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  الومذهخ

واعو المتعددة باىتمام كبير، وذلك ، وأنالتعميم في مصر بمراحمو المختمفة يحظى
باعتباره من أىم عوامل التغير االجتماعي واالقتصادي، ولقد عرفت الحضارة اإلنسانية 

المين، ومع التطورات  شرفالتدريس كمينة منذ أقدم العصور، وكانت ىذه المينة ىي أ
جوانب الحياة   والتغيرات اليائمة في جميع حالي،شيدىا العالم في القرن ال التيالسريعة 

، فكثيرا من البمدان التي لم تمنحيا الطبيعة د طريقيا إلى النور لوال التعميموالتي ما كانت لتج
العالم ثروات وجدت في التربية والتعميم ضالتيا في النمو والتطور، فما وصمت إليو بعض دول 

ا مرده إلى التعميم ، وأن السر وراء قوة البمدان المتقدمة تقنيمن تقدم كان بسبب التعميم
اجتماعيا وتربويا يعد البشر إعدادًا فنيا مينيا و  باعتباره الوسيمة األساسية التي من خبلليا

 . ا قوة مؤثرة ومنتجة في مجتمعاتيمليكونو 
مينة التدريس من المين التي ليا أىمية كبيرة في إعدادا أجيال المستقبل  وتعتبر

إعداد  ىواألساسي  اليدف فان لذاناء المجتمع، ذ عمى عاتقيا ميمة تطوير وبخالتي نأ
 (41ه،4141الطالب عمميا، وتربويا، وأخبلقيا، وثقافيا، واجتماعيا.)ميدي الطاىر،

تحرص الدولة عمى االستمرار في تطوير التعميم وصواًل إلى مخرجات عالية  وعميو
التعميم العام الذي  ريالجودة تتماشى مع عصر األلفية الثالثة، وبعدما صدر إقرار مشروع تطو 

من يرغب في العمل بمينة  يضم أربعة برامج رئيسة من ضمنيا برنامج التأىيل التربوي لكل
ساسي، وأن جودة أدائو مطمب ؛ ألن المعمم ىو القائد لمعممية التعميمية ومحورىا األالتعميم
سس ونظريات ، وأساس ىذا األداء وجودتو ىو اإلعداد التربوي الجيد المبنى عمى أضروري

 ( 411، 1144حامد، تربوية عممية .)وحيد



2 
 

عميو اىتمت كميات التربية ببرنامج الدبموم العام في التربية لغير التربويين  من  وبناء
عدادىم ال والراغبين في ا ىخريجي الكميات األخر  لتحاق بوظائف التعميم وذلك لمساعدتيم وا 

تخصصات التي تعاني من نقص في أعداد و لسد عجز في بعض الأليكونوا معممين تربويين 
ومن أىم أىدافو:)محمد أحمد  ،بيذا البرنامج عام دارسي اسةالمعممين بيا ومدة الدر 

 ( 14 ،1112،)عبد الحي بن أحمد السبحي(411، 1111عوض،
البكالوريوس تربويًا لمقيام  حممة تأىيل الخريجين من التخصصات التعميمية األكاديمية من -

  .لبلنخراط في مينة التدريس ليم ة التدريس ومن ثم فتح المجال الوظيفيبأعباء مين
 إكساب الطالب الميارات البلزمة لمتدريس في مجال تخصصو. -
 إعداد الطالب نفسيا وتربويا لمقيام بمسئولياتو المينية بعد تخرجو. -
 داد التربوي.التدريب عمى تطبيق األسس النظرية التي يدرسيا الطالب  في مقررات اإلع -
الفصل واألنشطة التي تتطمبيا  ضبطالطالب الميارات األساسية البلزمة إلدارة و  إكساب -

 طبيعة عمل المدرس في مدارس التعميم العام .
في كافة  المعايير تقديم خدمات تعميمية عالية الجودة لكل المنتسبين لمبرنامج وفقا ألحدث -

 العميا. التربوية امج في إقامة صرح متميز لمدراسات؛ لتحقيق رؤية البرنتخصصات البرنامج
 ، وىى :لشروط يجب توافرىا فيمن يمتحق بوبيذا البرنامج جممة من ا ولبللتحاق

 . ا يعادليا في التخصصات التعميميةأن يكون المتقدم حاصبل عمى شيادة البكالوريوس أو م -
 أن يكون المتقدم سميم الجسم والنطق والحواس .  -
 .يجتاز المتقدم المقابمة الشخصية، واالختبار الشخصي أن -

 -تخصص المناىج وطرق التدريس العامة  –برنامج الدبموم العام في التربية  ويضم
، لسد احتياجات المدارس في التعميم العام ليآلتخصصات، منيا تخصص الحاسب اعددا من ال

من  مكنة الدراسية بأعمى مستوى م، بكوادر بشرية مؤىمة تربويا وعمميا لتدريس ىذه الماد
لما لو من ؛ ولما كان لمحاسب اآللي دورا ىاما في الحياة العممية وفي مستقبل األفراد الكفاءة

وعن طريقو تتم تبادل  ، فمن خبللو يقضي األفراد مصالحيم وحاجاتيمأدوار ووظائف متعددة
 . المعمومات

 الجحث: وشكلخث حضبسإلا
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 التقدمأن  كما ةالحديث ختراعاتالوباقدم العممي والتكنولوجي الت نبكثير م ناعصر  يمر
فسيحتاج  متابعة كل جديد نأنو قيل لو أن الفرد تأخر ثانية ع ىجدا في المعمومات، حت سريع

، وقد كانت وسيمتنا لمحصول عمى المعرفة عن طريق الكتب ولكن اآلن لدقيقة لمبلحقة ما فاتو
ستخدام الحاسب اآللي فأولى بنا أن نتقن استخدامو وأن اأصبحت عبر الشبكة العنكبوتية ب

مكانيات إلمن ا ةستخدامو بطرق صحيحة واالستفادانعمم أبنائنا كيفية التعامل مع ىذا الجياز و 
، لذا حرصت الدولة من خبلل القائمين عمى رسم سياسة التعميم عمى يريالمتاحة بو بشكل يس

لتي يتعمميا التبلميذ في مرحمة التعميم األساسي حتى إدخال مادة الحاسب اآللي ضمن المواد ا
 توفر مستوى جيد لتعميم األبناء .

كيفيبة  لم يسببق االسبتعداد لبذلك باعبداد معممبين عمبى درجبة مبن الكفباءة لتعمبيم الطببلب لكن
اسببتخدام الحاسببب وتببدريبيم عمببى التوصببل لممعمومببات ومحاولببة معالجتيببا فقببد لجببأت التربيببة والتعمببيم 

ين فمعظبم ىبؤالء المعممبين القبائمين بالتبدريس  الغبرض مبن غيبر المتخصصب ذاعيبين معممبين ليبإلبى ت
أو  ،ي كميبة التجبارة أو خدمبة اجتماعيبةليسوا متخصصين في مجال الحاسب اآللي ولكنيم من خريجب

المعيد العالي لمحاسبات تخصص إدارة أعمال، بعضيم معممبين  رياضبيات أو مبواد أخبري وتبم تعبديل 
 الوظيفي  مما يوضح إخفاقيم في إدارة العممية التعميمية بالشكل المطموب. مسماه

من رشحتو  كان المعمم ىو الشخص المسئول عن تعميم أبنائنا في المدارس وىو ولما
وزارة التربية والتعميم لمقيام بيذا الدور، أصبح من الضروري أن يغرس القائمين عمى إعداده 

 العمل وقيادة الراية حمل عمى قادرين يصبحوا لكي  االجتماعية المسئوليةبعض القيم ومنيا 
خبلل عمل الباحثة بالكمية التربية بالوادي الجديد  ومن ،مستقبل أفضل لتحقيق المجتمع داخل
و" التدريس المصغر لطبلب الدبموم العامة بنظام دريس مادتي "طرق تدريس حاسب آلي"وت

زياراتي لبعض حصص معممي الحاسب بالمرحمة  نظام العامين ومن خبلللواحد و العام ا
 بيذهعدادية وأثناء اإلشراف عمى الطبلب في التربية العممية ومقابمة بعض معممي الحاسب إلا

استخداميم لميارات التدريس وأساليب  ىالمدارس واإلطبلع عمى دفاتر تحضيرىم لمعرفة مد
 :ييم التدريس والتقويم المتبعة في عمميم تم مبلحظة ما

متخصصين في مجال الحاسب اآللي ومن  يسوامعظم ىؤالء المعممين القائمين بالتدريس ل ب4
 إخفاقيم في إدارة العممية التعميمية بالشكل المطموب. يوضحغير التربويون مما 
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 الحاسب اآللي عمى بعض الدورات ولكنيا غير كافيو. بتدريسحصل معظم المعممين القائمين ب 1
يفتقدون لكثير من ميارات  يين لمدراسة لمدبموم العامة بشعبة الحاسب اآللالطبلب المتقدمب 1

 ذلك لخمفيتيم الدراسية. يرجعالتدريس و 
عمم  مى حدعبالرجوع لمدراسات السابقة وجد أن ىناك قمة في الدراسات العربية واألجنبية  ب1

( ىدفت إلى التعرف 1112) فنجد دراسة عبد الرازق يالباحثان التي اىتمت بمعمم الحاسب اآلل
 يالتعميم التعاون راتتنمية ميا يف االنترنتاستخدام المنتديات التعميمية بشبكة  فاعميةعمى 

إلى تطوير أداء معممي الحاسب  تىدف1( 1112) عماشو ودراسة ،يالحاسب اآلل يلطبلب معمم
ي لتصميم عن طريق بناء برنامج تدريب. Web 2.00في تصميم مقرر الكتروني وفقا لمفيوم 

فاعمية البرنامج المقترح عمى التحصيل  قياسو  Web 2.00في عصر  اللكترونيةالمقررات ا
برنامج مقترح قائم عمى االحتياجات  تصميم ىإل ىدفت (1141) عبد الرازق ودراسة ،المعرفي

التعميمية إلكساب الطبلب المعممين لمحاسب اآللي ميارات إعداد أدوات الفصول االفتراضية 
 ،ررات الحاسب عمى شبكة االنترنت وأثره في تنمية اتجاىاتيم نحو التعمم االلكتروني االفتراضيلمق

قائمة عمى بعض أدوات  يتشارك يلى تصميم بيئة تعمم الكترونإ ىدفت( 1144) عمر ودراسة
 وناقل Videocastingعبر الويب  يوالتدوين المرئ Wikiوىى: محررات الويب التشاركية 1الويب
البلزمة لمبيئة المقترحة، والتعرف عمى فاعمية  ربعد القيام بتحديد األسس والمعايي Rss اراألخب

 ،الحاسب بكميات التربية النوعية يلمطبلب معمم يتطوير التدريب الميدان يالبيئة المقترحة ف
 استيدف توظيف أنماط لمتفاعل داخل بيئة لمتدريب االفتراضي والتي( 1144عبد الرازق ) ودراسة

باستخدام الشبكات االجتماعية وقياس أثر تمك األنماط عمى التحصيل المعرفي وتنمية بعض 
من  التحقق( ىدفت إلى 1141) جنيدي دراسةودراسة  ،ميارات التحضير االلكتروني لمتدريس

 فاعمية برنامج من خبلل موقع ويب تعميمي في تنمية
 بحث.مجموعة ال ى. الجانب المعرفي لمتنمية المينية لد4
 مجموعة البحث. ىلد المينيةلمتنمية  ي. الجانب الميار 1
إلى التحقق من  ىدفتJyoti (2013) ,  دراسة ،اه معمم الحاسب نحو مينة التدريس. اتج1

العادة غير أنيا وجدت  هاستخدام المعممين لمحواسيب في التدريس بالبمدان النامية لتعزيز ىذ
ووضع  ،والميارات التعميمية عارفالكمبيوتر لتحديث المالمعممين غالبا ما تستخدم أجيزة  أن
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عداد المواد التعميمية  ىدفت  Rahman, Ataur (1144)دراسة  ،اإلضافيةخطط الدرس، وا 
 بنغبلديش فيالتحقق من تدريب المعممين عمى استخدام الحاسب في المواقف التعميمية 

ال يوجد فرق كبير  أنولكمبيوتر. و أن المعممين لدييم موقف تجاه استخدام ا النتائج وكشفت
يوضح اىتمام الدراسات  وىذا بين الذكور واإلناث من حيث مواقفيم تجاه تكنولوجيا الكمبيوتر.

بالجانب األكاديمي لمعمم الحاسب عمى حساب الجانب الميني باكسابو الميارات البلزمة 
أبنائنا ورعايتيم إال أنو يوجد وبالرغم من ما نحممو لممعمم من مسئوليات تجاه تعميم  لمتدريس.

جتماعية الالمعممين والسيما قيمة المسئولية ا ىقمة في الدراسات التي تتناول تنمية القيم لد
 في الطالبات لدى المسئولية مستوى تحديد إلى ىدفت" (2003) سعود آل دراسةفمثبل 
يضاح الثانوية المرحمة  في الطالبات لدى ةاالجتماعي المسئولية تنمية في المدرسة دور وا 
 المعوقات وتحديد المطموب لدورىا المدرسة تأدية في القصور أوجو وتحديد الثانوية المرحمة
وجاءت  االجتماعية المسئولية تنمية في المطموب دورىا بأداء المدرسة قيام من تحد التي

 ىإل تىدف  2003)شريت) . ودراسةالمطموب من أقل المدرسة دور أن عمى تدلالنتائج 
 لدى االجتماعية سموك المسئولية لتنمية التربوية األنشطة باستخدام مقترح برنامج إعداد

 االجتماعية المسئولية سموك المدرسة وتوصمت إلى أنو يمكن تنمية قبل ما مرحمة في األطفال

الدراسة  ىدفت .)1111قاسم ) دراسةالمشاركة.  ب الفيم ب  باالىتمام الخاصة لؤلبعاد بالنسبة
 االجتماعية لدى طبلب المرحمة الثانوية ى معرفة فعالية برنامج إرشادي لتنمية المسئوليةإل

 )1111الرويشد ) دراسةوتوصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائٌة لصالح عٌنة البحث، 
ىذه الدراسة إلى بحث العبلقة بين الحرية والمسئولية االجتماعية لدى طبلب كمية  ىدفت

الدراسة إلى أن ىناك فروقًا جوىرية بين الجنسين  وتوصمتة بدولة الكويت، التربية األساسي
( 1112مشرف ) دراسة ،في التوجو نحو المسئولية االجتماعية، والفروق لصالح اإلناث

لدى طمبة  االجتماعيةإلى الكشف عن مستوى التفكير األخبلقي ومستوى المسئولية  وىدفت
ى الكشف عن العبلقة بينيما، كما أظيرت النتائج أن طمبة بغزة، وكذلك إل اإلسبلميةالجامعة 

، ومما سبق يتضح أنو ى مرتفع من المسئولية االجتماعيةالجامعة اإلسبلمية بغزة لدييم مستو 
عمم الباحثان اىتمت بتنمية المسئولية االجتماعية لدى الطبلب  توجد دراسات قميمة عمى حد

بين القيم  ودحد وضعالتي سعت إلى   Madeleine Schultz (2013) دراسة المعممين.
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 تقييمل استراتيجياتلمعايير و  وفقاخبلل دراسات الحالة وتقييميا  منالشخصية واألخبلق، 
 Tohid Moradi) دراسةوالمسؤولية االجتماعية.  لؤلخبلقفعالية فيم طبلب العمم 

Sheykhjan (2014 العاطفي والمسؤولية  العبلقة بين الذكاء معرفةأجريت ىذه الدراسة ل وقد
 411المتوسطة باستخدام االرتباط. وقد تم جمع البيانات من  درسةاالجتماعية لمطبلب في الم

الذين تم اختيارىم بشكل عشوائي  41-1141العام الدراسي  خبلليدرسون  وطالبةطالب 
ق تتضح ومما سب أن ىناك عبلقة بين الذكاء العاطفي والمسؤولية االجتماعية لمطبلب . وجدو 

 مشكلة البحث 
  : الجحث هشكلخ

األساسية  تالدبموم العامة في الميارا الطبلبفي ضعف مستوى  بحثمشكمة ال تتحدد
والفرعية لمتدريس سواء ما يتصل بتخطيط الدرس أو التنفيذ الفعمي لمدرس أو تقويم الدرس وذلك 

ي اسبتدعى ضرورة تنمية مستوى ىذا أثناء قياميم بالتدريس الفعمي في التربية الميدانية، األمر الذ
المشكمة في أن معظم المعممين القائمين بالتدريس لمادة الحاسب اآللي بجميع  تتمثل كما األداء

المدارس وفي كل المراحل غير متخصصين وغير معدين بشكل جيد لمقيام بيذا الدور وتحمل 
 مجتمعنا إننا في كما ،تغيرات الحديثةالمسئولية أمام المجتمع لتنشئة جيل قادر عمى التعامل مع الم

 فكٌفىمال في الدراسة  إللدى الطبلب والمتمثل في ا الواضح بالمسئولية الشعور ضعف من نشكو

نيتم في إعداد المعمم الطالب بتنمية  إذا كنا ال  .المجتمعٌة بالمسئولٌة الشعور األفراد لدى ننمً
من تزويد الطبلب بالميارات  ه المشكمة كان البدليذ ولمتصديقيمة المسئولية االجتماعية لديو 

تنمية مياراتيم  يالبلزمة من خبلل برنامج تدريبي قائم عمى استراتيجية تساعد الطبلب المعممين ف
 السؤالاإلجابة عن  ليالحا بحثال يحاولالتدريسية وتنمي لدييم قيمة المسئولية االجتماعية، لذا 

 : التالي
 البحث:   أسئلة

   الميارات بعض تنمية في   k.w.L.H  استراتيجيةاستخدام برنامج تدريبي قائم عمى أثر  ما
 ؟ يالدبموم العام شعبة الحاسب اآلل لطبلب  جتماعيةالا والمسئوليةالتدريسية 
 : التالية عن ىذا السؤال الرئيس األسئمة ويتفرع        
 تنميبة فبي  k.w.L.H  يةاسبتراتيجأثر البرنامج التدريبي القائم عمى  اسبتخدام  ما -1

 ؟يالتدريسية لطبلب الدبموم العام شعبة الحاسب اآلل الميارات  بعض

http://kenanaonline.com/users/abbasallam/tags/3387/posts
http://kenanaonline.com/users/abbasallam/tags/40816/posts
http://kenanaonline.com/users/abbasallam/tags/40816/posts
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  تنمية في   k.w.L.H استراتيجية 'استخداملقائم عمى  أثر البرنامج التدريبي ا ما -2
 ؟يجتماعية لطبلب الدبموم العام شعبة الحاسب اآللالا المسئولية

 البحث: أهداف

 :في أىداف البحث الحالي تتمخص        
م استراتيجية استخدام البرنامج التدريبي القائم عمى استخدا فعاليةعمى  التعرف -1

k.w.L.H   لمميارات التدريسية الطبلب أداءفي تنمية. 
استخدام البرنامج التدريبي القائم عمى استخدام استراتيجية  فعاليةعمى  التعرف -2

k.w.L.H  جتماعية .البالمسئولية ا الشعور تنميةفي 
 : البحث أهمية

لدراستو إذ تعتبر برامج  يسعىالحالي أىميتو من أىمية الموضوع الذي  بحثال يستمد
من  وإعبداد المعمم من القضايا التربوية التي أولتيا كافة الدول العربية اىتماما لما يترتب عميب

 لىة أو تحوليم إوامتبلك المعممين لمميارات والقدرات التربوي ،تخمفو التعميمي أو اءجودة األد
إال من خبلل برامج إعداد متطورة تساعد عمى إكسباب  يتحقق وىذا ال مجرد ناقمي لممعمومات.

 :الحالي فيما يمي البحثالميارات واإلمكانات التدريسية. ويمكن تحديد أىمية  نالمعممبي
 البحث إطارا مرجعبا يمكن االعتماد عميو في إثراء العممية التدريسية. يشكل -1
 األداء الميني لطبلب الدبموم العامة شعبة الحاسب اآللي. حسني قد -2
بطاقببة مبلحظببة الميببارات التدريسببية والتببي يمكببن اسببتخداميا فببي الحكببم عمببى  إعببداد -3

 أثناء التربية الميدانية. الطبلبمسبتوى أداء 
في التدريس قبد تسبيم فبي التغمبب عمبى القصبور فبي  يثةاستجابة لبلتجاىات الحد يعد -4

 ميدية.قلتدريس التساليب اأ
 تنمي لدي الطبلب الشعور بالمسئولية االجتماعية أثناء العمل بالتدريس. قد -5
تفيد نتائج وتوصيات الدراسة في معالجة نواحي القصور في برنامج إعداد طبلب  قد -6

 مومة العامة نظام العام الواحد.بالد
عببداد المعمببم فببي بعببض التوصببيات والمقترحببات التببي يمكببن أن تفيببد الميتمببين با تقببديم -7

فببي تمببك الميببارات  المعممببينمعالجببة نببواحي القصببور بمببا يسبباعد عمببى رفببع مسببتوى 
 التدريسية.

http://kenanaonline.com/users/abbasallam/tags/3775/posts
http://kenanaonline.com/users/abbasallam/tags/142233/posts
http://kenanaonline.com/users/abbasallam/tags/142233/posts
http://kenanaonline.com/users/abbasallam/tags/142233/posts
http://kenanaonline.com/users/abbasallam/tags/2161/posts
http://kenanaonline.com/users/abbasallam/tags/2161/posts
http://kenanaonline.com/users/abbasallam/tags/3387/posts
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 البحث: حدود

ونتائجو عمى الحدود الموضوعية والزمانية والمكانية  ويئجرااالحالي في  بحثال يقتصر
  التالية:

 الموضوعي : الحد -1
 ( يدرج تحت كل ميارة رئيسبية وىاألساسية والفرعية التي تن يةالتدريس الميارات -أ

  .التقويم لدرس ( ميارة ـ الدرسالتنفيذ  ميارةـ  مدرسالتخطيط ل ميارة
المسئولية الجماعية  –الذاتية  وليةالمسئولية االجتماعية  والمتمثمة في )المسئ  -ب

 (الوطنيةالمسئولية  –المسئولية  األخبلقية والدينية  –
 التربية بالوادي الجديد  بكميةالعام شعبة الحاسب اآللي الدبموم  طبلبالمكاني :  الحد -2
 .م2015/  م 2014الزماني : الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  الحد -3

 الجحث: هصطلحبد

 التدريس: ميارات
( بأنيا مدي قدرة المعمم عمى استخدام  141، 1111) المقاني والجمل، يعرفيا

 مى القيام بعممية التدريس بكفاءة عالية .ع الممارسات واإلجراءات التي تساعد
 عبلقة ذي معين نشاط / عمل أداء عمى القدرة: "  بأنيا (41 ، م 1114 زيتون) ويعرفيا
 السموكيات من لمجموعة لمتحميل قابل العمل وىذا تقويمو، ، تنفيذه التدريس، بتخطيط

 الدقة معايير ضوء في قييموت يمكن ثم ومن االجتماعية، أو الحركية أو المعرفية( األداءات)
 باالستعانة المتغيرة التدريسية المواقف مع التكيف عمى والقدرة إنجازه وسرعة بو القيام في

 ويقصد"  التدريبية البرامج خبلل من تحسينو يمكن ثم ومن المنظمة، المبلحظة بأسموب
 الطالبة تكتسبيا التي اتوالميار  والمبادئ المفاىيم مجموعة أنيا: إجرائيا التدريسية بالميارات
 .التدريسي وسموكيا بأدائيا االرتقاء إلى وتؤدي المعممة

  .(1111،41، محمود الدين صبلح: ) ثبلثة مكونات من التدريسية الميارة وتتكون 

 كيفيبة ، التدريسبية الميارة مواصفات يشمل الذي الميارة محتوى في يتمثل:  المعرفي المكون
 إلى ومحتواىبا الدراسية المادة وألىداف لمتبلميذ، ومناسبتيا والتربوية سيةالنف وأسسيا أدائيا،
 أىم ثم التعميمي، الموقف في الستخداميا المناسبة األساليب وأىم استخداميا، مواضع جانب
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 التدريسبية، الميبارة لتمك تنفيذه أثناء في المعمم الطالب تواجو أن يمكن التي المشكبلت
 . يياعم التغمب وأساليب

 األسباليب وتنفيذ التدريس، ميارة أداء في المعمم الطالب أسموب في يتمثل: المياري المكون
 بما ومحتواىا الدراسيبة المادة أىداف مع تتناسب والتي التعميبمي، الموقف خبلل ليا المناسبة
 التعمم عمى التبلميذ ومساعدة األىداف تمك تحقيق في يساىم

 المطموبة، التدريسية الميارة تعمم في المعمم الطالب رغبة يف يتمثل: النفسي المكون
حساسبو  التعميمي الموقف بادارة يقوم كمعمم أدائو وفي سموكو، في بدورىا واقتناعو بأىميتيا وا 

     . التدريسية الميارة مجمميا في تشكل التي األداءات من مجموعة خبلل من
 أثناء التدريس ميارة أداء في شاممة ةبصور  متداخمة تأتي الثبلث المكونات وىذه  

 مبن مجموعة أداء خبلل من ولكن مجممة صورة في الميارة تبدو بحيث التعميمي، الموقبف
   . التدريسية الميارة مع تتناسب التي والتكنيكات اإلجبراءات
  social responsibility : االجتماعية المسؤولية

فرد الدالة عمى اىتمامو بالجماعة التي عثمان بأنيا مجموعة استجابات ال عرفيا
 (41،  4211، ومشاركتو في حميا )عثمان ،وفيمو لمشكبلتيا ينتمي إلييا،

بداء  ال الميل بأنيا(Berkowitz&Kemmeth1988) بيركوتز وكيمث  ويعرفيا
 ية منافع شخصيةآخرين من غير انتظار الحصول عمى آلالمساعدة ل

(Berkowitz&Kemmeth1988,p170) 
لتزاما اجتماعية الالدليمي فيرى أنيا " إلتزام الفرد بمضمون القيم والمعايير ا أما

جتماعية الي مجال من مجاالت العبلقات اأذاتيا،واإلحجام عن كل ما يؤدي لخرقيا في 
 (41، 4212الدليمي،المختمفة )

 وأمام نفسه أمام الجماعة نحو الذاتٌة الفرد مسئولٌة " بأنها (1982) زهران حامد وٌعرفها

 " به والقٌام تحمله على والقدرة بالواجب الشعور وهً ، هللا وأمام الجماعة
 أن ٌجب التً والواجبات والمهام األفعال : نهاأب إجرائًيا تعريًفا تعرف أن يمكن

 ما خالل من الحٌاة فً أدائها على والقدرة خارجها، و الجامعة داخل  المعلم الطالب ٌؤدٌها

  موويتعم ٌكتسبه
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بالبرنامج التدريبي المقترح مجموعة المعمومات واألنشبطة والخببرات  يقصد التدريبي : البرنامج
التعميميبة وأساليب التدريس وأساليب التقويم المتكاممة والمنظمة والتي تسيم في تنمية 

 . تحسين عممية التعميم والتعمم فالمعممين بيد بلبالط لدىالميارات التدريسية 
 : K.W.L.H جيةإستراتي

مسبباعدة الطبببلب عمببى بنبباء  بيببدف Donna Ogle االستتاتاجيةي وضببعت ىببذه  وقببد
 المعنى وتكوينو.

4-. K عمى كممة لمداللة (Know) What we know about the subject? 
الطبلب عمى استدعاء ما يعرفونو عن الموضوع من  مساعدةخطوة استطبلعية ل وىي

 .معمومات وبيانات سابقة
1- W عمى كممة لمداللة (Want) What we want to find out? 

ىذه الخطوة يزيد المعمم من دافعية الطبلب، ويساعدىم عمى تقرير وتحديد ما يرغبون  وفي
 .في تعممو، باإلضافة إلى تحديد ما يبحثون عنو، ويرغبون في اكتشافو

1- L عمى كممة لمداللة (Learn) What we learned? 
ويستيدف مساعدة  ،في الخطوتين السابقتين سبق ممي؛ لبيان مدى اإلفادة سؤال تقويم وىو

 .الطبلب عمى تعيين ما تعمموه بالفعل عن ىذا الموضوع
1- H عمى كممة لمداللة  (How) How can me learn more? 

ىذه الخطوة مساعدة الطبلب في الحصول عمى مزيد من التعمم واالكتشباف  وتستيدف
،2009، )عطي.أخرى تنمي معموماتيم وتعمق خبراتيم عن ىذا الموضوعوالبحث في مصادر 

251)

بأنيا إستراتيجية  ( Saskatoon Public School Division، 2004)  عرفتيا كما
ما  جيلوأخيرا تس ،، ويبلحظ ما يريد معرفتوالموضوعتمييدية تزود الطبلب بتذكر ما يعرفو حول 

تيدف إلى تنشيط  ،إستراتيجية تعمم واسعة االستخدام بأنيا (.1111، )البركاتي عرفتيا تعممو. كما
 ،الجديدة التي يتعمميا. )إبراىيم معرفة الطبلب السابقة، وجعميا نقطة ارتكاز، لربطيا بالمعمومات

1114.) 
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الباحثة إجرائيا بأنيا إستراتيجية تعميمية تسير وفق خطوات منظمة تعتمد عمى  وتعرفيا
طبلق رغبتو في االستزادة من المعمومات ثم الوعي بما تم تعممو  التمميذ استدعاء معارف  السابقة وا 

 : الجحث فروض

المجموعتين الضابطة  فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طبلب يوجد -1
لصالح طبلب  التدريسية الميارات لبطاقة مبلحظة يوالتجريبية في التطبيق البعد

 .تجريبيةال المجموعة
الضابطة والتجريبية في  المجموعتينفرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طبلب  يوجد -2

 .تجريبيةال المجموعةلصالح طبلب  االجتماعية يةالتطبيق البعدي لمقياس المسئول
  للجحث النظري اإلطبر:  ثبنٍب  

 نموذج استراتيجية: أوال وىما أساسيين محورين عمى لمبحث النظري اإلطار ولتنا
 . جتماعيةالا المسئولية: وثانيا  المعدلة التدريس في والمكتسبة السابقة المعرفة

 k.w.L.H استراتيجية األول المحور: أوال
 مبببن منبثقبببة وىبببي  المعرفبببة وراء مبببا اسبببتراتيجيات مبببن  KWLH اسبببتراتيجية تعتببببر

 أفكبار مبن  تاسبتمد البذي KWL  التبدريس فبي والمكتسبة السابقة المعرفة نموذج تراتيجيةإس
 Donna طورتبو دونبا أوغبل والبذي المعرفبة، تكبوين تيجيةااسبتر ب سبميت قبدو  (1964) بياجيو

Ogle (42، 1111تحت نماذج التعميم المعرفية )حافظ، التدريسي النموذج ىذا ليندرج 
ىو أعرف عن الموضوع، و  ماذاإلى   K: يشير الرمز حيث (K.W.L.H) ليا بالرمز وُيرمز

أريد أن أعرف عن الموضوع،  ماذا إلى Wالرمز  ويشير : المعرفة السابقة (Know) لكممة رمز
 لكممة تعممت بالفعل عن الموضوع، وترمز ماذا : L.(المقصودة المعرفة  (Want)لكممةوترمز 

(Learned) المكتسبة المعرفة. (H) ةلكمم (How)  .كيف تتعمم المزيد 
 KWLاستراتيجية  حديثة وىي أرقي من استراتيجية   K.W.L.Hاستراتيجية  وتعد

حيث أضيف إلييا كيف تريد أن تتعمم المزيد؟، أما السبب الذي دفع الباحثة إلى استخدام ىذه 
في  لطبلباإستراتيجية جديدة  وتقوم عمى خطوات متكاممة، وتتناسب مع  ألنيااتيجية إلستر ا

وكذلك تقوم عمى استرجاع وتذكر الخبرات السابقة لتبنى عمييا الخبرات  ،جميع المراحل

http://kenanaonline.com/users/abbasallam/tags/43448/posts
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فيي شحيحة بعض الشيء،  إلستراتيجيةالتي تناولت ىذه ا لدراساتالجديدة، أما من حيث ا
  المرحمة الجامعية وما بعدىا. اصةوخ

  http://EzineArticles.com/expert/Amelia_Britto/1428586 

  K.W.L.H:اصتراتٍجٍخ ٌباهز

 : ( 0202،84 هللا، عبد) حيث تعد امتدادا ليا  K.W.Lاستراتيجية  تامميز  نفس وىي
 .النفس عمى عتمادالوا الذاتي التعمم مبدأ وتؤكد التعميمة العممية محور الطالب تجعل -1
 .التعمم بنية في كبير تقدم تحقيق من المتعمم تمكن  -2
 ذلك وموازنة تعممو، يريدون ما لتحديد الدراسي العام بداية في الطمبة مع استخداميا يمكنب 1

 .الدراسة نياية في تعمموه بما
 الموضوعات تعمم من وتمكنيم التفكير في الطمبة فضول وتثير السابقة المعرفة تنشطب 1

 .صعوبتيا درجة كانت ميما الدراسية
 عطيبة، (البتعمم عمميبة فبي أنفسبيم وقيبادة يتعممونبو مبا تقريبر مبن الطمببة تمكبن

 K.W.L.H:اساتاجيةي خطواتو (252-253.،2009
 اعتماد نستطيع بالتالي  K.W.Lجزء من استراتيجية   K.W.H.L تيجيةاإستر  تعد

 الخطوات وفق يمر الدرس أن ولالق نستطيع ىنا ومن .بعةاالر  الخطوة باضافة خطواتيا نفس
 (0202) ،ًوالحارث ،(18، 2004،بيمول (حددىا كما التالية

 يعرفونيا التي المعمومات بكتابة الطبلب كراومذ السبورة عمى جدول برسم المعمم يقوم - 
 الجدول يكممون ثم الموضوع دراسة قبل معرفتيا يريدون التي الجديدة والمعمومات مسبقا،

 والجدول كالتالي: الموضوع دراسة بعد تعمموىا التي الجديدة المعارفو  بالمعمومات
H- how I learn more L  ؟ تعلمت ماذا w    تعرف؟ أن ترٌد ماذا   K  تعرف؟ ماذا 

    

 الموضوع عن السابقة معرفتيم يوجزون صغيرة مجموعات إلى الطبلب بتقسيم المعمم يقوم -
 يقومون الذين ىم الطبلب يجعل أو الجدول في فكرة كل بكتابة المعمم يقوم ثم ،مدروسال

 أثناء في عنيا يجيبوا أن يريدون أسئمة يطرحوا أن الطبلب من المعمم يطمب ذلك بعد بكتابتيا،
 .الجدول في األسئمة ىذه بتسجيل ويقوم لمموضوع ستيمادر 

http://ezinearticles.com/expert/Amelia_Britto/1428586
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 مؤكدا تعمموىا، تيال تبراوالخ المعارف عن مبلحظاتيم يدونوا أن الطبلب، من المعمم يطمب -
 من المعمم يطمب ثم أعرف؟ أن أريد ماذا : بالسؤال ترتبط التي الجديدة المعمومات عمى

 وأية الجديدة، المعمومات ىذه معيم مناقشا الجدول، لتكممة  التطوع بعضيم أو كميم، الطبلب
 عنيا اإلجابة تتم لم أسئمة

 الثالث الحقل مفردات موازنة خبلل من هتعممو  لما تقويما الطبلب يجري : التقويم رحمةم  -
 مع تعممو، في يرغبون كانوا بما فعبل تعمموه ما مقارنة أي ،بالجدول الثاني الحقل بمفردات

 ولمعرفة يعرفونو، كانوا بما تعمموه ما موازنة ثم ليا، إجابة عمى يحصموا لم التي األسئمة ذكر
 الجديد التعمم قبل لدييم الخطأ األفكار وأ المعتقدات بعض وتعديل تحقق الذي النجاح مستوى

 وىنا ينبغي عمييم:  
 .الموضوع من تعمموه ما أىم تمخيص -أ
 .تعمموه مما ستفادةالا مجاالت تحديد - ب
 .تعمموه لما شفيي عرض تقديم - ج
 عن موضوع الدرس كيف يمكن تعمم المزيد -د

 K.W.L.H تيجيةاإستر  تطبيق أثناء المعمم دور
 (0202) جابر .(1112،44الجميدي،)كبل من  يراىافيما يمي كما  لمعمموار اأد تتحددب 
 . الجديد لمتعمم كمنطمق السابقة الطمبة معارف تحديدب 
 تقسيم الطبلب إلى مجموعات صغيرة لمعمل وفق سمات التعمم التعاوني.ب 
 . تيجيةااإلستر  مخطط باستخدام الطمبة معارف تنظيمب 
 . سابقا يعتقدونو كانوا بما تعممو تم ما مقارنة خبلل من الطمبة لدى يمةالبد التصورات تصحيحب 
 . وتحفيزىم الذىني العصف وأسموب المناقشة طريق عن العممي فضوليم استثارةب 
من خبلل  الطبلب من ممكن عدد أكبر مشاركة عمى والتأكيد جديدة أفكار طرح عمى تشجيعيم ب

 .المجموعات التعاونية
    المنشود لمتعمم تحقيقيم ومدى الطبلب ألداء ومشرف مقومب 
 K.W.L.H تيجيةاإستر  تطبيق أثناء الطالب دورب 
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من)   كبل فيذكر  كمافيما يمي  يتحددأن دور الطالب وفق ىذا النموذج  احثانالب يرى
 (14، 1141 نسمطا أبو)(و14، 1144الزىراني ، 

 في وتسجيميا السابقة معرفتيم حددلي فيوويستوعب األفكار المطروحة  ،عن الموضوع يقرأب 
 .)الموضوع؟ عن أعرف ماذا(  األول الحقل

 يريدون التي األسئمة ديدإلى محاور أساسية وفرعية لتح موضوعاألفكار الواردة في ال يصنف-
األسئمة التي تمبي  يطرح  .)أعرف؟ أن أريد ماذا( الثاني الحقل في وكتابتيا عنيا اإلجابة

  .المبنية عمى معرفتو السابقة حاجاتو المعرفية
عمى ممارسة  يتدربكما  موضوعواألفكار التي يدور حوليا ال ياالتفكير المستقل في القضا يمارس -

 الحقل في وتسجيمو الموضوع، ءةاقر  بعد تعممو تم ما تدوين  .التفكير التعاوني مع أفراد المجموعات
 الحقل في يتعمموه أن يريدون كان بما الثالث الحقل يف تعممو  تم ما مقارنة ثم) تعممت؟ ماذا( الثالث
ما تعممو بالفعل من النص ويحاول  يقرر .الخطأ واألفكار المفاىيم بتصحيح يقومون حيث .الثاني
  .يستمر في البناء المعرفي لديو من خبلل توليد أسئمة جديدة أن 
 األسئمة تسجيل . طئةما رسخ في بنائو المعرفي السابق من معمومات وحقائق خا يصوب -

 .ليا إجابة عن والبحث الرابع الحقل في الموضوع من ليا إجابة عمى يحصموا لم التي
 النظري الجزء( أ : (البرنامج التدريبي المقترح من ثبلثة أجزاء ىي يتكون : البرنامج محتوى

 K.W.L.Hمعدة وفق استراتيجية  روسعمى معمومات معرفية عن كل ميارة. )ب( د ويحتوي:
 عمل لمطبلب لمتدريب عمى االستراتبجبة وممارسة  الميارة المتعممة. أوراق لكل ميارة )ج( 

 Social االجتوبعٍخ الوضئىلٍخ الثبنً الوحىر : ثبنٍب

Responsibility  

 اإلنسبانية والممارسبات األفعبال تحديبد بميمبة الرتباطيبا حيويبة قضية المسؤولية تعد
 فبان وليبذا االجتمباعي الكيبان داخبل سبمبية أو ايجابيبة نتبائج نم اإلنسان أفعال عمى ويترتب
 غايبة فبي مسبالة تعبد وأفعال أقوال من عنو يصدر ما تجاه مسؤولياتو تحمل عمى الفرد تربية

 المختمفبة مسبؤولياتيم المجتمبع أفبراد ويتحمبل اإلنسباني المجتمع داخل الحياة لتنظيم األىمية
 االجتماعية المسؤولية ومنيا
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 أمبور عبن ومطالبباً  مسئوالً  اإلنسان بو يكون ما  " :لغوياً  االجتماعية المسئولية تعرف

 ( 316 ،1992 ، واإلعبلم المغة في المنجد) " أتاىا أفعال أو
 التبي الجماعبة عبن ذاتبو أمبام الفبرد مسبئولية  بأنيا اصطبلحياً  االجتماعية المسئولية وتعرف

 االىتمام تشمل كما بو، والقيام بالواجب الشعور تشمل اعة،الجم نحو ذاتي التزام ىي أي  إلييا ينتمي

 ( 127، 2009 ميسون، مشرف،).الجماعة مصمحة أجل من معيم والتعاون باآلخرين
"التزام عمى المنشأة تجاه المجتمع الذي تعمل فيو وذلك عبر المساىمة  بأنيا وتعرف

تحسين الخدمات ومكافحة التموث بمجموعة كبيرة من األنشطة االجتماعية مثل محاربة الفقر و 
 (4، 1111الصيرفي، وحل مشكمة المواصبلت وغيرىا". ) وخمق فرص عمل

 عمبى تعمبل حيبث والمجتمعبات، لؤلفراد الحياة استقرار في ىاماً  دوراً  االجتماعية المسئولية وتمعب
 نحبو ئوليتوومسب بواجببو فبرد كبل ويقبوم االعتبداء، مبن وحبدوده قوانينبو وتحفبظ المجتمبع، نظبم صبيانة
 .عاتقو عمى الممقاة بأمانتو النيوض سبيل في عميو ما ويعمل مجتمعو، ونحو نفسو

 المسبؤولية ىبي الجامعبة طمببة يتحسسبيا إن يجبب التبي الميمبات أولبى مبن إن
 أسبس بنباء سبتتحمل والتبي المجتمبع بنباء ركائز تحمل التي المثقفة الصفوة فيم االجتماعية،
 لمتطمببات تحسببا المجتمبع أفبراد أكثبر مبن والمعمبم الجديبد، جتمبعلمم االجتماعيبة المسبؤولية

 يؤدي لكي والمستمر، الجاد بالعمل االلتزام عميو تفرض االجتماعية فالمسؤولية الحياة، مراحل
 مسبؤوليتو ببأن يتأكبد وان لمعمبل، مبلئمبة ظبروف يييبأ إن وعميبو المجتمبع في المطموب دوره

 . الفشل سولي النجاح مصيرىا سيكون الجديدة
 نظرٌخ الوضؤولٍخ االجتوبعٍخ نشأح

 ساد مفيوم المسؤولية االجتماعية في أوساط  ،الربع األخير من القرن التاسع عشر في
التطورات االقتصادية التي جرت في أمريكا  دعتو  ،المشتغمين في مجالي االقتصاد والعبلقات العامة
 (11، 4212ا االجتماعية. )صادق، إلى إظيار الحاجة إلى التزام المنشآت بمسؤولياتي

)الغالبي والعامري،  النظرية أىميتيا في الوقت الراىن ألسباب متعددة أبرزىا: وتكتسب
1141،21) 

 .عين االعتبار أثناء ممارسة العملأنيا تعتني بالسياق أو بالبيئة االجتماعية المحيطة وتأخذىا ب-4
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ين بل تشدد عمى الجوانب عاممالربح لم أنيا تنادي بأال يقتصر العمل عمى ىدف تحقيق-1
 في ممارسة العمل. خبلقيةاأل
أنيا تعتني بعممية تنمية المجتمع عمومًا من خبلل اإلقرار بأن استمرار عمل المؤسسة -1

 بغض النظر عن تخصصيا يشترط عمميا عمى تنمية المجتمعات المحيطة بيا.
يا: الدقة، الموضوعية، العدل، والحفاظ عمى أنيا تشدد عمى التزام العاممين بقيم عديدة أىم -1

 ثقافة المجتمع.
 :االجتوبعٍخ الوضئىلٍخ عنبصر
 :باآلتي االجتماعية المسئولية عناصر  ( 11-4211،11) عثمان أحمد سيد حدد 

 كبيرة، أم صغيرة الفرد، إلييا ينتمي التي بالجماعة العاطفي االرتباط بو ويقصد  :االىتمام 1-
 والخوف أىدافيا، وبموغيا وتماسكيا تقدميا استمرار عمى الحرص يخالطو الذي االرتباط ذلك
 .تفككيا أو إضعافيا إلى يؤدي ظرف بأي تصاب أن من

 االجتماعي لممغزى الفرد فيم والثاني لمجماعة، الفرد فيم األول شقين، إلى وينقسم الفيم، 2-
 من الحاضرة حالتيا في لمجماعة وفيم أي لمجماعة، الفرد فيم األول بالشق ويقصد .ألفعالو
 الشق وأما .وتاريخيا الثقافي ووضعيا وقيميا وعاداتيا ومنظماتيا لمؤسساتيا وفيم ناحية،
 آثار الفرد يدرك أن بو فالمقصود ألفعالو، االجتماعي لممغزى الفرد فيم وىو الفيم، من الثاني
 تصرف أو فعل ألي الجتماعيةا القيمة يفيم أي الجماعة، عمى وقراراتو وتصرفاتو أفعالو

 .عنو يصدر اجتماعي

 يتطمبو وما االىتمام يمميو ما عمل في اآلخرين مع الفرد اشتراك بيا ويقصد :المشاركة 3-
 أىدافيا، إلى والوصول مشكبلتيا، وحل حاجاتيا، إشباع في الجماعة تساعد أعمال من الفيم

 .استمرارىا عمى والمحافظة رفاىيتيا، وتحقيق
 :الثبلثة االجتماعية المسئولية عناصر بين والتكامل الترابط عمى عثمان سيد ويؤكد

 فيم إلى الفرد يحرك فاالىتمام ويدعمو، اآلخر ينمي منيا كبلً  ألن والمشاركة، االىتمام،والفيم،
 والمشاركة لممشاركة، ضروريان والفيم االىتمام أن كما اىتمامو، زاد فيمو زاد وكمما الجماعة،
 عند االجتماعية المسئولية تتحقق أن يمكن وال  الفيم من وتعمق االىتمام من تزيد نفسيا
 المعمم الطالب فييا يمارس إن يمكن المجاالت من عدد وىناك الثبلث عناصرىا بتوفر إال الفرد
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 المجتمع أبناء تجاه بالمسؤولية مرورا الذات إزاء المسؤولية من تبدأ االجتماعية، مسؤولياتو
 .بأسره اإلنساني المجتمع إزاء بالمسؤوليةوانتياء  المحمي

 الجحث إجراءاد

 :ةتباع اإلجراءات التاليإأسئمة البحث تم  نع لئلجابة 
لئلجابة عن السؤال األول والذي نصبو" مبا أثبر البرنبامج التبدريبي القبائم عمبى  اسبتخدام  : أوال

تبباع أالتدريسية لطبلب الدبموم العبام ؟ تبم  الميارات  بعض تنميةفي    k.w.L.H استراتيجية
 التالي:

 العبام البدبموم طببلب لبدى تنميتيبا المسبتيدف التدريسبية الميارات في مبلحظة بطاقة بناء -1
 .التربية بكمية

 آرائيبم مبن لبلسبتفادة المتخصصبين المحكمبين مبن مجموعبة عمى المبلحظة بطاقة عرض -2
 .لمتطبيق المبلحظة بطاقة وصبلحية مناسبة مدى في

 .ليا النيائية الصورة إلى لمتوصل  المحكمين السادة آراء ضوء في المبلحظة بطاقة تعديل -3

 (اآللي الحاسب تخصص)  التربية بكمية العام مالدبمو  طبلب من البحث مجموعة اختيار -4

 . البحث مجموعة عمى قبمياً  المبلحظة بطاقة تطبيق -5

 . البحث مجموعة عمى التدريبي البرنامج تطبيق -6

 . البحث مجموعة عمى بعدياً  المبلحظة بطاقة تطبيق -7

 .وتفسيرىا إحصائياً  ومعالجتيا النتائج رصد -8

 اسبتخدام  عمبى القبائم التبدريبي البرنامج أثر ما" نصو لذيوا الثاني السؤال عن لئلجابة:  ثانيا
 الحاسبب شبعبة العبام البدبموم لطببلب االجتماعيبة المسبئولية تنميبة في   k.w.L.H  استراتيجية

 :التالي تباعإ تم ؟ياآلل
 . التربية بكمية العام الدبموم لطبلب االجتماعية وليةالمسئ في مقياس بناء -4
 .لمتطبيق المقياس وصبلحية مناسبة مدى في آرائيم إلبداء المحكمين  عمى المقياس عرض -1
 . لو النيائية الصورة إلى لمتوصل  المحكمين السادة آراء ضوء في المقياس بنود بعض تعديل -1

 (آلي حاسب تخصص) التربية في العام مومالدب طبلب من البحث مجموعة اختيار -1

 . البحث مجموعة عمى قبمياً  المقياس تطبيق -4

http://kenanaonline.com/users/abbasallam/tags/3387/posts
http://kenanaonline.com/users/abbasallam/tags/40816/posts
http://kenanaonline.com/users/abbasallam/tags/40816/posts
http://kenanaonline.com/users/abbasallam/tags/3387/posts
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 . البحث مجموعة عمى المقترح البرنامج تطبيق -1

 . البحث مجموعة عمى بعدياً  االجتماعية المسئولية مقياس تطبيق -1
 .وتفسيرىا إحصائياً  ومعالجتيا النتائج رصد-1

 ته :: أدواد الجحث وتجرث ثبلثب  

جراءات تنفيذىا تناول  ىذا الجزء من البحث األدوات المستخدمة وا 
  أداود الجحث: إعذاد -أ

 ًالجرنبهج التذرٌج إعذاد:  أوال  
  بالميارات التدريسية البلزمة لطبلب الدبموم العام بكمية التربية : قائمة عدادإ -4

بالميارات التدريسية البلزمة لطبلب  المتعمقة والمعمومات البيانات لجمع استبيان استخدمتم  -
 : التالية لمخطوات وفقاً  االستبانة تصميم تم وقدالدبموم العام بكمية التربية 

 تناولبت والتبي  العبلقبة ذات المرتبطبة والدراسبات التربوية والدوريات والبحوث األدبيات مراجعة -

 . البحث أداة بناء في منيا واالستفادة خاص بشكل التدريسية الميارات

 عمبى  الميبداني اإلشبراف فبي خبرتيمبا إلبى إضبافة التبدريس طبرق  مجبال فبي البباحثين خببرة  -
 . التربية بكمية العام الدبموم طبلب

الميبارات  تحديبدل المشبرفين مبن محكمبين( 1) عمبى( 4 ممحبق) مفتوحبة اسبتبانو تطبيق تم -
 التدريسية البلزمة لمطبلب معممي الحاسب اآللي.

وخاصة التي تتطمبب أداءات تدريسبية  ،يارات التدريسية البلزمة لمتدريسوصل إلى المالت تم -
 عالية الكفاءة في ضوء آراء السادة المحكمين.

خبببلل مببا تقببدم تببم التوصببل إلببى مجموعببة مببن  مببن :قائمببة بالميببارات التدريسببية وضببعتببم  -
وىببي التخطببيط والتنفيببذ الميببارات التدريسببية البلزمببة تببم تصببنيفيا فببي ثبلثببة مجبباالت رئيسببية 

بتالمحح كمتاالقائمت أصبحت،والتقويم ، ويندرج تحت كل منيا مجموعة من الميارات الفرعية

(2) 
نجبباح أي برنببامج تببدريبي يقبباس بمببدى  أن  Shank&Metchef )4221، 11) يببرى

عمببى  متببدريبي ال يقببو  برنببامجالتعببرف عمببى االحتياجببات التدريبيببة وحصببرىا وتجميعيبببا ، فبببأي 
تم بناء البرنامج التدريبي  لذا . دوره بشكل مناسب يالتدريبية ال يؤد حتياجاتقياس عممي لبل
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إلييبا عنبد قيباميم  يحتباجونالمعممبين عمبى الميبارات التدريسبية التبي  بلبالط لتدريب المقترح
   :بالتدريس في ضوء

عداد البرامج اإلطبلع -  بصفة عامة عمى بعض المراجع والدراسات التي تناولت تخطيط وا 
  . ىذه االحتياجات من خبلل التطبيق القبمي لبطاقة المبلحظة تحديد -

  : أىدا ف البرنامج تحديد تم : عناصر البرنامج لتحديد -1
  : التدريبي البرنامج من العام اليدف
المعممببين وتنميببة المسببئولية  مطبببلبالتدريسببية البلزمبة ل الميببارات تنميببة إلببى البرنببامج ييبدف
 فبي تسباعد التبي واألنشبطة واألسباليب والوسبائل الطبرق اسبتخدام طريبق عبن وذلبكعية  االجتما

 ولتحقيق ذلك ىدف البرنامج إلى: .المقترح البرنامج خبلل من ذلك تحقيق

 المعممين ميارات تدريسية تثري الموقف التعميمي. الطبلب إكساب  -1
 المعاصرة. التدريسالطبلب المعممين ببعض استراتيجيات  تعريف -2
  . المعممين عمى ميارة تحميل محتوى الدرس الطبلب تدريب -3
  .المعممين ميارة صياغة األىداف في صورة إجرائية الطبلب إكساب  -4
  . المعممين عمى ميارة إعداد خطة الدرس اليومية وتنفيذىا الطبلب تدريب  -5
ثارة الدافعية الطبلب إكساب   -6  . المعممين ميارة التييئة لمدرس وا 
  . المعممين عمى ميارة صياغة األسئمة الصفية وتوجيييا بالطبل تدريب -7
 . المعممين ميارة التعامل داخل الصف الطبلب إكساب -8
 . ممتعة تعميمية بيئة قخم لميارةالمعممين   الطبلب ممارسة  -9
 . لمدرس والتقويم قالمعممين ميارة الغم الطبلب إكساب -10
 أنماط تدريسية جديدةالمعممين لمتجريب وممارسة  الطبلبالفرصة  إتاحة -11

 ييبدف البرنبامج انوكب ( Todd A. Horton, , 2014) أىداف التربية غرس القبيم منلما كان 
 خببلل مبن ذلبك اليبدف  ويتحقبق . "المعممبين الطببلب لبدى االجتماعيبة المسئولية تنمية" إلى

 التالية السموكية األىداف
 .والروحية وجدانيةوال االجتماعية النواحي في قدراتو الطالب ينمي أن -4
 "والواجبات الحقوق " خبلل من المجتمع في دوره بأىمية يشعر أن-1
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 .االجتماعية المشاركة بأىمية لديو اإلحساس ينمي أن 3-
 الذات نحو بالمسئولية اإلحساس الطالب ينمي أن 4-
 لمدرسةا أو األسرة كانت سواء إلييا ينتمي التي الجماعة نحو مسئوليتة الطالب يتذكر أن 5-
 الزمبلء أو

 .أخبلقي غير سموك ىو وما أخبلقي سموك ىو ما بين الطالب يفرق أن 6-
 .والدينية األخبلقية المسئولية بين الطالب يربط أن 7-
 . .الطالب لدى الوطنية بالمسئولية اإلحساس ينمي أن 8-
 :  البرنامج محتوى-1

 : ىي أجزاء ثبلثة من التدريبي البرنامج يتكون

 –الدرس ميارة تنفيذ  -حتوي عمى معمومات عن )ميارة التخطيط لمتدريسي: و النظري الجزء .أ
 (  التفاعل وأساليب الصف إدارةميارة  – التقويم ميارة -الصفية األسئمة صياغةميارة 

 ساليب التدريس التي تعمميا عند دراسة مقرر طرق التدريسأوفق  النموذجية الدروس عضب .ب
 فبي العمبل خببلل  مبن التعاونيبة والتفباعبلت التبدريس ميبارات عمى تدريبال لممارسة العمل ورش. ج

 (4ممحق) والجماعية الفردية المسئولية قيمة لتنمية غيرةصال المجموعات

 البرنامج: أساليب-1
الميببارات  عمببىالطبببلب المعممببين   لتببدريب   K.W.L.Hالبحببث اسببتراتيجية  انببتيج

ىببذا باإلضببافة إلببى   حببةواإلمكانيببات المتا يمحتياجباتالتدريسبية حيببث روعببي فييبببا مبلءمتبببيا ال
 استخدام طريقة التعمم التعاوني والعصف الذىني لتنفيذىا.

 البرنامج :  زمنب 4
 أسابيع بالفصل الدراسي األول  1دراسيين أي عام دراسي كامل وىو عبارة عن ) فصمين

أسببابيع بالفصببل  1ى ممارسببتيا وكتسببابيا والتببدريب عمببالتمقببي المعرفببة حببول الميببارات التببي ينبغببي 
 الدراسي الثاني لتنفيذىا وتمقي التغذية الراجعة ليا (

 العينة : حجمب 1
التربيبببة  بكميببةالببدبموم العببام شببعبة الحاسببب اآللببي  طبببلبمببن  بحببثتكببون مجتمببع ال

الدبموم العام  طبلب( من 11) وىم عبارة عن م2015/ م2014الجديد لمعام الجامعي  بالوادي
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 فببييدرسببون مقببرري طببرق تببدريس  حيببثالجديببد  بببالواديالتربيبببة  بكميببةلحاسببب اآللببي شببعبة ا
م 1141/1144التخصص ومقرر تدريس مصغر خبلل الفصل الدراسبي األول لمعبام الجبامعي 
( 41اسبتبعاد ) تبمثم يمارسون التدريب الميداني بالفصل الدراسي الثاني لنفس العام الدراسي  

بيم وعببدم حصببوليم عمببى التببدريب الكببافي ومببن ثببم تببم تقسببيميم طبببلب مببن العينببة لكثببرة تغيبب
إحبببدى المجموعبببات  اختيبببرت طالببببة،( طالبببب و 11عشبببوائيا إلبببى مجمبببوعتين كبببل مجموعبببة )

كمجموعبة  صنفت الثانية المجموعةتم تدريبيا عمى البرنامج ، و  وتجريبية  موعةعشوائيا كمج
  تتمقى تدريب عمى نفس البرنامج. ولم. الضابطة

 : البرنامج ويمتق-1
التبدريب عمبى البرنبامج : مبن خببلل تطبيبق بطاقبة المبلحظبة عمببى عينببة  ببلق تقويم إجراء − 

 المعممين  الطبلبالتدريسية التي يحتاجيا  مياراتلمتعرف عمى ال الدراسة
وتوجييببو فببي   الطالبببالتببدريب عمببى البرنببامج : مببن خبببلل تقببويم أداء  نبباءأث تقببويمإجببراء -

بطاقببة  طبيببقالتببدريب عمببى البرنببامج : مببن خبببلل ت بعببد تقببويم إجببراء – ةغير الصبب مجموعتببو
 البرنبامج صبورة صبياغةتمبت  وببذلك . لبرنبامجتم تدريبيم عمى ا الذين بلبالمبلحظة عمى الط

  K.W.L.Hعمى استخدام استراتيجية  القائمالتدريبي 
  : )بطاقة المبلحظة( ثانيا

اس ووسيمة أساسية من وسائمو ومن خبلليا يتم المبلحظة المنظمة من أنواع القي تعد
جمع البيانبات الخاصة بموضوع التدريس ومشاىدة السموك التدريسي والتعرف عميبو وتسبجيمو 

بطاقبة المبلحظببة لقيباس  اختيار تم قدلذا ف ،حسب قواعد معينة في نماذج معدة خصيصا لذلك
بثينببببة محمبببد )  المعممبببين. ببلالميبببارات التدريسبببية والتعبببرف عمبببى مبببدى توافرىبببا لبببدى الطببب

 (1114،44،بدر
 بطاقة المبلحظة تم عمل التالي: وإلعداد

البدبموم العبام لمتعبرف عمبى  بلبالوضبع الحبالي لمطب تقيبيمفبي:)أ(  وتتمثبل أىبداف البطاقبة تحديبد  -1
عمبى  التعبرف )ب(.مدى توافر الميبارات التدريسية لدييم وبالتالي تحديد محتبوى البرنبامج المبلئبم

 . النمو الحادث لدى الطالبات المعممات نتيجة لمخبرات المقدمة في البرنامج مدى
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 )أ( الميبارات التدريسبية البلزمبة لمطببلب معممبي الحاسبب اآللبي وذلبك مبن خببلل تحديبد -2
البحوث والدراسات السابقة التي اىتمت بتحديد الميبارات التدريسبية البلزمة لعممية  مراجعة

عمى األدبيات التربوية ذات الصمة بالميارات التدريسية  اإلطبلعالتدريس بصفة عامة )ب( 
التببي اىتمببت باعببداد وتببدريب  األدبيبباتعمببى بعببض  االطبببلع البلزمببة لعمميبببة التببدريس )ج(

في مجال التبدريس واإلشبراف  العملالميدانية من خبلل  خبرة)د (ال . الحاسب اآللي معممي
 . التربوي

خبببلل مببا تقببدم تببم التوصببل إلببى مجموعببة مببن  مببن : يةقائمببة بالميببارات التدريسبب وضببع -3
الميارات التدريسية البلزمة تم تصنيفيا في ثبلثة مجباالت رئيسبية وىبي التخطبيط والتنفيبذ 
والتقويم ، ويندرج تحت كل منيا مجموعة من الميارات الفرعيبة والتبي صبيغت فبي عببارات 

ال  أن − . وكي المبراد مبلحظتبوتحتبوي عمبى األداء السبم أن : إجرائية روعبي فييبا مبا يمبي
 العبارة أكثر من تفسير لمحكم عمى األداء المطموب مبلحظتو. لتحتم

 تقبديرأسموب التقدير الكمبي بالبدرجات ل استخدام تم : التقدير الكمي لمستوى األداء تحديد -4
 يقبومفي كل ميمة فرعية بحيث توضع اإلشارة ) /( أمام األداء البذي  بلبمستوى أداء الط

ذاالطالببب المعمببم ثبببلث درجببات،  يعطببىفبباذا قببام ببباألداء بدرجببة مرتفعببة  بببو ببباألداء  قببام وا 
درجة واحبدة ، لبم  تعطىباألداء بدرجة ضعيفة  قامإذا  أمادرجتان ،  يعطىبدرجة متوسطة 

 . درجة صفر يعطىباألداء  يقم
ي عمببى عببدد مببن األسبباتذة المختصببين فبب البطاقببةعببرض  تببم : مببن صببدق البطاقببة التأكببد -5

المناىج وطرق التدريس بصفة عامة إلبداء الرأي فييا من حيبث ارتبباط كبل أداء بالميبارة 
السبموكية . وبعبد  ئتيباعبدد الميبارات وأدا وكفايةالمناسبة، ودقة الميارة ووضوح مدلوليا، 

البطاقبة  تتكبون مبن ثببلث  أصببحتإجراء التعديبلت التي أشبار إلييبا األسباتذة المختصبين 
ة وينببدرج تحببت كبببل منيببا مجموعببة مببن الميببارات الفرعيببة ، وبببذلك أخببذت ميببارات أساسببي

 (1البطاقة الشكل ممحق )
بمرحمببة التعمببيم  حاسبببال ي( مببن معممبب1) عببدد مبلحظببة: تببم  مببن ثبببات البطاقببة التأكببد -6

عدادي( )التطبيق األول(، وبعد مبرور  يساسألا أعيبد تطبيبق البطاقبة  أسببوعين)ابتدائي وا 
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كانببت نسبببة ثبببات البطاقببة  كببوبرلتطبيببق الثبباني( وبتطبيببق معادلببة عمببى نفببس العينببة )ا
 مما يدل عمى ثبات بطاقة المبلحظة. 1.11=
 االجتماعية المسئولية مقياس تصميم: ثالثا
 االجتماعيبة المسبئولية مقيباس مثبل: االجتماعيبة لممسئولية مقاييس عدة عمى االطبلع تم -

 المسبئولية مقيباس ,1979)عثمبان أحمبد سبيد إعبداد ،(ك) والصبورة( الصبورة )ث(
 االجتماعيبة، المسبئولية تنميبة ومقيباس   2008)قاسبم محمبد جميبل إعبداد االجتماعيبة

 مقيباس االجتماعيبة المسبئولية مقيباسو 2003) البباب فبتح البرازق عببد عصبام إعبداد
 الطالبب تمتبع مبدى لمعرفبة:االسبتبانة ( ومبن ثبم تبم تصبميم 1112االجتماعيبة المسبئولية
 خببلل مبن اليبدف ىبذا ويقباس االجتماعيبة المسبئولية بقيمبة بقسبم الحاسبب اآللبيالمعمبم 
 اختيبار خببلل مبن عمييبا اإلجاببة الطالبب مبن ويطمب عبارة، أو فقرة (60) تشمل استبانو

 .(مطمقاً  أوافق ال أوافق، ال متأكد، غير موافق، بشدة، )موافق وىي االستجابات أحد
عداد العبارات، صياغة تم -  أبعباد أربعبة عمى اشتممت حيث األولية صورتيا في بانةاالست وا 

 الدينيبة "المسبئولية الجماعيبة، المسئولية الذاتية، المسئولية) وىي االجتماعية لممسئولية
 (1  رقم الممحق انظر) .(الوطنية والمسئولية واألخبلقية،

 أحبد بالطالب يختبار حيبث التصبحيح، وطريقبة االسبتبانة عمبى اإلجاببة طريقبة تحديبد تبم -
 البدرجات وتأخبذ ،(مطمقباً  أوافبق ال أوافق، ال متأكد، غير أوافق، بشدة، أوافق( االستجابات

  .السمبية لمعبارات والعكس االيجابية، لمعبارات (1,2,3,4,5
 .وثباتيا صدقيا من لمتحقق لبلستبانة استطبلعية أولية ميدانية دراسة إجراء تم -

 : االجتوبعٍخ الوضئىلٍخ همٍبس وثجبد صذق هن التحمك
خراج التعديبلت باجراء  القيام بعد   النيائية، صورتيا في االجتماعية المسئولية المقياس وا 

العام نظام العام الواحد من شعب مختمفة  الدبموم  طمبة من استطبلعية عينة عمى االستبانة تطبيق تم
مببن الدارسببين بالعببام   وطالبببة طالببباً  (100) العينببة حجببم بكميببة التربيببة بببالوادي الجديببد بمبب 

  بالكمية الشعب جميع تمثيل مراعاة مع عشوائية بطريقة اختيارىم وتم 1144/1141الجامعي
 : الومٍبس صذق
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 من مجموعة عمى المقياس عرض تم االجتماعية المسئولية لمقياس الصدق لحساب
 لتربيةا مجال في المتخصصين التدريس ىيئة أعضاء من عضواً  (11) عددىم بم  المحكمين

 لقياس المقياس فقرات وصدق صبلحية مدى عمى لمحكم وذلك التربية بكميات النفس وعمم
 ، وتم إجراء4ممحق العام نظام العام الواحد انظر الدبموم طمبة لدى االجتماعية المسئولية قيمة
 .مقترحاتيم ضوء في وتعديل حذف من يمزم ما

 الدرجات من % 25 درجات أعمى يجادبا وذلك الطرفية المقارنة بطريقة حساب صدق تم
 وحجميا الدرجات من % 25 أدنى إيجاد تم كما العميا، المجموعة وسميت فرد 25 وحجميا لمطبلب
 درجات بين الفروق قياس t اختبار استخدام تم ذلك بعد الدنيا، المجموعة وسميت فرد 25

وىي  أكبر من قيمة   14.58ويت المحسوبة تسا قيمة فكانت الدنيا، والمجموعة العميا المجموعة
 أن يؤكد وىذا المجموعتين درجات متوسط بين معنوية فروق عمى وجود يدل مما ت الجدولية
 .البحث لعينة الفردية الفروق قياس عمى قادر المقياس
 االجتوبعٍخ الوضئىلٍخ لومٍبس الثجبد لحضبة

 :يمي كما النصفية، لتجزئةا بطريقة نفسيا االستطبلعية العينة عمى الثبات حساب إجراء تم -
 الرتبة الزوجية األسئمة ومعدل الرتبة، الفردية األسئمة معدل بين بيرسون ارتباط معامل إيجاد تم -
 لمتصحيح براون سبيرمان ارتباط معامل باستخدام االرتباط معامبلت تصحيح تم وقد بعد، لكل -
ممبا  االسبتبانة لفقبرات نسببياً  كبيبر ثببات وىبو معامبل  0.79ووجبد أن معامبل الثببات =    -

 يجعل البحث يطمئن الستخداميا في تجربة البحث.
 التجرٌجً للجحث :  التصوٍن

صبببممت التجرببببة باسبببتخدام شببببو التجريببببي حيبببث  المبببنيج فبببي ىبببذا البحبببث اسبببتخدم
، والثانية ضابطة لم يتم تدريبيا التدريبي، األولى تجريبية تم تدريبيا عمى البرنامج مجمبوعتين
إلبى المتغيبر المسبتقل وىبو  مبوعتيندرجبات المج متوسبطاتببين  الفبرقنبامج، ويعبزى عمى البر 

 K.W.L.H عمى استخدام استراتيجية لقائمتطبيق البرنامج التدريبي ا
 البحث  دواتالتطبيق القبمي أل :تضمنوت بحثتنفيذ تجربة ال تم
الثبباني مببن الفصبل  فبي األسبببوع راسببةتطبيبق بطاقبة المبلحظبة عمببى مجمببوعتي الد تبم  :أوال

الباحثببان بببالتطبيق بالتعبباون مببع  قببام حيببثم، 1141/1144الجببامعي لعبببامالدراسببي األول ا
اليبدف  لتوضبيح  معيبم ، وذلبك بعبد االجتمباعونة ألعضباء ىيئبة التبدريس بالكميبةالييئة المعا
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ييبا. المتضبمنة ف يسبيةمن البطاقبة وكيفيبة تطبيقيببا وتسبجيل المبلحظبات حبول الميبارات التدر 
التأكد من تجانس مجموعتي الدراسة  بيدف بتحميبل نتائج التطبيق القبمي انومن ثم قام الباحث

 : وكانت النتائج كما يوضبحيا الجدول التالي
 )4رقم ) جدول

الميارات التدريسية الرئيسية في  يالضابطة والتجريبية ف المجموعةالفروق بين  داللة يوضح
 األداء القبمي

 قٌمة المجموعة التجرٌبٌة موعة الضابطةالمج المهارة
 "ت"

مستوى 
االنحراف  المتوسط الداللة

 المعٌاري
االنحراف  المتوسط

 المعٌاري

 غٌر دالة 0522 05.0 0251 2520 0252 تخطٌط الدرس

 غٌر دالة 25.1 1521 2258 .0052 522 2 تنفٌذ الدرس

 غٌر دالة 2581 0508 850 0502 .25 تقوٌم الدرس

 غٌر دالة 2582 ..025 2250 ..0.5 2052 رجة الكلٌةالد

الجدول السابق يتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيًا بين متوسطي درجات  من
مجمبببوعتي الدراسببة التجريبيببة والضببابطة فببي األداء القبمببي فببي ميببارة تخطببيط وتنفيببذ وتقببويم 

مجمبوعتي الدراسبة فبي النتبائج البدرس وفي الميبارات التدريسبية ككبل. ممبا يبدل عمبى تجبانس 
 وفبي البدرس تقبويم ميبارة البدرس، تنفيبذ ميبارة لمبدرس،الخاصبة لكبل مبن ميبارة التخطيببط 

 .ككل التدريسية الميارات
  :همٍبس الوضئىلٍخ جٍكتط ثبنٍب

فببي األسببببوع الثببباني مبببن  راسبببةالمسببئولية االجتماعيببة عمبببى مجمبببوعتي الد مقيبباستطبيببق  تببم
 مجمبوعتي نتبائج ببين المقارنبة تمبتم : و 1141/1144الجبامعي لعببامألول االفصل الدراسي ا

 لممقياس القبمي التطبيق في الطبلب درجات متوسطي بين لمفرق" ت"  قيمة حساب وتم البحث
  : ذلك يوضح التالي والجدول الغرض، ليذا المعد

 ( 1جدول رقم ) 
 االجتماعية المسئولية ياسلمق القبمي التطبيق في الطبلب درجات متوسطي بين الفرق

االنحراف  المتوسط البعد م
 المعٌاري

 قٌمة
 ت

مستوى 
 الداللة

 الذاتٌة ضابطة أو الشخصٌة المسئولٌة 0
 تجرٌبٌة  

.501 
1542 

8520 
.52 

 غٌر دالة .2528

 غٌر دالة 25284 .858 454 الجماعٌة ضابطة المسئولٌة 0
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 852 52. تجرٌبٌة 

 لدٌنٌة ضابطة            وا األخالقٌة المسئولٌة 2
 تجرٌبٌة                            

454. 
005. 

25. 
8 

 غٌر دالة 0..25

 الوطنٌة ضابطة                  المسئولٌة 8
 تجرٌبٌة                             

08500 
0052 

85. 
25. 

 غٌر دالة 25222

 طببلب درجبات متوسبط ببين ةإحصبائي داللة ذات فروق توجد الالجدول يتضح أنو  من

 البرنامج تطبيق  قبل التجريبية والمجموعة الضابطة المجموعة
التذرٌجً الجرنبهج تن تطجٍك:  ثبلثب

المصغر  دريسالت مقرر بتدريس لقياميا وذلك بنفسييما البرنامج بتطبيق الباحثان قام
 األول الدراسي الفصل لث منالثا األسبوع من بدءً  البرنامج تطبيق تم وقد .لطبلب الدبموم العام

 ساعات أسبوعيا. 1م بواقع 1141/1144 الجامعي لمعام
 العامالفصل الدراسي األول   من السابع األسبوع في المبلحظة بطاقة طبقت البعدي التطبيق

مبن خببلل  البحبث عينة نفس عمى المقترح التدريبي البرنامج تنفيذ من االنتياء بعد 1141 الجامعي
ميببة والعمببل فببي المجموعببات التعاونيببة باالسببتعانة ببببعض الببزمبلء مببن الييئببة المعاونببة الببدروس العم

أثنباء التبدريب  المبدارسب  لتحباق الطببلبإطبقت منذ األسبوع الثباني مبن  كما ألعضاء ىيئة التدريس
 التطبيبق فبي المتعباونين من الييئة المعاونة ألعضباء ىيئبة التبدريس الزمبلء نفس بواسطةالميداني 

  .نياية مدة  التدريب الميداني بذلك العام الدراسي ىوحت لقبميا
 :للجٍبنبد اإلحصبئٍخ الوعبلجخ أصبلٍت تحذٌذ

 واالنحرافبات الحسبابية المتوسبطات حسباب طريبق عبن إحصبائيا البيانبات معالجبة تبم
 الكشف تم ثم ومن المجموعتين، أفراد درجات متوسطي بين لمفروق (ت) وقيم المعيارية

 .الدراسة فروض صحة مدى عمى لمحكم الناتجة ت قيم التدال عن
  وهنبلشتهب النتبئج عرض

فرق ذو داللة إحصائية ببين متوسبطي درجبات  يوجدوىو  األول الفرض صحة من لمتحقق
مجموعبة  لصبالح عبديالب التطبيبق فبي التدريسبية الميبارات اختببار فبيطببلب البدبموم العبام 

 البحث.
 و الضبابطة وعبةمالمج  أداء درجبات متوسبطي ببين الفبروق داللبة لبيبان)ت(  قيمبة حسباب تبم -

 ذلك يوضح التالي والجدول . المقترح البرنامج تطبيق بعد التدريس  لميارات التجريبية
 (1رقم ) جدول

http://kenanaonline.com/users/abbasallam/tags/2161/posts
http://kenanaonline.com/users/abbasallam/tags/43448/posts
http://kenanaonline.com/users/abbasallam/tags/43448/posts
http://kenanaonline.com/users/abbasallam/tags/2161/posts
http://kenanaonline.com/users/abbasallam/tags/2161/posts
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 في الرئيسية التدريسية الميارات يف والتجريبية الضابطة المجموعة  بين الفروق داللة
 البعدي التطبيق

المجموعة الضابطة  المهارة
 بعدي

المجموعة 
 التجرٌبٌة بعدي

 قٌمة
 "ت"

 مستوى الداللة

المتوس
 ط

االنحراف 
 المعٌاري

المتو
 سط

االنحراف 
 المعٌاري

 2520دالة عند مستوي  25.2 .252 0.528 052 .085 تخطٌط الدرس

 2520دالة عند مستوي  0541 025.1 0. .45 2.50 تنفٌذ الدرس

 2520دالة عند مستوي  ..05 .05 1520 0512 .85 تقوٌم الدرس

 2520دالة عند مستوي  0514 02500 1058 00512 8252 ة الكلٌةالدرج

 ببين 1.14 مسبتوى عنبد إحصبائية داللبة ذات فبروق وجبود ( يتضبح1) رقبم الجبدول مبن
 المجموعبة لصبالح البعبدي األداء فبي والتجريبيبة الضبابطة الدراسبة مجمبوعتي أداء درجات متوسطي
 وىبي1.21 = ( المحسبوبةت( قيمبة بمغت حيث ،كك ةالرئيسي التدريسية لمميارات بالنسبة التجريبية

 أثبرًا البحبث ىبذه في تطبيقو تم الذي التدريبي لمبرنامج أن عمى يدل وىذا . إحصائية داللة ذات قيمة
 المجموعبة تفوقبت حيبث ككبل، الرئيسبية التدريسبية لمميبارات المعممبات الطالببات إكسباب فبي إيجابيبا

 تكبافوئيم ثببت أن بعبد البرنبامج تنفبذ لم التي الضابطة المجموعة عمى البرنامج نفذت التي التجريبية
والبذي  األول الفبرض يقببل ذلبك وعمبى ككبل الرئيسبية التدريسية لمميارات بالنسبة البرنامج تطبيق قبل

فببروق ذات داللببة إحصببائية بببين متوسببطي درجببات أداء مجمببوعتي الدراسببة الضبببابطة  توجببدنصببو " 
 التطبيبق التجريبية فبي الميبارات التدريسبية ككبل" فبي المجموعةدي لصالح والتجريبية في األداء البع

 التخطبيط مبن ببدءا والفرعيبة الرئيسبية التدريسبية الميبارات فبي القبمبي التطبيبق فبي عنبو البعبدي
 . بالتقويم وانتياءً  لمتدريس

 :التبلً الفرض صحخ هن للتحمك

 المجمبوعتينجبات طببلب فبرق ذو داللبة إحصبائية ببين متوسبطي در  يوجدنصو  والذي
لصبببالح طببببلب  والتجريبيبببة فبببي التطبيبببق البعبببدي لمقيببباس المسبببئولية االجتماعيبببة طةالضببباب

 .تجريبيةال المجموعة
 ببين لمفبرق" ت"  قيمبة حسباب وتم البعدى، التطبيق في البحث مجموعتي نتائج بين المقارنة تمت -

 :ذلك يوضح التالي لوالجدو الغرض ليذا المعد لمقياس في الطبلب درجات متوسطي
 (4)  جدول



28 
 

 البعدى التطبيق في الطبلب درجات متوسطي بين لمفرق
االنحراف  المتوسط البعد م

 المعٌاري
قٌمة 

 ت
مستوى 
 الداللة

 ضابطة الذاتٌة أو الشخصٌة المسئولٌة 0
 تجرٌبٌة                            

.501 
0250 

8520 
25. 

دالة عند  05.8
 2520مستوي

 الجماعٌة  ضابطة  ئولٌةالمس 0
 تجرٌبٌة                           

454 
00502 

858. 
.52 

دالة عند  05.8
 2520مستوي

 والدٌنٌة ضابطة             األخالقٌة المسئولٌة 2
 تجرٌبٌة                            

454. 
0150 

25. 
.58 

دالة عند  05.1
 2520مستوي

 ضابطة  الوطنٌة المسئولٌة 8
 تجرٌبٌة                             

08500 
0450. 

85. 
25. 

دالة عند  0514
 2520مستوي

   بين 1.14  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود يتضح( 4جدول ) من
فبي التطبيبق البعبدي لمقيباس  ابطةطببلب المجموعبة التجريبيبة والمجموعبة الضب  درجبات متوسبطي

 فبروض مبن التبالي الفبرض يقببل ذلبك وعمبىالمجموعبة التجريبيبة.  المسبئولية االجتماعيبة لصبالح
 المجمبوعتينمتوسطي درجبات طببلب  فرق ذو داللة إحصائية بين يوجد أنو عمى ينص والذي البحث

 المجموعببةلصببالح طبببلب  الضببابطة والتجريبيببة فببي التطبيببق البعببدي لمقيبباس المسببئولية االجتماعيببة
 .تجريبيةال

فرق ذو داللة إحصائية بين متوسبطي درجبات طببلب  يوجدنصو " قبول الفرض الذي ويمكن
  جتماعية لصالح مجموعة البحث"الا المسئوليةفي مقياس  يالحاسب اآلل عبةالدبموم العام ش

 :  الجحث تىصٍبد 

 بما يمي: احثانضوء نتائج البحث يوصي الب في
 المعممين. ىالتأكيد عمى أىمية تنمية ميارات التدريس لدب 4
 شجيع المعممين عمى استخدام استراتيجيات تدريس حديثة لمساعدة التبلميذ عمى إعمال العقل.تب 1
 المعممين حتى يستطيعوا غرسيا لدى التبلميذ. ىضرورة االىتمام بتنمية القيم االجتماعية لدب 1
 بلتناسب وتطويرىبا المختمفبة وجوانبيبا الشبامل بمعناىا المعمم إعداد برامج في النظر إعادةب 1

.والعشرون الحادي القرن متطمبات

 بكميببة العببام الببدبموم طبببلب يدرسببيا التببي التربويببة بببالمقررات التربويببون  اىتمببام ضببرورةببب 4
 .ووطنيم طبلبيم نحو لدييم االيجابية االتجاىات لغرس التربية
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 :الجحث همترحبد

 :ليةالتا الدراسات إجراء الباحثان يقترح ليا واستكماال البحث نتائج ضوء في
 نحو التجاىاتيم وكذلك الخدمة وأثناء التخرج بعد المعممين ألداء تتبعية دراسات إجراء -4

 .االجتماعية المسئولية
 5الدراسً والتحصٌل االجتماعٌة المسئولٌة بٌن العالقة توضح دراسات إجراء -2
 .الوظٌفً بالعمل وعالقتها المعلم عند االجتماعٌة المسئولٌة حول دراسات إجراء -1

 .التربية بكمية العام الدبموم طبلب لدى الذاتية الكفاءة لتنمية مقترح تدريبي برنامج فعالية اسةدر  -2

 الطبلب لدي التفكير ميارات تنمية في k.w.L.H استراتيجية الستخدام دراسة إجراء -3
 .التربية بكمية المعممين

 
 
 
 
 
 
 

 الوراجع

 الوراجع العرثٍخ:ـ  أوال
 الوفاء، اإلسكندرية: دار 1ط ،االجتماعية لئلدارة ؤوليةالمس(: 1111محمد ) الصيرفي، -

 لدنيا الطباعة.
 في تنمية المفاىيم K.W.L تيجيةتراإس استخدام أثر" ( :1141) كاميميا سمطان، أبو -

 التربية، كمية ،"األساسي التاسع الصف طالبات لدى الرياضيات في المنطقي ولتفكير
 .غزة اإلسبلمية، الجامعة

 المرحمة طالبات لدى االجتماعية المسئولية تنمية في المدرسة دور: " (2004) عمشا سعود، آل -
 سعود الممك جامعة  الرياض منشورة، غير ماجستير رسالة . الحكومية بالمدارس الثانوية
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استخدام برنامج تدريبي مقترح في تنمية الميارات  أثر(: "1114) محمد بدر، بثينبة -
الجمعية  ،ممات بقسم الرياضيات في كمية التربية بمكة المكرمة"التدريسية لدى الطالبات المع
 .(11القراءة والمعرفة العدد ) مجمةالمصرية لمقراءة والمعرفة 

 تعميم في المعرفة وراء ما تيجياتااستر  في حديثة اتجاىات:" "( 2004 )ىيماإبر  بيمول، -
 240. - 149 ص ،) 11) دالعد والمعرفة، ءةاالقر  مجمة ،" ءقراال
 ميارات تنمية في المعرفة وراء ما تيجياتاإستر  إحدى فاعمية":  (2009) حسن الجميدي، -

 التربية، كمية منشورة، غير هرادكتو  رسالة ،"الثانوي الثاني الصف طبلب لدى األدبي التذوق
 .السعودية العربية المممكة القرى، أم جامعة

 ىجتماعيببة لببدالة المسببئولية ارشببادي لتنميببإ(: فعاليببة برنببامج 1111) قاسببم محمببد جميبل -
 سبلمية غزةإل، الجامعة االمرحمة الثانوية، رسالة ماجستيرطبلب 

 ، القادسية جامعة طمبة لدى االجتماعية المسؤولية قياس(: " 4221)قاسم حميد جمال .- -
 4221العموم التربوية والنفسية العدد الحادي عشر مجمة

 (K.W.L.H) فاعميبة اسبتخدام نمبوذج(:" 1141صبحي ببن سبعيد ببن عبويض ) الحارثي، -
  ،النمو المعرفي لتنمية االتجاه الميني لدى طبلب السنة التحضيرية بجامعة شقراء" لمراقبة
 1141، أغسطس 4، ج. 14اإلرشاد النفسي: ع.  مجمة

http://search.shamaa.org/arFullRecord. 
 في واستراتيجية الجمعي التعاوني التعمم إستراتيجية استخدام فاعمية"( :1111) وحيد ظ،حاف -

 بالمممكة(  K.w.L) االبتدائي السادس الصف تبلميذ لدى القرائي الفيم ميارات تنمية
 .11-1 ص ، (11) دالعد والمعرفة، القراءة مجمة ،"السعودية العربية

 رؤية في تنفيذ التدريس. القاىرة: عالم الكتب،  -ريسالتد ميارات(: 1114حسين زيتون ) حسن -
قائمة  يفاعمية بيئة مقترحة لمتعمم اإللكترونى التشارك ي(: حبيش1141عمر ) يخير  داليا -

كمية  يالحاسب اآلل يلدى الطبلب معمم يلتطوير التدريب الميدان 1عمى بعض أدوات الويب
 المنصورة جامعة-ياطالتربية النوعية بدم

- staff.du.edu.eg/upfilestaff/239/researches/3239_1370968085__.doc 

http://search.shamaa.org/arFullRecord
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 فيالمسؤولية االجتماعية لدى طمبة الجامعة  قياس(: 4212براىيم )إحسن حمود  الدليمي، -
 داب ، رسالة ماجستير غير منشورةآل، جامعة بغداد ، كمية ا الحرب بعد مرحمة ما

 ةولية االجتماعية لدى طبلب كمية التربي(:الحرية والمسئ1111فيد عبد الرحمن ) الرويشد، -
 11-4القاىرة، العدد األول، ص  جامعة ،العموم التربوية مجمةاألساسية بدولة الكويت، 

 القاىرة الكتب، دار ، "والمراىقة الطفولة"النمو نفس عمم  (1982):السبلم عبد حامد زىران، -
 مقرر في سياالدر  التحصيل عمى - K.W.L تيجيةاإستر  أثر " :(1144) غيداء ني،االزىر 
 ماجستير رسالة ،"المكرمة مكة بمدينة المتوسط األول الصف طالبات لدى نجميزيةإل ا المغة
 .السعودية العربية المممكة القرى، أم جامعة التربية، كمية منشورة، غير

يمية إلكساب (: صميم برنامج مقترح قائم عمى االحتياجات التعم1141)  السعيد محمد عبد الرازق السعيد -
الفصول االفتراضية لمقررات الحاسب عمى شبكة االنترنت  اتالطبلب المعممين لمحاسب اآللي ميارات إعداد أدو 

المصرية لتكنولوجيا  الجمعية-وأثره في تنمية اتجاىاتيم نحو التعمم االلكتروني االفتراضي، تكنولوجيا التعميم
  184-93  الصفحات 01/07/2010 : لنشر بتاريختم ا ،العدد الثالث-المجمد العشرون -التعميم

: اختبلف أنماط التفاعل في بيئات التدريب (1144)السعيد محمد عبد الرازق السعيد -
الشبكات االجتماعية وأثرة عمى اكتساب الجوانب المعرفية واألدائية  اماالفتراضي باستخد

آللي بمدارس التعميم لبعض ميارات التحضير االلكتروني لمتدريس لدى معممي الحاسب ا
المجمد الواحد  -المصرية لتكنولوجيا التعميم  الجمعية -تكنولوجيا التعميم مجمة  :العام

  249-199  الصفحات 01/04/2011 :  النشر بتاريخ تم  يالعدد الثان -والعشرون
(: فاعمية استخدام المنتديات التعميمية بشبكة 1112السعيد محمد عبد الرازق) السعيد -

مركز تطوير  يعداد معمم الحاسب اآللإلطبلب  يتنمية ميارات التعميم التعاون ينترنت فاال 
 ص ص يلتطوير التعميم العال يالثان يالمؤتمر الدول -بجامعة المنصورة ياألداء الجامع

421-112  
 يلكترونإل الحاسب لتصميم التعميم ا يداء معممأ( تطوير 1112) عبده راغب عماشو محمد

 01/01/2009 :  النشر بتاريخ تم  تكنولوجيا التعميم مجمة 1011ويب عصر ال يف
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 سموك لتنمية التربوية األنشطة باستخدام مقترح برنامج (2003) :"محمد أشرف شريت،  -
 عمم في عربية دراسات مجمة ،"المدرسة قبل ما مرحمة أطفال لدى االجتماعية المسئولية
  196 . - 24ص الثاني، المجمد الثالث، العدد النفس،

العامة في الوحدات  عبلقات(: المسؤولية االجتماعية لم4212صادق، كريمان محمد )  -
 االقتصادية، رسالة دكتوراه، قسم العبلقات العامة، كمية اإلعبلم، جامعة القاىرة.

الدبموم (: " تقويم فاعمية التربية العممية في برنامج 1112عبد الحي بن أحمد السبحي )  -
المنشاوي  موقعم ، 1112، كمية التربية ، جامعة الممك عبد العزيز،دة "التربوي بج

 ""www. Minshawi.comعمى  متاح ،لمدراسات والبحوث
: ،القاىرةاجتماعية دراسة نفسية ( : المسئولية االجتماعية،4211) أحمد السيد عثمان، -

 الكاتب. مجمة
 المناىج دار ،"المقروء فيم في المعرفة وراء ما تيجياتراإست: (2009)  محسن عطية، -

 عمان والتوزيع، لمنشر
- http://www.elearning-arab-academy.com/home/417.html 

 .بيروت الشرق، دار واإلعبلم، المغة في المنجد: 1992)بن الحسن الينائي األزوي ) عمي -
(: المسؤولية االجتماعية وأخبلقيات 1141اىر محسن، والعامري، صالح ميدي )ط الغالبي، -

 : دار وائل لمنشر والطباعة.مان، ع1األعمال والمجتمع، ط
(: فعالية برنامج إرشادي لتنمية المسئولية االجتماعية 1111) جميل محمد محمود قاسم، -

ية التربية، الجامعة لدى طبلب المرحمة الثانوية، رسالة ماجستير غير منشورة، كم
 .غزة -اإلسبلمية

معجم المصطمحات التربوية لمتربية  (1111أحمد ) عمى مل،حسين، الج حمدأ المقاني، -
، قي المناىج وطرق التدريس دراساتالمصرية لممناىج وطرق التدريس،  1العممية، المجمد

 الثالث، القاىرة، عالم الكتب. العدد
)من خبلل موقع  المينية برنامج في التنمية عميةفا(: 1141) محمد صدقي جنيدي ليمي -

المينية، األداء  التنمية كتساب مفاىيماويب تعميمي( في ضوء معايير الجودة الشاممة في 

http://www.elearning-arab-academy.com/home/417.html
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بالمرحمة  المتخصصين معممي الحاسب غير ىتجاه نحو مينة التدريس لدال التدريسي، وا
 ة المنياعدكتوراه جام ،بتدائيةالا
، ينة التدريس، دراسة مقارنة "متطمبات التأىل لبللتحاق بم: "(1111محمد أحمد عوض)  -

، دور كميات التربية في التنمية البشرية في األلفية الثالثة، كمية الدولي األول المؤتمر
 م 1111أبريل  11 – 14، المجمد الثاني ، قازيقالتربية ، جامعة الز 

 بالمسئولية وعبلقتو قياألخبل (:" التفكير1112) القادر عبد محمد ميسون مشرف، -
"، رسالة ماجستير كمية بغزة اإلسبلمية الجامعة طمبة لدى المتغيرات وبعض االجتماعية

 ، جامعة غزةالتربية
تدريس  في ما وراء المعرفة راتيجياتاست (: "اثر استخدام1141مراد عبد اهلل ) مودمح منى -

  رسالةاإلعدادي"  ثانياليندسي لدى تبلميذ الصف ال والتفكير التحصيل اليندسة عمى
 .الماجستير كمية التربية جامعة سوىاج 

 المتغيرات ببعض وعبلقتو التدريس مينة نحو االتجاه (:ى4141) الطاىر أحمد ميدي  -
سنة  سعود الممك جامعة ،ماجستير رسالة ،التربية كمية طبلب لدى األكاديمية الدراسية
 . ى4141

االجتماعية وعبلقتيا باألداء الوظيفي لدى أعضاء  المسؤولية(: "1141ندي عبد الباقر)  -
 الثالث ألساسية" مجمة كمية التربية األساسية العددا تربيةىيئة التدريسيين في كمية ال

 411ص 1141 السبعونو 
 واالتجاه المينية الكفايات تنمية في مقترح تدريبي برنامج فاعمية (:1144) حامد وحيد -

التربوية ب العدد  المجمة التربية بكمية العام الدبموم طبلب لدى العربية المغة تعميم مينة نحو
 141ب 414ص م ص1144الثبلثون  ب يوليو 

 الوراجع األجنجٍخ  ثبنٍب

-  Amelia Britto . The K.W.L.H Learning 
Strategy: http://EzineArticles.com/expert/Amelia_Britto/1428586 

- Berkowitz and kemmeth,G.,(1988),letterman, the traditional 
socially responsible personality the public opinion Quarterly v . 32 

http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/182026/posts
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/182026/posts
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/88639/posts
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/88639/posts
http://ezinearticles.com/expert/Amelia_Britto/1428586
http://ezinearticles.com/expert/Amelia_Britto/1428586


34 
 

- Bhalla, Jyoti2013 Computer Use by School Teachers in 

Teaching-Learning Process. Journal of Education and 
Training Studies, v1 n2 p174-185 Oct 2013 

- Madeleine Schultz 2013 ,TEACHING AND ASSESSING ETHICS AND 
SOCIAL RESPONSIBILITY IN UNDERGRADUATE SCIENCE: A POSITION 
PAPER , Journal of Learning Design Vol. 7 No. 2 

- Rahman, Mohammad Ataur2011 Teacher Educators' 

Attitude towards Computer: Perspective Bangladesh Teachers’ 
Training College, Rajshahi Bangladesh Date: 1 February 2011 

- Shank,D.& Metchef,K,.(1990):Training Within Teacher 
Preparation, In Houston,W.R. (Eds) Hand book of Research on Teacher 
Education , New York ,Macmillan .  

- Todd A. Horton, , 2014 “‘I am Canada’: Exploring Social 

Responsibility in Social Studies Using Young Adult Historical Fiction” 
Canadian Social Studies, Volume 47, No. 1 

- Tohid Moradi Sheykhjan 2014 EMOTIONAL INTELLIGENCE AND 
SOCIAL RESPONSIBILITY OF BOY STUDENTS IN MIDDLE SCHOOL Conflux 
Journal of Education pISSN 2320-9305 eISSN 2347-5706 Volume 2, 
Issue 4, September 2014  
 
 
 
 
 
 
 

 الجحث هضتخلص

 

في   K.W.L.Hئم عمى استراتيجية فاعمية استخدام برنامج تدريبي قا قياسالبحث إلى  ىدف
ستخدام ا تمة لطبلب الدبموم العامة ولتحقيق يتنمية ميارات التدريس والمسئولية االجتماع

 والفرعية الرئيسية التدريسية الميارات تضمنت مبلحظة بطاقة (4أدوات الدراسة و تشمل )
عينة  تكونتجتماعية، و لممسئولية اال مقياس( 1)و ،المعمم بالدبموم العام لمطالب البلزمة
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تم تقسيميم  م1144 / 1141العامة لمعام الجامعي  ( طالبا وطالبة بالدبموم11الدراسة من )
 والتي التجريبية كمجموعة إحداىما، وطالبة طالباً ) 11) مجموعة كل إلى مجموعتين عشوائيا

والثانية   K.W.L.Hعمى استراتيجية  القائم البرنامج خبلل من التدريس ليا وتدريبيا تم
( أسبوع 41التجربة ) استغرقت وقد. تم التدريس ليا بالطرق التقميدية ضابطة كمجموعة

 إلييا التوصل تم التي النتائج أىم موزعين عمى الفصمين الدراسيين لنفس العام الجامعي ومن
تحسن أدائيم  في التجريبية المجموعة طبلب لصالح إحصائٌة داللة ذات فروق وجود

 مستوى فً داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج أظهرت التدريسية  وكذلك لمميارات

 .التجريبية عةالمجمو  طبلب لصالح االجتماعٌة المسئولٌة
 
 جتماعية.الا المسئولية ،التدريس ميارات ،K.W.L.H استراتيجية عمى: المفتاحية الكممات* 
 
 جامعة أسيوط –بالوادي الجديد  لتربيةا بكميةالرياضيات  تدريسالمناىج وطرق  مدرس (*)

جامعة  –بقسم المناىج وطرق التدريس بكمية التربية بالوادي الجديد  منتدب محاضر (**)
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The Effectiveness of Using a Training Program Based on K.W.L.H. 
Strategy on Improving General Deploma Students' Teaching Skills 

and Social Responsibility 
By 

Wesam Mohamed Mahmoud Bakeet(*) 
AlKazafy Khalaf Abdelwahab Mohamed (**) 

Abstract 
   The present study aimed at investigating the effectiveness of 
using a training program based on K.W.L.H. strategy on 
improving the general deploma students' teaching skills 
and their socil responsibility. Tools of the study included an 

observation Card List of The main teaching skills and sub-skills 

required for the general deploma students, and a Social 
Responsibility Scale. The sample of the study was sixty 
male and female general deploma students who were 
divided randomely into two groups: the experimental 
group (30 students) and the control group (30 students). 
The experimental group students were exposed to the 
suggested training program whereas the control group 
students received traditional teaching. The study lasted 
sixteen weeks during the scholastic year 2014-2015. The 
results showed that there were statistically significant 
differences in favor of the experimental group students in 
both the teaching skills and the social responsibility 
compared with the control group students.     
Key Words: K.W.L.H. strategy, teaching skills, social responsibility 
---------------- 
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