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  ملخص

ى رف عل ى التع ة إل دفت الدراس تخدام طريق ھ ر اس ي أث ة ف داث الجاري دريس باألح ة الت
ااألساسي تحصيل طالب الصف العاشر  اتھم نحوھ ة واتجاھ ة والوطني ة االجتماعي ي التربي  ،ف

من جميع طالب الصف العاشر األساسي في مديرية التربية والتعليم لمنطقة عينة الدراسة تكونت 
لعام في اطالباً وذلك ) ٨١(عددھم عمان األولى من مدرسة الحسين الشاملة الثانوية للبنين والبالغ 

ة )٢٠١٢-٢٠١١(الدراسي  ة تجريبي وائياً مجموع وعتين عش ى مجم يمھم إل ام الباحث بتقس ، وق
ابطة ة ض ابية ، ومجموع طات الحس ة المتوس ائية اآلتي ات اإلحص ث المعالج تخدم الباح واس

ار  ة، واختب ات المعياري ة، و) ت(واالنحراف وعتي الدراس افؤ مجم ن تك ق م ل للتحق ار تحلي اختب
ودر ار ك دد، واختب احب المتع اين المص ون-التب ات ) K,R-20(-)٢٠( -ريتشاردس اب ثب لحس

ر وقد أظھرت النتائج االختبار التحصيلي،  المجموعة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألث
ع  د جمي دي عن ار البع تويات االختب اءتمس ة،  وج ة التجريبي الح المجموع روق لص غ الف د بل وق

رةالمت دير كبي ة تق اس بدرج ى المقي ة عل راد العين ديرات أف ابي لتق ويوصي الباحث ، وسط الحس
جيعب ى  تش ين عل ي المعلم ة ف داث الجاري تخدام األح دريس اس ن الت ك م د وذل دورات الخالل عق
  .كليات التربية في الجامعات األردنيةالمتخصصين من التنسيق مع بتدريبية لھم ال

  .األحداث الجارية، االتجاھاتق التدريس، طرائ: الكلمات المفتاحية
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Abstract 
The purpose of the present study was to identify the effect of using 

current event teachi9ng method on the achievement of primary 10 grade 
students in the patriotic and Social Studies and their attitudes. Sample 
(N=81) consisted of all students attending the primary 10th grade level at 
AL Hussein Comprehensive Boy Secondary School within Amman First 
Directorate of Education during the academic year( 2011-2012). 
Participants were randomly assigned to control and experimental groups. 
For statistical treatment, the researcher used means, standard deviations, 
and T-test to verify valence of the two groups in the study. In addition, 
multiple ANCOVA, and Kuder-Richardson (KR-20) to calculate 
reliability of the achievement test. Results showed statistically significant 
differences attributed to group effect on all posttest levels in favor of the 
experimental group, with high mean estimate score. The researcher 
recommends motivating teachers to use current events in their teaching 
by holding training courses for them supervised by specialists from the 
education colleges at the Jordanian universities.  

Keywords: Teaching Methods, Current Events, Attitudes. 
 

  مقدمة الدراسة
ية،  اة، سواء في المجاالت السياس يتسم العصر الحالي بتسارع كبير في جميع مجاالت الحي
ة  ة والتربوي ن المؤسسات اإلعالمي ر م ل الكثي ا جع ة، مم ة، أم البيئي أم االقتصادية، أم االجتماعي

ار النا ا تتناقل ھذه األحداث من خالل عرضھا والتحقق من مدى صحتھا ومعالجة اآلث تجة عنھ
ي  ة ف ات الحديث ن االتجاھ ة م داث الجاري ف األح ر توظي ث يعتب اً، حي لباً أم إيجاب ت س واء كان س
تدريس مبحث التربية االجتماعية والوطنية، وذلك لما يتصف به ھذا العصر من تغيرات سريعة، 
ا ئل وما يترتب عليھا من انعكاسات على األفراد والمجتمعات وخاصة في ظل اتساع مجال الوس

لكل من يريد الوصول إلى اإلعالمية في نقل ھذه األحداث، مما جعل العالم قرية صغيرة مكشوفة 
ا جاء وميسراً  المعلومة، وأصبح التواصل واالطالع الثقافي أمراً  ط األحداث  للجميع، ومن ھن رب

داث، وت ذه األح ي ھ ارع ف ر المتس ى تواكب التطور والتغيي ة حت ة التعليمي ة بالعملي ق الجاري حقي
ة تعلم المتزن ية الم ة شخص ي تنمي ا ف مى لھ دف األس تالوي، ( الھ دريسو ).٢٠٠٦الف ن ت  يمك

ً بالدراسات االجتماعية  ة  ھائالً  األحداث الجارية التي تواجه بذلك كما من األحداث المحلية والدولي
ه  علم ويفھم ما يجريتوأن ي ،والعالمية التي ينبغي أن يتواصل الطالب من خاللھا بالعالم من حول

ى  تند عل راره الخاص المس ل يتخذ ق ذا الحد ب د ھ ا، وال يتوقف عن من أحداث ويفكر فيھا ويحللھ
  .أسس علمية بشأنھا
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ات المتحدة  ة في الوالي ةوقد أكد ھذا المنحى المجلس الوطني للدراسات االجتماعي  األمريكي
ة ھو مساعدفبيّ  ،)١٩٩٣(عام  رئيس للدراسات االجتماعي ةة الن أن الھدف ال دراتھم  يلينم طلب ق

ذا  على اتخاذ قرارات منظمة ومعقولة للمصلحة العامة كمواطنين في مجتمع ديمقراطي، ضمن ھ
  (Farris, 2001; Hover & Horue, 2005) .العالم ذو االعتماد المتبادل

ةويعتبر منھاج التربية االجتم اھج الھام ة من المن ذه األحداث و اعية والوطني اول ھ ي تتن الت
ا من دوربا ا لھ ً تربوي اً لدراسة والمعالجة لم ر ا تعلم كبي ا، وي ذه األحداث مع مجرياتھ ط ھ  في رب

ى ال يكون دور الطالب  ة أو سياسية أو اقتصادية حت الطلبة ما يدور حولھم من أحداث اجتماعي
 ً با ادرھا،  مكتس ن مص ا وردت م داث كم ذه األح راً للھ الً و يكن مفك ي  محل نھج علم ق م ا وف لھ

ة في  ،ينطلق من فكر علمي سليمويبتعد عن التحيز أو التعصب  موضوعي وتعد األحداث الجاري
ن  د م اذ العدي ي اتخ ي ينبغ ة الت ايا الجدلي المواقف والقض باً ب داناً خص ة مي ات االجتماعي الدراس
درة  القرارات بشأنھا، فإذا ما أضيف نمط اتخاذ القرار لدراسة األحداث الجارية فإنه سيزيد من ق

اد الطا ى إيج ادرين عل ة ق ك القضايا، وتجعل الطلب تيعاب لتل ة واس ر من مجرد معرف لب إلى أكث
ررة  ين الموضوعات المق عالقة بين األحداث الجارية وعالقتھا بالماضية، بحيث يحقق التكامل ب
واألحداث، ولھذا فھي تنمي مھارة تتبع األحداث الجارية أوالً بأول واختبار وتفسير ما يتوصلون 

رارات بشأن إلي اذ الق الي اتخ ه من التقارير التي يعدونھا عن التطورات والمشكالت الجارية وبالت
  ).٢٠٠٠القرش، ؛ ٢٠٠٤حسين، (الموضوعات التي يدرسونھا 

د و داثتع دريس  األح ي ت ة من المصادر المشوقة ف اتالجاري ة الدراس ك  ،االجتماعي  أنذل
ر وظيف ة أكث ً دراستھا تجعل الدراسات االجتماعي ا ة وارتباط اة ي ع الحي ا من  ،بواق ا يجري فيھ وم

داث ا  ،أح درس أنكم ة لموضوع ال ويق الطلب ن تش د م ا يزي ن الصعب  إذ ،توظيفھ يش  أنم يع
الم الطالب بمعزل عن القضايا  ه أو في الع ي تحدث في مجتمع  المحيطواألحداث والمشكالت الت

ه ب , ب وز للطال ا ال يج ة بم أنومم واد االجتماعي درس الم هي ع حيات ا بواق ن ربطھ زل ع  ،ع
ه  ،وباألحداث والقضايا التي يشاھدھا أو يسمع بھا أو يالحظھا ع في مجتمع ا يق أثر بم والطالب يت

ة معاصرة ،من أحداث جارية ا يواجه  ،وما يمر بالمجتمع من مشاكل اجتماعية وقضايا عالمي كم
تركة ك واء معضالت مش ى الس ورة عل ة والمتط دول النامي ي ال اس ف ةالفقر والن الء  ،البطال وغ

عار وث و ،األس ن الضروري ). ٢٠٠٦ ،خضر( األمراض المستعصيةوالتل رى الباحث م ذا ي ل
ة ا من أھداف ھام ا تشير  ،توظيف األحداث الجارية في تدريس الدراسات االجتماعية، لما لھ كم

ا رة، وجعلھ ايا المعاص ة والقض داث الجاري ل األح رورة تحلي ى ض ة إل ات التربوي واه  الدراس ن
راد المجتمع اآلخرين ،لدراسة الدراسات االجتماعية ة وأف اة الطلب ر مباشر في حي ، لما لھا من أث

ات  دريس الدراس ي ت ة ف داخل المھم د الم رة كأح ايا المعاص ة والقض داث الجاري تخدم األح وتس
ة ل دراس ث تجع ة، بحي تويات والمراحل التعليمي ة المس ى كاف ة عل ا المختلف ة وفروعھ  االجتماعي

ا درست  اده إذا م ا يمكن أن يشعر بافتق الدراسات االجتماعية وتدريسھا نابضتين بالحياة، وھذا م
  ).٢٠٠٠، ومختار والقرش وشحات والقرشي وإبراھيمحميدة (باألسلوب أو الطريقة التقليدية 
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  وأسئلتھا مشكلة الدراسة
وي  ألدب الترب ه ل ة االحظ الباحث من خالل مراجعت ي أجريت حول والدراسات البحثي لت

مشكلة عند المعلمين في استخدامھم لھذه اإلستراتيجية لدورھا في إيصال وجود موضوع الدراسة 
ة  ب التربي ي كت وعات ف ھم للموض ي تدريس ر ف ھولة وييس ة بس ى الطلب ة إل ة المعرف االجتماعي

تالكھم و األساسي، للصف العاشروخاصة والوطنية  ة الم ين ضعف الطلب رفتھم تب ث لألحداومع
ة الصف التي تحيط بھم داخلياً وخارجياً، و رر لطلب اج المق ى المنھ د االطالع عل ين للباحث بع تب

ه وعلى الرغم من تطويره األساسي العاشر  ة وسد الثغرات والفجوات في ين المعرف جود فجوة ب
ي يتضمنھا  والت الم  ىالمحت داث الع تھاوأح ة لمناقش ريض الطلب ور دون تع ي أصبحت تتط  ،الت

ى استخدام ، ووضع الحلول المناسبة لھاوالخارجية شة األحداث الداخلية ومناق ة عل وتدريب الطلب
ا  لوب حل المشكالت مم ة أس ار الطلب ى افتق ك عل ة انعكس ذل ربط المعرف ي ت اطات الت ى النش إل

ة، المتوفرة في محتوى الكتب المدرسية  ى ذكر الحدث  وأصبحتواألحداث الجاري مقتصرة عل
ةالجاري دون منا ه اليومي ة  ،قشته وتوظيفه في حيات ذلك ظھرت مشكلة الدراسة في محاول من ل

ث ل دريس الباح ة الت تخدام طريق ر اس ة أث ة(معرف ة االعتيادي ة، والطريق داث الجاري ي ) باألح ف
د  ا وبالتحدي اتھم نحوھ ة، واتجاھ ة والوطني ة االجتماعي ي التربي تحصيل طالب الصف العاشر ف

  :ابة عن األسئلة اآلتيةإلجابھذه الدراسة  تمثلت
ؤال األول دريس  :الس ة الت تخدام طريق ر اس ا أث ة، (م داث الجاري دريس باألح ة الت طريق

ة ة االعتيادي ر ) والطريق ف العاش الب الص يل ط ي تحص ي ف ة األساس ة االجتماعي ي التربي ف
 والوطنية؟ 

ة األساسي ما اتجاھات طالب الصف العاشر  :السؤال الثاني دريس نحو استخدام طريق الت
 باألحداث الجارية في التربية االجتماعية والوطنية؟ 

  
  أھمية الدراسة

ط الطالب  تيمن أھمية الموضوع التبرز أھمية الدراسة الحالية  ى رب تتناوله، فھي تعمل عل
ةيحدث بما  ة منظم ا بطريق رار  ،حوله من قضايا واحداث ليدرسھا ويحللھ اذ ق ى اتخ ويعمل عل

ه، بشأنھا، فاألحداث الج ذي يعيش في المجتمع ال ادراً  هجعلوارية تعمل على دمج الطالب ب ى  ق عل
ة والسكانية  ة والجغرافي ة الطبيعي ة بالبيئ ات المتعلق اھيم والعالق ائق والمف واعي للحق االستيعاب ال

 ً ً  واالجتماعية والثقافية محليا تعلم فھي ، وعالميا اب تعتبر مصدر من مصادر ال دا الكت األخرى ع
ائل و الماإلوس ة،  ع روءة كالصحف والمجالت العلمي ة والمق موعة والمرئي ث المس تتضمن حي

ارف ذات  رالكثير من المعلومات والمع ال  األث ارةفي الفّع ا في نفوس  إث ينم زھم  ،المتعلم وحف
تعلم  ى ال تخدام وعل ف الاس ارمختل ارةمھ ة مھ وس  ات وخاص ة النف ي تربي ا ف ل، ودورھ التحلي

  .وصقلھا وتھذيبھا

دري أن ا ت اب المدرسي وربطھ ي يتضمنھا الكت س المشكالت المعاصرة والموضوعات الت
ة وجذب حماسة ودافعية  ثيرسي ،الجارية باألحداث م مختلف موضوعات الطلب اھھم نحو تعل انتب
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ى ، والتربية االجتماعية والوطنية ة عل ل تعمل األحداث الجاري ر والتحلي ى التفكي درة عل ة الق تنمي
ول المناسبة  ،ومواجھة العديد من المشكالت التي تواجھھمت بين الموضوعاوالربط  ووضع الحل

ا يمّ  ة لتلك المشكالت، مم ي تحدث في المجتمع من كن الطلب رات الت تيعاب التطورات والتغي اس
ارجي، الم الخ داخلي والع فاء ال ة  وإض ى دراس ة عل وة والمتع ة والق كالحيوي وعاتال تل  ،موض

درعند العلمية وجعلھا ذات فائدة  ة ق ز  تھمطلبة، وتنمي د والتمي ل الناق ليم والتحلي ر الس ى التفكي عل
يلھم نحو  ،بين الحقائق الثابتة وإكسابھم الحس االجتماعي واالتجاھات االيجابية نحو المجتمع، وم

  .قراءة الصحف والمجالت واالستماع إلى مختلف وسائل اإلعالم وتوظيفھا في حياتھم اليومية
  

  محددات الدراسة
  :د نتائج ھذه الدراسة في ضوء ما يلي تتحد

  
  بشريال حددالم

ى  ة عل ذه الدراس يم اقتصرت ھ ة والتعل ة التربي ي مديري طالب الصف العاشر األساسي ف
  . لمنطقة عمان األولى

  
  مكانيال حددالم

ذه  − املة اقتصرت ھ ين الش ة الحس ن مدرس ي م ر األساس ة الصف العاش ى طلب ة عل الدراس
  .الثانوية للبنين

 .األساسيھذه الدراسة على مبحث التاريخ للصف العاشر  اقتصرت -
  
  نيازمال حددالم

  ).٢٠١١/٢٠١٢( للعام الدراسيالفصل الدراسي الثاني تمت الدراسة خالل 
  

  المحدد اإلجرائي
ا ات أدوات القي ى صدق وثب ام اقتصرت أداة الدراسة عل ي ق ي الدراسة الت س المستخدمة ف

 .ر تحصيلي، ومقياس اتجاھاتبإعدادھا، وتتمثل في اختبا الباحث
 

 التعريفات االصطالحية واإلجرائية
  :اسية التي عرفت على النحو التاليتضمنت الدراسة مجموعة من المصطلحات األس
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  طريقة التدريس
ى ال يھ ة إل ة توصيل المعرف ةذلك الفرع من العلم الذي يبحث في كيفي ةبصورة فعّ  طلب  ،ال

  .بشكل متوازنوإنماء قدراتھم وتحسين مھاراتھم 

  األحداث الجارية
ة  ة المرتبط ة والعالمي ة والوطني انية المحلي ية واإلنس كالت السياس ايا والمش ي القض ھ

التي حدثت في وبموضوعات كتاب التربية االجتماعية والوطنية لطلبة الصف العاشر األساسي، 
دث ت تحدث أو توشك أن تح ا زال ا المعاصر أو م ع زمنن ر بواق ا مساس كبي تعلم وھي  ولھ الم

  .قضايا ذات نھايات مفتوحة

  تحصيلال
اس مستوى تحصيلھم لالباحث  أعدهالذي واختبار التحصيل  علىالطلبة تحصيل ج تانھو  قي

  .في مبحث التربية االجتماعية والوطنية

  األساسي طالب الصف العاشر
) ١٦-١٥(ين تتراوح أعمارھم ما بيدرسون في تلك المرحلة وھم مجموعة من الطلبة الذين 
  .سنة وطبقت أدوات الدراسة عليھم

  التربية االجتماعية والوطنية
ة  ة الوطني ة االجتماعي اب التربي ة(كت ة والمدني ة الوطني ا، التربي اريخ، الجغرافي رر ) الت المق

اريخ في الدراسة للفصل الدراسي سعلى طلبة الصف العاشر األسا اب الت ي، وعينة الدراسة كت
  ).م٢٠١١/٢٠١٢(اسي عام الدرلل الثاني

  االتجاھات
ي  ا ھ ة باعتبارھ داث الجاري و األح رد نح اعر الف ة محصلة مش ن حال ؤ م تعداد والتھي االس

ي ر األساس ة الصف العاش دى طلب ة ل لوكي المنتظم الي والس ي واالنفع ي  ،العقل ل ف ي تتمث والت
ي يحصل وتقاس بالاألحداث الجارية،  مبادئاستجاباتھم بسلوك القبول أو الرفض وفق  عالمة الت

  .عليھا الطالب على مقياس االتجاھات المعدة لھذه الغاية
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  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

  اإلطار النظري :أوالً 
  

  مفھوم األحداث الجارية
ا دة أبرزھ ميات ع ت مس وي تح ي األدب الترب ة ف داث الجاري وعات : وردت األح الموض

ة،  ائل الجاري ة، والمس داثالجاري اريال واألح اريخ الج ائل المعاصرة، والت ة، والمس ذا ، جاري ل
ة،  ا مجموعة عرّ وتعددت اآلراء حول تعريف األحداث الجاري القضايا والمشكالت من فت بأنھ

داث ت س واألح واء كان ي الحاضر س ع ف ي تق ك الت ب، أو تل د القري ت باألم ي وقع ية، أم الت ياس
ةاقتصادية، أو اجتماعية، أم علمية، أم دينية، أم ب  يئية، أم في أي مجال من مجاالت الحياة المختلف

بأنھا كل ما يحدث ) ٢٠٠٢( فھا مرعي والحيلةويعرّ ، )٢٠٠٠؛ حميدة وآخرون، ٢٠٠٥الجمل، (
ي  ر ف ا أث ون لھ ة، ويك ة والعالمي ة والقومي ة والوطني تعلم المحلي ة الم ي بيئ ة ف رات يومي من متغي

 ً ً  اتجاھات األفراد ومناشطھم ثقافيا ً  واقتصاديا ي حداث األ فھي مجموعة من .واجتماعيا وقعت الت
ه ال ذي يعيش في ردبالماضي القريب وال تزال آثارھا قائمة، وتؤثر على المجتمع ال ى ف اًء عل ، وبن

ل  ب، وتمث اة الطال ع حي اط بواق ا ارتب ة الحدوث، لھ تقبلية قريب آثارھا يمكن أن يستنتج أحداث مس
  .و القومي أو العالميأكثر من مستوى، حيث المستوى المحلي أ

  
  أھداف تعليم األحداث الجارية

ى ھاوفق معايير اختياروتبرز  ة إل ة  في الدراسات االجتماعي رة المعلومات العام توسيع دائ
ى المشكالت والقضايا الرئيسة ا  ،عند الطلبة من خالل مساعدتھم في التعرف عل وإدراك آثارھ

ة متكا ابھم معرف ى إكس ؤدي إل ا ي اتھم مم ي حي ك ف م تل ة لفھ ة الالزم ادر المتنوع ن المص ة م مل
ً  ،المشكلة بشكل حقيقي بمتغيرات األمور واألحداث في  يجعل الدراسات االجتماعية أكثر ارتباطا
 ً ا ة محلي اة اليومي ً  الحي ا ً  وقومي ا رون، ( وعالمي دة وآخ ارة الدافعي، و)٢٠٠٠حمي ة روح  ةإث وتنمي
الحة  ة الص ك المواطن دھم وذل دھم باب عن ة تزوي ة لتنمي ارات الالزم ات والمھ ة واالتجاھ لمعرف

ة وا ة والنقدي دراتھم العلمي تقبلھم، وق ي صنع مس اركة ف ة للمش ة لفكري اركة االجتماعي ة المش تنمي
ائقين، وللمتعلم ين الحق ز ب ليم والتميي ر الس ى التفكي درة عل ار المصادر  ،الق ى اختي درة عل والق

ة ة للمعلوم تعلمو ،الموثوق ارة الم ة مھ ار  تنمي ة األخب راءة ومتابع ي الق ةف ة  المحلي   والعالمي
واردة في ضوء اآلراء ام ال ادة النظر في األحك تنباط التعميمات وإع ه، واس ا في حيات  وتوظيفھ

Ediger, 2003) ؛ (Parker, 2001.  

ة رى مرعي والحيل ا ت) ٢٠٠٢( وي اعد أنھ ي س ليمة ف ة س ة تربي ة الطلب وعي وتربي تنمي ال
ادة وتسھم ، واالجتماعية واالقتصادية بالمشكالت السياسية ة م في جعل مادة الدراسات االجتماعي

ا يجري  ة مع م ه الطلب نابضة بالحياة، ولھا ارتباط وثيق بمحيط وبيئة الطلبة حيث تربط ما يتعلم
اء آراء حولھم من أحداث تؤثر في حياتھم ، وتنمي عندھم المقدرة على التحليل والنقد والتغيير وبن
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تقبلية  الميمس ي والع تمعھم المحل ي مج ونھا ف ي يعيش ايا الت كالت والقض ن المش ر م  لكثي
(Libresco, 2003).  

  
  معايير اختيار األحداث الجارية

 ً ة ھائالً  يواجه المعلم كما ا في الموقف التدريسي، ولكن  من األحداث الجاري يصعب تناولھ
بالمحتوى ومجتمع وواقع الطلبة، ينبغي عليه أن يختار الحدث المناسب للموقف التعليمي ويربطه 

 ً ة، ومن وھذا االختيار ليس عشوائيا ات التربوي ، وإنما ينطلق من معايير اتفقت عليھا معظم األدبي
  .)٢٠٠٠( حميدة وآخرونو )٢٠٠٥( الجمل :ھذه المبادىء والمعايير ما ورد في

  المالئمة
ابقة، وموضوع  راتھم الس ة، وخب توى نضج الطلب دث لمس ة الح ي، مالئم اب المدرس الكت

ات كاف ى معلوم وي عل تواھم التحصيلي، ويحت ه، وأن يومس ع جوانب ن جمي الج الموضوع م ة تع
 ً   .بين الطلبةمن المصطلحات الصعبة غير المألوفة، ويراعي الفروق الفردية  يكون خاليا

  الصدق
 ً يس مجرد رأي،  أن يكون الحدث صادقا المي، ول ي واالقليمي والع ى المستوى المحل أو عل

ل  اة قب ادة المنتق د من صدق الم ة الكفء التأك إشاعة، أو دعاية، وعلى معلم الدراسات االجتماعي
ي  اب المدرس عى الكت ي يس ر أو اآلراء الت ة النظ بان وجھ ي الحس ع ف ة، وأن يض ديمھا للطلب تق

  .إلظھارھا أو إثباتھا والتعبير عنھا، ومن ھنا يجب اختيار األحداث من مصادر موثوقة

  ةاألھمي
ع رد والمجتم ة للف ة والعالمي ة واالقليمي تويات المحلي ى المس اة عل ة األحداث المنتق  ،أي أھمي

ل والدراسة ه بالتحلي اره وتناول تم اختي ذي ي ة  ،بحيث يكون الحدث الجاري ال در من األھمي ه ق ل
  .بحيث يستحق الدراسة

  األثر
راد وال ى األف ار ملموسة عل ارة آث دول، أن يكون لمادة الحدث المخت األحداث كجماعات وال

ة،  المتوقعة بالحروب والكوارث الطبيعية، والخالفات بين الدول، أو يتعلق بانتشار أمراض معين
أو تحوالت سياسية واقتصادية واجتماعية يكون لھا أثر في حياة الطلبة سواء في الوقت الحاضر 

بب م مس ة األحداث وفھ ى متابع ة عل اعد الطلب ذا يس تقبل، وھ ة أو المس ائج المترتب ؤ بالنت اتھا والتنب
  .عليھا مستقبالً 
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  الحداثة
ة  ىينبغي عل ة المحلي ي تحدث في البيئ التطورات الت ة واطالع ب ى دراي المعلم أن يكون عل

ين  والعالمية، وذلك حتى يستطيع أن يختار الحدث المناسب الذي لم يتم تناوله في الكتاب المقرر ب
  .أيدي الطلبة

  لاالرتباط بالمستقب
ة  دى الطلب ي ل ث تنم ة، حي داث الجاري داف األح م ألھ ن خالل إدراك المعل ك م ق ذل ويتحق

ا  تقبلية محلي ائج والتطورات المس دمات والنت ين المق ربط ب ؤ وال م والتنب ى الفھ درة عل ً الق ا  وإقليمي
 ً   .، بحيث يكون لتأثير الحدث انعكاس على واقع حياة الطلبة ومجتمعھموعالميا

  نوعية المصدر
لى المعلم عند انتقائه المعلومة المتعلقة بالحدث ان يدقق في مصدرھا، سواء كانت صادرة ع

ى  د عل ي بالتأكي ذا يعن ات، وھ اء الثق اء أو العلم االت األنب ا أو أحد وك عن جھة رسمية موثوق بھ
  .أخذ المعلومة من مصادرھا األصلية

  االستمرار
د االستمرارية في الحدث بح وفير بع ة، أو قضية ويتمثل في ت ادة الحدث حادث الج م يث تع

  .مستمرة، وتكشف عن اتجاھات عامة

  التعدد في وجھات النظر
ادة  اول م ددة تتن ى وجھات نظر متع ة حيث تشمل عل ينبغي أن تتصف مادة الحدث بالجدلي

اح  ة، بحيث يت ير والعرض والمناقش مالحدث بالتفس ة،  لھ ى اآلراء المختلف الفرصة لالطالع عل
بين الحقائق واآلراء ووجھات النظر واالراء الموضوعية، واآلراء الفرضية بما يتحقق  والتفريق

راھين واضحة أمع األھداف التي يسعى الكتاب المدرسي لتوضيحھا وت ة وب دھا في ضوء أدل كي
  .ومحددة

  .أن ترتبط مادة الحدث باألھداف المنشودة من تدريس الدراسات االجتماعية
 

  ةمصادر األحداث الجاري
ا  ة ومنھ داث الجاري دريس األح ي ت ا ف ن الرجوع إليھ ي يمك ن المصادر الت د م اك العدي ھن

  ).(Farris, 2001 وفارييس )٢٠٠٦( نبھانو )٢٠٠٥( الجمل :ماورد في

  .الصحف اليومية واألسبوعية، والمجالت الثقافية، والدوريات العلمية -

  .الرحالت التعليمية الميدانية -

  .البيئة المحلية -
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  .ات العلمية العالمية والمحلية، والمحاضرات العامةالمؤتمر -

  .الكتب والمراجع -

  .اإلذاعة ومحطات التلفاز األرضية والفضائية -

  .وسائل االتصال الحديثة، مثل شبكة االنترنت -

ل  دنيوال نغف ع الم ات المجتم ة، ا( مؤسس ات الخيري ر ولجمعي ة وغي ات الحكومي المؤسس
ة، وليالمح المسؤولينمقابلة ، و)الحكومية م حول أحداث معين اس ين لسماع آرائھ رصد آراء الن

  .واالشاعات التي تدور بينھم حول أحداث معينة، بغرض استخالص الدالالت منھا
  

  مداخل تدريس األحداث الجارية
مختلفة ومتعددة الستخدام أن ھناك مداخل ) ٢٠٠٠( وحميدة وآخرون )٢٠٠٥( يرى الجمل

  : ذه المداخل ھياألحداث الجارية في التدريس وھ

  المدخل المباشر
ذا  دف ھ ن الحصص، ويھ ة م رة زمني ي فت اج ف ن المنھ ة ع ه منعزل داث في يم األح تم تعل ي

ة مباشرة من خالل تخصيص  لبةالمدخل إلى تنمية وعي الط ة بطريق بالقضايا واألحداث الجاري
ً تخصيص من الحصة أو  ءجز ى الساحة المطروحة  واألحداثلتناول القضايا  حصة أسبوعيا عل

  .وأھداف المنھاج ،المرتبطة بموضوع

  المدخل غير المباشر
رر بشكل عرضي من خالل ربط اج المق ة كمساعد للمنھ ا وفيه يتم تعليم األحداث الجاري ھ

درس  وع ال به لبموض ه الش ان أوج ية، وبي رة والماض ة الحاض داث الجاري ين األح ة ب لمقارن
  .دراسية أكثر داللة ومعنى في حياة الطلبةواالختالفات بينھما، مما يجعل المادة ال

  المدخل الشامل
وفي ھذا المدخل يقوم المعلم بالتخطيط واالعداد المسبق في تنظيم المادة الدراسية كي تتفق 

ادة الدراسية  متكامالً  مع األحداث الجارية فتكون جزءاً  ة الم معھا، كما أن ھذا المدخل يسلم بأھمي
ات األمور واألحداث والقضايا التي يحتويھا المنھاج ويع م مجري تبرھا خلفية وقاعدة أساسية لفھ

  .في الوقت الحاضر
  

  خدام األحداث الجارية في التدريسالصعوبات التي تواجه است
ات  دريس الدراس ي ت تخدامھا ف ول دون اس ددة تح عوبات متع ة ص داث الجاري ه األح تواج

 الجملو )٢٠٠٦( خضرو )٢٠١٠( فحةما ورد في طالكاالجتماعية ومن أبرز ھذه الصعوبات 
)٢٠٠٥:(  
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  .الخوف من رد الفعل غير المشجع من المدرسة والمجتمع −

  .عند المعلمين الخوف من نقص المعرفة عن األحداث الجارية −

−  ً   .األمنية من المضايقات تردد المعلم في معالجة المشكالت ذات الطابع السياسي، خوفا

ات المعم − ام االمتحان مت بنظ زام الص اب الت وعات الكت ى موض ز عل ذي يرك ه، وال ول ب
  .المدرسي دون غيرھا

ة،  − داث الجاري دريس الح ة لت ارات الالزم ن المھ ر م ي كثي ين ف درة بعض المعلم ضعف ق
  .كمھارة الحوار، وإدارة النقاش داخل الغرفة الصفية المناسب للحدث الجاري

ل − ا من قب ين ضعف إدراك العالقة بين البيئة المدرسية وما يحيط بھ ات  ،بعض المعلم والھيئ
 .اإلدارية في المدارس

تنوعت نظرة الباحثين إلى مفھوم االتجاه وطبيعته، فمنھم من وبخصوص االتجاھات فقد 
نظام تقييمي ثابت بصورة نسبية، يتمثل في ردود فعل عاطفية تعكس : يرى أن االتجاه ھو

تعداد أو تھيؤ نفسي وعقلي عصبي اس"بأنة ) ٩٢ص ،١٩٨٢(وعرفھا اللقاني  ،المفاھيم التقييميه
ً نحو أفراد أو أشياء  ً أو سلبا مكتسب يتعلمه الفرد من خالل خبراته السابقة بجعله يستجيب إيجابا

ويتفق ". أو موضوعات، أو مواقف أو مشكالت أو رموز في البيئة والتي تثير فيه ھذه االستجابة
حالة من االستعداد : "ھو الذي يتلخص بأنهالعديد من الباحثين على تبني تعريف شامل لالتجاه، و

  ).٢٠٠٦الكساب، ( أو التأھب العصبي والنفسي، والميل الفطري تنتظم من خالله خبرة الفرد
  

  الدراسات السابقة: ثانياً 
ر من مواد في تدريس االستراتيجية ألھمية  نظراً  تم الكثي التربية االجتماعية الوطنية، فقد اھ

اح ويين بدالب در ثين والترب رت القوي ث أج تھا حي ر ) ٢٠٠٧(راس ي أث ى تقص دفت إل ة ھ دراس
دريس  ق ت الث طرائ تخدام ث اة(اس اوني، والمحاك تعلم التع ائية، وال داث ) االستقص توظف األح

ة  ي مبحث التربي رار ف اذ الق ارات اتخ ابھم مھ امن واكتس ة الصف الث ي تحصيل طلب ة ف الجاري
ة ) ٢٧٣٢(من  الوطنية والمدنية، حيث تكون مجتمع الدراسة دارس الحكومي طالباً وطالبة من الم

ام الدراسي  ا للع واء الرمث يم لل ة )٢٠٠٧/ ٢٠٠٦(التابعة لمديرية التربية والتعل ار عين م اختي ، وت
ار تحصيلي ) ٢٠٠(عشوائية تكونت من  طالباً وطالبة موزعين على ثالث شعب، وتم إعداد اختب

رار تكون من فق) ٣١(من نوع االختبار المتعدد تكون من  اذ الق ارات اتخ ار لمھ ) ٤٠(رة، واختب
ى  فقرة، وقد أظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط تحصيل الطلبة تعزى إل
ل  اة في مقاب الطريقة ولصالح الذين درسوا بطريقة التعلم التعاوني، والذين درسوا بطريقة المحاك

ى الذين درسوا بالطريقة االستقصائية، ووجو رار تعزى إل اذ الق د فروق في اكتساب مھارات اتخ
  .التفاعل بين الطريقة والنوع االجتماعي ولصالح الطالبات اللواتي درسن بالطريقة االستقصائية
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ايير ) ٢٠٠٧( وھدفت دراسة المومني ة مطورة وفق مع ر وحدة تعليمي ى الكشف عن أث إل
ة الصف اختيار األحداث الجارية واختبار فاعليتھا في التحص دى طلب أملي ل ر الت يل وتنمية التفكي

م إعداد  التاسع األساسي في مبحث التربية والوطنية واتجاھاتھم نحوھا، ولتحقيق ھدف الدراسة ت
قائمة لمعايير اختيار األحداث الجارية وتطوير وحدة تعليمية مطورة وفق ھذه المعايير وتم إعداد 

ن  ون م ار تحصيلي مك وع ) ٢٠(اختب ن ن رة م ر فق ار للتفكي وير اختب دد، وتط ن متع ار م االختي
اس ) ١٠(مشكالت تضمنت ) ٦(التأملي والذي يتكون من  م إعداد مقي ى كل مشكلة، وت أسئلة عل

ن  ة م ة الدراس ت عين ث تكون ات، حي اس االتجاھ ع ) ١٤٠(لقي ن الصف التاس ة م اً وطالب طالب
ام الدراسي  ون للع ى )٢٠٠٦/٢٠٠٧(األساسي في المدارس التابعة لمحافظة عجل ، موزعين عل

مدرستين تم اختيارھم بالطريقة العشوائية البسيطة، وتم اختيار شعبتين من كل مدرسة عشوائياً، 
ة إحصائية في  روق ذات دالل ائج الدراسة وجود ف ة واألخرى ضابطة، كشفت نت واحدة تجريبي

ار البعدي تعزى أل ى االختب وعتين عل ة المجم ين درجات طلب ر المجموعة مستوى التحصيل ب ث
ين عدم  ة، وتب ة المجموعة التجريبي ة لطلب ولصالح المجموعة التجريبية، ووجود اتجاھات ايجابي
وع  ر الن زى لمتغي ائية تع روق إحص ود ف اعي، ووج وع االجتم ر الن زى لمتغي روق تع ود ف وج

  .االجتماعي ولصالح اإلناث

ة معرفة أثر استخدام التقارير القصي) ٢٠٠٥(وھدفت دراسة الجاف  رة مع األحداث الجاري
اريخ، تكونت  ادة الت في تنمية التفكير الناقد لدى طالبات الصف الثالث معھد إعداد المعلمات في م

طالبة درست ) ٣٢(المجموعة التجريبية : طالبة وزعت على مجموعتين) ٦٤(عينة الدراسة من 
ة ) ٣٢(جموعة الضابطة مادة التاريخ باستخدام التقارير القصيرة مع األحداث الجارية، والم طالب

ار   -واطسون(ودرست بالطريقة االعتيادية، وقد أعد الباحث اختبار للتفكير الناقد في ضوء اختب
ع ) ٥١(موقف شمل ) ١٧(تكونت من ) جالسر رة بواق د أظھرت ) ٣(فق ف، وق رات لكل موق فق

ية التفكير الناقد في نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتي الدراسة في تنم
  .االختبار البعدي ولصالح المجموعة التجريبية

ة ) ٢٠٠٢( الخوالدةوأجرى  دراسة ھدفت إلى معرفة أثر توظيف األحداث الجارية في تنمي
ي  ر األساس ة الصف العاش دى طلب د ل ر الناق ارات التفكي ة مھ ت عين اريخ، وتكون ي مبحث الت ف

ً ) ٢٢٤(الدراسة من  ة وضابطة، واحدة درست  تم ،وطالبة طالبا وعتين تجريبي تقسيمھم في مجم
ار دة اختب تخدم الخوال ة، واس ة التقليدي رى بالطريق ة واألخ داث الجاري تخدام األح ون ( باس واطس

روق) جالسر ائج وجود ف ة للتفكير الناقد وقام بتطويره وأظھرت النت إحصائية لصالح  ذات دالل
ارات التف دالمجموعة التجريبية في كل من مھ ر الناق روق و ،كي ً وجود ف ة إحصائيا في درجة  دال

  .استخدام األحداث الجارية فيالفعالية 

ي  رى الكعب ع ) ٢٠٠٢(وأج ة م داث الجاري تخدام األح ر اس ة أث ى معرف دفت إل ة ھ دراس
ا ادة الجغرافي ع في م دى طالب الصف الراب د ل ر الناق وتألفت  ،التقارير القصيرة في تنمية الفتكي

ة  ن العين ً  )٦٠(م ا وعتين طالب ى مجم موا إل ن : قس ت م ة وتكون ة التجريبي ً ) ٣٠(المجموع ا  طالب
والمجموعة الضابطة تكونت  ،استخدمت األحداث الجارية مع التقارير القصيرة في تدريس المادة

ً ) ٣٠(من  ا ة اال طالب ارعتياداستخدمت الطريق د استخدم اختب دريس، وق ة في الت د  اً ي ر الناق للتفكي
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ة ) ٩٩(تكون من  فقرة، ويقيس خمس قدرات للتفكير الناقد وكانت فقراته تضم موضوعات حياتي
نتائج  وأبرزت ،تم تطبيق االختبار على مجموعات الدراسة قبل التجربة وبعدھا ،وجغرافية عامة

تخدام  ي درست باس ة الت ة التجريبي ة إحصائية لصالح المجموع روق ذات دالل ود ف ة وج الدراس
ة األحداث الجارية مع ال ھا بالطريق ي درست نفس ل المجموعة الضابطة الت تقارير القصيرة، مقاب

  .التقليدية في اختبار التفكير الناقد البعدي

إلى زيادة وعي الطلبة من  (Prevuzanak, 1997) وھدفت الدراسة التي أجراھا بريفزنك
ة دة األمريكي ات المتح ي الوالي ة ف داث الجاري دھم باألح راض تحق ،خالل تزوي داف وألغ ق أھ ي

ة ى استجابات المسح لمختلف المجموعات الضابطة والتجريبي اء عل اس بن اء مقي  ،الدراسة تم بن
ذه االستجابات وي : (حيث شملت ھ از الترب ة، اإلعالن، التلف ات التربوي ة، التقني األحداث الجاري

وعي توقد اعتمد ،)التعليمي، وسائل القراء والكتابة م ا ،الدراسة التصميم الن ة حيث ت ار عين ختي
لفانيا ة في الشمال الشرقي من بنس ة الواقع دارس الثانوي  ،الدراسة بشكل ھادف وغرضي من الم

ة األولىوأظھرت النتائج حصول القناة   ،على نجاح كبير في زيادة وعي الطلبة باألحداث الجاري
ات رات ومراجع ى تغيي ة إل ى بحاج اة األول يق القن وى وتنس ة ،وأن محت ة الطلب ر  وأن غالبي غي

امج في شكله الجاري دريس األحداث )الحالي( مھتمين بالبرن اءة لت دربون بكف ين م ، وأن المعلم
  .الجارية ومناقشتھا في المناھج

ى بدراسة  (Lentnek, 1997)وقام لنتنك  في الواليات المتحدة األمريكية بدراسة ھدفت إل
ة تحويل الجريدة إلى أداة تعليمية ودراسة آثار دمجھا في المنھ اج المدرسي وذلك من خالل مقارن

ة الصف  ة الدراسة من طلب معرفة الطلبة لألحداث الجارية ومھارات التفكير الناقد، وتكونت عين
وعتين  ى مجم ة إل م الطلب ث قس ا، حي ة جورجي ي والي ي ف امس األساس ة الخ ة تجريبي مجموع

استخدمت الصحف الرسمية المعدة للتعليم، والمجموعة الضابطة والتي لم تستخدمھا حيث أكدت 
 ً اه  النتائج أن الطلبة الذين استخدموا الصحف الرسمية المعدة للتعليم يوميا كان لديھم وعي أكثر تج

ً  ،األحداث الجارية وفكر ناقد أقوى ا ً  وأظھرت أيضا موقف ا وى  ايجابي اه الصحف من أولئك أق تج
  .الطلبة الذين لم يستخدموا ھذه الصحف

درمان  بدراسة  (Linnenbrink & Anderman, 1995)فيما قام كل من لينينبرينك وان
ة  ار والدافعي ة واالتجاھات نحو األخب حول مدى امتالك الطلبة المعرفة المتعلقة باألحداث الجاري

رة) ٥٣(لمعرفة األحداث الجارية مكون من  تباراً وقد استخدمت الدراسة اخ ،لمعرفة األخبار  ،فق
ة الدراسة من نوع الصح والخطأ، واستبانة لقياس الدافعية  ة، وتضمنت عين تجاه األحداث الجاري

)٤٥ ( ً ة من  ،مدارس للمرحلتين المتوسطة والثانوية) ٧(من  طالبا ة من الطلب ار عين م اختب ا ت كم
ة مساھمة درصفين من إحدى المدارس من خالل مقابل م حول كيفي ة  األحداث ةساة المعل الجاري

ة داث الجاري تخدام األح دافھم الس دروس، وأھ الل ال ذين  ،خ ة ال ى أن الطلب ائج إل ارت النت وأش
داث  ة األح ار معرف ي اختب ل ف تجابة أق ديھم اس ل ل كل قلي ار بش رأون األخب از ويق اھدون التلف يش

ار  ،ياس الدافعيةومقياس االتجاھات نحو األخبار ومق ،الجارية ذين يشاھدون األخب ة ال بينما الطلب
  .ويقرأونھا بشكل أكثر لديھم استجابات أكبر في تلك المقاييس
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  التعقيب على الدراسات السابقة
ات  ن المالحظ دد م ث لع ل الباح ابقة توص ات الس ى الدراس الع عل الل االط ن خ م

أھمية موضوع الدراسة  إلىبية واألجنبية واالستنتاجات منھا اتفقت غالبية الدراسات السابقة العر
اوخاصة  اتھم نحوھ ى التحصيل واتجاھ ا عل ة وأثرھ داث الجاري ة األح ة  طريق دة كدراس الخوال

  .)٢٠٠٧(مني والم، دراسة )٢٠٠٢( الكعبيودراسة  ،)٢٠٠٢(

ين أن استخدام  ى من خالل مراجعة الدراسات السابقة تب ة تعمل عل ة األحداث الجاري طريق
ادة و ولھمزي دور ح ي ت ة الت داث الجاري ة باألح ي الطلب ة ع در  كدراس ة ،)٢٠٠٧(القوي  ودراس
   (Prevuzanak, 1997) بريفزنك

ى  ات عل ض الدراس زت بع تخدم رك ة اس ث التربي دريس مبح ي ت ة ف داث الجاري األح
ً  ،)٢٠٠٧(مني وودراسة الم ،)٢٠٠٢(كدراسة الكعبي  االجتماعية والوطنية ا ة  وانطالق من أھمي

ا  الطرق انه تطرق إلى استخدامع الدراسة باعتباره موضو د عليھ يم والتي يعتم ة في التعل الحديث
تعلم، يم وال ة التعل ي عملي م ف ب والمعل ا إذ  الطال ي أنھ ات الت ة عن الدراس ة الحالي ف الدراس تختل
دف ا تھ ي أنھ ال ف ذا المج ي ھ ت ف ى أجري ة  إل دريس معرف ة الت تخدام طريق ر اس داث (أث باألح

ةةالجاري ة االعتيادي ة ) ، والطريق ة االجتماعي ي التربي ر ف ف العاش الب الص يل ط ي تحص ف
  .والوطنية، واتجاھاتھم نحوھا

  
  الطريقة واإلجراءات

  
  منھجية الدراسة وإجراءاتھا

ً  فما يلي ي استخدمھا الباحث للطريقة وصفا ته، في واإلجراءات الت ً  دراس ا  بمجتمع وتعريف
ا، الدراسة ا، لمستخدمةا واألدوات وأفرادھ ة فيھ ا، وكيفي ا، بنائھ د وإجراءات تطبيقھ  من والتأك
ا، صدقھا ى إضافة وثباتھ ة وصف إل ي اإلحصائية الطريق ل استخدمت الت ات، في تحلي  البيان

  .النتائج واستخالص
  

  الدراسة مجتمع
ة األساسي مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف العاشر  تكون ة والفي مديري يم التربي تعل

الغ عددھم  لمنطقة ى، والب ان األول ً ) ٤١٠٦(عم ا ام الدراسي طالب ك للع ، )م٢٠١٢-٢٠١١(، وذل
  . ، قسم التخطيطعمان األولىلمنطقة تعليم التربية والحسب إحصاءات مديرية 

  
  الدراسة أفراد

املة األساسي شعبتين من طالب الصف العاشر  باختيارقام الباحث  من مدرسة الحسين الش
ين،  ة للبن ددھم الثانوي الغ ع ً ) ٨١(والب ا ً طالب وائيا وعتين عش ى مجم يمھم إل ث بتقس ام الباح : ، وق
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ق  ھا وف م تدريس ة ت ة تجريبي ة، ومجموع ة االعتيادي ھا بالطريق م تدريس ابطة، وت ة ض مجموع
ل  ان عم ن مك ا م ك لقربھ ة؛ وذل ذه المدرس ار ھ م اختي د ت ة، وق داث الجاري تعلم باألح ة ال الطريق

م الت اون معل ث، وتع ديا الباح ث أب ث، حي ع الباح ة م دير المدرس ة وم ة والوطني ة االجتماعي ربي
راد ) ١(استعدادھما لتقديم كل التسھيالت لتطبيق إجراءات الدراسة، والجدول رقم  ع أف ين توزي يب

  .عينة الدراسة حسب المجموعة

  .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المجموعة : )١(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  المجموعة
 %٤٨٫١٥  ٣٩  المجموعة الضابطة
 %٥١٫٨٥  ٤٢  المجموعة التجريبية

 %١٠٠٫٠٠  ٨١  المجموع
  

  تكافؤ مجموعتي الدراسة
ة  ي التربي يلياً ف اراً تحص ق اختب ام الباحث بتطبي ة، ق وعتي الدراس افؤ مجم ن تك ق م للتحق

م استخراج المتوسطات ق إجراءات الدراسة، وت دء بتطبي ل الب ابية  االجتماعية والوطنية قب الحس
ة، الضابطة(حسب المجموعة " ت"واالنحرافات المعيارية، ونتائج اختبار  ، والجدول )التجريبي

  .يبين ذلك) ٢(

حسب المجموعة على " ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار  : )٢(جدول 
  .مستويات االختبار التحصيلي القبلي

لمتوسطا  العدد المجموعة مستويات االختبار
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
  الحرية

الداللة 
  اإلحصائية

  التذكر
الدرجة العظمى 

 )٢٥(من 

٨٫٥٤٢٫٦٤ ٣٩الضابطة
 ٣٫٠٠ ٨٫٣٧ ٤٢ التجريبية ٠٫٧٨٥ ٧٩  ٠٫٢٦٩

 الفھم واالستيعاب
الدرجة العظمى 

 )٢٥(من 

٧٫١٦٤٫٦٥ ٣٩الضابطة
 ٤٫٦١ ٧٫٢٤ ٤٢ التجريبية ٠٫٩٣٤ ٧٩  ٠٫٠٧٧

  التطبيق
الدرجة العظمى 

 )٢٥(من 

٦٫٥٥١٫٦٨ ٣٩الضابطة
 ٢٫١٠ ٦٫٤٧ ٤٢ التجريبية ٠٫٨٦٧ ٧٩  ٠٫١٨٩

 ما بعد التطبيق
الدرجة العظمى 

  )٢٥من 

٦٫٠٢٤٫٩٠ ٣٩الضابطة
 ٤٫٨٢ ٥٫٩٤ ٤٢ التجريبية ٠٫٩٤٢ ٧٩  ٠٫٠٧٤

 االختبار الكلي
الدرجة العظمى 

 )١٠٠(من 

٢٨٫٢٧٧٫٦٦ ٣٩ةالضابط
 ٧٫٤٨ ٢٨٫٠٢ ٤٢ التجريبية ٠٫٨٩٧ ٧٩  ٠٫١٤٨
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ة اإلحصائية ) ٢(يتبين من الجدول  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل
)α  ≥يلي ) ٠٫٠٥ ار التحص تويات االختب ى مس الب عل درجات الط ابية ل طات الحس ي المتوس ف

ر المجم زى لمتغي ي تع ل القبل ار كك ة واالختب ة(وع ابطة، وتجريبي افؤ )ض ى تك ير إل ا يش ، مم
  .مجموعتي الدراسة قبل تطبيق إجراءاتھا

  
  الدراسة تصميم

ذه الدراسة، حيث تكونت الدراسة من  باستخدامقام الباحث  ي في ھ التصميم شبه التجريب
  :األولى مجموعة ضابطة، والثانية تجريبية، وفق التصميم التالي: مجموعتين

  المجموعة  االختبار القبلي  طريقة التدريس االختبار البعدي

O2 Xt1  O1  RG1  

O4 ; O5 Xt2 O3 RG2 

  :حيث تمثل

RG1 :أفراد المجموعة الضابطة.  

RG2 :أفراد المجموعة التجريبية.  

O 1 :نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة.  

 O2 :نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة.  

O3 :قبلي للمجموعة التجريبيةنتائج االختبار ال.  

O4 :نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية.  

O5 :نتائج تطبيق استبانة االتجاھات للمجموعة التجريبية.  

Xt1 :التدريس باستخدام الطريقة االعتيادية.  

Xt2 :التدريس باستخدام الطريقة األحداث الجارية.  
  

 الدراسة أدوات
  :ة األدوات التاليةاستخدم الباحث في ھذه الدراس

  
  االختبار التحصيلي  :أوالً 

رة من ك اب لتحقيق أھداف الدراسة، قام الباحث بتصميم إختباراً تحصيلياً في الوحدة األخي ت
اريخال ن األساسي للصف العاشر ت ار م وع اختي ؤاالً، من ن ين س ار من أربع ون االختب د تك ، وق
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ع متعدد، توزعت على مستويات األھداف المعرفية حسب  ة، االرب تصنيف بلوم لألھداف المعرفي
  .بالتساوي) التذكر، والفھم واالستيعاب، والتطبيق، وما بعد التطبيق(

  صدق االختبار
رة  ين ذوي الخب ن المحكم ة م ى مجموع ة عل ار بصورته األولي ام الباحث بعرض االختب ق

ة وف دريس المتخصصين في الدراسات االجتماعي ة الت اھج واالختصاص من أعضاء ھيئ ي المن
ويم اس والتق ي القي دريس، ومختصين ف ودة  ،وطرق الت ى ج م عل ين الحك ن المحكم ب م د طل وق

لعدد من فقرات ھذا االختبار في ضوء محتوى  ايير، مث رة وصياغتھا : المع ة الفق درجة مالئم
ين، ، والتعديالت المقترحة أو اقتراح حذفھا وأي مالحظات أخرى ى آراء المحكم اد عل وباالعتم

ديل بعضھا اآلخر،  يد النظرأُع رات، وتع ادة صياغة بعض الفق في فقرات االختبار، حيث تم إع
  . وتعديل بعض الخيارات

  ثبات االختبار
ل إحصائيات  اً لتحلي داخلي وفق تم التأكد من ثبات االختبار؛ وذلك باستخدام ثبات التجانس ال

ساسي ومن نفس ة الصف العاشر األستطالعية من طلبوذلك بتطبيق االختبار على عينة ا ،الفقرة
ً ) ٢٧(مجتمع الدراسة مكونة من  ، ولمرة واحدة ومن ثم استخراج درجات الطلبة واستخراج طالبا

ودر  د )(Kudr-Richardson- 20) ٢٠(ريتشاردسون  –معامل الثبات باستخدام معامل ك ، وق
  .بار على عينة الدراسةوھذا المعامل يعتبر مقبوالً ألغراض تطبيق االخت) ٠٫٨٤(بلغت قيمته 

  
  مقياس االتجاھات: ثانياً 

تبانة تكونت من  إلىبعد الرجوع  م تصميم اس دة، ت ابقة العدي األدب النظري والدراسات الس
  .الجارية باألحداثفقرة لقياس اتجاھات الطالب نحو الطريقة التعلم ) ١٥(
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  صدق مقياس االتجاھات
ين من ذوي ، قام الباحمقياس االتجاھاتللتحقق من صدق  ث بعرضه على لجنة من المحكم

م  االختصاص والخبرة من أعضاء ھيئة التدريس في الجامعة األردنية، وجامعة اليرموك، حيث ت
  .اآلخذ بمالحظاتھم واقتراحاتھم

  ثبات مقياس االتجاھات
ريقتين ا، بط ات لھ امالت الثب ام الباحث بحساب مع تبانة، ق ات االس ن ثب ق م ى : للتحق األول

ة ن  طريق ة م ة مكون ى عين اس عل ق للمقي ادة التطبي ق وإع ً ) ٢٧(التطبي ا ة الصف  طالب ن طلب م
ين األول األساسي العاشر ين التطبيق داره أسبوعين ب ي مق ارق زمن ة الدراسة، وبف ر عين ، من غي

ل  ة معام ث بلغت قيم ين، حي ائج التطبيق ين نت ون ب اط بيرس امالت ارتب اب مع م حس اني، وت والث
  .مقياس ككللل) ٠٫٩٤(الثبات 

  تصحيح االستبانة
الي ى النحو الت اعي عل  : (تم استخدام مقياس رباعي التدريج على شاكلة مقياس ليكرت الرب

ق ة مواف دة، ودرج ق بش ة مواف دة ،درج ق بش ة ال مواف ق، ودرج ة ال مواف اء )ودرج م إعط ، وت
ة  ة التالي ديرات الرقمي ب ) ١، ٢، ٣، ٤(التق ى الترتي د عل ات الطلتحدي ة  الباتجاھ و الطريق نح

دريس  داثالت ة باألح طات . الجاري ع المتوس الي لتوزي ائي الت دريج اإلحص تخدام الت م اس د ت وق
  : الحسابية

  .اتجاه سلبيمتوسط فأقل ) ٢٫٥٠ -١٫٠٠: (أوالً 

 ً   .ايجابيمتوسط فأعلى ) ٤٫٠٠ -٢٫٥٠: (رابعا
  

  طريقة التدريس: ثالثاً 
دريس با ة الت ة، وخطط تدريسية وفق تم تصميم خطط تدريسية وفق طريق ألحداث الجاري

ة  ة والوطني ة االجتماعي اب التربي الطريقة االعتيادية، حيث تم ربط دروس الوحدة األخيرة من كت
  .باألحداث الجاريةاألساسي للصف العاشر 

  
  إجراءات الدراسة

التي يمكن تلخيصھا  من أجل تحقيق أھداف ھذه الدراسة، تم تطبيق مجموعة من اإلجراءات
  : ا يليبم

ة : تحديد الھدف من الدراسة .١ ر استخدام طريق ى أث ى التعرف ال ذه الدراسة إل حيث ھدفت ھ
دريس  ةب(الت ة االعتيادي ة، والطريق داث الجاري ة األح الب الصف ) طريق يل ط ي تحص ف

  .االساسي شراعال



 ٢٠٠١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علي الكساب

 ٢٠١٣، )٩( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ث ــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، االساسي قام الباحث باختيار شعبتين من طالب الصف العاشر: تحديد مجموعتي الدراسة .٢
  : تبرھما مجموعتين ألغراض الدراسة، وھماواع

ى - ة األول تخدام : المجموع ا باس دريس طالبھ م ت ي ت ابطة والت ة الض ي المجموع وھ
 .الطريقة التعليم االعتيادية

ة : المجموعة الثانية - وھي المجموعة التجريبية والتي تم تدريس طالبھا باستخدام طريق
  .األحداث الجارية

يل  .٣ ار التحص ق االختب افؤ تطبي ن تك ق م ة للتحق ة الدراس ى عين ات عل اس االتجاھ ي ومقي
 . مجموعتي الدراسة

يم   .٤ ة التعل تم تطبيق إجراءات الدراسة، حيث تم تدريس المجموعة الضابطة باستخدام الطريق
  .االعتيادية، والمجموعة التجريبية باستخدام طريقة األحداث الجارية

اس ا  .٥ يلي ومقي ار التحص ق االختب م تطبي ن ت اء م د االنتھ ة بع ة الدراس ى عين ات عل التجاھ
 .تدريس الوحدة المعنية

 .تم ادخال البيانات الى ذاكرة الحاسوب، وإجراء التحليالت االحصائية المناسبة  .٦
  

  متغيرات الدراسة
  :تضمنت الدراسة المتغيرات اآلتية

  
  المتغير المستقل  :أوالً 

  : وھي طريقة التدريس ولھا مستويان

يم ا .١ ديالتعل ة : لتقلي ة االجتماعي اب التربي ن كت رة م دة األخي دريس الوح ام الباحث بت ث ق حي
  .باستخدام طريقة التدريس التقليديةاألساسي والوطنية للصف العاشر 

ة .٢ اب : الطريقة التدريس باألحداث الجاري رة من كت دريس الوحدة األخي ام الباحث بت حيث ق
  .ريةباألحداث الجا األساسي للصف العاشر التاريخ

  
  المتغيرات التابعة  :ثانياً 

ةطريقة التدريس باألحداث الجارية(أثر استخدام طريقة التدريس  ة االعتيادي في ) ، والطريق
م قياسه من األساسي تحصيل طالب الصف العاشر  ذي ت ة، وال ة والوطني ة االجتماعي في التربي

   .خالل درجاتھم على االختبار التحصيلي الذي تم إعداد لھذه الغاية



 "......أثر استخدام طريقة التدريس باألحداث الجارية في "ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٩( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ة للصف  ة والوطني ة االجتماعي اب التربي اتجاھات طالب الصف العاشر نحو تدريسھم كت
اس االتجاھات  األساسي العاشر ى مقي ديراتھم عل باألحداث الجارية، والذي تم قياسه من خالل تق

  . الذي تم إعداد لھذه الغاية
  

  المعالجات اإلحصائية
  :التاليةاستخدم الباحث األساليب والمعالجات اإلحصائية 

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية .١

 .للتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة) ت(اختبار  .٢

 .اختبار تحليل التباين المصاحب المتعدد .٣

  .لحساب ثبات االختبار التحصيلي) K,R-20(-)٢٠( -ريتشاردسون-اختبار كودر .٤
  

  ومناقشتھا نتائج الدراسة
دريس باألحداث (أثر استخدام طريقة التدريس  ھدفت الدراسة الحالية الكشف عن طريقة الت

ة ةالجاري ة االعتيادي ة ) ، والطريق ة االجتماعي ي التربي ر ف ف العاش الب الص يل ط ي تحص ف
  :والوطنية، واتجاھاتھم نحوھا، وذلك من خالل اإلجابة عن سؤالي الدراسة اآلتيين

ؤال األول دريس : الس ة الت تخدام طريق ر اس ا أث ة ال(م ة، طريق داث الجاري دريس باألح ت
ة ة االعتيادي ة؟ ) والطريق ة والوطني ة االجتماعي ي التربي ر ف الب الصف العاش يل ط ي تحص ف

ة ألداء الطالب  ات المعياري لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحراف
د والتطبيقعاب، التذكر، والفھم واالستي(على اختبار التحصيل البعدي بمستوياته األربع  ا بع ، وم

  .يبين ذلك) ٣(، والجدول )التجريبية، الضابطة(حسب المجموعة ) التطبيق

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء الطالب على مستويات االختبار  : )٣(جدول 
  .التحصيلي البعدي حسب المجموعة واالختبار

  العدد المجموعة مستويات االختبار
  االختبار البعدي  القبلياالختبار 

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

   التذكر
الدرجة العظمى من 

)٢٥(  

 ٣٫٠٧ ١٦٫٨٧ ٢٫٦٤ ٨٫٥٤  ٣٩ الضابطة

 ٤٫٣٧ ٢٢٫٥١ ٣٫٠٠ ٨٫٣٧ ٤٢ التجريبية

  الفھم واالستيعاب
الدرجة العظمى من 

)٢٥(  

 ٣٫٦٦ ١٤٫٤٨ ٤٫٦٥ ٧٫١٦  ٣٩ الضابطة

 ٣٫٧٢ ٢١٫٠٣ ٤٫٦١ ٧٫٢٤ ٤٢ التجريبية



 ٢٠٠٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علي الكساب

 ٢٠١٣، )٩( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ث ــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣(تابع جدول رقم ... 

  العدد المجموعة مستويات االختبار
  االختبار البعدي  القبلياالختبار 

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  التطبيق
الدرجة العظمى من 

)٢٥(  

 ٣٫٦١ ١١٫٣١ ١٫٦٨ ٦٫٥٥  ٣٩ الضابطة

 ٢٫٩٩ ٢٠٫٥٥ ٢٫١٠ ٦٫٤٧ ٤٢ التجريبية

  ما بعد التطبيق
الدرجة العظمى من 

)٢٥(  

 ٣٫٠١ ١٠٫٢٩ ٤٫٩٠ ٦٫٠٢  ٣٩ الضابطة

 ٢٫٦٧ ١٨٫٧٩ ٤٫٨٢ ٥٫٩٤ ٤٢ التجريبية

  تبار الكلياالخ
الدرجة العظمى من 

)١٠٠(  

 ٨٫٧٣ ٥٢٫٩٥ ٢٨٫٢٧٧٫٦٦  ٣٩ الضابطة

 ٦٫٨٨ ٨٢٫٨٨ ٢٨٫٠٢٧٫٤٨ ٤٢ التجريبية

دول  ين الج الب ) ٣(يب درجات ط ابية ل طات الحس ين المتوس ة ب اً ظاھري اك فروق أن ھن
وعتي  ة  الدراسةمجم ر المجموع ار حسب متغي تويات االختب ى مس ة، والضابطة(عل  ،)التجريبي

اين المشترك  ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين تلك المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التب
  ).٤(المتعدد على مستويات االختبار، كما ھو مبين في جدول 

ألثر المجموعة على مستويات االختبار التحصيلي  المشترك المتعددتحليل التباين  : )٤(جدول 
  .البعدي

مصدر 
مجموع   جاالتالم  التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة   قيمة ف المربعات

  اإلحصائية

  االختبار
=ھوتلنج

16.149 
  000.=ح

 *٠٫٠٠٠ ١٨٩٫٢٨٦ ٢٠١٥٣٢٩ ١ ٢٠١٥٫٣٢٩ التذكر
الفھم 

 *٠٫٠٠٠ ٣٣٦٫٠٧٦ ١٨٦٩٫٢٥٧ ١ ١٨٦٩٫٢٥٧ واالستيعاب

 *٠٫٠٠٠ ٢٧٠٫٥٩٥ ١٥٨٤٫٣٣٣ ١ ١٥٨٤٫٣٣٣ التطبيق
ما بعد 

 *٠٫٠٠٠ ٣٠٥٫٥١٦ ١٨٤٩٫٢٨٨ ١ ١٨٤٩٫٢٨٨ تطبيقال

 المجموعة
=ھوتلنج

22.581 
  000.=ح

 *٠٫٠٠٠ ٢٢٣٫٣٤٣ ٢٣٧٧٫٩٤١ ١ ٢٣٧٧٫٩٤١ التذكر
الفھم

 *٠٫٠٠٠ ٣٤٥٫١٦٥ ١٩١٩٫٦٥٣ ١ ١٩١٩٫٦٥٣واالستيعاب
 *٠٫٠٠٠ ٣٤٨٫٨٦٧ ٢٠٤٢٫٧٢٨ ١ ٢٠٤٢٫٧٢٨التطبيق
ما بعد
 *٠٫٠٠٠ ٣٦٩٫٧٥٦ ٢٢٣٨٫٠٠٤ ١ ٢٢٣٨٫٠٠٤التطبيق



 "......أثر استخدام طريقة التدريس باألحداث الجارية في "ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٩( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )٤(تابع جدول رقم ... 
مصدر 
مجموع   جاالتالم  التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة   قيمة ف المربعات

  اإلحصائية

  الخطأ

 ١٠٫٦٤٧  ٧٨ ٨٣٠٫٤٦٦ التذكر

 

الفھم 
 ٥٫٥٦٢ ٧٨ ٤٣٣٫٨٣٦ واالستيعاب

  456.69 التطبيق
٥٫٨٥٥ ٧٨ ٤٥٦٫٦٩ 

ما بعد 
 ٦٫٠٥٣ ٧٨ ٤٧٢٫١٣٤ التطبيق

 الكلي

 ٨٠ ٢٧٠٨٫٠٠٠ التذكر

 

الفھم 
 ٨٠ ٢٠٩٢٫٠٦١ واالستيعاب

 ٨٠ ٢٢٢٤٫٢٤٢ التطبيق
ما بعد 
 ٨٠ ٢٤٢٥٫٦٣٦ التطبيق

  ).٠٫٠٥≤  α(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة * 

دول  ن الج ين م ائية ) ٤(يتب ة إحص روق ذات دالل ود ف ر ) ٠٫٠٥= ∝(وج زى ألث تع
ة  ع المجموع د جمي ديعن ار البع تويات االختب ة  ،مس الح المجموع روق لص ت الف ث كان حي
ة ين المتوسطات الحس ،التجريبي روق اإلحصائية ب ة الف ان دالل ار ولبي تويات االختب ى مس ابية عل

  ).٥(، كما ھو مبين في جدول "ت"البعدي الكلية، تم استخدام اختبار 

ألثر المجموعة على  "ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار  : )٥(جدول 
  .مستويات االختبار البعدي ككل

المتوسط   العدد المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  قيمة
  "ت"

درجات 
  الحرية

الداللة 
  اإلحصائية

 ٦٫٨٨ ٨٢٫٨٨ ٤٢ الضابطة *٠٫٠٠٠ ٧٩ ٧٥٫٣٣٥ ٨٫٧٣ ٥٢٫٩٥ ٣٩ التجريبية

  ).٠٫٠٥ ≤ α(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة * 

ة إحصائية ) ٥(يبين الجدول  روق ذات دالل ر المجموعة، ) ٠٫٠٥=  α(وجود ف تعزى ألث
روق لصالح المجموع ةحيث كانت الف ة ة التجريبي ار البعدي الكلي د مستويات االختب  وويعز .عن

ة  ر مصدر داعم من مصادر الدراسات االجتماعي ا تعتب ك المصادر ألنھ الباحث ھذه النتيجة لتل



 ٢٠٠٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علي الكساب

 ٢٠١٣، )٩( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ث ــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة الصف العاشر األساسي،  اريخ لطلب اب الت ه كت ا يحتوي ذات األثر االيجابي والمشوق لمناقشة م
ا ھو  ودورھا في إثارة ما في نفوس الطلبة، ين م ز ب ل والتميي ر والتحلي وتنمية قدرتھم على التفكي

ة  ة االعتيادي ة بالمجموع ازھم العلمي وتحصيلھم مقارن ي انج ا واضحاً ف ر أثرھ جوھري، وظھ
ا  ة وجعلھ وة والمتع والتي لم تستخدم في دراستھم تلك األحداث، وعملت على إضفاء الحيوية والق

ا ذات معنى في معالجة الكثير من القضاي ر في حلھ ا األث ان لھ ا والمشكالت التي تواجھھم، مما ك
ة  ى الطلب ا سھل عل تحصيلھم في ومعالجتھا، وخاصة قراءة النصوص والصور والرسومات مم

ي  ار المصادر الت ى اختي درة عل الدراسي في مادة التاريخ، وتعمل على زيادة معارف الطلبة والق
انية يرجعون إليھا الستقصاء المعلومات الالزمة و ود اإلنس البرامج التعليمية الھادفة، وتقدير الجھ

در واتفقت نتائج ھذه الدراسة مع نتائج دراسة في مختلف مجاالت الحياة،  ، دراسة )٢٠٠٧(القوي
 & Linnenbrink)ودراسة لينينبرينك واندرمان  ،)٢٠٠٥(ودراسة الجاف ، )٢٠٠٧( المومني

Anderman, 1995)  نتنك لواختلفت مع نتائج دراسة(Lentenk, 1997).   

دريس األساسي ما اتجاھات طالب الصف العاشر : السؤال الثاني ة الت نحو استخدام طريق
ة؟  ة والوطني ة االجتماعي ي التربي ة ف داث الجاري تخراج باألح م اس ؤال، ت ذا الس ن ھ ة ع لإلجاب

ة ديرات طالب المجموعة التجريبي اس  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتق ى مقي عل
ة  ة االجتماعي ي التربي ة ف داث الجاري دريس باألح ة الت تخدام طريق دريس باس و الت ات نح االتجاھ

  .يبين ذلك) ٦(والوطنية، والجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات طالب المجموعة التجريبية : )٦(جدول 
قة التدريس باألحداث الجارية في التربية على مقياس االتجاھات نحو التدريس باستخدام طري

  .االجتماعية والوطنية

المتوسط  الفقرةالرقـم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
 االتجاه

ة   ١٢ ة والوطني ة االجتماعي ة التربي اعدني دراس تس
  ايجابية ,٩١ ٣٫٨٧  في فھم األحداث من حولي

ي   ٩ ة تنم ة والوطني ة االجتماعي أرى أن التربي
  ايجابية ,٩٦ ٣٫٨٦  والفكرالعقل 

ل   ١٤ ي نق ة ف ة والوطني ة االجتماعي تساعدني التربي
  ايجابية ١٫١٠ ٣٫٧٦  أفكاري إلى اآلخرين بدقة ووضوح

درتي   ١٠ ن ق ة م ة والوطني ة االجتماعي د التربي تزي
  ايجابية ,٩٤ ٣٫٧٤  على التحليل وفھم الواقع

ة من   ١٣ تمكنني دراسة التربية االجتماعية والوطني
  ايجابية ١٫٠٥ ٣٫٧١  بحث والتفسير واتخاذ القراراتال

ة ال   ٧ أصبحت مذاكرة التربية االجتماعية والوطني
 ً   ايجابية ١٫٠٤ ٣٫٧٠  تتطلب مني الكثير من الحفظ غيبا
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 )٦(تابع جدول رقم ... 

المتوسط  الفقرةالرقـم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
 االتجاه

ة   ١١ ة والوطني ة االجتماعي ة التربي جعني دراس تش
على استخدام أسلوب المناقشة والتفاعل الصفي 

  .أكثر من االستماع للشرح
  ايجابية ,٨٧ ٣٫٦٨

ب   ٨ ة ح ة والوطني ة االجتماعي بع التربي تش
االستطالع عندي ألتعرف على أشياء جديدة في 

  الحياة
  ايجابية ,٩٥ ٣٫٥٥

ة   ١ يات التربي وعات الرياض أرى أن موض
  ايجابية ,٥٨ ٣٫٨٤ . االجتماعية والوطنية وسھلة الفھم

ة   ١٥ ة والوطني ة االجتماعي أن دراسة التربي اشعر ب
ى لھ ا إضافة إل ا وطبيعتھ ي ذاتھ ن ف ة تكم ا قيم

  دورھا في خدمة العلوم األخرى
  ايجابية ,٨٩ ٣٫٤٨

ة   ٥ ة االجتماعي ط أن أدرس تخصص التربي أخط
  ايجابية ,٩٣ ٣٫٤٠  والوطنية في المستقبل

ة   ٤ أشعر أن التربية االجتماعية والوطنية ذات قيم
  ايجابية ,٧٧ ٣٫١٩  في الحياة

م الت  ٢ تطيع تعل ة أس ة والوطني ة االجتماعي ربي
  ايجابية ,٦٤ ٣٫١٧  بسھولة 

ة   ٣ ة االجتماعي اء حصص التربي أشعر بالمتعة أثن
  ايجابية ,٦٨ ٣٫٠٠  والوطنية

ة   ٦ ة والوطني ة االجتماعي ات التربي ّي واجب ر ف تثي
  متوسطة ,٧٩ ٢٫٧٣  االبتكار والبحث

  كبيرة ,٤٣ ٣٫٤٩  المقياس ككل

 .)٤(الدرجة العظمى من * 

ي دول  نيب م ) ٦(الج رة رق ى ) ١٢(أن الفق ت عل ي نص ة "والت اعدني دراس ة تس التربي
ة ة والوطني ولي االجتماعي ن ح داث م م األح ي فھ ابي " ف ى بمتوسط حس ة األول ت المرتب د احتل ق

ة أرى أن "والتي كان نصھا ) ٩(، وجاءت الفقرة رقم )٠٫٩١(وانحراف معياري ) ٣٫٨٧( التربي
ة ة والوطني ر تنمي االجتماعي ل والفك ابي " العق ة بمتوسط حس ة الثاني وانحراف ) ٣٫٨٦(بالمرتب

اري  م )٠٫٩٦(معي رة رق ت الفق ا احتل ى ) ٦(، بينم ي نصت عل ات "والت ّي واجب ر ف ة تثي التربي
ة ة والوطني ث االجتماعي ار والبح ابي " االبتك ط حس رة بمتوس ة األخي راف ) ٢٫٧٣(المرتب وانح

اس ككل ، وقد بلغ المتوسط الح)٠٫٧٩(معياري  ى المقي ة عل راد العين ديرات أف ) ٣٫٤٩(سابي لتق
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رة)٠٫٤٣(وانحراف معياري  دير بدرجة كبي ى  وويعز .، وھو يقابل تق ة عل ائج اإلجاب الباحث نت
ا يحدث المتمثلة بوخاصة  ،مقياس االتجاھات ة بم ا دوراً في تعريف الطلب رات والتي لھ تلك الفق

ى ووقضايا  أحداثحولھم من  اد عل از والصحف باالعتم الراديو والتلف ة ك ائل اإلعالم المختلف س
ا، )كاالنترنت(والمجالت والشبكة االلكترونية  ر منھ ، وعرضھا بطريقة مشوقة واستخالص العب

ة عرض  ى الطلب ذا يسھل عل ة واإلشاعة، ولھ ة والدعاي رأي والحقيق وقدرتھم على التمييز بين ال
ك المشكلة أو الحدث ومنا ا في التطور التاريخي لتل رز دورھ قشة الموضوعات المطروحة، ليب

ة في  ر من القضايا العالق اه الكثي تنمية العقل والفكر التاريخي عندھم، وإيجاد الحلول المناسبة تج
ر،  ة والفق كلة البطال ع كمش ابھمالمدرسة والمجتم ة  وإكس ة االيجابي الحس واالتجاھات االجتماعي

اياه ال ن قض د م ة العدي ع ومعالج و المجتم رس نح ى غ ة عل داث الجاري ل األح اھرة، وتعم ظ
ة  ايا الداخلي ة والقض ايا العربي ع القض اطف م ة كالتع د الطلب ابي عن ر االيج ات ذات األث االتجاھ
كمعالجة قضايا ترشيد استخدام الطاقة والمياه، وتشجيعھم على وضع أنفسھم في مواقف وقضايا 

وطني ة والتفكك ال ا الحروب األھلي ا الدول التي يحدث بھ دانھم وأوطانھم وحمايتھ ائھم لبل ، وانتم
م ي أحاطت بھ دوافع الت ك ال ة تل تعمارية ومعرف دول االس ة ال زو ثقاف ن غ ذه  .م ائج ھ ت نت واتفق

ومني الدراسة مع نتائج دراسة واختلفت مع ، (Lentnek, 1997)ودراسة لنتنك   ،)٢٠٠٧(الم
  . )٢٠٠٢(، دراسة الخوالدة )٢٠٠٢(دراسة الكعبي نتائج دراسة 

  
  التوصيات
  :نتائج الدراسة ومناقشتھا، يقترح الباحث التوصيات اآلتية عرضبعد 

ة كمصدر من مصادر الدراسات  − ى استخدام األحداث الجاري ين عل ضرورة تشجيع المعلم
  . االجتماعية في تدريس مواد التربية االجتماعية والوطنية

ين الستخدا − ة للمعلم دريس ضرورة عقد الدورات والورش التدريبي ة في ت م األحداث الجاري
  . مواد التربية االجتماعية والوطنية لمرحلة التعليم األساسي

ة وذك ب − ات االجتماعي اھج الدراس ى من ز عل رورة التركي مينض نتض د م ايا  ھا العدي القض
  .األحداث الجارية  المتنوعة في

ة ضرورة  − داث الجاري و األح ة نح ات الطلب ى اتجاھ ز عل د التركي ا عن ي وتوظيفھ ة ف الطلب
 . دراسة مواد التربية االجتماعية والوطنية

  .ضرورة إجراء مزيد من الدراسات المستقبلية في إطار األحداث الجارية −
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  المراجع العربية واألجنبية
رة − ة "). ٢٠٠٥( .الجاف، مثي ة في تنمي ارير القصيرة مع األحداث الجاري ر استخدام التق أث

اريخالتفكير الناقد لدى طالبات الصف ال تير . "ثالث في معھد إعداد معلمات الت الة ماجس رس
  .٢٠٠ -١٨١ .)٢٢(مجلة الفتح، جامعة ديالي، منشورة، 

د − ي أحم ل، عل رين). ٢٠٠٥( .الجم ادي والعش رن الح ي الق اريخ ف دريس الت الم  .١ط. ت ع
   .القاھرة .الكتب

درب، م. تنمية مھارات التفكير). ٢٠٠٤( .حسين، ثائر غازي − ونر، أوراق عمل الم ركز ديب
 : من الموقع ٢٠/٨/٢٠٠٦استرجعت بتاريخ 

http://www.debono.edu.jo/html:5Gdcpart.htm. 

ان  − د رمض حات، محم ن وش رش، حس دين والق الح ال ة، ص ار وعرف ام مخت دة، إم حمي
راھيم  ر إب ي، أمي دريس ال). ٢٠٠٠(والقرش امت يم الع ي التعل ة ف ات االجتماعي  .١ط. دراس

 .مكتبة زھراء الشرق: القاھرة

يد − ة). ٢٠٠٦( .خضر، فخري رش دريس الدراسات االجتماعي ق ت يرة  .١ط. طرائ دار المس
  .عمان .للنشر والتوزيع

د "). ٢٠٠٢( .الخوالدة، محمد − ر الناق ارات التفكي ة مھ أثر توظيف األحداث الجارية في تنمي
ة ال دى طلب اريخل ي مبحث الت ي ف ر األساس ورة. "صف العاش ر منش تير غي الة ماجس  .رس

 .األردن .إربد .جامعة اليرموك

د هللا − د عب ة، حام ھا). ٢٠١٠( .طالفح ق تدريس ة وطرائ ات االجتماعي اھج الدراس ، ١ط. من
  .عمان .مطبعة الجامعة األردنية

ھيلة − تالوي، س ل). ٢٠٠٦( .الف دريس الفاع ي والت اج التعلم ر  .١ط. المنھ روق للنش دار الش
  .عمان .والتوزيع

في إمام حميدة . األحداث الجارية في تدريس الدراسات االجتماعية). ٢٠٠٠( .القرش، حسن −
  .القاھرة .مكتبة زھراء الشرق .تدريس الدراسات االجتماعية في التعليم العام .)محرر(

ازي − ريفة غ در، ش دريس "). ٢٠٠٧( .القوي ق ت الث طرائ تخدام ث ر اس داث أث توظف األح
امن في مبحث  ة الصف الث دى طلب رار ل اذ الق ارات اتخ الجارية في التحصيل واكتساب مھ

 .األردن -أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد. "التربية الوطنية والمدنية

 .٣ط. تدريس المواد االجتماعية). ١٩٨٢( .رضوان، برنس احمد. اللقاني، احمد حسين −
  . عالم الكتب .القاھرة
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ر ). ٢٠٠٢( .الكعبي، بالسم − ارير القصيرة في التفكي ة مع التق أثر استخدام األحداث الجاري
ة ادة الجغرافي ي م ام ف ع الع ة الصف الراب دى طلب د ل وك. الناق ة اليرم -٢١٥ .٣) ١. (مجل

٢٣٨( .  

يرة دار المس .عمان .١ط. طرائق التدريس العامة). ٢٠٠٢( .والحيلة، محمد .مرعي، توفيق −
 .للنشر والتوزيع

ريم − د الك ي عب اب، عل ى ). "٢٠٠٦(. الكس ره عل اس أث ت وقي ى اإلنترن ع عل ميم موق تص
ا اتھم نحوھ ا في األردن واتجاھ ادة الجغرافي أطروحة  ."تحصيل طلبة الصف العاشر في م

  .األردن -ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان

ليمان  − د س ومني، محم وير"). ٢٠٠٧(الم ار  تط ايير اختي ق مع ورة وف ة مط دة تعليمي وح
ة الصف  دى طلب أملي ل ر الت ة التفكي ا في التحصيل وتنمي ار فاعليتھ ة واختب األحداث الجاري

ا اتھم نحوھ ة واتجاھ ة والوطني ي مبحث التربي ر . "التاسع األساسي ف وراه غي أطروحة دكت
  .األردن-منشورة، جامعة اليرموك، اربد

ى  − ان، يحي ةطرا). ٢٠٠٦(نبھ ا العملي ات وتطبيقاتھ دريس االجتماعي ق ت ان١ط. ئ دار : ، عم
  .يافا العلمية للنشر والتوزيع

   .)٢٠-٦(. ٣٩) ٣(رسالة المعلم، . قانون التربية والتعليم). ١٩٩٩(وزارة التربية والتعليم  −
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