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  ملخص
دف  داث يھ ارات األح اريخ لمھ ات الت ي ومعلم ف معلم ة توظي ى استقصاء درج البحث إل

يم الخاص العاصمة ة التعل دارس مديري ا في م ة األساسية العلي / الجارية في التدريس في المرحل
يإ ،ولتحقيق ھدف البحث .وعالقة ذلك ببعض المتغيرات ،عمان  ،ستخدم المنھج الوصفي التحليل

تخدام أداة مكون م اس ن وت دريج) ٧٠(ة م ي الت اس خماس ى مقي ة عل رة موزع ى  ،فق تمل عل وتش
ة مكون ى عين ا عل م تطبيقھ ة من معلمي ومعلمات ) ١٦٠(من  ةخمسة مجاالت وت اً ومعلم معلم

ا ية العلي ة األساس يم الخاص ممن يدرسون في المرحل ة التعل دارس مديري ي م اريخ ف وبينت . الت
ةالكلية جا نتائج البحث أن درجة التوظيف اني في استخدام  ،ءت بدرجة عالي وحصل المجال الث

ى( األحداث الجارية ة) لرفع مستوى الدافعية لدى الطلبة على الرتبة األول  ،وبدرجة توظيف عالي
ال األول  ة(وحصل المج داث الجاري ار األح ة )اختي ة الثاني ى الرتب ة عل ف عالي ة توظي ، وبدرج
ةالتمھيد الستخدام األح(وحصل المجال الثالث  ة )داث الجاري ة الثالث ى الرتب وبدرجة توظيف  عل

ة امس ، عالي ال الخ ة المج ة الرابع ى الرتب ة نصوص (وحصل عل ة لمعالج رص للطلب ة الف إتاح
استخدام األحداث الجارية في ( وجاء المجال الرابع، وبدرجة توظيف متوسطة )األحداث الجارية

د حصلت  .وبدرجة توظيف متوسطة على الرتبة الخامسة )التدريس ى درجة ) ٧(وق رات عل فق
ة ف عالي داً و توظي ف) ٣٨(ج ة توظي ى درج رة عل ة و فق ف ) ٢٢(عالي ة توظي ى درج رة عل فق
ة) ٣(متوسطة و ة توظيف قليل ى درج رات عل ة . فق روق ذات دالل ود ف ائج وج ا أظھرت النت كم

أيضاً إلى وتعزى  ،إحصائية تعزى للجنس على المجال الرابع والخامس والكلي ولمصلحة اإلناث
اريخ لحة تخصص الت امس ولمص ال الخ ى المج ي عل م الدراس ى  ،تخصص المعل افة إل باإلض

رة من  ا ) ١٠-٥(سنوات خبرة المعلم وعلى المجال الرابع ولمصلحة الخب  أظھرتوسنوات، كم
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ائج دريس  النت اليب ت اق أس ذي درس مس م ال لحة المعل ائية لمص ة إحص روق ذات دالل ود ف وج
ات االجتما انيالدراس ال الث ى المج ة وعل ا . عي ة وكم روق ذات دالل ود ف دم وج ائج ع ت النت بين

 .إحصائية تعزى إلى المؤھل العلمي للمعلم على جميع مجاالت األداة وعليھا كاملة

ة ات الدال اص، :  الكلم يم الخ ة التعل ة، مديري داث الجاري ارات، األح اريخ، مھ و الت معلم
 . المرحلة األساسية العليا

 
Abstract 

The study aimed to investigate the degree of implementing current 
events skills in teaching the upper elementary stage among male and 
female history teachers in the Private Education Directorate in Amman as 
with regards to some variables. To achieve the objectives of the study, 
the researcher used the descriptive analytical method and a survey 
questionnaire consisting of (70) items distributed on a five-point likert 
scale. The survey questionnaire includes five domains and has been 
applied to a sample of (160) male and female history teachers of the 
upper elementary stage in the Private Education Directorate. The results 
of the study showed that the degree of implementing current events skills 
on all the domains of the questionnaire was high. The second domain 
"using current events to raise the level of motivation among students” 
ranked first and its implementation degree was high. The first domain 
“selection of the current events” ranked the second" and its 
implementation degree was also high. The third domain "warming up 
before using current events" ranked third and its implementation degree 
was also high. The fifth domain "providing students with opportunities to 
word process the current events" ranked fourth with a moderate 
implementation degree. The fourth domain, “using current events in 
teaching" ranked fifth with a moderate implementation degree. Seven 
items were highly implemented while (38) items got a high degree of 
implementation, (22) items got a moderate degree of implementation, 
while (3) items showed minimal implementation of current events. The 
results also showed that there were statistically significant differences 
due to gender on the fourth, fifth and entire domains in favor of female 
teachers and to the teacher’s specialization on the fifth domain in favor of 
history specialization in addition to the teacher’s teaching experience 
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between (5-10) years. The study also showed that there were statistically 
significant differences on the second domain in favor of teachers who 
have previously studied courses on methods of teaching social studies. 
However, the results showed that there were no statistically significant 
differences that can be attributed to teacher’s qualification on all domains 
of the survey questionnaire. 

Keywords: history teachers, current events, skills, Private Education 
Directorate, upper elementary stage. 

  
  المقدمة

ه ديثاً بأن ي ح اج الدراس رف المنھ ل : يع نظم داخ ي ت ة الت ة المربي رات التعليمي ع الخب جمي
دوأھداف تدريسية محددة،  ،ھداف عامةالمدرسة وخارجھا من أجل بلوغ أ اج الدراسات  ويع منھ

ا ،جتماعية جزءاً من المناھج الدراسية المقررة على المراحل الدراسيةاإل م تعريف منھ ذا ت ج ولھ
وم اإلالدراسات اإل ك الجزء من العل ه ذل ى أن ة عل ة ألغراض جتماعي ة المبسطة والمعدل جتماعي

يم تعليمية، والتي تدرس في جميع المراحل الدراسية من أجل  ارات وق درات ومھ ة وق تنمية معرف
  . الطلبة ومساعدتھم على حل مشكالتھم الحياتية

كو  د اليونس ذكر مرش ات اال )١٩٨١(وي أن الدراس ة ب واد التربي ى م وي عل ة تحت جتماعي
ة، وعل نفس واإلالوطني اد واألم ال اع واإلقتص ا والتاريجتم   .اـخ والجغرافيـنترويوجي

 (studies, 1981).  

ةوبھذا نجد أن التاريخ جزء أساسي من الدراسات اإل ه في مجموعة  ،جتماعي ل مكان ويحت
ة ة المختلف ل التعليمي ى المراح درس عل ي ت واد الت ذ ،الم دّرسا ولھ ة  ت ي المرحل اريخ ف ادة الت م

اريخ  ،األساسية العليا ابع وت ي في الصف الس وطن العرب فيدرس تاريخ الحضارات القديمة في ال
ة اإلسالمية في الصف التاسع ،العرب وأوروبا في الصف الثامن اريخ الحضارة العربي ا ، وت أم

  . في الصف العاشر فيدرس تاريخ العرب الحديث

ادة ال رى أن م ذ ون ة تأخ ذه المرحل ي ھ اريخ ف احةت ر مس ية لمبحث  ةكبي ن الخطة الدراس م
  .التربية االجتماعية والوطنية في مرحلة التعليم األساسي

ذ كل  يمثلالتاريخ بأنه ) ١٤ص  ،١٩٨٢(عرف دنيا يو ما فعل أو قيل على ظھر األرض من
ة ذ بداي ى سطحھا، أي من ان عل دأ اإلنس ة العال أن ب تم بدراس زمن ويھ ن حيث ال انية م ات اإلنس ق

ا ا  دويع ،نشأتھا وتطورھا والنتائج المترتبة على ظھورھ اح اإلنسان وم اريخ سجالً حافالً لكف الت
   .وكيفية تغلبه عليھا ،واجھه من مشكالت

ددھا اللق ا ح اريخ كم ة الت ا دراس تھدف )٦٠،٧٢ص  ،١٩٧٩(اني أم ا تس ي أنھ ل ف ، فتتمث
ى أن الماضي وموازنته بالحاضر، لھا دور  في سبيل تنمية فكرة التغير لدى المتعلم ومساعدته عل
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ل وإيك ه ب اركة في ى المش ادراً عل ل الون ق ه، وأن العم وھره، حداث ي ج اريخ ف و ت ا ھ ي إنم علم
تعلم نحو ولدراسة التاريخ  دى الم وين النظرة الموضوعية ل دور في تنمية المفاھيم األخالقية وتك

اھم األمور من حوله، ولھا دور  مجريات رة التف ة فك ومي، وتنمي وطني والق في تكوين المواطن ال
  .االجتماعي لحسيمكن أن تشارك في تنمية اوالعالمي، ولھا دور في اإلحساس باألمن، 

اني ير اللق ذي ال )١١٥ص  ،١٩٨٣(ورضوان  ويش ة بالماضي ال اريخ متعلق ادة الت ، أن م
ر لفظية تحتوي رموزاً نحاول أن نعبر فيھا نتقال إليه وال نستطيع أن نعبر عنه أال في أطيمكن اإل

ى  ان إل ؤدي في أغلب األحي عن مجريات أحداث وأمور وقعت في عصور ولت وانتھت، وھذا ي
از االمتحاننفور الطالب من دراسة  م باجتي ذي يسمح لھ در ال اء بالتحصيل بالق ادة واالكتف  ،الم

سواء في  المادة بالنسبة إلى الطالب بانعدام قيمة ھذهوارتبط ذلك بأن أصبح المدرس نفسه يشعر 
ة عن  ،المستقبلية وأحياتھم الحاضرة  دة والمتخلف ين الجام دريس المعلم يضاف إلى ذلك أساليب ت
در ممكن تعتمد على المحاضرة واإللق التيأساليب التطور،  أكبر ق اء بقصد حشو أذھان الطالب ب
ات م حين يقصد أن يجعل من ذھن الطا .من المعلوم ه أسماء األعالم والمعل دون ب اً ي لب فھرس

ة ادة ف. والتواريخ واألحداث بتفصيالتھا ونظم الحكم والتنظيمات السياسية واإلداري ذه الم ار ھ افتق
ادة، وأدى  إلى ذه الم ين بھ ة المعلم راث غالبي الوظيفية جعلھا سقيمة منفرة للطلبة مما ولد عدم اكت

  .ليب لتدريس ھذه المادةإلى قصورھم عن البحث والتنقيب عن أنسب األسا

ط ) ٢٠ص  ،١٩٨٥(أما سعادة  فيرى أن دراسة التاريخ ينبغي أال تكون دراسة للماضي فق
ربط الحاضر بالماضي ا أن ت ل عليھ داد و. ب و إال مجرد امت ا ھ تقبل م الماضي، وللحاضر المس

ا وش ا وأخطائھ ا وأفعالھ ية وتجاربھ رات الماض رة الخب و ثم راھن ھ ود الشخصي ال تى والوج
ر من  .اأحداثھ فأھمية التاريخ تأتي عندما تسلط األضواء على الماضي لكي يصنع بين أيدينا الكثي

  .الدروس التي قد تعيننا على مواجھة كل من الحاضر والمستقبل

د اللق ه للطالب )٢٣ص ،١٩٧٩(اني ويؤك وى نعلم رد محت اريخ ليست مج اھج الت ، أن من
ذا وإنما ھي مادة وطريقة ووسيلة ونشاط  ة، ولھ يشترك فيه المعلم مع المتعلم لتحقيق أھداف معين

ي اريخ السياس االت الت ة مج ى كاف اريخ عل اھج الت وي من ب أن تحت اري ،يج ير ،والحض  ،والس
ى  أنما ھي البصمات التي يجب  :بحيث يكون المعيار األول. والتراجم اريخ عل تتركھا دراسة الت
ل الم ه؟عق كلة ا تعلم ووجدان ذه ھي المش ا وھ ى التصدي لھ ادرة عل ر ق ا غي زال مناھجن ي ال ت لت

  .وكثيراً ما نسمع ما ھي قيمة وجدوى دراسة التاريخ

اريخ وظيف  ،ة مرتبطة بالقضايا المعاصرةيويتضح مما سبق بضرورة أن تكون دراسة الت
  . ولھا صلة باألحداث المحيطة بالطلبة ومجتمعھم المحلي

ي،  و، ومرع و حل د أب ة وويؤك ة  )٥٣ص  ،٢٠٠٤(خريش ديم المعرف ي تق اريخ ف ة الت أھمي
اء للمتعلمين وتوظيفھا في حياتھم، ومساعدتھم على اكتساب خصائص ا لمواطنة الصالحة كاالنتم

انية باإلضافة أل مته ووطنه وثقافته والثقافات األخرى ومساھماتھا جميعاً في بناء الحضارة اإلنس
ة في إصدار إلاإلى إكسابھم مھارات التفكير الناقد والتأملي و ستقصاء وحل المشكالت والعقالني

   .األحكام
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يم  ة التعل ي مرحل ة ف ه العريض ة وخطوط ة والوطني ة االجتماعي اج التربي ي منھ اء ف وج
استغالل األحداث ضرورة في مجال النشاطات والوسائل التعليمية ) ٣٦٢ص  ،١٩٨٩(األساسي 

اريخ. والوظيفيةجتماعية التربية اإل الجارية وتوظيفھا لتحقيق أھداف ادة الت ذا  .ومن ضمنھا م وھ
  .ايؤكد حاجة المعلم إلى الحرص عليھا واألخذ بھ

عد  د س م الطالب  إن ؛)٩٢-٩١ص  ،١٩٩٠(وأك اريخ فھ دريس الت ة لت داف العام ن األھ م
ي أل وطن العرب ي ال واء ف اعة س كالت الس ة ومش داث الجاري المألح ي الع م  ،و ف ة أھ ومعرف

ا،  تغالل المظواھرھ داث واس ق باألح ي تتعل رات الت اء المحاض ة إللق ة والوطني بات القومي ناس
ي ،وحلقات المنافسة ،الجارية وكذلك تنظيم المناظرات ات ب د الموازن ة وعق اة الطالب الحالي ن حي

  .وحياة أجدادھم

كران  ير الس ر )٦١-٦٠ص  ،١٩٨٩(ويش رل يعتب د أي ايا ، إن ديفي كالت والقض أن المش
ة المواقف واالواألحداث و ى درجة عالي تجاھات واالجتماعات التي تعتبر حديثة الوقوع، ھي عل

  . من األھمية في تدريس الدراسات االجتماعية

ي تحدث في ) ١٦٢ص  ،٢٠٠٦(ويعرف خضر  رات الت ا كل التغي ة بأنھ األحداث الجاري
ن األحداث المجتمع المحلي أو العالمي ولھا تأثير على حياة الطالب ونشاطاتھم المختلفة، وقد تكو

ه  ذي يعيش في ى المجتمع ال ؤثر عل الجارية قد وقعت باألمس أو منذ عھد قريب، لكنھا ما زالت ت
ي من المنتظر حدوثھا في األي إسمالطالب ويطلق  ة األحداث الجارية، على األحداث الت ام القليل

  .ي بمؤشرات تدل على اقتراب حدوثھاالقادمة وتلك التي تلق

دريس الدراسات ا ويعد استخدام األحداث ة والقضايا المعاصرة مدخالً لت ة إلالجاري جتماعي
ة ة ،بعام اريخ بخاص ا ،الت د ألنھ ة  تع اة الطلب ا بحي ق ربطھ ن طري ك ع ا وذل ة إلحيائھ أداة فعال
  . الواقعية

ة  إن تدريس مادة التاريخ وإغفال األحداث الجارية والقضايا المعاصرة ال يكفي لتزويد الطلب
ة واالتج واطنين بالمعرف نھم م ل م تطيع أن تجع ي تس ول الضرورية الت ارات والمي ات والمھ اھ

  .الحين قادرين على فھم العالم المعقد الذي يعيشون فيه والمشاركة بذكاء في صنع المستقبلص

ي يمكن )٢٣٨-٢٣٧ص  ،١٩٨٥(بو حلو، ومرعي، وحسن أو، ويحدد سعادة ، األھداف الت
ة،  يف حداث الجاريةتحقق من وراء االتأن  ريفھم المشكالت الجاري إثراء معلومات المتعلمين بتع
ة و ة الصالحة، وتنمي ة روح المواطن ين، وتنمي دى المعلم ة والتشويق ل ارة الدافعي ةإث درة( ملك ) ق

ا  ،ستقصاء لمصادر المشكلةالنقد لديھم، وتدريبھم على التمحيص واإل وتدريبھم على الربط بين م
على معرفة العالم الحقيقي مساعدة الطلبة وجتماعية، مشاركة اإليجمعونه من المصادر، وتنمية ال

ة  الم المعاصر، وتنمي ارات السياسية في الع ين التي الذي يعيشونه، وإكسابھم القدرة على التمييز ب
ى  اة، ومساعدتھم عل انية في مجاالت الحي داعات اإلنس دير لإلب ى اإلعجاب والتق ة عل قدرة الطلب

ي ات السياس رى، وإكة واإلإدراك العالق م األخ ع األم ة م ادية والثقافي رة قتص ة النظ اب الطلب س
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المي، اإلنسانية واإل اھم الع ة للتف د دعام ي تع ة الت ة الواعي ة والمنطقي ارة وتجاھات العقلي ة مھ تنمي
  . الطلبة في القراءة ومتابعة األخبار المحلية والعالمية وتوظيفھا في حياتھم

ين القاضي  ايا المعاصرة )١٩٩-١٩٨ص  ،١٩٨١(وب ة والقض داث الجاري ع األح ، أن تتب
ى  دريبھم عل ايا وت داث والقض ذه األح اول ھ ي تتن ة الت ات الدوري الب بالمطبوع ف الط وتعري
د تصل  ة ق قراءتھا، إذ أنه تمضي بين تأليف الكتاب المدرسي وفحصه واعتماده فترة زمنية طويل

و داث والتط دث بعض األح رة تح ذه الفت الل ھ ام وخ ى ع ادة إل اً بم اً وثيق ة ارتباط رات المرتبط
ه ك ه أو تعديل ادة طبع ذي يصعب إع اب المدرسي ال ا يجعل لالكت ه مم ى محتويات د عل ا جد جدي م

ايا المعاصرة ة، والقض داث الجاري ة األح ن متابع ي قاصراً ع اب المدرس ادة . الكت ون ع وأن تك
ى قراءتھ تنيرة من اإلطالع على ھذه المطبوعات الدورية وتدريب الطالب عل ة مس راءة فاھم ا ق

ة و ين بعام ع المعلم ؤوليتھا جمي ل مس ي تحم يم الت ة والتعل ة للتربي داف الرئيس واألھ ادة  معلم م
  . التاريخ بخاصة

ا  :ومنھا أما اختيار األحداث الجارية فتخضع إلى عدة شروط أن تكون األحداث التي يتناولھ
ي ة لمستواھم العقل ة م ،الطالب مالئم ر وأن تكون خالي ارات غي ن المصطلحات الغامضة والعب

الم المقررالمفھومة، وأن تكون ھذه األحداث مرتبطة ب اريخ، و نھج وب ادة الت ة بالدراسي لم متابع
ة اإل كتشافات والمخترعات الجديدة مثل اكتشافات أثرية أو تاريخية واالختراعات الجديدة والحديث

  . ومتابعة األحداث وأثرھا على الشعوب والجماعات

ة  حف اليومي ة كالص الم المختلف زة اإلع ق أجھ ن طري ة ع داث الجاري ع األح ن تتب ويمك
ق  ،والمجالت والكتب السياسية والدوريات والنشرات، والرحالت الميدانية والزيارات وعن طري

ة،  طة التربوي يالت ووالاألنش جيالت التمث وتيةالتس وير فوت ،ص اذج وتص ل نم  ،غرافيووعم
دو ب المتخصصة وال روالكت ة، والمصادر البش ا ية ريات العلمي ن تتبعھ ا ويمك دعوة بعض كم ب

  .باألحداث  بتلك لھم صلة من الذينأو القادة  الكتاب أو المسؤولين

ة في داث الجاري تخدام األح ي اس م ف ا دور المعل الب فرصتأم اء الط ل بإعط ار  ھممث الختي
ات،  ى المعلوم ع مصادر الحصول عل ة، وتنوي داث الجاري دادواألح ية  إع ذ صحف مدرس وتنفي

 ك فيھا الطالب، وقيام الطالب بعمليعرض فيھا الطالب نشاطاتھم، وإعداد التمثيليات التي يشار
دريب ) ألبومات( ائع، وت ة باألحداث والوق لجمع قصاصات الصحف والمجالت والصور المتعلق

دة ر من جري واردة في أكث ار ال ة األخب ى مقارن رامج . الطالب عل ل بعض الب ي اإلذاعة وتحلي ف
  .والتلفزيون ونقدھا والتعليق عليھا

  
  مشكلة البحث وأسئلته

ورة اإل ونحن نعيش اآلن األلفية الثالثة وعصرأما  ة وث تصاالت السريعة واإلنترنت العولم
تطيع أن  ى يس ة حت ة والعالمي ة والعربي داث الوطني تجدات واألح ل المس ب بك م الطال فيجب أن يل

توعبھا بحي ا ويس ايش معھ اةيتع ة بالحي ية مرتبط اھج الدراس بح المن ى ، ث تص ب عل ذا يج ولھ
  .المعلمين أن يعملوا على توظيف مھارات األحداث الجارية في تدريسھم بعامة والتاريخ بخاصة
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وللوقوف على قدرة المعلمين على توظيف ھذه المھارات جاء ھذا البحث للكشف عن درجة 
ة األساسية توظيف معلمي ومعلمات التاريخ لمھارات األح دريس في المرحل ة في الت داث الجاري

  .عمان/العاصمة -العليا في مدارس مديرية التعليم الخاص

  :وانبثق عن ھذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية

ا .١ ي  م دريس ف ي الت ة ف داث الجاري ارات األح اريخ لمھ ات الت ي ومعلم ف معلم ة توظي درج
ان لكل مجال من / العاصمة -تعليم الخاصالمرحلة األساسية العليا في مدارس مديرية ال عم

 مجاالت مھارات األحداث الجارية وعليھا كاملة؟

ة  .٢ د مستوى الدالل ة إحصائية عن روق ذات دالل في درجة توظيف ) ٠٫٠٥≤ α(ھل توجد ف
ة ارات األحداث الجاري اريخ لمھ دريس معلمي ومعلمات الت راتتعزى  في الت جنس  :لمتغي

م  ى(المعل ر، أنث هومؤھ ،)ذك ي  ل الوريوس(العلم ن بك ى م الوريوس، أعل ه ،)بك  وتخصص
ه  ،)تاريخ، جغرافية، معلم مجال دراسات اجتماعية(الدراسي  ل من (وعدد سنوات خبرت أق

دريس  تدريسهو ،)سنوات ١٠سنوات، وأكثر من  ١٠-٥سنوات، ومن  ٥ مساقاً في أساليب ت
 ؟  )نعم، وال(الدراسات االجتماعية 

 
  أھداف البحث
دف ال ى الكشف ھ الي إل ارات عبحث الح اريخ لمھ ات الت ي ومعلم ف معلم ة توظي ن درج

يم الخاص،  ة التعل دارس مديري ا في م ة األساسية العلي دريس في المرحل األحداث الجارية في الت
  .عمان/ العاصمة

ي  ف معلم ة توظي ي درج رات ف ن المتغي ة م ر مجموع رف أث ى تع ث إل دف البح ا ھ كم
ارات  اريخ لمھ ات الت ة ومعلم داث الجاري دريس األح ي الت يم الخاص ف ة التعل دارس مديري ي م ف

م ) ذكر، أنثى( "أثر كل من جنس المعلم"وتحديداً  الوريوس(والمؤھل العلمي للمعل ى من ، بك أعل
ة(للتخصص الدراسي للمعلم و) بكالوريوس وعدد ، )تاريخ، جغرافيا، معلم في دراسات اجتماعي

ر من س ١٠-٥ات، ومن سنو ٥أقل من (سنوات خبرة المعلم  دريس) سنوات ١٠نوات، وأكث  وت
  ).نعم، ال(مساق في أساليب تدريس الدراسات االجتماعية 

  
  أھمية البحث

  :تنبع أھمية البحث فيما يلي

دريس  − ة والالدراسات اإلأھمية توظيف األھداف الجارية في ت ة بعام اريخ بخاصة جتماعي ت
 .ريس التاريختجاھات الحديثة في تدألن ھذا يعتبر من اإل
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اريخ ذا − ادة الت يم م ل تعل ة تجع داث الجاري ع  تإن األح ة م ل الطلب الل تفاع ن خ ى م معن
ا ،األحداث الجارية مما يساعد على تحقيق األھداف اني منھ  ،والتقليل من المشكالت التي يع

 . عصر العولمة ووسائل االتصال الحديثة والسريعة في ظلوبخاصة 

ار − ن مھ ذا البحث يكشف ع دريس إن ھ ي الت ة ف داث الجاري ف األح ي توظي ين ف ات المعلم
 .والوقوف على نقاط الضعف لدى المعلمين ومعالجتھا ونقاط القوة إلثرائھا

ا  − ي يتوصل إليھ تزويد الجامعات وكليات التربية ووزارة التربية والتعليم بھذه المعلومات الت
ين ف بة للمعلم ة المناس رامج التدريبي ل وضع الب ن أج دانالبحث م دارس ي المي واء للم ، س

 . الخاصة أم الحكومية

اريخ وبخاصة  − دريس الت تطوير مھارات المعلمين في مجال استخدام األحداث الجارية في ت
 . نترنتوالتي يمكن أن يستفيد الطلبة منھا في استخدام شبكة اإل ،في ظل حوسبة التعليم

ال م − ي ضرورة إدخ تعلم ف ات ال اھج وتقني ة المن د مديري ي تزوي ة ف داث الجاري ارات األح ھ
ادة  ة م ية وبخاص ب الدراس ة الكت ي أدل تخدامھا ف ى اس ز عل ية والتركي اھج الدراس المن

 .االجتماعيات والتاريخ والجغرافيا

ى دراسة  − ة عل ز الطلب دريس يحف ادإن استخدام مھارات األحداث الجارية في الت اريخ م ة الت
 .يجابية نحوھا يتعامل مع مادة التاريخ بنشاطكوين الطلبة اتجاھات إويجعلھا أكثر واقعية وت

ين   − واد والمعلم ات أخرى من الم اول عين احثين والدارسين لتتن ام الب يفتح البحث المجال أم
ة في  ويعتقد الباحث أن ھناك قلة في األبحاث التي تناولت توظيف مھارات األحداث الجاري

ي ي المحل توى األردن ى المس واء عل اريخ س ادة الت دوالعر م الي يَُع ومي والبحث الح ي الق  ب
 .إضافة جديدة إلى األدب التربوي في مجال األحداث الجارية

  
  حدود البحث

يم  ة التعل دارس مديري املين في م اريخ الع ى معلمي ومعلمات الت ة البحث عل اقتصرت عين
  .عمان والذين يدرسون المرحلة األساسية العليا/الخاص العاصمة

 .٢٠٠٩/٢٠١٠ول من العام الدراسي الفصل األ :الحدود الزمنية −

 .عمان/العاصمة  –مديرية التعليم الخاص : الحدود المكانية −

 .معلمي ومعلمات التاريخ: الحدود البشرية  −

 .أداة البحث وثباتھا نتائج ھذا البحث يمكن تعميمھا في حدود صدق −
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  التعريفات اإلجرائية

ة − داث الجاري ف األح داث الجار: توظي تخدام األح و اس ي ھ اريخ ف ادة الت دريس م ي ت ة ف ي
امن، والتاسع، والعاشر، ودرجة التوظيف  ابع، والث المرحلة األساسية العليا في الصف الس
تقاس بالدرجة التي سوف يحصل عليھا المعلمون والمعلمات من خالل األداة المستخدمة في 

 . ھذا البحث

ة − داث الجاري ية :األح ائل السياس ة واالقتصاد ھي القضايا والمشكالت والمس ية واالجتماعي
ة  ة المحلي ى حاضره العلمي أثير عل ا ت ي يكون لھ رد والت ھا الف ي يعيش ة الت ة والعالمي الوطني

وطن  ومستقبله ويمكن أن يكون على مستوى الحي، أو القرية، أو المحافظة، أو الدولة، أو ال
 .أو العالم اإلسالمي أو العالم بأسرهالعربي، 

 . ھي المرحلة التي تضم الصف السابع والثامن والتاسع والعاشر :ياالمرحلة األساسية العل −

اريخ − م المعلم: معلمو الت ر من وھ اريخ لصف أو أكث ادة الت ذين يدرسون م ن والمعلمات ال
 .صفوف المرحلة األساسية العليا

ا جذور: مادة التاريخ − ه باعتبارھ ذي  اً تعني بدراسة الماضي في مختلف مراحل للحاضر ال
ا  .وتطلعاته ،مالهآو ،ومشكالته ،وعالقاته ،وتطوره ،ونشأته ،تبعاً قصة اإلنساننعيشه مت مم

ه وين صورة واضحة  ،وصراعاته ،يشير إلى أصول الواقع ومكونات ه من أجل تك وتحديات
 . للحضارة ومؤشرات النشاط والفكر اإلنساني

ة من م:  مديرية التربية والتعليم الخاص في محافظة العاصمة − ة ھي مديري ديريات التربي
الناحية اإلدارية  منوتشرف على المدارس الخاصة  ،والتعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم

 . والفنية

ارة − ا ثالث: المھ ان ولھ ة وإتق رعة ودق ل بس ى أداء العم درة عل ي الق ة  ةھ ب معرفي جوان
  .وأدائية ووجدانية

  
  الدراسات السابقة

اتبعد الرجوع إلى قاعدة البيانات وا  Dissertation Abstractو  Ericو  Ebscoلمعلوم
ا تم الحصول ع ر عليھ ي عث ة الت ة والعربي لى دراسات تناولت الموضوع ولكن الدراسات األردني

ذه  ي عرض لھ ا يل ات فيم ر واالتجاھ ى التفكي ة عل داث الجاري ر توظيف األح ت أث الباحث تناول
  :الدراسات

يا سأجرى كل من دوب ى  )Dobson, & Camicia 2010(ين وكاميس دراسة ھدفت إل
دما  تھم عن تدريب المعلمين المتدربين على تعلم كيفية االستجابة لألحداث الجارية  وتدريسھا لطلب

ة اللي يم  الديمقراطي دربين ويصبحون معلمين وذلك بھدف غرس ق ين المت دى المعلم ة ل ة برالي طلب
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دارس ين. الم ن المعلم ة م ى مجموع ة عل ة الدراس تملت عين دة  اش ات المتح ي الوالي دربين ف المت
ة ال . األمريكي ين األطف داوالت ب ى الم وي عل ذي ينط اط ال ة النش ة النوعي ذه الدراس ر ھ تختب
ين دة والمعلم ات المتح ي الوالي ة ف ل الخدم ا قب ريكة. م الت الش ميه المج ذي نس اط ال ي النش ، ف

ة كزمالء ل ل الخدم ا قب انوا في شراكة مع معلمي م ةواألطفال الذين ك . مناقشة األحداث الراھن
ات الدراسة من خالل كراسات الحوار  ي أعدھا المعلم Partner Journalsجمعت بيان ن والت

دارس ة الم دربين وطلب ين المت ع المعلم ابالت م راء مق ة، وإج ة .والطلب ائج الدراس رت نت ان أظھ
ة ألإالطلبة اتجاھات المعلمين المتدربين و دريس األحداث الراھن ة نحو ت ارات يجابي ا تنمي مھ نھ

ارات  ة مھ ة وتنمي ة متعاقب داث جاري ن أح ولھم م دور ح ا ي يھم لم د وع ديھم وتزي د ل ر الناق التفكي
  .  التعليم الديمقراطي

و ام أيرس ا ق ى استقصاء  )Ersoy, 2010(ي وكم دفت إل ة ھ ي بدراس ات نظر معلم وجھ
ات  دريس الدراس ي ت ة ف ل الخدم ة قب راالجتماعي ة المثي داث الجاري داألح ي ة للج ا ف ل وإدماجھ

ية  اھج الدراس االمن ي تركي ات الدرا. ف ع جمعت بيان ابالت أجريت م ا  ١٥سة من خالل مق معلم
دربا يع . مت ة كمواض ت مدرج دل ليس رة للج ة المثي داث الجاري ة أن األح ائج الدراس رت نت أظھ

عوب دون ص م يج دربين وأنھ ين المت ة للمعلم دورات التدريبي ي ال اش ف ة للنق ي مناقش ايا ة ف القض
رة أن مناقشة تطرح ھ. قاعات الدراسةالحساسة في  رة ذه الدراسة أيضا فك ة المثي القضايا الحالي

يجابية لدى المعلمين المتدربين نحو تدريس مثل ھذه القضايا في إللجدل تساعد في خلق اتجاھات 
  .حياتھم المھنية عندما يصبحون معلمين

ي  ة كيمبرل ا دراس ى استقصاء  دفق )kimberlee, 2009(أم دفت إل ت معلمي تصوراھ
ي  ة ف رة الدراسات االجتماعي ة المثي داث الراھن دريس األح ة حول ت ة والثانوي دارس اإلعدادي الم

كما ھدفت الدراسة التعرف إلى السياسات التعليمية إزاء تدريس األحداث الراھنة في ھذه .  للجدل
ى تصوراتھم حول إدراج األحداث  ةالالمدارس، والتعرف إل رة للجدل في الدراسات  جاري المثي

المدارس  جتماعية فياإلمعلما ومعلمة للدراسات  )٩٢٦(اشتملت عينة الدراسة على . ماعيةاالجت
ة ة والثانوي ةو. اإلعدادي ائج الدراس رت نت ى أظھ ين إل ورات المعلم ت أن تص و إ كان ة نح يجابي

اھج الدراسات السياسات اإلدارية والتعليمية نحو تدريس األحداث الجارية ف ا اإلي من ة لم جتماعي
 .له من أھمية في تنمية الوعي السياسي لدى الطلبة

ين دراسة ھدفت التعرف  )Deveci, 2007(ي سوكما أجرى ديف ى وجھات نظر المعلم إل
ة دريس الدراسات ) current events( بشأن توظيف األحداث الجاري ةاإلفي ت د  .جتماعي م وق ت
ابالت مع ديفسيحيث أجرى ، ين من خالل المقابالت الشخصيةاستقصاء وجھات نظر المعلم  مق

ة اإلمن معلمي الدراسات ) ٢٠( ة في الطبق ة اإلجتماعية في مدارس متفاوت . قتصاديةواإلجتماعي
ذه الو ن ھ ا م ول عليھ م الحص ي ت ات الت ل البيان م تحلي فيت ل الوص تخدام التحلي ابالت باس . مق
ة اإلراسات الدراسة أن معلمي الدظھرت نتائج أو دون بأھمي تفادة من األحداث اإلجتماعية يعتق س

دريس الدراسات  ةاإلالجارية في ت اموا باستخدام . جتماعي د ق ين ق ائج أن المعلم ا أظھرت النت كم
حف  ل الص ة مث ادر مختلف الل مص ن خ ة م ات مختلف ي أوق فوفھم ف ي ص ة ف داث الجاري األح

ون ائج . والتلفزي ارت النت ك، أش ى ذل افة إل اليب باإلض تخدام أس اموا باس د ق ين ق ى أن المعلم إل
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ات  ابرة، لوتقني ئلة الس رح األس ل ط ة مث داث الراھن الل األح ن خ ة م دريس مختلف قولت  التحقي
حفي ب األدوارالص ة، ولع ات . ، والمناقش ي الدراس ة معلم رت  أن غالبي ائج أظھ إال أن النت

   .حداث الجاريةالمعيقات والمشكالت في تدريس األ االجتماعية يواجھون بعض

ينفأما دراسة ھاس وال ى  والتي )Haas & Laughlin, 2000( ل ى اإلھدفت إل طالع عل
ات  ي الدراس ة ف داث الراھن دريس األح الي لت ة اإلالوضع الح تطالع آراء جتماعي الل اس ن خ م

وطني للدراسات اإلمعلمي الدراسات  ة اإلجتماعية األعضاء في المجلس ال ات جتماعي في الوالي
ھدفت الدراسة التعرف إلى ممارساتھم الصفية من حيث تدريس األحداث  وقد .دة األمريكيةالمتح

ىانات عشوائيا إستبأرسلت و. الجارية في قاعات التدريس ة من إل ة وطني ا من ) ٥٩٨( عين معلم
ات  ي الدراس ةاإلمعلم ة واإلعدادي دارس االبتدائي ي الم ة ف ي . جتماعي تراتيجيات الت يم االس لتقي

ائج الدراسة و. األحداث الراھنةجتماعية عند تدريس اإلا معلمو الدراسات يستخدمھ  أنأظھرت نت
دريس الدراسات  ي ت ة ف أنھم ربطوا األحداث الراھن ابوا ب ين أج ة المعلم ديم اإلغالبي ة لتق جتماعي

  . والسياسية المجردة، قتصاديةواإلجتماعية واإلأمثلة معاصرة من المفاھيم التاريخية 

ا ين  ھاس وأجرى كم يتصف دراسة أخرى ) Haas & Laughin 2002(واليف ن المعلم
ات  وطني للدراس س ال ي المجل اء ف ة يعاإلاألعض داث الراھن دريس األح ة أن ت را  دجتماعي أم

وأفاد معظم المعلمين إلى أن توظيف األحداث  ،جتماعيةاإلضروريا في تدريس مناھج الدراسات 
اھيم السياسيةواإلجتماعية واإليم التاريخية الجارية يقدم أمثلة معاصرة من المفاھ . قتصادية والمف

ي ة وأشار عدد من المعلم دريس األحداث الحالي ى أن ت د الطالب روح االستقصاءن إل . تنمي عن
ارير ة كالتق داث الراھن دريس األح ي ت ة ف دريس المتبع تراتيجيات الت ة اس ذه الدراس  وتصف ھ

ة ة، الفردي ات التعاوني ارير المجموع ) cooperative group reporter strategy( وتق
دريس  أن إلىأشارت نتائج الدراسة و. واالستقصاء مصادر التعلم التي يستخدمھا المعلمون في ت
داث ة  األح لالجاري ةب تتمث حف المحلي ع ، الص تومواق ون،  اإلنترن بكات التلفزي وات لش والقن
 .الفضائية

دة  ا الخوال ام فيھ ة ق ي دراس ي ) ٢٠٠٢(وف داث ھوالت ف األح ر توظي ة أث ى معرف دفت إل
اريخ في محافظة  الجارية في تنمية التفكير الناقد لدى طلبة الصف العاشر األساسي في مبحث الت

  . جرش

يم  ة والتعل ة التربي وتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف العاشر األساسي في مديري
ي  ام الدراس رش للع ة ج ي محافظ دد) ٢٠٠١/٢٠٠٢(ف الغ ع ً ) ٢٦٧١(ھم والب ا ة  طالب وطالب

  . شعب) ١٠٤(مدرسة في ) ٦١(موزعين على 

ددھا  غ ع د بل ة فق ة الدراس ا عين ة) ٢٢٤(أم اً وطالب وعتين  ،طالب ى مجم يمھا إل م تقس وت
ددھا  الغ ع ة والب ة التجريبي داث ) ١١٧(المجموع تخدام األح ت باس ي درس ة والت اً وطالب طالب

الغ عدالضابطة وال والمجموعة، الجارية ة) ١٠٧(دھا ب اً وطالب م تستخدم األحداث ، طالب والتي ل
  . الجارية في أثناء تدريس الوحدة
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د  للتفكيرر، زجلي –الدراسة قام الخوالدة باستخدام اختبار واطسون  أھدافولتحقيق  الناقد بع
اريخ ع مبحث الت تالءم م ي ي ويره لك ون ، تط ذاويتك ن  ھ ار م رة موزع) ١١٤(االختب  ىعل ةفق

م التحقق من صدق اإل، رات تقيس مھارات التفكير الناقدخمسة اختبا هوت ار وثبات وأظھرت . ختب
د تعزى  ر الناق ة التفكي ة إحصائية في تنمي روق ذات دالل ى توظيف األحداث الدراسة وجود ف إل

د ر الناق ارات التفكي ارة من مھ ة ،الجارية عن كل مھ د مجتمع ر الناق ارات التفكي ى مھ ا ، وعل كم
ة توجد فروق في د ة وعدم استخدام األحداث الجاري ين استخدام األحداث الجاري ة ب رجة الفعالي

  .لكن الفروق لم تكن بدرجة كبيرة، ولصالح استخدام األحداث الجارية

دات  ام عبي ة ) ١٩٨٧(وق وادث الجاري دريس بعض الح ر ت ن أث دفت الكشف ع ة ھ بدراس
ة الصف الثالث اإلعدادي المرتبطة، بمحتوى تدريسي معين في مادة الجغرافيا في اتج اھات طلب

  .نحو تلك الحوادث

ة  ة لمديري دارس التابع ي الم ع الدراسة من طالب الصف الثالث اإلعدادي ف وتكون مجتم
دتربي ة إرب ي محافظ ى ف د األول ث ،ة إرب ة  حي ع الدراس دارس مجتم دد م غ ع دارس) ١٠٩(بل  م
شعب في ) ٨(الدراسة فتكونت من أما عينة  .طالباً وطالبة) ٦٩٠٤(اشتملت على  شعبة )١٧٢(و
داث، مدارس من مدارس مجتمع الدراسة) ٨( اث أح ذكور وشعبتان لإلن ً حيث درست شعبتان لل  ا

ة ب ة مرتبط اجاري اب الجغرافي ي كت ي ف وى تدريس عبتان ، محت ذكور وش عبتان لل ت ش ا ترك بينم
غ عدد أف، جارية اث يدرسون المحتوى نفسه دون استخدام لألحداثلإلن د بل ةوق الدراسة  راد عين

ة) ٣١٧( اً وطالب تخدام ، طالب م اس م  وت ة وت ذه الدراس راض ھ ويره ألغ م تط ات ت اس اتجاھ مقي
  . التحقق من صدقه وثباته واستخدم تحليل التباين الثنائي الختبار صحة الفرضيات

ذين  دادي ال ث اإلع ات طالب الصف الثال ي اتجاھ روق ف د ف ه ال توج ائج أن رت النت وأظھ
وا وا ذين درس ة، ل وا أحداث جاري م يدرس اً، والطالب (ل اً مع وراً وإناث ذكورذك ا وجدت، )ال  بينم

إال أنه لم توجد فروق في اتجاھات ، في اتجاھات الطالبات نحو الحوادث الجارية ككلقاً دالة فرو
ر  م إحداث التغي تلك المجموعات نحو كل حدث على إنفراد ما عدا حدث واحد لكل مجموعة، وت

ل، المرغوب  وادث كك و الح ة نح وادث جاري وا ح ذين درس ات الطالب ال ات مجموع ي اتجاھ ف
  . ونحو كل حدث على انفراد من الحوادث الثمانية

  : يتضح من خالل ما ورد في الدراسات السابقة

دات ) ٢٠٠٢(دراسة الخوالدة  ھما نأن ھناك دراستين أردنيتي − ا ) ١٩٨٧(ودراسة عبي تناولت
وادث  دريس بعض الح ر ت ا أث ادة الجغرافي ي م ين ف دريس مع وى ت ة، بمحت ة المرتب الجاري

دادي نحو األ ة الصف الثالث اإلع داثواتجاھات طلب ا. ح ر  أم دة فتناولت أث دراسة الخوال
ة الصف العاشر  في مبحث  األساسيتوظيف األحداث الجارية في تنمية التفكير الناقد لطلب

ة  وھاتان الدراستان طبقت على طلبة الصف، التاريخ ى طلب ا وعل ادة الجغرافي العاشر في م
 . الصف الثالث اإلعدادي في مادة التاريخ
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ت − ات تناول اك دراس ات اإل ھن ي الدراس ر معلم ات نظ داث وجھ ول األح ة ح   جتماعي
ـلة كيمبرـدراس يـوھ ةـالجاري   نـاس والفلييـة ھـدراس، )kimberlee, 2009( يـ

Hees & Laughlin, 2000)( ،ي سودراسة ديف)Deveci, 2007.( 

يا سوھناك دراسات تناولت معلمين متدربين ومعلمين قبل الخدمة مثل دراسة دوب − ين وكاميس
)Dobson & comicie, 2010.( 

ل وأظھرت نتائج ھذه الدراسات أن ھناك اتجاھات إيجابية نحو تدر − ة مث يس األحداث الجاري
يا ودبسون ) Ersoy( ويسودراسة أير) Dobson & camicia, 2010( دراسة كاميس

 ).kimberlee, 2009(وكيمبرلي 

امواالمعلمين  أنوأظھرت بعض الدراسات  − د ق ات  ق اليب وتقني دريسباستخدام أس ة  ت مختلف
ظھرت أخرى مصادر أ، )deveci, 2007(األحداث الجارية مثل دراسة ديفنشي  من خالل

ةالتعلم التي يستخدمھا المعلمون في تدريس األحداث الجارية مثل الصحف  ع و، المحلي مواق
 ).(Haas & Laughlin, 2002والقنوات الفضائية مثل دراسة ھاس واليفين ، االنترنت

 .اإلطار النظريفي استفاد الباحث من ھذه الدراسات  −

اول يختلف البحث − اريخ  الحالي عن ھذه الدراسات بأنھا تن ادة الت ة ھي معلمي م ة مختلف عين
ان/ تعليم الخاص في العاصمةالفي المدارس الخاصة التابعة لمديرية  ذين يدرسون ، عم وال

 . في المرحلة األساسية العليا

اريخ ودرجة  )علمهفي حدود (ولم يعثر الباحث  على دراسات تناولت معلمي ومعلمات الت
لتوظيف مھارات األحداث الجارية لمادة محددة  اريخ مث ذا البحث يع، الت ي  دوھ أول بحث أردن

  .وعربي تناول ھذا الموضوع

ابقة ات الس ا الدراس م تتناولھ رات ل الي متغي ث الح اول البح د تن رة  لق نس، والخب ل الج مث
م، والمؤھل العلمي، ودراس ،للمعلمالتعليمية  دريس والتخصص الدراسي للمعل اليب ت ة مساق أس

تفد الباحث الدراسات اإل م يس ذا ل تھا ولھ رات في دراس جتماعية وھذه لم تأخذھا أي دراسة كمتغي
  .  راسات بالمقارناتمن الد
  

  الطريقة واإلجراءات

  منھج البحث
ة عشوائية . اتبع في ھذا البحث المنھج الوصفي المسحي ى عين ع أداة البحث عل م توزي إذ ت

يم الخاص  ة التعل دارس مديري ا في م ة األساسية العلي اريخ في المرحل  –من معلمي ومعلمات الت
ارات اإلحصائية وجمعت اإلجابات وتم تصحيحھا. عمان/ العاصمة ا باستخدام االختب م تحليلھ ، ث
  .المالئمة



  "......درجة توظيف معلمي ومعلمات التاريخ لمھارات األحداث الجارية في " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٦٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٢(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

  مجتمع البحث وعينتھا
دارس  ي م ا ف ية العلي ة األساس اريخ للمرحل ات الت ي ومعلم ن معلم ة م ع الدراس ألف مجتم ت

اص  يم الخ ة التعل مة –مديري ددھم / العاص الغ ع ان، والب ة) ٣٠٩(عم اً ومعلم ة  ،معلم ا عين أم
د ة فق ت الدراس ن  تكون ة) ١٦٠(م اً ومعلم ارب وھي معلم ة  تق بة المئوي راد  )%٥٢(النس ن أف م

ة العشوائية البسيطة ،مجتمع البحث ة العين ارھم بطريق م اختي د ت م والجدول  ،وق يوضح ) ١(رق
  .أفراد العينة حسب متغيرات البحثتوزيع 

  .توزيع أفراد عينة البحث حسب متغيرات البحث ومستوياتھا: )١(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  المتغير مستويات  المتغير

  %٣٤  ٥٤  ذكور  الجنس
  %٦٦  ١٠٦  إناث

  التخصص
  %٤٤  ٧٠  تاريخ

  %٢٥  ٤٠  جغرافيا
  %٣١  ٥٠  معلم مجال دراسات اجتماعية

  %٨٧،٥  ١٤٠  بكالوريوس  الدرجة العلمية
  %١٢،٥  ٢٠  أعلى من بكالوريوس

  سنوات الخبرة
  %٦٩  ١١٠  سنوات ٥أقل من 

  %١٧،٥  ٢٨  سنوات ١٠-٥من 
  %١٣،٥  ٢٢  سنوات ١٠أكثر من 

  %٥٠  ٨٠  نعم  دراسات مساق في طرق التدريس
  %٥٠  ٨٠  ال

  أداة الدراسة
ئلة البحث ن أس ة ع ارات  ،ألغراض اإلجاب ق بمھ وي المتعل ى األدب الترب م اإلطالع عل ت

ارك، ورضوان (دراسات  علىواطلع الباحث ، األحداث الجارية سعادة و، )١٧٦، ص ١٩٩٥مب
ار و )٢٣٧ص  ١٩٨٥(خرون وآ زه ومخت راھيم و ،)٥٧ص  ١٩٨٧(الكل ، )١١٦ص ١٩٩٠(إب
وو و، أب ي حل ة ، ومرع ر ، )٢٠٠، ص ٢٠٠٤(وخريش د  ،)١٦٢ص  ٢٠٠٦(وخض واعتم

البحث  من أجل اإلجابة عن أسئلة) ٢٠٧ص ،١٩٩٠(اللقاني، ومحمد ورضوان أداة الباحث على
  . مھارات األحداث الجارية في التدريسواستقصاء درجة توظيف معلمي ومعلمات التاريخ ل

ت  ة تكون ن أداة الدراس ة ) ٧٠(م رة موزع ىفق ي عل االت ھ ة مج داث يختإ: خمس ار األح
ة،  تخدام والجاري د الس ة، والتمھي دى الطلب ة ل توى الدافعي ع مس ة لرف داث الجاري تخدام األح اس

دريس ي الت ة ف داث الجاري تخدام األح ة، واس داث الجاري ة ال ،األح ة وإتاح ة لمعالج رص للطلب ف
د  ،نصوص األحداث الجارية وقد تم مراجعتھا وتدقيقھا من حيث الصياغة واللغة، ومن أجل التأك
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ة  وم التربوي ة العل دريس في كلي من صدقھا عرضت األداة على ستة محكمين من أعضاء ھيئة الت
املين في وكاواآلداب ة والع ة ، وثالثة مشرفين تربويين في الدراسات االجتماعي ة الغوث الدولي ل

ا وووض، من أجل التأكد من دقة الصياغة اس درجة توظيف ح الفقرات ومقروئيتھا ومالءمتھ لقي
  . مھارات األحداث الجارية عند معلمي ومعلمات التاريخ

ة من ، وبعد ذلك ة مكون ا عشوائياً من ) ٢٠(تم تطبيقھا على عين م اختيارھ ة ت اً ومعلم معلم
ة البحث ومن المجتمع نفسه خاصة في العاصمةمعلمي ومعلمات المدارس ال ان خارج عين ، عم

ام الدراسي  ن الع ة الفصل األول م ي بداي ك ف ة ٢٠٠٩/٢٠١٠وذل ن الدراس ان الھدف م د ك ، وق
  :االستطالعية يتلخص فيما يلي

 . التعرف على مدى وضوح تعليمات األداة وفقراتھا .١

ات ستبانة في المدارالتعرف إلى مدى إمكانية تطبيق اإل .٢ ا في ضوء اإلمكان س األساسية العلي
 . المتاحة

     :ستبانة وثباتھا وفق اإلجراءات اآلتيةستخراج المؤشرات األولية لصدق اإلإ .٣

ة  تم التحقق من صدق األداة من خالل عرضھا على مجموعة من المحكمين من أعضاء ھيئ
ة الب حث ومن المجتمع نفسه التدريس والمشرفين التربويين، وتجريبھا على عينة من خارج عين

ي ) ٢٠(من  ةمكون ئلة الت معلماً ومعلمة ورصد مالحظات المعلمين على الفقرات، من حيث األس
 ً   .يطرحونھا حولھا، وإجراء التعديالت التي تجعل العبارات أكثر وضوحا

امالت اإلبعد ذلك تم التأكد من صدق البناء لإل اد مع تبانة، بإيج ى س درجات عل ين ال اط ب رتب
  .يبين ھذه النتائج) ٢(ليھا والجدول رقم إي تمات والدرجات على المجاالت التي تنالفقر

رات  دالالت صدق: )٢(جدول  بناء االستبانة باستخدام معامالت االرتباط بين الدرجات على الفق
  .والدرجات على المجاالت التي تنتمي إليھا

  لمجالمعامل االرتباط با  الفقرة  معامل االرتباط بالمجال  الفقرة
٠٫٦٧  ٣٦ *٠٫٦٩  ١* 
٠٫٦٧  ٣٧ *٠٫٧٣  ٢* 
٠٫٧٥  ٣٨ *٠٫٧٢  ٣* 
٠٫٥٨  ٣٩ *٠٫٦٨  ٤* 
٠٫٥٠  ٤٠ *٠٫٦٦  ٥* 
٠٫٥٨  ٤١ *٠٫٧٠  ٦* 
٠٫٦٢  ٤٢ *٠٫٧٢  ٧* 
٠٫٦٤  ٤٣ *٠٫٦٥  ٨* 
٠٫٧٠  ٤٤ *٠٫٦٤  ٩* 
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 )٢(تابع جدول رقم ... 
  معامل االرتباط بالمجال  الفقرة  معامل االرتباط بالمجال  الفقرة
٠٫٧٩  ٤٥ *٠٫٤٨  ١٠* 
٠٫٦٤  ٤٦ *٠٫٦٥  ١١* 
٠٫٦٥  ٤٧ *٠٫٥٧  ١٢* 
٠٫٦٨  ٤٨ *٠٫٧٢  ١٣* 
٠٫٦٥  ٤٩ *٠٫٨٤  ١٤* 
٠٫٦٦  ٥٠ *٠٫٨٤  ١٥* 
٠٫٦٠  ٥١ *٠٫٧٢  ١٦* 
٠٫٧٤  ٥٢ *٠٫٦٠  ١٧* 
٠٫٦٤  ٥٣ *٠٫٦٨  ١٨* 
٠٫٦١  ٥٤ *٠٫٨٣  ١٩* 
٠٫٦١  ٥٥ *٠٫٨٥  ٢٠* 
٠٫٥٣  ٥٦ *٠٫٥٩  ٢١* 
٠٫٦٨  ٥٧ *٠٫٦٣  ٢٢* 
٠٫٥٨  ٥٨ *٠٫٤٥  ٢٣* 
٠٫٥٠  ٥٩ *٠٫٥٥  ٢٤* 
٠٫٥٢  ٦٠ *٠٫٣٤  ٢٥* 
٠٫٧٨  ٦١ *٠٫٢٩  ٢٦* 
٠٫٦٢  ٦٢ *٠٫٣٢  ٢٧* 
٠٫٧٣  ٦٣ *٠٫٦٢  ٢٨* 
٠٫٦٥  ٦٤ *٠٫٥٩  ٢٩* 
٠٫٨٠  ٦٥ *٠٫٧٥  ٣٠* 
٠٫٧٨  ٦٦ *٠٫٧٨  ٣١* 
٠٫٨٧  ٦٧ *٠٫٦٧  ٣٢* 
٠٫٨٥  ٦٨ *٠٫٦١  ٣٣* 
٠٫٧٧  ٦٩ *٠٫٦٦  ٣٤* 
٠٫٧٦  ٧٠ *٠٫٥٧  ٣٥* 

  ٠٫٠٥دال إحصائياً عند مستوى   *

ين من الجدول  ه كانت ذات ) ٢(يتب ذي تنتمي إلي رة بالمجال ال اط كل فق امالت ارتب أن مع
  . صدق االستبانة يدل علىأو أقل مما ) ٠،٠٥(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
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اط كما تم التحقق من صدق البناء لإل امالت ارتب اد مع تبانة بإيج ى المس درجات عل جاالت ال
 .  ھذه النتائجيبين ) ٣(الجدول رقم و، ستبانة والدرجة الكليةالفرعية لإل

ا :  )٣(جدول  تبانة وارتباطھ ة لالس ى المجاالت المكون درجات عل اط ال امالت ارتب مصفوفة مع
  .بالدرجة الكلية

  الكلي الخامس الرابع  الثالث الثاني األول المجال
 *٠٫٧١  *٠٫٦٢ *٠٫٤٨ *٠٫٤٨ *٠٫٦٣  اختيار األحداث الجارية

استخدام األحداث الجارية لرفع
 *٠٫٤٥  *٠٫٥١ *٠٫٤٢ *٠٫٥٨     مستوى الدافعية لدى الطلبة
التمھيد الستخدام األحداث

 *٠٫٦٨  *٠٫٥٥ *٠٫٥٨       الجارية
استخدام األحداث الجارية في

 *٠٫٩١  *٠٫٦٩         التدريس
إتاحة الفرص للطلبة لمعالجة

 *٠٫٩٠           ةنصوص األحداث الجاري

  .)٠٫٠٥≤ α(دالة إحصائياً عند مستوى   *
ارات أ) ٣(يالحظ في الجدول رقم  اس مھ ة لمقي اط من المجاالت الفرعي امالت االرتب ن مع

د يمما ) ٠٫٠٥≤ α(توظيف األحداث الجارية جمعيھا طردية وذات داللة إحصائية عند مستوى  ع
  .مؤشراً على صدق بناء األداة

  ثبات األداة
ة تم ال ارات األحداث الجاري اريخ لمھ تبانة توظيف معلمي ومعلمات الت ات اس تحقق من ثب

مجال من كل وذلك على ، الداخلي بداللة إحصائيات الفقرة لالتساقباستخدام معادلة كرونباخ ألفا 
ي تضمنتھا  ة الت ى اإلمجاالت مھارات توظيف األحداث الجاري ةاألداة وعل تبانة كامل ذلك ، س وك

ة الت روانبطريق بيرمان ب ة س ة النصفية المصححة بمعادل ين . )Spearman-Brown( جزئ ويب
  .ھذه النتائج) ٤(الجدول 

  .معامالت الثبات بطريقتي كرونباخ ألفا والتجزئة النصفية:  )٤(جدول 

 التجزئة  ألفا المجال
 ٠٫٦٩ ٠٫٦٩  اختيار األحداث الجارية

 ٠٫٥٥ ٠٫٦٨  لدى الطلبةاستخدام األحداث الجارية لرفع مستوى الدافعية 
 ٠٫٦٣ ٠٫٧٢  التمھيد الستخدام األحداث الجارية

 ٠٫٨٠ ٠٫٧٤  استخدام األحداث الجارية في التدريس
 ٠٫٨٩ ٠٫٩٥  إتاحة الفرص للطلبة لمعالجة نصوص األحداث الجارية

 ٠٫٩٢ ٠٫٩٢ الكلي
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، بطريقة ٠٫٩٢لغ قد ب) الكلي(ستبانة كاملة أن معامل الثبات لإل) ٤(يالحظ من الجدول رقم 
بيرمان  راونكرونباخ وبطريقة التجزئة النصفية المصحح، بمعادلة س امالت ب ا تراوحت مع ، كم

ين ا ب ة م ة الخمس االت الوھمي ا للمج اخ  ٠،٩٥ – ٠٫٦٨ألف ة كرونب ابطريق ين ألف ا ب  ٠٫٥٥، وم
  . وھي جميعاً مقبولة ألغراض البحث المالي. بطريقة التجزئة النصفية ٠٫٨٩و

  .نتھاء من ھذه الخطوة أصبحت األداة جاھزة لعملية التطبيق النھائيوبعد اإل
 

  المعالجة اإلحصائية
ى  لإلجابة عن أسئلة البحث، تم إجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة بعد إدخال البيانات عل

وم اإلجھاز الحاسوب لتحليلھا، باستخدام برنامج الرزم اإلحصائي ة ة للعل م  ،)SPSS(جتماعي إذ ت
رات األداة ة لفق ات المعياري ابية واالنحراف اليب  ،استخراج المتوسطات الحس د استخدمت األس وق

  :اإلحصائية التالي

ؤال األول .١ ن الس ة ع ة: لإلجاب ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس تخراج المتوس م اس  ت
ع مجاالت األداة وعلي والنسب المئوية ودرجة التوظيف ى جمي ة البحث عل ديرات عين ا لتق ھ

 . كاملة

دد : السادس إلىلإلجابة عن السؤال الثاني  .٢ اين المتع ) MONOVA(تم استخدام تحليل التب
رات  المتوسطاتللكشف عن داللة الفروق في  ع متغي ة لجمي راد العين ديرات أف ابية لتق الحس

  .  البحث التابعة
  

  راد العينة على فقرات االستبانةطريقة تصحيح استجابات أف
اس استخدم الباحث  اريخ  ليكرتمقي ة درجة توظيف معلمي ومعلمات الت الخماسي لمعرف

يم  ة التعل دارس مديري ا في م ة األساسية العلي دريس في المرحل لمھارات األحداث الجارية في الت
اص مة -الخ ان/العاص ابي . عم ط الحس ة المتوس الل مقارن ن خ ف م ة التوظي د درج م تحدي ت

د درجات ، المحكمين الستجابات أفراد العينة بناء على آراء م تحدي اد حيث ت ا البع االستجابة وفق
) ٢(، بدرجة متوسطة) ٣(، بدرجة عالية) ٤(، بدرجة عالية جداً ) ٥: (وھي ) ي ليكرت الخماس(

  .يبين ذلك) ٥(والجدول رقم . بدرجة قليلة جداً ) ١(، بدرجة قليلة

  .ابةطريقة تصحيح استجابات أفراد العينة لفقرات االستج:  )٥(جدول 

  درجة قليل جداً   درجة قليلة  درجة متوسطة  درجة عالية  درجة عالية جداً
١  ٢  ٣  ٤  ٥  
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  متغيرات البحث

  تابعالمتغير ال
درجة توظيف معلمي ومعلمات التاريخ لمھارات األحداث الجارية في التدريس في المرحلة 

  .عمان/ العاصمة –األساسية العليا في مدارس مديرية التعليم الخاص 

  مستقلةلمتغيرات الا
 :وھو فئتانالجنس  .١

 أنثى . ب        ذكر   . أ

 : وله مستويان ،المؤھل العلمي .٢

 أعلى من بكالوريوس . ب    بكالوريوس  . أ

 :وله ثالثة مستويات ،التخصص .٣

 معلم مجال دراسات اجتماعية. ج      جغرافيا . ب      تاريخ   . أ

 : ثالثة مستويات اولھ ،الخبرة التعليمية  .٤

 سنوات  ١٠أكثر من . ج    سنوات ١٠-٥من .ب  سنوات  ٥أقل من   . أ

 : ھو فئتان و ،دراسة مساق طرق التدريس .٥

  ال. ب        نعم   . أ
 

  إجراءات التنفيذ
  : اتبع الباحث مجموعة من اإلجراءات البحثية تمثلت فيما يلي

د إلتم اعتماد أداة البحث بعد ا .١ طالع على األدب التربوي الخاص باألحداث الجارية وتم التأك
 .صدقھا وثباتھابعد التأكد من معامالت االرتباط  استخراجومن صدق البناء 

م اختي .٢ ع البحث ث د مجتم ات تحدي ي ومعلم ن معلم يطة م وائية البس ة العش ه بالطريق ار عينت
ا  ية العلي ة األساس ون المرحل ن يدرس اريخ مم ة الت ة التابع دارس الخاص ي الم املين ف والع

 .٢٠٠٩/٢٠١٠ل من العام الدراسي للفصل األو عمان/العاصمةلمديرية التعليم الخاص 

ة .٣ ى الموافق ول عل م  الحص اب رق ب الكت يم بموج ة والتعل ر التربي الي وزي ن مع م
اريخ  الموافق ٣/١٠/٥١٤١٢ يم الخاص ، ٥/١٠/٢٠٠٩بت ة والتعل ة التربي ة مديري م موافق ث

اريخ الموافق ٦/١/١٦٣٤٢في محافظة العاصمة بموجب الكتاب رقم خ ، ١٥/١٠/٢٠٠٩ بت
 .إلى مديري المدارس الخاصة ومديراتھا من أجل تسھيل مھمة الباحثوجيه حيث تم ت
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ع اإل .٤ ىتوزي تبانات عل ث  س ة البح راد عين د اف رحبع كلته ش ث ومش داف البح ة  ،أھ وكيفي
تجابة لإلإلا ن اإلس ة ع ا، واإلجاب ل معھ تبانة والتعام ون س ا المعلم ي طرحھ ارات الت ستفس

ا، واستعان أيام لإلجابة وإعادة اإل ن ثالثةمنح المستجيبيبعد ان  والمعلمات ستبانة بعد تعبئتھ
 .ستبانات وجمعھاالباحث ببعض مشرفي ومديري المدارس ومديراتھا في توزيع اإل

ا بعد جمع اإل .٥ ى الحاسوب، وتحليلھ ستبانات تم إحصاؤھا وتدقيقھا، ومن ثم إدخال البيانات إل
ائج )SPSS( اإلحصائية للعلوم االجتماعية رزمباستخدام برنامج ال ى النت ومن ، للوصول إل

 .المنبثقة عنھا ثم تحليلھا ومناقشتھا واستخالص التوصيات 
  

  نتائج الدراسة ومناقشتھا
ونظرا الن سلم اإلستجابة الذي اعتمد بحسب مقياس ليكرت بتدرجه ، من اجل تفسير النتائج

  :فقد اعتمدت النسب المئوية االتية ، الخماسي

 .رجة توظيف عالية جداً تدل على د: فأعلى% ٨٠ −

 .تدل على درجة توظيف عالية: %٧٩،٩ -% ٧٠ −

 .تدل على درجة توظيف متوسطة: %٦٩،٩ -%٦٠ −

 .تدل على درجة توظيف قليلة: %٥٩،٩ -%٥٠ −

 .تدل على درجة توظيف قليلة جداً  :%٥٠اقل من  −

  أوالً النتائج المتعلقة بالسؤال االول
اريخ لم ات الت ي ومعلم ف معلم ة توظي ا درج ي م دريس ف ي الت ة ف داث الجاري ارات األح ھ

اص يم الخ ة التعل دارس مديري ي م ا ف ية العلي ة األساس ن / العاصمة -المرحل ال م ل مج ان لك عم
  مجاالت مھارات األحداث الجارية وعليھا كاملة؟ 

تخراج  م اس ؤال ت ذا الس ن ھ ة ع طاتلإلجاب ابية واإل المتوس ل الحس ة لك ات المعياري نحراف
  . ھذه النتائج) ٦(داة البحث وعليھا كاملة ويبين الجدول مجال من مجاالت أ
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دول  ة  :)٦(ج ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس ة  المتوس ب المئوي االت والنس ب المج ورت
ة  ودرجة التوظيف ارات األحداث الجاري وظيفھم لمھ لتقديرات معلمي ومعلمات التاريخ لدرجة ت

  .في التدريس

عدد   المجال
المتوسط   عنوانه الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
النسبة  الرتبة  المعياري

 المئوية
درجة 
 التوظيف

ختيار األحداث إ  ١٠  األول
  عالية  ٧٨،٨  ٢  ٠،٨٤  ٣،٩٤  الجارية

  ٦  الثاني

ستخدام األحداث إ
الجارية لرفع 

مستوى الدافعية 
  لدى الطلبة

  عالية  ٧٩،٦  ١  ٠،٨٨  ٣،٩٨

التمھيد الستخدام   ٤  الثالث
  عالية  ٧٦،٨  ٣  ٠،٩٠  ٣،٨٤  األحداث الجارية

  ٣١  الرابع
ستخدام األحداث إ

الجارية في 
  التدريس

  متوسطة  ٦٧،٨  ٥  ١،١٠  ٣،٣٩

  ١٩ الخامس

إتاحة الفرص 
للطلبة لمعالجة 

نصوص األحداث 
  الجارية

  متوسطة  ٦٩،٤  ٤  ١،٠٧  ٣،٤٧

  عالية   ٧٤،٤    ٠،٩٦  ٣،٧٢    ٧٠  الكلي

ة لدرجة توظيف معلمي أن الدرجة الكلية لمستوى ) ٦(يالحظ من الجدول  راد العين آراء أف
دارس  ومعلمات التاريخ لمھارات األحداث الجارية في التدريس في المرحلة األساسية العليا في م

د بلغت /العاصمة -مديرية التعليم الخاص ان ق ة ) ٣،٧٢(عم وھي درجة ، %)٧٤(وبنسبة مئوي
اني .عاليةتوظيف  ةالاستخدام األحداث " وقد حصل المجال الث دى  جاري ة ل ع مستوى الدافعي لرف
ة ،)٣،٩٨(على الرتبة األولى وبمتوسط حسابي  "الطلبة وھي %) ٧٩،٦( وصلت وبنسبة مئوي

ف  ة توظي ى ، ةعاليدرج ال األول ة(وحصل المج داث الجاري ار األح ة الثاني )اختي ى الرتب ة عل
ة ،)٣،٩٤(وبمتوسط حسابي  ةعالوھي درجة توظيف  ،%)٧٨،٨( وصلت وبنسبة مئوي ا  .ي كم

و  ة ھ ة الثالث ى الرتب ث عل ال الثال ةا"حصل المج داث الجاري تخدام األح د الس ط  "لتمھي وبمتوس
ة وھي درجة توظيف ،%)٧٦،٨( وصلتوبنسبة مئوية ) ٣،٨٤(حسابي  وحصل المجال  عالي

ة" الخامس على ة لمعالجة نصوص األحداث الجاري ة "إتاحة الفرص للطلب ة الرابع ى الرتب  ،عل
  .وھي درجة توظيف متوسطة ،)٦٩،٤( وصلت وبنسبة مئوية) ٣،٤٧(بي وبمتوسط حسا
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ع دريس"، وقد حصل على الرتبة الخامسة المجال الراب ة في الت  "استخدام األحداث الجاري
 وھي درجة توظيف متوسطة، ،%)٦٧،٨( وصلت ةوبنسبة مئوي، )٣٫٣٩( وبمتوسط حسابي

ة) ٧(حصلت و ى درجة توظيف عالي رات عل داً  فق ة) ٣٨(و ،ج ى درجة توظيف عالي رة عل ، فق
   . فقرات على درجة توظيف قليلة) ٣(و، فقرة على درجة توظيف متوسطة) ٢٢(و

اليبمساق  ضمنأن المعلمين والمعلمات يأخذون األحداث الجارية  ،ويعزو الباحث ذلك  أس
ة األحداثجتماعية فال يكون ھناك تعمق في دراسة التدريس للدراسات اإل ذا  ،الجاري المساق وھ

ة  يكون عاماً وليس ھناك مساق متخصص ألساليب تدريس التاريخ حتى يتم أخذ األحداث الجاري
ى أن معظم عين ،ف متوسطةولھذا جاءت درجة التوظي ،بشكل مفصل ة البحث من باإلضافة إل

  .المجال الرابع في الرتبة الخامسةترتيب سنوات، لھذا جاء  ٥المعلمين والمعلمات خبراتھم دون 

  ختيار األحداث الجاريةإ: لمجال األولا
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية ودرجة التوظيف الراء  :)٧(جدول 

  .اختيار األحداث الجارية: أفراد العينة على المجال األول

المتوسط   الفقرة الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 ظيفالتو

أختار أحداثاً جارية متصلة  ٨  ١
 عالية  ٧٦٫٨  ٠٨٠  ٣٫٨٤ بمقرر التاريخ وأھدافه

٧  ٢  
أختار أحداثاً جارية لھا أھمية

خاصة على المستوى القومي أو 
 العالمي

 ةعالي  ٧٧٫٠  ٠٫٨٦  ٣٫٨٥

أختار أحداثاً جارية مناسبة  ١  ٣
 عالية  ٨٣٫٠  ٠٫٨٦  ٤٫١٥ للمستويات العقلية للطالب

 جداً 

أختار أحداثاً جارية تتصف  ٥  ٤
 عالية   ٧٩٫٠  ٠٫٧٤  ٣٫٩٥ بالحداثة

أختار أحداثاً جارية مناسبة  ٢  ٥
 عالية  ٨٠٫٦  ٠٫٧٨  ٤٫٠٣ الھتمامات الطلبة وميولھم

 جداً 

٤  ٦  
أختار أحداثاً جارية مرتبطة
بقضية مستمرة في المجتمع 

 المحلي أو العالمي
 عالية  ٨٠٫٢  ٠٫٧٧  ٤٫٠١

  جداً 

٣  ٧  
ً جارية من مصادر  أختار أحداثا
 عالية  ٨٠٫٦  ٠٫٩٣  ٤٫٠٣ موثوق بھا

  جداً 

أختار أحداثاً جارية من مصادر  ٩  ٨
 عالية  ٧٦٫٢  ٠٫٩٠  ٣٫٨١ متاحة للطالب



 ٣٦٩ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عودة أبو سنينة

 ٢٠١٢ ،)٢(٢٦ مجلد ،)نسانيةاال العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

 )٧(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   الفقرة الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 التوظيف

٦  ٩  
د على أختار أحداثاً جارية تساع

الربط بين الماضي و الحاضر 
 و المستقبل

 عالية  ٧٨٫٠  ٠٫٨٥  ٣٫٩٠

أختار أحداثاً جارية تساعد على  ١٠  ١٠
 عالية   ٧٦٫٠  ٠٫٩٥  ٣٫٨٠ إثارة الجدل بين الطلبة

 عالية  ٧٨٫٨  ٠٫٨٤  ٣٫٩٤ الكلي

ة لمستوى ) ٧(يشير الجدول  راد آراءإلى أن الدرجة الكلي ة لدرجة توظيف معلمي  أف العين
ا في المجال  األساسيةمعلمات التاريخ لمھارات األحداث الجارية في التدريس في المرحلة و العلي

د بلغت : األول ة ق ار األحداث الجاري ة) ٣٫٩٤(اختي ى  وبنسبة مئوي وھي %) ٧٨٫٨(وصلت إل
رة  ،األولىعلى الرتبة ) ٣(وقد سجلت الفقرة . عاليةتوظيف تدل على درجة درجة  وحصلت الفق

رات ، ى الرتبة العاشرةعل) ١٠( ى درجة  )٧، ٦، ٥، ٣(وقد سجلت الفق ة استجابةعل داً  عالي  ،ج
ك  .توظيف عاليةعلى درجة ) ١٠، ٨، ٢،١، ٩، ٤( وفي حين سجلت الفقرات ويعزو الباحث ذل

ي  ي التخصص وف ة ف ارات دقيق ى مھ اج إل ة ال يحت داث الجاري ار األح ال اختي ذا المج ى أن ھ إل
دريس ق الت ي تدريألنھ ،طرائ ا ف م إليھ اج المعل ة يحت ارات عام ا ا مھ ة ارتباطھ ه وبخاص س

داف ياغة . باألھ ي ص ة ف ل المتخصص دورات وورش العم د ال ة بعق دارس الخاص وم الم وتق
ا ل معھ ة التعام داف وطريق ن  ،األھ ات بغض النظر ع ين والمعلم ع المعلم ى جمي د إل ذه تعق وھ

  . جداً  درجة التوظيف عالية وعالية ولھذا جاءت ،التخصص

  لرفع مستوى الدافعية لدى الطلبةستخدام األحداث الجارية إ: المجال الثاني
رات ودرجة  :)٨(جدول  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية ورتبة الفق

ة  آلراءالتوظيف  ع مستوى الدافعي ة لرف أفراد العينة على المجال الثاني استخدام األحداث الجاري
  .ى الطلبةلد

المتوسط   الفقرة الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
  المئوية

درجة 
  التوظيف

 جداً  عالية  ٨٠٫٦  ٠٫٨٠  ٤٫٠٣ أصف الحدث الجاري للطلبة  ٢  ١١

أذكر مصدر الحدث الجاري   ٥  ١٢
 ةعالي  ٧٩٫٠  ٠٫٨٦  ٣٫٩٥ للطلبة

أربط بين الماضي والحاضر   ٣  ١٣
 جداً  عالية  ٨٠٫٠  ٠٫٩٠  ٤٫٠٠ والمستقبل

 ةعالي  ٧٩٫٢  ٠٫٧٧  ٣٫٩٦ رياأشرح أسباب الحدث الج  ٤  ١٤



  "......درجة توظيف معلمي ومعلمات التاريخ لمھارات األحداث الجارية في " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٧٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٢(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

  )٨(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   الفقرة الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
  المئوية

درجة 
  التوظيف

أشرح أھمية الحدث الجاري   ١  ١٥
 جداً  عالية  ٨١٫٦  ٠٫٩١  ٤٫٠٨ بطريقة تجذب اھتمام الطلبة

٦  ١٦  
أسأل الطلبة عن العالقة بين 
األحداث التاريخية موضوع 

 الدرس و الحدث الجاري
 عالية  ٧٦٫٨  ١٫٠٥  ٣٫٨٤

 عالية   ٧٩٫٦  ٠٫٨٨  ٣٫٩٨ الكلي

راداستجابات إلى أن الدرجة الكلية لمستوى ) ٨(يتبين من الجدول  ة لدرجة توظيف  أف العين
ة معلمي ومعلمات التاريخ لمھارات األحداث الجارية ف ا في  األساسيةي التدريس في المرحل العلي

ة": المجال الثاني دى الطلب ة ل د بلغت  "استخدام األحداث الجارية لرفع مستوى الدافعي ) ٣٫٩٨(ق
ةوھي درجة توظيف %) ٧٩٫٦(وصلت إلى وبنسبة مئوية  رة . عالي د سجلت الفق ى ) ١٥(وق عل

ة  ىالرتب رة  األول لت الفق ة و) ١٦(وحص ة السادس ى الرتب رات عل لت الفق د حص ق
ة استجابةعلى درجة )١٥،١٣،١١( داً  عالي رات ،ج ى ) ١٦، ١٤، ١٢( وفي حين سجلت الفق عل

ةدرجة  ادة  .توظيف عالي ة م اريخ وبسبب طبيع ات الت ى أن معلمي ومعلم ك إل زو الباحث ذل يع
ة ة لطلب ع مستوى الدافعي ى رف ون باستمرار عل اريخ يعمل ة ،الت ة بعام دريس المختلف ق الت  وطرائ

تھموأساليب تدريس التاريخ بخاصة  ع مستوى دافعي ة ورف ى الطلب واستخدام األحداث  ،تركز عل
ة ، الجارية تعمل على إثارة الدافعية ورفع مستواھا ا تستخدم مواضيع وقضايا يعيشھا الطلب ألنھ

الم ائل اإلع الل وس ن خ ا م اعلون معھ معونھا ويتف م يس ومي ألنھ كل ي املون بش ر  ،ويتع وتثي
م. ھم وحب اإلستطالع لديھمتساؤالت ة لھ ع مستوى الدافعي ذا جاءت ،كلھا ربما تساھم في رف  ولھ

  . درجة التوظيف عالية وعالية جداً 

  األحداث الجارية الستخدامالتمھيد : المجال الثالث
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية ورتبة الفقرات ودرجة   :)٩(جدول 

  .ستخدام األحداث الجاريةھيد الراء أفراد العينة على المجال الثالث التمالتوظيف آل

المتوسط   الفقرة الرتبة الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

درجة 
  التوظيف

١  ١٧  
أوجه للتالميذ أسئلة 

عن األحداث ة استفساري
 الجارية

 عالية  ٧٨٫٠  ٠٫٨٤  ٣٫٩٠

٣  ١٨  
ن أوضح للتالميذ الفرق بي

األحداث الجارية 
 واألحداث التاريخية

 عالية  ٧٧٫٦  ٨٩.  ٣٫٨٨



 ٣٧١ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عودة أبو سنينة

 ٢٠١٢ ،)٢(٢٦ مجلد ،)نسانيةاال العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

 )٩(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   الفقرة الرتبة الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

درجة 
  التوظيف

أعّرف الطلبة بأھمية   ١  ١٩
 عالية  ٧٨٫٠  ٩٣.  ٣٫٩٠ األحداث الجارية

٤  ٢٠  
أحدد للطلبة األھداف 

قع بلوغھا من دراسة المتو
 األحداث الجارية

 عالية  ٧٣٫٦  ٠٫٩٥  ٣٫٦٨

 عالية  ٧٦٫٨  ٠٫٩٠  ٣٫٨٤ الكلي

ة لمستوى ) ٩(يتبين من الجدول  ة لدرجة توظيف معلمي أراء آأن الدرجة الكلي راد العين ف
ا في المجال ساسية الومعلمات التاريخ لمھارات األحداث الجارية في التدريس في المرحلة األ علي

ث الث د ال"ال ةالتمھي داث الجاري تخدام األح ت  "س د بلغ ة ) ٣٫٨٤(ق بة مئوي ى وبنس لت إل وص
ة %) ٧٦٫٨( ي درج تجابةوھ ة اس ان . عالي د حصلت الفقرت ة األ) ١٧،١٩(وق ى الرتب ىعل  ،ول

رة  ى ال) ١٨(وحصلت الفق ةعل ة الثالث ر ،رتب ى ال )٢٠(ة والفق ةعل ة الرابع ع  ،رتب جلت جمي وس
ى ي المجال عل رات ف ةدرجة  الفق ى أن درجة التوظيف جاءت  .توظيف عالي زو الباحث إل ويع

ارة متخصصة في  ذه المھ دريس وھ عالية ألنھا تتناول التمھيد الستخدام األحداث الجارية في الت
ذا  ة في ھ ى دورات تدريبي تدريس التاريخ وأن معلمي ومعلمات التاريخ البد لھم من الخضوع إل

واءاً  ات س راء التطبيق ال وإج ي المج كل عمل ة الصف بش ل غرف ومي أو داخ ي التحضير الي  ،ف
  .لمي ومعلمات التاريخ  في مدارسھمومشرفي مديرية التعليم الخاص يقومون بمتابعة مع

  ستخدام األحداث الجارية في التدريسإ: المجال الرابع

دول  ة الفق  :)١٠(ج ة ورتب بة المئوي ة والنس ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس رات المتوس
  .راء أفراد العينة على المجال الرابع استخدام األحداث الجارية في التدريسالتوظيف آلودرجة 

المتوسط   رةـــالفق الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
  المئوية

درجة 
 التوظيف

أوزع على الطلبة نصوص   ٣٠  ٢١
 قليلة  ٥٨٫٠  ١٫١٠  ٢٫٩٠ األحداث الجارية

٢٥  ٢٢  
الطلبة صوراً أو أوزع على

رسوماً كاريكاتورية مرتبطة 
 باألحداث الجارية

 ةمتوسط  ٦١٫٦  ١٫٠٨  ٣٫٠٨

أستخدم وسائل متنوعة لعرض   ٢١  ٢٣
 ةمتوسط  ٦٥٫٠  ١٫١٤  ٣٫٢٥ األحداث الجارية



  "......درجة توظيف معلمي ومعلمات التاريخ لمھارات األحداث الجارية في " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٧٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٢(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

 )١٠(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   الفقـــرة الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
  المئوية

درجة 
 توظيفال

١٥  ٢٤  
أربط بين الحدث الجاري 

وسمات الفترة الزمنية 
 المعاصرة

 ةمتوسط  ٦٩٫٦  ٠٫٩٦  ٣٫٤٨

أشير إلى العوامل االقتصادية   ٨  ٢٥
 عالية  ٧٣٫٠  ٠٫٩٣  ٣٫٦٥ المرتبطة باألحداث الجارية

أشير إلى العوامل الجغرافية   ٦  ٢٦
 عالية  ٧٣٫٢  ٠٫٩٠  ٣٫٦٦ المرتبطة باألحداث الجارية

ير إلى العوامل السياسية أش  ٢  ٢٧
 عالية  ٧٦٫٢  ٠٫٨٢  ٣٫٨١ المرتبطة باألحداث الجارية

أفسر األحداث الجارية في ضوء   ٣  ٢٨
 عالية  ٧٥٫٢  ٠٫٨٩  ٣٫٧٦ عواملھا التاريخية

أوضح التطورات الجديدة التي   ٨  ٢٩
 عالية  ٧٣٫٠  ٠٫٩٤  ٣٫٦٥ تطرأ على المشكالت التاريخية

١٠  ٣٠  
ة التي أحدد سمات الفترة الزمني

وقعت فيھا المشكالت التاريخية 
 المرتبطة باألحداث الجارية

 عالية  ٧٢٫٨  ٠٫٨٢  ٣٫٦٤

أناقش الحلول المقترحة   ٥  ٣١
 عالية  ٧٤٫٠  ٠٫٩٢  ٣٫٧٠ للمشكالت المعاصرة

أربط دراسة األحداث الجارية   ١٤  ٣٢
 عالية  ٧٠٫٢  ١٫٠٠  ٣٫٥١ بعمل الخرائط

أربط دراسة األحداث الجارية   ١٥  ٣٣
متوسطة   ٦٨٫٢  ٠٫٩٨  ٣٫٤١ فكير الناقدبالت

٢٠  ٣٤  
أربط دراسة األحداث الجارية 
بعمل البحوث التي تربط بين 

 الحاضر والماضي
 متوسط  ٦٦٫٢  ١٫٠٧  ٣٫٣١

٢٦  ٣٥  
ً أجعل الطلبة يتتبعون موضوعا

 ةمتوسط  ٦١٫٠  ١٫٠٤  ٣٫٠٥ واحد لشھر أو أكثر

أوجه أسئلة ناقدة للمادة   ١٧  ٣٦
 ةمتوسط  ٦٨٫٨  ١٫٠٤  ٣٫٤٤ الجارية المتضمنة في األحداث

أقارن بين مصادر األحداث   ١٩  ٣٧
 عالية  ٧٦٫٠  ١٫٠١  ٣٫٣٥ المختلفة
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المتوسط   الفقـــرة الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
  المئوية

درجة 
 التوظيف

العالقات المشتركة بين  أحدد  ١٦  ٣٨
 ةمتوسط  ٦٩٫٢  ٠٫٩٤  ٣٫٤٦ ةمصادر األحداث الجاري

بين الحقائق واآلراء في  أميز  ١٢  ٣٩
 عالية  ٧١٫٠  ٠٫٩٤  ٣٫٥٥ مصادر األحداث الجارية

١٢  ٤٠  
أطلب من الطلبة إبداء آراءھم 

حول القضايا الجدلية المتضمنة 
 في مصادر األحداث الجارية

 عالية  ٧١٫٠  ٠٫٩٤  ٣٫٥٥

 عالية  ٧٧٫٦  ٣٫٤٤  ٣٫٨٨ أناقش القضايا الجدلية مع الطلبة  ١  ٤١

أحدد للطلبة المفاھيم الجديدة   ٣  ٤٢
 عالية  ٧٥٫٢  ٠٫٩٤  ٣٫٧٦ المتضمنة في األحداث الجارية

أميّز بين المفاھيم المتشابھة في   ٦  ٤٣
 عالية  ٧٣٫٢  ٠٫٩٧  ٣٫٦٦ األحداث الجارية

أناقش اآلثار التي يمكن أن   ١١  ٤٤
 عالية  ٧١٫٨  ٠٫٩٥  ٣٫٥٩ تترتب على األحداث الجارية

٢٢  ٤٥  
أنظم مناقشات مع األشخاص 

ذوي المعرفة والخبرة في 
 قضايا الشؤون المعاصرة

 ةمتوسط  ٦٨٫٦  ١٫٠٨  ٣٫١٣

٣١  ٤٦  

أدعو بعض شخصيات المجتمع 
المحلي ذوي الخبرة إلى الصف 

للحديث حول أھم األحداث 
 الجارية

 قليلة  ٥٥٫٠ ١٫٢١  ٢٫٧٥

أشكل لجاناً لتتبع األحداث  ٢٩  ٤٧
 قليلة  ٥٩٫٢  ١٫١٦  ٢٫٩٦ يرالجارية وعمل تقار

أناقش تقارير األفراد و اللجان   ٢٣  ٤٨
 ةمتوسط  ٦٢٫٢  ١٫٢٢  ٣٫١١ داخل الصف

٢٨  ٤٩  
أحتفظ بملفات لألحداث الجارية 

المھمة في مكتبة الصف أو 
 المدرسة

 ةمتوسط  ٦٠٫٦  ١٫٣٨  ٣٫٠٣

٢٤  ٥٠  
أحتفظ بملفات للصور والرسوم 

الكاريكاتورية المرتبطة 
 باألحداث الجارية

 ةمتوسط  ٦١٫٦  ١٫٢٧  ٣٫٠٨
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 )١٠(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   الفقـــرة الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
  المئوية

درجة 
 التوظيف

٢٦  ٥١  

أخطط مع الطلبة لنشر صحيفة 
للفصل الدراسي تتضمن 

المشكالت أو القضايا األساسية 
 للمجتمع المحلي أو العالمي

 ةمتوسط  ٦١٫٠  ١٫٠٥  ٣٫٠٥

ةمتوسط  ٦٧٫٨  ١٫١٠  ٣٫٣٩ الكلي

دول  ن الج ين م توى ) ١٠(يتب ة لمس ة الكلي ى أن الدرج تجاباتإل ة أ اس ة لدرج راد العين ف
ة األ دريس في المرحل ة في الت ساسية توظيف معلمي ومعلمات التاريخ لمھارات األحداث الجاري

ة ) ٣٫٣٩(قد بلغت  "حداث الجارية في التدريسستخدام األا"العليا في المجال الرابع  وبنسبة مئوي
ىعلى الرتبة األ) ٤١(حصلت الفقرة . وھي درجة توظيف متوسطة ،%)٦٧٫٨(وصلت إلى  ، ول

رات  ين حصلت الفق ي ح ة  )٤٧، ٤٦، ٢١(ف ى الرتب ب) ٣١،٣٠،٢٩(عل ة ، بالترتي ي درج وھ
 ،على درجة توظيف عالية)  ٣٢،٣١،٣٠،٢٩،٢٨،٢٧،٢٦،٢٥(وسجلت الفقرات ، توظيف قليلة

رات  جلت الفق ة )  ٥١،٥٠،٤١،٤٨،٤٥،٣٨،٣٦،٣٥،٣٤،٣٣،٢٤،٢٣،٢٢(وس ى درج عل
ة في  .توظيف متوسطة ويعزو الباحث إلى أن درجة التوظيف في مجال استخدام األحداث الجاري

ووجود لجان , ودعوة الشخصيات ،التدريس جاءت في بعض الفقرات قليلة مثل توزيع النصوص
ة داث الجاري ع األح ذلك ظ. تتب طة وك ف متوس ة توظي ور درج ي فھ ذا يعن ارات ھ ذه المھ أن ھ

ارات  ذه المھ اول ھ ى مساق خاص يتن اج إل اريخ وتحت دريس الت اليب ت ال أس ي مج متخصصة ف
ات  اريخ يتخرجون في كلي ا وبخاصة أن معلمي ومعلمات الت وتدريب المعلمي والمعلمات عليھ

ة وم التربوي ات العل ى ال ،االداب وال يتخرجون في كلي ة وحت وم التربوي ات العل متخرجون في كلي
ولھذا جاءت  ،يأخذون مساق في أساليب تدريس الدراسات اإلجتماعية وليس تدريس مادة التاريخ

   .درجة التوظيف متوسطة

  الجارية حداثإتاحة الفرص للطلبة لمعالجة نصوص األ: المجال الخامس
دول  ة و  :)١١(ج ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس رات المتوس ة الفق ة ورتب بة المئوي النس

ف آل ة التوظي داأراء ودرج ف األح ة توظي و درج ة نح راد العين ادة ف دريس م ي ت ة ف ث الجاري
  .التاريخ

المتوسط   الفقرة الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 التوظيف

١٠  ٥٢  
أطلب إلى الطلبة قراءة نصوص 

ماع األحداث الجارية أو االست
 إليھا داخل الفصل

 عالية   ٧٠٫٠  ١٫١٠  ٣٫٥٠
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 )١١(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   الفقرة الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 التوظيف

أتيح للطلبة الفرصة الكافية   ٥  ٥٣
 عالية  ٧٢٫٨  ١٫٠١  ٣٫٦٤ للتفكير في األحداث الجارية

د مواقع أطلب من الطلبة تحدي  ٩  ٥٤
 عالية  ٧٠٫٠  ١٫١٤  ٣٫٥٥ األحداث الجارية على الخارطة

أطلب من الطلبة تحديد أسباب   ٦  ٥٥
 عالية  ٧١٫٨  ٠٫٦٩  ٣٫٥٩ األحداث الجارية

١  ٥٦  
أطلب من الطلبة ذكر المواقف 

أو المشكالت التاريخية المرتبطة 
 بالحدث الجاري

 عالية  ٧٤٫٦  ٠٫٩٧  ٣٫٧٣

٧  ٥٧  
 أطلب من الطلبة الربط بين

األسباب التاريخية للمشكلة و 
 أسبابھا الراھنة

 عالية  ٧١٫٦  ١٫٠٥  ٣٫٥٨

١  ٥٨  
أطلب من الطلبة عرض التطور 

التاريخي للمشكلة أو القضية 
 للربط بين الماضي والحاضر

 عالية  ٧٤٫٦  ٠٫٩٤  ٣٫٧٣

٤  ٥٩  
أطلب من الطلبة التوصل إلى 

تعميمات من المقارنة بين 
 الماضي والحاضر

 عالية  ٧٣٫٠  ١٫٠٦  ٣٫٦٥

٧  ٦٠  
أطلب من الطلبة مناقشة حلول 

المشكلة أو القضية الجارية 
 بموضوعية

 عالية  ٧١٫٦  ٠٫٩٨  ٣٫٥٨

٣  ٦١  
أطلب من الطلبة توقع اآلثار 
المستقبلية المحتملة المتصلة 

 باألحداث الجارية
 عالية  ٧٣٫٨  ١٫١٠  ٣٫٦٩

١٢  ٦٢  
أطلب من الطلبة تحديد ما يمكن 

ستقبلية القيام به إزاء اآلثار الم
 المحتملة

 ةمتوسط  ٦٧٫٢  ١٫١١  ٣٫٣٦

١٤  ٦٣  
أطلب من الطلبة رسم خط زمني 
لتطور األحداث من الماضي إلى 
 الحاضر وتوقع أحداث المستقبل

 ةمتوسط  ٦٦٫٨  ١٫١٤  ٣٫٣٤
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المتوسط   الفقرة الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 فالتوظي

١٩  ٦٤  

أطلب من الطلبة رسم خرائط 
توضح أماكن األحداث التاريخية 

الھامة و األحداث الجارية 
 المرتبطة بھا

 ةمتوسط  ٦٣٫٠  ١٫٠٩  ٣٫١٥

١٦  ٦٥  
أطلب من الطلبة تفسير الصور 

أو الرسوم الكاريكاتورية 
 المرتبطة باألحداث الجارية

 ةمتوسط  ٦٥٫٢  ١٫٢٢  ٣٫٢٦

١٤  ٦٦  
يز بين أطلب من الطلبة التمي

اآلراء و الحقائق في األحداث 
 الجارية

 ةمتوسط  ٦٦٫٨  ١٫٠٨  ٣٫٣٤

أطلب من الطلبة المقارنة بين   ١١  ٦٧
 ةمتوسط  ٦٨٫٦  ١٫٠٦  ٣٫٤٣ مصادر األحداث الجارية

أطلب من الطلبة نقد المادة   ١٨  ٦٨
 ةمتوسط  ٦٤٫٢  ١٠٫٠٩  ٣٫٢١ المتضمنة في األحداث الجارية

١٣  ٦٩  

أو حقائق  ألقي على الطلبة أمثلة
مغايرة للمفاھيم للتمييز بين 

المفاھيم المتشابھة في األحداث 
 الجارية

 ةمتوسط  ٦٧٫٠  ١٫١٧  ٣٫٣٥

١٦  ٧٠  
أطلب من الطلبة تلخيص 

مضمون نصوص األحداث 
 ً  الجارية شفوياً ثم تحريريا

 ةمتوسط  ٦٥٫٢  ١٫١٣  ٣٫٢٦

  عالية  ٧٤٫٤  ٠٫٩٦  ٣٫٧٢  الكلي

دول  ن الج ين م ى أن الدرج) ١١(يتب توى إل ة لمس تجاباتة الكلي ة أ اس ة لدرج راد العين ف
ة األ دريس في المرحل ة في الت ساسية توظيف معلمي ومعلمات التاريخ لمھارات األحداث الجاري

ة لمعالجة "العليا في المجال الخامس  ةنصوص األإتاحة الفرص للطلب د بلغت  "حداث الجاري ق
ة) ٣٫٧٢( بة مئوي ى وبنس ة  ،%)٧٤٫٤( وصلت إل ي درج ف وھ ة توظي رات . عالي ع فق وجمي

رات  ة األ) ٥٦،٥٨(المجال حصلت على درجة توظيف متوسطة وحصلت الفق ى الرتب ىعل  ،ول
رة  لت الفق ة ) ٦٤(وحص ى الرتب رات  ،)١٩(عل لت الفق ، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٥٢(وحص

رات ، على درجة توظيف عالية )٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٨ ، ٦٥، ٦٤، ٦٣، ٦٢(في حين حصلت الفق
طة) ٧٠، ٦٩، ٦٨، ٦٧، ٦٦ ف متوس ة توظي ى درج ذا  .عل ف ھ ك أن توظي ث ذل زو الباح ويع

ة) إتاحة الفرص لطلبة لمعالجة نصوص األحداث الجارية(المجال  -٥٢( من جاءت بدرجة عالي
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ر) ٦١ ة التفكي ات عالي اول معلوم دنيا ال تتن ر ال اط التفكي ا أنم ون فيھ ا يك رات ربم ذه الفق ا . ھ أم
ؤ: ھذه تطلب مھارات تفكير عليا مثلف) ٧٠-٦٢(الفقرات من  اريخي ،التنب ع الت  ،والتفسير ،والتتب

ات . والتلخيص ،وإعطاء أمثلة ،والنقد ،والمقارنة ،والتمييز دريباً وتطبيق وھذه المھارات تتطلب ت
ة اريخ  عملي ات الت ي ومعلم داس لمعلم وم الم اً ال تق ة الصف وغالب م داخل غرف ل لھ وورش عم

اليب الخاصة بعقدھا بل ت ة في مساق أس وم التربوي كتفي بما تم دراسته في الجامعات وكليات العل
  .لھذا جاءت درجة التوظيف متوسطةتدريس الدراسات اإلجتماعية و

  لسؤال الثانيالنتائج المتعلقة با :ثانياً 
ة  د مستوى الدالل ة إحصائية عن روق ذات دالل في درجة توظيف ) ٠٫٠٥≤ α(ھل توجد ف

رات تاريخ لمھارات األحداث الجاريةمعلمي ومعلمات ال م جنس الم :تعزى لمتغي ى(عل ر، أنث ) ذك
ي  ه العلم ى(ومؤھل الوريوس، أعل الوريوس بك ن بك ة، (وتخصصه الدراسي ) م اريخ، جغرافي ت

ة م مجال دراسات اجتماعي ه ) معل نوات خبرت ل من (وعدد س نوات، من  ٥أق نوات،  ١٠-٥س س
 ؟  )نعم، وال(جتماعية ساليب تدريس الدراسات اإلفي أتدريس مساق ، و)سنوات ١٠أكثر من 

ابية وا طات الحس تخراج المتوس م اس ؤال ت ذا الس ن ھ ة ع ة إلولإلجاب ات المعياري نحراف
  .)١٦ -١٢(في الجداول بين كما ھو م حسب متغيرات الدراسةفراد عينة البحث أالستجابات 

  حسب جنس المعلم  - أ
دول  ابية واالنحراف : )١٢(ج طات الحس ة آلالمتوس ة أراء ات المعياري و درج ة نح راد العين ف

  .توظيف األحداث الجارية في تدريس مادة التاريخ حسب متغير جنس المعلم

المتوسط   العدد  الجنس  األبعاد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 ٥٫٤٩ ٤٠٫١٩ ٥٤  ذكر  حداث الجاريةختيار األإ
 ٤٫٨٤ ٣٨٫٩٤ ١٠٦  أنثى

ستوى حداث الجارية لرفع مستخدام األإ
  الدافعية عند الطلبة

 ٣٫٣١ ٢٤٫٧٤ ٥٤  ذكر
 ٣٫٨٨ ٢٣٫٤٠ ١٠٦  أنثى

 ٢٫٥٤ ١٥٫٢٦ ٥٤  ذكر  حداث الجاريةالتمھيد الستخدام األ
 ٣٫٠٤ ١٥٫٤٠ ١٠٦  أنثى

 ١٩٫٥١ ١٠٣٫٧٤ ٥٤  ذكر  حداث الجارية في التدريسستخدام األإ
 ١٨٫٠٠ ١٠٥٫٦٨ ١٠٦  أنثى

حة الفرص للطلبة لمعالجة نصوص تاإ
  داثحاأل

 ١٧٫٧٣ ٦٣٫٢٢ ٥٤  ذكر
 ١٢٫٠٢ ٦٧٫٢٣ ١٠٦  أنثى

 ٤١٫٧٣ ٢٤٧٫١٥ ٥٤  ذكر  الكلي
 ٣٥٫٤٨ ٢٥٠٫٦٤ ١٠٦  أنثى



  "......درجة توظيف معلمي ومعلمات التاريخ لمھارات األحداث الجارية في " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٧٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٢(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

  حسب المؤھل العلمي  -  ب
دول  ة آل  :)١٣(ج ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس ة أراء المتوس و درج ة نح راد العين ف

  .ل العلميتوظيف األحداث الجارية في تدريس مادة التاريخ حسب متغير المؤھ

المتوسط   العدد  المؤھل  األبعاد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  حداث الجاريةختيار األا
 ٥٫١٣ ٣٩٫٢١ ١٤٠٫٠٠  بكالوريوس

 ٤٫٧٩ ٤٠٫٤٠ ٢٠٫٠٠  بكالوريوس

حداث الجارية لرفع ستخدام األا
  مستوى الدافعية عند الطلبة

 ٣٫٧٠ ٢٣٫٨٧ ١٤٠٫٠٠  بكالوريوس

 ٤٫١١ ٢٣٫٧٠ ٢٠٫٠٠  بكالوريوس

 جاريةالتمھيد الستخدام األحداث ال
 ٢٫٩٢ ١٥٫٢٦ ١٤٠٫٠٠  بكالوريوس

 ٢٫٥٥ ١٦٫٠٠ ٢٠٫٠٠  بكالوريوس

حداث الجارية في ستخدام األا
  التدريس

 ١٨٫٢٣ ١٠٤٫٠٣ ١٤٠٫٠٠  بكالوريوس

 ١٩٫٢٥ ١١٢٫٠٠ ٢٠٫٠٠  بكالوريوس

إتاحة الفرص للطلبة لمعالجة 
  حداثنصوص األ

 ١٤٫٣٣ ٦٥٫٠٠ ١٤٠٫٠٠  بكالوريوس

 ١٢٫٦٠ ٧٢٫٠٠ ٢٠٫٠٠  بكالوريوس

  الكلي
 ٣٦٫٩٤ ٢٤٧٫٣٧ ١٤٠٫٠٠  بكالوريوس

 ٣٩٫٩٢ ٢٦٤٫١٠ ٢٠٫٠٠  بكالوريوس

  



 ٣٧٩ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عودة أبو سنينة

 ٢٠١٢ ،)٢(٢٦ مجلد ،)نسانيةاال العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

 حسب التخصص  - ج
فراد العينة نحو درجة توظيف أراء المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية آل :)١٤(جدول 

  .ص الدراسياألحداث الجارية في تدريس مادة التاريخ حسب متغير التخص

المتوسط   العدد  التخصص  المجاالت
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  اختيار األحداث الجارية

 ٤٫٣٦ ٤٠٫١٧ ٧٠  تاريخ

 ٥٫٧٧ ٣٧٫٨٠ ٤٠  جغرافية

 ٥٫٢٨ ٣٩٫٤٨ ٥٠  معلم مجال دراسات اجتماعية

استخدام األحداث الجارية 
لرفع مستوى الدافعية عند 

  الطلبة

 ٣٫٣٧ ٢٤٫٧٤ ٧٠  تاريخ

 ٣٫٦٨ ٢٢٫٧٥ ٤٠  غرافيةج

 ٤٫٠٥ ٢٣٫٤٨ ٥٠  معلم مجال دراسات اجتماعية

التمھيد الستخدام األحداث 
  الجارية

 ٢٫٥٧ ١٥٫٧٤ ٧٠  تاريخ

 ٢٫٥٩ ١٤٫٦٠ ٤٠  جغرافية

 ٣٫٣٩ ١٥٫٤٠ ٥٠  معلم مجال دراسات اجتماعية

استخدام األحداث الجارية 
  في التدريس

 ١٧٫١٣ ١٠٩٫٦٠ ٧٠  تاريخ

 ١٩٫٧٩ ٩٦٫٣٠ ٤٠  جغرافية

 ١٧٫٠٧ ١٠٥٫٦٠ ٥٠  معلم مجال دراسات اجتماعية

إتاحة الفرص للطلبة 
  لمعالجة نصوص األحداث

 ١١٫٦٠ ٦٩٫٨٠ ٧٠  تاريخ

 ١٥٫٧٠ ٦٢٫٥٥ ٤٠  جغرافية

 ١٥٫٣٧ ٦٣٫٠٤ ٥٠  معلم مجال دراسات اجتماعية

  الكلي

 ٣٣٫١٠ ٢٦٠٫٠٦ ٧٠  تاريخ

 ٤٢٫٥٧ ٢٣٤٫٠٠ ٤٠  جغرافية

 ٣٥٫٢٦ ٢٤٧٫٠٠ ٥٠  ت اجتماعيةمعلم مجال دراسا

  



  "......درجة توظيف معلمي ومعلمات التاريخ لمھارات األحداث الجارية في " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٨٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٢(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

  حسب عدد سنوات الخبرة  -  د
فراد العينة نحو درجة توظيف أراء المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية آل :)١٥(جدول 

  .األحداث الجارية في تدريس مادة التاريخ حسب متغير عدد سنوات خبرة المعلم

المتوسط   العدد  الفئات  المجاالت
  الحسابي

االنحراف 
  لمعياريا

  حداث الجارية منختيار األا

  ٥٫٢٧  ٣٩٫١٥  ١١٠  سنوات ٥أقل من 

  ٥٫٣٩  ٣٩٫٢١  ٢٨  سنوات ١٠ - ٥من 

  ٣٫٥٥  ٤٠٫٦٤  ٢٢  سنوات ١٠أكثر من 

حداث الجارية استخدام األ
لرفع مستوى الدافعية عند 

  الطلبة

  ٣٫٨٥  ٢٣٫٤٥  ١١٠  سنوات ٥أقل من 

  ٣٫٣٠  ٢٤٫٧١  ٢٨  سنوات ١٠ - ٥من 

  ٣٫٥٢  ٢٤٫٧٣  ٢٢  سنوات ١٠ن أكثر م

حداث التمھيد الستخدام األ
  الجارية

  ٢٫٨٥  ١٥٫٢٩  ١١٠  سنوات ٥أقل من 

  ٣٫٣٠  ١٧٫٩٣  ٢٨  سنوات ١٠ - ٥من 

  ٢٫٣٨  ١٦٫١٨  ٢٢  سنوات ١٠أكثر من 

حداث الجارية في استخدام األ
  التاريخ

  ١٨٫٠٧  ١٠٢٫٢٩  ١١٠  سنوات ٥أقل من 

  ١٨٫٣٦  ١١١٫٩٣  ٢٨  سنوات ١٠ - ٥من 

  ١٨٫١٩  ١٠٩٫٩١  ٢٢  سنوات ١٠أكثر من 

تاحة الفرص للطلبة لمعالجة إ
  حداث الجاريةنصوص األ

  ١٤٫٠٢  ٦٤٫٢٥  ١١٠  سنوات ٥أقل من 

  ١٥٫٨٩  ٦٨٫١٤  ٢٨  سنوات ١٠ - ٥من 

  ١٢٫٢٤  ٧١٫٠٩  ٢٢  سنوات ١٠أكثر من 

  الكلي

  ٣٦٫٧٨  ٢٤٤٫٤٤  ١١٠  سنوات ٥أقل من 

  ٣٨٫٥٧  ٢٥٨٫٩٣  ٢٨  سنوات ١٠ - ٥من 

  ٣٦٫٦٣  ٢٦٢٫٥٥  ٢٢  سنوات ١٠أكثر من 

  



 ٣٨١ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عودة أبو سنينة

 ٢٠١٢ ،)٢(٢٦ مجلد ،)نسانيةاال العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

  حسب دراسة مساق أساليب تدريس الدراسات االجتماعية  -  ه
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية آلراء أفراد العينة نحو درجة توظيف : )١٦(جدول 

ة أ ر دراس ب متغي اريخ حس ادة الت دريس م ي ت ة ف داث الجاري ات األح دريس الدراس اليب ت س
  .ةاالجتماعي

المتوسط  العدد الفئات  المجاالت
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  ٥٫٢٦  ٤٠٫٢٣ ٨٠  نعم  ختيار األحداث الجارية منا
  ٤٫٧٩  ٣٨٫٥٠ ٨٠  ال

  ٣٫٦٩  ٢٤٫٦٠ ٨٠  نعم  استخدام األحداث الجارية لرفع مستوى الدافعية عند الطلبة
  ٣٫٦٦  ٢٣٫١٠ ٨٠  ال

  ٢٫٦٧  ١٥٫٧٨ ٨٠  نعم  حداث الجاريةستخدام األالتمھيد ال
  ٣٫٠٣  ١٤٫٩٣ ٨٠  ال

  ١٨٫٩٤  ١٠٨٫١٣ ٨٠  نعم  ستخدام األحداث الجارية في التدريسا
  ١٧٫٦٠  ١٠١٫٩٣ ٨٠  ال

  ١١٫٩٢  ٦٩٫٨٠ ٨٠  نعم  إتاحة الفرص للطلبة لمعالجة نصوص األحداث الجارية
  ١٥٫٤٠  ٦١٫٩٥ ٨٠  ال

  ٣٦٫٩٧  ٢٥٨٫٥٣ ٨٠  نعم  الكلي
  ٣٦٫٢٤  ٢٤٠٫٤٠ ٨٠  ال

ى أراء آوجود فروق ظاھرية بين متوسطات ) ١٦ -١٢(ول اجديالحظ من ال ة عل راد العين ف
  .داة البحث عليھا كاملةأكل مجال من مجاالت 

دد  اين المتع ل التب ائج التحلي تخراج نت م اس طات ث ين المتوس روق ب ة الف ة دالل ولمعرف
(MANOVA)  ھذه النتائج) ١٧(ويبين الجدول.  

  .المتعدد للفروق بين درجات أفراد العينة (MANOVA)نتائج تحليل التباين : )١٧(جدول 

مجموع المجاالت مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة قيمة ف المربعات

اإلحصائية

  الجنس
  ٤٫١٩١=ھوتلنغ

 ٠٫٠٠١=ح

٠٫٦٣٦ ٠٫٢٣ ٤٫١٠ ١ ٤٫١٠  ١ 
٠٫٣٠٠ ١٫٠٨ ١٠٫٦٤ ١ ١٠٫٦٤  ٢ 
٠٫٢٢١ ١٫٥١ ٩٫١٥ ١ ٩٫١٥  ٣ 
٠٫٠٠١*٢٣٣٧٫٨١١٠٫٧٨ ١ ٢٣٣٧٫٨١  ٤ 
٠٫٠٠٠*١٣٧٧٫٥٩١٣٫٥٠ ١ ١٣٧٧٫٥٩  ٥ 
 ٠٫٠٠٢ *٨٧٩٤٫٦١٩٫٩٩ ١ ٨٧٩٤٫٦١  الكلي



  "......درجة توظيف معلمي ومعلمات التاريخ لمھارات األحداث الجارية في " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٨٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)٢(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

 )١٧(جدول رقم ... 

مجموعالمجاالت مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة قيمة ف المربعات

اإلحصائية

  المؤھل
  ١٫٦٩٤= ھوتلنغ

 ٠٫١٤١= ح

٠٫٩١٧ ٠٫٠١ ٠٫٢٠ ٠٫٢٠١ ١ 
٠٫١٠٣ ٢٫٧٠ ٢٦٫٥١ ٢٦٫٥١١ ٢ 
٠٫٣٩٠ ٠٫٧٤ ٤٫٥٠ ٤٫٥٠١ ٣ 
٠٫١٧٧ ٤٠٠٫٣٥١٫٨٥ ٤٠٠٫٣٥١ ٤ 
٠٫٢٩٨ ١١١٫٣٤١٫٠٩ ١١١٫٣٤١ ٥ 
 ٠٫٤٤٣ ٥٢١٫٩٠٠٫٥٩ ٥٢١٫٩٠١ الكلي

  التخصص
  ٤٫٣٦٥= ھوتلنغ

 ٠٫٠٠١= ح

٠٫٠٩٤ ٢٫٤١ ٤٣٫٩٢ ٨٧٫٨٤٢ ١ 
٠٫١٥٤ ١٫٩٠ ١٨٫٦٤ ٣٧٫٢٨٢ ٢ 
٠٫٢٦٨ ١٫٣٣ ٨٫٠٦ ١٦٫١١٢ ٣ 
٠٫٤٨٥ ١٥٧٫٧٩٠٫٧٣ ٣١٥٫٥٩٢ ٤ 
٠٫٠٠١ *٧٤٧٫٩٩٧٫٣٣ ١٤٩٥٫٩٩٢ ٥ 
 ٠٫٠٨٥ ٢٢١٦٫٢٢٢٫٥٢ ٤٤٣٢٫٤٤٢ الكلي

  الخبرة
  ٣٫٩٣٦= ھوتلنغ

 ٠٫٠٠١= ح

٠٫٦٨٣ ٠٫٣٨ ٦٫٩٦ ١٣٫٩٣٢ ١ 
٠٫٢٤٥ ١٫٤٢ ١٣٫٩٧ ٢٧٫٩٤٢ ٢ 
٠٫٥٩٥ ٠٫٥٢ ٣٫١٥ ٦٫٣١٢ ٣ 
٠٫٠٠٥ *١٢١٢٫٠٨٥٫٥٩ ٢٤٢٢٤٫١٧٢ ٤ 
٠٫٤٩٧ ٠٫٧٠ ٧١٫٧٩ ١٤٣٫٥٩٢ ٥ 
 ٠٫١٥٤ ١٦٧٢٫٠٨١٫٩٠ ٣٣٤٤٫١٧٢ الكلي

  المساق
  ٢٫٧٥٢= ھوتلنغ

 ٠٫٠٢٢= ح

٠٫٧١٦ ٠٫١٣ ٢٫٤٢ ٢٫٤٢١ ١ 
٠٫٠١٣ *٦٫٢٩ ٦١٫٨٣ ٦١٫٨٣١ ٢ 
٠٫٦٣٢ ٠٫٢٣ ١٫٤٠ ١٫٤٠١ ٣ 
٠٫٦٩٦ ٠٫١٥ ٣٣٫٣١ ٣٣٫٣١١ ٤ 
٠٫٧٤٣ ٠٫١١ ١١٫٠٢ ١١٫٠٢١ ٥ 
 ٠٫٨٤٦ ٠٫٠٤ ٣٣٫٤٧ ٣٣٫٤٧١ يالكل

 الخطأ

١٨٫٢٠ ٢٣٣٠٫٠١١٢٨ ١ 

 

٩٫٨٣ ١٢٥٨٫٢٢١٢٨ ٢ 
٠٫٠٦ ٧٧٥٫٢١١٢٨ ٣ 
٢١٦٫٨٦ ٢٧٧٥٧٫٩١١٢٨ ٤
١٠٢٫٠٣ ١٣٠٦٠٫٠٣١٢٨ ٥
٨٨٠٫٦٠ ١١٢٧١٧٫٤٠١٢٨ الكلي

  .)٠٫٠٥=  α( دال إحصائياً عند مستوى  *
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دول  ن الج روق ذات دالل) ١٧(ويالحظ م ود ف ال وج ى المج زى للجنس عل ة إحصائية تع
دريس ة في الت ة لمعالجة ، الرابع استخدام األحداث الجاري والمجال الخامس إتاحة الفرص للطلب
ي ال الكل ى المج ة عل داث الجاري دول المتوسطات واالو، نصوص األح ى ج النظر إل ات ب نحراف

  .اإلناث كانت لصالحأن ھذه الفروق  وجد) ١٢(المعيارية رقم 

زو ث ذ ويع الل الباح ن خ دريس م ي الت دارتھن ف ات ج اولن إثب ات يح ى أن المعلم ك إل ل
ذكورا ن ال ر م دريس أكث ي الت ة ف داث الجاري تخدام األح اولن إباإلضافة  ،س ات يح ى أن المعلم ل

س الخاصة تجدد راحت للمعلمات مھنة وبخاصة أن المدوألنھا أصب ،التنويع في أساليب التدريس
دريسافع المعلمات إلى التنوع في العقود سنوياً وھذا يد اليب الت ذكور  ،ستخدام أس حيث بعكس ال

  .ولھذا يبحثون عن العمل األفضل ،أن ھذه المھنة لم تعد تلبي طموحاتھم

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى الى المؤھل العلمي ) ١٧(ويالحظ من الجدول 
م رف .للمعل ة  ويع ى أن العين ك ال ث ذل الوريوسم -% ٨٧٫٥الباح ا بك ذلك  - نھ تخدام ول فاس
ة سواء لأل المعلمين الوريوس أو بمؤھل حداث الجاري ى أبك ةمن عل الوريوس جاءت متقارب ، بك
درس في آلدراسة التاريخ تتبع الى كلية ا كما أن اريخ ت ادة الت درس لم اليب ت اك أس داب وليس ھن

  .مي للمعلمولھذا جاءت نتيجة عدم وجود فروق تعزى للمؤھل العل ،الجامعات

ى المجال الخامس  م عل كما يالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لتخصص المعل
ة نصوص األإ" ة لمعالج رص للطلب ة الف ةتاح داث الجاري النظر  "ح دول المتوسإلوب طات ى ج

م واإل ة رق ات المعياري ات) ١٤(نحراف ذه الفروق ين أن ھ اءت تب الح ج ي  لص اريخ ف ي الت معلم
  .التخصص الدراسي

ة لمعالجة  ويعزو ره في إتاحة الفرص للطلب الباحث ذلك أن معلم التاريخ مھتم أكثر من غي
ة داث الجاري ة نصوص ،نصوص األح دم للطلب ه أن يق ً وعلي ولھم  ا ن ح ري م ا يج ة بم ا عالق لھ

ة اد الوطني بات واألعي ة ،بالمناس افة ،والقومي ى باإلض ه  إل ة إمحاولت اريخ صفة وظيفي اء الت عط
  .حياتية

مبين الجدول وي م ) ١٧( رق ة للمعل رة التعليمي ة إحصائية تعزى للخب روق ذات دالل وجود ف
دريس"على المجال الرابع  ة في الت ى جدول المتوس ،"استخدام األحداث الجاري النظر إل طات وب

م واإل ة رق روق ل) ١٥(نحرافات المعياري ذه الف رة من  أصحاب صالحوجد أن ھ ) ١٠ – ٥(الخب
  .سنوات

ك بويفسر الب رة من احث ذل د تخرجوا وخب) ١٠ – ٥(أن أصحاب الخب ادة سنوات ق روا م
ادة تخصصھم  االطالعأوج عطائھم ويحاولون  في ازالو التاريخ وال د في م ا ھو جدي على كل م

ً ھم روتينيلإعمل بالنسبة أصبح ال نسنوات الذي ١٠أكثر من فئة الخبرة وأساليبھا، وبعكس   ،وملالً  ا
اتھم وطمو بحت مأح ة ص ذه الفئ د أن ھ ذا نج ددة، ولھ لح ي إ تھم ة ف داث الجاري تخدام األح س

  .التدريس
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ى حصائية تعزى إوجود فروق ذات داللة ) ١٧(كما يبين الجدول رقم  دريسإل ي مساق ف ت
ات اال دريس الدراس اليب ت اني . ةجتماعيأس ال الث ى المج ع "عل ة لرف داث الجاري تخدم األح اس
م إلل المتوسطات والى جدوإالنظر وب "مستوى الدافعية لدى الطلبة ة رق ات المعياري ) ١٦(نحراف

  .جتماعيةمن درس مساق في طرق تدريس الدراسات اإلجاءت لصالح وجد أن ھذه الفروق 

زو ك  ويع ث ذل ى أن إالباح ةل وا م النتيج ذين درس ة ألن ال اءت طبيعي اقج ً س اليب  ا ي أس ف
ارة الدافعية عند الطلبة بشكل لى إثإي تؤدي على العوامل الت اطلعواجتماعية تدريس الدراسات اإل

رة الدافعية لدى الطلبة عن طريق لى إثاإھذا يدفع المعلمين  إنفعام وطالما أن المساق متخصص 
  .ستخدام األحداث الجارية في تدريس مادة التاريخا

  
  التوصيات

  :تيةيقدم الباحث التوصيات اآل، من نتائج البحث ما توصل اليهفي ضوء 

ة  الطلب − من معلمي ومعلمات التاريخ في المدارس الخاصة توزيع نصوص األحداث الجاري
 .ر ھذه النصوص على المدارس الخاصةوتوفي، على الطلبة

ات االجت − ي الدراس وة معلم ة بدع داث التاريخي ط األح ى رب ة عل درسماعي وع ال ، موض
 .بالحدث الجاريو

دعوة بعض شخصيات تاريخ بخاصة بجتماعية بعامة والقيام معلمي ومعلمات الدراسات اال −
ة  ،المجتمع المحلي ذوي الخبرة الى المدرسة م االحداث الجاري والصفوف للحديث حول اھ

 .إلقتصادية واإلجتماعية والدينيةالسياسية و ا

تدريب معلمي الدراسات االجتماعية على التخطيط مع الطلبة لنشر صحيفة للفصل تتضمن  −
 .للمجتمع المحلي أو العالمي المشكالت أو القضايا األساسية

ة − ارير المناسبة ، الطلب من المدارس الخاصة تشكيل لجان لتتبع االحداث الجاري وعمل التق
 .لھا

 .بةاختيار احداثاً جارية تساعد على اثارة الجدل بين الطل −

 .بلوغھا من دراسة األحداث الجاريةان يحدد معلم التاريخ لطلبة األحداث المتوقع  −

م  − ة وضرورة توزيع معل ة مرتبطة باألحداث الجاري اريخ صوراً او رسوماً كاريكاتوري الت
 .الخاصة تأمين ھذه الصور والرسومقيام المدارس 

ة  − ات األحداث الجاري اظ بملف ة في قيام معلمي ومعلمات الدراسات اإلجتماعية باالحتف المھم
 .مكتبة الصف أو المدرسة



 ٣٨٥ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عودة أبو سنينة
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ة لنشر ان يخطط معلمي ومعلمات الدراسات اإلجتماع − اريخ بخاصة مع الطلب ة والت ة بعام ي
اية  كالت أو القض من المش ي تض ل الدراس حيفة الفص ي أو األص ع المحل ية للمجتم ساس

 .العالمي

ة  − ة واألحداث الجاري ة الھام اكن األحداث التاريخي الطلب من الطلبة رسم خرائط توضح أم
 .المرتبطة بھا

 .ث الجاريةة المتضمنة في األحداتكليف الطلبة بنقد الماد −

عقد دورات لمعلمي الدراسات االجتماعية الذكور في المدارس الخاصة على كيفية استخدام  −
يم  ة التعل ي المديري ل المشرفين ف ابلتھم من قب دريس وضرورة مق ي الت ة ف األحداث الجاري

 .الخاص

رص للطل − ة الف ال إتاح ي مج اريخ ف ات الت ي ومعلم يرة لمعلم ة قص د ورش ة عق ة لمعالج ب
ة  ألحداث الجاريةنصوص ا من الذين يدرسون مادة التاريخ وھم يحملون تخصصات جامعي

 .غير تخصص التاريخ

ل من (ھتمام بشكل كبير في المعلمين والمعلمات من ذوي الخبرة الدراسية اال − ) سنوات ٥أق
 .اريخستخدام األحداث الجارية في التاوبخاصة في مجال  )سنوات ١٠( وأكثر من

دريس الدراسات  يدرسوامي ومعلمات مادة التاريخ أن طلب من جميع معلال − اليب ت مساق أس
 .ستخدام األحداث الجارية لرفع مستوى الدافعية لدى الطلبةاجتماعية بعامة واال

ة تإجراء مزيد من األبحاث والدراسات  − دارس المرحل ات أخرى في م تناول متغيرات وعين
ة األ ة، ساسية الثانوية في المدارس الخاصة والمرحل دارس الحكومي ة في الم ا والثانوي العلي

 .وإجراء دراسات وأبحاث على مدارس وكالة الغوث الدولية
  

  واألجنبية المراجع العربية

. المواد االجتماعية في مناھج التعليم بين النظرية والتطبيق). ١٩٩٠( .خيري علي ،إبراھيم −
  .جمھورية مصر العربية. دار المعرفة الجامعية .اإلسكندرية

وأ − و حل دهللا ،ب وب عب ي .يعق ق ،ومرع ة .توفي الم ،وخريش د س ي كاي اھج  .)٢٠٠٤(. عل من
  .الكويت .الصفاة .الجامعة العربية المفتوحة .وطرق تدريس الدراسات االجتماعية

ة .)٢٠٠٦( .فخري رشيد ،خضر − دريس الدراسات االجتماعي دار المسيرة للنشر  .طرائق ت
  .األردن .عمان .والتوزيع
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ر "). ٢٠٠٢( .محمد عبدهللا ،الخوالد − ارات التفكي ة مھ أثر توظيف األحداث الجارية في تنمي
 .رسالة ماجستير غير منشورة ."الناقد لدى طلبة الصف العاشر األساسي في مبحث التاريخ

  .األردن .إربد .يرموكجامعة ال .كلية التربية .قسم المناھج والتدريس

ا − د الطنطاوي ،دني ةاستراتيج). ١٩٨٢( .محم واد االجتماعي دريس الم ة الفالح. يات ت . مكتب
   .دولة الكويت .الكويت

ام ). ١٩٩٠( .فتحي يوسف ،مباركو .بو الفتوحأ ،رضوان − يم الع ة في التعل المواد االجتماعي
  .جمھورية مصر العربية .القاھرة .دار المعارف .)طرق تدريسھا .مناھجھا .أھدافھا(

دأ جودت ،سعادة − وأو .حم و حل وب ،ب ق  ،مرعيو .يعق دأتوفي راھيم ،حسنو .حم د إب  .محم
ة  ).١٩٨٥( ات االجتماعي يم الدراس اليب تعل قطأس ؤون  .مس يم وش ة والتعل وزارة التربي

   .سلطنة عمان .الشباب

عادة − ر ،س ف جعف اريخدور الق). ١٩٨٥( .يوس دريس الت ي ت ة ف ة . راءات الخارجي مؤسس
   .يةجمھورية مصر العرب .القاھرة .الخليج العربي للنشر

ة ).١٩٩٠( .نھاد صبيح ،سعد − وم االجتماعي دريس العل ة . الطرق الخاصة في ت ة التربي كلي
    .الجمھورية العراقية .بغداد .معة البصرة مطابع التعليم العاليجا

كران − د ،الس د أحم ة). ١٩٨٩( .محم ات االجتماعي اليب الدراس ر . أس روق للنش دار الش
   .األردن .عمان .والتوزيع

دات − وز ،عبي دينف ي ال ة "). ١٩٨٧( .ي مح ة المرتبط وادث الجاري دريس بعض الح ر ت أث
ة الصف الثالث اإلعدادي نحو  ا في اتجاھات طلب بمحتوى تدريس معين في مادة الجغرافي

  .األردن .ربدإ .جامعة اليرموك .رسالة ماجستير غير منشورة ."تلك الحوادث

ة وتد ).١٩٨١( .يوسف مصطفى ،القاضي − وم االجتماعي اظ  .ريسھاالعل ات عك شركة مكتب
  .العربية السعودية المملكة  .مكة المكرمة .للنشر والتوزيع

زةا − ب  ،لكل دأرج ارو .حم ي ،مخت ن عل وا ).١٩٨٧( .حس ر الم ين التنظي ة ب د االجتماعي
  .المملكة العربية السعودية .مكة المكرمة .مكتبة الطالب الجامعي .والتطبيق

اني − ين ،اللق د حس اريخاتجا .)١٩٧٩( .أحم دريس الت ي ت ات ف ب. ھ الم الكت اھرة. ع  .الق
  .جمھورية مصر العربية

اني − ين ،اللق د حس وانو .أحم د ،رض رنس أحم ة .)١٩٨٣( .ب واد االجتماعي دريس الم  .ت
  .جمھورية مصر العربية .عالم الكتب .القاھرة
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ين ،انياللق − د حس دو .أحم د .رضوان ،حسنوة فارع ،محم رنس أحم دريس  ).١٩٩٠( .ب ت
واد  ةالم اني .االجتماعي الم الكتب . الجزء الث عع اھرة .للنشر والتوزي ة مصر  .الق جمھوري
  .العربية

منھاج التربية االجتماعية والوطنية وخطوطه العريضة "). ١٩٨٩( .وزارة التربية والتعليم −
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  )١(ملحق 
  

  عزيزتي المعلمة/ عزيزي المعلم
  ،،، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  
درجة توظيف معلمي ومعلمات التاريخ لمھارات األحداث الجارية في التدريس في المرحلة األساسية العليا في 

  العاصمة عمان –التعليم الخاص / مدارس مديرية
  

ا ) ×(فقرات االستبانة التالية، بوضع إشارة يرجى اإلجابة عن  اً لدرجة توافرھ أمام كل فقرة من الفقرات، تبع
  .لديك، علماً بأن النتائج ستعامل بسرية تامة، ولن تستعمل إال ألغراض البحث العلمي

  
  :معلومات أساسية

  :في المربع المناسب فيما يلي ) ×(يرجى وضع إشارة 
  
  أنثى  ذكر  :الجنس -١
 أعلى من بكالوريوس بكالوريوس    :المؤھل العلمي -٢
 دراسات اجتماعية    جغرافيا  تاريخ  :الدراسي للمعلم التخصص -٣
   سنوات ١٠أكتر من   سنوات ١٠سنوات إلى اقل من  ٥من   سنوات ٥أقل من   :سنوات الخبرة -٤
  ال  منع  :ھل درست مساق في أساليب تدريس الدراسات االجتماعية -٥
  

  الباحث
  

بدرجة المھارة  الرقم
 عالية جداَ 

بدرجة 
 عالية

بدرجة
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جداً 

اختيار األحداث الجارية:المجال األول
أختار أحداثاً جارية متصلة بمقرر التاريخ   .١

وأھدافه
    

أختار أحداثاً جارية لھا أھمية خاصة على   .٢
الميالمستوى القومي أو الع

    

تويات   .٣ بة للمس ة مناس داثاً جاري ار أح أخت
العقلية للطالب

    

     أختار أحداثاً جارية تتصف بالحداثة   .٤
ات   .٥ بة الھتمام ة مناس داثاً جاري ار أح أخت

الطلبة وميولھم
    

ية   .٦ ة بقض ة مرتبط داثاً جاري ار أح أخت
مستمرة في المجتمع المحلي أو العالمي

    

د   .٧ ار أح وقأخت ن مصادر موث ة م اثاً جاري
بھا

    

ة   .٨ ادر متاح ن مص ة م داثاً جاري ار أح أخت
للطالب

    

ربط   .٩ ى ال اعد عل ة تس داثاً جاري ار أح أخت
بين الماضي و الحاضر و المستقبل
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ارة   .١٠ ى إث اعد عل ة تس داثاً جاري ار أح أخت
الجدل بين الطلبة

    

 ة لرفع مستوى الدافعية لدى الطلبةاستخدام األحداث الجاري:المجال الثاني
     أصف الحدث الجاري للطلبة   .١١
     أذكر مصدر الحدث الجاري للطلبة   .١٢
     أربط بين الماضي والحاضر والمستقبل   .١٣
     رياأشرح أسباب الحدث الج   .١٤
ة   .١٥ اري بطريق دث الج ة الح رح أھمي أش

تجذب اھتمام الطلبة
    

ة ب   .١٦ ن العالق ة ع أل الطلب داثأس ين األح
دث  درس و الح وع ال ة موض التاريخي

الجاري

    

التمھيد الستخدام األحداث الجارية:المجال الثالث
ة   .١٧ ه للطلب نأوج ارية  ع ئلة استفس أس

األحداث الجارية
    

الفرق بين األحداث الجاريةلطلبةأوضح ل   .١٨
واألحداث التاريخية

    

     يةأعّرف الطلبة بأھمية األحداث الجار   .١٩
ا من   .٢٠ ع بلوغھ أحدد للطلبة األھداف المتوق

دراسة األحداث الجارية
    

استخدام األحداث الجارية في التدريس:المجال الرابع
داث   .٢١ وص األح ة نص ى الطلب أوزع عل

الجارية
    

٢٢.   ً وما وراً أو رس ة ص ى الطلب أوزع عل
كاريكاتورية مرتبطة باألحداث الجارية

    

ائل متنوعة لعرض األحداثأستخدم وس   .٢٣
الجارية

    

رة   .٢٤ أربط بين الحدث الجاري وسمات الفت
الزمنية المعاصرة

    

ة   .٢٥ ل االقتصادية المرتبط ى العوام ير إل أش
باألحداث الجارية

    

ة   .٢٦ ة المرتبط ل الجغرافي ى العوام ير إل أش
باألحداث الجارية

    

ة   .٢٧ ية المرتبط ل السياس ى العوام ير إل أش
ألحداث الجاريةبا

    

ا   .٢٨ أفسر األحداث الجارية في ضوء عواملھ
التاريخية

    

أوضح التطورات الجديدة التي تطرأ على   .٢٩
المشكالت التاريخية

    

ت   .٣٠ ي وقع ة الت رة الزمني مات الفت دد س أح
ة  ة المرتبط كالت التاريخي ا المش فيھ

باألحداث الجارية
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ك   .٣١ ة للمش ول المقترح اقش الحل التأن
المعاصرة

    

ل   .٣٢ ة بعم داث الجاري ة األح ط دراس أرب
الخرائط

    

التفكير   .٣٣ ة ب داث الجاري ة األح ط دراس أرب
الناقد

    

ل   .٣٤ ة بعم داث الجاري ة األح ط دراس أرب
ر  ين الحاض ربط ب ي ت وث الت البح

والماضي

    

د   .٣٥ وعاً واح ون موض ة يتتبع ل الطلب اأجع
لشھر أو أكثر

    

ئلة   .٣٦ ه أس يأوج منة ف ادة المتض دة للم ناق
األحداث الجارية

    

    أقارن بين مصادر األحداث المختلفة   .٣٧
ادر   .٣٨ ين مص تركة ب ات المش دد العالق أح

األحداث الجارية
    

ادر   .٣٩ ي مص ائق واآلراء ف ين الحق ز ب أمي
األحداث الجارية

    

داء آرا   .٤٠ ة إب ن الطلب ب م ولئأطل م ح ھ
م ة المتض ايا الجدلي ادر القض ي مص نة ف

األحداث الجارية

    

     أناقش القضايا الجدلية مع الطلبة   .٤١
منة   .٤٢ دة المتض اھيم الجدي ة المف دد للطلب أح

في األحداث الجارية
    

ابھة في األحداث   .٤٣ أميّز بين المفاھيم المتش
الجارية

    

ى   .٤٤ ب عل ن أن تترت ي يمك ار الت اقش اآلث أن
األحداث الجارية

    

م   .٤٥ خاص ذويأنظ ع األش ات م مناقش
ؤون  ايا الش ي قض رة ف ة والخب المعرف

المعاصرة

    

ي   .٤٦ ع المحل و بعض شخصيات المجتم أدع
ذوي الخبرة إلى الصف للحديث حول أھم 

األحداث الجارية

    

ة وعمل   .٤٧ أشكل لجاناً لتتبع األحداث الجاري
تقارير

    

ل   .٤٨ ان داخ راد و اللج ارير األف اقش تق أن
الصف

    

ة   .٤٩ ة المھم داث الجاري ات لألح تفظ بملف أح
في مكتبة الصف أو المدرسة
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وم   .٥٠ ور والرس ات للص تفظ بملف أح
داث  ة باألح ة المرتبط الكاريكاتوري

الجارية

    

ر صحيفة للفصل   .٥١ ة لنش ع الطلب ط م أخط
ايا  كالت أو القض من المش ي تتض الدراس

األساسية للمجتمع المحلي أو العالمي

    

 إتاحة الفرص للطلبة لمعالجة نصوص األحداث الجارية:مجال الخامسال
أطلب إلى الطلبة قراءة نصوص األحداث   .٥٢

الجارية أو االستماع إليھا داخل الفصل
    

ي   .٥٣ ر ف ة للتفكي ة الكافي ة الفرص يح للطلب أت
األحداث الجارية

    

داث   .٥٤ ع األح د مواق ة تحدي ن الطلب ب م أطل
ةالجارية على الخارط

    

د أسباب األحداث   .٥٥ ة تحدي ن الطلب أطلب م
الجارية

    

ف أو   .٥٦ ر المواق ة ذك ن الطلب ب م أطل
دث  ة بالح ة المرتبط كالت التاريخي المش

الجاري

    

باب   .٥٧ ين األس ربط ب ة ال ن الطلب ب م أطل
التاريخية للمشكلة و أسبابھا الراھنة

    

أطلب من الطلبة عرض التطور التاريخي   .٥٨
كلة ي  للمش ين الماض ربط ب ية لل أو القض
والحاضر

    

ات   .٥٩ ى تعميم ة التوصل إل ن الطلب ب م أطل
من المقارنة بين الماضي والحاضر

    

أطلب من الطلبة مناقشة حلول المشكلة أو   .٦٠
القضية الجارية بموضوعية

    

تقبلية   .٦١ ار المس ع اآلث ة توق ن الطلب ب م أطل
المحتملة المتصلة باألحداث الجارية

    

ه   .٦٢ ام ب أطلب من الطلبة تحديد ما يمكن القي
إزاء اآلثار المستقبلية المحتملة

    

ي لتطور   .٦٣ أطلب من الطلبة رسم خط زمن
ع  األحداث من الماضي إلى الحاضر وتوق

أحداث المستقبل

    

ح   .٦٤ رائط توض م خ ة رس ن الطلب ب م أطل
ة و  ة الھام داث التاريخي اكن األح أم

مرتبطة بھااألحداث الجارية ال

    

ور أو   .٦٥ ير الص ة تفس ن الطلب ب م أطل
الرسوم الكاريكاتورية المرتبطة باألحداث 

الجارية

    

ين اآلراء و   .٦٦ ز ب ة التميي ن الطلب ب م أطل
الحقائق في األحداث الجارية
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ادر   .٦٧ ين مص ة ب ة المقارن ن الطلب ب م أطل
األحداث الجارية

    

ادة ا   .٦٨ يأطلب من الطلبة نقد الم لمتضمنة ف
األحداث الجارية

    

ايرة   .٦٩ ائق مغ ة أو حق ة أمثل ى الطلب ي عل ألق
للمفاھيم للتمييز بين المفاھيم المتشابھة في 

األحداث الجارية

    

مون   .٧٠ يص مض ة تلخ ن الطلب ب م أطل
م  فوياً ث ة ش داث الجاري وص األح نص

تحريرياً

    

  
  ٢ملحق 

  


