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  اتجاهات طلبة املرحلة األساسية في األردن نحو مباحث الدراسات االجتماعية من خالل الرسم
  

  *هاني حتمل عبيدات  ،*هادي محمد طوالبــــة
  

 30/9/2012 تاريخ قبوله            5/6/2012 تاريخ تسلم البحث

ــص ــة المرحلــــة         :ملخــ ــات طلبــ ــن اتجاهــ ــف عــ ــى الكشــ ــة إلــ ــذه الدراســ هــــدفت هــ

ــي مـــ   ــية فـ ــث      األساسـ ــو مباحـ ــا نحـ ــة والرمثـ ــي كنانـ ــوائي بنـ ــيم لـ ــة وتعلـ ديريتي تربيـ

ــن         ــة مــ ــة الدراســ ــت عينــ ــث تكونــ ــم، حيــ ــالل الرســ ــن خــ ــة مــ ــات االجتماعيــ الدراســ

ــف       ) 1605( ــن الصــ ــدة مــ ــية الممتــ ــدارس األساســ ــة المــ ــن طلبــ ــة مــ ــًا وطالبــ طالبــ

م، حيــــث 2012الرابـــع األساســــي وحتـــى العاشــــر األساســـي مــــن العـــام الدراســــي      

م التــــــي تعكــــــس اتجاهــــــاتهم نحــــــو مباحــــــث الدراســــــات  تــــــم تحليــــــل رســــــوماته

االجتماعيــة، وقـــد تـــم معالجتهــا إحصـــائيًا مـــن خــالل حســـاب التكـــرارات والنســـب     

ــة وقــد أشــارت نتــائج الدراســة إلــى أن الطلبــة فــي كــل صــف دراســي مــن             .المئوي

ــاعرهم       ــة تعكــــس مشــ ــومات متنوعــ ــروا برســ ــد عبــ ــية قــ ــة األساســ ــفوف المرحلــ صــ

ــة أم   ــاتهم اإليجابيــ ــة، كمــــا      واتجاهــ ــث الدراســــات االجتماعيــ ــو مباحــ الســــلبية نحــ

أشـــــارت النتـــــائج إلــــــى أن ترتيـــــب اتجاهــــــات الطلبـــــة اإليجابيــــــة نحـــــو مباحــــــث       

الدراســـات االجتماعيـــة وفقـــًا للصــــف الدراســـي مـــن الكتــــب األكثـــر إيجابيـــة إلــــى        

ــي     ــب اآلتـــ ــًا للترتيـــ ــاء وفقـــ ــد جـــ ــة، قـــ ــل إيجابيـــ ــب األقـــ ــي،  : الكتـــ ــع األساســـ الرابـــ

ــي، وا  ــامس األساسـ ــادس     والخـ ــه السـ ــي، يليـ ــر األساسـ ــم العاشـ ــي، ثـ ــع األساسـ لتاسـ

ــرة كتـــــب الدراســـــات          ــي المرتبـــــة األخيـــ ــابع األساســـــي، وفـــ ــي، ثـــــم الســـ األساســـ

ــي   ــامن األساســـــ ــف الثـــــ ــة للصـــــ ــة ( .االجتماعيـــــ ــات المفتاحيـــــ ــث : الكلمـــــ مباحـــــ

  ).الدراسات االجتماعية، االتجاهات، الرسم، طلبة المرحلة األساسية
 

الية االهتمامات بوسائط الكشف تتزايد في أيامنا الح :مقدمة
عن أثر المتغيرات المتنوعة تجاه المواقف والموضوعات المطروحة، 
وتكاد تنحصر وسائط الكشف عن هذه المكنونات من خالل ابتكار 

والمقابالت، بوصفها  تأدوات متنوعة ترتكز أساسًا على االستبيانا
واحدة من أبرز مصادر الحصول على المعلومات شيوعًا 

ستخدامًا، إال أن الحاجة تبرز ضرورة البحث عن آليات متنوعة وا
للكشف عن مكنونات األفراد تجاه القضايا المطروحة، وواحدة من 

   . هذه الوسائط استخدام الرسم الحر أبرز

أن الرسوم والتخطيطات  إلى) 2000(ويشير الحداد والمهنا 
واها كانت إلى زمن قريب من األمور الغامضة المشكوك في جد

لمعرفة شخصية اإلنسان بصورة علمية مضبوطة، إال أنها أصبحت 
ما وأن مثل هذه سيال اليوم أداة مهمة، وإضافة علمية قيمة، 

 .الوسائط ُتعد طريقًا إلى فهم مكنونات النفس البشرية
_________________________  

    األردن، إربد، ة، جامعة اليرموككلية التربيدريـس، قسم المناهـج والت* 
 .ربد، األردنإحقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، © 

 
  
  
  

 

 Tendencies of Primary Stage Students Towards Social 
Studies Through Drawing 

 
Hadi Tawalbeh and Hani Obeidat , Faculty of Education, Yarmouk 
University, Irbid, Jordan. 

 
Abstract: This study aimed to reveal students attitudes in the 
Tendencies stage in the departments of education (Bani kenana and 
Ramtha) toward social studies text books by drawing.  
The study sample consisted of (1605) students in the fundamental 
stage from fourth grade to the tenth grade for the year of 2012. 
Students drawings were analyzed that reflect their attitudes toward 
social studies Results were analyzed statistically through frequency 
tables. 
The results of the study indicated that students expressed positive and 
negative feelings and attitudes toward social studies text books. 
Also, the results of the study indicated that the order of students 
positive attitudes from the most positive books to the least positive 
books were as follows: the fourth, the fifth, the ninth, the tenth, the 
sixth grade books, the seventh grate book. And lastly the eighth. 
(Keywords: social studies books, Attitudes, Drawing, fundamental 
stage students). 

 
  

وعليه فرسوم األطفال هي أعمال تمثيلية وتعبيرية عن 
المفاهيم أو المحتوى المعرفي لدى األطفال، وكيف تعكس الرسوم 

إلى أن ) 2008(كما يضيف عبداللطيف . المنفذة هذه المفاهيم
مناهج التعبير الفني يجب أن تثبت كيف تستعمل األعمال الفنية في 

في حياتنا اليومية، وما  توصيل أفكار ومعارف ومشاعر وأحاسيس
يترتب على ذلك من إصدار أحكام واعية، فالمتعلم يتعلم وصف 
وتحليل وتفسير الفن لعمل الفن، والدفاع عن األعمال الفنية له 

بأن الطفل يدرك أثر ) 2005(ولآلخرين، في حين يؤكد محامدة 
األلوان والرسوم عليه، وعلى ما يقوم به من أعمال، وعلى ما يتشكل 

  .نده من رؤى وأفكار، والتي تختلف في طبيعتها بين طفل وآخرع

وبناًء عليه يمكن استخدام الرسوم في الكشف عن    
اتجاهات الطلبة نحو مباحث الدراسات االجتماعية من خالل إبراز 
مكنوناتهم بالتنفيس القلمي، أو ما يسمى باإلسقاط التنفيسي داخل 

  . العمل الفني
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بيعتهم إلى القيام بأنشطة وتصرفات تعبر لذلك يميل الطلبة بط
عن بعد فني وجمالي، إذ يتجهون عادة إلى كتابة خربشات 
ورسومات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأنشطة التعلم، وتمكنهم من العمل 
والمالحظة والشرح والتواصل واستعمال الجسم واألدوات 

  ).2002؛ فزازي، 2005جودي، . (والتمارين التخطيطية

إلى ضرورة استخدام الرسم  (Crissa, 2010)ريسا ك ويؤكد
في عمليات وصف عواطف ومشاعر الطلبة سواء أكانت تعكس 
حاالت الغضب أم االستياء أم الحب، وبخاصة مع أولئك األفراد الذين 

كما . يجدون صعوبة في استخدام المفردات للتعبير عن مشاعرهم
بأن  (Hany& Mike ; Cengiz, 1998)يؤكد هاني ومايك وجنكيز 

استخدام الرسوم بوصفها وسيلة تعبير قوية ومناسبة للمعلمين 
  .تسهم في تبصيرهم بوجهات نظر الطلبة في القضايا المطروحة

للرسم دور وقيمة مضافة في التعليم، فهو شكل من أشكال 
اللغة البصرية، ينبغي أن ينال االحترام واالهتمام تمامًا مثل أي لغة 

وقة أم مكتوبة، وقد حان الوقت لالعتراف بأن أخرى تقليدية منط
الرسم ما هو إال شكل مميز وداعم لعمليات االتصال، ووسيلة فريدة 
من نوعها لتحقيق الفهم والوعي واالستجابة لما يدور من أحداث 

 ,Baghban)في حين يؤكد باغبان . (Emese, 2007)في العالم 
فكارهم في التعبير بأن الرسم يساعد األفراد على تنظيم أ (2007

فيشير إلى أن واحدة  (Frayling, 1993)وبناء المعنى؛ أما فرايلنغ 
من أبرز استخدامات الرسم بوصفه أداة أساسية للتفكير، كما أنه 

  .يمثل أداة قادرة على توليد األفكار وحل المشكالت التي نواجهها

وقد جاء اختيار الرسم أداة لرصد ووصف اتجاهات الطلبة 
باحث الدراسات االجتماعية لما للرسم من مكانة متميزة في نحو م

نفوس الطلبة، حيث يميلون للرسم بدرجة كبيرة، وتأسيسًا على ما 
سبق فقد تم اختيار منهجية الرسم نظرًا لوجود ميول كبيرة لدى 
جميع الطلبة الستخدامه في التعبير عن مكنوناتهم، وهذا يتفق مع 

يؤكد توافر عناصر مهمة ) الميل(ن حينما أكد بأ) 1982(قالدة 
من الناحية الوجدانية وتتمثل في الشعور باللذة، وعنصر النشاط 
والتقبل، ويتمثل في مزاولة النشاط برغبة من الفرد، وعنصر 
استجابة الحب، وتتمثل في السرور والراحة عند المزاولة، إضافة 

ة تتمثل في إلى االتجاه الذي ينتج عنه تنبه الفرد إلى أشياء معين
  .االهتمام بنشاط معين

للفن دور في تربية ومساعدة األطفال في التعبير عن  إذن
أنفسهم بصورة كبيرة؛ ألن كل طفل يحتاج إلى التعبير عن ما يدور 
في داخله، وتستولي عليه البهجة في كل تعبير، كما يستطيع األطفال 

وهذا من التعبير عن تفاصيل األشياء واألحداث باستخدام الفن، 
شأنه أن يجعل الطلبة أكثر وعيًا بعالمهم، وينمي القدرة لديهم على 

  ).2010هاند ونورت، (كيفية التعبير عما يدور بداخلهم 

وعندما يرسم الطفل يفكر بتأمل، فأي فكرة يخرجها الطفل في 
رسمه تحمل إلى حد ما درجة من األصالة، واألصالة تزداد وتتعمق 

الفن بالنسبة له وسيلة يعبر بها عن أفكاره كلما تأكدت شخصيته، ف

ومشاعره وعواطفه وأحاسيسه وانفعاالته حول األشياء الحقيقية 
  ).2007يحيى وعبيد، (واألشياء الظاهرة أمامه 

وعليه فإن رسوم األطفال تعد لغة تعبيرية، أي وسيلة اتصال 
بالغير، فمن خالل الرسومات ينقل الطفل خبراته إلى الرائي الذي 
يستطيع بدوره أن يقرأ من خالل الرسوم تلك الخبرة، ويتفاعل مع 

يحيى وعبيد، (الطفل ويفهم ما يدور في عقله ويثير اهتمامه 
2007.(  

وانطالقًا من أن رسوم وتخطيطات الطلبة ما هي إال تعبيرات 
كما يجيش بخواطرهم وأذهانهم، لذلك تعد هذه الرسوم لغة تواصل 

ة عن مكنونات الطلبة، سواء أكانت هذه بل أنها تعطي صورة صادق
  ).2000الحداد والمهنا، (المكنونات إيجابية أم سلبية 

هي جتماعية بحكم طبيعتها ومحتواها، ومباحث الدراسات اال
من أبرز المباحث الدراسية المعنية بإكساب الطلبة مهارات التعبير 

ت لفظية والتفاعل االجتماعي مع اآلخرين، سواء أكانت هذه التفاعال
أم غير لفظية، باعتبار هذه التفاعالت واحدة من أبرز مالمح صناعة 

  .التميز لإلنسان في إطار الربط بين التعلم والحياة

لذلك، انطلقت فكرة إعداد هذه الدراسة، محاولة جادة لتدريب 
الطلبة وإكسابهم مهارات التعبير عما يجول بأذهانهم من صور هذه 

جابية، وذلك بعد توفير بيئة آمنة لحفزهم على التعبيرات سلبية أم إي
  .التعبير تجاه هذه المباحث

حالة فكرية أو موقف يتخذه الفرد : "حيث يعرف االتجاه بأنه
" إزاء موضوع ما، سواء أكان بالقبول أم بالرفض أم بالمحايدة

) 191، 2003(في حين يرى سلطان ) 127، 2001المخزومي، (
فية ذهنية معقدة تتمثل بالنزوع والميل عملية معر: "أن االتجاهات

) 2007(كما يرى الجهيمي . الثابت نسبيًا نحو األشياء واألشخاص
بأن أهمية االتجاهات تكمن في كونها تساعد الفرد على تحقيق 
األهداف وبناء الخطط، وتنظيم الخبرة وتوجيه السلوك االجتماعي 

ر عن ذاته وتحديد والتنبؤ به، كما أنها تتيح للفرد الفرصة للتعبي
  .هويته وتيسر له اتخاذ القرارات النفسية الموفقة دون تردد

ووفقًا لما سبق يستحسن حث الطلبة على تمثيل األشياء 
حسب شعورهم وانفعالهم وإحساسهم الشخصي بها، ال كما يرونها 
بصريًا ودون أن تمليها عليهم أو نريهم إياها، عن طريق اإلثارة 

لى عاتق المعلم هنا تشجيع الطلبة على التعبير الحسية، حيث يقع ع
وتنمية شعورهم باألشياء المحيطة بهم ومنحهم الطمأنينة واألمن 
أثناء التعبير، ولذلك علينا نحن الكبار أال نقيس عمل األطفال من 
خالل خبراتنا البصرية فقط، سيما وأن منجزاتهم تمتاز بأنها ذات 

  ).1996جودي، . (قيمة

توفر دراسات سابقة اعتمدت في الكشف عن  ونظرًا لعدم
اتجاهات الطلبة نحو مختلف المباحث الدراسية اعتمادًا على منهجية 
الرسوم، فقد تم رصد مجموعة من الدراسات غير المباشرة 

  :بموضوع الدراسة وهي كاآلتي
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اتجاهات  تعرفدراسة هدفت إلى ) 2000(أجرى الرواضية 
جامعة مؤتة نحو ميدان تخصصهم طلبة معلم مجال اجتماعيات في 

، ومعرفة أثر متغيرات الجنس، والتحصيل، )الدراسات االجتماعية(
وقد . والمستوى الدراسي، والتفاعل بينها، وعلى اتجاهات الطلبة

طالبًا وطالبة من طلبة تخصص ) 113(تألفت عينة الدراسة من 
هات معلم مجال اجتماعيات، واستخدمت الدراسة أداة لقياس االتجا

فقرة موزعة على أربعة أبعاد، وقد تم معالجة البيانات ) 83(تضمنت 
إحصائيًا من خالل حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
المعيارية والنسب المئوية، وتحليل التباين الثالثي، وقد أسفرت 

  :الدراسة عن النتائج اآلتية

حو اتجاهات الغالبية العظمى من الطلبة ذكورًا وإناثًا ن -
  .الدراسات االجتماعية كانت سلبية

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات اإلناث  -
 .والذكور نحو الدراسات االجتماعية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات الطلبة  -
 . ومستوياتهم الدراسية ولصالح طلبة السنتين الثالثة والرابعة

اتجاهات الطلبة  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين -
ومستويات تحصيلهم ولصالح ذلك التحصيل المتوسط 

 .والمنخفض

وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات أداء الطلبة مع  -
أداة االتجاهات نحو الدراسات االجتماعية تعزى إلى التفاعل 

 .بين متغيري التحصيل والمستوى الدراسي

ة اتجاهات دراسة هدفت إلى معرف) 2003(وأجرى حمادين 
طلبة الصف األول الثانوي بسلطنة عمان نحو كتاب جغرافية 
الخرائط والنظم الطبيعية لألرض وعالقتها بتحصيلهم الدراسي، حيث 

فقرة موزعة على خمسة ) 32(أعد مقياس اتجاهات مكون من 
  .محاور

طالبًا وطالبة للعام ) 494(وقد تكونت عينة الدراسة من 
، وتحليل التباين )ت(استخدم اختبار  م وقد2000/2001الدراسي 

  .للمقارنات البعدية) شافيه(األحادي، واختبار 

وقد أظهرت نتائج الدراسة أنه توجد لدى طلبة الصف األول 
بشكل عام اتجاهات إيجابية نحو كتاب ) ذكورًا وإناثًا معًا(الثانوي 

الجغرافيا، وكانت االتجاهات عند الذكور أكثر إيجابية منها عند 
اإلناث، كما أظهرت النتائج أن االتجاهات نحو مادة الجغرافيا لدى 
الطلبة ذوي التحصيل الدراسي المرتفع كانت أكثر إيجابية منها لدى 

  .غيرهم من الطلبة

 (AL azzi & Chiodo, 2004)وهدفت دراسة العزي وكيادو 
اتجاهات الطلبة والمعلمين نحو مباحث الدراسات  تعرفإلى 

في المرحلتين األساسية والثانوية في األردن، حيث تم االجتماعية 
استخدام المالحظة والمقابلة لجمع البيانات الالزمة، وقد أظهرت 
نتائج الدراسة بأن المعلمين الذين يمتلكون اتجاهات إيجابية نحو 

تخصصهم من خبرات ومعارف وحب للمادة الدراسية هي نفس 
  .االتجاهات التي يفضلونها الطلبة

أشارت نتائج الدراسة بأن أغلب المعلمين قد أظهروا  كما
اتجاهات إيجابية نحو مباحث الدراسات االجتماعية فيما يتعلق 
بالمعلومات التي تحتويها؛ في الوقت الذي أظهروا فيه اتجاهات 
سلبية فيما يتعلق بالطرائق المتبعة في تدريس مباحث الدراسات 

ة بأن الطلبة في كلتا كما أظهرت نتائج الدراس. االجتماعية
المرحلتين يقدرون مباحث الدراسات االجتماعية، لكن في نفس 

  .الوقت لم يصنفوا هذه المباحث ضمن المواد المفضلة لديهم

من خالل استعراض الدراسات السابقة يالحظ بأن هذه 
الدراسة قد تفردت عن غيرها من الدراسات واألبحاث في أنها 

جديدة وفريدة في الكشف عن مشاعر اعتمدت على إتباع منهجية 
ومكنونات الطلبة تجاه مباحث الدراسات االجتماعية، من خالل 
االعتماد على الرسم الحر الذي يعكس خالله الطالب مشاعره 

وهذا يعد . اإليجابية أم السلبية تجاه مباحث الدراسات االجتماعية
  .إضافة نوعية على الدراسات السابقة

، فقد جاءت هذه الدراسة بهدف وتأسيسًا على ما سبق
الكشف عن اتجاهات طلبة المدارس األساسية في مديريتي تربية 
وتعليم لوائي بني كنانة والرمثا نحو مباحث الدراسات االجتماعية 

  . من خالل الرسم

  :مشكلة الدراسة وسؤاالها

الحظ الباحثان من خالل اطالعهما على نتائج بعض األبحاث 
في مجال اتجاهات طلبة المدارس نحو مباحث والدراسات السابقة 

الدراسات االجتماعية، وجود اتجاهات سلبية تجاه محتوى هذه 
، )2000الرواضية، (، ودراسة )1993حسن، (المواد، مثل دراسة 

، ومما زاد من تأكيد هذه المالحظات (Fernsler, 2003)ودراسة 
الطلبة إحساس الباحثين بوجود إشكالية واضحة للعيان من قبل 

تجاه مباحث التاريخ والجغرافيا، والتربية الوطنية والمدنية، تتعلق 
رغم أن طبيعة هذه . بطبيعة المادة، وطرائق عرضها وتقويمها

المباحث تستوجب أن تكون اتجاهات الطلبة نحوها أكثر إيجابية، 
رغبة في تمكين معلمي هذه المباحث من تحقيق الرؤى والغايات 

  .ريس هذه المباحثالمأمولة جراء تد

وتأسيسًا على ما سبق، يرى الباحثان أن جميع الدراسات 
السابقة التي بحثت في موضوع قياس اتجاهات الطلبة نحو مختلف 
المواد الدراسية ومن بينها مباحث الدراسات االجتماعية، قد تم من 
خالل استبيانات، يطلب تعبئتها من قبل الطلبة بوضع إشارة أمام 

نة، لذلك ارتأينا إتباع طريقة جديدة في قياس اتجاهات مؤشرات معي
الطلبة نحو مباحث الدراسات االجتماعية وذلك من خالل الرسم، 
وهي طريقة محببة، تعكس ما بداخل الطلبة من مشاعر نحو مباحث 
الدراسات االجتماعية يعبرون عنها بطريقة إسقاطية، وما يؤكد ذلك 

ار إليه في الحداد والمهنا المش) ولترسر جنت(ما أشار إليه 
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بضرورة االهتمام بالتعبير عما نريد قوله، وعما يجول في ) 2000(
  .أذهاننا من أفكار وصور من خالل الرسم

وتأسيسًا على ما سبق تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن 
  :السؤالين اآلتيين

ما اتجاهات طلبة المرحلة األساسية في األردن نحو  :السؤال األول
  .الدراسات االجتماعية من خالل الرسم؟مباحث 

 =0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  :السؤال الثاني
في اتجاهات طلبة المرحلة األساسية في األردن نحو مباحث  (

  .الدراسات االجتماعية تعزى للصف الدراسي؟

  :أهمية الدراسة

  تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تعد من بين الدراسات
لنادرة التي تتناول موضوعًا حيويًا في مجال االتجاهات ا

والوجدانيات المكنونة عند الطلبة نحو مباحث الدراسات 
االجتماعية المسؤولة عن بناء منظومة القيم واالنتماء والوالء 

والموقف الراهن يعكس حالة قلق في امتالك . والمحبة
العنف انتشار ظاهرة (المواطن األردني لهذه القيم بسبب 

  ..)..والفساد،

  إتباعها لمنهجية جديدة تعتمد على الرسم في رصد اتجاهات
الطلبة نحو موضوعات هذه المواد الدراسية، وما يمكن أن 

 . يترتب على ذلك من إثراء للمكتبة العربية في هذا المجال

  تقدم نتائج هذه الدراسة للمعنيين وما يتبعها من حلول
لية النظرة غير المأمولة للطلبة مناسبة تسهم في تجاوز إشكا

تجاه مباحث الدراسات االجتماعية من حيث طرائق عرضها 
 .ومحتواها التعليمي وإستراتيجيات تقويمها

  تسهم هذه الدراسة في إكساب الطلبة مهارات غير مباشرة في
  .التعبير عن مشاعرهم في مختلف مجاالت الحياة

  :أهداف الدراسة

  :ألهداف اآلتيةسعت الدراسة إلى تحقيق ا

  .قياس اتجاهات الطلبة نحو مباحث الدراسات االجتماعية -1

اعتماد منهجية الرسومات المقدمة من قبل الطلبة وسيطًا  -2
 .لمعرفة اتجاهات الطلبة نحو هذه المباحث

تحديد أثر الصف الدراسي والمرحلة الدراسية على اتجاهات  -3
 .الطلبة نحو مباحث الدراسات االجتماعية

  : الدراسةمصطلحات 

  :تم تحديد مصطلحات الدراسة على النحو اآلتي

المشاعر والميول الشخصية واألفكار الموجودة : االتجاهات -
لدى الطلبة نحو مباحث الدراسات االجتماعية، ويتم التعبير 

  .عنها في هذه الدراسة من خالل الرسومات

وهم جميع الطلبة المنتظمين في : طلبة المرحلة األساسية -
ة من الصف الرابع ولغاية الصف العاشر األساسي في الدراس

مديريتي التربية والتعليم للوائي بني كنانة والرمثا للعام 
 .م2012/ 2011الدراسي 

وهي واحدة من المواد : مباحث الدراسات االجتماعية -
الدراسية المقرر تدريسها لطلبة المدارس في األردن وتشمل 

نية، التاريخ، الجغرافيا، التربية االجتماعية والوط(مباحث 
 .2011/2012للعام الدراسي ) التربية الوطنية والمدنية

وهي طريقة بحثية جديدة استخدمت في الدراسة : الرسوم -
من أجل الكشف عن اتجاهات طلبة المرحلة األساسية نحو 

 .مباحث الدراسات االجتماعية من خالل تحليل رسوماتهم

  : محددات الدراسة

  :سة في ضوء المحددات اآلتيةتم إجراء الدرا

اقتصارها على مباحث الدراسات االجتماعية للصفوف من  -
الرابع األساسي ولغاية العاشر األساسي للعام الدراسي 

  .م2012/ 2011

اقتصارها على عينة من طلبة مدارس مديريتي تربية وتعليم  -
لواء بني كنانة، والرمثا للمرحلة األساسية الممتدة من الصف 

األساسي وحتى العاشر األساسي للعام الدراسي  الرابع
 .م2011/2012

 .اقتصارها على رسومات الطلبة عينة الدراسة -

  :منهج الدراسة وإجراءاتها

استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي القائم 
على وصف الظاهرة كما هي في واقع الحال، وما يتبع ذلك من 

  . محاوالت تفسيرها وتحليلها

  :مجتمع وعينة الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة مدارس المرحلة 
األساسية لمديريتي تربية وتعليم لوائي بني كنانة والرمثا خالل العام 

) 1605(، حيث تكونت عينة الدراسة من 2012/ 2011الدراسي 
) 1(طالبًا وطالبة، وقد تم اختيارهم بطريقة عشوائية، والجدول 

  .أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها المستقلةيبين توزيع 
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  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها المستقلة :)1(الجدول 

  

  المرحلة األساسية

  العدد  الصف
  326  الرابع األساسي

  204  الخامس األساسي
  150  السادس األساسي
  374  السابع األساسي
  226  الثامن األساسي
  169  التاسع األساسي
  156  العاشر األساسي

  1605  المجموع

  

  :أداة الدراسة

  : تكونت أداة الدراسة من سؤال مفتوح ينص على ما يلي

اتجاهاتك نحو مباحث الدراسات / عبر عن مشاعرك
التربية االجتماعية والوطنية، التاريخ، الجغرافيا، التربية (االجتماعية 

اسبًا، ويعكس مشاعرك من خالل رسم تراه من) الوطنية والمدنية
  .تجاه هذه المباحث

وتم إجراء هذا المسح من الباحثين أنفسهم بعد توضيح  
فكرة البحث للطلبة والتأكيد على أنهم أحرار في التعبير، كما طلب 

يوضح ) الرسم(منهم تقديم كتابة مختصرة على ظهر العمل الفني 
سلبية، دالالت  إيجابية،(طبيعة هذه االتجاهات الواردة في رسوماتهم 

  ).الرسم

على حدة بتحليل رسومات الطلبة  ان كلٌّوقد قام الباحث
ومقارنتها بكتاباتهم والتي تعبر عن اتجاهاتهم نحو مباحث الدراسات 
االجتماعية، حيث تم تحليل الرسومات وإلى ماذا يرمز أو يدل كل 
 رسم من هذه الرسومات باإلضافة إلى تحليل كتابات الطلبة المدونة
خلف رسوماتهم ومقارنتها بالرسومات للحكم على اتجاهاتهم إذا 

  .كانت إيجابية أم سلبية

  :صدق التحليل

تم عرض التحليل مع الرسومات والكتابات المدونة خلف 
الرسومات على خبير متخصص في مناهج الدراسات االجتماعية 
وأساليب تدريسها للحكم على صدق تحليل الباحثين، حيث تم 

له إلى ماذا يرمز كل رسم من الرسومات للحكم إذا كان هذا  اإلشارة
باإلضافة إلى الحكم على الرسم إذا كانت تشير . الرمز صحيح أم ال

  .إلى اتجاه إيجابي أم سلبي

  :ثبات التحليل

تم حساب ثبات التحليل من خالل مقارنة نتائج تحليل الباحث 
هولستي اآلتية  األول مع نتائج تحليل الباحث الثاني وفق معادلة

(Holsti, 1969):  

عدد مرات االتفاق بين تحليل الباحث األول = معامل الثبات 
  %100×  والباحث الثاني

  عدد مرات االختالف+ عدد مرات االتفاق 

وهذا يعد ). 0.86(وقد بلغ معامل الثبات بين الباحثين 
  .مؤشر كاٍف لثبات التحليل

  :إجراءات الدراسة

التربوي والدراسات السابقة ذات االرتباط اإلطالع على األدب  -
  .بموضوع الدراسة

البدء بالتجوال في مدارس مديريتي تربية وتعليم لواء بني  -
كنانة والرمثا للمرحلة األساسية ودخول الغرف الصفية ولقاء 
الطلبة وإيضاح فكرة الدراسة لهم وإتاحة الفرصة المناسبة 

 .النجاز الرسم المطلوب

ن بهذه الدراسة تقديم كتابة مختصرة خلف طلب من المشاركي -
، وذلك بقصد توضيح المقصود في )الرسم(العمل الفني 

رسمه من دالالت إيجابية أو سلبية تجاه مباحث الدراسات 
 .االجتماعية

استالم الرسومات التي تعكس اتجاهات الطلبة نحو مباحث  -
 .الدراسات االجتماعية

راسي اعتمادًا على تحليل رسومات الطلبة وفقًا لكل صف د -
عدد التكرارات والنسب المئوية وما يتبع ذلك من استخراج 

 .للنتائج

  .مناقشة النتائج وتقديم التوصيات -

  :نتائج الدراسة ومناقشتها

ما اتجاهات طلبة المرحلة األساسية في : السؤال األول ونصه

  األردن نحو مباحث الدراسات االجتماعية من خالل الرسم؟

ذا السؤال تم تحليل رسومات الطلبة لكل صف لإلجابة عن ه
دراسي على حدة للكشف عن اتجاهات الطلبة نحو مباحث الدراسات 

  :االجتماعية، والجداول اآلتية توضح ذلك
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  التكرارات والنسب المئوية التجاهات طلبة الصف العاشر األساسي نحو مباحث الدراسات االجتماعية من خالل رسوماتهم: )2(جدول ال

  النسبة المئوية  التكرارات  داللة الرسم  لرقما
  %17.3  27  )األردن، الحب والوالء واالنتماء(نبض قلب األردن = قلب حب  1
  %17.3  27  جندي وعلم األردن  2
 3يا الله تعيني على حفظها صار لي (طالب يبكي ويضع يديه على رأسه   3

  )ساعات ومش قادر أحفظ الدرس
21  13.46%  

  %12.1  19  علم األردن  4
  %12.1  19  )الوالء واالنتماء(بندقية   5
  %10.25  16  خريطة األردن  6
  %7.69  12  نبتة عليها أوراق وأشجار  7
  %5.12  8  )كل سفينة تحمل اسم دولة إسالمية(سفن في البحر   8
9  I Love you  7  4.48%  

  %100  156 المجموع  

ة بـ والمتعلق) 1(بأن الفقرة رقم ) 2(يالحظ من الجدول 
قد جاء بالمرتبة األولى وتكرارات " قلب حب بداخله كلمة األردن"

وقد يفسر ذلك كنتيجة %) 17.3(وبنسبة ) 27(بلغ مقدارها 
طبيعية لواحدة من أبرز النتاجات المأمول تحقيقها من قبل هذه 
المباحث وهي تعميق االنتماء للوطن، حيث تعد هذه النتيجة 

اسات االجتماعية، وأهداف المرحلة استجابة ألهداف وتطلعات الدر
األساسية في األردن، وفلسفة التربية والتعليم والتي تؤكد على 

وثانيهما تأثر طلبة الصف العاشر بمحتويات . المواطنة الصالحة
  تاريخ األردن "كتبهم وبخاصة مبحث التاريخ الذي يحمل اسم 

وهذا يعكس انتقال أثر الكتاب في منظومة سلوكيات " لمعاصرا
  .الطلبة

بأقل اهتمام من طلبة الصف ) 9(في حين حظيت الفقرة 
وبنسبة مئوية بلغت ) 7(وبتكرارات  (I Love you)العاشر وهي 

، وربما يفسر ذلك بسبب رغبة بعض الطلبة بالتعبير عن %)4.48(
تياد البعض على استخدام مشاعرهم بلغة أجنبية سيما في ظل اع

هذه العبارة مع جميع األشياء التي يحبونها بغض النظر عن عدم 
صحة التعبير المستخدم في اللغة اإلنجليزية، وذلك بسبب تأثرهم 

  .بالعولمة والغزو الثقافي

  االجتماعية من خالل رسوماتهمالتكرارات والنسب المئوية التجاهات طلبة الصف التاسع األساسي نحو مباحث الدراسات : )3(جدول ال

  النسبة المئوية  التكرارات  داللة الرسم  الرقم
  %21.89  37  )أنا أحب األردن(قلب بداخله علم األردن   1
  %14.79  25  علم األردن  2
  %13.6  23  علم األردن بصورة نبات وجذور ليس لها نهاية  3
  %11.24  19  علم األردن ملون بالشماغ األردني  4
  %8.87  15  )بادية( حيوانات  5
  %7.7  13  )أحب تاريخنا وحضارتنا(ريشة   6
  %7.1  12  )حاضرنا ماضينا ومستقبلنا(خريطة األردن   7
  %7.1  12  "العلم نور"كتاب   8
  %5.32  9  )وجه حزين/ وجه ضاحك(بعد / صور قبل  9

  %2.36  4  سيف   10
  %100  169  المجموع   

        

رات اهتمامًا من طلبة بأن أكثر الفق) 3(يالحظ من الجدول 
والمتعلقة ) 1(الصف التاسع األساسي قد جاءت لصالح الفقرة رقم 

وبنسبة ) 37(، وبتكرارات بلغت "قلب حب بداخله علم األردن"بـ 
وقد يفسر ذلك بأن مسؤولية إعداد المواطن الصالح %) 21.89(

مهمة أسندت لصالح مواد الدراسات االجتماعية، وعليه فمن 

تقترن هذه المباحث بصورة االنتماء والوالء للوطن،  الطبيعي أن
  .ومن أبرز مؤشرات االنتماء ربط المشاعر والمحبة بعلم األردن

) 4(قد حظيت بأقل اهتمام ) 10(في حين كانت الفقرة رقم 
حيث ربط " بالسيف"والمتعلقة %) 2.36(تكرارات وبنسبة بلغت 

بالقتال وربما يمكن  الطلبة مباحث الدراسات االجتماعية بالسيف أي
تفسير ذلك بسبب فهم بعض الطلبة لطبيعة محتوى مباحث 
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  .والمعارك والحروب التي دارت على مر التاريخالدراسات االجتماعية التي تعكس ضمن صفحاتها أخبار القتال 

  ت االجتماعية من خالل رسوماتهمالتكرارات والنسب المئوية التجاهات طلبة الصف الثامن األساسي نحو مباحث الدراسا: )4(جدول ال

  النسبة المئوية  التكرار  داللة الرسم  الرقم

  %9.3  21  )حب الوطن واالنتماء إليه(جندي مع بندقية   1

  %8.4  19  أيادي متشابكة حول العلم األردني يدًا بيد إلى الحياة األفضل  2

  %7.52  17  طالب يضرب سالم أمام العلم األردني  3

  %7.07  16  ونعم للصحة رسم ال للتدخين  4

  %6.63  15  االبتعاد عن أصدقاء السوء  5

  %6.2  14  )عدد أذكر(معلمة تكتب على السبورة   6

  %6.2  14  )حب المليك والوطن(التاج الهاشمي   7

  %5.75  13  )المحافظات(خريطة األردن   8

  %5.75  13  )علم األردن(قلب حب   9

  %5.75  13  )لى البيئةحافظ ع(طلبة يرمون المهمالت في السلة   10

  %5.3  12  )فارس يمتطى الفرس حامًال علم األردن(شجاعة   11

  %5.3  12  كرة أرضية  12

  %5.3  12  صورة طالب يجلس في الصف لكن ذهنه في مائدة الطعام  13

  %4.86  11  )مطولة الحصة(طالب يتثاءب   14

  %4.09  11  أكره حصة التاريخ= غضب طالبي  15

  %4.42  10  ريطة حدود األردنخ/ خريطة األردن  16

  %4.42  10  ).يع حصة تاريخ(لسان يخرج من فم طالب   17

  %4.0  9  .الحصة مملة) أريد ماما، أف أف أف/ ما بدي حصة التاريخ(رسم كاريكاتيري   18

  %4.0  9  ).ال نريد حصة تاريخ(طالبات ثائرات   19

  %3.53  8  أعالم بلدان عربية  20

  %3.1  7  جنود يتقاتلون  21

  %3.1  7  شموع  22

  %3.09  7  )ماشي أمامهم(معلم يحضر طالبه رغمًا عن أنوفهم للحصة   23

  %3.1  7  )قايم واقف(شعر مقشعر   24

  %3.1  7  طالب يصرخ أخرجوني أخرجوني من الحصة  25

  %3.1  7  طالبة تفكر بحزن  26

  %3.1  7  )نشيد(أف أف : الطلبة  27

  %2.65  6  )اتال أستطيع أن أفهم االجتماعي(دموع   28

  %2.2  5  )الطالبة تبكي= (التاريخ) كتاب(معلمة أخرجي   29

  %1.3  3  )صورة نهر(بحر من المعلومات   30

  يتم إخراج كتاب التاريخ) جاءت المعلمة الرائعة(طالبات   31
2  1.2%  

بأن أكثر الفقرات اهتمامًا لدى طلبة ) 4(يالحظ من الجدول 
وبعدد ) 1(الح الفقرة رقم الصف الثامن األساسي قد جاءت لص

جندي "، والمتعلقة ب، %)9.3(، وبنسبة بلغت )21(تكرارات بلغ 

، وربما يعزى ذلك "مع بندقيته يعكس حب الوطن واالنتماء إليه
  بغاية الخطوط العريضة لمناهج الدراسات االجتماعية، والمتمثلة 

بغرس حب األردن في قلوب الطلبة، ويتماشى ذلك مع تأكيدات 
األردن حصن بأسه شديد، تحفظه "لبة في هذا المجال بقولهم الط
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، وكما يفسر ذلك، بقيمة االنتماء "جهود مواطنيه من حفيد لحفيد
والوالء التي تبرز من خالل الجهود المبذولة من قبل المعلمين 
عامة، ومعلمي الدراسات االجتماعية خاصة في سبيل ترسيخ قيم 

  .مالمواطنة، وحب األردن في نفوسه

جاءت : طالبات"والمتعلقة بـ ) 31(في حين جاءت الفقرة رقم 
بتكرارين وبنسبة مئوية بلغت " نخرج كتاب التاريخ: المعلمة الرائعة

، ويمكن أن يفسر ذلك بأن ورود فقرة إيجابية بتكرارين %)1.2(

فقط يعكس حالة من الالرضى عن أداء معلمي الدراسات االجتماعية 
ما يؤكد ذلك مجموعة الفقرات السلبية في الغرف الصفية، وم

المتنوعة التي وردت في رسومات الطلبة الدارسين لمحتوى 
الدراسات االجتماعية، وربما السبب في ذلك حالة التذمر التي 
يعيشها الطلبة جراء طبيعة دروس مباحث الدراسات االجتماعية 

  .للصف الثامن األساسي، وطريقة عرضها وتقديمها للطلبة

  التكرارات والنسب المئوية التجاهات طلبة الصف السابع األساسي نحو مباحث الدراسات االجتماعية من خالل رسوماتهم: )5(ول جدىل

  النسبة  التكرار  داللة الرسم  الرقم
  %6.14  23  )أنا ال أحب التاريخ(دموع   1
  %5.34  20  وجه ضاحك  2
  %5.34  20  أحبك يا وطني  3
  %5.34  20  روح المرحوم التاريخ والجغرافيا والوطنية الفاتحة على) قبر(صورة   4
  %5.08  19  وجه حزين  5
  %4.5  17 )الدولة العثمانية(دولة قوية  ةرسم بياني نشأ  6
  %4.5  17  علم وسيف  7
  %4.5  17  الدول/ الناس/األرض/أحبه ألنه يعرفني أكثر عن وطني والعالم  8
  %4.5  17  علم األردن  9

  %3.5  13  )شهادةالنصر وال(سيفان   10
  %3.5  13  ).أف(مرات  5وأخيرًا نجحت في مادة التاريخ بعدما عدتها ) إلنسان(رسم كاريكاتيري   11
  %3.5  13  )سوف أضربك(صورة معلم   12
13  Stop  3.2  12  )ال أحب الحفظ(بداخلها مثلثان%  
  %3.2  12  )أجلس يوم كامل حتى أحفظه(التاريخ   14
  %3.2  12  )جامد) (كبير(جبل   15
  %3.2  12  رعب) واقف(شعري مقشعر   16
  %2.9  11  خريطة األردن  17
  %2.9  11  سيفان حول رقبة الطالب  18
  %2.94  11  )حصة مملة(طالبة تجلس على المقعد نائمة   19
  %2.94  11  )سقا الله وهي الحصة منتهية(طالبة تجلس على المقعد نائمة   20
يا الله أمتى راح تخلص الحصة كلهم نايمين " :صورة معلم يقف أمام الطلبة ويقول  21

  ".بيتثاوبوا
11  2.94%  

  %2.7  10  نار مشتعلة  22
  %2.7  10  صورة مدرسة  23
  %2.7  10  )ال أحب(تماثيل وحجارة   24
  %2.7  10  "رائع جدًا وأحبه"فتاة مبسوطة   25
  %2.4  9  )نور من العلم قد أضاء الحياة(كتاب مفتوح   26
  %2.4  9  ريشة قلم حبر  27
  %2.4  9  )يا ريت ما يعطونا وال مادة منها(طالب حائر   28
  %2.1  8  والله التاريخ مادة بتشيب) إلنسان(رسم كاريكاتيري   29
  %100  374  المجموع   

بأن أكثر الفقرات اهتمامًا لدى ) 5(يالحظ من الجدول   
، )1(طلبة الصف السابع األساسي قد جاء لصالح الفقرة رقم 

، وبتكرارات بلغ مقدارها "أنا ال أحب التاريخ"دموع " بـ  والمتعلقة
، وربما يفسر ذلك بسبب %)6.14(تكرارًا وبنسبة مئوية ) 23(

وجود اتجاهات سلبية تعكس رؤى الطلبة نحو مباحث الدراسات 
  االجتماعية والمتمثلة بعدم الرضا تجاهها، وربما يرتبط ذلك 

كز على التلقين وليس بإجراءات تدريس هذه المباحث التي ترت
  .التفكير اعتمادًا على الجهود المبذولة من قبل بعض المعلمين
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) 29(في حين جاءت أقل الفقرات لصالح الفقرة رقم 
والله التاريخ مادة "بعكس فكرة " برسم كاريكاتيري"والمتعلقة بـ 

، وبنسبة مئوية مقدارها )8(، وبتكرارات بلغ مقدارها "بتشيب
ن يفسر ذلك بسبب عدم توفير بيئة آمنة تقود ، ويمكن أ%)2.1(

لإلبداع والتميز الطالبي أثناء دراستهم لمباحث الدراسات 
االجتماعية، ويضاف إلى ذلك طبيعة هذه المادة التعليمية في هذا 

الصف بتركيزها على الحضارات القديمة، وما تتضمنه من أسماء، 
التعليمي، وما يترتب على ذلك من صعوبة فهم وحفظ محتواها 

واكتظاظها بأخبار األمم والحضارات واألشخاص واصطدام الطلبة 
بالبعد الزماني والمكاني، وما يرافق ذلك الكم من المعارف من 

  .استخدام طرائق وأساليب غير شائقة أثناء عرض محتواها التعليمي

  نحو مباحث الدراسات االجتماعية من خالل رسوماتهم التكرارات والنسب المئوية التجاهات طلبة الصف السادس األساسي: )6(جدول ال

  النسبة  التكرار  داللة الرسم  الرقم
  %17.3  26  علم األردن  1
  %14  21  حالة ملل وضجر أثناء سير الحصة/ طلبة ثائرون  2
  %12  18  أذكر عدد/ أف -أف -أف  3
  %11.3  17  وجه حزين  4
  %11.3  17  خريطة وطني األردن  5
  %10.6  16  علم األردن ملونقلب حب داخله   6
  %10  15  يدان تمسكان العلم األردني  7
  %9.3  14  )المحافظات األردنية(خريطة   8
  %4.6  7  بندقية وخيل  9

  %100  150  المجموع   
        

بأن أكثر الفقرات اهتمامًا عند طلبة ) 6(يالحظ من الجدول 
) 1(الصف السادس األساسي قد جاءت لصالح الفقرة رقم 

، %)17.3(تكرارًا، وبنسبة ) 26(، وبـ "علم األردن"علقة بـ والمت
وربما يعزى ذلك بأن مفهوم األردن قد ربط واقترن بمباحث 
الدراسات االجتماعية، وأن مفاهيم الوالء واالنتماء لألردن قد أقترن 
تجسيدها وتمثلها في سلوك الطلبة بهذا النوع من المباحث 

  .الدراسية

) 9(قرات اهتمامًا لصالح الفقرة رقم في حين جاءت أقل الف
، %)4.6(تكرارات، وبنسبة ) 7(، وبـ "بندقية وخيل"والمتعلقة بـ 

وربما يفسر ذلك بأن موضوع البندقية والخيل من بين أدوات القتال 
والمعارك والحروب، وهذا المكون المعرفي يشغل حيزًا من صفحات 

من صفحات متنوعة كتب الدراسات االجتماعية من خالل ما تحتويه 
تختص بأخبار المعارك والحروب، حيث يبدو واضحًا للعيان تركيز 

  .محتواها على التاريخ العسكري أكثر من التاريخ الحضاري

  التكرارات والنسب المئوية التجاهات طلبة الصف الخامس األساسي نحو مباحث الدراسات االجتماعية من خالل رسوماتهم :)7(جدول ال

  النسبة  التكرار  ة الرسمدالل  الرقم
  %13.2  27  كتاب االجتماعيات حديقة علم لي... ورود، حدائق،(بستان أخضر   1
  %11.3  23  خريطة األردن  2
  %10.3  21  علم األردن  3
  %8.8  18  سيف  4
  %8.3  17  "راية إسالمية"ال إله إال الله   5
  %8.3  17  قلب حب  6
  %7.8  16  حصان  7
  %7.4  15  بحر  8
  %7.4  15  معركة اليرموك) قتال بين مسلم ومشرك(ت الغزوا  9

  %5.9  12  سعادة= منزل   10
  %5.4  11  الشمس  11
  %4.9  10  كوكب األرض  12
  %100  204  المجموع   

بأن أكثر الفقرات اهتمامًا من طلبة ) 7(يالحظ من الجدول 
والمتعلقة ) 1(الصف الخامس األساسي قد جاءت لصالح الفقرة رقم 

كتب الدراسات ) ورود، حدائق(بستان أخضر : تهبرسم دالل

وبنسبة ) 27(االجتماعية حديقة علم لي، وبتكرارات بلغ عددها 
  ، ويمكن أن يفسر ذلك باعتقاد الطلبة بأن المعارف %)13.2(



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 312

المتضمنة فيها هي بمثابة ورود متنوعة، فيها معارف مشتقة من 
هون الحديقة مختلف فروع العلوم االجتماعية، وكأن الطلبة يشب

التاريخ، (بالعلوم االجتماعية والورود بفروع العلوم االجتماعية 
الجغرافيا، التربية الوطنية والمدنية، السياسة، علم االجتماع، علم 

  ..)..االقتصاد،

) 12(في حين جاءت أقل الفقرات اهتمامًا الفقرة رقم 
ة ونسب) 10(، وبتكرار بلغ مقداره "كوكب األرض"والمتعلقة بـ 

، وربما يفسر ذلك بسبب ارتباط صورة الكواكب %)4.9(مئوية 
بمبحث الدراسات االجتماعية، ومن خالل الربط التكاملي واألفقي 
لهذه المباحث معًا ومع بقية المباحث الدراسية األخرى بسبب النظرة 
التكاملية لمناهج المواد التعليمية، كما تعد مباحث الدراسات 

لمواد الدراسية اهتمامًا بنشر هذا النوع من االجتماعية من أكثر ا
الخبرات التعليمية بين جموع الطلبة، من خالل عرضها دروس 

  .المجموعة الشمسية والجغرافيا الفلكية

  التكرارات والنسب المئوية التجاهات طلبة الصف الرابع األساسي نحو مباحث الدراسات االجتماعية من خالل رسوماتهم: )8(جدول ال

  النسبة  التكرار  داللة الرسم  مالرق
  %7.1  23  )نحب مس االجتماعيات(أسماء معلمات داخل أشكال هندسية   1
  %6.4  21  شجرة مثمرة يتم سقايتها بالماء  2
  %6.4  21  علم األردن  3
  %6.1  20  خريطة األردن  4
  %5.8  19  )االجتماعيات هي الحياة(دورة الماء في الطبيعة   5
  %5.5  18  كن نعرفهاتعلمنا أشياء لم ن  6
  %5.5  18  سبونج بوب يرسم سيارات  7
  %5.2  17  ورود  8
  %4.9  16  سبونج بوي يرسم علم األردن وهو فرحان  9
  %4.9  16  أحب وطني األردن  10
  %4.3  14  شمعة  11
  %4.0  13  قوس قزح  12
  %4.0  13  االتجاهات األربعة  13
  %3.68  12  شمس  14
  %3.73  12  دلة قهوة  15
  %3.73  12  سفانو  16
  %3.37  12  )أحب االجتماعيات(القارات   17
  %3.68  11  رسوم ملونة فرح وسعادة  18
  %3.68  11  كتاب االجتماعيات صديقي  19
  %3.68  11  ضحك  20
  %2.86  9  إنسان= الشعور بالقوة  21
  %2.1  7  أناس بجانب بعض  22

  %100  326  المجموع   
        

ات طلبة الصف الرابع أن أكثر اتجاه) 8(يالحظ من الجدول 
وتمثل رسمًا ) 1(األساسي اهتمامًا قد جاءت لصالح الفقرة رقم 

يعكس أسماء معلمات داخل أشكال هندسية، وبتكرار بلغ مقداره 
، وقد يفسر ذلك بسبب أهمية %)7.1(وبنسبة مئوية بلغت ) 23(

األدوار التي يمارسها المعلم في ترغيب الطلبة بالمادة الدراسية وما 
رتب على ذلك من حب للمدرسة وللمادة الدراسية التي يقوم يت

وربما يفسر ذلك أيضًا بسبب األدوار الجديدة الممارسة . بتدريسها
من قبل المعلمين، ومؤهالتهم وإعدادهم وتدريبهم، أو قد يرتبط 
ذلك بسبب سهولة محتواها في مثل هذه الصفوف بوصفها مباحث 

اعية بسيطة تتناسب مع تقدم معارف وأفكار ومفاهيم اجتم
  .خصائصهم النمائية

والمتعلقة برسم يعكس شجرة مثمرة ) 2(وتالها الفقرة رقم 
وبنسبة مئوية مقدارها ) 21(، وبتكرار بلغ "يتم سقايتها بالماء

، ويفسر ذلك بالصورة الرمزية التي يعكسها الطلبة تشبيهًا %)6.4(
اقع الدراسات للدراسات االجتماعية بالشجرة المثمرة، وهكذا و

االجتماعية بما تمثله من معارف واتجاهات ومهارات في حال تمكن 
  .منها الطالب حيث تجعل حياته أكثر سعادة

والمتعلقة برسم داللته ) 22(في حين جاءت الفقرة رقم 
تكرارات وبنسبة مئوية ) 7(، وبـ "أناس بجانب بعضهم البعض"

الرغم من صغر ، ويمكن أن يفسر ذلك بأنه على %)2.1(بلغت 
أعمار الطلبة إال أن بعضهم أدرك فكرة وجود اإلنسان بوصفه كائن 
اجتماعي، يحتاج لآلخرين وللتفاعل معهم، والغاية الرئيسية من مواد 

  .الدراسات االجتماعية في جعل المجتمع أكثر تراحمًا وتماسكًا
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في اتجاهات طلبة المرحلة األساسية  ( =0.05)إحصائية عند 

في األردن نحو مباحث الدراسات االجتماعية تعزى للصف 

  .الدراسي؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم تحليل رسومات الطلبة وفقًا 
للصف الدراسي على حده، بقصد الكشف عن اتجاهات طلبة كل 
صف من صفوف المرحلة األساسية نحو مباحث الدراسات 

  .يوضح ذلك) 9(تماعية، والجدول االج

  التكرارات والنسب المئوية التجاهات طلبة المرحلة األساسية نحو مباحث الدراسات االجتماعية من خالل رسوماتهم وفقًا للصف: )9(جدول ال

  اتجاهات سلبية  اتجاهات ايجابية  مباحث الدراسات االجتماعية وفقًا للصف  الرقم
  نسبة مئوية  راتتكرا  نسبة مئوية  تكرارات    
  %13.5  21  %86.5  135  العاشر األساسي  1
  صفر  صفر  %100  169  التاسع األساسي  2
  %54.8  205  %45.2  169  الثامن األساسي  3
  %54  122  %46  104  السابع األساسي  4
  %37.4  56  62.6  94  السادس األساسي  5
  صفر  صفر  %100  204  الخامس األساسي  6
  صفر  فرص  100  326  الرابع األساسي  7

  

بأن كتب الدراسات االجتماعية ) 9(يالحظ من الجدول 
لصفوف الرابع والخامس والتاسع األساسي، قد جاءت بوصوفات 

وبدون أي رسم يعكس في دالالته %) 100(إيجابية بلغت نسبتها 
أية اتجاهات سلبية، ويمكن أن يفسر ذلك بسبب طبيعة محتواها 

ريخ الدولة اإلسالمية، ومثل التعليمي الذي تدور محاوره حول تا
هذا النوع من الخبرات التعليمية من شأنه أن يحظ باهتمامات الطلبة 
حيث تاريخهم وأنسابهم ودينهم، وهذه المعارف تشكل مكونًا هامًا 
من حياتهم وكينونتهم، وطبيعتها، وأحداثها المتراكمة والمتسلسلة، 

أحكام الطلبة في  التي تجذب اهتمامات الطلبة إليها، وربما تأثرت
هذه الصفوف بالجهود المبذولة من قبل معلميها والتي ساهمت في 
جعل مباحث الدراسات االجتماعية مشوقة وبسيطة وممتعة، وبما 
يوفرونه من أجواء آمنة للتعلم، فالفرق في عملية التعلم يحدثه 

كما أن المعارف المرتبطة بتاريخ الدولة اإلسالمية ترد . المعلم فقط
مباحث دراسية أخرى كالتربية اإلسالمية وغيرها مما يسهم في  في

  .تمكن الطلبة من محتواها بصورة أكبر مقارنة بغيرها من المعارف

بأن أكثر مباحث الدراسات ) 9(كما يالحظ من الجدول 
االجتماعية التي حملت في أذهان الطلبة وصوفات واتجاهات سلبية 

) 122(ألساسي وتكرارات بلغت كانت تلك المتعلقة بالصف الثامن ا
  %).54.8(تكرارًا، وبنسبة مئوية مقدارها 

وربما يعزى ذلك بسبب المعارف التي وردت في مباحث 
الدراسات االجتماعية للصف الثامن األساسي والمتعلقة على سبيل 
 هالمثال بتاريخ أوروبا للعصور الوسطى، ومما يجدر ذكره بأّن

ال بل  منه تذمر الطالبهحث كثر المعارف الواردة في هذا المب
مشاهدات الباحثين أكدت أن المعلمين أنفسهم يعانون كثيرًا في 
إيصال معارف هذا المحتوى ألذهان الطلبة، حيث ترتبط معارفها 
بإنسان وزمان ومكان بعيد كل البعد من واقع الطلبة وبيئاتهم، 

من  إضافة إلى أن الطلبة في هذا الصف يسمعون بمثل هذا النوع

الخبرات ألول مرة في حياتهم، بعكس الخبرات التعليمية األخرى التي 
  .تتكرر في مختلف الصفوف الدراسية بيئة متدرجة االتساع

الطلبة تبدأ بمباحث الدراسات عالقة كما يالحظ بأن 
االجتماعية بصورة ايجابية بدليل عدم ورود أي صفة سلبية لمباحث 

رابع والخامس األساسي، لكنها تبدأ الدراسات االجتماعية للصفين ال
بالتغير في مرحلة الحقة مما يشير إلى أن المشكلة في االتجاهات 
السلبية ليست مرتبطة بالمنهج والكتب المدرسية بقدر ما هي 

 AL azzi)مرتبطة بآليات عرض محتواها التعليمي، وهذا يتفق مع 
& chiodo, 2004) .التجاهات اللذين أشارا في دراستهما إلى أن ا

السلبية التي يظهرها الطلبة نحو مباحث الدراسات االجتماعية 
  .مرتبطة بالطرائق المرتبطة في تدريسها

  :التوصيات

  :يوصى الباحثان في ضوء نتائج الدراسة بالتوصيات اآلتية

زيادة وعي وإدراك المعلمين على تشجيع الطلبة على  -
دراسات التعبير عن مشاعرهم واتجاهاتهم تجاه مباحث ال

  .االجتماعية من خالل الرسم

دعوة مخططي ومؤلفي مناهج الدراسات االجتماعية  -
وكتبها بإجراء ما يلزم من إضافات وتعديالت على مباحث 
الدراسات االجتماعية في ضوء األفكار المقدمة في هذه 
الدراسة اعتمادًا على الرسومات المقدمة من قبل الطلبة 

سات االجتماعية وطرائق والمرتبط بأداء معلمي الدرا
تدريسها، وتصميم مناهجها، وكتبها، وصياغة أسئلة 

 .اختباراتها
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