
 

 ١

  
  
  

  ملخص لرسالة دكتوراه بعنوان


 

  للباحث
  عبد العاطي مريغين عبد اهللا

  وبإشراف
  مصطفى عمر مصطفى. حممد احلسن أمحد أبو شنب            د.د . أ 

  كلية الرتبية –وم دمت جلامعة اخلرطوقُ
  م١٩٩٩نوقشت يف يوليو 

  
  قام بإعداد الملخص 
  خالد مطهر العدواين

  االجتماعیات –مناھج وطرق تدریس 
  
  
  
  
  

  
  

  ملخص الرسالة

  :ورقة باستثناء الفهارس واإلهداء والشكر ، وتقسم الرسالة إلى ستة فصول  ٣٢٥تقع الدراسة في 
  .مقدمة البحث : الفصل األول 
  .دراسة الخلفية العلمية والتاريخية لل: الفصل الثاني 
  .الدراسات السابقة : الفصل الثالث 
  .منهج وإجراءات البحث : الفصل الرابع 

  .مناقشة وتحليل النتائج : الفصل الخامس 
  .ملخص البحث وإجمالي النتائج والتوصيات : الفصل السادس 



 

 ٢

تنمية بعض كفايات معلم الجغرافيا بالمرحلة الثانوية بالسودان : عنوان الرسالة 
ت التعليميةباستخدام المجمعا 

يهدف البحث إىل حتديد الكفايات التدريسية الالزم توافرها لدى معلم اجلغرافيا باملرحلة الثانوية ، ووضـع برنـامج     
  .عالجي لتنمية بعض الكفايات لدى معلم اجلغرافيا باملرحلة الثانوية بالسودان ، وذلك باستخدام امعات التعليمية 

  :ؤل اآليت وحتددت مشكلة البحث يف التسا
إىل أي مدى تتوافر لدى معلم اجلغرافيا باملرحلة الثانوية بالسودان متطلبات الكفايات التدريسية الالزمـة لتـدريس     

اجلغرافيا ؟ وكيف ميكن تنمية وتطوير هذه الكفايات ؟ ولقد استخدم املنهج الوصفي وأدواته املتمثلـة يف االسـتبانه ،   
  .معات تعليمية واملقابلة ، واملالحظة ، وست جم

  :ولتحقيق هدف البحث قام الباحث باإلجراءات اآلتية 
  .حتديد الكفايات الواجب توافرها لدى معلم اجلغرافيا يف املرحلة الثانوية بالسودان  .١
 .إعداد قائمة بالكفايات الالزمة ملعلم اجلغرافيا باملرحلة الثانوية  .٢
لكفايات اليت مت اختيارها الستخدامها يف معرفة مدى تصميم بطاقة مالحظة ألهم كفايتني رئيسيتني من ا .٣

 .متكن املعلمني منها 
تطبيق البطاقة على عينة عشوائية من معلمي اجلغرافيا باملرحلة الثانوية وكان عددهم ستني معلم ومعلمة  .٤

خرجيي وجامعة أم درمان اإلسالمية ، وثالثون من  اخلرطوم، ثالثون منهم من خرجيي كلية التربية جبامعة 
 ) .ويعد تقومي قبلي (جامعة اخلرطوم  اآلدابكلية 

لتاليف نواحي الضعف ) جممعات تعليمية (عالجي على ضوء نتائج تطبيق البطاقة يف صورة  برنامجإعداد  .٥
 .يف أداء عينة البحث 

 .لذايتطبق الربنامج على عينة البحث ، بتنفيذ كل ما جاء يف امعات التعليمية وفقاً ألسلوب التعلم ا .٦
 ) .التقومي البعدي(تطبيق بطاقة املالحظة على عينة البحث مرة أخرى  .٧
 .مقارنة نتائج التقومي القبلي ونتائج التقومي البعدي وحتليلها ومناقشتها  .٨

  :ولقد توصل الباحث إىل النتائج اآليت 
ختبار البعدي أن هناك فروق ذات دالله إحصائية بني االختبار القبلي واالختبار البعدي لصاحل اال -١

يف أداء معلمي اجلغرافيا خرجيي كلية التربية وخرجيي كلية اآلداب يف كل من كفايـة اسـتخدام   
أساليب وأدوات تدريس مادة اجلغرافيا وكفاية استخدام أساليب وأدوات التقومي املناسـبة ملـادة   

  .اجلغرافيا 
ة وأداء معلمي اجلغرافيا خرجيي هناك فرق ذو دالله إحصائية بني أداء معلمي خرجيي كليات التربي -٢

كليات اآلداب يف كل من كفاية استخدام أساليب وأدوات تدريس مادة اجلغرافيا وكفاية استخدام 
 .أساليب وأدوات التقومي املناسبة ملادة اجلغرافيا لصاحل معلمي اجلغرافيا خرجيي كلية اآلداب 

 



 

 ٣

  ص وعرض للرسالةیلخت
  


 

 
من نظرة عامة للرسالة نجد أنها تناولت أحد الموضوعات الهامـة ، حيـث تبـرز أهميـة     

برامج إعداد المعلمين القائمـة  كتسبت ا تركز على جانب الكفايات ، فلقد االدراسة في كونه
يل للتعليم في المستويات االبتدائية والثانويـة  كبد السبعيناتخاصة منذ  أهميةعلى الكفايات 

والجامعية ، وتحديد هذه البرامج السلوك والمعارف والكفايـات الخاصـة التـي يحتاجهـا     
الـذي   األداءالمتعلمون سلفاً ، كما تحدد الشروط التي تظهر فيها هذه الكفايات ، ومسـتوى  

  .يجب الوصول إليه 
أنه لم يستخدم المنهج التجريبـي لكـون    إالبحثه هذا ومع أن الباحث قد استخدم تجربة في 

إلى مستويات المنهج التجريبي واكتفـى بـالمنهج الوصـفي     إجراءاتهاالتجربة لم تصل في 
  .هي  كما الظاهرةلكونه يصف 

استخدام المنهج التجريبي إذا ضبط جميع المتغيرات الدخيلة ونفـذ التجربـة    باإلمكانوكان 
الـذي   األمـر والخطوات المختلفة في التجربة  اإلجراءاتغيره في  بنفسه ولكنه اعتمد على

  .من حيث النتائج  وجعلها اقل ثباتاً ومصداقية من حيث التطبيق 
يات التربية على رفاقهم المعلمين خريجي حث يثبت كفاءة المعلمين خريجي كلالب نتائج إال أن

في كليات متخصصة وأال يعمـل   يداكليات اآلداب وهذا يعني أنه يجب أن يعد المعلم إعداد ج
في مجال مهنة التدريس سوى خريجي كليات التربية وال يسمح لغيرهم من غير االختصاص 

  .ممارسة مهنة التدريس 
  

  :ويمكن تلخيص أهم ما اشتملت عليه تلك الفصول على النحو اآلتي 
 

فصلة عن الموضوع ومشـكلة بحثـه بكـل    عرض الباحث في هذا البحث مقدمة طويلة وم
، محدداً فيها أهمية هذا النوع من الدراسات واالتجاهـات الحديثـة فـي    جوانبها وأبعادها 

  .التربية 
  
  



 

 ٤

  :حدد مشكلة البحث في التساؤل اآلتي   :مشكلة البحث 
إلى أي مدى تتوافر لدى معلم الجغرافيا بالمرحلة الثانوية بالسـودان متطلبـات الكفايـات    

  التدريسية الالزمة لتدريس الجغرافيا ؟ وكيف يمكن تنمية وتطوير هذه الكفايات ؟
  

  :وهدف البحث إلى     :أهداف البحث 
  تحديد الكفايات الالزمة لمعلم الجغرافيا بالمرحلة الثانوية بالسودان.  
     ــات ــتخدام المجمع ــات ، باس ــذه الكفاي ــض ه ــة بع ــامج لتنمي ــع برن وض

  .)الموديوالت(التعليمية
  

  :وترجع أهمية البحث إلى ما يلي   :أهمية البحث 
  وضع قائمة بالكفايات التعليمية النوعية الالزمة لمعلمي الجغرافيا بالمرحلة الثانوية

يمكن االستفادة منها في تطوير برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة وفي تدريبهم أثناء 
  .الخدمة 

  حول الكفايـات التعليميـة بشـكل عـام ،     التعريف بأهم االتجاهات العالمية الحديثة
  .والكفايات النوعية لمادة الجغرافيا بشكل خاص 

      االستفادة من بطاقة المالحظة التي توصل إليها البحث فـي تقـويم طـالب شـعبة
، وكـذلك فـي اإلشـراف    ) التربية العمليـة  (الجغرافيا أثناء فترة التدريب العملي 

 .التربوي أثناء الخدمة 

  
  :يات البحث أسئلة وفرض

  :وكانت على النحو األتي ثم وضع الباحث أربعة أسئلة للبحث يسعى لإلجابة عنها 
ما الكفايات التعليمية الالزمة لمعلم الجغرافيا بالمرحلة الثانوية ، والتي تمكنه مـن   )١

  تحقيق أهداف هذه المادة ؟
التربية بجامعات ما مدى توافر هذه الكفايات في برنامج إعداد معلم الجغرافيا بكليات  )٢

 السودان ؟

خريجي كليـات التربيـة ،    –ما مدى تمكن معلمي مادة الجغرافيا بالمرحلة الثانوية  )٣
 جامعات السودان من هذه الكفايات ؟) قسم الجغرافيا (وكليات اآلداب 

كيف يمكن عالج نواحي الضعف والقصور في كفايات معلمي الجغرافيـا بالمرحلـة    )٤
 الثانوية ؟



 

 ٥

  :سئلة السابقة يمكن مالحظة اآلتي من خالل األ
  .كان السؤال األول والرابع يسعيان من خالل اإلجابة عنهما لتحقيق أهداف البحث  .١
بينما السؤال الثاني والثالث ال تحقق أهداف البحث ألنه ليس مـن أهـداف البحـث     .٢

ة الكشف عن مدى توافر هذه الكفايات في برنامج إعداد معلم الجغرافيا بكليات التربي
 .وال مدى تمكن معلمي مادة الجغرافيا فيها 

لإلجابة عن التساؤل الثاني ولـم يقـوم بتحليـل     إجراءكما أن الباحث لم يقوم بأي  .٣
لتحديد مدى توافر هذه الكفايات فيهـا ،  برامج إعداد معلم الجغرافيا بكليات التربية 

درس في كليات التي توضح بعض الكفايات التي تواكتفى بجزء من الخلفية النظرية 
التربية وكان الهدف منها هو تحديد قائمـة بالكفايـات الالزمـة لمعلـم الجغرافيـا      

 .بالمرحلة الثانوية وليس تحديد مدى توافرها في تلك البرامج 

  .أما التساؤل الثالث فقد أجاب عنه من خالل التطبيق القبلي لبطاقة المالحظة  .٤
  

وهذه الفرضيات تثبت بأن هناك فروق بين  ،ست فرضيات يقوم بالتحقق من صحتها ووضع 
أداء المعلمين في كفاية استخدام أساليب وأدوات تدريس الجغرافيا ، وكفاية استخدام أساليب 

  .وأدوات التقويم المناسبة لمادة الجغرافيا 
  :ولقد تحدد البحث في الحدود التالية  :حدود البحث 

o  بالسودان من خريجـي كليـة التربيـة    عينة من معلمي الجغرافيا بالمرحلة الثانوية
  .وكلية اآلداب ببعض جامعات السودان 

o  وهي كفايات اسـتخدام  . الكفايات النوعية الالزمة لمعلم الجغرافيا بالمرحلة الثانوية
وكفاية استخدام أساليب وأدوات التقـويم  . وأساليب وأدوات تدريس مادة الجغرافيا 

  .المناسبة لمادة الجغرافيا 
o مجمعات التعليمية أسلوب ال. 

  :ولإلجابة عن تساؤالت البحث أتبع الباحث الخطوات التالية  :خطوات إجراء البحث 
تحديد الكفايات الواجب توافرها لدى معلم الجغرافيا في المرحلة الثانوية بالسودان وذلك  .١

 :من خالل األتي 

  .م ١٩٩٠األهداف العامة للتربية في السودان والتي حددت عام  -١
 .االتجاهات العالمية الحديثة في هذا المجال  دراسة -٢

 .دراسة ومراجعة نتائج بعض الدراسات والبحوث في مجال البحث  -٣



 

 ٦

دراسة مقررات مادة الجغرافيا وطرق تدريسها بكليـات التربيـة ،    -٤
 .بجامعة الخرطوم وجامعة أم درمان اإلسالمية 

 .دراسة طبيعة مادة الجغرافيا  -٥

 .رافيا دراسة طبيعة عمل معلم الجغ -٦

دراسة قوائم الكفايات التي تم إعدادها في بعـض مراكـز البحـوث     -٧
 .والجامعات العالمية 

  .إعداد قائمة بالكفايات الالزمة لمعلم الجغرافيا بالمرحلة الثانوية  .٢
عرض القائمة على مجموعة من المحكمين ، بغرض التأكد من صـالحيتها   .٣

 .وإقرارها 

استبانه توزع علـى بعـض معلمـي    بعض هذه الكفايات عن طريق  اختيار .٤
 .العينة لترتيب أهميتها لهم 

تصميم بطاقة مالحظة ألهم كفايتين رئيسيتين من الكفايات التي تم اختيارها  .٥
في الخطوة السابقة ، الستخدامها في معرفة مدى تمكن المعلمين منها ، بعد 

 .عرض هذه البطاقة على مجموعة من المعلمين للتأكد من ثباتها 

 .ق البطاقة على مجموعة من المعلمين للتأكد من ثباتها تطبي .٦

تطبيق البطاقة في صورتها النهائية علـى عينـة عشـوائية مـن معلمـي       .٧
وذلك لمعرفـة نـواحي الضـعف    ) تقويم قبلي (الجغرافيا بالمرحلة الثانوية 

 .والقوة في أداء هاتين الكفايتين 

مجمعـات  (قة في صورة يتم إعداد برنامج عالجي ، على ضوء النتائج الساب .٨
لتالفي نواحي الضعف فـي أداء عينـة البحـث وتحتـوي هـذه      ) تعليمية 

 :المجمعات التعليمية على التالي 

  .األهمية  -١
 .األهداف  -٢

 .المحتوى  -٣

 .األنشطة التعليمية  -٤

 .التقنيات التعليمية  -٥

 .القراءات والمراجع  -٦

 .التقويم  -٧

  .وضبطه وإقراره عرض البرنامج على مجموعة من المحكمين لمراجعته  .٩
 .تطبيق البرنامج على مجموعة العينة السابقة  .١٠



 

 ٧

التقـويم  (تطبيق بطاقة المالحظة على مجموعـة العينـة السـابقة     .١١
 ) .البعدي

مقارنة نتائج التقويم القبلـي ونتـائج التقـويم البعـدي وتحليلهـا       .١٢
 .ومناقشتها 

  .تقويم إجمالي النتائج والتوصيات والمقترحات  .١٣
  

 
  :وضع الباحث في هذا الفصل الخلفية النظرية للدراسة ، واشتملت على العناوين التالية 

  .طبيعة علم الجغرافيا  )١
  .طبيعة عمل معلم الجغرافيا  )٢
 :مقررات الجغرافيا وطرق تدريسها في بعض كليات التربية  )٣

جامعة الخرطوم  –مقررات الجغرافيا في كلية التربية  الكفايات التي تضمنتها -١
.  

جامعـة أم   –الكفايات التي تضمنتها مقررات الجغرافيا في كليـة التربيـة    -٢
 .درمان اإلسالمية 

الكفايات التي تضمنتها مقررات طرق تدريس المـواد االجتماعيـة بكليـة     -٣
 .جامعة الخرطوم  –التربية 

ق تدريس المواد االجتماعية فـي كليـة   الكفايات التي تضمنتها مقررات طر -٤
 .جامعة أم درمان اإلسالمية  –التربية 

كان ينقص الخلفية النظرية هو التحدث عـن الموديـوالت وأهميتهـا وكيفيـة تصـميمها      
  .واستخدامها 

 
ها في مجاالت في هذا الفصل عرض الباحث مجموعة من الدراسات السابقة والتي تم إجراؤ

  .الكفايات التدريسية ، وذلك على المستوى العربي واألجنبي 
  :ولقد نظمت  هذه البحوث والدراسات في أربعة مجاالت رئيسية هي 

  .المؤتمرات والندوات التي عقدت في مجال الكفايات  -١
 .بحوث اهتمت بتحديد كفايات التدريس لدى المعلمين  -٢

 .يس لدى المعلمين بحوث اهتمت بتقويم كفايات التدر -٣

 .اهتمت ببناء برامج عالجية لتنمية كفايات المعلمين بحوث  -٤



 

 ٨

نت أهم المصادر واستفاد الباحث من هذه البحوث والدراسات في تحديد مفهوم الكفايات ، وك
الشتقاق الكفايات الالزمة لمعلمي الجغرافيا في المرحلـة الثانويـة ، وفـي إعـداد األدوات     

  .هذا البحث المستخدمة ضمن منهج 
ثم قام الباحث بعرض مفصل لقائمة الكفايـات التعليميـة الالزمـة لمعلمـي الجغرافيـا          

بالمرحلة الثانوية ، مع توضيح دقيق لكيفية تحديد تلك الكفايات ومصادر اشتقاقها واألسس 
  .والمبادئ والمعايير التي التزم بها عند بناء القائمة 

ايات التعليمية الخاصة بمعلمي الجغرافيا بالمرحلة الثانوية ، وبناء على ذلك أعد قائمة بالكف
اشتملت على ست كفايات رئيسية يندرج تحتها عدد من المجـاالت ، بلـغ عـددها سـبعة     
وخمسون مجاالً يتفرع من كل مجال عدد من الكفايات النوعية والخاصـة بتـدريس مـادة    

  :هي  ة، وهذه الكفايات الرئيسيالجغرافيا 
  .فاهيم الجغرافية تدريس الم -١
 .تدريس المبادئ والنظريات الجغرافية  -٢

 .تفهم عملية تحديد األشكال المكانية  -٣

 .استخدام أساليب وأدوات تدريس مادة الجغرافيا  -٤

 .معرفة العالقات المكانية  -٥

 .استخدام أساليب وأدوات التقويم المناسبة لمادة الجغرافيا  -٦

  
 
  .اعتمد الباحث على المنهج الوصفي   :منهج البحث 

  
  :ولقد اعتمد الباحث في بحثه على األدوات اآلتية   :أدوات البحث 

  
 

وذلك ألجل استطالع الباحث أراء المحكمين من الخبراء والموجهين الفنيـين حـول قائمـة    
ة الست ألجل إقرارهـا ، كـذلك اسـتخدم    الكفايات ، وبطاقة المالحظة ، والمجمعات التعليمي

الباحث االستبيان الستطالع آراء بعض معلمي عينة البحث حول قائمـة الكفايـات لترتيـب    
  .أهميتها النسبية لهم 

 
قام الباحث بمقابلة الخبراء والموجهين الفنيين ألجل مناقشتهم آرائهم حول قائمة الكفايات ، 

  .، والمجمعات التعليمية إلثراء الفائدة  وبطاقة المالحظة



 

 ٩

 
قام الباحث بمالحظة أداء عينة من المعلمين في مرحلة اختيار وتحديـد الكفايـات النوعيـة    
لمعلم الجغرافيا تمهيداً لتصميم قائمة الكفايات ، وبطاقة المالحظة ، وكذلك أثنـاء التطبيـق   

  .ة على عينة معلمي الجغرافيا القبلي والبعدي لبطاقة المالحظ
 يبية لتطبيقها على عينة البحث تجر ةكأدا.  

  .ثم شرح الباحث كيف بنا األدوات  وحكمها وكيفية قياس صدقها وثباتها 
  

  :عينة البحث 
نويـة  من معلمي الجغرافيا بالمرحلـة الثا ) ثنائية(اعتمد الباحث على عينة عشوائية طبقية 

وبلـغ  العاملين بمدارس الخرطوم الثانوية ، ألجل تطبيق البرنامج المجمعات التعليمية عليها 
  .معلم ومعلمة ) ٦٠(عددها 

و كانت المجموعة األولى من خريجي كليات التربية من جامعة الخرطوم وجامعة أم درمـان  
آلداب ومـن مختلـف   ، والمجموعة الثانية من خريجي كليات ا) ٣٠(وكان عددها  اإلسالمية

  . )٣٠(وكان عددها  جامعة السودان
  : اإلحصائيةاملعاجلات 

 .المتوسط الحسابي  -١

 .االنحراف المعياري  -٢

  .  Tاختبار  -٣
  :تطبيق التجربة 

أوضح الباحث بالشرح المفصل عن خطوات وإجراءات تطبيق تجربة المجمعـات التعليميـة   
  :وكانت على النحو األتي على عينة البحث 

  .تبار قبلي لعينة البحث باستخدام بطاقة المالحظة عمل اخ .١
توزيع المجمعات التعليمية على عينة البحث والطلب منهم تدريس انفسهم بأسـلوب   .٢

 .تقديم نشرة تفسيرية لكيفية استخدام تلك المجمعات التعلم الذاتي ، وذلك بعد 

بعمليـة  جعل رؤساء الشُعب في المدارس وكذلك موجهي مادة الجغرافيـا يقيمـون    .٣
المالحظة واإلشراف على سير عملية التدريب على المجمعات التعليمية وذلـك بعـد   

 .إعطائهم نشرة توضيحية لكيفية اإلشراف والتجربة 

بعد االنتهاء من دراسة المجمعات أجرى عليهم اختبار بعدي والمتمثـل فـي نفـس     .٤
 .بطاقة المالحظة التي استخدمت في االختبار القبلي 

 .ت ومعالجتها إحصائيا والخروج بنتائج الدراسة جمع البيانا .٥



 

 ١٠

مع الرغم من االحتياطات واإلجراءات الدقيقة التي استخدمها البحث لتنفيذ التجربة إال أنها ال 
تكفي من اجل السيطرة والحد من العوامل الدخيلة ، فاإلجراءات التي قام بهـا الباحـث قـد    

ي سبب في ظهورها وتأثيرها على التجربة ، تكون عرضة لعوامل دخيلة كثيرة إن لم تكن ه
كفاءة المدرس واطالعه وتمكنه من التدريس أو من تعليم نفسـه  : ومن تلك المتغيرات مثالً 
يات إلى قدرته في التعلم الذاتي وليس إلـى المجمعـات   تأثير الكفاذاتياً األمر الذي قد يجعل 

ستواه األدائي بـرامج محوسـبة ،   يستخدم وسائل أخرى لرفع م أنالتعليمية ، كذلك ممكن 
مراجع وكتب أخرى ، أضف إلى ذلك أن كفاءة المشرف والموجه والـذي قـام بالمالحظـة    

وغيرها من العوامل الدخيلة . على نتائج التجربة  فيؤثروالتقييم قد تختلف من شخص ألخر 
ـ   أكثر إجراءاتباتخاذ  المتغيرات، وكان يجب على الباحث ضبط تلك  وم هـو  دقة بحيـث يق

بنفسه بتدريس عينة البحث وتدريبهم على المجمعات التعليمة ويشـرف هـو بذاتـه علـى     
وجهـد علـى    تكلفة أكثرالتجربة والتقييم ثم ينفذ بطاقة المالحظة هو أيضاً ، قد يكون ذلك 

  .التجربة ونتائج البحث  إجراءدقة ومصداقية في  أكثرالباحث ولكنها 
 

 
قام الباحث في هذا الفصل بمناقشة وتحليل نتائج الدراسة لإلجابة عن التساؤالت والفرضيات 

  .وذلك لكل كفاية من الكفايات وعلى مستوى المجموعتين . التي وضعها الباحث 
 

 
  .ستها شكلة البحث ومنهج وخطة دراقام بعرض ملخص لم

  .ومناقشتها في ضوء الفرضيات  عرض ملخص بأهم النتائج  و
  :وكانت أهم النتائج التي توصل إليها البحث هي 

بين االختبار القبلي واالختبار البعـدي لصـالح    إحصائيةأن هناك فروق ذات دالله  -٣
 االختبار البعدي في أداء معلمي الجغرافيا خريجي كلية التربية وخريجي كلية اآلداب
في كل من كفاية استخدام أساليب وأدوات تدريس مادة الجغرافيا وكفايـة اسـتخدام   

  .أساليب وأدوات التقويم المناسبة لمادة الجغرافيا 
هناك فرق ذو دالله إحصائية بين أداء معلمي خريجي كليات التربيـة وأداء معلمـي    -٤

أدوات تـدريس  الجغرافيا خريجي كليات اآلداب في كل من كفاية استخدام أساليب و
مادة الجغرافيا وكفاية استخدام أساليب وأدوات التقويم المناسبة لمـادة الجغرافيـا   

 .لصالح معلمي الجغرافيا خريجي كلية اآلداب 



 

 ١١

  :التوصيات 
  :أهم التوصيات التي أوصى بها الباحث هي 

ـ  -١ ا استخدام بطاقة المالحة التي تم إعدادها وتصميمها في تقويم أداء معلمي الجغرافي
بالمرحلة الثانوية من قبل الموجهين الفنيين في مجاالت كفايتي اسـتخدام أسـاليب   
وأدوات تدريس مادة الجغرافيا ، واستخدام أدوات وأساليب تقويم الجغرافيا ، وكذلك 

  .تطبيقها لتقويم طلبة قسم الجغرافيا في كليات التربية أثناء التربية العملية 
في كليات  نمية الست في مجال تدريب الطالب المعلمياالستفادة من المجمعات التعلي -٢

التربية في برنامج التربية العملية ومعرفة النمو والتطور الذي طرأ على أداء هؤالء 
 .الطالب 

إعداد بطاقات مالحظة وبناء مجمعات تعليمية أخرى على نسق إجراءات هذا البحث  -٣
 . في مجاالت الكفايات األخرى التي لم تشملها الدراسة

  :املقرتحات 
  :يقترح الباحث إجراء أبحاث في المواضيع التالية 

  .وضع برامج عالجية لتنمية كفايات معلم المواد االجتماعية بالمرحلة الثانوية  -١
 .وضع برامج عالجية لتنمية كفايات معلم المواد االجتماعية بالمرحلة األساسية  -٢

لك فـي تنميـة التفكيـر االبتكـاري     االهتمام بتنمية كفايات معلم الجغرافيا ، وأثر ذ -٣
 .والعالئقي والناقد لدى التالميذ 

االهتمام بالتعليم المبرمج وبيان أثره في رفع وتنمية الكفايات لدى معلمي الجغرافيا  -٤
  .وعلى تحصيل تالميذهم 

  :املراجع 
  .مرجعاً أجنبياً  ٤٢اً عربياً و عمرج ٣٩اشتملت على 

  :املالحق 
وقـوائم الكفايـات    تالمذكرات والخطابات الرسمية ، االستبيانا. ملحق ) ١٢(اشتملت على 

وجداول التحليل وأسماء المحكمين وأسماء أفراد العينة وكذلك المجمعات التعليمية السـت ،  
  .المذكرات التوضيحية والتفسيرية لكيفية استخدام المجمعات من قبل العينة أو المشرفين  

  .)  ٣٢٥ – ١٨١(من صفحة 
  
  لطالبإعداد ا

  خالد مطهر العدواين
  االجتماعيات –مناهج وطرق تدريس 


