مشكالت تدريس مناهج العلوم املطورة يف املرحلة االبتدائية ومقرتحات حلها
من وجهة نظر معلمي العلوم مبنطقة القصيم
عبد الرحمن إبراهيم الماضي

تسعى دول العامل -املتقدمة منها والنامية -إىل تطوير مناهج التعليم فيها بصورة مستمرة ملواكبة متطلبات القرن احلادي
والعشرين ,وحتدياته املستقبلية ,وتلبية احتياجات جمتمعاهتا والتغريات الثقافية هبا" .وتعد مناهج العلوم من أكثر املناهج حاجة إىل
املراجعة والتغيري والتطوير بصورة مستمرة؛ الرتباطها الكبري بالتغريات اهلائلة و املتسارعة يف جمال العلوم والتقنية ,واليت أدت إىل
حدوث تغريات كبرية يف مجيع جماالت احلياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية" (الفياض.)45 ,5241 ,
وتشكل مناهج العلوم يف املرحلة االبتدائية اللبنة األساسية لتعليم العلوم يف املراحل الدراسية الالحقة ,فبقدر رسوخ ومتانة هذه
القاعدة األساسية يتماسك بنيان التعليم فيما بعد  .فإتقان التالميذ للمفاهيم األساسية يف مناهج العلوم يف هذه املرحلة يؤثر على
إتقاهنم وتقدمهم يف املراحل التالية  ,وما يتبعه املعلم من أساليب تدريس وتقومي تؤثر إما إجيابا أو سلبا على صالبة ومتانة هذا
األساس ( إبراهيم.)8 ,4001 ,
ولقد مرت عملية مراحل تطوير مناهج العلوم يف املرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية خبمس مراحل كانت أوالها عام
5881هـ حىت هناية 5834هـ حيث مت تأليف كتاب مبادئ العلوم والصحة  ,والثانية عام 5838هـ حىت هناية 5838هـ حيث مت
تأليف كتاب العلوم و الرتبية الصحية ,والثالثة عام 5833هـ حىت هناية 5253هـ حيث مت تأليف كتاب العلوم للطالب وكتاب
املعلم من جمموعة من اخلرباء ضمن مشروع تطوير العلوم والرياضيات الذي نفذته اجلامعة األمريكية يف بريوت بلبنان ,والرابعة عام
5240هـ حىت عام 5243هـ حيث مت حتديث كتاب العلوم بتكليف جلنة من بعض مشريف املناهج ومشريف إدارة تعليم الرياض
واملعلمني (العقيل ,)5248 ,واخلامسة عام 5280هـ5285/هـ حيث مت تطبيق مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية (سلسلة
ماجروهل) على مجيع مدارس اململكة .
" ولكي يكون هناك عمل حقيقي وتطوير فعلي ملناهج العلوم يف املرحلة االبتدائية فال بد من حتسس مواطن القوة والضعف يف
هذه املناهج والعمل على معرفة املشكالت والصعوبات اليت يواجهها معلم العلوم أثناء التدريس" (العنزي" .)4 ,5280 ,فاخلطوة
األوىل إلصالح التعليم بشكل عام هي التعرف على أبرز املشكالت اليت تواجه النظام التعليمي يف أي جانب من جوانبه"
(حمجوب.)420, 5338 ,
وحىت تكون عملية اإلصالح والتطوير عملية سليمة فالبد أن نبدأ بدراسة املشكالت اليت تواجه تدريس العلوم (قطب,
 . )5381فمن املسلمات األساسية يف املناهج أن تطوير املناهج وتقوميها عمليتان متالزمتان ,مبعىن أنه ال بد يتبع عملية تطوير
املناهج تقوميها وتطويرها ثانية (شحاتة.)4008 ,
وقد أجريت بعض الدراسات اليت اهتمت بتقصي املشكالت اليت تواجه تدريس العلوم يف مراحل التعليم املختلفة باململكة
العربية السعودية مثل  :دراسة الكثريي ونشوان (5252هـ) اليت هدفت إىل دراسة معوقات تدريس العلوم يف املرحلة املتوسطة يف
مدارس اململكة العربية السعودية ،وهدفت دراسة محامة )5252هـ) إىل معرفة آراء عينة من معلمي العلوم ،قبل وأثناء اخلدمة حول
مشكالت تدريس العلوم ببعض املدارس االبتدائية مبنطقة اجلوف ،ودراسة السعيد )5251ه) اليت هدفت إىل دراسة املشكالت
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اليت تواجه معلمي العلوم يف املرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية وعالقتها باجتاهاهتم حنو تدريس العلوم ,ودراسة العنزي
(5280هـ ) اليت هدفت إىل التعرف على املشكالت اليت تواجه املعلمني يف تدريس مقرر العلوم يف الصفوف األولية للمرحلة
االبتدائية يف مدينة عرعر.
ولكي يتمكن النظام التعليمي يف اململكة من حل املشكالت والصعوبات اليت يواجهها معلم العلوم ال بد من التعرف عليها مث
دراستها متهيداً لوضع االقرتاحات والتوصيات العملية حللها" ,وخري مرجع ميكن أن نستدل فيه على هذه الصعوبات واملشكالت
ومقرتحات حلها هو معلم العلوم الذي يعترب أكثر عناصر العملية التعليمية التصاقا هبا ومعاناة منها" (صاحل . )8 ,5333 ,وقد
كان من توصيات حلقة نقاش االختبارات الدولية تيمس ( :)TIMSSإىل أين نتجه؟ أن يتم إشراك املعلمني يف إعداد وتنفيذ
الدراسات والبحوث ذات العالقة مبشكالت تعليم وتعلم العلوم والرياضيات يف مراحل التعليم العام باململكة( .مركز التميز البحثي,
 .)4003ومن هنا تأيت هذ ه الدراسة لتحديد املشكالت اليت تواجه تدريس مناهج العلوم املطورة ومقرتحات حلها من وجهة نظر
معلمي العلوم يف املرحلة االبتدائية مبنطقة القصيم.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:

من خالل خربة الباحث يف تدريس العلوم يف التعليم العام  ,ومشاركته يف الدورات التدريبية على سلسلة ماجروهل العلمية
للعلوم واخلاصة مبعلمي العلوم ،وتبادل النقاش معهم حلول واقع تدريس هذه املناهج املطورة وما أبدوه من مشكالت يرون أهنا تعيق
من حتقيق اهلدف املنشود من هذه املناهج ،ورؤيتهم حول هذه املناهج وأهنا مناهج مرتمجة من بيئة ختتلف عن البيئة احمللية عقديا،
وعلميا ،واقتصاديا ،وحىت يف تعليم وتعلم العلوم .
وكذلك من خالل اطالع الباحث على ماطُرح يف وسائل اإلعالم املختلفة من نقاشات حول مناهج العلوم والرياضيات املطورة
(خضر5285 ,؛ آل مطر5285 ,؛ معيض ,)5285 ,تبني أن هناك شكوى كبرية من أكادمييني ومعلمني و أولياء أمور تتمثل
يف االقتصار على طريقة تدريس واحدة يف كل الدروس تقريبا (دورة التعلم اخلماسية) وهي قد ال تكون مناسبة لكل املواقف
والدروس ،ومقروئية الكتاب صعبة على طالبنا (خاصة يف الصف األول االبتدائي) وأن الدروس حتتاج إىل وقت طويل حىت أن
ذلك موثق يف كتاب املعلم فكتب فيه بعض الدروس أهنا حتتاج إىل  540دقيقة ,واملعلمني أنفسهم جيدون صعوبة يف فهم املقررات
اجلديدة ونظام بنائها وكيفية تقدميها ،مما انعكس على طرائق تدريسهم بل بعضهم اشتكى من صعوبة التعامل مع السلسلة ويف
تقدميها للطالب.
كذلك ما أشارت إليه دراسة القرشي ( )5285إىل وجود عوامل أخرى -إضافة إىل تدريب املعلمني -تتحكم يف إجناح تطبيق
سلسلة املناهج املطورة كعدد احلصص والتجهيزات املدرسية وأعداد الطالب يف حجرة الصف .من ذلك كله منت إىل الباحث
فكرة دراسة هذه املشكالت والبحث عن حلول هلا ,وحياول الباحث اإلجابة على السؤال :ما مشكالت تدريس مناهج العلوم
المطورة في المرحلة االبتدائية وما مقترحات حلها من وجهة نظر معلمي العلوم بمنطقة القصيم؟ ويتفرع عن هذا السؤال:
 -5ما مشكالت تدريس مناهج العلوم املطورة يف املرحلة االبتدائية من وجهة نظر معلمي العلوم عينة الدراسة وفقا حملاور
املشكالت املتعلقة بكل من :التلميذ  ,املعلم ,األهداف التعليمية ،احملتوى ,الوسائل التعليمية ,معامل العلوم ,التقومي ,ودليل
املعلم؟
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 -4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني وجهات نظر املعلمني حول املشكالت اليت تواجههم يف تدريس مناهج العلوم
املطورة يف املرحلة االبتدائية وفقاً للمتغريات :التخصص (علوم ,آخر) ،نوع املؤهل العلمي (تربوي ,غري تربوي)  ،املؤهل
العلمي (دبلوم ,بكالوريوس ,ماجستري) ,سنوات اخلربة ,وااللتحاق بدورات تدريبية يف جمال مناهج العلوم املطورة ؟
 -8ما مقرتحات حل مشكالت تدريس مناهج العلوم املطورة يف املرحلة االبتدائية من وجهة نظر معلمي العلوم عينة الدراسة؟
أهداف الدراسة

 -5تعرف املشكالت اليت تواجه املعلمني يف تدريس مناهج العلوم املطورة يف املرحلة االبتدائية مبنطقة القصيم .
 -4تعرف درجة اختالف وجهات نظر املعلمني حول املشكالت اليت تواجههم يف تدريس مناهج العلوم املطورة للمرحلة االبتدائية
تبعا الختالف التخصص  ،نوع املؤهل  ،املؤهل العلمي  ,سنوات اخلربة ,وااللتحاق بدورات تدريبية يف جمال مناهج العلوم املطورة .
 -8وضع مقرتحات حلل املشكالت اليت تواجه املعلمني يف تدريس مناهج العلوم املطورة يف املرحلة االبتدائية مبنطقة القصيم .
أهمية الدراسة

 -5قد تفيد الدراسة املسؤولني عن تطوير املناهج يف الوزارة يف اختاذ القرارات املناسبة بشأن تطوير العلوم باملرحلة االبتدائية.
 -4قد تساعد نتائج هذه الدراسة وزارة الرتبية والتعليم يف إعداد برامج تدريبية ملعلمي العلوم يف املرحلة االبتدائية املتخصصني وغري
املتخصصني وذلك ملعاجلة بعض مشكالت تدريس مناهج العلوم املطورة.
 -8تقدم هذه الدراسة للمسؤولني عن مناهج العلوم املطورة بعض املقرتحات اليت قد تسهم يف التغلب على املشكالت يف تدريس
مناهج العلوم املطورة يف املرحلة االبتدائية وتطويرها مبا يساعد يف تاليف هذه املشكالت أو بعضها.
حدود الدراسة
 -5معلمي العلوم يف إدارات الرتبية والتعليم مبنطقة القصيم  ,الذين يدرسون مناهج العلوم املطورة يف املرحلة االبتدائية ,يف الفصل
الدراسي الثاين 5288/5284هـ.
 -4مشكالت تدريس مناهج العلوم املطورة املتعلقة بكل من :التلميذ ,املعلم ,األهداف التعليمية ,احملتوى ,الوسائل التعليمية,
معامل العلوم ,التقومي ,ودليل املعلم.
مصطلحات الدراسة:
 المشكالت :تعرف املشكالت بأهنا" :أي عقبة حتول دون حتقيق املنشود من تدريس العلوم سواء كانت نقصا يف املعرفة أم يف
اإلمكانيات املادية أو البشرية أو غري ذلك" (الشوارب .)2 ,5335 ,ويقصد الباحث باملشكالت يف هذه الدراسة :الصعوبات
أو العوائق اليت تؤثر سلبا يف تدريس مناهج العلوم املطورة للمرحلة االبتدائية  ,وتقع هذه املشكالت يف عدة جماالت هي:
التلميذ ,املعلم ,األهداف التعليمية ,حمتوى املقرر ,الوسائل التعليمية  ,معامل العلوم  ,التقومي ,ودليل املعلم  ,ويتم حتديدها من
خالل استبانة تعد هلذا الغرض  ,تطبق على معلمي العلوم باملرحلة االبتدائية.
 المنهج الدراسي :يعرفه (هندي وعليان )51 ,5333 ,بأنه" :مجيع اخلربات املخططة اليت تقدمها املدرسة ملساعدة التالميذ
على حتصيل خمرجات تعليمية حمددة ,بأقصى ما متكنهم قدراهتم" .ويعرفه (الشافعي وآخرون )41 ,5251 ,بأنه" :كل نشاط
هادف تقدمه املدرسة وتنظمه وتشرف عليه ,وتكون مسؤولة عنه ,سواء مت داخل املدرسة أو خارجها" .وتأخذ الدراسة احلالية
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بتعريف (الوكيل واملفيت )42 ،4008 ،للمنهج الدراسي بأنه" :جمموع اخلربات اليت هتيئها املدرسة للتالميذ داخلها أو خارجها
بقصد مساعدهتم على النمو الشامل أي النمو يف مجيع اجلوانب (العقلية ,الثقافية ,الدينية ,االجتماعية ,اجلسمية ,النفسية،
والفنية) منواً يؤدي إىل تعديل سلوكهم ويعمل على حتقيق األهداف الرتبوية املنشودة".

 مناهج العلوم المطورة (سلسلة ماجروهل) :وهي أحد السالسل التعليمية واليت أعدهتا شركة ماجروهل األمريكية للرتبية
 ,McGraw Hill Educationحيث وفرت املناهج التعليمية يف العلوم بالتعاون مع شركة العبيكان لألحباث والتطوير حبيث مت
ترمجتها ومواءمتها لتصبح مناسبة للبيئة التعليمية احمللية  .وتشمل هذه املناهج مجيع اخلربات اليت تشملها :من كتب مقررة ودليل

أنشطة للطالب وما ميارسونه من أنشطة تعليمية مرتبطة بأهداف املنهج ,وأدلة املعلمني وما يستخدمونه من طرائق تدريس
وتقنيات تعليم ,وأساليب تقومي تعلم الطالب (القرشي.)5285 ,
وصف أفراد عينة الدراسة:
أن ( )551مــن أفـراد عينــة الدراســة ميثلــون مــا نســبته  %81,1مــن إمجــار أفـراد عينــة الدراســة ختصصــهم علــوم وهــم الفئــة األكثــر مــن
أف ـراد الدراســة .أن ( )503مــن أف ـراد عينــة الدراســة ميثلــون مــا نســبته  %80,1مــن إمجــار أف ـراد عينــة الدراســة نــوع مــؤهلهم العلمــي
تربــوي وهــم الفئــة األكثــر مــن أف ـراد الدراســة .أن ( )540مــن أف ـراد عينــة الدراســة ميثلــون مــا نســبته  %88,3مــن إمجــار أف ـراد عينــة
الدراســة املؤهــل العلمــي الــذي حيملونــه بكــالوريوس وهــم الفئــة األكثــر مــن أفـراد الدراســة .أن ( )23مــن أف ـراد عينــة الدراســة ميثلــون مــا
نسبته  %81,8من إمجار أفراد عينة الدراسة سنوات خربهتم أقل من مخـس سـنوات وهـم الفئـة األكثـر مـن أفـراد الدراسـة .أن ()38
من أفراد عينة الدراسة ميثلون مـا نسـبته  %14,1مـن إمجـار أفـراد عينـة الدراسـة التحقـوا بـدورات تدريبيـة يف جمـال العلـوم املطـورة وهـم
الفئة األكثر من أفراد الدراسة.
ملخص نتائج أسئلة الدراسة:

السؤال األول :ما مشكالت تدريس مناهج العلوم املطورة يف املرحلة االبتدائية من وجهة نظر معلمي العلوم عينـة الدراسـة وفقـا حملـاور
املشكالت املتعلقة بكل من :التلميذ ,املعلم ,األهداف التعليمية ,احملتوى ,الوسائل التعليمية ,معامل العلوم ,التقومي ,ودليل املعلم؟
أ /المشكالت المتعلقة بالتلميذ:

أفـراد عينــة الدراســة موافقــون بدرجــة كبــرية علــى مشــكالت تــدريس منــاهج العلــوم املطــورة املتعلقــة بالتلميــذ يف املرحلــة االبتدائيــة .أف ـراد
عينة الدراسة موافقون بدرجة كبرية على أربع مشكالت تدريس مناهج العلوم املطورة املتعلقة بالتلميذ يف املرحلة االبتدائية تتمثل يف:
 .5ضعف متابعة أولياء األمورألبنائهم دراسياً.
 .4تدين مهارة القراءة والكتابة لدى بعض التالميذ.
 .8تدين مستوى التحصيل الدراسي يف العلوم لدى بعض التالميذ.
 .2تركيز التالميذ على احلفظ أكثر من الفهم يف دروس العلوم.

ب /المشكالت المتعلقة بالمعلم:
أفراد عينة الدراسـة موافقـون بدرجـة متوسـطة علـى مشـكالت تـدريس منـاهج العلـوم املطـورة املتعلقـة بـاملعلم يف املرحلـة االبتدائيـة .أفـراد
عينة الدراسة موافقون بدرجة كبرية على مشكلتني تدريس مناهج العلوم املطورة املتعلقة باملعلم يف املرحلة االبتدائية تتمثل يف:
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 .5زيادة النصاب التدريسي للمعلم.
 .4تدريس املعلم ملواد أخرى غري ختصصه.
أف ـراد عينــة الدراســة موافق ــون بدرج ــة متوســطة علــى تســعة م ــن مشــكالت تــدريس من ــاهج العل ــوم املط ــورة املتعلقــة ب ــاملعلم يف املرحل ــة
االبتدائية أبرزها تتمثل يف:
 .5ضعف إعداد املعلم مهنياً لتدريس العلوم.
 .4ضعف فاعلية الربامج التدريبية املقدمة للمعلم حول مناهج العلوم املطورة.
 .8متسك املعلم بالطرق التقليدية يف التدريس.
 .2ضعف كفاءة املعلم يف تصميم وبناء األنشطة العلمية.
 .1قلة استخدام املعلم للوسائل التعليمية.
ج /المشكالت المتعلقة باألهداف التعليمية :
أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على مشكالت تدريس منـاهج العلـوم املطـورة املتعلقـة باألهـداف التعليميـة يف املرحلـة
االبتدائيــة .أف ـراد عينــة الدراســة موافقــون بدرجــة كبــرية علــى اثنتــني مــن مشــكالت تــدريس منــاهج العلــوم املطــورة املتعلقــة باألهــداف
التعليمية يف املرحلة االبتدائية تتمثل يف:
 .5أهداف املناهج املطورة غري قابلة للتحقيق.
 .4أهداف املناهج املطورة غري واضحة.
أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على سبعة مـن مشـكالت تـدريس منـاهج العلـوم املطـورة املتعلقـة باألهـداف التعليميـة
يف املرحلة االبتدائية أبرزها تتمثل يف:
 .5أهداف املناهج املطورة ال تتناسب مع إمكانات وقدرات التالميذ.
 .4أهداف املناهج ال تتناسب مع اإلمكانات املدرسية.
 .8عدم مشول األهداف جلميع نواحي التعلم.
 .2ضعف ارتباط أهداف مناهج العلوم املطورة بطبيعة اجملتمع.
 .1أهداف املناهج املطورة ال تتسق مع حمتواها.
د /المشكالت المتعلقة بالمحتوى:
أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على مشكالت تـدريس منـاهج العلـوم املطـورة املتعلقـة بـاحملتوى يف املرحلـة االبتدائيـة .أفـراد
عينة الدراسة موافقون بدرجة كبرية على مخس مشكالت تدريس مناهج العلوم املطورة املتعلقة باحملتوى يف املرحلة االبتدائية هي:
 .5احملتوى ال يتناسب مع الزمن املخصص لتدريسه.
 .4موضوعات احملتوى ال ترتبط بواقع التالميذ.
 .8صياغة احملتوى فوق مستوى فهم التالميذ.
 .2وجود بعض املصطلحات العلمية الصعبة على التالميذ.
5

 .1بعض موضوعات احملتوى ال تتناسب مع مستويات نضج النمو املعريف للتالميذ.
أف ـراد عينــة الدراســة موافقــون بدرجــة متوســطة علــى مخســة مــن مشــكالت تــدريس منــاهج العلــوم املطــورة املتعلقــة بــاحملتوى يف املرحلــة
االبتدائية تتمثل يف:
 .5ضعف مواءمة احملتوى مبا يناسب البيئة احمللية.
 .4بعض موضوعات احملتوى ال تتسق مع أهداف تدريس العلوم يف املرحلة االبتدائية.
 .8احملتوى ال يربز قدرة اخلالق فيما صنع وأبدع.
 .2احملتوى ال يربز جهود العلماء املسلمني يف جمال العلوم.
 .1أساليب عرض احملتوى ال تراعي الفروق الفردية بني التالميذ.
هـ /المشكالت المتعلقة بالوسائل التعليمية:
أف ـراد عينــة الدراســة موافقــون بدرجــة متوســطة علــى مشــكالت تــدريس منــاهج العلــوم املطــورة املتعلقــة بالوســائل التعليميــة يف املرحلــة
االبتدائية .أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة كبرية على ثالثة من مشكالت تدريس مناهج العلوم املطـورة املتعلقـة بالوسـائل التعليميـة
يف املرحلة االبتدائية تتمثل يف:
 .5ضعف توافر الوسائل التعليمية الالزمة للمناهج املطورة.
 .4ضعف التعاون بني املدرسة وقسم التجهيزات املدرسية بإدارة التعليم يف جمال الوسائل التعليمية.
 .8قلة اخلامات الالزمة إلعداد الوسائل التعليمية.
أف ـراد عينــة الدراســة موافقــون بدرجــة متوســطة علــى ســتة مــن مشــكالت تــدريس منــاهج العلــوم املطــورة املتعلقــة بالوســائل التعليميــة يف
املرحلة االبتدائية أبرزها تتمثل يف:
 .5قلة وجود لوحات إيضاح كافية.
 .4بعض الوسائل التعليمية املتوافرة غري صاحلة لالستخدام.
 .8قلة وجود مناذج وجمسمات كافية.
 .2قلة وجود الدورات التدريبية لتدريب املعلم على التعامل مع الوسائل التعليمية.
 .1ضعف قدرة املعلم على إعداد وسائل تعليمية بديلة من خدمات البيئة.
و /المشكالت المتعلقة بمعامل العلوم:
أفـ ـراد عين ــة الدراس ــة موافق ــون بدرج ــة كب ــرية عل ــى مش ــكالت ت ــدريس من ــاهج العل ــوم املط ــورة املتعلق ــة مبعام ــل العل ــوم يف املرحل ــة
االبتدائية .أفراد عينة الدراسة موافقـون بدرجـة كبـرية علـى أربعـة مـن مشـكالت تـدريس منـاهج العلـوم املطـورة املتعلقـة مبعامـل العلـوم يف
املرحلة االبتدائية تتمثل يف:
 .5الزمن املخصص للدرس ال يتناسب مع زمن تنفيذ التجارب العلمية.
 .4عدم وجود معمل علوم باملدرسة.
 .8ضعف جتهيزات معمل العلوم يف املدرسة.
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 .2قلة وسائل السالمة يف معمل العلوم.
أفـراد عينــة الدراســة موافقــون بدرجــة متوســطة علــى اثنتــني مــن مشــكالت تــدريس منــاهج العلــوم املطــورة املتعلقــة مبعامــل العلــوم يف
املرحلة االبتدائية تتمثل يف:
 .5عدم وجود حمضر خمترب يف املدارس االبتدائية.
 .4ضيق مساحة املعمل بالنسبة لعدد التالميذ.
ز /المشكالت المتعلقة بالتقويم:
أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة متوسطة علـى مشـكالت تـدريس منـاهج العلـوم املطـورة املتعلقـة بـالتقومي يف املرحلـة االبتدائيـة .أفـراد
عينة الدراسة موافقون بدرجة كبرية على مشكلتني تدريس مناهج العلوم املطورة املتعلقة بالتقومي يف املرحلة االبتدائية تتمثل يف:
 .5اهتمام التقومي باجلانب التشخيصي دون اجلانب العالجي.
 .4التقومي يأخذ وقتاً كبرياً من وقت الدرس.
أف ـراد عينــة الدراســة موافقــون بدرجــة متوســطة علــى أربعــة مــن مشــكالت تــدريس من ــاهج العل ــوم املطــورة املتعلقــة بــالتقومي يف املرحلــة
االبتدائية تتمثل يف:
 .5آلية التقومي غري واضحة لدى بعض املعلمني.
 .4ضعف قدرة املعلمني على إعداد أدوات تقومي تتناسب مع متطلبات منهج العلوم املطور.
 .8عدم وضع خطط عالجية للتالميذ الضعفاء من قبل املعلم.
 .2ضعف االهتمام بتقومي اجلانب العملي.
ح /المشكالت المتعلقة بدليل المعلم:

أفراد عينة الدراسة موافقـون بدرجـة متوسـطة علـى مشـكالت تـدريس منـاهج العلـوم املطـورة املتعلقـة بـدليل املعلـم يف املرحلـة االبتدائيـة.
أف ـراد عينــة الدراســة موافقــون بدرجــة كبــرية علــى واحــدة مــن مشــكالت تــدريس منــاهج العلــوم املطــورة املتعلقــة بــدليل املعلــم يف املرحلــة
االبتدائيــة تتمثــل يف "عــدم تقــدمي مقرتحــات لبيــان كيفيــة اســتخدام دليــل املعلــم وكتــاب الطالــب" .أفـراد عينــة الدراســة موافقــون بدرجــة
متوسطة على مثانية من مشكالت تدريس مناهج العلوم املطورة املتعلقة بدليل املعلم يف املرحلة االبتدائية أبرزها تتمثل يف:
 .5غموض بعض اجلوانب يف دليل املعلم ذات الصلة باألنشطة.
 .4الدليل ال يقدم مناذج كافية إلعداد أدوات تقومي املنهج.
 .8الدليل ال يرشد املعلم على وسائل تعليمية بديلة.
 .2الدليل ال يرشد املعلم إىل توظيف املعرفة يف حياة الطالب و حياة اجملتمع.
 .1الدليل ال حيتوي على أنشطة إضافية مبستويات متدرجة يف الصعوبة.
وممــا ســبق يتضــح أن أبــرز مش ــكالت تــدريس منــاهج العل ــوم املط ــورة يف املرحلــة االبتدائيــة مــن وجه ــة نظ ــر معلمــي العل ــوم تتمث ــل يف
املش ــكالت املتعلق ــة مبعام ــل العل ــوم وال ــيت بلـ ـ وزهن ــا النسـ ـ ( )%82,0تليه ــا املش ــكالت املتعلق ــة بالتلمي ــذ وال ــيت بلـ ـ وزهن ــا النسـ ـ
( )%85,1أمــا يف املرتبــة الثالثــة فتــأيت املشــكالت املتعلقــة بــاحملتوى والــيت بل ـ وزهنــا النس ـ ( )%85,0بينمــا تــأيت يف املرتبــة الرابعــة
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املشــكالت املتعلقــة بالوســائل التعليميــة والــيت بلـ وزهنــا النسـ ( ) %18,8بينمــا يف املرتبــة اخلامســة تــأيت املشــكالت املتعلقــة بــاملعلم
وال ــيت بل ـ وزهن ــا النس ـ ( )%18,8أم ــا يف املرتب ــة السادس ــة فت ــأيت املش ــكالت املتعلق ــة ب ــالتقومي ب ــوزن نس ـ ( )%18,0بينم ــا ت ــأيت
املشــكالت املتعلقــة باألهــداف التعليميــة يف املرتبــة الســابعة بــوزن نس ـ ( )%11,0أمــا يف املرتبــة األخــرية فتــأيت املشــكالت املتعلقــة
بدليل املعلم بوزن نس (.)%11,0
السؤال الثاني :هل توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني وجهـات نظـر املعلمـني حـول املشـكالت الـيت تـواجههم يف تـدريس منـاهج

العلــوم املطــورة يف املرحلــة االبتدائيــة وفقــا للمتغ ـريات :التخصــص (علــوم  ,آخــر)  ,نــوع املؤهــل العلمــي (تربــوي ,غــري تربــوي ,املؤهــل
العلمي -دبلوم ,بكالوريوس ,ماجستري) ,سنوات اخلربة  ,وااللتحاق بدورات تدريبية يف جمال مناهج العلوم املطورة؟
 -1الفروق باختالف متغير التخصص:

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  0,01فأقــل يف اســتجابات أفـراد عينــة الدراســة حــول مجيــع حمــاور الدراســة

(املشــكالت املتعلقــة بالتلميــذ ،املشــكالت املتعلقــة بــاملعلم ،املشــكالت املتعلقــة باألهــداف التعليميــة ،املشــكالت املتعلقــة بــاحملتوى،
املشــكالت املتعلقــة بالوســائل التعليميــة ،املشــكالت املتعلقــة مبعامــل العلــوم ،املشــكالت املتعلقــة بــالتقومي ،املشــكالت املتعلقــة بــدليل
املعلم) باختالف متغري التخصص.
 -2الفروق باختالف متغير نوع المؤهل العلمي:
ع ــدم وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية عن ــد مس ــتوى  0,01فأق ــل يف اس ــتجابات أف ـراد عين ــة الدراس ــة ح ــول (املش ــكالت املتعلق ــة
بالوسائل التعليمية ،املشكالت املتعلقة مبعامل العلوم ،املشكالت املتعلقة بـالتقومي ،املشـكالت املتعلقـة بـدليل املعلـم) بـاختالف متغـري
نــوع املؤهــل .وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  0,01فأقــل اســتجابات أفـراد عينــة الدراســة حــول (املشــكالت املتعلقــة
باألهداف التعليمية ،املشكالت املتعلقة باحملتوى) بـاختالف متغـري نـوع املؤهـل لصـاحل أفـراد عينـة الدراسـة الـذين نـوع مـؤهلهم تربـوي.
وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  0,05فأقــل يف اســتجابات أفـراد عينــة الدراســة حــول (املشــكالت املتعلقــة بالتلميــذ،
املشكالت املتعلقة باملعلم )،باختالف متغري نوع املؤهل لصاحل أفراد عينة الدراسة الذين نوع مؤهلهم تربوي.
 -3الفروق باختالف متغير المؤهل العلمي:
ع ــدم وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية عن ــد مس ــتوى  0,01فأق ــل يف اس ــتجابات أف ـراد عين ــة الدراس ــة ح ــول مجي ــع حم ــاور الدراس ــة
(املشــكالت املتعلقــة بالتلميــذ ،املشــكالت املتعلقــة بــاملعلم ،املشــكالت املتعلقــة باألهــداف التعليميــة ،املشــكالت املتعلقــة بــاحملتوى،
املشــكالت املتعلقــة بالوســائل التعليميــة ،املشــكالت املتعلقــة مبعامــل العلــوم ،املشــكالت املتعلقــة بــالتقومي ،املشــكالت املتعلقــة بــدليل
املعلم) باختالف متغري املؤهل العلمي.
 -4الفروق باختالف متغير سنوات الخبرة (الخدمة):

عــدم وج ــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  0,01فأقــل يف اســتجابات أف ـراد عينــة الدراســة حــول (املش ــكالت املتعلقــة

بالتلميذ ،املشكالت املتعلقة باملعلم ،املشكالت املتعلقة باحملتوى ،املشكالت املتعلقـة بالوسـائل التعليميـة ،املشـكالت املتعلقـة بـدليل
املعلــم) بــاختالف متغــري ســنوات اخلـربة .وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  0,01فأقــل بــني أف ـراد عينــة الدراســة الــذين
ســنوات خــربهتم أق ــل مــن  1س ــنوات وأف ـراد عين ــة الدراســة الــذين س ــنوات خــربهتم م ــن  50ســنوات ف ــأكثر يف (املش ــكالت املتعلق ــة
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باألهداف التعليمية ،املشكالت املتعلقة بالتقومي ،املشكالت املتعلقة مبعامـل العلـوم) لصـاحل أفـراد عينـة الدراسـة الـذين سـنوات خـربهتم
أقل من  1سنوات .وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0,01فأقل بـني أفـراد عينـة الدراسـة الـذين سـنوات خـربهتم مـن 1
إىل  50ســنوات و أف ـراد عينــة الدراســة الــذين ســنوات خــربهتم مــن  50ســنوات فــأكثر يف املشــكالت املتعلقــة باألهــداف التعليميــة
لصاحل أفرد الذين سنوات خربهتم من  1إىل  50سنوات .وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى  0,05فأقـل بـني أفـراد عينـة
الدراسة الذين سنوات خربهتم من  1إىل 50سنوات وأفراد عينة الدراسة الذين سنوات خربهتم مـن  50سـنوات فـأكثر يف املشـكالت
املتعلقة مبعامل العلوم لصاحل أفراد عينة الدراسة الذين سنوات خربهتم من  1إىل  50سنوات.
 -5الفروق باختالف متغير االلتحاق بدورات تدريبية في مجال مناهج العلوم المطورة:
عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  0,01فأقــل اســتجابات أف ـراد عينــة الدراســة حــول (املشــكالت املتعلقــة
بالتلميذ ،املشكالت املتعلقة باملعلم ،املشكالت املتعلقة باألهداف التعليمية ،املشـكالت املتعلقـة مبعامـل العلـوم ،املشـكالت املتعلقـة
بــدليل املعلــم) بــاختالف متغــري االلتحــاق بــدورات تدريبيــة يف جمــال منــاهج العلــوم املطــورة .وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد
مستوى  0,01فأقل استجابات أفراد عينـة الدراسـة حـول (املشـكالت املتعلقـة بـاحملتوى) بـاختالف متغـري االلتحـاق بـدورات تدريبيـة
يف جمال مناهج العلوم املطورة لصاحل أفراد عينة الدراسة الذين مل يلتحقوا بدورات تدريبية يف جمـال منـاهج العـوم املطـورة .وجـود فـروق
ذات دالل ــة إحص ــائية عن ــد مس ــتوى  0,05فأق ــل يف اجتاه ــات أفـ ـراد عين ــة الدراس ــة ح ــول (املش ــكالت املتعلق ــة بالوس ــائل التعليمي ــة،
املشــكالت املتعلقــة بــالتقومي) بــاختالف متغــري االلتحــاق بــدورات تدريبيــة يف جمــال منــاهج العلــوم املطــورة لصــاحل أف ـراد عينــة الدراســة
الذين مل يلتحقوا بدورات تدريبية يف جمال مناهج العوم املطورة.
ثانيا :التوصيات:
يف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة ,يورد الباحث عددا من التوصيات اليت ميكن أن تسهم يف حل مشكالت تدريس
مناهج العلوم املطورة يف املرحلة االبتدائية ,وهي على النحو التار:
 -5العمل على معاجلة مشكالت تدريس مناهج العلوم املطورة يف املرحلة االبتدائية.
 -4االهتمام والرتكيز على تدريب املعلمني يف جمال مناهج العلوم املطورة وذلك بصفة دورية .
 -8العمل على حث أولياء األمور على متابعة أبنائهم دراسياً.
 -2االهتمام بتحسني مهارة القراءة والكتابة لدى التالميذ.
 -1االهتمام بتحسني مستوى التحصيل الدراسي يف العلوم لدى التالميذ.
 -1العمل على تقليل النصاب التدريسي ملعلم العلوم .
 -1العمل على احلد من تدريس املعلم ملواد أخرى غري ختصصه.
 -8العمل على وضع أهداف للمناهج املطورة حبيث تكون قابلة للتحقيق.
 -3العمل على مراعاة أن يكون احملتوى متناسباً مع الزمن املخصص لتدريسه.

 -50مراعاة أن تكون موضوعات احملتوى ترتبط بواقع التالميذ.
 -55السعي إىل إعادة صياغة احملتوى مبا يتناسب مع مستويات نضج النمو املعريف ومستوى الفهم لتالميذ املرحلة االبتدائية.
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 -54العمل على توفري الوسائل التعليمية الالزمة للمناهج املطورة.
 -58العمل على مراعاة أن يكون الزمن املخصص للدرس متناسب مع زمن تنفيذ التجارب العلمية.
 -52العمل على توفري معامل العلوم يف مدارس املرحلة االبتدائية .
 -51االهتمام بتوفري جتهيزات معامل العلوم يف مدارس املرحلة االبتدائية .
 -51العمل على توفري وسائل السالمة يف معمل العلوم.
 -51العمل على تعيني حمضر خمترب يف املدارس االبتدائية .
 -58مراعاة أن يتضمن التقومي اجلانب العالجي إضافة إىل اجلانب التشخيصي.
 -53االهتمام بوضع مقرتحات يف دليل املعلم لبيان كيفية استخدام دليل املعلم واالستفادة منه .
ثالثا  :المقترحات :
استكماالً ملا بدأته الدراسة احلالية  ,يقرتح إجراء البحوث التالية:
 – 5دراسة عن مشكالت تدريس مناهج العلوم املطورة يف املرحلة املتوسطة ومقرتحات حلها .
 -4دراسة عن مشكالت تدريس مناهج األحياء املطورة يف املرحلة الثانوية ومقرتحات حلها.
 - 8دراسة عن مشكالت تدريس مناهج الكيمياء املطورة يف املرحلة الثانوية ومقرتحات حلها .
 - 2دراسة عن مشكالت تدريس مناهج الفيزياء املطورة يف املرحلة الثانوية ومقرتحات حلها .
 - 1دراسة عن االحتياجات التدريبية ملعلمي مناهج العلوم املطورة يف املرحلة االبتدائية .
 - 1دراسة عن انقرائية كتب مناهج العلوم املطورة يف املرحلة االبتدائية .
 – 1دراسة عن تقومي دور املعمل يف تدريس مناهج العلوم املطورة .
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بكار  ,فادية أمحد  ,والبسام  ,منرية حممد (  4002م )  " .املعلم كمطور حملتوى الكتب املدرسية  :دراسة تبني الواقع والتطوير من منظور البنائيني " .جملة رسالة اخلليج العريب
 ,الرياض  ,ع ( . ) 35

البكر  ,فهد بن عبدالكرمي ( " . )4001املشكالت اليت تواجه تدريس البالغة يف املرحلة الثانوية كما يراها معلمو اللغة العربية ومقرتحات عالجها " .مجلة كلية التربية
بالمنصورة  ,مصر  ,م  , ) 10 ( 4ص ص .521 - 551
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القاهرة ،ص ص . 50-3

سعد  ،عبداخلالق يوسف ( " . )4004دراسة ملشكالت التعليم اإلبتدائي األزهري بالتطبيق على حمافظة املنوفية" .مستقبل التربية العربية  ،مصر  ,م  , )41 ( 8ص ص
.410 - 401
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السعدان  ،إبراهيم بن عبداهلل ( 4004م )  " .مشكالت تدريس الرتبية اإلسالمية يف إندونيسيا  :دراسة مسحية آلراء معلمي الرتبية اإلسالمية امللتحقني بربنامج التدريب أثناء
اخلدمة مبعهد العلوم اإلسالمية والعربية بإندونيسيا" .مجلة كلية التربية بأسيوط  ،مصر  ,م , ) 4 ( 58ص ص .220 - 200

السعيد ،سعيد حممد (  525ه )  " .املشكالت اليت تواجه معلمي العلوم يف املرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية وعالقتها باجتاهاهتم حنو تدريس العلوم " .املؤمتر
العلمي السادس ( مناهج التعليم بني اإلجيابيات والسلبيات ) ،القاهرة م  ،5اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس .
السليم  ,مالك بنت حممد (  5242هـ)  ".فاعلية منوذج مقرتح لتعليم البنائية يف تنمية ممارسات التدريس البنائي لدى معلمات العلوم وأثرها يف تعديل التصورات البديلة ملفاهيم
التغريات الكيميائية لدى طالبات الصف األول املتوسط مبدينة الرياض "  .جملة جامعة امللك سعود  ,الرياض  ,م  , ) 4 ( 51ص ص . 115-118
السند  ,ملياء عبدالعزيز (  5288هـ )  ".أهم الصعوبات اليت تواجه تدريس مقررات العلوم املطورة باملرحلة املتوسطة من وجهة نظر املعلمات واملشرفات الرتبويات يف مدينة
الرياض "  .رسالة ماجستري  ,كلية الرتبية  ,جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  ,الرياض .

السيد  ،فؤاد البهي (  5318م )  .علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري .القاهرة  ,دار الفكر العريب .

الشافعي ,إبراهيم حممد؛ الكثريي ,راشد؛ وعلي ,سر اخلتم (  .) 5251المنهج المدرسي من منظور جديد .الرياض  ,مكتبة العبيكان .

شحاته ,حسن سيد ( .)4008آفاق تربوية متجددة نحو تطوير التعليم في الوطن العربي بين الواقع والمستقبل .القاهرة ,الدار املصرية اللبنانية.
الشرقاوي  ،أنور (5335م)  " .التعلم  -نظريات وتطبيقات "( .ط ،)2القاهرة ،مكتبة األجنلو املصرية.

الشرهان ،مجال عبدالعزيز (  4000م )  .الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعليم  .الرياض  ,مطابع احلميضي .

الشريف  ,كوثر عبد الرحيم شهاب (  5330م )  " .املشكالت اليت تواجه معلم العلوم يف مرحلة التعليم األساسي" .المجلة التربوية  ,م  ,) 1 ( 5جامعة جنوب الوادي,
كلية الرتبية بسوهاج .
الشعيلي  ،علي بن هويشل (4050م)  " .صعوبات التدريس اإلبداعي لدى معلمي التعليم األساسي بسلطنة عمان" .املؤمتر العلمي ( اكتشاف ورعاية املوهوبني بني الواقع
واملأمول )  ،مصر  ،ص ص .124 - 151
الشهراين  ،عامر عبداهلل سليم ؛ و السعيد  ،سعيد حممد حممد  5331( ،م ) تدريس العلوم في التعليم العام  .الرياض ،جامعة امللك سعود .

الشوارب  ،غسان سالمة (4001م )  " .املشكالت التعليمية يف تدريس العلوم كما يراها معلمو العلوم يف املرحلة األساسية "  .رسالة ماجستري ،كلية لدراسات العليا ،
اجلامعة األردنية  ,عمان .
صاحل  ،إبراهيم عبداللطيف إبراهيم ( 5333م)  " .الصعوبات التعليمية يف تدريس مادة العلوم كما يراها معلمو الصفوف األساسية األربعة األوىل يف حمافظة نابلس "  .كلية
الدراسات العليا  ،جامعة النجاح الوطنية  ،فلسطني .
صباح  ,حممد كايد حسني (  5338م )  ".املشكالت الرتبوية اليت تواجه معلمي العلوم يف املرحلتني األساسية العليا والثانوية يف مدارس مشال فلسطني " رسالة ماجستري غري
منشورة  ,كلية الرتبية الوطنية  ,جامعة النجاح الوطنية  ,نابلس .

عبابنه  ,عبداهلل (5334م) " .املشكالت اليت تعيق تدريس الرياضيات يف الصفوف األساسية الستة األوىل يف جنوب األردن "  .مجلة كلية التربية بأسيوط  ،مصر ,
م , )8(4ص ص .188 - 151

عبداحلميد  ،حممد ( 4001م )  .منظومة التعليم عبر الشبكات  .القاهرة  ,عامل الكتب .
عبدالسالم  ,عبد السالم مصطفى (  4005م )  .االتجاهات الحديثة في تدريس العلوم  .القاهرة  ,دار الفكر العريب.
عبدالعزيز  ،عيد حممد ( 4001م )  ".تطوير برنامج اإلعداد األكادميي ملعلم الفيزياء بكليات الرتبية يف ضوء معايري الرتبية العلمية"  .رسالة دكتوراه غري منشورة  ،لكلية الرتبية
 ،جامعة بين سويف .
العثمان  ,عبدالعزيز بن عبدالرمحن (  5248هـ )  ".معايري مقرتحة حملتوى منهج العلوم يف املرحلة املتوسطة يف اململكة العربية السعودية يف ضوء مطالب الثقافة العلمية " .
رسالة دكتوراه غري منشورة  ,جامعة امللك سعود  ,الرياض .
عجان ،عبدالرمحن أمحد (  5241ه)  .طرائق تدريس العلوم في المرحلة االبتدائية .الرياض  ,مكتبة الرشد  .عدس  ،مصطفى منر ( 4001م )  .استراتيجيات التقويم
الحديث و أدواته  .دار غيداء .
عرام  ،مريفت سليمان عبداهلل (4054م)  ".أثر اسرتاتيجية (  ) K.W.Lيف اكتساب املفاهيم ومهارات التفكري الناقد يف العلوم لدى طالبات الصف السابع األساسي".
رسالة ماجستري  ,اجلامعة اإلسالمية  ,غزة .

العساف  ،صاحل محد ( 5241ه)  .المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية (.ط  ، ) 2الرياض  ,العبيكان للنشر .
العقيل  ,فهد ناصر (  5248ه)  " .معاجلات مهمة لتطوير كتاب العلوم "  .وزارة الرتبية والتعليم  ,الرياض .
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العنزي  ،جاسر جريد هالل (5242ه)  " .معوقات تنفيذ أنشطة العلوم باملرحلة االبتدائية للبنني" .رسالة ماجستري ،كلية الرتبية  ،جامعة أم القرى  ،مكة املكرمة .
العنزي  ،اليف بن عويد بن سامل (5280ه)  " .مشكالت تدريس مقرر العلوم يف الصفوف األولية من املرحلة االبتدائية من وجهة نظر معلمي هذه املرحلة يف مدينة عرعر" .
رسالة ماجستري  ،كلية الرتبية  ،جامعة أم القرى  ،مكة املكرمة .
عوض  ،فايزة السيد (5280ه)  .مداخل واجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية والرتبية اإلسالمية (د.ن).
غنيم  ,صافيناز علي (  5245هـ )  " .تقومي منهج على األحياء باملرحلة الثانوية للبنات يف ضوء متطلبات الرتبية العلمية يف جمال علم األحياء للقرن احلادي والعشرين " .
رسالة دكتوراه غري منشورة ,كلية الرتبية  ,جامعة أم القرى  ,مكة املكرمة .
الغياض  ،راشد غياض ( 5241ه )  .تطوير مناهج العلوم في ضوء االتجاهات العالمية الحديثة ( رؤية مستقبلية)  .بريوت  ,دار عامل الكتب.

فاسكز  ،جو آن ( 4055م )".دورة التعلم اخلماسية وحتقيق الثقافة العلمية" .دليل معلم العلوم للمرحلة االبتدائية .الرياض ،ص ص .85 – 43
فتح اهلل  ،مندو عبدالسالم (  4003م )  ".أثر اسرتاتيجية خرائط التفكري القائمة على الدمج يف تنمية التحصيل يف مادة العلوم والتفكري الناقد واالجتاه حنو العمل التعاوين
لدى تالميذ املرحلة املتوسطة يف اململكة العربية السعودية" .رسالة الخليج العربي ,السعودية  ،س  ،80ع  ، 555ص ص . 505 - 18

فتح اهلل  ،مندور عبدالسالم (  5241ه) .تعليم التكنولوجيا في مراحل التعليم العام .الرياض  ,دار الصميعي للنشر والتوزيع .

فرحان ،إسحق وآخرون (5382م)  .تعليم المنهاج التربوي  -أنماط تعليمية معاصرة  .عمان ،دار البشري.

القرشي  ،وليد بن سامل بن خلف اهلل (5285ه) " .تقومي برنامج تدريب املعلمني على سلسلة ماجروهل العاملية للعلوم يف ضوء بعض العوامل من وجهة نظرهم".
قطامي ،يوسف ؛ و قطامي  ،نايفة (5338م)  .نماذج التدريس الصفي( .ط ،)4عمان  ،دار الشروق.

قالدة  ،فؤاد سليمان (5338م)  .استراتيجيات وطرائق التدريس والنماذج التدريسية  .مصر ،طنطا  ,دار املعرفة اجلامعية .
كريشان  ،أسامة مرزوق حممود (4001م)  " .تنفيذ معلمي العلوم السرتاتيجيات جتديدية يف تدريس العلوم والعوامل املؤثرة فيه " رسالة دكتوراه ،كلية الدراسات العليا،
جامعة عمان  ،األردن .
لشوارب  ,غسان سالمة (  5335م )  " .املشكالت التعليمية يف تدريس العلوم كما يراها معلمو العلوم يف املرحلة األساسية "  .رسالة ماجستري  ,كلية الدراسات العليا ,
اجلامعة األردنية  ,عمان .

حمجوب  ،علي كرمي حممد (5338م)  " .املشكالت اليت تواجه تدريس العلوم بالتعليم األساسي من وجهة نظر املوجهني واملعلمني "  .المجلة التربوية  ،مصر ,ع  ,8ص
ص .484 - 483

احمليسن  ,إبراهيم بن عبداهلل (5338م)  " .تدريس العلوم من منظور إسالمي  :الواقع واملشكالت وبعض احللول املقرتحة "  .مجلة جامعة الملك عبد العزيز-العلوم
التربوية  ،-السعودية  ,م  , 55ص ص .405 - 515

احمليسن  ,إبراهيم بن عبداهلل احمليسن ( " . )5338تدريس العلوم من منظور إسالمي  :الواقع واملشكالت وبعض احللول املقرتحة" .مجلة جامعة الملك عبد العزيز -العلوم
التربوية ،-السعودية ,م  , 55ص ص .405 - 515
املشاري  ,عبدالعزيز بن عبداهلل ; بلعوص  ,عبدالرمحن بن حممد (4001م) " .أهم مشكالت تدريس اللغة اإلجنليزية لطالب املرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمني واملشرفني
الرتبويني "  .رسالة الخليج العربي  ،السعودية  ,س  ,41ع  ,38ص ص .510 – 511

املطريف  ,غازي بن صالح (  5248هـ)  " .أثر استخدام منوذج التعليم البنائي يف تدريس العلوم على التحصيل واالجتاه حنو املادة لدى طالب الصف الثالث متوسط " .
رسالة دكتوراه  ,جامعة أم القرى  ,مكة املكرمة .
معيض ,سعيد "منهجا العلوم والرياضيات اجلديدين ,التطوير زادمها حشوا واملوضوعات أطول من زمن احلصة وأسابيع الفصل الدراسي"  .صحيفة الرياض ,الرياض ,ع
 40 ,51515حمرم 5285 ,هـ.
املومين  ،جهاد (  4004م)  .واقع العمل المخبري في تدريس علوم الصف التاسع األساسي في مدارس محافظة عجلون  .إربد  ,جامعة الريموك .
ناصر إبراهيم ( 4005م)  .فلسفات التربية  .عمان  ,األردن  ,دار وائل للطباعة والنشر .
نشوان  ،يعقوب حسني ( 4005م )  .الجديد في تعليم العلوم  .عمان  ,دار الفرقان.

نشوان ،يعقوب ،وجربان  ،وحيد (4008م)  .أساليب تدريس العلوم .القاهرة  ،الشركة العربية املتحدة للتسويق و التوريدات.
نور ،عبد املنعم عابدين حممد (5241هـ)  " .نظرية أوزوبل يف التعلم اللفظي ذي املعىن وتطبيقاهتا يف تدريس العلوم" .مجلة مركز البحوث التربوية  ,ع , 1الباحة  ,كلية
املعلمني  ,السعودية .

هاكيت  ،جاي ك .؛ و موير ريتشارد هـ " .أشكال االستقصاء يف العلوم "  .دليل معلم العلوم للمرحلة االبتدائية ،الرياض  ،ص ص . 51 – 3
13

. عمان, دار الفكر,) 3  ( ط. دراسات في المناهج واألساليب العامة.) م5333 (  هشام, صاحل ؛ عليان,هندي

. عمان,  دار املسرية, ) 8 ( ط. أسس بناء المناهج وتنظيماتها. )4008(  حممد أمني,  حلمي أمحد ؛ املفيت, الوكيل
 كلية الرتبية التابعة للرئاسة،  رسالة ماجستري غري منشورة." " مشكالت تدريس مقرر العلوم يف املرحلة االبتدائية للبنات باملدينة املنورة. )ه5240 (  مها عبد اجلبار، اليماين
.  الرياض، العامة لتعليم البنات

: ب – المراجع األجنبية

Anderson,R.D.(6991). Study of curriculum . VolumeI:Finding and conclusion . Studies of Educational Reform . ( ERIC
Documant Reproduction Services No.ED995393 ).
Anthony , Pell ( 3009 ) . Developing Attitudes to Science Education Scales for Use with Primary Teachers , International Journal
of Science Education , vol. 33 , Issue 60 , P 6359 . p 93 . U.k.
Banchi, H.M. (3009) . Learning from the best : Overcoming barriers to reforms-based elementary science teaching .
University of Virginia . Proquest Dissertations and Theses.
Hyung-sook Cho ; Juhu Kim ; Dong Hwa Choi (3009). Early Childhood Teachers Attitudes toward science Teaching : A Scale
Validation Study , Educational Research Quarterly , vol. 5323 , 99-23 .
Isabella , Aaron David ( 3000 ) . The Value of Storytelling in the Science Classroom , Dissertation abstract International – A 10 /
09 , p . 9305 .
Journal of special Education , V 32 n 9 p 390 – 901 Fall 6992 .
Mercer , Cecil,D. and Others . " Implications of Constructivism for Teaching Mathing Math to students with Moderate to Mild
Disabilities .
Newton ,L.R & Rogers , I . (3006) . Teaching Science with ICT . London: Continuum .
Novak , J.D.(6990).Concept Map and Vee Diagrams : Two Metacognitive Tools to Facilitate Meaningful learning . Instructional
Science , 69 : 39 - 33 .
Seda H.Sengul ; Gulcan C.;Hulya G.(3002),"The Primary School Science Teacher ,s Problems in Science Teaching", Journal of
Turkish Science Education , V.3,n.9,December 3002 pp.23-22.
Steel, Marceem ( 3002 ) . Teaching Science to Students with Learning Problems in the Elementary Classroom. University of
North Carolina, Wilmington .
Trowbridge,L.,Bybee,R. and Powell, J . ( 3000 ) : Teaching School Science : Strategies for Scientific Literacy. 5 th edition,
New Jersey.

: ج – المراجع اإللكترونية
،"  ) إىل أين نتجه ؟TIMSS -  حلقة نقاش "االختبارات الدولية يف الرياضيات والعلوم ( التمس. ) 5280 ( ، مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات
. هـ5284 / 54 / 40  تاريخ الدخولhttp://ecsme.ksu.edu.sa/index.cfm?method=home.con&ContentID=303 متاح على
 تاريخ الدخولhttp://www.ord.com.sa/project-SMD.asp  متاح على,  مشروع تطوير مناهج العلوم و الرياضيات. ) 4008 ( , شركة العبيكان لألحباث والتطوير
هـ5284 /54 / 58

) أداة الدراسة ( االستبانة
 معلومات أساسية

:أخي المعلم هذه معلومات أساسية أرجو تعبئتها

.......................................... : )  االسم ( اختياري.......... :  اذكره,  آخر
 غير تربوي
 ماجستير
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: التخصص-

 علوم

:  نوع المؤهل العلمي-

 تربوي

:  المؤهل العلمي-

 بكالوريوس

 دبلوم

 -سنوات الخبرة ( الخدمة ) :

 11 – 5 سنوات

 أقل من5سنوات

 11 سنوات فأكثر

 هل التحقت بدورات تدريبية في مجال مناهج العلوم المطورة : نعم

 ال

شاكرا لكم حسن تعاونكم

جعل اهلل ذلك في ميزان حسناتكم

المحور

تمثل مشكلة بدرجة
كبيرة متوسطة قليلة

المحور األول :المشكالت المتعلقة بالتلميذ

م

المشـــــــــــــــــــــــــكلة

6

ضعف متابعة أولياء األمور ألبنائهم دراسيا ً .

3
9
2
3
1
5

تدني مهارة القراءة والكتابة لدى بعض التالميذ .
تدني مستوى التحصيل الدراسي في العلوم لدى بعض التالميذ .
تركيز التالميذ على الحفظ أكثر من الفهم في دروس العلوم .
كثرة تغيب بعض الطالب عن حصص العلوم .
عزوف بعض التالميذ عن المشاركة في األنشطة العلمية .
ضعف الدافعية للتعلم لدى بعض التالميذ .

* مشكالت أخرى ترى إضافتها :
.....................................................................................
.....................................................................................
2

ضعف إعداد المعلم مهنيا ً لتدريس العلوم .

المحور الثاني  :المشكالت المتعلقة بالمعلم

ضعف فاعلية البرامج التدريبية المقدمة للمعلم حول مناهج
9
العلوم المطورة.
 60ضعف اهتمام بعض المعلمين بتطوير أنفسهم مهنياً
 66زيادة النصاب التدريسي للمعلم .
 63تدريس المعلم لمواد أخرى غير تخصصه .
 69قلة معرفة المعلم بخصائص النمو المختلفة للتالميذ .
 62تمسك المعلم بالطرق التقليدية في التدريس.
 63تدني مستوى األداء المهني لدى بعض المعلمين .
 61ضعف كفاءة المعلم في تصميم وبناء األنشطة العلمية .
 65قلة استخدام المعلم للوسائل التعليمية.
عدم وضوح الفلسفة العامة التي تنطلق منها المناهج المطورة
62
في أذهان المعلمين .
* مشكالت أخرى ترى إضافتها :
.....................................................................................
.....................................................................................
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المحور الثالث  :المشكالت المتعلقة باألهداف التعليمية

 69أهداف المناهج المطورة غير واضحة .
 30أهداف المناهج المطورة غير قابلة للتحقيق .
 36أهداف المناهج المطورة ال تتسق مع محتواها .
أهداف المناهج المطورة ال تتناسب مع إمكانات وقدرات
33
التالميذ.
 39أهداف المناهج ال تتناسب مع اإلمكانات المدرسية .
 32عدم شمول األهداف لجميع نواحي التعلم .
 33ضعف ارتباط أهداف مناهج العلوم المطورة بطبيعة المجتمع .
 31ضعف قدرة المعلم على صياغة أهداف درسه جيدا .
ضعف قدرة المعلم على ربط أهداف المنهج الذي يدرسه
35
بأهداف المرحلة التي يوجد فيها .
* مشكالت أخرى ترى إضافتها :
.....................................................................................
.....................................................................................
 32المحتوى ال يتناسب مع الزمن المخصص لتدريسه .

المحور الرابع  :المشكالت المتعلقة بالمحتوى
المحور الخامس :المشكالت المتعلقة بالوسائل التعليمية

 39موضوعات المحتوى ال ترتبط بواقع التالميذ .
بعض موضوعات المحتوى ال تتناسب مع مستويات نضج
90
النمو المعرفي التالميذ .
بعض موضوعات المحتوى ال تتسق مع أهداف تدريس العلوم
96
في المرحلة االبتدائية .
 93ضعف مواءمة المحتوى بما يناسب البيئة المحلية .
 99المحتوى ال يبرز قدرة الخالق فيما صنع و أبدع .
 92المحتوى ال يبرز جهود العلماء المسلمين في مجال العلوم .
 93أساليب عرض المحتوى ال تراعي الفروق الفردية بين التالميذ.
 91وجود بعض المصطلحات العلمية الصعبة على التالميذ .
 95صياغة المحتوى فوق مستوى فهم التالميذ .
* مشكالت أخرى ترى إضافتها :
.....................................................................................
.....................................................................................
 92ضعف توافر الوسائل التعليمية الالزمة للمناهج المطورة .
ضعف التعاون بين المدرسة وقسم التجهيزات المدرسية بإدارة
99
التعليم في مجال الوسائل التعليمية .
 20قلة الخامات الالزمة إلعداد الوسائل التعليمية .
 26بعض الوسائل التعليمية المتوافرة غير صالحة لالستخدام .
 23قلة وجود لوحات إيضاح كافية .
 29قلة وجود نماذج ومجسمات كافية.
 22ضعف تعاون أمين مصادر التعلم مع المعلم .
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تابع المحور الخامس

قلة وجود الدورات التدريبية لتدريب المعلم على التعامل مع
23
الوسائل التعليمية .
ضعف قدرة المعلم على إعداد وسائل تعليمية بديلة من خامات
21
البيئة .
* مشكالت أخرى ترى إضافتها :
.....................................................................................
.....................................................................................

المحور السادس :المشكالت المتعلقة بمعامل العلوم المحور السابع  :المشكالت المتعلقة بالتقويم

الزمن المخصص للدرس ال يتناسب مع زمن تنفيذ التجارب
25
العملية .
 22عدم وجود معمل علوم بالمدرسة .
 29ضعف تجهيزات معمل العلوم في المدرسة .
 30ضيق مساحة المعمل بالنسبة لعدد التالميذ .
 36عدم وجود محضر مختبر في المدارس االبتدائية .
 33قلة وسائل السالمة في معمل العلوم .
* مشكالت أخرى ترى إضافتها :
.....................................................................................
.....................................................................................
 39آلية التقويم غير واضحة لدى بعض المعلمين .
 32اهتمام التقويم بالجانب التشخيصي دون الجانب العالجي .
 33ضعف االهتمام بتقويم الجانب العملي .
 31عدم وضع خطط عالجية للتالميذ الضعفاء من قبل المعلم .
 35التقويم يأخذ وقتا كبيرا من وقت الدرس .
ضعف قدرة المعلمين على إعداد أدوات تقويم تتناسب مع
32
متطلبات منهج العلوم المطور .
* مشكالت أخرى ترى إضافتها :
.....................................................................................
.....................................................................................

المحور الثامن  :المشكالت المتعلقة بدليل المعلم

39
10
16
13
19

عدم تقديم مقترحات لبيان كيفية استخدام دليل المعلم وكتاب
الطالب.
الدليل ال يرشد المعلم إلى توظيف المعرفة في حياة الطالب
وحياة المجتمع .
الدليل ال يوضح منطلقات المنهج المطور
الدليل ال يحتوي على أنشطة إضافية بمستويات متدرجة في
الصعوبة .
غموض بعض الجوانب في دليل المعلم ذات الصلة باألنشطة .
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ال تمثل
مشكلة

تابع المحور الثامن

 12الدليل ال يرشد المعلم على وسائل تعليمية بديلة .
 13الدليل ال يقدم نماذج كافية إلعداد أدوات تقويم المنهج .
 11الدليل ال يقدم نماذج كافية لكيفية تدريس موضوعات المنهج .
 15الدليل ال يحتوي على مصادر معرفة إضافية كافية .
* مشكالت أخرى ترى إضافتها :
...............................................................................................................
..............................................................................................................

في ضوء ما سبق  ،فضال ما هي مقترحاتك لحل تلك المشكالت :

 -6التلميذ
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

 -3المعلم
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

 -9األهداف التعليمية
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

 -2المحتوى
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

 -3الوسائل التعليمية
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

 -1معامل العلوم
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

 -5التقويم
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

 -2دليل المعلم
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

شاكرا لكم حسن تعاونكم
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