
 2009 الثاني العدد - المجلد التاسع - مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية

- 51 - 

 : المقدمة

 شهدت العقود األخيرة من القرن العـشرين مجموعـة
 علــى والتحوالت التي كان لها انعكاساتها من المتغيرات

ه ى العملية التربوية بشكل عام، وعل م ومكانـت  دور المعـل
ة بشكل خاص، ومن أبرزها تلـك المتغيـرات  االجتماعـي

 والثقافية والحضارية التي ترتبط باالنفجار السكاني الهائـل

 التعلم النشط في تدريس مادة الدراسات االجتماعية من وجهة نظر ئ مباد ممارسة درجة
 كالة الغوث الدولية في األردن معلميها في مدارس و

 ة الجواد أبو سنين عبد ة عود
 ، األردن ونروا أل ، ا كلية العلوم التربوية ، قسم المناهج والتدريس ، أستاذ مساعد

 خليل عشا نتصار إ
 ، األردن ونروا أل ، ا كلية العلوم التربوية ، قسم علم النفس ، أستاذ مساعد

 محمد إبراهيم قطاوي
 ، األردن ونروا أل ا مركز التطوير التربوي،

 ملخص

 الكشف عن درجة ممارسة مبادئ التعلم النشط في تدريس مادة الدراسات االجتماعية من وجهة نظر معلميها في مدارس وكالة الغوث الدولية في إلى هدفت الدراسة
 . األردن

 ) 70 ( أما عينة الدراسة فبلغت . معلماً ومعلمة ) 121 ( البالغ عددهم يعهم جم وتكون مجتمع الدراسة من معلمي الدراسات االجتماعية في مدارس وكالة الغوث الدولية
 مبدأ تمثل مبادئ التعلم النشط، وتم استخراج صدقها ) 36 ( مكونة من أداة جل قياس هذه السمة صمم الباحثون أ ، ومن األصلي من المجتمع %) 58 ( معلماً ومعلمة، وبنسبة

 . وثباتها
 : وقد أظهرت نتائج الدراسة

 ثالثة مبـادئ تمـارس حيث كانت الكلية كان بدرجة عالية، األداة متوسط تقدير معلمي الدراسات االجتماعية لدرجة ممارستهم لمبادئ التعلم النشط على أن −
 . ، ومبدأ واحد يمارس بدرجة منخفضة وثالثون مبدأ تمارس بدرجة عالية، ومبدآن يمارسان بدرجة متوسطة ، بدرجة عالية جداً

 ذكر ( تعزى لمتغير الجنس ، بين متوسطات تقديرات  معلمي مادة الدراسات االجتماعية لدرجة ممارستهم مبادئ التعلم النشط إحصائية ذات داللة وجود فروق −
 . ولصالح اإلناث ) أنثى و

 تعزى لمتغير سنوات ، التعلم النشط عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات معلمي مادة الدراسات االجتماعية لدرجة ممارستهم مبادئ −
 ). أكثر من عشر سنوات و ، عشر سنوات إلى من خمس سنوات و قل من خمس سنوات، أ ( الخبرة

 حث معلمي الدراسات االجتماعية على استخدام الحاسوب لتدريسهم للخرائط المفاهيمية ، والرسوم البيانية، والجداول، وتوظيف البرامج التعليمية : وأوصت الدراسة
 . نترنت إل وا ، والموسوعات

 . م 2009 / 5 / 18 : ، تاريخ قبول البحث 2008 / 12 / 21 : تاريخ استالم البحث

. المعلمون ، وكالة الغوث الدولية، ، التعلم النشط، الدراسات االجتماعية ة ممارس : كلمات مفتاحية
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ي، م الذي يشهده العالم، والتقد  العلمي والتكنولوجي والمعرـف
 المتزايـد ن والتطور الهائل في مجال االتصاالت، واإليمـا

 . الديمقراطية بالمبادئ
 التطور المعرفي، والنظريات التربوية، تـأتي في ظل و
ة تجعل التي ريس الحديثة، التد أساليب  المتعلم محور العملـي

ه ، التعليمية التعلمية  األسـاليب على غرار مـا تقـوم علـي
 أصبحت في حاجة إلى مراجعة بما يتناسـب التي التقليدية

 . الحداثة مع متطلبات
 توفير الشروط " م هو ي أن التعل ) 13 ( ويؤكد مرعي وزميله

 ى التفاعل النشط مع والنفسية التي تساعد المتعلم عل المادية
 واكتـساب ، عليمـي ت وقـف ال م عناصر البيئة التعليمية في ال

 ج ارات واالتجاهات والقيم التي يحتا الخبرة والمعارف والمه
ة الطـرق بأبسط وذلك ، هذا المتعلم وتناسبه إليها  . الممكـن

 هي التي يوجد فيها المتعلم في عملية التعليم أن ومعنى هذا
 عداد العقلي، والنفـسي الكتـساب موقف تعليمي لديه االست

 قدرات اتجاهات وقيم تناسب أو خبرات ومعارف ومهارات
ة ، ته ا ستعداد ا الطالب و ة تعليمـي  من خالل وجوده فـي بيـئ

 ووسائل تعليميـة لتحقيـق ، معلما و ، اً محتوى تعليمي ن م ض تن
 . " المنشودة األهداف التربوية

 ى ومن هنا يتضح أن طرائق التعليم الحديثة تركز علـ
 . ألنه محور اهتمام العملية التعليمية ؛ الطالب الفاعل والنشط
 لـِـ أشـهرها ، للتعلم النـشط كثيرة وهناك تعريفات

 لتعليم الطلبة بشكل يسمح الذي يرى فيه طريقة ) 17 ( لورنزن
 التي تـتم داخـل الحجـرة باألنشطة مشاركة الفاعلة لهم بال

 بعد مـن أ ما هو إلى حيث تأخذهم تلك المشاركة ب ، الدراسية
 يقوم بتدوين المالحظات الذي الشخص المستمع السلبي دور

 خذ زمام المبادرة في ، أي الشخص الذي يأ األساس بالدرجة
ة المختلفة التي األنشطة  تتم مع زمالئه حول العملية التعلمـي
 داخل غرفة الصف،على أن يتمثل دور المعلم هنـا ة التعليمي

 اكتـشاف إلى لطلبة ن يوجه ا أ و ، قل أ يحاضر بدرجة أن في
 ر، كبـ أ إلى فهم المنهج بدرجـة المواد التعليمية التي تودي

تعلم النـشط مجموعـة تقنيـات  أو حيث تشمل فعاليات اـل
 عمل مـشاريع و ، األدوار مثل لعب متنوعة أساليب تدريس

 ، حيث يتمثل الهدف متعددة المستويات أسئلة طرح و بحثية،
ة في األنشطة كلّها من هذه واألساس األول  تـشجيع الطلـب

 . معلمهم إشراف تحت بأنفسهم أنفسهم على تعليم
 عبارة " نه بأ التعلم النشط ) 10 ( كما يعرف سعادة وزمالؤه

ة ، واحد آن عن طريقة تعلم وتعليم في  حيث يشارك الطلـب
 مـن ، والمشاريع بفاعليـة كبيـرة ، والتمارين ، األنشطة في

 اإلصـغاء ب تـسمح لهـم ، متنوعة خالل بيئة تعليمية غنية
شة الثريـة، والتفكيـر ، يجابي إل ا  والحوار البناء ، والمناـق

 تتم قراءته العميق لكل ما والتأمل الواعي، والتحليل السليم،
 ، قضايا أو ، أمور أو ، طرحه من مادة دراسية أو ، كتابته أو
ى تحمـل م فيما بينه راء آ أو  ، مع وجود معلم يشجعهم عـل

 إشرافه الدقيق، ويدفعهم مسؤولية تعليم أنفسهم بأنفسهم تحت
 إلى تحقيق األهداف الطموحة للمنهج المدرسي التي تركـز
ة لطالـب اليـوم  على بناء الشخصية المتكاملة واإلبداعـي

 ". ورجل الغد
 نه أ أن أهم مبادئ التعلم النشط تتمثل في ) 5 ( وتذكر بدير

 يشجع التفاعل بين المعلم والمتعلمين سـواء داخـل غرفـة
 شـراك إ فـي مهمـاً يـشكل عـامالً و ، خارجها أم الصف

 كما يجعلهم يفكرون في قـيمهم ، المتعلمين وتحفيزهم للتعلم
 التعلم ويعزز ، يشجعهم على التعاون و ، وخططهم المستقبلية

 كبر عندما يكون على شكل جمـاعي، فالتـدريس أ ة بصور
يس ، الجيد كالعمل الجيد يتطلب المـشاركة والتعـاون  وـل

ى أن وجد وقد . التنافس واالنعزال  التعلم النشط يـشجع عـل
ة اإلنـصات النشاط، فالطلبة ال يتعلمون من خـالل  وكتاـب

 ، من خالل التحدث والكتابة عما يتعلمـون وإنما المذكرات،
ة ، وربط ذلك بخبراتهم السابقة  . وبتطبيقها في حياتهم اليومـي

ة راجعـة  ويؤدي التعلم النشط إلى تزويـد المـتعلم بتغذـي
 في لمتعلمين بما يعرفونه يساعدهم ن معرفة ا إ سريعة، حيث

ى أن تقويمها فهم طبيعة معارفهم و ، والمتعلمون بحاجـة إـل
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 مـا ويم لى تقـ إ و ، وما يجب أن يتعلموه ، يتأملوا ما تعلموه
ى ، تعلموه  وتحديد ما ال يعرفونه، وهذا بـدوره يـؤدي إـل

 . التركيز الشديد في موضوع التعلم
 ، في حل المشكالت أهم أهداف التعلم النشط كما تتمثل

 التفكير بأسلوب في واكتساب المتعلم المهارات التي تساعده
 ، واستخدام القراءة الـسابرة والناقـدة علمي والتفكير الناقد،

 كيفية اكتشاف القضايا من خالل تدعيم في ومساعدة المتعلم
 وإشراكه بشكل نشط فـي مختلـف األنـشطة ، ثقته بنفسه
 . ) 11 ( والقضايا

تعلم إلى ) 10 ( عادة وآخرون ويشير س  أن عدم استثمار اـل
ة المختلفة، قـد يجعـل ي النشط في المواقف التعليمية التعلم

 تكـون ومـن ثـم ، الطالب ال يتعدى مرحلة التذكر بالتعليم
 صلته بمحتوى المقرر الدراسـي وموضـوعاته المتنوعـة

 ن التعلم النشط يمثل تحديا للمعلم من حيث إ ضعيفة، كذلك ف
 ى اختيار األنشطة المالئمة في ذلـك النـوع مـن قدرته عل

 وتطبيقها في الوقت المناسب، مما يجعـل ممارسـته ، التعلم
 فـالتعلم النـشط . من األهمية بمكان في ضوء هذه األنشطة

بـل ، ليس مجرد مجموعه أو سلسلة من األنشطة المختلفـة
 ، هو فوق ذلك اتجاه يتكون لدى كل من الطلبـة والمعلمـين

 فالهدف من التعلم النـشط يتمثـل . فاعالً تعلم حيث يجعل ال
 . دات التفكير اليومية لدى الطلبة أساسا في إثارة عا

 وكي يتمكن المعلم من أداء مهامه ومسؤولياته بوصفه "
 لعملياته وخبراتـه، وميسراً ومعززاً ومرشداً ، للتعلم اً منظم
ة ف من الك الكثير إلى يحتاج  ، منهـا الكفايـات ايات األدائـي
 مية التي تشير إلى جميع المهارات التي يحتاجها المعلم التعلي

 وتساعده فـي تنظـيم هـذا ، أثناء الموقف التعليمي الصفي
 بمحتوى م اهتماماته ة تحفيز الطالب، واستثار : مثل الموقف

 بلـوغ النتاجـات في ومساعدتهم ، ه ونتاجات التعلم وطرائقه
 ات وهناك كفايـ ، قدراتهم ه ما تستطيع لى أقصى إ المستهدفة

 عن بعـض ؤول مس والمعلم اليوم ، غير تعليمية أو , مساندة
 من مسؤولياته يتجزأ ال هام غير التعليمية التي تعد جزءاً الم

ه اً وموجه اً ومعزز اً وميسر منظماً للتعلّم، دوره إطار في  ، ـل
 ال تنفذ مباشـرة أنها رغم ب وهذه المهام ، عليه كذلك اً ومشرف

 لتنظيم ضرورية جداَ أنها إال ، لتعلمي ا في الموقف التعليمي
 . ) 13 ( " ومتابعته الفاعل التعلم

م إلى أن ) 6 ( ويشير الحيلة  من المالمح لكفـاءات المعـل
 فإعـداد ، لمهـارات التـدريس وإعداده هي امتالكه الفاعل

 أن أراد ذا إ المعلم بمثل هذه المهارات يعد حاجـة ملحـة،
 ليـات وقب مع طلبته الذين يمتلكـون خلفيـات فاعالً يكون

ى بـرامج تـدريب  مختلفة عن بعضهم، لذلك يجـب عـل
ى مهـارات التـدريس وتربيتهم أن المتعلمين  تحتوي عـل

ى إ الواجب أن يمتلكها كل معلم باإلضافة  لى تـدريبهم عـل
 . واقف الصفية م كيفية توظيفها في ال

م وتأه جميعها واهتمت دول العالم " ه بإعـداد المعـل  يـل
 بـل مهيئـاَ لجـو ، معرفـة لل ولم يعد المعلم ملقناَ ، وتدريبه
 فـي اكتـشاف المعرفـة فـاعالً يكون فيه المتعلم ، تعليمي

 لى ممارسات يمكـن توظيفهـا إ النظرية وتنظيمها وتحويلها
 ة ويحتل معلم الدراسات االجتماعية مكانـ . في الحياة العملية

 بسبب طبيعـة المـواد التـي ، مركزية في العملية التربوية
 تي يطلـب جات التعليمية ال ا لنت وا ، واتساع مجاالتها ، يدرسها

 . ) 7 ( " منه تحقيقها من خاللها
ة ) 3 ( ويشير أبو حلو وآخـرون ى أن أـي  أو جهـود إـل

 ، محاوالت تبذل في التطوير التربوي لـن تحقـق أهـدافها
 لم تأخذ باعتبارها في المقـام إذا ، وسيكون مصيرها الفشل

ة تأتي تطوير المعلم وتنميته، وفي هذا السياق األول  أهمـي
 ليكون قادرا على ، معلم الدراسات االجتماعية وتنميته داد إع

 . الصعبة ه والقيام بمسؤوليات أدواره أداء
 معلم الدراسـات االجتماعيـة مـن إعداد أهمية وتأتي "
 فهذه المادة تـسهم ؛ مادة الدراسات االجتماعية نفسها أهمية

ة أهـداف فـي تحقيـق فـاعالً ما ا سه إ  كالتنـشئة ، التربـي
 وبناء القـيم واالتجاهـات ، والثقافية ، الوطنية و ، االجتماعية

ة ، السلوك المرغوب فيهـا وأنماط والمـشاركة فـي تربـي
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 وتطـوير ، وبناء شخـصية المتعلمـين ، وخدمته ، المجتمع
تعلم ، مهاراتهم االجتماعية ومهارات البحث والتفكيـر  واـل

 والدور الذي تلعبه فـي إعـداد المتعلمـين للحيـاة ، الذاتي
 . ) 2 ( " ضراَ ومستقبالًَ ا ح

 أن من ) 19 ( ويرى المجلس الوطني للدراسات االجتماعية
ة ة المـشاركة ، أهم أهـداف الدراسـات االجتماعـي  تنمـي

 في الـصف والمدرسـة والمجتمـع ؤولة المس االجتماعية
 أن من أبرز وظـائف الدراسـات ) 24 ( ويرى تيرنر . والعالم

ة لألطفـال  االجتماعية تنمية المشاعر واألحاسيس اإليجابـي
 والتعامل مـع ، أنفسهم، وتدريبهم على تحمل المسؤولية نحو

 . اآلخرين
 ويحقق التعلم النشط أهداف الدراسات االجتماعية فـي

 وتـوفير فـرص تطـوير عداد الطالب للحياة المستقبلية، إ
تعلم مـدى في مهارات القراءة والكتابة لديهم لتساعدهم  اـل

 التفكير الناقد وحل ب المتمثلة قلية الع الحياة، وتطوير القدرات
 . ) 7 ( المشكالت

احثون وأظهرت  الكثير من الدراسات التي قام بهـا الـب
 مثل دراسة ، ة ي م ي التعل ة ي م التعل أهمية التعلم النشط في العملية

سبوا قـدرا ا أن التي أظهرت ) 23 ( ين وآخر تاربان  لطلبة اكـت
 ي تعلموه فـي مختبـر ذ المادة التعليمية ال كبر من محتوى أ

ة داخـل الـصف فاعلية ط كما يزيد من التعلم النش  . الطلـب
ة أ ) 25 ( وبينت دراسة يودر وهوشيفار  ن عـ أجـابوا ن الطلـب

 فيه الذي وظف المدرس ، المتعلقة بالمحتوى ر االختبا فقرات
ة استراتيجية تعلم النـشط المتمثلـة بـالقراءات الفردـي  ، اـل

 أسـلوب ب أدائهـم مـن أفـضل بـشكل ، والتدريس بالفيديو
 . دية التقلي المحاضرة

 ن أ ) 22 ( ورهـان أ أظهرت دراسـة تانـدوجان و وكذلك
ى اسـتراتجيات ، توظيف أسلوب حل المشكالت  المستند إـل

 ثر كبير في تحسين مستوى التحصيل أ كان له ، التعلم النشط
 ) 14 ( ومكارثي ن رسو أند كما أظهرت دراسة ، الدراسي للطلبة

تعلم النـشط أسـاليب أن الطلبة الذين تعلموا باسـتخدام  اـل

 أسـاليب ب الـذين تعلمـوا نهم ا قر أ من أفضل نتائج وا أحرز
 في االختبارات التحـصيلية واختبـارات ، التدريس التقليدية

 . األداء تقويم
 فـي اً تحسنا ملحوظ ) 16 ( دراسة كارول وليندر وأظهرت

 ستراتيجيات التعلم دافعية الطلبة نحو التعلم نتيجة لتوظيف ا
 ارتفاعا ملحوظا في مستوى التحـصيل أظهرت كما ، النشط

تعلم ، الدراسي للطلبة  كمـا ، نتيجة لتحسن اتجاهاتهم نحو اـل
 التعلم النشط زادت من ثقة الطلبة بقـدرتهم أساليب بينت أن

 . على التعلم
 مـع تتفـق أهداف التعلم النـشط يتضح مما سبق أن و

 ة، في إكساب المتعلمين مهارات أهداف الدراسات االجتماعي
 التفكير العليا، والتفكير الناقد، وحل المـشكالت، وتمكيـنهم
 من تطبيقها في التعلم والمواقف الحياتيـة، وزيـادة قـدرة
 المتعلمين على فهم المعرفة وبناء معنـى لهـا، وتوظيفهـا
 بشكل إبداعي، وإكسابهم مهـارات التفاعـل والتواصـل،

ى برة والناقدة، باإلضافة واستخدام القراءة السا  تعزيـز إـل
 . التعلم الذاتي، وتكوين القيم واالتجاهات لدى المتعلم

ى تحديـد ين وهنا يصبح المعلم والمـتعلم قـادر  عـل
 ستراتيجية المناسبة كـالحوار، والمناقـشة، والعـصف ال ا

 ولعب واالستقصاء، واالكتشاف، ، وحل المشكالت الذهني،
 كل هذه األمور هـي . عاوني والتعلم الت ، ة والمعارض ، الدور

ة  جـل أ ومـن . من اختصاص معلم الدراسات االجتماعـي
 الكشف عن ممارسة المعلم لمبادئ التعلم النشط جاءت هـذه

 ما درجـة ممارسـة : الدراسة لإلجابة عن السؤال البحثي
ة  مبادئ التعلم النشط في تدريس مادة الدراسات االجتماعـي

 ة الغوث الدولية في من وجهة نظر معلميها في مدارس وكال
 األردن؟

 : مشكلة الدراسة وأسئلتها
 من خالل عمل الباحثين فـي مجـال التعلـيم واإلدارة

 إلى رصد ممارسات المعلمين فـي ة حاج ال لمسوا واإلشراف
ة إ و ، الدراسات االجتماعية ي العملـي لى تفعيل دور الطلبة ـف
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 ، ن لهذا الموضـوع ي في ضوء قراءة الباحث ، التعليمية التعلمية
ة الـسابقة،  من خالل األدب التربوي والدراسـات التربوـي

 وميـدان تـدريب ، وعملهم في مجـال اإلدارة المدرسـية
تعلم النـشط ى أسـاليب اـل  المعلمين والطلبة الجامعيين عـل
 وغيرها، باإلضافة إلى مالحظتهم ألساليب التدريس التقليدية

 مـن خـالل ، السائدة في تدريس مواد الدراسات االجتماعية
 . هذه المادة المشاهدات الصفية لمعلمي

 من أهمية معرفة درجـة ممارسـة معلمـي وانطالقاً
 الدراسات االجتماعية للتعلم النشط في مدارس وكالة الغوث
 الدولية في األردن، شعر الباحثون بضرورة إجـراء هـذه

 : اإلجابة عن األسئلة التالية التي تحدد ، الدراسة
تعل ئ درجة ممارسة مباد ما . 1 ي تـدريس اـل  م النـشط ـف

 الدراسات االجتماعية من وجهة نظر معلميها في مـدارس
 ؟ وكالة الغوث الدولية في األردن

تعلم مبـادئ هل يوجد اختالف في درجة ممارسـة . 2  اـل
 النشط في تدريس مادة الدراسات االجتماعية مـن وجهـة

 عزى إلى متغير الجنس ؟ ي نظر معلميها

تعلم ئ د هل يوجد اختالف في درجة ممارسـة مبـا . 3  اـل
 النشط في تدريس مادة الدراسات االجتماعية مـن وجهـة

 الخبرة ؟ سنوات عزى إلى متغير ي نظر معلميها
 : أهمية الدراسة

ة التـي ومبادئه التعلم النشط د يع . 1  من االتجاهات الحديـث
 فتح المجـال أمـام البـاحثين وت ، نادى بها األدب التربوي
 ة البحث العلمي في دفع عجل تسهم ة، إلجراء دراسات مشابه

 . في هذا المجال
 التي - علم الباحثين في حدود - األولى هي الدراسة هذه . 2

تعلم النـشط فـي  تناولت معرفة درجة ممارسة مبادئ اـل
 تدريس مادة الدراسات االجتماعية لدى معلمـي الدراسـات

 . االجتماعية في مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن
 ه ـــ وتعريف ، ر المعلم تفعيل دو تسهم هذه الدراسة في . 3

 جل تحسين أدائـه داخـل غرفـة أ من ، بمبادئ التعلم النشط
ى أدائهـم يجاباً إ مما ينعكس ، الصف ة وعـل ى الطلـب  عـل

 . وتحصيلهم
ى االهتمـام تعمل هذه الدراسة على . 4  توجيه االنتبـاه إـل

 بتدريب المعلمين في وكالة الغوث الدولية على مبادئ التعلم
 . ه النشط وأساليب

إلى التعرف في من الناحية النظرية هذه الدراسة تساعد . 5
 مفاهيم أسس التعلم النشط،ووجهات النظر المختلفـة نحـو

تعلم ة . استخدامه في عمليتي التعليم واـل  أمـا مـن الناحـي
ة التـابع ؤولين التطبيقية فإنه يمكن للمس  في معهـد التربـي

 لوكالة الغوث الدولية وضع برامج تدريبية في أثناء الخدمة،
ة ساعد في تطبيق أساليب التعلم النشط بشكل أكثـر ت  فاعلـي

 . لدى المعلمين
 : حدود الدراسة

 االجتماعية الدراسات اقتصرت عينة الدراسة على معلمي
ة ة للمرحـل ة الغـوث الدولـي  العاملين في مـدارس وكاـل

 . األساسية
 . 2008 / 2007 الحدود الزمنية العام الدراسي −
 . ربد التعليميتان إ ان و ا عم منطقت : الحدود المكانية −
 . ومعلماتها الدراسات االجتماعية و معلم : الفئة المستهدفة −
 أداة نتائج هذه الدراسة يمكن تعميمها في حدود صـدق −

 . ها الدراسة وثبات

 : التعريفات اإلجرائية
 المـتعلم فـي بمـشاركة م ت هو التعلم الذي ي : التعلم النشط

 بطريقـة اجـه واندم ، ة مختلف األنشطة والقضايا التعليميـ
 للمعرفة إلى مـستثمر من متلٍق إيجابية، حيث يتعدى دوره

 ومحلل لها، يتفاعل مع الخبرة من معارف ومهارات وقـيم
 من خالل ممارسة أكبر قدر ممكـن ، ويكتسبها ، واتجاهات

 الدرجة : أما التعريف اإلجرائي له فهو . من الحواس والعمل
م ـ ل إجابته التي يحصل عليها أفراد عينة الدراسة من خال
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 في تدريس ، التعلم النشط مبادئ ممارسة استبانه فقرات عن
 وتقـاس ، الدراسة في ة مادة الدراسات االجتماعية المستخدم

 . غراض الدراسة أل على المقياس المعد المعلم بعالمة
 هي مـستوى قيـام معلمـي الدراسـات : الممارسة درجة

تعلم  النـشط، ئ االجتماعية بممارسة مباد  ءاتـه، جرا إ و اـل
 . ساليبه أ و ، فاعلياته و
 والمعلمـات المعلمـون هم : الدراسات االجتماعية و علم م

 بفروعهـا الذين يدرسون مادة التربية االجتماعية والوطنية
ة ( ة الثالث ة الوطنـي ة ) التاريخ والجغرافيا والتربـي  للمرحـل

 في مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن للعام ، األساسية
 . م 2008 / 2007 الدراسي

 التـاريخ ( هـي مـواد منهـاج : الدراسات االجتماعيـة
 التـي مـن المقـرر ) وطنية والمدنية ال والجغرافية والتربية

 في مدارس المملكة األردنية ، تدريسها في المرحلة األساسية
 . 2008 / 2007 الهاشمية للعام الدراسي

 مؤسسة دولية تابعـة لهيئـة األمـم : الدولية وكالة الغوث
ة الالجئـين تعنى بـشؤون ، ة المتحد  الفلـسطينيين التربوـي

 ، ومنهـا األردن األدنـى واالجتماعية والصحية في الشرق
 العامة لألمم المتحـدة رقـم قرار الجمعية بموجب تشكلت

ــالحروف . 1949 / 12 / 8 فــي ) 302 ( ــز لهــا ب  ويرم
) UNRWA ( . 

 : السابقة الدراسات
 الت تم الرجوع إلى األدب التربـوي المتمثـل بـالمج

ة وشـبكة ا  لمـسح ، نترنـت إل والدوريات العربية واألجنبـي
 الدراسات التي تناولت التعلم النشط فـي المـواد الدراسـية

 هـم أل وفيما يلي عرض خاصة، ب والتربية االجتماعية ، ة عام ب
 : الدراسات التي تناولت التعلم النشط

 أثــر توظيــف بدراســة ) 21 ( ن قــام شــيفنز وآخــرو
ة ، ط في تدريس الجغرافيـا استراتيجيات التعلم النش  وأهمـي

 هذه االستراتيجيات في إشـراك المتعلمـين فـي الموقـف
 مقارنة بطرائق التعليم التقليدية التي يهيمن فيهـا ، التعليمي

 تيح الفرصة للمتعلمـين ي وال ، المعلم على الموقف التعليمي
ة توظيـف الدراسة قد أكدت و للمشاركة الفاعلة فيه،  أهمـي

 ، م النشط في تـدريس مـادة الجغرافيـا استراتيجيات التعل
 ورفض االعتقاد الذي يفيد بصعوبة تنفيذ استراتيجيات التعلم

 ألنهـا تتطلـب أن ، النشط في الكثير من المواقف التعليمية
 ، يكون لدى الطلبة معرفة سابقة بمحتوى الموقف التعليمـي
 وأن تطبيق غالبية استراتيجيات التعلم النشط يتطلب جهـداً

 . ن قبل المدرسين والطلبة على حد سواء كبيراً م
 وجهـات تعرف دراسة هدفت إلى ) 8 ( مل زا أجرى وقد

 ظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا ومعلماتها في مـدارس ن
تعلم النـشط فـي ، وكالة الغوث الدولية نحو ممارسـتهم اـل

ة . محافظتي رام اهللا ونابلس  الدراسـة مـن وتكونت عيـن
 . معلمـة ) 47 ( معلمـاً و ) 28 ( نهم م معلماً ومعلمة، ) 75 (

 ، ) 30 ( واستخدمت في هذه الدراسة أداة قياس مكونـة مـن
 نتـائج أظهـرت وقـد وثباتها، عبارة تم التأكد من صدقها
 فـي ) α = 0.05 ≤ ( حـصائياً إ الدراسة وجود فروق دالة

 نحو ، وجهات نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا ومعلماتها
ة الغـوث م النشط ممارساتهم لمبادئ التعل  في مدارس وكاـل

 لصالح اإلناث، مع عدم وجود فروق دالة إحـصائياً الدولية
 بين المعلمين في عينة الدراسة نحو ممارساتهم التعلم النشط،

 د المؤهل العلمي، والمحافظة، وعـد و تبعاً لمتغيرات الدراسة
 ضـوء ي وفـ . الذي يدرسه المعلم ف سنوات الخبرة، والص

 أوصى الباحث بضرورة تزويـد المعلمـين ، نتائج الدراسة
تعلم النـشط م بمواد إرشادية توجههم السـتخدا  وتنفيـذ ، اـل

 عمليـاً ه ت ممارس وكيفية ، ورشات تدريبية حول التعلم النشط
 . في عملية التدريس

 أثـر تعرف دراسة هدفت إلى ب ) 9 ( وآخرون وقام سعادة
تعلم النـشط تدريب المعلمات الفلسطي  ، نيات على أسلوب اـل

ة ، لـديهن والمؤجل في التحصيل اآلني  فـي ضـوء ثالـث
دقيق، والمؤهـل : متغيرات هي  التخصص األكـاديمي اـل

ى أ و . وعدد الدورات التدريبية ، العلمي عـد القـائمون عـل
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ة ) 24 ( لِـ تدريبياَ اً الدراسة برنامج  معلمة تدرس في المرحـل
 س المادة باستخدام أسـلوب ثم دربوهن على تدري ، األساسية

 داتـين مـن أ الدراسـة عد القائمون على أ كما ، التعلم النشط
 تناولـت مـادة تدريبيـة، األولى في تمثلت البحث، أدوات
ة بينما شـملت النشط، التعلم مختلفة ألسلوب جوانب  الثانـي
 والختبار ، تم التأكد من صدقهما وثباتهما تحصيلياً، اختبارا

 لمجمـوعتين ) ت ( استخدام اختبـار فرضيات الدراسة تم
 مستقلتين ،واختبار تحليل  التباين األحادي  متعدد القياسـات

Reprated  MANOVA واختبار، ) Sidak ( للمقارنات 
ة . البعدية  وقد أظهرت نتائج الدراسـة وجـود فـروق داـل

 مع عدم وجود التعلم النشط، إحصائيا لصالح التدريب على
 ين المعلمات الفلسطينيات عينة الدراسة فروق دالة إحصائيا ب

 تبعـاً لمتغيـرات النشط، أسلوب التعلم التدريب على في
 . التخصص
 دراسة بهدف تقـصي ) 15 ( ن سو ب ثوم و بونر أجرى كما

ة و استخدام المعلم جهـاز الحاسـوب العالقة بين  الدافعـي
 والتكامـل فـي المـنهج، ، والتكامل في التدريب من ناحية

 من اوني، والتعلم الذاتي المباشر، والتعلم النشط والتعلم التع
 . ناحية أخرى

 Mann ( اختبـار ) 15 ( سون بـ ثوم و ر وقد استخدم بـون

Whithey ( م دى المعـل ة ـل  لتحديد العالقة بـين الدافعـي
 وتطبيقاته، أو تعامله مع الحاسـوب مـع تحديـد مـرات

 ) ANOVA ( استخدامه للحاسوب وتحليل التباين األحـادي
ى تكامـل جل تحدي أ من  د العالقة بين عملية التـدريب عـل

 وقد تكونت عينة الدراسة مـن . تنفيذ ذلك التكامل و المنهج،
 معلماَ ومعلمة ممن يقومون بتدريس الصفوف مـن ) 445 (

ة لمقاطعـة  التاسع حتى الثاني عشر في المدارس الحكومـي
 نتائج الدراسـة ت أشار وقد . شمال والية لويزيانا األمريكية

 قة ذات داللة إحصائية بين درجـة تطبيـق إلى وجود عال
 الحاسوب ومرات تكرار استخدام المعلم له، ومدى التدريب

 وفـي . على عملية تكامل المنهج، ومدى دعم ذلك التكامـل

 الوقت نفسه لم تظهر عالقة ذات داللة إحصائية بين دافعية
 تطبيقاته على الحاسوب، كما أظهرت أيضا عالقـة و المعلم

 صائية بين درجة استخدام الحاسوب من جهـة ذات داللة إح
 كل من التعلم التعاوني والتعلم المباشر والتعلم النشط مـن و

 . جهة أخرى
ى معرفـة مـدى ) 1 ( وقام أبو إصبع  بدراسة هدفت إـل

 لمبادئ ممارسة معلمي التاريخ للصف الثاني الثانوي األدبي
 مـشرفاً ) 23 ( تكونت عينة الدراسة مـن و ، اعل التعليم الف

ة ) 140 ( بوياً و تر  معلمـاً ومعلمـة فـي المـدارس الثانوـي
 الكبرى عمان : الحكومية في مديريات التربية والتعليم التالية

سلط، ، وعمان الكبرى الثانية، وضواحي األولى  عمان، واـل
 كنانـة، ي الثانية، وبنـ د رب إ األولى، و د رب إ وقصبة الكرك، و

ة  وأظهرت نتائج الدراسة عـدم وجـود فـروق ذات دالـل
تعلم ا لمبـادئ المعلمين حصائية لدرجة ممارسة إ  لفاعـل اـل

 من وجهة نظر المـشرفين المسلكي و تعزى للمؤهل العلمي
 ، ووجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير المؤهل التربويين

 الفاعل التعلم لمبادئ المسلكي في درجة ممارستهم و العلمي
ة المهـ  ارات والقـيم في المجـال الثـامن المتعلـق بتنمـي

 ، في حين لم تظهر النتائج أي أثر لهذا المتغيـر واالتجاهات
ة األخـرى، المجـا لمبـادئ في ممارسـاتهم  الت الثمانـي

 سـة كـذلك عـدم ا ، وأظهرت نتائج الدر والمجاالت مجتمعة
 لمبـادئ في ممارسـاتهم للمعلمين وجود أثر لمتغير الخبرة

 . في كل المجاالت مجتمعة اعل التعلم الف
 دراسة هدفت إلى التحقق ) 18 ( ندس برا و ماينيس أجرى و

 ة من كيفية قيام مجموعة مـن معلمـي المـدارس، وأسـاتذ
 المتخصصين في ميدان التربية، بتشجيع األمريكية الجامعات

 وقـد تـم . عملية التعلم الطلبة على التفاعل والمشاركة في
 ومات والبيانات من خالل اللقـاءات األسـبوعية جمع المعل
 امين دراسيين كاملين، وقـد أكـدت مدى ع على والمقابالت

نتائج الدراسة أهمية التعلم النشط في تدريب المعلمين، ورفع
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 مستوى نموهم المهني، إضافة إلى انعكاس ذلك   على زيادة
 . مشاركة الطالب، وتفاعلهم خالل العملية التعليمية التعلمية

 مـستوى تعـرف بدراسة هدفت إلى ) 4 ( وقام أبو شنّار
ة لدى مبحث التاريخ فاعلية تدريس  معلمي المرحلة الثانوـي

 ومعلماتها في مدارس مديريتي التربية والتعلـيم لمحافظـة
 أثر كل من الجنس وسـنوات ة دبا، ومعرف اء ولواء ما الزرق

 الخبرة والمؤهل التربوي على هذه الفاعلية من وجهة نظـر
 ) 62 ( تكونت عينة الدراسة من و مديري المدارس الثانوية،

ة أن فاعلية إلى معلمة، وقد أشارت و معلماً  معلمي المرحـل
ت أن ، ) 81٬1 ( الثانوية ومعلماتها مرتفعة، إذ بلغت  كما بيـن

ة ال على للمؤهل التربوي هناك أثرا  التـدريس فـي فاعلـي
 ، ووجود أثر للخبرة  فـي ولصالح المؤهل التربوي العالي

 اً أثر فيما لم تظهر الدراسة ، لطويلة التدريس لصالح الخبرة ا
 . للجنس في درجة فاعلية التدريس

 : تعقيب على الدراسات السابقة
 والدراسات واألبحـاث ، لسابقة ا بعد مراجعة الدراسات

 : ما يلي لوحظ ، االطالع عليها الباحثون من مكن التي ت
تعلم ثر توظيف أ هناك دراسات تناولت −  استراتيجيات اـل

ة النشط فـي  يفنز ، مثـل دراسـة شـ تـدريس الجغرافـي
 تناولـت التـي ) 1 ( إصـبع أبـو وهناك دراسة ، ) 21 ( ين وآخر

 . ) 4 ( شنار أبو وكذلك دراسة ، ممارسة معلمي التاريخ
 ، والمؤهل العلمـي ، هناك دراسات تناولت متغير الجنس −

ذي يدرسـه ، وعدد سنوات الخبرة ، والمحافظة  والصف اـل
 أبـو ( و ) 1 ( ) إصبع أبو ( ودارسة ) 8 ( دراسة زامل : مثل ، المعلم
 . ) 4 ( ) شنار

 الحاسـوب ثر التعلم النشط في تحصيل أ دراسات بينت ال −
 دراسة سـعادة وأظهرت . ) 15 ( ثوميسون و مثل دراسة بونر

 مـاينيس ودراسة ، التعلم النشط في ثر التدريب أ ) 9 ( ن ي وآخر
 تـدريب فـي أهمية التعلم النشط أظهرت التي ) 18 ( براندس و

 . المعلمين ورفع مستوى نموهم المهني

 : أهمية الدراسة
 بأنها تناولت خرى أل ا عن الدراسات اسة لدر تختلف هذه ا −

ة  عينة من معلمي الدراسات االجتماعية في مـدارس وكاـل
 لى مبادئ التعلم النشط من خالل إ واستندت ، الغوث الدولية

 ، الجـنس : متغيرين اثنين هما أعدها الباحثون، وتناولت داة أ
 . ة وسنوات الخبر

 أداة ي بناء استفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة ف −
 والتحليل ، العام للدراسة واإلطار ، النظري واألدب ، الدراسة

 المقارنات بـين نتـائج الدراسـة مـع وإجراء ، اإلحصائي
 تعد هذه الدراسة وفي حدود علم الباحثين . الدراسات السابقة

 وعربية تناولت مبادئ التعلم النشط فـي أردنية دراسة أول
 معلمي الدراسات جهة نظر من و ، الهاشمية األردنية المملكة

 . تماعية في وكالة الغوث الدولية االج
 : وإجراءاتها نهجية الدراسة م

 ة اسـتبان باسـتخدام ، المنهج المسحي الوصفي تباع ا تم
ة  ، الستطالع آراء المعلمين في مدارس وكالة الغوث الدولـي

 خالل تـدريس مـادة ، لمدى ممارستهم مبادئ التعلم النشط
 . الدراسات االجتماعية

 : وعينتها ومكان إجراءاتها مجتمع الدراسة
 االجتماعية الدراسات معلمي تكون مجتمع الدراسة من

 منطقتـي فـي في مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن
 والبـالغ ، لدائرة التربية والتعليم التابعتين ربد إ و شمال عمان

 ) 59 ( مـاً و معل ) 53 ( مـنهم ، معلماً ومعلمة ) 112 ( عددهم
 . 2008 / 2007 خالل العام الدراسي ، معلمة

 : عينة الدراسة
 مـن معلمـا ومعلمـة ) 70 ( تكونت عينة الدراسة من

 وشمال عمان ربد إ منطقتي في االجتماعية معلمي الدراسات
 ة ـ وبنسبة مئوي ، التابعتين لوكالة الغوث الدولية في األردن

ة من المجتمع %) 58 ( بلغت سبة كافـي  األصلي، وهـي ـن
 ألغراض الدراسة، وقد تم اختيارهم بالطريقـة العـشوائية

. االستناد إلى الجدول العشوائي ب البسيطة التي تم اختيارها
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 توزيع عينة الدراسة وفقاً ) 1 ( ويوضح الجدول رقم

 : داة الدراسة أ
 ة تمثلت أداة الدراسة التي أعدها الباحثون فـي اسـتبان

 ة، مقياس ليكرت ذي األبعاد الخمـس ب فقرة ) 36 ( مكونة من
ى األدب الـسابق  مـن ، وقد تم بناء االستبانة باالعتماد عـل

 ، ) 8 ( مثل دراسة زامـل ، دراسات وبحوث وكتب متخصصة
 واعتمد تقـدير ، ) 5 ( وبدير ، ) 12 ( وقطاوي ، ) 10 ( ن ي وسعادة وآخر

 في القياس ن الفقرات بناء على توصيات محكمين متخصصي
ى المقيـاس وا  لتقويم، حيث يكون تقدير استجابة المعلم عـل
 ، ) 5 - 4 , 5 ( إذا كان متوسطه الحسابي مـن ) عالية جداً (
 – 3.75 ( إذا كان متوسطه الحـسابي مـا بـين ) عالية ( و

 إذا كان متوسطه الحسابي ما بين ) متوسطة ( ، و ) 4.49
 ، ومنخفضة إذا كان متوسطه الحـسابي ) 3.74 – 3.00 (
 ). 3.00 ( قل من أ

 . رة ـــ وات الخب ـــ س وعدد سن ــ ري الجن ــ لمتغي

 : صدق األداة
 للتأكد من صدق األداة تم اعتماد صـدق المحتـوى،

ى - بصورتها األولية - حيث عرضت االستبانة  عـدد عـل
 مـن ن المحكمين مـن ذوي الخبـرة واالختـصاص ــ م

 بوية التابعة لوكالة أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم التر
ــي األردن ــة ف ــوث الدولي ــددهم ، الغ ــغ ع  ) 3 ( وبل

 ، اس والتقويم ــ محكمين من حملة شهادة الدكتوراة في القي
 من خبـراء ) 4 ( و أساليب تدريس الدراسات االجتماعية، و

ة الغـوث معهد التربية العاملين في الرئاسة العامـة لو  كاـل
 وقـد من المشرفين التربـويين، ) 10 ( الدولية في األردن، و

 إبداء الرأي في دقة صياغة فقـرات االسـتبانة، إليهم طلب
ومدى مناسبة الفقرات لهدف الدراسـة، ومـدى وضـوح

 رات وسالمتها اللغوية، وإبداء أية ملحوظات أخرى ــ الفق

 الجنس والخبرة متغيرات حسب توزيع عينة الدراسة : ) 1 ( جدول

 النسبة المئوية العدد الفئات المتغير
 35 50 ذكور  الجنس
 35 50 إناث

 70 100 المجمــوع
8 11 

 سنوات 5 قل من أ
 ذكور
 8 11 إناث

9 13   ذكور سنوات 10 – 5
 6 9 إناث

18 26 
 كثر من عشر سنوات أ

 ذكور
 21 30 إناث

70 100 المجموع
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 التعديالت يرونها ضرورية، وبعد إعادة االستبانة تم إجراء
 المقترحة التي أوردها المحكمون في توصياتهم التي تمثلت

 واستبدال فقرات أخـرى ، في إعادة صياغة بعض الفقرات
ى بعـض ، بغيرها  وإجراء بعض التعـديالت اللغويـة عـل

الفقرات، حيث خرجت االستبانة بشكلها النهائي وتكونت
 . فقرة ) 36 ( من
 : بات األداة ث

ى تم حساب ثبات األداة من  ) 28 ( خالل تطبيقهـا عـل
ة مـن مجتمـع  معلما ومعلمة لمادة الدراسـات االجتماعـي

 م التحقـق مـن الثبـات تـ ، و الدراسة ومن خارج عينتهـا
ة  كرونبـاخ ( باستخدام طريقة االتساق الداخلي وفق معادـل

 ، وهذه القيمـة ) 0.88 ( ، وقد بلغت قيمة معامل الثبات ) لفا أ
 . لية مرتفعة ومناسبة ألغراض الدراسة الحا

 ترتيـب المتوسـطات تم اعتماد وألغراض تحليل البيانات،
 ممارسـة معلمـي مـادة درجة ت الحسابية للفقرات، وحدد

 ، حـسب المحـك الدراسات االجتماعية لمبادئ التعلم النشط
 : التالي باالستناد إلى رأي المحكمين

 المتوسطات الحسابية ) درجة الممارسة ( فئات التقدير

 عالية 5.00 - 4.50 جداً عالية
 وسطة مت 4.49 - 3.75
 أقل منخفضة 3.74 - 3.00

 3.00 من

 : إجراءات التنفيذ

 تمثلت فيمـا ، حثية اتبع الباحثون مجموعة من اإلجراءات الب
 : يلي

 . والتأكد من صدقها وثباتها ، إعداد أداة الدراسة -

 تحديد مجتمع الدراسة، ثـم اختيـار عينتهـا بالطريقـة -
 العشوائية الطبقية من معلمي الدراسات االجتماعية العاملين

 في مدارس وكالة الغوث الدولية خـالل العـام الدراسـي
2007 / 2008 . 

 بعد شرح أهـداف ، عينة الدراسة توزيع االستبانات على -
 السـتبانة والتعامـل ل الدراسة ومشكلتها، وكيفية االستجابة

 ن، ن االستفسارات التي طرحها المعلمـو ع واإلجابة ، معها
 ومنح المستجيبون ثالثة أيام لإلجابة وإعادة االسـتبانة بعـد

ة الدراسات بمشرفي الباحثون تعبئتها، واستعان  االجتماعـي
 . رس ومديراتها في توزيع االستبانات وجمعها ومديري المدا

 بعد جمع االستبانات تم إحصاؤها، وتدقيقها، ومـن ثـم 
 برنـامج إدخال البيانات إلى الحاسوب، وتحليلها باسـتخدام

 للوصول إلى ) SPSS ( الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
 النتائج، ومن ثم تحليلها ومناقشتها واستخالص التوصـيات

 . منها

 : رات الدراسة متغي 

 : ل المتغير المستق 

ة تقديرات  درجـة ل معلمي مادة الدراسـات االجتماعـي
 . ممارستهم مبادئ التعلم

 : التابعة رات المتغي -
 : ن وله مستويا ، الجنس - 1

 أنثـى . ب ذكــر . أ

 : ت مستويا ثالثة ا وله سنوات الخبرة . 2

 سنوات 10 - 5 من . ب سنوات 5 اقل من . أ

 سنوات 10 أكثر من . جـ

 : المعالجة اإلحصائية
 عن أسئلة الدراسـة، تـم إجـراء المعالجـات لإلجابة

ى جهـاز ، اإلحصائية المناسبة  بعد إدخـال البيانـات عـل
الـرزم اإلحـصائية برنـامج باستخدام ، الحاسوب لتحليلها
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 إذ تم اسـتخراج المتوسـطات ، ) SPSS ( للعلوم االجتماعية
ة لفقـرات  وقـد األداة، الحسابية واالنحرافـات المعيارـي

 : استخدمت األساليب اإلحصائية التالية
 تم اسـتخراج المتوسـطات : األول لإلجابة عن السؤال . 1

ة الدراسـة لتقديرات واالنحرافات المعيارية ، الحسابية  عيـن
 . على األداة

 تم اسـتخراج المتوسـطات : الثاني لإلجابة عن السؤال . 2
 " ت " االنحرافات المعيارية، وتم استخدام اختبـار الحسابية و

ــستقلة ــات الم  Independent للعين samples  Ttest ، 
ي المتوسـطات الحـسابية  للكشف عن داللـة الفـروق ـف

 . لتقديرات أفراد العينة في ضوء متغير الجنس
تم اسـتخراج المتوسـطات : الثالث لإلجابة عن السؤال . 3

 تم استخدام اختبار تحليل الحسابية واالنحرافات المعيارية، و
 للكـشف عـن ، (One Way ANOVA) التباين األحادي

 لتقديرات أفراد في المتوسطات الحسابية داللة الفروق

 الكشف وبهدف ، ضوء متغير عدد سنوات الخبرة ي العينة ف
ة  عن مصدر الفروق تم إجراء اختبـار المقارنـات البعدـي

 . (Scheffe) " شفيه " بطريقة
 نتائج الدراسة ومناقشتها

 : بالسؤال األول النتائج المتعلقة : أوال
 ما درجة ممارسة مبادئ التعلم النشط في تـدريس مـادة -

 الدراسات االجتماعية من وجهة نظر معلميها في مـدارس
 وكالة الغوث الدولية؟

 لإلجابة عن السؤال األول تم احتساب المتوسط الحـسابي،
 والترتيب لكل فقـرة مـن الفقـرات ، معياري واالنحراف ال

 الواردة في أداة الدراسة التي تقيس درجة  ممارسة معلمـي
 مادة الدراسات االجتماعية لمبادئ التعلم النـشط، والبـالغ

 وتم ترتيبهـا تنازليـا حـسب درجـة ، فقرة ) 36 ( عددها
 على تقديرات أفراد العينة، وكانت النتـائج بناء ، ممارستها

 . ) 2 ( رقم في الجدول هو موضح كما

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لدرجة ممارسة معلمي مادة ): 2 ( الجدول
 الدراسات االجتماعية لمبادئ التعلم النشط

قم ر
 الفقرة

 مبادئ التعلم النشط الترتيب
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 الممارسة

1 15 
 التعلميـة النتاجـات المتعلمين في تحديـد أسعى إلى إشراك أكبر عدد ممكن من

 مواد الدراسات االجتماعية لدروس
 عالية 4.21 0.80

2 2 
 فـي المواقف التعليميـة الجديـدة ب لدى المتعلمين أسعى إلى ربط الخبرات السابقة

 . تدريس مواد الدراسات االجتماعية
 عالية جدا 4.61 0.67

3 34 
 اختيـار نظـام العمـل في أشرك المتعلمين في دروس مادة الدراسات االجتماعية

 . وقواعده
 متوسطة 3.71 0.71

4 6 
 يـة طرح األسـئلة المختلفـة التجميعيـة والتفريق ل أستثير دافعية المتعلمين خال

 . والسابرة
 عالية 4.36 0.64

5 11 
 مـواد الدراسـات في أثناء تنفيـذ حـصص لدى المتعلمين أنمي مهارات التعاون

 . االجتماعية
عالية 4.27 0.74
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6 21 
 في حصص مـواد الدراسـات أنمي مهارات االتصال والتواصل بين المتعلمين

 . االجتماعية
 عالية 4.16 0.77

7 15 
 : مثـل ، وتدريبات متنوعة في تدريس مواد الدراسات االجتماعية نشاطات أصمم

 . وتحليل النصوص التاريخية ، قراءة الخريطة واألشكال والرسوم البيانية
 عالية 4.21 0.80

8 31 
 الدراسات االجتماعية في اختيـار األنـشطة و مواد أشرك المتعلمين في دروس

 . الوسائل ومصادر التعلم المناسبة
 عالية 3.83 0.82

9 4 

 تنفيذ حصص مـواد الدراسـات مصادر التعلم في أثناء التعلمية و – الوسائل التعليمية أنوع في استخدام
 والخرائط الجغرافيـة، والقراءات اإلضافية، والصور، واللوحات، واألطالس، الكتاب، " مثل االجتماعية

 . " الكتب الخارجية و والنماذج، واألشكال والرسوم البيانية،
 عالية 4.41 0.71

10 28 
 أولي التطبيقات العملية اهتماماً أكثر من الجوانب النظريـة فـي تعلـيم مـواد

 . الدراسات االجتماعية
 عالية 3.96 0.82

11 32 
 التعلـيم : مثـل ، م مواد الدراسات االجتماعية ي التعلم الذاتي في تعل أشكال أستخدم

 . المبرمج، والرزم التعليمية، وصحائف األعمال
 عالية 3.80 0.83

12 11 
 بمـواد أستخدم أسلوب العصف الذهني عند طرح القضايا التعليميـة المرتبطـة

 . الدراسات االجتماعية
 عالية 4.27 0.68

13 29 
 في أثنـاء ، والمسرح التفاعلي ، والمحاكاة ، والتمثيل ، أستخدم أسلوب لعب األدوار

 . تنفيذ حصص مواد الدراسات االجتماعية
 عالية 3.90 0.90

14 15 

 أكثر من طريقة في تـدريس موضـوعات مـواد الدراسـات أنوع في استخدام
 االجتماعية في أثناء الحصة الواحدة مثل المحاضرة المفعلة، والطريقة التاريخيـة،

 . الخ .... والمناظرة، والتخيل
 عالية 4.21 0.70

 منخفضة 2.74 1.16 . االجتماعية أستخدم أسلوب الزيارات الميدانية في تدريس مواد الدراسات 15 36

16 24 
 في أثنـاء تـدريس مـواد الثواب والعقاب توظيفاً تربوياً منطقيا وجميالً أوظف

 . الدراسات االجتماعية
 عالية 4.07 0.79

 عالية 4.07 0.80 . أشجع المتعلمين على طرح األسئلة الصفية لبعضهم بعضاَ 17 24

18 14 
 ، والجـسمية ، العقليـة، والنفـسية ت القدرا ( علمين أراعي الفروق الفردية بين المت

 . في أثناء تدريس مواد الدراسات االجتماعية ) واالجتماعية
 عالية 4.26 0.65

19 22 
 تـدريس مـواد الدراسـات اتهم المتعـددة فـي أراعي أنماط تعلم الطلبة وذكاء

 . تخطيطاً وتنفيذا وتقويماً االجتماعية
 عالية 4.11 0.65

20 26 
 والقدرة ، واالبتكار ، االستكشاف : مثل ، التفكير العليا لدى المتعلمين ارات مه أطور

 . في دروس مواد الدراسات االجتماعية ، واتخاذ القرار ، على حل المشكالت
 عالية 4.03 0.70

21 8 
 شـيء أسعى إلى جعل دروس مواد الدراسات االجتماعية دروساً ممتعة باستخدام

 . نصوص الدعابة والتذوق الجمالي لل من
عالية 4.33 0.68
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22 15 

ـي تقـويم تحـصيل و أدواتـه التقويم الـواقعي ت أنوع في استخدام استراتيجيا  ف
 وملـف إنجـاز الطالـب، ، التقويم المعتمد على األداء : مثل ، المتعلمين في المادة

 . الخ .... والمالحظة، وساللم التقدير
 عالية 4.21 0.78

23 9 
 م النشط لدى المـتعلم فـي دروس مـواد الدراسـات عوامل تثبيط التعل عن بتعد أ

 . مثل مظاهر التسلط والتحيز ، االجتماعية
 عالية 4.31 0.73

24 30 
 مواد في تدريس ) بطيئي التعلم والمتفوقين ( أهتم بالمتعلمين ذوي الحاجات الخاصة

 . الدراسات االجتماعية
 عالية 3.86 0.73

25 35 

 إعداد : مثل ، الدراسات االجتماعية واد دروس م أستخدم الحاسوب في تدريس بعض
 المخططــات والرســوم البيانيــة، والجــداول،  وتوظيــف البــرامج التعليميــة

 . نترنت إل وا ، والموسوعات
 متوسطة 3.57 1.06

26 22 
 الدراسات االجتماعية علـى مواد أوجه المتعلمين إلى تطبيق ما تعلموه في دروس

 . مه مواقف أخرى جديدة ذات عالقة بما تم تعل
 عالية 4.11 0.58

 عالية 3.97 0.78 . أنوع في األنشطة الالصفية في تدريس مواد الدراسات االجتماعية 27 27

28 5 
 أكلف المتعلمين بكتابة تقارير وبحوث قصيرة مرتبطة بمواد الدراسات االجتماعية

 . الجارية ث واألحدا
 عالية 4.40 0.71

29 6 
 في أثناء تدريس مـواد امحة ومشجعة للتعلم أحول الصف إلى بيئة ديمقراطية متس

 . الدراسات االجتماعية
 عالية 4.36 0.72

30 11 
 تطوير فهم إيجابي لذات الطالب وشخصيته في المدرسـة وفـي أثنـاء في أساعد
 . مواد الدراسات االجتماعية تدريس

 عالية 4.27 0.61

31 33 
 لكترونية المرتبطـة إل ا اقع مو ال أكلف المتعلمين بالواجبات التي تستدعي استخدامهم

 . بمواد الدراسات االجتماعية
 عالية 3.77 0.95

 عالية 4.17 0.74 . مواد الدراسات االجتماعية أراعي التسلسل المنطقي والسيكولوجي في تدريس 32 20

33 1 
 مـواد المرتبطـة ب لـدروس ل استخدم األحداث الجارية  في البيئة المحلية مـدخالً

 . ة الدراسات االجتماعي
 عالية جدا 4.64 0.54

34 3 
 مـواد الدراسـات لـدروس األهـداف التعليميـة أستثمر وقت الحصة في تحقيق

 . االجتماعية
 عالية جدا 4.53 0.65

35 10 
 ه في أثنـاء تـدريس حول ما تعلمو عما في نفوسهم فرص التعبير للمتعلمين أوفر

 . مواد الدراسات االجتماعية
 عالية 4.30 0.62

36 19 
 للمتعلمـين تجـاه العالجية والتطويرية والتعزيزيـة دم التغذية الراجعة الفورية أق

 . التي يقدمونها في مواد الدراسات االجتماعية أعمالهم
 عالية 4.20 0.69

عالية 4.12 0.45 مبادئ التعلم النشط



 اعية من وجهة نظر معلميها في مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن مبادىء التعلم النشط في تدريس مادة الدراسات االجتم ممارسة درجة

- 64 - 

ى أن متوسـط تقـديرات ) 2 ( رقم ) الجدول ( يشير  إـل
 معلمي مادة الدراسات االجتماعية لدرجة ممارستهم لمبـادئ

 وبمتوسط ، انت بدرجة عالية التعلم النشط على األداة الكلية ك
 ت وقد تراوحـ ). 0.45 ( وانحراف معياري ) 4.12 ( حسابي

ة تقديرات متوسطات  معلمي مـادة الدراسـات االجتماعـي
 فقرات األداة ما بـين ل لدرجة ممارستهم لمبادئ التعلم النشط

ضة  وبمتوسـط ، فئة التقدير عالية جدا وفئة التقـدير منخـف
ة : ) 2.74 ( و ) 4.64 ( حسابي ما بين  حيث كان هنـاك ثالـث

 مبدأ مـن مبـادئ ) 30 ( مبادئ تمارس بدرجة عالية جدا، و
 التعلم النشط تمارس بدرجة عالية، في حين كان هناك مبدآن

 بدأ واحد فقط يمارس بدرجـة يمارسان بدرجة متوسطة، وم
 . منخفضة

ة إ  ن المبادئ التي حصلت على درجة عالية جدا وعالـي
 وربـط الخبـرات ، ة حداث الجاريـ أل تتحدث عن توظيف ا

 وقت الحصة في تحقيـق ر واستثما ، السابقة للدروس الجديدة
تعلم مـصادر وهـذه تعـد ، ية المنشودة التعليم األهداف  ـل

 ما م ، نسبة للطلبة ال الدراسات االجتماعية بطريقة ذات معنى ب
 يشعرهم بأهمية ما يتعلمونه ويساعدهم كذالك في تفسير تلك

 ربـط المعلومـات فـي ه وهذا ينسجم مع التوج . حداث أل ا
 إلى ويضاف ، حياتهم العملية ب لبة والمعارف التي يدرسها الط

 تهـا وورش ا فـي دور ، الدولية تركز وكالة الغوث أن ذلك
 على توظيف هذه المهارات في ، التي تعقدها للمعلمين العمل

 ، واالستثمار األمثل لوقـت الحـصة ، وتدريسهم ، تخطيطهم
ة العاملين دارين إل وينال ذلك اهتمام المشرفين وا  فـي وكاـل

 . الغوث الدولية

 يمارسـان بدرجـة المبـدأين اللـذين بخصوص أما
 شراك المتعلمين في دروس مادة الدراسات إ حول ، متوسطة

 واسـتخدام ، سلوب العمل وقواعده أ اختيار وفي ، االجتماعية
ة  فيعيـد ، الحاسوب في تعليم دروس الدراسـات االجتماعـي

 لمبادئ التي جاءت بدرجة متوسـطة أن ا ذلك إلى الباحثون

 دارس ـــ الصفوف الدراسية للطلبة في م ظ قد تفسر باكتظا
 فر مختبرات حاسـوبية فـي ا وعدم تو ، وكالة الغوث الدولية

 ال غالباً فهي تلك المختبرات إن توافرت و ، جميعها مدارسها
 تغطـي بدرجة من أجهزة الحاسوب تحتوي على عدد كاٍف

 . كلّها عداد الطلبة أ جميع

 فقد جـاءت درجـة ، بخصوص الزيارات الميدانية أما
ى أن عـدد لك ذ الباحثون يد ويع ، الممارسة لها منخفضة  إـل

 ا يعيق استخدام المعلمين م م ، الطلبة في الشعب الصفية كبير
 لدروس اليومية لصعوبة با التي لها عالقة ة لزيارات الميداني ل

 مـاكن وعدم إمكان اصطحاب جميع الطلبة إلى األ ، تنفيذها
 باإلضافة إلى أن أكثر المدارس تعمـل ، التي يمكن زيارتها

 وهذا بدوره يؤدي إلى عدم إمكان الزيارات ، بنظام الفترتين
 ، نظرا النتهاء ساعات عملها الرسـمي ، لبعض المؤسسات

 الزيـارات وهنا يكون تطبيق ، وبخاصة في الفترة المسائية
 وف الظـر تقـف ويمكـن أن ، جـدا اً في هذه الحالة صعب

 حائال أمام تنفيـذ بعـض اإلمكانات المتاحة في المدارس و
 . الزيارات

 : وقد كانت أكثر مبادئ التعلم النشط ممارسة

ة أ ) " 33 ( المبدأ -  ستخدم األحداث الجارية في البيئة المحلـي
ة مدخالً  ، " للدروس المرتبطة بمواد الدراسـات االجتماعـي

 . جدا وبدرجة ممارسة عالية ، ) 4.64 ( بمتوسط حسابي

دى ) " 2 ( المبدأ -  أسعى إلى ربـط الخبـرات الـسابقة ـل
 المواقف التعليمية الجديدة فـي تـدريس مـواد ب المتعلمين

 وبدرجـة ، ) 4.61 ( بمتوسط حسابي ، " الدراسات االجتماعية
 . ممارسة عالية جدا

 أستثمر وقت الحصة في تحقيـق األهـداف ) " 34 ( المبدأ -
ة التعليمية لدروس مواد الدراسـات االجت  بمتوسـط " ماعـي

. وبدرجة ممارسة عالية جدا ، ) 4.53 ( حسابي
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 التعلمية – أنوع في استخدام الوسائل التعليمية ) " 9 ( المبدأ -
 ومصادر التعلم في أثناء تنفيذ حـصص مـواد الدراسـات

 الكتاب، والقراءات اإلضافية،  والصور، " االجتماعية مثل
 نمـاذج، واللوحات، واألطالس، والخـرائط الجغرافيـة، وال

ة و والرسوم البيانية، واألشكال  بمتوسـط ، " الكتب الخارجـي
 . وبدرجة ممارسة عالية ، ) 4.41 ( حسابي

 أكلف المتعلمين بكتابـة تقـارير وبحـوث ) " 28 ( المبدأ -
ة واألحـداث  قصيرة مرتبطة بمواد الدراسـات االجتماعـي

 وبدرجـة ممارسـة ، ) 4.40 ( بمتوسط حـسابي ، " الجارية
 . عالية

 : دئ التعلم النشط ممارسة فكانت قل مبا أ أما

 أستخدم أسلوب الزيـارات الميدانيـة فـي ) " 15 ( المبدأ -
ة  بمتوسـط حـسابي ، " تدريس مواد الدراسات االجتماعـي

 . وبدرجة ممارسة منخفضة ، ) 2.74 (

 أستخدم الحاسوب في تدريس بعض دروس ) " 25 ( المبدأ -
ة  داد المخططـات عـ إ : مثـل ، مواد الدراسات االجتماعـي

ة سوم البيانية، والجداول، لر وا  ، وتوظيف البـرامج التعليمـي
 ، ) 3.57 ( بمتوسط حسابي ، " نترنت إل وا ، والموسوعات

 . متوسطة وبدرجة ممارسة

 أشرك المتعلمين في دروس مادة الدراسـات ) " 3 ( المبدأ -
 ط ــ بمتوس ، " العمل وقواعده االجتماعية في اختيار نظام

 . متوسطة ة وبدرجة ممارس ، ) 3.71 ( حسابي

ستدعي ) " 31 ( المبدأ -  أكلف المتعلمين بالواجبات التي ـت
 لكترونية المرتبطة بمـواد الدراسـات إل مواقع ا ال استخدامهم
 وبدرجة ممارسـة ، ) 3.77 ( بمتوسط حسابي ، " االجتماعية

 . عالية

 م ي ستخدم أشكال التعلم الذاتي في تعلـ أ ) " 11 ( المبدأ -
رمج، : مثـل ، مواد الدراسات االجتماعية  التعلـيم المـب

 بمتوسـط ، " والرزم التعليمية، وصـحائف األعمـال
 . عالية وبدرجة ممارسة ، ) 3.80 ( حسابي

 : بالسؤال الثاني النتائج المتعلقة : ثانيا

تعلم  هل يوجد اختالف في درجة ممارسـة مبـادئ اـل
 مـن وجهـة تدريس مادة الدراسات االجتماعية النشط في

 لجنس ؟ عزى إلى متغير ا ي نظر معلميها

ة الفـروق ، لإلجابة عن السؤال الثاني  وبهدف اختبار دالـل
ة  بين متوسطات تقديرات معلمي مادة الدراسات االجتماعـي

 تبعاً لمتغير الجـنس ، لدرجة ممارستهم مبادئ التعلم النشط
 اســتخراج المتوســطات الحــسابية تــم ، ) ذكــر، أنثــى (

 للعينات " ت " كما تم استخدام اختبار واالنحرافات المعيارية،
ــستقلة  Independent الم Samples  Ttest ــت  ، وكان

 ). 3 ( النتائج كما هو موضح في الجدول رقم

 معلمي مادة للكشف عن داللة الفروق بين متوسطات تقديرات " ت " نتائج اختبار : ) 3 ( الجدول
 ) ذكر، أنثى ( الدراسات االجتماعية لدرجة ممارستهم مبادئ التعلم النشط تبعاً لمتغير الجنس

 العدد الجنس
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة ت
 المحسوبة

 درجات
 الحرية

 ى مستو
 الداللة

 35 3.96 0.44 ذكر

 35 4.27 0.39 أنثى
3.13 68 0.003 * 

دالة إحصائياً *
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 وجـود فـروق ذات ) 3 ( تبين النتائج في الجدول رقم
 داللة إحصائية بين متوسـطات تقـديرات معلمـي مـادة

 لدرجة ممارستهم مبادئ التعلم النـشط الدراسات االجتماعية
 وهـذه ، ) 3.13 ( حيث بلغت قيم ت المحسوبة تبعاً لجنسهم،

 ). α = 0.05 ( القيمة دالة إحصائية عند مستوى الداللة
 اختالف في درجة ممارسـة وهذه النتيجة تعني وجود

ة  مبادئ التعلم النشط في تدريس مادة الدراسات االجتماعـي
 ولـصالح عزى إلى متغير الجنس ي ، من وجهة نظر معلميها

 ) 4.27 ( سط الحـسابي لتقـديراتهن حيث بلغ المتو ، اإلناث
ذكور البـالغ  وهو أعلى من المتوسط الحسابي لتقديرات اـل

 مبادئ التعلم النـشط ، بمعنى أن المعلمات يمارسن ) 3.96 (
 بدرجة تفوق ممارسة في تدريس مادة الدراسات االجتماعية

ى إ ويعيد  الباحثون هذه النتيجـة . الذكور لتلك المبادئ  ن أ ـل
 من خالل تحقيـق األهـداف ، ثبات الذات ناث  يحاولن إ إل ا

 ا ـ كم التي يعملن على تحقيقها من خالل المؤسسة التربوية،

 ال عمـ أل أن لعامل الدافعية أثراً في حفز المعلمات إلنجاز ا
 ولعل محاولة إثبات أن لهـن بدرجة إتقان أكثر من الذكور،

 دوراً في العملية التعليمية

 زاَ فـي ممارسـة يعد عامالَ محفّـ بالذكور ة التعلمية مقارن
 ، مبادئ التعلم النشط، على اعتبار أن هذه المبـادئ جديـدة

 ، المعلم بفاعلتيها داخـل غرفـة الـصف وتعمل على إقناع
ذكور تمتلك وربما  ، الطالبات مستوى تحصيل أعلى من اـل

ذك  . ور وهذا أسهم في تيسير عملية التعلم والتعليم مقارنة باـل
 وتختلف مع دراسـة ، ) 8 ( زامل ع دراسة وهذه النتيجة تتفق م

 . ) 4 ( ) أبو شنار (

 : بالسؤال الثالث النتائج المتعلقة : الثا ث
تعلم  هل يوجد اختالف في درجة ممارسـة مبـادئ اـل
 النشط في تدريس مادة الدراسات االجتماعية مـن وجهـة

 عزى إلى متغيـر عـدد سـنوات الخبـرة ؟ ي نظر معلميها
ة الفـروق وبه ، لإلجابة عن السؤال الثالث  دف اختبار دالـل

ة بين متوسطات تقديرات معلمي مادة الدراسات  االجتماعـي
 دد ـــ لدرجة ممارستهم مبادئ التعلم النشط تبعاً لمتغير ع

 10 - سـنوات 5 مـن و سنوات، 5 قل من أ ( سنوات الخبرة

 ، تم استخراج المتوسطات ) سنوات 10 أكثر من و سنوات،
 ية، وكانت النتائج كمـا هـو الحسابية واالنحرافات المعيار

 ). 4 ( موضح في الجدول رقم

 متغير الخبرة
 اإلحصاءات الوصفية

 5 قل من أ

 سنوات
 - سنوات 5 من

 نوات س 10
 10 أكثر من

 سنوات
 العينة الكلية

 4.03 4.08 4.17 4.12 المتوسط الحسابي

 0.48 0.53 0.39 0.45 االنحراف المعياري

 17 16 37 70 العدد

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات معلمي مادة الدراسـات : ) 4 ( الجدول
. تبعاً لمتغير عدد سنوات الخبرة ، لنشط لدرجة ممارستهم مبادئ التعلم ا االجتماعية
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ة ) 4 ( يالحظ من الجدول رقم  أن هناك فروقـاً ظاهرـي
 في المتوسطات الحسابية لتقديرات معلمي مادة الدراسـات

تعلم النـشط االجتماعية  تبعـاً لدرجة ممارستهم مبادئ اـل
 5 مـن و سـنوات، 5 قل من أ ( لمتغير عدد سنوات الخبرة

 ). سنوات 10 أكثر من و سنوات، 10 - سنوات

 عدم وجود فروق ذات ) 5 ( تبين النتائج في الجدول رقم
 داللة إحصائية بين متوسـطات تقـديرات معلمـي مـادة

 لدرجة ممارستهم مبادئ التعلم النـشط الدراسات االجتماعية
 " ف " حيـث بلغـت قيمـة . عدد سنوات الخبـرة في ضوء
ة إحـصائيا عنـد ) 0.675 ( المحسوبة  وهي قيمة غير داـل

 أن درجة وهذه النتيجة تعني ) α = 0.05 ( مستوى الداللة
 ممارسة مبادئ التعلم النشط في تـدريس مـادة الدراسـات
 االجتماعية من وجهة نظر معلميها ال تختلف باختالف عـدد
تعلم  سنوات الخبرة، بمعنى أن ممارسة المعلمين لمبـادئ اـل

 . د سنوات خبرتهم النشط ال تتأثر بعد
ة ويعيد الباحثون ذلك إلى أن هذه مبـادئ تعلـم حدي  ـث

 الذي من شأنه أن يكـون يطرحها اإلطار التربوي الحديث
 سواء ممن يملكون الخدمة الطويلـة أو ، شائعاً لدى المعلمين

 ون ـــ ولعل ورشات العمل التي يعقدها المشرف ؛ القصيرة

ة كانت تلك الفروق الظاهر ما إذا ولمعرفة  ية ذات دالـل
 One ( تم إجراء اختبار تحليل التباين األحـادي ، إحصائية

Way  ANOVA ( ، ة  ، ) α = 0.05 ( عند مستوى الدالـل
 ). 5 ( وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول رقم

تعلم  التربويون في الوقت الحاضر أفادت في نشر مبادئ اـل
 المعلمـين بـين أضحت هذه المبادئ شائعة ومن ثم ، النشط

صيرة أو الطويلـة،  والمعلمات ممن يمتلكون الخبرات الـق
 ممثلة في مركز التطـوير ، دارة التربية والتعليم إ ولعل تبني

 في نـشر هـذه أسهم ، والمناطق التعليمية األربع ، التربوي
ة صيرة والطويـل  ، المبادئ بين المعلمين ولعل الدورات الـق

 للمعلمين أم للمدربين سواء كانت ، ودورات التأهيل التربوي
ة ي التي ، ن لمشرفين التربويي ل أم  التـابع عقدها معهـد التربـي

تعلم أسهم قد ، لوكالة الغوث الدولية  فـي نـشر مبـادئ اـل
 ، ) 8 ( لنتيجة تتفق مـع نتيجـة دراسـة زامـل ا ه وهذ . النشط

 بـو أ ( وتختلف مع نتـائج دراسـة ، ) 1 ( ) صبع إ بو أ ( ودراسة
 . برة الطويلة ثر للخ أ التي ظهر فيها ) 4 ( ) شنار

 : التوصيات
 : في ضوء نتائج الدراسة يمكن تقديم التوصيات اآلتية

 ة الفروق بين تقـديرات معلمـي مـادة نتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن دالل : ) 5 ( جدول
 . االجتماعية لدرجة ممارستهم مبادئ التعلم النشط في ضوء عدد سنوات الخبرة الدراسات

 مصدر التباين
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة ف
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

 0.271 2 0.136 بين المجموعات

 13.457 67 0.201 داخل المجموعات

 13.728 69 الكلي

0.675 0.512
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 تدريب المعلمين على استخدام الحاسوب فـي تـدريس . 1
 من خالل دورات تعقـد لهـذه ، مواد الدراسات االجتماعية

 . الغاية
 اسـتخدام إلى في وكالة الغوث الدولية ن لي ؤو وة المس دع . 2

 . ، وحثّهم على ذلك س في التدري ة الزيارات الميداني
ى اسـتخدام حث معلمي . 3 ة عـل  الدراسـات االجتماعـي

ة  والرسـوم ، الحاسوب في تدريـسهم للخـرائط المفاهيمـي
ــة ــداول ، البياني ــة ، والج ــرامج التعليمي ــف الب  ، وتوظي

 . نترنت إل وا ، والموسوعات
 المعلمين إلى إشراك المتعلمين في اختيـار نظـام دعوة . 4

 . د الدراسات االجتماعية العمل وقواعده في تنفيذ دروس موا
 في مركز التطوير التربـوي ن عوة المشرفين التربويي د . 5

ى حثّ إلى وفي المناطق التعليمية ذكور عـل  المعلمـين اـل
 استخدام مبادئ التعلم النشط في تدريس مـواد الدراسـات

 . االجتماعية
ى متغيـرات . 6 استقصاء فاعلية مبادئ التعلم النـشط عـل

 . والتفكير ، والدافعية ، كالتحصيل أخرى،
 : المراجع

 : المراجع العربية : أوالً
 درجة ممارسـة ). 1996 ( ، عمر صبحي صبع ، إ أبو . 1

 ئ معلمي مبحث التاريخ للصف الثاني الثانوي األدبي لمبـاد
 جامعـة رسالة ماجـستير غيـر منـشورة، . التعليم الفعال

 . ، إربد، األردن اليرموك
ة هج منا ). 1994 ( ، وآخرون أبو حلو . 2  العلوم االجتماعـي

 منشورات جامعـة القـدس المفتوحـة، . وطرائق تدريسها
 . عمان، األردن

 وطرق تـدريس هج منا ). 2004 ( ، أبو حلو، وآخرون . 3
صفاة، ، الجامعة العربية المفتوحة . الدراسات االجتماعية  اـل

 . الكويت
 معلّمي تقويم فاعلية ). 1990 ( ، أبو شنار، إبراهيم محمد . 4

 الزرقـاء ولـواء التاريخ في المرحلة الثانوية في محافظـة

ة ، . مأدبا  رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة األردنـي
 . األردن عمان،

 دار المـسيرة . التعلم النـشط ). 2008 ( ، كريمان بدير، . 5
 . األردن ، ، عمان التوزيع للنشر و

 مهـارات التـدريس ). 2002 ( ، الحيلة، محمد محمود . 6
 دار المسيرة للنـشر والتوزيـع والطباعـة، ، 1 ط . الصفي
 . ،األردن عمان

 طرائـق تـدريس ). 2006 ( ، فخـري رشـيد خضر، . 7
 . ردن أل ا دار المسيرة  عمان، . الدراسات االجتماعية

 وجهات نظـر معلمـي ). 2006 ( ، علي زامل، مجدي . 8
 المرحلة األساسية الدنيا ومعلماتها في مدارس وكالة الغوث
 الدولية نحو ممارستهم التعلم النشط في محـافظتي رام اهللا

 ،  معهد التربية التابع لألونروا لمعلم الطالب ا مجلة . ونابلس
 ، والثـاني ل األردن العـددان األو - عمـان – اليونسكو /

 . ) 64 - 49 ( ص كانون األول ،
 أثـر تـدريب المعلمـات " ). 2003 ( ، جودت سعادة، . 9

 الفلسطينيات على أسلوب التعلم النشط  في التحصيل اآلنـي
ة . " والمؤجل  لديهن  في ضوء عدد من المتغيـرات  مجـل

د ، جامعـة البحـرين ة العلوم التربوية والنفسي  ) 4 ( ، المجـل
 . ) 139 - 101 ( ص . 2 ) / 2 ( د العد
 التعلم النشط ). 2006 ( ، وآخرون حمد، أ ت سعادة، جود . 10

 دار الـشروق للنـشر والتوزيـع، . بين النظرية والتطبيق
 . عمان، األردن

ة فـي . ) 1998 ( ، عويس، سالم . 11  تجارب تربوية عالمـي
 منـشورات " . فلسطين / رام اهللا ، تاب مترجم ك . التعلم النشط

 . التربوي عالم والتنسيق إل مشروع ا
 طـرق تـدريس ). 2007 ( ، محمد إبـراهيم قطاوي، . 12

 . األردن دار الفكر، عمان، . الدراسات االجتماعية
ه أ مرعي، توفيـق . 13  طرائـق ). 2002 ( ، حمـد وزميـل

 والطباعـة، المسيرة للنشر والتوزيع دار . التدريس  العامة
. األردن ، عمان
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Abstract 
The study aimed to investigate the degree of practicing the principles of active learning in teaching social studies from the 
perspective  of  teachers  in  UNRWA  schools  in  Jordan.  The  population  of  the  study  consisted  of  all  teachers  of  social 
studies,  in UNRWA schools  in  Jordan, comprising (121) male and  female  teachers. The study sample consisted of  (70) 
male and female teachers, comprising (58%) of the original population of the study. A survey questionnaire consisting of 
(36) items was designed and developed to measure the degree. The validity and reliability of the instrument was ensured. 

The Result of the study showed that: 
− The average estimation of social studies teachers to the extent they employ the principles of active learning on the 
instrument  was very  high, amounting to three principles practiced at a  very high degree, thirty items  practiced at a high 
degree, two principles practiced  moderately,  and one  principle practiced at a low degree. 
 There were statistically significant differences that were attributed to gender in favor of the female teachers. 
There were no statistically significant differences attributable to the variable of years of teaching experience.


