، وغير ذلك بين مراكز التركيز الحسية
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ة والمناسبة ف ة المتداخل دريس الخاصة والعام استراتيجيات التدريس ھي سياق من طرق الت
ات، ألھداف الموقف التدريسي، والتي يمكن من خاللھ ل اإلمكان ك الموقف بأق ق أھداف ذل ا تحقي

ي تتضمن  ودة، فھ ن الج ع م توى مرتف ون  وبمس ث تك لة بحي ة ومتسلس ة منتظم وات إجرائي خط
ين،  ة المتعلم ة لطبيع ة ومراعي املة ومرن ن وش ا يحدث داخل الصف م ي لم ع الحقيق ل الواق تمث

  .مخرجات تعليمية مرغوب فيھااستغالل إلمكانات متاحة، لتحقيق 

رى ه  وي و زين دريس أن ) ١٩٩٧(أب تراتيجية الت ات اس ا يمكون تلخص فيم داف : يأتت األھ
ية، و ا المعلالتدريس وم بھ ي يق ات الت ة التحرك ه، واألمثل ي تدريس ا ف ير وفقھ ا ليس م وينظمھ

ا ائل والوس دريبات والمس داف، ووالت ى األھ تخدمة للوصول إل يم الجئل المس ي والتنظ و التعليم
ا اسالصفي للحصة، و ي ينظمھ رات الت ن المثي ة ع توياتھم والناتج ف مس تجابات الطالب بمختل

  . ويخطط لھا  المعلم

دريس، لدرجة أن  وتعد تحركات المعلم العنصر المھم والرئيس في نجاح أي استراتيجية للت
م ات المعل ن تحرك ل م تظم ومتسلس ابع من ا تت ى أنھ ية عل تراتيجية التدريس رف االس ھم ع  بعض

)Farmer and Farrell, 1980,p.4( .  

ق  كما ترتبط االستراتيجية بكل ما يتعلق بأسلوب توصيل المادة للطالب من قبل المعلم لتحقي
ى  ھدف ما، وذلك يشمل كل الوسائل التي يتخذھا المعلم لضبط الصف وإدارته؛ ھذا وباإلضافة إل

ة اھم بعملي ي تس ة الت ات الفيزيقي ة والترتيب ه الطلب ذي يعيش ام ال ار  الجو الع ب لألفك تقريب الطال
ات، و. والمفاھيم المبتغاة تقبال المعلوم تعلم الس ة الم تعمل االستراتيجيات على إثارة تفاعل ودافعي

ي . وتؤدي إلى توجيھه نحو التغيير المطلوب ائل، أو الطرائق أو اإلجراءات الت د تشتمل الوس وق
ة  ى طريق م، عل تخدمھا المعل رح يس ة(الش ة )المواجھ تقرائية؛ أاال، أو الطريق تنتاجية أو االس و س
ة ة الحرة أو المّوجھ ة شكل التجرب ة المقبول ة أو الحديث  ;Derry, 1989(، من األشكال  التقليدي

Lovitt, 1995; Mastropieri & Scruggs, 1994 .(  

ري  د دي ي، ھي )Derry,1989(ويؤك ذ ھدف تعليم م لتنفي ا المعل وم بھ ي يق ، أَّن الخطة الت
ة . لتعليمية؛ وقد تكون االستراتيجية سھلة أو مركبةاالستراتيجية ا كما وأنَّ االستراتيجيات التعليمي

ع  داني م ل المي ه للعم د توجھ ي، عن ا المرب ب أن يتقنھ دة، يج ارات ع ات ومھ ى تقني د عل تعتم
تم استخدامھا، أووقدرة المعلم على توظي. المتعلمين ى ي ه مت ي أيضاً، معرفت  ف االستراتيجية يعن
  .التوقف عنھاحتى أو  ،غيرھا استخدام

ة،  دارس النظامي ديالً في الم راً وتب وتعد الدراسات االجتماعية من أكثر المواد التعليمية تغيي
ة المتتالية وذلك وفقاً للتغيرات المعرفية واإلنسانية ة ، ولقد شھدت الدراسات االجتماعي في المملك

ً األردنية الھاشمية  كي تتناسب مع معطيات العصر ومع مستوى  تنوعاً وتعدداً ودراسة وتمحيصا
ة،  د ونمو المتعلمين، وظروف مجتمعاتھم وتنوع مناھجھم التعليمي ق ق تراتيجيات وطرائ ان الس ك

م  ي تعل التدريس كذلك نصيب وافر من البحث والتجريب، فتعددت أنواعھا بتعدد الموضوعات الت
ل، في المدارس؛ إال أن نجاح أي منھا في تحقيق األغراض الم قصودة إنما يتوقف على عدة عوام

ة . منھا ما يتصل بالمتعلم والمعلم وبطبيعة الموضوع نفسه ومن واجب معلم الدراسات االجتماعي
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ل وصنع  ي التحلي اراتھم ف ة مھ ى تنمي المجتمع باإلضافة إل ة ب ة المتعلق ين المعرف م المتعلم أن يعل
  )٢٠٠٢الطيطي، (ة سوية ، والتفكير الناقد، وھذا يساعدھم في بناء شخصيرالقرا

نف  ادة تص بة، وع ة المناس ة التعلمي تراتيجية التعليمي دد االس ذي يح و ال يم ھ وع التعل إن ن
ة، ھي ة، والو: نتاجات التعلم في مجاالت ثالث ةالمعرفي ة، والمھاري رتبط بت. جداني ذه ت صنيف وھ

ى يمي إلف التعلويعتمد نجاح المعلم أو فشله في الموق. االستراتيجيات المستخدمة ر عل ى حد كبي
، وال يمكن اعتبار التعلمي -قدرته على اختيار الطريقة أو االستراتيجية المناسبة للموقف التعليمي

ع موضوعات  يم جمي بة لتعل ة مناس تراتيجية معين ةاس ات االجتماعي ل  الدراس ع المراح ي جمي ف
ون المعلم أن يك در ب ذا يج توياتھم، ل ف مس ة بمختل ع الطلب ية لجمي ق  الدراس ع طرائ اً بجمي ملم

ي ا يناسب الموقف التعليم ا م ار منھ دريس ليخت اجح ھو  .التعلمي -واستراتيجيات الت م الن والمعل
ي  الذي يستطيع أن يكيف االستراتيجيات المختلفة ويطوعھا لتالئم مختلف الصفوف الدراسية الت

دة تناسب المرقف  تختلف باختالف المتعلمين أنفسھم، وھو الذي يبتكر طريقة أو استراتيجية جدي
  ).٢٠٠٧قطاوي، (عليمي التعلمي تال

ثالن  ا يم ى أساس أنھم ويعمل بعض التربويين على دمج طرائق التدريس واستراتيجياته عل
ن أن  رغم م ى ال داً، وعل اً واح قوجھ و طرائ ل الم ة لك ون عام دريس تك ل الت ية، مث اد الدراس

ة، والطريق ة، والمناقش كالھا المختلف رة بأش ون، المحاض ة دالت ئلة، وطريق ة، واألس ة الحواري
ةاال إال أن. وطريقة ھيربارت، والمالحظة، والعمل الميداني ة  -ستراتيجيات التعليمي تكون التعلمي

اھيم،  م المف م حل المشكالت، وتعل تراتيجية تنظيم تعل خاصة بتنظيم تعلم موضوعات معينة، كاس
تعلم الزمري، ، والتعلم الواالتجاھات، والقيم، واالستقصاء، والعصف الذھني ات ال اوني، وتقني تع

دو ر اإلب د، والتفكي ر الناق بكالتفكي وب وش تعلم بالحاس ت اعي، وال و (ة اإلنترن و حل ي أب ومرع
  ).٢٠٠٤، وخريشة

ة،ة األبعاد المعرفية، والوجدانيةكاف وتتناول ھذه االستراتيجيات   رة  ، والمھاري ونظراً للخب
د السابقة لدى القائمين على ھذ ة الغوث، فق دارس وكال يم واإلدارة في م ه الدراسة في مجال التعل

ي ا أن معلم ة الدراسات اال لمس تراتيجيات القائم ة االس رھم بمعرف ر من غي ون أكث ة معني جتماعي
ة  ة والوجداني ب االنفعالي ة أو الجوان ى المعرف ب عل ة، أو الجوان ك المھاري داف وذل ق أھ لتحقي

اعدة ة ومس ات االجتماعي االت الدراس ع المج ي جمي امل ف و الش ى النم ين عل ة، : المتعلم المعرفي
الحياتية التي تعترضھم في حياتھم، من والجسمية، واالنفعالية، واالجتماعية، لمواجھة المشكالت 

ة ذه الدراس اءت ھ ا ج ة لل ھن تراتيجيات التعليمي ن االس ف ع ي كش دى معلم ائعة ل ة الش التعلمي
ة نظرھم  الدراسات االجتماعية في المرحلة ة الغوث من وجھ دارس وكال األساسية األولى في م

    .أنفسھم
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  مشكلة الدراسة وأسئلتھا 

  : تتمثل مشكلة الدراسة الحالية في محاولتھا اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي

ة تراتيجيات التعليمي ا االس ة م دى  التعلمي ائعة ل ي الش ة ف ات االجتماعي ي الدراس معلم
  ؟الدولية في األردن من وجھة نظرھمعليا في مدارس وكالة الغوث المرحلة األساسية ال

ة عن  اإلجابة عن ھذا السؤالوبھدف  ة التصدي لإلجاب مجموعة فقد حاولت الدراسة الحالي
  :األسئلة الفرعيةمن 

دارس التعلمية الشائعة لدى  –ما االستراتيجيات التعليمية .١ معلمي الدراسات االجتماعية في م
   ؟دولية من وجھة نظرھمالة الغوث الوك

توى  .٢ د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج ديرات) ٠.٠٥  =(ھ ي تق ي  ف معلم
ة ات االجتماعي تھم الدراس ة ممارس تراتيجيات التعليم لدرج ة لالس زى ي ة تع ر لالتعلمي متغي

  ؟لجنسا

توى .٣ د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج ي ) ٠.٠٥  =( ھ ديرات معلم ي تق ف
ات  ةالدراس تراتيجيات التعليمي تھم لالس ة ممارس ة لدرج زى ل االجتماعي ة تع ر التعلمي متغي

  لمؤھل العلمي؟ا

توى .٤ د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج ي ) ٠.٠٥  =( ھ ديرات معلم ي تق ف
ة تراتيجيات التعليمي تھم لالس ة ممارس ة لدرج ات االجتماعي زى ل الدراس ة تع ر التعلمي متغي

  لتخصص؟ا

روق  .٥ د ف ل توج توىھ د مس ائية عن ة إحص ي  )٠.٠٥  =( ذات دالل ديرات معلم ي تق ف
عدد متغير التعلمية تعزى ل الدراسات االجتماعية لدرجة ممارستھم لالستراتيجيات التعليمية

  سنوات الخبرة؟
  

  محددات الدراسة

  : يمكن تعميم نتائج الدراسة الحالية في ضوء المحددات اآلتية

في  علمي الدراسات االجتماعية في المرحلة األساسية العلياماقتصار الدراسة على عينة من  .١
  .  وكالة الغوث الدولية في األردن، وھذا يحد من تعميم النتائج خارج مجتمع الدراسةمدارس 

ائج عتمد وتتم تطويرھا ألغراض الدراسة،  استبانةأداة الدراسة ھي  .٢ ى درجة صدقالنت ھا عل
  .ھاثباتھا، علماً بأنه تم التحقق منو
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  أھمية الدراسة

  :من النقاط التاليةتأتي أھمية ھذه الدراسة 

 ا ة  اھتمامھ تراتيجيات التعليمي اء االس ن  –باستقص ة م دى فئ ة ل ات التعلمي ي الدراس معلم
ة الغو ومعلماتھا االجتماعية ة في مدارس وكال ة نظرھمث الدولي في ، في األردن من وجھ
الم  –ت تعليمية معلمين ال يستندون إلى استراتيجيا ظل وجود ة واضحة المع اء تعلمي في أثن

  .تنفيذ الموقف التعليمي

 ف م  تعري ة معل ات االجتماعي ة بالدراس تراتيجيات التعليمي ي  –االس ة الت يالتعلمي  تراع
وفي الوقت نفسه مادة الدراسات االجتماعية، ، وطبيعة وأساليب تعلمھم خصائص المتعلمين

 .في شتى مناحي الحياة تواكب التطورات المعرفية المتسارعة

   ى احثين عل ذا المجال، إذ تشجع الب ة البحث العلمي في ھ ع عجل تسھم ھذه الدراسة في دف
رات  دراسة مثل ھذه االستراتيجيات في مواد دراسية ومجاالت تعليمية أخرى، وتناول متغي

   .أخرى في عالقتھا بدرجة ممارسة ھذه االستراتيجيات
  

  التعريفات اإلجرائية

  :التعريفات اإلجرائية اآلتية الدراسة تضمنت

 مجموعة من اإلجراءات أو األفعال التي يقوم بھا كل ھي  :التعلمية االستراتيجيات التعليمية
ة  –مي بھدف تحقيق األھداف التعليميةالتعل –علم والمتعلم في الموقف التعليميمن الم التعلمي

لوكية، أو . المرغوبة تراتيجيات س ذه االس ً وقد تكون ھ ا ثالث مع ة، أو ال ة، أو انفعالي  .معرفي
ذه  دة في ھ تبانة المع وتقاس بالدرجة التي يحصل عليھا المعلم على كل فقرة من فقرات االس

  .الدراسة، وكل مجال من مجاالتھا

 ھي االستراتيجية التي ال يقل متوسطھا الحسابي : التعلمية الشائعة -االستراتيجية التعليمية
  . حسب المحكات المستخدمة في ھذه الدراسة وفقاً آلراء المحكميندرجات ) ٥(من ) ٤(عن 

 و ة معلم ات االجتماعي ذين  :الدراس ات ال ون والمعلم م المعلم واد ھ ون م اتايدرس  لدراس
ا  ام االجتماعية في المرحلة األساسية العلي ة في األردن للع ة الغوث الدولي دارس وكال في م

  .٢٠٠٧/٢٠٠٨الدراسي 

 ى العاشر : علياالمرحلة األساسية ال ابع إل ھي المرحلة الدراسية التي تضم الصفوف من الس
  .األساسي

 ا : وكالة الغوث ادين عملھ ين الفلسطينيين في مي ل الالجئ منظمة عالمية تعنى بتشغيل وتأھي
  .األردن، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية، وغزة: الخمسة
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 ات  -يةھي االستراتيجيات التعليم :االستراتيجيات السلوكية ى النظري تند إل ي تس ة الت التعلمي
  .التعزيز، والمكافأة، والسلوك الظاھري: السلوكية في التعلم، وتوظف تطبيقاتھا، مثل

 ة: االستراتيجيات المعرفية تراتيجيات التعليمي ات  -ھي االس ى النظري تند إل ي تس ة الت التعلمي
ل ا، مث ف تطبيقاتھ تعلم، وتوظ ي ال ة ف ت: المعرفي ر، وال اؤل، التفكي ط، والتس علم النش

  .واالكتشاف

 ة تراتيجيات االنفعالي ة: االس تراتيجيات التعليمي اذج  -ھي االس ى النم تند إل ي تس ة الت التعلمي
  .الثقة بالنفس، ولعب الدور: ، مثلاالنفعالية في التعلم، وتوظف تطبيقاتھا

  
  الدراسات السابقة

ي  ة الت ة واألجنبي ة تم استقصاء عدد من الدراسات العربي تراتيجيات التعليمي  –وظفت االس
ة ة، واالنفعالي تراتيجيات السلوكية، والمعرفي ة باالس ي. التعلمية ذات العالق ا يل ذه  وفيم عرض لھ

  :الدراسات

د  وكي وبومنفل ام ب ي  )Pokay & Bumenfeld,1990(ق ه ف ار إلي ل (المش ة ونوف الحيل
اش،  لطي وھم ي والس وان دور الدافع، )٢٠٠٥والعبس ة بعن ي بدراس تعلم ف تراتيجيات ال ة واس ي

ة الدراسة من  ه، تكونت عين ة الفصل ونھايت ة ) ٢٨٣(التنبؤ بإنجاز الطالب في بداي اً وطالب طالب
ة  من الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر ة في الضواحي الغربي من المدارس الثانوية الواقع

ياس مفھوم الطالب عن نفسه، مق: ، حيث استخدم الباحثان ثالثة مقاييس ھيالمتوسطة في متشغان
اس توقعات الطالب بالنجاح،ومقياس أھمية موضوع الدراسة وقيمتھا بالنسبة إلى الطال  ب، ومقي

ر و أظھرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدافعية لإلنجاز تعزى لمتغي
تراتيجيات ا ابي الس ر إيج ود أث ى وج ائج  إل ارت النت ا أش نس، كم ى الج تخدمة عل ة المس لدافعي

  . عالمات الطلبة في بداية الفصل الدراسي ونھايته

ارتري  ز وم رى ھج اء ) Hughes & Martray,1991(أج ى استقص دفت إل ة ھ دراس
تكونت عينة الدراسة من مجموعة  ،لدافعية في فترة ما قبل المراھقةفاعلية برنامج تدريبي على ا

ن  ة م ة مكون ال) ١٥١(تجريبي ن ط اً م ة طالب ت المجموع ين تألف ي ح ة، ف ة االبتدائي ب المدرس
ة البط) ٢٠٠(الضابطة من  ألف  .من طالب المدارس الحكومية في الواليات المتحدة األميركي ت

تراتيجيات، و م تصمي) ١٨(البرنامج التدريبي من مجموعة من االس اً مصغراً ت ز مدرس ھا لتعزي
ي تخدام شخص م اس ث ت ي، حي يل الدراس ة التحص ل دافعي ة مث اھيم دافعي ديم مف ة لتق ات كرتوني

ؤولية،  ل المس النفس، وتحم ة ب ابرة، والثق ة، والمث ة المدرك ة الذاتي ببية، والكفاي زوات الس الع
تراتيجيات و دور، وتوظيف االس ى وضع الھدف، ولعب ال دريبي عل اشتملت أنشطة البرنامج الت

ة اھيم الدافعي د . وقصص القراءة والكتابة التي تصور مف وق طالب أوق ائج الدراسة تف ظھرت نت
  . مقياس الدافعية طالب المجموعة الضابطة على المجموعة التجريبية على
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وجنفيش  ام ف ة طالب الصفوف ) Vojnovich,1997(ق ين دافعي ى تحس دفت إل ة ھ بدراس
ة التأمل اوني والكتاب تعلم التع د واستراتيجيات ال ة الثانوية من خالل استخدام مھارات التفكير الناق ي

غ حجم . في المجالت تكونت عينة الدراسة من طلبة المدارس الثانوية في والية شيكاغو، حيث بل
ة  ً ) ١٩٢٦(العين ا ة . طالب ادة دافعي دف زي تراتيجيات بھ ن االس ة م ن مجموع امج م ألف البرن ت

د ت تعلم، وق ة ال ي عملي الب ف ية، إذ الط تراتيجيات أساس الث اس ق ث ديم م تطبي ى تق تملت عل اش
ة استرا ة مدخالت تأملي اوني، واستراتيجيات كتاب تيجيات التفكير الناقد، واستراتيجيات التعلم التع

ا ر م ز التفكي ي،الوراء  لتعزي رت معرف د أظھ ادة  وق ة زي ائج الدراس ي نت اركةف ي  مش ة ف الطلب
فية، ون طة الص يقصاألنش ن اً ف فية، وتحس كالت الص يالمش ل  اً ف ي ح د ف ر الناق توى التفكي مس

 .تالمشكال

ا ة  أم ة )١٩٩٨(مطالق د أجرت دراس تراتيجية العصف  فق ر اس ى الكشف عن أث دفت إل ھ
تكونت والذھني في تنمية التفكير اإلبداعي لدى عينة من طلبة الصفين الثامن والتاسع األساسيين، 

قطالباً وطالبة من طلبة المدارس ا) ٤٥٤(عينة الدراسة من  د طب د، وق  لحكومية في محافظة إرب
راد مقياس  ى أف تورنس للتفكير اإلبداعي بصورتيه اللفظية والشكلية والمعدلتين للبيئة األردنية عل

م  ع جلسات، ث ع أرب ة الدراسة بواق دالدراسة، ثم طبقت استراتيجية العصف الذھني على عين  أعي
ائج دي، وأظھرت نت اس بع الدراسة وجود  تطبيق اختبار تورنس بصورتيه اللفظية والشكلية كقي

ة، ستراتيجية اأثر ال راد المجموعة التجريبي داعي، لصالح أف لعصف الذھني في تنمية التفكير اإلب
ار  ى اختب ة إحصائية عل رق ذي دالل كما أظھرت النتائج أن أداء اإلناث أفضل من أداء الذكور بف

  .تورنس للتفكير اإلبداعي بصورتيه

ل  ة مشروع الق (Temple, 2000)أجرى تمب ار فاعلي ر دراسة الختب ة للتفكي راءة والكتاب
د  ام ) RWCT(الناق ويره ع م تط ذي ت ترك) ١٩٩٧(ال د اش ق المشروع  وق ي تطبي ) ١٥٠٠٠(ف
يا، و معلم ق المشروع من المرحلة األساسية الدنيا في عشرين دولة في أوروبا وآس استغرق تطبي

ھراً ) ١٥-١٢( تخدم و. ش ل اس ة التعلمتمب تراتيجيات التعليمي ن االس ة م ؤ، مجموع ل التنب ة، مث ي
تعلم، وتشجيع المناقشة بين الطلبة، و الكشف عن المعرفة السابقة،واختبار الفرضيات، و ة لل الكتاب

اوني، تعلم التع تجابة، وال دى و وطرق االس ون ل ا المعلم رات الحظھ ة تغي ائج الدراس رت نت أظھ
ة الصف، واستخوالطلبة  ر متعة كبيرة نحو التعلم والتواصل بين الطلبة في غرف ة للتفكي دام الطلب

داعي و ارات اإلب ر مھ االتفكي اوني،  العلي تعلم التع ذاتي وال تعلم ال ر لل اً أكب ة فرص نح الطلب ، وم
  .واالستجابات المتعددة لألسئلة

اثيوس  رى م ا أج ادس ) Matheus,2000(كم ة الصف الس ن طلب ة م ى عين ة عل دراس
ز  –االبتدائي بھدف وصف وتحليل االستراتيجيات التعليمية  التعلمية المستخدمة من خالل التركي

ائج الدراسة أن  د أظھرت نت على استراتيجيات حل المشكالت في مادة الدراسات االجتماعية، وق
ارك ة المش ات الطلب ع توقع ق م ين تتف ات المعلم ةتوقع درة  الطلب ين ق ى تحس افة إل ى  ين إض عل

  .توظيف حل المشكلة في حياتھم اليومية خارج غرفة الصف
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تند ) Eddy, 2000(إيدي قام و بدراسة ھدفت إلى اختبار فاعلية برنامج التدخل المبكر المس
لوك ن تطور س ل م ي التقلي الي ف ذكاء االنفع ارات ال ى مھ ديدة، يإل وح الش ة توات الجن ت عين كون

ن  ة م ل) ٦٠٠(الدراس انوا  طف ي ك ية الت ادات النفس ن سجالت العي ائالتھم م ع ع ارھم م م اختي ت
: ضمن ثالثة مجاالت ھمتم تدريبوضابطة، وتجريبية  :تينعلى مجموع ھمتوزيع تمويراجعونھا، 

ا المجال  دوان الجسدي في المدرسة، أم اني يتضمن الع األول يتضمن المشكالت السلوكية، والث
تراتيجيات وقد تضمن عالقات الطفل اإليجابية مع أقرانه، ياألخير ف تم استخدام مجموعة من االس

ملت، اس لوكية ش لوكالس بح الس ب األدوار، وك كالت، ولع ل المش ى ح دريب عل ات يتراتيجية الت
ة العدوانية، والتعزيز، والمناقشات داخل المجموعات، ، من خالل واللعب الحر، والمھمات البيتي

ة نفذ رين جلس ن عش امج م ه برن ارات ت ى المھ ال عل دريب األطف دربين لت ن الم ة م مجموع
ةباإلضافاالجتماعية، ومھارات حل المشكالت،  ائالت الطلب امج خاص بع ى برن أظھرت و ،ة إل

  . نتائج الدراسة وجود فروق للبرنامج لصالح أفراد المجموعة التجريبية

ا و ي أجراھ ة الت دفت الدراس اش ھ لطي وھم ي والس ل والعبس ة ونوف ى  )٢٠٠٥(الحيل إل
د -التعليمية  تاستقصاء االستراتيجيا ة الغوث التعلمية الشائعة لدى معلمي ومعلمات م ارس وكال

ويين رفين الترب ديرين والمش ين والم ر المعلم ة نظ ن وجھ ي األردن م ة ف ة الدولي ت عين ، وتكون
يھم مشرفاً ومشرفة) ٤١(مديراً ومديرة، و) ٨٥(، ومعلماً ومعلمة) ٢٥٦(الدراسة من  ق عل ، طب

اد رئيسة ھيفقرة ) ٥١(من  مكونةأداة قياس  ة أبع ى ثالث تراتيجيات: موزعة عل السلوكية،  االس
ة، و تراتيجيات المعرفي ة، واالس تراتيجيات االنفعالي د االس يوع وق ة ش ائج الدراس رت نت أظھ

ت  ا حل ة، فيم تراتيجيات المعرفي ا االس ة، تلتھ ة الدراس راد عين دى أف لوكية ل تراتيجيات الس االس
  .االستراتيجيات االنفعالية في المرتبة الثالثة واألخيرة

ة  رى خريش ة) ٢٠٠٥(وأج ات  دراس ي الدراس ة معلم ع ممارس رف واق ى تع دفت إل ھ
ك  االجتماعية للمرحلة الثانوية في األردن لبعض كفايات التعلم الذاتي، ومعرفة فيما إذا كانت ھنال
ة الدراسة  فروق ذات داللة إحصائية بين ممارسة المعلمين لكفايات التعلم الذاتي، وقد تكونت عين

اً من معلمي الدراسات ) ٤٠(من  ي األردن، نصفھم من معلم ة ف ي كنان واء بن ة في ل االجتماعي
ة مالحظة تضمنت  ة بطاق ى العين ق عل اث، وطب ذكور والنصف اآلخر من اإلن راً ) ٣٣(ال مظھ

ذاتي،  تعلم ال ات ال لوكياً ذا صلة بكفاي ت س ة، وبين رة الدراس ين داخل حج ة المعلم وتمت مالحظ
ات ين لكفاي ة المعلم ة ممارس ة أن درج ائج الدراس توى  نت طة، وأن مس ت متوس ذاتي كان تعلم ال ال

ة إحصائية في درجة  روق ذات دالل ممارستھم يقل عن المستوى المقبول تربوياً، وأنه ال توجد ف
  .ممارسة المعلمين تعزى للتخصص أو الجنس

دة  ة والخوال ام طالفح ا ق ة ) ٢٠٠٨(كم ي التربي ة معلم ة ممارس ن درج ة للكشف ع بدراس
ة ف ة والوطني ارات االجتماعي ة مھ تراتيجيات تنمي ي األردن الس ي ف يم األساس ة التعل ي مرحل

ة الدر ت عين د تكون ر، وق ن التفكي ة م م اخ) ١٤٠(اس ة ت اً ومعلم وائيةمعلم ة عش ارھم بطريق . تي
يس الصعوبات  ة تق تھم لالستراتيجيات والثاني يس درجة ممارس ى تق ان، األول وطبقت عليھم أدات

ى  التي تواجھھم في ذلك، وقد أظھرت ذھني حصلت عل نتائج الدراسة أن استراتيجية العصف ال
ذلك من  اوني ك تعلم التع الترتيب األول من بين استراتيجيات تنمية التفكير، وكانت استراتيجية ال
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تراتيجيات . أكثر االستراتيجيات ممارسة ذ االس ين في تنفي أما أبرز الصعوبات التي تواجه المعلم
ي  ة ف دد الطلب ادة ع ل بزي فية، فتتمث ة الص ة الغرف ة االجتماعي دد حصص التربي ي ع نقص ف وال

المقررة، وضعف برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة، وعدم إلمام المعلمين باستراتيجيات مھارات 
  .التفكير

ة  ة فاعلي ا واألجنبي ة منھ ابقة العربي ات الس تعراض الدراس ن اس ظ م تراتيجيات يالح االس
  . ليمية المختلفةالتعفي المواقف  المستخدمة فيھا

ة  تراتيجيات المعرفي ت باالس ات اھتم اً أن بعض الدراس ين أيض ا تب ةككم ة المطالق  دراس
داعي، ) ١٩٩٨( ر اإلب ة التفكي ذھني في تنمي التي اھتمت بالكشف عن أثر استراتيجية العصف ال

دة، ود) Temple,2000(ودراسة تمبل  ة الناق راءة والكتاب راسة التي اختبرت فاعلية مشروع الق
اثيوس  كالت) Matheus,2000(م ل المش تراتيجيات ح ى اس زت عل ي رك ل الت ة نوف ، ودراس

  . التي اھتمت بتوظيف االستراتيجيات المعرفية في تنمية الدافعية العقلية) ٢٠٠٤(

ل دراسة كل من  تراتيجيات السلوكية مث ر االس في حين اھتمت بعض الدراسات بتقصي أث
ارات التي ھدفت ) Eddy,2000(إيدي  ى مھ تند إل إلى اختبار فاعلية برنامج التدخل المبكر المس

    .وكات الجنوح الشديدة لدى األطفالالذكاء االنفعالي في خفض سل

ه بحث أما النوع الثالث من الد ان محور اھتمام د ك ة أراسات فق تراتيجيات االنفعالي ر االس ث
د  إذاالجتماعية،  وكي و بومنفل دور ) Pokay& Bumenfeld,1990(اھتمت دراسة كل من ب ب

ارتري  ز و م ة ھج الب، ودراس از الط ؤ بإنج ي التنب ة ف تراتيجيات الدافعي  & Hughes(اس
Martray,1991 ( ا التي ھدفت إلى استقصاء فاعلية برنامج تدريبي في تنمية الدافعية في فترة م

ى تحسين دافعي) Vojnovich,1997(قبل المراھقة، ودراسة فوجنفيش  ة الطالب التي ھدفت إل
ز الدراسة و من خالل مھارات التفكير الناقد واستراتيجيات التعلم التعاوني، والكتابة التأملية، تتمي

ذه الدراسات ب ة عن ھ ات تالحالي ى النظري ي تنتمي إل تراتيجيات الت ين االس ع ب ا نحو الجم وجھھ
ة: المختلفة في التعلم ة، واالنفعالي ة من دراسة . السلوكية، والمعرفي تفادت الدراسة الحالي ا اس كم

اش  لطي وھم ي والس ل والعبس ة ونوف ات )٢٠٠٥(الحيل ري والدراس ار النظ ز اإلط ي تعزي ، ف
ياً  عن ھذه الدراسةوتتميز الدراسة الحالية  السابقة، وفي بناء أداة الدراسة، في تناولھا مبحثاً دراس

وتطبيقھا على عينة متخصصة من معلمي الدراسات محدداً، وھو مبحث الدراسات االجتماعية، 
  .االجتماعية في المدارس

  
  الطريقة واإلجراءات

  

  الدراسةأفراد 

ع  ن جمي ة م ع الدراس ون مجتم ة تك ات االجتماعي ي الدراس ة معلم ي المرحل ا ف ومعلماتھ
دارس  ي م ا ف ي األساسية العلي ة ف ة الغوث الدولي ة وكال اطق التعليمي ى المن األردن، موزعين عل
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ع ددھم حسب إحصاءات : األرب غ ع ذين بل د، وال اء، وإرب ان، والزرق وب عم ان، وجن مال عم ش
، مية األربعمعلماً ومعلمة، موزعين على المناطق التعلي) ٢٤٠( ٢٠٠٧/٢٠٠٨وكالة الغوث لعام 

  . )٠.٤٥إلى  ٠.٥٥(، بنسبة معلمة) ١٠٨(معلماً، و) ١٣٢(منھم 

ن  ة م ة الدراس ت عين ة،) ٨٠(وتكون اً ومعلم نھم  معلم اً، و) ٤٤(م م) ٣٦(معلم ة، ت  معلم
ة ة العشوائية الطبقي ة  ،اختيارھا بالطريق اث في العين ذكور )٠.٤٥(إذ بلغت نسبة اإلن ، ونسبة ال

وزعھم . من مجتمع الدراسة%) ٣٣(نسبته  ماالعينة وتشكل  )٠.٥٥( ارھم ت وقد روعي في اختي
واد أخرىوتاريخ، وجغرافيا، ( تخصص المعلمحسب  ه العلمي )م ع، (، ومؤھل ة مجتم وم كلي دبل

وق ا ف ا )وبكالوريوس، ودبلوم بعد البكالوريوس، وماجستير فم اة تمثيلھ ان مراع در اإلمك م ق ، وت
  ). سنوات ١٠من  وأكثرسنوات،  ١٠-٥سنوات، و ٥ أقل من(لمتغير عدد سنوات الخبرة 

  الدراسة ةأدا

م تطوير  تبانةت تراتيجيات اس د االس ة لتحدي دى معلمي الدراسات االجتماعي ائعة ل د ، الش وق
  -:مرت عملية تطوير االستبانة بالخطوات التالية

  كتابة الفقرات: الخطوة األولى

وي ال ى األدب الترب وع إل وة الرج ذه الخط ي ھ م ف ةت تراتيجيات التعليمي اء االس  -ستقص
ة، : استخالص أبرز االستراتيجيات المصنفة ضمن ثالثة مجاالتالتعلمية، وتم  لوكية، ومعرفي س

ة ة  وانفعالي ن أداة دراس تفادة م اش، (باالس لطي وھم ي والس ل والعبس ة ونوف م . )٢٠٠٥الحيل وت
دري دير خماسي الت لم تق ي س ا ف رات، وتنظيمھ ى شكل فق ي صياغتھا عل تبانة ف ج، وضمت االس

  فقرة، تم مراجعتھا وتدقيقھا وتنقيحھا من حيث الصياغة واللغة،) ٥٠(صورتھا األولية 

  صدق األداة

م عرضھا  ذه الدراسة، ت ين للتحقق من صدق االستبانة المعدة ألغراض ھ ى ستة محكم عل
ة الصياغة و د من دق ة، للتأك وم التربوي ة العل دريس في كلي رات من أعضاء ھيئة الت وضوح الفق

ديالت  راء التع م إج اتھم ت ي ضوء مالحظ ه، وف دت ل ذي أع رض ال ا للغ ا ومالءمتھ ومقروئيتھ
، موزعة )١ملحق رقم (فقرة ) ٥٦(الالزمة، وأصبحت االستبانة مكونة في صورتھا النھائية من 

رة ١٥( االستراتيجيات السلوكية: على ثالثة مجاالت ةو، )١٥-١من : فق رة ٢٦( المعرفي من : فق
  .  )٥٦ -٤٢من : فقرة ١٥( االنفعاليةو، )٤١ -١٦

  الدراسة االستطالعية : الخطوة الثانية

ة  ى عين ا عل بعد االنتھاء من الخطوة األولى وبناء االستبانة بصورتھا األولية، جرى تطبيقھ
ن  ة م وث، ) ٣٠(مكون ة الغ دارس وكال ي م ين معلم ن ب وائياً م ا عش م اختيارھ ة، ت اً ومعلم معلم

ة ا ي نھاي ك ف ه، وذل ع نفس ن المجتم ة وم ة الدراس ارج عين ام خ ن الع اني م ي الث لفصل الدراس
  :، وقد كان الھدف من الدراسة االستطالعية يتلخص فيما يلي٢٠٠٧/٢٠٠٨الدراسي 

  .التعرف إلى مدى وضوح تعليمات االستبانة وفقراتھا .١

  .األولية لصدق االستبانة وثباتھااستخراج المؤشرات  .٢
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م ا ت تبانة، كم اء لالس ن صدق البن ق م ى  التحق درجات عل ين ال اط ب امالت االرتب اد مع بإيج
  .ھذه النتائج) ١(ويبين جدول رقم . الفقرات والدرجات على المجاالت التي تنتمي إليھا

دول  د:  )١(ج تخدام معدالالت ص تبانة باس اء االس ى ق بن درجات عل ين ال اط ب امالت االرتب
  .الفقرات والدرجات على المجاالت التي تنتمي إليھا

االستراتيجيا  الفقرة الرقم
  ت السلوكية

االستراتيجيات 
  المعرفية

االستراتيجيات 
  االنفعالية

      **٠.٤٦ .أعزز الطالب على اإلجابة المرغوب بھا  -١

٢-  
ر المرغوب  أھتم بتعديل سلوكيات الطلبة غي

 .بھا
٠.٦٤**      

٣-  
ي وه ف ا تعلم ف م ن توظي ة م ن الطلب أمّك

 .مواقف حياتية جديدة
٠.٦١**      

٤-  
تجاباته أوالً دى صحة اس ب بم ّرف الطال أع

 .بأول بشكل مستمر
٠.٤٨**      

٥-  
ات  ئلة ذات اإلجاب تراتيجية األس تخدم اس أس

 .المحددة
٠.٥٨**      

أدرب الطلبة على تمييز الخصائص المختلفة  -٦
      **٠.٥٨.مفھوم الواحدلل

٧-  
ددة  ات مح ى مھم ية إل ادة الدراس زئ الم أج

 .تتطلب استجابات محددة
٠.٦٣**      

٨-  
وب  اذج مرغ اة نم ى محاك ة عل اعد الطلب أس

 .بھا
٠.٦٨**      

٩-  
أعمل على تدريب الطلبة على تحديد أھدافھم 

 .المرغوب بتحقيقھا
٠.٤٧**      

١٠-  
ومتفق عليھا أستند إلى محكات علمية واقعية 

 .في عملية تقويم الطلبة
٠.٢٧*      

د  -١١ ا بع ر مرغوب بھ رات غي وم بسحب مثي أق
      **٠.٥٢.قيام الطالب بالسلوك المناسب

١٢-  
ة  د الطلب ي تزوي ر ف رض المباش تخدم الع أس

 .بالمعلومات
٠.٤٨**      

١٣-  
يطة  لوكيات بس م س ى تعل ة عل أدرب الطلب

 .تؤدي إلى سلوك معقد
٠.٦٦**      

ة   -١٤ ه بغي ع الطلب د م راءات التعاق ف إج أوظ
 .إنجاز المھمات الدراسية

٠.٥٣**      

ي   -١٥ ا ف وب بھ ر المرغ لوكيات غي ل الس أھم
 .المواقف الصفية

٠.٦١**      
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 )١(تابع جدول رقم ... 

االستراتيجيات   الفقرة الرقم
  السلوكية

االستراتيجيات 
  المعرفية

االستراتيجيات 
  االنفعالية

دة أشجع الط  -١٦ ة الجدي د المعرف ى تولي ة عل لب
راتھم  ين خب اقض ب داث التن ن خالل إح م

 .السابقة والمعرفة الحالية
  ٠.٥٠**    

دة   -١٧ ات موح د إجاب ى تولي ة عل أدرب الطلب
 .للمثير المطروح عليھم

  ٠.٣٩**    

ف   -١٨ ي المواق ة ف داث الجاري ف األح أوظ
 .التعليمية

  ٠.٤٧**    

    **٠.٤٠   .ساليب تعلمھمأساعد الطلبة على تحديد أ  -١٩
أوظف الخرائط المفاھيمية في أثناء عملية   -٢٠

 .التعلم –التعليم 
  ٠.٣٦**    

ة للموضوع   -٢١ ار الرئيس رض األفك دأ بع أب
 .التعليمي في بداية الحصة

  ٠.٤٣**    

ة المعلومات   -٢٢ ى تحري دق أشجع الطلبة عل
 .والحقائق قبل إصدار األحكام

  ٠.٤٢**    

    **٠.٣٦   طالس والخرائط في التدريسأوظف األ  -٢٣
ن   -٢٤ دد م ر ع د أكب ى تولي ة عل جع الطلب أش

 .البدائل للمشكلة المطروحة
  ٠.٥٣**    

ر   -٢٥ ة التفكي د (أوظف استراتيجيات تنمي الناق
 ).واإلبداعي والتأملي

  ٠.٣٧**    

ي  -٢٦ ف التعليم ي الموق ربط  -أنھ ي ب التعلم
 ً  .أجزائه ببعضھا بعضا

  ٠.٤٠**    

ي   -٢٧ ذھني ف ف ال لوب العص تخدم أس أس
 .المواقف التعليمية

  ٠.٢٦*    

ي   -٢٨ كالت ف ل المش لوب ح تخدم أس أس
 .المواقف التعليمية

  ٠.٤٩**    

    **٠.٦٣   .أتيح للطلبة فرصة توليد مفاھيم جديدة  -٢٩
اؤل  -٣٠ ة للتس ة الكافي ة الفرص نح الطلب أم

دف  ى الھ ول إل اء للوص واالستقص
.المرغوب

  ٠.٤٦**    

أدرب الطلبة على توليد استجابات أصيلة   -٣١
 .للمثير المطروح عليھم

  ٠.٥٦**    
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 )١(تابع جدول رقم ... 

االستراتيجيات   الفقرة الرقم
  السلوكية

االستراتيجيات 
  المعرفية

االستراتيجيات 
  االنفعالية

ع   -٣٢ ة م ي المعرفي اليب تعليم اغم أس تتن
 .أساليب تعلم طلبتي

  ٠.٤٤**    

د  -٣٣ ف أب ي الموق دة ف ى القاع ة إل ن األمثل أ م
 .التعلمي –التعليمي

  ٠.٤٧**    

ي   -٣٤ ف التعليم ي الموق ي –أنھ التعلم
 .برسومات توضيحية مناسبة للطلبة

  ٠.٥١**    

ة   -٣٥ يط ومراقب ى تخط ة عل أدرب الطلب
 .وتقويم أنشطتھم التعلمية

  ٠.٤٣**    

ة   -٣٦ واد المرجعي ى الم ي إل د طلبت أرش
اجم والم ع كالمع وعات ومواق وس

 ...اإلنترنت
  ٠.٣٢**    

ة أو  -٣٧ ات كتابي ل ملخص ة بعم ف الطلب أكل
لون  ي يحص ات الت ول المعلوم ة ح لفظي

.عليھا
  ٠.٤٦**    

دأ الموقف التعليمي   -٣٨ التعلمي بعرض  –أب
 .مشكلة محيرة على الطلبة

  ٠.٥١**    

    **٠.٣٠  .أنتقل في تعليمي من القاعدة إلى المثال  -٣٩
يمأ  -٤٠ راءات لتنظ ف إج ة توظي ر للطلب يس

    **٠.٤٧  ) .ترميز المعلومات(عمل الذاكرة

ة  -٤١ ي العملي بة ف طة محوس تخدم أنش أس
    **٠.٥٠  التعليمية التعلمية

ا  -٤٢ ى التفاعل اإليجابي فيم ة عل أشجع الطلب
  **٠.٦٤    .بينھم

ى توضيحات  -٤٣ ة بالحصول عل أسمح للطلب
  **٠.٥٨    .ثير ماوتفسيرات إضافية حول م

ئة  -٤٤ ى حل النزاعات الناش ة عل أدرب الطلب
  **٠.٥٥    .بينھم بطريقة مريحة

٤٥-  ً   **٠.٦٥    .أدعم تعاطف الطلبة مع بعضھم بعضا
  **٠.٧١    .أعزز النمط القيادي لدى الطلبة  -٤٦
  **٠.٦٩    .أعمل على إكساب الطلبة الثقة بأنفسھم  -٤٧
ةأتيح للطلبة فرصة الح  -٤٨ ديث الذاتي بطريق

  **٠.٧٤    .إيجابية
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 )١(تابع جدول رقم ... 

االستراتيجيات   الفقرة الرقم
  السلوكية

االستراتيجيات 
  المعرفية

االستراتيجيات 
  االنفعالية

اط  -٤٩ ة نق ى معرف درة عل ة الق ب الطلب أكس
  **٠.٦٤    .قوتھم ونقاط ضعفھم

ل  -٥٠ ى تحوي درة عل ة الق ب الطلب أكس
  **٠.٦٧    .السلبية إلى انفعاالت إيجابيةاالنفعاالت

أدرب الطلبة على إرجاع أسباب نجاحھم  -٥١
  **٠.٦٠    .أو فشلھم إلى قدراتھم الذاتية

ي  ٥٢ ة ف ب أدوار متباين ة لع ند للطلب أس
  **٠.٥٧    .التعلمية–المواقف التعليمية

ة الصفية  ٥٣ أوظف التعلم التعاوني في الغرف
  **٠.٧٢    .لتحقيق أھداف مرغوبة

  **٠.٦٤    .أسھم في تنمية تحكم الطلبة في انفعاالتھم  ٥٤
ات  ٥٥ ف مھم ات الص ى مجموع أوزع عل

  **٠.٧٢    .تعلمية متنوعة–تعليمية

راء  ٥٦ ة إلج ة للطلب ة الكافي يح الفرص أت
  **٠.٦٧    .المناظرات فيما بينھم

  .)٠.٠١ =(توى دال إحصائياً عند مس  **  .)٠.٠٥ =(دال إحصائياً عند مستوى   *

ه كانت ذات ) ١(يتبين من جدول رقم  ذي تنتمي إلي أن معامالت ارتباط كل فقرة بالمجال ال
  .أو أقل، مما يعكس صدق بناء االستبانة ٠.٠٥داللة إحصائية عند مستوى داللة 

ي  تراتيجيات ف ن االس تراتيجية م ل اس ة ك ة ممارس ى درج م عل ايير للحك م وضع مع د ت وق
دريج المستخدمة في األداةالمجاالت الثال ات الت ى عدد فئ ين، وعل . ثة، اعتماداً على آراء المحكم

  .ھذه المعايير) ٢(ويبين جدول رقم 

  .معايير الدرجات على الفقرة الواحدة من المقياس:  )٢(جدول 
  ٥,٠٠ - ٤.٠٠  ٤.٠٠ <-٢.٠٠  ٢.٠٠ <-١  القيمة

  بدرجة كبيرة  بدرجة متوسطة  بدرجة قليلة  الممارسةدرجة 
  
  

  ثبات األداة

ة الدراسة بلغت للتأكد من ثبات األداة  ة من خارج عين ى عين تبانة عل ق االس م تطبي ) ٢٣(ت
اً ومعل ةمعلم م استخراج، م ات  وت امالت الثب ا لالمع اخ ألف ة كرونب داخلي باستخدام معادل تساق ال
  .ھذه النتائج) ٣(ويبين جدول رقم . وعليھا كاملةمجال من مجاالت االستبانة  على كل
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  .الفرعية واألداة الكلية معامالت ثبات المجاالت:  )٣(جدول 
  معامل ألفا  المجاالت

  ٠.٨٤  االستراتيجيات السلوكية
  ٠.٧٣  االستراتيجيات المعرفية
  ٠.٩١  االستراتيجيات االنفعالية

  ٠.٩٠  االستبانة الكلية

، وھومناسب للدراسة )٠.٩٠(أن معامل ثبات االستبانة كاملة بلغ ) ٣(يتبين من جدول رقم 
  ) . ٠.٩١-٠.٧٣(حت معامالت الثبات للمجاالت الفرعية ما بين الحالية، كما تراو

  
  متغيرات الدراسة

تراتيجيات  ر أساسي ھو االس ى متغي تعتبر ھذه الدراسة دراسة وصفية مسحية وتشتمل عل
يالتد ين، وھ دى المعلم ائعة ل ية الش ة( :ريس ة، واالنفعالي لوكية، والمعرفي ا ) الس ر عنھ ي يعب والت

  .المعدة لھذا الغرض) االستبانة(ون عليھا على أداة القياس يحصل بالدرجات التي

  : مل الدراسة على أربعة متغيرات ھيكما تشت

  .)ذكر، أنثى(وله مستويان : المعلم جنس .١

الوريوس(ثالثة مستويات وله : ميالمؤھل العل .٢ الوريوس ،بك د البك وم بع ا و ،دبل تير فم ماجس
 .)فوق

  ).جغرافيا، ومواد أخرىتاريخ، و(ثة مستويات وله ثال: التخصص .٣

رة .٤ ه: سنوات الخب ة مستويات  ول ل من (ثالث ر و، سنوات ١٠-٥و سنوات، ٥أق  ١٠من أكث
  ) .سنوات

  
  إجراءات تطبيق الدراسة

  .تم تحديد أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغيرات الدراسة .١

ع  .٢ م توزي تبت قاالس ان إجراءات تطبي ابع الباحث د ت ة الدراسة، وق راد عين ى أف األداة  انات عل
 .على عينة الدراسة

رة الحاس .٣ ي ذاك ات ف غ البيان م تفري ي،ت ائية  ب اآلل ة اإلحص تخدام الحزم ا باس وتحليلھ
)SPSS(؛ وذلك لإلجابة عن أسئلة الدراسة.  
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  المعالجة اإلحصائية

ة تراتيجيات التعليمي ق باالس ة عن السؤال األول المتعل دى  -بھدف اإلجاب ائعة ل ة الش التعلمي
تخراج المتوسطات معلمي الدرا م اس ى ت ية األول ة األساس ي المرحل ة ف ابية سات االجتماعي الحس

  .ألفراد على الفقرات المرتبطة بكل مجال من مجاالت األداةالدرجات واالنحرافات المعيارية 

دى معلمي  -ولإلجابة عن السؤال الثاني المتعلق باالستراتيجيات التعليمية ائعة ل ة الش التعلمي
ار الدراسات اال ائج اختب م استخراج نت م، ت جتماعية في المرحلة األساسية األولى تبعاً لجنس المعل

  .للعينات المستقلة تبعاً للجنس) ت(

ائج  م استخراج نت ع والسؤال الخامس ت ولإلجابة عن كل من السؤال الثالث والسؤال الراب
  .ديةاختبار تحليل التباين األحادي متبوعاً باختبار شيفيه للمقارنات البع

 
  الدراسة ومناقشتھا نتائج

ة بالسؤال األول ائج المتعلق ة :النت تراتيجيات التعليمي ا االس دى معلمي  م ائعة ل ة الش التعلمي
   ؟الدولية من وجھة نظرھم الدراسات االجتماعية في مدارس وكالة الغوث

رة المعيارية ل لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات كل فق
ن الفق ى م ة وعل منتھا أداة الدراس ي تض ةرات الت ا كامل ا وعليھ ن مجاالتھ ال م ل مج ين . ك وتب

  ھذه النتائج) ٦(، )٥(، )٤(الجداول ذوات األرقام 

تھم :  )٤(جدول  ين لدرجة ممارس ديرات المعلم ة لتق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري
  .ياً حسب المتوسط الحسابيلالستراتيجيات السلوكية مرتبة تنازل

 المتوسط   الفقرة الرقم
  الحسابي

 االنحراف 
  المعياري

  درجة 
 الممارسة

 كبيرة ٠.٦٩  ٤.٤٧.أعزز الطالب على اإلجابة المرغوب بھا  ١
 كبيرة ٠.٧٧ ٤.٢٩ .أھتم بتعديل سلوكيات الطلبة غير المرغوب بھا  ٢
ف   ٣ ي مواق وه ف ا تعلم ف م ن توظي ة م ن الطلب أمّك

 كبيرة ٠.٧٢ ٤.٢٣.حياتية جديدة

أول   ٤ تجاباته أوالً ب حة اس دى ص ب بم ّرف الطال أع
 كبيرة ٠.٧٢ ٤.١٦.بشكل مستمر

 كبيرة ٠.٧ ٤.١١ .لة ذات اإلجابات المحددةأستخدم استراتيجية األسئ  ٥
ة   ٦ ائص المختلف ز الخص ى تميي ة عل أدرب الطلب

 كبيرة ٠.٧٥ ٤.١١.للمفھوم الواحد

ب   ٧ ددة تتطل ات مح ى مھم ية إل ادة الدراس زئ الم أج
 كبيرة ٠.٧٣ ٤.١.استجابات محددة

 كبيرة ٠.٧٥ ٤.٠٩.أساعد الطلبة على محاكاة نماذج مرغوب بھا  ٨
دافھم أ  ٩ د أھ ى تحدي ة عل دريب الطلب ى ت ل عل عم

 متوسطة ٠.٧١ ٣.٩٩.المرغوب بتحقيقھا



 "......التعلمية الشائعة لدى  –االستراتيجيات التعليمية "ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٧٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )١(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  )٤(تابع جدول رقم ... 

  المتوسط  الفقرة الرقم
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

  درجة
 الممارسة

ي   ١٠ ا ف ق عليھ ة ومتف ة واقعي ات علمي ى محك تند إل أس
 متوسطة ٠.٧٢ ٣.٩٧.عملية تقويم الطلبة

ام   ١١ د قي ا بع وب بھ ر مرغ رات غي حب مثي وم بس أق
 متوسطة ٠.٧٢ ٣.٨٥.الطالب بالسلوك المناسب

تخدم ا  ١٢ ة أس د الطلب ي تزوي ر ف رض المباش لع
 متوسطة ٠.٨٥ ٣.٧٦.بالمعلومات

ى   ١٣ ؤدي إل أدرب الطلبة على تعلم سلوكيات بسيطة ت
 متوسطة ٠.٩٨ ٣.٥٩.سلوك معقد

از   ١٤ ة إنج ه بغي ع الطلب د م راءات التعاق ف إج أوظ
 متوسطة ٠.٩٢ ٣.٥٢.المھمات الدراسية

ي الم  ١٥ ا ف وب بھ ر المرغ لوكيات غي ل الس ف أھم واق
 متوسطة ١.٢٤ ٢.٩٧.الصفية

متوسطة ٦.٣٥ ٣.٩٥ المجال الكلي

دول  ن الج ر م تراتيجيات ) ٤(يظھ ة لالس ات االجتماعي ي الدراس ة معلم ة ممارس أن درج
ذا المجال من  ديھم في ھ ائعة ل تراتيجيات الش رز االس ا أب السلوكية كانت متوسطة بشكل عام، أم

ة المرغوب : وھياألولى،  انيالفقرات الثموجھة نظرھم فيعبر عنھا ب ى اإلجاب أعزز الطالب عل
ا، أبھا، و وه في وھتم بتعديل سلوكات الطلبة غير المرغوب بھ ا تعلم ة من توظيف م ن الطلب أمّك

أول بشكل مستمر، وأطرح مواقف حياتية جديدة، و أعّرف الطالب بمدى صحة استجاباته أوالً ب
وم الواحد، أدرب الطلأسئلة تحتاج إلى إجابات محددة، و ة للمفھ بة على تمييز الخصائص المختلف

اة  ى محاك ة عل وأجزئ المادة الدراسية إلى مھمات محددة تتطلب استجابات محددة، وأساعد الطلب
ا وب بھ اذج مرغ لوك نم ة الس ون بمالحظ ين يھتم ى أن المعلم ة إل ذه النتيج زى ھ ا تع ، وربم

  .الظاھري، والتعامل معه إما بالتعزيز أو بالتعديل

تھم :  )٥(جدول  ين لدرجة ممارس ديرات المعلم ة لتق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري
  .مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابي المعرفيةلالستراتيجيات 

المتوسط   الفقرة الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الممارسة

أشجع الطلبة على توليد المعرفة الجديدة من خالل   ١
 .حداث التناقض بين خبراتھم السابقة والمعرفة الحاليةإ

 كبيرة ٥.٨٨  ٤.٧٣

أدرب الطلبة على توليد إجابات موحدة للمثير المطروح   ٢
 .عليھم

 كبيرة ٦.١٥ ٤.٥٢

 كبيرة ٠.٨٢ ٤.٣٩ .أوظف األحداث الجارية في المواقف التعليمية  ٣
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 )٥(تابع جدول رقم ... 

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الممارسة

 كبيرة ٣.٦٧ ٤.٣٧ .أساعد الطلبة على تحديد أساليب تعلمھم  ٤
 –أوظف الخرائط المفاھيمية في أثناء عملية التعليم   ٥

 .التعلم
 كبيرة ٠.٧٥ ٤.٣٤

أبدأ بعرض األفكار الرئيسة للموضوع التعليمي في   ٦
 .بداية الحصة

 كبيرة ٠.٧١ ٤.٣٣

أشجع الطلبة على تحري دقة المعلومات والحقائق قبل   ٧
 .إصدار األحكام

 كبيرة ٠.٦٧ ٤.٢٧

 كبيرة ٠.٩٢ ٤.٢٣ س والخرائط في التدريسأوظف األطال  ٨
أشجع الطلبة على توليد أكبر عدد من البدائل للمشكلة   ٩

 .المطروحة
 كبيرة ٠.٧ ٤.٢

الناقد واإلبداعي (التفكير  استراتيجيات تنميةأوظف   ١٠
 ).والتأملي

 كبيرة ٠.٧٢ ٤.١٦

التعلمي بربط أجزائه ببعضھا  - أنھي الموقف التعليمي  ١١
 ً  .بعضا

 كبيرة ٠.٧٤ ٤.١٥

 كبيرة ٠.٧ ٤.١٥ .أستخدم أسلوب العصف الذھني في المواقف التعليمية  ١٢
 كبيرة ٠.٦٥ ٤.١٠ .أستخدم أسلوب حل المشكالت في المواقف التعليمية  ١٣
 كبيرة ٠.٧ ٤.٠٧ .أتيح للطلبة فرصة توليد مفاھيم جديدة  ١٤
أمنح الطلبة الفرصة الكافية للتساؤل واالستقصاء   ١٥

 .لوصول إلى الھدف المرغوبل
 كبيرة ٠.٧٨ ٤.٠٨

أدرب الطلبة على توليد استجابات أصيلة للمثير   ١٦
 .المطروح عليھم

 كبيرة ٠.٦٩ ٤.٠٨

 كبيرة ٠.٨٢ ٤.٠٦ .تتناغم أساليب تعليمي المعرفية مع أساليب تعلم طلبتي  ١٧
 –أبدأ من األمثلة إلى القاعدة في الموقف التعليمي  ١٨

 .التعلمي
 كبيرة ٠.٧٤ ٤.٠٤

التعلمي برسومات توضيحية –أنھي الموقف التعليمي   ١٩
 .مناسبة للطلبة

 كبيرة ٣.٣١ ٤.٠٠

أدرب الطلبة على تخطيط ومراقبة وتقويم أنشطتھم   ٢٠
 .التعلمية

 كبيرة ٠.٧ ٤.٠٠

أرشد طلبتي إلى المواد المرجعية كالمعاجم   ٢١
 ...والموسوعات ومواقع اإلنترنت

 كبيرة ٠.٨٦ ٤.٠٠
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 )٥(تابع جدول رقم ... 

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الممارسة

أكلف الطلبة بعمل ملخصات كتابية أو لفظية حول   ٢٢
 .المعلومات التي يحصلون عليھا

متوسطة ٠.٨٧ ٣.٩٩

التعلمي بعرض مشكلة محيرة  –أبدأ الموقف التعليمي   ٢٣
 .على الطلبة

توسطةم ٠.٧٦ ٣.٩٢

متوسطة ٠.٩ ٣.٨٢ .أنتقل في تعليمي من القاعدة إلى المثال  ٢٤
أيسر للطلبة توظيف إجراءات لتنظيم عمل الذاكرة   ٢٥

 ) .ترميز المعلومات(
متوسطة ٠.٨٤ ٣.٧٦

متوسطة ١.١١ ٣.٣٣ أستخدم أنشطة محوسبة في العملية التعليمية التعلمية  ٢٦
 كبيرة ١٥.٧٠ ٤.١٢  المجال الكلي

دول يظ ن الج ر م تراتيجيات ) ٥(ھ ة لالس ات االجتماعي ي الدراس ة معلم ة ممارس أن درج
ة  المعرفية كانت كبيرة بشكل عام، أما أبرز االستراتيجيات الشائعة لديھم في ھذا المجال من وجھ

ة  :، وھي)٢١-١(األرقام  وتحمل استراتيجية ٢١ نظرھم فكانت د المعرف ى تولي ة عل أشجع الطلب
ى الجديدة من خ ة عل ة، وأدرب الطلب ة الحالي ابقة والمعرف راتھم الس ين خب اقض ب الل إحداث التن

ة،  ة في المواقف التعليمي يھم، وأوظف األحداث الجاري توليد إجابات موحدة للمثير المطروح عل
اء عمل ة في أثن يموأساعد الطلبة على تحديد أساليب تعلمھم، وأوظف الخرائط المفاھيمي ة التعل  –ي

ى أو التعلم، ة عل ة الحصة، وأشجع الطلب بدأ بعرض األفكار الرئيسة للموضوع التعليمي في بداي
دريس،  تحري دقة المعلومات والحقائق قبل إصدار األحكام، وأوظف األطالس والخرائط في الت

ر و ارات التفكي دائل للمشكلة المطروحة، وأوظف مھ ر عدد من الب د أكب ى تولي ة عل أشجع الطلب
ا  د وا(العلي أمليالناق داعي والت ي)إلب ف التعليم ي الموق ه -، وأنھ ربط أجزائ ي ب ھا التعلم ، ببعض

ي  لوب حل المشكالت ف تخدم أس ة، وأس ي المواقف التعليمي ذھني ف لوب العصف ال تخدم أس وأس
أتيح للطلبة فرصة توليد مفاھيم جديدة، وأمنح الطلبة الفرصة الكافية للتساؤل المواقف التعليمية، و
ر واالستقصاء للوص د استجابات أصيلة للمثي ى تولي ة عل ول إلى الھدف المرغوب، وأدرب الطلب

ى  ة إل دأ من األمثل ي، وأب المطروح عليھم، وتتناغم أساليب تعليمي المعرفية مع أساليب تعلم طلبت
يالتعلمي –القاعدة في الموقف التعليمي التعلمي برسومات توضيحية  –، وأنھي الموقف التعليم

ى مناسبة للطلبة، و ي إل ة، وأرشد طلبت أدرب الطلبة على تخطيط ومراقبة وتقويم أنشطتھم التعلمي
ت ع اإلنترن ذه المواد المرجعية كالمعاجم والموسوعات ومواق ين يمارسون ھ دا أن المعلم د ب ، وق

ي يتعرضون  ة المستمرة الت دورات التدريبي االستراتيجيات بدرجة كبيرة، وربما يعود ذلك إلى ال
ذاً لھا، بھدف تزوي ارات حل المشكالت، تنفي ر ومھ ي تنمي التفكي ة الت دھم باالستراتيجيات الفاعل

يم  ودة التعل مان ج ار ض من إط ة ض ا، وخاص ون بھ ي يعمل دارس الت تراتيجية للم ط االس للخط
  .المطبق في المدارس
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تھم :  )٦(جدول  ين لدرجة ممارس ديرات المعلم ة لتق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري
  .مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابي االنفعاليةالستراتيجيات ل

  الفقرة الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الممارسة

 كبيرة ٠.٧٤ ٤.٣٢.أشجع الطلبة على التفاعل اإليجابي فيما بينھم  ١
يرات   ٢ يحات وتفس ى توض ول عل ة بالحص مح للطلب أس

 كبيرة ٤.٢٤٠.٦٦.إضافية حول مثير ما

ة   ٣ نھم بطريق أدرب الطلبة على حل النزاعات الناشئة بي
 كبيرة ٤.٢٤٠.٧٤.مريحة

٤  ً  كبيرة ٤.٢٣٠.٨.أدعم تعاطف الطلبة مع بعضھم بعضا
 كبيرة ٤.٢٠٠.٨١.أعزز النمط القيادي لدى الطلبة  ٥
 كبيرة ٤.١٩٠.٧٩.أعمل على إكساب الطلبة الثقة بأنفسھم  ٦
 كبيرة ٤.١٨٠.٧٥ .فرصة الحديث الذاتي بطريقة إيجابيةأتيح للطلبة  ٧
اط   ٨ وتھم ونق اط ق ة نق ى معرف درة عل ة الق ب الطلب أكس

 كبيرة ٤.١٨٠.٨٣.ضعفھم

أكسب الطلبة القدرة على تحويل االنفعاالت السلبية إلى   ٩
 كبيرة ٤.١٥٠.٧٤.انفعاالت إيجابية

ى أدرب الطلبة على إرجاع أسباب نجاحھم أو ف  ١٠ لھم إل ش
 كبيرة ٤.١٥٠.٧٥.قدراتھم الذاتية

ة  ١١ ة في المواقف التعليمي  –أسند للطلبة لعب أدوار متباين
 كبيرة ٤.٠٦٠.٨٢.التعلمية

ق   ١٢ فية لتحقي ة الص ي الغرف اوني ف تعلم التع ف ال أوظ
 كبيرة ٤.٠٣٠.٩١.أھداف مرغوبة

متوسطة ٣.٩٩٠.٨٨.أسھم في تنمية تحكم الطلبة في انفعاالتھم  ١٣
ة  ١٤ ة –أوزع على مجموعات الصف مھمات تعليمي تعلمي

متوسطة ٣.٩٧٠.٨٥.متنوعة

ا   ١٥ اظرات فيم راء المن ة إلج ة للطلب ة الكافي يح الفرص أت
متوسطة ٣.٨٩٠.٨٥.بينھم

  كبيرة ٤.١٥٧.٨٥ المجال الكلي

دول  ن الج ر م ي الد أن) ٦(يظھ ة معلم ة ممارس تردرج ة لالس ات االجتماعي اتيجيات راس
من وجھة المجال ھذا في الشائعة لديھم االستراتيجيات  االنفعالية كانت كبيرة بشكل عام، أما أبرز

رھم  ت فنظ تراتيجية) ١٢(كان ام  اس ل األرق ي)١٢-١(وتحم ل : ، وھ ى التفاع ة عل جع الطلب أش
ر ا،  اإليجابي فيما بينھم، وأسمح للطلبة بالحصول على توضيحات وتفسيرات إضافية حول مثي م

وأدرب الطلبة على حل النزاعات الناشئة بينھم بطريقة مريحة، وأدعم تعاطف الطلبة مع بعضھم 
ة  يح للطلب بعضاً، وأعزز النمط القيادي لدى الطلبة، وأعمل على إكساب الطلبة الثقة بأنفسھم، وأت
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وتھم  اط ق ة نق ى معرف درة عل ة الق ة، وأكسب الطلب ة إيجابي ذاتي بطريق ديث ال اط فرصة الح ونق
ة، وأدرب  االت إيجابي ى انفع لبية إل االت الس ل االنفع ى تحوي درة عل ة الق ضعفھم، وأكسب الطلب
ة  ة لعب أدوار متباين الطلبة على إرجاع أسباب نجاحھم أو فشلھم إلى قدراتھم الذاتية، وأسند للطلب

ة ف التعليمي ي المواق فية لتحق –ف ة الص ي الغرف اوني ف تعلم التع ة، وأوظف ال داف التعلمي ق أھ ي
  .مرغوبة

ذا السؤاليمكن عزو عموماً و ا، استسھال توظيف  نتيجة ھ ى مجموعة من العوامل منھ إل
ي  اھج الدراسية الت ة المن ى طبيع ات، إضافة إل االستراتيجيات السلوكية من قبل المعلمين والمعلم

و ا يمكن أن يك ن لمؤسسات تعج باالستراتيجيات السلوكية وبالتالي تفرض نفسھا على المعلم، كم
ة باألسرة  ذه المؤسسات ممثل تند ھ ا تس اً م ام؛ إذ غالب ذا المق ي ھ ارز ف ة دور ب ئة االجتماعي التنش

لطوي نمط الس ى ال ة إل الي تبنّ ،والمدرس ئة وبالت ة التنش ي عملي لوكية ف تراتيجيات الس ي االس
ة الغوث الد دارس وكال ة في م نظم والسياسات المتبع أثير االجتماعية، ويمكن أن يكون لل ة ت ولي

رار اذ الق ة اتخ ق بھرمي ا يتعل ذ. واضح فيم ائج ھ ق نت ة وتتف ائج دراس ع نت ة م ة ه الدراس طالفح
دة  ن )٢٠٠٨(والخوال ا م اوني كانت تعلم التع ذھني وال تراتيجيتي العصف ال ي أظھرت أن اس ، الت

 . أكثر االستراتيجيات ممارسة لدى معلمي التربية االجتماعية والوطنية

انيائج المتعالنت ؤال الث ة بالس توى  :لق د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج   ھ
)= تراتيجيات ) ٠.٠٥ تھم لالس ة ممارس ة لدرج ات االجتماعي ي الدراس ديرات معلم ي تق ف

  لجنس؟متغير االتعلمية تعزى ل التعليمية

ة  ديرلإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري  اتلتق
ة  لدرجة ممارستھم لالستراتيجيات التعليميةالمعلمين  ا كامل م التعلمية وعليھ م، ث اً لجنس المعل تبع

ين المتوسطات) ت(استخرجت نتائج اختبار  ين . للعينات المستقلة للكشف عن داللة الفروق ب ويب
  .ھذه النتائج) ٧(جدول رقم 
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 معلمي الدراسات االجتماعيةلتقديرات ية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار:  )٧(جدول 
للعينات ) ت(ائج اختبار تبعاً لجنس المعلم ونت التعلمية -لدرجة ممارستھم لالستراتيجيات التعليمية
  .المستقلة لداللة الفروق بين المتوسطات

 العدد الجنس المجال
المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

  قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

  راتيجيات السلوكيةاالست
  ٧.٤٦ ٦٠.٠٠  ٤٤ ذكر

٠.٢٤٠  ١.١٩ 
 ٤.٥٩ ٥٨.٣٩  ٣٦ أنثى

  االستراتيجيات المعرفية
 ١٦.٣٢ ١٠٦.٨٠  ٤٤ ذكر

-٠.٧٩٥  ٠.٢٦  
 ١٥.٢٤ ١٠٧.٧٢  ٣٦ أنثى

  االستراتيجيات االنفعالية
 ٨.٠٤  ٦١.٧٥  ٤٤ ذكر

-٠.٥٩٦  ٠.٥٣ 
 ٧.٦٩  ٦٢.٦٩  ٣٦ أنثى

  األداة كاملة
 ٢٨.٣٦ ٢٢٨.٥٥  ٤٤ ذكر

-٠.٩٦٥ ٠.٠٤٤ 
  ٢٣.٣٨ ٢٢٨.٨١  ٣٦ أنثى

م ي دول رق ن ج ظ م ة ) ٧(الح توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ود ف دم وج ع
)≥αين ) ٠.٠٥ ة ب ي الدراسات االجتماعي ن معلم ال م ل مج ى ك م عل ي آرائھ اث ف ذكور واإلن ال

لداللة الفروق بين المتوسطات  )ت(مجاالت أداة الدراسة وعلى المجاالت مجتمعة، إذ كانت قيمة 
 ً ة إحصائيا ر دال ين وال. غي ن المعلم الً م ى أن ك ة إل ذه النتيج زى ھ ن أن تع ون ويمك ات يتلق معلم
ةتامدارس وكالة الغوث حول االستر يتدريباً متشابھاً ف تم -يجيات التعليمي ة، وت ابعتھم  التعلمي مت

التي ) ٢٠٠٥(تيجة مع نتيجة دراسة خريشة كما تتفق ھذه الن. من قبل المشرفين التربويين أنفسھم
ذاتي  تعلم ال ات ال ين لكفاي ة إحصائية في درجة ممارسة المعلم روق ذات دالل بينت أنه ال توجد ف

  .تعزى الجنس

د مستوى : ؤال الثالثالنتائج المتعلقة بالس ة إحصائية عن روق ذات دالل   =(ھل توجد ف
ات االجتماعي )٠.٠٥ ي الدراس ديرات معلم ي تق ةف تراتيجيات التعليمي تھم لالس ة ممارس  ة لدرج

ة تعزى ل ر االتعلمي ا (لمؤھل العلمي متغي تير فم الوريوس، وماجس د البك وم بع الوريوس، ودبل بك
  ؟)فوق

ديرات  ة لتق لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري
ةمعلمي الدراسات االجتماعية لدرجة ممارستھم ل ى كل مجال  الستراتيجيات التعليمي ة عل التعلمي

م اً للمؤھل العلمي للمعل ة تبع ا كامل م . من مجاالت أداة الدراسة وعليھ ين جدول رق ذه ) ٨(ويب ھ
  .النتائج
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المعلمين على كل مجال من :  )٨(جدول 
  .لة تبعاً للمؤھل العلمي للمعلممجاالت أداة الدراسة وعليھا كام

المتوسط   العدد  المستوى  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  االستراتيجيات السلوكية

 ٦.١٠ ٥٨.٧٠ ٥٤  بكالوريوس
 ٦.٩٣ ٦١.٧٧ ١٣  دبلوم بعد البكالوريوس
 ٦.٦٨ ٥٩.١٥ ١٣  ماجستير فما فوق
 ٦.٣٥ ٥٩.٢٨ ٨٠  المجال كامالً

  ةاالستراتيجيات المعرفي

 ١٥.١٣ ١٠٤.٨٧ ٥٤  بكالوريوس
 ٢٠.٨٢ ١١٥.١٥ ١٣  دبلوم بعد البكالوريوس
 ٨.٨٢ ١٠٩.٣٨ ١٣  ماجستير فما فوق
 ١٥.٧٠ ١٠٧.٢١ ٨٠  المجال كامالً

  االستراتيجيات االنفعالية

 ٨.٠٦ ٦٠.٦١ ٥٤  بكالوريوس
 ٥.١٣ ٦٥.٥٤ ١٣  دبلوم بعد البكالوريوس
 ٧.٦٩ ٦٥.١٣ ١٣  ماجستير فما فوق

 ٧.٨٥ ٦٢.١٨ ٨٠  لمجال كامالًا

  األداة كاملة

 ٢٥.٧٥ ٢٢٤.٠٩ ٥٤  بكالوريوس
 ٢٧.٩٢ ٢٤٢.٤٦ ١٣  دبلوم بعد البكالوريوس
 ٢٠.٩٥ ٢٣٣.٨٥ ١٣  ماجستير فما فوق
 ٢٦.٠٨ ٢٢٨.٦٦ ٨٠  المجاالت مجتمعة

م  دول رق ن ج ر ) ٨(يالحظ م اً لمتغي ابية وفق ين المتوسطات الحس ة ب روق ظاھري ود ف وج
ادي المؤھ اين األح ل التب ائج تحلي تخراج نت م اس روق ت ذه الف ة ھ اديمي، وللكشف عن دالل ل األك

ANOVA ھذه النتائج) ٩(ويبين جدول رقم . للكشف عن داللة الفروق بين المتوسطات.  

أثير المؤھل العلمي في :  )٩(جدول  ة ت اين األحادي للكشف عن دالل ل التب ديرات نتائج تحلي تق
  .التعلمية -لدرجة ممارستھم لالستراتيجيات التعليمية جتماعيةمعلمي الدراسات اال

  المجال
مصادر 
  التباين

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة
  ف

مستوى 
  الداللة

االستراتيجيات 
 السلوكية

بين
 ٤٩.٣٥ ٢.٠٠  ٩٨.٦٩ المجموعات

داخل ٠.٣٠  ١.٢٣
 ٤٠.٠٤ ٧٧.٠٠ ٣٠٨٣.٢٦ المجموعات
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 )٩(بع جدول رقم تا... 

  المجال
مصادر 
  التباين

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة
  ف

مستوى 
  الداللة

االستراتيجيات 
 المعرفية

بين
 ٦٠٠.٦٤ ٢.٠٠ ١٢٠١.٢٨ المجموعات

داخل ٠.٠٩ ٢.٥٣
 ٢٣٧.٢٥  ٧٧.٠٠ ١٨٢٦٨.١٠ المجموعات

االستراتيجيات 
 االنفعالية

بين
 ٢٠٣.٣٦ ٢.٠٠ ٤٠٦.٧٢ المجموعات

داخل ٠.٠٣ *٣.٥١
 ٥٧.٩٦ ٧٧.٠٠ ٤٤٦٢.٨٣ المجموعات

  األداة كاملة

بين
 ١٩٧٦.٢١ ٢.٠٠ ٣٩٥٢.٤٣ المجموعات

داخل ٠,٠٥  *٣.٠٦
 ٦٤٦.٢٥ ٧٧.٠٠ ٤٩٧٦١.٤٦ المجموعات

  .)α٠.٠٥≤(ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة   *

م  دول رق ن ج ظ م ة إح) ٩(يالح روق ذات دالل ود ف ة وج توى الدالل د مس ائية عن ص
)≥αوعليھا مجتمعة تعزى للمؤھل العلمي، إذ كانت  االستراتيجيات االنفعاليةعلى مجال ) ٠.٠٥

وللكشف عن مصدر ھذه الفروق تم استخراج نتائج اختبار . منھمادالة إحصائياً في كل ) ف(قيمة 
  .النتائجھذه ) ١٠(ويبين جدول رقم  للمقارنات البعدية،) LSD(أقل فرق دال 

للمقارنات البعدية على كل مجال من مجاالت  )LSD(أقل فرق دال نتائج اختبار :  )١٠(جدول 
  .األداة وعليھا كاملة

 بكالوريوس  مستويات المتغير  المجال
دبلوم بعد 
 البكالوريوس

ماجستير 
  فما فوق

 االستراتيجيات االنفعالية
  *٤.٧٠-  *٤.٩٣-  -  بكالوريوس
  ٠.٢٣  -    يوسدبلوم بعد البكالور

  األداة كاملة
  ٩.٧٥-  *١٨.٣٧-  -  بكالوريوس

  ٨.٦٢  -    دبلوم بعد البكالوريوس

  .)α٠.٠٥≤(ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة   *

كانت الفروق دالة  بمجال االستراتيجيات االنفعاليةأنه فيما يتعلق ) ١٠(يتبين من جدول رقم 
 ً ين  إحصائيا ھادة آراء معلمي الدراسات االجتب ة ش الوريوس، وحمل ھادة البك ة ش ن حمل ة م ماعي

د  دبلوم بع ون شھادة ال ذين يحمل ة ال الدبلوم بعد البكالوريوس، لصالح معلمي الدراسات االجتماعي
ين  ذلك ب الوريوس، وك ةآراء البك ات االجتماعي ي الدراس الوريوس،  معلم ھادة البك ة ش ن حمل م
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وق، لصالح المعل ا ف وقوحملة شھادة الماجستير فم ا ف ون شھادة الماجستير فم ذين يحمل ين ال . م
ين من الدراسة ألداة ذلك الحال بالنسبة وك ين آراء المعلم كاملة، فقد كانت الفروق دالة إحصائياً ب

ھادة  ة ش الوريوس، وحمل ھادة البك ة ش الوريوسحمل د البك دبلوم بع ذين ال ين ال الح المعلم ، لص
   .الدبلوم بعد البكالوريوسيحملون شھادة 

ون و ى يكون يمكن أن تعزى ھذه النتيجة إلى أن المعلمين من مستويات المؤھل العلمي األعل
ا تعليماً نظامياً حولھا،  حيث يتلقون أكثر اطالعاً على المتغيرات ومواكبة للمستجدات التربوية كم

دورة  أن معلمي الدراسات االجتماعية من حملة شھادة البكالوريوس في وكالة الغوث يخضعون ل
وي ت ل ترب وي(أھي وم ترب ات  ،)دبل تراتيجيات والممارس ق واالس اب الطرائ ن اكتس نھم م يمك

ة،  ة الفاعل ذلك التربوي الوريوس وب د البك اً بع ون دبلوم ن يحمل إن م ي ف ارة ف درة ومھ ر ق م أكث ھ
احثْين دراسات  .ممارسة ھذه االستراتيجيات وتجريبھا في غرفة الصف ھذا، ولم تقع بين يدي الب

  .ذا المتغير لمقارنة النتائج بھاتناولت ھ

ع ؤال الراب ة بالس ائج المتعلق توى : النت د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج   ھ
)=  تراتيجيات  )٠.٠٥ تھم لالس ة ممارس ة لدرج ات االجتماعي ي الدراس ديرات معلم ي تق ف

  لتخصص؟متغير االتعلمية تعزى ل التعليمية

ديرات لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج  ة لتق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري
التعلمية على كل مجال  –معلمي الدراسات االجتماعية لدرجة ممارستھم لالستراتيجيات التعليمية

  .ھذه النتائج) ١١(ويبين جدول رقم . من مجاالت أداة الدراسة وعليھا كاملة تبعاً لتخصص المعلم

دول  ابية:  )١١(ج طات الحس ديرات  المتوس ة لتق ات المعياري ات واالنحراف ي الدراس معلم
  على كل مجال من مجاالت أداة الدراسة وعليھا كاملة تبعاً لتخصص المعلم االجتماعية

المتوسط   العدد  المستوى  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  االستراتيجيات السلوكية

 ٦.٤٦  ٥٨.٤٣  ٣٧  تاريخ
 ٦.٧٩ ٦٠.٧٣  ٣٠  جغرافيا
 ٤.٤٦ ٥٨.٣١ ١٣  خرىمواد أ

 ٦.٣٥  ٥٩.٢٨ ٨٠  المجال كامالً

  االستراتيجيات المعرفية

 ١٩.٥٩ ١٠٩.١٦  ٣٧  تاريخ
 ١١.٦١ ١٠٨.٠٠  ٣٠  جغرافيا

 ٨.٥٣ ٩٩.٨٥ ١٣  مواد أخرى
 ١٥.٧٠ ١٠٧.٢١  ٨٠  المجال كامالً
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 )١١(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   العدد  المستوى  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  يالمعيار

  االستراتيجيات االنفعالية

 ٨.٥١ ٦٢.٨٦ ٣٧  تاريخ
 ٧.٠٤ ٦٢.٣٧ ٣٠  جغرافيا

 ٧.٨٢ ٥٩.٧٧ ١٣  مواد أخرى
 ٧.٨٥ ٦٢.١٨ ٨٠  المجال كامالً

  األداة كاملة

 ٣٠.٨٣ ٢٣٠.٤٦ ٣٧  تاريخ
 ٢٢.٢٢ ٢٣١.١٠ ٣٠  جغرافيا

 ١٦.٨١ ٢١٧.٩٢ ١٣  مواد أخرى
 ٢٦.٠٨  ٢٢٨.٦٦ ٨٠  المجاالت مجتمعة

اً ) ١١(حظ من جدول رقم يال ابية وفق تخصص وجود فروق ظاھرية بين المتوسطات الحس
اين األحادي المعلم ل التب ائج تحلي م استخراج نت روق ت  )ANOVA(، وللكشف عن داللة ھذه الف

  .ھذه النتائج) ١٢(ويبين جدول رقم . للكشف عن داللة الفروق بين المتوسطات

دول  اين ا:  )١٢(ج ل التب ائج تحلي أثير نت ة ت ادي للكشف عن دالل ي  ينالمعلم اتتخصصألح ف
  .التعلمية -ستراتيجيات التعليميةلال لدرجة ممارستھم تقديرھم

  مصادر التباين  المجال
مجموع 
  المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
  ف

مستوى 
  الداللة

االستراتيجيات 
 السلوكية

بين
 ٥١.١٢ ٢  ١٠٢.٢٣ المجموعات

اخلد ٠.٢٨ ١.٢٨
 ٤٠.٠٠ ٧٧ ٣٠٧٩.٧٢ المجموعات

االستراتيجيات 
 المعرفية

بين
٤٣٢.٣٣ ٢ ٨٦٤.٦٧ المجموعات

داخل ٠.١٧ ١.٧٩
٢٤١.٦٢ ١٨٦٠٤.٧٢٧٧ المجموعات

االستراتيجيات 
 االنفعالية

بين
 ٤٦.٩٨ ٢ ٩٣.٩٥ المجموعات

داخل ٠.٤٧ ٠.٧٦
 ٦٢.٠٢ ٧٧ ٤٧٧٥.٦٠ المجموعات

  األداة كاملة

بين
٨٩٨.٥٤ ٢ ١٧٩٧.٠٨ جموعاتالم

داخل ٠.٢٧ ١.٣٣
٦٧٤.٢٤ ٥١٩١٦.٨١٧٧ المجموعات
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م  دول رق ن ج ة ) ١٢(يالحظ م توى الدالل د مس ة إحصائية عن روق ذات دالل ود ف دم وج ع
)≥αة تعزى  -على كل مجال من مجاالت االستراتيجيات التعليمية) ٠.٠٥ التعلمية وعليھا مجتمع

  . غير دالة إحصائياً في كل منھا) ف( لتخصص المعلم، إذ كانت قيمة
ة المطروحة في أداة  ة التعلمي تراتيجيات التعليمي ى أن االس ذه النتيجة إل ويمكن أن تعزى ھ
لح  ة تص تراتيجيات عام ا اس ة ولكنھ ات االجتماعي واد الدراس ى م رة عل ت مقتص ة ليس الدراس

ا وتعرف ين بغض  للتدريس والتعلم في كافة المواد الدراسية، وقد تعرض لھ ع المعلم ا جمي عليھ
ه ال ) ٢٠٠٥(وتتفق ھذه النتيجة مع نتيجة دراسة خريشة  ،النظر عن تخصصاتھم ي بينت أن الت

ي تعلم  توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة معلم ات ال ة لكفاي الدراسات االجتماعي
  .الذاتي تعزى التخصص

ؤال  ة بالس ائج المتعلق امسالنت روق : الخ د ف ل توج توىھ د مس ائية عن ة إحص    ذات دالل
)=  تراتيجيات ) ٠.٠٥ تھم لالس ة ممارس ة لدرج ات االجتماعي ي الدراس ديرات معلم ي تق ف

  ؟عدد سنوات الخبرةمتغير التعلمية تعزى ل –التعليمية
ديرات  ة لتق لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري

التعلمية على كل مجال  –جتماعية لدرجة ممارستھم لالستراتيجيات التعليميةمعلمي الدراسات اال
م رة المعل دد سنوات خب اً لع ة تبع ا كامل م . من مجاالت أداة الدراسة وعليھ ين جدول رق ) ١٣(ويب

  .ھذه النتائج
دول  ديرات :  )١٣(ج ة لتق ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس ات المتوس ي الدراس معلم

  على كل مجال من مجاالت أداة الدراسة وعليھا كاملة تبعاً لعدد سنوات خبرة المعلم االجتماعية

المتوسط   العدد  المستوى  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  االستراتيجيات السلوكية

 ٨.٣١ ٥٧.٠٠  ١٣ سنوات٥أقل من
 ٥.٠٦ ٥٩.٧٤ ٢٧ سنوات١٠-٥

 ٦.٤٢ ٥٩.٧٠ ٤٠ سنوات١٠أكثر من
 ٦.٣٥ ٥٩.٢٨ ٨٠ امالًالمجال ك

  االستراتيجيات المعرفية

 ٢٣.٦٣ ١٠٤.٣١ ١٣ سنوات٥أقل من
 ١٣.٤٩ ١٠٧.٨١ ٢٧ سنوات١٠-٥

 ١٤.٢٤ ١٠٧.٧٥ ٤٠ سنوات١٠أكثر من
 ١٥.٧٠ ١٠٧.٢١ ٨٠ المجال كامالً

  االستراتيجيات االنفعالية

 ٧.٩٧ ٥٧.٧٧ ١٣ سنوات٥أقل من
 ٧.٢٠ ٦٢.١١ ٢٧ سنوات١٠-٥

 ٧.٨٨ ٦٣.٦٥ ٤٠ سنوات١٠كثر منأ
 ٧.٨٥ ٦٢.١٨ ٨٠ المجال كامالً

  األداة كاملة

 ٣٦.٢٣ ٢١٩.٠٨ ١٣ سنوات٥أقل من
 ٢٢.٦٤ ٢٢٩.٦٧ ٢٧ سنوات١٠-٥

 ٢٤.٣٨ ٢٣١.١٠ ٤٠ سنوات١٠أكثر من
 ٢٦.٠٨ ٢٢٨.٦٦ ٨٠ المجال كامالً
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م  ين المتوسطات ) ١٣(يالحظ من جدول رق ة ب روق ظاھري روجود ف اً لمتغي ابية وفق  الحس
م رة المعل نوات خب دد س اين ع ل التب ائج تحلي تخراج نت م اس روق ت ذه الف ة ھ ن دالل ، وللكشف ع

ين المتوسطات ANOVAاألحادي  روق ب ة الف م . للكشف عن دالل ين جدول رق ذه ) ١٤(ويب ھ
  .النتائج

نوا:  )١٤(جدول  م في نتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن داللة تأثير عدد س رة المعل ت خب
  التعلمية  -تقديرات المعلمين لدرجة ممارستھم لالستراتيجيات التعليمية

  مصادر التباين  المجال
  مجموع
  المربعات

درجات 
  الحرية

  متوسط
  المربعات

  قيمة
  ف

 مستوى
  الداللة

االستراتيجيات 
 السلوكية

بين 
  المجموعات

٤٠.١٨ ٢  ٨٠.٣٦ 
٠.٣٧ ١.٠٠ 

داخل 
  المجموعات

٤٠.٢٨ ٧٧ ٣١٠١.٥٩ 

االستراتيجيات 
 المعرفية

بين 
  المجموعات

٦٥.٥٢ ٢ ١٣١.٠٤ 
٠.٧٧ ٠.٢٦ 

داخل 
  المجموعات

١٥١.١٥  ٧٧ ١٩٣٣٨.٣٤ 

االستراتيجيات 
 االنفعالية

بين 
  المجموعات

١٦٩.٧٤ ٢ ٣٣٩.٤٨ 
٠.٠٦ ٢.٨٩ 

داخل 
  المجموعات

٥٨.٨٣ ٧٧ ٤٥٣٠.٠٧ 

  األداة كاملة

بين 
  المجموعات

٧٢٩.٦٨ ٢ ١٤٥٩.٣٦ 
٠.٣٥ ١.٠٨ 

داخل 
  المجموعات

٦٧٨.٦٢ ٧٧ ٥٢٢٥٤.٥٢ 

م  دول رق ن ج ة ) ١٤(يالحظ م توى الدالل د مس ة إحصائية عن روق ذات دالل ود ف دم وج ع
)≥αة تعزى  -على كل مجال من مجاالت االستراتيجيات التعليمية) ٠.٠٥ التعلمية وعليھا مجتمع

اغير دا) ف(لعدد سنوات خبرة المعلم، إذ كانت قيمة  ة إحصائياً في كل منھ ويمكن أن تعزى . ل
ة،  اء الخدم ة في أثن رامج تدريبي دامى والجدد يخضعون لب ھذه النتيجة إلى أن المعلمين جميعاً الق

ة القضايا المستج ى كاف دريبھم عل ل لت ة ومشاغل ودورات تأھي ة، من ورشات تدريبي دة والحديث
رفتھموھذا يؤدي إلى تكافئ ا ھم فيما بينھم من حيث مع تھم لھ تراتيجيات وممارس ذه االس ذا،  .بھ ھ

  .ولم تقع بين يدي الباحثْين دراسات تناولت ھذا المتغير لمقارنة النتائج بھا
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  التوصيـــات

  : في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة، فقد تم صوغ التوصيات اآلتية

 نھم، وخاصة في المجال التعلمية األقل شيوعاً بي -توعية المعلمين باالستراتيجيات التعليمية
ل اري، مث ي والمھ ت :المعرف ات راس تراتيجية البرمجي ذاكرة، واس ل ال يم عم اتيجيات تنظ

  .المحوسبة

  تھم اراتھم وممارس ة مھ الوريوس لتنمي ة شھادة البك ين من حمل ة للمعلم عقد ورشات تدريبي
  .، وبخاصة االستراتيجيات االنفعاليةالستراتيجيات التعليم والتعلم

 ةإجراء ا تراتيجيات التعليمي د من البحوث الستقصاء االس ائعة في  -لمزي ة الش واد التعلمي م
  . كاللغة العربية واإلنجليزية والرياضيات والعلوم  دراسية أخرى

  وي في المواقف العمل على اختبار فاعلية االستراتيجيات الحديثة التي يطرحھا األدب الترب
  . نات متباينةالتعلمية المختلفة وعلى عي –التعليمية 

  
  واألجنبية المراجع العربية

 وب و، يعق و حل ق .أب ي، توفي ي .ومرع ة، عل دريس ). ٢٠٠٤( .وخريش رق ت اھج وط من
  .الجامعة العربية المفتوحة: الكويت -، الصفاة)١ط. (الدراسات االجتماعية

 عمان، مكتبة دار)٤ط(، الرياضيات مناھجھا وأصول تدريسھا). ١٩٩٧( .أبو زينة، فريد ، 
  .الفرقان

 ر دي، عم دريس). ٢٠٠٥( .األحم تراتيجيات الت وير اس روع تط ة . مش المملك
  .وزارة التربية والتعليم:  العربيةالسعودية

 ا .والعبسي، محمد .ونوفل، محمد .الحيلة، محمد ان .والسلطي، نادي اش، حن ). ٢٠٠٥( .وھم
ات في مدارس وكالة الغوث التعلمية الشائعة لدى المعلمين والمعلم -االستراتيجيات التعليمية

ويين ديرين والمشرفين الترب ين والم ة نظر المعلم ة عمل . الدولية في األردن من وجھ ورق
ران  ٢٨ ،)نظرة مستقبلية(المؤتمر األول لوكالة الغوث الدولية مقدمة إلى  ، في ٢٠٠٥حزي

  .مسرح كلية تدريب عمان

 ة مستوى ممارسة معلمي الدراسات ا"). ٢٠٠٥( .خريشة، علي ة الثانوي ة للمرحل الجتماعي
ذاتي تعلم ال ات ال بعض كفاي ي األردن ل ات، . "ف وث والدراس ة للبح ة مؤت    .)٢( ٢٠مجل

١٠٨-٧٩ .  

  دة، ناصر د والخوال ة ). ٢٠٠٨(طالفحة، حام ة والوطني ة االجتماعي ممارسة معلمي التربي
ر  ارات التفكي ة مھ تراتيجيات تنمي ي األردن الس ي ف يم األساس ة التعل ا لمرحل ديرھم لھ وتق
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ا ي يواجھونھ عوبات الت ات . والص ة والدراس وم التربوي عود للعل ك س ة المل ة جامع مجل
  .٢٥-١ .)٣( ٢٢اإلسالمية، 

 د ي، محم ھا). ٢٠٠٢( .الطيط ق تدريس دافھا، طرائ ا، أھ ة، طبيعتھ ات االجتماعي . الدراس
  .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة: عمان .)١ط(

 د اوي، محم ة. )٢٠٠٧( .قط دريس الدراسات االجتماعي ان .)١ط. (طرق ت ر : عم دار الفك
  .ناشرون وموزعون

 دى "). ١٩٩٨( .مطالقة، سوزان داعي ل ر اإلب ة التفكي ذھني في تنمي ر أسلوب العصف ال أث
امن والتاسع األساسي ة اليرموك، . "طلبة الصف الث ر منشورة، جامع تير غي الة ماجس رس

  .إربد، األردن

 ان امج تعليمي". )٢٠٠٤( .مطر، جيھ ر برن الي  -أث ذكاء االنفع ة ال ى نظري تند إل تعلمي مس
امس  فين الخ ي الص دوانيين ف ة الع دى الطلب ف ل ة العن ذكاء ودرج ذا ال توى ھ ى مس عل

  . رسالة دكتوراة غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان ."والسادس

 ة –أثر برنامج تعليمي " .)٢٠٠٤( .نوفل، محمد ى نظري تند إل اد في  تعلمي مس داع الج اإلب
رى ة اليس يطرة الدماغي ن ذوي الس ة م ة الجامع دى طلب ة ل ة العقلي ة الدافعي الة  ."تنمي رس
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  المالحق

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  وكالة الغوث -كلية العلوم التربوية

  

  ، المعلمةمعزيزي المعل

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

  :في مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن بعنوانبدراسة مسحية  انيقوم الباحث

التعلمية الشائعة لدى معلمي الدراسات االجتماعية في المرحلة األساسية العليا في  –االستراتيجيات التعليمية 
  .مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن من وجھة نظرھم أنفسھم

ا  انبما يعھد انويأمل منك الباحث ة صادقة في تطوير البحث، وبم فيك من خبرة ودراية وأمانة علمية، ورغب
ارة  ادھماكتسبته من خبرات أن تزو ل إجراًء أو ) ×(برأيك بوضع إش ي تمث تبانة الت رات االس رة من فق ام كل فق أم

  .مجموعة من إجراءات االستراتيجية، ووضعھا في الخانة المناسبة ؛ تبعاً لدرجة توافرھا لديك

  

  :معلومات أساسية

  :في المربع المناسب فيما يلي ) ×(يرجى وضع إشارة 

 أنثى         ذكر             : الجنس -١

  .ماجستير فما فوق   دبلوم بعد البكالوريوس  بكالوريوس     دبلوم كلية مجتمع    :المؤھل العلمي -٢

  .سنوات) ١٠(أكثر من    .سنوات) ١٠ – ٥(من   .نواتس) ٥(أقل من  :  سنوات الخبرة -٣

  غير ذلك   جغرافية         تاريخ       :     التخصص -٤

  الباحثان

  وصــف االستراتيجيــة  الرقم
  أوافق بدرجة

  مرتفعة 
  جدا

  قليلة  متوسطة  عةمرتف
قليلة 
  جدا

           .أعزز الطالب على اإلجابة المرغوب بھا   -١
           .أھتم بتعديل سلوكيات الطلبة غير المرغوب بھا  -٢

٣-  
ة ي مواقف حياتي وه ف ا تعلم ن توظيف م ة م ن الطلب أمّك

 .جديدة
          

٤-  
أول بشكل تجاباته أوالً ب دى صحة اس أعّرف الطالب بم

 .مستمر
          

           .أستخدم استراتيجية األسئلة ذات اإلجابات المحددة  -٥

٦-  
وم  ة للمفھ ائص المختلف ز الخص ى تميي ة عل أدرب الطلب

 .الواحد 
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  وصــف االستراتيجيــة  الرقم
  أوافق بدرجة

  مرتفعة 
  جدا

  قليلة  متوسطة  مرتفعة
قليلة 
  جدا

٧-  
ب  ددة تتطل ات مح ى مھم ية إل ادة الدراس زئ الم أج

 .استجابات محددة
          

           .أساعد الطلبة على محاكاة نماذج مرغوب بھا  -٨

٩-  
دافھم المرغوب  د أھ ى تحدي أعمل على تدريب الطلبة عل

 .بتحقيقھا
          

١٠-  
ة  ا في عملي ة ومتفق عليھ أستند إلى محكات علمية واقعي

 .تقويم الطلبة
          

١١-  
ام د قي ا بع ر مرغوب بھ رات غي الطالب  أقوم بسحب مثي

 .بالسلوك المناسب
          

           .أستخدم العرض المباشر في تزويد الطلبة بالمعلومات  -١٢

١٣-  
أدرب الطلبة على تعلم سلوكيات بسيطة تؤدي إلى سلوك 

 .معقد
          

ة إنجاز المھمات   -١٤ ه بغي أوظف إجراءات التعاقد مع الطلب
 .الدراسية

          

           .بھا في المواقف الصفيةأھمل السلوكيات غير المرغوب   -١٥
أشجع الطلبة على توليد المعرفة الجديدة من خالل إحداث   -١٦

 .التناقض بين خبراتھم السابقة والمعرفة الحالية
          

ر المطروح   -١٧ أدرب الطلبة على توليد إجابات موحدة للمثي
 .عليھم

          

           .أوظف األحداث الجارية في المواقف التعليمية  -١٨
           .أساعد الطلبة على تحديد أساليب تعلمھم  -١٩
يم   -٢٠ ة التعل اء عملي ي أثن ة ف رائط المفاھيمي ف الخ  –أوظ

 .التعلم
          

أبدأ بعرض األفكار الرئيسة للموضوع التعليمي في بداية   -٢١
 .الحصة

          

ل   -٢٢ ائق قب ة المعلومات والحق ى تحري دق ة عل أشجع الطلب
 .إصدار األحكام

          

           أوظف األطالس والخرائط في التدريس  -٢٣
كلة   -٢٤ دائل للمش ن الب دد م ر ع د أكب ى تولي ة عل أشجع الطلب

 .المطروحة
          

ر   -٢٥ ة التفكي تراتيجيات تنمي ف اس داعي (أوظ د واإلب الناق
 ).والتأملي

          

ي  -٢٦ ي الموقف التعليم ه ببعضھا  -أنھ ربط أجزائ ي ب التعلم
 ً  .بعضا

          

           .ستخدم أسلوب العصف الذھني في المواقف التعليميةأ  -٢٧
           .أستخدم أسلوب حل المشكالت في المواقف التعليمية  -٢٨
           .أتيح للطلبة فرصة توليد مفاھيم جديدة  -٢٩
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  وصــف االستراتيجيــة  الرقم
  أوافق بدرجة

  مرتفعة 
  جدا

  قليلة  متوسطة  مرتفعة
قليلة 
  جدا

نح ال  -٣٠ اء أم اؤل واالستقص ة للتس ة الكافي ة الفرص طلب
 .للوصول إلى الھدف المرغوب

          

ر   -٣١ يلة للمثي تجابات أص د اس ى تولي ة عل أدرب الطلب
 .المطروح عليھم

          

           .تتناغم أساليب تعليمي المعرفية مع أساليب تعلم طلبتي  -٣٢
ي  -٣٣ ف التعليم ي الموق دة ف ى القاع ة إل ن األمثل دأ م  –أب

 .تعلميال
          

ي   -٣٤ ف التعليم ي الموق يحية –أنھ ومات توض ي برس التعلم
 .مناسبة للطلبة

          

طتھم   -٣٥ ويم أنش ة وتق يط ومراقب ى تخط ة عل أدرب الطلب
 .التعلمية

          

أرشد طلبتي إلى المواد المرجعية كالمعاجم والموسوعات   -٣٦
 ...ومواقع اإلنترنت

          

ات  -٣٧ ل ملخص ة بعم ف الطلب ول  أكل ة ح ة أو لفظي كتابي
 .المعلومات التي يحصلون عليھا

          

دأ الموقف التعليمي   -٣٨ رة  –أب كلة محي التعلمي بعرض مش
 .على الطلبة

          

           .أنتقل في تعليمي من القاعدة إلى المثال  -٣٩
ذاكرة   -٤٠ ل ال يم عم راءات لتنظ ف إج ة توظي ر للطلب ( أيس

 ).ترميز المعلومات
          

           تخدم أنشطة محوسبة في العملية التعليمية التعلميةأس  -٤١
           .أشجع الطلبة على التفاعل اإليجابي فيما بينھم  -٤٢
يرات   -٤٣ يحات وتفس ى توض ول عل ة بالحص مح للطلب أس

 .إضافية حول مثير ما
          

ة   -٤٤ نھم بطريق ئة بي ات الناش ل النزاع ى ح ة عل أدرب الطلب
 .مريحة

          

           .عاطف الطلبة مع بعضھم بعضاًأدعم ت  -٤٥
           .أعزز النمط القيادي لدى الطلبة  -٤٦
           .أعمل على إكساب الطلبة الثقة بأنفسھم  -٤٧
           .أتيح للطلبة فرصة الحديث الذاتي بطريقة إيجابية  -٤٨
اط   -٤٩ وتھم ونق اط ق ة نق ى معرف درة عل ة الق ب الطلب أكس

 .ضعفھم
          

ى أكسب الطلب  -٥٠ لبية إل االت الس ل االنفع ى تحوي ة القدرة عل
 .انفعاالت إيجابية

          

ى   -٥١ لھم إل ى إرجاع أسباب نجاحھم أو فش ة عل أدرب الطلب
 .قدراتھم الذاتية
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  وصــف االستراتيجيــة  الرقم
  أوافق بدرجة

  مرتفعة 
  جدا

  قليلة  متوسطة  مرتفعة
قليلة 
  جدا

ة لعب أدوار م  ٥٢ ند للطلب ةأس ي المواقف التعليمي ة ف  –تباين
 .التعلمية

          

ق أھداف   ٥٣ أوظف التعلم التعاوني في الغرفة الصفية لتحقي
 .مرغوبة

          

           .أسھم في تنمية تحكم الطلبة في انفعاالتھم  ٥٤
ة  ٥٥ ات تعليمي ات الصف مھم ى مجموع ة  –أوزع عل تعلمي

 .متنوعة
          

ة إل  ٥٦ ة للطلب ة الكافي يح الفرص ا أت اظرات فيم راء المن ج
 .بينھم

          

  


