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ملﺨﺺ البحﺚ :
هدف البحث احلايل إىل تعرف املشكالت التي تواجه مدرﳼ ومدرسات

املواد االجتامعية للصف االول املتوسط للعام الدراﳼ (  .)2018-2017ومن

اجل حتقيق هدف البحث فقد عمد الباحثان إىل بناء اداة البحث بعد توجيه استبيان
مفتوح الفراد عينة البحث وهم جمموعة من املدرسني و املدرسات وكذلك االطالع

عىل جمموعة من االدبيات املشاﲠة أو املقاربة فبنيت اداة للبحث تكونت من ()43
فقرة ،واستخرج الصدق الظاهري هلا بعرضها عىل جمموعة من اخلرباء واملحكمني،

ثم استخرج ثبات االداة بطريقة إعادة االختبار عىل عينة استطالعية  ،بلغت ()20
مدرسا ومدرسة
مدرسا و مدرسة  ،أما عينة البحث االساسية فتكونت من()50
ً
ً

حددوا عشوائ ًيا لتدريس املواد االجتامعية للصف االول املتوسط يف مركز حمافظة

كربالء املقدسة

أما النتائج فقد حصلت الفقرة (صعوبة تقويم الطلبة الختالف املعلومات بني ثالث

مواد) عىل املرتبة األوىل  ،كذلك حصلت فقرة (هدف االمتحانات هو نجاح الطلبة)
عىل املرتبة الثانية  ،وقد انتهى البحث بعدد من التوصيات واملقرتحات.
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ABSTRACT
The current research aims to identify the problems faced by
teachers of social subjects for the academic year 2017- 2018 .In order to achieve the aims of the research ;the researchers build the
research tool after directing the questionnaire open to the sample
members ; they are the teachers as well a collection of sources
. Furthermore , the tool consists of (43) paragraphs , the virtual
honesty taken from a group of experts, then was stabilized by a retest method on a survey sample (20) teachers .The basic research
sample consists of (50) teachers were randomly selected from the
social classes of the first grade in the center of the holy province of
Karbala . As for the results of the research , the paragraph , difficulty of evaluating the students for the difference of information between three subjects, ranks first , then the paragraph ( the aim of
the exams is to succeed ) ranks second .Finally the research study
concludes with a number of recommendation and suggestions
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الفصل االول /التعريف بالبحث
.1مشكلة البحث:
إن غرض الرتبية املعارصة هو اإلعداد الكامل لﻺنسان ملواجهة احلياة  ،وليس

كام معرف ًيا فحسب ،وإنام هي رسم السامت الشخصية
كام ُيظ ُّن أهنا إكساب الناشﺊ ً
وتنمية القيم وامليول وتعويد العادات  ،وحتويل اإلنسان إىل كائن مفكر يتخيل
ويتصور وﳜطط ويبدع ويبتكر ويغري ،والن العملية الرتبوية التعليمية قائمة عىل

املعلم واملتعلم واملنهج وما يرتبط ﲠام من طرائق وأساليب تعليمية  ،لذا البد أن

تنصب اجلهود الرتبوية والتعليمية لغرض إيصال املعارف واملعلومات إىل أذهان
الطلبة يف املدارس بأفضل السبل وأحسن الطرائق واألساليب التعليمية املناسبة

 ،وعليه فإن نجاح العملية الرتبوية التعليمية يتطلب وجود معلم ناجح يمتلك
اإلمكانيات الالزمة للقيام بمهامه بفعالية وحسن أداء من خالل توظيف قدراته

ومهارته ليكون مربيا يقدم للطلبة ما ﳛتاجون من معلومات ومعارف تساعدهم

يف حياهتم  ،فاملدرس والطالب وكل من يرتبط بالرتبية والتعليم من أفراد هم
الذين يشكلون املجتمع الرتبوي التعليمي الذي سالمته العامة وسالمة قطاعاته
وعىل ﳐتلف األصعدة هي السبيل االقوم لنجاح العملية كلها  ،واملجتمع الرتبوي

التعليمي السليم والذي يريد استمرار ارتقائه وتطوره عليه أن يالئم بني قطاعاته
وطوائفه  ،فيحدد واجباهتم بدقة وﳛرتم حقوقهم وجيعلهم متفاعلني يف وحدة

متكاملة  ،وهذا ال يكون إال بتذليل الصعوبات التي تواجه أفراد هذه املجموعات

وتعرف املشكالت التي تعرتض سبلهم متهيدا لتشخيصها ودراستها لوضع حلول
علمية لتذليلها ،الن هذه املشكالت لن حتل من تلقاء نفسها وانام بالعمل اجلاد
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والنظرة الفاحصة التي تعمل عىل اكتشافها يف مراحلها األوىل ومن ثم معاجلتها

 ،والن أكثر الدراسات كانت تسلط الضوء عىل الطلبة  ،فضال عن ﴐورة

تطوير املناهج متجاهلة دور القائم بالعملية التعليمية رأى الباحث التحرك نحو
مدرﳼ ومدرسات املواد االجتامعية للصف االول املتوسط ملعرفة ما يواجهون من
مشكالت

ألن النتائج التي سيسفر عنها البحث -بغض النظر عن نوعها سلبا أو إجيابا-

يمكن التعامل معها  ،ألن أفراد هذه العينة ضمن مدة األعداد ويسهل إعادة توجيههم
أو إجراء تعديالت عىل مفردات مناهجهم التي يدرسوهنا بام يتالءم والتغري املنشودة

 ،فض ً
ال عن أن مدرﳼ ومدرسات املرحلة املتوسطة يشكلون جزء ًا مه ًام من القاعدة
األساسية التي يرتكز عليها بناء املجتمع وتطوره  ،فهم الذين يقومون بإعداد النشء
اجلديد يف أساسياته األوىل ومن ثم يعود هلم الفضل يف توجيه طاقة املجتمع نحو
اجلوانب الصحيحة بغرس االﲡاهات االجيابية  ،لذا يفرتض العناية ﲠم واستثامر

طاقاهتم عرب توجيها نحو منافذ إجيابية وبناءة والتقليل من هدرها قدر اإلمكان ،
ومن هنا انبثقت مشكلة الدراسة املتمثلة بطرح األسئلة اآلتية :

آ .ما نوع املشكالت التي تواجه مدرﳼ ومدرسات املرحلة املتوسطة يف املواد

االجتامعية للصف االول املتوسط ؟

ب.ما نوع الفروق بني املدرسني و املدرسات يف املشكالت التي تواجههم يف

املواد االجتامعية للصف االول املتوسط ؟

ولكل ما سبق  ،فإن هذه األسباب جمتمعة ،قد جعلت هذا املوضوع يؤلف

مشكلة تقتﴤ البحث فيها واتعرفها.
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.2أﳘية البحث:
يستمد البحث أﳘيته من الرتبية نفسها ؛ألن الرتبية احلديثة تركز عىل فهم

متطلبات املشرتكني بالعملية الرتبوية التعليمية وهم الطلبة وعالقتهم باملواد التي

يدرسوهنا ،فض ً
ال عن حاجاهتم النفسية ورغباهتم لتوطيد دعائم البناء الرتبوي عىل

أسس سليمة والنهوض ﲠم يف عمل جديد يواكب عجلة التقدم العلمي والفني إذ
يشري (بياجيه) إىل أن « اهلدف الرئيس للرتبية هو تكوين أفراد قادرين عىل فعل أشياء
جديدة وليس عىل تكرار ما فعلته األجيال املنرصمة « ( 35 ، 1962 ، lowenfeld

 . ) -pوعليه فالرتبية احلديثة تسعى إىل حتقيق نمو اإلنسان نمو ًا متوازن ًا ومتكام ً
ال

من ﲨيع اجلوانب  ،وال يمكن أن يتحقق ذلك إال بايالء املتعلم واملنهج وما يرتبط

ﲠم من طرائق وأساليب تعليمية ومواد دراسية عناية كافية إذ العملية الرتبوية
التعليمية تتكامل وتتوازن ﲠذه األمور ،واملدرس جزء أساﳼ من العملية الرتبوية
التعليمية فالبد أن يوجه له االهتامم السيام أن به حاجة إىل مزيد من الدراسات

والبحوث من أجل تطويره والنهوض بواقعه العلمي واملهني واالجتامعي ليكون
يف مصاف زمالئه يف الدول املتقدمة  ،ان أﳘية هذا البحث تتلخص بالنقاط اآليت:

آ .تناول البحث املشكالت التي تعرتض سبيل العملية الرتبوية التعليمية يف

اجلانب املهني لرشﳛة كبرية من القائمني عليها أال وهم (املدرسون ،واملدرسات).

ب .استهدف البحث املرحلة املتوسطة الذين يشكل طلبتها جز ًءا أساس ًيا من

عامد تطور املجتمع و معينه الذي ال ينضب .

ج .يظهر البحث احلايل جانب ًا من طبيعة املجتمع الرتبوي التعليمي  ،خاصة

املرحلة املتوسطة وما فيها من مشكالت .
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د .يمكن لنتائج البحث احلايل أن تشكل إضافة معرفية يف ميداﲏ الرتبية وعلم

النفس.

هـ .إن نتائج البحث احلايل قد تساعد املعنيني واملسؤولني يف وزاريت الرتبية

والتعليم العايل عىل توجيه (املدرسني-املدرسات) من خالل برامج إرشادية

وتوجيهية  ،من اجل االهتامم واالرتقاء ﲠم إىل مستوى أفضل مما يؤثر يف أدائهم

العام.

و .إن دراسة املشكالت واحلد من تأثريها السلبي يعود بالفعل االجيايب عىل

تفاعل املدرسني مع بعضهم ومع الطلبة بصورة عامة  ،مما يعمل عىل تطوير السلوك
االجتامعي الذي تلتقي أﳘيته مع ما هتدف إليه املؤسسات الرتبوية يف إحداث نمو

مرغوب فيه يف شخصيات األفراد املكونني للمجتمع الرتبوي التعليمي بام يتناسب
مع اجلوانب العقلية والنفسية لدى اإلنسان الذي يسهم فع ً
ال يف خدمة جمتمعه

وتطوره .

.3هدف البحث:
هدف البحث إىل تعرف املشكالت التي تواجه مدرﳼ و مدرسات املرحلة

املتوسطة يف تدريس املواد االجتامعية للصف االول املتوسط ؟
.4حدود البحث:

آ .املشكالت التي تواجه املدرسني و املدرسات يف تدريس املواد االجتامعية

للصف االول املتوسط يف مركز حمافظة كربالء املقدسة

ب .مدرسو ومدرسات املواد االجتامعية للصف االول املتوسط يف مركز
٢١٤
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حمافظة كربالء.
ج .العام الدراﳼ ( .)2018-2017
.5حتديد املصطلحات:
آ .املشكلة
أوال  /لغة :عرفها كل من
 .معلوف ( )1965بأهنا ” املشكل واملشكلة ﲨعها مشاكل ومشكالت  :األمر

الصعب أو امللتبس“(.معلوف،1965،ص)398
ثانيا .اصطالح ًا:

وأهنا صعوبة
ّ
الراوي ( )1999بأهنا “:حالة حتدﱟ تتط ّلب بحث ًا ،ودراسةّ ،

حتتاج إىل ّ
حل“.

(الراوي ،1999 ،ص.)5
أي ّ
تدخل ،أو تعطيل ﳛول بني االستجابة،
 -عرفها جابر ( )2000بأهناّ ” :

وحتقيق اهلدف“( .جابر ،2000 ،ص .)203

 -ملحم ( ) 2010بأهنا ” :حاجة مل تشبع  ،أو وجود عقبة أمام إشباع حاجات

،أو موقف غامض ال نجد تفسريا حمددا له“ ( .ملحم  ،2010،ص. )83
التعريف النظري :

هي كل موقف يتطلب بذل جهد استثنائي لتجاوزه وتذليله الختالف
٢١٥
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طبيعته عن املألوف الذي يواجه الفرد .

التعريف اإلجرائي :
هي ّ
كل الصعوبات التي تواجه املدرسني و املدرسات عند تدريس املواد

االجتامعية يف حمافظة كربالء و حتول دون حتقيقهم األهداف التي يسعون من اجل

بلوغها ،وتقاس بالدرجة الكلية التي ﳛصل عليها املستجيب عند اجابته عىل فقرات
االداة

ب.التدريس:
أوال .لغوي ًا :عرفه كل من :
ودراس ًة  ،كأنه
در ُسه َد ﹾرس ًا ،
َ
ابن منظور ( )1968بأنه َ ” :د َر َس الكتاب َي ُ

ست الكتاب َد ﹾرس ًا أي
ست أي
تعلمت  ....و َد َر ُ
ُ
عانده حتى انقاد حلفظه َ ....د َر ُ

عيل ” (.إبن منظور ج1968 ، 1م  ،ص) 968
ذللته بكثرة القراءة حتى خف حفظه َّ
ثانيا .اصطالح ًا :عرفه كل من :
( -كود )1973-Good-بأنه ” :إدارة املعلم للمواقف التعليمية والتعلمية ،

والتي تتضمن التفاعل املباﴍ بني املعلم واملتعلم  ،واألعداد املسبق لعملية اﲣاذ
القرار يف التخطيط  ،والتعليم  ،والتصميم  ،وإعداد املواد لظروف التعليم والتعلم
والتقويم“)p588،1973 ،Good (.
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 -نجار وآخرون ( )1980بأنه ” عملية توفري الرشوط واحللول التي من شأهنا

تسهيل مهمة طلب العلم عىل الطالب داخل املدرسة أو خارجها ( نجار وآخرون
1980 ،م  ،ص. ) 239

 -ريان ( )1981بأنه “:عمل فني معقد  ،مل يعد يكفي للنجاح فيه أن يكون

املدرس متمكنا من مادة ﲣصصه العلمي  ،وان كان هذا ﴍطا أساسيا“ (.ريان

 ،1981ص) 5

التعريف اإلجرائي :
التدريس  :هو كل ما يؤديه املدرسون و املدرسات عند تدريس املواد االجتامعية

من إجراءات بقصد حتقيق األهداف املنشودة يف إكساب الطلبة اخلربة العلمية
بأفضل الطرائق والوسائل واألساليب .

ج .املواد االجتامعية  /عرفها ﱞ
كل من
-سعادة( )1986بأهنا ” :جمموعة من املناهج املدرسية التي تشمل التاريخ

و اجلغرافية و الرتبية الوطنية و القومية  ،و التي هتتم بمجملها بدراسة االنسان
باملجتمع و طبيعة العالقات بني فئات املجتمع ”  ( .سعادة )112 :1986 ،
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الفصـــل الثـاﲏ /دراسات سابقة
مقدمة  /وليس هنالك اختالف يف ان التعليم هو بوابة التقدم  ،السيام أننا

قد عربنا إىل األلفية الثالثة فعلينا ان نعيد حساباتنا حول اخلطط واإلمكانيات التي

كنا قد أعددناها القتحام املستقبل ﲠا مع ثورة تكنولوجية هائلة يف املعلومات
االلكرتونية واحلاسبات اآللية واالتصاالت ،األمر الذي ﳛتم علينا ان نسابق

الزمن ونضاعف اجلهد  ،خاصة وان أﳘية التعليم الثانوي مسألة مل تعد اليوم حتتمل
اجلدل يف املؤسسات الرتبوية يف العامل  ،ومل تعد رسالة التعليم الثانوي قارصة عىل

املعرفة  ،بل أصبحت متتد إىل ﴐورة توفري كل األسباب والعوامل التي تساعد

عىل استكامل شخصية الطالب وإتاحة الفرصة له كي ينمو وفق ما تتيحه له قدراته
اخلاصة وتعرف إمكانياته واستعداداته وتنميتها الستثامرها يف النشاط الفكري
واالجتامعي واالقتصادي وتعزيز املشاركة والتكيف االجتامعي ليصبح مواطننا ذا
طموح مستقبيل ودور اجتامعي واقتصاد اجيايب( .النجار  : 2009،ص)25

ويف ضوء هذه التغريات أصبح التدريس حمور اهتامم العديد من املؤسسات

واهليئات واملؤمترات والندوات العاملية  ،وكان من الطبيعي أن تنتقل هذه العناية ،
إىل املناهج الدراسية عموما ومناهج الدراسات االجتامعية خصوص ًا (0السيد وعبد
احلميد: 2007،ص) 93
دراســات سابقـــة/
-دراسة بني خليف ( « )2012مشكالت تدريس التاريخ لطلبة الصف الثامن

االساﳼ يف حمافظة الزرقاء من وجهة نظر املعلمني « .
٢١٨

...

اجريت الدراسة يف االردن ،و هدفت إىل معرفة املشكالت التي تواجه معلمي

التاريخ ولتحقيق هذه األهداف أعد الباحث استبانة  ،حتقق من صدقهام بعرضهام

عىل جمموعة من اخلرباء يف جمال طرائق تدريس التاريخ والقياس والتقويم  ،وكذلك

تم التحقق من ثبات االداة بتطبيقها عىل عينة استطالعية من جمتمع البحث نفسه وقد
بلغ معامل الثبات الستبانه االﲡاهات ( )0.72ومعامل ثبات استبانة املعوقات

( ، )0.83وزعت االستبانة عىل عينة اساسية بلغت ( )88من مدرﳼ ومدرسات
التاريخ للصفوف الثامنة االساسية ملحافظة الزرقاء االردنية  ،وباستخدام الوسط
املرجح والوزن املئوي وسائل إحصائية توصل الباحث إىل النتائج االتية :

ان هنالك قصور ًا كبري ًا لدى اجلهات الرتبوية العليا يف اململكة يف دعم تدريس

مادة التاريخ

ضعف دافعية الطلبة نحو االهتامم بامدة التاريخ بسبب النظرة العامة لتدريس

التاريخ

( .بني خليف)5 :2012 ،
-دراسة شحادة (« )2012درجة املشكالت التي تواجه معلمي مادة

االجتامعيات يف املدارس احلكومية األساسية املختلطة يف شامل الضفة الغربية»

اجريت هذه الدراسة يف فلسطني ،وهدفت هذه الدراسة إىل تعرف املشكالت

التي تواجه معلمي مادة االجتامعيات املدارس احلكومية األساسية املختلطة يف

شامل الضفة الغربية،

وقد تكون جمتمع الدراسة من املعلمني واملعلامت يف املدارس احلكومية
٢١٩
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األساسية املختلطة يف شامل الضفة الغربية ،و عددهم) ( 990معلام ومعلمة،
واختريت عينة عنقودية منهم بلغت ( )230من املجتمع .وقد قامت الباحثة بتوزيع

)  ( 230استبانة عىل أفراد العينة الذين اختريوا لعينة الدراسة ،وبعد إمتام عملية
ﲨع البيانات واستخدمت الباحثة استبانة مكونة من ( )51فقرة موزعة عىل ثالثة
جماالت ،وهي جمال املشكالت اإلدارية ،وجمال املشكالت الفنية ،وجمال املشكالت
االجتامعية.

وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية :
 -كان املتوسط احلسايب للدرجة الكلية للمشكالت التي تواجه معلمي املدارس

املختلطة

 ،3،65أي إن درجة املشكالت التي تواجه معلمي املدرس )احلكومية األساسية

املختلطة يف شامل الضفة الغربية هي درجة كبرية.

 -ومن نتائج الدراسة أيضا أ نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لدرجة

املشكالت التي

تواجه معلمي املدارس احلكومية األساسية املختلطة تعزى ملتغري النوع ،

واملؤهل العلمي.

(شحاده )8 :2012 ،
 -دراسة تايلور ” )2009 ( Taylorاإلنجاز التعليمي و حتديد دور االختالف

يف النوع بني اجلنسني يف حل مشكالت مادة التأريخ «
٢٢٠

...

والذي أجرى دراسته يف مركز بحوث التعليم العايل بجامعة كاليفورنيا

بالواليات املتحدة ،وذلك من أجل حتديد دور االختالف يف النوع بني اجلنسني
عىل اإلنجاز التعليمي لكال اجلنسني يف مشكالت تدريس التاريخ ،فقد قارنت
معلام من اإلناث مقارنة
دراسته استجابات  6552كمجتمع بحث بمجموع ً 30

باستجابات  36معل ًام من الذكور وكان من أهم نتائج هذه الدراسة:

حققت املدرسات انتظاما أكاديميا ،وتوجهات ونتائج أكاديمية أعىل من الذكور . مستويات الثقة بالنفس لدى اإلناث أعىل من الذكور يف حل تلك املشكالت.املوازنة بني الدراسات السابقة و الدراسة احلالية -1منهج البحث:
تشاﲠت الدراسات السابقة من حيث استخدامها ملنهج البحث و وسائل ﲨع

املعلومات  ،فدراسة بني خليف ( )2012و دراسة شحادة ( )2012و دراسة
دراسة تايلور ))2009 Taylorتشاﲠت مع الدراسة احلالية يف كون منهج البحث
منهجا وصف ًيا وادوات البحث هي استبيان .
ً

-2أهداف الدراسات  :تباينت الدراسات السابقة من حيث اهلدف ويأيت

ذلك تبعا ملتغرياهتا التي تناولتها  ،وقد هدفت دراسة بني خليف ( )2012ملعرفة
املشكالت التي تواجه تدريس التاريخ ،ودراسة شحادة ( )2012هدفت إىل معرفة
مشكالت مدرﳼ مادة االجتامعيات  ،و دراسة تايلور )2009 ( Taylorهدفت

اىل معرفة دور اجلنس و االنجاز يف حل املشكالت التارﳜية  ،اما الدراسة احلالية
فهدفت اىل املشكالت التي تواجه مدرﳼ ومدرسات املواد االجتامعية

٢٢١
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-3عينة الدراسة :تباينت الدراسات السابقة من حيث العينة ويأيت ذلك تبعا

ملتغرياهتا التي تناولتها  ،وقد طبقت دراسة بني خليف ( )2012عىل عينة من

مدرﳼ التاريخ يف املرحلة الثانوية  ،ودراسة شحادة ( )2012طبقت عىل معلمي
مادة االجتامعيات  ،و دراسة تايلور )2009 ( Taylorفقد طبقت عىل معلمي
التعليم العايل  ،اما الدراسة فقد طبقت عىل مدرﳼ و مدرسات املرحلة املتوسطة

-4مكان الدراسة  :تباينت الدراسات السابقة من حيث مكان الدراسة  ،فقد

أجريت دراسة بني خليف ( )2012يف االردن  ،ودراسة شحادة ( )2012اجريت

يف فلسطني ،و دراسة تايلور )2009 ( Taylorاجريت يف امريكا  ،اما الدراسة
احلالية فقد اجريت يف العراق.

و الدراسة احلالية حيث اجريتا يف العراق .
-5حجم العينة االساسية :تباينت الدراسات السابقة من حيث حجم العينة

ويأيت ذلك تبعا ملتغرياهتا التي تناولتها  ،فدراسة بني خليف ( )2012بلغ حجم

مدرسا ومدرسة ،ودراسة شحادة ( )2012بلغ حجم العينة ()230
عينتها ()88
ً
من مدرﳼ مادة االجتامعيات  ،و دراسة تايلور )2009 ( Taylorفبلغ حجم

ذكرا  ،اما الدراسة احلالية فبلغ حجم العينة ( )50من
العينة (  )30أنثى و (ً )36
مدرﳼ ومدرسات املواد االجتامعية
 -6الوسائل اإلحصائية :
تباينت الدراسات السابقة يف الوسيلة اإلحصائية املستخدمة وذلك حسب

نوعية البحث وطبيعة املشكلة .
٢٢٢

...

الفصل الثالث /منهجية البحث وإجراءاته:
اوال /منهجية البحث
إن منهج البحث املناسب إلجراءات هذا البحث هو املنهج الوصفي اذ ان

البحوث الوصفية هتدف إىل وصف ظواهر أو إحداث أو أشياء معينة  ،وﲨع
احلقائق واملعلومات واملالحظات عنها ( .جابر،1989 :ص  ) 4ويتعدى املنهج
الوصفي من حتديد مالمح املشكلة إىل حماولة البحث عن أسباﲠا احلقيقية .
ثانيا /جمتمع البحث و عينته:
أ -جمتمع البحث  :بعد حتديد جمتمع البحث  ،ﲨعت املعلومات اخلاصة

باملجتمع األصيل الذي يتمثل بعدد مدرﳼ ومدرسات املواد االجتامعية البالغ

مدرسا ومدرسة  ،املوجودين يف املدارس املتوسطة يف املديرية
عددهم ()230
ً
العامة لرتبية حمافظة كربالء املقدسة ( املركز) للعام الدراﳼ ()*( )2018-2017
املادة

التأريخ
اجلغرافية

عدد املدرسني
الذكور
75
23

عدد املدرسات
االناث
77
55

املجموع
152
78

ب -عينة البحث  /وتقسم اىل:
العينة االستطالعية :من اجل اجياد عينة البحث االستطالعية قام الباحثان

مدرسا ومدرسة وبواقع ( )8ذكور و ( )12أنثى كعينة استطالعية،
باعتامد ()20
ً
اختريوا بطريقة السحب العشوائي للمدارس املتوسطة يف مركز املحافظة و بواقع
٢٢٣
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( )3مدارس للذكور وهي متوسطات ( ابن النديم  ،وصهيب الرومي و ال عمران)
و( )3مدارس لﻺناث هي متوسطات ( حواء  ،و نسيبة املازنية و الشكر )

وان العينة االستطالعية تستخدم لتقﴢ املشكالت التي تواجه املدرسني و

املدرسات يف أثناء تدريسهم املواد االجتامعية  ،فضال عن إجراءات بناء االستبانة

بصورهتا األولية  ،والتحقق من ثبات االداة  ،واستخدمت هذه العينة يف إجراءات
التحقق من ثبات استبانة املشكالت

*جرى معرفة اعداد مدرﳼ املواد االجتامعية للصف االول املتوسط من شعبة

االحصاء يف مديرية تربية كربالء و وفق كتاب تسهيل املهمة الصادر من جامعة

كربالء  /كلية الرتبية للعلوم االنسانية ( 1294يف 2018/3/18

-2العينة األساسية :من اجل اجياد عينة البحث االساسية و بعد استبعاد افراد

العينة االستطالعية وهم مدرسو ومدرسات املواد االجتامعية للمرحلة املتوسطة يف
مدارس ( ابن النديم وال عمران و صهيب الرومي وحواء و نسيبة املازنية و الشكر

مدرسا ومدرسة  ،اصبحت عينة البحث االساسية تتكون
) و البالغ عددهم ()22
ً
من ( )208مدرس ومدرسة ولباقي مدارس مركز املحافظة واعتمد الباحثان

ذكرا و ( )25أنثى اختريوا عشوائ ًيا ليكونوا
()50
مدرسا ومدرسة بواقع (ً )25
ً
عينة اساسية للبحث احلايل.

ثالثا  /أداة البحث و وصفها:
اختار الباحثان االستبانة لتكون اداة لبحثهام كون االستبانة من اكثر ادوات

البحث الرتبوي شيوعا وانتشارا(.الكندري،1988 ،ص  ) 60وهي من الوسائل
٢٢٤

...

الشائعة يف ﲨع البيانات يف البحوث الرتبوية التي تتعلق باالراء واالﲡاهات
للحصول عىل حقائق تتعلق بالظروف واالساليب القائمة فعال  ( .فان دالني،

 ، 1985ص  ) 395فضال عام تتمتع به االستبانة من مزايا منها االقتصاد بالوقت
واجلهد والتكاليف بام يمكن الباحث من ﲨع بيانات من جمتمع كبري يف مدة زمنية

معقولة (.داود؛ عبدالرﲪن،1990:ص  ) 92إلعداد هذه األداة ( االستبانة ) اتبع
الباحثان اخلطوات االتية :

آ.توجيه استبانة مفتوحة  ،تضمنت سؤاال مفتوحا مفاده ( ما املشكالت التي

تواجهكم يف تدريس املواد االجتامعية للصف االول املتوسط من وجهة نظركم )
ملحق (  ) 1وقد وجه الباحثان االستبانة إىل عينة البحث االستطالعية (املدرسني و

املدرسات) وقد طبق الباحثان بنفسيهام االستبانة عىل العينة االستطالعية .

ب .زيادة عىل املعلومات التي حصل عليها الباحثان من االستبانة املفتوحة فقد

اطلع عىل قسم من األدبيات ذات الصلة بموضوع البحث .

ج .نتيجة للخطوات السابقة توصلنا إىل ( )43فقرة ( مشكلة ) بصيغة أولية وزعها

الباحثان عىل ستة جماالت هي ( :مشكالت جمال االمتحانات والتقويم  ،مشكالت
جمال الكتاب املقرر تدريسه  ،مشكالت جمال طرائق التدريس وأساليبها  ،مشكالت

جمال  ،مشكالت جمال التدريسيني  ،مشكالت جمال الوسائل التعليمية  ).ملحق( . ) 2
د .وضع الباحثان إزاء كل فقرة ﲬسة بدائل متدرجة لﻺجابة ﳜتار منها

املستجيب البديل املناسب للمشكلة وهي (عانيت دائام) و(عانيت غالبا) و (عانيت
أحيانا) و (عانيت نادرا) و ( مل ِ
أعان) ،وجرى التأكد من صدق االداة و ثباهتا عىل
٢٢٥
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النحو االيت:
 صدق األداة :يعد الصدق ﴍط ًا ﴐوري ًا ينبغي توفره يف األداة وأداة البحث تكون صادقة إذا

” كان بمقدورها أن تقيس فع ً
ال الﴚء التي وضعت من اجل قياسه ” ( ،Guilford

. )470 .p ،1956ولكي يتأكد الباحثان من صالحية الفقرات التي حصل عليها

من حيث الصياغة والوضوح والشمولية ألهداف البحث فقد جلأ إىل الصدق
الظاهري من طريق عرض االستبيان عىل جمموعة من اخلرباء

اعتمد الباحثان الصدق الظاهري للتحقق من صدق اداة البحث وذلك

بعرضها عىل جمموعة من اخلرباء يف العلوم الرتبوية والنفسية ويف طرائق التدريس
والقياس والتقويم ملحق (  ) 3من اجل ابداء ارائهم ومقرتحاهتم يف احلكم عىل

مدى صالحية فقرات االستبانة لقياس ما اعدت لقياسه  ،وقد اعتمد الباحثان
الفقرات التي حصلت عىل نسبة(  ) % 80فاكثر بوصف الفقرة صاحلة أو غري
صاحلة  ،وامللحق (  ) 4اخلاص باالستبانة النهائية يوضح ذلك .
ثبات االداة :
لكي يتحقق ﴍط الثبات يف االستبيان جيب أن يعطي النتائج نفسها يف حالة

تكرار تطبيقه عىل األفراد أنفسهم حتت ظروف مماثلة (القصيب  ، 1954 ،ص326

) لذا اعتمد الباحثان طريقة اعادة تطبيق االستبانة عىل العينة االستطالعية نفسها ،
وكانت املدة بني التطبيقني االول والثاﲏ اسبوعني  ،اذ اشار (  ) Adamsاىل ان املدة

الزمنية بني التطبيقني االول والثاﲏ لالداة جيب ان ال تقل عن اسبوعني وال تزيد عىل
٢٢٦

...

ثالثة اسابيع  ، )Adams،1960 ، p 60( .وقد استخدم الباحثان معامل ارتباط

بريسون إلجياد معامل الثبات وقد بلغت قيمة معامل ثبات االستبانة ( )0.82لعينة
املدرسني  ،واجلدول (  ) 4يبني ذلك .
جدول ( ) 4

العينة

جمال

االمتحانات
الطلبة

والتقويم

%0.80

جمال
الكتاب
املقرر
تدريسه

%0.85

جمال
طرائق
التدريس
%0.83

جمال
االدارة

جمال
الطلبة

واألﴍاف
%0.81

%0.86

جمال
الوسائل
التعليمية
% 0.82

املتوسط
العام
للمعامالت
% 0.826

رابعا  /التطبيق النهائي الداة البحث :
مدرسا
بعد التاكد من صدق االداة وثباهتا طبقت عىل عينة بلغت ()50
ً

ومدرسة من جمتمع البحث االساﳼ  ،وعىل النحو اآليت:

آ.يرشح الباحثان كيفية اإلجابة عىل كل معوق ضمن البدائل املتوفرة.
ب .توزع االستبانة لكل من املدرسني و املدرسات .
ج .يقوم الباحثان باإلجابة عىل استفسارات املدرسني و املدرسات وكيفية

اإلجابة عىل كل مشكلة.

د .ﲨعت االستبانات كاملة اي ( )50استبانة.
اما مفتاح االجابة فقد أعطيت أربع درجات إلجابة (عانيت دائام ) وثالث

درجات إلجابة (عانيت غالبا) ودرجتان إلجابة (عانيت أحيانا) ودرجة واحدة
٢٢٧

م  .سرمد أسدخان الدعمي

أ.م.د علي عبد الكريم آل رضا

ِ
أعان أبدا) ،وقبل املباﴍة بتصحيح
إلجابة (عانيت نادرا) أعطي صفر ًا إلجابة (مل

ورقة االستبانه لكل طالب جيري التأكد من إجابة فقرات موضوعية املستجيب-
املموهات-واللوايت يمثلن فكرة واحدة إذ يتحتم أن ال يتجاوز الفرق بني كل منهن
واألخرى الدرجة الواحدة فقط يف اإلجابة.
خامسا  /الوسائل اإلحصائية:
أ .معادلة كوبر ( )Cooperوقد استخدمت يف حساب صدق األداة (اتفاق

اخلرباء)

* 100

إذ أن :

Ag
Ag+Dg

=pa

 =Paنسبة االتفاق
 = Agعدد مرات االتفاق
 = Dgعدد مرات عدم االتفاق

()27.p،1974:Cooper

ب .معادلة فيرش حلساب درجة احلدة لكل واحدة من فقرات املعوقات .
ت + 4 ×1ت + 3 × 2ت + 2 × 3ت + 1 × 4ت × 5صفر

معادلة فيرش :درجة احلدة =
٢٢٨

تك

...

اذ متثل :
ت = 5تكرار االختيار (عانيت دائام).
ت = 4تكرار االختيار(عانيت غالبا).
ت = 3تكرار االختيار(عانيت أحيانا).
ت = 2تكرار االختيار (عانيت نادرا).
ت = 1تكرار االختيار ( مل ِ
أعان).
مج ت = جمموع التكرارات لالختيارات اخلمس )p330،1955:Yauch ( .
ج .حلساب الثبات استخدم معامل ارتباط بريسون املعادلة:
ر=
ن مج س ص – ( مج س ) ( مج ص )
}ن مج س ( – 2مج س  { 2 } ) 2ن مج ص ( – 2مج ص )2{2
اذ متثل :
( ر ) معامل ارتباط بريسون .
( ن ) عدد افرد العينة .

٢٢٩

م  .سرمد أسدخان الدعمي

أ.م.د علي عبد الكريم آل رضا

( س  ،ص ) قيم املتغريين  ( .البيايت  ، 1977 ،ص . ) 183
الفصل الرابع
عرض النتائج وتفسريها
الفقرات

4

15

4

44

3

2

3

-

-

3.82

5

-

-

3.81

2

1

-

3.8

عانيت دائام
46

2

2

-

-

3.88

افتقار املدرسة إىل
مكتبة خاصة به وان
وجدت فعدد املصادر
فيها قليل.

مل ِ
أعان

٢٣٠

عانيت غالبا

3

8

3

اهتامم الطالب باملادة
ينتهي بانتهاء االختبار

37

8

عانيت أحيانا

2

4

2

هدف االمتحانات هو
نجاح الطلبه

45

عانيت نادرا

1

1

1

صعوبة تقويم الطلبة
الختالف املعلومات
بني ثالث مواد

درجة احلدة

التسلسل يف االستبانة

التكرارات

الرتبة

ت

يقدم الباحثان يف هذا الفصل عرضا للنتائج وتفسريا هلا كام موضح يف أدناه :

...

5

2

5

اعتامد األسئلة
املوضوعية يف
االختبار.

45

4

1

-

-

3.78

6

27

6

7

13

7

ضعف مالئمة
الوسيلة التعليمية ان
وجدت مع املحتوى
الدراﳼ } قديمة-
تالفة {
افتقار املكتبات
للمصادر احلديثة التي
ﳛتاجها التدريﴘ يف
هذا التخصص

37

13

-

-

-

3.74

41

3

4

2

-

3.72

8

16

8

9

5

9

38

8

4

-

-

3.68

10

6

10

كثرة املفاهيم الواردة
يف الكتاب  ،ككثرة
السنني واألسامء
واألعامل.
أغلب األسئلة
الواردة يف الكتاب
املنهجي غريواضحة
املطلب

41

4

4

1

-

3.71

عدم حماسبة
املتكاسلني من الطلبة.

38

7

5

-

-

3.66

11

7

11

النظر لالختبار كونه
غاية للنجاح ال وسيلة
لتحصيل املعرفة

36

10

4

-

-

3.64

٢٣١

م  .سرمد أسدخان الدعمي

أ.م.د علي عبد الكريم آل رضا

12

14

12

الكتاب ال ﳛوي عىل
نصوص كافية تغطي
مفردات املنهج املقرر
تدريسه

39

5

4

2

-

3.62

13

11

13

14

29

14

كثرة مفردات الكتاب
املنهجي املقرر
تدريسه.

40

4

4

2

-

3.61

33

13

4

-

-

3.58

15

25

15

16

36

16

اقتصار الوسائل
التعليمية عىل السبورة
والطباشري.
اإلﴍاف يتقﴡ
األخطاء فقط.

35

9

5

1

-

3.56

33

11

6

-

-

3.54

17

3

17

41

4

5

-

-

3.52

18

24

18

34

8

7

1

-

3.5

19

12

19

40

5

4

1

-

3.48

20

10

20

33

7

9

1

-

3.44

٢٣٢

ضعف رغبة الطلبة يف
تعلم هذه املادة

ال وجود للثواب
والعقاب بالنسبة
للطلبة.

مفردات الكتاب
ال تعنى باملفردات
بشكل متوازن.

الكتاب ال يراعي
اﲡاهات الطلبة
وميوهلم.
صعوبة اغلب األسامء
واملصطلحات الواردة
يف الكتاب.

...

21

20

21

عدم توفر البحوث
اخلاصة
والتقارير
باملواد االجتامعية

35

6

4

5

-

3.42

22

21

22

23

22

23

27

16

5

2

-

3.37

24

37

24

أعداد الطلبة الكبرية
داخل الصف ﲡرب
املدرس عىل استعامل
املحاﴐة
أصبح مفهوم مراعاة
الفروق الفردية بني
الطلبة هو نجاحهم
بنظر املسؤولني.

26

17

7

-

-

3.38

31

9

6

4

-

3.34

25

34

25

26

31

26

عدم اكرتاث الطلبة
واهلهم بالتحضري
اليومي.
كثرة اعداد الطلبة
يف القاعة الدراسية
الواحدة

31

7

9

3

-

3.32

27

13

8

2

-

3.3

27

9

27

املادة املعروضة تفتقر

28

9

12

1

-

3.28

28

19

28

اعتامد التدريﴘ عىل
طريقة تدريس واحدة
( املحاﴐة فقط )

33

5

4

7

-

3.24

تأكيد اإلدارة عىل
ﴐورة االلتزام
بنسب النجاح.

للشواهد  ،خاصة
مادة الوطنية.

٢٣٣

أ.م.د علي عبد الكريم آل رضا

29

39

29

30

18

30

31

43

31

مطالبة بعض اإلدارة
بكتابة خطة يومية
تفصيلة ومطولة.
اغلب املادة العلمية
يف املنهج معروضة
بطريقة ال تراعي
قابليات الطلبة.

32

42

32

ضعف قابلية

33

17

33

34

38

34

35

33

35

٢٣٤

هتاون اإلدارة يف
حماسبة الطلبة
املتكاسلني.

اإلﴍاف يف أداء
واجباته.
عدم اغناء املادة
بالنصوص
التوضيحية
للمفردات.
قلة اطالع اإلﴍاف
عىل املصادر احلديثة
املتصلة باملوضوع
الدراﳼ.

قلة توجيه الطلبة
ملطالعة املصادر
اخلارجية

م  .سرمد أسدخان الدعمي

20

24

3

3

-

3.22

32

4

4

10

-

3.16

28

12

2

5

2

3.14

25

11

8

3

3

3.08

32

2

5

9

2

3.06

21

19

10

-

-

3.02

20

15

10

5

-

3.00

...

ضعف إمكانية مادة
الكتاب عىل خلق
عنرص التشويق داخل
قاعة املحاﴐة

36

23

36

37

40

37

38

41

38

39

32

39

40

26

40

قلة معلومات الطلبة
عن املواد االجتامعية

41

30

41

42

35

42

اعتقاد اغلب الطلبة
ان التدريﴘ هو
املصدر الوحيد
للمعلومات
ضعف قدرة الطلبة
عىل الربط بني املواد
االجتامعية واملوازنة
بينها

ضعف قدرة بعض
اإلدارات عىل
تفسري وتوضيح
التعليامت بيرس
وسهولة للمدرسني و
املدرسات
استعامل اإلﴍاف
واإلدارة مع املدرسني
و املدرسات الشدة
الزائدة.

قلة تفاعل الطلبة مع
الوسيلة التعليمية إن
وجدت.

17

16

5

12

-

2.96

20

16

9

1

4

2.94

21

9

12

8

-

2.86

15

13

18

4

-

2.78

13

12

18

7

-

2.62

12

10

19

8

1

2.48

11

9

17

9

4

2.28

٢٣٥

أ.م.د علي عبد الكريم آل رضا
43

28

43

عدم توفر التقنية
التعليمية احلديثة يف
تدريس املادة مثل
احلاسوب واالنرتنيت

10

م  .سرمد أسدخان الدعمي
11

16

8

5

2.26

ويالحﻆ من اجلدول السابق ما يايت :
حصلت الفقرة (صعوبة تقويم الطلبة الختالف املعلومات بني ثالث مواد) /

تسلسلها باالستبانة ( )1عىل املرتبة األوىل  ،بدرجة حدة ( )3.88ويرى الباحثان
ان سبب حصول هذه الفقرة عىل املرتبة األوىل التي هي ضمن جمال االمتحانات
والتقويم  ،ان معظم مدرﳼ و مدرسات عينة البحث جيدون مشكلة كبرية يف عمل

أسئلة متوازنة لثالث مواد وكيفية توزيعها ضمن( ﴍح  ،أو تعريف  ،أو تعليل
 ،ام مقارنة وهكذا ) وان كانت هذه املواد تصنف عىل اهنا اجتامعية إال ان فيها
اختالفات كبرية.

ب وردت الفقرة (هدف االمتحانات هو نجاح الطلبة / ).تسلسلها باالستبانة

()4عىل املرتبة الثانية  ،بدرجة حدة ( )3.82ويرجع الباحثان سبب حصول هذه

الفقرة عىل املرتبة الثانية والتي هي ضمن جمال االمتحانات والتقويم أيضا إىل أن

خوف املدرسني و املدرسات من تعرضهم للمساءلة بسبب انخفاض نسب النجاح

عن النسب املقررة يف املديرية العامة للرتبية  ،مما يدفعهم لتبسيط األسئلة بغض
النظر عن حتقيق الفائدة املرجوة من االمتحانات يف حصول الطلبة عىل الكم املعريف
املطلوب الحتياجاهتم.

٢٣٦

...

ج .حصلت الفقرة (اهتامم الطالب باملادة ينتهي بانتهاء االختبار)  /تسلسلها

باالستبانة ( ، )8باملرتبة الثالثة اذ بلغت درجة حدهتا(  ) 3.81والتي هي ضمن

جمال االمتحانات والتقويم أيضا  ،ويرجع الباحثان السبب إىل كون الطالب ال يفكر

بتحقيق فائدة من احلصول عىل الكم املعريف املطلوب الحتياجاته املستقبلية بل جيعل
نصب عينه اجتياز االمتحان فقط وبغض النظر عن األسلوب أو الطريقة .فالطالب
يرى أن االختبار بحد ذاته هو غاية الفهم واالستيعاب  ،وليس هو وسيلة ملعرفة ما
وصلت اليه العملية التدريسية.

د .جاءت الفقرة (افتقار املدرسة إىل مكتبة خاصة ﲠا وان وجدت فعدد املصادر

فيها قليل / ).تسلسلها باالستبانة ( )15بالتسلسل الرابع بدرجة حدة بلغت

( )3.8والتي هي من الكتاب املقرر تدريسه  ،إن املديرية العامة للرتبية ال ترى
فائدة يف اغناء املكتبة املدرسية بالكتب خاصة التي تعود بالنفع عىل املدرس كوهنا

تلزمه بمنهج حمدد يمنع اخلروج عليه أو الزيادة ألن عليه االلتزام باملنهج املقرر

املعتمد عىل املصادر القديمة السابقة .

ه .وردت الفقرة (اعتامد األسئلة املوضوعية يف االختبار)  /تسلسلها باالستبانة

( )2باملرتبة اخلامسة بدرجة حدة (  ) 3.78والتي هي ضمن جمال االمتحانات
والتقويم  ،ويرجع الباحثان السبب هو التعليامت التي تفرضها املديرية العامة
للرتبية التي حتاول اعتامد هذا النمط من األسئلة  ،كون مرشفيها يرون ان املدرس
او املدرسه شخص قليل املوضوعية يف تصحيح اوراق االختبار ،واهنم غالبا ما

يصفون املدرس بانه مزاجي التصحيح  ،وهكذا يعملون عىل ﲡاوز هذه الثغرة

باعتامد االسئلة املوضوعية.

٢٣٧

أ.م.د علي عبد الكريم آل رضا

م  .سرمد أسدخان الدعمي

و .جاءت الفقرة (ضعف مالءمة الوسيلة التعليمية ان وجدت مع املحتوى

الدراﳼ } قديمة -تالفة {)  /تسلسلها باالستبانة ( )27باملرتبة السادسة بدرجة
حدة بلغت (  ) 3.74يعود السبب يف ذلك إىل عدم ﲡديد الوسائل وخاصة

اخلرائط يف املدارس املتوسطة  ،مما جيعل املدرس امام مشكلة حقيقية خاصة وأن
أكثر احلدود السياسية للدول قد تبدلت.

ز .وردت الفقرة (افتقار املكتبات للمصادر احلديثة التي ﳛتاجها التدريﴘ

يف هذا التخصص  / ).تسلسلها باالستبانة ( )13باملرتبة السابعة بدرجة حدة

( )3.72والتي هي ضمن جمال مشكالت جمال الكتاب املقرر تدريسه  ،ويرجع
الباحثان ذلك اىل عدم اهتامم املديرية العامة للرتبية باملكتبة املدرسية وبام حتتويه من

كتب قد ﳛتاجها املدرس او املدرسة يف تطوير إمكانياته  ،هذا فضال عن أن آخر
ما يمكن يسأل عنه اإلﴍاف اإلداري أو الرتبوي عند زيارة املدرسة هو املكتبة أو

إمكانية تطويرها.

ح  .جاءت الفقرة (كثرة املفاهيم الواردة يف الكتاب  ،ككثرة السنني واألسامء

واألعامل / ).تسلسلها باالستبانة ( )16باملرتبة الثامنة بدرجة حدة بلغت ()3.71
والتي هي ضمن جمال مشكالت جمال الكتاب املقرر تدريسه ،ويرى الباحثان أن

السبب يف ذلك هو حماولة مؤلفي كتب املواد االجتامعية لالول املتوسط تغطية أكرب

قدر من املعلومات يف مساحة صغرية  ،مما جيعل املدرسني أمام مشكلة توضيح هذه
املفاهيم وما ارتبط ﲠا .

ط .حصلت الفقرة (أغلب األسئلة الواردة يف الكتاب املنهجي غري واضحة

املطلب)  /تسلسلها باالستبانة ( )5عىل املرتبة التاسعة بدرجة حدة بلغت ()3.68
٢٣٨

...

والتي هي ضمن جمال االمتحانات والتقويم إال اهنا ترتبط بالفقرة التي سبقتها ،

وهو استعجال مؤلفي كتب املواد االجتامعية لالول املتوسط وحماولة حشو الكتب

بكل ما يمكنهم  ،وهم عىل الرغم مما ﳛملون من مؤهالت علمية عالية إال اهنم
بعيدون عن التامس املباﴍ بطلبة املرحلة املتوسطة .

ي .وردت الفقرة (عدم حماسبة املتكاسلني من الطلبة / ).تسلسلها باالستبانة

()6عىل املرتبة العاﴍة بدرجة حدة مقدارها ( )3.66ويرجع الباحثان ذلك اىل
التعليامت التي تفرضها املديرية العامة للرتبية عىل املدرسني و املدرسات ،والتي
حتاول تطبيق النظريات احلديثة يف الرتبية من جانب  ،ومن جانب آخر عدم استثارة
الطلبة أو أولياء أمورهم هذا فضال عن نسب النجاح املفروض حتقيقها عىل املدرس

 ،إذ نجد أنه قد توفر للطالب اخلامل واملشاكس ما جيعله يتامدى يف ﲬوله وانرصافه

عن املثابرة و اجلدية الالزمة لتحقيق النجاح  ،وهذا يدفع االخرين ليحذو حذوه يف
عدم املباالة  ،ما دامت النتيجة واحدة والنجاح آت ال شك فيه.

٢٣٩

أ.م.د علي عبد الكريم آل رضا

م  .سرمد أسدخان الدعمي

الفصل اخلامس  /االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات
 االستنتاجات .بعد ان اكمل الباحثان اجراءات بحثهام وعرض النتائج وتفسريها توصال

اىل االستنتاجات االتية :

آ .بلغت اعىل درجة حدة يف فقرات املجاالت الست الستبانة البحث()3.88

يف فقرة (صعوبة تقويم الطلبة الختالف املعلومات بني ثالث مواد) يف جمال
االمتحانات والتقويم.

ب .بلغت اوطأ درجة حدة يف فقرات املجاالت الست الستبانة البحث (

 ) 2.26يف فقرة (عدم توفر التقنية التعليمية احلديثة يف تدريس املادة مثل احلاسوب
واالنرتنيت) يف جمال الوسائل التعليمية .

ج .ﲡىل من البحث العديد من املشكالت املهمة التي يعاﲏ منها املدرسون و

املدرسات عينة البحث كان من اﳘها عىل سبيل املثال ال احلرص (اإلﴍاف يتقﴡ

األخطاء فقط.).

د .عدم توفر مكتبة علمية حديثة خاصة باملواد االجتامعية.
هـ .غياب عنرص التشويق غيا ًبا ملحو ًظا من املواد االجتامعية وهذا ما اظهرته

استجابات املدرسني و املدرسات (عينة البحث).

٢٤٠

...

التوصيات .
يف ضوء النتائج التي توصل اليها البحث احلايل يوﴆ الباحثان باآليت :
آ .االهتامم باملدرسني و املدرسات وتشجيعهم عىل عمل بحوث وتقارير وخاصة

من االنرتنيت لالطالع عىل آخر التطورات واملستجدات العلمية يف جمال ﲣصصهم .
ب .االهتامم قدر االمكان بمبدا الفروق الفردية ملا له من اثر كبري يف حتفيز الطلبة

عىل املشاركة وحتقيق الفهم داخل قاعة الدرس.

ج .انشاء مكتبة حديثة علمية يف املديرية العامة للرتبية تتوفر فيها مصادر ﲡمع

بني القديم واحلديث كي يطلع املدرسون و املدرسات عليها .

د .اعادة النظر باعداد الطلبة داخل القاعة الواحدة الهنا تشكل عائقا مهام لعمل

املدرس والطالب عىل حد سواء ،وهذا ما اظهرته نتائج الدراسة.

هـ .اعتامد اخلارطة االختبارية لتشمل كافة مفردات املنهج يف عمل االسئلة

الشهرية واالهتامم بتنويع االسئلة.
املقرتحات .

يف ضوء نتائج الدراسة اقرتح الباحثان االيت :
آ .اجراء دراسة مماثلة للدراسة احلالية ولكن لتعرف الفروق بني املعلمني

واملعلامت يف املشكالت التي تواجههم يف تدريس مادة العلوم للصف الثاﲏ املتوسط .
ب .اجراء دراسة مماثلة للدراسة احلالية عىل مواد أخر يف املدارس االبتدائية ،

وذلك ملقارنتها مع مشكالت تدريس هذه املادة مع املواد االخر .

٢٤١
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أوال .املصادر العربية:
القران الكريم
ابن منظور  ،ﲨال الدين حممد بن مكرم األنصاري ( )1968لسان العرب املحيط
.1
،ج ،1عن دار لسان العرب ،بريوت .
البيايت ،عبد اجلبار توفيق  ،وزكريا اثناسيوس ( )1977االحصاء الوصفي واالستداليل
.2
يف الرتبية وعلم النفس  ،بغداد .
مدرس القرن احلادي والعرشين الف ّعال املهارات
.3
جابر ،جابر عبد احلميد(ّ )2000
يب للطباعة والنرش ،مرص.
والتنمية املهن ّية ،ط ،1دار الفكر العر ّ

بني خليف  ،عيسى ( ، )2012مشكالت تدريس التاريخ لطلبة الصف الثامن
.4
االساﳼ يف حمافظة الزرقاء من وجهة نظر املعلمني ،رسالة ماجستري غري منشورة  ،الزرقاء ،
االردن
داود  ،عزيز حنا  ،وانور حسني عبد الرﲪن ( )1990مناهج البحث الرتبوي يف الرتبية
.5
وعلم النفس  ،وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  ،جامعة بغداد  ،كلية الرتبية ( ابن رشد
،العراق .
اخلرجيني .مطبعة
.6
ّ
الراوي ( ،)1999مسارع .مشكالت الرسوب يف الثانو ّيات ومصري ّ
العاﲏ ،بغداد.
ّ

السيد ،جيهان كامل حممد وعبد احلميد( ، )2007صربي :إسرتاتيجيات حديثة
.7
لتدريس الدراسات االجتامعية داخل الصف الدراﳼ ،ط ،1دار الكتاب للنرش والتوزيع،
عامن ،األردن.،

شحادة  ،رنني أﲪد صالح ( )2012درجة املشكالت التي تواجه معلمي املدارس
.8
احلكومية األساسية املختلطة يف شامل الضفة الغربية جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات
العليا ،فلسطني.
فان دالني ،ديوبولد ( )1985مناهج يف الرتبية وعلم النفس ،حممد نبيل واخرين ،ط 3
.9
 ،مكتبة االنجلو مرصية  ،مرص .

٢٤٢

...

املسرية للنرش والتوزيع ،عامن األردن.

 .10الفتالوي  ،عيل تركي () 2012
املشكالت التي تواجه طلبــة جامعة كربالء
ﺛانيا  :املصادر االﺟنبية :
من وجهة نظرهم  ،جملة الباحث العدد الثاﲏ
ترشين الثاﲏ كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية17. Adams ، Georgias. Mua- -
surement and Evaluation in
جامعة كربالء.
Education ، Psychogy and Gniالكندري  ،عبد اهلل عبد الرﲪن ،
.11
danceinehart and Winton Now
وحممد اﲪد الدايم ( )1988املنهجية العلمية
York 1960.
يف البحوث الرتبوية واالجتامعية ،ط ،2
مطبعة ذات السالسل  ،الكويت.
(18.Cooper، John . D. )1974
 .12النجار  ،رمضان سامل  :التعليم Measurement and Analysis of
الثانوي املعارص ،ط ، 1دار املسرية للنرش Behavioura Techniques، Ohio،-
Columbus،Charles. E،Merrill
والتوزيع  ،عامن ،األردن 0)2009(،
 .13نجار ،فريد جربائيل؛آخرون 19.Guilford، J.p.) 1956(:
( )1980قاموس الرتبية وعلم النفس Fundamental statistics in psy-
الرتبوي  ،اجلامعة األمريكية  ،بريوت.
chology an Education ythed .n

 .14نايف ،عزيز كاظم  ،وكاظم ،حسن 20.Yauch ، W. A. et al.
حممد()2011اﲡاهات ومعوقات استخدام )1955(: The Beginning Teacher.
احلاسب اآليل يف التدريس لدى مدرﳼ
N . Y: Holt.
التاريخ يف حمافظة كربالء املقدسة ،جملة
الباحث العدد الثاﲏ ترشين الثاﲏ كلية الرتبية 21-Taylor، - Rupert.)2009(.
No issue، no problem? Co-in
للعلوم اإلنسانية-جامعة كربالء.
dutch secondary physical ed .15معلوف ،يوسف ( )1965املنجد يف
ucation during the twentieth
العلوم واللغة  ،ط( ، )18املطبعة الكاثوليكية
century. Gender and Educa ،بريوت .
tion. 25،)3(،
 .16ملحم  ،سامي حممد ()2010
مناهج البحث يف الرتبية وعلم ،ط ،6دار
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املالحق /
ملحق (  ) 1استبانه السؤال املفتوح
جامعة كربالء
كلية الرتبية العلوم اإلنسانية
قسم العلوم الرتبوية النفسية
م  /السؤال املفتوح
اخي املدرس ..اختي املدرسة..
حتية طيبة :
يروم الباحثان اجراء بحثهام املوسوم (املشكالت التي تواجه املدرسني و

املدرسات عند تدريس املواد االجتامعية للصف االول املتوسط من وجهة نظرهم

يف مديرية تربية حمافظة كربالء املقدسة (املركز)) .وقدر تعلق املوضوع بكم لذلك
وجه الباحثان اليكم السؤال ادناه راجيا منكم اإلجابة عنه بكل دقة وموضوعية
خدمة لعلم والتعليم وتقبلوا شكر الباحثني وامتناهنام .

س  /ما املشكالت* التي تواجهكم يف تدريس املواد االجتامعية للصف
االول املتوسط من وجهة نظركم ؟

 .1مشكالت جمال االمتحانات والتقويم .

٢٤٤

...

 .2مشكالت جمال الكتاب املقرر تدريسه .
 .3مشكالت جمال طرائق التدريس واساليبها .
 .4مشكالت جمال الطلبة .
 .5مشكالت جمال التدريسيني .
 .6مشكالت جمال الوسائل التعليمية .

الباحثان
* املشكالت هي :مسائل او قضايا او مواقف فيها لبس او عدم وضوح او

شعور بعدم االطمئنان يعرتض اداء املدرسني و املدرسات يف اثناء تدريسهم املواد
االجتامعية للصف االول املتوسط

٢٤٥
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ملحق (  ) 2استبانة اخلرباء واملحكمني
جامعة كربالء
كلية الرتبية للعلوم االنسانية
قسم العلوم الرتبوية النفسية
االستاذ الفاضل ----------------------------------
 --املحرتم .

السالم عليكم ورﲪة اهلل وبركاته ...
يروم الباحثان اجراء دراسة بعنوان (املشكالت التي تواجه املدرسني و

املدرسات عند تدريس املواد االجتامعية للصف االول املتوسط من وجهة نظرهم

يف مديرية تربية حمافظة كربالء املقدسة (املركز)) ونظرا ملا تتمتعون به من خربة
ودراية علمية لذا توجه اليكم الباحثان ﲠذه االستبانة راجني منكم االجابة عن
فقراهتا بوضع عالمة (  ) \/للبدائل الثالثة املعطاة وهي(صاحلة) و( حتتاج اىل

تعديل ) و(غري صاحلة) واذا كانت لديكم اضافات فالرجاء وضعها يف هناية كل
جمال وتقبلوا شكر الباحثني وتقديرﳘا .

* املشكالت هي :مسائل او قضايا او مواقف فيها لبس او عدم وضوح او

شعور بعدم االطمئنان يعرتض اداء املدرسني و املدرسات يف اثناء تدريسهم املواد
االجتامعية للصف االول املتوسط

الباحثان
٢٤٦

...

3
4
5
6
7
8
9

غري صاحلة

2

اعتامد األسئلة املوضوعية يف
االختبار.

مناسب

1

صعوبة تقويم الطلبة
الختالف املعلومات بني
ثالث مواد

غري مناسب

ت

الفقرات

مدى
الفقرات
صاحلة

صالحية

املجال

التعديل

 .1مشكالت جمال االمتحانات والتقويم .

ال وجود للثواب والعقاب
بالنسبة للطلبة.
هدف االمتحانات هو نجاح
الطلبة.

أغلب األسئلة الواردة يف
الكتاب املنهجي غريواضحة
املطلب
عدم حماسبة املتكاسلني من
الطلبة.
النظر لالختبار كونه غاية
للنجاح ال وسيلة لتحصيل
املعرفة

اهتامم الطالب باملادة ينتهي
بانتهاء االختبار
املادة املعروضة تفتقر للشواهد
 ،خاصة مادة الوطنية.

٢٤٧

صاحلة
2
3
4
5
6
7
8
9

الكتاب ال يراعي اﲡاهات الطلبة وميوهلم .
افتقار املكتبات للمصادر احلديثة التي ﳛتاجها
التدريﴘ يف هذا التخصص
الكتاب ال ﳛوي عىل نصوص كافية تغطي
مفردات املنهج املقرر تدريسه
افتقار املدرسة اىل مكتبة خاصة به وان وجدت
فعدد املصادر فيها قليل.
كثرة املفاهيم الواردة يف الكتاب  ،ككثرة السنني
واألسامء واالعامل.
عدم اغناء املادة بالنصوص التوضيحية
للمفردات.
اغلب املادة العلمية يف املنهج معروضة بطريقة
ال تراعي قابليات الطلبة.

٢٤٨

غري صاحلة

1

صعوبة اغلب األسامء واملصطلحات الواردة يف
الكتاب.
كثرة مفردات الكتاب املنهجي املقرر تدريسه.

مناسب

ت

الفقرات

مدى صالحية
الفقرات

املجال
غري مناسب

 .2مشكالت جمال الكتاب املقرر تدريسه .

التعديل
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...

صاحلة
5

ضعف إمكانية مادة الكتاب عىل خلق عنرص
التشويق داخل قاعة املحاﴐة

4

اصبح مفهوم مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة
هو نجاحهم بنظر املسؤولني.

مفردات الكتاب ال تعنى باملفردات بشكل
متوازن.

صاحلة

غري صاحلة

1

اقتصار الوسائل التعليمية عىل
السبورة والطباشري.

مناسب

ت

الفقرات

مدى
الفقرات

صالحية

املجال
غري مناسب

 .4مشكالت جمال الوسائل التعليمية .

التعديل

6

غري صاحلة

3

اعداد الطلبة الكبرية داخل الصف ﲡرب املدرس
عىل استعامل املحاﴐة

2

عدم توفر البحوث والتقارير اخلاصة باملواد
االجتامعية

مناسب

1

اعتامد التدريﴘ عىل طريقة تدريس واحدة (
املحاﴐة فقط )

مدى صالحية
الفقرات

غري مناسب

ت

الفقرات

املجال

التعديل

 .3مشكالت جمال طرائق التدريس واساليبها .

٢٤٩
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2

قلة تفاعل الطلبة مع الوسيلة
التعليمية إن وجدت.

5

عدم توفر التقنية التعليمية احلديثة
يف تدريس املادة مثل احلاسوب
واالنرتنيت

ضعف مالءمة الوسيلة التعليمية
ان وجدت مع املحتوى الدراﳼ
} قديمة -تالفة {

صاحلة
3
4
5
6
7

ضعف قدرة الطلبة عىل الربط بني املواد االجتامعيه
واملوازنة بينها

 .6مشكالت جمال اإلدارة واالﴍاف .

٢٥٠

غري صاحلة

1
2

ضعف رغبة الطلبة يف تعلم هذه املادة
اعتقاد اغلب الطلبة ان التدريﴘ هو املصدر
الوحيد للمعلومات
كثرة اعداد الطلبة يف القاعة الدراسية الواحدة
قلة معلومات الطلبة عن املواد االجتامعية
قلة توجيه الطلبة ملطالعة املصادر اخلارجية
عدم اكرتاث الطلبة واهلهم بالتحضري اليومي.

مناسب

ت

الفقرات

مدى صالحية
الفقرات

املجال
غري مناسب

..5مشكالت جمال الطلبة .

التعديل

4
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صاحلة
5

6
7
8

غري صاحلة

4

مطالبة بعض اإلدارة بكتابة خطة
يومية تفصيلة ومطولة.
ضعف قدرة بعض اإلدارات
عىل تفسري وتوضيح التعليامت
بيرس وسهولة للمدرسني و
املدرسات.
استعامل اإلﴍاف واإلدارة
الشدة الزائدة مع املدرسني و
املدرسات
ضعف قابلية اإلﴍاف يف أداء
واجباته.
هتاون اإلدارة يف حماسبة الطلبة
املتكاسلني.

3

مناسب

1
2

اإلﴍاف يتقﴡ األخطاء فقط.
تأكيد اإلدارة ﴐورة االلتزام
بنسب النجاح.

غري مناسب

ت

الفقرات

صالحية

التعديل

مدى
الفقرات

املجال

قلة اطالع اإلﴍاف عىل املصادر
احلديثة املتصلة باملوضوع
الدراﳼ.

ملحق (  ) 3االستبانة
أخي املدرس..أختي املدرسة..
حتية طيبة …
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يروم الباحثان اجراء دراسة بعنوان (املشكالت التي تواجه املدرسني و

املدرسات عند تدريس املواد االجتامعية للصف االول املتوسط من وجهة نظرهم يف

مديرية تربية حمافظة كربالء املقدسة (املركز)) وعىل قدر تعلق املوضوع بكم يرجو
الباحثان منكم االجابة عىل فقرات االستبانة املوضوعة بني ايديكم بوضع عالمة

(  ) \/ازاء كل فقرة من فقرات االستبانة علام ان البدائل املعطاة هي من النوع

اخلامﳼ وعىل النحو االيت (عانيت دائام) و (عانيت غالبا) (عانيت أحيانا) (عانيت
ِ
أعان)  ،وقد عرفت املشكالت باهنا :مسائل او قضايا او مواقف فيها
نادرا) و (مل

لبس أو عدم وضوح او شعور بعدم االطمئنان تعرتض اداء املدرسني و املدرسات
عند تدريس املواد االجتامعية للصف االول املتوسط ....وتقبلوا شكر الباحثني
وتقديرﳘا.

الباحثان

اجلنس :

واليك مثاالً يوضح املطلوب :

إذا وضعت عالمة } √{ أسفل عبارة } نعم { فيعني ذلك أن رأيك يتفق متام ًا
مع الفقرة
عانيت
دائام

عانيت
غالبا

عانيت
أحيانا

٢٥٢

عانيت
نادرا

اشعر أن الدراسة
مهمة حليايت
العملية .

/

مل أعان

الفقرة

...

5

6
7

8
9
10

عانيت
دائام

4

عانيت
غالبا

3

عانيت
أحيانا

2

عانيت
نادرا

1

صعوبة تقويم الطلبة
الختالف املعلومات
بني ثالث مواد
اعتامد األسئلة
املوضوعية يف
االختبار.
ال وجود للثواب
والعقاب بالنسبة
للطلبة.

مل أعان

ت

الفقرات

هدف االمتحانات
هو نجاح الطلبة.
أغلب األسئلة
الواردة يف الكتاب
املنهجي غري واضحة
املطلب

عدم حماسبة
املتكاسلني من
الطلبة.
النظر لالختبار
كونه غاية للنجاح
ال وسيلة لتحصيل
املعرفة
اهتامم الطالب
باملادة ينتهي بانتهاء
االختبار
املادة املعروضة تفتقر
للشواهد  ،خاصة
مادة الوطنية.
صعوبة اغلب األسامء
واملصطلحات
الواردة يف الكتاب.

٢٥٣

أ.م.د علي عبد الكريم آل رضا

16

17

عدم اغناء املادة
بالنصوص
التوضيحية
للمفردات.

٢٥٤

عانيت
دائام

18

اغلب املادة العلمية
يف املنهج معروضة
بطريقة ال تراعي
قابليات التالميذ.

14

الكتاب ال ﳛوي عىل
نصوص كافية تغطي
مفردات املنهج املقرر
تدريسه

عانيت
غالبا

15

افتقار املدرسة اىل
مكتبة خاصة به
وان وجدت فعدد
املصادر فيها قليل.
كثرة املفاهيم الواردة
يف الكتاب  ،ككثرة
السنني واألسامء
واالعامل.

13

عانيت
أحيانا

12

الكتاب ال يراعي
اﲡاهات الطلبة
وميوهلم.
افتقار املكتبات
للمصادر احلديثة
التي ﳛتاجها
التدريﴘ يف هذا
التخصص

عانيت
نادرا

11

كثرة مفردات الكتاب
املنهجي املقرر
تدريسه.

مل أعان

ت

الفقرات

م  .سرمد أسدخان الدعمي

...

23

24

26

عانيت
دائام

22

عانيت
غالبا

21

عانيت
أحيانا

25

اقتصار الوسائل
التعليمية عىل
السبورة والطباشري.
قلة تفاعل الطلبة مع
الوسيلة التعليمية إن
وجدت.

20

عانيت
نادرا

19

اعتامد التدريﴘ عىل
طريقة تدريس واحدة
( املحاﴐة فقط )
عدم توفر البحوث
والتقارير اخلاصة
باملواد االجتامعية.
اعداد الطلبة الكبرية
داخل الصف ﲡرب
املعلم عىل استعامل
املحاﴐة
اصبح مفهوم مراعاة
الفروق الفردية بني
الطلبة هو نجاحهم
بنظر املسؤولني.
ضعف إمكانية مادة
الكتاب عىل خلق
عنرص التشويق داخل
قاعة املحاﴐة

مل أعان

ت

الفقرات

مفردات الكتاب
ال تعنى باملفردات
بشكل متوازن.

٢٥٥

أ.م.د علي عبد الكريم آل رضا

31
32
33
34

كثرة اعداد الطلبة
يف القاعة الدراسية
الواحدة
قلة معلومات الطلبة
عن املواد االجتامعية
قلة توجيه الطلبة
ملطالعة املصادر
اخلارجية
عدم اكرتاث الطلبة
واهلهم بالتحضري
اليومي.

٢٥٦

عانيت
دائام

30

اعتقاد اغلب الطلبة
ان التدريﴘ هو
املصدر الوحيد
للمعلومات

عانيت
غالبا

29

عانيت
أحيانا

28

عانيت
نادرا

27

ضعف مالءمة
الوسيلة التعليمية ان
وجدت مع املحتوى
الدراﳼ } قديمة-
تالفة {
عدم توفر التقنية
التعليمية احلديثة
يف تدريس املادة
مثل احلاسوب
واالنرتنيت
ضعف رغبة الطلبة
يف تعلم هذه املادة

مل أعان

ت

الفقرات

م  .سرمد أسدخان الدعمي

...

40

41

42

عانيت
دائام

39

عانيت
غالبا

37

عانيت
أحيانا

38

قلة اطالع اإلﴍاف
عىل املصادر احلديثة
املتصلة باملوضوع
الدراﳼ.
مطالبة بعض اإلدارة
بكتابة خطة يومية
تفصيلة ومطولة.
ضعف قدرة بعض
اإلدارات عىل
تفسري وتوضيح
التعليامت بيرس
وسهولة للمدرسني و
املدرسات.
استعامل اإلﴍاف
واإلدارة الشدة
الزائدة مع املدرسني
و املدرسات.

36

عانيت
نادرا

35

ضعف قدرة الطلبة
عىل الربط بني املواد
االجتامعية واملوازنة
بينها
اإلﴍاف يتقﴡ
األخطاء فقط.

مل أعان

ت

الفقرات

تأكيد اإلدارة ﴐورة
االلتزام بنسب
النجاح.

ضعف قابلية
اإلﴍاف يف أداء
واجباته.

٢٥٧

أ.م.د علي عبد الكريم آل رضا
عانيت
دائام

عانيت
غالبا

عانيت
أحيانا

٢٥٨

عانيت
نادرا

43

هتاون اإلدارة يف
حماسبة الطلبة
املتكاسلني.

مل أعان

ت

الفقرات

م  .سرمد أسدخان الدعمي

