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معوقات استخدام طرق التدریس الحدیثة في تدریس الدراسات االجتماعیة 
لمین بالمملكة العربیة بالمرحلة المتوسطة والثانویة من وجهة نظر المع

  في ضوء بعض المتغیرات السعودیة 
  أسماء موسى الحجوج

  .، المملكة العربیة السعودیةالكلیة الجامعیة بالخفجي، جامعة حفر الباطن
  asmabtoush4@gmail.com: اللكترونيالبرید ا

  :الملخص
ّهدفت الدراسة إلى التعرف على المعوقات التي تحول دون تطبیق طرق التدریس الحدیثة  ّ
ّفي تدریس مواد الدراسات االجتماعیة من وجهة نظر المعلمین في محافظة الخفجي في 

لجمع بیانات الدراسة، في المملكة العربیة السعودیة،  وقد اعتمدت الدراسة على االستبانة 
لتحلیل  SPSS)(حین استخدمت الدراسة حزمة التحلیل االحصائي للعوم االجتماعیة 

ّبیانات الدراسة والتوصل إلى نتائجها، وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج ابرزها أن 
ّأن هناك عدد من المعوقات تحول دون استخدام المعلمین طرق التدریس الحدیثة داخ ّ ل ّ

ّالغرفة الصفیة، حیث تنوعت هذه المعوقات بین معوقات تتعلق بالمعلم كاألعمال اإلداریة  ّ ّ ّ ّ ّ
ّالتي یقوم بها المعلم وما یرافق ذلك من اعباء تثقل كاهل المعلم وتحول دون استخدام  ّ
ّطرق التدریس الحدیثة، كما بینت النتائج أن هناك عدد من المعوقات تحول دون استخدام  ّ

ّ تتعلق بالمتعلم والبیئة كتوافر البنیة ّمین طرق التدریس الحدیثة داخل الغرفة الصفیةّالمعل ّ
ّالتحتیة واألدوات الالزمة لتطبیق هذه الطرق، باإلضافة إلى مستوى المعرفة والمهارة لدى 

ضرورة : وقد أوصت الدراسة بعدد من التوصیات أبرزهاّالمتعلمین وطرق التقییم المختلفة، 
ّالبنیة التحتیة واالدوات الالزمة في المدارس وللمعلم  لمساندته في تطبیق طرق توفیر 

ّالتدریس الحدیثة داخل الغرفة الصفیة واإلفادة منها، باإلضافة إلى  تقلیل العبء اإلداري 
ّوالضغوطات التي یتعرض لها المعلم داخل المدرسة لیتسنى له االعداد الجید للدروس وقثا  ّ ّ ّ

ّس الحدیثة،  توفیر باقة من التدریب للمعلمین لمساعدتهم في فهم وتطبیق لطرق التدری
  . طرق التدریس الحدیثة مع األخذ بعین االعتبار التركیز على المهارات العملیة في التدریب

 . ّطرق التدریس، طرق التدریس الحدیثة، معوقات، المعلمین: الكلمات المفتاحیة
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Abstract 
The study aimed to identify the obstacles that prevent the application 
of modern teaching methods in teaching social materials from the 
viewpoint of teachers in Al-Khafji Governorate in the Kingdom of 
Saudi Arabia. The study used the questionnaire to collect the study 
data, SPSS statistical Package for social science was applied in order 
to analyze the study data and come up with results. The study 
concluded with a number of results, the most prominent of which is 
that there are a number of obstacles that prevent teachers from using 
modern teaching methods within the classroom, as these obstacles 
varied between obstacles related to the teacher, such as the 
administrative work carried out by the teacher and the work pressure.  
burdens that burden the teacher and prevent the use of Modern 
teaching methods. The results also showed that there are a number of 
obstacles related to the learner and the environment, such as the 
availability of the infrastructure and tools needed to implement these 
methods, in addition to the level of knowledge, skills among learners 
and different evaluation methods. Moreover, the study recommended 
that its necessity providing infrastructure and tools at schools and for 
teachers to support him in applying modern teaching methods in the 
classroom and benefiting from them, in addition to reducing the 
administrative pressures that the teacher is exposed to inside the 
school so that he can Good preparation for lessons.  
Keywords: teaching methods, modern teaching methods, 
obstacles, teachers.  

  
  
  
  
  



معوقات استخدام طرق التدریس الحدیثة في تدریس الدراسات االجتماعیة بالمرحلة المتوسطة والثانویة من 
  أسماء موسى الحجوج/ د   وجهة نظر المعلمین بالمملكة العربیة السعودیة  في ضوء بعض المتغیرات

  
 

 -872-

   :المقدمة
یلعب التعلیم دورا أساسیا في تطور المجتمعات وبناء األجیال؛ لذلك تحرص 
ّالدول المتقدمة على متابعة التعلیم ومراحله المختلفة باهتمام كبیر جدا حیث نجد ان 
ّالعملیة التعلیمیة لم تعد تعتمد على الطرق التقلیدیة فحسب وانما اصبحت في ظل التطور  ٕ

رفي تتطلب جهودا اضافیة لمراعاة مهارات الطلبة المختلفة وصوال إلى المعلوماتي والمع
ّتنمیة شخصیة الطالب تنمیة متكاملة بكل ما هو متعلق بمجال التعلیم اذ لم یعد مقبوال 

  . ّالتمسك بالطرق التقلیدیة المعتمدة على التلقین فقط
ّكما یتطلب هذا التطویر المستمر رفع مستوى المعلم من خالل تز ّویده بكافة ّ

األدوات والوسائل التي یحتاجها لیكون قادرا على تنمیة قدرات الطلبة واهتماماتهم المختلفة 
وذلك من خالل استخدام طرق حدیثة للتدریس تكفل تحقیق هذا الهدف مع األخذ بعین 
ّاالعتبار التحدیات التي تواجه المتعلمین وتحفز المشاركة االیجابیة والفعالة لهم في  ّ ّ ّ

  . )Williamet. 1998. p164(األنشطة المختلفة
ّوعالوة على ذلك، فإن القیام بهذا الدور من قبل المعلم یضمن تحقیق التوازن  ّ
ّفي شخصیة المتعلم التعلیمیة واكسابه ما یحتاجه من مهارات ومعارف تسانده في كافة  ّ ّ

ّمراحل الحیاة وجوانبها المختلفة؛ إذ أن التنوع في مصادر المعل ومات ووسائل نقلها ّ
وشرحها للطلبة ینعكس ایجابا على الطلبة ومستواهم العقلي والتعلیمي بشكل 

  . )2000؛ الثیتي،2008عطیة،(كبیر
ّلذلك نجد أن تبني وسائل التدریس المختلفة والحدیثة منها یؤدي دورین  ّّ

وعقلیا أساسیین وهما رفع مستوى مهارات الطلبة ومعارفهم المختلفة وارشادهم روحیا 
ّومعرفیا ووجدانیا من جهة، والحفاظ على التطور المستمر ألداء المعلمین وخبراتهم بشكل  ّ ّ

  . )2014سحتوت واخرون،(ّفعال
ّومن ناحیة أخرى، إن التغیرات التي طرأت على العالم في كافة المجاالت أضفت 

ّ إلى أسالیب مشوقة ّتغیرا على العملیة التعلیمیة ككل لتخرج من المنظور التقلیدي المألوف
ّتعتمد على أدوات تفاعلیة مختلفة تعمل على توظیف المعلومات والمعرفة وربط المعلومات 
ّالنظریة بالعملیة منها لتكون أكثر جدوة وفائدة للجمیع فلم یعد المعلم أو الكتاب هو 

طالب مصدر المعلومة الوحید، بل أصبح هناك العدید من المصادر التفاعلیة التي تدعم ال
  . )(Kelly,2006في دراسته بمراحله المختلفة 
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وقد أجریت العدید من الدراسات السابقة التي تناولت طرق التدریس الحدیثة وما 
ّیمیزها عن نظیراتها من الوسائل التقلیدیة كدراسة ّ ، التي )2000؛ هیالن،2007البلوي،(ُ

ّأثبتت أن التنوع في األسالیب یعمل على التنوع في المهار ات وبناء القدرات ویقلل من ّ
ّالروتین في العملیة التعلیمیة، إال أنه ومع ذلك ال یزال من الملحوظ تدني في مستوى 
ّاستخدام هذه الوسائل واألدوات من قبل المعلمین وال سیما في المرحلتین الثانویة 

ّوالمتوسطة، ومیول المعلمین إلى استخدام الطرق التقلیدیة في التدریس لهاتی ّ ن ّ
  . المرحلتین

بناء على ما سبق، تأتي هذه الدراسة للوقوف على أبرز المعوقات التي تحد من 
استخدام طرق التدریس الحدیثة في مواد الدراسات االجتماعیة في المرحلة المتوسطة 

  :ّوالثانویة، حیث تتلخص مشكلة الدراسة في اإلجابة عن التساؤالت التالیة
  :ادق عبر التساؤالت التالیةوقد تم تحدید المشكلة بشكل 

  ما المعوقات التي تحول دون استخدام معلمي الدراسات االجتماعیة بمرحلة
 التعلیم المتوسط والثانوي في محافظة الخفجي لطرق التدریس الحدیثة؟

   في طبیعة ) 05. 0(هل توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى الداللة
معلمي الدراسات االجتماعیة تعزى للجنس المعوقات التي تحول دون استخدام 

 والدرجة العلمیة والخبرة؟
  :أهداف الدراسة

  ّالتعرف على أبرز المعوقات التي تحد من استخدام المعلمین لطرق التدریس ّ
الحدیثة في تدریس الدراسات االجتماعیة بمرحلة التعلیم المتوسط و الثانویة في 

 . محافظة الخفجي
 ت الداللة االحصائیة في طبیعة المعوقات التي تعزى التعرف على الفروق ذا

 . للجنس والدرجة العلمیة والخبرة
 ّإثراء المكتبة األردنیة والعربیة بدراسة حول طرق التدریس الحدیثة .  
  تقدیم توصیات یؤمل بأن تكون مفیدة لمتخذ القرار حول طرق التدریس الحدیثة

 . ما یحول دون تطبیقها من معوقات
  :الدراسةمصطلحات 

ّهي التحدیات والصعوبات التي تواجه المعلمین : معوقات استخدام طرائق التدریس الحدیثة ّ
في استخدام وتطبیق طرق التدریس الحدیثة في تدریس مواد الدراسات االجتماعیة 

ّللمرحلتین الثانویة والمتوسطة ّ .  
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داع واالبتكار وتوظیف هي األدوات والوسائل التي تعتمد على االب: طرق التدریس الحدیثة
ّالتكنولوجیا والطرق التفاعلیة في نقل المعلومات للطلبة وتوظیفها بشكل فعال لالستفادة  ّ

  . منها بشكل أكبر
  :االطار النظري

تتعدد تصنیفات طرق التدریس تبعا لألسس النفسیة والفلسفیة التي تستند الیها 
تدریس على اساس دور المعلم هذه الطرق ومن اشهر هذه  التصنیفات تصنف طرائق ال

والمتعلم ویمثل هذا التصنیف االكثر شیوعا بین التربویین في العالم حیث تنقسم طرق 
  :ل) ;1999Quina,1989ریان،(التدریس وفقا لهذا التصنیف كما یذكر ذلك 

 هي الطرق الروتینیة التي اعتاد المعلمون على : طرائق تدریس تقلیدیة
ّمة وتدریس المداد المختلفة والتي تعتمد على المعلم استخدامها في نقل المعلو

ّكعنصر أساسي ویكون الدور األكبر وفقا لهذه الطرق مناط بالمعلم ویكون 
 . ّالمتعلم متلقي للمعلومة فقط كالتلقین وااللقاء

 وهي طرق تفاعلیة لنقل المعلومات ومشاركتها مع : طرق التدریس الحدیثة
ّشاركي في العملیة التعلیمیة بین الطالب والمتعلم الطلبة حیث یكون هناك دور ت ّ

حیث تشجع هذه الطرق الطلبة على التفاعل واالستفادة من المعلومة بشكل أمثل 
 . ّحیث یكون المعلم بمثابة الموجه والمرشد فقط

ّوقد ركزت الطرق الحدیثة والمتطورة للتدریس على ما یحتاجه المتعلم من  ّ ّ
رات والعمل على اكسابه مهارات جدیدة من خالل طرق تفاعلیة مهارات وما یمكله من قد

كطرق حل المشكالت والتفكیر الناقد والعمل التعاوني وطریقة االستقصاء والمشروع 
ّوطریقة المناقشة؛ حیث توافق هذه الطرق المبادئ التربویة الحدیثة وفلسفتها المختلفة، 

  :إلى) 2003. عطیة(ا كما یذكر ذلك ومن هذه المبادئ التربویة الحدیثة التي تراعیه
  ّایجاد حلقة من التوازن والربط بین دور المعلم والمتعلم وتنمیة المهارات العقلیة ّ

 . والبدنیة والقدرات لدى المتعلم
  ّاألخذ بعین االعتبار الفروق بین المتعلمین وقدراتهم ومهاراتهم وتحفیزهم البداء

 . آرائهم واحترام الرأي اآلخر ومناقشته
  ّالربط بین ما یتلقاه المتعلم من معلومات وحیاته العملیة وتنمیة مهارات اتخاذ ّ ّ

 . القرار لدیهم
 ّاتاحة فرصة التطور والتنمیة لدى المتعلمین بما یتالئم وقدراتهم المختلفة . 
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ّومن ناحیة أخرى، نجد أن هناك تصنیفات أخرى ألسالیب وطرق التدریس وفقا 
فة كالمجال المعرفي والنفسحركي واالنفعالي، حیث یعتمد هذا لمجاالت النمو المختل

 joan؛ 1992محمد،(التصنیف على تقسیم طرق التدریس إلى ثالثة أجزاء وهي وفقا ل
et al,1987:(  

  طرق ذات عالقة بالمفاهیم والحقائق حیث تعمل على تنمیة مهارات االستنتاج
 . ّواالستقصاء واالستكشاف وتوظیفها بشكل فعال

 رق ذات عالقة بالقیم واالتجاهات من خالل التركیز على زرع القیم والمبادئ ط
ّوفقا للمواقف التعلیمیة وربطها بالحیاة العملیة للمتعلمین وذلك بالتركیز على 

ّطرق الحوار والنقاش الفعال والنقد البناء وغیرها من الطرق األخرى ّ . 
 فة كالقدرة على حل النزاعات طرق ذات عالقة بالمهارت وتنمیة القدرات المختل

 . ومهارات التفاوض والتعاون الجماعي
ّباإلضافة إلى ذلك، فإن هناك تصنیفات أخرى لطرق التدریس كالتفاعل بین 
ّالمعلم والمتعلم وهي تشیر إلى التشاركیة في نقل المعارف والمعلومات كطرق المناقشة  ّ ّ

ّوالتعلم التعاوني والجماعي  ّ ّ حین أن هناك تصنیف لطرق التدریس ، في)2000دروزه،(ّ
ّیعتمد على اعطاء الدور األكبر للمتعلم حیث تقع علیه المسؤولیة األكبر في الفهم 
واالستیعاب من خالل االعتماد على مجموعة من المبادئ وهي الدیمقراطیة في التعلم 

  . )2008عطیه،(ومراعاة الفروق الفردیة وایجابیة المتعلم
ّإن ما تتمیز به  ّطرق التدریس الحدیثة عن غیرها من الطرق التقلیدیة هو تفعیل ّ

ّدور المتعلم واعطائه فرصة أكبر لتحقیق ذاته وایجاد بیئة فاعلة وتحفیزیة له تجذبه للتعلم  ّ
ّ، بینما الطرق التقلیدیة تتمحور على المعلم كمحرك )(Reiman. 1998بشكل أكبر  ّ ّ

ّأساسي للعملیة التعلیمیة دون اعطاء  ّفرصة للمتعلم للتطور والتقدمّ ّ ّ .  
ّبناء على ما سبق، تحاول هذه الدراسة تسلیط الضوء على التحدیات والعوائق 
ّالتي تواجه المعلمین في توظیف واستخدام طرق التدریس الحدیثة في تدرس مواد 
الدراسات االجتماعیة للمرحلتین المتوسطة والثانویة في محافظة الخفجي في المملكة 

  . بیة السعودیة، والجزء التالي یعرض مجموعة من الدراسات التي تناولت هذا الموضوعالعر
  :الدراسات السابقة

معوقات تطبیق استراتیجیات التدریس الحدیثة : بعنوان) 2018المقاطي،(دراسة 
في تدریس مقررات العلوم الشرعیة في المرحلة الثانویة لنظام المقررات من وجهة نظر 

ّد هدفت الدراسة إلى التعرف على التحدیات والعوائق التي تواجه المعلمین في المعلمین، وق ّ
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ّتبني استراتیجیات التدریس الحدیثة لمقررات العلوم الشرعیة للمرحلة الثانویة، وقد اعتمدت 
الدراسة على االستبیان لغایة جمع بیاناتها، كما استخدمت الدراسة الحزمة االحصائیة 

ّلتحلیل بیانات الدراسة، وقد توصلت النتائج إلى هناك معوقات ) SPSS(للعلوم االجتماعیة
ّتحول دون استخدام االستراتیجات الحدیثة وهي معوقات ذات عالقة بالمعلم ومعوقات ذات  ّّ
ّعالقة بالمتعلم ومعوقات متعلقة ببیئة التعلم، وقد أوصت الدراسة بعدد من التوصیات  ّّ

وتطویر بیئة التعلم الالزمة لتطبیق استراتیجیات ّأهمها ضرورة العمل على تحسین 
ّالتدریس الحدیثة وعقد برامج تدریبیة للمعلمین حول استخدام االستراتیجیات الحدیثة في 

ّالتدریس بشكل فعال بناء على احتیاجاتهم التدریبیة ّ .  
واقع ومعوقات استخدام استراتیجیات التعلم : بعنوان) 2018سماره،(دراسة 

 معلمي العلوم للمرحلة الثانویة في األردن، وقد هدفت الدراسة إلى تحدید النشط لدى
ّمستوى استخدام استراتیجیة التعلم النشط كأحدى استراتیجیات التعلم الحدیثة والكشف عن 
ّما یحول دون ذلك من معوقات، وقد اعتمدت الدراسة على االستبیان لغایة جمع بیاناتها، 

لتحلیل بیانات ) SPSS(مة االحصائیة للعلوم االجتماعیةكما استخدمت الدراسة الحز
ّالدراسة، وقد توصلت النتائج إلى أن تصورات المعلمین لتوظیف استراتیجیات التعلم النشط 
ّكانت بدرجة متوسطة في حین أن تصوراتهم للمعوقات جاءت بدرجة كبیرة جدا، كما 

ّالمعوقات ككل، وقد اوصت ّخلصت الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة احصائیا بین 
الدراسة بضرورة العمل المستمر على تطویر مهارات المعلمین حول استخدام طرق 

  . التدریس الحدیثة وتوفیر البنیة التحتیة الالزمة لذلك
معوقات استخدام استراتیجیات التدریس الحدیثة : بعنوان) 2009لجهیمي،(دراسة

ّحلة الثانویة، وقد هدفت الدراسة إلى التعرف في تدریس مقررات العلوم الشرعیة في المر
ّعلى ما یواجه المعلمین من معوقات تحد من استخدام استراتیجات التدریس الحدیثة وما 
ّهو دور المتغیرات الدیموغرافیة كالخبرة في هذه المعوقات، وقد اعتمدت الدراسة على 

ة االحصائیة للعلوم االستبیان لغایة جمع بیاناتها، كما استخدمت الدراسة الحزم
لتحلیل بیانات الدراسة، وقد توصلت النتائج إلى أن هناك عدد من ) SPSS(االجتماعیة

ّالمعوقات تتمثل في كثرة اعداد الطلبة داخل الغرفة الصفیة وزیادة ضغوط العمل على 
ّالمعلمین، وقد أوصت الدراسة بضرورة التخفیف من األعمال الورقیة والكتابیة عن المعل م ّّ

  . ّلیكون قادرا على تفعیل استراتیجیات التدریس الحدیثة داخل الغرفة الصفیة
المعوقات التي تحد من استخدام وتطبیق  : بعنوان) 2003الرواضیة، (دراسة

معلمي الدراسات االجتماعیة لطرق التدریس الحدیثة خالل تدریس مواد الدراسات 
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ّ وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على هذه االجتماعیة لمرحلة التعلم االساسي في االردن،
ّالمعوقات في ظل وجود بعض المتغیرات الدیموغرافیة كالنوع االجتماعي والدرجة العلمیة 
والخبرة، وقد اعتمدت الدراسة على االستبیان لغایة جمع بیاناتها، كما استخدمت الدراسة 

الدراسة، وقد توصلت النتائج لتحلیل بیانات ) SPSS(الحزمة االحصائیة للعلوم االجتماعیة
ّإلى أن هناك معوقات تحد من استخدام طرق التدریس الحدیثة تتمثل في  طبیعة التنظیم  ّ
ّوالبیئة المدرسیة، كما توصلت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة احصائیة في طبیعة 

س تعزى المعوقات التي تحول دون استخدام معلمي الدراسات  االجتماعیة لطرائق التدری
ّالى الجنس وذلك لصالح الذكور، وقد أوصت الدراسة بأهمیة التركیز على تنظیم البیئة 
ّالمدرسیة وأعداد الطلبة داخل الغرف الصفیة لیتسنى للمعلم توظیف االستراتیجیات الحدیثة  ّ

  . للتدریس
   :منهجیة الدراسة

دریس تم استخدام المنهج الوصفي للتعرف على معوقات استخدام طرق الت
الحدیثة في مواد الدراسات االجتماعیة للمرحلة المتوسطة والثانویة وذلك لمناسبته وطبیعة 

  . هذه الدراسة واهدافها معا
  :مجتمع الدراسة والعینة

ّتكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمي ومعلمات الدراسات االجتماعیة للمرحلة 
لكة العربیة السعودیة للعام الدراسي المتوسطة والثانویة معا في محافظة الخفجي في المم

معلما ) 67( معلما ومعلمة وبلغت عینة الدراسة )67( م والبالغ عددهم 2018-2019
ومعلمة، والجدول التالي یبین وصف عینة الدراسة الحالیة من حیث توزیع عینة الدراسة 

  . ووفق فئات الخبرة
  خصائص عینة الدراسة ): 1(جدول رقم 

  النسبة المئویة  العدد  تغیرفئة الم  المتغیر
 46 .0 31 تاریخ
 48 .0 32 جغرافیا

  
  التخصص

 06 .0 4  ّمعلم مجال
 12 .0 8   سنوات5أقل من 
6-10  22 0. 33 

  
  الخبرة

 55 .0 37  10أكثر من 
 %100 67  المجموع
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  :أداة الدراسة
سة وهي بهدف جمع البیانات الخاصة بموضوع الدراسة صممت الباحثة اداة الدرا

عبارة عن استبانة تم تطویرها بعد مراجعة االدبیات الخاصة بموضوع البحث لمعرفة 
ثم قامت الباحثة بتطویر االداة في صیغتها . المعوقات الخاصة بطرق التدریس الحدیثة

االولیة وعرضها على عدد من المحكمین ثم صیاغتها في صورتها النهائیة وتكونت 
 االول معلومات عامة عن المستجیب والجزء الثاني اسئلة االستبانة من جزأین الجزء

االستبیان وتكون من خمسة محاور محور حول معوقات تتعلق بالمعلم ومحور حول 
معوقات تتعلق بالمتعلم ومحور حول معوقات تتعلق بالمنهج ومحور حول معوقات تتعلق 

المدرسیة وتم اختیار بطرق التدریس الحدیثة ومحور حول معوقات تتعلق بتنظیم البیئة 
 . مقیاس لیكرت الخماسي

 ثبات أداة الدراسة  
تم التحقیق من ثبات االستبانة عن طریق استخراج معامل ألفا كرونباخ 

 كما یتضح من SPSSباستخدام برنامج الحزم اإلحصائیة الخاص بالعلوم االجتماعیة 
 :الجدول التالي

  اور الدراسةمعامالت ثبات ألفا كرونباخ لمح :)2(جدول رقم 

معامل ثبات ألفا  عدد البنود المحور
 كرونباخ

  872 .0  13  ّمعوقات تتعلق بالمعلم: المحور األول   

  886 .0  9  ّمعوقات تتعلق بالمتعلم: المحور الثاني

  869 .0 8 معوقات تتعلق بالمنهج: المحور الثالث
 876 .0  8  معوقات تتعلق بطرق التدریس الحدیثة: المحور الرابع

  881 .0  8 معوقات تتعلق بالبیئة: المحور الخامس

 954 .0  46  معامل الثبات العام
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. 0(ّیتضح من الجدول أعاله أن معامل الثبات لمحاور الدراسة عال حیث تراوح بین 
وهذا یدل على أن االستبانة تتمتع ) 954. 0(وبلغ معامل الثبات العام ) 886. 0 -869

  . ت یمكن االعتماد علیهابدرجة عالیة من الثبا
 األسالیب اإلحصائیة للدراسة  

ٕلتحقیق أهداف الدراسة تم ترمیز وادخال البیانات إلى الحاسب اآللي، ولتحدید 
المستخدمة في محاور ) الحدود الدنیا، والحدود العلیا(طول خالیا المقیاس الخماسي 

ا االستبانة للحصول ، ثم تقسیمه على عدد خالی)4=1-5(االستبانة، تم حساب المدى 
بعد ذلك تم إضافة هذه القیمة إلى أقل ) 80. 0= 4/5(على طول الخلیة الصحیح أي 

وذلك لتحدید الحد األعلى ) أو بدایة االستبانة وهي الواحد الصحیح(قیمة في االستبانة 
 :للخلیة، وهكذا أصبح طول الخالیا كما یأتي

  ):3(جدول رقم 
  مستخدم في أداة الدراسة لمقیاس لیكرت الخماسي توزیع للفئات وفق التدرج ال

  المدى  الوصف
 00. 5 –21. 4 موافق بشدة

 20. 4 – 41. 3 موافق
 40. 3 – 61. 2 محاید 

 60. 2 – 81. 1  غیر موافق
 80. 1 – 00. 1  ًغیر موافق مطلقا

ولإلجابة على تساؤالت البحث قامت الباحثة باستخدام األسالیب اإلحصائیة 
  :ةالتالی
  معامل ألفاكرونباخ(alpha Cronbach’s)  لحساب معامل ثبات المحاور

  . المختلفة ألداة البحث
  المتوسط الحسابي "Mean "  وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات

، مع العلم بأنه )متوسطات العبارات(أفراد مجتمع البحث عن المحاور الرئیسة 
  .  متوسط حسابيیفید في ترتیب المحاور حسب أعلى

  تم استخدام االنحراف المعیاري"Standard Deviation" للتعرف على مدى 
انحراف استجابات أفراد مجتمع البحث لكل عبارة من عبارات متغیرات البحث، 

 . ولكل محور من المحاور الرئیسة عن متوسطها الحسابي
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 مناقشة نتائج البحث:  
 اإلجابة عن تساؤالت البحث  
 ما المعوقات التي تحول دون استخدام : التساؤل الرئیسي األول

معلمي الدراسات االجتماعیة بمرحلة التعلیم المتوسط والثانوي في 
 محافظة الخفجي لطرق التدریس الحدیثة؟

ّللتعرف على المعوقات التي تواجه  معلمي الدراسات االجتماعیة بمرحلة التعلیم 
ّلخفجي الستخدام طرق التدریس الحدیثة  تم حساب المتوسط والثانوي في محافظة ا

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد مجتمع البحث، وذلك كما هو 
  . موضح في الجدول أدناه

  ّالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لسؤال الدراسة األول): 4(جدول رقم 

المتوسط   العبارة  م
  الحسابي

  حرافاالن
   المعیاري

  ّمعوقات تتعلق بالمعلم: المحور األول
عدم االلمـام بطـرق التـدریس الحدیثـة التـي یمكـن اسـتخدامها فـي تـدریس    1

 . المقرر
2. 642 1. 1241 

 0608 .1 104 .3 . االعتیاد على استخدام طرق التدریس الحدیثة   2
ًعدم اعداده اعدادا كافیا یمكنه من استخدام طرق ال  3  0993 .1 060 .3 . تدریس الحدیثةً
 1937 .1 924 .2 . قناعته ان الهدوء والنظام ال یتحقق اال بطرق التدریس التقلیدیة   4
عـــدم قناعتـــه بجـــدوى طـــرق التـــدریس الحدیثـــة فـــي العملیـــة التعلیمیـــة    5

 . التعلمیة
2. 716 1. 1522 

 1875 .1 209 .3 . لتدریس الحدیثةعدم اهتمام برامج تدریب المعلمین اثناء الخدمة بطرق ا   6
 2161 .1 716 .2 . قناعته ان طرق التدریس الحدیثة تفقده السیطرة على الطلبة   7
ـــدریس    8 ـــى اســـتخدام طـــرق الت ـــزه عل ـــا ال یحف ـــا ومادی ـــزه  معنوی عـــدم تحفی

 . الحدیثة
3. 328 1. 1856 

ــي تعیــق اســتخدام طــرق ا   9 ــم الت ــى المعل ــة عل ــاء االداری ــرة االعب ــدریس كث لت
  . الحدیثة

3. 746 1. 1057 

 0987 .1 627 .2 . نقص كفاءة وقدرة المعلم على استخدام طرق التدریس الحدیثة   10
 2712 .1 463 .2 . تدني مستوى حماس ورغبة المعلم بتدریس المادة لعدم قناعته بها   11
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المتوسط   العبارة  م
  الحسابي

  حرافاالن
   المعیاري

 0466 .1 582 .3 . قافتقار برامج تدریب المعلمین على المحاضرات النظریة دون التطبی   12
الهدف من التدریب لیس االرتقـاء بمـستوى الطلبـة بقـدر مـا هـو مـن اجـل   13

 . الترقیة الوظیفیة
2. 716 1. 2650 

 ّمعوقات تتعلق بالمتعلم: المحور الثاني
 9904 . 061 .3 . اعتماد المتعلمین على استخدام طرق التدریس التقلیدیة   14
التفاعل مع مـا تتطلبـه طـرق التـدریس الحدیثـة مـن عدم قدرة الطلبة على    15

 . اسالیب وانشطة
3. 030 . 9843 

 0919 .1 746 .2 . عدم مناسبة طرق التدریس الحدیثة لخصائص نمو المتعلمین   16
 9620 . 209 .3 . اعتماد المتعلمین على استخدام طرق التدریس التقلیدیة   17
 0133 .1 940 .2 . لتدریس الحدیثةعدم قناعة المتعلمین بفائدة طرق ا  18
 0464 .1 896 .2 . عدم رغبة المتعلمین في التدریس بالطرق الحدیثة   19
 1492 .1 269 .3 . عدم تدریب الطالب على الطرق الحدیثة   20
عدم قدرة المتعلمین على التعامل مـع اسـالیب التقـویم المختلفـة المـصممة    21

 . رق التدریس الحدیثةلقیاس نواتج التعلم باستخدام ط
3. 176 . 9815 

 معوقات تتعلق بالمنهج: المحور الثالث
عدم كفایة طرق التدریس الحدیثة فـي تحقیـق االهـداف التدریـسیة لمـنهج    22

 . الدراسات االجتماعیة
2. 881 . 9617 

عــدم مالئمـــة طـــرق التــدریس الحدیثـــة لتـــدریس محتــوى مـــواد الدراســـات    23
 . االجتماعیة

2. 716 . 9817 

 0038 .1 149 .3 . تركیز المقرر على المعلومات المجردة   24
 9822 . 373 .3 . المقرر كبیر من حیث الكم بالنسبة الى الفترة الدراسیة   25
 9900 . 746 .2 . عدم كفایة النشاطات التعلیمیة بالمنهج   26
 9973 . 776 .2 . تنظیم المادة ال یساعد بدرجة كافیة على التفاعل معها   27
 0781 .1 522 .2 . عدم دقة المصطلحات والمفاهیم الموجودة في المنهج   28
 9783 . 269 .3 . توجد موضوعات مطولة تحتاج الى حذف اشیاء منها   29
  . توجد موضوعات مختصرة بحاجة الى التوسع فیها   30

  
  
 

2. 896 1. 1300 
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المتوسط   العبارة  م
  الحسابي

  حرافاالن
   المعیاري

   الحدیثةمعوقات تتعلق بطرق التدریس: المحور الرابع
ــاج الــى وقــت    31 ــة ألنهــا تحت ــم اســتخدام طــرق التــدریس الحدیث یتجنــب المعل

 . طویل
3. 090 1. 0259 

 0336 .1 851 .2 یتجنب المعلم استخدام طرق التدریس الحدیثة ألنها تحتاج الى جهد كبیر   32
 0164 .1 761 .2 . عدم وضوح طرق التدریس الحدیثة   33
 0629 .1 448 .2 . دام طرق التدریس الحدیثة ألنها صعبة ومعقدةیتجنب المعلم استخ   34
 0516 .1 015 .3 . یتجنب المعلم استخدام طرق التدریس الحدیثة ألنها مكلفة   35
استخدام طرق التدریس الحدیثة یعرقل الخطة الـسنویة التـي یعـدها المعلـم    36

 . في بدایة العام الدراسي
2. 761 . 9861 

 9993 . 612 .2 . ح طرق التدریس الحدیثةعدم وضو   37
 9932 . 657 .3 . تحتاج طرق التدریس الحدیثة الى االعداد المسبق   38

 معوقات تتعلق بالبیئة: المحور الخامس
 1594 .1 522 .3 . عدم مالئمة البیئة الصفیة الستخدام طرق التدریس الحدیثة  39
الستخدام طرق التدریس عدم توفر الوسائل التعلیمیة الالزمة    40

 . الحدیثة
3. 62 

1. 1195 

 0813 .1 731 .2 . قلة عدد الحصص المخصصة لمواد الدراسات االجتماعیة   41
 1364 .1 697 .3 . كثرة اعداد المتعلمین في حجرة الصف   42
عدم وجود المرافق المناسبة للقیام باألنشطة المختلفة التي    43

 . یثةتتطلبها طرق التدریس الحد
3. 657 

1. 0380 

 9535 . 727 .3 . كثرة عدد الحصص التي یكلف بها المعلم اسبوعیا   44
 1361 .1 836 .2 . ضعف تعاون الهیئة االداریة الستخدام طرق التدریس الحدیثة   45
 0923 .1 507 .3 . قلة االمكانات المادیة التي تعیق استخدام طرق التدریس الحدیثة   46

  61 .0  94 .3  ّالكلي
یشیر الجدول أعاله إلى  المعوقات التي تحول دون استخدام معلمي الدراسات 
االجتماعیة بمرحلة التعلیم المتوسط والثانوي في محافظة الخفجي لطرق التدریس 

  .  فقرة46ّالحدیثة، حیث تضمنت أداة الدراسة أربعة محاور موزعة على 
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ّل وهو المعوقات المتعلقة بالمعلم وقد وقد أشارت النتائج المتعلقة بالمحور األو
ّ فقرة إلى أن أفراد عینة البحث موافقین على وجود معوقات تحول دون 13احتوى على 

كثرة االعباء االداریة على المعلم التي " استخدام طرق التدریس الحدیثة حیث كانت الفقرة
ّ بالمعلم والتي تلعب أحد أكبر المعوقات المتعلقة" تعیق استخدام طرق التدریس الحدیثة

  . ّدورا مهما في امكانیة تطبیق طرق التدریس الحدیثة من قبل المعلمین
افتقار برامج تدریب المعلمین على المحاضرات " كما بینت النتائج أن الفقرة

ّبینت أن هناك فجوة في توافر برامج تدریبیة عملیة فعالة لمساندة " النظریة دون التطبیق ّ
  . تخدام وتطبیق طرق التدریس الحدیثةالمعلمین على اس

ّباإلضافة إلى ذلك، بینت نتائج الدراسة أن المتوسط الكلي لمحور الدراسة األول  ّّ
ّمما یؤكد أن هناك عدد كبیر من المعوقات التي تحول دون تطبیق طرق ) 78 .2(هو  ّ ّ

ّالتدریس الحدیثة من قبل المعلمین تعزى لمعوقات تتعلق بالمعلم وتوفیر  ما یحتاجه من ّ
ّتدریب وأدوات باإلضافة إلى تقلیل األعمال اإلداریة والورقیة التي یقوم به المعلم إذا ما  ّ

  . أردنا تطبیق طرق التدریس الحدیثة بكفاءة وفاعلیة
ومن ناحیة أخرى، أظهرت النتائج المتعلقة بالمحور الثاني وهو المعوقات 

ّ  إلى أن أفراد عینة البحث موافقین على وجود  فقرات8ّالمتعلقة بالمتعلم وقد احتوى على 
ّمعوقات تحول دون استخدام طرق التدریس الحدیثة تتعلق بالمتعلم، حیث كانت الفقرة ّ "

ّأحد أكبر المعوقات المتعلقة بالمتعلم والتي تؤثر " عدم تدریب الطالب على الطرق الحدیثة ّ
ّبشكل كبیر على تلقي المعلومة من قبل الطالب مما  ینعكس سلبا على تطبیق طرق ّ

  . التدریس الحدیثة من قبل المعلمین
عدم قدرة المتعلمین على التعامل مع اسالیب التقویم " كما بینت النتائج أن الفقرة

ّبینت أن هناك " المختلفة المصممة لقیاس نواتج التعلم باستخدام طرق التدریس الحدیثة
ّیم المتبعة في طرق التدریس الحدیثة مما یجعل ّفجوة في كیفیة فهم المتعلمین طریقة التقی ّ

  . ًتطبیق هذه الطرق أمرا صعبا من وجهة نظر الطلبة
ّباإلضافة إلى ذلك، بینت نتائج الدراسة أن المتوسط الكلي لمحور الدراسة األول  ّّ

ّمما یؤكد أن أفراد عینة الدراسة یرون أن المعوقات المتعلقة بالطالب او ) 88 .2(هو  ّ ّ ّ
ّتعلم لها دور كبیر في نجاح استخدام طرق التدریس الحدیثة كمستویات الطلبة العقلیة الم

المختلفة ومستوى المعارف لدیهم باإلضافة إلى طرق التقییم وفقا للطرق الحدیثة للتدریس 
والتي یجب ان تؤخذ بعین االعتبار إذا ما أردنا تطبیق طرق التدریس الحدیثة بشكل 

  . ّصحیح وفعال
ة على ذلك، فقد بینت النتائج المتعلقة بالمحور الثالث وهو المعوقات وعالو

ّ فقرات  إلى أن أفراد عینة البحث موافقین على وجود 9المتعلقة بالمنهج وقد احتوى على 
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ّمعوقات تحول دون استخدام طرق التدریس الحدیثة تتعلق بالمنهج أو المقرر الدراسي، 
أحد أهم "  حیث الكم بالنسبة الى الفترة الدراسیةالمقرر كبیر من" حیث كانت الفقرة

ّالمعوقات المتعلقة بالمنهج أو المقرر الدراسي حیث أن الكم الكبیر من المواضیع التي 
ّیحویها المقرر الدراسي له له دور سلبي في تطبیق طرق التدریس الحدیثة حیث یشكل  ُ

ّي الوقت المطلوب مما ینعكس على ّذلك عبئا إضافیا على المعلم النهاء المقرر الدراسي ف
ّطرق التدریس المتبعةن حیث أن طرق التدریس الحدیثة تتطلب وقتا وجهدا اضافیا من  ّ ّ

  . ّقبل المعلم
توجد موضوعات مطولة تحتاج الى حذف اشیاء "كما بینت النتائج أن الفقرة 

سي وموضیعه ّبینت أن هناك صعوبة في المواءمة أو الموازنة بین المقرر الدرا" منها
ّالمطولة وبین تطبیق طرق التدریس الحدیثة داخل الغرفة الصفیة مما یجعل تطبیقها  ّ ّ

ّصعباص من قبل المعلم والمتعلم ّ .  
ّباإلضافة إلى ذلك، بینت نتائج الدراسة أن المتوسط الكلي لمحور الدراسة األول  ّّ

ّمما یؤكد أن أفراد عینة الدراسة یرون أن المع) 96 .2(هو  ّ ّوقات المتعلقة بالمنهج او ّ
المقرر الدراسي لها دور كبیر في نجاح استخدام طرق التدریس الحدیثة كالموضوعات 

ّالمطولة، والمواضیع التي تتطلب طرق معلومات إضافیة للشرح والتوضیح ّ .  
 باإلضافة إلى ذلك، بینت النتائج المتعلقة بالمحور الرابع وهو المعوقات المتعلقة 

ّ فقرات  إلى أن أفراد عینة البحث موافقین على 8ریس الحدیثة وقد احتوى على بطرق التد
ّوجود معوقات تحول دون استخدام طرق التدریس الحدیثة تتعلق بطرق التدریس نفسها، 

یتجنب المعلم استخدام طرق التدریس الحدیثة ألنها تحتاج الى وقت " حیث كانت الفقرة
ّأحد أبرز المعوقات " تدریس الحدیثة الى االعداد المسبقتحتاج طرق ال" والفقرة "   طویل

ّالمتعلقة بطرق التدریس الحدیثة، حیث یرى المعلمون أن تطبیق طرق التدریس الحدیثة  ّ
ّداخل الغرفة الصفیة یتطلب تحصیر واعداد مسبق للدروس بشكل أكبر من الطرق  ّ

ّالتقلیدیة مما یشكل ضغطا إضافیا على المعلمین جنب ّ ّّ ُ ًا إلى جنب مع المهام األخرى التي ّ
  . یؤدیها داخل المدرسة

ّكما أظهرت النتائج أن المتوسط الكلي لمحور الدراسة األول هو  ّمما ) 01 .3(ّّ
ّیؤكد أن أفراد عینة الدراسة یرون أن المعوقات المتعلقة التدیس الحدیثة وما تتطلبه من  ّ ّ

ال سیما في ظل الضغط الكبیر الذي یتعرض ّمهارات وجهد ووقت یعتبر أحد أبرز المعوقات 
ّله المعلمون في المدرسة من اعمال ورقیة ومهام إداریة وغیرها ّ .  
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وأخیرا،  بینت النتائج المتعلقة بالمحور الخامس وهو المعوقات بالبیئة وقد 
ّ فقرات  إلى أن أفراد عینة البحث موافقین على وجود معوقات تحول دون 8احتوى على 

كثرة عدد الحصص التي " ّطرق التدریس الحدیثة تتعلق بالبیئة حیث كانت الفقرةاستخدام 
عدم توفر الوسائل التعلیمیة الالزمة الستخدام طرق " و" یكلف بها المعلم اسبوعیا 

ّأبرز المعوقات التي تحول دون تطبیق طرق التدریس الحدیثة، " التدریس الحدیثة
ّسة أن المتوسط الكلي لمحور الدراسة األول هو باإلضافة إلى ذلك، بینت نتائج الدرا ّّ)3. 

ّحیث أن توافر البنیة التحتیة الالزمة داخل الغرفة الصفیة وتوفیر ما یحتاجه المعلم ) 35 ّ ّ ّ
ّمن أدوات ووسائل تلعب دورا مهما وفعاال في تحقیق الفائدة المرجوة من تطبیق طرق  ّ ّ

  . اّالتدریس الحدیثة وتسهیل عملیة التطبیق له
هل توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى :  التساؤل الرئیسي الثاني

في طبیعة المعوقات التي تحول دون استخدام معلمي ) 05. 0(الداللة  
 الدراسات االجتماعیة تعزى للتخصص والخبرة؟

  )One way ANOVA(ولإلجابة عن هذا التساؤل استخدمت الباحثة اختبار  
  :بار كما یليوكانت نتیجة االخت

  نتائج اختبار سؤال الدراسة الثاني): 5( الجدول رقم
متوسط   مجموع المربعات  المتغیر

  المربعات
مستوى  Fقیمة 

  الداللة
  القرار

 194 . 187 . بین المجموعات
 389 . 465 .13 داخل المجموعات

 
 التخصص

  652 .13 المجموع

 
0. 565  

  
0. 371  

  
غیر دالة 
  احصائیا

 432 . 913 . بین المجموعات
 365 . 710 .13 داخل المجموعات

  
  لخبرةا

  623 .14 المجموع

 
0. 676 

 
0. 398 

  
غیر دالة 
  احصائیا

بینت نتائج التحلیل الواردة في الجدول أعاله الفروق في طبیعة المعوقات التي 
رة، حیث أظهرت تحول دون استخدام معلمي الدراسات االجتماعیة تعزى للتخصص والخب

ّالنتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لهذه المتغیرات، مما یقود إلى القول 
  . بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة
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 :النتائج
ّبینت نتائج تحلیل بیانات الدراسة أن هناك عدد من المعوقات تحول دون  ّ

ّالصفیة، حیث تنوعت هذه ّاستخدام المعلمین طرق التدریس الحدیثة داخل الغرفة  ّ
ّالمعوقات بین معوقات تتعلق المعلم كاألعمال اإلداریة التي یقوم بها المعلم وما یرافق ذلك  ّ ّ ّ ّ

 . ّمن اعباء تثقل كاهل المعلم وتحول دون استخدام طرق التدریس الحدیثة
ّكما بینت النتائج أن هناك عدد من المعوقات تحول دون استخدام المعلمین  ّ ّ

ّالتدریس الحدیثة داخل الغرفة الصفیة تتعلق بالمتعلم والبیئة كتوافر البنیة التحتیة طرق  ّّ ّ
واألدوات الالزمة لتطبیق هذه الطرق، باإلضافة إلى مستوى المعرفة والمهارة لدى 

 . ّالمتعلمین وطرق التقییم المختلفة
ّأظهرت النتائج أن هناك عدد من المعوقات تحول دون استخدام المعل ّ مین طرق ّ

ّالتدریس الحدیثة داخل الغرفة الصفیة تتعلق بالمنهج أو المقرر الدراسي، حیث ان  ّ ّ
ّالمواضیع المطولة وما یتطلبه التجهیز للدروس والكم الكبیر من المعلومات داخل المقرر 

 . ّتحول دون تطبیق طرق التدریس الحدیثة بشكل فعال
اللة إحصائیة للمعوقات التي تحول وأخیرا بینت النتائج عدم وجود فروق ذات د

 . ّدون تطبیق طرق التدریس الحدیثة داخل الغرفة الصفیة تعزى لمتغیر التخصص والخبرة
  :التوصیات

 :في ضوء نتائج الدراسة تتقدم الباحثة بالتوصیات والمقترحات االتیة
  تطبیق ّتوفیر البنیة التحتیة واالدوات الالزمة في المدارس وللمعلم  لمساندته في

 . ّطرق التدریس الحدیثة داخل الغرفة الصفیة واإلفادة منها
  ّتقلیل العبء اإلداري والضغوطات التي یتعرض لها المعلم داخل المدرسة لیتسنى ّ ّ

  . ّله االعداد الجید للدروس وقثا لطرق التدریس الحدیثة
 س ّتوفیر باقة من التدریب للمعلمین لمساعدتهم في فهم وتطبیق طرق التدری

 . الحدیثة مع األخذ بعین االعتبار التركیز على المهارات العملیة في التدریب
  ّتوعیة الطلبة وأولیاء األمور حول اهمیة وفائدة طرق التدریس الحدیثة في زیادة

مستوى االستیعاب والمهارات والمعارف لدى الطلبة لیكون لهم دورا مساندا في 
 . ّتطبیق هذه الطرق بشكل فعال
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