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مشكالت تدريس مناهج العلوم املطورة يف املرحلة 
 املتوسطة من وجهة نظر معلميها مبدينة الرياض

زام
ّ
 *إبراهيم بن محمد الل

 

 

  

هدفت الدراسة إلى التعرف على املشكالت التدريسية التي تواجه معلمي مناهج العلوم املطورة في املرحلة املتوسطة بمدينة الرياض،   _ امللخص

%( من مجتمع الدراسة. واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، وكانت االستفتاء هي أداة جمع  25( معلما بنسبة )152عينة الدراسة من )وتكونت 

ة، ( بدرجة عالي3.35ومن أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة ما يلي: جاءت املشكالت املتعلقة بالطالب في املرتبة األولى بمتوسط حسابي ) البيانات،

وى على ( بدرجة عالية، بينما حصلت املشكالت املتعلقة باملحت3.34ويليه املشكالت املتعلقة بمعامل العلوم في املرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

ذات ( بدرجة متوسطة، وعدم وجود فروق 3.08( في املرتبة األخيرة بمرتبة متوسطة، أما متوسط املشكالت بشكل كلي كان )2.80متوسط حسابي )

( بين متوسطات جميع املشكالت بشكل كلي يعزى ملتغير التخصص، عدا املشكالت املتعلقة باملعلم والطالب 0.05) داللة إحصائية عند مستوى 

ليمية لتعوالتقويم فيوجد فروق لصالح معلمي األحياء، أما متغير املؤهل العلمي فال يوجد فروق عدا املشكالت املتعلقة بمصادر التعلم واألنشطة ا

ملاجستير، والتقويم لصالح حملة املؤهل التربوي، وجاء متغير نوع املؤهل بعدم وجود فروق ماعدا املشكالت املتعلقة باملعلم لصالح حملة مؤهل ا

اسة من ذوي الخبرة واتضح عدم وجود فروق في متغير الخبرة عدا املشكالت املتعلقة باملعلم، واألهداف التعليمية، واملحتوى، لصالح أفراد عينة الدر 

ح أفراد عينة الدراسة الذين سنوات، وأما متغير الدورات التدريبية فال يوجد فروق عدا املشكالت املتعلقة باملعلم والتقويم فكانت لصال 10أكثر من 

للتغلب على مشكالت تدريس حصلوا على دورات تدريبية في مناهج العلوم املطورة، وتم عرض جملة من مقترحات معلمي العلوم للحلول املمكنة 

 مناهج العلوم املطورة باملرحلة املتوسطة بمدينة الرياض. 

 ملطورة، املرحلة املتوسطة.مشكالت التدريس، مناهج العلوم ا الكلمات املفتاحية:
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 نظر  وجهة من املتوسطة املرحلة في املطورة العلوم مناهج تدريس مشكالت

 الرياض بمدينة معلميها
 املقدمة. 1

يتصف العصر الحالي بالكثير من التطورات العلمية والتقنية وتسارع      

عجلة املعرفة اإلنسانية، وتنامي اإلنتاج الفكري والعلمي للبشرية بدرجة 

مالحقتها؛ ويعزى ذلك إلى تعدد لبشر، وأصبح اإلنسان غير قادر على أذهلت ا

هذه التطورات وتعقدها وسرعة حدوثها، كما سعت جميع دول العالم 

املتقدمة منها والنامية إلى تطوير مناهج التعليم فيها بصورة مستمرة ملواكبة 

ياجات متطلبات القرن الحادي والعشرين، وتحدياته املستقبلية، وتلبية احت

 واالجتماعية.املجتمع والتغيرات الثقافية 

لذا أصبح إصالح التعليم وتطويره بعامة، والتربية العلمية ومناهج العلوم     

وتدريسها بخاصة في كثير من الدول أولوية وطنية؛ يسعى املسؤولون واملربون 

 [. 1إلى تقييم التعليم وتقويمه وإعادة النظر والتفكير فيه واصالحه ]

ناهج حاجة الى املراجعة والتغيير والتطوير وتعتبر مناهج العلوم من أكثر امل    

بصورة مستمرة؛ الرتباطها الكبير بالتغيرات الهائلة واملتسارعة في مجال 

العلوم والتقنية التي أدت الى حدوث تغيرات كبيرة في جميع مجاالت الحياة 

 [.2االجتماعية واالقتصادية والثقافية ]

 من أر ن وأل     
ً
 أساسيا

ً
كان العملية التعليمية، وألهميته في املنهج يعد ركنا

مواكبة التغيرات والتطورات التعليمية، فقد شرعت وزارة التربية والتعليم 

باململكة العربية السعودية في مشروع تطوير مناهج الرياضيات والعلوم 

"، حيث قامت يمع امللك عبد هللا لتطوير التعلالطبيعية " تحت اسم: "مشرو 

( لجميع Mc Graw Hill educationل األمريكية )بترجمة سلسلة ماجروه

املراحل في الرياضيات والعلوم، وتم مواءمتها لخصائص وثقافة املجتمع 

 [.3السعودي ]

بدأ تطبيق هذا املشروع على جميع مدارس اململكة العربية السعودية  وقد    

ــــ وذلك لل 1431/  1430عام  صفوف: األول االبتدائي، الرابع االبتدائي، هـــ

وف: الثاني واألول املتوسط، وفي العام الذي يليه تم تطبيقه على الصف

انوي. وفي عام االبتدائي، الخامس االبتدائي، الثاني املتوسط، واألول الث

هــ أكتمل تطبيق املشروع على جميع صفوف املرحلتين  1432/1433

ما املرحلة الثانوية فأكتمل تطبيق املشروع على جميع االبتدائية واملتوسطة، أ

شروع إلى بناء مناهج هـــ، ويهدف هذا امل 1434هــ / 1433صفوفها عام 

لداعمة لها )الكتب املدرسية الرياضيات والعلوم الطبيعية واملواد التعليمية ا

الخاصة بالرياضيات والعلوم الطبيعية، أدلة املعلمين، كراسات النشاطات، 

كراسات التجريب العلمي، الشفافيات، األقراص التعليمية املدمجة( بما 

املتقدمة في هذا املجال، كذلك  يضاهي أحدث ما توصلت إليه الدول 

ومراكز البحث العلمي من  الحصول على أحدث ما توصلت إلية مؤسسات

املعايير والبحوث التقويمية في مجال تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية 

املستوى الدولي، وكذلك توظيف التقنية في عمليات تطبيق مناهج  على

ام، والتطوير املنهي ملعلمي ومشرفي العلوم الطبيعية في مدارس التعليم الع

، ومن أهداف املشروع تحسين مستوى مناهج العلوم والرياضيات وتدريبهم

 تعلم املتعلمين بما يتفق مع مبادئ التعلم النشط والتعلم الذاتي 

 [.4] ناء املعرفة بنفسهبو 

ولكي يكون هناك عمل حقيقي وتطوير فعلي ملناهج العلوم فالبد من      

تحسس مواطن القوة والضعف في هذه املناهج والعمل على معرفة املشكالت 

[ فالخطوة 5] ات التي تواجه معلم العلوم أثناء التدريس العنزي والصعوب

تعرف على أبرز املشكالت التي تواجه األولى إلصالح التعليم بشكل عام هي ال

 [.6ي في جانب من جوانبه ]النظام التعليم

ولكي يتمكن النظام التعليمي في اململكة من حل املشكالت والصعوبات التي      

 لوضع تواجه معلم العل
ً
وم البد من التعرف عليها ثم دراستها تمهيدا

ه يمكن أن نستدل منه االقتراحات والتوصيات العملية لحلها، وأن خير موج

على هذه الصعوبات واملشكالت واملقترحات لحلها هو معلم العلوم الذي 

 بها ومعاناة منها صالحيعتبر أكثر 
ً
؛ لذا [7] عناصر العملية التعليمية التصاقا

(" "الى اين نتجه؟" TIMSSن من توصيات حلقة نقاش "االختبارات الدولية )كا

اد وتنفيذ الدراسات والبحوث ذات العالقة ان يتم إشراك املعلمين في إعد

 تعليم وتعلم العلوم والرياضيات في مراحل التعليم العام في اململكةبمشكالت 

[8 .] 

ت التدريسية التي ومما سبق يتضح للباحث أهمية التعرف على املشكال 

تواجه معلمي مناهج العلوم املطورة باملرحلة املتوسطة واقتراح الحلول لهذه 

 ت.املشكال 

 مشكلة الدراسة. 2

يواجه مشروع تطوير مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية كغيره من       

ذاته، املشاريع التطويرية األخرى مجموعة من التحديات التي تتعلق بالتطبيق 

[ إلى أن أهم التحديات التي تواجه 9أو املعلم أو الطالب؛ حيث يشير الشايع ]

لوم الطبيعية؛ عدم كفاية الخطة الدراسية مشروع مناهج الرياضيات والع

امل في ملحتوى املناهج املطورة، وغياب التقنيات التعليمية والتجهيزات واملع

البنائي في تدريس املناهج بعض املدارس، وعدم استيعاب املعلمين للفكر 

 املطورة.

واظهرت نتائج مشاركة طالب اململكة العربية السعودية في الدراسة      

 TIMSS trends in internationalلية لتوجهات تعليم الرياضيات والعلومالدو 

mathematics and science stud  ضعف مستوى  2015و 2011" عامي

ت والعلوم مقارنة باملتوسط العاملي تحصيل طالب اململكة في الرياضيا

 [.8وبغيرهم من طالب الدول املشاركة األخرى ]

احل التعليم العام الثالث، في تدريس العلوم في مر ومن خالل خبرة الباحث       

وعمله مشرفا ملناهج العلوم املطورة، وتدريب معلمي العلوم بمدينة الرياض 

ية تطبيقها والتعامل معها، وتبادل على فهم سلسلة )ماجروهل( العلمية وكيف

النقاش معهم حول واقع تدريس هذه املناهج املطورة وما أبدوه من مشكالت 

أنها تعيق من تحقيق الهدف املنشود من هذه املناهج ورؤيتهم حولها،  يرون

، وأنها مناهج مترجمة من بيئة تختلف عن البي
ً
، وعلميا

ً
ئة املحلية عقديا

 الكثير من املعيقات واملشكالت في تطبيق هذه املناهج.واقتصاديا، وأن هناك 

 علمي العلوم كما أن الباحث قام بدراسة استطالعية لثمانية من م      
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باملرحلة املتوسطة ممن قاموا بتدريس املناهج املطورة، حيث وجه لهم سؤاال 

عن مشكالت تدريس مناهج العلوم املطورة باملرحلة املتوسطة، وكان 

 جابات تؤكد وجود مشكالت تدريسية بدرجة عالية. متوسط اإل 

ة إلى تدريب إضاف-[ إلى وجود عوامل أخرى 10وقد أشارت دراسة القرش ي ]      

اهج املذكورة كعدد الحصص تتحكم في إنجاح تطبيق سلسلة املن-املعلمين

 والتجهيزات املدرسية وأعداد الطالب في حجرة الصف.

إلى  [2[ ودراسة الشيخ ]11اسة الشمراني ][ ودر 5وأشارت دراسة العنزي ] 

 وجود عدة مشكالت تدريسية تتعلق بمناهج العلوم املطورة.

أتي هذه الدراسة لتحديد مشكالت تدريس العلوم سبق؛ ت على ما وبناء

 املطورة في املرحلة املتوسطة من وجهة نظر معلميها بمدينة الرياض. 

 أسئلة الدراسةأ. 

ما مشكالت تدريس مناهج العلوم املطورة في املرحلة املتوسطة من وجهة  .1

 نظر معلميها بمدينة الرياض؟

وجهات نظر املعلمين حول  ئية بينلة إحصاهل توجد فروق ذات دال .2

املشكالت التي تواجههم في تدريس مناهج العلوم املطورة باملرحلة املتوسطة 

يعزى إلى املتغيرات؛ التخصص، املؤهل العلمي، نوع املؤهل، سنوات الخبرة، 

 الدورات التدريبية؟

 أهداف الدراسةب. 

 تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي:

لتدريسية التي تواجه معلمي مناهج العلوم املطورة شكالت اعلى املالتعرف  .1

 في املرحلة املتوسطة بمدينة الرياض.

التعرف على درجة اختالف وجهات نظر معلمي مناهج العلوم املطورة  .2

باملرحلة املتوسطة حول املشكالت التي تواجههم في تدريس هذه املناهج وفقا 

، سنوات الخبرة، الدورات املؤهل مي، نوعالختالف التخصص، املؤهل العل

 التدريبية.

 أهمية الدراسةج. 

 يمكن ايجاز أهمية الدراسة في:

مساعدة القائمين على تطوير مناهج العلوم من خالل تقديم رؤية واضحة  .1

للمشكالت التدريسية التي تواجه معلمي مناهج العلوم املطورة باملرحلة 

 تالفيها.املتوسطة، والعمل على 

ة الفرصة للمعلمين إلبداء رأيهم، وتقديم مقترحاتهم، ومشاركتهم في احإت .2

 عملية تقويم مناهج العلوم املطورة. 

تساعد في إعداد برامج تدريبية ملعلمي العلوم في املرحلة املتوسطة  قد .3

 بهدف معالجة بعض مشكالت تدريس مناهج العلوم املطورة. 

 حدود الدراسةد. 

 على الحدود التالية:تقتصر هذه الدراسة  

الحدود املوضوعية: مشكالت تدريس مناهج العلوم املطورة باملرحلة 

ميها باملدارس الحكومية واألهلية، وهذه املتوسطة من وجهة نظر معل

املشكالت تشمل )املعلم والطالب واألهداف التعليمية واملحتوى وطرق 

 ومعامل العلوم(.التدريس ومصادر التعلم واألنشطة التعليمية والتقويم 

 الحدود املكانية: مدينة الرياض باململكة العربية السعودية.

 هـ.1438/1439لثاني للعام الجامعي الحدود الزمانية: الفصل الدراس ي ا

 

 

 مصطلحات الدراسةه. 

 املشكالت التدريسية:

تعرف بأنها:" العوائق التي تحول دون ما نرجوه من تدريس العلوم، سواء  

ة باألهداف التربوية، أو املحتوى، أو طرق التدريس، أو األنشطة أكانت متصل

 [.12مية" ]مكانات املادية والوسائل التعليالتعليمية، أو اإل 

ويعرفها الباحث اجرائيا بأنها: املشكالت التدريسية التي تواجه معلمي مناهج  

ألهداف العلوم املطورة باملرحلة املتوسطة، وذات العالقة باملعلم والطالب وا

واملحتوى وطرق التدريس ومصادر التعلم واألنشطة التعليمية والتقويم 

الل استفتاء معد لهذا الغرض يطبق ومعامل العلوم، التي يتم تحديدها من خ

 على معلمي العلوم باملرحلة املتوسطة.

 مناهج العلوم املطورة: 

األمريكية وهي إحدى السالسل التعليمية التي أعدتها شركة ماجروهل       

لوم بالتعاون مع شركة العبيكان للتربية، حيث وفرت املناهج التعليمية في الع

ترجمتها ومواءمتها لتصبح مناسبة للبيئة لألبحاث والتطوير بحيث تم 

التعليمية املحلية. وتشمل هذه املناهج جميع الخبرات من كتب مقروءة 

ة مرتبطة بأهداف ودليل أنشطة للطالب وما يمارسونه من أنشطة تعليمي

املنهج، وأدلة املتعلمين وما يستخدمونه من طرائق تدريس وتقنيات تعليم، 

 [.4ب ]وأساليب تقويم تعلم الطال 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

تعتبر العلوم الطبيعية مهمة في جوانب الحياة املختلفة وحتى تواكب       

ليم باململكة العربية السعودية التغيرات واملستجدات فقد طورت وزارة التع

مناهج العلوم الطبيعية في جميع املراحل الثالث ضمن "مشروع تطوير 

حيث قامت بترجمة مناهج العلوم من  وم الطبيعية"،العلالرياضيات و 

( ومواءمتها McGraw-Hill Educationسلسلة ماجروهل األمريكية )

ات العلوم باملرحلة لخصائص وثقافة املجتمع السعودي التي تتضمن مقرر 

اء واألحياء وعلم البيئة للمرحلة االبتدائية واملتوسطة والفيزياء والكيمي

نقلة  [3وتعتبر هذه املناهج كما أوردته وزارة التربية والتعليم ]الثانوية، 

نوعية صممت لتلبي حاجات وخصائص الطالب من حيث املادة العلمية 

طالب املحوري في عملية ى دور الوتؤكد عل وطريقة عرضها وجودة اإلخراج،

كما أنها تعتني باالستكشاف واالستقصاء وتعتمد أساليب وطرق  التعلم،

متنوعة ومناسبة، األمر الذي يوفر معلومات وافية عن مدى اكتساب  تدريس

الطالب املفاهيم واملبادئ والعمليات العلمية، كما تؤكد على التقويم التكويني 

 بأول، ومعالجة أي  املستمر؛ للتحقق من مدى
ً
اكتساب الطالب لها أوال

لب من خالل ضعف في حينه، باإلضافة إلى تعزيز جوانب املطالعة الحرة للطا

 كتابة املراجع واملواقع اإللكترونية.

وال شك إن عملية تطوير املنهج وتطبيقه تعترضها مشكالت وصعوبات       

وفي مجاالت متنوعة  متنوعة، حيث يعاني املعلمون من مشكالت مختلفة،

تصاحب املمارسة التدريسية وكيفية التفاعل مع مناهج العلوم الطبيعية 

 
ً
ألهمية التطور املنهي للمعلم في العملية التعليمية، فقد أشار  الجديدة، ونظرا

[ إلى أن أي مشروع إصالحي للتعليم ال يصاحبه تطوير املعلم؛ 9الشايع ]

لى آليات اختياره وتعيينه، وضمان تطوره ابتداء بسياسات ومعايير إعداده إ

 
ً
أبتر ال املنهي املستمر، وإشراكه في خطوات التطوير جميعها، يعد تطويرا

 يمكن أن يحقق أهدافه. 
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 ومن أهم مشكالت تدريس املناهج ما يلي:

 أوال: املشكالت املتعلقة باملعلم:

اح الرئيس ي في [ إلى أن معلم العلوم هو بمثابة املفت13يذكر زيتون ]      

واإلمكانات املادية والوسائل التعليمية  العملية التعليمية، فاملناهج الدراسية

تماعية املحيطة بالطالب تساعد على نجاح عملية التدريس؛ والظروف االج

إال أن معلم العلوم هو املسؤول عن تنظيم هذه العوامل وتحويل الخطط 

أدوار املعلم وتشعبها، وتعدد ما املوضوعة إلى واقع مــــلموس، ومع تعدد 

يصنعه من قرارات، تبرز بعض املشكالت التدريسية التي تواجه املعلمين 

ومعلمي العلوم الطبيعية على وجه الخصوص، حيث هدفت دراسة  عامة،

[ إلى التعرف على أهم الصعوبات التي تواجه تدريس مقررات 14] السند

جهة نظر املعلمات واملشرفات العلوم املطورة باملرحلة املتوسطة من و 

التربويات في مدينة الرياض، وكشفت نتائج الدراسة بأن درجة تحقق 

تواجه تدريس مقررات العلوم املطورة باملرحلة املتوسطة من  ات التيالصعوب

وجهة نظر املعلمات في مدينة الرياض بدرجة )كبيرة(،وبلغت درجة تحقق 

ويات بدرجة )كبيرة( أيضا، وقد الصعوبات من وجهة نظر املشرفات الترب

[ أهم املشكالت التعليمية التي تواجهها 15أظهرت نتائج دراسة القحطاني ]

ات املدارس الثانوية )نظام املقررات( في مدينة الرياض، وتتمثل في: معلم

ارتفاع نصاب املعلمة من الحصص الدراسية باإلضافة إلى تكليفها باإلرشاد 

ابط ومعايير لقبول الطالبات في النظام، األكاديمي، وعدم وجود ضو 

صص وإحساس املعلمة بتحمل أعباء تطبيق تجربة نظام املقررات، وكثرة الح

لبعض املناهج الخفيفة والتي ال تحتاج لهذا الكم من الحصص مقارنة باملواد 

األخرى ذات الكثافة العالية، وتوزيع الدرجات الخاصة باملواد بصورة يومية 

 ع
ً
 لى املعلمة، وعدم توفر كتاب للمعلمة.يشكل عبئا

[ التي هدفت إلى الكشف عن املشكالت 16وتوصلت دراسة الحربي ]      

تدريسية التي تواجه معلمي العلوم الطبيعية في نظام املقررات للمرحلة ال

الثانوية بمنطقة القصيم إلى حصول خمسة محاور درجة استجابة عالية 

املتعلقة باملعلم بالدرجة األولى، كما أظهرت  وهي مرتبة تنازليا؛ املشكالت

وجود النتائج وجود فروق دالة احصائيا في تقدير عينة البحث لدرجة 

املشكالت التدريسية حسب متغير التخصص لصالح معلمي الكيمياء، ووفقا 

لسنوات الخبرة لصالح املعلمين ذوي سنوات الخبرة األقل، ولم تظهر فروق 

 غير نوع املؤهل العلمي.دالة احصائيا حسب مت

[ إلى التعرف على مشكالت تدريس مناهج 2] كما هدفت دراسة الشيخ      

ة )سلسلة ماجروهل( في املرحلة املتوسطة من وجهة نظر العلوم املطور 

املعلمات واملشرفات بمحافظة الخرج، وأظهرت نتائج الدراسة أن مشكالت 

ر املشرفات التربويات، وفي تدريس العلوم جاءت بدرجة عالية من وجهة نظ

مقدمتها املشكالت التي تتعلق بمعلمات العلوم، وجاءت تلك املشكالت بدرجة 

من وجهة نظر املعلمات على النحو التالي: املشكالت التي تتعلق  متوسطة

بالكتاب املدرس ي، واإلدارة املدرسية، واملتعلمات، ونظام التقويم. وقد أظهرت 

ق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات نتائج الدراسة وجود فرو 

 املشرفات واملعلمات على بعض محاور االستبانة.

[ أهم املشكالت املتعلقة بالتدريب التي 17الخطيب ]وحددت دراسة       

تواجه معلمي العلوم باملرحلة األساسية وهي: قصور في تلبية الدورات 

توى املدربين القائمين التدريبية لحاجات املعلمين بقدر كاف، وضعف مس

على الدورات التدريبية، والتركيز على الجوانب النظرية، وإهمال الجوانب 

ند تقديم الدورات والبرامج التدريبية، وضعف جوانب اإلعداد التطبيقية ع

 والتخطيط إلقامة الدورات التدريبية.

 لدور املعلم الرئيس في العملية التعليمية، حيث إنه ال      
ً
 عامل ونظرا

األساس في عمليات املنهج، سواء أكانت تخطيطية أم تنفيذية، أم في إطار 

يتناول املنهج، ويخطط للخبرات اليومية  التقويم أو التطوير، فهو الذي

؛ فقد أشارت الدراسات واألبحاث إلى ضرورة مشاركة [18] اللقاني وفارعه

العموم وتطوير املعلمين في مشروعات تطوير املناهج الدراسية على وجه 

مناهج العلوم على وجه الخصوص، وذلك لضمان نجاح هذه املشروعات 

 لألهد
ً
 املرجوة.اف التطويرية، وتحقيقا

[ اتفقت آراء املعلمين واملشرفين التربويين 19وفي دراسة الشامخ وآخرون ]     

على أن مشاركة املعلمين في تطوير املنهج لدى وزارة التربية ضعيفة وغير 

ة، وأرجع املشرف أسباب هذه املشاركة الضعيفة للمعلمين إلى النظام كافي

ل املباشر والسهل بين املعلمين وصناع املركزي في الوزارة الذي ال يتيح التواص

 إلى قصور في املقدرة الفنية لدى 
ً
املنهج في الوزارة، وقد تعود األسباب أيضا

 ج املدرس ي.املعلم، وعدم إملامه بوسائل وأساليب تطوير املنه

 ثانيا: املشكالت املتعلقة بالطالب:

ملستفيد األول تعتمد مناهج العلوم الطبيعية الجديدة على املستهدف وا     

[ إلى جعل املتغيرات 20من عملية التدريس وهو الطالب، حيث يشير علي ]

العاملية واملحلية واملحاصرة للطالب مركز العملية التعليمية؛ إذ أصبح تعلمه 

، بحيث يتوصل إلى املعلومة بنفسه، وهذا ما أكد عليه الناقة ]نشط
ً
[ في 21ا

من يعطيه املعلومة، ولكنه بحاجة إلى  بيانه أن الطالب لم يعد في حاجة إلى

عملية تدريسية تنظم له التعلم، وتعرفه على كيفية تعلمه، وكيفية تعامله 

 مع الوسائل اإللكترونية؛ للبحث عن املعلومة.

[ التي هدفت إلى تقص ي مشكالت 4] دراسة السعيد واملاض يءت وجا     

تدريس مناهج العلوم املطورة في املرحلة االبتدائية ومقترحات حلها من وجهة 

نظر معلمي العلوم بمنطقة القصيم، وقد كشفت النتائج بشكل عام أن 

أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة كبيرة على وجود مشكالت تدريس مناهج 

 تلميذ. لوم املطورة املتعلقة بالالع

[ دراسة عن الصعوبات التي تواجه 22وقد أجرى العتيبي والشمراني ]     

طالب الصف الثاني الثانوي في دراسة الكيمياء، وقد رتب الطالب الصعوبات 

التي تواجههم عند تعلم الكيمياء على النحو التالي: حصول الصعوبات 

ملحتوى، ثم األنشطة ة األولى، ثم املتعلقة بااملتعلقة بالتقويم على الترب

واألدوات، ثم الجوانب الخاصة بالطالب، ثم الجوانب الفنية للكتاب، 

؛ أن الطالب الحاصلين على تقدير مقبول يعانون من 
ً
وأظهرت النتائج أيضا

الصعوبات املتعلقة بالجوانب الفنية للكتاب أكثر من غيرهم ممن حصل على 

 تقديرات عليا.

 املتعلقة باألهداف التعليمية:ا: املشكالت لثثا

تعد األهداف التربوية على اختالف مستوياتها مهمة جدا في املنهج املدرس ي      

لدورها في تحديد مكوناته من: محتوى، وطرق تدريس، وأنشطة تعليمية، 

ومصادر التعلم وأساليب التقويم، ومواد وأجهزة تقنية، وقد يواجه املعلمون 

اف خالل تدريسهم مقررات العلوم الطبيعية، حيث متعلقة باألهد مشكالت

[ إلى أن معلمي العلوم باملرحلة 4أشارت نتائج دراسة السعيد واملاض ي ]

االبتدائية بمنطقة القصيم يواجهون صعوبة في تحقيق األهداف التعليمية، 

وصعوبة في فهم أهداف منهج العلوم لعدم وضوحها بدرجة كبيرة، كما 
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األهداف التعليمية بدرجة متوسطة، أبرزها: أهداف هون مشكالت في يواج

منهج العلوم ال تتناسب مع إمكانات وقدرات التالميذ، وال تتناسب مع 

إمكانات املدرسة، وال تتسق مع محتواها، مما يؤدي إلى مشكالت في تطبيقها 

 على مستوى التحصيل العلمي 
ً
أثناء عملية التدريس، وهذا ينعكس سلبا

 للطالب.

 املشكالت املتعلقة بمحتوى الكتاب: رابعا:

كٌون املجلس الوطني للبحث في الواليات املتحدة األمريكية لجنة شملت    

نخبة من املختصين في التربية العملية؛ لدراسة مناهج العلوم في املرحلتين 

االبتدائية واملتوسطة، ومن ضمن توصيات هذه اللجنة ضرورة تقليص 

علوم املستقبلية والتركيز بشكل أكبر على االستيعاب علمي ملناهج الاملحتوى ال

 .[23] العميق ملفاهيم علمية محدودة

[ إلى التعرف إلى مشكالت تدريس مقرر 11] وقد هدفت دراسة الشمراني       

العلوم للصف األول االبتدائي في محافظة الخرج باململكة العربية السعودية 

ربويين، التي أظهرت نتائجها مجموعة واملشرفين الت من وجهة نظر املعلمين

من املشكالت ضمن املحاور الخمسة لألداة، وأبرزها املتعلقة باملحتوى مثل: 

 مستوى املقروئية والكتابية للمحتوى، والكثافة العلمية له.

[ إلى أن مناهج العلوم بما تشمله من مقررات دراسية 24ويشير الظفيري ]       

لعلمي والتقني؛ لها آثار إيجابية في املجتمع، وذلك ثيقة بالتقدم اذات صلة و 

لطبيعة هذه املناهج واملقررات التي تعتمد على التجريب واإلبداع، وتنمية 

القدرات العقلية للطالب، وتزويدهم بمهارات التفكير العلمي والبحث 

 واالستقصاء، وتوظيف املعرفة في حل املشكالت التي تواجههم.

ك؛ فإنه البد من العمل على التطوير املستمر ملحتوى وبناًء على ذل      

مقررات العلوم الطبيعية؛ لتواكب التطورات العلمية املتواصلة، وأن عدم 

استجابة املحتوى لبعض املتطلبات يمكن أن يعيق املعلمين عن تدريس 

[ إلى تقويم 25املقرر على النحو املناسب، حيث هدفت دراسة الشهري ]

اء في نظام املقررات للمرحلة الثانوية، وأظهرت نتائجها حتوى كتب األحيم

وجود ضعف في مستوى ربط املحتوى بالبيئة ومشكالت املجتمع، وعدم 

مناسبة األنشطة التعليمية للنمو الذهني للطالب، كما تناولت دراسة 

ملكة [ صعوبات تدريس مادة الفيزياء في املرحلة الثانوية في امل26الظاهري ]

لسعودية، وخلصت الدراسة إلى عدة صعوبات تتعلق بمحتوى العربية ا

املادة، أبرزها: تركيز الكتاب على الجانب النظري، وعدم ارتباط معلوماته 

ببيئة املتعلم، وعدم كفاية الوقت لتدريس الفيزياء، حيث تسبب ذلك في 

ني مستوى وجود صعوبات لدى املعلمين في علمية التدريس، مما أدى إلى تد

 جات التعليمية.املخر 

 خامسا: املشكالت املتعلقة بطرق التدريس:

 للمعلمين خارج اإلطار       
ً
يتطلب تنفيذ مناهج العلوم الجديدة تأهيال

التقليدي الذي تعودوا عليه، حيث يمكن أن تتطلب طرق التدريس الحديثة 

، حيث يشير استخدام تقنيات تعليمية مختلفة عما كانوا يمارسونه من قبل

[ إلى معوقات تدريس العلوم باالستقصاء منها: عدم فهم 27هيدي ]الف

املعلمين لهذا األسلوب، لعدم تدريبهم، وطول املقررات الدراسية، ألن التعلم 

باالستقصاء يحتاج إلى فترة طويلة، ونظام الفصول الدراسية الحالية ال 

 العلوم. يساعد املعلمين على استخدام االستقصاء في تدريس

[ التي هدفت إلى الكشف عن مشكالت 24] وجاءت دراسة الظفيري       

تدريس مقرر العلوم للصف األول املتوسط من وجهة نظر املعلمين واملعلمات 

في محافظة حفر الباطن، وكان من نتائجها أن محور املشكالت املتعلقة بطرق 

 التدريس هو األعلى. 

 نشطة التعليمية:در التعلم واألسادسا: املشكالت املتعلقة بمصا

تعد مصادر التعلم واألنشطة التعليمية التي يستخدمها املعلمون في        

تنفيذ خططهم أثناء التدريس من الجوانب املهمة التي لها دورها الكبير في 

تحقيق األهداف التعليمية للمنهج املدرس ي، حيث تساعد املتعلم على النجاح 

مشكلة من خالل عدم اقتناع بعض األحيان تمثل  والتفوق، لكن في بعض

املعلمين بأهميتها، وعدم تمكن بعضهم من الكفايات املتعلقة باختيار 

واستخدام تقنيات التعليم، وكذلك عدم إعداد املعلم وتدريبه في مجال 

 تقنيات التعليم وممارسة األنشطة املدرسية.

ت تدريس الكشف عن مشكال  [ التي هدفت إلى28وجاءت دراسة البارقي ]      

مناهج العلوم املطورة في املرحلة املتوسطة من وجهة نظر معلمي العلوم في 

محافظة القريات في اململكة العربية السعودية ومن نتائجها؛ وجود مشكالت 

 بدرجة عالية تتعلق باملوارد والتجهيزات املدرسية املخبرية واملكتبية. 

املطورة مشكالت متعددة مقررات العلوم وقد تواجه عملية تدريس       

[ التي 29تتعلق باألنشطة التعليمية، حيث هدفت دراسة راجونيس وهازان ]

سعت إلى تقييم استخدام األنشطة الصفية في تدريس مناهج العلوم من قبل 

معلمي العلوم في سنغافورة، حاجة مناهج العلوم إلى تعديل وإصالح لتوظيف 

لوم، كما أظهرت النتائج حاجة إلنشاء محتوى كتب الع األنشطة التعليمية في

دورات تدريبية لتعليم معلمي العلوم كيفية استخدام األنشطة التعليمية 

 الصفية والالصفية التي يحتاجون إليها عند تدريس مادة العلوم.

 سابعا: املشكالت املتعلقة بالتقويم:

لية على رين وبكفاءة عاتقتض ي مناهج العلوم املطورة وجود معلمين قاد     

تطبيق األساليب التي تطلبها هذه املناهج، وحتى يقوم املعلم بأساليب التقويم 

املناسبة؛ فالبد من تهيئة الظروف، وتوفير اإلمكانات الالزمة لنجاح عملية 

[ العوامل التي تحد 30التقويم، فقد أظهرت نتائج دراسة األصقه والدوالت ]

قويم بمنطقة القصيم، وكيفية وم ألساليب التمن استخدام معلمات العل

 تطبيقها، وحاجة هذه األساليب لتجهيزات ومواد غير متوفرة باملدرسة.

[ أن معلمي العلوم في 31كما أشارت نتائج دراسة أمبوسعيدي والراشدي ]      

عمان يواجهون صعوبات عديدة في تطبيقهم للتقويم التكويني املستمر، والتي 

قبل الخدمة، كثافة أعداد الطالب في الفصل،  ي: عدم التدريبأهمها ما يل

وضعف التجهيزات املدرسية الالزمة لتطبيق عمليات التقويم، وارتفاع نصاب 

 على نتائج الطالب، وتحصليهم 
ً
املعلم من الحصص الدراسية، مما يؤثر سلبا

 الدراس ي.

التقويم في  وتشير دراسات إلى أن هنالك عوامل مساهمة في مشكالت       

جاهاتهم السلبية نحو استخدام تدريس العلوم، منها خلفية املعلمين وات

 [32أساليب التقويم الحقيقي، حيث سعت دراسة العمري وشحادة ]

للكشف عن درجة رضا معلمي العلوم عن توظيف أساليب التقويم الواقعي 

ذوي الخبرة لعملية التدريسية، وأظهرت النتائج أن معلمي العلوم في تقويم ا

يجابية ألساليب التقويم سنوات( ينظرون نظرة إ 5القصيرة )أقل من 

 الواقعي، على خالف معلمي العلوم ذوي الخبرة األكثر الذين 

 يعتمدون التقويم.
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 ثامنا املشكالت املتعلقة بمعامل العلوم:

ية كبيرة في تدريس العلوم فمن خاللها يتم تنمية ملعامل العلوم أهم      

ة لتنمية ميول الطالب لتفكير العلمي لدى الطالب والقيام بعمليات مختبريا

وزيادة حماسهم نحو دراسة العلوم، كما تساعدهم في تنمية وتعميق 

 االتجاهات العلمية واإلبداع.

ستخدام املعامل وقد أشارت بعض الدراسات إلى وجود معوقات تحد من ا      

طبيعية، أبرزها: كثرة العبء التدريس ي على املدرسية في تدريس مواد العلوم ال

مما يتعذر معه التحضير لألنشطة العملية وإجرائها قبل الحصة؛  املعلم،

وعدم توفر األجهزة واملواد واألدوات الالزمة الستخدام املختبر املدرس ي؛ 

وأدواته؛ وضيق املختبر، مما يعوق وإهمال تحديث وصيانة أجهزة املختبر 

؛ لطالب؛ وعدم مالءمة تصميم طاوالته لتنفيذ األنشطةالتعلم الفعال ل

ـــرة أعداد  ـــ ـــ واستخدام املعلم للمختبر في التدريس بطرائق تقليدية؛ وكثــ

ــــة ـــلم لألدوات البديلـــ  [.33] الطالب؛ وافتقار دليل املعــ

[ إلى الكشف عن مشكالت تدريس مناهج 28] يوهدفت دراسة البارق      

العلوم لهذه ملطورة في املرحلة املتوسطة من وجهة نظر معلمي العلوم ا

املرحلة في محافظة القريات في اململكة العربية السعودية، حيث أظهرت 

النتائج وجود مشكالت في جميع مجاالت الدراسة، وفي حدها األعلى 

 زات املدرسية املخبرية واملكتبية.للمشكالت التي تتعلق بالتجهي

[ إلى التعرف على معوقات تدريس العلوم 34] هاشم فت دراسةبينما هد      

املطورة )سلسلة ماجروهل( في املرحلة الثانوية من وجهة نظر معلميها 

بمنطقة جازان، حيث كشفت النتائج عن أن هناك درجة إعاقة عالية تعيق 

 ومن ضمنها: الوسائل واملختبرات.تدريس مناهج العلوم املطورة 

 ءاتراجاال و  . الطريقة3

 منهج الدراسةأ. 

استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي ويقصد به" ذلك النوع من       

البحوث التي يتم بواسطتها استفتاء جميع أفراد مجتمع البحث أو عينة كبيرة 

منهم حيث يستخدم ملعرفة الحقائق التفصيلية عن الظاهرة املدروسة بما 

ص دقيق لذلك الواقع يمكن الباحث من تقديم وصف شامل وتشخي

[، وقد اختار الباحث هذا املنهج ملالءمته ألهداف الدراسة 35] العساف

 وللحاجة الستجواب كل أفراد مجتمع الدراسة. 

 مجتمع الدراسةب. 

مجتمع الدراسة من جميع معلمي العلوم في املرحلة املتوسطة  تكون      

( 594نة الرياض وعددهم )بمدارسها الحكومية واألهلية في إدارة التعليم بمدي

معلما حسب إفادة إدارة تقنية املعلومات في اإلدارة العامة للتعليم بمدينة 

 الرياض.

 عينة الدراسة ج. 

%( من جميع معلمي 25) معلم وبنسبة (152تكونت عينة الدراسة من )      

العلوم باملرحلة املتوسطة بمدينة الرياض، وهو عدد االستجابات املستردة 

 املعلمين والصالحة للتحليل االحصائي.من 

 (:1ويوضح الجدول اآلتي خصائص عينة الدراسة كما في الجدول )

 1جدول 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع التخصص واملؤهل العلمي ونوعه وسنوات الخبرة والدورات التدريبية

 توزيع العينة وفق التخصص

 النسبة التكرار التخصص

% 71 أحياء 746.  

 32.2% 49 فيزياء

 21.1% 32 كيمياء

 %100 152 املجموع

 توزيع العينة وفق املؤهل العلمي

 النسبة التكرار العلمي املؤهل

 %5.9 9 دبلوم

 %76.3 116 بكالوريوس

 %17.8 27 ماجستير

 %100 152 املجموع

 توزيع العينة وفق نوع املؤهل العلمي

 النسبة التكرار نوع املؤهل العلمي

 %91.4 139 تربوي 

 %8.6 13 غير تربوي 

 %100 152 املجموع

 توزيع العينة وفق سنوات الخبرة

 النسبة التكرار سنوات الخبرة )الخدمة(

 5.3% 8 سنوات 5أقل من 

 29.6% 45 سنوات 10-5من 

 65.1% 99 سنوات 10أكثر من 

 %100 152 املجموع

 توزيع العينة وفق الدورات التدريبية



 

7 

 النسبة التكرار ت التدريبيةوراالد

 %91.4 139 نعم

 %8.6 13 ال

 %100 152 املجموع

 وأن األحياء، تخصص العينة أفراد من% 46.7 أن( 1) الجدول  من يتضح      

 ويتضح. الكيمياء تخصص منهم% 21.1 وان الفيزياء، تخصص منهم 32.2%

% 76.3 وأن دبلوملا درجة العلمي مؤهلهم العينة أفراد من% 5.9 أن كذلك

 بينما. املاجستير درجة يمثلون  منهم% 17.8 وأن البكالوريوس درجة منهم

 فهم%  5.3 أما. تربويين غير منهم% 8.6 وأن تربويون  العينة أفراد من% 91.4

-5 من خبرته كانت من%  29.6 وأن سنوات 5 من أقل خبرته كانت من يمثلون 

 ،% 65.1 نسبة يمثل فهو سنوات 10 من أكثر خبرته كانت من أما سنوات10

 بينما تدريبية، دورات على حصلوا قد% 91.4 نسبة أن الجدول  من واتضح

 . الدورات هذه على يحصلوا لم منهم% 8.6نسبة

 الدراسة د. أداة

 املطورة العلوم مناهج ملعلمي موجهة الدراسة لهذه استفتاء تصميم تم 

 :بغرض السعودية العربية كةباململ الرياض مدينة في املتوسطة باملرحلة

 املتوسطة باملرحلة املطورة العلوم مناهج تدريس مشكالت عن الكشف .1

 .املعلمون  يواجهها التي

 .املعلمين قبل من املشكالت لهذه حلول  اقتراح .2

 فقرات عن لإلجابة الرباعي( Likert) ليكرت مقياس استخدام تم وقد

 . االستفتاء

 :األداة صدق

 من مجموعة على األولية صورتها في عرضها تم األداة صدق من للتأكد      

 املرحلة في العلوم ومعلمي التدريس وطرق  املناهج في املتخصصين املحكمين

 أجله من وضعت الذي للغرض العبارات مناسبة من والتأكد املتوسطة،

 .للمحور  مناسبتها ومدى

 املعلم دليل محور  مع املعلم محور  دمج تم املحكمين ملحوظات على وبناء

 األنشطة محور  مع التعلم مصادر محور  ودمج واحدا، محورا يصبحا بحيث

 الباحث قام ثم املحاور، في العبارات بعض وتعديل إضافة تم كما التعليمية،

 : يلي كما النهائي بشكله االستفتاء بصياغة

 العلوم ملعلم الشخصية بالبيانات املتعلقة باملتغيرات يتعلق األول  الجزء .1

 الدورات الخبرة، سنوات املؤهل، نوع العلمي، املؤهل التخصص،: وهي

 . املطورة العلوم مناهج مجال في التدريبية

 مناهج تدريس مشكالت على تحتوي  محاور ( 8) من يتكون  الثاني الجزء  .2

 :التالي( 2) الجدول  حسب املتوسطة املرحلة في املطورة العلوم

 2جدول 

 عدد العبارات محاور االستفتاء

 12 املعلم

 7 الطالب

 7 األهداف التعليمية

 8 املحتوى 

 6 طرق التدريس

 10 مصادر التعلم واألنشطة التعليمية

 7 التقويم

 5 معامل العلوم

 62 املجموع

 مقترحاتهم املعلمون  ليبدي مفتوحا؛ سؤاال الباحث وضع االستبانة نهاية وفي

 . السابقة الثمانية باملحاور  املتعلقة املشكالت هذه حل في

 ل الحسابي املتوسط وفق الدراسة عينة أفراد إجابات توزيع ولتسهيل 

 طول  ولتحديد( 3=4-1) املدى بحساب الباحث قام( Likert) ليكرت مقياس

 التوزيع اعتماد وتم( 0.75= 4/3) الفئات عدد على املدى قسمة تم الفئة

 (: 3) الجدول  في كما اآلتي

 3جدول 

 (Likert) ليكرت ملقياس الحسابي املتوسط وفق الدراسة عينة أفراد إجابات توزيع

 املدى الوصف

 4.00-3.25 أكثر من تمثل مشكلة بدرجة عالية

 3.25-2.50أكثر من  تمثل مشكلة بدرجة متوسطة

 2.50-1.75أكثر من  تمثل مشكلة بدرجة منخفضة

 1.75-1.00من  ال تمثل مشكلة

 :الدراسة ألداة الداخلي االتساق صدق

  لجميع الكلية والدرجة محور  كل بين االرتباط معامل بحساب الباحث قام 

 استجابات بيانات خالل من لألداة الداخلي االتساق صدق لقياس املحاور 

 (:4) الجدول  يوضحها كما النتائج وجاءت الدراسة، أفراد
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 4جدول 

 املحاور  لجميع الكلية جةوالدر  محور  كل بين بيرسون  االرتباط معامل

 معامل االرتباط الدراسة محاور 
 **0.673 املحور األول 
 **0.678 املحور الثاني
 **0.678 املحور الثالث

 **0.727 الرابعاملحور 
 **0.673 الخامساملحور 
 **0.693 السادساملحور 
 **0.711 السابعاملحور 

 **0.440 املحور الثامن

 .فأقل 0.01 مستوى  عند دالة** 

 الكلية الدرجة مع محور  كل ارتباط معامل قيم أن يتضح السابق الجدول  من 

 أن يوضح ما وهو فأقل،( 0.01) مستوى  عند ودالة موجبة املحاور  لجميع

  عالية صدق بدرجة تتمتع لالستبانة املكونة املحاور  جميع

 .امليداني للتطبيق وصالحة

 :األداة ثبات

 النتائج وجاءت األداة ثبات من للتأكد كرونباخ ألفا معامل الباحث استخدم 

 :(5) جدول  يلي كما

 5جدول 

 االستفتاء محاور  من محور  لكل الثبات معامالت قيم

 معامل ثبات املحور  عدد العبارات محاور الدراسة

 0.804 12 املعلم

 0.703 7 الطالب

 0.845 7 األهداف التعليمية

 0.875 8 املحتوى 

 0.811 6 طرق التدريس

 0.742 10 مصادر التعلم واألنشطة التعليمية

 0.874 7 التقويم

 0.773 5 معامل العلوم

 0.927 62 املجموع

 جميع ثبات أن يتضح( 5) الجدول  في أعاله املوضحة النتائج خالل من      

 ،(0.703) بين الثبات معامالت تراوحت حيث مرتفع، الدراسة محاور 

 وجميعها ،(0.927) الدراسة ملحور  الكلي الثبات معامل بلغ كما ،(0.875)و

 .عالية ثبات قيم تمثل

 :التالية باإلجراءات الباحث قام

 تناولت التي واألجنبية العربية الدراسات ومراجعة األدبيات على االطالع .1

 بشكل العلوم مناهج تدريس ومشكالت عام، بشكل املناهج تدريس مشكالت

 .خاص

 .وثباتها صدقها من والتأكد الدراسة أداة ببناء القيام .2

 بمدينة املتوسطة باملرحلة املطورة العلوم معلمي عدد على الحصول  .3

 للتعليم العامة باإلدارة للتقنيات العامة باإلدارة االتصال خالل من الرياض

 .الرياض بمنطقة

 تاءاالستف رابط إلرسال والتنسيق للتقنيات العامة اإلدارة مع التواصل .4

 .الرياض مدينة في املتوسطة باملرحلة العلوم معلمي جميع إلى الكترونيا

 واستخراج اآللي الحاسب في البيانات وإدخال املكتملة االستجابات حصر .5

 . النتائج

 املستخدمة اإلحصائية األساليب

  تم وقد SPSS االحصائي البرنامج باستخدام وتحليلها البيانات ترميز تم

 :اآلتية اإلحصائية يبسالاأل  استخدام

 ألداة الداخلي االتساق صدق مدى لتحديد وذلك بيرسون  ارتباط معامل .1

 .الدراسة

 . الدراسة أداة ثبات لقياس كرونباخ الفا معامل .2

 .الدراسة عينة أفراد الستجابات املئوية والنسب التكرارات .3

 .العينة أفراد تاستجابا ملعرفة املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط .4

 الدراسة عينة استجابات في الفروق داللة لتوضيح األحادي التباين تحليل  .5

 .فئتين من أكثر إلى تنقسم التي متغيراتهم باختالف محاورها نحو

 عينة استجابات في الفروق صالح ملعرفة( LSD) دال فرق  أقل اختبار .6

 من أكثر إلى تنقسم تيال والوظيفية الشخصية متغيراتهم باختالف الدراسة

 التباين تحليل اختبار خالل من فروق وجود وضح ما إذا حالة في فئتين،

 .األحادي

 ( ويتني مان) اختبار .7
ً
  مستقلتين لعينتين( ت) اختبار عن بديال

ً
 لوجود نظرا

 ببعض يتعلق فيما وذلك العينة فئات توزيع في اعتدالية وعدم تباين

 .املتغيرات

باين تحليل اختبار عن كبديل استخدامه تم واليس كالكروس اختبار .8  التَّ

  األحادي
ً
 فيما وذلك العينة فئات توزيع في اعتدالية وعدم تباين لوجود نظرا

 .املتغيرات ببعض يتعلق
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 ومناقشتها نتائجال .4

 املتوسطة املرحلة في املطورة العلوم مناهج تدريس مشكالت ما: األول  السؤال

  الرياض؟ بمدينة هامعلمي نظر وجهة من

  املتوسطة املرحلة في املطورة العلوم مناهج تدريس مشكالت على للتعرف

 املتوسطات بحساب الباحث قام الرياض، بمدينة معلميها نظر وجهة من

 في املطورة العلوم مناهج تدريس مشكالت ملحاور  املعيارية واالنحرافات

 كما النتائج وجاءت الرياض، بمدينة معلميها نظر وجهة من املتوسطة املرحلة

 :التالي( 6) رقم الجدول  يوضحها

 6 جدول 

 املتوسطة املرحلة في املطورة العلوم مناهج تدريس مشكالت محاور  على الدراسة أفراد استجابات

 الترتيب درجة تأثير أو وجود املشكلة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املحور  م

 5 بدرجة متوسطة 0.517 3.06 لماملشكالت املتعلقة باملع 1

 1 بدرجة عالية 0.445 3.35 بالطالباملشكالت املتعلقة  2

 7 بدرجة متوسطة 0.708 2.84 املشكالت املتعلقة باألهداف التعليمية 3

 8 بدرجة متوسطة 0.747 2.80 املشكالت املتعلقة باملحتوى  4

 3 توسطةبدرجة م 0.469 3.23 املشكالت املتلقة بطرق التدريس 5

 4 بدرجة متوسطة 0.508 3.22 املشكالت املتعلقة بمصادر التعلم واألنشطة التعليمية 6

 6 بدرجة متوسطة 0.723 2.93 املشكالت املتعلقة بالتقويم 7

 2 بدرجة عالية 0.695 3.34 املشكالت املتعلقة بمعامل العلوم 8

 ةبدرجة متوسط 0.396 3.08 املتوسط الكلي لجميع املشكالت

 (.4.00) من الحسابي املتوسط درجة* 

 مشكالت جميع أن يرون الدراسة عينة أفراد أن( 6) الجدول  من يتضح      

 متوسطة، بدرجة تؤثر املتوسطة املرحلة في املطورة العلوم مناهج تدريس

 املشكالت هذه جميع( تواجد أو) تأثير درجة على موافقتهم متوسط بلغ حيث

 أن على يدل مما( 3.35)و( 2.80) بين املتوسط بلغ ثحي ،(4.00 من 3.08)

 املطورة العلوم مناهج تدريس في يعانون ( العلوم معلمو) الدراسة عينة

 من قريبة وبنسبة متوسطة بدرجة لهم مشكلة تمثل أنها حيث عامة بصفة

 األولى املرتبة في بالطالب املتعلقة املشكالت جاءت حيث العالية، الدرجة

 تهيئة ضعف املشكالت أبرز  ومن عالية، بدرجة( 3.35) يحساب بمتوسط

 للتعلم الدافعية وضعف املطورة العلوم مناهج توجهات وفق للتعلم الطالب

 وتدني الطالب بعض لدى والكتابة القراءة مهارة وتدني الطالب بعض لدى

 على الطالب وتركيز الطالب بعض لدى العلوم في الدراس ي التحصيل مستوى 

  العلوم، دروس في الفهم من رأكث الحفظ

 ودراسة[ 4] واملاض ي السعيد دراسة نتائج مع الدراسة هذه نتائج وتتفق

 صعوبة يجد الطالب أن إلى النتيجة هذه تعزى  وقد[ 22] والشمراني العتيبي

 التعليمية الوسائل أن كما املطورة العلوم مناهج في العلمية املفاهيم تعلم في

 أداءه، على ذلك ينعكس وبالتالي املناهج تنفيذ يخدم ال وهذا متوافرة، غير

 حسابي بمتوسط الثانية املرتبة في العلوم بمعامل املتعلقة املشكالت ويليه

 في العلوم معمل تجهيزات ضعف: املشكالت أبرز  ومن عالية، بدرجة( 3.34)

 مع الدراسة هذه نتيجة وتتفق باملدرسة، العلوم معمل وجود وعدم املدرسة

 تلك تعزى  وقد[ 34] هاشم ودراسة[ 28] البارقي ودراسة[ 33] الجبر ةدراس

 مهيأة غير تكون  وقد املدارس، بعض في العلوم معامل توافر عدم إلى النتيجة

 األدوات توافر عدم أو املعمل مساحة لصغر إما العلمية؛ التجارب لتنفيذ

 كتاب في منةاملض التقنية واألجهزة العلمية واملواد التعليمية والوسائل

  املختبرات محضري  تأهيل وقلة الطالب،
ً
 تتعلق التي املشكالت وجاءت. جيدا

 طرق  تحتاج: أبرزها ومن متوسطة بدرجة الثالثة باملرتبة التدريس بطرق 

 التي الطالب اعداد وكثرة باملدرسة متوفرة غير تعليمية تقنيات إلى التدريس

 العلوم معلمي اقتناع وعدم قرر امل يتطلبها التي التدريس طرق  تطبيق من تحد

 استخدام في املعلم تأهيل وضعف املقرر  يتطلبها التي التدريس طرق  بجدوى 

 املرتبة في أما. املطورة املناهج محتوى  تدريس يتطلبها التي التدريس طرق 

 التعلم بمصادر تتعلق التي املشكالت جاءت متوسطة وبدرجة الرابعة

 إلجراء الالزمة األدوات توافر قلة: رزهاأب من وكان التعليمية واألنشطة

 للمناهج الالزمة التعليمية الوسائل توافر وضعف التعليمية األنشطة

 غير والفصول  التعليمية الوسائل إلعداد الالزمة الخامات وقلة املطورة

 األنشطة لتنفيذ الدرس وقت كفاية وعدم التعلم مصادر الستخدام مجهزة

 على املعلم لتدريب التدريبية الدورات وجود وقلة العلمية والتجارب الصفية

 املرتبة في وجاءت(. التعليمية الوسائل تقنيات) التعلم مصادر مع التعامل

 النصاب ارتفاع: أبرزها من وكان باملعلم املتعلقة املشكالت الخامسة

 الدراس ي املقرر  تصميم في العلوم معلم مشاركة وضعف للمعلم التدريس ي

 في املطورة املناهج منها تنطلق التي العامة الفلسفة وضوح وعدم وتقويمه

 مناهج حول  للمعلم املقدمة التدريبية البرامج فاعلية وضعف املعلمين أذهان

 ومن بالتقويم املتعلقة املشكالت كانت السادسة املرتبة وفي املطورة، العلوم

  يأخذ التقويم: أبرزها
ً
  وقتا

ً
 بتقويم ماالهتما وضعف الدرس وقت من كبيرا

 العالجي الجانب دون  التشخيص ي بالجانب التقويم واهتمام العملي الجانب

 السابعة املرتبة في أما الضعفاء، للطالب عالجية خطط املعلم وضع وعدم

: أبرزها من وكان باألهداف تتعلق التي املشكالت جاءت ةمتوسط وبدرجة

 أهداف ارتباط وضعف املدرسية اإلمكانات مع تتناسب ال املناهج أهداف

 واضحة غير املطورة املناهج وأهداف املجتمع بطبيعة املطورة العلوم مناهج

 وضعف الطالب وقدرات إمكانات مع تتناسب ال املطورة املناهج وأهداف

 وبدرجة واألخيرة الثامنة املرتبة في أما الوجدانية، األهداف على التركيز

 صياغة: أبرزها من وكان باملحتوى  تتعلق التي املشكالت جاءت متوسطة

 الفروق تراعي ال املحتوى  عرض وأساليب الطالب فهم مستوى  فوق  املحتوى 

 لتدريسه املخصص الزمن مع يتناسب ال واملحتوى  الطالب بين الفردية

 مقروئية وصعوبة العلوم مجال في املسلمين العلماء جهود يبرز ال واملحتوى 

 .العلمية واملفاهيم املصطلحات بعض

 نظر وجهات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد هل: الثاني لالسؤا

 املطورة العلوم مناهج تدريس في تواجههم التي املشكالت حول  املعلمين
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 نوع العلمي، املؤهل التخصص، املتغيرات؛ إلى يعزى  املتوسطة باملرحلة

 التدريبية؟ الدورات الخبرة، سنوات املؤهل،

 
ً
 :تخصصال متغير باختالف الفروق: أوال

  وجهات بين إحصائية داللة ذات فروق هنالك كانت إذا ما على للتعرف

 املطورة العلوم مناهج تدريس في تواجههم التي املشكالت حول  املعلمين نظر

  املتوسطة باملرحلة
ً
 الباحث قام( التخصص) متغير اختالف إلى تبعا

 وجاءت ،(One Way ANOVA" )األحادي التباين تحليل" اختبار باستخدام

 :التالي الجدول  يوضحها كما النتائج

 (7) جدول 

  الدراسة عينة أفراد إجابات في للفروق"  األحادي التباين تحليل"  نتائج
 
 التخصص متغير  اختالف إلى تبعا

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين محاور الدراسة

تعلقة باملعلماملشكالت امل  7.330 1.804 2 3.609 بين املجموعات 

 

 

0.001* 

 دالة

 

 0.246 149 36.679 داخل املجموعات

  151 40.288 املجموع

 7.165 1.314 2 2.628 بين املجموعات املشكالت املتعلقة بالطالب

 

 

0.001* 

 0.183 149 27.321 داخل املجموعات دالة

  151 29.948 املجموع

 2.343 1.155 2 2.310 املجموعات بين املشكالت املتعلقة باألهداف التعليمية

 

 

0.100 

 غير دالة

 

 0.493 149 73.467 داخل املجموعات

  151 75.778 املجموع

 1.921 1.060 2 2.119 بين املجموعات املشكالت املتعلقة باملحتوى 

 

 

0.150 

 غير دالة

 

 0.552 149 82.195 داخل املجموعات

  151 84.314 املجموع

 0.469 0.104 2 0.208 بين املجموعات املشكالت املتلقة بطرق التدريس

 

 

0.626 

 0.221 149 32.962 داخل املجموعات غير دالة

  151 33.169 املجموع

املشكالت املتعلقة بمصادر التعلم واألنشطة 

 التعليمية

 1.479 0.379 2 0.759 بين املجموعات

 

 

0.231 

 0.256 149 38.217 املجموعاتداخل  غير دالة

  151 38.975 املجموع

 4.715 2.350 2 4.701 بين املجموعات املشكالت املتعلقة بالتقويم

 

 

0.010* 

 0.499 149 74.277 داخل املجموعات دالة

  151 78.977 املجموع

 0.317 0.155 2 0.309 ن املجموعاتبي املشكالت املتعلقة بمعامل العلوم

 

 

0.729 

 غير دالة

 

 0.488 149 72.638 داخل املجموعات

  151 72.947 املجموع

 2.471 0.380 2 0.759 بين املجموعات الدرجة الكلية لجميع املشكالت

 

 

0.088 

 غير دالة

 

 0.154 149 22.894 داخل املجموعات

   151 23.653 املجموع

 فأقل 0.05 مستوى  عند دالة فروق *

 :يلي ما( 7) الجدول  يوضح

 بين( 0.05) مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم تبين      

 نحو التخصص متغير باختالف الدراسة عينة أفراد استجابات متوسطات

 بطرق  واملتعلقة باملحتوى، واملتعلقة التعليمية، باألهداف املتعلقة املشكالت)

 املشكالت وكذلك التعليمية، واألنشطة التعلم بمصادر واملتعلقة تدريس،ال

 وتبين املشكالت، لجميع الكلية الدرجة وكذلك ،(العلوم بمعامل املتعلقة

 متوسطات بين( 0.05) مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود

 تاملشكال  باملعلم، املتعلقة املشكالت) نحو الدراسة عينة أفراد استجابات

 التخصص، متغير باختالف ،(بالتقويم املتعلقة املشكالت بالطالب، املتعلقة

 الباحث استخدم التخصص فئات من فئة كل بين الفروق صالح ولتحديد

 :يلي كما النتائج وجاءت( LSD) اختبار

 8 جدول 

 الخبرة سنوات متغير  فئات بين الفروق اتجاه لتحديد"  LSD"  اختبار  نتائج

 كيمياء فيزياء أحياء املتوسط العدد التخصص سةمحاور الدرا

  * - 3.21 71 أحياء املشكالت املتعلقة باملعلم

  -  2.85 49 فيزياء

 -   3.04 32 كيمياء
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 كيمياء فيزياء أحياء املتوسط العدد التخصص سةمحاور الدرا

 * * - 3.48 71 أحياء املشكالت املتعلقة بالطالب

  -  3.23 49 فيزياء

 -   3.21 32 كيمياء

17 أحياء املشكالت املتعلقة بالتقويم  3.04 -  * 

 * -  2.99 49 فيزياء

 -   2.59 32 كيمياء

 فأقل 0.05 مستوى  عند دالة فروق* 

 ذات فروق وجود( 8) الجدول  في أعاله املوضحة النتائج خالل من يتضح     

 عينة استجابات متوسطات بين فأقل 0.05 مستوى  عند إحصائية داللة

 املتعلقة املشكالت نحو الفيزياء وتخصص األحياء تخصص من الدراسة

 األحياء، معلمي من الدراسة عينة أفراد لصالح والتقويم والطالب باملعلم

 فأقل 0.05 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود الجدول  ويوضح

 وتخصص األحياء تخصص من الدراسة عينة استجابات متوسطات بين

 عينة أفراد صالحل والتقويم بالطالب املتعلقة املشكالت نحو الكيمياء

 األحياء معلمي إعداد ضعف إلى ذلك يعزى  وقد األحياء، معلمي من الدراسة

 يعرض ال املعلم دليل وأن لهم، املقدمة التدريبية البرامج وضعف مهنيا

 بالطرق  بعضهم تمسك وكذلك العلوم، تدريس كيفية في الكافية النماذج

 املناهج منها تنطلق التي ةالعام الفلسفة وضوح وعدم التدريس في التقليدية

 . املطورة

 
ً
 :العلمي املؤهل متغير باختالف الفروق: ثانيا

 نظر وجهات بين إحصائية داللة ذات فروق هنالك كانت إذا ما على للتعرف

 املطورة العلوم مناهج تدريس في تواجههم التي املشكالت حول  املعلمين

  املتوسطة باملرحلة
ً
 الباحث استخدم( العلمي ؤهلامل) متغير اختالف إلى تبعا

 ( Mann-Whitney) ويتني مان اختبار
ً
 لعينتين( ت) اختبار عن بديال

 كما وذلك العلمي، املؤهل متغير وفق العينة توزيع لتباين وذلك مستقلتين

 :التالي الجدول  خالل من يتضح

 9 جدول 

 العلمي املؤهل متغير  باختالف محاورها حو ن الدراسة عينة استجابات متوسطات بين للفروق ويتني مان اختبار  نتائج

 مستوى الداللة (Zقيمة ) مجموع الرتب متوسط الرتب العدد املؤهل العلمي محاور الدراسة

 0.132- 10653.50 76.64 139 تربوي  املشكالت املتعلقة باملعلم

 

0.895 

 974.50 74.96 13 غير تربوي  غير دالة

 0.540- 10715.00 77.09 139 ي تربو  املشكالت املتعلقة بالطالب

 

0.589 

 913.00 70.23 13 غير تربوي  غير دالة

 0.945- 10490.50 75.47 139 تربوي  املشكالت املتعلقة باألهداف التعليمية

 

0.345 

 1137.50 87.50 13 غير تربوي  غير دالة

 1.139- 10461.00 75.26 139 تربوي  املشكالت املتعلقة باملحتوى 

 

0.255 

 1167.00 89.77 13 غير تربوي  غير دالة

 1.238- 10819.50 77.84 139 تربوي  املشكالت املتلقة بطرق التدريس

 

0.216 

 808.50 62.19 13 غير تربوي  غير دالة

 2.270- 10977.00 78.97 139 تربوي  املشكالت املتعلقة بمصادر التعلم واألنشطة التعليمية

 

0.023* 

 651.00 50.08 13 بوي غير تر  دالة

 1.973- 10932.00 78.65 139 تربوي  املشكالت املتعلقة بالتقويم

 

0.049* 

 696.00 53.54 13 غير تربوي  دالة

 1.076- 10794.50 77.66 139 تربوي  املشكالت املتعلقة بمعامل العلوم

 

0.282 

 833.50 64.12 13 غير تربوي  غير دالة

 0.529 0.629- 10729.00 77.19 139 تربوي  املشكالت الدرجة الكلية لجميع

 899.00 69.15 13 غير تربوي  غير دالة

 .فأقل( 0.05) داللة مستوى  عند دالة فروق* 

 آراء في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم( 9) الجدول  خالل من يتضح    

 التعليمية، افاألهد الطالب، باملعلم، املتعلقة املشكالت) نحو الدراسة عينة

 لجميع الكلية الدرجة وكذلك العلوم، معامل التدريس، طرق  املحتوى،

 .العلمي املؤهل متغير إلى تعزى ( املشكالت

 في( 0.05) داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود يتضح كما     

 واألنشطة التعلم بمصادر املتعلقة املشكالت نحو الدراسة عينة آراء

 التربوي، املؤهل حملة من الدراسة عينة أفراد لصالح والتقويم التعليمية

 واملواد والتقنية التربوية التعليمية الوسائل توافر عدم إلى ذلك يعزى  وقد

 كما املقرر، محتوى  في املطلوبة التعليمية األنشطة لتنفيذ الالزمة واألجهزة

 .طورةامل املناهج ضوء في الطالب لتقويم واضحة آلية يوجد ال أنه

 
ً
ر باختالف الفروق: ثالثا ِّ

 :العلمي املؤهل نوع متغي 

 نظر وجهات بين إحصائية داللة ذات فروق هنالك كانت إذا ما على للتعرف

 املطورة العلوم مناهج تدريس في تواجههم التي املشكالت حول  املعلمين

  املتوسطة باملرحلة
ً
 استخدم( العلمي املؤهل نوع) متغير اختالف إلى تبعا

  استخدامه تم ،(Kruskal Wallis) واليس كروسكال اختبار الباحث
ً
 عن بديال
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باين تحليل اختبار   األحادي، التَّ
ً
ر وفق العينة توزيع لتباين نظرا ِّ

 :التالي الجدول  يوضحها كما النتائج وجاءت العلمي، املؤهل نوع متغي 

راسة عينة أفراد ابةاستج متوسطات بين للفروق واليس كروسكال اختبار  نتيجة 10 جدول  ر  باختالف الّدِّ  العلمي املؤهل نوع متغّيِّ

راسة  مربع متوسط الرتب العدد نوع املؤهل العلمي محاور الّدِّ

 كاي

 درجة

 الحرية

 مستوى الداللة

 15.777 72.67 9 دبلوم املشكالت املتعلقة باملعلم

  

  

2 

  

  

0.000* 

 دالة 

  

 68.61 116 بكالوريوس

 102.00 27 ماجستير

 0.754 88.50 9 دبلوم املشكالت املتعلقة بالطالب

  

  

2 

  

  

0.686 

 غير دالة 

  

 75.42 116 بكالوريوس

 77.13 27 ماجستير

 0.024 74.89 9 دبلوم املشكالت املتعلقة باألهداف التعليمية

  

  

2 

  

  

0.988 

 غير دالة 

 

 76.42 116 بكالوريوس

 77.39 27 ماجستير

 1.667 71.94 9 دبلوم املشكالت املتعلقة باملحتوى 

  

  

2 

  

  

0.434 

 غير دالة 

 

 79.00 116 بكالوريوس

 67.26 27 ماجستير

 0.800 89.06 9 دبلوم املشكالت املتلقة بطرق التدريس

  

  

2 

  

  

0.670 

 غير دالة 

 

 75.84 116 بكالوريوس

 75.13 27 ماجستير

 3.044 94.50 9 دبلوم املشكالت املتعلقة بمصادر التعلم واألنشطة التعليمية

  

  

2 

  

  

0.218 

 غير دالة 

 

 77.49 116 بكالوريوس

 66.26 27 ماجستير

 2.334 60.33 9 دبلوم املشكالت املتعلقة بالتقويم

  

  

2 

  

  

0.311 

 غير دالة 

 

 75.72 116 بكالوريوس

 85.26 27 ماجستير

 0.955 88.72 9 دبلوم املشكالت املتعلقة بمعامل العلوم

  

  

2 

  

  

0.620 

 74.96 116 بكالوريوس غير دالة 

 79.06 27 ماجستير

 0.550 2 1.194 83.72 9 دبلوم الدرجة الكلية لجميع املشكالت

 74.33 116 بكالوريوس غير دالة 

 83.43 27 ماجستير

 (0.05) داللة مستوى  عند دالة فروق *

 بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم( 10) الجدول  يوضح     

 تواجههم التي املشكالت نحو املعلمين من الدراسة عينة استجابة متوسطات

 املشكالت ماعدا املتوسطة، باملرحلة املطورة العلوم مناهج تدريس في

 .العلمي املؤهل وعن متغير باختالف باملعلم، املتعلقة

 بين( 0.05) داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود تبين كما     

 املتعلقة املشكالت نحو املعلمين من الدراسة عينة استجابة متوسطات

 من الدراسة عينة أفراد لصالح العلمي املؤهل نوع متغير باختالف باملعلم،

  حملة معلمي أن لىإ ذلك يعزى  وربما املاجستير، مؤهل حملة

 .املطورة العلوم مناهج في واملناسب الكافي التدريب يتلقوا لم املاجستير

 
ً
 : الخبرة سنوات متغير باختالف الفروق: رابعا

 نظر وجهات بين إحصائية داللة ذات فروق هنالك كانت إذا ما على للتعرف 

 ملطورةا العلوم مناهج تدريس في تواجههم التي املشكالت حول  املعلمين

  املتوسطة باملرحلة
ً
 الباحث استخدم( الخبرة سنوات) متغير اختالف إلى تبعا

  استخدامه تم ،(Kruskal Wallis) واليس كروسكال اختبار
ً
 اختبار عن بديال

باين تحليل   األحادي، التَّ
ً
ر وفق العينة توزيع لتباين نظرا ِّ

 الخبرة، سنوات متغي 

 : التالي (11) جدول  يوضحها كما النتائج وجاءت

راسة عينة أفراد استجابة متوسطات بين للفروق واليس كروسكال اختبار  نتيجة 11جدول  ر  باختالف الّدِّ  الخبرة سنوات متغّيِّ

راسة متوسط  العدد سنوات الخبرة محاور الّدِّ

 الرتب

 مربع

 كاي

 درجة

 الحرية

 مستوى الداللة

 11.665 71.56 16 سنوات 5أقل من  باملعلماملشكالت املتعلقة 

 

 

2 

 

 

0.003* 

 دالة

 

 58.01 42 سنوات 10-5من 

 85.60 94 سنوات 10أكثر من 
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راسة متوسط  العدد سنوات الخبرة محاور الّدِّ

 الرتب

 مربع

 كاي

 درجة

 الحرية

 مستوى الداللة

 5.257 59.91 16 سنوات 5أقل من  املشكالت املتعلقة بالطالب

 

 

2 

 

 

 

0.072 

 

 

 

 

 

 

 

 69.26 42 سنوات 10-5من 

 82.56 94 سنوات 10أكثر من 
املشكالت املتعلقة باألهداف 

 يةالتعليم

 6.016 87.94 16 سنوات 5أقل من 

 

 

2 

 

 

0.049* 

 دالة

 

 62.82 42 سنوات 10-5من 

 80.66 94 سنوات 10أكثر من 

 7.168 68.75 16 سنوات 5أقل من  املشكالت املتعلقة باملحتوى 

 

 

2 

 

 

0.028* 

 دالة

 

 62.92 42 سنوات 10-5من 

 83.89 94 سنوات 10أكثر من 

املتلقة بطرق  املشكالت

 التدريس

 1.058 68.75 16 سنوات 5أقل من 

 

 

2 

 

 

0.589 

 81.33 42 سنوات 10-5من  غير دالة

 75.66 94 سنوات 10أكثر من 

املشكالت املتعلقة بمصادر 

 التعلم واألنشطة التعليمية

 2.848 75.28 16 سنوات 5أقل من 

 

 

2 

 

 

0.241 

1767. 42 سنوات 10-5من  غير دالة  

 80.88 94 سنوات 10أكثر من 

 3.009 69.94 16 سنوات 5أقل من  املشكالت املتعلقة بالتقويم

 

 

2 

 

 

0.222 

 68.18 42 سنوات 10-5من  غير دالة

 81.34 94 سنوات 10أكثر من 

املشكالت املتعلقة بمعامل 

 العلوم

 0.512 77.03 16 سنوات 5أقل من 

 

 

2 

 

 

0.774 

 72.46 42 سنوات 10-5من  الةغير د

 78.21 94 سنوات 10أكثر من 

الدرجة الكلية لجميع 

 املشكالت

 *0.035 2 6.726 66.84 16 سنوات 5أقل من 

 63.96 42 سنوات 10-5من  غير دالة

 83.74 94 سنوات 10أكثر من 

 (0.05) * فروق دالة عند مستوى داللة

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 11الجدول ) يوضح      

متوسطات استجابة عينة الدراسة من املعلمين نحو املشكالت املتعلقة 

بالطالب، وطرق التدريس، ومصادر التعلم واألنشطة التعليمية، والتقويم، 

ومعامل العلوم، وكذلك الدرجة الكلية لجميع املشكالت، باختالف متغير 

  .سنوات الخبرة

( بين 0.05ما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ك     

متوسطات استجابة عينة الدراسة من املعلمين نحو املشكالت املتعلقة 

باملعلم، واألهداف التعليمية، واملحتوى، باختالف متغير سنوات الخبرة، 

زى ت، وقد يعسنوا 10لصالح أفراد عينة الدراسة من ذوي الخبرة أكثر من 

سنوات هم من  10ذلك إلى أنهم ألفوا املناهج السابقة وأن املعلمين األقل من 

 وازى تطبيق مناهج العلوم املطورة، ويندرج معها كذلك األهداف واملحتوى. 

: الفروق باختالف متغير الدورات التدريبية في مناهج العلوم املطورة:
ً
 خامسا

لة إحصائية بين وجهات نظر هنالك فروق ذات دالللتعرف على ما إذا كانت 

املعلمين حول املشكالت التي تواجههم في تدريس مناهج العلوم املطورة 

 إلى اختالف متغير )الدورات التدريبية( استخدم 
ً
باملرحلة املتوسطة تبعا

 عن اختبار )ت( لعينتين Mann-Whitneyالباحث اختبار مان ويتني )
ً
( بديال

( وذلك لتباين توزيع العينة وفق Independent Sample T-Testمستقلتين )

 متغير املؤهل العلمي، وذلك كما يتضح من خالل الجدول التالي:

 12جدول 

 الدورات التدريبيةنتائج اختبار مان ويتني للفروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة نحو محاورها باختالف متغير 

 مستوى الداللة (Zقيمة ) مجموع الرتب الرتبمتوسط  العدد الدورات التدريبية محاور الدراسة

 2.346- 10989.00 79.06 139 نعم املشكالت املتعلقة باملعلم

 

0.019* 

 639.00 49.15 13 ال دالة

 1.916- 10922.50 78.58 139 نعم املشكالت املتعلقة بالطالب

 

0.055 

 705.50 54.27 13 ال غير دالة

 1.702- 10891.00 78.35 139 نعم ف التعليميةاملشكالت املتعلقة باألهدا

 

0.089 

 737.00 56.69 13 ال غير دالة

 0.888- 10499.00 75.53 139 نعم املشكالت املتعلقة باملحتوى 

 

0.375 

 1129.00 86.85 13 ال غير دالة
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 مستوى الداللة (Zقيمة ) مجموع الرتب الرتبمتوسط  العدد الدورات التدريبية محاور الدراسة

 0.366- 10578.50 76.10 139 نعم املشكالت املتلقة بطرق التدريس

 

0.714 

 1049.50 80.73 13 ال غير دالة

املشكالت املتعلقة بمصادر التعلم واألنشطة 

 التعليمية

 0.400- 10573.00 76.06 139 نعم

 

0.689 

 1055.00 81.15 13 ال غير دالة

 2.627- 1392.00 107.08 139 نعم بالتقويماملشكالت املتعلقة 

 

0.009* 

 10236.00 73.64 13 ال دالة

 1.805- 10903.50 78.44 139 نعم علقة بمعامل العلوماملشكالت املت

 

0.071 

 724.50 55.73 13 ال غير دالة

 0.598 0.527- 10713.50 77.08 139 نعم الدرجة الكلية لجميع املشكالت

 914.50 70.35 13 ال دالة غير

 .فأقل( 0.05) داللة مستوى  عند دالة فروق* 

 في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم( 12) الجدول  خالل من يتضح     

 التعليمية، األهداف بالطالب، املتعلقة املشكالت) نحو الدراسة عينة آراء

 واألنشطة التعلم مصادر العلوم، معامل التدريس، طرق  املحتوى،

 املؤهل متغير إلى تعزى ( املشكالت لجميع الكلية الدرجة وكذلك التعليمية،

 .العلمي

 في( 0.05) داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود يتضح كما      

 عينة أفراد لصالح والتقويم باملعلم املتعلقة املشكالت نحو الدراسة عينة آراء

 وقد املطورة، العلوم مناهج في تدريبية دورات على حصلوا الذين الدراسة

 ومالعل مناهج حول  املقدمة التدريبية البرامج ضعف أن إلى ذلك يعزى 

 تقويم وأساليب آلية وضوح وعدم البرامج، هذه مدربي وضعف املطورة،

 . املقدمة التدريبية البرامج خالل من الطالب

 مناهج تدريس في املعلمون  تواجه التي املشكالت على للتغلب املقترحات أما

 :يلي كما كانت نظرهم، وجهة من املتوسطة باملرحلة املطورة العلوم

 :لمباملع املتعلقة .1

 النظري  الدرس بين املواءمة يمكنه بحيث العلوم معلم نصاب تخفيض      

 3 األسبوع؛ في حصص خمسة الى العلوم حصص عدد وزيادة والعملي،

 حقوقه وحفظ الطبي والتأمين ومعنويا ماديا املعلم وتحفيز ،(عملي 2- نظري )

. طورةامل العلوم مناهج فلسفة يستوعب أن يحتاج املعلم أن كما كاملة،

 تناسب متنوعة حقيقية بدورات الحاليين املعلمين وتطوير وتأهيل

 في معلم كل وضع اختالف ومراعاة املعلمين بآراء واالهتمام. احتياجاتهم

 ووجود عليهم، الحكم تستطيع حتى ينقصهم ما املعلمين اعطاء مدرسته

 . أساسية حصة املدرس ي الجدول  في ويكون  العملي يدرس مختص معلم

 : بالطالب يتعلق فيما .2 

 مناسبا املنهج يكون  وأن. االبتدائية املرحلة طالب مخرجات على التركيز    

 والدافعية للمشاركة وتحفيزه الجيد والتأهيل الطالب، تفكير ملستوى 

 مستوى  ورفع الطالبي املرشد دور  وتفعيل التعلم، عملية في وإشراكه

 القوانين ووضع الطالب، مستويات انخفاض مشكلة لحل معه التنسيق

 حقوق  من عليه وما واجبات من له ما سواء الطالب حق تحفظ التي امللزمة

 أنه بحق يستشعر أن الطالب وعلى الصباحي، الطالب تأخير على والقضاء

 بل العلمية املعلومة إلعطاء ليس املعلم وجود وأن التعليمية العملية محور 

 وزيادة املدرسة مع املنزل  إشراك ذلكوك بذاته، للمعلومة ليصل له موجه هو

 بحيث اطالب أعداد وتقليل. املتميز الطالب تحفيز مع. األمر ولي مع التواصل

 املهارات اكتساب في الطالب على والتركيز صف كل في طالب 25 يتجاوز  ال

 .املطور  املنهج لفهم الالزمة

 :التعليمية باألهداف يتعلق فيما .3

 املعلم وعلى املتاحة اإلمكانيات ووفق املجتمع طبيعة مع األهداف تناسب     

 كيفية عن والبحث الدرس في البدء قبل ودراستها عليها االطالع والطالب

 على التركيز مع أقص ى كحد أهداف ٤ درس كل إعداد يكون  أن على تحقيقها،

 .الوجدانية األهداف

 :باملحتوى  يتعلق فيما .4

 كتاب وتطوير متفاوتة، فترات على ركزم بشكل العلوم مقرر  محتوى  تطوير 

 غزارة من والتقليل الطالب كتاب على والتركيز حذفه أو خاص بشكل النشاط

 ومشاركة باملنهج وربطها املسلمين العلماء جهود وإبراز العلمية، املفاهيم

 .التعليمي املحتوى  إعداد في املعلمين

 :التدريس بطرق  يتعلق فيما. 5 

 طرق  وتفعيل التدريس، استراتيجيات في متخصصة دورات وتنفيذ إعداد 

 .العلوم بمقرر  الخاصة التدريس

 :التعليمية واألنشطة التعلم بمصادر يتعلق ما. 6 

 وطاوالت باملعلم خاصة كبيرة وطاولة بروجكتر على فصل كل احتواء     

 األنشطة لتطبيق الدراسية الفصول  داخل الطالب عدد وتقليل مستديرة،

 التي التقنية واألجهزة املناسبة األدوات وتوفير أفضل، بصورة التعليمية

 مصادر لتجهيز خاصة ميزانية وتوفير املطورة، العلوم منهج تطبيق في تساعد

 .الصفية وغير الصفية النشاطات وبعض التعلم

 :بالتقويم يتعلق فيما. 7 

 يةتدريب ودورات برامج وإعداد وافيا شرحا الطالب تقويم آلية شرح    

 درجات وتخصيص العملي التقويم بجانب واالهتمام اآللية، هذه لتوضيح

 والبنائي القبلي كالتقييم مستمر بشكل التقييم أنواع واستخدام. له محددة

 .العلوم تدريس تحسين في الطالب تقويم نتائج من واالستفادة والنهائي

 :العلوم بمعامل يتعلق فما. 8

 العلمية، واألجهزة واألدوات املواد من تياجاتهااح وتوفير باملعامل االهتمام 

 دور  تفعيل وكذلك. متوسطة مدرسة كل في ومناسب متكامل معمل وتوفير

 .التجارب لتنفيذ خاص معلم دليل ووضع علميا وتأهيلهم املختبرات محضري 
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 التوصيات. 5

 التوصيات من عددا الباحث يورد الدراسة عنها أسفرت التي النتائج ضوء في

 :التالي النحو ىعل

 .املطورة العلوم مناهج توجهات وفق للتعلم وتهيئته بالطالب االهتمام .1

 .املطورة العلوم مناهج معلم نصاب تخفيض .2

 املتوسطة، املرحلة بمدارس ومتكاملة ومناسبة مهيئة علوم معامل توفير .3

 .مؤهلين معمل محضري  وتوفير

 .استخدامها على العلوم معلمي يبوتدر  البنائية التقويم أساليب تطبيق .4

 تدريس استراتيجيات استخدام على املطورة العلوم مناهج معلمي تدريب .5

 .الخاصة العلوم

 .املطورة العلوم ملناهج الالزمة التعلم مصادر توفير .6

 :املقترحات

 :التالية املقترحات الحالية الدراسة تقدم

 في املطورة العلوم مناهج تدريس مشكالت دراسات بين مقارنة دراسة .1

 .السعودية العربية اململكة مناطق في أجريت التي املتوسطة املرحلة

 .الطبيعية العلوم تخصصات في املطورة العلوم تدريس مشكالت دراسة .2

 مناهج وتوجهات فلسفة ضوء في العلوم معلمي إعداد برامج واقع دراسة .3

 . املطورة العلوم

 املراجع

 ربيةاملراجع العأ. 

 في املطورة العلوم مناهج تدريس مشكالت(. 2015. )أسماء الشيخ،[ 2] 

. الخرج بمحافظة واملشرفات املعلمات نظر وجهة من املتوسطة املرحلة

 .277-261 ،2 ،(11) التربوية، للعلوم طيبة جامعة مجلة

 التربوي  اإلشراف لقاء .الطريق خارطة(. 1430. )والتعليم التربية وزارة[ 3]

. الرابط على ه 1437/11/25 في استرجاعه تم. جدة. عشر الخامس

http://linkshrink.com/9cy 

 تدريس مشكالت(. 2013. )الرحمن عبد واملاض ي، سعيد؛ السعيد،[ 4]

 وجهة من حلها ومقترحات االبتدائية املرحلة في املطورة العلوم مناهج

 ،(140) واملعرفة، القراءة مجلة. قصيمال بمنطقة العلوم معلمي نظر

156 - 123. 

 كتب محتوى  تدريس معوقات(. 2014) وليد نوافلة، جزاع، العنزي،[ 5]

 من السعودية العربية اململكة في العام التعليم ملرحلة املطورة العلوم

 اليرموك، جامعة القريات، محافظة في العلوم معلمي نظر وجهة

 . 106-1األردن،

 وملعلا دةما سيدرت في لتعليميةا تباولصعا(. 1999. )إبراهيم ،صالح[ 7] 

 ةظمحاف في لىوألا بعةرألا ألساسيةا وفلصفا ممعل هاراي كما

 ة،نيوطلا النجاح جامعة ورةمنش رغي رماجستي سالةر س،نابل

 .نيطفلس

 حول  اءاتإض(. 2016. )والرياضيات العلوم تعليم في البحثي التميز مركز[ 8]

 والرياضيات العلوم في الدولية التوجهات دراسة في الخليج دول  نتائج

TIMSS 2015 .على ه 1440 /1/  22 في استرجاعه تم 

:الرابط

csme.ksu.edu.sa/files/imce_images/dt_hwl_ntyj_dwl_lkhlyj_f

y_drs_ltwjht_ldwly_fy_llwm_wlrydyt_timss  

 ورقة. والتطبيق الرؤية: الجديدة الفيزياء اتمقرر (. 1431. )فهد الشايع،[ 9] 

 الفيزيائية، للعلوم السعودية الجمعية الخامس اللقاء في مقدمة عمل

 .أبها خالد، امللك جامعة

 األول  للصف العلوم مقرر  تدريس مشكالت(. 2013. )سعيد الشمراني،[ 11] 

 القراءة مجلة. السعودية بيةالعر  باململكة الخرج محافظة في االبتدائي

 .158-113 ص ،142 ع مصر،- واملعرفة

 وأثناء قبل -العلوم معلمي من عينة آراء(. 1994. )الدين صالح حمامة،[ 12]
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ABSTRACT_The Study aims at identifying teaching issues, facing teachers of new curriculums in the 

middle stage, the sample has been (152) teacher representing (25%) of study society. The descriptive 

study used, the poll was to collect the data, one of the most results we deducted was: the issues related to 

the student came in the first level in (3.35) mean, representing a high degree, the other following issue 

was for science labs which came in the second degree with (3.34) mean in a high degree, too, meanwhile, 

the issues related to the content was 2.80 mean and in the last degree (middle level (. As to the mean of 

the issues wholly was 3.08 in a middle average without existence of differences in the significances 

generally, 0.05 level amongst the averages of all issues back to competence variables, except the 

problems pertaining to the teacher and the student and the assessment in which we found differences in 

favor of biology teachers. As for the educational qualification, we have found various differences save the 

issues related to the educational resources and educational activities. The assessment was in favor of the 

educational holders, the qualification type was not recorded any differences except the issues related to 

the teacher for the master holders. It is clearly shown that no differences in the experience variable 

except the issues related to the teacher, the educational aims, and the content which has been in the favor 

of the ten-year experienced individuals within the study sample. Courses variables recorded with no 

differences recorded save the issues related to the teacher and assessment in the favor of the sample 

individuals, getting courses in developed and scientific curriculum. Some of Teachers' Suggestions have 

been shown to overcome the issues of teaching and the updated science approaches in the middle stage in 

Riyadh.  

KEY WORDS: Teaching issues, developed science curriculum, the preparatory stage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


