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 ملخص البحث والتوصيات والمقترحات
يحتوي ىذا الفصل عمى ممخص لمبحث ولإلجراءات التي اتبعيا الباحث خاللو 

إلييا، كما يحتوي أيضًا عمى مجموعة من التوصيات التي وأبرز النتائج التي توصل 
تحددت بناًء عمى نتائجو، وأىم البحوث المقترحة التي يمكن إجرائيا في المستقبل في 

 مجال المناىج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية.
 أواًل: ملخص البحث:

 مقدمة:
ارع، وال شك أن المعمم تشيد الساحة التربوية تطورًا معرفيًا وتكنولوجيًا بشكل متس

يعد أحد الركائز التي تشكل التميز التربوي وتحقيق الجودة في المنظومة التعميمية، 
ولمواكبة ىذا التطور البد من إعداد المعمم إعدادًا متكاماًل يمكنو من التعامل مع ىذه 
المستجدات، فيناك حاجة ماسة إلى تدريب المعمم في أثناء الخدمة عمى توظيف 

 تحدثات التكنولوجية واستخدام استراتيجيات التدريس المتنوعة في التدريس.المس
ويعتبر معمم الدراسات االجتماعية شأنو شأن باقي المعممين في احتياجو لمتنمية 
المينية والتطوير المستمر ألدائو ومياراتو لكي يكون مواكبًا ليذه التطورات 

رق التي يمكن من خالليا تدريب المعمم والمستجدات، وىناك العديد من األساليب والط
أثناء الخدمة كالبرامج التدريبية التي تنظم بشكل رسمي والتي تخطط من قبل الوزارة 
المختصة، والبرامج التدريبية التي تنفذ بشكل ال مركزي عمى مستوى اإلدارات 

ذ وتقويم والمدارس، كما يمكن لتمك البرامج االستفادة من التكنولوجيا في تخطيط وتنفي
 ىذه البرامج.
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البرنامج بأنو "مسار  (8)وتعرف )الشبكة العربية لضمان الجودة في التعميم العالي( 

منظم من التعمم أو التدريب يصمم الكتساب الشخص الكفاءات ذات الصمة بمتطمبات 
نظام تدريب  Apprenticeshipالحصول عمى المؤىل التعميمي، فالتدريب الميني 

قانون أو األعراف يدمج ما بين التدريب الميني أثناء العمل وخبرة ينظم بموجب ال
العمل، ،إضافة إلى التدريب خارج العمل، ويقوم المتدرب بإبرام عقد تدريب مع 

 صاحب العمل يفرض التزامات متبادلة عمى كال الطرفين.
وتيدف التنمية المينية لممعممين إلى إكساب المعمم معمومات جديدة، أو تنمية 
كساب  المعمومات الموجودة لديو وتطويرىا، كما تيدف أيضًا إلى تنمية الميارات وا 
المعمم خبرات جديدة، أو تنمية مياراتو وخبراتو الحالية، وتشمل ىذه الميارات، 
الميارات الالزمة ألداء العمميات المختمفة داخل الصف الدراسي، والتغمب عمى 

التنمية المينية تطوير السموك وينصب ىذا  المشكالت التي تواجيو، كذلك من أىداف
اليدف عمى تنشيط العوامل الذىنية التي تتفاعل لتشكل اتجاىًا معينًا لدى المعمم، 
ويدخل ضمن ىذا اليدف بث وتنمية بعض أنواع السموك ومنيا، االتجاه إلى تفضيل 

لى التعاون مع العمل في المدرسة، وتنمية الرغبة والدافع نحو العمل، وتنمية االتجاه إ
 . (6)الزمالء والرؤساء، وتنمية الشعور بالمسئولية وغيرىا 

وتعتبر بحوث العمل أو البحوث اإلجرائية من أفضل أساليب التنمية المينية، وقد 
خمس خصائص لمبحوث اإلجرائية تمكن  Carr and Kemmis’sحدد كار وكيميز 

الفعل عمي رفض بعض األفكار  المينيين من النمو في مجاالتيم أوليما، تؤكد بحوث
والفمسفات التقميدية المسمم بيا والتي غالبًا تعوق العمل وال تؤدي إلى النمو والتطور 
الميني، وال تتفق مع منطق العمل، ثانيًا توظف بحوث الفعل الفئات المختمفة من 

                                                 
1
هعجن لوصطلحاث ضواى الجىدة (: 1111الشثكح العرتيح لضمان الجودج في التعليم العالي ) - 

 .11-9، ص: فً التعلٍن العالً
1
القاهرج،  (: ًحى تعلٍن هتوٍز فً القرى الحادي والعشرٌي،1111رضا إتراهيم المليجي ) - 

 .141-141، ص: 1دار الفكر العرتي، ط
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المعممين الستكشاف وتجريب نظريات معينة وتطوير نظريات جديدة من خالل 
ة، ثالثًا، يقدم البحث اإلجرائي أسموبًا لمتناغم والتفاىم بين المعممين داخل الممارس

المدارس من خالل تحميل األسموب الذي يشكل ممارساتيم الخاصة والتفاىمات الذاتية 
فيما بينيم، رابعًا ربط التأمل باتخاذ اجراءات وقرارات تساىم في التغمب عمى العوائق 

فإن ربط النظرية بالممارسة يعد من أىم األساليب التي  التي تواجو العمل، وأخيراً 
 . (8)يمكن من خالليا النمو الميني وتطوير أسموب العمل بأقصى كفاءة ممكنة 

فاليدف من البحث اإلجرائي ىو التحرر من الممارسات القديمة عن طريق جمع 
حساس الباحث بالمسئولية االجتماعية، بيدف تحسين حياة ا ألفراد داخل المعمومات، وا 

قناع رافضي التغيير بأىمية تحسين الواقع،  المؤسسات، والتغمب عمى العقبات وا 
فالبحث اإلجرائي ييتم بتحميل الثقافة الكمية الخاصة بمجتمع معين، واألنظمة 
االجتماعية الخاصة بو، والتي من الممكن أن تؤثر عمى المشاكل التربوية، ولمتغمب 

تواجد حوار فعال بين المعمم والطالب، ويجب أن يتحمى عمى تمك المشاكل البد من 
الباحث بالديموقراطية واإلنصاف، وكل شخص لو عالقة  بالبحث لو قيمتو ويستفاد 
من مياراتو لتحقيق األىداف المنشودة، كما يجب التعاون بين المعنيين بموضوع أو 

 . (6)مشكمة البحث لتحسين األوضاع الراىنة 
أول من استخدم مصطمح البحث  Stephen M.coreyويعتبر ستيفين كوري 

اعتقد كوري أن المعمم لو قام  8594في مجال التربية، ففي عام  ARاإلجرائي 
بالمشاركة النشطة في فريق عمل ألي موقف تعميمي، كان تحصيل المتعممين أفضل، 

 ) (4)وتم حل المشكالت التي تواجيو بسيولة ويسر. 

                                                 
1
 - Valsa Koshy, Op.cit, p: 24-25. 

1
 -  MARGUERITE G. LODICO, et.al, Op.cit, p: 318. 

3
 - R.P.Pathak , Op.cit, p: 11. 
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لعديد من الدراسات  التي أشارت إلى ضعف األداء التدريسي لمعممي وىنا ا

 الدراسات االجتماعية:
o  ،انخفاض مستوى أداء المعممين  (8)( 8552فقد أظيرت نتائج بحث )معمي سالمة

لمميارات التدريسية التي تضمنيا مجال التخطيط لمدروس وتنفيذىا وتقويميا، 
وأوصي بإعداد دورات تدريبية لممعممين عمى كيفية التخطيط اليومي لمدروس 

 واستخدام الوسائل التعميمية واألنشطة المصاحبة. 
o  ،عدم وجود العديد من معايير الجودة الشاممة في  (6)( 6111وأكد )خالد عمران

أداء معممي الدراسات االجتماعية والتي تتعمق بالتخطيط لمتدريس ومعايير تنفيذ 
دارة الفصل، ومعايير المادة العممية، ومعايير أساليب  استراتيجيات التدريس، وا 

دة تأىيل التقويم، ومعايير النمو الميني لمعمم،  وأوصى بوضع خطة زمنية إلعا
المعممين القدامى داخل كميات التربية، أو في مراكز التدريب عمى معايير الجودة 

 الشاممة.
وقد قام الباحث برصد أىم المشكالت الموجودة في مدرسة األورمان اإلعدادية 
النموذجية بإدارة العجوزة التعميمية، التابعة لمديرية التربية والتعميم بالجيزة، ومن ىذه 

ت ضعف األداء التدريسي لمعممي الدراسات االجتماعية بالمدرسة فيما يتعمق المشكال
باستخداميم لمتكنولوجيا في التدريس، وبعد ذلك أعد الباحث استبانة لتحديد 
االحتياجات المينية في ضوء التعمم المدمج، وقد اختار المعممين حاجتيم لمتدريب 

طالس اإللكترونية والسبورة الذكية وبعض عمى توظيف األفالم التعميمية الوثائقية واأل
 استراتيجيات التدريس بغرض دمجيا مع ىذه المستحدثات.

                                                 
1
 .هرجع سابقمعلى سالمح،  - 

1
 .هرجع سابقخالذ عمران،  - 
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ولألفالم الوثائقية أىميتيا الثقافية واإلعالمية والتعميمية، وليذا انعكس ىذا االىتمام 
بيذا النوع من األفالم بشكل ممفت لمنظر من قبل الباحثين والمنظرين ومنتجي األفالم 

أو مرة إلى  film documentarieيمية ومخرجييا، ويرجع استخدام عبارة التسج
التي كانت تتناول  film devoyageالفرنسيين وذلك في وصف أفالم الرحالت 

موضوعات عن المكان أو الحدث أو الشخص، وبعد ذلك استخدم االنكميز مصطمح 
Documentary film  انت تعبر عن لوصف األفالم التسجيمية الوثائقية التي ك

الحقيقة الواقعة ويضاف إلييا الرأي ووجية النظر، وفي األقطار العربية شاع استخدام 
مصطمح األفالم التسجيمية واألفالم الوثائقية، "ويعرف الفيمم التسجيمي بأنو نوع من 
األفالم غير الروائية التي ال تعتمد عمى القصة أو الخيال بل يتخذ مادتو من واقع 

اء كان ذلك بنقل األحداث مباشرة كما جرت في الواقع عن طريق إعادة الحياة سو 
تكوين ىذا الواقع وتعديمو بشكل قريب من الحقيقة الواقعة، وعمى عكس السينما أو 
األفالم اإلخبارية التي تصور الحوادث الجارية كما وقعت، وىذا النوع من األفالم 

عية وثقافية ذات مضمون درامي، يعتمد عمى فكرة رئيسية، تكون ليا قيمة اجتما
 . (8)وميمتيا تقديم المعارف والمعمومات بطريقة مشوقة وفنية وليا أشكال ومدارس"

وسيمة لعرض المعمومات لممتعمم بصورة  Educational filmفالفيمم التعميمي 
تتسم بالوضوح في الصورة والصوت وليس ليا بناء درامي بقدر ما أنيا تخضع 

الواضح وبأكبر قدر من اإليجاز دون اإلخالل بالمادة العممية، وعمى  لمتسمسل العممي
المونتير أن يبتعد عن المراوغة والتعقيد في التركيب، ويعتمد عمى منطقية االنتقال من 
لقطة إلى أخرى، أن يستخدم الرسوم التوضيحية والجرافيك في ىذه النوعية من 

الصحيح وبشكل متوافق مع المقطات  األفالم، وعمى المونتير أن يضعيا في مكانيا

                                                 
1
التسجٍلٍت دراست تحلٍل هضوىى لألفالم (: 1111وهلح عثذ الرزاق عثذ الخالك رشيذ ) - 

 ،30/4/2011ولغاٌت  1/4/2011الىثائقٍت فً قٌاة الجزٌرة الىثائقٍت الفائٍت للودة هي 
 .414-413، ص: 99مجلح كليح اآلداب، العذد 
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الحية، كما يشكل التعميق عمى المقطات عنصر أساسي في األفالم التعميمية أو 
ذا كان ىناك موسيقى أو مؤثرات فال يجب  التدريبية، والبد من تزامنو مع الصورة، وا 

 . (8)أن تغطي عمى صوت التعميق وتستخدم كخمفية تكميمية فقط وليست أساسية 
ويعرف األطمس اإللكتروني بأنو "نسخة إلكترونية لألطمس الورقي التقميدي، وىو 
يمكن المستخدم من عرض المعمومات الجغرافية بشئ من التفصيل، عمى واجية 

 .(6)جذابة 
فاألطالس اإللكترونية عبارة عن بيئة خرائط متطورة، لما ليا من خصائص تميزىا 

يي أطالس تتنوع بين األطالس اإللكترونية الغير عن األطالس الورقية التقميدية ، ف
، إلى تمك التي تحمل بعض وظائف نظم المعمومات  non-interactiveتفاعمية 

الجغرافية، فالكثير من األطالس اإللكترونية مصممة من أجل االستخدام التربوي، 
تي يمكنيا والتي يمكنيا دعم المتعممين بالمزيد من المعمومات والمؤشرات اإلضافية ال

إثراء العممية التعميمية، وتقديم شرح وتوضيح لممصطمحات، والخصائص السكانية 
الخاصة بالمدن، ويمكن أيضًا من خالل األطالس اإللكترونية إظيار العالقة بين 
متغيرين، وفي حالة االتصال باإلنترنت في األطالس األكثر تفاعمية يمكن توضيح 

ئط األطمس اإللكتروني، من اتجاىات الرياح ظاىرات الطقس والمناخ عمى خرا
وسرعتيا، والكتل اليوائية ودرجات الحرارة والتوقعات المختمفة لسقوط األمطار وتمثيل 
خطوط الحرارة المتساوية، وىذه اإلمكانات يمكن أن نجدىا في الموقع اإللكتروني 

ؤدي ، ويمكن أن ي Oxford Student Atlas Websiteألطمس أكسفورد لمطالب 
األطمس اإللكتروني المتطور بعض العمميات المعقدة لدعم المتعممين الستيعاب 
المفاىيم الصعبة، فيمكنو عرض الصور والنص والصوت ووسائط متحركة، بل 

                                                 
1
 .11ص:  هرجع سابق،تماضر وجية،  - 

1
 - Paige G.Andrew et.al, Op,cit, p: 344. 
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وتكنولوجيا الواقع االفتراضي، ونطق أسماء األماكن المحددة وفيديوىات بع بعض 
 . (8)الظاىرات داخل األطمس 

لذكية وسيمة عرض جيدة وجذابة وأكثر تفاعمية ويمكن من خالليا كما أن السبورة ا
توفير الوقت والمجيود والوصول بالعممية التعميمية إلى أقصى كفاءة ممكنة، فأدواتيا 
سيمة وبسيطة ومتعددة ومتنوعة ويمكن من خالليا القيام بالعديد من األنشطة وعرض 

 الوسائط التي تعزز التعمم بأقل التكاليف.
السبورة الذكية بأنيا عبارة عن شاشة  (6)( 6189عرفت )رانية عبد المنعم، وقد 

بيضاء نشطة مرتبطة بجياز الحاسوب يتم عرض عمييا تطبيقات الحاسوب، حساسة 
لممس، يتم الكتابة عمييا بالممس أو أقالم خاصة، وىي وسيمة لمتفاعل بين المعمم 

 والطالب، ووسيمة شيقة وممتعة تشد انتباه الطالب طول وقت الدرس.
لمستحدثات السابقة مع بعض استراتيجيات التدريس ستتحول بيئة فمو قمنا بدمج ا

التعمم إلى بيئة نشطة ال تعتمد عمى التعمم اإللكتروني وحده فقط، وال عمى 
استراتيجيات التدريس بمفردىا، ولكن سيكون ىناك تنوع في التدريس، وبذلك يتحول 

 الفصل الدراسي إلى بيئة جذابة وىادفة بالنسبة لممتعمم.
يعد التعمم المدمج مكماًل ألساليب التعميم التربوية العادية فيو يشتمل المزج بين "و 

الطريقة التقميدية في التدريس والتعمم اإللكتروني، وىناك العديد من التسميات لتعمم 
المدمج، فيعرفو البعض بالتعمم المختمط، كما يعرفو االخر بالتعمم المؤلف، وىناك من 

مط، ويمكن تعريف التعمم المدمج بأنو "برنامج متكامل ألنواع يعرفو بالتعمم الُمخ
الوسائل المتعددة وتطبيقو بالطريقة المثمى لحل المشكالت"، ويمكن تعريفو أيضًا بأنو 

 . (4)دمج بين مختمف الوسائط التدريسية 
                                                 

1
 - Patrick Wiegand (2006): Learning and Teaching with Maps, New 

York, Routledge, first published. P: 85-86. 
1
 .173ص:  هرجع سابق،راويح عثذ المىعم،  - 

3
 .161-161ص:  هرجع سابق،سعاد شاهيه،  - 
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 أسئلة البحث:

تتحدد مشكمة البحث في ضعف األداء التدريسي لمعممي الدراسات االجتماعية 
بمدرسة األورمان اإلعدادية فيما يتعمق بتوظيف التكنولوجيا في التدريس، ويمكن 

 التصدي ليذه المشكمة من خالل اإلجابة عمي السؤال الرئيسي التالي:
ما فاعلية برنامج تدريبي مدمج مقترح لمعلمي الدراسات االجتماعية بمدرسة 

ية األداء التدريسي واالتجاه األورمان اإلعدادية  في ضوء احتياجاتهم المهنية لتنم
 نحو مهنة التدريس؟

 ويتفرع من ىذا السؤال الرئيسي األسئمة الفرعية التالية:
 ما االحتياجات المينية لمعممي الدراسات االجتماعية بمدرسة األورمان اإلعدادية؟  .8
ما صورة برنامج تدريبي مدمج في ضوء االحتياجات المينية لمعممي الدراسات  .6

 بمدرسة األورمان اإلعدادية؟ االجتماعية
ما فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية األداء التدريسي لمعممي الدراسات  .4

 االجتماعية بمدرسة األورمان اإلعدادية؟ 
لمعممي  ما فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية االتجاه نحو مينة التدريس .3

 الدراسات االجتماعية بمدرسة األورمان اإلعدادية؟
 إجراءات البحث:

 سار البحث الحالي وفقًا لمخطوات التالية:
إعداد قائمة باالحتياجات المينية لمعممي الدراسات االجتماعية بمدرسة األورمان  .8

 اإلعدادية، ويتم ذلك من خالل:
الرجوع إلى الدراسات والبحوث واألدبيات التي تتناول االحتياجات المينية  

 لمعممي الدراسات االجتماعية.
 استطالع أراء الخبراء في مجال تدريس الدراسات االجتماعية. 
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 ضبط القائمة ووضعيا في صورتيا النيائية.  
عرض القائمة عمى معممي الدراسات االجتماعية بالمدرسة لتحديد درجة  

 األىمية والوزن النسبي لكل احتياج ميني.
أىمية ووزن نسبي تصميم البرنامج التدريبي في ضوء االحتياجات المينية األكثر  .6

 أعمى، ويتم ذلك من خالل تحديد:
 فمسفة البرنامج. 
 أىداف البرنامج. 
يحتوي عمى  CDمحتوى البرنامج: حقيبة تعميمية مكونة من )قرص مدمج  

 كتيب المعمم(. –البرامج والوسائل التكنولوجية المستخدمة 
 استراتيجيات التدريب المناسبة. 
 نامج.األنشطة التدريبية المصاحبة لمبر  
 الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ البرنامج. 
 عرض البرنامج المقترح عمى مجموعة من المحكمين وضبطو. 

 إعداد أداتي التقويم وتتمثل في: .4
 بطاقة مالحظة لألداء التدريسي. 
 مقياس االتجاه نحو مينة التدريس. 

 قياس فاعمية البرنامج ويتم ذلك من خالل: .3
 تنفيذ البرنامج. 
 التقويم عمى معممي الدراسات االجتماعية بالمدرسة بعديًا. تطبيق أدوات 
 رصد النتائج وتحميميا ومعالجتيا إحصائيًا. 
 تفسير النتائج ومناقشتيا. 

 تقديم التوصيات والمقترحات. .9
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 ثانيًا: ملخص نتائج البحث:

 يمكن استخالص النتائج التالية من البحث الحالي:
ارتفاع األداء التدريسي لمعممي الدراسات االجتماعية بمدرسة األورمان االعدادية   .8

فيما يتعمق بتوظيف األفالم التعميمية الوثائقية في التدريس، ودمجيا مع استراتيجيات 
 حل المشكالت والعصف الذىني والتعمم التعاوني.

سة األورمان االعدادية ارتفاع األداء التدريسي لمعممي الدراسات االجتماعية بمدر   .6
فيما يتعمق بتوظيف األطالس اإللكترونية في التدريس ودمجيا مع استراتيجيات حل 

 المشكالت والعصف الذىني والتعمم التعاوني.
حصول معممي الدراسات االجتماعية بمدرسة األورمان اإلعدادية عمى مستوى أداء   .4

ة وبرنامج سمارت نوتبوك في متوسط فيما يتعمق باستخدام وتوظيف السبورة الذكي
 التدريس.

نمو االتجاه نحو مينة التدريس فيما يتعمق باالتجاىات التي تتأثر بأىمية التدريس   .3
 والتنمية المينية عند معممي الدراسات االجتماعية بمدرسة األورمان اإلعدادية.

 ثالثًا: توصيات البحث:
يت من خاللو، يمكن تقديم وفقًا لنتائج البحث، والدراسة الميدانية التي أجر 

التوصيات التالية والتي يمكن تعميميا عمى مدرسة األورمان اإلعدادية فقط، 
 واالسترشاد بيا لباقي المدارس:

تحديد االحتياجات المينية بشكل دوري الخاصة بالمعممين لكل مدرسة عمى حدة،  .8
رس، مما يتعذر وذلك الختالف اإلمكانات التكنولوجية والموارد البشرية بين المدا

تعميم البرامج التدريبية عمى جميع المدارس واإلدارات التعميمية، لذلك البد من أن 
 تكون ىذه البرامج التدريبية نابعة من االحتياجات الفعمية ليم.

إعداد أفالم تعميمية وثائقية متنوعة تغطي منيج الدراسات االجتماعية  .6
معممين والتالميذ عمى حٍد سواء، ويمكن بمدرسةاألورمان اإلعدادية، تكون متاحة لم
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رشاد وتوجيو المعممين والتالميذ إلى  أيضًا نشر ىذه األفالم عمى شبكة االنترنت، وا 
 عناوينيا لالستفادة منيا.

إعداد كتيب ألنشطة تعميمية قائمة عمى دمج األفالم التعميمية الوثائقية مع  .4
التعاوني بيدف تدعيم تدريس  استراتيجيات حل المشكالت والعصف الذىني والتعمم

 مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية.
تصميم أطالس إلكترونية متنوعة محتواىا مرتبط بمناىج الدراسات االجتماعية  .3

 بالمرحمة اإلعدادية، ويراعا فييا جاذبية التصميم، وحداثة المحتوى والبيانات.
لدراسات االجتماعية بمدرسة األورمان إعداد كتيب أنشطة تعميمية لتعريف معممي ا .9

اإلعدادية كيفية استخدام األطالس اإللكترونية، وكيفية دمجيا مع استراتيجيات 
 تدريس متنوعة، كالعصف الذىني وحل المشكالت والتعمم التعاوني.

تدعيم الالمركزية في المدارس من أجل رصد المشكالت الخاصة بكل مدرسة،  .2
لمستمر ليا، واالستفادة من منيجية البحث اإلجرائي بيدف التحسين والتطوير ا

 لتحقيق ىذا الغرض.
السعي نحو إكساب المعممين اتجاىات إيجابية نحو مينة التدريس بشتى األساليب  .7

الممكنة من أجل زيادة دافعيتيم نحو التنمية المينية، والتطوير المستمر ألدائيم 
 التعميمية داخل المدارس. التدريسي، مما يزيد من كفاءة وجودة المنظومة

اختيار طالب كمية التربية ذوي االتجاىات اإليجابية نحو مينة التدريس، مما يزيد  .1
 التوقعات بارتفاع أداؤىم التدريسي في المستقبل، ورغبتيم الدائمة في التنمية المينية.

تساعد المعممين عمى توظيف  Data Showإمداد المدارس بأجيزة عرض  .5
التكنولوجيا في التدريس، كعرض األفالم التعميمية الوثائقية، واألطالس اإللكترونية 

 عمى التالميذ.
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البد من تواجد متخصص واحد عمى األقل في إعداد مصادر التعمم القائمة  .81

عمى الحاسب األلي، متمكن من ميارات التصميم والمونتاج وتحرير الممفات 
 وعة بالتعاون مع المعممين في التخصصات المختمفة.المتن

تدريب معممي الدراسات االجتماعية بكميات التربية عمى ميارات إعداد  .88
وتوظيف األفالم التعميمية الوثائقية، ككتابة السيناريو، والمونتاج، والتصوير، وغيرىا 

 من الميارات.
 رابعًا: البحوث المقترحة:

 ، والتوصيات التي قدميا، يمكن اقتراح إجراء البحوث التالية:وفقًا لنتائج البحث الحالي
استخدام منيجية البحث اإلجرائي في تطوير األداء التدريسي لمعممي الجغرافيا   .8

 بالمرحمة الثانوية؟
فاعمية الدمج بين األفالم التعميمية الوثائقية وبعض استراتيجيات التدريس لتنمية   .6

 اسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية.المفاىيم المرتبطة بمادة الدر 
فاعمية الدمج بين األطالس الجغرافية اإللكترونية وبعض استراتيجيات التدريس   .4

 لتنمية ميارات الخرائط لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية.
برنامج تدريبي لمطالب المعمم لتوظيف األطالس اإللكترونية في تدريس الدراسات   .3

 إلعدادية.االجتماعية بالمرحمة ا
لتنمية ميارات استخدام السبورة  IQ Boardفاعمية أنشطة قائمة عمى برنامج   .9

 الذكية لمعممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية.
إعداد برامج تدريبية في ضوء البحث اإلجرائي لمعممي الدراسات االجتماعية في  .2

 سة المينة.أثناء الخدمة، لحل المشكالت التي تواجييم أثناء ممار 
 
 


