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الممخص:

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى معوقات تدريس مواد العموم االجتماعية بالمرحمة األساسية

العميا ( )10-8من وجية نظر معممييا ومشرفييا في محافظة الخميل .وبالتحديد حاولت الدراسة اإلجابة
عن األسئمة اآلتية:

 .1ما أىم معوقات تعميم مواد العموم االجتماعية من وجية نظر معممييا ومشرفييا؟
 .2ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (05 = αو )0بين متوسطات تقديرات أفراد عينة
الدراسة لمعوقات تعميم المواد االجتماعية من وجية نظر معممييا ومشرفييا تعزى إلى متغيرات:

المديرية ،الوظيفة ،الجنس ،والمؤىل العممي ،التخصص ،وسنوات الخبرة؟
 ،وتم التحقق من صدقيا وثباتيا

وطو ار استبانة لجمع البيانات
استخدم الباحثان المنيج الوصفيّ ،
تكون
بالطرق التربوية واإلحصائية المناسبة ،حيث بمغت قيمة معامل الثبات كرونباخ الفا (92وّ .)0
مجتمع الدراسة من جميع معممي ومعممات مواد العموم االجتماعية ومشرفييا ومشرفاتيا في المدارس
التابعة لمديريات التربية والتعميم الحكومية بمحافظة الخميل :جنوب الخميل ،الخميل ،وشمال الخميل،
وعددىم حوالي (  )300معمماً ومعممة  ،و( )7مشرفين ومشرفات ،طُّبقت الدراسة على عينة تكونت من
( )104معمماً ومعممة ،وجميع المشرفين والمشرفات في ىذه المديريات.

أظيرت نتائج الد ارسـة أن معوقات تدريس مواد العموم االجتماعية بالمرحمة األسـاسية العميا ( )10-8

في محافظة الخميل جاءت بدرجة متوسطة ( لمدرجة الكمية) وبمتوسط حسابي مقداره ( 54و )3وفق
مقياس ليكرت الخماسـي ،كما أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى

(= α

05و )0بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير المديرية لصالح مديريتي شمال الخميل
وجنوب الخميل مقابل الخميل ،و لمتغير الوظيفة لصالح المشرفين ،ولمتغير التخصص لصالح تخصص

الجغرافيا مقابل االجتماعيات ،وأنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير الجنس أو الخبرة

أو المؤىل العممي.
وأشارت النتائج أيضا إلى أن المعيقات في مجال الطالب كانت بدرجة عالية وبمتوسط حسابي
(87و ،)3تمييا المعيقات في مجال كتب المواد االجتماعية حيث كانت بدرجة عالية أيضا وبمتوسط
حسابي (74و ،)3وفي مجال اإلدارة واإلشراف التربوي بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي ( 57و ،)3وفي

مجال المعممين بدرجة متوسطة أيضا وبمتوسط حسابي (
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24و ،)3وفي مجال طرق التدريس بدرجة

متوسطة أيضا وبمتوسط حسابي (92و .)2وكانت أبرز المعيقات في مجال الطالب ىي ضعف متابعة
أولياء األمور لتعمم أبنائيم وعدم التزام الطمبة بالجدية في التعمم واكتظاظ الصفوف بالطمبة ،وفي مجال
المعمم كان أبرزىا عدم وجود نظام حوافز لممعممين وكثرة األعباء المطموبة من المعمم وتركيز المعممين
عمى المادة الدراسية دون االىتمام بتطبيقاتيا العممية ،وفي مجال اإلدارة واإلشراف التربوي كان أبرزىا

اعتقاد اإلدارة المدرسية بسيولة تدريس مواد العموم االجتماعية من قبل غير المتخصصين بيا واعتبارىا
مواد ثانوية والقوانين والتعميمات الرسمية التي تحد من حرية المعمم ،وفي مجال الكتب كان أبرزىا عدم
مالءمة تقسيم العالمة عمى مواد العموم االجتماعية وتعدد كتب المواد االجتماعية ،وفي مجال طرق
التدريس كان أبرزىا عدم إعداد المعمم الستخدام الطرق الحديثة وضعف قدرة المعممين عمى إنتاج

واستخدام الوسائل التعميمية وعدم التنويع في طرق تدريس المواد االجتماعية.

أوصت الدراسة بتوثيق العالقة بين المدرسة وأولياء األمور لتفعيل متابعتيم ألبنائيم ،وتخفيف األعباء
الممقاة عمى عاتق معمم العموم االجتماعية ،وتفعيل نظام حوافز ومكافآت لممعممين ،واالىتمام بالتطبيق
العممي ليذه المواد ،واعادة النظر في بنية كتب المواد االجتماعية وكيفية تقسيم العالمة عمى فروعيا،
واالىتمام بإعداد المعمم قبل الخدمة بالتعاون مع الجامعات ،وتدريبو أثناء الخدمة عمى استخدام الطرق

الحديثة والتنويع فييا وتفعيل استخدام الوسائل التعميمية في تعميم ىذه المواد وحث المعممين عمى
االىتمام بالتطبيقات العممية لمواد العموم االجتماعية.

اقترحت الدراسة إجراء دراسات مشابية حول المعيقات في مراحل دراسية أخرى ،ودراسات حول
المعيقات في مجال استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة في تعميم المواد االجتماعية ،ودراسات أخرى
حول ىذه المعيقات من وجية نظر المديرين واجراء دراسات تقويمية لبرامج إعداد معمم مواد العموم

االجتماعية في الجامعات .
Obstacles to teaching Social Sciences in the basic stage education (8-10) from the
viewpoint of teachers and educational supervisors in the directorates of
education in Hebron.
Dr. Adel Fawarah
Sara Shawer
Directorate of Education – North Hebron
This study aimed to identify obstacles to teaching Social Sciences in the basic stage
education (8-10) from the viewpoint of teachers and educational supervisors in the
directorates of education in Hebron. The study specifically attempted to answer the
following questions:
1. What are the main obstacles to teaching social sciences from the perspective
?of teachers and educational supervisors
= 2. Are there significant statistical differences at the level of indication (α
0.05)among the estimates of sample study individuals concerning to obstacles
of teaching social sciences from the perspective of teachers and educational
supervisors based on the variables: the directorate, the job, the gender, the
?scientific qualification, the specialization, and the years of experience
The researchers used questionnaire, validated through Cronbach’s alpha reliability
coefficient reached (0.92).
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The study population is formed by all teachers of social sciences and supervisors in
the directorates of education in Hebron, counting roughly (300) teachers and (7)
supervisors. The study was applied to a sample consisting of (104) teachers and all
supervisors in these directorates.
The results showed that obstacles to teaching social sciences were moderate, with an
average account (3.54) according to the five-point Likert scale measure. There were
no statistically significant differences based on the variable of the gender, experience
or scientific qualifications.
The results also indicated that obstacles relating to students were high, with average
of (3.87), followed by those relating to the text books, with average of (3.74), and
those relating to the management and supervision were moderate, with average of
(3.57), and those relating to the teachers and teaching methods were also moderates,
with average of, respectively (3.24) and (2.92).
The study documented the relationship between school and parents in order to initiate
follow up on there children, ease the burden on social teachers and establish a rewards
and incentives system of them, give importance to the practical application of the
subject, review the structure of text books social sciences and the grade division
system across its branches, give importance to the preparation of pre-service teachers
in collaboration with universities, provide in-service training in the use of modern
methods and its divers elements, and the effective use of teaching aids for the course.

:المقدمة
تعتبر التربية عممية اجتماعية تشتق أىدافيا من ثقافة المجتمع وفمسفتو ومن حاجات أفراده الذين

.تتعيد بالعمل عمى تعايشيم مع المجتمع واالستفادة منو

ت وتنمية صفاتو

وتيدف ىذه التربية إلى تنمية الفرد بجميع جوانبو من خالل إلمامو بالمعموما

 والقدرة عمى استخدام، واكسابو القدرة عمى فيم ما يدور حولو،الشخصية والجسمية والنفسية واالجتماعية
. ما لديو من معمومات في اإللمام بمتطمبات الحياة ومواجية أحداثيا
 وتحديد كيفية تقديم ىذه،ومن ىنا فإن التربية تسعى دائما إلى تحديد ما ينبغي تقديمو لألجيال الناشئة

 لذا يتحتم عمى واضعي المناىج تحديد الخبرات التربوية التي سيتم تقديميا،المعمومات والميارات وغيرىا

 ىذا التحديد ليذه الخبرات التي ستتضمنيا المناىج يرتبط ارتباطا وثيقا بتحديد،لمطمبة من خالل المدرسة
وبناء عمى ذلك تعرف التربية عمى أنيا إعداد
. الكيفية التي سيتم تناوليا ليذا المنياج حتى تتحقق أىدافو
ً

. ال طبعة،2004 ،7 ص، فمسفة التربية، عامر يوسف الخطيب.
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الفرد إعدادا صالحا لمحياة االجتماعية من جميع جوانب الشخصية اإلنسانية العقمية والجسمية
واالجتماعية والنفسية .
والتعميم لو دور أساسي في حياة اإلنسان ،خاصة اإلنسان الذي يبحث عن التطوير واإلبداع في

مجالو العممي ،وعممية التطوير ىذه لن تتم إال من خالل عمميات المراجعة والتقويم والبحث عن نقاط
القوة لتعزيزىا ونقاط الضعف والمعيقات لمعالجتيا.
ويعتبر المناخ المدرسي بمثابة الوسط التعميمي الذي يعيش فيو الطالب داخل المدرسة ليقدم لو التعميم
الذي يحقق األىداف المخطط ليا ،ىذا الوسط يشمل المعمم والطالب واإلدارة وأولياء األمور والمشرفين
التربويين وغيرىم ممن لو عالقة بالعمل المدرسي.

فالمعمم كعنصر من عناصر ىذا المناخ يقع عميو الدور األكبر في العممية التربوية ،لذلك يعتبر ىو

حجر الزاوية في ىذه العممية ،فمطموب منو أدوار أىميا إدارة التفاعل داخل الحصة الصفية ،وتنظيم
المناخ النفسي واالجتماعي خالليا ،والمشرف التربوي الذي يمثل قيادة تربوية من نوع متميز يقع عمى
عاتقيا إدراك نواح القوة والضعف لدى المعمم ،وبالتالي تعديل السموك التعميمي لو وتعديل مساره بأسموب
تربوي رشيد ،ومدير المدرسة ال يقل دوره أىمية عن دور المعمم أو المشرف التربوي ،بل ىو ما يسمى
اليوم بالمشرف المقيم ،الذي يعمل وباستمرار مع المعمم والطالب والمشرف وغيرىم لتحقيق األىداف

التربوية المنشودة .
وبما أن اإلنسان بطبيعتو كائن اجتماعي ال يستطيع العيش بمفرده وال يستطيع أن يبقى منعزال عما يدور حولو
من أحداث ،فإنو بحاجة إلى معرفة ما يحدث حولو والتفاعل مع ىذه األحداث ،والمواد االجتماعية تيدف في
واقعيا إلى دراسة العالقات اإلنسانية من جية ،وعالقة اإلنسان ببيئتو من جية أخرى ،وعالقتو مع
المجتمع الذي يعيش فيو  .وتعتبر مواد العموم االجتماعية من المواد الميمة في المناىج المدرسية في جميع
المراحل التعميمية ،حيث زاد االىتمام بيا كونيا تيتم بدراسة ىذه العالقات.

وإلن كانت صمة العموم االجتماعية بالثروة والتنمية قميمة ،فإنيا أساسية في توثيق الصمة بين الطالب
والميراث الثقافي ألمتو بما فيو من مقومات المعرفة والميارات والقيم والفيم لمجال العالقات التي تجعل
منو عنص ار إيجابيا في حياة قومو وعصره وفي تيار االستقرار والنظام والسالم ،ومع ذلك فإن بين النمو
اإلنساني واالجتماعي والتقدم في الثروة والقوة ترابط ،فالثروة والقوة في حاجة دائمة لمن يحسن توجيييا

ويقوميا ويقرنيا بإرادة الخير.

وتمثل المرحمة األساسية العميا حمقة وصل بين التعميم األساسي والتعميم الثانوي ،تستمر خالليا عممية
التنشئة االجتماعية ،ويظير فييا االىتمام بالمظير الشخصي ،والنزعة إلى االستقالل االجتماعي
واالنتقال من االعتماد عمى اآلخرين إلى االعتماد عمى النفس ،حيث ينمو الوعي االجتماعي والمسؤولي ة
االجتماعية التي ينتمي إلييا الفرد ،ويالحظ أيضا التآلف واستمرار التكتل قي جماعات األصدقاء
 .عبد المطيف بن حسين فرج ،طرق التدريس في القرن الحادي والعشرين ،ص  ،2005 ،7ال طبعة.
 .أحمد ابراىيم شمبي ،تدريس الجغرافيا في مراحل التعميم العام ،ص  ،1997 ،374ط.1
 .فخري رشيد خضر ،طرائق تدريس الدراسات االجتماعية ،ص  ،2006 ،15ط.1
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والخضوع ليا

 .األمر الذي يحتم عمى المربين وواضعي المناىج ومعممييا ضرورة اإللمام بيذه

الخصائص ليذه المرحمة من مراحل النمو وتنميتيا من خالل المقررات
واألنشطة المختمفة وخاصة مقررات العموم االجتماعية.

وتعتبر المواد االجتماعية من أكثر المواد التعميمية تغيي ار وتبديال في المدارس وفقا لمتغيرات المعرفية

واإلنسانية ،حيث شيدت ىذه المواد تنوعا وتعددا ودراسة وتمحيصا حتى تتناسب مع معطيات العصر
ومع مستوى نمو الطمبة وظروف مجتمعاتيم وتنوع مناىجيم التعميمية.
وتضع معايير العموم االجتماعية في فمسطين عددًا من األىداف عمى الطالب أن يحققيا ،ومنيا :أن يكتسب

المعمومات والمعارف التي تسيم في خمق االتجاىات والقيم وأساسيات التفكير السميمة بطريقة وظيفية تمكنو من
حسن االستفادة منيا في توجيو سموكو وتكوين شخصيتو كمواطن فمسطيني عربي ومسمم ،وأن يتقن الفيم

الصحيح والتفكير الناقد المبتكر وتنمية القدرة عمى التعميل والربط والتفسير والتقويم وادراك فكرة الشمول .وأن
يحمل الخرائط التاريخية والجغرافية والرسوم البيانية واإلحصائية ويفسرىا.

لذلك يجب عمى الطالب أن يتمكن

من استخالص المعمومات من مصادرىا األصمية عن طريق البحث العممي المنظم .وأن يؤمن بالدين
اإلسالمي كعقيدة وسموك وشريعة ،وأن يؤمن بالديمقراطية ويتعرف عمى الحقوق والواجبات ،وعميو أن
يتعرف عمى تاريخ فمسطين وتنمية االنتماء واالعتزاز بالوطن والتضحية من أجمو ،والذود عنو ،ويقدر

مكانة وأىمية فمسطين في الساحة العربية واإلسالمية والعالمية.

ولكن تحقيق مثل ىذه األىداف يواجو ببعض المعوقات التي تحول دون تدريس مواد العموم االجتماعية
وتحقيق أىدافيا بطريقة صحيحة ،ىذه المعوقات ال تتعمق بجانب محدد فقط ولكنيا متعددة الجوانب ،وأسبابيا
متعددة وتتعمق بعدة عناصر تعميمية من أىميا المعمم والمنيج واإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي والطالب
وطرق التدريس وغيرىا.

مشكمة الدراسة وأسئمتها:

تشكل مواد العموم االجتماعية في مراحل التعميم بشكل عام وفي المرحمة األساسية العميا بشكل خاص أىمية

كبرى ،ىذا األىمية تأتي انطالقا مما تتضمنو ىذه المواد من دراسات تسيم في إيجاد جيل يتوقع منيم أن يكونوا

أعضاء نافعين في المجتمع الذي يعيشون فيو ،ألنيا تقوم بدور كبير في التعمم االجتماعي وفي تنمية القدرة عمى
ً
حل المشكالت والتفكير العممي وكذلك تنمية شعور الفرد بدوره االجتماعي وخمق شخصيتو االجتماعية بما تييئو
لو من معمومات ومواقف تساعده عمى إدراك حقيقة ما يجري في المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا،
وبالتالي فإنو يجب أن تقدم موادىا في أفضل صورة وأحسن حال ،وأي تقصير في تقديميا بشكل غير دقيق
وشامل يؤثر سمبا عمى العممية التربوية برمتيا ،وعمى الرغم من أىمية مواد العموم االجتماعية ،إال أننا نرى
معوقات تؤثر في تدريسيا وبالتالي في مدى استفادة الطمبة منيا ،األمر الذي أوجد لدى الباحثين اىتماما بضرورة
البحث عن ىذه المعوقات ،وبالتالي التوصية بمحاولة الحد من ىذه المعوقات.
تحاول اإلجابة عن السؤالين الرئيسين اآلتيين:

 .صالح محمد عمي أبو جادو ،عمم النفس التربوي ،ص  ،2000 ،92ط.1
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وتحديداً فإن الدراسة الحالية

 .1ما أىم معوقات تعميم مواد العموم االجتماعية من وجية نظر معممييا ومشرفييا في محافظة الخميل؟
ويتفرع عن ىذا السؤال األسئمة الفرعية اآلتية:
 ما أىم معوقات تعميم مواد العموم االجتماعية التي تتعمق بالمعمم؟

 ما أىم معوقات تعميم مواد العموم االجتماعية التي تتعمق بالطالب؟
 ما أىم معوقات تعميم مواد العموم االجتماعية التي تتعمق باإلدارة واإلشراف التربوي؟
 ما أىم معوقات تعميم مواد العموم االجتماعية التي تتعمق بالكتب المدرسية؟
 ما أىم معوقات تعميم مواد العموم االجتماعية التي تتعمق بطرق التدريس؟
 .2ىل تختمف متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لمعوقات تعميم المواد االجتماعية من وجية نظر
معممييا ومشرفييا في محافظة الخميل باختالف المتغيرات :المديرية ،الوظيفة ،الجنس ،والمؤىل
العممي ،التخصص ،وسنوات الخبرة؟

أهمية الدراسة:
تكمن أىمية الدراسة في أنيا:
 .1تساعد مشرفي ومعممي مواد العموم االجتماعية عمى التعرف عمى معوقات تدريس ىذه المواد في
كل مجال من مجاالت الدراسة.

 .2قد تفيد المختصين في مواد العموم االجتماعية في وضع الحمول المالئمة لمتغمب عمى بعض تمك
المعوقات ،أو إيجاد البدائل التي تحد من البعض اآلخر من تمك المعوقات وبالتالي العمل عمى
تحسين تدريس ىذه المواد.
 .3قد تفيد القائمين عمى وضع وتطوير المناىج في و ازرة التربية والتعميم العالي الفمسطينية في تخطيط
وتطوير المقررات الدراسية ،وفي وضع االستراتيجيات التي تساعد عمى النيوض بتدريس ىذه

المواد.
 .4قد تفيد مديري ومديرات المدارس في كيفية تسييل ومساعدة معمم ىذه المواد عمى تدريسيا.

حدود الدراسة:

الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي . 2011/2010

الحدود البشرية :تم تطبيق الدراسة عمى مشرفي ومشرفات مواد العموم االجتماعية ومعممييا
ومعمماتيا لصفوف المرحمة األساسية العميا في المدارس الحكومية في محافظة الخميل لمعام الدراسي
.2011/2010
كما تتحدد ىذه الدراسة بكتب مواد العموم االجتماعية في فمسطين لمعام الدراسي ،2011/2010
وباألداة التي استخدمت في ىذه الدراسة.

مصطمحات الدراسة:

مواد العموم االجتماعية :لغايات ىذه الدراسة فإن مواد العموم االجتماعية ىي المواد التي يتعمميا الطمبة

في فمسطين ضمن ىذا المسمى وىي :التاريخ ،الجغرافيا ،التربية الوطنية ،التربية المدنية.
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المعوقات :عرف ابن منظور العائق ب " عاقو من الشيء يعوقو :صرفو وحبسو والتعويق معناه إذا أراد

أم اًر صرفو عنو صارف" .

وفي معجم عموم التربية العائق ىو صعوبة يصادفيا المتعمم يمكن أن تعوق تعممو .

وفي ىذه الدراسة يمكن تعريفيا بأنيا :مجموعة من األسباب التي يؤدي وجودىا إلى التأثير السمبي عمى
فاعمية وكفاءة تدريس مواد العموم االجتماعية.
محافظة الخميل :محافظة من محافظات فمسطين ،تضم ثالثة مديريات حكومية لمتربية والتعميم ىي:
شمال الخميل ،الخميل ،جنوب الخميل.
معمم مواد العموم االجتماعية  :ىو ذلك الشخص المكمف من قبل و ازرة التربية والتعميم العالي الفمسطينية

بتدريس مواد العموم االجتماعية.

المرحمة األساسية العميا :ىي مرحمة التعميم التي تضم الصفوف الدراسية من الصف الثامن األساسي

إلى الصف العاشر األساسي في نظام التعميم في فمسطين وىي تسبق مرحمة التعميم الثانوي.
الجانب النظري لمدراسة:

تشكل العموم االجتماعية ميداناً ىاماً من الميادين األساسية في مناىج التعميم ،حيث تسيم إلى حد

كبير بما ليا من طبيعة اجتماعية وامكانات متعددة في تنمية القدرة عمى حل المشكالت والتفكير العممي
وتنمية شعور الفرد بدوره االجتماعي وخمق الشخصية االجتماعية بما تييئة من معمومات ومواقف تساعد

عمى إدراك الطالب لحقيقة ما يجري في المجتمع المحمي والعالمي سياسياً واقتصادياً وثقافياً من خالل
المواقف التعميمية التي تتيح فرصاً من التعمم أكثر فاعمية من خالل أساليب تربوية مختمفة وخاصة

األساليب التي تتيح الحرية لممعمم والمتعمم ومن ىنا ظيرت معايير العموم االجتماعية لتساعد المعمم
والمتعمم لتحويل التعميم إلى تقنية عممية.
وتتمحور مناىج العموم االجتماعية حول دراسة العالقة بين اإلنسان والمجتمع الذي يعيش فيو،

وعالقة ذلك المجتمع بغيره من المجتمعات األخرى ،كما اىتمت ىذه المناىج بدراسة ميادين نشاط
وتفاعالت اإلنسان وعالقتو ببيئتو والمشكالت التي نتجت عن تمك التفاعالت ،ومناىج المواد االجتماعية
تتناول بالدراسة فعاليات اإلنسان ونشاطو منفردا او مجتمعا في ماضيو وحاضره .
ويعرف البعض العموم االجتماعية بأنيا " النتاجات المعرفية لجيد اإلنسان البشري في الميادين
ِّ

المعرفية الخاصة بالتاريخ والجغرافيا واالقتصاد والسياسة واإلنسان وعمم النفس وعمم االجتماع"

 .وعرفيا

 .محمد بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب ،ص 711 ،279ىـ ،ط.1
 .عبد المطيف الفارابي وآخرون ،معجم عموم التربية ،ص  ،1994 ،245ط.1
 .فاروق حمدي الفرا ،طرق تدريس االجتماعيات ،ص  ،1996 ،118ال طبعة.
. John, U., Social Studies for Children, p5, 1988.
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آخرون بأنيا "عالقة اإلنسان البشري مع بيئتو الحضارية وبيئتو الطبيعية"

 .وقدم مرشد اليونسكو تعريفا

شامال لمدراسات االجتماعية عمى أنيا " تمك المواد التي تحتوي عمى مواد التربية الوطنية وعمم النفس
واالجتماع واالقتصاد واإلنثروبولوجيا والتاريخ والجغرافيا" .

مفهوم المواد االجتماعية:

يطمق مصطمح المواد االجتماعية عمى المناىج المدرسية التي تتعمق بالتاريخ والجغرافيا والتربية

القومية ،وىذا ما يبين أىمية ىذه المواد من حيث معالجتيا لممجتمع وواقعو وتطمعاتو ،وماضيو وحاضره
ومستقبمو .وىناك من يسمي المواد االجتماعية بالدراسات االجتماعية أو العموم االجتماعية ،ويمكن
توضيح الفرق بين المواد االجتماعية والدراسات االجتماعية من خالل:

 .1مفيوم المواد االجتماعية يركز عمى المادة حيث سادت المناىج التي تتخذ من المادة العممية
محو ار ليا ،في حين أن مفيوم الدراسات االجتماعية يركز عمى المتعمم وما يبذلو من جيد في
دراسة تمك المواد.
 .2مفيوم المواد االجتماعية يعنى بالتاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية ،في حين تعنى الدراسات
االجتماعية بمواد أخرى إلى جانب التاريخ والجغرافيا والتربي ة الوطنية ،مثل االقتصاد واالجتماع

والمنطق والفمسفة وعمم النفس والسياسة والعالقات الدولية وغيرىا.

 .3مفيوم المواد االجتماعية تأثر بالمفيوم التقميدي لممنيج الذي انعكس عمى منيج المواد المنفصل ة ،
في حين تأثرت الدراسات االجتماعية بعممية تطوير المناىج التي عممت عمى الربط والتكامل
بين المتعمم وحاجاتو واىتماماتو والمجتمع وتوقعاتو والمعرفة وأشكاليا وتطبيقاتيا.
 .4المواد االجتماعية المعمومات والحقائق بأسموب مبني عمى االختيار والتبسيط والتعديل بيدف

الدراسة وبما يتناسب مع أىداف محددة لمستويات معينة من المتعممين ،بينما العموم االجتماعية
تيتم بالبحث في المعمومات والحقائق ميما بمغت درجة تعقيدىا أو تشابكيا بيدف تطور

األكاديمي المتخصصة في الجامعات .
ة
المعرفة العممية ذاتيا ،وىذا ىو مجال الد ارسـات

طبيعة المواد االجتماعية وفروعها:

حيث أن طبيعة المواد االجتماعية تيتم بدراسة عالقات اإلنسان باإلنسان وتفاعمو معو وعالقتو بالبيئة

والمجتمع وقضايا اإلنسان ومشكالتو وأحداثو ومواقفو ،فإن من خصائص ىذه المواد أنيا مواد
ديناميكية نشطة وميمة ومرنة مع المواد األخرى ومرتبطة بيا في كثير من األمور والقضايا.

وتتسع المواد االجتماعية لتشمل عدة ميادين وفروع ،فيي ليست بمعزل عن المواد األخرى ،بل ىي
حمقة وصل بين جميع العموم الطبيعية واإلنسانية ،وىي أيضا ترتبط ببعضيا البعض لتوضح العالقات

. William, W. Joyee, Teaching Social Studies in the Elementary and Middle School,

1

p10, 1979.
2
. UNESCO, Hand Book for the Teaching of Social Studies, p37, 1981.
 .شكري حامد نزال ،مناىج الدراسات االجتماعية وأصول تدريسيا ،ص  ،2003 ،129ط.1
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التي تنشأ بين أفراد المجتمع ،وفيما يأتي يذكر الباحثان توضيحا لمواد العموم االجتماعية التي يتم
الفمسطيني ،وىي كما يأتي:
ة
تدريسيا في المدارس
 .1التاريخ :ىي المادة التي تيتم بعالقات اإلنسان وسموكو متتبعا نشأنيا وتطورىا والنتائج التي

ترتبت عمى ىذا التطور ،كما يمقي الضوء عمى الماضي وعمى ما ىو كائن وحاضر من ىذه

العالقات والمشكالت والسموك ،ويبرز في كل ىذا أدوار البطولة والقيادة وجيا الشعوب والنتائج التي
ترتبت عمييا .وىو بمثابة سـجل لمخبرات البشرية أو لنواحي النجاح والفشل التي أدركيا
اإلنسان في التغمب عمى مشكالتو األساسية عمى مر العصور ،األمر الذي يساعد في توضيح
الحاضر الذي يعيش فيو اإلنسان ،ويحدد اتجاىات المستقبل لو .

 .2التربية الوطنية :ىي المادة التي تيتم بعالقة اإلنسان ببيئتو االجتماعية وما ينشأ عن ىذه العالقة
من قواعد وقوانين وحقوق وواجبات وعالقة الفرد بأسرتو الصغيرة والكبيرة ،وبمدرستو وبمجتمعو،
والجيات التي تقدم لو الخدمات ،وىي تختص بدراسة التنظيمات الحكومية المختمفة وأساليب
اإلشراف عمييا ومشكالتيا ،ألنيا تسعى إلى جعل اإلنسان يشعر شعو ار حقيقيا بذلك المحيط
االجتماعي الذي يمارس الحياة فيو .

 .3الجغرافيا :ىي المادة التي تيتم بدراسة العالقة بين اإلنسان والبيئة الطبيعية وأساليب تفاعمو مع ىذه
البيئة وآثار ذلك التفاعل ،حيث تيتم الجغرافيا الطبيعية بدراسة المظاىر الطبيعية البيئية المحيطة
باإلنسان وتوزيعيا المكاني والعوامل المؤثرة وراء ىذا التوزيع ،في حين تيتم الجغرافيا البشرية بدراسة
مظاىر الحياة البشرية وتجمعاتيا وعالقات تمك التجمعات وما ترتب عمييا من آثار سمبية وايجابية

ومدى تأثر ىذه التجمعات بالظواىر الطبيعية وتأثير اإلنسان فييا .والجغرافيا بشكل عام تحتل مرك از
متمي از بين مواد المنيج المدرسي في أي مرحمة من مراحل التعميم المدرسي

ألنيا مادة شيقة في

دراستيا وعممية في موضوعاتيا وتتصل اتصاال مباش ار ببيئة الطالب .
 .4التربية المدنية :ىي المادة التي تيتم بمجموعة خبرات مدنية قواميا مفاىيم وقيم وميارات واتجاىات
وممارسات تعزز الجانب المدني لدى األفراد في مختمف جوانب الحياة المدنية ليكونوا فاعمين في

بناء مؤسسات المجتمع .

توزيع مواد العموم االجتماعية في الصفوف (:)10-8

 .مرشد محمود دبور و ابراىيم ياسين الخطيب ،أساليب تدريس االجتماعيات ،ص  ،2001 ،10ط.1

 .منصور أحمد عبد المنعم و حسين محمد عبد الباسط ،تدريس الدراسات االجتماعية واستخدام التكنولوجيا
المتقدمة ،ص ص  ،2006 ،16-15ال طبعة.
 .سممان الجبر،تقويم تدريس الجغرافيا ومدى اختالفاتيا باختالف خبرات المدرسين وجنسياتيم وتخصصاتيم في
المرحمة المتوسطة بالمممكة العربية السعودية ،مجمة العموم التربوية ،العدد األول ،ص .1990 ،144
 .و ازرة التربية والتعميم العالي الفمسطينية ،الدليل المرجعي في تدريس التربية المدنية،ص  ،2010 ،11ط.1
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 )10-8في المدارس الفمسطينية من

يبين الجدول اآلتي توزيع مواد العموم االجتماعية في الصفوف (
حيث الكتب وعدد الحصص األسبوعية والعالمة الفصمية لكل منيا.
التاريخ

المادة

عدد

الصف الكتب

عدد

الجغرافيا
العالمة

عدد

عدد

التربية الوطنية
العالمة

عدد

الكتب

الحصص

الثامن

1

1

60

1

1

60

التاسع

1

1

60

1

1

60

1

العاشر

1

1

75

1

1

75

1

الحصص

عدد

العالمة

التربية المدنية
عدد

الكتب

الحصص

1

1

40

1

40

1

1

50

-

عدد

العالمة

الكتب

الحصص

1

1

40

1

40

-

-

حيث يالحظ من الجدول أعاله التساوي في عدد الكتب والتساوي في عدد الحصص بينما االختالف
موجود في عالمات الفروع .ويالحظ أن معمم االجتماعيات يعمم من

 24-20كتابا ضمن نصابو،

ويصحح حوالي  280اختبا ار في السنة ،ويعد حوالي  45خطة يومية و 45خطة فصمية.

أهمية العموم االجتماعية كعموم إنسانية:

بعد أن ساد اتجاه في بعض الدول يركز عمى االىتمام بالعموم الطبيعية والرياضية لمتنافس في مجال

القوة والثروة والتأثير العالمي ،ووقوع العموم اإلنسانية واالجتماعية في دائرة الظل من حيث تقميل ما
يخصص ليا من وقت في الخطط الدراسية وتجميد مناىجيا ،وما نتج عن ذلك من تدىور الجانب

الروحي واألخالقي لدى األجيال الناشئة وقمة االىتمام بالمشاركة في الحكم ،واضطراب الديمقراطية
والسالم العالمي ،انتبو التربويون لذلك ونددوا بالجيل في القضايا الوطنية والعالمية وفقر األجيال في
تذوق القيم األخالقية والجمالية ،وأبرزوا أىمية تدريس المواد االجتماعية في مختمف المراحل الدراسية،

لتوضيح الجانب اإلنساني في اإلنسان وتبصيره بالعالقات التي يجب أن تسود في المجتمعات وتنظيميا،

وأىمية تدريس ىذه المواد والعناية بيا لمسايرة تطورات العصر وتوثيق الصمة بين النمو اإلنساني
واالجتماعي وبين التقدم في الثروة والقوة .

أهمية تدريس المواد االجتماعية:

تعتبر المواد االجتماعية ميدانا من ميادين المعرفة التي تبحث عن العالقات البشرية واألساليب التي

تيتم بحل المشاكل التي تواجو المجتمع ،وتنمي المثل العميا والقيم اإلنسانية الضرورية لمحياة السميمة،

كما تسيم في تنمية الميارات االجتماعية والبشرية التي تمكن الفرد من العيش بين جماعتو كعضو فعال
ومنتج في مجتمعو ،ومن األمور التي تبرز أىمية تدريس المواد االجتماعية ما يأتي:
 .1تعميم الطمبة المشكالت اإلنسانية الحاضرة وكل ما حدث في الماضي وأثره في التوجيو لممستقبل.
 .2تربية الطمبة تربية تتالءم مع توجو الدولة في إيجاد المواطن الصالح الذي يشعر بمكانتو.
 .سييمة محسن الفتالوي ،كفايات تدريس المواد االجتماعية بين النظرية والتطبيق ،ص  ،2004 ،17ط.1
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 .3مساعدة الطمبة في التعرف عمى بعض المعمومات الجغرافية المحمية والعربية والعالمية ،وما في
وطنيم والعالم من ثروات.
 .4تمكين الطمبة من معرفة نشأة األمة العربية والعوامل التي تحدد أىدافيا المشتركة وما ترتبط بو من
صالت ،وعرفة الوضع الخاص لمبمدان العربية بالنسبة لمعالم من النواحي الدينية والسياسية
واالقتصادية والحضارية .
 .5تساعد عمى تنمية ميارات التفكير العممي لدى الطمبة وتساعدىم عمى فيم التعميمات القائمة عمى
االستدالل وفرض الفروض العممية السميمة.
 .6تؤكد عمى تمثل نظام القيم االجتماعي في المجتمع قوال وفعال ،وتنمي النظرة العالمية التي تقوي
الروح القومية وتدعميا .

وباختصار فإن أىمية المواد االجتماعية تكمن في إسياميا في إعداد أؤلئك الذين سيكونون أفرادا
صالحين في المجتمع الذين سيعيشون فيو ،وفي أنيا ستعرفيم بالبيئات والحضارات المختمفة ،كما أنيا
تيتم بتنمية االتجاىات والقيم السموكية المرغوب بيا .
ويرى البعض بأن صعوبات تعميم وتعمم المواد االجتماعية ترتبط بعاممي الزمان والمكان ،المذين

يصعب عمى المعمم أن ينقل لطالبو أحداث الماضي بيسر وسيولة ،إذا ىو استخدم طريقة واحدة في
التدريس كاإللقاء مثال ،مما يدفع الطالب لمشعور بصعوبة وجفاف ىذه المواد  ،وبأنيا غير ممموسة ليم
وبعيدة عن حواسيم ،خاصة إذا كانت الموضوعات بعيدة عن أوطانيم .

الدراسات السابقة :
أجريت عدة دراسات ذات صمة بموضو ع الدراسة الحالية ،اختار الباحثان مجموعة منيا مجموعة من

الدراسات العربية:

 .1دراسة السممي (: )1993

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أىم المعوقات التي تحد من فاعمية تدريس المواد االجتماعية

بالمرحمة االبتدائية والخاصة باألىداف والوسائل والسموك ،حيث وزع الباحث أداة عمى (

 )130معمما

حاصمين عمى المؤىل الجامعي.

 .عبد الرحمن عبد السالم جامل ،طرق تدريس المواد االجتماعية ،ص ص  ،2002 ،17-16ط.2
 .محمد ابراىيم السكران ،أساليب تدريس الدراسات االجتماعية ،ص ص  ،2002 ،23-22ط.2

 .وداد مكي ،واقع تدريس الجغرافيا مقرر الصف الثالث المتوسط ومعوقاتو بمدارس البنات بمكة المكرمة،
رسالة ماجستير ،جامعة أم القرى.2008 ،
 .أحمد ابراىيم شمبي ،مرجع سابق ،ص .191
 .عمي السممي ،معوقات تدريس المواد االجتماعية بالمرحمة االبتدائية بمدينتي جدة ومكة كما يراىا المعممون،
رسالة ماجستير ،جامعة أم القرى.1993 ،
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أشارت نتائج الدراسة أن المعوقات األكثر إلحاحا الخاصة منيا باألىداف تمثمت في صياغة
األىداف المعرفية ،وأن أىداف تدريس المواد االجتماعية تركز عمى البعد النظري دون العممي ،أما
المعوقات الخاصة باستخدام الوسائل التعميمية فتمثمت في عدم توفر األفالم المناسبة لدروس المواد

االجتماعية ،في حين أن المعوقات الخاصة بتقويم التالميذ تمثمت في عدم وفرة الوقت لمناقشة أخطائيم

وعدم القدرة عمى اتخاذ أحكام سميمة عمى أعماليم الشفوية والتحريرية بسبب كثرة األعباء.
 .2دراسة عصيدة (: )1996

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى المعيقات التي تقمل من استخدام الوسائل التعميمية في تدريس منياج

االجتماعيات لممرحمة األساسية في المدارس الحكومية من وجية نظر معممي ىذه المرحمة ،حيث وزع
الباحث أداة عمى عينة مكونة من ( )130معمما ومعممة ممن يعممون في المدارس الحكومية.
أشارت نتائج الدراسة إلى أن أبرز المعيقات التي تتعمق بالمعمم كانت عدم وجود برامج ودورات

تدريب لممعممين عمى التعامل مع الوسائل التعميمية ،وعدم متابعة المعمم لطالبو في عمل الرسومات
واألعمال اليومية ،أما في مجال الطالب فكانت أبرز المعيقات ىي كثرة عدد الطالب في الصف،
وتركيز االختبارات اليومية عمى الجانب المعرفي واىمال الجانب المياري ،في حين كانت أبرز المعيقات
في مجال الكتاب المدرسي ىي افتقار الوسائل التعميمية الواردة في كتب االجتماعيات إلى عنصر
التشويق ،أما المعيقات الخاصة باإلدارة المدرسية فكان أبرزىا اكتظاظ الصفوف بأعداد الطمبة وتدني

فاعمية اإلشراف التربوي في مجاالت الدراسات االجتماعية .وأشارت النتائج إلى أنو ال توجد فروق ذات
داللة تعزى لمتغير الجنس أو المؤىل العممي أو الخبرة ،بينما توجد فروق ذات داللة تعزى لمتغير
التخصص لصالح الجغرافيا.
 .3دراسة أبو حسان (: )1998

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى المعيقات التي تقمل من استخدام الوسائل التعميمية التي تواجو

المدرسين لمادتي العموم واالجتماعيات في المرحمتين األساسية والثانوية لمدارس محافظة الخميل

الحكومية ،حيث استخدم الباحث أداة مكونة من (  )48فقرة تم توزيعيا عمى عينة الدراسة المكونة من
( )161معمما ومعممة ممن يعممون العموم واالجتماعيات في المدارس الحكومية التابعة لمحافظة الخميل.
أشارت نتائج الدراسة إلى أن المعيق األبرز كان في نقص المواد والوسائل واألجيزة التعميمية التي
يستعين بيا المعمم ،وعدم توفر وسائل تعميمية حديثة وعدم وجود قاعات الستخدام الوسائل التعميمية.

 .مصطفى عصيدة ،معيقات استخدام الوسائل التعميمية في تدريس منياج االجتماعيات لممرحمة األساسية في
المدارس الحكومية في منطقة شمال الضفة الغربية من وجية نظر معممي ىذه المرحمة ،رسالة ماجستير ،جامعة
النجاح الوطنية.1996 ،
 .خالد أبو حسان ،معيقات استخدام الوسائل التعميمية التي تواجو مدرسي المدارس الحكومية في تعميم الموم
واالجتماعيات في محافظة الخميل ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية.1998 ،
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وأشارت أيضا إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ىذه المعيقات تعزى لمتغير لتغير الجنس
 10سنوات فأكثر ،ولمتغير التخصص لصالح

لصالح الذكور ،ولمتغير الخبرة لصالح ذوي خبرة

االجتماعيات  ،ولم تكن ىناك فروق ذات داللة تعزى لمتغيرات المؤىل العممي أو لممرحمة الدراسية.
 .4دراسة المفرجي (: )2002

ىدفت الدراسة إلى البحث عن معوقات إبداع معمم الدراسات االجتماعية في سمطنة عمان ،حيث

استخدم الباحث أداة تكونت من ( )4مجاالت ىي :معوقات تتعمق بالمعمم نفسو ،معوقات تتعمق
بالمنيج ،معوقات تتعمق بطرق التدريس واألنشطة ،معوقات تتعمق بالتقويم.
أشارت نتائج الدراسة إلى أن المعوقات التي تتعمق بالمعمم تمثمت في عدم رغبتو في تدريس المادة أو
الكسل في إيجاد طرائق جديدة ليستمتع الطالب بدراسة ىذه المادة ،وأشارت إلى أن المعوقات التي

تتعمق بالمنيج تمثمت في عدم مالءمة المنيج لمستوى الطالب وعدم إتباعو لحاجات الطالب.
 .5دراسة الرواضية (: )2003

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن المعوقات التي تحول دون استخدام معممي الدراسات االجتماعية

لمطرق الحديثة لتدريس مواد الدراسات االجتماعية بمرحل ة التعميم األساسي في األردن في ضوء بعض
المتغيرات ،حيث وزع الباحث أداة عل عينة الدراسة التي تكونت من

 273معمما ومعممة ممن يعممون

في المدارس األساسية الحكومية في محافظات جنوب األردن.

أشارت نتائج الدراسة إلى العوامل المتصمة بالتنظيم المدرسي تمثل المعوقات األكثر خطورة دون

استخدام معممي الدراسات االجتماعية لطرق التدريس الحديثة ،كما أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائيا
تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور.
 .6دراسة الشمري ( : )2006

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع ومعيقات استخدام معممي المواد االجتماعية والمعممات لمتقنيات

التعميمية في مدارس المرحمة المتوسطة في محافظة حفر الباطن في المممكة العربية السعودية ،حيث
تكونت عينة الدراسة من ( )100معمما ومعممة تم اختيارىم بالطريقة العشوائية.

 .خميفة المفرجي ،معوقات التفكير االبداعي في مادة الدراسات االجتماعية في سمطنة عمان ،رسالة ماجستير،
جامعة السمطان قابوس.2001 ،

 .صالح الرواضية ،معوقات استخدام الطرق الحديثة لتدريس مواد الدراسات االجتماعية بمرحمة التعميم األساسي

في األردن ،المجمة التربوية ،العدد ( .2003 ،)63
 .محمد خزيم الشمري ،واقع استخدام معممي المواد االجتماعية والمعممات لتقنيات التعميم في مدارس المرحمة
المتوسطة في محافظة حفر الباطن في المممكة العربية السعودية،
 http://www.edu.gov.sa/papers/?action=showPapers&id=1179بتاريخ .2011/6/11
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أشارت نتائج الدراسة إلى تدني نسبة معممي المواد االجتماعية والمعممات الذين يستخدمون التقنيات
التعميمية في تدريسيم ،والى وجود بعض المعيقات مثل قمة وجود القاعات الالزمة الستخدام التقنيات
التعميمية ،وقمة الموارد الالزمة لمقيام بالرحالت التعميمية وقمة الحوافز المقدمة لممعممين والعبء الدراسي

عمى المعممين ،كما أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لمدى استخدام
التقنيات التعميمية تعزى لمتغير الخبرة التدريسية.
 .7دراسة مكي ( : )2008

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع تدريس مقرر الجغرافيا لمصف الثالث المتوسط

ومعوقاتو بمدارس

البنات بمكة المكرمة ،حيث استخدمت الباحثة أداة مكونة من (  )55فقرة عمى مجالين ىما المعوقات

الفنية والمعوقات اإلدارية ،وتم توزيعيا عمى عينة تكونت من (

 )80معممة و (  )10مشرفات لممواد

االجتماعية في مكة المكرمة.
أشارت نتائج الدراسة إلى أن استخدام المعممات لمعظم لطرق الحديثة كان بدرجة متوسطة ،وأن
ىناك معوقات فنية في األجيزة والعينات ولوحات العرض وقاعات الدراسة واألفالم التعميمية والخرائط
والمطبوعات ،ومعوقات إدارية تتمثل في ضغوط العمل وعبء الجدول الدراسي وضعف استجابة
الطالبات ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء عينة الدراسة تعزى لمتغير الوظيفة لصالح

المشرفات في المعوقات اإلدارية ،وكذلك وجود فروق ذات داللة تعزى لمتغير الخبرة ،وعدم وجود فروق
ذات داللة تعزى لمتغير المؤىل العممي.
 .8دراسة الحربي ( : )2008

ىدفت الدراسة إلى التعرف معوقات إبداع معممات المغة االنجميزية بالمرحمة الثانوية في تدريس مادة

المغة االنجميزية من وجية نظر مشرفات ومعممات المغة االنجميزية في مكة المكرمة ،حيث وزعت

الباحثة أداة عمى عينة مكونة من ( )90معممة و ( )14مشرفة لمادة المغة االنجميزية.

أظيرت نتائج الدراسة أن أبرز المعيقات التي تتعمق بالمعممة كانت في نقص الدورات التدريبية ،أما
في مجال الطالبات فكانت أبرز المعيقات ىي عدم تكيف الطالبات مع الظروف التنظيمية لبيئة الصف
واىتمامين بالجانب التحصيمي وعالمة االمتحان ،وفي مجال اإلدارة واإلشراف التربوي كانت صرامة
اإلدارة من حيث االلتزام بتطبيق الخطة وتنفيذىا ىي المعيق األبرز ،في حين كان ضعف مصادر

التعمم في المدرسة من أبرز المعيقات التي تتعمق بالمنيج ،وقد كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية في
تحديد ىذه المعوقات تعزى لمتغير الخبرة ،وكانت لصالح الفئة التي تقل خبرتيا عن ( )5سنوات .

 .وداد مكي ،مرجع سابق.
 .شيرين الحربي ،معوقات إبداع معممة المغة اإلنجميزية بالمرحمة الثانوية في تدريس المادة من وجية نظر
المشرفات ومعممات المغة اإلنجميزية بمكة المكرمة .رسالة ماجستير ،جامعة أم القرى.2008 ،
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 .9دراسة بن عفيف (: )2009

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى معوقات تدريس مواد التربية اإلسالمية بالمرحمة الثانوية من وجية
نظر مشرفييا ومعممييا ،حيث وزع الباحث أداة عمى عينة مكونة من ( )90مشرفا ومعمما تخصص
التربية اإلسالمية.

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود معوقات تتعمق بالمعمم أىميا عدم وجود نظام يضع حدا لمطالب

المقصر ويحفظ ىيبة المعمم ومكانتو ،أما المعوقات التي تتعمق بالطالب فكان أبرزىا عدم االلتزام باألداء
الجدي والعممي ،في حين كانت أبرز المعوقات في مجال المناىج ىي عدم فتح المجال لممعممين
لممشاركة في تخطيط وتطوير مناىج التربية اإلسالمية ،وأشارت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة
تعزى لكل من متغير الوظيفة ومتغير المؤىل العممي ومتغير الخبرة.

وال شك أن الدراسة الحالية ق د أفادت من ىذه الدراسات ليس من حيث مراجعتيا فقط ،بل من حيث

المحاور التي ركزت عمييا ،واإلجراءات التي اتبعتيا واألدوات التي استخدمتيا ،كما أفادت منيا عند
مناقشة نتائج الدراسة ،لتوضيح مدى االتفاق أو عدمو ،ومع ذلك فإن لمدراسة الحالية ميزة تجعميا تسد
فراغاً في البحث التربوي عندما تناولت معوقات تدريس مواد العموم االجتماعية بالمرحمة األساسية العميا
( )10-8من وجية نظر معممييا ومشرفييا في محافظة الخميل .

إجراءات الدراسة:

 .1منهج الدراسة:

تحقيقا ألىداف الدراسة استخدم الباحثان المنيج الوصفي لتحديد معوقات تدريس مواد العموم

االجتماعية بالمرحمة األساسية العميا من وجية نظر معممييا ومشرفييا ،نظ ار لمالءمة ىذا المنيج لطبيعة
الدراسة ،حيث أن المنيج الوصفي ييدف إلى دراسة الواقع وييتم بوصفو وصفا دقيقا ويعبر عنو تعبي ار

كميا أو كيفيا ،ألن التعبير الكيفي يصف الظاىرة ويوضح خصائصيا ،في حين أن التعبير الكمي يعطي
وصفا رقميا يوضح مقدار ىذه الظاىرة أو حجميا ودرجات ارتباطيا مع الظواىر األخرى المختمفة،
وبالتالي الوصول إلى استنتاجات تساىم في فيم ىذا الواقع وتطويره ،األمر الذي يجعل ىذا المنيج أكثر
استخداما في الدراسات اإلنسانية .

 .2مجتمع الدراسة وعينتها:

تكون مجتمع الدراسة من جميع معممي ومعممات مواد العموم االجتماعية لمصفوف (

ومشرفييا ومشرفاتيا في مدارس

)10-8

مديريات التربية والتعميم بمحافظة الخميل (جنوب الخميل ،الخميل،

وشمال الخميل) ،والبالغ عددىم ( )250معمما ومعممة ،و ( ) 7مشرفا ومشرفة.

 .صالح بن عفيف ،معوقات تدريس مواد التربية اإلسالمية بالمرحمة الثانوية من وجية نظر مشرفييا ومعممييا
بمكة المكرمة ،رسالة ماجستير ،جامعة أم القرى.2010 ،
 .ذوقان عبيدات وآخرون ،البحث العممي :مفيومو وأدواتو وأساليبو ،ص  ،2004 ،191ط.8
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 ) 104معمما ومعممة ،و جميع مشرفي ومشرفات مواد العموم

أما عينة الدراسة فتكونت من (

االجتماعية .والجدول رقم ( )1يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتيا.
جدول رقم ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها
المتغير
الجنس

المؤهل العممي

الوظيفة

الخبرة

مديرية التربية

التخصص

مستوى المتغير

العدد

ذكر

58

أنثى

53

دبموم

11

بكالوريوس

95

ماجستير فأعمى

5

مشرف

7

معمم

104

 5 – 1سنوات

23

 10 - 6سنوات

38

 15 – 11سنة

30

 16سنة فأكثر

20

شمال الخميل

36

الخميل

32

جنوب الخميل

43

تاريخ

44

جغرافيا

19

اجتماعيات

42

 .3أداة الدراسة :بناؤها وصدقها وثباتها:

لتحقيق أىداف الدراسة أع د الباحثان استبانة  ،تم بناؤىا وتطويرىا باالستعانة

باألدب التربوي،

والدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة  ،وكذلك تم االستفادة من آراء بعض معممي مواد العموم
االجتماعية ومشـرفييا والعاممين في الحقل التربوي  .وتكونت االسـتبانة في صـورتيا األولية من ( )110
فقرات موزعة عمى (  )5مجاالت .ولمتحقق من صدقيا تم عرضىا عمى مجموعة من المحكمين ،بمغ
عددىم(  )8محكم ين من ذوي الخبرة واالختصاص ممن يحممون درجة الدكتوراه والماجستير في اإلدارة
التربوية واإلشراف التربوي إلبداء مالحظاتيم وآرائيم حول

مضمون وسالمة المغة ووضوح ومالئمة

الفقرات ألغراض الدراسة ،من حيث شموليتيا وتغطيتيا لم

جاالت الدراسة ،وتم األخذ بمالحظات ىم،
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فحذفت بعض الفقرات وأعيدت صياغة بعض الفقرات أيضا ،وأصبحت االستبانة في صورتيا النيائية
مكونة من ( )98فقرة موزعة عمى ( )5محاور وىي كاآلتي:
* المعوقات المتعمقة بالمعمم )20( :فقرة.

* المعوقات المتعمقة بالطالب )20( :فقرة.
* المعوقات المتعمقة باإلدارة واإلشراف التربوي )20( :فقرة.
* المعوقات المتعمقة بكتب المواد االجتماعية )20( :فقرة.
* المعوقات المتعمقة بطرق التدريس )18( :فقرة.
وتم التأكد من ثبات االستبانة بإيجاد معامل الثبات كرونباخ الفا ( ،)Cronbach-Alphaحيث بمغ ت

قيمتو لمدرجة الكمية (92و .)0في حين بمغت قيم معامل الثبات لممجاالت الفرعية لالستبانة حسب ما
ىو موضح في الجدول رقم (.)2

جدول رقم ()2

مصفوفة معامالت الثبات لمجاالت االستبانة حسب معادلة كرونباخ ألفا
عدد الفقرات

قيمة معامل الثبات

المجال
المعمم

20

92و0

الطالب

20

83و0

اإلدارة واإلشراف التربوي

20

85و0

كتب المواد االجتماعية

20

93و0

طرق التدريس

18

88و0

الدرجة الكمية لالستبانة

98

92و0

 .4متغيرات الدراسة:

تضمنت الدراسة ستة متغيرات مستقمة ىي :المديرية ولو ثالث مستويات (جنوب الخميل،الخميل،

شمال الخميل) ،الوظيفة ولو مستويان (مشرف ،معمم) ،الجنس ولو مستويان (ذكر ،أنثى) ،والمؤىل

العممي ولو ثالث مستويات (دبموم ،بكالوريوس ،ماجستير فأعمى) ،التخصص ولو أربع مستويات
(تاريخ ،جغرافيا ،اجتماعيات ،أخرى) ،وسنوات الخبرة ولو أربع مستويات (

 5-1سنوات10-6 ،

سنوات 15-11 ،سنة 16 ،سنة فأكثر) ،أما المتغير التابع فيو تقدير معوقات تعميم مواد العموم
االجتماعية في محافظة الخميل.

 .5المعالجة اإلحصائية:

لتصحيح االستبانة وزعت العالمات من  5 - 1عمى النحو اآلتي:
 تعطى القيمة الرقمية (  )5لالستجابة (أوافق بشدة). تعطى القيمة الرقمية (  )4لالستجابة (أوافق). تعطى القيمة الرقمية (  )3لالستجابة (محايد). -تعطى القيمة الرقمية (  )2لالستجابة (أعارض).
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 تعطى القيمة الرقمية (  )1لالستجابة (أعارض بشدة).تفسير

وألغراض التحميل اإلحصائي ،تم استخدام الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ،وتم
المتوسطات الحسابية لمعوقات تعميم مواد العموم االجتماعية حسب المقياس الوزني اآلتي:
 : 2.33 - 1درجة متدنية لمعوقات تعميم مواد العموم االجتماعية.



 : 3.67 - 2.34درجة متوسطة لمعوقات تعميم مواد العموم االجتماعية.


 : 5 - 3.68 درجة عالية لمعوقات تعميم مواد العموم االجتماعية.

نتائج الدراسة:

أوال :نتائج سؤال الدراسة األول :

ما معوقات تعميم مواد العموم االجتماعية من وجية نظر

معممييا ومشرفييا؟

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول ،تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة
أفراد عينة الدراسة لكل

الدراسة.

مجال من مجاالتيا ،ويوضح الجدول رقم (

 )3ىذه القيم لمجاالت أداة

جدول رقم ()3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت أداة الدراسة
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

الرتبة

المجال

رقم المجال
األول

المعمم

24و3

89و0

متوسطة

4

الثاني

الطالب

87و3

63و0

عالية

1

الثالث

اإلدارة واإلشراف التربوي

57و3

60و0

متوسطة

3

الرابع

الكتب المدرسية

74و3

77و0

عالية

2

الخامس

طرق التدريس

92و2

73و0

متوسطة

5

الدرجة الكمية لممعيقات

54و3

57و.

متوسطة

يتضح من قيم المتوسطات الحسابية الواردة في الجدول رقم (

 )3أن ىذه القيم قد تراوحت بين

(87و )3و (92و ،)2فقد حصل مجال الطالب عمى أعمى متوسط حسابي ومقداره ( 87و ،)3وىو
بدرجة عالية ،يميو مجال الكتب المدرسية بمتوسط حسابي مقداره ( 74و ،)3وىو بدرجة عالية أيضا،

يميو مجال اإلدارة واإلشراف التربوي بمتوسط حسابي مقداره ( 57و ،)3وىو بدرجة متوسطة  ،أما مجال
المعمم فقد حصل عمى متوسط حسابي مقداره ( 24و )3وىو بدرجة متوسطة ،أما اقل متوسط حسابي
فكان لمجال طرق التدريس ومقداره (

92و ،)2وىو بدرجة متوسطة أيضا .في حين بمغ المتوسط

الحسابي لمدرجة الكمية (لجميع المجاالت) ( 54و )3وىو بدرجة متوسطة.

أما فيما يتعمق بمعوقات تعميم مواد العموم االجتماعية من وجية نظر معممييا ومشرفييا

لكل مجال

عمى من مجاالت الدراسة ،فقد استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من
فقرات ىذه المجاالت ،وكانت كما يمي:
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المجال األول :المعمم:

استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

لمعوقات تعميم مواد العموم االجتماعية من

وجية نظر معممييا ومشرفييا في محافظة الخميل ليذا المجال ،كما ىو موضح في الجدول رقم (.)4
جدول رقم ()4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعوقات تعميم مواد العموم االجتماعية من وجهة نظر
معمميها ومشرفيها في محافظة الخميل في مجال المعمم مرتبة تنازليا
الوسط

االنحراف

رقم

الحسابي

المعياري

.11

.1

عدم وجود نظام حوافز/مكافآت/ترقية لممعممين المبدعين.

4.40

.75

عالية

.10

.2

كثرة األعباء الوظيفية المطموبة من معمم المواد االجتماعية.

4.37

.94

عالية

.12

.3

تركيز المعمم عمى المادة الدراسية دون االىتمام بتطبيقاتيا العممية

3.89

1.05

عالية

.14

.4

عدم تخصص بعض المعممين في تدريس المواد االجتماعية.

3.77

1.01

عالية

.3

.5

توزيع حصص المواد االجتماعية في جدول الدروس اليومي غير مناسب لممعمم.

3.35

1.031

متوسطة

.15

.6

عدم اىتمام المعمم بالمشكالت السموكية أو التعميمية لمطمبة.

3.22

1.17

متوسطة

.19

.7

عدم اىتمام المعمم بتنمية معموماتو من خالل االطالع والبحث.

3.21

1.25

متوسطة

.1

.8

ضعف مستوى معمم المواد االجتماعية عمميا وعدم اىتمامو بالبحث واالطالع.

3.18

1.38

متوسطة

.7

.9

ضغط المعمم باألعمال الخاصة خارج الدوام المدرسي.

3.13

1.29

متوسطة

.13

.10

سوء عالقة المعمم بإدارة المدرسة مما ينعكس عمى أدائو التعميمي.

3.13

1.32

متوسطة

.17

.11

استخدام المعمم معيا ار واحدا وثابتا لتقييم تعمم الطمبة.

3.10

1.15

متوسطة

.16

.12

عدم مراعاة المعمم لعنصر التشويق والتخفيف من الممل في حصة العموم االجتماعية

3.05

1.35

متوسطة

.18

.13

عدم مراعاة المعمم لمبدأ التعمم بالقدوة.

3.01

1.05

متوسطة

.4

.14

ضعف قدرة معمم المواد االجتماعية عمى تحفيز وتشجيع الطمبة لمتعمم.

2.97

1.24

متوسطة

.2

.15

ضعف مستوى معمم المواد االجتماعية مينيا.

2.90

1.28

متوسطة

.20

.16

عدم إدراك المعمم لدوره االجتماعي كمعمم لممواد االجتماعية.

2.80

1.11

متوسطة

.6

.17

تدني قدرة معمم المواد االجتماعية عمى تحديد ميام وواجبات الطمبة بشكل مناسب.

2.70

1.25

متوسطة

.5

.18

تدني قدرة معمم المواد االجتماعية عمى تحضير واعداد الدروس بشكل مناسب.

2.68

1.35

متوسطة

.9

.19

تدني قدرة معمم المواد االجتماعية عمى توفير الطمأنينة والراحة النفسية لمطمبة لمتعمم.

2.68

1.27

متوسطة

.8

.20

ضعف العالقة بين معمم المواد االجتماعية والطمبة.

2.55

1.13

متوسطة

24و3

89و0

متوسطة

الفقرة

الفقرة

الرتبة

الدرجة الكمية لممجال

تظير النتائج الواردة في الجدول رقم (

 )4أن المتوسطات الحسابية

الدرجة

لمعوقات تعميم مواد العموم

االجتماعية من وجية نظر معممييا ومشرفييا في محافظة الخميل في مجال المعمم

انحصرت بين

( )4.40و (  ،)2.55وأن المتوسط الحسابي العام لجميع فقرات ىذا المجال ىو ( 24و ،)3وقد حصمت
الفقرة عدم وجود نظام حوافز/مكافآت/ترقية لممعممين المبدعين ،عمى أعمى متوسط حسابي

()4.40

وكانت بدرجة عالية ،في حين حصمت الفقرة ضعف العالقة بين معمم المواد االجتماعية والطمبة عمى

أدنى متوسط حسابي ( )2.55وكانت بدرجة متوسطة.
المجال الثاني :الطالب:
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استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

لمعوقات تعميم مواد العموم االجتماعية من

وجية نظر معممييا ومشرفييا في محافظة الخميل ليذا المجال ،كما ىو موضح في الجدول رقم ( .)5
جدول رقم ()5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعوقات تعميم مواد العموم االجتماعية من وجهة نظر
معمميها ومشرفيها في محافظة الخميل لمجال الطالب مرتبة تنازليا

الوسط

االنحراف

رقم

الحسابي

المعياري

.4

.1

ضعف متابعة أولياء األمور لتعمم أبنائيم في البيت والمدرسة.

4.41

.88

عالية

.2

.2

عدم التزام الطالب بالجدية في التعمم.

4.27

.93

عالية

.1

.3

اكتظاظ الصفوف بالطمبة وتأثير ذلك سمبيا عمى تعمميم.

4.26

.84

عالية

.19

.4

اعتبار الطالب مواد العموم االجتماعية مواد ثانوية.

4.20

.95

عالية

.15

.5

تشتت انتباه الطالب بسبب الغزو الفكري واألفكار اليدامة نتيجة االنترنت وغيره.

4.17

.78

عالية

.18

.6

اىتمام الطالب بالعالمة دون تطور مياراتو العقمية.

4.14

.74

عالية

.5

.7

التأثير السمبي لبعض مجوعات الطمبة التي ينتمي ليا الطالب عمى تعممو (شممية الطمبة).

4.05

1.03

عالية

.11

.8

تدني دافعية بعض الطمبة لمتعمم ألسباب اجتماعية أو نفسية.

3.96

.80

عالية

.17

.9

اعتماد الطمبة عمى الحفظ والتذكر فقط في دراسة العموم االجتماعية.

3.87

.95

عالية

.9

.10

عدم اىتمام بعض الطمبة بالتحضير المسبق والمشاركة في حصة العموم االجتماعية.

3.86

1.03

عالية

.12

.11

تدني دافعية بعض الطمبة لمتعمم لتدني تحصيميم.

3.80

.90

عالية

.3

.12

ضعف المستوى العام لمطالب في فيم المواد االجتماعية.

3.74

1.09

عالية

.14

.13

عدم قناعة بعض الطالب بأىمية المواد االجتماعية في بناء شخصيتيم االجتماعية.

3.71

.98

عالية

.20

.14

توزيع حصص المواد االجتماعية في جدول الدروس اليومي غير مناسب لمطالب.

3.68

.87

عالية

.13

.15

عدم معرفة الطمبة لألىداف التعميمية التي عمييم تحقيقيا.

3.56

1.07

متوسطة

.7

.16

شعور بعض الطمبة بالممل من المواد االجتماعية.

3.50

.95

متوسطة

.6

.17

ضعف برامج التوجيو واإلرشاد المدرسي المخصصة لمطمبة.

3.44

.95

متوسطة

.8

.18

عدم معرفة الطمبة باألنظمة والتعميمات التربوية واالنضباطية.

3.38

1.05

متوسطة

.16

.19

االتجاىات السمبية لبعض الطمبة نحو معمم مواد العموم االجتماعية.

3.34

1.03

متوسطة

.20

شعور بعض الطمبة بإىمال المعممين لرغباتيم وحاجاتيم وميوليم.

3.22

1.03

متوسطة

87و3

63و0

عالية

الفقرة

.10

الفقرة

الرتبة

الدرجة الكمية لممجال

تظير النتائج الواردة في الجدول رقم (

 )5أن المتوسطات الحسابية

لمعوقات تعميم مواد العموم

االجتماعية من وجية نظر معممييا ومشرفييا في محافظة الخميل في مجال المعمم
( )4.14و (  ،)3.22وأن المتوسط الحسابي العام لجميع فقرات ىذا المجال ىو

انحصرت بين
(87و ،)3وقد حصمت

الفقرة " ضعف متابعة أولياء األمور لتعمم أبنائيم في البيت والمدرسة " عمى أعمى متوسط (  )4.14وكانت بدرجة عالية
في حين حصمت الفقرة

"شعور بعض الطمبة بإىمال المعممين لرغباتيم وحاجاتيم وميوليم"

عمى أدنى متوسط ( )3.22

وكانت بدرجة متوسطة ،ويالحظ أن معظم فقرات ىذا المجال كانت بدرجة عالية.
المجال الثالث :اإلدارة واإلشراف التربوي:

استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعوقات تعميم مواد العموم االجتماعية من

وجية نظر معممييا ومشرفييا في محافظة الخميل ليذا المجال ،كما ىو موضح في الجدول رقم (.)6
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الدرجة

جدول رقم ()6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعوقات تعميم مواد العموم االجتماعية من وجهة نظر معمميها
ومشرفيها في محافظة الخميل لكل فقرة من فقرات مجال اإلدارة واإلشراف التربوي مرتبة تنازليا

رقم

الفقرة

الرتبة

الوسط

الفقرة

االنحراف

الدرجة

الحسابي

المعياري

4.14

.92

عالية

4.07

1.04

كثرة األعمال واألعباء المناطة بالمعمم من ِقَبل المدير والمشرف.
عدم وجود أنظمة مناسبة لمثواب والعقاب لمطمبة بشكل تحفظ مكانة المعمم وىيبتو.

عالية

4.00

.82

عالية

3.91

1.10

عالية

3.85

.94

عالية

.91

عالية
عالية

اعتقاد اإلدارة المدرسية بسيولة تدريس مواد العموم االجتماعية من قبل غير المتخصصين

.14

.1

.1

.2

.10

.3

.4

.4

.19

.5

تساىل اإلدارة التعميمية في توزيع المواد االجتماعية واعتبارىا تكممة نصاب.

.17

.6

األساليب اإلشرافية المستخدمة تركز عمى تقييم عمل المعمم أكثر من تطوير أدائو.

3.80

.18

.7

اإلدارة التعميمية تشغل المعمم بأعمال وميمات ال تخدم تعميم المواد االجتماعية.

3.73

1.10

.11

.8

عدم تبني الجيات المختصة إلزامية التدريب عمى اإلبداع وربطو بالحوافز والترقي.

3.69

1.034

عالية

.16

.9

3.68

.95

عالية

.2

.10

3.63

1.01

متوسطة

.13

.11

ضعف اإلمكانات المادية والفنية التي تقدميا اإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي.

3.49

.91

متوسطة

.15

.12

عدم حرص اإلدارة التعميمية عمى تكممة نقص إعداد المعمم خالل دراستو الجامعية.

3.48

.97

متوسطة

.12

.13

فرض أساليب تقويمية محددة عمى المعمم من اإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي.

3.47

1.02

متوسطة

.9

.14

صرامة اإلدارة المدرسية من حيث ضرورة تطبيق الخطة التعميمية بحذافيرىا.

3.37

1.12

متوسطة

.5

.15

األساليب اإلشرافية المستخدمة ال تراعي المرونة واألصالة في عمل المعمم.

3.35

1.02

متوسطة

.7

.16

عدم االىتمام بإعداد المعمم وتدريبو قبل الخدمة.

3.21

1.21

متوسطة

.20

.17

قمة وعي المعمم ألىمية تنفيذ بعض األنشطة الواردة في الكتاب.

3.11

1.16

متوسطة

.8

.18

قمة الدورات التدريبية التي ترتبط بحاجات المعمم أثناء الخدمة.

3.01

1.21

متوسطة

.3

.19

.6

.20

سوء العالقة بين المعمم وادارة المدرسة.
تقييد فرصة المعمم من ِقَبل المشرف والمدير في مجال إبداء اآلراء والمقترحات بحرية
لإلبداع.

3.00

1.16

متوسطة

2.92

1.09

متوسطة

57و3

60و0

متوسطة

بيا واعتبارىا مواد ثانوية.

القوانين والتعميمات الرسمية التي تحد من حرية المعمم.

ضعف التواصل بين اإلدارة التعميمية والجامعات بخصوص متطمبات إعداد معمم العموم

االجتماعية.

كثرة التنقالت لمعممي المواد االجتماعية مما يحول بينيم وبين تبنييم استراتيجيات واضحة

في إدارة الصفوف.

الدرجة الكمية لممجال

تظير النتائج الواردة في الجدول رقم (

 )6أن المتوسطات الحسابية لمعوقات تعميم مواد العموم

االجتماعية من وجية نظر معممييا ومشرفييا في محافظة الخميل في مجال اإلدارة واإلشراف التربوي
انحصرت بين المتوسطات ( )4.14و ( ،)2.92وأن المتوسط الحسابي العام لجميع فقرات ىذا المجال ىو

(57و ،)3وقد حصمت الفقرة اعتقاد اإلدارة المدرسية بسيولة تدريس مواد العموم االجتماعية من قبل غير
( )4.14وكانت بدرجة عالية ،في حين

المتخصصين بيا واعتبارىا مواد ثانوية عمى أعمى متوسط
حصمت الفقرة تقييد فرصة المعمم من ِقَبل المشرف والمدير في مجال إبداء اآلراء والمقترحات بحرية

لإلبداع عمى أدنى متوسط ( )2.92وكانت بدرجة متوسطة.
المجال الرابع :كتب مواد العموم االجتماعية:
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استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

لمعوقات تعميم مواد العموم االجتماعية من

وجية نظر معممييا ومشرفييا في محافظة الخميل ليذا المجال ،كما ىو موضح في الجدول رقم (.)7
جدول رقم ()7

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعوقات تعميم مواد العموم االجتماعية من وجهة نظر

معمميها ومشرفيها في محافظة الخميل لكل فقرة من فقرات مجال الكتب المدرسية مرتبة تنازليا
الوسط

االنحراف

رقم

الحسابي

المعياري

.1

عدم مالءمة تقسيم العالمة عمى مواد العموم االجتماعية.

4.38

.643

عالية

.2

.2

تعدد كتب المواد االجتماعية ومواضيعيا.

3.99

1.04

عالية

.10

.3

تباعد حصص المواد االجتماعية في جدول الدروس األسبوعي.

3.94

1.02

عالية

.5

.4

قصور محتوى الكتب في إثارة وتييئة ميول الطمبة لدراسة مواد العموم االجتماعية.

3.91

.74

عالية

.1

.5

تركيز الكتب عمى النواحي المعرفية واىمال النواحي والخبرات الحياتية والعممية.

3.86

.91

عالية

.6

كثرة المفاىيم والمصطمحات المجردة في الكتب.

3.82

.92

عالية

.7

.7

افتقار بعض مواضيع المواد االجتماعية لعنصر التشويق واإلثارة.

3.82

1.06

عالية

.15

.8

بعض الموضوعات طويمة وبحاجة إلى اختصار.

3.81

.87

عالية

.9

.9

صعوبة بعض موضوعات مواد العموم االجتماعية.

3.80

.99

عالية

.3

.10

عدم مراعاة الكتب لمفروق الفردية بين الطالب.

3.69

.94

عالية

.14

.11

بعض الموضوعات مختصرة وتحتاج إلى توسع.

3.63

.91

متوسطة

.6

.12

محتوى الكتب يتأئر بالسياسة في الوقت الحاضر.

3.54

1.04

متوسطة

.16

.13

عدم الترابط بين موضوعات الفرع الواحد لمصفوف المختمفة.

3.50

.96

متوسطة

.18

.14

عدم كفاية الصور  /األشكال  /الخرائط أو مناسبتيا.

3.42

1.11

متوسطة

.11

.15

عدم كفاية األمثمة الواردة في كتب العموم االجتماعية.

3.41

1.11

متوسطة

.19

.16

عدم إتاحة الفرصة لممعمم أو الطالب في تعديل بعض فقرات المحتوى.

3.41

1.09

متوسطة

.8

.17

عدم تسمسل عناصر الموضوع الواحد من السيل عمى الصعب.

3.37

.99

متوسطة

.13

.18

قمة التمارين واألنشطة التي تيدف لمتمييد لممعمومات الالحقة في ىذه الكتب.

3.32

1.11

متوسطة

.17

.19

عدم مالئمة النشاطات الواردة في الكتاب لمحتوى بعض الدروس.

3.27

1.03

متوسطة

.12

.20

طريقة عرض المادة العممية في الكتب غير مناسبة أو متسمسمة.

3.25

1.01

متوسطة

74و3

77و0

عالية

الفقرة
.20

.4

الفقرة

الرتبة

الدرجة الكمية لممجال

تظير النتائج الواردة في الجدول رقم (

الدرجة

 )7أن المتوسطات الحسابية لمعوقات تعميم مواد العموم

االجتماعية من وجية نظر معممييا ومشرفييا في محافظة الخميل في مجال الكتب الدراسية انحصرت
بين المتوسطات ( )4.38و ( ،)3.25وأن المتوسط الحسابي العام لجميع فقرات ىذا المجال ىو
(74و ،)3وقد حصمت الفقرة عدم مالءمة تقسيم العالمة عمى مواد العموم االجتماعية عمى أعمى متوسط
( )4.38وكانت بدرجة عالية في حين حصمت الفقرة طريقة عرض المادة العممية في الكتب غير مناسبة

أو متسمسمة عمى أدنى متوسط ( )3.25وكانت بدرجة متوسطة.

المجال الخامس :طرق التدريس:
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استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعوقات تعميم مواد العموم االجتماعية من
وجية نظر معممييا ومشرفييا في محافظة الخميل ليذا المجال ،كما ىو موضح في الجدول رقم (.)8
جدول رقم )8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعوقات تعميم مواد العموم االجتماعية من وجهة نظر

معمميها ومشرفيها في محافظة الخميل لكل فقرة من فقرات مجال طرق التدريس مرتبة تنازليا
الوسط

االنحراف

رقم

الحسابي

المعياري

.5

.1

عدم إعداد المعمم الستخدام الطرق الحديثة في التدريس.

3.63

1.16

متوسطة

.3

.2

ضعف قدرة بعض المعممين في إنتاج واستخدام الوسائل التعميمية المناسبة.

3.51

1.02

متوسطة

.1

.3

عدم التنويع في طرق تدريس مواد العموم االجتماعية.

3.48

1.09

متوسطة

.13

.4

اىتمام المشرف التربوي بإنياء المادة الدراسية وليس بطريقة التدريس.

3.36

1.23

متوسطة

.7

.5

اعتقاد المعمم بأن الطرق التقميدية تحفظ اليدوء والنظام داخل الصف.

3.33

1.19

متوسطة

.2

.6

ضعف معرفة المعمم بالقواعد السيكولوجية والتربوية لمطرق الحديثة في التدريس.

3.29

1.04

متوسطة

.10

.7

عدم قدرة المعمم عمى توظيف التقنيات الحديثة في التدريس.

3.26

1.07

متوسطة

.4

.8

تجنب المعمم استخدام الطرق الحديثة ألنيا تحتاج إلى جيد ووقت كبيرين من وجية نظره.

3.25

1.07

متوسطة

.6

.9

اعتياد المعمم عمى استخدام الطرق التقميدية وعدم الرغبة في التغيير.

3.21

1.21

متوسطة

.9

.10

عدم وجود طرق حديثة خاصة بتدريس المواد االجتماعية.

3.20

1.20

متوسطة

.15

.11

عدم قدرة المعمم عمى تحديد الطريقة المناسبة لمموضوع

3.13

1.20

متوسطة

.17

.12

برامج التدريب ال تيتم بتدريب المعممين عمى طرائق التدريس المختمفة.

3.13

1.25

متوسطة

.12

.13

عدم إلمام المعمم بالطرق الحديثة لتدريس مواد العموم االجتماعية.

3.10

1.13

متوسطة

.14

.14

عدم إلمام أو تشجيع مدير المدرسة لمطرق الحديثة لتدريس مواد العموم االجتماعية.

3.10

1.08

متوسطة

.11

.15

عدم إلمام المعمم بأىداف تدريس مواد العموم االجتماعية ليختار الطريقة المناسبة.

3.04

1.23

متوسطة

.8

.16

عدم قناعة المعمم بجدوى الطرق الحديثة في التدريس.

3.02

1.18

متوسطة

.16

.17

الزمالء من المعممين ال ينصحون المعمم بالتنويع في طريقة التدريس.

2.87

1.01

متوسطة

.18

.18

تخوف المعمم من عدم تقبل أولياء األمور لطرق التدريس الحديثة.

2.85

1.14

متوسطة

92و2

73و0

متوسطة

الفقرة

الفقرة

الرتبة

الدرجة الكمية لممجال

تظير النتائج الواردة في الجدول رقم (

 )8أن المتوسطات الحسابية لمعوقات تعميم مواد العموم

االجتماعية من وجية نظر معممييا ومشرفييا في محافظة الخميل في مجال طرق التدريس انحصرت
بين ( )3.63و ( ،)2.85وأن المتوسط الحسابي العام لجميع فقرات ىذا المجال ىو (

92و ،)2وقد

حصمت الفقرة عدم إعداد المعمم الستخدام الطرق الحديثة في التدريس عمى أعمى متوسط ( )3.63وكانت

بدرجة متوسطة ،في حين حصمت الفقرة تخوف المعمم من عدم تقبل أولياء األمور لطرق التدريس
الحديثة عمى أدنى متوسط ( )2.85وكانت بدرجة متوسطة أيضا.
ثانيا :نتائج سؤال الدراسة الثاني :ىل تختمف متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لمعوقات تعميم
المواد االجتماعية م ن وجية نظر معممييا ومشرفييا تعزى إلى
والمؤىل العممي ،التخصص ،وسنوات الخبرة ؟
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متغيرات :المديرية ،الوظيفة ،الجنس،

الدرجة

لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني ،وضع الباحثان ست فرضيات لمفروق بين متوسطات تقديرات أفراد
م ن وجية نظر معممييا ومشرفييا

عينة الدراسة لمعوقات تعميم المواد االجتماعية

في محافظة الخميل

تعزى إلى متغيرات :المديرية ،الوظيفة ،الجنس ،والمؤىل العممي ،التخصص ،وسنوات الخبرة ؟
الفرضية األولى:
"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )0.05= بين متوسطات تقديرات أفراد عينة

الدراسة لمعوقات تعميم المواد االجتماعية من وجية نظر معممييا ومشرفييا في محافظة الخميل

تعزى

إلى متغير مديرية التربية والتعميم ".
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة
االجتماعية من وجية نظر معممييا ومشرفييا في محافظة الخميل

لمعوقات تعميم المواد

حسب متغير مديرية التربية والتعميم،

وذلك كما ىو موضح في الجدول رقم ( .)9
الجدول رقم ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمعوقات تعميم المواد االجتماعية من
وجهة نظر معمميها ومشرفيها في محافظة الخميل حسب متغير مديرية التربية والتعميم
المديرية

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

جنوب الخميل

36

55و3

438و0

الخميل

32

20و3

466و0

شمال الخميل

43

81و3

617و0

الكمي

111

54و3

571و0

ولمتحقق من صحة الفرضية تم استخدام تحميل التباين األحادي

) (ANOVAلمفروق بين متوسطات

تقديرات أفراد عينة الدراسة ،كما ىو موضح في الجدول رقم (.)10
الجدول رقم ()10

نتائج اختبار) ) ANOVAلمفروق بين متوسطات تقديرات أفراد عينة لمعوقات تعميم المواد

االجتماعية من وجهة نظر معمميها ومشرفيها في محافظة الخميل حسب متغير مديرية التربية والتعميم
درجات

مجموع

المربعات

المربعات

بين المجموعات

2

394و6

197و3

داخل المجموعات

108

153و27

269و0

المجموع

110

547و33

-

مصدر التباين

الحرية

متوسط

الداللة

قيمة ف

اإلحصائية

المحسوبة

000و0

 891و11

يتبين من الجدول (  )10وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (
متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة

لمعوقات تعميم المواد االجتماعية

 )0.05 = بين

من وجية نظر معممييا

ومشرفييا في محافظة الخميل حسب متغير مديرية التربية والتعميم.
وإليجاد مصدر ىذه الفروق استخدم اختبار توكي (

 )Tukey testلممقارنات البعدية في درجة

معوقات تعميم المواد االجتماعية من وجية نظر معممييا ومشرفييا في محافظة الخميل حسب متغير
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مديرية التربية والتعميم ،كما ىو موضح في الجدول رقم (.)11
الجدول رقم ()11

نتائج اختبار توكي ( )Tukey testلممقارنات البعدية في درجة معوقات تعميم المواد االجتماعية
من وجهة نظر معمميها ومشرفيها في محافظة الخميل حسب متغير مديرية التربية والتعميم
شمال الخميل

المقارنات
شمال الخميل

الخميل

جنوب الخميل

*3422و0

 2643و06065 *-و0

الخميل
جنوب الخميل

تشير المقارنات البعدية في الجدول رقم (  )11إلى أن الفروق بين متوسطات تقديرات
المواد االجتماعية من وجية نظر معممييا ومشرفييا في محافظة الخميل

معوقات تعميم

حسب متغير مديرية التربية

والتعميم ،كانت بين شمال الخميل والخميل ولصالح شمال الخميل ،وكانت أيضا بين الخميل وجنوب الخميل
لصالح جنوب الخميل.
الفرضية الثانية:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )0.05 = بين متوسطات تقديرات أفراد عينة

الدراسة لمعوقات تعميم المواد االجتماعية من وجية نظر معممييا ومشرفييا في محافظة الخميل

تعزى

إلى متغير الوظيفة.
لمتحقق من صحة الفرضية األولى استخدم اختبار (  ) t - testلمفروق بين متوسطات تقديرات أفراد
عينة الدراسة لمعوقات تعميم المواد االجتماعية من وجية نظر معممييا ومشرفييا في محافظة الخميل
حسب متغير الوظيفة ،كما ىو موضح في الجدول رقم ( .)12
الجدول رقم ()12

نتائج اختبار (  ) t - testلمفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لمعوقات تعميم المواد
االجتماعية من وجهة نظر معمميها ومشرفيها في محافظة الخميل حسب متغير الوظيفة
المتوسط

الوظيفة

العدد

مشرف

7

21و4

104

50و3

معمم

االنحراف

الحسابي

المعياري
40و0
55و0

درجات

قيمة ت

الداللة

الحرية

المحسوبة

اإلحصائية

109

10و3

003و0

يتبين من الجدول رقم (  )12وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )0.05 = بين
متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة

ومشرفييا في محافظة الخميل

لمعوقات تعميم المواد االجتماعية

من وجية نظر معممييا

تعزى إلى متغير الوظيفة  .وأن ىذه الفروق لصالح المشرفين مقابل

المعممين ،حيث كان المتوسط الحسابي لتقديرات المشرفين ىو ( 21و )4بينما كان المتوسط الحسابي
لتقديرات المعممين ىو ( 50و.)3
الفرضية الثالثة:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )0.05 = بين متوسطات تقديرات أفراد
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عينة الدراسة لمعوقات تعميم المواد االجتماعية من وجية نظر معممييا ومشرفييا في محافظة الخميل
تعزى متغير الجنس.
 ) t - testلمفروق بين متوسطات تقديرات أفراد

لمتحقق من صحة الفرضية األولى استخدم اختبار (

عينة الدراسة لمعوقات تعميم المواد االجتماعية من وجية نظر معممييا ومشرفييا في محافظة الخميل
حسب متغير الجنس ،وذلك كما ىو موضح في الجدول رقم ( .)13
الجدول رقم ()13

نتائج اختبار (  ) t - testلمفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لمعوقات تعميم المواد
االجتماعية من وجهة نظر معمميها ومشرفيها في محافظة الخميل حسب متغير الجنس
المتوسط

االنحراف

درجات

قيمة ت

الداللة

الحسابي

المعياري

الحرية

المحسوبة

اإلحصائية

ذكر

58

61و3

60و0

أنثى

53

45و3

52و0

109

39و1

166و0

الجنس

العدد

يتبين من الجدول رقم (  )13أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 = 
بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة

لمعوقات تعميم المواد االجتماعية من وجية نظر معممييا

ومشرفييا في محافظة الخميل تعزى إلى متغير الجنس.
الفرضية الرابعة:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )0.05= بين متوسطات تقديرات أفراد عينة

الدراسة لمعوقات تعميم المواد االجتماعية من وجية نظر معممييا ومشرفييا في محافظة الخميل

تعزى

إلى متغير المؤىل العممي.
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة

االجتماعية من وجية نظر معممييا ومشرفييا في محافظة الخميل

لمعوقات تعميم المواد

حسب متغير المؤىل العممي ،وذلك

كما ىو موضح في الجدول رقم ( .)14
الجدول رقم ()14

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمعوقات تعميم المواد االجتماعية من
وجهة نظر معمميها ومشرفيها في محافظة الخميل حسب متغير المؤهل العممي
العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المؤهل
دبموم

11

41و3

317و0

بكالوريوس

95

56و3

591و0

ماجستير فأعمى

5

93و3

404و0

111

54و3

571و0

المجموع

ولمتحقق من صحة الفرضية تم استخدام تحميل التباين األحادي ) )ANOVAلمفروق بين تقديرات أفراد

عينة الدراسة كما ىو موضح في الجدول رقم (.)15
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الجدول رقم ()15

نتائج اختبار)  )ANOVAلمفروق بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لمعوقات تعميم المواد
االجتماعية من وجهة نظر معمميها ومشرفيها في محافظة الخميل حسب متغير المؤهل العممي
درجات

مجموع

متوسط

قيمة ف

الداللة

الحرية

المربعات

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

بين المجموعات

2

620و0

310و0

داخل المجموعات

108

926و32

326و0

المجموع

110

55و33

مصدر التباين

951و0

390و0

يتبين من الجدول (  )15أنو ال توجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )0.05 = بين
متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة

لمعوقات تعميم المواد االجتماعية

من وجية نظر معممييا

ومشرفييا في محافظة الخميل تعزى إلى متغير المؤىل العممي.
الفرضية الخامسة:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )0.05 = بين متوسطات تقديرات أفراد عينة

الدراسة لدور لمعوقات تعميم المواد االجتماعية من وجية نظر معممييا ومشرفييا في محافظة الخميل
تعزى إلى متغير التخصص.
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمعوقات تعميم

المواد االجتماعية من وجية نظر معممييا ومشرفييا في محافظة الخميل حسب متغير التخصص ،وذلك
كما ىو موضح في الجدول رقم ( .)16

الجدول رقم ()16

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمعوقات تعميم

المواد االجتماعية من وجهة نظر معمميها ومشرفيها في محافظة الخميل حسب متغير التخصص
العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

التخصص
تاريخ

44

53و3

498و0

جغرافيا

19

85و3

602و0

اجتماعيات

42

41و3

599و0

أخرى

6

25و3

137و0

111

54و3

571و0

المجموع

ولمتحقق من صحة الفرضية تم استخدام تحميل التباين األحادي ) )ANOVAلمفروق بين تقديرات أفراد
عينة الدراسة كما ىو موضح في الجدول رقم (.)17
الجدول رقم ()17
نتائج اختبار)  )ANOVAلمفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لمعوقات تعميم المواد
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االجتماعية من وجهة نظر معمميها ومشرفيها في محافظة الخميل تعزى إلى متغير التخصص
درجات

مجموع

المربعات

المربعات

بين المجموعات

3

86و2

862و0

داخل المجموعات

107

96و30

310و0

المجموع

110

55و33

مصدر التباين

الحرية

متوسط

قيمة ف

المحسوبة

اإلحصائية

783و2

يتبين من الجدول (  )17وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (
متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة

الداللة

لمعوقات تعميم المواد االجتماعية

045و0

 )0.05 = بين

من وجية نظر معممييا

ومشرفييا في محافظة الخميل تعزى إلى متغير التخصص.
وإليجاد مصدر ىذه الفروق استخدم اختبار توكي (  )Tukey testلممقارنات البعدية في درجة معوقات
تعميم المواد االجتماعية من وجية نظر معممييا ومشرفييا في محافظة الخميل حسب متغير التخصص،
كما ىو موضح في الجدول رقم (.)18

الجدول رقم ()18

نتائج اختبار توكي ( )Tukey testلممقارنات البعدية في درجة معوقات تعميم المواد

االجتماعية من وجهة نظر معمميها ومشرفيها في محافظة الخميل حسب متغير التخصص
المقارنات

جغرافيا

تاريخ

اجتماعيات

3203-و1188 0و0

تاريخ

غير ذلك
2835و0

*4391و6037 0و0

جغرافيا

1646و0

اجتماعيات
غير ذلك

تشير المقارنات البعدية في الجدول رقم (  )18إلى أن الفروق بين متوسطات تقديرات معوقات تعميم
المواد االجتماعية من وجية نظر معممييا ومشرفييا في محافظة الخميل حسب متغير التخصص  ،كانت
بين الجغرافيا واالجتماعيات لصالح الجغرافيا.
الفرضية السادسة:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )0.05 = بين متوسطات تقديرات أفراد عينة

الدراسة لمعوقات تعميم المواد االجتماعية من وجية نظر معممييا ومشرفييا في محافظة الخميل

تعزى

إلى متغير سنوات الخبرة.
لمتحقق من صحة الفرضية الرابعة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفروق بين
تقديرات أفراد عينة الدراسة

لمعوقات تعميم المواد االجتماعية من وجية نظر معممييا ومشرفييا في

محافظة الخميل حسب متغير سنوات الخبرة ،وذلك كما ىو موضح في الجدول رقم ( .)19
الجدول رقم ()19
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمعوقات تعميم المواد االجتماعية من
وجهة نظر معمميها ومشرفيها في محافظة الخميل حسب متغير سنوات الخبرة
العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المؤهل
 5 - 1سنوات

23

428و3

632و0

 10 – 6سنوات

38

452و3

571و0

 15 – 11سنة

30

759و3

611و0

 16سنة فأكثر

20

489و3

341و0

المجموع

111

54و3

571و0

ولمتحقق من صحة الفرضية تم استخدام تحميل التباين األحادي

تقديرات أفراد عينة الدراسة كما ىو موضح في الجدول رقم (.)20

) )ANOVAلمفروق بين متوسطات

الجدول رقم ()20

نتائج اختبار)  )ANOVAلمفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لمعوقات تعميم المواد

االجتماعية من وجهة نظر معمميها ومشرفيها في محافظة الخميل حسب متغير سنوات الخبرة
مصدر التباين

درجات

مجموع

المربعات

المربعات

بين المجموعات

3

935و1

645و0

داخل المجموعات

107

611و31

316و0

المجموع

110

547و33

الحرية

متوسط

قيمة ف

المحسوبة
041و2

الداللة

اإلحصائية
113و0

يتبين من الجدول (  )20أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )0.05 = بين
متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة

لمعوقات تعميم المواد االجتماعية

من وجية نظر معممييا

ومشرفييا في محافظة الخميل تعزى إلى متغير سنوات الخبرة.

مناقشة وتفسير النتائج:

أوال :مناقشة نتائج السؤال األول:

"ما أىم معوقات تعميم مواد العموم االجتماعية من وجية نظر معممييا ومشرفييا في محافظة الخميل ؟"
يتضح من نتائج السؤال األول أن معيقات تعميم مواد العموم االجتماعية من وجية نظر معممييا

ومشرفييا في محافظة الخميل جاءت بدرجة متوسطة ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية
(54و )3واالنحراف المعياري ( 57و ،)0وحصل مجال الطالب عمى متوسط حسابي (
بدرجة عالية ،يميو مجال كتب المواد االجتماعية حيث كان بمتوسط حسابي (
أيضا ،يميو مجال اإلدارة واإلشراف التربوي بمتوسط حسابي (

87و )3وىو

74و )3بدرجة عالية

57و )3بدرجة متوسطة ،يميو

مجال

المعممين بمتوسط حسابي (24و )3بدرجة متوسطة ،يميو ،مجال طرق التدريس بمتوسط حسابي ( 92و)2
بدرجة متوسطة أيضا .وىذا يشير إلى وجود معيقات حقيقية في تعميم مواد العموم االجتماعية في جميع
المجاالت وخاصة مجال الطالب وكتب مواد العموم االجتماعية وىما عنصرين ميمين في العممية
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التربوية ،خاصة وأن الطالب ىو محور ىذه العممية ،وكذلك المعيقات واضحة في مجال اإلدارة
واإلشراف التربوي حيث كان المتوسط الحسابي قريب من الدرجة العالية ،وقد اتفقت نتائج ىذا السؤال في
كثير مع المعيقات مع نتائج دراسة الشمري (  )2009و دراسة محمد (  )2008و دراسة مكي ( )2008

و دراسة الرواضية ( .) 2003

ثانيا :مناقشة نتائج السؤال الثاني:

"ىل تختمف تقديرات أفراد عينة الدراسة لمعوقات تعميم المواد االجتماعية من وجية نظر معممييا

ومشرفييا في محافظة الخميل باختالف المتغيرات :المديرية ،الوظيفة ،الجنس ،والمؤىل العممي،
التخصص ،وسنوات الخبرة؟"
الفرضية األولى:

أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا في

تقديرات أفراد عينة الدراسة لمعوقات تعميم المواد

االجتماعية من وجية نظر معممييا ومشرفييا في محافظة الخميل تعزى إلى المديرية ،وكانت ىذه الفروق
لصالح مديرية شمال الخميل ومديرية جنوب الخميل مقابل مديرية الخميل .يرى الباحثان بأنو ربما يكون
السبب في ىذه النتيجة ىو تقارب مدارس مديرية التربية والتعميم/الخميل وتركز الكفاءات فييا ،خاصة
عندما كانت ىي المديرية الوحيدة في محافظة الخميل أو عندما كانت تضم مدارس مديرية التربية

والتعميم /شمال الخميل ،وكذلك فإن مدارس مديريتي شمال الخميل وجنوب الخميل متباعدة وبعضيا في
مناطق نائية ،وقد يضطر المعمم فييا إلى تعميم مواد ليست من تخصصو ،وربما تكون إمكانيات ىذه
المدارس قميمة وخاصة في مجال الوسائل التعميمية.
الفرضية الثانية:

أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا في

تقديرات أفراد عينة الدراسة لمعوقات تعميم المواد

االجتماعية من وجية نظر معممييا ومشرفييا في محافظة الخميل تعزى إلى متغير الوظيفة ،وكانت ىذه
الفروق لصالح المشرفين الذين كان المتوسط الحسابي لتقديراتيم ليذه المعيقات ىو (

المعممين الذين كان المتوسط الحسابي لتقديراتيم ليذه المعيقات ىو (

21و )4مقابل

50و .)3ويفسر الباحثان ىذه

النتيجة إلى أن بعض أفراد العينة من المعممين ربما اعتقد بأن اإلجابة عمى فقرات أداة الدراسة يمثل
تقييما ألدائو فظيرت المعيقات بشكل متوسط ،ومن جية أخرى ربما يرى بعض المعممين بأن األمور
تمشي عمى ما يرام في تعميم مواد العموم االجتماعية ،في حين يرى المشرفون التربويون خالف ذلك،

خاصة وأن المشرفين في إجابتيم عمى فقرات األداة كانوا يعطون تقويما شموليا ،وكذلك يتبين أن طموح

المشرفين في تعميم مواد العموم االجتماعية أعمى مما يقبل بو بعض المعممين .وقد اتفقت نتائج ىذه
الدراسة مع نتائج دراسة مكي (

 )2008التي أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير

الوظيفة ،واختمفت مع نتائج دراسة بن عفيف (  )2009التي أشارت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا
تعزى لمتغير الوظيفة.
الفرضية الثالثة:
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أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في

تقديرات أفراد عينة الدراسة لمعوقات تعميم

المواد االجتماعية من وجية نظر معممييا ومشرفييا في محافظة الخميل تعزى إلى متغير الجنس .يفسر
الباحثان ذلك بأن المعيقات ىي ذاتيا ،ويدركيا الذكور كما تدركيا اإلناث ،خاصة تمك المعيقات التي

تتعمق بالطالب أو الكتب أو اإلدارة واإلشراف التربوي ،فالكتب ىي ذاتيا والتعميمات والقوانين واألنظمة
ىي ذاتيا .اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة عدوان (  )2009ودراسة أبو حسان (  )1998المتان
أشارتا إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير الجنس ،واختمفت ىذه النتائج مع دراسة
الرواضية ( )2003التي أشارت إلى وجود فروق تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور.
الفرضية الرابعة:

أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في

تقديرات أفراد عينة الدراسة لمعوقات تعميم

المواد االجتماعية من وجية نظر معممييا ومشرفييا في محافظة الخميل تعزى إلى متغير المؤىل
العممي ،يفسر الباحثان ذلك أيضا بأن المعيقات ىي ذاتيا ويدركيا معمم أو مشرف مواد العموم

االجتماعية أيا كان مؤىمو العممي ،فالظروف التعميمية في المدارس متشابية إلى حد ما .اتفقت نتائج
ىذه الدراسة مع نتائج دراسة مكي ( )2008ودراسة بن عفيف (  )2009ودراسة عدوان (  )2009ودراسة
أبو حسان (  )1998ودراسة عصيدة (  )1996المواتي أشرن إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى

لمتغير المؤىل العممي.
الفرضية الخامسة:

أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا في

تقديرات أفراد عينة الدراسة لمعوقات تعميم المواد

االجتماعية من وجية نظر معممييا ومشرفييا في محافظة الخميل تعزى إلى متغير التخصص ،وكانت
ىذه الفروق لصالح تخصص الجغرافيا مقابل تخصص االجتماعيات .يفسر الباحثان ىذه النتيجة بأن
بعض المعممين الذين يحممون تخصص الجغرافيا يعممون التاريخ والتربية الوطنية ،وىم يجدون صعوبة

في ذلك ،في حين يرون بأن تعميم مادة الجغرافيا أسيل ،وذلك ألن مادة الجغرافيا التي ىي عبارة عن
حقائق عممية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالبيئة ،بينما محتوى مادة التاريخ بعيد زمانيا ومكانيا وربما ىناك

صعوبة في ربطو بالواقع .كذلك الوسائل التعميمية فيي من حيث التوفر واإلعداد لمادة الجغرافيا أسيل
منيا لمادة التاريخ ،وكذلك يرى الباحثان بأن كتب الجغرافيا أكثر ترتيبا وتنظيما من كتب التاريخ من
حيث عرض األفكار وتسمسميا .اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة أبو حسان (

عصيدة ( )1996المتان أشارتا إلى وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير التخصص.

 )1998ودراسة

الفرضية السادسة:

أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في تقديرات أفراد عينة الدراسة لمعوقات تعميم المواد

االجتماعية من وجية نظر معممييا ومشرفييا في محافظة الخميل تعزى إلى متغير الخبرة.
ويفسر الباحثان ىذه النتيجة بأن النسبة األكبر من عينة الدراسة ىم من أصحاب الخبرة المتوسطة

( ،)15-6حيث بمغت نسبتيم أكثر من ( ،)%60لذلك كانت الفروقات بسيطة وغير دالة.
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اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة مكي (  )2008ودراسة بن عفيف (  )2009ودراسة عدوان
( )2009المواتي أشرن إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير الخبرة ،واختمفت مع نتائج
دراسة أبو حسان (  )1998و دراسة الشمري (  )2006المتان أشارتا إلى وجود فروق تعزى لمخبرة.

التوصيات واالقتراحات:

بناء عمى النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ،يوصي الباحثان بما يمي:
ً
 .1توثيق العالقة بين المدرسة وأولياء األمور لتفعيل متابعتيم ألبنائيم.
 .2تخفيف األعباء الممقاة عمى عاتق معمم العموم االجتماعية.
 .3تفعيل نظام حوافز ومكافآت لممعممين.

 .4االىتمام بالتطبيق العممي لمواد العموم االجتماعية من خالل محتوى الكتب ،ومن خالل حث
المعممين عمى االىتمام بيذه التطبيقات العممية.

 .5إعادة النظر في بنية كتب المواد االجتماعية وعددىا ،وكيفية تقسيم العالمة عمى فروعيا.

 .6التفكير في إمكانية تخفيف عدد كتب مواد العموم االجتماعية ،من خالل الدمج بين بعض ىذه
الكتب عمى غرار كتب العموم مثال.

 .7االىتمام بإعداد المعمم قبل الخدمة بالتعاون مع الجامعات ،وتدريبو أثناء الخدمة عمى استخدام

الطرق الحديثة والتنويع فييا وتفعيل استخدام الوسائل التعميمية في تعميم مواد العموم االجتماعية.

 .8إعادة النظر في معدالت قبول الجامعات لمطمبة الممتحقين بيا لدراسة مواد العموم االجتماعية.
 .9حرص الجامعات عمى توظيف مختبرات الوسائل التعميمية والتقنيات والطرائق الحديثة في إعداد
معمم مواد العوم االجتماعية.

ويقترح الباحثان أيضا:

 .1إجراء دراسات مشابية حول معيقات تعميم مواد العموم االجتماعية في مراحل دراسية أخرى.
 .2إجراء دراسات مشابية حول المعيقات في مجال استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة في تعميم المواد
االجتماعية.

 .3إجراء دراسات مشابية حول ىذه المعيقات من وجية نظر المديرين.
 .4إجراء دراسات تقويمية لكتب مواد العموم االجتماعية.
 .5إجراء دراسات تقويمية لبرامج إعداد معمم مواد العموم االجتماعية في الجامعات.

المراجع
 .1ابن منظور ،محمد بن مكرم (711ىـ) ،لسان العرب ،ط ،1دار صادر ،بيروت.
 .2أبو جادو ،صالح محمد عمي (
األردن.

 ،)2000عمن النفس التربوي ،ط  ،1دار المسيرة ،عمان،
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 .3أبو حسان ،خالد أحمد صالح (  ،)1998معيقات استخدام الوسائل التعميمية التي تواجو مدرسي
المدارس الحكومية في تعميم العموم واالجتماعيات في محافظة الخميل ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطين.

 .4المقاني ،أحمد حسين ورضوان ،يونس أخمد (  :)1988تدريس المواد االجتماعية ،ط  ،3عالم
الكتب ،القاىرة.
 .5بن عفيف ،صالح بن أحمد (  ،)2010معوقات تدريس مواد التربية اإلسالمية بالمرحمة الثانوية
من وجية نظر مشرفييا ومعممييا بمكة المكرمة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم
القرى ،مكة المكرمة.

 .6جامل ،عبد الرحمن عبد السالم (  ،)2002طرق تدريس المواد االجتماعية ،ط  ،1دار المناىج
لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .7جامل ،عبد الرحمن عبد السالم (  ،)2004طرق تدريس المواد االجتماعية ،ط  ،2دار المناىج
لمنشر والتوزيع  ،عمان ،األردن.
 .8الجبر ،سميمان محمد (  ،)1990تقويم تدريس الجغرافيا ومدى اختالفيا باختالف خبرات

المدرسين وجنسياتيم وتخصصاتيم في المرحمة المتوسطة بالمممكة العربية السعودية ،مجمة

جامعة الممك سعود ،العموم التربوية ،العدد األول.
 .9خضر ،فخري رشيد (  ،)2006طرائق تدريس الدراسات االجتماعية ،ط  ،1دار المسيرة ،عمان،
األردن.

 .10الخطيب ،عامر يوسف ( ،)2004فمسفة التربية ،كمية التربية ،جامعة األزىر ،غزة.
 .11الحربي ،شيرين بنت غازي سميمان (  ،)2008معوقات إبداع معممة المغة االنجميزية بالمرحمة
الثانوية في تدريس المادة من وجية نظر المشرفات ومعممات المغة االنجميزية بمكة المكرمة،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.
 .12دبور ،مرشد محمود و الخطيب ،إبراىيم ياسين (  ،)2001أساليب تدريس االجتماعيات ،ط ،1
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االجتماعية بمرحمة التعميم األساسي في األردن ،المجمة التربوية ،جامعة الكويت ،العدد .63
 .14السكران ،محمد إبراىيم (  ،)2002أساليب تدريس الدراسات االجتماعية ،ط  ،2دار الشروق
لمنشر والتوزيع،عمان ،األردن.

 .15السممي ،عمي محمد (  ،)1993معوقات تدريس المواد االجتماعية بالمرحمة االبتدائية بمدينتي
جدة ومكة كما يراىا المعممون ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.
 .16شمبي ،أحمد إبراىيم (  ،)1997تدريس الجغرافيا في مراحل التعميم العام ،ط
العربية لمكتاب ،القاىرة.
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