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مشكالت تدريس المواد التربوية

من وجهة نظر طمبة كمية التربية االساسية والحمول المقترحة لها
Problems Study Materials about of eye of Student of College of
the Basic Education and Solution Suggested
منى زهير حسين

Muna - Zoheer

ممخص البحث
كان لشعور الباحثة كونيا تدريسية في كمية التربية االساسية بوجود مشكالت
تواجو الطمبة عند دراسة المواد التربوية منيا مثالً حالة الشكوى والتذمر التي ابداىا
الطمبة عند دراستيم

ىذه المواد واسباب اخرى شجعت الباحثة عمى القيام ببحثيا

الحالي وىو (مشكالت تدريس المواد التربوية من وجية نظر طمبة المرحمة الثالثة
(قسم التاريخ) الدراسة الصباحية في طمبة التربية االساسية والحمول المقترحة من
وجية نظرىم وكان ىذا البحث عمى اربعة فصول .
أما الفصل االول فقد تناولت فيو اىمية البحث والحاجة اليو  /الن المتغيرات
التي طرأت عمى حياة االفراد الفكرية واالجتماعية  ،أي انتقال الفرد من الوضع
البدائي الى مرحمة جديدة ىي مرحمة الحضارة ولقد كان لمتربية اثر كبير في حدوث
التغيرات النيا ىي المسؤولة عن احداث التغيرات في المجتمعات.
لذلك كان ىدف البحث الحالي ىو معرفة المشكالت التي تواجو طمبة المرحمة
الثالثة في كمية التربية االساسية بجامعة ديالى ومحاولة الوصول الى حل ليذه
المشكالت .
وقد اقتصر البحث الحالي عمى عينة من طمبة كمية التربية االساسية وىم
طمبة المرحمة الثالثة في قسم التاريخ .
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اما الفصل الثاني فقد تعرضت الباحثة فيو الى مجموعة من الدراسات السابقة
منيا (دراسة سعادة) ودراسة (جنتاركس) وغيرىا من الدراسات وفي نياية الفصل
قامت الباحثة بالموازنة بين تمك الدراسات والبحث الحالي من حيث ىدف البحث /
اداة البحث  /الوسائل االحصائية .
اما الفصل الثالث فقد تضمن اجراءات البحث متمثالً بالمجتمع االصمي

لمبحث وعينة البحث واالستبان ة الذي اعدتو ا الباحثة والوسائل االحصائية التي
استحدثتيا الباحثة في بحثيا الحالي .
اما الفصل الرابع فقد تناولت فيو تحميل نتائج البحث وتفسيرىا .
والحمد هلل رب العالمين
الفصل االول
مشكمة البحث :

تع د المواد التربوية التي تدرس في كمية ال تربية االساسية من المواد االساسية

لتكوين معمم ين ناجح ين  ،فيي تقوم باعداد الطمبة وتأىيميم ليكونوا معممين ناجحين
في المستقبل  ،اذ تقوم عمى اساس اكتساب الطمبة المعرفة وطرق التدريس واساليبيا
وكيفية ايصال الفكرة الى التمميذ  ،وتساعد المواد التربوية الطمبة عمى بناء شخصيات
الطمبة بناء سميماً وتنمية قدراتيم العقمية واتجاىاتيم النفسية واالجتماعية .

وىناك مقاييس اخرى تدخل في التخطيط لتدريس المواد التربوية وىي الزمة

في رأينا واالمر يتحدد من خالل دراستو لواقع مجتمعنا وطبيعة مواده الفكرية ونوع
المنيج الذي يفيد معيا ثم وىو يعتمد عمى ماذا تريد ؟ واي ىدف
يدفعنا  ( .االلوسي  ،ص)189
ونتيجة لقمة الدراسات المحمية والعربية وعجز المتخصصين في تحميل دراسة
دافع المجتمع العربي وانعكاس ذلك عمى المواد التربوية بصورة
عامة  ( .محمد  ،1990 ،ص)520
وقد شعرت الباحثة كونيا تدريسية في كمية التربية االساسية بوجود مشكالت
تواجو الطمبة عند دراسة المواد التربوية ومن االسباب التي عززت ىذه المشكمة وىي
حالة الشكوى والتذمر التي ابداىا الطمبة عند دراستيم لممواد التربوية  ،وكذلك
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المدرسون الذين يواجيون صعوبة ومشكالت تدريس المواد التربوية ومنيا عدم اندماج
الطمبة وانجذابيم نحو ىذه المواد  ،وكذلك قمة فيميم ليا ولم يقتصر تأثير المواد
التربوية في الطمبة عمى تقصيرىم فييا بل آخذت تؤثر عمى مستواىم العممي في
المواد االخرى النو ال يعرف مدى اىميتيا بالنسبة اليو  ،وكذلك وقد اكدت الدراسة
االستطالعية لمباحثة الى وجود مشكمة حقيقية في ىذا الجانب يعانون منيا الطمبة
عند دراستيم ليذه المواد التربوية مما شجع الباحثة عمى القيام ببحثيا الحالي :
((مشكالت تدريس المواد التربوية من وجية نظر طمبة كمية التربية االساسية والحمول
المقترحة ليا )) .
اىمية البحث والحاجة اليو :
رافقت تطور البشرية تغيرات كثيرة كان ليا انعكاساتيا المباشرة عمى حياة الفرد
الفكرية واالجتماعية  ،وقد أدت ىذه التغيرات الى انتقال الفرد من الوضع البدائي
الذي كان يعيشو الى مرحمة جديدة ىي مرحمة الحضارة وما تبعيا من تقدم عممي
وتكنموجي( .ماجد  ، 1988 :ص)23
اذ ترتبط اىمية ىذا البحث بصورة عامة باىمية التربية بع دىا الوسيمة التي يعول
عمييا في تحقيق حاجات ومتطمبات المجتمع وتساىم مساىمة فعالة في استمرار
التطور الحضاري وذلك عن طريق الفرد الذي يعد الواسطة لنقل التراث وحاضرة
االجداد الى االحفاد (.القاسم  ، 1986 :ص)12
ومما الشك فيو ان التربية كان ليا االثر الكبير في حدوث التغيرات والتطورات ،
اذ انيا ومنذ القدم ع دت ضرورة انسانية في كونيا تمعب دو اًر كبي اًر في اعطاء

وظائف متعددة الجوانب لمفرد والجماعة ولذلك نجد ان كثي اًر من الدول اخذت بالبحث
عن افضل السبل الستخدام التربية لتحقيق اىدافيا وبخاصة في المجاالت

االقتصادية واالجتماعية و السياسية ( .ظافر  ، 1974 :ص)151
 . 1ان الدور االيجابي الذي تمعبو التربية في مجال التنمية اصبح من الظواىر
التي تع د اشبو بالمممات التي ال تستدعي المزيد من البحث واالستقصاء ولمتربية
اىداف اساسية تعمل بموجبيا عمى تنمية قدرات وميول واتجاىات االفراد بالشكل
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الذي يجعميم قادرين عمى اداء ادوارىم االجتماعية بصورة فاعمة ( .العنبكي :
 ، 2002ص)2
ومن اىداف التربية توليد المعمومات واستخالص المعارف اتكوين الشخصية السوية
التي تتفاعل مع المحيط الذي تعيش فيو من خالل االفادة من المعمومات المتراكمة
منذ القدم واستخداميا لرفاىية االنسان ليعيش في اتزان وصحة (.ابراىيم 2001 :
 ،ص)511-510
ومن اىدافيا ايضاً ان تجعل الفرد يعي ما يحدث حولو من تغيرات وتشخيص

المشكالت االجتماعية التي يعاني منيا مجتمعوُ من خالل جمعو لمحقائق
وتمحيصيا ونقدىا والحكم عمييا ( .المقاني  ، 1989 :ص)45

ولكي تحقق التربية ذلك البد ليا من االستعانة بالعديد من الوسائط واالمكانات
المادية والمعنوية والوسائل والطرق واالساليب التي تعيقيا في اداء
مياميا ( .العنبكي  ، 2002 :ص)2
عد التربية االساسية احد الوسائط التي تستعين بيا التربية من خالل توفيرىا
لممعممين الذين يقومون بتنفيذ اىداف التربية التي تسعى الى تحقيقيا وتقوم التربية
االساسية او كمية المعممين بتييئة ىؤالء المعمم

ين عن طريق تعريفيم بالوسائل

والطرق العممية المستخدمة في التعميم وان المواد التربوية ىي تمك المواد التي تيتم
بدراسة االنسان وحالتو النفسية واالنفعالية ودراسة شخصيتو سواء كان شخصاً سوياً
او غير سوي  ،وبذلك توفر عمى طمبة التربية االساسية او كمية المعممين الذين

سيصبحون معمم ين في المستقبل االمكانات الالزمة لمعرفة شخصية التمميذ وكذلك
توفر ليم العديد من الطرق والوسائل المستخدمة في التعميم وكذلك تساعدىم عمى
االرشاد النفسي ليكونوا معممين ناجحين في المستقبل .
 . 2ويتفق المربون واعالم الفكر التربوي عمى ع ّدد المعمم العنصر الرئيس في العممية
التربوية وبدونو ال يمكن الي نظام تربوي ان يضطمع بميامو ويحقق اىدافو بالشكل
االمثل ذلك الن المعمم وبحكم طبيعة عممو يمكنو ان يعدل الكثير من السموك
واالتجاىات لدى الناشئة ويغرس فييم القيم والمبادىء وينمي القدرات التربوية
والتعميمية ( .دور  ، 1956 :ص)12
619

2012
ممجل ددالل /

العدد الخامس والخمسون

وقد اثبتت الدراسات الن التالميذ يتأثرون الى حد كبير بشخصية معمميم ويقمون
بمثل اتجاىاتو ويعكسون مزاجو ويقمدون سموكو

وان رغبتيم في التعمم او عدميا

يتأثر الى حد بعيد بشخصيتو )Bernhard : 1972 , p:2( .
وقد اثبتت الدراسات التي قام بيا كل من (دوالرد وميل – )Dollard & Mille
ان ىناك عالقة ارتباطية بين قمق المعمم واضطرابو النفسي وبين انخفاض المستوى
االكاديمي لتالميذه  ،وبالتالي الى انخفاض قدرة التالميذ عمى االبتكار واالبداع
والمبادأة في النقاش داخل الصف  ،ولذلك فان الباحثين يؤكدان عمى ضرورة تييئة
الجو المناسب لممعمم والعمل عمى حل مشكالتو اخاصة او اليومية الن ىذه
المشكالت غالباً ما تؤثر عمى حالتوُ النفسية وبالتالي تنعكس عمى
تالميذه )Dollard & Mille : 1950 , p:352( .
لذلك كان البد من دراسة تمك المشكالت دراسة عممية ومعرفة العالقة القائمة
بينيا وبين االتجاىات لدى طمبة كمية التربية االساسية نحو مينة التعميم بغية
التوصل الى بعض الحمول المناسبة ومن ىنا تبرز اىمية البحث الحالي والحاجة اليو
.
أهداف البحث :
ييدف البحث الحالي التعرف عمى  :المشكالت التي تواجو طمبة المرحمة الثالثة
في كمية التربية االساسية بجامعة ديالى عند دراستيم المواد التربوية من وجية نظرىم
والحمول المقترحة ليا .
حدود البحث :
يقتصر البحث الحالي عمى :
 .1طمبة المرحمة الثالثة قسم الت أ ريخ الدراسة الصباحية في كمية التربية االساسية
جامعة ديالى .
 .2االستبانة التي اعدتيا الباحثة اداة لجمع البيانات والمعمومات .
 .3السنة الدراسية . 2009 / 2008
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تحيد المصطمحات :
اوالً  .مشكمة البحث :

 . 1عرفيا الدفاعي واخرون  :بانيا أي عائق يبعث في الطمبة الحيرة ويتطمب
اجتيازىا جيداً فردياً مباش اًر او غير مباش اًر ( .الدفاعي  ، 1988 :ص)16

 . 2عرفيا نجار وجماعتو في قاموس التربية وعمم النفس  :بانيا اية وضعية
محيرة حقيقية كانت ام اصطناعية يتطمب حميا اعمال
الفكر ( .النجار  ، 1960 :ص)190

 . 3عرفيا لتري  : E.Littreبانيا كل عائق يقف مانعاً لتحقيق ىدف معين
ويبعث نزعة التحري ويتطمب اجتيازه الكثير من الجيد

والتفكير )E.Littre : 1970 , p:54( .
 . 4عرفيا ابراىيم  :بانيا حالة شك وحيرة او تردد تتطمب القيام بعمل او بحث يرمي
الى التخمص منيا والى وجود شعور باالرتياح ( .ابراىيم  ، 2001 :ص)89
 . 5عرفيا وبستر  : Websterعمى انيا قضية مطروحة لمحل كأن تكون قضية او
حالة محيرة او شخص )Webster : 1951 , p:672( .
 . 6عرفيا الروس

 : Larousseبانيا كل ما يصعب شرحو

وحمو )Larousse : 1969 , p:825 .
 . 7التعريف االجرائي لممشكمة  :ىو كل عائق يعيق طمبة المرحمة الثالثة بكمية
التربية االساسية من فيم المواد التربوية واستيعابيا .
ثانياً  :التدريس :

 . 1عرفو شعالن  :بانو ميمة تعاونية تستدعي ان يعرف المعمم مسؤولياتو ويتفيم
مسؤوليات االخرين وكيف يتعاون ويتقبل خدماتيم لتحقيق الصالح
العام ( .شعالن  ، 1981 :ص)55
 . 2عرفو وبستر

 : Websterبانيا الفصل والممارسة او وظيفة

المعمم )Webster : 1981 , p:1186( .
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في لمنجاح فيو ان يكون المدرس
 . 3عرفو ريان  :بانو عمل فني معقد لم يعد ك ا ا
متمكناً من المادة تخصصو العممي وان كان ىذا ىو الشرط ا الساسي (.ريان :

 ، 1981ص)5

 . 4عرفو كود  : Goodبانو ادارة المعمم لمواقف التعميمية والتعممية التي تتضمن
التفاعل المباشر بين المعمم والمتعمم واالعداد المسبق لعممية اتخاذ القرار في
التخطيط والتعميم والتصميم واعداد المواد لظروف التعميم
والتقويم )Good : 1973 , p:588( .
 . 5التعريـف االجرائي لمتدريس  :ىو فن يقوم بو تدريسيو المواد التربوية بقصد
اكساب الطمبة الخبرات العممية و العممية بأفضل الطرائق واقوميا وما
يستعممونو من وسائل وطرائق واساليب لغرض الوصول الى اىداف معينة .
ثالثاً  :المواد التربوية :

وىي المـواد التي تدرس في الكميات التربوية الخاصة بطرائق التدريس وما يتعمق

بيا من مواد اخرى مثل (منيج بحث تربوي  ،وقياس وتقويم  ،وطرائق تدريس ) ...
الخ .
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الفصل الثاني
 . 1دراسة عنايات يوسف زكي :

الدراسات السابقة

كان ىدف الدراسة التي قامت بيا((عنايات –  )1974في مصر  ،ىو التعرف
عمى اتجاىات طمبة كمية اعداد المدرسين نحو مينة التدريس عند التحاقيم بيذه
الكميات  ،وكذلك التعرف عمى ىذه االتجاىات لدى طمبة الصفوف المنتيية في تمك
الكميات بقصد الوقوف عمى مدى التغيير في االتجاىات نحو مينة التدريس وتحقيقيا
الىداف البحث ولعدم توفير مقياس لالتجاىات نحو مينة التدريس فقد عمدت
الباحثة الى تصميم مقياس لالتجاىات نحو مينة التدريس بعد االطالع عمى بعض
المقاييس المصممة في نفس المجال لمتعرف عمى ما تضمنتو من بنود رئيسية
وعبارات  ،ثم بنت الباحثة مقياسيا وجربتو بصيغتو االولية الختيار صياغة لعباراتو
وقدرتو عمى التمييز وصدقو  ،وقد كانت االستجابة عمى كل عبارة عمى وفق مقياس
من ثالث درجات ىو ( :موافق  ،غير متأكد  ،ال اوافق) ثم عرضت الباحثة مقياسيا
عمى عدد من المختصين لمتأكد من صالحيتو وانيا لم تستخدمو اال بعد اختبار قدرتو
عمى التمييز وواقعية فقراتو وصدقو وثباتو الذي تم استخراجو بطريقة اعادة االختبار
عمماً ان درجة الثبات كانت (. )%76

تألفت عينة البحث من (  )680طالب وطالبة كان (  )340منيم من طمبة

الصفوف االولى  ،و(  )340من طمبة السنة الرابعة  ،تم اختبارىم

بحسب الطريقة

الطبقية العشوائية اما اختيار االفراد داخل كل طبقة من الطبقات فقد ت بطريقة
عشوائية بالنسبة لمجنس والشعب والتخصصات .
نتائج البحث :
استخمصت الباحثة من مجال نتائج المقياس نتيجة عامة وىي  :ليست ىناك
فروق ذات داللة احصائية بين استجابات عينة السنة االولى والسنة الرابعة بشكل
عام واظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات استجابات
المجموعتين في االبعاد التية :
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 .1النظرة الشخصية نحو المينة .
 .2النظرة نحو سمات الشخصية لممدرس .
 .3مستقبل المينة .

وظيرت ىناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات استجابة المجموعتين
في البعدين االخرين اذ كان متوسط درجات السنة الرابعة اعمى من متوسط درجات
السنة االولى بالنسبة بالبعد الخاص بالتقييم الشخصي لمقدرات المينية .
وكان متوسط درجات السنة الرابعة اقل من متوسط درجات السنة االولى بالنسبة
لنظرة المجتمع نحو المينة والفروق في البعدين ذات داللة
احصائية (.عنايات  ، 1974 :ص)740-119
 . 2دراسة (جنتاركس  ، ) 1978 : Jintaraxتايمند :
((تدريس التاريخ بالمرحمة الجامعية في تايمند – طرائق ومشكالت))
ىدفت ىذه الدراسة الى التعرف عمى المشكالت التي يواجييا التدريسيون في
التريخ عند تدريسيم المادة  ،قام الباحث
الجامعة في تايمند في مجال طرائق تدريس أ
باستخدام اداتين لغرض اجراء البحث ىما ((االستبان ة  ،المقابمة))  ،اذ قام باعداد
استبانة لمحصول عمى استجابات من التدريسيين في جامعة ((تاي)) كما تم اعداد
جدول لممقابالت مع طمبة الدراسات العميا في نفس الجامعة وقد بمغ عدد التدريسيين
( )52تدريسياً من ثمان جامعات في تايمند و (  )46طالباً تايمندياً من ثالث جامعات
امريكية .

وكانت اىم النتائج التي توصمت الييا الدراسة ىي ان اغمب التدريسيين
يستخدمون طريقة المحاضرة عند تدريسيم المادة  ،وان العالقة بين مدرس المادة
والطمبة ضعيفة الى حد ما  ،فضالً عن بعض المشاكل االخرى منيا ندرة كتب

التاريخ بالمغة التايمندية وعدم توفر وسائل االيضاح  ،وفقدان ميارة التدريس لدى عدد

من المدرسين )Jintarax :1987 , p:4023( .
عرض موازنة لدراسات السابقة مع الدراسة الحالية :
تنقسم الدراسات السابقة الى مجموعتين  :عربية واجنبية  ،فالدراسات العربية ىي
(دراسة عنايات . ) 1974 :
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اما الدراسات االجنبية  :فيي دراسة واحدة والتي تكون (دراسة جنتاركس
 ، 1978 : Jintaraxتايمند) .
وعند اجراء م وازنة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية تبين ما يأتي :
 . 1من حيث اىداف الدراسة :
بحسب طبيعة كل منيا فدراسة (عنايات يوسف –

اختمفت اىداف الدراسة

 )1974فكان اليدف منيا عمى اتجاىات طمبة كمية اعداد المدرسين نحو مينة
التدريس عند التحاقيم بيذه الكميات  ،وكذلك التعرف عمى ىذه االتجاىات لدى طمبة
الصفوف المنتيية في تمك الكميات .
اما دراسة (جنتاركس

 )1978 : Jintaraxفكانت تيدف الى التعرف عمى

المشكالت التي يواجييا التدريسيون في الجامعة في تايمند في مجال طرائق تدريس
التاريخ عند تدريسيم لممادة .
بينما ىدفت الدراسة الحالية الى تحديد المشكالت التي تواجو التربية االساسية
عند تدريسيم المواد التربوية في المرحمة الثالثة في كمية التربية االساسية لمعام
الدراسي  2009/2008ومعرفة الحمول المقترحة لحل ىذه المشكالت .
 . 2اداة البحث :
اما من حيث اداة البحث فقد كانت االداة المستخدمة في جمع البيانات
والمعمومات في الدراسات السابقة وفي الدراسات العربية واالجنبية ىي اداة االستبان ة
وبذلك تتفق ىذه الدراسات والدراسة الحالية في اعتماد االستبانة اداة لجمع البيانات .
 . 3الوسائل االحصائية :
اما من حيث الوسائل االحصائية التي استخدمت في الدراسات السابقة فقد
تباينت تبعاً الىداف كل دراسة منيا  ،فقد استخدمى معامل االرتباط بيرسن ومعامل
االرتباط سبيرمان ومعادلة فيشر  ،والوسط الحسابي  ،والوزن المئوي  ،اما الوسائل

االحصائية المستخدمة في البحث الحالي فيي معادلة فيشر (حدة المشكمة)  ،والوزن
المئوي كوسائل احصائية مناسبة الىداف البحث .
 . 4افادت الباحثة من الدراسات السابقة في كيفية عرض النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا
في ضوء االىداف المحددة .
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الفصل الثالث
اجراءات البحث :

يتضمن ىـذا الفصل االجـراءات التي قـامت بيا الباحثة من تحديد مجتمع وعينة

البحث وتحديد اداة البحث والوسائل االحصائية المستخدمة في تحميل وتفسير النتائج
اوالً  :المجتمع االصمي لمبحث :

وىم طمبة المرحمة الثالث قسم التاريخ كمية التربية االساسية الدراسة الصباحية

لمعام الدراسي 2008م 2009/في محافظة ديالى والذي بمغ عددىم (  )400طالب
موزعاً عمى عشرة اقسام وىي (الحاسبات ،

والعموم  ،والرياضيات  ،والعربي ،

واالنكميزي  ،والجغرافية  ،واالرشاد التربوي  ،والفنية  ،والرياضة) حيث تم اختيار من
كل قسم ( )40طالباً وطالبة ليمثمون المجتمع االصمي لمبحث .

ثانياً  :عينة البحث :

التريخ) ليكونوا عينة لبحثيا اذ اختارت ( )40
اختارت الباحثة قصديا طمبة (قسم أ

طالب وطالبة بشكل عشوائي من طمبة قسم التاريخ  /المرحمة الثالثة  /الدراسة
الصباحية .
ثالثاً  :اداة البحث :

لتحقيق اىداف البحث  ،اعتمدت الباحثة االستبانة اداة لجمع البيانات

والمعمومات بع دىا االداة المناسبة والشائعة في البحوث التربوية من اجل الحصول
عمى المعمومات والبيانات المتعمقة بأىداف البحث ( .ابو النيل  ، 1980 :ص)20
استبانة الطمبة :
قامت الباحثة بتوزيع استبانة مفتوح ة عمى العينة االستطالعية من الطمبة يحتوي
سؤال حول المشكالت التي تواجييم عند تدريسيم المواد التربوية في المرحمة الثالثة
في كمية التربية االساسية الدراسة الصباحية لمعام الدراسي . 2009/2008
وبعد اجابتيم قامت الباحثة بجمعو وتفريقو معتمداً عمى خبرتيا واطالعيا عمى

االدبيات والدراسات السابقة وقد حصمت الباحثة عمى ( )18فقرة (مشكمة) .
رابعاً  :صدق االستبانة :
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تكون اداة البحث صادقة اذا كان بمقدورىا ان تقيس ما وضعت
لقياسو ( .عيساوي  ، 1985 :ص)45

لذلك استخدمت الباحثة الصدق الظاىري من خالل عرض قائمة االستبيان عمى

مجموعة من السادة الخبراء في مجال مناىج البحث وطرائق التدريس لمتأكد من صالحية
الفترات من حيث الصياغة والوضوح ومدى صالحيتيا لقياس مدى ما وضعت لقياسو اذ

ان افضل طريقة لمتأكد من الصدق الظاىري ىو ان يقوم عدد من المختصين بتقرير مدى
تمثيل الفقرات المراد قياسيا )Adams : 1964 , p:556( .

وقد ابدى المختصون والخبراء آ ار ءىم ومقترحاتيم عمى فقرات االستبانة وقد تم االخذ

بالتوصيات التي ايدوىا وتم التعديل عمى ضوء تمك التوجييات وتم اعداد االستبانة

بصورتيا النيائية والتي تكونت من (  )18فقرة (مشكمة) وتم توزيعيا عمى الطمبة بتاريخ
. 2009/4/25

خامساً  :الوسائل االحصائية :

 . 1معادلة فيشر لحساب الوسط المرجح (حدة المشكمة) :
حدة المشكمة =

ت + 3×1ت + 2× 2ت1 × 3
تك

حيث ان  :ت = 1تكرار االختيار (مشكمة رئيسية)
ت = 2تكرار االختيار (مشكمة ثانوية)

ت = 3تكرار االختيار (ال توجد مشكمة)
ت ك = مجموع التك اررات

 . 2الوزن المئوي =

()Fischer : 195 , p:327

الوسط المرجح × 100
3

627

2012
ممجل ددالل /

العدد الخامس والخمسون
الفصل الرابع
تحميل نتائج البحث وتفسيرها :

يتضمن ىذا الفصل عرضاً لمنتائج التي توصمت الييا الباحثة في ضوء اىداف

البحث وبالشكل االتي :

اوالً  .المشكالت التي تواجو الطمبة عند تدريس المواد التربوية في المرحمة الثالثة
(قسم التاريخ) لكمية التربية االساسية من وجية نظرىم .

ثانياً  .الحمول المقترحة لممشكالت التي تواجو الطمبة عند تدريس المواد التربوية في
المرحمة الثالثة (قسم التاريخ) لكمية التربية االساسية من وجية نظرىم .

وعند عرض ىذه المشكالت قامت الباحثة بترتيب المشكالت ترتيباً تنازلياً بحسب

درجة الحدة التي نالتيا كل فقرة  ،ثم قامت الباحثة بتفسير المشكالت تنازلياً من

المشكمة التي حصمت عمى اعمى درجة حدة بع دىا تمثل رئيسة لمطمبة الى المشكمة

التي حصمت عمى اقل درجة من الحدة .
ثالثاً  .المشكالت التي تواجو الطمبة عند تدريس المواد التربوية في المرحمة الثالثة
(قسم التاريخ) لكمية التربية االساسية من وجية نظرىم .

قامت الباحثة بتوزيع استبانة عمى الطمبة تتضمن المشكالت التي يعانون منيا
عند تدريس المواد التربوية اذ احتوت ىذه االستبانة عمى (  )18فقرة (مشكمة) وفيما
يأتي عرض ليذه الفقرات او المشكالت :
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جدول رقم ()1مشكالت تدريس المواد التربوية من وجية نظر الطمبة
مرتبة تنازلياً بحسب حدتيا ووزنيا المئوي

االستبيان

ترتيب المشكمة
تسمسل المشكمة في

تكرار مشكمة رئيسية

تكرار مشكمة ثانوية

تكرار ال توجد مشكمة

لصعوبتيا من خالل شرحيا المتشعب ونقاطيا

درجة حدة المشكمة

المادة مممة وغير مفيومة بالنسبة لمطمبة

25

11

4

2.5
2

الوزن المئوي

11

1

المشكالت

84

الطويمة والكثيرة فيي ال تحفظ؟
6

2

غموض مفردات المواد التربوية بالنسبة لمطمبة؟

18

15

7

13

3

صعوبة االسئمة االمتحانية التي يضعيا اساتذة

17

16

7

2.2

75.66

7
المواد التربوية؟

2.2

75

5

4

4

عدم مراعاة اساتذة المواد التربوية لظروف الطمبة؟ 18

13

9

2.2

74

2
1

5

صعوبة المواد التربوية وكثرة تفرعيا؟

17

14

9

2.2

73.33

7

6

عدم مراعاة الفروق الفردية من قبل االساتذة عند

18

11

11

2.1

72.33

8

7

صعوبة المواد التربوية من غير اختصاص

17

12

11

2.1

71.66

18

8

عدم محاولة بعض اساتذة المواد التربوية عمى

15

12

13

2.0

68.33

17

9

قمة النشاطات الالصفية ذات العالقة بالمادة؟

13

12

15

1.9

65

وضع االسئمة؟
الطمبة؟

مساعدة الطمبة في االنسجام مع المادة؟
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االستبيان

تسمسل المشكمة في

15

12

عدم االرتباط بين محتوى المواد التربوية بحياة

12

11

17

1.8

62.33

ترتيب المشكمة

تكرار مشكمة رئيسية

تكرار مشكمة ثانوية

تكرار ال توجد مشكمة

درجة حدة المشكمة

14

11

تعدد مصادر المواد التربوية؟

13

10

17

1.9

63.33

والطمبة؟

الطمبة اليومية؟

2

الوزن المئوي

10

10

ضعف االنسجام بين مدرسي المواد التربوية

12

13

15

1.9

64

المشكالت

7

5

13

شرح المادة من قبل االساتذة يكون عمى شكل

9

16

15

1.8

61.66

2

14

عدم وجود تفاىم بين مدرسي المواد التربوية

13

6

21

1.8

60

3

15

طريقة تدريس االساتذة تكون عمى شكل من

9

13

18

1.7

59

16

16

قمة استخدام بعض اساتذة المواد التربوية عمى

7

16

17

1.7

58.33

12

17

اعتماد اساتذة المواد التربوية عمى طريقة

6

11

23

1.5

52.33

9

18

عدم عرض المادة بشكل جيد من قبل اساتذة

3

14

23

1.5

50.66

سريع وغير واضح؟
والطمبة؟

الغموض بالنسبة لمطمبة؟

الممخص السبوري؟

االلقاء عند عرض المواد التربوية؟

المواد التربوية؟

5

7
5
7
2

اظيرت نتائج البحث ان مشكمة (المادة مممة وغير مفيومة بالنسبة لمطمبة
لصعوبتيا من خالل شرحيا المتشعب ونقاطيا الطويمة والكثيرة فيي ال تحفظ) قد
جاءت بالمرتبة االولى اذ بمغت درجة حدتيا (  )2.52ووزنيا المئوي (  ، )84جدول
رقم (. )1
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وقد يعود السبب في ىذه المشكمة الى التوسع الكبير لمناىج المواد التربوية
واحتوائيا عمى عدد كبير من النقاط التي تتطمب الحفظ والتمييز فيما بينيا مما يولد
الشعور بالممل والسأم لدى الطمبة اثناء دراستيم ليا .
وقد حصمت مشكمة (غموض مفردات المواد التربوية بالنسبة لمطمبة) عمى المرتبة
الثانية اذ بمغت درجة حدتيا ( )2.27ووزنيا المئوي ( ، )75.66جدول رقم (. )1
ويعود السبب في ىذه المشكمة الى عدم توضيح المفاىيم والمصطمحات الموجودة
في ىذه المواد من قبل اساتذتيا لمطمبة .
وقد حصمت مشكمة (صعوبة االسئمة االمتحانية التي يضعيا اساتذة المواد
التربوية) عمى المرتبـة الثالثة اذ بمغت درجـة حدتيا (  )2.25ووزنيا المئوي ( ، )75
جدول رقم (. )1
ويعود السبب في ذلك الى ان االسئمة تكون مبيمة وغير مفيومة وكذلك قد يعود
السبب الى ان االسئمة تكون متشعبة يصعب عمى الطمبة حميا وان مدرسي المادة
يركزون عند وضع االسئمة عمى مواضيع في المادة وييممون المواضيع االخرى .
وحصمت مشكمة (عدم مراعاة اساتذة المواد التربوية لظروف الطمبة) عمى المرتبـة
الرابعة اذ بمغت درجـة حدتيا ( )2.22ووزنيا المئوي ( ، )74جدول رقم (. )1
ويعود السبب في ذلك الى ان الظروف التي يمر بيا الطالب ويعاني منيا
تختمف كثي اًر عن حياة االساتذة وظروفيم والذي يؤدي الى عدم فيم الطالب وميولو

واتجاىاتو من قبل االستاذ وبالتالي يصبح الطالب غير راغب بالمادة ومتذم اًر منيا.

ولقد حصمت مشكمة (صعوبة المواد التربوية وكثرة تفرعيا) عمى المرتبـة الخامسة

اذ بمغت درجـة حدتيا ( )2.2ووزنيا المئوي ( ، )73.33جدول رقم(.)1
ويعود السبب في ذلك الى ان كثرة عدد المواد التربوية التي يتمقاىا في مرحمة
الدراسة والتي تؤدي الى الدمج بين ىذه المواد وعدم التفريق بينيا .
وحصمت مشكمة (عدم مراعاة الفروق الفردية من قبل االساتذة عند وضع
االسئمة) عمى المرتبـة السادسة اذ بمغت درجـة حدتيا (
( ، )72.33جدول رقم (. )1
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وربما يعزى سبب ىذه المشكمة الى ضعف قدرات بعض المدرسين في اعداد
االسئمة الجيدة التي تقيس مختمف المستويات العقمية  ،او الى تثاقل البعض منيم من
صياغة اسئمة مبنية عمى حسابات نفسية تقيس مختمف القدرات العقمية وبكافة
المستويات .
ولقد حصمت مشكمة (صعوبة المواد التربوية من غير اختصاص الطمبة) عمى
المرتبـة السابعة اذ بمغت درجـة حدتيا (  )2.15ووزنيا المئوي ( ، )71.66جدول رقم
(. )1
وقد يعود السبب في ىذه المشكمة الى ضعف العالقة بين الموضوعات التي
يدرسونيا في المواد االخرى مما يؤدي الى تشتت انتباىيم وتركيزىم في ىذه المواد
وتكون عبئاً ثقيالً عمى ذاكرتيم .

وحصمت مشكمة (عدم محاولة بعض اساتذة المواد التربوية عمى مساعدة الطمبة

في االنسجام مع المادة) عمى المرتبـة الثامنة اذ بمغت درجـة حدتيا (  )2.05ووزنيا
المئوي ( ، )68.33جدول رقم (. )1
وقد يعود السبب في ىذه المشكمة الى قمة معرفة بعض مدرسي المادة بالفوائد
التي يحصل عمييا الطمبة من خالل دراستيم المادة او الى ضعف قدرتيم في تيسير
المادة وترغيبيم بيا .
ولقد حصمت مشكمة (قمة النشاطات الالصفية ذات العالقة بالمادة) عمى المرتبـة
التاسعة اذ بمغت درجـة حدتيا ( )1.95ووزنيا المئوي ( ، )65جدول رقم (. )1
وربما يعود سبب ىذه المشكمة الى عدم تكيف الطمبة بواجبات خارج الصف ليا
عالقة بالمادة كأعداد تقارير حول موضوع معين او مشكمة تتصل بالواقع االجتماعي
والذي يمثل الطمبة جزءاً منو .

وحصمت مشكمة (ضعف االنسجام بين مدرسي المواد التربوية والطمبة) عمى

المرتبـة العاشرة اذ بمغـت درجـة حدتيا (  )1.92ووزنيا المئوي (  ، )64جدول رقم
(. )1
وقد يعود السبب في ذلك الى عدم اعطاء اساتذة المواد التربوية الوقت الكافي
لمطمبة لممناقشة واالستفسار .
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ولقد حصمت مشكمة (تعدد مصادر المواد التربوية) عمى المرتبـة الحادية عشر اذ
بمغـت درجـة حدتيا ( )1.9ووزنيا المئوي ( ، )63.33جدول رقم(.)1
ويعود السبب في ىذه المشكمة الى الحقائق المقدمة الى الطمبة في ىذه المواد
التربوية .
وحصمت مشكمة (عدم االرتباط بين محتوى المواد التربوية بحياة الطمبة اليومية)
عمى المرتبـة الثانية عشر اذ بمغـت درجـة حدتيا (  )1.87ووزنيا المئوي ( ، )62.33
جدول رقم (. )1
وربما يعود سبب ىذه المشكمة الى ان ىناك فجوة كبيرة بين ما تتضمنو محتوى
المواد التربوية وبين واقع الطمبة وحياتيم اليومية مما يؤدي الى قمة االفادة من
دراستيم ليا وصعوبة تجسيد مفرداتيا الى ممارسات سموكية .
ولقد حصمت مشكمة (شرح المادة من قبل االساتذة يكون عمى شكل سريع وغير
واضح) عمى المرتبـة الثالثة عشر اذ بمغـت درجـة حدتيا (

 )1.85ووزنيا المئوي

( ، )61.66جدول رقم (. )1
وربما يعود سبب ىذه المشكمة الى ضعف قدرة بعض اساتذة المواد التربوية عمى
ترتيب موضوع الدرس ترتيباً منطقياً اثناء شرحيم لممادة  ،كاالنتقال من الجزء الى
الكل .

وحصمت مشكمة (عدم وجود تفاىم بين مدرسي المواد التربوية والطمبة) عمى
المرتبـة الرابعة عشر اذ بمغـت درجـة حدتيا (  )1.8ووزنيا المئوي (  ، )60جدول رقم
(. )1
وربما يعود السبب في ىذه المشكمة الى قصور بعض اساتذة المواد التربوية في
استخدام وسائل واساليب تعميمية وامور اخرى تؤدي الى ضعف التفاىم بين مدرسي
ىذه المواد والطمبة مما يؤدي الى شعور الطمبة بالضجر من ىذه المواد وعدم الرغبة
في تحضير دروسيا .
ولقد حصمت مشكمة (طريقة تدريس االساتذة تكون عمى شكل من الغموض
بالنسبة لمطمبة) عمى المرتبـة الخامسة عشر اذ بمغـت درجـة حدتيا (  )1.77ووزنيا
المئوي ( ، )59جدول رقم (. )1
633

2012
ممجل ددالل /

العدد الخامس والخمسون

وحصمت مشكمة (قمة استخدام بعض اساتذة المواد التربوية عمى الممخص
السبوري) عمى المرتبـة السادسة عشر اذ بمغـت درجـة حدتيا (  )1.75ووزنيا المئوي
( ، )58.33جدول رقم (. )1
وربما يرجع السبب في ذلك الى ضعف قدرة بعض اساتذة المواد التربوية في
انشاء ممخص سبوري وربما يعود السبب في ىذه المشكمة الى عدم معرفة بعض
اساتذة ىذه المواد عمى اىمية الممخص السبوري بالنسبة الى الطمبة .
وقد اشارت بعض االدبيات الى اىمية السبورة وسيمة

تعميمية كونيا تعمل عمى

مساعدة مدرسي المادة في اثارة انتباىيم نحو الدرس وتساعدىم عمى تذكره والمشاركة
فيو (.الجبر  ، 1983 :ص )
ولقد حصمت مشكمة (اعتماد اساتذة المواد التربوية عمى طريقة االلقاء عند
عرض المواد التربوية) عمى المرتبـة السابعة عشر اذ بمغـت درجـة حدتيا (

)1.57

ووزنيا المئوي ( ، )52.33جدول رقم (. )1
وربما يعود سبب ىذه المشكمة شعور اساتذة ىذه المواد ان الطريقة المقائية تكون
ىي االفضل من وجية نظرىم في ايصال المعمومات الى الطمبة مما يؤدي الى ان
يطغي دور المدرس عمى دور الطالب طوال مدة الدرس مما يولد الممل عند ىؤالء
الطمبة .
وحصمت مشكمة (عدم عرض المادة بشكل جيد من قبل اساتذة المواد التربوية)
عمى المرتبـة الثامنة عشر اذ بمغـت درجـة حدتيا (  )1.52ووزنيا المئوي ( ، )50.66
جدول رقم (. )1
وربما يعود سبب ىذه المشكمة الى افتقار بعض اساتذة المواد التربوية الى الخبرة
في عرض المواد .
ثانياً :

الحمول المقترحة لممشكالت التي تواجو الطمبة عند تدريس المواد التربوية في

المرحمة الثالثة لكمية التربية االساسية من وجية نظرىم .
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ولمعرفة اىم الحمول التي اقترحيا طمبة المرحمة الثالثة في كمية التربية االساسية

لمعالجة المشكالت التي تواجييم عند تدريس المواد التربوية  ،تم جمع ىذه المقترحات من

استمارات االستبانة الموجية الييم  ،وفيما يمي عرض ليذه المقترحات :
معين لممناقشة واالستفسار وابداء
 .1يجب ان يخصص اساتذة المواد التربوية وقتاً
ً
وجيات النظر من قبل الطمبة .
 .2يجب ان يراعي االساتذة الفروق الفردية لدى الطمبة عند وضع االسئمة .
 .3يجب استعمال الممخص السبوري من قبل االساتذة لتوضيح موضوع الدرس الى
الطمبة .
 .4ضرورة استخدام اكثر من طريقة لتدريس المواد التربوية من قبل االساتذة وعدم
االعتماد عمى طريقة واحدة (االلقاء) .
 .5يجب ان يقوم اساتذة المواد التربوية بتوضيح المفاىيم والمصطمحات الخاصة
بالمادة الى الطمبة .
 .6ان يكون عرض الدرس اكثر تشويقاً لكي يجذب اتباه الطمبة وتركيزىم نحو
الدرس .

 .7يجب مراعاة ظروف الطمبة سواء كانت نفسية او اجتماعية او غيرىا من قبل
اساتذة المواد التربوية .
 .8يجب ان تكون االسئمة شاممة وواضحة ومفيومة بالنسبة لمطمبة .
 .9يجب ان يكون شرح المادة من قبل االساتذة بصورة تدريجية من السيل الى
الصعب ومن الجزء الى الكل .
 .10يجب ان تكون المواد التربوية اكثر ارتباطاً بحياة الطمبة .
الفصل الخامس
استنتاجات البحث :

بعد ان قامت الباحثة بعرض النتائج وتفسيرىا استنتجت ما ياتي :
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 .1ان افتقار اسموب عرض المواد التربوية من قبل التدريسيين لعنصر االثارة
والتشويق يؤدي الى نفور الطمبة من ىذه المواد وعدم رغبتيم في دراستيا.
 .2ان اعتماد تدريسيي المواد التربوية عمى طريقة االلقاء يؤدي الى عدم اتاحة
الفرصة لمطمبة في المناقشة واالستفسار .
 .3ان ضعف االرتباط بين محتوى المواد التربوية بحياة الطمبة يؤدي الى ضعف
قدرتيا عمى يناء شخصية الطالب .
 .4ان ضعف االىتمام بالفروق الفردية عند وضع االسئمة من قبل تدريسيي
المواد التربوية يؤدي الى اىمال لفئة الطمبة الذين يمتازون بنسبة قميمة من
الذكاء .
 .5ان عدم شرح المادة بشكل جيد من قبل تدريسيي وعدم توضيحيم لمفاىيميا
ومصطمحيا يؤدي الى ان تكون المادة مبيمة ومجيولة عمى الطمبة وال
يقدرون استيعابيا .
 .6ان ضعف استخدام الممخص السبوري من قبل تدريسيي المواد التربوية يؤدي
الى صعوبة ايصال المعمومات ونقميا من االساتذة الى الطمبة .

توصيات البحث :
في ضوء النتائج التي توصمت الييا الباحثة توصي بما ياتي :
 .1العمل عمى عرض محتوى المواد التربوية عرضاً جيداً يحفز الطمبة ويشوقيم
لممادة .

 .2ضرورة االىتمام بربط محتوى المواد التربوية بحياة الطمبة ومشكالت مجتمعيم
وبيئتيم التي يعيشون بيا .
 .3العمل عمى توضيح المفاىيم والمصطمحات الى الطمبة من قبل تدريسيي
المواد التربوية .
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 .4االىتمام باالنشطة الالصفية ذات العالقة بالمادة .

 .5اعطاء وقت كاف لمطمبة الستفساراتيم ومناقشتيم حول الدرس .
 .6تنويع الوسائل التعميمية المستخدمة في تدريس المواد التربوية .
 .7التأكد عمى ضرورة اىتمام تدريسيي المادة بالممخص السبوري من حيث
اعداده وتنظيمو واالستمرار عمى تطبيقو .
 .8مراعاة الفروق الفردية عند وضع االسئمة .
 .9التقميل من عدد المواد التربوية وكذلك من مصادرىا .
مقترحات البحث :
استكماالً لمبحث الحالي تقترح الباحثة :

 .1القيام بدراسة مماثمة لممشكالت التي تواجو الطمبة عند تدريس المواد التربوية
عمى مستوى جميع المراحل في كمية التربية االساسية .
 .2اعداد دراسة لتحميل محتوى المواد التربوية في المرحمة الثالثة لكمية التربية
االساسية وفقاً لالىداف الموضوعة لو .

 .3القيام بدراسة تيدف الى معرفة توجييات طمبة المرحمة الثالثة في دراسة المواد
لمعرفة اثر الوسائل التعميمية وخاصة (الممخص السبوري) في تدريس المواد
التربوية لطمبة المرحمة الثالثة لكمية التربية االساسية .
 .4القيام بدراسة لمعرفة اثر الطريقة االلقائية عمى تحصيل طمبة المرحمة الثالثة
في كمية التربية االساسية حول المواد التربوية .

Abstract

The feeling recherché was studies in callage Al-Terbeay
Al-Essasya found many problems faced for the pupils when
studying materials like elshak and not accept , we found
another reasons encouraged the recherché to do that (problem
to study the material) from the pupils faced the second
secosion (History part) in morning studies in this collage this
reacerch about four parts :637
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The first part attention of change in person life social to move
the man frone the first step to new part 13 cevilazation that
pronsible of event to change in all socdfy . The aim of the
reacerch to know all the problems faced from the third secsion
in this collage and to try to reach to these problems . The
reacerch stops of style of pupils . The second subject was
faced the reacercher many groups of studyings like (Al saada
studying) and (eheankers studyings) and another studyings . At
end of the reacercher stand at weighness between the studing
and cientific sineces for aim recerch , manage recerch and so
an .
The third secoison in cluded the way of reacerch the
source socity and the wish of reacercher or shower that mode
to used in reacerch in the fourth has the analysis the prove and
explaine the reacerch .
El Hamdu Llelah to the God of Alallmeen
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المشكالت

ت

صعوبة المواد التربوية وكثرة تفرعيا؟

1

عدم وجود تفاىم بين مدرسي المواد التربوية والطمبة؟

2

رئيسية ثانوية مشكمة
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طريقة تدريس االساتذة تكون عمى شكل من الغموض
بالنسبة لمطمبة؟

4

عدم مراعاة اساتذة المواد التربوية لظروف الطمبة؟

5

شرح المادة من قبل االساتذة يكون عمى شكل سريع
وغير واضح؟

6

غموض مفردات المواد التربوية بالنسبة لمطمبة؟

7

عدم مراعاة الفروق الفردية من قبل االساتذة عند وضع
االسئمة؟

8

صعوبة المواد التربوية من غير اختصاص الطمبة؟

9

عدم عرض المادة بشكل جيد من قبل اساتذة المواد
التربوية؟

 10ضعف االنسجام بين مدرسي المواد التربوية والطمبة؟
 11المادة مممة وغير مفيومة بالنسبة لمطمبة لصعوبتيا من
خالل شرحيا المتشعب ونقاطيا الطويمة والكثيرة فيي ال
تحفظ؟
 12اعتماد اساتذة المواد التربوية عمى طريقة االلقاء عند
عرض المواد التربوية؟
 13صعوبة االسئمة االمتحانية التي يضعيا اساتذة المواد
التربوية؟
 14تعدد مصادر المواد التربوية؟
 15عدم االرتباط بين محتوى المواد التربوية بحياة الطمبة
اليومية
 16قمة استخدام بعض اساتذة المواد التربوية عمى الممخص
السبوري؟
 17قمة النشاطات الالصفية ذات العالقة بالمادة؟
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 18عدم محاولة بعض اساتذة المواد التربوية عمى مساعدة
الطمبة في االنسجام مع المادة؟
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