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٣٠٩

إتجاهات مدرسي التاريخ في المرحلة االعدادية نحو تطبيق استراتيجيات التعلم النشط 

ملـــخـــــــــص البحث
املرحلة  يف  التاريخ  مدريس  إجتاهات  تقيص  اىل  احلايل  البحث  هيدف   
 (٦٠) من  الدراسة  عينة  تألفت  النشط،  التعلم  اسرتاتيجيات  تطبيق  نحو  االعدادية 
مدرساً ملادة التاريخ يف املرحلة االعدادية، استعمل الباحث املنهج الوصفي، متثلت 
التاريخ نحو تطبيق  بإعداد مقياس ملعرفة اجتاهات مدريس  الرئيسة للبحث  االداة 
وثباته  صدقه  من  التحقق  وبعد  فقرة،   (٢٦) من  تألف  النشط  التعلم  اسرتاتيجيات 
تم تطبيقه عىل عينة البحث، اهم النتائج التي توصل اليها البحث هو عدم وجود 
اجتاهات لد مدريس التاريخ نحو تطبيق اسرتاتيجيات التعلم النشط، يف ضوء هذه 
النتيجة تم اقرتاح عدد من السبل التي من شأهنا مساعدهتم عىل تطبيق اسرتاتيجيات 

التعلم النشط.
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Abstract:
The current study traces the history teacher attitudes toward imple-

mentation of "Active Learning" strategy for high school pupils". The study 
sample consists of 60 history teachers in the preparatory stage. The de-
scriptive approach, here, is employed , and the main research instrument 
prepares a scale to determine the trends of history teachers toward the 
application of active learning strategies. Furthermore there are 26 items 
applied to the study sample ,after being verified for reliability and stabil-
ity . The most important findings of the research stress that there are no 
attitudes for the history teachers toward the application of active learning 
strategies . In light of such a result some suggestions come to the fore to 
help teachers of history apply the active learning strategies.
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الفصل االول
التعريف بالبحث

مشكلة البحث:
    ان تدريس مادة التاريخ للمرحلة االعدادية بقدر ما له من أمهية بالغة يف التأثري 
التدريس  ناحية  من  عديدة  مشكالت  من  يعاين  األجيال،  وصفات  سامت  عىل 
واساليب عرض املادة العلمية وتوجيه الطبة نحو تعلمها ففي عرصنا احلارض وما 
يشهده من تقدم علمي وتكنولوجي فضالً عن االنفجار السكاين يف خمتلف جماالت 
احلياة، املتسم بكل ما هو جديد، جعل من املتعلم ينفر مما هو قديم، ويبحث يف أمور 
العلم والتكنولوجيا، لذا من خالل اخلربة العملية للباحث يف جمال تدريس التاريخ 
ألكثر من مخسة عرش عاماً الحظ هنالك ابتعاد واضح من قبل مدريس التاريخ من 
حيث استعامل اساليب التعلم النشط يف التدريس واهتاممهم بالطريقة التقليدية التي 
جتعل من املتعلم متلقياً للمعلومة دون الرتكيز عىل املشاركة الفعلية يف الدرس وعدم 
وبالتايل  العلمية  واحلقائق  املعلومات  عن  والتقيص  والبحث  التفكري  عىل  تشجيعه 
اساليب  ومنها  املناسبة  التعليمية  االسرتاتيجيات  إستعامل  الرضوري  من  أصبح 
التعلم النشط يف تدريس خمتلف املواد ومنها التاريخ كوهنا تعمل عىل تعليم املتعلم 
كيف يتعلم، وكذلك كيف يفكر ويشارك بفاعلية عالية يف الدرس وجتعل املتعلمني 
التفكري لدهيم وبالتايل سوف تساعدهم عىل  أكثر فاعلية فضالً عن تنمية مهارات 
التفاعل والتكيف مع كل املستجدات واملستحدثات وقراءة االحداث التارخيية عرب 
الزمن، ثم يتحولون من حالة الرتابة إىل حالة التفاعل النشط، والتحدث، والقراءة ، 
والكتابة، وطرح األسئلة، وممارسة عمليات التفكري املتنوعة، واستخالص األفكار 
مما  نظرهم  وجهات  عن  والتعبري  الصحيحة،  النتائج  اىل  والوصول  ومناقشتها 
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يساعدهم عىل اكتساب اخلربات التعليمية املتنوعة بطريقة فعالة فضالً عن تكوين 
الذاتية  االنشطة  عىل  التأكيد  الرضوري  من  اصبح  لذا  لدهيم،  املتكاملة  الشخصية 
رسيعة  جافة  مادة  من  وحتويله  التاريخ،  مادة  تدريس  وتطوير  لتحسني  والتفاعلية 
النسيان بعيدة عن فهم احلقائق واألحداث التارخيية إىل مادة حية ذات أمهية يف حياة 
املتعلم تعمل إكسابه العديد من املهارات الشخصية واالجتامعية والعقلية واألدائية 
القديمة  الطرائق واألساليب  املتنوعة وهو مامل حتققه  التفكري  وغريها من مهارات 

املستخدمة حاليا يف أغلب مدارسنا.
البحث يف طرح السؤال اآليت: ما  من خالل ما تم عرضه يمكن صياغة مشكلة 
هي اجتاهات مدريس التاريخ يف املرحلة االعدادية نحو تطبيق اسرتاتيجيات التعلم 

النشط ؟
أمهية البحث:

    ظهرت إجتاهات حديثة تطالب برضورة قيام العملية الرتبوية بمواجهة التغريات 
من خالل براجمها ومؤسساهتا، ومواكبة مظاهر التطوير التي يشهدها العامل بوصف 
الرتبية مسؤوله عن تأهيل األجيال ملواجهة تلك التغريات (عطية ،٢٠٠٨ :٢٧٤)؛ 
لكوهنا تعد أداة فاعلة لتطوير املجتمع من خالل إحداث تغريات اجيابية يف سلوك 
النظر  ووجهات  االجتاهات  وتكوين  ووجدانه  تفكريه  عىل  ذلك  وانعكس  املتعلم 
فقط  واملعلومات  باملعارف  األذهان  حشو  عىل  تقترص  ال  عام  بوجه  احلياة  نحو 
(زيدان،٢٠٠٧: ٢٧) ويف ضوء هذه التغريات واملستجدات اصبح التدريس حمط 
من  حيث  العاملية،  والندوات  واملؤمترات  واهليئات  املؤسسات  من  العديد  اهتامم 
الطبيعي ان تنتقل هذه العناية، إىل املناهج الدراسية بشكل عام ومناهج الدراسات 

االجتامعية بشكل خاص (السيد وعبد احلميد،٢٠٠٧ : ٩٣ ). 
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وان هذه املؤسسة الرتبوية والتعليمية - اي املدرسة - يعد املدرس فيها اساس العملية 
التعليمية والرائد االجتامعي الذي يعتمد عليه املجتمع لتنشئة ابنائه النشأة الصحيحة، 
وإن نجاح العملية الرتبوية والتعليمية يتوقف بالدرجة األساس عىل املدرس بصفاته 
املتعلمني  تنمية قدرات  إذ يعد مصدرا مهامً للمعرفة ويعمل عىل  الشخصية واملهنية، 
واجتاهاهتم وطرق تفكريهم وتعلمهم فهو يساعد يف إعداد اجيال املستقبل ليتمكنوا 

من مواجهة احلياة واملسامهة يف بناء جمتمعهم. (اليافعي ، ٢٠٠٣: ٢٦٣)
تعليمي،  نظام  اي  يف  املدرس  به  يقوم  الذي  املحوري  الدور  من  وانطالقا       
وايامناً منا بمركزية التأثري الذي حيدثه املدرس املؤهل عىل نوعية التعليم ومستواه، 
واالجتامعية  االقتصادية  ونظمها  واهدافها  فلسفاهتا  اختالف  عىل  الدول  فان 
اتاحة  عىل  تعمل  كام  وعنايتها،  اهتاممها  كل  باملدرس  واالرتقاء  التعليم  مهنة  تويل 
االقتصادية  أوضاعه  لتحسني  الظروف  له  وتيرس  له،  املستمر  املهني  النمو  فرصه 
واالجتامعية(اخلطيب،٢٠٠٨: ١٧)، لذلك مل ينظر للتعليم يف الوقت احلايل عىل انه 
جمرد اضافة معرفة إىل معرفة سابقة بطريقة كمية ، انام هي عملية غرضية تبدأ بتحديد 
هدف ، هيدف املتعلم يف هذه العملية إىل حل مشكلة او االجابة عن سؤال ما، او 
إرضاء نزعة داخلية لديه، االمر الذي سوف يساعده عىل بناء معنى ملا يتعلمه إعتامداً 
عىل قدراته وامكاناته عن طريق املشاركة الفاعلة او املناقشة واحلوار أو حل مشكلة 
أو االستكشاف أو من خالل عمل منظم يقوم به املدرس ويشارك فيه املتعلم من 

خالل ممارسة تدريس فاعلة ( التميمي،٢٠١٠: ٢).
القديمة  النظرة  فتغريت  واضحاً،  جذرياً  حتوالً  التدريس  عملية  شهدت  إذ       
ان  املطلوبة فقط بل جيب  باملعلومات  املتعلم  تزويد  يعد مقبوالً  التدريس ومل  ملهنة 
يرقى اىل احداث االثر املطلوب عىل املتعلم، وذلك من خالل تنشيط قدرة املتعلم 
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عىل االنجاز عندما تواجهه مواقف حياتية خمتلفة تتسم بالتعقيد، وهذا التطور جاء 
نتيجة استجابة ملجموعة من التحديات متثلت يف تطور تقنيات التعليم واتساع املعرفة 
وظاهرة العوملة التي جيب مسايرهتا، وتوظيف ما أثبت فاعليته (الديب،٢٠٠٧ : ٦) .
     لذ ير الباحث إن من متطلبات عمل املدرس الناجح مساعدة طلبته عىل 
ختطيط أعامهلم وواجباهتم املدرسية عن طريق إثارهتم لدراسة املوضوع اجلديد الذي 
اجلديد،  للدرس  الطلبة  أذهان  بتهيئة  املدرس  يقوم  أن  آخر  وبمعنى  تعلمه  سيتم 
وهذا األمر استدعى أن يفكر الرتبويون بأساليب معينة تكون بمثابة مثريات توجه 
إىل الطلبة تستدعي منهم استجابات معينة تساعدهم عىل إحداث التعلم املطلوب، 
املتعلم  فكر  وتنشط  باملرونة  تتصف  جديدة  اسـرتاتيجيات  إجياد  من  البد  فكان 

ليكون فاعالً يف جمتمعة. 
     من هنا تتعاظم احلاجة اىل التعلم النشط، ففي التعلم النشط يكون دور املعلم 
هو املوجه واملرشد وامليرس لعملية التعلم، فهو ال يسيطر عىل املوقف التعليمي (كام 
يف النمط الفوضوي)، ولكن دوره يدير املوقف التعليمي التعلمي إدارة ذكية بحيث 
بمهارات  االملام  منه  يتطلب  املنشودة، وهذا  االهداف  نحو حتقيق  املتعلمني  يوجه 
مهمة تتصف بطرح االسئلة وإدارة املناقشات، وتصميم املواقف التعليمية املشوقة 

واملثرية وغريها.
( مجل،٢٠١٨: ١٦)

يمثل  النه  وذلك  االخرية،  السنوات  يف  كبرياً  اهتامماً  النشط  التعلم  القى  وقد    
السلبي  االصغاء  مثل  الروتينية  واالنشطة  التقليدية  الطرائق  يف  اجلذري  التغيري 
وتدوين املالحظات طيلة وقت احلصة الدراسية ، اىل انشطة وفعاليات وممارسات 

اجيابية ينهمك هبا املتعلمون هبدف اظهار قدرات الطلبة الكامنة واالرتقاء هبا. 
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 (٢٠٠٤،Prince:٢٠٥)
وينظر (٢٠٠٦،Mathews) إىل إن التعلم النشط عبارة عن طريقة ينهمك املتعلم 
من خالهلا يف األنشطة الصفية التعليمية املختلفة ، بدال من أن يكون فرداً سلبيا يتلقى 
املعلومات من غريه، إذ يشجع التعلم النشط عىل مشاركة الطلبة يف التفاعل من خالل 
العمل ضمن جمموعات ، وطرح العديد من األسئلة املتنوعة، واالشرتاك يف املشاريع 

.(Mathews ،٤٣:٢٠٠٦) اجلامعية والتدريبات القائمة عىل حل املشكالت
أمهية التعلم النشط يف العملية التعليمية :

للتعلم النشط أمهية كبرية يف العملية التعليمية التعليمة، وتربز آثاره االجيابية باآليت:
  املهام التي ينجزها املتعلم بنفسه يف التعلم النشط او يشرتك فيها تكون ذات . ١

قيمة أفضل من املهمة التي ينجزها له شخص أخر او يساعده عىل انجازها.
املعارف املكتسبة للمتعلمني خالله تكون دليالً عند تعلم املعارف اجلديدة، . ٢

وهذا يدل عىل ان استثارة املعارف رشط اساس حلدوث التعلم.
يتوصل املتعلمون إىل نتائج ذات معنى للمشكالت، كوهنم يربطون املعارف . ٣

املكتسبة أو النتائج بافكار وإجراءات مألوفة لدهيم. 
باعتباره املصدر الوحيد للمعرفة، وهذا له . ٤ يساعد عىل تغيري صورة املدرس 

أمهية يف النمو املعريف املتعلق بفهم طبيعة احلقائق واملعارف املكتسبة.  
حيصل املتعلمون يف التعلم النشط عىل تعزيزات عديدة وكافية حول فهمهم . ٥

للمعارف املكتسبة، مما يزيد من ثقتهم بانفسهم واالعتامد عىل ذواهتم.
معينة . ٦ فكرة  عن  التعبري  او  ناتج  إىل  املتعلمون  يتوصل  النشط  التعلم  خالل 

جتربهم عىل اسرتجاع املعلومات املخزونة يف الذاكرة ثم ربطها ببعضها، وهذا 
يشبه املواقف احلقيقية التي سيستعمل فيها املتعلمون املعرفة.
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يوضح . ٧ بحيث  التعلم  خالل  فاعلني  يكونون  النشط  التعلم  يف  املتعلمون   
 . احد  مساعدة  دون  التعلم  عىل  قدرهتم  للمتعلمني  النشط  التعلم 

(بدير،٤٠:٢٠٠٨)   
أهداف التعلم النشط يف العملية التعليمية:

        يسعى التعلم النشط اىل حتقيق جمموعة من األهداف هي :
يعمل عىل تطوير اسرتاتيجيات التعلم احلديثة لتمكني املتعلمني من االستقاللية، . ١

وإكساهبم جمموعة من املهارات واملعارف واالجتاهات واملبادئ والقيم.
هبا . ٢ يقومون  التي  املتنوعة  األنشطة  كون  الفاحصة،  القراءة  عىل  املتعلمني  يشجع 

توجههم إىل معرفة ما يقومون بقراءته بتمعن، إذ يدركون معانيه جيداً ويطرحون 
ا وأراءً جديدة بتعاوهنم مع زمالئهم وحتت ارشاف  األسئلة املختلفة، ويبنون افكارً

معلمهم. 
رجوع . ٣ أن  إذ  املتنوعة،  املعرفة  جماالت  نحو  بانفسهم  املتعلمني  ثقة  ينمي 

كلها  وغريها  احلاسوب  برجميات  استخدام  او  العلمية  املصادر  إىل  املتعلمني 
أساليب وسائل تعمل عىل زيادة الثقة بالنفس.

التي . ٤ املتنوعة  األنشطة  خالل  من  املتعلمني  عند  اإلبداعية  األعامل  عىل  يركز 
يؤدوهنا والتي تظهر فيها الفرص الكثرية لرتمجة مهارات التفكري اإلبداعي، 

ومن ثم يأيت دور املعلم يف تدريبهم عىل اكتساب هذه املهارات.
يشجع املتعلمني عىل حل املشكالت واختاذ القرار وحتمل املسؤولية. (عيل،٢٠١١: . ٥

  (٢٣٥
التنوع يف األنشطة التعليمة التعلمية اهلادفة واملالئمة للمتعلمني من أجل حتقيق . ٦

االنشطة  استعامل  رضورة  عىل  حيتم  النشط  التعلم  كون  املنشودة،  األهداف 
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املتنوعة يف الدرس والتي تناسب ميول وحاجات املتعلمني وامكاناهتم. 
تشجيع املتعلمني عىل اكتساب مهارات التفكري املختلفة، كون مرور املتعلمني . ٧

بخربات متنوعة فردية أو مجاعية لوحدهم او حتت ارشاف وتوجيه معلميهم، 
واالستقراء  كاالستنتاج  خمتلفة  مهارات  اكتساب  عىل  يساعدهم  سوف 

والتمييز. (سعادة وآخرون، ٣٤:٢٠٠٦-٣٧).
هدف البحث:

هيدف البحث احلايل إىل التعرف عىل اجتاهات مدريس التاريخ يف املرحلة االعدادية 
نحو تطبيق اسرتاتيجيات التعلم النشط .

حدود الدراسة: يقترص البحث احلايل عىل:
كربالء . ١ حمافظة  يف  للرتبية  العامة  املديرية  يف  االعدادية  للمرحلة  التاريخ  مدريس 

املقدسة .
اسرتاتيجيات . ٢ تطبيق  نحو  االعدادية  املرحلة  يف  التاريخ  مدريس  اجتاه  بيان 

التعلم النشط.
 الفصل االول من العام الدرايس ٢٠١٧- ٢٠١٨م .. ٣

حتديد املصطلحات:
أوالً: االجتاه: 

عرفه مرعي واحليلة (٢٠٠٠) بأنه: شعور الفرد إجياباً أو سلباً نحو أمر ما أو . ١
يؤمن  كأن  ما،  قيمة  من  للفرد  النسبي  املوقف  عن  يعرب  وبالتايل  ما  موضوع 

بالصدق ويوافق عيه بشدة. (مرعي واحليلة، ٢٠٠٠: ٢٣٨)
لالستجابة . ٢ الفرد  تؤهل  نزاعات  عن  عبارة  بأنه:   (٢٠٠٦) الفتالوي  فته  عرّ

ألنامط سلوكية حمددة إما اجياباً او سلباً وإما اختاذ موقف حمايد نحو قضايا ما 
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يف البناء االجتامعي من أفكار أو أوضاع أو أشياء معينة أو ظواهر أو حوادث 
او أشخاص”. (الفتالوي، ٢٠٠٦: ٣٥٧)

التعريف االجرائي:تفضيالت او رغبة مدريس التاريخ نحو استعامل اساليب . ٣
التعلم النشط بالرفض أو القبول يف تدريس مادة التاريخ للمرحلة االعدادية، 
الباحث  أعده  الذي  النشط  التعلم  نحو  االجتاه  مقياس  تطبيق  ذلك  وحيدد 

ألغراض البحث.
ثانياً: االسرتاتيجية: 

ا:خطط موجهة ألداء املهامت املطلوبة . ١ عرفها شنيك Schunk ( ٢٠٠٠) بأهنّ
بطريقة ناجحة، او انتاج نظم لتقليل مستو التشتت بني املعرفة احلالية للفرد 

( ٢٠٠٠;١٢٣،Schunk  ) .واألهداف التي يروم حتقيقها
عرفها احلالق(٢٠٠٧) بأهنا: نمط من االفعال والترصفات التي تستعمل من . ٢

اجل حتقيق نتائج معينة وهذه الترصفات واألفعال تعمل عىل وفق حتقيق نتائج 
مرغوب فيها . (احلالق: ٢٠٠٧، ١٠٥)

٣- التعريف االجرائي بأهنا: ما يقوم به مدرسو التاريخ يف املرحلة االعدادية متمثالً 
بمجموعة من االنشطة واإلجراءات والوسائل واالساليب واخلربات التعليمية التي 

جتعل املتعلم حمور العملية التعليمية لبلوغ األهداف الرتبوية املنشودة.

ثالثاً: التعلم النشط
عرفه عبيد(٢٠٠٩) بأنَّه: الطريقة التي يندمج فيه املتعلمون يف مهامت تعليمية ، . ١

كالقراءة أو الكتابة أو املناقشة ، أو القيام بتجربة معينة أو العمل عىل حلِّ مشكلة 
بأنفسهم فراد أو عىل شكل جمموعات تعاونية . (عبيد،٢٠٠٩: ١٩٩).

يامرسها . ٢ التي  املتنوعة  األنشطة  عىل  قائم  تعلم  بأنَّه:  مجل(٢٠١٨)  ٢-عرفه 
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املوقف  يف  بفاعلية  املتعلم  مشاركة  عىل  تستند  سلوكيات  وتنتج  املتعلم، 
التعليمي، فاملتعلم حمور العملية التعليمية.(مجل، ٢٠١٨: ١٠٣)

يف . ٣ التاريخ  مدرسو  يتبعها  التي  االساليب  من  جمموعة  االجرائي:   التعريف 
املرحلة االعدادية من أجل حتفيز أذهان الطلبة ومشاركتهم الفاعلة يف الدرس، 
املناقشات  واجراء  عنها،  واإلجابة  األسئلة  كطرح  عليهم،  األدوار  وتوزيع 

الفردية واجلامعية، وصوال اىل النتائج اإلجيابية، وحتقيق التعلم النشط.

رابعاً: املرحلة االعدادية 
ثالث  فيها  الدراسة  ومدة  العراق  يف  املتوسطة  املرحلة  تيل  التي  املرحلة  هي      

سنوات، وظيفتها االعداد للحياة العملية او اجلامعية. (وزارة الرتبية ،١٩٧٩)
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الفصل الثاين
خلفية نظرية ودراسات سابقة

خلفية نظرية :
االجتاهات : 

النفس االجتامعي  النفس ، خصوصاً علم  ميادين علم  الباحثون يف       إختلف 
لطبيعته،  وتصورهم  لالجتاه  تعريفهم  يف  النفسية  الظواهر  معظم  يف  الشأن  هو  كام 
إذ أن دراسة االجتاهات يرجع تـارخيها تقريباً إىل ما يربو عىل نصف قرن ، إذ بدأت 
نيلسون  الرتبية ومنهم  أغلب علامء   ير بحيث  االجتامعي،  النفس  بداية علم  مع 
وأهم  التعليمية  العملية  عامد  هو  املدرس  ان   Nelson & Cleland، وكليالند 
أو  بنفسه  املتعلم  ثقة  من  يقوي  أن  شأنه  من  الذي  املناخ  هييئ  الذي  وهو  أسسها، 
يزعزعها، ويشجع اهتامماته أو حيبطها، وينمي قدراته أو هيملها، ويقدح إبداعاته أو 
خيمد جذوهتا، ويستثري تفكريه الناقد أو يكفه، ويساعده عىل التحصيل واإلنجاز أو 

١٩٧٥:٢١٤ ،Barbe & Renzulli). ) .يعوقه
     نظراً للحاجة املاسة يف جمتمعنا اىل أعداد كبرية من املدرسني ذوي االجتاهات 
بالكم عىل  اكرب  السابق بدرجة  التدريس، حيث كان االهتامم يف  العالية نحو مهنة 
يف  يساعد  بدوره  وهذا  املدرسني  من  الالزمة  األعداد  توفري  يف  الكيف  حساب 
التدريس  مهنة  نحو  املنخفض  االجتاه  املدرسني من ذوي  إعداد أخر من  إضافة 
إىل اإلعداد الكبرية املوجودة من املدرسني الذين هم دون املستو املطلوب يف مجيع 

مراحل التعليم (أبو اخلري وآخرون، ١٩٧٩ :١٨).
     وقد أكدت كتشن(١٩٦٨) عىل حتسني عملية التعلم والتعليم، فان االجتاهات 
تظهر لتصبح قاعدة ملعظم النشاطات الرتبوية مما حيدونا لتحديد طبيعة االجتاهات 



٣٢١

إتجاهات مدرسي التاريخ في المرحلة االعدادية نحو تطبيق استراتيجيات التعلم النشط 

ملا هلا من دور  لد هؤالء املدرسني من خالل قياس وحتديد درجات االجتاهات 
مهم يف عملية إعداد املدرسني إعدادا متكامال، مما جعل العديد من الباحثني حياولون 
اإلعداد  أثر هذا  ملعرفة  التدريس  ملهنة  واملعدين  املدرسني  اجتاهات  دراسة وقياس 
عىل دعم وتوجيه وتعديل اجتاهاهتم يف جمتمعات خمتلفة وما قد يؤديه اإلعداد من 
الدراسة واملهنة بشكل عام، والذي بدوره  الرضا عن  امليل واالجتاه واىل  زيادة يف 

يمكن املدرس من أداء عمله بأفضل وجه.(الطاهر،١٩٩١: ٢٢).
االجتاهات  مقاييس  لوضع  واجلهد  الوقت  من  الكثري  النفس  علامء  بذل  قد       
واالهتامم هبا، ويفرسها الباحث بأن قياس هذه االجتاهات يؤدي اىل التنبؤ بالسلوك 
ويزود  القائمة،  النظرية  الدراسات  خطا  أو  صحة  عىل  الضوء  ويلقي  املستقبيل، 
نشأة  يف  تؤثر  التي  بالعوامل  معرفته  تزداد  وبذلك  خمتلفة  جتريبية  بميادين  الباحث 

االجتاه وتكوينه وتنميته واستقراره وثبوته وحتوله وتغريه.
املرحلة  مدريس   لد التدريس  مهنة  نحو  االجتاه  طبيعة  عن  الكشف  ان       
االعدادية يعد هذا االجتاه حمدداً أساسيا ملد حتمل هؤالء املدرسني مشاق وأعباء 
املهنة وضغوطها اجلسيمة والنفسية، وبالتايل انعكاسه عىل أدائهم التدرييس ولفت 
أفراد  بإجياد  التعليم  عملية  يف  االجتاهات  أمهية  إىل  وغريهم  الرتبوية  األرسة  انتباه 
متميزين باجتاهات أكثر إجيابية نحو مهنة التدريس من شأهنا رفع األداء التدرييس 
واملهني للمعلم وتعديل االجتاهات السلبية من خالل برامج التنمية املهنية (طبيش 

والشايب،٢٠١٣: ٨١).
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مكونات االجتاه : 
واملعلومات  األفكار  ويتضمن   :Cognitive Componenاملعريف ١-املكون 
واخلربات واملواقف التي يتعرض هلا املدرس والتي تؤثر يف وجهة نظره نحو مهنة 
التدريس والتي بدورها تؤدي إىل تكوين املركب الوجداين والذي يستند عىل تلك 
بني  العالقة  ان  كام   ،Cognitive Componen املعرفية   اإلدراكية  العمليات 
أنه من غري  أي  تعد عالقة سببية؛  إذ   Vachon والوجداين عالقة  املعريف  املركب 
لكل  معريف  مكون  يوجد  أن  هو  املهم  فاألمر  نشاط،  أي  يف  بينهام  الفصل  املمكن 
جانب وجداين، ويوجد مكون وجداين لكل جانب معريف، وعىل هذا األساس فان 
تتفاعل إىل درجة ال يمكن  التعليمية  الرتبوية  للعملية  املعرفية والوجدانية  النواتج 
فصلها عن بعضها. فالعالقة وثيقة بني البعدين ولكن يمكن اعتبار املكون الوجداين 
من أكثر املكونات أمهية بالنسبة لالجتاه حيث تشري الدالئل إىل أن االجتاهات ذات 
النظر عن وضوح  معينة بغض  أنامط سلوكية  إىل  تؤدي  القوية  العاطفية  املكونات 

هذه االجتاهات أو صدقها من الوجهة املعرفية هو نزعة. 
(الزغلول وشاكر ،١٩٦:٢٠٠٧) 

اىل  الوجداين  املكون  يشري   :(Affective Componen)الوجداين ٢-املكون 
بتكوينه  يرتبط  االجتاه  موضوع  نحو  الفرد  يوجهها  التي  والكراهية  احلب  مشاعر 
إجيايب، وقد  له عىل نحو  يندفع نحوه ويستجيب  ما  فقد حيب موضوعا  العاطفي، 
يكره موضوعا اخر فيبتعد منه ويستجيب له سلباً، ويمكن التعرف عىل شدة هذه 

املشاعر بتحديد موقع الفرد بني طريف االجتاه املتطرفني. (الطاهر،١٩٩١: ٣٢).
 ٣- املكون السلوكي(Behavloral Componen): ان امليل إىل مهنة التدريس 
وما  باملهنة  املتعلقة  ومعارفه  وانفعاالته  املدرس  شعور  مع  يتسق  أن  املفروض  من 
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إىل  والنظرة  واملميزات  واالجتامعية  املهنية  املشكالت  عن  املعارف  تلك  تتضمنه 
السلوكية  االستعدادات  مجيع  يتضمن  املكون  هذا  أن  أي  وغريها،  املهنة  مستقبل 
املرتبطة باالجتاه واملتمثلة باالستجابات الناجتة من تبلور املركبني املعريف والوجداين 

(الطاهر،١٩٩١: ٣٠-٣٣). 
أنواع االجتاهات :

     يصنف اغلب الباحثني االجتاهات عىل اآليت:
من حيث طبيعتها تصنف اىل صنفني إجيابية وسلبية .. ١
من حيث شموهلا تقسم عىل نوعية وعامة النوعية التي ترتبط بموضوع معني . ٢

والعامة التي تتميز بالشمول وتبدأ االجتاه بصورته النوعية املحددة ثم يتعمم 
ويتسع.

من حيث موقف اصحاهبا منها تقسم اىل رسية وعلنية .. ٣
أ-الرسية هي خيفيها اصحاهبا وال يعربون عنها باي شكل من االشكال.

ب-العلنية فان اصحاهبا يعربون عنها لفظاً وفعالً ويامرسون سلوكهم بشكل علني.
عند . ٤ تتكون  هي  الفردية  ومجاعية،  فردية  عىل  تقسم  اصحاهبا  طبيعة  حيث  من 

من خالل خرباته اخلاصة اما اجلامعية هي التي يترصف من خالهلا  الفرد     
معظم أفراد املجتمع.

هبا . ٥ يتمسك  التي  فالقوية  ضعيفة،  او  قوية  تكون  فقد  درجتها  حيث  من   
متاماً.  منها  بالعكس  والضعيفة  بمقتضاها  ويعمل  تردد  دون  من  صاحبها 

(زهران، ١٩٧٧: ٣٠).
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طرق قياس االجتاهات : 
بالغة عند  بأمهية  التي حظيت  املوضوعات  يعد من  النفسية  قياس االجتاهات  ان 
علامء االجتامع، وذلك المهيتها يف جماالت احلياة املختلفة، وبالتايل يؤدي اىل تعدد 
وسائل  وتصنيف  االجتاهات  قياس  يف  املستعملة  املقاييس  وتعدد  القياس  طرق 

وأساليب قياس االجتاهات النفسية عىل أربع فئات رئيسة وهي: 
أساليب مالحظة السلوك . . ١
األساليب االسقاطية . . ٢
الفعل . ٣ وردود  املتغريات  خالل  من  االجتاهات  عىل  التعرف  أساليب 

الفسيولوجية . 
 مقاييس التقدير الذايت. (الزغلول وشاكر،١٩٩:٢٠٠٧). ٤

التعلم النشط :
 شهدت العقود األخرية من تاريخ البرشية تسارع التطور العلمي والتكنولوجي يف 
جماالت احلياة املختلفة، فأصبحت جزءاً مهامً من حياة اإلنسان منذ نعومة اظفاره ، 
ومالزمة له يف  البيت واملدرسة واجلامعة ومكان العمل، وبالتايل ازدادت األعباء عىل 
طاع التعليمي والرتبوي، ففي ظل هذا التطور التكنولوجيّ  طاعات كافة ومنها القِ القِ
واملعلومايتّ احلديث أصبح التعليم التقليدي املستند عىل التَّلقني واالستامع من قِبل 
بدائل،  عن  البحث  وري  الرضَّ من  فأصبح  من،  الزَّ غادرها  التي  األمور  من  املعلِّم 

ط.(مجل،٢٠١٨: ٣٣) فكانت إحد هذه البدائل التَّعلم النَّشِ
بالدرجة األساس عىل إجيابية  النشط فلسفة تربوية خاصة تعتمد  للتعلم        إن 
املتعلم يف املوقف التعليمي وإعادة النظر يف أدوار كل من املعلم واملتعلم، كام طالبت 
ا يف العملية التعليمية، كون فلسفة  بنقل االهتامم من املعلم إىل املتعلم وجعله مركزً
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التعلم النشط تركز عىل ان فكرة التعليم تصبح اكثر فاعلية عندما يقع داخل معرفة 
املتعلم اخلاصة ورؤيته للعامل املحيط به (امبو سعيدي وهد،٢٠١٦: ٢٥)، لذلك 
واالرتباك  احلرية  حالة  منها  مهمة  لعوامل  نتيجة  النشط  التعلم  إىل  احلاجة  برزت 
التي يشكو منها املتعلمون داخل الصف، والتي يمكن ان نفرسها بأهنا نتيجة عدم 
اندماج املعلومات اجلديدة بصورة حقيقية يف أذهان املتعلمني بعد هناية كل نشاط 

تعليمي تقليدي(بدير، ٢٠٠٨ : ٣٨).
     والتعلم النشط ال يقوم عىل التعلم من خالل االستامع وكتابة املذكرات، وإنام من 
وبتطبيقها يف  بل  السابقة،  بخرباهتم  ربطها  و  يتعلمونه  الكتابة عام  و  التحدث  خالل 
حياهتم اليومية ،فاملتعلمون بحاجة إىل أن يتأملوا فيام تعلموه ، و ما جيب أن يتعلموا و 
إىل تقييم ما تعلموا، كام أنه يعزز قدرة الطلبة عىل االحتفاظ باملعلومات وتنمية مهارات 
                                                             (١٩٩٣ ،Meyers& Jones ٢٢:).التفكري العليا مما يزيد من دافعيتهم للتعلم
      فالتعلم النشط حيول دور املتعلم من السلبية إىل االجيابية والنشاط، فبعد أن كان 
املتعلم متلقياً سلبيا يتحول إىل مشارك إجيايب وفعال، بأفكاره وقدراته يف التوصل 
مع املعلومة ومعاجلتها واالسفادة منها، ويتغري دور املعلم ايضاً من ملقن ومتحدث 

وناقل للمعلومة فقط إىل موجه وميرس للعملية التعليمية التعلمية.
(احلريب، ٢٠١٠ :٩٨)
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املتطلبات الفيزيقية للتعلم النشط (البيئة التعليمية) :  
       تعترب البيئة التعليمية مدخالً اساسياً من مدخالت نظم التعلم، وعليها يعتمد 
التعليمية؛ لكوهنا حتتوي جمموعة من عنارص مؤثرة  العملية  املتعلم وفعالية  نشاط 
املتعلم وتفاعله اإلجيايب مع مجيع املواقف  التعلم وهلا دور كبري يف نشاط  يف نواتج 
التعليمية وعنارصها؛ ألهنا جتعل املتعلم عنرصاً قادرا عىل التفاعل واملبادرة والتعبري 
عام لديه بدور كبري من احلرية، فضالً عن دورها يف حتويل حمور العملية التعليمية من 

املعلم إىل املتعلم ويمكن حتديد سامهتا باآليت:
حتوي البيئة الصفية عىل خيارات وبدائل متنوعة من األنشطة واألدوات. . ١
واالستيضاح . ٢ التساؤالت  لطرح  فرص  عىل  الصفية  البيئة  تشتمل 

واالستنتاجات . 
تسود فيها روح التعاون واملشاركة اإلجيابية يف العمل اجلامعي والفردي. . ٣
٤ . .تفهم آراء اآلخرين وتقبل وجهات النظر األخر
تنامز باحليوية والنشاط وبالتايل ينعكس عىل الثقة بالنفس والثقة املتبادلة.. ٥
مالئمة عنارصها الفيزيقية ملتطلبات العمل اجلامعي والفردي . . ٦
املتعلمني . ٧ بني  والتعاون  اإلجيايب  والتعاون  التفاهم  من  جو  يسودها  البيئة 

ومعلمهم. 
النشط . ٨ التعلم  يتطلبها  التي  والتجهيزات  األدوات  من  يلزم  ما  عىل  تشتمل 

الفعال . 
البيئة ثرية بمصادر املعلومات املتنوعة. (عطية، ٢٠١٦ :٢٤٣-٢٤٤). ٩
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دور املعلم يف التعلم النشط:
العمل عىل تشجيع وقبول ذاتية املتعلمني، وهتيئة الفرص هلم والتي تسمح هلم . ١

ببناء معرفة جديدة وفهم أفضل.
تشجيع املتعلمني عىل االستقصاء واالهتامم باستفساراهتم، وتساؤالهتم .. ٢
القدرة عىل ضبط املتعلمني وإدارة املناقشات واحلوارات املثمرة والنافعة.  . ٣
التأكيد عىل التعلم، ال عىل التدريس، مع التعلم التعاوين.. ٤
تنمية الفضول الطبيعي لد املتعلمني بتشجيع املناقشة واحلوار بني املتعلمني.. ٥
ان يصبح املعلم احد املصادر التي يتعلم منها املتعلم وليس املصدر الوحيد . . ٦
الفروق . ٧ وتراعي  التعليمية  املواقف  تناسب  التي  التدريس  اسرتاتيجيات  استعامل 

الفردية .
القدرة عىل التخطيط اجليد وإدارة أوقات التعلم بفاعلية عالية.(الرشيدي،٢٠١٥: ٣٨). ٨

دور املتعلم يف التعلم النشط :
سيطرته عىل عملية التعلم، وامتالكه الدوافع الذاتية للتعلم والعمل به .. ١
ثقة املتعلم بنفسه وبقدراته، فالنجاح يؤدي إىل الثقة بالنفس وبالتايل تؤدي إىل . ٢

تقوي  النهائية  املحصلة  املجهول ويف  والتشوق الكتشاف  باالرتياح  الشعور 
الدافع للتعلم.

حتمله مسؤولية اختاذ القرارات، وامتالكه لطرق عدة يف حل مجيع املشكالت . ٣
التي تعيقه نحو اكامل االهداف املرجوة. 

النشط . ٤ فاملتعلم  افكاره،  بناة  من  بمقرتحات  واملبادرة  عمله  ملسؤولية  حتمله 
تتشكل لديه رغبة وشوق ألنه يعمل ما يود عمله.

والتأثري . ٥ االخرين  تنظيم  يف  احلال  وكذلك  نفسه  تنظيم  عىل  القدرة  امتالكه 
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فيهم، فاملتعلم النشط يعي واجباته الفردية وواجباته اجلامعية. 
املعرفية . ٦ البنية  تشكل  اهنا  بمعنى  عليها  والسيطرة  املعارف  من  كامًّ  امتالكه 

للمتعلم. 
متهيئا . ٧ ومتأثرا،  مؤثرا  عنرصا  يعد  عنده؛ ألنه  والضعف  القوة  لنقاط  معرفته 

ليعالج نقاط الضعف والقوة مع زمالئه ومعلميه. 
بكتابة . ٨ ومعرفته  جمهوداته  مجيع  لعرض  واملالئمة  املناسبة  للوسائل  اختياره 

التقارير التي توضح مد انجازه للعمل املناط به. (قرين، ٢٠١٧: ٤٣-٤٤)
    وير الباحث ان لتطبيق التعلم النشط يف التدريس البد من تنويع اسرتاتيجياته 
املواقف  تطبيقها يف  التي يمكن  الواحدة  فاستخدام االسرتاتيجية  وطرائقه واساليبه، 
، إذ ساد االعتقاد منذ زمن بعيد بأنَّ استعامل التنوع يزيد  االً التعليمية مجيعها مل يعد فعّ
ثم  ومن  واندماجهم،  انتباههم  يف  اجيابيا  تأثريا  ويؤثر  للتعلم،  املتعلمني  دافعية  من 
جيعلهم اكثر تلقيا للتعلم فاملدرسون الذين يستخدمون التنوع يبقون املتعلمني مهتمني 

بالدرس، ومندجمني معه، فتنويع االسرتاتيجيات هو أساس تعزيز التعلم لدهيم.
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اسرتاتيجيات التعلم النشط:
اسرتاتيجية التعلم التعاوين واملجموعات الصغرية والكبرية.        . ١
اسرتاتيجية فكر زاوج ناقش شارك.   . ٢
التعلم القائم عىل اخلربة، وتقديم التعلم، والتعليم املبارش، والتعلم املستقل.. ٣
اسرتاتيجية اجلدول الذايت .             . ٤
العصف الذهنيّ وحل املشكالت.             . ٥
اسرتاتيجية القصة واملحاكاة.     . ٦
اسرتاتيجية املناقشة واحلوار.            . ٧
 اسرتاتيجية أسئلة التبادل املوجهة. . ٨
اسرتاتيجية تبادل االدوار. (سعادة وآخرون، ٢٠٠٦: ١٢٩). ٩

      من خالل ما تم عرضه لبعض اسرتاتيجيات التعلم النشط يمكن للباحث ان 
يبني املالمح املشرتكة بني هذه االسرتاتيجيات والتي جيب ان يؤخذ بنظر االعتبار 
من قبل املدرس الراغب يف تطبيق املفهوم احلقيقي للتعلم النشط ، فعليه ان يشجع 
املناقشة واحلوار اهلادف، وان يعطي وقتا مناسباً للتفكري، ويؤكد عىل اقامة عالقات 
ثقة بينه وبني املتعلمني، ويعزز ثقتهم بنفوسهم من خالل مناقشة األفكار التي يتم 

طرحها بشكل اجيايب.
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الدراسات السابقة:
١-دراسة (ابو سنينة واخرون،٢٠٠٩)

النشط يف تدريس  التعلم  هدفت الدراسة إىل الكشف عن درجة (ممارسة مبادئ 
مادة الدراسات االجتامعية من وجهة نظر معلميها يف مدارس وكالة الغوث الدولية 

يف األردن) . 
 تكون جمتمع الدراسة من معلمي الدراسات االجتامعية يف مدارس وكالة الغوث 
فبلغت  الدراسة  عينة  أما  ومعلمة،  معلامً   (١٢١) عددهم  البالغ  مجيعهم  الدولية 
من  مكونة  أداة  الباحثون  صمم  السمة  هذه  قياس  أجل  ومن  ومعلمة،  ٧٠معلامً 

(٣٦) مبدأ متثل مبادئ التعلم النشط.
    افرزت نتائج الدراسة ان متوسط تقدير معلمي الدراسات االجتامعية لدرجة 
كانت  حيث  عالية،  بدرجة  كان  الكلية  األداة  عىل  النشط  التعلم  ملبادئ  ممارستهم 
ثالثة مبـادئ متـارس بدرجة عالية جداً، وثالثون مبدأ متارس بدرجة عالية، ومبدآن 
يامرسان بدرجة متوسطة، ومبدأ واحد يامرس بدرجة منخفضة، اضافة اىل وجود 
الدراسات  مادة  معلمي  تقديرات  متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق 
االجتامعية لدرجة ممارستهم مبادئ التعلم النشط، تعز ملتغري اجلنس (ذكر وأنثى) 
ولصالح اإلناث، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات تقديرات 
 تعز النشط،  التعلم  ملبادئ  لدرجة ممارستهم  االجتامعية  الدراسات  مادة  معلمي 
ملتغري سنوات اخلربة (أقل من مخس سنوات، ومن مخس سنوات إىل عرش سنوات، 

و أكثر من عرش سنوات).
                                                                            (ابو سنينة واخرون،٢٠٠٩: ٥١).
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٢-دراسة (الرشيدي، ٢٠١٥)
والطالب يف  املعلم  دوري  ممارسة  التعرف عىل �درجة  اىل  الدراسة  هدفت        
الثانوية يف  املرحلة  نظر معلمي  املتغريات من وجهة  النشط يف ضوء بعض  التعلم 

دولة الكويت�.
، و (١٩٢) طالباً و (٢٠٨)     تم اختيار عينة عنقودية بلغ عدد افرادها (٩٥) معلامً
، وقد اعدت الباحثة استبانتني لتحقيق االهداف املوضوعة تضمنت االستبانة  طالبةً
(٥٥) فقرة ، وتضمنت االستبانة  التعلم النشط واشتملت عىل  االوىل دور املعلم يف 

الثانية دور الطالب يف التعلم النشط  واشتملت عىل (٢١) فقرة.
 وقد تم استعامل الوسائل االحصائية املناسبة للدراسة كاملتوسط احلسايب ومعامل 
ارتباط بريسون كذلك االختبار التائي لعينة واحدة ولعينتني ومعامل الفا كرونباخ.
نتائج الدراسة اىل أن درجة ممارسة دور كل من املعلم والطالب يف       توصلت 
التعلم النشط من وجهة نظر معلمي وطلبة املرحلة الثانوية يف دولة الكويت كانت 
بدرجة متوسطة، اضافة اىل وجود عالقة بني دالة بني درجة ممارسة دور الطالب يف 

التعلم النشط من وجهة نظر املعلمني والطلبة معاً.(الرشيدي،٢٠١٥: ل-ن)

 .(٢٠٠٣ .Wilke، R) ٣-دراسة ويلك
    هدفت الدراسة اىل التعرف عىل (استقصاء فاعلية اسرتاتيجيات التعلم النشط 
من جانب أساتذة اجلامعة عىل التحصيل وحتفيز أدوار طلبة اجلامعة يف مقرر علم 
الوظائف البرشية لغري املتخصصني) وقد درست املتغريات من خالل التصميم شبه 
التجريبي ذي املجموعات االربعة الذي يتألف من (١٤١) طالباً وطالبة يف جامعة 
التعلم  أنموذج  باستعامل  التجريبية  املجموعات  تدريس  وتم  الغربية،  تكساس 
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النشط يف حني تم تدريس املجموعات الضابطة باستعامل طريقة املحادثة التقليدية، 
ا  اختبارً الطلبة  عىل  الباحث  طبق  النشط  التعلم  اسرتاتيجيات  فاعلية  وملعرفة 
ألدوار  املحفزة  االسرتاتيجيات  استبانة  وكذلك  الوظائف،  علم   ملحتو شامالً 
الطلبة، كذلك مقياس االجتاهات، وقد توصلت نتائج التحليل إىل أن املجموعات 
التجريبية اكتسبت معرفة اكثر باملحتو، وحتسنت فاعلية الذات لدهيا اكثر من طلبة 
املجموعات التجريبية، يف حني مل يكن هناك فرق يف حتفيز دور الطلبة عىل التعلم 
اجتاهات  املجموعتني، لدهيم  الطلبة يف كال  ان  النشط وقد بني مقياس االجتاهات 

           (٢٠٠٣;٢٢٣ .Wilke، R) .اجيابية نحو التعلم النشط يف املستقبل
                                         

 (٢٠٠٨،Scheyvens et. Al) ٤-دراسة شيفنز وآخرون
  هدفت الدراسة للتعرف عىل (أثر توظيف اسرتاتيجيات التعلم النشط يف تدريس 
اجلغرافية، وأمهية هذه االسرتاتيجيات يف تفعيل دور املعلم يف إرشاك املتعلمني يف 
املوقف التعليمي)، بلغت عينة الدراسة (٥٠) معلامً ، من اجل اجراء مقارنة بطرائق 
فرصاً  يمنح  وال  التعليمي،  املوقف  عىل  املعلم  فيها  يركز  التي  التقليدية  التدريس 
وقد  النشط،  التعلم  طرائق  مع  التعليمي  املوقف  يف  الفعالة  للمشاركة  للمتعلمني 
تدريس  يف  النشط  التعلم  اسرتاتيجيات  توظيف  أمهية  عىل  الدراسة  نتائج  ركزت 
التعلم  اسرتاتيجيات  تنفيذ  ينص بصعوبة  الذي  االعتقاد  ، ورفض  اجلغرافية  مادة 
 لد يكون  أن  تتطلب  الهنا  التعلمية،  التعليمية  املواقف  من  الكثري  يف  النشط 
املتعلمني معرفة سابقة بمحتو املوقف التعليمي، وان تطبيق غالبية اسرتاتيجيات 
التعلم النشط يتطلب دورا مهامً وجهداً كبرياً من املعلمني واملتعلمني عىل حد سواء. 

        (٢٠٠٨;٤٥،Scheyvens et. Al)
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مناقشة الدراسات السابقة واالفادة منها:
    من خالل استعراض الدراسات السابقة لوحظ ان اهلدف الرئيس منها هو التعرف عىل 
اجتاهات تطبيق اسرتاتيجيات التعلم النشط يف التدريس من قبل املعلم أو املتعلم، والبحث 
تطبيق  نحو  االعدادية  املرحلة  يف  التاريخ  مدريس  اجتاهات  عىل  التعرف  اىل  هيدف  احلايل 
اسرتاتيجيات التعلم النشط ، تباينت عينة الدراسات السابقة إذ بلغت عينة دراسة ابو سنينة 
٢٠١٥،(٩٥)معلامً  الرشيدي،  دراسة  عينة  وبلغت  ومعلمة،  معلامً  واخرون،٢٠٠٩،(٧٠) 
، وعينة دراسة ويلك (Wilke، R. ;٢٠٠٨)، (١٤١)طالباً  و(١٩٢) طالباً و(٢٠٨) طالبةً
بينام   ، معلامً  (٥٠)  ،٢٠٠٨،Scheyvens et. Al) وآخرون   شيفنز  دراسة  وعينة  وطالبة 
كانت عينة الدراسة احلالية (٦٠) مدرساً، كام استعملت معظم الدراسات االستبانة املفتوحة 
واالستبانة  املفتوحة  االستبانة  استعمل  احلايل  والبحث  للبحث،  كأداة  املغلقة  واالستبانة 
املغلقة لتحقيق هدف البحث، واستعملت معظم الدراسات السابقة جمموعة من الوسائل 
االحصائية للتحقق من أهداف دراستها اما الدراسة احلالية فقد استعمل الباحث (معامل 

ارتباط بريسون، النسبة املئوية، االختبار التائي لعينة مستقلة).
أفادت الدراسات السابقة الدراسة احلالية يف عدة جوانب منها:

التعرف عىل منهجية البحوث لإلفادة منها يف اختيار املنهجية املناسبة للبحث احلايل.. ١
وضع تصور مسبق لكيفية حتقيق أهداف بحثه.. ٢
إعداد أداة البحث وتطبيقه.. ٣
االستفادة من الوسائل اإلحصائية وكيفية استعامهلا يف معاجلة البيانات وحتليل نتائج . ٤

الدراسة.
التعرف عىل عالقة النتائج التي سيتوصل إليها الباحث يف دراسته احلالية مع . ٥

الدراسات السابقة.
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الفصل الثالث
منهجية البحث وإجراءاته

منهج البحث واجراءاته:
ها الباحث لتحقيق هدف  بَعَ    يتناول هذا الفصل منهج البحث واجراءاته التي اتَّ
التي  الفقرات والوسائل اإلحصائية  البحث وبناء األداة وصدقها وثباهتا، وحتليل 

استعملها يف حتليل النتائج، وسيعرض الباحث اآليت:
أوال: منهج البحث:

     بام ان البحث هيدف إىل التعرف عىل � اجتاهات مدريس التاريخ يف املرحلة االعدادية 
نحو تطبيق اسرتاتيجيات التعلم النشط �، فقد تبنى الباحث املنهج الوصفي: وهو احد 
وتصويرها  حمددة  مشكلة  او  ظاهرة  لوصف  املنظم  العلمي  والتفسري  التحليل  أشكال 
وتصنيفها  الظاهرة  او  املشكلة  عن  مقننة  معلومات  او  بيانات  مجع  طريق  عن  كمياً 

وحتليلها واخضاعها للدراسة الدقيقة. (اجلبوري، ٢٠١٣: ١٩٧)
جمتمع البحث: 

    تكون جمتمع البحث احلايل من مدريس التاريخ يف املدارس الثانوية واإلعدادية 
النهارية للبنني التي حتوي الفرع االديب يف حمافظة كربالء للعام الدرايس ٢٠١٧- 
٢٠١٨، وان شمول املدارس الثانوية يقترص عىل مدريس التاريخ اللذين يدرسون 
البحث،  يف  املستهدفة  الفئة  كوهنم  املتوسطة  املرحلة  دون  فقط  اإلعدادية  املرحلة 
حيث بلغ عددها(٣٢) مدرسة ثانوية واعدادية للبنني يف عموم حمافظة كربالء، هذه 
العامة لرتبية كربالء  املديرية  الباحث من شعبة االحصاء يف  االعداد حصل عليها 
املقدسة وكام يف جدول (١) الذي يوضح عدد املدارس االعدادية والثانوية يف حمافظة 

كربالء. 
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العامة يف حمافظة  املديرية  اىل  التابعة  الثانوية واالعدادية  املدارس  (١) عدد  جدول 
كربالء

المجموعالمدارس الثانو�ةالمدارس اإلعداد�ةالموقع

٩ـــــ٩مر�ز �ر�الء

٢٣٥الهند�ة

٢١٣الخیرات

٢٢٤الجدول الغر�ي

٢١٣الحر

٣٤٧الحسین�ة

١١ـــــــعین التمر

٢٠١٢٣٢المجموع

عينة البحث:
   عينة البحث من مدريس مادة التاريخ للمرحلة االعدادية والثانوية للعام الدرايس 
كربالء  حمافظة  يف  للرتبية  العامة  املديرية  اىل  التابعة  املدارس  يف  ٢٠١٧-٢٠١٨م، 
املقدسة والبالغ عددهم (٨٥) مدرساً، موزعني عىل (٣٢) مدرسة،  وبعد حتديد جمتمع 
البحث، اختيار الباحث عينة عشوائية ممثلة حلجم املجتمع بلغت(٦٠ ) مدرساً ملادة 
الكيل لتكون عينة  املجتمع  (٧١)% من حجم  املرحلة االعدادية اي نسبة  التاريخ يف 

للبحث.
أداة البحث:

بناء األداة:
قام الباحث بإعداد أداة البحث متبعاً االجراءات االتية:

استبانة مفتوحة ، قدمها الباحث عشوائياً اىل (١٥) مدرساً يف املدارس االعدادية . ١
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ملادة التاريخ تضمنت اإلجابة عن السؤالني اآلتيني:
أ-ما املقصود بالتعلم النشط ؟

ب-ما هو رأيك يف تطبيق اسرتاتيجيات التعلم النشط يف تدريس التاريخ؟  
االطالع عىل الدراسات واالدبيات التي تناولت مقاييس االجتاهات.. ٢
خربة الباحث يف هذا املجال. . ٣

بعد ذلك حلل الباحث االستجابات وصاغها عىل شكل فقرات وأضاف فقرات 
أخر مل ترد يف استجاباهتم وبذلك اصبحت االداة بصيغتها االولية تتكون من (٢٦) 

فقرة ولكل فقرة ثالثة بدائل معتمداً عىل مقياس ليكرت الثالثي.
صدق األداة: 

(داوود  قياسه  اجل  من  وضعت  ما  قياس  عىل  مقدرهتا  يعني  االداة  صدق       
وانور،١٩٩٠: ١١٨)، ومن اجل احلصول عىل صدق االداة قدم الباحث االستبانة 
التدريس  طرائق  جمال  يف  واملتخصصني  اخلرباء  من  جمموعة  عىل  األولية  بصيغتها 
(٢)، لبيان صالحية الفقرات  والعلوم الرتبوية والنفسية والقياس والتقويم، ملحق 
خبرياً،   (١٥) عددهم  بلغ  حيث  والوضوح،  العلمي  واملضمون  الصياغة  وسالمة 
واعتمد نسبة اتفاق (٨٠%) معياراً لقبول الفقرة من عدمه، وبذلك اصبحت أداة 
اخلرباء  اتفاق  نسبة  عىل  حلصوهلا  فقرة،   (٢٦) من  تتكون  النهائية  بصيغتها  البحث 
واملتخصصني مع اجراء بعض التعديالت من ناحية سالمة الصياغة، حملق رقم (١).

ثبات االداة :
    ثبات األداة يعني أن يعطي االختبار نفس النتائج اذا ما اعيد تطبيقه عىل االفراد 
اعتمد  الدايم،١٩٨١ :٣٦٣)،  املامثلة (عبد  الظروف  بعد مدة زمنية حتت  انفسهم 
استطالعية  عينة  عىل  املقياس  تطبيق  اعادة  طريقة  عىل  الثبات  الستخراج  الباحث 
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الزوبعي   ) اسبوعني  عن  تقل  وال  اسابيع  ثالثة  عىل  تزيد  ال  وبفرتة  للمجتمع  ممثلة 
الستخراج  بريسون  ارتباط  معامل  الباحث  استعمل  وقد   ،(٢٤ وحممد،١٩٨١: 
الثبات بني التطبيقني ألنه من أكثر املعامالت شيوعاً وأدقها، حيث بلغ معامل ثبات 
االداة  اصبحت  وبذلك  ومقبولة،  مرتفعة  النسبة  هذه  وتعد   (٠٫٨١) االستبانة  
أداة  تطبيق  وتم  االساسية،  العينة  عىل  للتطبيق  وجاهزة  العلمية  للرشوط  مستوفية 
البحث من بداية شهر كانون االول ٢٠١٧ واستمر لغاية شهر كانون الثاين ٢٠١٨م.

مفاتيح تصحيح مقياس االجتاهات:
طُبق مقياس االجتاهات عىل مدريس التاريخ للمرحلة االعدادية عينة البحث االساسية 
وبعد تصحيح اجاباهتم، حددت الدرجة الكلية التي حصل عليها املدرسون، إذ اتُبعت 
يف تصحيح اجابات أفراد عينة البحث عىل فقرات املقياس طريقة ليكرت بإعطاء درجة 

إلجابة كل فرد عىل فقرة من فقرات االداة، كام يف جدول (٢):
جدول (٢) يوضح درجات االجابة عىل الفقرات االجيابية والسلبية

موافق الى موافق بشدةالبدائل
حد ما

غیر موافق

321الفقرات االیجابیة
123الفقرات السلبیة

اجلدول رقم (٣) يوضح تسلسالت الفقرات االجيابية والفقرات السلبية املتضمنة يف مقياس االجتاه
تسلسل الفقراتاجتاه الفقراتت
٢٣،٢٢،٢١،١٩،١٨،١٧،١٥،١٤،١٢،٨،٧،٣،١الفقرات االجيابية١
٢٦،٢٥،٢٤،٢٠،١٦،١٣،١١،١٠،٩،٦،٥،٤،٢الفقرات السلبية٢

الوسائل اإلحصائية :
النسبة  بريسون،  ارتباط  (معامل  اآلتية  االحصائية  الوسائل  الباحث  استعمل 

املئوية، االختبار التائي لعينة مستقلة).
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الفصل الرابع
عرض النتائج وتفسريها

عرض النتائج :
نتيجة لإلجابة عىل هدف البحث املتضمن التعرف عىل: (اجتاهات مدريس التاريخ 
يف املرحلة االعدادية نحو تطبيق اسرتاتيجيات التعلم النشط) ، متت االجابة عن هذا 
التساؤل عن طريق حساب الدرجات التي حصلت عليها عينة البحث من مدريس 
الغرض،  هلذا  املعد  املقياس  فقرات  عىل  مدرساً   (٦٠) عددهم  والبالغ  التاريخ  مادة 

فكان املجموع الكيل جلميع فقرات املقياس هو (٢٦) فقرة، وتبني اآليت:
اعىل درجة حيصل عليها املفحوصون يف ضوء املقياس هي(٧٨) درجة ، وهي . ١

من حاصل رضب اعىل درجة باملقياس وهي (٣) بعدد الفقرات (٢٦)
أقل درجة يمكن ان حيص عليها املفحوصون يف ضوء املقياس (٢٦) درجة، من . ٢

حاصل رضب أقل درجة باملقياس (١) بعدد فقرات املقياس (٢٦).
املرحلة . ٣ يف  التاريخ  مدريس   لد والسلبي  االجيايب  االجتاه  بني  الفاصل  احلد 

االعدادية نحو تطبيق اسرتاتيجيات التعلم النشط هو (٥٢)، من حاصل رضب 
وسط املقياس (٢) بعدد فقرات املقياس ، وهذا يعني ان املدرسني الذين حيصلون 
عىل درجات (٥٢) فام فوق يعد اجتاههم اجيايب نحو تطبيق اسرتاتيجيات التعلم 
(٥٢) يكون اجتاههم سلبيًا نحو  النشط ، والذين حيصلون عىل اقل من درجة 

تطبيق اسرتاتيجيات التعلم النشط .
ويشري اجلدول (٤) اىل ان املتوسط احلسايب لعينة البحث بلغ (٥١٫٤٨) وهو ادنى 
من املتوسط الفريض والبالغ (٥٢)، وبانحراف معياري (٩٫٥٢) ، وان القيمة التائية 
عند   (٢٫٠٠) والبالغة  اجلدولية  التائية  القيمة  من  ادنى  هي   (٠٫٤٢) املحسوبة 

مستو داللة (٠٫٠٥). 
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جدول (٤) يبني القيمة التائية املحسوبة واجلدولية
املتوسط العينة

احلسايب
االنحرافات 

املعيارية
املتوسط 
الفريض

الداللةالقيمة التائيةدرجة احلرية

(٠٫٠٥) اجلدوليةاملحسوبة

غري دالة٦٠٥١٫٤٨٩٫٥٢٥٢٥٩٠٫٤٢٢٫٠٠

   تفسري النتائج:
 بناءً عىل ما ذكر من نتائج يتبني لنا انه يوجد اجتاه سلبي لد مدريس التاريخ يف 
 املرحلة االعدادية نحو تطبيق اسرتاتيجيات التعلم النشط ، حيث يمكن ان تعز
التعلم  ألمهية  املدرسني  إدراك  ضعف  مقدمتها  يف  عديدة  ألسباب  النتيجة  هذه 
للتعلم، كذلك  املتعلمني  دافعية  زيادة  ، ودوره يف  التاريخ  مادة  تدريس  النشط يف 
، كام  النشط  التعلم  الدرس يف  اىل وقت طويل وجهد كبري إلعداد  املدرس  حيتاج 
احلصة  كفاية  عدم  عن  فضالً  الصف  يف  الكبرية  املتعلمني  أعداد  مع  يتالئم  ال  انه 
الدراسية وصغر قاعات الدراسة، اضافة اىل عدم مالئمته االمكانات املتواضعة من 

اجهزة ووسائل تعليمية متوفرة.
 االستنتاجات:

جيب اال يقترص اإلعداد السليم للمدرسني عىل بناء اجلوانب املعرفية  واملهارية . ١
ومفيد  نافع  هو  ما  تطبيق  نحو  اإلجيابية  االجتاهات  بناء  إىل  يتعداها  وإنام   ،
نحوها  باجتاهاتنا  املهن مرهون  مهنة من  بأي  واإلبداع  فاإلتقان  للمتعلمني، 

وحبنا هلا.
نوعاً . ٢ يثري  مما  التارخيية  واملفاهيم  والسنني  باألسامء  التاريخ  مناهج  ازدحام 

خالل  الدرايس  املنهج  إكامل  عدم  من  املدرسني   لد والقلق  اخلوف  من 
املدة املقررة، وبالتايل يبقى استعامهلم للطريقة التقليدية أكثر اطمئناناً هلم من 

استعامل طرائق جديدة كالتعلم النشط وغريها .
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التوصيات: 
قائمة عىل . ١ اخلدمة  أثناء  التاريخ  لتدريب مدريس  اجلودة  عالية  برامج  اعتامد   

اسرتاتيجيات التعلم النشط.
تساعد . ٢ التي  واملعنوية  املادية  االمكانات  توفري  عىل  الرتبية  وزارة  تعمل  ان 

املدرسني عىل نجاح تطبيق اسرتاتيجيات التعلم النشط يف تدريس مادة التاريخ.
تطوير مناهج التاريخ لتساير التطورات العاملية والرتكيز عىل املواقف النشطة . ٣

واستخدام اسرتاتيجيات التعلم النشط التي تسهم يف تنمية املهارات الشخصية 
والعقلية والعملية املرتبطة بتفكري املتعلمني.

منهج . ٤ مفردات  حجم  بني  التنسيق  مراعاة  الدراسية  املناهج  واضعي  عىل 
التاريخ والوقت املخصص لتدريسها.

املقرتحات:
اجراء دراسة هتدف اىل معرفة اجتاهات مدريس التاريخ نحو تطبيق اسرتاتيجيات 

التعلم النشط يف تدريس املرحلة املتوسطة أو االبتدائية.
اجراء دراسة هتدف اىل معرفة اجتاهات مدريس التاريخ نحو متغريات اخر يف 

التدريس مثل تنمية التفكري التارخيي أو الناقد وغريها.
اجراء دراسة ملعرفة اجتاهات الطلبة نحو تدريسهم باستعامل اسرتاتيجيات التعلم النشط .
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املصادر:
أوال: املصادر العربية

١. أبو اخلري، حممد وفقي(١٩٧٩): األصول 
االبتدائية  املرحلتني  ملعلمي  االجتامعية 
منشورة،  غري  ماجستري  رسالة  واإلعدادية، 

كلية الرتبية جامعة املنصورة.
اجلواد  عبد  عودة  سنينة،  ابو   .٢
ئ  مباد  ممارسة  درجة  وآخرون(٢٠٠٩): 
الدراسات  مادة  تدريس  يف  النشط  التعلم 
االجتامعية من وجهة نظر معلميها يف مدارس 
وكالة الغوث الدولية يف األردن، جملة الزرقاء 
املجلد  االنسانية،  والدراسات  للبحوث 

التاسع، العدد الثاين، األردن.
 ٣. امبو سعيدي ، عبد اهللا بن مخيس وهد
اسرتاتيجيات   :(٢٠١٦) احلوسنية  عيل  بنت 
االمثلة  مع  إسرتاتيجية   (١٨٠) النشط  التعلم 
والتوزيع  للنرش  املسرية  دار  ط١،  التطبيقية، 

والطباعة عامن.
النشط،  التعلم   : كريامن(٢٠٠٨)  بدير،   .٤
عامن،  والتوزيع،  للنرش  املسرية  دار  ط٢، 

األردن .
حممد(٢٠١٠):  جاسم  عواد  التميمي،   .٥
طرائق التدريس العامة � املألوف واملستحدث�، 

دار احلوراء، بغداد.
جواد(٢٠١٣):  حممد  حسني  اجلبوري،   .٦
املهارات  لبناء  مدخل  العلمي  البحث  منهج 

البحثية، ط١، دار الصفاء، عامن، االردن
٧. مجل، حممد جهاد (٢٠١٨):التعلم النشط  

الكتاب  دار  ط١،  ادارته،   - طبيعة-اهدافه 
اجلامعي، االمارات العربية املتحدة.

٨. اخلطيب، امحد واخرون( ٢٠٠٨):اعداد 
عامل  واسرتاتيجيات،  نامذج  العريب  املعلم 

الكتب احلديث، اربد، االردن.
الرمحن(٢٠١٠):  عبد  فهد   ، احلريب   .٩
حديثة  واسرتاتيجيات  مداخل  النشط  التعلم 
الثالث  للقاء  مقدمة  عمل  ورقة  التدريس،  يف 
والتعليم  الرتبية  ادارة  الرتبوي،  لالرشاف 

باملنطقة الرشقية للبنات.
اللغة   :  (٢٠٠٧) سامي  عيل  احلالق،   .١٠
والتوزيع  للنرش  املسرية  دار   ، الناقد  والتفكري 

،عامن، االردن. 
عبد  حسني  وانور  حنا  عزيز  داوود،   .١١
الرمحن(١٩٩٠): مناهج البحث الرتبوي، دار 

احلكمة للطباعة والنرش، بغداد .
التطوير  إبراهيم(٢٠٠٧):  الديب،   .١٢
ط١،  احلديثة،  التعليمية  املؤسسات  يف  املهني 

مؤسسة أم القر للرتمجة والتوزيع.
١٣. الرشيدي، فاطمة مجال(٢٠١٥): درجة 
ممارسة دوري املعلم والطالب يف التعلم النشط 
يف ضوء بعض املتغريات من وجهة نظر معلمي 
املرحلة الثانوية، رسالة ماجستري غري منشورة، 

جامعة الرشق االوسط، عامن.
١٤. الزغلول، عامد عبد الرحيم وشاكر عقله 
التدريس  سيكولوجية  املحاميد(٢٠٠٧): 
والتوزيع،  للنرش  املسرية  دار  ط١،  الصفي، 

عامن.
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١٥. الزوبعي، عبد اجلليل وحممد امحد الغنام 
الرتبية،ج١،  يف  البحث  مناهج   :  (  ١٩٨١)

مطبعة بغداد.
 :(١٩٧٧) السالم  عبد  حامد  زهران،   .١٦
الكتب،  عامل  االجتامعي،ط٤،  النفس  علم 

القاهرة.
١٧. زيدان، حممد مصطفى(٢٠٠٧):الكفاية 
 ، اهلالل  ط١،مكتبة   ، للمدرس  اإلنتاجية 

بريوت.
١٨. سعادة، جودت امحد وآخرون (٢٠٠٦) 
دار  والتطبيق،  النظرية  بني  النشط  التعلم   :

الرشوق، عامن، األردن.
١٩. السيد وعبد احلميد ، جيهان كامل حممد 
حديثة  إسرتاتيجيات   :(٢٠٠٧) صربي  و 
الصف  داخل  االجتامعية  الدراسات  لتدريس 
والتوزيع،  للنرش  الكتاب  دار  ط١،  الدرايس، 

عامن، األردن. 
(١٩٩١):االجتاه  امحد  مهدي  الطاهر،   .٢٠
املتغريات  التدريس وعالقته ببعض  نحو مهنة 
كلية  طالب   لد (األكاديمية)  الدراسية 
كلية  منشورة،  غري  ماجستري  رسالة  الرتبية، 

الرتبية، جامعة امللك سعود، السعودية.
السايس  حممد  والشايب،  خري  طبيش،   .٢١
التدريس  مهنة  نحو  االجتاه  قياس   :(٢٠١٣)
ظل  يف  االبتدائية  املرحلة  معلمي   لد
باجلزائر،  اجلديدة  الرتبوية  اإلصالحات 
العدد  واالجتامعية،  اإلنسانية  العلوم  جملة 

١٣،اجلزائر.

(١٩٨١):الرتبية  اهللا  عبد  الدايم،  عبد   .٢٢
العلم  دار  التجريبي، ط٤،  التجريبية والبحث 

للماليني، بريوت.
السيد،  ماجدة   ، عبيد   .٢٣
تصميم  أساسيات  وآخرون،(٢٠٠٩): 
عامن،  والتوزيع،  للنرش  صفاء  دار  التدريس، 

األردن.
 :(٢٠٠٨) عيل  حمسن  عطية،   .٢٤
الفعال،  التدريس  يف  احلديثة  االسرتاتيجيات 
ط١، دار صفاء للنرش والتوزيع، عامن، األردن 

.
التعلم   :(٢٠١٦) عيل  حمسن  عطية،   .٢٥
للنرش  صفاء  دار  ط١،  حديثة،  ونامذج  أنامط 

والتوزيع، عامن، األردن.
اجتاهات   :  (٢٠١١) السيد  حممد  عيل،   .٢٦
التدريس  وطرق  املناهج  يف  حديثة  وتطبيقات 

، دار املسرية للنرش والتوزيع، عامن، األردن .
كاظم  حمسن  سهيلة  الفتالوي،   .٢٧
وألتدريس  ألتعليمي  أملناهج   :(٢٠٠٦)
والتوزيع،  للنرش  الرشوق  دار  ط١،  الفاعل، 

عامن، االردن .
حممد  زبيدة  قرين،   .٢٨
وخرائط  التعلم  (٢٠١٧):اسرتاتيجيات 

التعلم، املكتبة املرصية، ط١، القاهرة.
حممد  واحليلة،  توفيق  مرعي،   .٢٩
الرتبوية  املناهج  حممود،(٢٠٠٠): 
والتوزيع،  للنرش  املسرية  دار  احلديثة،ط١، 

عامن، األردن.
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حسن،(٢٠٠٣):  اهللا  عبد  اليافعي،عيل   .٣٠
ألدراسات  ملعلم  املهني  االداء  لتطوير  برنامج 
يف  قطر  دولة  يف  اإلبتدائية  باملرحلة  اإلجتامعية 
بحوث  جملة   ، التدريسية  االحتياجات  ضوء 

للرتبية، العدد ٢٤، جامعة قطر.    
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ملحق (١)

املقياس بصورته النهائية
عزيزي املدرس.............................

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
االعدادية  املرحلة  يف  التاريخ  مدريس  اجتاهات   ) بـــــــ  املوسومة  دراسته  اجراء  الباحث  يروم 
نحو تطبيق اسرتاتيجيات التعلم النشط) وبالنظر ملا يعهده الباحث فيكم من خربة ودراية يف هذا 
املجال نضع بني أيديكم هذه االستبانة راجني تعاونكم معنا وتفضلكم باإلجابة عىل فقراهتا بدقة 
ابداء  منكم  واملطلوب  فقرة  االستبانة ٢٦  فقرات  ان عدد  الفقرات ،حيث  وموضوعية وجلميع 
آرائكم اخلاصة يف كل فقرة من فقراهتا بعد قراءهتا بعناية تامة وذلك بوضع عالمة  ( x ) يف املربع 
املناسب عىل وفق البدائل اآلتية ( اوافق، اوافق حلد ما ، ال اوافق) وعليكم اختيار بديل واحد 

فقط من البدائل الثالثة انفة الذكر لكل فقرة.
    مثال : 

ال اوافقاوافق اىل حد مااوافقالفقرة
Xجعل بيئة التعلم نشطة تفاعلية

شاكرين تعاونكم معنا خدمةً للعلم واملعرفة

التعلم النشط عرفه عبيد(٢٠٠٩) بأنَّه: الطريقة التي يندمج فيها املتعلمون يف مهامت تعليمية ، 

كالقراءة أو الكتابة أو املناقشة ، أو القيام بتجربة معينة أو العمل عىل حلِّ مشكلة بأنفسهم 

فراد أو عىل شكل جمموعات تعاونية . (عبيد،٢٠٠٩: ١٩٩)
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الباحث   
ال اوافقحلد مااوافقفقرات التعلم النشطت

اصبح التعلم النشط رضورة ملحة ملدرس املستقبل.١
يصعب حتقيق االهداف التعليمية العامة واخلاصة .                                      ٢
يعزز الثقة بالنفس لد املتعلمني.٣
ال يراعي الفروق الفردية بني املتعلمني.٤

هيمل اجلوانب احلياتية والتعليمية .٥
بيرس ٦ للمتعلمني  املعلومات  ايصال  عىل  يساعد  ال 

وسهولة
يشجع التنافس االجيايب وادارة احلوار واملشاركة بني ٧

املتعلمني .
يزج املتعلمني بمواقف تثري لدهيم التحدي .٨
ال يتالئم مع اعداد املتعلمني الكبرية داخل الصف .٩

تتناسب ١٠ متنوعه  دراسية  انشطة  تصميم  يصعب 
وطبيعة املوضوع.

النشط ١١ التعلم  اسرتاتيجيات  بعض  تطبق  يصعب 
داخل الصف.

يسهم يف ربط اخلربات السابقة باملواقف اجلديدة .١٢
ال يساعد عىل تنمية مهارات التواصل االجتامعي بني ١٣

املتعلمني.
يساعد عىل استعامل وسائل وتقنيات تعليمية حديثة ١٤

ومتنوعه .
بساعد عىل استعامل اساليب وطرائق تدريس متنوعه ١٥

يف اثناء الدرس.

اجهزة ١٦ من  املتواضعة  االمكانيات  مع  يتالئم  ال 
ووسائل تعلمية متوفرة داخل الصف.

يساعد عىل ربط اجلوانب النظرية باجلوانب العملية ١٧
للامدة التعليمية.

يزيد من دافعية املتعلمني نحو التعلم .١٨
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اشعر بالرضا عند تطبيق اسرتاتيجيات التعلم النشط ١٩
يف تدريس التاريخ.

حيتاج اىل وقت طويل وجهد كبري إلعداد الدرس .٢٠

يف ٢١ للعمل  زمالئه  مع  للتعاون  املتعلم  يشجع 
جمموعات لتنفيذ بعض املهامت. 

واملتوسطة ٢٢ الدنيا  التفكري  مهارات  تنمية  يف  يسهم 
والعليا لد املتعلمني 

يساعد عىل االبداع يف تدريس مادة التاريخ  ٢٣

يصعب مالئمة حمتو املادة الدراسية مع احتياجات ٢٤
املتعلمني وميوهلم

التدريس ٢٥ هيئة  عضو   لد وكفاءة  خربة  اىل  حيتاج 
لتنفيذه.

تطبيق ٢٦ مع  متنوعه  تقوميه  وسائل  استعامل  يصعب 
التعلم النشط .
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ملحق رقم (٢)

أسامء املحكمني واخلرباء واملختصني يف طرائق التدريس والتاريخ والقياس والتقويم 

التخصصالتخصصأسامء املحكمني واخلرباء  ت

طرائق تدريس أ. د. ثناء حييى قاسم احلسو١
اجلغرافية

جامعة بغداد / كلية الرتبية ابن رشد

اجلامعة املستنرصية/ كلية الرتبية قياس وتقويمأ. د. عبد اهللا أمحد العبيدي ٢
االساسية

جامعة بغداد / كلية الرتبية ابن رشدقياس وتقويمأ. د. خالد مجال الدليمي٣

جامعة بغداد / كلية الرتبية ابن رشدقياس وتقويمأ. د. عبد احلسن رزوقي جميد ٤

جامعة كربالء / كلية الرتبيةتاريخ  أ. د. عدي حاتم املفرجي٥

طرائق تدريس أ. عزيز كاظم نايف ٦
االجتامعيات

جامعة كربالء / كلية الرتبية

طرائق تدريس أ.د. فرحان عبيد عبيس٧
اجلغرافية

جامعة بابل / كلية الرتبية

أ.د. نجدت عبد الرؤوف ٨
رضا 

طرائق تدريس 
اجلغرافية

جامعة بغداد / كلية الرتبية ابن رشد

طرائق تدريس أ. د.هناء خضري جالب٩
التاريخ

جامعة بغداد / كلية الرتبية ابن رشد

جامعة بغداد / كلية الرتبية ابن رشدقياس وتقويمأ.د. ياسني محيد عيال ١٠

طرائق تدريس أ.م.د.اياد صاحب محادي١١
اجلغرافية

جامعة الكفيل/ التعليم املستمر

طرائق تدريس أ.م.د سعد جويد اجلبوري١٢
التاريخ

جامعة كربالء / كلية الرتبية

علم النفس أ.م.د.فاضل زامل اجلنايب١٣
الرتبوي

جامعة بغداد / كلية الرتبية ابن رشد

طرائق تدريس أ.م.د. فالح حسن الفتالوي١٤
التاريخ

مديرية تربية كربالء

طرائق تدريس أ.م.د. حممود محزة املسعودي ١٥
التاريخ

جامعة كربالء / كلية الرتبية


