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 امللخص

التعّرؼ عمى طرؽ التدريس المفضمة لدى طمبة المرحمة الثانوية ىدفت الدراسة إلى 
لتعّمـ الدراسات االجتماعية في محافظة الخفجي في المممكة العربية السعودية، وقد اعتمدت 
الدراسة عمى االستبانة لجمع بيانات الدراسة، في حيف استخدمت الدراسة حزمة التحميؿ 

لتحميؿ بيانات الدراسة والتوّصؿ إلى نتائجيا، وقد  SPSS)االحصائي لمعـو االجتماعية )
خمصت الدراسة إلى عدد مف النتائج ابرزىا أف طمبة المرحمة الثانوية يفضموف استخداـ طريقة 
التعّمـ المفرد وطريقة االستقصاء كطرؽ تدريس لمدراسات االجتماعية، كما بينت النتائج عدـ 

الطمبة وفقا لمتغير النوع االجتماعي، ومتغير  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في تفضيالت
اجراء دراسات اخرى لممرحمة وقد أوصت الدراسة بعدد مف التوصيات أىّميا المعدؿ الدراسي، 

االساسية حوؿ طرؽ التدريس المفضمة لدى الطمبة العتمادىا وتفعيميا مف قبؿ المعمميف 
عمؿ دورات وصت الدراسة بأىمية ، كما أومقارنتيا مع الطرؽ المفضمة لممرحمة الثانوية

تدريبية لمعممي الدراسات االجتماعية لتدريب المعمميف حوؿ طرؽ التدريس المفضمة 
 .والمناسبة لمطمبة

طرؽ التدريس، الدراسات االجتماعية، المرحمة الثانوية، الكممات المفتاحية: 
 استراتيجيات التدريس.
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ABSTRACT 

This study aimed to identify the preferred methods of teaching 

students at the secondary school to learn social studies in the Governorate 

of Al Khafji in Saudi Arabia. The study used a questionnaire to collect 

research data. Statistical package for social sciences (SPSS) was applied to 

analyze research data and come up with its results. The study found a 

number of results, notably that high school students are preferring to use 

a single learning method for teaching social studies, and the results showed 

that there were no statistically significant differences among student 

according to the variable gender, average. The study recommended a 

number of recommendations including make further studies about 

teaching methods and compared with the preferred ways of secondary 

phase, as well as it should be make training courses for social studies 

teachers to train them on teaching methods that preferred and 

appropriate by students.  

Keywords: Teaching Methods, Social Studies, Secondary School, 

Teaching Strategies. 
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 املكدمة 
منظومة تعميمية حيث اف  ألييعد تعميـ الطالب في عصرنا الحاضر الغاية المنشودة 

العممية التربوية لـ تعد تقتصر عمى اكساب الطالب المعارؼ والحقائؽ بؿ تتعداىا الى تنمية 
قدرات المتعمـ عمى التفكير وما مف شؾ في اف طرؽ التدريس التي تمارس في المدارس ليا 

 .ات الطمبة واتجاىاتيـ نحو التعمـالمباشر عمى خبر  تأثيرىا
تدريس ناجح وفعاؿ فيي ركف اساسي مف  ألياالساسية  الركيزةوتعتبر طرؽ التدريس 

ولـ تعد االساليب التقميدية في التدريس التي تركز ، (8003اف العممية التربوية )فكي .ارك
عمى دور المعمـ في الموقؼ التعميمي وتجعؿ دور المتعمـ سمبيا صالحة في ظؿ ظروؼ 
بؿ العصر الحالي الذي يتسـ بالتطور العممي والتكنولوجي اليائؿ في شتى مجاالت الحياة 

ظريات التعمـ وقوانينو مراعاة ن يعة المتعمـ وحاجاتو وبطب اصبح ىنالؾ اىتماما
 (. ;Kenneth,1981)ومبادئو

فكمما كانت طريقة التدريس جيدة ومناسبة لمموقؼ التعميمي كمما كاف التعمـ اسرع 
وقيمتو اكبر في حياة الطمبة فطريقة التدريس الجيدة ىي التي تؤدي الى دفع الطمبة لمتعمـ 

مف ىنا كاف ال بد مف ، (8008بحيث تتماشى مع قدرات واستعدادات الطمبة )محمد صالح.
االىتماـ بما يفضمو الطمبة مف طرؽ التدريس الفعالة التي تسيـ في صقؿ شخصية الطالب 

كما وتعمؿ عمى تنمية  وتوازنيا وتكامميا كما وتسيـ في مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطمبة
 (6444القدرات والميارات العقمية لمطمبة )رياف.

مف المراحؿ الميمة في التعمـ العاـ في المممكة العربية السعودية  وتعد المرحمة الثانوية
 تربية والتعميـ واف االرتقاء بمستوى المـ لمحياة العممية اعدادا صحيحا ، كونيا تعد المتع

يتطمب مف المعمـ تجاوز دور الناقؿ لممعمومات والممقي لممعارؼ الى دور جديد يمنح مف 
ذاتي ولنمو قدرات واىتمامات الطمبة وىذا بدوره يتطمب استخداـ خاللو فرصا حقيقية لمتعمـ ال

بعيف االعتبار صعوبات التعمـ ومشكالت  تأخذطرائؽ واساليب التدريس الحديثة التي 
وىذا مف شانو اف يضمف المتعمميف وتستثير المشاركة االيجابية والفعالة في كؿ نشاط تربوي 

 .(William et al. 1998)مساعدة المتعمـ في تحقيؽ ذاتو وينمي لديو الثقة بالنفس 
مكانة مركزية في العممية التربوية بسبب طبيعة  راسات االجتماعية ويحتؿ معمـ الد

التي يطمب منو تحقيقيا مف المواد التي يدرسيا واتساع مجاالتيا والنتاجات التعميمية 
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كما اف الدراسات االجتماعية ىي احد المياديف الميمة التي تسيـ في ، (8001)خضر.لياخال 
تزويد المتعمـ  بالمعمومات والحقائؽ والمفاىيـ  واكسابيـ الميارات التي تمكنيـ مف البحث 

 .بشأنيا القراراتمف صحتيا واتخاذ  والتأكدوالتقصي لمحقائؽ 
التعميـ التقميدية داخؿ  ألساليبكما واظيرت الدراسات االجتماعية اف استخداـ المعمـ 

تعميمية  ألساليبغرفة يؤدي الى ممؿ الطمبة وخاصة طمبة المرحمة الثانوية الذيف ىـ بحاجة 
تفكيرىـ وتنمي قدراتيـ وتتماشي مع رغباتيـ مف ىنا اصبح مف الضروري عمى المعمميف تثير 
في طرؽ تدريس طمبتيـ بحيث تساعدىـ عمى استغالؿ قدراتيـ فكمما كاف اسموب  ينوعوااف 

ؾ الى تحصيؿ عاؿ المعمـ في التعميـ يتطابؽ مع طريقة التدريس المفضمة لمطمبة ادى ذل
فالمعمـ الناجح ىو الذي ، ((Good lad .1983; Mr carth et al . 1987لدييـ )

والتي تتالئـ مع نوعيتيـ ومستوياتيـ وقدراتيـ يختار طرؽ  التدريس المفضمة لدى طمبتو 
والستخداـ المعمميف اساليب التعمـ المفضمة فوائد ، (8006المختمفة)ابو جالؿ .واخروف . 

وايجاد نوع  بأنفسيـعديدة منيا رفع تحصيؿ الطمبة وتنمية مفيـو الذات لدييـ وزيادة ثقتيـ 
 . Hintonالمعمميف وطمبتيـ) في المواقؼ التعميمية وزيادة تبادؿ االفكار بيف المرونةمف 

1992). 
س المفضمة لدى طمبتيـ لما يتضح مما سبؽ اىمية استخداـ المعمميف لطرؽ التدريو 
معرفة  تيدؼ إلىىمية فاف ىذه الدراسة األمف فوائد عديدة لدييـ وانطالقا مف ىذه  تحققو

 .طرؽ التدريس المفضمة لدى طمبة المرحمة الثانوية
 مشكلة الدراسة

تيدؼ ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى طرؽ التدريس المفضمة لدى طمبة المرحمة الثانوية وقد 
 تـ تحديد المشكمة بشكؿ ادؽ عبر التساؤالت التالية:

فظة الخفجي في ما طريقة التدريس المفضمة لدى طمبة المرحمة الثانوية في محا -6
 السعودية؟

ؼ المعدؿ ىؿ تختمؼ طريقة التدريس المفضمة لدى طمبة المرحمة الثانوية باختال -8
 الدراسي والجنس؟
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 يداف الدراسةأ

الكشؼ عف طريقة التدريس الفضمة لدى طمبة المرحمة الثانوية في محافظة  -6
 الخفجي.

عمى اثر كؿ مف المعدؿ والصؼ والجنس في اختيار طريقة التدريس المفضمة  التعرؼ -8
 لدى طمبة المرحمة الثانوية.

 مصطلخات الدراسة

طرؽ التدريس المفضمة :ىي الطرؽ التي يفضؿ الطالب استخداميا مف قبؿ المعمـ اثناء 
 التدريس اكثر مف غيرىا.

المرحمة الثالثة واالخيرة مف التعميـ العاـ بالمممكة العربية السعودية  الثانوية: ىيالمرحمة 
لمفرع  الثالث ثانوي  لمرحمة مف الصؼ االوؿ الثانوي والثاني الثانويوتمتد ىذه ا

وليا طبيعتيا الخاصة مف حيث الخصائص ىػ( 6990-6944االدبي لمعاـ )
 . النمائية لمطمبة والعمر

د بيا مواد التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية وىي مواد ذات ارتباط الدراسات االجتماعية: يقص
 وثيؽ بالمجتمع.

 االطار الهظري

تعد طرؽ التدريس ذات اىمية خاصة بالنسبة لعممية التدريس ألنيا تحقؽ مخرجات 
تعميمية مرغوبة لدى الطالب المتعمميف لذلؾ عمد القائموف عمى اعداد المعمميف عمى تدريب 

ـ  الستخداـ طرائؽ التدريس المختمفة التي تحقؽ اىداؼ التدريس بيسر ونجاح )غنوـ طالبي
فطريقة التدريس تمثؿ االسموب الذي ينظـ بو المعمـ الموقؼ والخبرات التي يريد ، (8068،

اف يضع الطمبة فييا حتى تتحقؽ لدييـ االىداؼ المطموبة وايضا تمثؿ الكيفية التي تنظـ بيا 
مواقؼ والخبرات التربوية التي تقدـ لممتعمـ وتعرض عميو ويعيشيا لتحقؽ لديو المعمومات وال

 .(6421االىداؼ المنشودة)المقاني،
وتعرؼ بانيا جممة االجراءات واالنشطة التي يقوـ بيا المعمـ لتوصيؿ محتوى المادة 

الى ذىف كما وتعرؼ بانيا عممية نقؿ المعرفة وايصاليا ، (8004الدراسية لممتعمـ)زيتوف،
المتعمـ بأيسر السبؿ مف خالؿ االعداد المدروس لمخطوات الالزمة وذلؾ بتنظيـ مواد التعمـ 

فطريقة ، (8001واستعماليا ألجؿ الوصوؿ الى االىداؼ التربوية المدروسة )الربيعي.
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التدريس تمثؿ االجراءات الفعمية العامة التي يستخدميا المعمـ داخؿ غرفة الصؼ لتنفيذ 
يقة عميمي معيف وتحقيؽ اىداؼ محددة إلعادة الحياة لممحتوى ونستدؿ عمى طر محتوى ت

 .التدريس مف خالؿ خطة التدريس
()دعمس. 8069)سحتوت .و جعفر كما يرى  الطريقة الجيدة بعدة عوامؿ منيا وتقاس

 وىي: (8002
 .اف يختار المعمـ الطريقة المناسبة لألىداؼ الموضوع الذي يريد تدريسو 
  لدى المعمـ الميارات التدريسية الالزمة لتنفيذ طريقة التدريس التي يختارىا اف يكوف

  .بنجاح
  اف يكوف لدى المعمـ السمات والخصائص الشخصية التي تؤىمو لتنفيذ طريقة التدريس

 المختارة بنجاح.
 .استعداد المعمـ لممارسة التدريس واقتناعو بأىمية عممو بتمؾ المينة وحبو ليذا العمؿ 

وتساعد طريقة التدريس عمى اكساب المتعمميف الحقائؽ والمعمومات والمفاىيـ كما 
والتعميمات والقيـ واالتجاىات التي يتضمنيا محتوى منيج الدراسات االجتماعية ومواجيو 
مشكالت ازدياد اعداد الطمبة واتساع الفروؽ الفردية في مستوياتو عف طريؽ اتاحة الفرص 

 والتخطيط لتنمية ميوؿ الطمبة واشباع حاجاتيـ.وتنويع الخبرات التربوية 
تراعي الفروؽ الفردية منيا انيا طريقة الجيدة لمتدريس لم وىنالؾ معايير أساسية 

وتحقؽ اىداؼ الدرس باقؿ وقت وجيد كما وتوفر لمطمبة الدافعية واالمف والثقة بالنفس 
عاوني الجماعي كما وتنمي وتستثمر امكانات الطمبة الى اقصى درجة كما وتسمح بالعمؿ الت

ميارات التفكير بأنواعو المختمفة لدى الطمبة كما وتساعد في توظيؼ المعمومات في حياتيـ 
 .(8060، فايزةوتربط بيف المناىج الدراسية ومشكالت المجتمع )

كما واف التدريس الجيد لمنياج الدراسات االجتماعية لف يتحقؽ اال اذا اتقف المعمـ 
التي يجب اف يتبعيا في تدريسو واف يعرؼ معايير نجاح ىذه الطريقة واف  عناصر الطريقة

يخطط لتعميـ الطمبة بشكؿ يتيح تكامؿ المعرفة ويزيؿ الفواصؿ بينيما ويوظؼ الوسائؿ 
 . (6432التعميمية بطريقة فاعمة )رضواف .

 الدراسات االجتماعية مف اكثر المناىج الدراسية التي تحتاج في دراستيا وتعد 
تتضمف حقائؽ ومفاىيـ وتعميمات ذات  ألنياوتدريسيا الى استخداـ طرؽ التدريس الحديث 
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سات االجتماعية يغمب طبيعة مجردة .كما اف اسموب التعمـ السائد في تدريس مناىج الدرا
كما وتعتبر احدى المواد الدراسية االساسية في  واغفاؿ الجانب المياري. عميو الطابع النظري

ميـ المختمفة التي تساعد عمى تحقيؽ اىداؼ التربية الف ليا دور ميـ في بناء التعمراحؿ 
شخصية الطالب المتكاممة حيث ترتبط ارتباطا قويا بحياتو وبيئتو وتنمي الشعور الوطني لديو 
وتسيـ في تنشئتو تنشئة اجتماعية واكسابو ميارات واتجاىات عديدة كما وتسيـ في بناء 

يع جوانبو ومجاالتو مف خالؿ تزويده بالقيـ والحقائؽ والمفاىيـ المواطف الصالح في جم
 (8004واالتجاىات السميمة.)ثناء جمعو،

مصطمح يطمؽ عمى الموضوعات التي يدرسيا الطمبة في التاريخ والدراسات االجتماعية 
بكؿ مف بيئتو الطبيعية  وعالقتووالجغرافيا والتربية الوطنية التي تيتـ بدراسة االنساف 

البشرية كما انيا احد المياديف الميمة التي تسيـ في تزويد المتعمـ بالمعمومات والحقائؽ و 
مف صحتيا  والتأكدوالمفاىيـ واكتسابيـ الميارات التي تمكنيـ مف البحث وتقصي الحقائؽ 

كما وعرفيا السكراف بانيا المواد التي ترتبط مباشرة بالمجتمع البشري . بشأنياواتخاذ القرار 
 (8060)الحسيني،  وتطويره.

الى تحقيؽ  (8066)ابو دية ،كما يذكر ذلؾ وييدؼ مقرر الدراسات االجتماعية 
االىداؼ لتحديد المواقؼ واتخاذ القرارات تجاه القيـ السائدة في المجتمع وتنمية القدرة عمى 

بية واالتجاىات فيـ المعمومات والتعميمات والحقائؽ والمفاىيـ وتنمية القيـ والسموكيات االيجا
ايجاد المواطف الصالح  مستجدات العصر ، واالجتماعية التي تساعد الطالب عمى التكيؼ مع 

الذي يعرؼ حقوقو وواجباتو ، وتدريب الطالب عمى ممارسة عمميات التفكير والبحث التي 
مى اقتراح حموؿ سميمة بشاف المشكالت المختمفة التي يعاني منيا المجتمع تساعدىـ ع

ساب الطالب ميارات معالجة المعمومات والقدرة عمى تحديد مصادر المعمومات وتحميميا واك
 .الت والتحديات والقضايا المعاصرةوتنظيميا وتفسيرىا وتقييميا وتعريؼ الطمبة بالمشك

ىنا يتضح اىمية مقرر الدراسات االجتماعية لمطمبة واىمية استخداـ الطرؽ ومف 
تدريس مقرر الدراسات  االىداؼ التي نسعى لتحقيقيا مف خالؿالتدريسية المناسبة لتحقيؽ 

الفمسفية التي تستند الييا ىذه  لألسستبعا  تصنيفات طرائؽ التدريس، كما تتعدد االجتماعية
 : (8060) جامؿ . كما يرى ذلؾ  تصنيفاتالطرائؽ ومف ىذه ال
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  والتمقيف تصنيؼ عمى اساس دور المعمـ والمتعمـ ويشتمؿ عمى أ. طريقة العرض
 ومنيا يكوف دور المعمـ الدور الرئيس مثؿ طريقة المحاضرة وااللقاء .

 لتعمـ المبرمج طرائؽ التعمـ الذاتي وفييا يكوف كؿ الدور لممتعمـ مثؿ التعمـ الذاتي وا
 والتعمـ االتقاني 

  عامة وىي طرؽ يستخدميا معممو التدريس الطرؽ كتصنيؼ حسب استخداـ المعمـ
طرؽ تدريس خاصة وىي الطرؽ التي ، و مثؿ المحاضرة وااللقاءالتخصصات جميع 

يشيع استخداميا بيف معممي تخصص معيف وىي طرؽ تدريس نوعية كاستخداـ 
 .التاريخ دريس المصادر االصمية في ت

  تصنيؼ طرائؽ التدريس عمى اساس طبيعة المعرفة : اف لكؿ حقؿ مف حقوؿ المعرفة
طرائؽ إلى  طرائؽ التدريس بحث والتفكير وتقسـطبيعة خاصة تقتضي استخداـ طرائؽ 

بالعمـو االنسانية واالجتماعية طرائؽ تدريس خاصة و تدريس خاصة بالعمـو الطبيعية 
طرائؽ ، و المناقشة ولعب الدورتسود بيف الناس مثؿ  نى بالعالقات االنسانية التي وتع

تطبيقي مثؿ طريقة والتي تيتـ بالجانب العممي والتدريس خاصة بالعمـو التطبيقية 
 المشروع .

طرائؽ تدريس حديثة وىي التي يمعب فييا المتعمـ دور رئيس بينما بينما كما أّف ىناؾ 
يقتصر دور المعمـ عمى التوجيو واالشراؼ واالرشاد والحقيقة اف ظيور مثؿ ىذه الطرائؽ لـ 

مجرد ثورة عمى الطرائؽ القديمة لقدميا بؿ كثمرة لتطور الفكر الفمسفي التربوي  يأتي
اخرى  جيةواالجتماعي واستجابة لظيور العديد مف نظريات عمـ النفس التربوي الحديث مف 

بطبيعة المتعمـ وحاجاتو واىتماماتو كطريقة المشروع واالستقصاء  فاىتمت الطرائؽ الحديثة
 (.Kenneth  . 1981اقشة)وحؿ المشكالت والمن

وىنالؾ العديد مف طرؽ التدريس والتي لكؿ منيا اجراءاتيا الخاصة في التدريس والتي 
تميزىا عف غيرىا مف الطرؽ ومنيا طريقة المحاضرة وتعد ىذه الطريقة مف اكثر طرائؽ 

درس وتحتؿ مركز ىاـ بيف طرائؽ التدريس في مراحؿ التعميـ كافة ويكوف الم التدريس شيوعا
في ىذه الطريقة محور العممية التعميمية حيث يقدـ المعمومات والمعارؼ ويكوف الطالب 

 .(8060متمقي ومستمع معا )محمود واخروف.
 طرؽ التدريس
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 طريكة احملاضرة

المعمومات عمى  بألقاءوتعرؼ طريقة المحاضرة بانيا طريقة تعتمد عمى قياـ المعمـ 
وتعتمد ىذه الطريقة عمى االلماـ الواسع المتعمميف الذيف يستمعوف ويتمقوف ما يقولو المعمـ 

( Maxiam, 1983كما ويعرفيا )، (6946بالمادة العممية مف قبؿ المعمـ .)غنـو .احمد .
والحقائؽ انيا طريقة تدريس يتولى فييا شخص ما تزويد مجموعة مف االشخاص بالمعمومات 

ويتمثؿ اليدؼ االساسي مف استخداـ طريقة ، الشفوية ذات العالقة بالموضوع والبيانات
بنقؿ المعارؼ والميارات واالتجاىات المرغوب فييا الى  (6430، )سعادة كما يرىالمحاضرة 

 .المنيجية لممتعمميفالمتعمـ فيي توضح المعمومات واالفكار والمواد 
 طريكة املهاقشة

تسمح لممتعمـ  ألنياطرائؽ التدريس واكثرىا تشويقا   افضؿه الطريقة مف تعتبر ىذ
قدر مف المشاركة في ادارة الحصة الدراسية ويكوف دور الطالب ايجابي )مخمؼ وربيع  بأكبر

الطرؽ التدريسية المستخدمة ويعرفيا)  المناقشة احدىوتمثؿ طريقة ، (8001.
بانيا طريقة تعتمد عمى استخداـ االسئمة والحوار عمى شكؿ كالـ بيف المعمـ  (8060،مجاىد

واالفكار  اآلراءوطمبتو ويكوف الطالب محمور المناقشة  كما ويشارؾ في عممية تقديـ 
 .ومناقشتيا ويكوف المعمـ مسؤوال عف توجيو االسئمة وادارة الحوار

حوار شفوي خالؿ  بإدارةالمعمـ  ( بانيا طريقة تعتمد عمى قياـ6946ويعرفيا )غنوـ.
ب مشاركة فعالة الموقؼ التدريسي بيدؼ الوصوؿ الى بيانات ومعمومات جديدة وتتيح لمطال

تشرؾ الطمبة انيا  (8004)عطية.كما يرى  ومف اىـ مميزات ىذه الطريقة، في عممية التعمـ
ـ عمى التفكير في الدرس وتثير انتباىيـ كما تكشؼ عف مستوى الطمبة وافكارىـ وتدريبي

والتحميؿ واالستنتاج اضافة الى انيا تنمي روح التعاوف بيف الطمبة وتجعميـ ايجابيف في 
ي لدييـ ميارات االتصاؿ عممية التعمـ وتدرب الطمبة عمى تحمؿ المسؤولية كما وتنم

 .والتواصؿ
بمساعدة الطمبة في عدـ الخروج عف موضوع المناقشة ومعاونة  ويتمثؿ دور المعمـ 

الطمبة عمى استخداـ الموضوعات المتعمقة بموضوع المناقشة واستخداـ كؿ ما يعممونو عنيا 
وتقع عميو مسؤولية المحافظة عمى سير المناقشة نحو االىداؼ المتفؽ عمييا)الحريري 

.8060) 
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 طريكة االستكصاء

تحت اشراؼ المعمـ  بإجراءاتيانشطا وفاعال ويقـو ويكوف المتعمـ حسب ىذه الطريقة 
وتركز ىذه الطريقة عمى الطمبة بحيث يوضع الطالب في موقؼ تعميمي ويطمب منو التفكير 

النظريات او نتائج معينة وتعتمد ىذه  والمعتقدات ألثباتالجاد وتعرؼ عممية فحص المعارؼ 
وتصنيؼ المعمومات لموصوؿ الى تعميمات واستنتاجات ر العقمي العممية عمى التفكي

وتعرؼ طريقة االستقصاء بانيا عممية فكرية يؤدييا المتعمـ لموصوؿ لمحؿ ، (8060)طالفحة.
 (8003المنشود ويتـ ذلؾ عف طريؽ توليد الفرضيات واختبارىا)محسف عطية .

بانيا عممية يتـ التوصؿ مف خالليا الى معمومة  (8060،)عبدالفتاحفي حيف يعرفيا 
جديدة أي انو تعمـ يحدث نتيجة معالجة المتعمـ المعمومات والتوجيو المستمر مف المعمـ الى 

وتعتبر طريقة االستقصاء مباشر، معمومات جديدة بمعنى يصؿ الى المعمومة عف طريؽ غير 
ى الطمبة حيث انو يتيح الفرصة اماـ مف اكثر االساليب التدريسية فاعمية في التدريس لد

 الطمبة لممارسة طرؽ التعمـ وعممياتو ويعد اسموب بحثي لموصوؿ الى الحقيقة في أي نوع
وتيتـ ىذه الطريقة بتدريب الطمبة حوؿ ، (8060 ضيغـ. الطائيمف انواع المعرفة العممية.)

قة بالحدث المتناقض البحث المنيجي وتتمركز حوؿ الطالب حيث يقـو بطرح اسئمة ذات عال
مف اجؿ التوصؿ الى تفسير ليذا الحدث ومف الممكف تقسيـ طالب الصؼ الى مجموعات كما 
ويكوف دورىا تنظيـ االسئمة واجراء االبحاث وتكويف تفسيرات عممية.)مرعي و 

 .(8008الحيمة.
وتيدؼ ىذه الطريقة الى تطوير ميارات وقدرات الطمبة العقمية والفردية الستثارة 

فتركز ىذه ، (8000التساؤالت والبحث عف اجوبة نابعة مف رغبتيـ في االستطالع .)فرح.
الطريقة عمى التفكير ويتدرج المعمـ بالطالب مف السيؿ الى الصعب ومف البسيط الى المركب 

التنويع كما ويقوـ ىذا النمط عمى تكويف المفاىيـ مف خالؿ االمثمة التي تنمي المفيـو مع 
ويركز ىذا النمط عمى التعاوف بيف لزيادة فاعمية االستقراء  والبياناتمعمومات في مصادر ال
 .(8004لب لكي يتـ بنجاح.)المحتسب.المعمـ والطا

 طريكة حل املشكلة

مشكمة في اذىاف الطمبة بصورة تدفعيـ الى  بأثارةطريقة يتـ التعمـ مف خالليا  وىي
التفكير العممي اليادؼ لموصوؿ الى حموؿ مدروسة ليذه المشكمة حيث تعتمد عمى المالحظة 



 ..................................طرق التدريس المفضلة لدى الطلبة لتعلم الدراسات االجتماعية  للمرحلة الثانوية  

- 6001 - 

الواعية والتجريب وجمع المعمومات كما وتني رسـ الخطط لمتغمب عمى الصعوبات وتنمي 
 (8069الييا.)خضر. التي يتعرضوف المألوفةاالتجاه العممي في مواجية المواقؼ غير 

وتعد ىذه الطريقة مف الطرؽ الميمة حيث تـ التركيز عمييا في عممية التعميـ والتعمـ 
لما ليا مف اثار كبيرة عمى احداث عممية التعمـ وتحقيؽ االىداؼ المرجوة ويعرفيا )سعيد 

 (بانيا خطة تدريسية تتطمب مف الطمبة حؿ موقؼ اوسؤاؿ مثير لتفكيرىـ8003وعبداهلل .
حيث يقوموف بتحديد المشكمة واقتراح الحموؿ المختمفة ليا واختيار انسبيا بعد تمحيصيا 

 (8003واالستفادة مف ىذه الحموؿ في حؿ مواقؼ ومشكالت جديدة.)سعيد وعبداهلل .
ية في عممية التعمـ وليذه الطريقة دور بارز في اثارة ومشاركة الطالب مشاركة فعم

تشجيع الطمبة عمى البحث والتنقيب والتساؤؿ والتجريب الذي  وتيدؼ ىذه الطريقة الىكما 
يعد احد ركائز النشاط العممي لمعمماء ومف خالؿ ىذه الطريقة يستطيع الطمبة الوصوؿ الى 

مف خالؿ توجيو االسئمة وعرض مواقؼ المشكمة والتوصؿ الى حميا وتساعد  بأنفسيـاالشياء 
يقة وظيفية ومف اىـ مميزات ىذه الطريقة انيا تتيح عمى اكتساب الطمبة المعرفة العممية بطر 

فرصا افضؿ لممشاركة الفاعمة في العممية التعميمية مما اسيـ في تعديؿ موقؼ الطمبة نحو 
العممية التعميمية ويحدد المشكمة ويضع الفرضيات ويختبرىا  ورعممية التعمـ والطالب مح

ـ نحو الدراسات االجتماعية مما يزيد مف ويتخذ القرارات كما وتثير اىتماـ الطمبة وتشوقي
 .(8060تحصيميـ وثقتيـ بيذه الطريقة فيي تعمؿ عمى زيادة خبرات الطمبة .)خاطر.سبيتاف.

 طريكة التعلم التعاوني

وىي طريقة يقسـ الطمبة فييا الى مجموعات بحيث يتراوح عدد كؿ مجموعة مف 
اعماؿ حددىا المعمـ ليـ وتختار كؿ  إلنجازثالثة الى سبعة طالب .ويقوموف بالعمؿ معا 

مجموعة مف بيف اعضائيا قائدا ليعرض ما قامت بو المجموعة اماـ المجموعات االخرى 
وتعرؼ بانيا طريقة تدريس مكونة مف عدد معيف مف الطالب مختمفيف في ، (8001.)نبياف.

واحد منيـ الى  قدراتيـ واستعداداتيـ يعمموف معا بيدؼ رفع مستوى الخبرات التعميمية لكؿ
اقصى حد ممكف ويجب اف يتضمف عدد مف العناصر منيا المشاركة االيجابية والتفاعؿ 

 ( 6988،المعزز لممسؤولية والميارات االجتماعية وتفاعؿ المجموعة.)العمر
الطالب في الصؼ  مبدأ تعمـبانيا طريقة تدريس تعتمد ( 8004زيتوف . )ويعرفيا

جموعات تعاونية صغيرة بغية تحقيؽ اىداؼ اكاديمية لموضوع دراسي معيف في صورة م
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واىداؼ لتنمية الميارات التعاونية فيحفزوف اوال لتعمـ موضوع معيف ثـ يوجيوف الى القياـ 
ادائيا وتنافس بمياـ تعاونية معينة وبعد االنتياء مف انجاز المياـ تقـو كؿ مجموعة 

ويختـ الدرس بتكميؼ الطمبة بمياـ فردية المجموعات فيما توصمت اليو مف افكار حوؿ المياـ 
لممجموعات التي انجزت  المكافآتذات عالقة بموضوع الدرس تمارس كنشاط منزلي وتمنح 

 المياـ بنجاح .
ومف اىـ اىداؼ طريقة التعمـ التعاوني حيث انو يزيد مف التعمـ االكاديمي  عند 

كما يعمؿ عمى تحقيؽ تنمية الميارات  الطمبة وتقبؿ التنوع وتنمية الميارات االجتماعية 
(و Slaven .1990االجتماعية كالتعاوف وتعدد االدوار واالتصاؿ الفاعؿ والوعي باالخريف )

ومف اىـ مميزات طريقة التعمـ التعاوني التفاعؿ االيجابي ، (6448)جونسوف وجونسوف.
ت وتنمية القدرة وفيـ واتقاف المفاىيـ واالسس العامة وتنمية القدرة عمى حؿ المشكال

كما ويزيد مف حب الطمبة لممادة الدراسية ويولد لدييـ الثقة بالنفس االبداعية لدى الطمبة 
 (6443()جونسوف.وجونسوف.8060واالعتزاز بالذات وتقبؿ وجيات نظر االخريف .)الرقاد .

ويعمؿ المتعمـ عمى مساعدة زمالئو عمى فيـ االفكار والمسائؿ التي يصعب عمييـ 
ا كما يقبؿ افكار زمالءه ويكوف عنصر فاعال مشجعا لزمالئو في المجموعة ليصبح فيمي

االداء افضؿ في المياـ القادمة ويحتفظ بالعالقة الطيبة بينو وبيف افراد 
ويكوف المعمـ مشرؼ وموجو لمطمبة ويحدد ليـ االىداؼ التعميمية ، (8003المجموعة.فايد.

وعات وتعميـ الطمبة كيفية العمؿ ضمف مجموعة ويعمؿ كما يقـو بشرح المفاىيـ وتفقد المجم
عمى اعداد االدوات المناسبة لتقييـ الطمبة ويشجع الطمبة وال يغفؿ عف تحديد االنماط 

 (8064السموكية لمطمبة الخاصة بعمؿ المجموعات.)عياصرة .رواشدة .
 طريكة التعلم املفرد

عميمية مناسبة وتعرؼ ىذه احدى طرؽ التدريس التي توفر لكؿ فرد فرصا ت تعتبر
الطريقة بانيا اسموب تعميمي يتخذ اشكاال مختمفة ومتنوعة ويرتكز عمى التعمـ الذاتي ومصمـ 
بحسب منحى النظـ ويقـو اساسا عمى تمبية الفروؽ الفردية بيف المتعمميف بحيث يتحمؿ 

)ابو  وعرفياكما ، (6434المتعمـ مسئولية تعممو وفؽ رغبات وميوؿ واستعداداتو .)بدر .
وب تعميمي ييدؼ الى االىتماـ بالفرد المتعمـ والتركيز عميو في اسم بانيا(6440دياؾ.

مف االفراد تراعي ما بيف  تعميمية لمجموعةعمميتي التعمـ والتعميـ والعمؿ عمى تصميـ برامج 



 ..................................طرق التدريس المفضلة لدى الطلبة لتعلم الدراسات االجتماعية  للمرحلة الثانوية  

- 6003 - 

 عمـ عمى بموغ االىداؼالمتعمميف مف فروؽ فردية وكذلؾ وضع انشطة تعميمية تساعد كؿ مت
 .التعميمية

ويرتكز التعمـ المفرد عمى اسس منيا اف الطالب يختمفوف في قدراتيـ وميميـ وسرعة 
في الطريقة التي يتعمموف بيا لذا ال يمكف تعميـ الطالب بالطريقة نفسيا تعمميـ كما يختمفوف 

تعمـ .كما اف عممية التعمـ تكوف مف خالؿ التفاعؿ بيف المتعمـ والموقؼ التعميمي كما ويبدا 
كما واف ىنالؾ ، (6431كؿ فرد عند نقطة معينة تختمؼ عنيا عند االخريف .)شطناوي.

عناصر اساسية يتضمنيا التعمـ المفرد منيا االىداؼ التعميمية والسرعة والتقدـ والمواد والتعمـ 
المتعمؽ بالخصائص الشخصية . ومف نماذج التعمـ المفرد الرـز التعميمية والمجمع التعميمي 

 (Talbert.1972لتعمـ بمعاونة الكمبيوتر وصحائؼ العمؿ.)وا
طريقة التدريس و في ىذا العرض الموجز لطرؽ التدريس وتصنيفاتيا وخصائص 

الجيدة ينبغي التنويو الى دور طريقة التدريس الميـ في تنفيذ المحتوى ودورىا بالنسبة 
فمف ىنا يجب مراعاة لمطمبة في تحقيؽ جممة مف االىداؼ اليامة عمى مختمؼ االصعدة 

 استخداـ الطريقة المناسبة والمفضمة لمطمبة لتنفيذ المحتوى .
 الدراسات السابكة

مف البحث عمى مجموعة مف الدراسات السابقة والتي ليا عالقة يشتمؿ ىذا الجزء 
بشكؿ مباشر ولذلؾ فقد تـ عرض بموضوع البحث عمى الرغـ مف انيا لـ تتناوؿ الموضوع 

 االرتباط بمتغيرات الدراسة وسياقيا وفؽ االتي :الدراسات ذات 
دراسة ىدفت الى التعرؼ عمى اساليب التعمـ المفضمة لدى  (6443اجرت البوسعيدي )

عينة مف طمبة الصؼ الثالث الثانوي بمحافظة مسقط وعالقتيا بكؿ مف الجنس وتخصص 
بطرقة عشوائية مف  واختيروطالب وطالبة  311الطالب ومستوى التحصيؿ تكونت العينة مف 

اف االسموب المفضؿ لمتعمـ لدى طمبة الصؼ الثالث الثانوي  المدارس الحكومية واثبتت النتائج
ىو االسموب التنافسي يميو التعاوني واخيرا االسموب الفردي وكذلؾ اثبتت النتائج وجود فروؽ 

والتنافسي لتعاوني الثالثة ا لألساليبذات داللة احصائية بيف الذكور واالناث في تفضيميـ 
 لصالح االناث. والفردي 

باجراء دراسة في الواليات المتحدة ـ ( 8008)كما وقاـ اراجوف وجونسوف وستيؾ 
بالتعمـ لدى الطمبة االمريكية ىدفت الى فحص العالقة بيف اساليب التعمـ المفضمة والنجاح 
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الدراسة عمى عينة مف الطمبة في طريقتيف تعميميتيف )التقميدية وااللكترونية (وقد تـ تطبيؽ 
طالبا مف شعبة  64طالبا و 64المسجميف في شعبة تدرس بالطريقة العادية مكونة مف 

تدرس بالطريقة االلكترونية وتبيف اف ىنالؾ فروؽ ذات داللة احصائية بيف الطمبة مف حيث 
تبيف اف مراعاة الى اختالؼ الطريقة التي تمقوا فييا المعمومة و  اساليب التعمـ المفضمة تعزى

التعمـ المفضؿ لدى الطمبة ىو العامؿ االىـ في نجاحيـ بحيث اف يتـ عرض  ألسموبالمعمـ 
 .تعميمية يفضمونيا ألساليبالمواد التعميمية المختمفة وفقا 

دراسة ىدفت الى التعرؼ عمى اساليب التعمـ التي  (باجراء8000كما وقاـ )المانع ،
طالبا وطالبة في الصؼ الثالث المتوسط في  024يفضميا الطالب حيث تكونت الدراسة مف 

نتائج الدراسة اف اكثر االساليب التعميمية تفضيال عند مدرسة حكومية واىمية وقد اظيرت  81
مـ كما اظيرت النتائج اف اساليب التعمـ الطالب ىي التعمـ مف خالؿ التفاعؿ المفظي مع المع

التي يفضميا الطالب ىي تتضمف شيئا مف المحفزات التعميمية مثؿ االىتماـ والتحدي وتوفير 
 فرص االختيار والمتعو .

التعمـ الشائعة لى التعرؼ عمى اساليب ادراسة ىدفت  (8001كما واجرى عبيدات )
دى انسجاميا مع اساليب التعمـ المفضمة لدى لدى معممي التربية االجتماعية والوطنية وم
طالبا وطالبة مف المرحمة الثانوية الفرع  6026طمبتيـ وتـ اختيار عينة الدراسة مكونة مف 

االدبي في اربد خمصت الدراسة الى اف اكثر اساليب التعمـ شيوعا ىي االساليب التي توازف 
ب التعمـ تفضيال ىي التي توازف بيف دور بيف دور المعمـ والمتعمـ وكذلؾ تبيف اف اكثر اسالي

المعمـ والمتعمـ كما اشارت الى وجود توافؽ بيف اساليب التعميـ الشائعة واساليب التعمـ 
 ـ .عمالمفضمة تبرز دور الم

دراسة حوؿ استراتيجيات التدريس الشائعة لدى  باجراء (8060كما قاـ المفرجي )
معممي الدراسات االجتماعية ومدى انسجاميا مع استراتيجيات التدريس المفضمة لدى طمبتيـ 
وىدفت ىذه الدراسة الى الكشؼ  عف استراتيجيات التدريس الشائعة لدى معممي الدراسات 

والتي تـ تطبيقيا ضمة لدى طمبتيـ االجتماعية ومدى انسجاميا مع استراتيجيات التدريس المف
الى شيوع  وتوصمت الدراسة  طالبا وطالبة في المدارس الثانوية الفرع االدبي  899عمى 

اف درجة  استراتيجيات التدريس ومجاالتيا لدى معممي الدراسات االجتماعية بدرجة كبيرة كما 
رت الدراسة اف تفضيؿ استراتيجيات التدريس لدى الطمبة جاءت بدرجة متوسطة واظي



 ..................................طرق التدريس المفضلة لدى الطلبة لتعلم الدراسات االجتماعية  للمرحلة الثانوية  

- 6060 - 

استراتيجيات االلقاء جاءت بالمرتبة االولى بينما جاءت استراتيجيات التعمـ الذاتي بالمرتبة 
اما اكثر  االخيرة بالنسبة الستراتيجيات التدريس الشائعة لدى معممي الدراسات االجتماعية

ة االولى بينما االستراتيجيات تفضيال مف قبؿ الطمبة فقد جاءت استراتيجيات االلقاء بالمرتب
 . جاءت استراتيجيات تعميـ التفكير وتنميتو بالمرتبة االخيرة 

 التعكيب على الدراسات السابكة

ىنالؾ جزء مف الدراسات السابقة يتضح مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة باف 
 افضؿالذي يركز عمى التفاعؿ المفظي كما واف التعمـ المفضؿ بالنسبة لمطمبة يركز عمى اف 

اساليب التعمـ تفضيال ىي التي توافؽ بيف اساليب التعمـ الشائعة واساليب التعمـ المفضمة كما 
وىنالؾ جزء اخر يركز عمى اف (، 8001)عبيدات،ودراسة  (8000، المانع)في دراسة 

البوسعيدي  )االسموب المفضؿ لمطمبة االسموب التعاوني ثـ التنافسي ثـ الفردي كدراسة
التعمـ المفضؿ لدى  ألسموباف ىنالؾ دراسات تركز عمى اف مراعاة المعمـ كما ، (6443

تعميمية  ألساليبالطمبة ىو العامؿ االىـ في نجاحيـ بحيث يتـ عرض المواد  المختمفة وفقا 
كما واف ىنالؾ جزء مف (، 8008اراجوف وجونسوف )يفضمونيا وىذا ما تؤيده دراسة 

اللقاء بالمرتبة االولى ااستراتيجية  وف بالدرجة االولى الدراسات يركز عمى اف الطمبة يفضم
 .8000تفكير وتنميتو بالمرتبة االخيرة كدراسة المفرجي بينما استراتيجية تعميـ ال

ز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة  انيا تناولت طرائؽ التدريس بشكؿ اكثر ميّ وما ي  
فالدراسة الحالية تحاوؿ الكشؼ عف  ما سبؽعمى  وتأسيسشمولية مف الدراسات السابقة 

لما ليذا الموضوع مف دور كبير في تنمية  لطمبة المرحمة الثانوية  طرؽ التدريس المفضمة 
رغبات وميوؿ الطمبة نحو دراسة مقرر الدراسات االجتماعية ولما لو مف دور كبير في رفع 

 المستوى التعميمي لدى الطمبة .
 مهًجية الدراسة

وضوع الدراسة وتحقيًقا ألىدافيا فقد اعتمدت الباحثة في إجراء ىذه نظرًا لطبيعة م
الدراسة عمى المنيج الوصفي المسحي والذي يقوـ عمى تجميع البيانات والمعمومات مف 
األفراد الممثميف لعينة البحث موضع البحث، وىذا يعني أف عممية جمع المعمومات تتأثر بتعدد 

(، وال يقتصر المنيج 8002وع البحث )لممحـ، األشخاص واختالؼ آرائيـ حوؿ موض
الوصفي عمى وصؼ الظاىرة وجمع المعمومات والبيانات عنيا بؿ البد مف تصنيؼ ىذه 
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المعمومات وتنظيميا والتعبير عنيا كمًيا وكيفًيا بحيث يؤدي ذلؾ إلى الوصوؿ إلى فيـ 
 (.8069 لعالقات ىذه الظاىرة مع غيرىا مف الظواىر)عبيدات؛ عبدالحؽ؛ عدس،

 الدراسة وعيهة  جمتمع 

االوؿ ثانوي والثاني  )ف مجتمع الدراسة مف طمبة المرحمة الثانوية لمفرع االدبيتكوّ 
ىػ 6990-6944ي في محافظة الخفجي لمعاـ الدراس لمذكور واالناث  (ثانوي والثالث ثانوي

ـّ ( طالبا وطالبة 630، في حيف تكّونت عينة الدراسة مف ) مف طمبة المرحمة الثانوية حيث ت
اختيارىـ باستخداـ العينة العشوائية البسيطة، والجدوؿ التالي ٌيبّيف توزيع الطمبة وفقا لمتغير 

 النوع اإلجتماعي.
 (: خصبئص ػُٛخ انذساعخ 1رذٔل سلى )

 الدراسة أداة

النظري  األدباشتممت اداة الدراسة عمى استبانة حيث تـ تطويرىا بعد الرجوع الى 
والدراسات السابقة ذات الصمة بمشكمة الدراسة كما وتـ بعد ذلؾ عرض االداة عمى مجموعة 

المحكميف حوؿ اداة  بآراءمف المحكميف ذوي الخبرة والمعرفة في ىذا المجاؿ وتـ االخذ 
مجاؿ طريقة : نيائية موزعة عمى ستة مجاالت وىيالدراسة واصبحت االداة بصورتيا ال

المحاضرة ، مجاؿ طريفة المناقشة ومجاؿ طريقة االستقصاء ومجاؿ طريقة التعمـ التعاوني  
الى ومجاؿ طريقة حؿ المشكالت ومجاؿ طريقة التعمـ المفرد ، وقد قسمت فييا درجة التفضيؿ 

وغير  4ومحايد ودرجتيا  9وموافؽ ودرجتيا  0خمسة مستويات وىي موافؽ بشدة ودرجتيا 
 .6وغير موافؽ بشدة ودرجتيا  8موافؽ ودرجتيا 

 ثبات اداة الدراسة

باستخداـ  كرونباخ ألفامعامؿ  حسابعف طريؽ أداة الدراسةتـ التحقيؽ مف ثبات 
 والجدوؿ التالي ي بّيف ىذه النتائج.  (SPSSالحزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية )

  

 انُغجخ انًئٕٚخ انؼذد فئخ انًتغٛش انًتغٛش

 69.4 437 ركش انُٕع االرتًبػٙ

 30.6 193 أَخٗ

 %166 636 انًزًٕع
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 يؼبيالد حجبد أنفب كشَٔجبخ نًحبٔس انذساعخ :(2رذٔل سلى )

 انًحٕس
يؼبيم حجبد أنفب 

 كشَٔجبخ

 0.717 انًحٕس األٔل: يزبل غشٚمخ انًحبظشح

 0.723 انًحٕس انخبَٙ: يزبل غشٚفخ انًُبلشخ

 0.757 انًحٕس انخبنج: يزبل غشٚمخ االعتمصبء

 0.728 انًحٕس انشاثغ: يزبل غشٚمخ انتؼهى انتؼبَٔٙ

 0.725 انًحٕس انخبيظ: يزبل غشٚمخ حم انًشكالد

 706. انًحٕس انغبدط: يزبل غشٚمخ انتؼهى انًفشد

 0.875 يؼبيم انخجبد انؼبو

 -0.201الثبات لمحاور الدراسة تراوح بيف )أعاله أّف معامؿ يتضح مف الجدوؿ 
يدؿ عمى أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية  ا( وىذ0.320معامؿ الثبات العاـ ) ( وبمغ0.202

 مف الثبات يمكف االعتماد عمييا.
 دراسةاألساليب اإلحصائية لل

دخاؿ البيانات إلى الحاسب اآللي، ولتحديد طوؿ  لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ ترميز وا 
المستخدمة في محاور االستبانة، تـ  العميا(خاليا المقياس الخماسي )الحدود الدنيا، والحدود 

(، ثـ تقسيمو عمى عدد خاليا االستبانة لمحصوؿ عمى طوؿ الخمية 9=6-0حساب المدى )
 )أوذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في االستبانة  د( بع0.30= 9/0الصحيح أي )

لمخمية، وىكذا أصبح طوؿ بداية االستبانة وىي الواحد الصحيح( وذلؾ لتحديد الحد األعمى 
 يأتي:الخاليا كما 

 نًمٛبط نٛكشد انخًبعٙ انذساعختٕصٚغ نهفئبد ٔفك انتذسد انًغتخذو فٙ أداح : (3رذٔل سلى )

 
 
 
 

  

 انًذٖ انٕصف

 5266 –4221 يٕافك ثشذح

 4226 – 3241 يٕافك

 3246 – 2261 يحبٚذ 

 2266 – 12.1 غٛش يٕافك

 12.6 – 1266 ثشّذحغٛش يٕافك 
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 اإلجابة عو تساؤالت البخح

ما طريقة التدريس المفضمة لدى طمبة المرحمة الثانوية في محافظة الرئيسي األوؿ:  التساؤؿ
 الخفجي في السعودية؟
ـّ حساب لمتعرؼ عمى  طريقة التدريس المفضمة لدى طمبة المرحمة الثانوية ت

الدراسة عمى محاور الستجابات أفراد مجتمع  ةالمعياري اتالمتوسطات الحسابية واالنحراف
 الدراسة الستة، والجدوؿ التالي ي بّيف ىذه النتائج.

 لسؤاؿ الدراسة األّوؿ ةالمعياري اتالمتوسطات الحسابية واالنحراف: (9جدوؿ رقـ )
 انؼجبسح و

انًتٕعػ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

 انًحٕس األٔل: يزبل غشٚمخ انًحبظشح

 1.345 3.149 انمبء انًحبظشح ثأعهٕة خطبثٙ يجبشش2افعم  1

 1.158 3.721 افعم انتؼهى يٍ خالل غشس ػذد يٍ االعئهخ ػهٗ انًؼهى 2  2

افعلللم اٌ تكلللٌٕ انًحبظلللشح يلللضٚذ يلللٍ االنملللبء انًغلللًٕع  3

 ٔانًبدح انًكتٕثخ2
3.476 1.260 

 1.240 3.906 افعم اٌ ٚكٌٕ ثٓب يُبلشخ ٔاثذاء نهشأ2٘ 4

 1.337 3.478 افعم انتطجٛك  فٙ انًحبظشح 2  5

 1.410 2.513 افعم اٌ ٚكهف انطهجخ ثمشاءح أ تغًٛغ انًبدح2  6

افعلم تضٔٚلذ٘ ثبنًؼهٕيلبد االعبعلٛخ نهًحبظلشح ػهلٗ شلكم  7

 يٕاد يطجٕػخ2
3.410 1.410 

افعلللم اػطلللبء انًؼهٕيلللبد ٔػشظلللٓب ثبالعلللتؼبَخ ثبنٕعلللبئم  .

 انتؼهًٛٛخ2
3.541 1.281 

 1.305 3.399 انًتّٕعػ انؼبو نهًحٕس 

 يزبل غشٚفخ انًُبلشخانًحٕس انخبَٙ: 

 1.280 2.886 افعم انتؼهى يٍ خالل ػمذ انُذٔاد2 9

 1.227 3.521 افعم انتؼهى يٍ خالل حهمبد انُمبػ2 10

 1.207 3.681 افعم انتؼهى يٍ خالل رهغبد انحٕاس2 11

 1.287 3.356 انًُبظشاد ثٍٛ انطهجخ 2افعم انتؼهى يٍ خالل ارشاء  12

افعللم انللتؼهى يللٍ خللالل انتللذسة ػهللٗ حللم انُضاػللبد انُبشللئخ  13

 ثطشٚمخ يشٚحخ2 
3.721 1.194 

افعم انتؼهى يٍ خالل آَلبء انًٕللف انتؼهًٛلٙ ثلشثػ ارلضاءِ  14

 ثؼعٓب ثجؼط يٍ خالل يُبلشبد يؼًمخ2
3.370 1.347 

 1.257 3.422 انًتّٕعػ انؼبو نهًحٕس

يزبل غشٚمخ االعتمصبءانًحٕس انخبنج:   

افعم انتؼهى يٍ خالل اعتخبسح انتفكٛش نتٕنٛذ االفكبس ٔتحهٛهٓب  15

 نهٕصٕل انٗ اعتُتبربد ٔحهٕل نهًٕالف انزذٚذح2
3.649 1.225 

افعم انتؼهى يٍ خالل االَشطخ انًٕرٓخ يٍ ارلم فٓلى انًلبدح  16

 انتؼهًٛٛخ2
3.540 1.290 

 1.156 3.802 خالل تجبدل االفكبس2 افعم انتؼهى يٍ 17

 1.162 3.875 افعم انتؼهى يٍ خالل انًُبلشبد انًفتٕحخ2 18
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 1.144 4.048 افعم انتؼهى يٍ خالل ػذو انخٕف يٍ اٚخ اربثخ ٚتى اتخبرْب2 19

 1.279 3.733 افعم انتؼهى يٍ خالل ػذو انتغشع اغالق انتؼًًٛبد 2 20

 1.257 3.774 انًتّٕعػ انؼبو نهًحٕس

يزبل غشٚمخ انتؼهى انتؼبَٔٙانًحٕس انشاثغ:   

افعللم انللتؼهى يللٍ خللالل تجللبدل االفكللبس يللغ صيالئللٙ ٔتٕرٛللّ  21

 االعئهخ2
3.794 2.264 

 1.154 3.841 افعم انتؼهى يٍ خالل اعتؼشاض رًٛغ ٔرٓبد انُظش2 22

افعم انتؼهى يٍ خالل تٕصٚغ يٓبو تؼهًٛٛلخ يتُٕػلخ ػهلٗ كلم  23

 يٕظٕع يؼ2ٍٛيزًٕػخ حٕل 
3.537 1.353 

 1.361 3.486 افعم انتؼهى يٍ خالل تحذٚذ دٔس كم غبنت فٙ انًزًٕػخ2 24

 1.279 3.740 افعم انتؼهى يٍ خالل انتؼبٌٔ يب ثٍٛ افشاد انًزًٕػخ2 25

 1.230 3.727 افعم انتؼهى يٍ خالل تؼهٛى انًٓبساد انتؼبَٔٛخ نهطهجخ 2 26

 1.257 3.687 انًتّٕعػ انؼبو نهًحٕس

حم انًشكالد: يزبل غشٚمخ انخبيظانًحٕس   

 1.247 3.741 افعم انتؼهى يٍ خالل حم يشبكم نى ٚغجك تؼهًٓب2 27

 1.203 3.760 افعم انتؼهى يٍ خالل اٚزبد حهٕل نهًشكهخ ثُفغ2ٙ 28

افعم انتؼهى يٍ خالل رًغ انجٛبَلبد ٔانًؼهٕيلبد راد انصلهخ  29

 ثبنًشكهخ2
3.811 1.128 

افعم انلتؼهى يلٍ خلالل صلٛبغخ انفشظلٛبد ٔانتفغلٛشاد نحلم  30

 انًشكهخ2
3.660 1.198 

افعم انتؼهى يٍ خالل اختجبس انفشظٛبد انًؤلتلخ ثأٚلخ ٔعلٛهخ  31

 ػهًٛخ2
3.438 1.335 

 1.261 3.894 افعم انتؼهى يٍ خالل فٓى انًؼهٕيبد ٔتزكشْب نفتشح غٕٚهخ 2 32

انًؼهٕيلللبد ٔتٕظٛفٓلللب فلللٙ افعلللم انلللتؼهى يلللٍ خلللالل تطجٛلللك  33

 يٕالف حٛبتٛخ2
3.849 1.228 

افعم انتؼهى يٍ خالل انتشزٛغ ػهٗ احبسح انذافؼٛخ نهتؼهى نذٖ  34

 انطهجخ 2
3.878 1.183 

 1.223 3.754 انًتّٕعػ انؼبو نهًحٕس

 انًحٕس انغبدط: يزبل غشٚمخ انتؼهّى انًفشد

انًتُبعللجخ يللغ افعللم انللتؼهى يللٍ خللالل االَشللطخ انًتُٕػللخ  35

 لذساتٙ انزاتٛخ2
3.886 1.195 

افعم انتؼهى يٍ خالل انٕعبئم انتؼهًٛٛخ ٔانًصبدس ٔانًشارغ  36

 انًتؼذدح2
3.630 1.254 

افعللم انللتؼهى يللٍ خللالل االػتًللبد ػهللٗ انللزاد فللٙ اكتغللبة  37

 انًؼشفخ2
3.703 1.257 

 1.271 3.730 افعم انتؼهى يٍ خالل انجحج ٔحت االعتطالع ٔاالثتكبس2 38

 1.199 4.008 افعم انتؼهى يٍ خالل دساعخ انذسٔط حغت يٕٛنٙ ٔلذساتٙ 39

 1.266 3.710 افعم انتؼهى يٍ خالل انًالحظخ ٔاالعتُتبد ٔانًمبسَخ 2 40

 1.240 3.778 انًتّٕعػ انؼبو نهًحٕس

 1.278 3.63 انكهّٙ

ي بّيف الجدوؿ أعاله طرؽ التدريس المفضمة لدى طمبة المرحمة الثانوية وذلؾ وفقا 
لستة مف طرؽ التدريس وىي )طريقة المحاضرة، المناقشة، االستقصاء، التعّمـ التعاوني، حؿ 
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المشكالت، التعّمـ المفرد(، وقد اظيرت النتائج أّف طريقة التدريس التي جاءت في المرتبة 
وقد كانت  (3.778راء الطمبة ىي طريقة التعّمـ المفرد بمتوّسط حسابي بمغ )األولى وفقا آل

الفقرة األعمى متوسطا ضمف ىذا المحور ىي " افضؿ التعمـ مف خالؿ دراسة الدروس حسب 
ميولي وقدراتي"  مّما ي شير إلى أىمية ىذه الطريقة في تنمية ميارات الطمبة ومستوى 

جاءت طريقة التدريس االستقصاء في المرتبة الثانية وفقا استيعابيـ وتحصيميـ، في حيف 
( وقد كانت الفقرة األعمى متوسطا حسابيا ىي " 3.774آلراء الطمبة بمتوّسط حسابي بمغ )

افضؿ التعمـ مف خالؿ عدـ الخوؼ مف اية اجابة يتـ اتخاذىا" مّما ي شير إلى أّف ىذه الطريقة 
اخؿ الغرفة الصفّية واالستجابة ألية متغيرات تزيد مف تشجع الطمبة ىمى المشاركة والتفاعؿ د

 مستواىـ المياري والمعرفي.
كما أظيرت النتائج أّف طريقة حؿ المشكالت جاءت في المرتبة الثالثة بمتوّسط 

حيث وقعت في الفئة الثانية مف المقياس وىي "موافؽ"، في حيف جاءت   3.754)حسابي )
ي " افضؿ التعمـ مف خالؿ فيـ المعمومات وتذكرىا لفترة الفقرة األعمى ضمف ىذا المحور ى

الطمبة يدركوف أىمية االحتفاظ بالمعمومات والمعارؼ وتذكرىؿ لفترة طويمة" وىذا ي شير إلى أّف 
 أطوؿ.

وعالوة عمى ذلؾ، جاءت طريقة التدريس مف خالؿ التعّمـ التعاوني في المرحمة 
بعدىا في المرتبة الخامسة طريقة المناقشة (، جاء 3.687الرابعة بمتوسط حسابي بمغ )

( وجاء في المرتبة السادسة واألخيرة طريقة المحاضرة بمتوسط 3.422بمتوسط حسابي بمغ )
(، ويالحظ مف خالؿ ىذه النتائج أّف الطمبة يميموف إلى التعّمـ مف خالؿ 3.399حسابي بمغ )

ف التعّمـ مف خالؿ التعّمـ المفرد في الطرؽ الفردية لمتعّمـ والتفاعؿ كما أف الطمبة ي فّضمو
المرتبة األولى بينما التعّمـ مف خالؿ التعّمـ الجماعي والتعاوني والمناقشة الجماعية في 

 المراتب األخيرة.
وأخيرًا أظيرت نتائج التحميؿ أف المتوّسط الحسابي العاـ لجميع محاور الدراسة بمغ 

وىي "موافؽ" مّما ي شير إلى أّف الطمبة بشكؿ ( وىو ضمف الفئة الثانية مف المقياس 3.63)
عاـ موافقوف عمى استخداـ جميع الطرؽ التدريس الستة في الغرفة الصفيذة مع ميوليـ 

 لبعض ىذه الطرؽ أكثر مف بعضيا اآلخر.
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ىؿ تختمؼ طريقة التدريس المفضمة لدى طمبة المرحمة الرئيسي الثاني:  التساؤؿ
 ؟ السعودية باختالؼ المعدؿ الدراسي والجنس الثانوية في محافظة الخفجي في

 Independent Samples)اختبػار  لإلجابة عػف ىػذا التسػاؤؿ اسػتخدمت الباحثػة
Test)   لمتعػػّرؼ عمػػى الفػػروؽ بوجػػود متغيػػر النػػوع االجتمػػاعي، والجػػدوؿ التػػالي يبػػيف ىػػذه
 النتائج.

 : اختجبس انفشٔق ٔفمب نًتغٛش انُٕع االرتًبػٙ(5رذٔل سلى )

يغتٕٖ 

 انذالنخ
 لًٛخ )ف( لًٛخ)د(

يتٕعػ 

 انفشٔلبد

انفشٔق فٙ 

 انخطأ انًؼٛبس٘

انُٕع 

 االرتًبػٙ
 أداح انذساعخ

 انًزبل  األٔل ركٕس 06500. 20390. 058. 3.137 810.

  إَبث 06630. 20390.  3.076 

 انًزبل انخبَٙ ركٕس 06398. 07851.- 1.575 1.227- 210.

  إَبث 06293. 07851.-  1.248- 

 انًزبل انخبنج ركٕس 06355. 00662.- 269. 104.- 604.

  إَبث 06360. 00662.-  104.- 

انشاثغانًزبل   ركٕس 07598. 11716.- 2.904 1.542- 089.  

  إَبث 07212. 11716.-  1.624- 

انخبيظانًزبل  ركٕس 06196. 05549. 226. 896. 634.  

  إَبث 06244. 05549.  889. 

انغبدطانًزبل  ركٕس 06829. 02199. 161. 322. 689.  

  إَبث 06909. 02199.  318. 

 ذات داللة إحصائية فروؽعدـ وجود  بينت نتائج التحميؿ الواردة في الجدوؿ أعاله
لمتغير النوع وفقا في استجابات طمبة المرحمة الثانوية حوؿ طرؽ التدريس المختمفة 

 اإلجتماعي )ذكر، أنثى(.
لبياف الفروؽ في استجابات  (One way ANOVA)كما استخدمت الباحثة اختبار 

 وكانت نتيجة االختبار كما يمي: عينة الدراسة وفقا لمتغير المعدؿ الدراسي، 
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 : اختجبس انفشٔق ٔفمب نًتغٛش انًؼذل انذساع6ٙرذٔل سلى )

يتٕعػ  يزًٕع انًشثؼبد انًتغٛش

 انًشثؼبد

 انمشاس يغتٕٖ انذالنخ Fلًٛخ 

غشٚمخ 

 انًحبظشح

 738. 2.953 ثٍٛ انًزًٕػبد

1.289 

 

.273 

 

 

غٛش دانخ 

 احصبئٛب
داخم 

 انًزًٕػبد
357.835 .573 

  360.787 انًزًٕع

غشٚفخ 

 انًُبلشخ

 715. 2.858 ثٍٛ انًزًٕػبد

1.305 

 

.267 

 

غٛش دانخ 

داخم  احصبئٛب

 انًزًٕػبد
342.164 .547 

  345.022 انًزًٕع

غشٚمخ 

 االعتمصبء

 982. 3.929 ثٍٛ انًزًٕػبد

1.829 

 

.122 

 

غٛش دانخ 

داخم  احصبئٛب

 انًزًٕػبد
335.573 .537 

  339.502 انًزًٕع

غشٚمخ 

انتؼهى 

 انتؼبَٔٙ

 

 1.520 6.079 ثٍٛ انًزًٕػبد

1.974 

 

.097 

 

غٛش دانخ 

داخم  احصبئٛب

 انًزًٕػبد
481.153 .770 

  487.232 انًزًٕع

حم غشٚفخ 

 انًشكالد

 927. 3.707 ثٍٛ انًزًٕػبد

1.813 

 

.125 

 

غٛش دانخ 

داخم  احصبئٛب

 انًزًٕػبد
319.486 .511 

  323.192 انًزًٕع

غشٚفخ 

انتؼهّى 

 انًفشد

 608. 2.432 ثٍٛ انًزًٕػبد

.975 .421 

غٛش دانخ 

داخم  احصبئٛب

 انًزًٕػبد
389.735 .624 

  392.167 انًزًٕع

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائيا في نتائج التحميؿ الواردة في الجدوؿ أعاله بينت 
 استجابات طمبة المرجمة الثانوية لطرؽ التدريس المفضمة وفقا لمتغير المعدؿ الدراسي.

 الهتائج
 طريقة التدريس  بينت نتائج تحميؿ بيانات الدراسة أّف طمبة المرحمة الثانوية ي فّضموف في

باستخداـ التعّمـ المفرد في المرتبة األولى، كما ي فّضموف استخداـ طريقة االستقصاء في 
التعميـ في المرتبة الثانية، مّما ي شير إلى اىتماـ الطمبة بالطرؽ الفردية لمتعّمـ بشكؿ 

 أكبر مف غيرىا مف الطرؽ.
 
  ّـ التعاوني، المناقشة والمحاضرة أظيرت النتائج أّف طرؽ التدريس حؿ المشكالت، التعم

جاءت بشكؿ متتابع بعد التعّمـ المفرد و االستقصاء عمى الترتيب، مما يؤّكد أف الطمبة 
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يفضموف االحتفاظ بالمعمومات لفترة أطوؿ وتوظيؼ المعارؼ عمى المستوى البعيد، كما 
 ماعي او التعاوني.ميوالت الطمبة لمتعّمـ الفردي أفضؿ منو لمتعّمـ الجتبيف النتائج أّف 

 
 آراء طمبة المرحمة الثانوية حوؿ طرؽ التدريس وجود فروؽ في  ـأظيرت النتائج عد

المفضمة لدييـ وفقا لمتغير النوع االجتماعي، كما أظيرت النتائج عدـ وجود ذات داللة 
آراء طمبة المرحمة الثانوية حوؿ طرؽ التدريس المفضمة لدييـ وفقا  إحصائية  في

 لمتغير المعّدؿ الدراسي.

 التوصيات 

 :ثة بالتوصيات والمقترحات االتيةفي ضوء نتائج الدراسة تتقدـ الباح
 جراء دراسات اخرى لممرحمة االساسية حوؿ طرؽ التدريس المفضمة لدى الطمبة ا

الطرؽ المفضمة لممرحمة المعمميف ومقارنتيا مع  مادىا وتفعيميا مف قبؿالعت
 .الثانوية

 حوؿ طرؽ مي الدراسات االجتماعية لتدريب المعمميف عمؿ دورات تدريبية لمعم
 .دريس المفضمة والمناسبة لمطمبةالت
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 املراجع

(واقع تدريس مقرر الجغرافيا لمصؼ الثالث المتوسط ومعوقاتو بمدارس البنات 8003مكي ،وداد )
بمكة المكرمة .رسالة ماجستير غير منشوره .كمية التربية .قسـ المناىج وطرؽ التدريس 

 .جامعة اـ القرى .مكة المكرمة .المممكة العربية السعودية.
.القاىرة  9قويـ ننتائجو تطبيقاتو .ط(التدريس اىدافو اسسو اساليب ت6444رياف ، فكري حسف )
 .عالـ الكتب. 

(المرشد النفسي الى اسممة التربية وطرؽ التدريس .مكتبة سالـ 8008جاف. محمد صالح عمي )
 ،مكة المكرمة.
(.عماف ، دار المسيره لمنشر 6( طرائؽ تدريس الدراسات االجتماعية )ط8001خضر. فخري رشيد. )

 والتوزيع.
. الكويت .مكتبة 6(اساليب التدريس العامة المعاصرة .ط8006وعمياف .محمد)ابو جالؿ .صبحي .

 الفالح لمنشر والتوزيع .
. احمد عبدالكريـ )  مممكة العربية السعودية .(طرائؽ تدريس العمـو الشرعية .ابيا ال8060غنـو

روع الجوانب (استراتيجيات التعمـ النشط وتدريس الدراسات االجتماعية ،مش8004جمعة .ثناء احمد )
التطبيقية لمرسائؿ والبحوث العممية في المناىج وطرؽ التدريس .العربية لممناىج المتطورة 

 والبرمجيات .
 .6(طرؽ تدريس الدراسات االجتماعية . مكتبة الرشد.ط8060مجاىد.فايزه احمد الحسيني)

مة لمنشر والتوزيع (اساليب معاصرة في تدريس االجتماعيات . دار اسا8066ابو دية.عدناف احمد )
 .6.ط

. احمد عبدالكريـ)  (واقع طرائؽ التدريس في كمية التربية بجامعة الممؾ خالد ومبررات  8068 غنـو
 استخداميا .الناشر جامعة االزىر .كمية التربية.

 (تدريس المواد االجتماعية .عالـ الكتب .القاىرة.6421المقاني .احمد حسيف. رضواف .برنس احمد )
 .6(التدريس نماذجو ومياراتو .مكتبة عالـ الكتب .ط8004زيتوف.كماؿ عبدالحميد )

( طرائؽ واساليب التدريس المعاصر .االردف .عماف .عالـ 8001الربيعي.محمود داود سميماف )
 الكتب الحديث.

 .6(استراتيجيات التدريس الحديثة .مكتبة الرشد .ط8069سحتوت.ايماف محمد.جعفر.زينب عباس)
(استراتيجيات تطوير المناىج واساليب التدريس الحديثة .دار غيداء 8002دعمس. مصطفى نمر )
 .6لمنشر والتوزيع .ط
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 (طرؽ تدريس المواد االجتماعية .دار المناىج لمنشر والتوزيع.8060جامؿ.عبدالرحمف )
 ة.(طرؽ التدريس العامة .القاىرة .مكتبة النيضة المصري6448احمد . محمد عبدالقادر)
(طرائؽ التدريس والتدريب العامة  .عماف : منشورات جامعو القدس 6444جامعة القدس المفتوحة)

 المفتوحة.
(اساليب التعمـ المفضمة لدى عينة مف طمبة المرحمة الثانوية 6443البوسعيدي .اميمو بندر)

 بمحافظة مسقط وعالقتيا بكؿ مف الجنس والمستوى التحصيمي والتخصص الدراسي .رسالة
 ماجستير غير منشورة .جامعة السمطاف قابوس .عماف .

(اساليب التعمـ المفضمة لدى تالميذ المرحمة المتوسطة واساليب 8000المانع .عزيزه عبدالعزيز )
التعمـ الشائعة في مدارس مدينة الرياض بالمممكة العربية السعودية )دراسة ميدانية 

 (.8)48(السعودية .مجمة جامعة الممؾ سعود .
(اساليب التعمـ الشائعة لدى معممي التربية االجتماعية والوطنية ومدى 8001عبيدات .ىاني حتمؿ )

انسجاميا مع اساليب التعمـ المفضمة لدى طمبتيـ السعودية.مجمة جامعة الممؾ 
 . 8(63سعود.)

عية (استراتيجيات التدريس الشائعة لدى معممي الدراسات االجتما8061المفرجي .اياد عبود مجيد)
ومدى انسجاميا مع استراتيجيات التدريس المفضمة لدى طمبتيـ.رسالة ماجستير .جامعة 

 اليرموؾ.
 .دار الوفاء .عماف.6(االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعاؿ .ط8003عطية .محسف عمي )

.العيف  (التعمـ التعاوني والميارات االجتماعية .دار الكتاب الجامعي8060عبدالفتاح .اماؿ جمعة )
 .االمارات.
(اثر استخداـ نموذج سكماف االستقصائي في تحصيؿ تالميذ التربية 8060عبد حمد)الطائي .ضيغـ 

الخاصة في مادة الرياضيات وتنمية السموؾ االجتماعي لدييـ .رسالة ماجستير غير منشورة 
 .كمية التربية االساسية.

 ائؽ تدريسيا .عماف:مطبعة الجامعة االردنية (مناىج الدراسات االجتماعية وطر 8060طالفحة .حامد)
(تصميـ واعداد تعميمي في تدريس الجغرافيا لمصؼ االوؿ الثانوي .رسالة 6434بدر .قاسـ )

 ماجستير غير منشورة.جامعة اليرموؾ.االردف.
(االساليب المفردة في تعميـ وتعمـ العقيدة االسالمية المستخمصة مف 6440ابو دياؾ .انور ابراىيـ )

الكتاب والسنة واثرىا في التحصيؿ الدراسي عمى طمبة الصؼ االوؿ الثانوي .رسالة ماجستير 
 غير منشورة .جامعة اليرموؾ .اربد.
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(اثر طريقتي التعميـ المبرمج والعادي في التحصيؿ في مادة 6431شطناوي .عبدالكريـ محمود )
 معة اليرموؾ .اربد .االردف.)مقدمة في عمـ النفس التربوي(رسالة ماجستير غير منشورة .جا

(االستخداـ السميـ لطريقة المحاضرة في تدريس الجغرافيا .مجمة المعمـ 6430سعادة . جودت احمد )
 64-3ص  4العربي السورية .السنة الثامنة والثالثوف .عدد 

المناىج الحديثة وطرائؽ التدريس .دار المناىج لمنشر والتوزيع .عماف (8004عطية .محسف عمي )
 .االردف.

 (طرؽ التدريس بيف التقميد والتجديد .دار الفكر .عماف .االردف.8060الحريري.رافدة عمر )
(الدراسات االجتماعية طرؽ التدريس 8003سعيد .عاطؼ محمد وعبداهلل .محمد جاسـ )

 واالستراتيجيات .دار الفكر العربي لمطبع والنشر .القاىرة مصر.
 الجتماعيات .عماف .دار يافا العممية لمنشر والتوزيع .(طرائؽ تدريس ا8001نبياف. يحيى)

(اساليب وطرائؽ تدريس االجتماعيات .الجنادرية 8060خاطر.نصري ذياب وسبيتياف .فتحي ذياب )
 عماف االردف . لمنشر والتوزيع

 .عماف :دار المسيرة لمنشر والتوزيع .8(طرائؽ تدريس الدراسات االجتماعية .ط8069خضر .فخري)
(طرائؽ تدريس الجغرافيو .اربد .دار االمؿ 8060.صباح.والقاعود .ابراىيـ والمومني .محمد ) محمود

 لمنشر والتوزيع.
(التعمـ الجماعي والفردي التعمـ والتنافس والفردية 6443.جونسوف .روجرت .جونسوف .) ديفيد

 .ترجمة رفعت محمود بيجت .القاىرة .عالـ الكتب.6.ط
(التعمـ بطريقتي التعاوف واتنافس واثرىما عمى تحصيؿ الطمبة في 8003.)خميؿ سميماف فايد .محمد 

االساسي واالوؿ الثانوي واتجاىاتيـ نحو كؿ مف مادة الرياضيات في الصفيف الخامس 
 الطريقتيف .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة النجاح الوطنية .نابمس .فمسطيف.

.محمد حسف محمد والرواشدة .اسالـ محمد  العياصرة .محمد نايؼ محمد والحمادات
(اساليب واستراتيجيات التدريس بيف النظرية والتطبيؽ .دائرة المكتبة الوطنية 8064ايوب)

 .عماف .االردف .
(التعمـ التعاوني .نظريات 8003سعادة.جودت وعقؿ .فواز وابو عمي. عمي وسرطاوي .عادؿ )

 وتطبيقات ودراسات .عماف .دار وائؿ لمنشر .
(طرائؽ تدريس الجغرافيو .عماف :مكتبة المجتمع العربي لمنشر 8001مخمؼ.صبحي وربيع.ىادي)

 والتوزيع .
 (المواد االجتماعية في التعمـ العاـ .القاىرة .دار المعارؼ .6432رضواف .ابو الفتوح )
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في (اثر استخداـ التعمـ التعاوني عمى تحصيؿ طالب العمـو 8006العمر .عبدالعزيز سعود .ا)
 30المرحمة الجامعية .رسالة الخميج العربي .مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج العربي .العدد 

 . 42-69ص–
(اساليب التعمـ المفضمة لدى طمبة الثانوية العامة في محافظة عجموف 8004زيتوف .زىية صالح )
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