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تحكيم المعايير كتنقيحها إلى النتائج التالية : تقديم معايير مقترحة 
لتقييم األداء الصفي لمعلم الدراسات االجتماعية في إثارة دافعية 

( معياران كفق المحاكر التالية: )األىداؼ 50التعلم لدل الطلبة في )
اليب التعليم  ، تعزيز القيم التدريسية، توظيف طرؽ كاستراتيجيات كأس

، تنمية االتجاىات اإليجابية نحو العلم كالتعلم ،إدارة الصف كقائد ، 
التقويم(.كما أسفرت الدراسة عن العديد من التوصيات منها عمل 
دكرات مهنية لمعلمي الدراسات االجتماعية للتدريب على إثارة دافعية 

معايير مقترحة لتقييم األداء الصفي لمعلم الدراساتالعنوان:
االجتماعية في إثارة دافعية التعلم لدى الطلبة

المجلة العربية لدراسات وبحوث العلوم التربويةالمصدر:
واإلنسانية

مؤسسة د. حنان درويش للخدمات اللوجستيةالناشر:
والتعليم التطبيقي

حكيم، أريج بنت يوسف أحمدالمؤلف الرئيسي:

ع5المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2016التاريخ الميالدي:

ديسمبرالشهر:

38 - 11الصفحات:

:MD 789499رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

HumanIndex, EduSearchقواعد المعلومات:

الدافعية في التعليممواضيع:

https://search.mandumah.com/Record/789499رابط:

© 2020 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة.
حقوق أصحاب من خطي تصريح دون االلكتروني) البريد أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر

النشر أو دار المنظومة.

https://search.mandumah.com/Record/789499


 11 

راسات االجتماعية عايير مقترحة لتقييم األداء الصفي لمعلم الدم
 في إثارة دافعية التعلم لدل الطلبة

 إعداد  
 د.أريج يوسف حكيم

 أستاذ مساعد بجامعة طيبة 
 مستخلص :

ىدفت الدراسة الحالية إلى تقديم معايير مقترحة لتقييم األداء 
الصفي لمعلم الدراسات االجتماعية في إثارة دافعية التعلم لدل الطلبة 

ة في السؤاؿ الرئيس التالي ما المعايير ، كتحددت مشكلة الدراس
المقترحة لتقييم األداء الصفي لمعلم الدراسات االجتماعية في إثارة 
دافعية التعلم لدل الطلبة ؟ كقد اعتمد المنهج الوصفي في جمع 
أدبيات الدراسة إلعداد أداتو كتصميمها كالتي  تتمثل في استبانة 

معايير المقترحة ، كقد أسفر موجهة للمختصين في التربية لتقييم ال
تحكيم المعايير كتنقيحها إلى النتائج التالية : تقديم معايير مقترحة 
لتقييم األداء الصفي لمعلم الدراسات االجتماعية في إثارة دافعية 

( معياران كفق المحاكر التالية: )األىداؼ 50التعلم لدل الطلبة في )
اليب التعليم  ، تعزيز القيم التدريسية، توظيف طرؽ كاستراتيجيات كأس

، تنمية االتجاىات اإليجابية نحو العلم كالتعلم ،إدارة الصف كقائد ، 
التقويم(.كما أسفرت الدراسة عن العديد من التوصيات منها عمل 
دكرات مهنية لمعلمي الدراسات االجتماعية للتدريب على إثارة دافعية 



 12 

منها عمل دراسة  الطبلب للتعلم . كما أسفرت عن عدة مقترحات
ميدانية للوقوؼ على فاعلية األداء الصفي لمعلم الدراسات 
االجتماعية  في إثارة دافعية التعلم لدل الطلبة من خبلؿ المعايير 

 المقترحة في الدراسة الحالية .
الكلمات المفتاحية : معايير ، تقييم ، األداء الصفي ، المعلم ، إثارة 

 الدافعية ، التعلم .
Suggested standards to evaluate social studies teacher ability to 
motivate students to learn 
Prepared by: Areej Yousof  Hakim, Ph.D 
Assistant professor in Taibah University 
Abstract  
The current study presents standards to evaluate social studies 
teacher ability to motivate students to learn. The study 
focused on the following question: What are the suggested 
standards to evaluate social studies teacher ability in 
motivating students to learn? In order to answer the study’s 
question, a literature review was conducted, followed by 
designing an initial set of standards in form of a 50 items 
questionnaire. A group of educators were asked to review and 
critique the questionnaire. The reviewers’ feedback helped in 
refining the evaluation tool. The final standards consisted of 50 
items across the following six categories: (a) teaching 
objectives, (b)applying the methods and strategies of active 
learning, (c) reinforcing values, (d) developing positive attitude 
toward learning, (e) managing the classroom, and (f) assessing 
outcomes.  
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The research also proposed many recommendations such as 
providing professional development workshops to social 
studies teachers on increasing students’ motivation to learn. In 
addition, the study recommended conducting a field study to 
confirm the efficiency of social studies teachers in motivating 
students to learn based on the suggested criteria.  
Keywords: standards, teacher performance, teacher, 
motivation, learning 

 مقدمة :
تواجو العملية التعليمية بمؤسساتها المختلفة مشكبلت متراكمة تضعف 
من قدرتها الجاذبة للطبلب ، األمر الذم يؤدم إلى التسرب كاإلخفاؽ 
كعدـ تحقيق األىداؼ . فالهدر أك الفاقد  على سبيل المثاؿ مشكلة 

لتعليمية قائمة في كافة النظم التعليمية في العالم ، كتتوقف جودة النظم ا
على مدل تغلبها على صور الهدر المختلفة ، كالهدر ىو كجود خلل 
بالتوازف الوظيفي للعملية التعليمية فيصبح حجم مدخبلتها أكبر بكثير من 
حجم مخرجاتها ، األمر الذم  يمثل عبئان إضافيان على ميزانية التعليم ، 

الي ..(. )الحامد الع -كيعد تحديان يواجو مؤسساتو بكافة أنواعها )العاـ 
(. كمن صور الهدر الرسوب كالتسرب 383 - 281: 2007كآخركف ،

كيعني التسرب ترؾ الطالب الدراسة قبل نهاية المرحلة التعليمية التي 
( ككلما زاد معدؿ التسرب كاف ذلك 198: 2005سجل فيها.)العقيل، 

مؤشران لخطأ ما أك أكثر في مكونات كعناصر العملية التعليمية . 
( ك في دراسة لسعد الهميم أشار إلى بعض 317: 2009)إبراىيم،

األسباب المؤدية للتسرب كمنها : سلوؾ المعلم في التمييز بين طبلبو مما 
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يشعر الطلبة بالغبن ، كالعقاب المعنوم المنفذ من قبل المعلم الذم 
يحرج الطلبة كيفقدىم الثقة بأنفسهم ، كإىماؿ حل مشكبلت الطبلب ، 

( ككذلك دراسة 154-151:  2010قتهم بالمعلم. )الهميم،كسوء عبل
السعيد كالتي أكدت أف من أىم أسباب التسرب ضعف أداء المعلم 
العلمي كالمهني كأف لجودة أداء المعلم دكران إيجابيان في الحد من مشكلة 

( األمر الذم يبرز العبلقة الوثيقة 505-469: 2007التسرب )السعيد،
لصفي كبين مشكلة التسرب، فالمعلم الذم يهمل طالبان بين أداء المعلم ا

بعينو العتقاده أف قدراتو محدكدة ، أكال يتيح الفرص لطبلبو في المشاركة 
أك التعبير عن أنفسهم ، ك الذم يسخر من طبلبو كينتقدىم .. )بدير ، 

( يكوف سببان في تسرب بعض الطبلب من العملية التعليمية 70:  2008
لصفية الخاطئة للمعلم كالتي تدفع طبلبو لئلحباط فالممارسات ا

كالسرحاف كالشعور بعدـ الرغبة في الدراسة تقلل من دافعية الطبلب 
للتعلم كبالتالي تؤدم إلى التسرب، األمر الذم يخالف مهمة المعلم 
المهنية فالمعلم قائد سفينة التعليم مهمتو أف يوصلهم إلى نور الحق 

لم كالخلق كالدين ، كزاد رحلتو القيم كالتوجيو كاليقين بسلوؾ طريق الع
السليم ، كفي حاؿ خركج المعلم عن ىدم الصراط المستقيم تسرب منو 
طبلبو كفشلت رحلتو . كقواـ المعلم في ىذه المهنة إثارة دافعية المتعلم 

 كحثو على التعلم .
كنجد أف نظريات علم النفس كالتعلم تركز على أىمية كضركرة تحفيز 

( ، فالدافعية Kerssen,2003الب كإثارة دكافعو نحو التعلم. )الط
للتعلم محرؾ سلوكي ذاتي للمتعلم نحو التعلم يتخللو شعور بالحاجة 
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للتعلم كمتعة مصاحبة لحصولو ، األمر الذم يساعد في القضاء على 
التسرب كيعزز نتاج العملية التعليمية ، كللمعلم دكر رئيس في إثارة ىذه 

، فممارسات المعلم الصفية الداعمة مثل كضوح أىدافو الدافعية 
التدريسية كاستخدامو األمثل لمدخل التدريس كاستراتيجياتو كتنوع أساليبو 
، كتعزيزه للقيم الداعمة لتكوين شخصية المتعلم كتمثلو بها ، كتقويمو 
العادؿ لطبلبو كلها أمور تجعل من العملية التعليمية مغامرة ممتعة تحفز 

س كتثير الفكر ، كمن ىنا تقدـ ىذه الدراسة معايير تربوية لتقييم النف
المعلم مركزة على ىذا الجانب تمشيان مع التوجهات الحديثة التي تبرز 
دكر المتعلم كمشارؾ كصانع للمعرفة كدكر المعلم كموجو كمخطط لهذه 

ىمية المعرفة كبناء عليو فإف عملية إثارة دافعية المتعلم للتعلم لها من األ
ما يبرر جعلها محور عملية التقييم في تصميم معايير أداء معلم الدراسات 

 االجتماعية الصفي في إثارة دافعية طبلبو للتعلم .
كما نجد أف المعلم في الدراسات االجتماعية إذا لم يواكب التطور 
التربوم كاعتمد الطرؽ التقليدية في سرد المادة العلمية جعل منها مملة 

ير مفيدة محبطة للطالب األمر الذم يخالف المفهـو األصيل جامدة غ
للدراسات االجتماعية التي تنقل أجزاء أساسية من السلوؾ البشرم 
مستخدمة كسائل البحث كاالستقصاء لتوجيهها من قبل المعلم بهدؼ 
مساعدة الطالب على تنمية مفاىيمو كمهاراتو كاتجاىاتو لحياة ناجحة 

رات كتمده بقيم تساعده على ذالك مما يجعل من تمكنو في اتخاذ القرا
الطالب عضوان نشطان في الصف كالمجتمع األمر الذم يعزز رغبتو في 

( فالمعلم النشط المتجدد األصيل ىو 45-32:  1990التعلم. )سعادة،
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القادر على تحقيق أىداؼ الدراسات االجتماعية من خبلؿ إثارة دافعية 
أف تصميم معايير خاصة بتقييم أداء معلم  طبلبو للتعلم . كترل الباحثة

الدراسات االجتماعية في إثارة دافعية طبلبو للتعلم خطوة أكلى قد تفتح 
باب إعداد المعلم ك تدريبو على ىذه المعايير فيما بعد ، لتحقيق أىداؼ 
الدراسات االجتماعية ، كعليو تعمل الدراسة الحالية على تقديم معايير 

ء معلم الدراسات االجتماعية في إثارة دافعية طبلبو مقترحة لتقييم أدا
 للتعلم .

 مشكلة الدراسة:
 كتمثلت مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤاؿ الرئيس التالي:

ما ىي المعايير المقترحة لتقييم األداء الصفي لمعلم الدراسات 
كالذم تتفرع منو  االجتماعية في إثارة دافعية التعلم لدل الطلبة ؟

 ئلة التالية:األس
ما المعايير المتعلقة باألىداؼ التدريسية لتقييم األداء الصفي  .1

 لمعلم الدراسات االجتماعية في إثارة دافعية التعلم لدل الطلبة ؟
ما المعايير المتعلقة بتوظيف طرؽ كاستراتيجيات كأساليب التعلم  .2

 لتقييم األداء الصفي لمعلم الدراسات االجتماعية في إثارة دافعية
 التعلم لدل الطلبة ؟ 

ما المعايير المتعلقة بتعزيز القيم لتقييم األداء الصفي لمعلم  .3
 الدراسات االجتماعية في إثارة دافعية التعلم لدل الطلبة ؟
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ما المعايير المتعلقة بتنمية االتجاىات اإليجابية نحو العلم  .4
كالتعلم لتقييم األداء الصفي لمعلم الدراسات االجتماعية في 

 رة دافعية التعلم لدل الطلبة ؟ إثا
ما المعايير المتعلقة بإدارة المعلم للصف كقائد لتقييم األداء  .5

الصفي لمعلم الدراسات االجتماعية في إثارة دافعية التعلم لدل 
 الطلبة ؟

ما المعايير المتعلقة بالتقويم لتقييم األداء الصفي لمعلم  .6
 م لدل الطلبة ؟الدراسات االجتماعية في إثارة دافعية التعل

 أىداؼ الدراسة:
ىدفت الدراسة إلى: اقتراح معايير لتقييم األداء الصفي لمعلم الدراسات 

 االجتماعية في إثارة دافعية التعلم لدل الطلبة كفق المحاكر التالية:
المعايير المتعلقة باألىداؼ التدريسية ، المعايير المتعلقة بتوظيف 

لم ،المعايير المتعلقة بتعزيز القيم ، طرؽ كاستراتيجيات كأساليب التع
المعايير المتعلقة بتنمية االتجاىات اإليجابية نحو العلم كالتعلم ، 
المعايير المتعلقة بإدارة المعلم للصف كقائد ، المعايير المتعلقة 

 بالتقويم .
اعتمد المنهج الوصفي في جمع أدبيات الدراسة إلعداد  :منهج الدراسة

 كلتحقيق أىدافها، كاإلجابة على أسئلتها . أداتها كتصميمها ،
تنبع أىمية الدراسة في تقدـ معايير لتقييم األداء الصفي  أىمية الدراسة:

لمعلم الدراسات االجتماعية في إثارة دافعية التعلم لدل الطلبة كالتي قد 
 تفيد فئات مختلفة من المهتمين مثل :
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علمي الدراسات موجهين كمشرفين الدراسات االجتماعية ، كم   
االجتماعية ،كالباحثين في ىذا المجاؿ ، كمدربي التربية العملية ، ككاضعي 

 مناىج الدبلـو التربوم .
 مصطلحات الدراسة:

ىي جمل يستند عليها في الحكم على سبلمة أك دقة أك جودة : المعايير 
شيء ما ، كذلك في ضوء ما تتضمنو ىذه الجملة من كصف لما ىو 

 (935-934: 2009و .)إبراىيم،متوقع تحقيق
كتعرفها الباحثة بأنها  معايير أداء معلم الدراسات االجتماعية الصفي:

:جمل يستند عليها في الحكم على سلوؾ معلم الدراسات االجتماعية 
كالمتمثلة في إطار معيارم يحدد مجموع المتطلبات الوظيفية المطلوبة من 

 اح داخل الصف .المعلم لممارسة العملية التعليمية بنج
 معايير تقويم معلم  الدراسات االجتماعية إلثارة دافعية طبلبو للتعلم :
كتعرفها الباحثة بأنها جمل يستند عليها في الحكم على سلوؾ 
 معلم الدراسات االجتماعية الصفي المثير لدافعية التعلم لدل طبلبو.

معينة كتتميز قوة كامنة في الفرد تدفعو للسلوؾ بطريقة  ىي الدافعية :
الدافعية بأنها تحرؾ كتنشط السلوؾ ، كتوجهو توجيهان معينان ، كتحافظ 

 1993على استمرارية كدكاـ السلوؾ إلى أف يتحقق الهدؼ .)قطامي،
 :223) 

تعرفها الباحثة بأنها : محرؾ سلوكي ذاتي للمتعلم  الدافعية للتعلم:
 حبة لحصولو.نحو التعلم يتخللو شعور بالحاجة للتعلم كمتعة مصا
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ىو نشاط يقـو بو المتعلم تحت إشراؼ المعلم أك بدكنو   التعلم :
:  2009بهدؼ اكتساب معرفة أك مهارة أك تغيير سلوؾ .)إبراىيم ، 

354) 
 تسير الدراسة الحالية كفق الخطوات التالية : اإلجراءات كاألدكات:

المعايير  عملية الوصف: كالتي تعتمد مراجعة أدبيات الدراسة ،ك تحديد 
المقترحة لتقييم األداء الصفي لمعلم الدراسات االجتماعية في إثارة دافعية 
التعلم لدل الطلبة ،كمن ثم  تصميم  استبانة المعايير المقترحة لتقييم 
األداء الصفي لمعلم الدراسات االجتماعية في إثارة دافعية التعلم لدل 

 الطلبة.
تبانة المعايير المقترحة لتقييم عملية الضبط : كالتي تعتمد تحكيم اس

األداء الصفي لمعلم الدراسات االجتماعية في إثارة دافعية التعلم لدل 
الطلبة ، كمن ثم تنقيح المعايير المقترحة لتقييم األداء الصفي لمعلم 

 الدراسات االجتماعية في إثارة دافعية التعلم لدل الطلبة.
رحة في صورة أداة تقييم معلم عملية التنبؤ :حيث تقديم المعايير المقت

الدراسات االجتماعية في إثارة دافعية التعلم لدل طبلبو ، مزكدة بخمس 
كمقاييس لتقييم األداء ، بحيث يكوف المجموع الكلي   5-1خانات من 

 5كمن ثم قسمتو على  2يتم ضرب النتاج منها في  250للدرجات ىو 
 10ج األخير على ،كيمكن قسمة النتا  100ليكوف ناتج الدرجة من 
 . 10للحصوؿ على الدرجة من 

 كتقترح الباحثة الخطوات التالية لتطبيق المعايير :
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مراجعة المعايير من قبل المشرؼ القائم بتقييم أداء معلم الدراسات  .1
 االجتماعية .

توضيح المعايير للمعلم المراد تقيمو بناء على ىذه المعايير كاإلجابة  .2
 بتطبيقها .عن أسئلة المعلم الخاصة 

تقييم أداء معلم الدراسات االجتماعية الصفي  بناء على المعايير  .3
 المقترحة . 

قياس فاعلية تطبيق المعايير في إثارة الدافعية للتعلم لدل طبلب  .4
 معلم الدراسات االجتماعية.

تقديم التوصيات كالمقترحات فيما يخص التطبيق الفعلي للمعايير من  .5
 قبل المشرفين كالمعلمين.

 اإلطار النظرم للدراسة:
 مفهـو الدكافع :

ىي قوة كامنة في الفرد تدفعو للسلوؾ بطريقة معينة. كتتميز 
الدافعية بأنها تحرؾ كتنشط السلوؾ ، كتوجهو توجيهان معينان ، كتحافظ 

 1993على استمرارية كدكاـ السلوؾ إلى أف يتحقق الهدؼ .)قطامي،
ت التي يتبعها المعلم إلثارة ( كىناؾ العديد من االستراتيجيا223: 

أكد على مجموعة من   Kayalarالدافعية لدل طبلبو ففي دراسة 
االستراتيجيات التي يجدىا المعلموف فاعلة في إثارة دافعية طبلبهم 
للتعلم مثل إشراؾ الطالب في اختيار النشاط العلمي كاالجتماعي ، 

ل أف أكثرىا تأثيران كمعرفة الطالب عن قرب ، كتفعيل التقييم الذاتي كير 
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 :Kayalar) , 868-877ىو العبلقة اإليجابية بين المعلم كطبلبو. 
على أف استخداـ المعلم األمثل  Heafner( ، كما تؤكد  2016

لتكنولوجيا التعليم من أفضل استراتيجيات تفعيل الدكافع الصفية لدل 
 طبلب الدراسات االجتماعية ، كما تؤكد على دكر تفعيل القيم ،

 Heafner, 2004 كالتقييم الذاتي في إثارة فاعلية الطالب للتعلم .)
 ,Zardeckaiteكتسلط الضوء دراسة ) ( 42-53 :

Paluckaite ,2013 : 9-28  على دكر التواصل الفعاؿ بين )
المعلم كالطالب في تعزيز معرفة الطالب بذاتو كبدكافعو مما يسهم في 

 إثارة دافعية الطالب للتعلم.
 إثارة دافعية المتعلم للتعلم : أىمية

 تثير الطبلب فتجعلهم نشيطين ، مثابرين ، مهتمين . .1
 تقوم الجهود كتحافظ على استمرارىا.  .2
 توجو الطالب للقياـ بسلوؾ معين لتحقيق ىدؼ محدد. .3
 تسهم في جعل الطالب يختار نشاطان من بين البدائل ليحقق ىدفان ما  .4
 .تسهل للطالب  كيفية إنجاز عمل ما  .5
 1993تجعل الطالب قادران على تحديد كتأكيد األكلويات .)قطامي، .6

 :225) 

 إثارة دافعية الطالب للتعلم داخل الصف :
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تعتبر إثارة دافعية الطالب للتعلم في الصف من أىم معايير األداء 
الصفي لمعلم الدراسات االجتماعية كالتي تتحقق من خبلؿ عدة محاكر 

 سيتم تفصيلها فيما يلي :
 كالن : األىداؼ التدريسية :أ

ىي عبارة تكتب للطالب لتصف بدقة ما  مفهـو األىداؼ التدريسية :
يمكنو القياـ بو خبلؿ الحصة الدراسية أك بعد االنتهاء منها ، كتتضمن 

المقاصد التعليمية في عبارة كاضحة قابلة للقياس )المسعودم كآخركف ، 
2015 :38.) 

 ة إلثارة دافعية الطبلب للتعلم :أىمية كضوح األىداؼ التدريسي
 تسهل عملية التعلم للطالب . .1
 تساعد الطالب على فهم الواجبات التعليمية المطلوبة منو . .2
تساعد الطالب على إنجاز المهمات المطلوبة منو بفاعلية .  .3

 (230 -226:  1990.)سعادة ، 

 ثانيان :  طرؽ كاستراتيجيات كأساليب التعليم :
:ىي اإلجراءات التي يتبعها المعلم لمساعدة  مفهـو طرؽ التعلم

( 127:  1996طبلبو على تحقيق أىداؼ التعلم. )اللقاني،الجمل، 
كتقـو  طرؽ التعلم على أساس أف التعلم يحدث نتيجة للتفاعل بين 
المتعلم كالظركؼ الخارجية ، كإف دكر المعلم ىو تهيئة ىذه الظركؼ 

ها مما يجعلو إيجابيان نشطان في بحيث يستجيب لها المتعلم كيتفاعل مع
 ( .129:  2010الكشف كالتحصيل كاالبتكار . )الخليفة 
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ك الختيار الطريقة المناسبة للتدريس أثر كبير في تحقيق أىداؼ الدرس 
كإثارة دافعية الطبلب للتعلم ، كيعتمد اختيار الطريقة على المواضيع 

ؾ الطالب أكبر كلما  كالمواد كبيئة التدريس ، كعموما كلما كاف اشترا
( كتتميز طرؽ التدريس بتوفير 36: 2008كانت الطريقة أفضل.)بدير،

 خطوات إجرائية محددة تتبع لتقديم الدرس.
مفهـو استراتيجيات التعلم : "ىي مجموعة  اإلجراءات التي يتخذىا 

المعلم لتهيئة الفرص التعليمية أماـ الطبلب كي يتعلموا" 
 (40:  2011.)شحاتة،كآخركف،

مفهـو أساليب التعلم : ىو سلوؾ يتخذه المعلم دكف غيره من 
:  2015المعلمين كيصبح سمة خاصة بو )المسعودم كآخركف ، 

(كيتعلق بالطابع الشخصي لسلوؾ المعلم في الصف كأثناء استخداـ 23
( كتؤثر شخصية المعلم على 90: 2003طرؽ التدريس )آؿ عمرك، 

تو داعمة حوارية نشطة قابلة لتفهم فكر اختيار أسلوبو فكلما كانت شخصي
كاتجاىات اآلخرين كانت أكثر جدارة كفاعلية في إثارة دافعية طبلبو 

 للتعلم .
أىمية طرؽ كاستراتيجيات كأساليب التعليم في إثارة دافعية الطبلب 

 للتعلم:
 تساعد الطالب في تنمية شخصيتو العلمية .1
 .تساعد الطالب في تنمية شخصيتو االجتماعية  .2
 تساعد الطالب على المشاركة كإبداء الرأم . .3
 تشعر الطالب بأىمية مشاركتو . .4
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 تساعد الطالب على الشعور باالنتماء للبيئة الصفية . .5
 تساعد الطالب على التفكير في حل المشكبلت . .6
 تساعد الطالب على التفكير اإلبداعي. .7

 ثالثان : القيم :
 مفهـو القيم :

مختصين تحديد القيم اصطبلحان كتباينت حاكؿ الكثير من العلماء كال
تعريفاتهم لها إال أنهم اتفقوا على أف القيم تنتج من الثقافة ، كالمجتمع ، 
كالشخصية .فنرل مثبلن "فليب جاكوب"عرفها:بأنها مستويات معيارية يتأثر 
بها اإلنساف في اختياره بين بدائل السلوكيات المدركة.كما عرفها 

ها عنصر في نسق رمزم مشترؾ يعتبر معيارا ، أك "تالكوت بارسونز":بأن
ائل التوجيو التي توجد في لبلختيار بين بد  مستول
 (1: 2009)براىمية،الموقف

كلتعريف القيم ثبلث اتجاىات ىي: النظر للقيم باعتبارىا مجموعة من 
المعايير التي يحكم بها على األشياء بالحسن كالقبح، النظر إلى القيم 

فضيبلت يختارىا الفرد،كالنظر إلى القيم باعتبارىا حاجات باعتبارىا ت
،كدكافع ،كاىتمامات ،كاتجاىات ،كمعتقدات ترتبط بالفرد. 

 (3: 2013)مرعي،
كما عرفت القيم بأنها مجموعة من المعتقدات كالمبادئ التي يحملها 
الفرد بحيث تعمل على توجيو كضبط سلوكو من جهة،كتنظيم عبلقاتو في 

 (1: 2009جميع مبادين الحياة من جهة أخرل.)براىمية ، المجتمع في
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من خبلؿ استعراض ما سبق تعرؼ الباحثة القيم :بأنها محركات معيارية 
لسلوؾ الفرد تتميز بمعاني سامية  تنبع من معتقداتو كآراءه كمجتمعة 
كتحدد سلوكو ،كلها صبغة إلزامية في المجتمع بحيث يقيم المجتمع بناء 

 ت أفراده.عليها سلوكيا
 أىمية القيم في إثارة دافعية الطبلب للتعلم :

 تشكيل شخصية الطالب . .1
 تمنح الطالب القدرة على التكيف كالتوافق مع المجتمع . .2
 تحقيق الرضا بالذات ، كتزيد من إحساس  الطالب باألماف . .3
 تعزز قدرة الطالب على التعبير عن نفسو . .4
 و كعبلقاتو.توسع إطار الطالب المرجعي في فهم حيات .5
 تعمل على ضبط الطالب لشهوتو ،  .6
تساعد الطالب على التفكير فيما ينبغي عليو فعلو مستقببلن ، كتحدد  .7

 (23-22: 1996لو األساليب كالوسائل التي يختارىا.)الجمل
 توجد اإلحساس بالصواب كالخطأ لدل الطالب  .8
تهيئ األساس للعمل الفردم كالعمل الجماعي الموحد.  .9

 ( 184-151: 1997)الشعواف،
 تحفز طاقات الطالب للعمل كدكافعو للنشاط . .10
 تزكد الطالب باإلحساس بالغرض لكل ما يقـو بو . .11
تساعد الطالب في توجيهو للوصوؿ نحو ذلك الغرض .)على،  .12

2008  :19-20) 
 تحمي الطالب من األمراض النفسية مثل االكتئاب كالقلق .. .13
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 تشعر الطالب بإنسانيتو . .14
بالثقة بربو ثم بنفسو كبمعلمو كفريق عملو تشعر الطالب  .15

 كزمبلئو كبالمجتمع .
 (47: 2002تجعل لحياة الطالب معنى ك قيمة )عطا،  .16

 رابعان : االتجاىات اإليجابية نحو العلم كالتعلم:
لبلتجاه أثر كاضح في سلوؾ الطالب كفيما يدرسو كيتذكره كيفكر فيو كفي 

كلو عبلقة كثيقة بصحتو عبلقتو بزمبلئو ، كفي تقبلو للعلم بل 
( لذا تعد تنمية االتجاىات 23: 1985العقلية.)بامشموس،كآخركف، 

االيجابية نحو العلم طريق األمة للتطور كالرقي ، فالتربية التي تعيد تكوين 
المجتمع الذم كونها عن طريق إعادة بناء اإلنساف ىي التي تقدـ العلم 

المتعلم للتعلم كىي التي تسمح كتنمي االتجاه نحوه بطريقة تفعل قابلية 
بتطور اإلنسانية ، كيعد المعلم أكثر المختصين صلة بنشر ىذه 

 ( 60-58: 2001الثقافة.)كتش، 
أىمية تنمية االتجاىات اإليجابية نحو العلم كالتعلم في إثارة دافعية 

 الطبلب للتعلم :
 تنمي في الطالب حب العلم . .1
 كالعلماء.تساعد الطالب على تقدير قيمة العلم  .2
 تساعد الطالب على فهم العالم المحيط بو . .3
 .شكبلت بطرؽ علمية تأسيان بالعلماتساعد الطالب على حل الم .4
 تساعد الطالب على البحث كاالستقصاء . .5
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 تساعد الطالب على التحصيل. .6
 تساعد الطالب على تحقيق األىداؼ التدريسية . .7

 خامسان : إدارة المعلم للصف كقائد : 
 رة الصف :مفهـو إدا

يعرفها اللقاني كالجمل بأنها إحدل مكونات عملية التدريس ، فالتدريس 
تخطيط كتنظيم كتنفيذ كإدارة ، كمن ىنا فإف إدارة الصف يقصد بها إدارة 
التفاعبلت كمسارات التفكير بينو كبين طبلبو كبين الطبلب كبعضهم ، 

 1996الجمل،كذلك في إطار األىداؼ التي حددىا لموقف ما .)اللقاني،
( ، كمن خصائص المعلم المؤثرة في إدارتو للصف صفاتو الشخصية 10:

، كخصائصو الحضارية ، كتأىيلو العلمي ، كتأىيلو المسلكي كخبراتو 
 (86:  2005.)جابر،

 أىمية إدارة المعلم للصف كقائد  في إثارة دافعية الطالب للتعلم :
 تدعم صلة الطبلب بمعلمهم. .1
 االنضباط. تساعد الطبلب على .2
 تساعد الطبلب على االستجابة. .3
 تشعر الطبلب بالحماس . .4
 تستثير دافعية الطبلب للتعلم . .5
 تكسب الطبلب االتجاىات المرغوبة. .6
 تكسب الطبلب القيم المرغوبة. .7

 سادسان : التقويم : 
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مفهـو التقويم : عملية منهجية يمارسها المعلم داخل الصف تقـو على 
م لطبلبو تستهدؼ إصدار الحكم بدقة أسس علمية يوضحها المعل

كموضوعية على مدل تحقق األىداؼ التدريسية كإعادة تحقيق ما لم 
 يتحقق منها .

كيحتاج التقويم إلى معايير أك مستويات للتعبير الفعلي عن قيمة الهدؼ 
المراد تقييمو ، كما يقـو التقويم بوظيفة التحسين كالتعديل كالتطوير 

 (17-16: 1994ف،.)عبد السبلـ، كآخرك 
كيتطلب النشاط التدريسي الذم يقـو بو المعلم داخل الصف توظيف  

العديد من أساليب التقويم للوقوؼ على مدل التقدـ الذم يحرزه الطلبة ، 
كتتعدد ىذه األساليب كتتنوع كتعتمد في استخدامها على طبيعة المادة 

كمستول نضجهم  الدراسية ، كاألىداؼ المطلوب تحققها ، كنوعية الطلبة
(  كما تعتمد على نوعية طرؽ التدريس المستخدمة 7:  1997..)عدس،

في شرح الدرس .كيعد التقويم من أىم مهارات عملية التدريس ، فالمعلم 
البد أف يتقن ىذه المهارة ليتمكن من الحكم على مدل جودة تدريسو ، 

 كمدل تحقيقو ألىدافو ، كمدل تقدـ طبلبو في التعلم .
 ة عملية التقويم الصفي في إثارة دافعية الطالب للتعلم :أىمي

 تساعد الطالب في رؤية نقاط قوتو لتعزيزىا . .1
 تساعد الطالب في رؤية نقاط ضعفو كالعمل على تعديلها . .2
تحفيز الطالب على المثابرة كالدراسة كالمزيد من العمل .  .3

 (33:  2008)يوسف،كالرافعي، 
 تساعد الطالب على التفكير. .4
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 ساعد الطالب على اإلبداع.ت .5

 النتائج كالتوصيات كالمقترحات:
أسفرت الدراسة الحالية عن تحقيق أىدافها بتقديم معايير محكمة لتقييم 
األداء الصفي لمعلم الدراسات االجتماعية في إثارة دافعية التعلم لدل 

معياران في ستة محاكر أساسية أسفر  40الطلبة حيث قدمت الباحثة 
ن تعديل صياغة بعض المعايير كزيادة البعض كحذؼ البعض تحكيمها ع

معياران موزعة على ست  50اآلخر كتكونت القائمة النهائية للمعايير من 
محاكر أساسية ىي : )األىداؼ التدريسية، توظيف طرؽ كاستراتيجيات 
 كأساليب التعليم  ، تعزيز القيم ، تنمية االتجاىات اإليجابية نحو العلم

إدارة المعلم للصف كقائد ، التقويم(.كالتي تم تفصيلها في كالتعلم ،
 . مبلحق الدراسة

 كتوصي الدراسة الحالية بما يلي :
عمل دكرات مهنية لمعلمي الدراسات االجتماعية للتدريب على إثارة 

 دافعية الطبلب للتعلم.
عمل دكرات مهنية لموجهي الدراسات االجتماعية لتقييم معلمي 

 ماعية في إثارة دافعية الطبلب للتعلم .الدراسات االجت
عمل دكرات مهنية لمشرفي التربية العملية لتقييم معلمي الدراسات 

 االجتماعية في إثارة دافعية الطبلب للتعلم 
 كما تقترح الباحثة إجراء الدراسات التالية :
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دراسة ميدانية للوقوؼ على فاعلية أداء معلم الدراسات االجتماعية  
إثارة دافعية طبلبو للتعلم من خبلؿ المعايير المقترحة في الصفي في 

 الدراسة الحالي .
فاعلية برنامج تدريبي مقترح  على األداء الصفي لمعلم الدراسات 

 االجتماعية في إثارة دافعية طبلبو للتعلم. 
الوقوؼ على كاقع األداء الصفي لمعلم الدراسات االجتماعية المثيرة 

 م .لدافعية طبلبو للتعل
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