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بسم اهلل الرمحن الرحيم
ُ ََّ َ َ ََ ُ َ ََ َ ُ
ُ َُ ُ َ ٌَ
[قل هو اهلل أحد  .اهلل الصمد َ .ل يلِد وَل يولد  .وَل يكن
َّ ُ ُ ُ ً َ َ
له كفوا أحد].
صدق اهلل العظيم
(سورة األخالص)

قال النبي املصطفى حممد ( -: ) 
ً

((أن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه))

(صدق رسول اهلل)
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( مهخص انبحث)

حقٌيم أداء انطهبت – املطبقني يف ضٌء كفاياث حذريس اجلغزافيت
ًبناء بزنامج نخنميخو

ييدؼ البحث إلى التعرؼ على مستوى أداء – المطبقيف فػ وػوء الايايػات الةزمػ

لتدريس الجغرافي  ،وبناء برنامج لتنمي أدائيـ فػ وػوء حاجػاتيـ إلييػا وتفليػت عينػ البحػث

مف (ٖٓ) طالب وطالب ف الصؼ الرابع  /قسـ الجغرافي  /الي التربي  /جامع ديالى .

وتـ تصميـ استمارة بطاق لغرض التقويـ تفليت مف ٖٓ فقرة موزع عػؿ( )ٛمجػاتت

أو ايايات وتـ إيجػاد صػدقيا واباتيػا  ،وا ػيت نتػائج التطبيػؽ وجػود وػعؼ فػ أداء الطلبػ

ف مجال الوسائؿ التعليمي والتقويـ .

ومف أجؿ النيوض بتعليـ وتدريس الجغرافي تبد مف تحقيؽ اليدؼ مف تدريسيا وىػو

تعل ػػيـ الطلبػ ػ اي ػػؼ ييا ػػروف ام ػػا ييا ػػر العلم ػػاء – الجغرافي ػػوف ولا ػػف عن ػػد مس ػػتوى مع ػػيف ،

ولتحقيؽ ىذا الطموح ارتفت الباحا إجراء ىذا البحث وبناء برنامج لتطػوير أداء عينػ البحػث

لعلو ياوف خطوة متواوع لتحقيؽ ىذا اليدؼ .

وتػػـ إيجػػاد صػػدؽ البرنػػامج وبن ػ بنػػاءاً علػػى حاجػػات العين ػ  .وبعػػد إيجػػاد اطوسػػاط

المرجح واطوزاف المئوي للايايات تبيف أف مسػتوى اطداء ارتيػع ب ػاؿ واوػا ممػا يػدؿ علػى

نجاح البرنامج وأاره ف تنمي أداء – الطلب المطبقيف ف ووء اياياتيـ .

وأوص ػػت الباحاػ ػ بو ػػرورة اتىتم ػػاـ بالتقني ػػات التربويػ ػ الحدياػ ػ والوس ػػائؿ التعليميػ ػ
وييوػؿ إدخاليػػا مقػػر اًر وػمف مقػػررات اطعػػداد المينػ وتػػوفير اطجيػزة المرافقػ ليػػا  .لتػػدريب
الطلب على استخداميا  .وانتاج وسائؿ تعليمي مف البيئ المحلي .
م.د .أشواق نصٌف جاسم
طرائق تدرٌس الجغرافٌة
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انفصم األًل

انخعزيف بانبحث
أوالً  :مشكلةة الحثك  -:انطةقػػا مػف نتػػائج الد ارسػات السػػابق تبػدو ىنػػاؾ حاجػ ماسػ
د ارس ػ عملي ػ للا ػػؼ عػػف مسػػتوى أداء الطلب ػ

إلػػى

ػ المطبقػػيف  .إذ أ ػػارت بعػػض الد ارسػػات

السػ ػ ػ ػػابق إلػ ػ ػ ػػى التبػ ػ ػ ػػايف وتػ ػ ػ ػػدن مسػ ػ ػ ػػتوى أداء مدرس ػ ػ ػ ػ الجغرافي ػ ػ ػ ػ ف ػ ػ ػ ػ وػ ػ ػ ػػوء ايايػ ػ ػ ػػاتيـ
التدريسػ ػػي اد ارس ػ ػ (سػ ػػلماف  )ٜٜٔٗ ،ود ارس ػ ػ (حسػ ػػف  ، )ٜٜٔٛ ،وأ ػ ػػارت د ارس ػ ػ (عبػ ػػد

الصػ ػػاحب  )ٕٓٓٗ ،إلػ ػػى وػ ػػعؼ المسػ ػػتوى العػ ػػاـ طداء الطالبػ ػػات المطبقػ ػػات ف ػ ػ ميػ ػػارات
استخداـ الخرائط .

امػػا صػػدر مطبػػوع بعن ػواف تربي ػ المعلػػـ للقػػرف الحػػادي والع ػريف عػػاـ  ٜٜٔٚوى ػ

دراس مقارن لبرامج إعداد معلـ المرحلػ الاانويػ فػ سػبع دوؿ عربيػ مػف خػةؿ سػبع اليػات

مػػف اليػػات التربي ػ ف ػ (الع ػراؽ  ،مصػػر  ،السػػعودي  ،اطردف  ،ليبيػػا ،الػػيمف  ،السػػعودي ) ،
وىدؼ الدراس معرف أىداؼ ومحتوى اػؿ اليػ وأووػحت الد ارسػ

علييا الجانب الحرف ف إعداد المعلـ  ،ومعظميػا يتجاىػؿ أعػداد

أف اطىػداؼ يغلػب
المعلػـ اننسػاف

 .وأوصت الدراس بورورة أف تحتوي برامج إعداد المعلـ الجوانب الاةا (الجانب الاقاف ،
والتخصص ػ  ،والمين ػ ) وتوايػػؽ الصػػل ف ػ م سسػػات إعػػداد المعلػػـ ف ػ العػػالـ العرب ػ مػػف
ناحيػ ػ وب ػػيف م سس ػػات البح ػػوث التربويػ ػ والنيس ػػي داخ ػػؿ الع ػػالـ

لغرض موااب التقدـ العلم والنيس ف مجاؿ إعداد المعلـ .
ٕٓٓٓ . )ٕ٘ٔ ،

العربػ ػ وخارج ػػو
(الموسػوي ،

وم ال البحث اطساسي الت يعن بيا البحث الحال ى تعػرؼ مػدى إتقػاف الطلبػ

– المطبقػػيف الايايػػات التدريسػػي الةزمػ ػ لتػػدريس الجغرافي ػ  ،وبن ػػاء برنػػامج عةج ػ لتنميػ ػ
أدائيـ فييا ويماف صياغ الم ال ف التسا تت اآلتي -:

 -ما مستوى أداء الطلب – المطبقيف ف ووء ايايات تدريس الجغرافي ؟ .

 ىؿ للبرنامج الذي صمـ على وفؽ عين البحث مف الايايات التدريسي أار فػ تنميػأداء العين ؟ .
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ثانٌا ً  :أهمٌة الحثك والثاجكة يلٌك  -:يعػد التػدريس ( )Teachingالجانػب التطبيقػ للتعلػيـ
فيػػو ن ػػاط تواصػػل ييػػدؼ إلػػى إاػػارة الػػتعلـ وتسػػييؿ ميم ػ تحقيقػػو ويتوػػمف سػػلوؾ التػػدريس

مجموع أفعاؿ تواصلي وأن ط قصدي وق اررات يتـ استغةليا وتوظيييا بايييػ مقصػودة مػف

المػػدرس الػػذي يعمػػؿ باعتبػػاره وسػػيطاً ف ػ أداء موقػػؼ تربػػوي – تعليم ػ للوصػػوؿ إلػػى تعلػػـ
ييتػػرض بػػو أف ياػػوف متقن ػاً وبياعلي ػ عالي ػ  .وىػػو يجمػػع بػػيف اليػػدؼ والطريق ػ إذ أنػػو يعن ػ

بوػػبط سػػلوؾ المػػتعلـ علػػى أسػػس علمي ػ تتػػيا تيسػػير الظ ػواىر والتنب ػ بيػػا والػػتحاـ بسػػلوؾ

المتعلـ للوصوؿ إلى أىداؼ محددة (.مرع والحيل .)ٕٖ ، ٕٕٓٓ ،

وي ير (ابف خلدوف) ف ىذا الصدد قائةً (( التقدـ الحواري بحاج إلى العلـ والعلػـ

بحاج إلى تعليـ والتعليـ بحاج إلى معلـ ))( .ال بل . )ٚ ، ٕٓٓٓ ،

ويعن ىذا أف المعلـ (المدرس) ىو ميتاح الحوارة طنو حجر الزاوي وميتاح العمليػ

التربويػ ػ  .واذا م ػػا أري ػػد لمينػ ػ التعل ػػيـ والت ػػدريس أف تس ػػتمر يج ػػب أف ننس ػػى فاػ ػرة أف المعل ػػـ

والمػػدرس ىمػػا نبػػع المعرف ػ إلػػى اطبػػد  .فمين ػ التعلػػيـ بحاج ػ إلػػى إعػػادة صػػياغ وظييتيػػا

وأىػػدافيا فالمػػدرس اليػػوـ ىػػو قائػػد مجموعػ ومر ػػد ومسػػير للعمليػ التعليميػ  .وعلػػى المػػدرس
الناجا أف يمتلؾ عدداً مف الايايات التعليمي ف التخطيط واستاارة الدافعي وادارة الصؼ .

وأ ػ ػػارت ورق ػ ػ و ازرة التعلػ ػػيـ العػ ػػال والبحػ ػػث العلم ػ ػ عػ ػػاـ  ٜٜٔٛبوػ ػػرورة تطػ ػػوير

الايايات التدريسي لمدرس المواد اتجتماعي ( .جميوري العراؽ .)ٜٜٔٛ ،

امػػا أ ػػارت الد ارسػػات والبحػػوث الت ػ اىتمػػت بب ػرامج تعلػػيـ وتعلػػـ الجغرافي ػ بوػػرورة

إاسػػاب الطلب ػ الايايػػات الجغرافي ػ الت ػ ت ػ ىليـ لمواجي ػ وحػػؿ الم ػػاةت .

الباسط . )ٔ ، ٕٓٓ٘ ،

(عبػػد

والجغرافيػ ( )Geographyافحػػد فػروع الد ارسػػات اتجتماعيػ يعػػد علػـ يعنػ بد ارسػ

العةق بيف اإلنساف والبيئ الطبيعي وأساليب تياعلو مع البيئػ وأاػار ذلػؾ التياعػؿ ( .اللقػان

وأبو سنين . )ٜٔ ، ٜٜٜٔ ،

والجغرافي ػ تيػػدؼ إلػػى تعلػػيـ الطلب ػ ايػػؼ يياػػروف امػػا يياػػر العلمػػاء – الجغرافيػػوف

ولاف عند مستوى معيف .

وظيرت ف السنوات اطخيػرة حراػ طموحػ فػ بػرامج إعػداد المعلػـ والمػدرس عرفػت

باسػػـ تربي ػ المعلمػػيف علػػى أسػػاس الايايػػات والمقصػػود بيػػا الب ػرامج الت ػ تحػػدد أىػػدافاً دقيق ػ
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لتدريب المعلميف والمدرسيف وتحػدد الايايػات بووػوح اػـ تلػزـ المدرسػيف بالمسػ ولي عػف بلػوغ
ىػػذه المسػػتويات وياػػوف القػػائموف بتػػدريبيـ مسػ وليف عػػف التفاػػد مػػف تحقيػػؽ اطىػػداؼ المحػػددة

(.بيادر . )ٔٛ ، ٜٔٛٔ ،

وتراػػز ىػػذه الب ػرامج علػػى اطىػػداؼ  ،وتيريػػد مس ػ ولي التعلػػيـ  ،واتىتمػػاـ بػػاليروؽ

اليردي  ،والتقػويـ الػذات  ،والتغذيػ الراجعػ  ،والتاامػؿ بػيف النظريػ والتطبيػؽ وعػدـ اقتصػار
التقويـ على المعرف بؿ تتعداىا إلى اطداء ف المواقؼ الحقيقي للتدريس .
. ) Crace ،1976

(، 4

والتربي ػ القائم ػ علػػى الايايػػات ()Competency Based Teache Education

ن فت ارد فعؿ على اتتجاىات التقليدي ف التربي القائم على أساس تزويد المعلمػيف بقػدر

مف الاقاف العام والاقاف اطااديمي والتدريب العملػ  .إذ يعػد التحصػيؿ اطاػاديم اطسػاس
ف ػ تقػػويميـ  ،وتنتقػػد ىػػذه اتتجاىػػات التقليدي ػ بوصػػييا لػػـ تعػػد قػػادرة علػػى تحقيػػؽ أىػػدافيا

واترتبػػاط بحاجػػات اإلنسػػاف المعاصػػر  ،ووػػرورة اتنتقػػاؿ بالمػػدرس مػػف دور الناقػػؿ للمعرف ػ

والتراث إلى دور اطداء المين الحقيق ( .قيس . )ٕ ، ٜٔٚٙ ،

وقػػد حظيػػت الايايػػات التعليمي ػ بتفييػػد الاايػػر مػػف البحػػوث والد ارسػػات التجريبي ػ الت ػ

أاػػدت نجػػاح وت ػػيوؽ ب ػرامج الا ػػيايات علػػى الب ػرامج التقليدي ػ اد ارس ػ ( ) Meth , 1980
ودراس (  . ) Carida , 1982دراس ( حسف . ) ٜ ، ٜٜٔٛ ،

وتنطػػوي معظ ػػـ منػػاىج أع ػػداد المدرسػػيف فػ ػ اليػػات التربيػ ػ ف ػ العػ ػراؽ علػػى ا ػػةث

ماونػػات ىػ  -:المقػػررات الد ارسػػي فػ (مػواد اتختصػػاو ومػواد تربويػ ونيسػػي )  ،م ػػاىدة
الطلب للمدرسيف المتمرسيف أاناء تدريسيـ ف مدارسيـ  ،والتطبيقات التدريسي .

وأو ػػحى المقي ػػاس الحقيقػ ػ ال ػػذي م ػػف خةل ػػو يما ػػف الحا ػػـ ب ػػفف الطال ػػب – الم ػػدرس

سػػياوف باليعػػؿ مػػف صػػيوة المدرسػػيف الممتػػازيف ف ػ مين ػ التػػدريس ىػػو مسػػتوى أدائػػو للتربي ػ

العملي بطريق منظم وبتيوؽ ونجاح ابيريف  .إذ تعد ىذه التربي حلق الوصؿ بيف الجػانبيف

(اطا ػػاديم  ،الترب ػػوي) فػ ػ عم ػػؿ الي ػػات التربيػ ػ  .إذ أف ذل ػػؾ اطداء يا ػػؼ ع ػػف الق ػػدرات
التدريسي الحقيقي المستقبلي للطالب – المدرس .
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فالمػػدرس الم ىػػؿ يسػػتطيع بعمػػؽ وعيػػو التربػػوي وعلمػػو مػػف تةق ػ أوجػػو القصػػور ف ػ
محتػػوى المػػنيج  ،وأف يعػػوض الػػنقو الحاصػػؿ ف ػ اإلماانػػات والوسػػائؿ  .فالصػػؼ الد ارس ػ

اصبا اليوـ ميداناً للنواؿ والمعرا الحقيقي مف أجؿ رفع مستوى الحياة الب ري .

والحاج تدعو إلى إجراء دراس لتقويـ أداء – الطلب – المطبقػيف فػ وػوء الايايػات

التدريسي والتعرؼ على مستوى اطداء ميداناً .

فتقويـ اطداء يسيـ ف تنميتو لاونو عملي ت خيصي عةجي وقائي وبمػا أف البػرامج

القائم ػ علػػى الايا يػػات تػػزود مدرس ػ المسػػتقبؿ بخب ػرات تعليمي ػ تسػػاعدىـ علػػى اتوػػطةع
بفدوار تعليمي متيؽ علييا لتمانيـ مف أداء ميارات تعليمي محػددة ( .الخطيػب ، ٜٔٚٚ ،

.)ٔٛ

وليذا ارتفت الباحا القياـ بدراس للا ػؼ عػف مسػتوى أداء الطلبػ – المطبقػيف وبنػاء

برنامج لتطوير اياياتيـ التدريسي الجغرافي وعلى وفؽ حاجاتيـ .
ثالثا ً  :هدفا الحث  :ييدؼ البحث الحال إلى -:

ٔ -تقويـ أداء الطلب – المطبقيف ف ووء ايايات تدريس الجغرافي .

ٕ -بناء برنامج لتنمي أداء الطلب – المطبقيف ف ووء الايايات ومعرف أاره.
راحعا ً  :ثدود الحث  :يقتصر البحث الحال على -:
ٔ .عينػ مػػف طلبػ قسػػـ الجغرافيػ  /اليػ التربيػ  /جامعػ ديػالى المطبقػػيف فػ المػػدارس
المتوسط واإلعدادي للعاـ الدراس ٕٗٓٓ. ٕٓٓ٘-

ٕ .قائم بالايايات التدريسي الةزم لتدريس الجغرافي .
ٖ .بناء برنامج لتنمي اطداء ف الايايات التدريسي .
خامسا ً  :تثدٌد المصطةثات:

فيما يفت تعريؼ طىـ المصطلحات الت وردت ف البحث :

ــ تقوٌم األداء -: )Performance Evaluation( :
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عرفو (قنصوة  )ٜٔٚ٘ ،بفنػو  :عمليػ قيػاس مػا تػـ إنجػازه بالمقارنػ بالمسػتيدؼ امػاً

وايياً وف صورة عةق نسبي بيف الووعيف القائـ والمستيدؼ( .قنصوة .)٘ٓ ، ٜٔٚ٘،

عرفػػو (عبيػػدات  )ٜٜٔ٘ ،بفنػػو  -:العملي ػ الت ػ يػػتـ مػػف خةليػػا قيػػاس مسػػتوى أداء

أعواء المنظم وتقويميـ ومعرف معدتت اإلنجاز الحقيقي للعامليف فػ فتػرة زمنيػ معينػ .

(عبيدات .)ٔٚ ، ٜٜٔ٘ ،

وتعرفػػو الباحا ػ أجرائي ػاً  :بفنػػو عملي ػ تحديػػد مسػػتوى انجػػاز الطلب ػ – المطبقػػيف ف ػ

ووء الايايات التدريسي لتدريس الجغرافي والمحددة ف بطاق المةحظ المعدة ليذا الغرض

.

ــ اللفاٌة  ( : )Competency( :المعنى الةغوي )
الاياي لغ ً  :ورد ليظ الاياي ف تاج العروس وجاء ِ
فيو  :تعن اتستغناء عف الغير
و(اياه) ال ء اياي  :استغنى عف غيرِه فيو ٍ
ااؼ ( .غنايـ .)ٜٓ ،ٜٜٔٛ،
َح ٌد ] ( اإلخالص  : ) 4 :لـ ياف
وجاء ف تيسير الطبري [ َولَ ْـ َي ُا ْف لَوُ ُايُواً أ َ
ِ
ِ
خلقو .
ء  ،وا ّف اهلل تعالى لـ ياافئوُ أحد مف
امالو
لوُ بيو و تعدؿ  ،وليس
(تيسير الطبري) .
ــ اللفاٌة  ( : )Competency( :المعنى االصطالثً ) :
عرفيػا ( )good , 1973بفنيػا  -:القابليػ علػى تطبيػؽ المبػادل والتقنيػات الجوىريػ
لمادة حقؿ معيف ف المواقؼ العملي . )good , 1973 , 115(.
عرفتيػ ػػا (بيػ ػػادر  )ٜٔٛٔ ،بفنيػ ػػا  -:جميػ ػػع المعلومػ ػػات والخب ػ ػرات والميػ ػػارات الت ػ ػ

ت ػ ػنعاس علػ ػػى سػ ػػلوؾ المعلػ ػػـ والمػ ػػتعلـ تحػ ػػت التػ ػػدريب والت ػ ػ تظيػ ػػر ف ػ ػ أنمػ ػػاط وتص ػ ػرفات
مينيػ خػػةؿ الػػدور الػػذي يمارسػػو المعلػػـ عنػػد تياعلػػو مػػع جميػػع عناصػػر الموقػػؼ التعليم ػ .

(بيادر . )ٜٔ ، ٜٔٛٔ ،

التعرٌكف اججرائكً  -:ىػ الممارسػات واطن ػط واطنمػاط السػلواي التػ ييتػرض أو

م ػف المتوقػػع أف ي دييػػا الطلب ػ – المطبقػػيف عنػػد تدريسػػيـ مػػادة الجغرافي ػ أانػػاء مػػدة التطبيػػؽ
والت يماف مةحظتيا وقياسيا باتعتماد على استمارة المةحظ الت أعدت ليذا الغرض.
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ــ الجغرافٌة -: )Geography( :
عرفيػػا (إب ػراىيـ  )ٜٔٛٓ ،بفنيػػا  -:د ارس ػ اتسػػتجابات الب ػري لم ػ ارات الطبيع ػ ،
في بذلؾ ذات صي حيػ  .إذ تػدرس حيػاة اإلنسػاف وأعمالػو واآلاػار الناتجػ عػف جيػوده فػ

السيطرة على بيئتو وتعديليا  .وبصورة أخرى تعن دراس اييي تفاير البيئ ف حياة اإلنساف

وتاريخو ( .إبراىيـ . )ٙ ، ٜٔٛٓ ،
عرفيا (باحمى  )ٜٜٔٛ ،بفنيػا  -:علػـ المجػاؿ والماػاف وي ػمؿ مووػوعيا الظػواىر

الطبيعي والب ري الت ت اؿ أمان العالـ وبيئاتو  ( .باحمى .)ٔٙ ، ٜٜٔٛ،

وتعػػرؼ إجرائي ػاً بفنيػػا  -:المووػػوعات الجغرافي ػ الموجػػودة ف ػ اتػػب مػػادة الجغرافي ػ الت ػ

قررت و ازرة التربي تدريسيا لطلب المرحل الاانوي ف القطر العراق .

ــ الحرنامج -: )gramms( :
عككككـرف ( 1973

,

 ) Goodبفن ػػو  -:مػ ػػوجز لءجػ ػراءات والمػ ػػقررات التػ ػػعليمي

والمووػ ػ ػػوعات الت ػ ػ ػ تقػ ػ ػػدـ أو تعػ ػ ػػرض مػ ػ ػػف المدرس ػ ػ ػ خػ ػ ػػةؿ مػ ػ ػػدة محػ ػ ػػددة مػ ػ ػػف الػ ػ ػػزمف .

(.)Good , 1973 , 446

عرف ك (  ) Husen , 1985بفنػػو  -:مجموع ػ منظم ػ مػػف الن ػػاطات أو الم ػواد

التعليمي الموجي إلى فئ معين مف الدارسيف لغػرض إاسػابيـ مػا يحتػاجوف إليػو مػف معرفػ

وميػ ػػارات واتجاىػ ػػات ف ػ ػ مجػ ػػاؿ د ارس ػ ػ مع ػ ػػيف أو لغػ ػػرض تعزيػ ػػز تلػ ػػؾ الجوانػ ػػب ل ػ ػػدييـ .

إذ يسػ ػ ػػتغرؽ المػ ػ ػػدى الزمن ػ ػ ػ لتنييػ ػ ػػذ البرنػ ػ ػػامج بوػ ػ ػػع سػ ػ ػػاعات د ارسػ ػ ػػي أو عام ػ ػ ػاً اػ ػ ػػامةً .

(. )Husen , 1985 , 4089

التعرٌكككف اججرائكككً  -:مجموع ػ مػػف المووػػوعات العلمي ػ والميني ػ الت ػ تقػػدـ إلػػى

الطلب المطبقيف بقصد تحسيف اياياتيـ وتطويرىا ف ووء اياياتيـ الت توصؿ إلييا البحث
الحال .
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انفصم انثاني

( أطار نظزي ًدراساث سابقت )
أوالً  :اجطار النظري -:
 النشأة التارٌخٌة لثرلة اللفاٌات التدرٌسٌة -:أف الج ػ ػػذور التاريخي ػ ػ ػ لحراػ ػ ػ التربي ػ ػ ػ القائم ػ ػ ػ عل ػ ػػى الايايػ ػ ػػات والتػ ػ ػ يرمػ ػ ػػز ليػ ػ ػػا
(  ) C B T Eتعػػود إلػػى أواخػػر القػػرف التاسػػع ع ػػر واسػػتخدـ ىػػذا اطسػػلوب ف ػ أعػػداد
الميندسػػيف والمحػػامييف ومػػديري المػػدارس وتعلػػيـ العلػػوـ اتجتماعي ػ والطبيعي ػ ف ػ الجامع ػ

البريطاني ػ ػ ػ الميتوح ػ ػ ػ واليػ ػ ػػات الييرنػ ػ ػػو ( )Alvernoوويساانسػ ػ ػػف ( )Wisconsinوأعػ ػ ػػداد
الماتبيػػيف فػ جامعػ االييورنيػػا فػ لػػوس أنجلػػس وجامعػ سػػيرايوز فػ نيويػػورؾ  .وفػ عػػاـ

ٕ٘ ٜٔظي ػػرت د ارسػ ػ ح ػػوؿ أع ػػداد المعلم ػػيف أع ػػدىا ( )Lucienوفػ ػ ع ػػاـ  ٜٔٙٛأع ػػدت
الجامعات اطمرياي قوائـ بالايايات التدريسي منيا قائم فلوريػدا وصػنيت ايايػات المعلػـ إلػى

خم ػػس مي ػػاـ ىػ ػ ( التخط ػػيط  ،تنظ ػػيـ المحت ػػوى  ،اس ػػتخداـ الس ػػتراتيجيات المةئمػ ػ  ،تق ػػويـ
مخرجػػات التعلػػيـ  ،تحمػػؿ المس ػ ولي الميني ػ )  ،وف ػ القػػاموس التربػػوي ظيػػرت الحرا ػ عػػاـ

 ٜٜٔٙف موسوع التربي . )Dod , 1973 , 144(.
وطبقػ ػػت (Elam

 )STenleyعػ ػػاـ ٔ ٜٔٚب ػ ػرامج إعػ ػػداد المعلمػ ػػيف المبن ػ ػ علػ ػػى

الايايػػات  ،وقػػدمت تقريػ اًر ميصػةً عػػف جػػوىر ىػػذه الحراػ فػ المػ تمر التربػػوي الػػذي نظمتػػو
الجمعي اطمرياي لاليات إعداد المعلميف . )Piper , 1980 , 37( .

وقػػد ت ػوالى ظيػػور الب ػرامج التدريبي ػ القائم ػ علػػى أسػػاس الايايػػات حتػػى صػػارت ىػػذه

البرامج مف أبرز سمات التقدـ التربوي ومةمحو .
 -المرجعٌة الفةسفٌة لةثرلة -:
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أف ىػذه الحراػ ىػ وليػػدة المدرسػ السػلواي وامػرة مػػف امارىػػا المعاصػرة  .إذ أنيػػا
ترتا ػػز عل ػػى إح ػػدى نظري ػػات ال ػػتعلـ الس ػػلواي القائمػ ػ عل ػػى اس ػػتخداـ نم ػػاذج أو عين ػػات م ػػف

الايايػػات المطلوبػ ػ والت ػػدرب علييػػا  .وتس ػػتخدـ اط ػ ػراط اإلج ارئ ػ المقت ػػرف بالتغذيػ ػ الراجعػ ػ

المس ػػتمرة للس ػػلوؾ ال ػػذي ي دي ػػو الم ػػتعلـ فػ ػ الموق ػػؼ التعليمػ ػ  ،وترتا ػػز عل ػػى اتس ػػتراتيجيات

المستخدم ف تحليؿ النظـ لتطوير أنظم فاعل بيف اإلنساف واآلل .
ٔرزًثم ياليح إخشاءارٓب األعبعٛخ ف:ٙرُظٛى انًحزٕٖ انزؼه ًٙٛػهٗ شكم أخضاء يززبنٛخ
ٚكًم ثؼضٓب ثؼضب،انزحذٚذ انٕاضح نًب ٚشاد رؼهًّ،انزؼضٚض انًغزًش،اعزخذاو ًَبرج ٔػُٛبد نًب ْٕ
يطهٕة انزذسة ػهٔ ّٛإرمبَّ ( .انخطٛت .) 77 ، 7711 ،

وارتبطػػت الحرا ػ بمييػػوـ التعلػػيـ اتتقػػان مػػف خػػةؿ اتىتمػػاـ بػػفداء المتػػدرب اليػػردي

والعةق المنظم بيف اطىػداؼ التعليميػ والمسػتويات المتوقعػ طداء المتػدرب واياياتػو ومػواد

التعليـ واستراتيجيات التقويـ ( .حسف . )ٗٙ ، ٜٜٔٛ ،

وتعنػ الايايػ القػػدرة علػػى عمػػؿ ػ ء بياعليػ واتقػػاف  ،وبمسػػتوى مػػف اطداء وبفقػػؿ

جيد ووقت والي وى ميارات حراي أو أنماط سلواي أو معارؼ تظير فػ سػلوؾ المػدرس

وت تؽ مف تصور واوا للدور الذي يقوـ بو المدرس  .وتتاػوف الايايػ مػف (ٖ) عناصػر أو

ماون ػػات ىػ ػ الما ػػوف المعرفػ ػ و الما ػػوف العملػ ػ والما ػػوف الوج ػػدان ويعنػ ػ اطوؿ الخلييػ ػ

النظري الت يحتاجيا ال خو المعن لتيسير وتوويا اييي أداء المياـ الت يتطلبيا عملػو

 .أما العمل في مؿ الميارات اليدوي والليظي وغير الليظي  ،اػالقراءة  ،والاتابػ  ،والرسػـ ،
والتخط ػػيط أم ػػا الما ػػوف اطخي ػػر في ػػمؿ اتتجاى ػػات والق ػػيـ والمب ػػادل اطخةقيػ ػ التػ ػ تتص ػػؿ
بالمينػ ومياميػا ويػ دي تبنييػػا وممارسػتيا فػ أطػػار العمػؿ إلػى اتلتػزاـ المينػ وياػوف بػػذلؾ

أدى عملػ ػػو بفمانػ ػ ػ وأتق ػ ػػاف(.مرع ػ ػ والحيلػ ػ ػ ( )ٖٕٗ ، ٕٕٓٓ،الحص ػ ػػري والعني ػ ػػزي ٕٓٓٓ،

.)ٕٙٙ

ويصنؼ التربويوف الايايات الةزم طعداد المدرس إلى -:

ٔػ ايايات تخصصي وى تلزـ اتعداد التخصص ف مجاؿ تدريسو .
2ـ كفبٚبد يُٓٛخ ْٔ ٙرهضو انًذسط ألداء اندبَت انًُٓٔ ٙأداء ٔظٛفزّ انزشثٕٚخ ثشكم يُٓ.ٙ
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ٖ ػ ػ ػ ػ اياي ػ ػ ػػات خص ػ ػ ػػي وىػ ػ ػ ػ ت ػ ػ ػ ػرتبط باطع ػ ػ ػػداد النيسػ ػ ػ ػ للم ػ ػ ػػدرس واتص ػ ػ ػػافو بمجموع ػ ػ ػ ػ
مف الايايات المرتبط بسماتو ال خصي (الجسمي ،العقلي ،اتنيعالي ( ،النيسػحراي ) ( .محمػد

.)ٕٕٓٓ،ٚ،

اللفاٌة واألداء والمهارة -:
اؿ مصطلا ي ير إلى معنى محدد وأحياناً يتولد إلتباساً ف
لت ابييا ولذلؾ عمدت الباحا إلى توويا اؿ منيا وااآلت -:

اليار

يميز ( )Hittlemanبيف الاياي واطداء قائةً  -:الاياي ( )Competencyتعنػ

القػػدرة علػػى أداء سػػلوؾ مػػا ف ػ حػػيف أف اطداء ( )performanceىػػو إظيػػار لميػػارة ب ػػاؿ
( )Medleyىػ ػ

يما ػػف قياس ػػو  .ف ػػاطداء المظي ػػر العلمػ ػ للايايػ ػ  .والايايػ ػ فػ ػ رأي

تحقيؽ مستوى الجدارة أو الحػد اطقصػى ولػيس اطدنػى المقبػوؿ ومييػوـ اطداء يعنػ مػا ييعلػو

اليرد مػف خػةؿ أدائػو لميمػ مػا  .ولػيس مػا يسػتطيع أف ييعلػو وليػذا يتوقػع أف يختلػؼ اطداء

مف موقؼ طخر . )Piper , 1980 , 53( .

أما الميػارة ( )Skillفتعنػ السػيول والدقػ والسػرع واإلتقػاف واتقتصػاد فػ الوقػت

والجيد فػ أداء عمػؿ معػيف ي ديػو اليػرد  .أمػا الايايػ فتسػتخدـ للدتلػ علػى مسػتوى اإلنجػاز

ف العمؿ ويػرى اػؿ مػف ( )BroTch & Fentoأف الايايػ مػزيج مػف الميػارات بالسػلوايات
والمعلومات المتاامل والت ا تقت على وفؽ مستويات محددة لنتائج المتعلـ المرغوب فييا .
وىذا ي ير إلى التداخؿ الواوا بيف المصطلحيف أمػا اتخػتةؼ بينيمػا يامػف فػ أف الايايػ

تتصػػؼ بفنيػػا مرن ػ وعروػػي عاػػس الميػػارة الت ػ تتصػػؼ بالابػػات والتخصػػو ( .عييي ػ ،

٘( )ٕٕ ، ٜٔٛالحصري والعنيزي . )ٕٙٚ ، ٕٓٓٓ ،

ثانٌا ً  :دراسات ساحقة ( :ححةوغرافٌا الدراسات الساحقة) -:
الدراسة
تثدٌد لفاٌات مدرسً
الجغرافٌة فً المدارس
الثانوٌة .

نوعها

األهداف

دلتوراه

تثدٌد لفاٌات مدرسً
الجغرافٌة

029

الحاث

Riley

الحةد
الوالٌات
المتثدة
االمرٌلٌة

الجامعة

السنة

مارٌالند
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وضع حرنامج لتطوٌر حعض
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حغداد

 -1دراست (-: )Riley

لتحقيؽ ىدؼ الدراس حدد الباحث موموف دليؿ المػدرس الخػاو بم ػروع الجغرافيػ

الحدياػ فػ المػػدارس الاانويػ اطمريايػ ليحػػدد قائمػ الايايػػات الةزمػ لمدرسػ الجغرافيػ اػػـ
ووع الايايات ف أطػار مصػنؼ ووزعيػا علػى الخبػراء المختصػيف إليجػاد صػدقيا اػـ وزعيػا
علػى عينػ مػػف مدرسػ الجغرافيػ اػػـ أجػػرى التحليػػؿ اإلحصػػائ علػػى إجابػػاتيـ وحػػدد ()ٕٗٛ

اياي صنييا ف ( )ٚمجموعات اـ اختار ( )ٗٛاياي وزعت علػى ( )ٙمجموعػات وطبقػت
القائمػ علػػى أربػػع مجموعػػات ت ػػمؿ (الجغػرافييف اطاػػاديمييف  ،ومعلمػػيف تربػػوييف فػ تػػدريس
الجغرافي  ،جامعييف حاصػليف علػى ػيادات فػ الجغرافيػ  ،وجػامعييف مػف غيػر الحاصػليف

على تخصو ف الجغرافي  ،ومف أبرز نتائج الدراس تحديد ست ايايات رئيس ى -:

ػ تحديد أدوات اتستقصاء الجغراف  ،واستخداميا  ،تييػـ العمليػات الماانيػ  ،ػرح المبػادل

والنظري ػػات الجغرافيػ ػ  ،تع ػػرؼ أنم ػػاط الما ػػاف  ،تع ػػرؼ العةقػ ػ الماانيػ ػ وأ ػػارت الد ارسػ ػ

بورورة امتةؾ معلم الجغرافي ىذه الايايات . )Riley , 1979 , 5440( .

 -2دراست (انفزا -: )1892 ،

اعتمدت منيجي الدراس على المنيجيف الوصي والتجريبػ طعػداد قائمػ بالايايػات

التعليمي ػ وصػػمـ الباحػػث قائم ػ وػػمت (٘٘) اياي ػ موزع ػ علػػى سػػت مجػػاتت  .اػػـ صػػمـ
بطاق مةحظ لايايتيف رئيستيف وىما (استخداـ أدوات اتستقصاء الجغراف  ،وتقويـ جوانب
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التعلـ ف الجغرافي ) بوصييا أاار ايايات تدريس الجغرافي مف وجي نظر المدرسيف ايػدؼ
أساس لبناء البرنامج .

وتفليت عين البحث مف ( )ٖٜمعلـ ومعلم وف ووء ما أسيرت عنو تطبيػؽ بطاقػ

المةحظ معرف نواح القػوة والوػعؼ فػ أداء أفػراد العينػ  .أعػد البرنػامج العةجػ لياػوف

ف ػ ػ صػ ػػورة (مػ ػػديوتت  )Madulesوي ػ ػػمؿ (اطىمي ػ ػ – اطىػ ػػداؼ – المحتػ ػػوى – اطن ػ ػػط

التعليمي ػ – الوسػػائؿ التعليمي ػ – الم ارجػػع والمصػػادر – التقػػويـ) وعػػرض علػػى مجموع ػ مػػف
المحامػػيف لوػػبطو اػػـ طبػػؽ علػػى العين ػ السػػابق  .وقػػاـ بالموازن ػ بػػيف نتػػائج التقػػويـ القبل ػ

والتقويـ البعدي وأبرز النتائج انخياض مستوى اطداء تستخداـ أدوات اتستقصاء الجغراف ،
وقصور ف تقويـ جوانب التعلـ وأوصى بوػرورة ربػط الجوانػب النظريػ والتطبيقيػ فػ إعػداد

معلـ الجغرافي ( .الي ار . )ٕٚٔ ، ٜٕٔٛ ،

 -3دراست (عبيس -: )1899 ،

اسػ ػػتخدـ الباحػ ػػث اتسػ ػػتبان أداة للبحػ ػػث واعتمػ ػػد ف ػ ػ تحديػ ػػد الايايػ ػػات علػ ػػى د ارس ػ ػ

اسػػتطةعي توػػمنت توجيػػو أسػػئل ميتوح ػ إلػػى عين ػ تفليػػت مػػف (ٕٓ) مػػدرس ومدرس ػ مػػف

مدرس ػ الجغرافي ػ وتدريسػػييف ف ػ قسػػـ الجغرافي ػ  ،وصػػمـ الباحػػث قائم ػ بالايايػػات وػػمت

(ٔ )ٚفقرة موزع على ( )ٙمجاتت اـ طبقيا على عين ماون مف ( )ٜٔ٘مػدرس ومدرسػ

لمػ ػػادة الجغرافي ػ ػ و( )ٔٛتدريس ػ ػ مػ ػػف قسػ ػػـ الجغرافي ػ ػ ف ػ ػ تربي ػ ػ ابػ ػػف ر ػ ػػد وبعػ ػػد التحليػ ػػؿ
اإلحصائ توصؿ إلى -:
عػ ػػدـ وجػ ػػود فػ ػػرؽ ذو دتل ػ ػ إحصػ ػػائي بػ ػػيف إجابػ ػػات التدريسػ ػػييف واجابػ ػػات مدرس ػ ػ

الجغرافيػ ػ عل ػػى الاياي ػػات التدريس ػػي وتوص ػػؿ البح ػػث إل ػػى تحدي ػػد قائمػ ػ بالاياي ػػات التدريس ػػي

الجغرافي ومت (ٔ )ٚفقرة موزع على ( )ٙمجاتت ورتبت حسب أىميتيا وفقاً لوجي نظر
أفراد العين ( .عبيس . )ٜٔٛٛ ،

 -4دراست (حسن -: )1889 ،
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تفليػ ػػت عين ػ ػ البحػ ػػث مػ ػػف (ٓ )ٜمػ ػػدرس ومدرس ػ ػ أختيػ ػػرو بالطريق ػ ػ الع ػ ػوائي الطبقي ػ ػ ،
وتـ تحديد قائم الايايات التدريسي مػف خػةؿ د ارسػ اسػتطةعي ووػمت (ٓ )ٙايايػ وزعػت علػى

( )ٛمجاتت واستخرج صدقيا واباتيا.وبعد تحليؿ النتائج توصؿ البحث إلى:

أف أداء مدرس الجغرافي للايايات التدريسي ب اؿ عاـ لـ يرؽ إلى الحػد اطدنػى فػ

المسػػتوى المطلػػوب بموجػػب أداة البحػػث (بطاق ػ المةحظ ػ المعػػدة ليػػذا الغػػرض) وف ػ وػػوء
النتائج تـ بناء برنامج لتنمي اطداء واستخرج صدقو الظاىري ولاف البرنامج لـ يطبؽ وااتيى

الباحث باقتراحو .
وأوصى الباحػث بوػرورة اإلفػادة مػف الايايػات التػ تػـ تحديػدىا فػ الد ارسػ فػ بنػاء

برنػػامج اطعػػداد فػ أقسػػاـ الجغرافيػ وتسػػيما الجوانػػب ذات العةقػ باطعػػداد العلمػ والمينػ

(.حسف . )ٜٜٔٛ ،

مٌاسنت انذراساث انسابقت -:
ٔ ػ ػ أف معظ ػػـ الد ارسػػات الس ػػابق ىػػدفت إل ػػى تحديػػد اياي ػػات تػػدريس الجغرافيػ ػ وبنػػاء برن ػػامج
لتطوير اطداء ف الايايات الت ااف مستوى اطداء فييا وعيياً .

ٕػت ابيت جميع الدراسات السػابق فػ عينػ البحػث إذ ػملت العينػ مدرسػ ومدرسػات مػادة
الجغرافي ولاف تبايف عدد أفراد العين على وفؽ أىداؼ البحث .

ٖػ اتيقت بعض الد ارسػات فػ اطداة التػ أعػدىا البػاحاوف  .إذ اانػت (اتسػتبان ) اطداة التػ
اس ػػتعملت فػ ػ د ارسػ ػ ا ػػؿ م ػػف ( )Rileyو(اليػ ػ ار) و(عب ػػيس) و(حس ػػف) ام ػػا اس ػػتخدـ (اليػ ػ ار)

و(حسف) بطاق المةحظ .
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انفصم انثانث

( إجزاءاث انبحث )

أوالً  :مجتمكككع الحثككك وعٌنتككك  -:ا ػػتمؿ مجتمػػع البحػػث علػػى طلب ػ الصػػؼ ال اربػػع  /قسػػـ
الجغرافيػ ػ  /اليػ ػ التربيػ ػ  /جامعػ ػ دي ػػالى للع ػػاـ الد ارسػ ػ ٕٗٓٓ ٕٓٓ٘/وبلػ ػ (ٔ )ٛطال ػػب
وطالب .

عين البحث  -:تمالت بػ(ٖٓ) طالب وطالب مػف طلبػ الصػؼ ال اربػع  /قسػـ الجغرافيػ

وت اؿ عين البحث نسب ( )% ٖٚمف مجتمع الدراس .

ثانٌكا ً  :أداة الحثك  -:يعػػد أسػػلوب المةحظػ مػػف أىػػـ اطسػػاليب المسػػتخدم فػ قيػػاس ايايػ

المدرس ػػيف إذ يما ػػف الوص ػػوؿ م ػػف خةلي ػػا إل ػػى نت ػػائج أاا ػػر دقػ ػ وأق ػػرب إل ػػى وص ػػؼ الواق ػػع

وت خيصو اونيا تقػوـ علػى مسػلم أساسػي ىػ أف سػلوؾ المػدرس القابػؿ للقيػاس ىػو م ػر
لقدرتو علػى أداء ميامػو المختليػ اطمػر الػذي يجعػؿ قيػاس ذلػؾ السػلوؾ يعطػ م ػرات عػف

حاجات المدرس وقدراتو على ما يظير أاناء عملو مع طلبتو (.عبيدات .)ٕ٘ ، ٜٜٔ٘ ،

وتم إعذاد بطاقة المالحظة على وفق اإلجزاءات اآلتية -:
 -8تثدٌد اللفاٌات التدرٌسكٌة  :أعتمػدت الباحاػ فػ إعػداد قائمػ الايايػات علػى اإلجػراءات
اآلتي .

 -اتط ػػةع عل ػػى بع ػػض الد ارس ػػات الس ػػابق ذات الص ػػل بموو ػػوع البح ػػث اد ارسػ ػ (عب ػػيس)

ودراس (حسف) .
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 اتطةع على اطىداؼ العام لتدريس الجغرافي فػ المرحلػ الاانويػ (متوسػط واعداديػ ) ،واتطػػةع علػػى الاتػػب الجغرافي ػ المقػػررة للمرحلػ ػ ذاتيػػا لمعرف ػ الايايػػات الت ػ ينبغػ ػ أف
يمتلايا مدرس الجغرافي لتدريس المحتوى .

 -الخب ػرة العلمي ػ للباحا ػ  .اونيػػا تدريسػػي ف ػ قسػػـ العلػػوـ التربوي ػ والنيسػػي وم ػرف علػػى

المطبقيف لسنوات سابق .

وىاذا صممت الباحا قائم بالايايات الةزمػ لتػدريس الجغرافيػ ووػمت (ٖٓ) فقػرة

موزع على ( )ٛمجاتت ى (مجاؿ اطىداؼ التعليمي  ،ومجاؿ التخطيط للػدرس  ،ومجػاؿ
اس ػػتاارة الدافعيػ ػ  ،ومج ػػاؿ تنيي ػػذ ال ػػدرس  ،ومج ػػاؿ العلميػ ػ والنم ػػو المينػ ػ ومج ػػاؿ الوس ػػائؿ

التعليميػ ػ  ،ومج ػػاؿ العةق ػػات اإلنس ػػاني وادارة الص ػػؼ ومج ػػاؿ التق ػػويـ)  ،ولتس ػػتوف بطاقػ ػ
المةحظ ػ

ػػروط صػػةحيتيا  .حػػددت الباحا ػ مقيػػاس التقػػدير لتحديػػد مسػػتويات اطداء لاػػؿ

ايايػ ػ باس ػػتخداـ مقي ػػاس تق ػػدير تو ػػمف خمسػ ػ ب ػػدائؿ ي ػػتـ انتق ػػاء أح ػػداىا عن ػػد مةحظػ ػ أداء

(الطالب – المطبؽ) والتقديرات ىػ (جيػد جػداً ،جيػد  ،وسػط  ،دوف الوسػط  ،وػعيؼ)  ،و
أعطيت ليا البدائؿ (٘  )ٔ ، ٕ ، ٖ ، ٗ ،على التتال .

وي ير (والتػر) بفىميػ السػلـ الخماسػ وت ينصػا باسػتخداـ أقػؿ مػف (٘ درجػات) فػ

قيػػاس اياي ػ المدرسػػيف ( .سػػعيد  )ٖٔٚ ، ٜٜٔٓ ،وىاػػذا أصػػبحت بطاق ػ المةحظ ػ جػػاىزة
تستخزاج صدقيا واباتيا .

 -0صدق استمارة المالثظة  -:عروػت اطداة علػى مجموعػ مػف المختصػيف فػ الجغرافيػ
وط ارئ ػػؽ تدريس ػػيا والقي ػػاس والتق ػػويـ  ،وبع ػػد الت ػػداوؿ معي ػػـ واطخ ػػذ بمةحظ ػػاتيـ نال ػػت موافقػ ػ

الجميع  ،وبذا تعد اتستمارة صادق ظاىريا ( .ملحؽ ٔ) .

 -2ثحككات اسككتمارة المالثظككة  -:تػػـ حسػػاب الابػػات بطريقػ اتتيػػاؽ بػػيف الباحػػث ونيسػػو عبػػر
ال ػػزمف إذ ت ػػـ مةحظػ ػ (٘) مطبق ػػيف فػ ػ م ػػاىدتيف وبي ػػارؽ زمنػ ػ أم ػػده أس ػػبوعاف وم ػػف ا ػػـ
اسػػتخراج معػػدؿ معامػػؿ الابػػات باسػػتخداـ معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف وقػػد بل ػ ( . )ٓ8ٜٛانظػػر

جدوؿ (ٔ) .

وأف ابات ػ ػ ػاً ماػ ػ ػػؿ ىػ ػ ػػذا يعػ ػ ػػد مقبػ ػ ػػوتً مقارن ػ ػ ػ بػ ػ ػػالميزاف العػ ػ ػػاـ لتقػ ػ ػػويـ دتل ػ ػ ػ معامػ ػ ػػؿ

اترتباط .إذ ي ير( )oberأف الابات ياوف جيداً إذا حصؿ على نسب ت تقؿ عػف (٘. )%ٚ

(. )ober , 1971 , 85

جدول ()8
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معامل الثحات حٌن الحاث ونفس عحر الزمن لةمشاهدات الخمسة
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ثالثا ً  :تطحٌق األداة  -:بدأ التطبيؽ اليعل لمةحظ أفراد العينػ فػ مدارسػيـ بتػاري ٔ-ٖ-
ٕ٘ٓٓ وأنتيى بتاري ٘ٔ. ٕٓٓ٘-ٗ-

وزارت الباحا ػ المطبقػػيف (عين ػ البحػػث) زيػػارتيف تحظػػت أدائيػػـ ف ػ جميػػع الايايػػات

المتومن ف استمارة المةحظ  .اما تـ مةحظ دفاتر الخطػ طفػراد العينػ بقصػد التف ػير
ف اطداء الذي يقاس مف خةليا وتوجيييا .

راحعا ً  :الوسائل اجثصائٌة -:
 -8معامل ارتحاط حٌرسون لثساب قٌمة معامل ثحات حطاقة المالثظة -:

)NΣXY – (ΣX) (ΣY
[NΣX2 – (ΣX)2] [ NΣY2 –(ΣY)2

)(Class & Stanley , 1970 , 114
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 -0معادلة الوسط المرجح والوزن المئوي لةفصل حٌن األداء المتثقق واألداء غٌر المتثقق :

ــ الوسط المرجح =

ك + 2 × 8ك + 2 × 0ك + 2 × 2ك + 0 × 2ك× 2
8
مج ك

يذ ٌعنً ك = 2 × 8تلرار الحدٌل األول × وزن المئوي وهلذا .

الوسط المرجح
ــ الوزن المئوي =

الدرجة القصوى

× 822

(عدس . )029 ، 822 ، 8912 ،

الدرجة القصوى = 2

انفصم انزابع

( عزض اننخائج ًحفسريىا)
بعد أف طبقت الباحا اطداة على عين البحث  .استخرجت اطوساط المرجح لليقرات ،
وأوزانيا المئوي  .ورتبت تنازلياً ومف اؿ مجاؿ مف مجاتت بطاق المةحظ .
وتـ تبن

متوسط المقياس معيا اًر لليصؿ بيف الايايات الت

ت دي جيداً والايايات وعيي

اطداء وعد اؿ اياي حصلت على وسط مرجا قيمتو (ٖ) ففاار ووزف مئوي نسبتو (ٓٙ

 )%ففاار ايايات م داة  ،أما إذا حصلت على أقؿ مف ذلؾ ففنيا اياي وعيي اطداء .
وفيما يفت عرض للنتائج الت توصؿ إلييا البحث وتيسيرىا ف ووء اطىداؼ المحددة .

082

مجلة ديالى 2007 /

العدد السادس والعشرون

نو اليدؼ اطوؿ على (التعرؼ على مستوى أداء الطلب – المطبقيف ف

ووء ايايات

تدريس الجغرافي )  .يتوا مف الجدوؿ ( ٕ ) أف قيم الوسط المرجا والوزف المئوي العاـ
طداء المطبقيف بلغت (ٕ و ٖ) (ٗ )% ٙعلى التتال .

جدول رقم ()0
قٌم الوسط المرجح والوزن المئوي للل لفاٌة من لفاٌات استمارة المالثظة مرتحة تنازلٌا ً
د عبثك
8

2

2

%12

2.2

%22

التخطٌط
واجعداد
لةدرس

األهداف
التعةٌمٌة

ت ساحق

0

0

العالقات
اجنسانٌة
ويدارة
الصف

2.2

%92

ت الثق

2

ت
ثسب
الوسط
المرجح
8

المجاالت

الوسط
المرجح

الوزن
المئوي

اللفاٌات

الوسط
المرجح

الوزن
المئوي

8
0

8
0

ٌتعامل مع الطةحة حاألسالٌب الترحوٌة
ال ٌحالغ حاستخدام العقاب

2.2
2.2

%90
%90

2
2
8

2
2
8

ٌثرص عةى الثناء حٌن الثٌن واآلخر
ٌستطٌع ضحط مشاعره فً المواقف المختةفة
ٌعد خطة تدرٌسٌة ٌومٌة

2.2
2.2
2.2

%92
%12
%92

0

0

ٌثسن رحط الموضوع حالحٌئة

2.2

%92

2

2

ٌجٌد تنظٌم الدرس منطقٌا ً

2.2

%22

2

2

ٌنظم الدرس سٌلولوجٌا ً

2.2

%22

0

8

ٌجٌد اشتقاق األهداف السةولٌة

2.2

%20

8

0

ٌثسن ترجمة األهداف التعةٌمٌة يلى مجاالتها الرئٌسة

2.2

%21
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2

2

2

2

2

1

2

2

1

العةمٌة
والنمو
المهنً
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ٌعرض المادة العةمٌة حشلل صثٌح
ٌجٌد تثةٌل العالقات الملانٌة حٌن الظواهر الجغرافٌة
ٌشخص العالقات حٌن األسحاب والنتائج

2
2.8
2

%12
%20
%22

8
0
2

2.0

%22

ٌةم حأسس وتطحٌقات منهج الحث الجغرافً

2

%22

8

8

ٌمهد لةدرس حاجراءات تمهٌدٌة

2.1

%22

2

%22

0

0

ٌهتم حتنمٌة المٌول الجغرافٌة

2.0

%22

2
2
8
2
0

2
2
8
0
2

ٌشجع الطةحة المترددٌن
ٌشخص السةوك السةحً وٌعالج حأسةوب ترحوي
ٌثسن رحط مثتوى الدرس حالخحرات الجغرافٌة الساحقة
ٌراعً الفروق الفردٌة
ٌثري الدرس حاألمثةة التوضٌثٌة

2
0
2.0
2
0.9

%22
%22
%22
%22
%21

0.9

%21

2

2

ٌث الطةحة عةى التوصل الستنتاج الثقائق

0.2

%20

8

ٌثسن االستجواب

2.2

%21

0.1

%22

8

0
2
2
8

ٌهتم حصٌاغة األسئةة المرتحطة حالمفاهٌم الجغرافٌة
ٌستخدم أسالٌب التغذٌة الراجعة
ٌهتم حقٌاس مهارات الطةحة فً رسم الخرائط

2.8
0.2
0.0
2

%20
%22
%22
%22

0.0

%22

0
2
2
2

2
استثارة
الدافعٌة

تنفٌذ
الدرس

التقوٌم

الوسائل

8
0
2
2

التعةٌمٌة

يكلف الطلبة بنشاطات ال صفية
8
0
2

0
2
2

ٌجٌد استخدام أسالٌب تعةٌمٌة متنوعة
ٌعرض الوسٌةة المناسحة فً الوقت المناسب

0.8
0
0

يفسز الخزائظ المتضمنة في الكتاب
المعـــدل

2.0

%22

أداء جيػػداً موازن ػ بالمعيػػار
وىػػذا ي ػػير إلػػى أف أداء عين ػ البحػػث ب ػػاؿ عػػاـ اػػاف ً
المتبنى مما يدؿ على وع القسػـ اطابػر مػف الطلبػ المطبقػيف وادراايػـ أىميػ ىػذه الايايػات
ودورىا الياعؿ ف عملي التعليـ وتنظيميا وتحقيؽ مردود تربوي وعلم ف المواقؼ التعليمي

.

وم ػػف مةحظػ ػ الج ػػدوؿ (ٕ) يما ػػف أف نس ػػتنتج أف الاياي ػػات (العةق ػػات اإلنس ػػاني ،
والتخطػػيط للػػدرس واطىػػداؼ التعليميػ  ،والعلميػ والنمػػو المينػ واسػػتاارة الدافعيػ ) قػػد أخػػذت

الم ارت ػػب (ٔ  )٘ ، ٗ ، ٖ ، ٕ ،عل ػػى التت ػػال وا ػػاف أداء الطلبػ ػ – المطبق ػػيف فيي ػػا جي ػػداً ،
ومتباين ػاً وىػػذه نتيج ػ طبيعي ػ اسػػتناداً إلػػى أف الطلب ػ قػػد درس ػوا ب ػػاؿ تيصػػيل مووػػوعات

اطىداؼ والتخطيط  ،وي عروف بفىمي ووع الخط اليومي وأاارة دافعي الطلب نحو الػدرس

 ،إواف إلى تمانيـ مف المادة العلمي الت يدرسونيا للطلب .

أم ػػا فيمػ ػ ا يخ ػػو ايايػ ػ تنيي ػػذ ال ػػدرس فا ػػاف ىن ػػاؾ أخي ػػاؽ فيي ػػا خاصػ ػ ايايػ ػ (يح ػػث

الطلب على التوصؿ تستنتاج الحقػائؽ والمعلومػات الجغرافيػ بفنيسػيـ وت ػجيعيـ
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ممارسػ ميػارات التيايػر الجغ ارفػ  .وقػد يعػزى السػػبب فػ ذلػؾ إلػى لغػ تقػدير

المطبػػؽ

طىمي تحييز تياير الطالب وخ ي منو أف الوقت ت ياي إلنياء الدرس ومف وقتو المحدد

 .إوػ ػػاف إلػ ػػى أف اطسػ ػػئل الموجػ ػػودة ف ػ ػ الاتػ ػػب المدرسػ ػػي تقتصػ ػػر
المسػ ػ ػػتويات الػ ػ ػػدنيا مػ ػ ػػف التيايػ ػ ػػر امػ ػ ػػا أ ػ ػ ػػارت د ارس ػ ػ ػ

علػ ػػى

(عبػ ػ ػػد الروػ ػ ػػا ) إذ بلغػ ػ ػػت نسػ ػ ػػبتيا

(( . )% ٜٙ8ٚعبػػد الروػػا  . )٘ٔ ، ٜٜٔٙ ،فو ػةً عػػف قصػػور ف ػ تنػػاوؿ منػػاىج ط ارئػػؽ
التدريس لموووع التياير.

يةحػػظ ف ػ الجػػدوؿ (ٕ) أف ايػػايتيف وػػمف مجػػاؿ التقػػويـ تجػػاوز أداء المطبقػػيف ليػػا

المسػػتوى المقبػػوؿ أمػػا الايايػػات الت ػ لػػـ يػػرؽ أداء المطبقػػيف ليػػا إلػػى المسػػتوى المقبػػوؿ في ػ

(يسػػتخدـ أسػػاليب التغذي ػ الراجع ػ ف ػ التعامػػؿ مػػع إجابػػات الطلب ػ ) و(ييػػتـ بقيػػاس ميػػارات
الطلب ػ ف ػ اسػػتخداـ رسػػـ وتيسػػير الخ ػرائط)  ،وقػػد يعػػود السػػبب ف ػ قصػػور أدائيػػـ إلػػى قل ػ
إدراايػػـ بالتغذيػ الراجعػ وأىميتيػػا فػ تعزيػػز العمليػ التعليميػ  .ولػػيس لػػدييـ خبػرة اافيػ فػ

ربػػط المسػػتوى النظػػري والتطبيق ػ ف ػ حقػػؿ التقػػويـ وأسػػاليبو  ،وصػػعوب أعػػداد أسػػئل تتعلػػؽ

بالمجاؿ المياري (النيسمحرا ) الذي لو أىمي ابيرة ف تدريس الجغرافي .

 مجاؿ ايايات الوسائؿ التعليمي  :يةحػظ مػف الجػدوؿ السػابؽ أف ايايػ واحػدة تجػاوز أداءأفراد العين ليا المستوى المقبوؿ وى اياي (يالؼ الطلبػ بن ػاطات ت صػيي تنمػ ميػارات

رسػػـ الخريط ػ )  .وقػػد يعػػود ذلػػؾ إلػػى إدراايػػـ أف تاليػػؼ الطلب ػ رسػػـ مػػا موجػػود ف ػ الاتػػاب
يسيـ ف استيعاب المادة أمػا الايايػات اطخػرى فلػـ يصػؿ اطداء فييػا إلػى المسػتوى المطلػوب

وقػد يعػػزى إلػػى افتقػػار المنػػاىج والمقػػررات وػػمف التربيػ العمليػ إلػػى مػػادة أو ميػػردات خاصػ
بالتق نيات التربوي والوسائؿ التعليمي واتعتماد على الجانب النظري أاار مف الجانب العملػ

التطبيق ػ إوػػاف إلػػى محدودي ػ الوسػػائؿ التعليمي ػ ف ػ المػػدارس وقػػدـ الخ ػرائط الموجػػودة فييػػا

مما يسبب عزوؼ معظـ المطبقيف عف تيسيرىا .

ومف خةؿ زيارات الباحا لعين البحث وجدت أف عملي عرض الخريطػ لػـ تسػتخدـ

ف الوقت المناسب بؿ اانت معروو طوؿ وقت الدرس .

واتيقت ىذه النتيج مع مػا توصػلت إليػو د ارسػ (سػلماف  )ٜٜٔٗ ،والتػ أ ػارت إلػى

وعؼ ممارس مدرس الجغرافي ايايػ عػرض الخريطػ وتقػديميا  ،واتيقػت أيوػاً مػع د ارسػ
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(حسف  ، )ٜٜٔٛ ،ودراس (عبد الصاحب  ، )ٕٓٓ٘ ،مما ي ير إلى عدـ تقػدير المدرسػيف
عموماً والمطبقيف خاص لألىمي التربوي ليذه الاياي .

انفصم اخلامس

( بناء بزنامج نخنميت األداء ًقياس أثزه )
تحقيقػاً ليػػدؼ البحػػث الاػػان والػػذي يػػنو علػػى ( :بنػػاء برنػػامج لتنميػ أداء الطلبػ –

المطبقيف ف ووء اياياتيـ التدريسي وقياس أاره) .

اخت ػ ػ ػ ػ ػػارت الباحاػ ػ ػ ػ ػ ػ اطنم ػ ػ ػ ػ ػػوذج ال ػ ػ ػ ػ ػػذي أ ػ ػ ػ ػ ػػار إلي ػ ػ ػ ػ ػػو ا ػ ػ ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػ ػ ػػف ()Erickson
( )Geulachلتعمػ ػػيـ الب ػ ػرامج التعليمي ػ ػ وتطويرىػ ػػا  .إذ أ ػ ػػا ار إلػ ػػى مجموع ػ ػ مػ ػػف الم ارحػ ػػؿ

ي ػ ػػتـ فػ ػ ػ و ػ ػػوءىا إع ػ ػػداد البػ ػ ػرامج وبناءى ػ ػػا والم ارح ػ ػػؿ (التحلي ػ ػػؿ – التراي ػ ػػب – التقػ ػ ػػويـ) .

( ) Erickson & Geulach , 1972 , 219

شلل ()8
انموذج تصمٌم الحرنامج
مرثةة التثةٌل
8ـ تثدٌد األهداف
0ـ تثةٌل المثتوى وتنظٌم

مرثةة الترلٌب
8ـ الطرائق واألسالٌب التدرٌسٌة
0ـ الوسائل التعةٌمٌة
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تقوٌم األداء
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2ـ األنشطة التعةٌمٌة
تغذٌة راجعة

أوالً  :مرثةة التثةٌل :
 -8تثدٌد أهداف الحرنامج -:
أ -األهككداف العامككة  /تحػػدد اطىػػداؼ العام ػ ف ػ وػػوء الحاجػػات الت ػ تحػػدد علػػى وفػػؽ مػػا
أ ارت إليو النتائج مف وعؼ أداء الطلب – المطبقيف (عين البحث) فػ عػدد مػف الايايػات

الةزمػ ػ لت ػػدريس الجغرافيػ ػ  .وح ػػددت الحاج ػػات ( )Needsم ػػف خ ػػةؿ تزوي ػػد عينػ ػ البح ػػث
بالمعػػارؼ والمعلومػػات والميػػارات والخبػرات العلمي ػ والعملي ػ لتطػػوير وتحسػػيف مسػػتوى أدائيػػـ

المين ف مجاتت الايايات المعروو ف استمارة المةحظ .

واليدؼ العاـ للبرنامج ىو تحسيف وتنمي أداء الطلب – المطبقيف واياياتيـ التدريسي

.

ب -األهككداف السككةولٌة  -:ت ػػتؽ مػػف اليػػدؼ العػػاـ للبرنػػامج ومػػف محتػواه  .وت تعػػد اطىػػداؼ
السلواي نيايات يقؼ عندىا المتدرب بؿ ى بمااب بداي لن اطات أاار إبػداعاً وتعلػـ جديػد

 ،وا تقت الباحاػ مجموعػ مػف اطىػداؼ السػلواي وػمف اػؿ مجػاؿ ليسػيؿ تنييػذىا والتحقػؽ

مف تحقيقيا  .ماؿ :
 أف يعدد الطالب – المطبؽ أنواع اتختبارات الموووعي . -أف يعط الطالب – المطبؽ مااليف لنموذج اتختيار مف متعدد .

 أف يعدد الطالب – المطبؽ اليوائد التربوي تستخداـ التغذي الراجع .وقد روع ف صياغتيا اآلت -:
ٔ .انسجاميا مع اطىداؼ التربوي العام طعداد المدرسيف وتدريبيـ .

ٕ .تميز بالتدرج ومنظم ف مجاتت رئيس لتسييؿ عملي ترجمتيػا إلػى خبػرات تعليميػ
وتنييذىا .
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ٖ .قابل للمةحظ والقياس لاؿ مف الم رؼ على البرنامج والمتدربيف .

ٕ -تحليؿ المحتوى وتنظيمو  -:تـ تحديد موووعات البرنامج وميرداتػو وعلػى وفػؽ حاجػات
عين البحث إلييا واما مووا أدناه .

جدول ()2
موضوعات الحرنامج ومفرداتها وعدد الجةسات التدرٌحٌة
ت

المفردات
الموضوعات

عدد الجةسات
النظري

العملي

8

األهداف
التعةٌمٌة
التخطٌط لةدرس

2

الدافعٌة

2

يدارة الصف

0

األهكداف العامككة  ،األهككداف السككةولٌة  ،أهمٌتهكا مفهومهككا  ،شككروط األسككئةة ،
توجٌ األسئةة
التخطٌط  ،مفهوم  ،أهمٌت  ،مدخل النظم أساس لةتخطكٌط المعاصكر  ،لٌفٌكة
أعداد الخطة التدرٌسٌة (الٌومٌة)  .تمرٌنات تطحٌقٌة
مفهومها  ،أهمٌتهكا  ،لٌفٌكة أثارتهكا  ،التهٌئكة لةكدرس (التمهٌكد)  ،أسكالٌحها ،
اسكتخدام (عصككف الككدماق  ،قضككٌة معاصكرة أو ثككد جككار  ،توضككٌح األهككداف
السةولٌة لةدرس)  .تمرٌنات تطحٌقٌة
مفهوم اجدارة الصفٌة  ،مهمات المدرس فكً (يدارة الصكف  ،التفاعكل الصكفً
 ،تكوفٌر أجككواء االنضككحاط الصككفً)  ،التعزٌككز  ،أهمٌتك  ،المعككززات الةفظٌككة ،
تمرٌنات تطحٌقٌة
المعززات غٌر الةفظٌة .

000

8
8

انغبػبد
8

8

8

8

مجموع

0
8

8

0

العدد السادس والعشرون
2

المعرفة
الجغرافٌة
التدرٌس الجٌد

2

الوسائل
والتقنٌات
الترحوٌة

1

التقوٌم

2
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مفهككوم الجغرافٌككة  ،أهككداف تكككدرٌس الجغرافٌككة  ،عالقككة العةككوم االجتماعٌكككة
حالمواد االجتماعٌة
أسككس التككدرٌس الجٌككد  ،معككاٌٌر الطرٌقككة الناجثككة  ،أسككالٌب تنمٌككة التفلٌككر .
(تدرٌحات)
مفهكككوم التقنٌكككات الترحوٌكككة  ،مفهكككوم الوسكككائل التعةٌمٌكككة  ،أهمٌتهكككا  ،صكككفات
الوسٌةة الجٌدة  ،قواعد استخدامها  ،أنواع الوسائل التعةٌمٌة التعةٌمٌة :
 .7انخررشا ظ (يٓرربساد اعررزخذاو انخررشا ظ (اخزٛبسْررب  ،ػررشع انخشٚطررخ  ،فٓررى
انخشٚطخ  ،اعزخذايٓب ف ٙانزمٕٚى  ،طٛبَخ انخشٚطخ) .
 .0السحورة .
 .2الصور .
 .2العٌنات النماذج .
 .2األجهزة التعةٌمٌة ( .تدرٌحات)
مفهكككككوم التقكككككوٌم  ،أنواعككككك  ،أسسككككك وأهمٌتككككك  ،االختحكككككارات (المقالٌكككككة ،
والموضوعٌة) تصمٌمها (نماذج تطحٌقٌكة) مفهكوم التغذٌكة الراجعكة  ،أهمٌتهكا
 ،أنماطها  ،وظائفها .

8

8
8

8

0

8

0

2

8

0

ثانٌا ً  :مرثةة الترلٌب -:
ٔ -طرائؽ وأساليب التدريس  -:تستخدـ ف البرنامج الطرائؽ واطساليب اآلتي -:
المحاورة  ،المناق

 ،أسلوب اتستجواب ،اتستقصاء  ،التعليـ المصغر  ،التقارير.

ٕ -الوسػػائؿ التعليمي ػ -:تسػػتخدـ السػػبورة  ،ملخػػو سػػبوري ،خ ػرائط  ،ا ػرات أروػػي  .جيػػاز
العرض فوؽ الرأس (. )over Head

ٖ -اطن ػػط التعليميػ ػ  -:تع ػػد الن ػػاطات التدريبيػ ػ ج ػػزءاً متممػ ػاً للوس ػػائؿ التعليميػ ػ لتنيي ػػذ
محتوى البرنامج وتحقيؽ أىدافو وت مؿ اآلت :

أ -قياـ الطلب المطبقيف بتصميـ خطط تدريسي وتنييذىا ف مواقؼ تعليمي أاناء البرنامج.

ب -مناق ػ التقػػارير التػ اتبيػػا أفػراد العين ػ أانػػاء م ػػاىدتيـ طداء المدرسػػيف خػػةؿ اليصػػؿ
اطوؿ للعاـ الدراس نيسو .

جػ -قياـ أفراد العين بفجراء دروس تعليمي بفسلوب التعليـ المصغر .
د -تاليؼ بعض الطلب بتقويـ مواقؼ تعليمي ف الميداف ف ووء معايير محددة .
ثالثا ً  :مرثةة التقوٌم -:

تـ تقويـ البرنامج عف طريؽ استخداـ أساليب التقويـ اآلتي :
أ -المةحظ المبا رة لمسػتوى أداء المتػدربيف مػف خػةؿ التطبيقػات العمليػ وفعاليػات التعلػيـ
المصغر .

ب -المناق ات خةؿ المحاورات .
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وىذا تقويـ مستمر خػةؿ عػرض البرنػامج أمػا التقػويـ الختػام فػتـ عػف طريػؽ مقارنػ
مخرجات البرنامج باطىداؼ الت سعى البرنامج إلى تحقيقيا .

وىاذا تـ بناء البرنامج لتحقيؽ اليدؼ الاان مف البحث .

 -صػػدؽ البرنػػامج  -:مػػف الوػػروري تحقيػػؽ الصػػدؽ فػ اطداة المسػػتخدم فػ البحػػث واػ

تطمئف الباحا على البرنامج الػذي أعدتػو  ،المتاػوف مػف ( )ٛمووػوعات و( لصػةحيتو فػ
تحقيؽ الغرض الذي ووع مف ِ
أجلو تـ عروو على مجموعو مػف المتخصصػيف فػ الميػداف

التربوي والنيس لألخذ بآرائيـ ومةحظاتيـ  .وتـ اتتيػاؽ علػى صػةحيتو  .وىاػذا تػـ تحقيػؽ
الصدؽ الظاىري للبرنامج وأصبا جاى اًز للتطبيؽ(ملحؽ ٔ) .

تطحٌق الحرنامج -:
طبقػػت الباحاػ البرنػػامج بنيسػػيا وللمػػدة الزمنيػ المحصػػورة بػػيف ٕٓ ٕٓٓ٘/ٗ/ولغايػ

 ٕٓٓ٘/٘/ٔٛأي (ٕ٘) يوم ػاً وبواقػػع (٘ٔ) جلس ػ تدريسػػي وبواقػػع سػػاع للجلس ػ الواحػػدة .

وفػ اليػػوـ الواحػػد (ٖ) جلسػػات  ،وبعػػد اتنتيػػاء مػػف تطبيػػؽ البرنػػامج  ،تػػـ اختيػػار (ٓٔ) مػػف

(الطلبػ ػ ػ – المطبق ػ ػػيف) ع ػ ػ ػوائياً لغ ػ ػػرض ع ػ ػػرض دروس تعليمي ػ ػ ػ داخ ػ ػػؿ القاعػ ػ ػ الد ارسػ ػ ػػي

وم ػػاىدتيـ ميػػدانياً وتقػػويميـ باسػػتخداـ اسػػتمارة المةحظػ .لغػػرض التحقػػؽ مػػف أاػػر البرنػػامج
ف تنمي أداء المتدربيف ورفع مستوى اياياتيـ التدريسي  .واانت النتائج ااآلت -:
جدول ()2
قٌم األوساط المرجثة واألوزان المئوٌة لةلفاٌات التدرٌسٌة لـ( )82من أفراد العٌنة

د عبثك
انًدبالد

7

انؼاللبد
اإلَغبَٛخ
ٔإداسح انظف

انٕعظ

انٕصٌ

انًشخح

انًئٕ٘

5.6

%79

انٕعظ

انٕصٌ

انًشخح

انًئٕ٘

ٚزؼبيم يغ انطهجخ ثبألعبنٛت انزشثٕٚخ

5.7

%72

ال ٚجبنغ ثبعزخذاو انؼمبة

5.7

%72

ٚحشص ػهٗ انثُبء ث ٍٛانحٔ ٍٛاٜخش

5.6

%79

ٚغزطٛغ ضجظ يشبػشِ ف ٙانًٕالف انًخزهفخ

5.4

%67

انكفبٚبد
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2

انزخطٛظ
ٔاإلػذاد
نهذسط

5

%69

4

األْذاف
انزؼهًٛٛخ

5

%69

5

انؼهًٛخ ٔانًُٕ
انًُٓٙ

4.6

%17

4.2

%75

6
اعزثبسح
انذافؼٛخ

4.2

7

%75

رُفٛز انذسط

4.7

1
انزمٕٚى

%72

مجلة ديالى 2007 /

ٚؼذ خطخ رذسٚغٛخ ٕٚيٛخ

5.1

%75

ٚحغٍ سثظ انًٕضٕع ثبنجٛئخ

5.6

%79

ٚدٛذ رُظٛى انذسط يُطمٛب

4.6

%19

ُٚظى انذسط عٛكٕنٕخٛب

4.4

%77

ٚدٛذ اشزمبق األْذاف انغهٕكٛخ

5

%69

ٚحغٍ رشخًخ األْذاف انزؼهًٛٛخ إنٗ يدبالرٓب انش ٛغخ

5

%69

ٚؼشع انًبدح انؼهًٛخ ثشكم طحٛح

5

%69

ٚدٛذ رحهٛم انؼاللبد انًكبَٛخ ث ٍٛانظٕاْش اندغشافٛخ

4،7

%16

ٚشخض انؼاللبد ث ٍٛاألعجبة ٔانُزب ح

4،7

%16

ٚهى ثبعظ ٔرطجٛمبد يُٓح انجحث اندغشافٙ

4.1

%15

ًٓٚذ انذسط ثإخشاءاد رًٓٛذٚخ

4.6

%17

ٓٚزى ثزًُٛخ انًٕٛل اندغشافٛخ

4.2

%75

ٚشدغ انطهجخ انًزشددٍٚ

4

%79

ٚشخض انغهٕن انغهجٚٔ ٙؼبندّ ثأعهٕة رشثٕ٘

2

%79

ٚحغٍ سثظ يحزٕٖ انذسط ثبنخجشاد اندغشافٛخ انغبثمخ

4.6

%79

ٚشاػ ٙانفشٔق انفشدٚخ

4.6

%79

ٚثش٘ انذسط ثبأليثهخ انزٕضٛحٛخ

4

%79

ٚحث انطهجخ ػهٗ انزٕطم العزُزبج انحمب ك

4

%79

ٚحغٍ االعزدٕاة

4.6

%79

ٓٚزى ثظٛبغخ األعئهخ انًشرجطخ ثبنًفبْٛى اندغشافٛخ

4.6

%79

ٚغزخذو أعبنٛت انزغزٚخ انشاخؼخ

2.6

%66

ٓٚزى ثمٛبط يٓبساد انطهجخ ف ٙسعى انخشا ظ

2.6

%69
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6

انشعب م
انزؼهًٛٛخ

4

%79

انًؼذل

4.7

%12
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ٚكهف انطهجخ ثُشبطبد ال طفٛخ

4.4

%77

ٚدٛذ اعزخذاو أعبنٛت رؼهًٛٛخ يزُٕػخ

4.7

%72

ٚؼشع انٕعٛهخ انًُبعجخ ف ٙانٕلذ انًُبعت

4.7

%72

ٚفغش انخشا ظ انًزضًُخ ف ٙانكزبة

2.6

%69

يتبيف مف الجدوؿ أف اطوساط المرجح واطوزاف المئوي اانت أعلى مف المعيار المتبنى

ف البحث ومعنى ىذا أف أداء عين البحث ارتيع بعد البرنامج وىذا ي ير إلى أف البرنامج حقؽ أار
ف رفع مستوى أداء عين البحث .

وبيذا تحقؽ اليدؼ الاان مف البحث .

وي ير ( )Johnosnف دراستو للتعرؼ علػى اليػروؽ بػيف البػرامج التقليديػ والبػرامج القائمػ

علػػى الايايػػات فػ أعػػداد المدرسػػيف تبػػيف أف أىػػـ المعػػايير الواجػػب توافرىػػا فػ المػػدرس فػ البػرامج

التقليدي ػ ىػػو مقػػدار مػػا يعرفػػو مػػف معلومػػات حػػوؿ المووػػوع الم ػراد تدريسػػو وقدرتػػو علػػى تق ػػديميا
للمتعلمػيف  ،بينمػػا فػ إطػػار البػرامج القائمػ علػػى الايايػػات ياػػوف المعيػار ىػػو المػػدرس الايػػف والقػػادر
على مساعدة المتعلميف على ااتساب ما يرجوف تعلمػو  ،وىنػا يعنػ الترايػز علػى دور المػدرس فػ

توجيو ومساعدة الطلب على التعلـ الذات )Dod , 1973 , 146( .
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انفصم انسادس

( االسخنخاجاث ًانخٌصياث ًاملقرتحاث )
االستنتاجات -:
ف ووء النتائج الت توصؿ إلييا البحث تسجؿ الباحا اتستنتاجات اآلتي -:

ٔػ ػ أف أداء الطلب ػ – المطبقػػيف اػػاف متباين ػاً ف ػ الايايػػات جميعيػػا واػػاف وػػعيياً ف ػ ايايػػات
الوسائؿ التعليمي والتقويـ ب اؿ عاـ موازن بالمعيار المتبنى ف البحث .

ٕ ػ ػ إف التربي ػ العملي ػ مػػف بػػيف الم ػواد التربوي ػ والعلمي ػ الميم ػ ف ػ مرحل ػ إعػػداد المػػدرس .

والماـ المدرس بيا وادرااو أىميتيا والتماف منيا ورورة توػمف لػو النجػاح مسػتقبةً فػ أانػاء
أدائو ف مجاؿ التدريس .

التوصٌات  -:توصً الحاثثة حاآلتً -:
ٔ ػ ػ اتىتم ػػاـ بالتقني ػػات التربويػ ػ والوس ػػائؿ التعليميػ ػ وييو ػػؿ إدخالي ػػا مق ػػر اًر و ػػمف مق ػػررات
اإلعداد المين  .وتوفير اطجيزة المرافق ليا لتدريب الطلب على اسػتخداميا  ،وانتػاج وسػائؿ
تعليمي مف البيئ المحلي .
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ٕ ػ اعتماد البرنامج التػدريب فػ ىػذا البحػث فػ الػدورات التدريبيػ التػ يقيميػا معيػد اإلعػداد
والتطوير التربوي لمدرس الجغرافي لتنمي اياياتيـ التدريسي .

ٖ ػ إصدار دليؿ لمدرس الجغرافي يتوػمف ايييػ تحقيػؽ الايايػات التدريسػي العلميػ والمينيػ
أاناء التدريس  .وتييدىـ ف تقويـ أدائيـ ذاتياً .

المقترثات  -:استاماتً ليذا البحث تقترح الباحا اآلت -:

ٔ ػ أجػراء د ارسػ لتقػػويـ منػػاىج أعػػداد مدرسػ الجغرافيػ فػ اليػػات التربيػ فػ وػػوء ايايػػات
تدريس الجغرافي .

ٕػ أجراء دراس مماال لتحديد الايايات التدريسي الواجب توفرىا ف معلـ الجغرافي .
ٖػ أجراء دراس مماال لتقويـ أداء مدرس الجغرافي ف المرحل الاانوي .
مهحق ( ) 1
أمساء املخخصني انذي عزضج عهييم أدًاث انبحث
الةقب العةمً

أسـماء المختصٌن

أ.د

مضر خةٌل العمر

أ.م.د

يثسان عةٌوي الدلٌمً

أ.م.د

سالم نوري صادق

أ.م.د

عحد األمٌر عحاس الثٌالً

أ.م.د

عحد الرزاق عحد هللا زٌدان

أ.م.د

عدنان مثمود عحاس المهداوي

الـموقع الوظٌفً
والتخصص
جامعة دٌالى
لةٌة الترحٌة
(جغرافٌة)
جامعة حغداد
لةٌة الترحٌة أحن الهٌثم
(قٌاس وتقوٌم )
جامعة دٌالى
لةٌة الترحٌة
(يرشاد ترحوي)
جامعة دٌالى
لةٌة الترحٌة
(جغرافٌة)
جامعة دٌالى
لةٌة الترحٌة
(طرائق تدرٌس التارٌخ) .
جامعة دٌالى
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لةٌة الترحٌة
(يرشاد ترحوي) .
الجامعة المستنصرٌة
لةٌة الترحٌة
(طرائق تدرٌس الجغرافٌة).

يقحال مطشر عحد الصاثب عةً

مهحق ( ) 2

اسخمارة مالحظت خاصت بخقٌيم أداء انطهبت – املطبقني يف ضٌء انكفاياث انخذريسيت
انالسمت نخذريس اجلغزافيت

مستوٌات التقدٌر

ت

الـمجال

2

الكفايات التذريسية

لفاٌة األهداف
التعةٌمٌة

لفاٌة التخطٌط
واألعداد لةدرس

8

ٚحغٍ رشخًخ األْذاف انزؼهًٛٛخ نهذسط إنٗ أْذاف ػبيخ يؼشفٛخ ٔٔخذاَٛخ َٔفظ حشكٛخ.

0

ٌجٌد اشتقاق األهداف السةولٌة من مثتوى الدرس وٌصنفها يلى مستوٌاتها اجدرالٌة الستة (التذلر-الفهكم-
التطحٌق-التثةٌل-الترلٌب-التقوٌم)
ٌعد خطة تدرٌسٌة ٌومٌة عةى وفق األسالٌب الترحوٌة الثدٌثة .
ٌثسن رحط الموضوع الجغرافً حالحٌئة ومشلالتها عةى الصعٌد الوطنً والقومً واجنسانً .
ٌجٌد تنظٌم أفلار الدرس تنظٌما ً منطقٌا ً من المعةوم يلى المجهول ومن الحسٌط يلى الصعب ومكن المثسكوس
يلى المجرد .
ٌثككدد المفككاهٌم الجغرافٌككة وٌنظمهككا تنظٌم كا ً سككٌلولوجٌا ٌثٌككر انتحككاه الطةحككة وٌنمككً مٌككولهم االٌجاحٌككة نثككو
موضوع الدرس .
ٌمهد لةدرس حإجراءات تمهٌدٌة (مقدمة أو سؤال مثٌر أو ثد جار أو قضٌة معاصرة لهكا عالقكة حالكدرس)
لتهٌئة أذهان الطةحة وأثاره انتحاههم لةدرس الجدٌد .

8
0
2
2
8

لفاٌة استثارة
الدافعٌة

0

ٌثسن استخدام أسالٌب التعزٌز الةفظً وغٌر الةفظً (لاجشارات  ،اجٌماءات،االحتسامات ..،الخ)

2
2
8

ٌشجع الطةحة المترددٌن والخجولٌن عةى المشارلة فً الدرس .
ٌشخص السةوك الدال عةى عدم االنتحاه وٌعالج حأسةوب ترحوي مناسب .
ٌثسن رحط مثتوى الدرس حالخحرات الجغرافٌة الساحقة لةطةحة وحما ٌتفق وخصائص نموهم .
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كفاية تنفيذ الذرس

0

ٌثري الدرس حاألمثةة التوضٌثٌة والشواهد واجضافات فً مواضع الدرس التً تتصف حالصعوحة والتجرٌكد
.

2

ٌث ك الطةحككة عةككى التوصككل السككتنتاج الثقككائق والمعةومككات الجغرافٌككة حأنفسككهم وٌشككجعهم عةككى ممارسككة
مهارات التفلٌر الجغرافً .
ٌراعً الفروق الفردٌة حٌن الطةحة أثناء عرض المادة الدراسٌة وعند توجٌ األسئةة وتةقً األجوحة
ٚؼشع انًبدح انؼهًٛخ ثشكم طحٛح ٔدلٛك (يزًكٍ يٍ يبدح رخظظّ انؼهًٛخ) .

0
2
2

ٌجٌد تثةٌل العالقات الملانٌة حٌن الظواهر الجغرافٌة المختةفة .
ٌشخص العالقات حٌن األسحاب والنتائج فً دراسة الظواهر الجغرافٌة .
ٌهتم وٌةم حأسس وتطحٌقات منهج الحث الجغرافً

8

ٌجٌد استخدام أسالٌب تعةٌمٌة متنوعة (لالخرٌطكة  ،اللكرة األرضكٌة،األطالس،جهاز العكرض فكوق الكرأس (
 ) over-Head progectorوعةى وفق أهداف الدرس .

0
2
2
8

ٌعرض الوسٌةة المناسحة فً الوقت المناسب لعرضها
ٌفسر الخرائط واألشلال الحٌانٌة والجداول والصور المتضمنة فً اللتاب المقرر.
ٌلةف الطةحة حنشاطات ال صفٌة تنمً مهارات رسم وقراءة وتفسٌر الخرائط .
ٌتعامل مع الطةحة حاألسالٌب الترحوٌة والدٌمقراطٌة التً ٌسودها االثترام المتحادل.

0

ال ٌحالغ حاستخدام العقاب والتأنٌب والنقد المرٌر فً تعامة مع الطةحة .

2

ٌثرص عةى الثناء حٌن الثٌن واآلخر لمن ٌستثق من الطةحة .

2

ٌستطٌع ضحط مشاعره وانفعاالت فً المواقف التعةٌمٌة المختةفة .

8

ٌثسن االستجواب (ٌتقن مهارات صٌاغة األسئةة وتوجٌهها وتةقً األجوحة) .

0

ٌهتم حصٌاغة األسئةة التً ترتحط حالمفاهٌم واألفلار الجغرافٌة الرئٌسة .

2

ٌستخدم أسالٌب التغذٌة الراجعة ( )Feed backفً التعامل مع يجاحات الطةحة .

2

ٌهتم حقٌاس مهارات الطةحة فً استخدام ورسم وتفسٌر الخرائط والرسوم الجغرافٌة.

2
8
لفاٌة العةمٌة والنمو
المهنً

لفاٌة الوسائل
التعةٌمٌة

لفاٌة العالقات
اجنسانٌة ويدارة
الصف
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