
الُعلوِم  َتعليم  ُمشكالُت  واَقع  َتقوْيم 
ِمن  َشروَرة  ُمحافظِة  ِة في  االبتدائيَّ ِبالمرحلِة 

ُوجَهِة َنظِر ُمعلِِّمي الُعُلوِم

هذال بن عبيد عياد الفهيدي

ُأستاُذ املَناهِج َوطرِق َتدريِس الُعلوِم امُلساِعُد

ُكليَّة الُعُلوِم واآلداِب ِبشرورة
َجاِمعُة َنراَن
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ِة  َتقوْيم واَقع ُمشكالُت َتعليم الُعلوِم ِبالمرحلِة االبتدائيَّ
في ُمحافظِة َشروَرة ِمن ُوجَهِة َنظِر ُمعلِِّمي الُعُلوِم

هذال بن عبيد عياد الفهيدي
امللخص

رَحلــِة االبِتدائِيَّــِة يف حُماَفظــِة شــرورة ِمــن ُوجَهــِة 
َ
َهــَدَف الَبحــث إىَل تقــومي واقــع ُمشــِكالِت َتعليــم الُعلُــوِم اِبمل

، َوَتَكوَّنَــْت َعيِّنــُة البحــث ِمــن مَجيِعُمَعلِّمــي الُعلــوِم  ســِحيَّ
َ
نهــَج الَوصِفــيَّ امل

َ
َنظَــِر ُمعلِِّمــي الُعلــوِم، واســَتخَدم امل

ــُد ِمــن ِصدِقَهــا  رَحلــِة االبِتدائِيَّــِة يف حُماَفظــِة شــرورة وََكاَن َعدُدُهــم )29( ُمَعلِّمــاً. وصممــت اســِتَبانًَة َومَتَّ التَّأكُّ
َ
اِبمل

َوثـََباهِتــا، َوِمــن مَثَّ طبقــت علَــى َعيِّنــِة البحــث، وَكان مــن أبــرز نتائجهــا أن املشــكالت الــي تواجــه تعليــم العلــوم 
نســي 89.75٪(،  مبتوســط  أي  مــن )4  ــِط )3.59(  مبَُتوسِّ لِلُمَعلِّــِم  التَّدرِيســيِّ  العِــبِء  متثلــت يف: زايدُة 
ــِط )3.38 مــن 4( أي مبتوســط نســي )٪84.5(، َوَعــَدُم اهِتَمــاِم  مــٍة لِلُمَعلِّــِم مبُتـََوسِّ َوَعــَدُم ُوُجــوِد َحَواِفــَز ُمَقدَّ
َعلِّــِم 

ُ
ــٍط بـََلــَغ )3.38 مــن4( أي مبتوســط نســي )٪84.5(، َوَعــَدُم اســِتقرَاِر امل َعلِّــِم بَِتطِويــِر َذاتِــِه ِمَهِنيَّــاً مبُتـََوسِّ

ُ
امل

ــِط قَــدرُُه )3.31 مــن )4 أي مبتوســط نســي )٪82.75(، وتَــديّنِ َمَهــاراِت الِقــراَءِة َوالِكَتابــِة  نطقــِة مبتوسِّ
َ
اِبمل

ــٍط بـَلَــَغ )3.59 مــن 4( أي مبتوســط نســي )89.75٪( َوزاَِيَدُة َعــَدِد التَّالِميــِذ يف الَفصــِل  لِلتَّالِميــِذ مبُتـََوسِّ
ــِط  مبُتـََوسِّ لِلتِّلِميــِذ  اأُلســرِة  ُمَتابَعــِة  َوَضعــُف  نســي ))87٪،  مبتوســط  أي  ــِط )3.48مــن 4(  مبَُتوسِّ الَواِحــِد 
ــِط )3.31  ََكِبــٌر اِبلنِّســبِة ِلَزمــِن ِدراســِتِه مبَُتوسِّ حَتــوى 

ُ
)3.45 مــن4( أي مبتوســط نســي ))٪86.25، وَكــم امل

ــِط  صطلَحــاِت الِعلِميَّــِة الصَّعبــِة علَــى التَّالِميــِذ مبُتـََوسِّ
َ
مــن4( أي مبتوســط نســي ))٪82.75، َوُوُجــوُد بَعــِض امل

ســَتخَدمِة ال ُتســاعد علــى يف تنميــة املهــارات 
ُ
)3.28مــن4( أي مبتوســط نســي )82٪(، َوطُــرُق التَّدرِيــِس امل

العمليــة لــدى التالميــذ )3.24 مــن 4(، أي مبتوســط نســي )81٪(، وعــدم توفــر صيانــة مســتمرة للوســائل 
التعلميــة املوجــودة )3.52مــن 4( أي مبتوســط نســي )٪88(، َوعــدُم وضــوِح دوِر األســرِة يف عمليَّــِة التَّقــومِي 
)3.48مــن 4( أي مبتوســط نســي )87٪(، َوعــدُم ُوضــوِح آليَّــِة التَّقــومِي املســتمرِّ للُمَعلِّمــَن )3.45مــن4(

أي مبتوســط نســي )٪86.25(، وبلغــت احملصلــة التقومييــة العامــة للمشــكالت الــي تواجــه تعليــم العلــوم 
ِة توصيــاٍت مــن  )3.09مــن4( أي مبتوســط نســي )٪77.3(، َويف َضــوِء هــِذِه الَّنتائــِج أَوَصــى الباِحــُث بعــدَّ
ــُز لاللتحــاِق ابلرامــِج التطويريَّــِة، َوافتتَــاُح أَقســاٍم  أمهِّهــا: العنايــة ابلتطويــِر املهــيِّ ملعلِّمــي العلــوِم، َوتقــدمُي مــا حُيفِّ
ســَتوى 

ُ
امل ُمنخفِضــي  التَّالميــِذ  الُعلــوِم، وِإحلــاُق  ِلمناهــج  ُمعلِّمــَن  لِتخريــِج  الُعلــوِم اآلداِب بشــرورة  يف كليَّــِة 

ســَتِمرِّ.
ُ
اِبلقــراَءِة َوالكتابــِة مبَجموعــات َتقويــٍة، َوإعــادُة النَّظــِر يف آليَّــِة َتطبيــِق التَّقــومِي امل

رَحلُة االبِتدائِيَُّة.
َ
الَكلماُت امِلفَتاِحيَُّة: تقومي، ُمشكالُت تعليم الُعلوِم، معلِّمو الُعُلوِم، امل
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Abstract

The study aimed to evaluate current problems of teaching 
science in the Elementary Stage in SharurahGovernate from the 
perspectives of teachers of science. The researcher used descriptive 
survey approach where the sample consisted of all the teachers of 
science in Sharurah populated for 29. To achieve the goal of the 
study، the researcher designed a questionnaire، assured its validity 
and stability and applied it. The following results were shown:

- High teaching load of the teacher scored 3.59 with a mean of 
89.75%.

- Lack of encouragement to the teacher scored 3.38 with a mean 
of 84.5%.

- The teacher doesn’t improve his professional skill with a mean 
of 3.38; that’s 84.5%.

- Teachers are not staying long in the region scored 3.31 with a 
mean of 82.75.

- Students with low skills in reading and writing scored 3.59 with 
a mean of 89.75%.
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- Large number of students in classes scored a mean of 3.48 with 
a mean of 87%.

- Families are not taking care of their children’s education with a 
mean of 3.45 which means 86.25%.

- Large scientific content compared to allotted time with a mean of 
3.31 with a percentage of 82.75.

- Having some difficult scientific term scored 3.28 with a mean of 
82%.

- Used teaching methods do not improve practical skills of students 
with a mean of 3.24 which equals 81%.

- Lack of maintenance for available teaching aids scored 3.52 with 
a mean of 88%.

- Lack of clarity for the families’ role in the evaluation process 
scored 3.48 with a percentage of 87%.

- The process of ongoing evaluation is not clear for the teachers. 
This scored a mean of 3.45 with a percentage of 86.25

- The total evaluation of the problems facing teaching science 
scored 3.09 out of 4 with a percentage of 77.3%.

- In the light of these results، the researcher recommended the 
following:

- Having more attention to the professional growth of the teachers 
of science.

- Giving more stimulation to the teachers to join programs which 
develop their performance.
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- Having more academic departments in the faculty of sciences 
and arts in Sharurah to qualify teachers of science.

- Giving extra lessons to students low-skilled in reading and 
writing to improve their skills.

- Revising the process of ongoing evaluation.

Key words: evaluation، problems of teaching science، science 
teachers، elementary stage
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مُة اُلمَقدِّ
ــزداُد املعــارُف بشــكٍل ســريٍع  إنَّ عمليَّــَة التَّدريــِس تـََتطــوَُّر ِبشــكٍل دائِــٍم مــَع تطــوُِّر هــذا العصــِر؛ حيــُث َت
، َواِبلتَّــايل تـََتطــوَُّر َمناِهــُج الُعلُــوِم، َوتَــرُُز بَعــُض  حتــَـَوى الِعلِمــيِّ

ُ
وترتاَكــُم، وكذلــَك طـُـرُق التَّفكــِر، َوَعمِليَّــُة تَنــاُوِل امل

اِت. وهــذا يَتطلَّــُب ُمراجعــًة مســتمرًَّة ِلعمِليَّــِة  تغَــرِّ
ُ
شــِكالِت، الــي تواجــه تعليــم َمناِهــُج الُعلُــوِم  يف ِظــلِّ هــِذِه امل

ُ
امل

، الَّــِذي  اِت؛ ِمــن َأجــِل الُوُصــوِل اِبلطالــب ِإىَل َدرجــٍة عالِيَّــٍة ِمــن التَّحصيــل الِعلِمــيِّ التَّدريــِس؛ لِتواِكــَب هــِذِه التَّغــرُّ
جَتمعــاِت.

ُ
يعتــر مــن األســس املهمــة يف َتطــوُِّر َوازِدهــاُر َحيــاِة امل

، يَنبِغــي عَلــى مَجيــِع األَفــراِد امِتــالُك َأساِســيَّاِت الثَّقافَــِة  ِم الِعلِمــيِّ َوالتِّكُنوُلوِجــيِّ َوَمــَع َتَســارُِع َعَجلــِة التَّقــدُّ
الَعصــِر. اِت  َتغــرُّ َوُمواكبــِة  احلَيــاِة  َمــَع  التَّكيُّــِف  ِمــن  نُــوا  لَِيتَمكَّ الِعلــِم،  َمَهــاراِت  بَعــِض  َواكِتســاُب  الِعلِميَّــِة، 

)عليــان،2010(.

َناِهــَج، َوَعَقــَدِت الَعديــَد ِمــن 
َ
َوهِلــذا فـََقــد َســَعْت َأغلَــُب ُدَوُل الَعــاملِِ إىَل َتطويــِر َتدريــِس الُعلُــوِم، َفطَــوََّرْت امل

ــعوِديَُّة، َوالَّــِي َســَعْت َومــا تــَـزَاُل َتســَعى ِإىَل َتطِويــِر  ملكــُة الَعربِيَّــُة السُّ
َ
ؤمَتــراِت َوالنَّــدَواِت، َوِمــن تِلــَك الــدُّوِل امل

ُ
امل

َتدرِيــِس الُعلُــوِم ِمــن ِخــالِل َتطِويــِر َمَناِهــِج الُعلــوِم لِلمرحلــِة االبِتدائِيَّــِة، َوَتطويــِر بَراِمــِج ِإعــداِد ُمعلِّــِم الُعلُــوِم، 
صــٍة، َتدعــُم  ؤمَتــراِت، َوَعقــِد النَّــدواِت َوَحلَقــاِت النَِّقــاِش، َوَدعــِم الُبُحــوِث، َوِإنَشــاِء َمراِكــَز ُمتَخصِّ

ُ
َوِإقامــِة امل

لــِك 
َ
عمليَّــَة َتطويــِر َتدريــِس الُعلُــوِم، ِمثــُل: َمركــُز التَّميُّــِز الَبحثِــيُّ يف َتطويــِر الُعلُــوِم َوالّرايِضيــاِت، التَّابِــِع جِلَاِمعــِة امل

ُســعود.

نُشــوِد ِمــن َعمِليَّــِة َتدريــِس الُعلُــوِم، َوَمعرفــُة َمــدى َجــدوى 
َ
َوِلكــي يَتِــمَّ التَّطويــُر َوالوُصــوُل إىَل اهلَــَدِف امل

ِمنــُه، يتطلَّــُب ذلــك ِإجــرَاَء ِدرَاســاٍت، تُلِقــي الضَّــوَء علَــى  َرجــوََّة 
َتدريــِس الُعلــوِم، َوَهــل حقَّــَق اأَلهــداَف امل

ســُؤولِة.
َ
ناســبِة هَلـَـا ِمــن ِقبَــِل اجِلَهــاِت التَّعِلِيميَّــِة امل

ُ
شــِكالِت، الَّــِي يُواِجُهَهــا َتدريــُس الُعلُــوِم ؛ إِلجيــاِد احلُلــوِل امل

ُ
امل

ــي ُمشــكالِت َتدريــِس الُعلُــوِم  َوهِلـَـذا فـََقــد أَوَصــِت الَعديــُد ِمــن الدِّراَســاِت ِبَضــُرورِة ِإجــراِء ِدراَســاٍت لَِتقصِّ
الســعيد  َوِدراســُة   ،)2013( الشــمراين  وِدراســُة   ،)2012( الغامــدي  ِدراســُة  َوِمنَهــا  االبِتدائِيَّــِة،  رَحلــِة 

َ
اِبمل

نعقــُد يف رِحــاِب جامعــِة امللــِك 
ُ
بَويَـّـِة َوالنَّفســيَِّة امل ــَنويُّ الثَّالِــُث لِلُعلــوِم الرتَّ )2013(، َوقَــد أَوَصــى اللَِّقــاُء السَّ

َهــارَاِت اأَلساِســيَِّة لَــَدى التَّالِميــِذ( ِبَضــرورِة ِإجــراِء 
َ
ســعود حَتــَت ُعنــواِن )التَّعليــُم االبِتدائِــيُّ َوَدورُُه يف تَنِميــِة امل

بَويَـّـِة يف التَّعليــِم االبِتدائِــيِّ )وزارة املعــارف، 1414(. شــِكالِت الرتَّ
ُ
ِدراَســاٍت لَِتشــِخيِص امل

َأنَّ  اعِتبَــاِر  إىَل  عُلومــاِت 
َ
امل نَقــَل  تـََتَخطَــى  لِلُعلُــوِم  الَفعَّــاِل  التَّدريــِس  إىَل أنَّ عمليَّــَة  الدِّراســاُت  َوُتشــُر 

علِّــِم 
ُ
بــُذوِل ِمــن امل

َ
شــتـََرِك، امل

ُ
َعمليَّــَة التَّدريــِس الَغايــُة ِمنَهــا َتعِليــُم التَّالِميــِذ َمــادََّة الُعلُــوِم ِمــن ِخــالِل اجلُهــِد امل

َوالطَّالِــب، وََكذلِــَك الرتَِّكيــُز يف هــِذِه الَعمِليَّــِة َيُكــوُن عَلــى األَفــكاِر الِعلِميَّــِة اأَلساِســيَِّة ِمــن ِخــالِل االســِتقَصاِء، 
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َتعلمــَن، واســتخداِم 
ُ
جَتمــِع، َوُمراعــاِة ظُــروِف امل

ُ
حتـَــَوى اِبهِتمامــاِت الطَّلبــِة َوامل

ُ
شــِكالِت، وَربــِط امل

ُ
َوحــلِّ امل

تعلِّمِن عَلى تَنشيِط التَّفكِر، َوتـََوقُِّع ِإجنازَاٍت َكبرٍة لِلتَّعلُِّم )عليان، 2010(.
ُ
اسرتاتِيجيَّاٍت تدريسيٍَّة، ُتساِعُد امل

إنَّ النَّظــرَة إىَل الِعلــِم اِبعِتبــارِِه َمــادًَّة َوَطريقــَة ِهــَي النَّظــرُة الُفضلَــى لَِتحديــِد َمفُهــوِم الِعلــِم؛ لَِتأثِــِر هــِذِه 
ِة َجوانِــَب، َوِهــَي: )النجــدي وراشــد وعبداهلــادي، 2002(. النَّظــرِة علَــى َتدريــِس الُعلــوِم ِمــن ِعــدَّ

عُلومــاِت، َوَتدرِيبِهــم علَــى 
َ
1- َأهــداُف َتدريــِس الُعلُــوِم؛ َحيــُث َتُكــوُن اأَلهــداُف َشــاِملًة إِلكســاِب الطُّــالِب امل

َصاحبــِة هِلــِذِه الطَّريقــِة.
ُ
الطَّريقــِة الِعلميَّــِة للتَّفكــِر، َوِإكَســاهِبِم النَّواِحــي السُّــلوِكيَِّة، امل

بيــُة الَعلميَّــُة لِلطــالِب؛  نهــِج، فـََيصبــُح ُمشــَتماًل علَــى مَجيــِع اخلُــراِت، الَـّـِي تـَُقدُِّمَهــا الرتَّ
َ
ــا تُؤثِّــُر علَــى امل 2- أهنَّ

خَتِلفــِة.
ُ
هِبَــدِف تَنِميــِة َجوانِِبِهــم امل

ــًة إبِِجيابِيَّــِة الطَّالِــِب َوَنشــاِطِه َوُمَشــارَكِتِه يف  ــا تُؤثِّــُر عَلــى طُــرِق التَّدريــِس، فـَُتصبــُح طُــرُق التَّدريــِس ُمهتمَّ 3- أهنَّ
الَعَمِليَّــِة التَّعِليِميَّــِة، َوهَتتَــمُّ بَِتدرِيــِب الطُّــالِب علَــى التَّعلُّــِم أِبَنفِســِهم، َوالتَّعلُّــِم عــن َطريــِق االكِتَشــاِف، َواســِتخداِم 

شــِكالِت.
ُ
ُأســلوِب َحــلِّ امل

ا تُؤثُِّر عَلى َأسالِيِب التَّقِومِي؛ ِإذ ُيصِبُح أَداًة ِلَمعرَفِة َمَدى ما حَتَقُِّق ِمن َأهَداٍف. 4- أهنَّ

َأهَداُف َتدريِس الُعُلوِم يف املَرحلِة االبِتدائِيَِّة يف املَملكِة الَعربِيَِّة السُُّعوِديَِّة:
)عجان، 1427نقاًل عن وزارة الرتبية والتعليم السعودية(

1-َ رِســيُخ ِإميــاِن التِّلميــِذ اِبهلِل- ُســبحانَُه َوتـََعــاىَل-، َوَتعرِيُفــُه بَِبديــِع ُصنــِع هللِا َوَروعــِة مــا يف الَكــوِن ِمــن مَجــاٍل 
َوِدقَّــٍة َوتَنســيٍق، تَــدلُّ عَلــى قُــدرِة َوَعظمــِة اخلَالِــِق- عــزَّ َوَجــلَّ.

فاِهيــِم الِعلميَّــِة، الَّــِي ُتســاِعُدُه علَــى َفهــِم َوَتفِســِر الظَّواِهــِر، 
َ
ناِســِب ِمــن احلََقائِــِق وامل

ُ
2- َتزويــُد التِّلميــِذ اِبلَقــدِر امل

ــُر َحياَتُه، َومُتَكُِّنُه ِمن ُحســِن االســِتفاَدِة ِمنَها. َوِإدراُك ما تُقدُِّمُه الُعلوُم اإلنســانيَُّة ِمن َخَدماٍت تـَُيسِّ

الَحظــِة، َوالتَّنِقيــِب، 
ُ
شــاَهدِة، َوامل

ُ
3- َغــرُس بـُـُذوِر الطَّريَقــِة الِعلِميَّــِة يف نَفــِس التِّلِميــِذ بَِتنِميــِة اجتاهاتِــِه لِلَبحــِث َوامل

ــِق ِمــن ِصحَِّتهــا، َواجلُــرأِة يف التَّســاُؤِل، َومعرفــِة  عُلومــاِت، َوالتَّحقُّ
َ
َقارنَــِة، َواالســِتنَتاِج، َوحَتليــِل امل

ُ
َوالتَّجرِيــِب، َوامل

ُأُصولِــِه َوآدابِــِه، َويف ِإبــداِء الــرَّأي، َوَمعرفــِة ُحــُدوِدِه.

حاَفظــُة 
ُ
ــٍة، َوَتســِخُر الُعلُــوِم يف ِإصالِحهــا، َوَتطويُرهــا، َوامل 4- َمعرفــُة الِبيئــِة، َوَفهــُم مــا َيكتنُفهــا ِمــن َظواِهــَر ُمِهمَّ

عَليَها.
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5- َتوِســيُع آفــاِق التَّالِميــِذ اِبلتَّعــرُِّف علَــى مــا يـََتميَـّــُز بِــِه َوطنـُُهــم ِمــن َمــَوارَِد َوثَــرواٍت طَبيعيَّــٍة، َوَتعرِيُفهــم بِِنعــِم هللِا 
عَليِهــم َوعلَــى ِبالِدِهــم؛ لُِيحِســُنوا اســِتخداَمها، َواالســِتفاَدَة ِمنَهــا.

6- الِعَنايــُة اِبلنَّواِحــي التَّطِبيِقيَّــِة يف الُعلُــوِم، َوَذلِــَك إبِِاتحــِة الُفرَصــِة لِلتَّلِميــِذ لِلِقيــاِم اِبلتَّجــاِرِب َواالخِتبــارَاِت، 
ــُه ِمــن اكِتَســاِب َمَهــاراٍت َيدويَّــٍة، َوُخــُراٍت َعمِليَّــٍة. َومَتكيُن

ــُه  ــُه اِبلــدَّوِر الَّــِذي تَلعُب ــليمَة، َوتَثبيُتهــا، َوَتعريُف ــاداِت السَّ ــُدُه الَع حيَّــِة، َوَتعوي ــُف التَّلميــِذ اِبلَقواِعــِد الصِّ 7- َتعرِي
ــاِة اإِلنســاِن. حــُة اجلَيِّــدُة يف َحي الصِّ

8- َتقديــُر ُجهــوِد الُعلمــاِء املســلمَن، َوإبــراُز َدورِِهــم يف َتطويــِر الِعلــِم، َوَدفــُع َعجلــِة احَلَضــارِة، َوحَتقيــُق َرفَاهيــِة 
ِم الَبشــريَِّة. َوتـََقــدُّ

ــًة،  َم الُعلُــوِم مَثـَـرُة اجلُهــوِد اإلنســانيَِّة عامَّ 9- ااِلهِتمــاُم اِبإِلجَنــازاِت الَعاملِيَّــِة يف َمياديــِن الُعُلــوِم، َوِإظهــاُر َأنَّ تَـَقـــدُّ
ــالِع عَلــى اَتريــِخ الِفكــِر َوالُعلــوِم. َوَتشــجيُع التَّالميــِذ عَلــى االطِّ

راِجــِع، َوَتشــِجيُعُه علَــى 
َ
فيــدِة، َوتعويــُده علَــى اســِتعماِل امل

ُ
10- تَنميــُة حــبِّ التِّلميــِذ لِلمطالعــِة الِعلميَّــِة امل

لــِة مبــا َيدرُســُه، َوَيطَلِّــُع عَليــِه ِمــن الُعلــوِم. الِكتابــِة الِعلميَّــِة، َوعلَــى مُماَرســِة اهلِــوااَيِت َواألَنِشــطِة، َذاِت الصِّ

َوالبـُـدَّ هلــِذِه اأَلهــداِف ِمــن َوســاِئَل تـََتحقَّــُق ِبَواســطَِتها، َوِمــن هــِذِه الَوســاِئِل علَــى َســبيِل املِثــاِل: اشــِتماُل 
ــِة الطِّفــِل ِمــن َحيــُث: التَّغذيــُة، َوالنَّظافَــُة، َوالِوقَايَــُة ِمــن  حيَّــِة الضَّروريَّــِة ِلِصحَّ عُلومــاِت الصِّ

َ
َمناِهــِج الُعلُــوِم علَــى امل

اأَلمــراِض، َواإِلســَعافاِت اأَلوَّلِيَّــِة… اخل.

حيَّــِة، َواســِتخداُم الَوســاِئِل  واقِــِف ِمــن الَواقِــِع يف اكِتَســاِب اخلِــْراِت َواملعُلومــاِت الصِّ
َ
وََكذلِــَك اســِتغالُل امل

َناِســَبِة لِلتَّالِميــِذ 
ُ
ــداِرِس َوالُفُصــوِل مبَجموعــٍة ِمــن الُكتُــِب امل

َ
ِعْينــِة، َوالِقيــاُم بِــزايراٍت َميدانِيَّــٍة، َوَتزويــُد َمكَتبــاِت امل

ُ
امل

ُعُهم علَــى الِقــراَءِة َوالَبحــِث. )احلقيــل، 1420(. رحلــِة، الَّــِي ُتَشــجِّ
َ
يف هــِذِه امل

الحظَــِة يف الصَّــفِّ اأَلوَِّل َوالثَّــاين 
ُ
رحلــِة االبِتدائِيَّــِة اســِتعماُل امل

َ
َوِمــن َوســاِئِل حَتقيــِق هــِذِه اأَلهــداِف يف امل

رحلــِة، 
َ
ــا أَفضــُل َوِســيلٍة يف هــِذِه امل ــاِدِس فـَُتســَتعمُل التجــارُب؛ ألهنَّ َوالثَّالِــِث، أَمَّــا يف الصَّــفِّ الرَّابِــِع َواخلَاِمــِس َوالسَّ

الحظــِة َوالتَّجربــِة، َوَتدرِيبِهــم علَــى َعَمــِل 
َ
َباَشــرَة َعــن َطرِيــِق الَعمــِل َوامل

ُ
ِمــن َأجــِل ِإكَســاِب الطُـّـالِب اخلِــرََة امل

رَحلــِة إىَل اكِتَشــاِف احلََقائِــِق أِبَنُفِســِهم، ُمســَتخِدِمَن 
َ
النََّمــاِذِج ِلَمــا َشــاَهُدوُه؛ َحيــُث مَيِيــُل الطُّــالُب يف هــِذِه امل

الحظَــِة َوالتَّجرِبــِة 
ُ
َباَشــرِة ِلَأشــياِء أَو ُصورِهــا أَو جَترِبَِتهــا. لِــذا علَــى ُمَعلِّــِم الُعلُــوِم َأْن يـُرَكِّــَز علَــى امل

ُ
ُماَلَحظَاهِتِــم امل

َه َتدريَس الُعُلوِم  يدانِيَِّة ما أَمَكَن، وَأْن يـَُوجِّ
َ
ادَِّة، َواالســِتعانَِة ِبَوســاِئِل اإِليضاِح، والّزايراِت امل

َ
يف َتدرِيِســِه هِلِذِه امل

ــَوادِّ اأُلخــَرى. )احلقيــل، 1415(.
َ
َتوِجيهــاً ِإســالِميًّا، َويَرِبطُهــا ِبَغرَِهــا ِمــن امل
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ِة  ِعــدَّ ُمرَاعــاُة  علِّــِم 
ُ
امل الُعلُــوِم علَــى  َتدرِيــِس  َأهــَداُف  حُتَقَّــَق  َأْن  َأجــِل  ِمــن  َوُيِضيــُف عجــان )1427( 

ِمنَهــا: اعِتبَــارَاٍت، 

َ َلُه َأمِهيتـََها، َوفَاِئَدهَتا. 1- َربُط َتدرِيِس الُعُلوِم حِبََياِة التِّلِميِذ َوبِيَئِتِه؛ َحىتَّ يـَتـَبـَنَّ

الَحظَــِة الَعَمِليَّــِة، َوالتَّجرِيــِب، َوِإجــرَاِء الُبُحــوِث 
ُ
ِقيقــِة، َوامل َشــاَهَدِة الدَّ

ُ
2- َأْن تـَُقــوَم َعمِليَّــُة َتدرِيــِس الُعلُــوِم علَــى امل

َوالتَّطِبيَقــاِت الَعَمِليَِّة.

َعلُِّم ُقدوًة لِلتَّالِميِذ َتَصرُّفاً َوُسُلوكاً.
ُ
3- أْن َيُكوَن امل

، َوذِلَك جِبَعِل الِبيَئِة َمعَماًل َكِبراً لِلدِّراسِة. 4- اقرتاُن الطَّرِح النَّظرِيِّ اِبلتَّطِبيِق الِفعِليِّ

َرُجــوَِّة ِمــن 
شــِكالِت الَّــِي تـَُواِجــُه َتدرِيــَس الُعُلــوِم، َوتُؤثِّــُر عَلــى حَتِقيــِق اأَلهــداِف امل

ُ
َوُهَنــاَك الَعديــُد ِمــن امل

ــا أَييت: ــا َم ــوِم َكَمــا َأظَهــَرْت ذلــك الَعديــُد ِمــن الدِّراَســاِت، َوِمنَه َتدريــِس الُعُل

َصيِفــيٍّ  بَراَنَمــٍج  أَتثِــِر  علَــى  التَّعــرُِّف  إىَل  َهدفَــْت  الــي   ،)Wier،1988) وايــر  إليزابيــث  ِدراَســُة 
لِلُمَعلِِّمــَن يف الّتغلُّــِب علَــى ُصُعــوابِت َتدريــِس الُعلُــوِم لِلمرَحلــِة االبِتدائِيَّــِة اِبلــوالايِت املتَّحــدِة اأَلمريكيَّــِة؛ َحيــُث 
عرِفــِة الِعلِميَّــِة َلَديِهــم، ِإَضافَــًة إىَل َتطويــِر مُمَاَرَســاهِتِم 

َ
ِة َشــهٍر، رُكِّــَز ِفيــِه علَــى َتطويــِر امل أَقــاَم هَلـُـم بَراَنجَمــاً ُمكثَّفــاً، ِلُمــدَّ

علِِّمــَن قَبــَل بَــدِء الَراَنَمــِج تـََتَمثَّــل يف َعــَدِم 
ُ
التَّدرِيســيَِّة. َوتـََوصََّلــِت الدِّراســُة إىَل َأنَّ الصُُّعــوابِت الِّــِي َواَجَهــِت امل

حــُدوِد ِمــن الطَّاقِــِم اإِلدارِيِّ 
َ
َصــادِر، وَكذلِــَك الدَّعــِم امل

َ
ــوادِّ َوامل

َ
ِكفايــِة الَوقــِت لِتدرِيــِس الُعلُــوِم، َوالنَّقــِص يف امل

زِمــِة لَِتدرِيــِس الُعلُــوِم. َكَمــا تـََوصَّلَــِت  هــارَاِت َوالثَِّقــِة اِبلنَّفــِس الالَّ
َ
عرفــِة الِعلِميَّــِة َوامل

َ
درســِة، َوَضعــِف امل

َ
َوالَفــِيِّ يف امل

َعلِّمــَن ِمــن الَراَنَمــِج اســِتَفادًة َكِبــرًة؛ َحيــُث َســاَعَدُهم يف َتطويــِر ُقُدرَاهِتِــم التَّدرِيِســيَِّة، 
ُ
الدِّراَســُة إىَل اســِتَفادِة امل

ــاَء التَّدرِيــِس. َوُخُصوَصــاً يف َكيِفيَّــِة التَّدرِيــِس، َوِإداَرِة الصَّــفِّ أَثَن

شــِكالِت الَّــِي تـَُواِجــُه َتدرِيــَس الُعلُــوِم يف التَّعِليــِم اأَلساِســيِّ مبُحافظــِة 
ُ
أَمَّــا حمجــوب )1988م( فَــَدرَس امل

َعــْت بـَيَــااَنُت الدِّراســِة ِمــن جَمُموعــٍة ِمــن ُمَعلِِّمــي  َعلِِّمــَن. َومجُِ
ُ
ِهــَن َوامل َوجِّ

ُ
ســوهاج يف ِمصــَر ِمــن ُوجهــِة َنظَــِر امل

، َوطُــُرُق التَّدرِيــِس  َــَوى الِعلِمــيُّ حتـ
ُ
ــِة حَمَــاِوَر، ِهــَي: اأَلهــداُف، َوامل ــوِم اِبســِتخَداِم اســِتبانٍة، تَتكــوَُّن ِمــن مَثانِي الُعُل

رتَِبطَــُة ِبَعمِليَّــِة 
ُ
َتاحــُة، َوالنَّواِحــي اإِلدارِيَـّـُة امل

ُ
َادِّيَـّـُة امل

َواألَنِشــطُة التَّعِليِميَّــُة، َوالَوَســاِئُل التَّعِليِميَّــُة، َواإِلمــَكااَنُت امل
حتـَــَوى ال 

ُ
علِّــِم َوَتدريبُــُه أَثنــاَء اخِلدمــِة. َوِمــْن َأَهــمِّ نـََتائِــِج هــِذِه الدِّراســِة َأنَّ امل

ُ
التَّدرِيــِس، َوالتَّقــِومُي، َوِإعــداُد امل

، وأنَّ اأَلهــداَف َغــُر ُمرتَِبطــٍة اِبالمِتحــااَنِت،  يـُرَاِعــي اهِتَماَمــاِت التَّالِميــِذ، َولكنَّــُه يـُرَكِّــُز علَــى التَّسلُســِل الِعلِمــيِّ
َعلِّمــَن عَلــى َتطِويــِر َتدرِيِســِهم، وأنَّ َأهــداَف التَّقــِومِي َغــُر حُمَــدَّدٍة، وأنَّ التَّقــومَي ال 

ُ
ِديريــَن ال ُيَســاِعُدوَن امل

ُ
وأنَّ امل

يــَع َجوانِــِب التَّعلُّــِم. ــاوُل مجَِ يـَتـََن
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ــَداِرِس 
َ
َوَهَدفَــْت ِدراَســُة محامــه )1994( إىَل التَـَّعــرُِّف عَلــى بَعــِض ُمشــِكالِت َتدرِيــِس الُعلُــوِم بـََبعــِض امل

َلْت  مَلكِة الَعربِيَِّة السُّــُعوِديَِّة، َواســَتخَدَمْت اســِتَبانًَة جِلَمِع البـََيااَنِت ِمن َعيِّنٍة مشَِ
َ
االبِتدائِيَِّة يف َمنطَقِة اجلَوِف اِبمل

حتـَــَوى 
ُ
بَِويَـّـَة، َوامل لَــت: اأَلهــَداَف الرتَّ َعلَِّمــَن. َوتـََناَولَــْت أََداتـَُهــا حَمَــاِوَر، مشَِ

ُ
ِب امل َعلِِّمــَن َوالطُـّـالَّ

ُ
جَمُموعــًة ِمــن امل

، َوالطُّــرَق َواألَنِشــطَة، َوالَوســاِئَل التَّعِليِميَّــَة، َواإِلشــرَاَف َوالتَّوِجيــَه، َوالتَّقــِومَي. َوتـََوصَّلَــْت نـََتائِــُج الدِّراســِة  اأَلكاِدميِــيَّ
شِكالِت الَيوِميَِّة 

ُ
حتـََوى ال ُيْسِهُم يف َحلِّ امل

ُ
عُلوَماِت( فقط، وأنَّ امل

َ
َعرِِفيَِّة )امل

ِإىَل َأنَّ اأَلهَداَف هَتَتمُّ اِبلنَّاِحَيِة امل
حتـَــَوى، وأنَّ مثَـّـَة َضعــٌف يف اســِتخَداِم التَّجرِيــِب 

ُ
َعلِّــَم أَِو التِّلِميــَذ ال يشــرتكاِن يف َتطِويــِر امل

ُ
لِلتَّالِميــِذ، وأنَّ امل

َعلِّــِم ُدوَن الطَّالِــِب، وأنَّ ُمَعلِّــَم الُعلُــوِم ُمطَالَــٌب إِبجَنــاِز 
ُ
ــَه يَهَتــمُّ بَِتقــِومِي امل َوجِّ

ُ
، َوالرََّحــالِت الِعلِميَّــِة، َوَأنَّ امل الِعلِمــيِّ

حتــَـَوى، وأنَّ التَّقــِومَي يهتــمُّ 
ُ
ــادَِّة الِعلِميَّــِة، وَعــَدُم ارتِبــاِط التَّقــِومِي اِبلطُّــرِق َوالَوســاِئِل َواألَنِشــطِة َوامل

َ
َكــمٍّ َضخــٍم ِمــن امل

. اِبجلَانِــِب التَّشــِخيِصيِّ ُدوَن الِعالِجــيِّ

بَِويَّــِة، الَّــِي تـَُواِجــُه ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم  شــِكالِت الرتَّ
ُ
َوقَــد َهَدفَــْت ِدراَســُة صبــاح )1998( ِإىَل التَّعــرُِّف علَــى امل

نَهــَج الَوصِفــيَّ 
َ
ــِن اأَلَساِســيَِّة الُعَليــا َوالثَّانَِويَّــِة يف َمــداِرِس مَشَــاِل ِفلســِطَن، َوَقــد اســَتخَدَم الَباِحــُث امل رَحَلَت

َ
يف امل

َعلِِّمَن 
ُ
ســِحيَّ يف هِذِه الدِّراســِة، َواســَتخَدَم ااِلســِتَبانََة َكَأداٍة للدِّراســِة، َومَتَّ اخِتياُر َعيَِّنٍة طََبِقيٍَّة َعشــَوائِيٍَّة ِمن امل

َ
امل

ــطاِت  تـََوسِّ
ُ
َعلِّمــاِت بـَلَــَغ َعَدُدهــم 155 ُمَعلًِّمــا َوُمَعلِّمــًة، ويف َعمِليَّــِة التَّحِليــِل اإِلحَصائِــيِّ اســُتخِدَمِت امل

ُ
َوامل

ِة نـََتائِــَج، كاَن أبرُزهــا َعــدَم  احِلَســابِيََّة َوالنِّســَب املَِئويَـّـَة َوحتِليــَل التَـَّبايُــِن األحــاِديَّ، َوتـََوصَّلَــِت الدِّراســُة إىَل ِعــدَّ
ََحِليَّــِة 

ُوُجــوِد ِمنــٍح لِلُمَعلِِّمــَن لَِتطويــِر أَنُفِســِهم، َوَضعــُف االتِّصــاِل َوالتَّعــاُوِن بَــَن ُمَعلِِّمــي الُعُلــوِم َواجلَاِمَعــاِت امل
زِمــِة لَِتعلُّــِم  َفاِهيــِم الّرايِضيَّــِة الالَّ

َ
لَِتزويِدِهــم مبَــا َيســَتِجدُّ يف جَمَــاِل خَتَصُِّصِهــم، َوَضعــُف َخلِفيَّــِة التَّالِميــِذ يف امل

ختــَـَرِ، وََكثــَرة َعــَدِد احِلَصــِص 
ُ
الُعلُــوِم، َوَعــَدُم ُمَتابَعــِة أَولِيَــاِء األُمــوِر أِلَبَنائِِهــم ِدراِســيًّا، َوَعــدُم تـََوفُّــِر اإِلمــَكااَنِت اِبمل

َعلِّــُم.
ُ
الَّــِي يَُدّرُِســها امل

َوَقــد َهَدَفــْت ِدراســُة صــاحل )1999( إىَل حَتِديــِد الصُُّعــواَبِت التَّعِليميَّــِة، الَّــِي تُواِجــُه َتدرِيــَس الُعُلــوِم يف 
َمرَحلــِة التَّعِليــِم اأَلساِســيِّ اأُلوىَل يف حُماَفظــِة انبلــس، َتَكوَّنَــْت َعيَِّنــُة الدِّراســِة ِمــن 131 ُمَعلِّمــاً َوُمَعلِّمــًة، َوبَعــَد 
ــطَاِت احِلَســابِيََّة، َوالنَِّســَب املَِئويَّــَة، َوحَتليــَل التَّبايـُـِن  َتوسِّ

ُ
َتطِبيــِق املِقَيــاِس عَلــى أَفــراِد الَعيِّنــِة، اســَتخَدَم الَباِحــُث امل

اأُلحــاِدَي إِلجــرَاِء التَّحِليــالِت اإِلحَصائِيَّــَة. تـََوصَّلَــِت الدِّراَســُة ِإىَل النَّتائِــِج التَّالِيــِة: تـَتَــوزَُّع ُمعظَــُم الصعــوابت يف 
َعلِّــِم أَثَنــاَء اخِلدَمــِة َومُنـُـوُُّه الــذَّايتُّ، اأَلهــداُف الَعامَّــُة 

ُ
جَمَــاالِت األَنشــَطِة الَعَمليَّــِة الَّــِي حَيَتويَهــا املِنهــاُج، َوَتدرِيــُب امل

ســُؤولَن 
ُ
َدَرِســيَِّة، َويف َضــوِء النَـَّتائِــِج َواســِتنَتاَجاهِتَا، فـََقــد أَوَصــِت الدِّراَســُة امل

َناِهــِج َوالُكتُــِب امل
َ
لَِتدرِيــِس الُعلُــوِم َوامل

َناِســَبَة لِلصُُّعــواَبِت التَّعِلِيميَّــِة، الَـّـِي أَفَرَزتـَْهــا 
ُ
بِيَّــِة َوالتَّعِليــِم َأْن َيَضُعــوا احلُلُــوَل امل َوَأصحــاَب الَقــراِر يف َوزَارِة الرتَّ

َعلِّــِم، 
ُ
تـََعلِّقــِة بَِتدرِيــِب امل

ُ
الدِّراَســُة، َوخِباصَّــٍة تِلــَك الَّــِي تـَتـََعلَّــُق بِتنِفيــِذ األَنشــَطِة الَعمِليَّــِة، الَّــِي حَيَتِويَهــا املِنَهــاُج، َوامل

َتوفِّــرِة يف الِبيئَــِة، 
ُ
ــوادِّ األَّوَّلِيَّــِة امل

َ
َعلُِّمــوَن االســِتَفادَة ِمــن امل

ُ
تـََعلَِّقــِة اِبملِنَهــاِج، َوأَوَصــِت الدِّراَســُة َأْن حُيِســَن امل

ُ
َوتِلــَك امل

ــوا التَّفِكــَر ِعنــَد الطَّلَبــِة.  َوَأْن يَبَتِعــُدوا َعــن َأَســالِيِب التَّلِقــِن، َويـَُنمُّ
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َعلِّمــاِت يف َتدرِيــِس 
ُ
شــِكالِت، الَـّـِي تـَُواِجــُه امل

ُ
أَمَّــا ِدرَاســُة اليمــاين )1999( فـََقــد َهَدفَــْت ِإىَل َمعَرفــِة امل

نَــْت ُمَعلِّمــاِت الُعلُــوِم َوُمشــرِفَاِت الُعلُــوِم َوُمِديــرَاِت  ُنـَــوَّرِة، َوَتَضمَّ
دينــِة امل

َ
ُمَقــرَِّر الُعلُــوِم لِلَمرَحلــِة االبِتدائِيَّــِة يف امل

جِلَمــِع  اســِتَبانَة  َوِلذلِــَك َكانَــْت   ، التَّحِليلِــيَّ الَوصِفــيَّ  نَهــَج 
َ
امل الَباِحثَــُة  اســَتخَدَمِت  َوقَــد  االبِتدائِيَّــِة،  ــَداِرِس 

َ
امل

رَكــَز اأَلوََّل، فُمشــِكالُت 
َ
رتَِبطَــَة ِبَطرائِــِق التَّدرِيــِس احتـَلَّــِت امل

ُ
شــِكالِت امل

ُ
عُلوَمــاِت، َوَأظَهــَرِت النَـَّتائِــُج َأنَّ امل

َ
امل

الَوســاِئِل التَّعِليِميَّــِة، مُثَّ ُمشــِكاَلُت َمعَمــِل الُعلُــوِم، يَِليَهــا ُمشــِكالُت التَّقــِومِي، َوُمشــِكالُت ِصَياَغــِة اأَلهــَداِف 
تِيــِب اأَلِخــِر. رتَِبطَــُة مبُحتـَــَوى الُعلُــوِم حلَّــْت يف الرتَّ

ُ
شــِكالُت امل

ُ
اإِلجرَائِيَّــِة، َوامل

يف  الطَّلبَــَة  تُواِجــُه  الَـّـِي  شــكالِت 
ُ
امل علَــى  التعــرُِّف  إىَل   )Steel،2004) ســتيل  ِدراَســُة  َوَهَدفَــْت 

ســَتوى الدراســيِّ للطُـّـالِب 
ُ
َتعِليــِم َمــادَِّة الُعلُــوِم َداِخــَل الَفصــِل الدِّراِســيِّ لِلَمرحلــِة االبِتدائِيَّــِة، َوأَثَـــرِها علَــى امل

ــدارِس اأَلساِســيَِّة يف 
َ
نَخفــِض، َوَمــادَِّة الُعلُــوِم يف الصُُّفــوِف الدِّراســيَِّة يف التَّعِليــِم الَعــامِّ يف امل

ُ
َذِوي التَّحصيــِل امل

ِواليــِة جورجيــا اأَلمريكيَّــِة؛ َحيــُث مَتَّ َتزويــُد ُمعلِِّمــي االبِتدائِــيِّ ِبَطريقــٍة لِلتَّواُصــِل َمــَع التَّالِميــِذ ِمــن ِخــالِل الَريــِد 
رحلــِة 

َ
علِّــِم َوطَلَبِتــِه، َوَقــد ُأجرِيَــِت الدِّراســُة عَلــى 30 طَالِبــاً ِمــن امل

ُ
اإِللكــرتُوينِّ َواهلَاتِــف؛ لَِتوِطيــِد الَعالَقــِة بَــَن امل

؛ حيــُث  نَهــَج ِشــبَه التَّجرِيــِيِّ
َ
ِفيــِه الَباِحــُث امل ِة َســَنٍة ِدراِســيٍَّة يف ِواليــة جورجيــا، اســَتخَدَم  االبِتدائِيَّــِة، َوِلُمــدَّ

تـََوصَّلِت الدِّراســُة إىَل َأنَّ التَّواُصَل قْد َعِمَل عَلى َتطويِر ُقُدراِت الطََّلبِة، َوَرفِع ُمســتـََوى التَّحصيِل ِبَشــكٍل دالٍّ 
ــِة الدِّراســِة.  ِإحَصائِيَّــاً َلــَدى الطَّلبــِة َعيِّنــ

علِّمــَن يف َتدريــِس 
ُ
شــكالِت الَّــِي تُواِجــُه امل

ُ
أَمَّــا ِدراَســُة العنــزي )2009( فـََقــد َهَدفَــْت إىَل التَّعــرُِّف علَــى امل

ُمَقــرَِّر الُعلــوِم اِبلصُُّفــوِف اأَلوَّلِيَّــِة لِلَمرحلــِة االبِتدائِيَّــِة يف َمدينــِة عرعــر، وَكاَن جُمَتَمــُع الدِّراســِة َعبــارًة َعــن ُمعلِِّمــي 
نهــَج 

َ
الُعلُــوِم يف الصُّفــوِف اأَلوَّلِيَّــِة مبَدينــِة عرعــر، َوطُبَِّقــِت الدِّراســُة عَليِهــم مَجيعــاً، َوقَــد اســَتخدَم الَباحــُث امل

ــطَاِت  توسِّ
ُ
، َومَتَّ اســِتخداُم االســِتبانَِة جِلَمــِع الَبيــااَنِت، َواســَتخَدَمِت الدِّراســُة التَّكــرَارَاِت، َوامل ســِحيَّ

َ
الَوصِفــيَّ امل

احِلســابِيََّة، َوااِلحِنــرَاَف املِعيَــارِيَّ، َواخِتبَــاَر كروســكال واليــس، َواخِتبَــاَر ليفــن، َواخِتبَــاَر )ت(، َوَمَعاِمــَل الفــا 
ــِج يف هــِذِه الدِّراســِة َضعــُف ُمَتابعــِة اأُلســرِة لِلتِّلِميــِذ،  ــَرَز النَـَّتاِئ ــَل ارتِبــاِط برســون. وََكانَــْت أَب كرونبــاخ، َوَمَعاِم
َوَزايدُة َعــَدِد التَّالِميــِذ يف الَفصــِل، َوَضعــُف الِقــراَءِة َوالِكَتابــِة لَــَدى التَّالِميــِذ، وََكذلِــَك زاَِيَدُة الِعــبِء التَّدرِيِســيِّ 
َعرِِفيَّــِة، 

َعلِّمــَن لَِتدريــِس الصُّفــوِف اأَلوَّلِيَّــِة، َوَترِكيــُز اأَلهــداِف عَلــى النَّاِحيــِة امل
ُ
لِلُمَعلِّــِم، َوَضعــُف الرَّغبــِة لَــَدى امل

ســَتجدَّاِت ِبطرائِــِق التَّدريــِس، وِقلَّــُة ُوُجــوِد َدورَاٍت َتدرِيِبيَّــٍة علَــى التَّعاُمــِل َمــَع 
ُ
َعلِِّمــَن علَــى امل

ُ
ــالِع امل َوِقلَّــُة اطِّ

ســَتِمرِّ.
ُ
ــاِء األُُمــوِر يف َعمِليَّــِة التَّقــِومِي امل التِّقِنيَّــاِت التَّعِليِميَّــِة، َوَعــدُم ُوُضــوِح َدوِر أَولَِي

َكَمــا َهَدفَــْت ِدراســة الســعيد واملاضــي )2013( ِإىَل التَّعــرُِّف علَــى ُمشــِكالِت َتدريــِس َمَناهــِج الُعلُــوِم، 
رَحلــِة االبِتدائِيَّــِة، َوُمقرَتحــاِت َحلِّهــا ِمــن ُوجَهــِة َنظَــِر ُمَعلِّمــي الُعلُــوِم مبَنطَقــِة الَقصيــم، َومَتَّ اســِتخداُم 

َ
ُطــوَّرِة يف امل

امل
ســِحيِّ يف هــِذِه الدِّراســِة، ومَتَّ اخِتَيــاُر َعيِّنــٍة َعشــَوائِيٍَّة طََبقيَّــٍة، مُمَثِّلــٍة ِلُمجَتمــِع  الدِّراســِة، 

َ
نهــِج الَوصِفــيِّ امل

َ
امل
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بيَّــِة َوالتَّعِليــِم مبَنطَقــِة القصيــم، َومَتَّ اســِتخداُم التَّكــرَاراِت  رَحلــِة االبِتدائِيَّــِة يف ِإدارَاِت الرتَّ
َ
ِمــن ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم يف امل

، َواخِتَبــاِر )ت(، َواخِتَبــاِر ِشــيفيه، َواخِتَبــاِر )ف(؛  ، َواالحِنــرَاِف املِعَيــارِيِّ ــِط احِلَســايبِّ تـََوسِّ
ُ
َوالنَِّســِب املَِئويَّــِة، َوامل

َعاجَلَــاِت اإِلحَصائِيَّــِة. َوِمــن أَبــرِز النَّتائِــِج الَّــِي تـََوصََّلــْت ِإلَيَهــا الدِّراســُة: َضعــُف ُمَتابَعــِة أَولِيــاِء األُُمــوِر 
ُ
إِلجــراِء امل

أِلَبَنائِِهــم ِدراِســيًّا، وَضَعــُف َمَهــارِة الِقــراَءِة َوالِكَتابــِة لَــَدى بَعــِض التَّالِميــِذ، وزايَدُة النِّصــاِب التَّدرِيِســيِّ لِلُمعلِّــِم، 
ناهــِج 

َ
ــٍة لِلتَّحِقيــِق، وأنَّ َأهــداَف امل نهــِج َغــُر قَابِل

َ
علِّــِم ِلَمــَوادَّ ُأخــَرى َغــَر خَتَصُِّصــِه، وأنَّ َأهــداَف امل

ُ
وَتدرِيــُس امل

حتـَــَوى ال 
ُ
َخصَّــِص لَِتدرِيِســِه، وأنَّ َموُضوعــاُت امل

ُ
حتَــوى ال يـََتناَســُب َمــَع الزَّمــِن امل

ُ
ُطــوَّرِة َغــُر َواضحــٍة، وامل

امل
حتـَــَوى فَــوَق ُمســتـََوى َفهــِم التَّالِميــِذ، وَضعــُف َتوافُــِر الَوســاِئِل التَّعِليِميَّــِة 

ُ
َترتَبِــُط ِبَواقِــِع التَّالِميــِذ، وِصَياَغــُة امل

ِالَوســاِئِل  َدَرِســيَِّة إِبدارِة التَّعِليــِم يف جَمَــال 
دَرســِة َوِقســِم التَّجِهيــزَاِت امل

َ
زِمــِة لِلَمنهــِج، وَضعــُف التَّعــاوِن بَــَن امل الالَّ

َخصَّــُص للــدَّرِس ال يـََتناَســُب َمــَع 
ُ
زِمــِة إِلعــداِد الَوســاِئِل التَّعِليميَّــِة، وأنَّ الزََّمــَن امل التَّعِليِميَّــِة، وِقلَّــُة اخلَاَمــاِت الالَّ

درَســِة، وَضعــُف جَتِهيــزَاِت َمعمــِل الُعلُــوِم يف 
َ
َزمــِن تَنفيــِذ التَّجــاِرِب الِعلِميَّــِة، وَعــَدُم ُوُجــوِد َمعَمــِل ُعلُــوٍم اِبمل

، وأنَّ التَّقــِومَي أَيُخــُذ َوقتــاً َكبِــراً ِمــن  ــداِرِس، واهِتمــاُم التَّقــومِي اِبجلَانِــِب التَّشــِخيِصيِّ ُدوَن اجلَانِــِب الِعالِجــيِّ
َ
امل

َوقــِت الــدَّرِس.

َكَمــا َهَدفَــْت ِدراســُة الشــمراين )2013( إىَل التَّعــرُِّف علَــى ُمشــِكالِت َتدريــِس َمَقــرَِّر الُعلُــوِم لِلصَّــفِّ 
مَلكــِة الَعربِيَّــِة 

َ
بَويُـّـوَن عَليِهــم يف حُمافظــِة اخلَــرِج اِبمل شــرُِفوَن الرتَّ

ُ
اأَلوَِّل االبِتدائِــيِّ كمــا يـَرَاهــا ُمَعلُِّمــو الُعلُــوِم َوامل

بَويِّــَن  شــرفَاِت الرتَّ
ُ
شــرِِفَن َوامل

ُ
ــَل جمتمــع الدراســة َوَعيِّنـَُتهــا مَجيِــَع ُمَعلِّمــي َوُمعلِّمــاِت الُعلُــوِم َوامل السُّــعوديَِّة. َومشَِ

شــِكالُت َذاُت 
ُ
شــِكالِت ِهــَي امل

ُ
حاَفظــِة، َوَعدُدُهــم )200(. َوَأظَهــَرْت نَتائِــُج الدِّراســِة َأنَّ أَبــَرَز امل

ُ
عَليِهــم يف امل

َُقــرَِّر 
عُلومــاِت الِعلِميَّــِة لَــُه. َتدريــُس امل

َ
َقُروئِيَّــِة َوالِكَتابِيَّــِة لِلُمحتــَـَوى، وََكِميَّــِة امل

حتــَـَوى، ِمثــُل: ُمســتـََوى امل
ُ
لَــِة اِبمل الصِّ

، َوَعــَدُم ُوُجــوِد َتدرِيــٍب ُمَناِســٍب لِلُمَعلِّمــَن. َوقَــد أَوَصــى  َعلِّــِم التَّدرِيِســيِّ
ُ
ــِص، وََكثــَرُة ِنَصــاِب امل َتَخصِّ

ُ
ِمــن َغــِر امل

ــٍة  َعلِِّمــَن التَّطويريَّــِة، َوَتقــِدمُي َدورَاٍت َتطِويريَّــٍة، َذاِت َعالَق
ُ
ــاٍت، ِمنَهــا: حَتِديــُد َحاَجــاِت امل ِة َتوِصَي الَباِحــُث ِبِعــدَّ

شــِكالِت، الَّــِي تُواِجُهُهــم. َوُمراَجعــُة حُمَتــوى ُمقــرَِّر 
ُ
علِّمــَن عَلــى امل

ُ
اِبلتَّخِطيــِط، َواإِلعــَداِد، مبـَـا َيضَمــُن تـََغلُّــَب امل

شــِكالِت، الــي يُعــاين منهــا ُمعلِّمــو الُعلُــوِم أثنــاِء 
ُ
، وتطويــرُُه مبــا َيكَفــُل خَتفيــَف امل الُعلُــوِم لِلصَّــفِّ اأَلوَِّل االبتدائــيِّ

ــوِم.  ــٍص يف تعليــم الُعُل َُقــرَِّر ِمــن ُمَعلِّــٍم ُمَتَخصِّ
ــِس امل َتدريســِهم املقــرََّر، َوَضــُرورُة َتدرِي

التَّعِليُق عَلى الدِّراساِت السَّاِبقِة:
ــا َهَدفَــْت إىَل التَّعــرُِّف علَــى ُمشــِكالِت  َتَشــابـََهِت الدِّراســاُت الِّــِي مَتَّ َعرُضَهــا َمــَع الدِّراســِة احلَالِيَّــِة يف َأهنَّ
َتدرِيــِس الُعلُــوِم ماَعــَدا َدراَســَة إليزابيــث وايــر (Wier، 1988(، َوالَـّـِي َهَدفَــْت ِإىَل التَّعــرُِّف علَــى أَتثِــِر 
ــابقُة  بَراَنَمــٍج َتدرِيــِيٍّ لِلُمعلِِّمــَن؛ لِلتَـَّغلُّــِب علَــى ُمشــِكالِت َتدرِيــِس الُعلُــوِم، َوقَــد اســَتخَدَمِت الدِّراســاُت السَّ
ســِحيَّ كمــا يف الدِّراســِة احلَالِيَّــِة، َماَعــَدا ِدراســَة (ســتيل Steel 2004(، َوِدرَاســَة 

َ
نَهــَج الَوصِفــيَّ امل

َ
امل
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، كذلِــَك اســَتخَدَمِت الدِّراســاُت  نهــَج ِشــبَه التَّجرِيــِيِّ
َ
إليزابيــث وايــر (Wier، 1988(؛ َحيــُث اســَتخَدَمَتا امل

 Steel، ســتيل) ِدراَســَة  َماَعــَدا  احلَالِيَّــِة،  الدِّراســِة  عُلومــاِت َكَمــا يف 
َ
امل جِلَمــِع  ااِلســِتبانََة َكَأداٍة  ــابقُة  السَّ

َعلِّــِم َوالطَّالِــِب، َوِدراســَة إليزابيــث 
ُ
2004( اســَتخَدَمِت الَريــَد اإِللكــرتُوينَّ َواهلَاتِــَف؛ لَِتوطيــِد الَعالقــِة بَــَن امل

وايــر (Wier، 1988( اســَتخَدَمْت بَراَنجَمًــا َتدريبيًّــا لِلُمَعلِّمــَن؛ ِلَمعرفــِة ُمشــكالِت َتدريــِس الُعلــوِم، وَكيفيَّــِة 
التَّغلُّــِب عَليَهــا، ُوخَتْتلِــف الدِّراســُة احلَالِيَّــُة عــن ِدراَســة الشــمراين )2013( أبَن اَِلدراِســَة احلَالِيَّــَة مشلــت ُمعلِِّمــي 
الُعلُــوِم اِبملرحلــِة االبتدائيَّــِة عُمومــاً، أمَّــا ِدراَســة الشــمراين )2013( فَكانــْت َعينتـَُهــا حُمَــددًة مبَُعلِّمــي َوُمعلِّمــاِت 
بَويِّــَن عَليِهــم، كَمــا اِختلفــِت الدِّراســُة احلَالِيَّــُة عــن الدِّراســاِت  شــرِفَن الرتَّ

ُ
الُعلُــوم لِلصَّــفِّ اأَلوَِّل االبِتدائِــيِّ َوامل

، ولــُه ظُرُوفــه اخلَاصــة. َوقَــد َأظَهــَرْت نـََتائِــُج الدِّراســاِت  وقــع اجلُغــرَايِف، ُويعْتــر ُموقًعــا َحــدودايًّ
ُ
السَّابقــــِة يِف امل

حتــَوى َكَمــا يف ِدراســة الشــمراين )2013(، َودراســِة 
ُ
ــابقِة َأنَّ أَبــَرَز ُمشــِكالِت َتدريــِس الُعلــوِم تـََتعلَّــُق اِبمل السَّ

الســعيد واملاضي )2013(، وِدراســِة محامة )1994(، وَكذِلَك ُمشــِكالٍت تـََتعلَُّق ِبزايدِة الِعبِء التَّدريســيِّ 
َوِدراســِة  الشــمراين )2013(،  ِدراســِة  ِدراســيًّا كمــا يف  أِلَبنائِِهــم  اأُلمــوِر  َأوليــاِء  ُمتابعــِة  لِلُمَعلِّــِم، وَضعــِف 
بـَــَرَزْت  وََكذلِــَك  صبــاح)1998م(،  َوِدراســِة   ،)2009( العنــزي  َوِدراســِة   ،)2013( واملاضــي  الســعيد 
َعاِمــِل َوالتَّجِهيــزاِت َواأَلدواِت ممَّــا َجــاَء يف نـََتائِــِج ِدراســِة الســعيد واملاضــي )2013(، 

َ
ُمشــِكلُة َعــَدِم ُوُجــوِد امل

َوِدراســِة صــاحل )1999(، َوِدراســِة اليمــاين )1999(، َوِدراســِة صبــاح )1998(، َوِدراســِة إليزابيــث وايــر 
ــابقِة علَــى َأنَّ هنــاك َضعفــاً يف َعمِليَّــِة َتدريــِب ُمعلِّــِم  (Wier، 1988(. َوقَــد َأمَجَعــْت ُمعظَــُم الدِّراســاِت السَّ

الُعلــوِم أَثنــاَء اخِلدمــِة َماَعــَدا ِدراســَة اليمــاين )1999(، َوِدراســَة محامــة )1994(.

ُمشِكلُة الدِّراسِة:
ِمــن ِخــالِل ماَســَبَق ذَكــرُه يف ُمَقدِمــة الدِّراســِة َمــن تـَُوِصَيــات ِلدرَاَســات َعدِيــْدة أْوَصــْت ِبَضــُرورِة ِإجــراِء 
رَحلــِة االبِتدائِيَّــِة، َوِمــن ِخــالِل مــا الَحظَــُه الَباِحــُث ِمــن 

َ
ــي ُمشــكالِت َتدريــِس الُعلُــوِم اِبمل ِدراَســاٍت؛ لَِتقصِّ

رَحلــِة االبِتدائِيَّــِة يف حُمَاَفظــِة شــرورة أثنــاء مشــاركته 
َ
مناقشــات وشــكوى مــن تَــَدىنِّ ُمســتـََوى حَتِصيــِل الطــالب اِبمل

يف اجمللــس االستشــاري، املنعقــد يف كليــة العلــوم واآلداب بشــرورة يف شــهر حمــرم عــام 1438ه، والــذي يضــمُّ 
مســؤويل اجلهــات احلكوميــة، واخلاصــة، وأهــاٍل بــَـَرَزْت ُمشــِكلُة الَبحــِث، ممَّــا َدفَــَع الَباِحــَث إىَل حُمَاولــِة التَّعــرُِّف 
رَحلــِة االبِتدائِيَّــِة يف حُماَفظــِة شــرورة، َوالَّــِي َقــد َتُكــوُن َســَبباً يف تَــَديّنِ حَتِصيــِل 

َ
عَلــى ُمشــِكالِت َتعليــِم الُعُلــوِم اِبمل

شــِكالِت.
ُ
التَّالِميــِذ يف َمــادَِّة الُعُلــوِم، َوَتقــِدمِي التَّوِصيــاِت، الَّــِي َقــد ُتســِهُم يف َحــلِّ هــِذِه امل
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َأسِئَلُة الدِّراَسِة:
َعلَّــِم ِمــن ُوجَهــِة َنظَــِر 

ُ
تـََعلَِّقــِة اِبمل

ُ
رَحلَــِة االبِتدائِيَّــِة يف حُمَاَفظَــِة شــرورة امل

َ
1- َمــْا واقــُع ُمشــِكالِت َتعليــم الُعلُــوِم يف امل

ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم؟ 

تـََعلَِّقــِة اِبلتَّلميــِذ ِمــن ُوجَهــِة 
ُ
رَحلَــِة االبِتدائِيَّــِة يف حُمَاَفظَــِة شــرورة امل

َ
2- مــا واقــُع ُمشــِكالِت َتعليــم الُعلُــوِم يف امل

َنظَــِر ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم؟

تـََعلَِّقــِة اِبأَلهــداِف ِمــن ُوجَهــِة 
ُ
رَحَلــِة االبِتدائِيَّــِة يف حُمَاَفظَــِة شــرورة امل

َ
3- مــا واقــُع ُمشــِكالِت َتعليــم الُعلُــوِم يف امل

َنظَــِر ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم؟ 

ـَـَوى ِمــن ُوجَهــِة  حتـ
ُ
تـََعلَِّقــِة اِبمل

ُ
ــِة االبِتدائِيَّــِة يف حُمَاَفَظــِة شــرورة امل رَحَل

َ
4- مــا واقــُع ُمشــِكالِت َتعليــم الُعُلــوِم يف امل

َنَظــِر ُمَعلِِّمــي الُعُلــوِم؟ 

تـََعلَِّقــِة ِبطُــرِق التَّدرِيــِس ِمــن 
ُ
رَحلَــِة االبِتدائِيَّــِة يف حُمَاَفظَــِة شــرورة امل

َ
5- مــا واقــُع ُمشــِكالِت َتعليــم الُعلُــوِم يف امل

ــوِم؟  ُوجَهــِة َنَظــِر ُمَعلِِّمــي الُعُل

تـََعلَِّقــِة اِبَلوســاِئِل التَّعِليميَّــِة ِمــن 
ُ
رَحلَــِة االبِتدائِيَّــِة يف حُمَاَفظَــِة شــرورة امل

َ
6- مــا واقــُع ُمشــِكالِت َتعليــم الُعلُــوِم يف امل

ُوجَهــِة َنظَــِر ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم؟

تـََعلَِّقــِة اِبلتَّقــِومِي ِمــن ُوجَهــِة َنظَــِر 
ُ
رَحلَــِة االبِتدائِيَّــِة يف حُمَاَفظَــِة شــرورة امل

َ
7- مــا واقــُع ُمشــِكالِت َتعليــم الُعلُــوِم يف امل

ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم؟

َأهَداُف الدِّراسِة:
َهَدَفْت هِذِه الدِّراسُة إىَل:

َعلِّــِم ِمــن 
ُ
تـََعلَِّقــِة اِبمل

ُ
رحَلــِة االبِتدائِيَّــِة يف حُمَاَفظَــِة شــرورة امل

َ
1- التَـَّعــرُِّف عَلــى واقــع ُمشــكالِت َتعليــم الُعلُــوِم يف امل

ُوجَهــِة َنظَــِر ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم؟ 

تـََعلَِّقــِة اِبلتِّلميــِذ ِمــن 
ُ
رحلَــِة االبِتدائِيَّــِة يف حُمَاَفظَــِة شــرورة امل

َ
2- التَـَّعــرُِّف علَــى واقــع ُمشــكالِت َتعليــم الُعلُــوِم يف امل

ُوجَهــِة َنظَــِر ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم؟

تـََعلَِّقــِة اِبألهــداِف 
ُ
رحَلــِة االبِتدائِيَّــِة يف حُمَاَفظَــِة شــرورة امل

َ
3- التَـَّعــرُِّف عَلــى واقــع ُمشــكالِت َتعليــم الُعلُــوِم يف امل

ِمــن ُوجَهــِة َنظَــِر ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم؟
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ــوى  حَت
ُ
ــِة اِبمل تـََعلَِّق

ُ
ــِة االبِتدائِيَّــِة يف حُمَاَفَظــِة شــرورة امل رحَل

َ
ــوِم يف امل 4- التَـَّعــرُِّف عَلــى واقــع ُمشــكالِت َتعليــم الُعُل

ِمــن ُوجَهــِة َنَظــِر ُمَعلِِّمــي الُعُلــوِم؟ 

تـََعلَِّقــِة ِبطُــرِق 
ُ
رحلَــِة االبِتدائِيَّــِة يف حُمَاَفظَــِة شــرورة امل

َ
5- التَـَّعــرُِّف علَــى واقــع ُمشــكالِت َتعليــم الُعلُــوِم يف امل

التَّدريــِس ِمــن ُوجَهــِة َنظَــِر ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم؟

تـََعلَِّقــِة اِبلَوســاِئِل 
ُ
رحلَــِة االبِتدائِيَّــِة يف حُمَاَفظَــِة شــرورة امل

َ
6- التَـَّعــرُِّف علَــى واقــع ُمشــكالِت َتعليــم الُعلُــوِم يف امل

ــوِم؟ ــِة َنَظــِر ُمَعلِِّمــي الُعُل التَّعِليميَّــِة ِمــن ُوجَه

تـََعلَِّقــِة اِبلتَّقــومِي ِمــن 
ُ
رحلَــِة االبِتدائِيَّــِة يف حُمَاَفظَــِة شــرورة امل

َ
7- التَـَّعــرُِّف علَــى واقــع ُمشــكالِت َتعليــم الُعلُــوِم يف امل

ُوجَهــِة َنظَــِر ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم؟

َأمِهيُة الدِّراَسِة:
تـَتَِّضُح َأمِهيُة الدِّراسِة ِفيَما أَييت:

رَحلــِة االبِتدائِيَّــِة اِبلتَّعــرُِّف علَــى أَبــرِز ُمشــِكالِت تعليــم 
َ
ســُؤوِلَن يف جَمَــاِل َتطويــِر َمَناِهــِج الُعلُــوِم اِبمل

َ
1- قَــد تُِفيــُد امل

الُعلُــوِم، َوحُماولــِة ِإجيَــاِد احلُلُــوِل هَلَا.

ُل  َعلِّــِم، َوُتَســهِّ
ُ
شــِكالِت، الَـّـِي قَــد تعــوُق َعَمِليَّــَة التَّدريــِس، َوتـَُؤثِّــُر علَــى َعطَــاِء امل

ُ
2- مَتُــدُّ ُمشــِريف الُعلُــوِم اِبمل

َعلِِّمــَن ِلُمعاجَلَِتهــا.
ُ
التَّنســيَق بَينـَُهــم َوبَــَن امل

ــُح أِلَوليــاِء أُُمــوِر التَّالِميــِذ َســَبَب تَــديّنِ حَتِصيــِل أَبَنائِِهــم يف َمــادَِّة الُعلُــوِم، َواِبلتَّــايل التَّعــاوُن َمــَع  3- قَــد تـَُوضِّ
درســِة ِلَرفــِع ُمســَتوى التَّحِصيــِل لَــَدى أَبَنائِِهــم.

َ
امل

ُحُدوُد الدِّراسِة:
 اقَتَصَرِت الدِّراسُة عَلى احلُُدوِد اآلتيــة:

رَحلــِة 
َ
1- مَجيــِع ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم يف حُمافظــِة شــرورة التَّاِبعــِة ِلَمنِطَقــِة جَنــرَاَن، الَِّذيــَن َيدرُســوَن َمَناِهــَج الُعلُــوِم يف امل

االبِتدائِيَّــِة، يف الَفصــِل الدِّراِســي الثَّــاين 1437/ 1438.

َــَوى،  حتـ
ُ
َعلِّــِم، التِّلِميــِذ، اأَلهــَداِف التَّعِليِميَّــِة، امل

ُ
ــُكلٍّ ِمــن: امل َتعلِّقــِة ِب

ُ
ــوِم امل ــِس َمَناِهــِج الُعُل 2- ُمشــِكالِت َتدرِي

ــِس، الَوســاِئِل التَّعِليِميَّــِة، التَّقــِومِي. طُــُرِق التَّدرِي
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ُمصطََلحاُت الدِّراسِة: 

- التقومي:

التعــرُف علــى مــدى جناحنَــا يف  بَواســطِتها  الَــي مُيكــن  اخلليفــة )2014( أبنــه »الُوســَيلة األَساســِية 
حتقيــق األَهــداف الرتبويــة، وعلــى الكشــِف عــن مواطــن الضعــف، ومواطــن القــوة يف العمليــة التعليميــة؛ بقصــد 

حتســينها مبــا حيقــق األَهــداف املرُجـــــوَّة« ص 169.

ِشــكالت، الــي تُؤثــر علــى 
ُ
ويعرفــه الباحــث أبنـُـه َعمليــُة مجــع بيــاانٍت ومعلومــاٍت بطريقــٍة منظمــٍة ملعرفــِة امل

تعليــم العلُــوم ابملرحلــة االبتدائيــة يف حمافظــة شــرورة، ومــدى أتثرهــا.

- ُمشِكالُت تعليم العلوم:

يعــرِّف )عبيــدات، وعــدس، وعبداحلــق 2015( املشــكالت أبهنــا »َموقِــٌف غامــٌض، ال جنــُد لــُه تفســراً 
حمــدداً«. ص62.

َويقِصــُد الَباِحــث مبُِشــكالت تعليــم العلــوم يف هــِذِه الدِّراســِة: الصُّعــوابِت أَو الَعوائِــَق، الَـّـِي تـَُؤثِّــُر يف 
َرُجــوَِّة ِمــن تدريــس َمناهــج 

رحلــِة االبِتدائِيَّــِة، َوَتعمــُل عَلــى َعــَدِم حَتِقيــِق اأَلهــداِف امل
َ
َتدريــس مناهــج الُعلــوِم اِبمل

الُعلُــوم، وتتعلــق ابملعلــم، والطالــب، واألهــداف، واحملتــوى، وطــرق التدريــس، والوســائل التعليميــة، والتقــومي.

الطَّرِيَقُة َواإِلجَراَءاُت:

َأواًل- َمَنهُج الدِّراَسِة:

، الَّــِذي يِتِــمُّ ِمــن ِخاللِــِه مَجــُع َمعُلومــاٍت َوبَيــاانٍت عــن ظَاِهــرٍة  ســِحيَّ
َ
نَهــَج الَوصِفــيَّ امل

َ
اســَتخَدَم الَباِحــُث امل

ـَـا،  ــُد الَوضــِع احلَــايلِّ هَل ــى الظَّاِهــرِة، الَّــِي َندُرُســها، َوحَتِدي ــَك ِبَقصــِد التَّعــرُِّف عَل ــٍة مــا، أَو َحــدٍث مــا؛ َوذِل ُمعيَّن
َوالتعــرُُّف عَلــى َجوانِــِب الُقــوَِّة َوالضَّعــُف ِفيــِه؛ ِمــن َأجــِل َمعرِفَــِة َمــَدى َصاَلِحيَّــِة هــذا الَوضــِع، أَوَمــَدى احلَاَجــِة 

إِلحــَداِث َتغيــراٍت. )عبيــدات، وعــدس، وعبداخلالــق2015(.

اثنيًا- جُمتَمُع الدِّراسِة:

رَحلــِة االبِتدائِيَّــِة يف حُمافظــِة شــرورة، التَّاِبعــِة ِلَمنِطقــِة 
َ
يــِع ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم اِبمل َتَكــوََّن جُمَتَمــُع الدِّراســِة ِمــن مجَِ

جَنــرَاَن، يف الَفصــِل الدِّراِســيِّ الثَّــاين 1437/ 1438.
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اثلثًا- َعيَِّنُة الدِّراَسِة:

رَحلــِة االبِتدائِيَّــِة يف حُمافظــِة شــرورة، التَّاِبعــِة ِلَمنِطقــِة 
َ
يــِع ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم اِبمل َتَكوَّنَــت َعيِّنــُة الدِّراســِة ِمــن مجَِ

جَنــرَاَن، يف الَفصــِل الدِّراِســيِّ الثَـّـاين 1437/ 1438ه، َوالَبالِــُغ َعَدُدهــم 32 ُمَعلِّمــاً، َوقَــد اســَتجاَب ِمنُهــم 
، َوَعــدَد َســَنواِت اخلِــرَِة. ــِل الِعلِمــيِّ َُؤهَّ

ــُح اجلَــدوُل رقــم )1( َتوزِيــَع أَفــرَاِد الَعيَِّنــِة َحَســَب امل 29ُمَعلًِّمــا، َويـَُوضِّ

جدول )1(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي، وعدد سنوات اخلرة

عدد سنوات اخلرةاملؤهل العلمي 

معهد 
أقل مناجملموعماجستر بكالريوسدبلوم معلمن 

 5 سنوات

من 
10-6
سنة

من
 15-11

سنة

 أكثر 
من 

15سنة
اجملموع

12242291584229

رابعًا- َأَداة الدِّراسِة:
لَِتحِقيــِق َأهــَداِف الدِّراَســِة قَــاَم الَباِحــُث بِِبنَــاِء اســِتَبانٍة ِمــن ِخــالِل الرُُّجــوِع إىَل اأَلَدبِيَّــاِت َوالُبُحــوِث 
ــاِبقِة؛ َحيــُث مَتَّ ِإعــداُد ِاســِتَبانٍَة ُمَكوَّنــٍة ِمــن َثالثَــِة َأجــزاٍء: اجلـُـزُء اأَلوَُّل ِعبَــاَرٌة َعــن ِعبَــارٍة ُمَقدِّمــٍة  َوالدِّراَســاِت السَّ
ســَتِجيِب ِمــن َحيــُث َعــَدُد َســنـََواِت اخلِــرَِة يف 

ُ
ِإرَشــاِديٍَّة لِلُمســَتِجيِب، َواجلُــزُء الثَـّـاين َمعُلوَمــاٌت َعامَّــٌة َعــن امل

ــُل الِعلِمــيُّ َوالتََّخصُّــُص، َواجلُــزُء الثَّالِــُث حَمَــاِوُر االســِتبانَِة؛ َحيــُث مشلــت َســبَعَة حَمَــاِوَر َكاآليت: َُؤهَّ
التَّعِليــِم، امل

َعلِِّم، َوتـََتَكوَُّن ِمْن )15( ِعَباَرًة.
ُ
تـََعلَِّقُة اِبمل

ُ
شِكالُت امل

ُ
- امل

تـََعلَِّقُة اِبلتِّلِميِذ، َوتـََتَكوَُّن ِمْن )9( ِعَبارَاٍت.
ُ
شِكالُت امل

ُ
- امل

تـََعلَِّقُة اِبأَلهَداِف، َوتـََتَكوَُّن ِمْن )7( ِعَبارَاٍت.
ُ
شِكالُت امل

ُ
- امل

حتـََوى، َوتـََتَكوَُّن ِمْن )9( ِعَبارَاٍت.
ُ
تـََعلَِّقُة اِبمل

ُ
شِكالُت امل

ُ
- امل

تـََعلَِّقُة ِبَطرَاِئَق التدريس، َوتـََتَكوَُّن ِمْن )8( ِعَبارَاٍت.
ُ
شِكالُت امل

ُ
- امل

تـََعلَِّقُة اِبلَوَساِئِل التعليمية، َوتـََتَكوَُّن ِمْن )8( ِعَبارَاٍت.
ُ
شِكالُت امل

ُ
- امل

تـََعلَِّقُة اِبلتَّقِومِي، َوتـََتَكوَُّن ِمْن )8( ِعَبارَاٍت.
ُ
شِكالُت امل

ُ
- امل
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َوَحــدََّدِت االســِتَجااَبِت َوفْــَق التَّــدرُِّج الرُّابِعــيِّ )تُوَجــُد ُمشــِكلٌة ِبَدرجــٍة َكبِــرٍة - تُوَجــُد ُمشــِكلٌة ِبَدرجــٍة 
ــطٍة - توجــد مشــكلة بدرجــة َضِعيفــٍة - ال تُوَجــُد ُمشــِكلٌة( تـَُقابُِلَهــا اأَلرقَــاُم )4، 3، 2، 1(. ُمتـََوسِّ

ِصدُق االسِتبانَِة:

ِصــَن يف  َتَخصِّ
ُ
َحكِّـــِمَن امل

ُ
بَدئِيَّــِة علَــى )7( ِمــن امل

َ
ــِد ِمــن ِصــدِق االســِتَبانَِة مَتَّ َعرُضَهــا يف ُصوَرهِتـَـا امل لِلتَّأكُّ

َناِهــِج َوطـُـُرِق التَّدريــِس، َويف َمَناِهــِج َوطـُـرِق َتدريــِس الُعلُــوِم َخاصَّــًة، إِلبــَداِء ُماَلَحظَاهِتِــم َحــوَل َمــَدى ُمَناَســبِة 
َ
امل

الَحظَــاِت مَتَّ اأَلخــُذ هِبَــا، 
ُ
َحــاِوِر، َوأَبَــَدوا بَعــَض امل

َ
َوِصَياغــِة فـََقــراِت ااِلســِتبانِة، َوَمــَدى ارتِبَــاِط الَفَقــراِت اِبمل

الَحظَــاِت، َوُوِضَعــْت يف ُصورهِتَــا النَِّهائِيَّــِة.
ُ
ــا لِِتلــَك امل َوُعدَِّلــِت االســِتبانَُة َوفْـًقـ

ثـََباُت االسِتبانَِة:

مَتَّ تطبيــق االســتبانة علــى عينــٍة اَســتطالعيٍة مــن معلِّمــي العلــوم، َكان َعددُهـــْم )12( معلًمــا، ومــن مث متَّ 
ــبعِة، َوقَــد َجــاَءِت النَـَّتائِــُج َكَمــا ِهــَي ُمبـَيَـَّنــًة  َحــاِوِر السَّ

َ
ِحَســاُب ثـََبــاِت االســِتَبانَِة مبََعاِمــِل الَفــا كرونبــاخ جِلَِميــِع امل

يف اجلَــدوِل )2(.

َجدول )2(: معامل ثبات ألفا كرونباخ للمحاور السبعة

َمَعاِمُل الثَـَّباِتاملِحَوُرم
َعلِِّم1

ُ
0.96ُمشِكالٌت ُمتـََعلَِّقٌة اِبمل

0.93ُمشِكالٌت ُمتـََعلَِّقٌة اِبلتَّلِميِذ2

0.88ُمشِكالٌت ُمتـََعلَِّقٌة اِبأَلهَداِف3

حتـََوى4
ُ
0.81ُمشِكالٌت ُمتـََعلَِّقٌة اِبمل

0.81ُمشِكالٌت ُمتـََعلَِّقٌة ِبطُرِق التَّدرِيِس5

0.70ُمشِكالٌت ُمتـََعلَِّقٌة اِبلَوساِئِل التَّعِليميَِّة6

0.90ُمشِكالٌت ُمتـََعلَِّقٌة اِبلتَّقومِي7

َحاِوِر8
َ
0.86الثَّباُت جِلَِميِع امل

يِعهــا َعالِيــٌة؛ ِإْذ  ــبعِة مجَِ ــاِبِق رقــم )2( َأنَّ َدَرجــاِت ثـَبَــاِت حَمَــاِوِر االســِتبانَِة السَّ يـَتَِّضــُح ِمــن اجلَــدَوِل السَّ
تـََعلِّــِق اِبلَوســاِئِل التَّعِليِميَّــِة )0.70( 

ُ
تـَرَاَوَحــْت بَــَن )0.70-0.96(؛ َحيــُث َجــاَءْت ِقيَمــُة ثـَبَــاِت املِحــَوِر امل
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شــِكالِت 
ُ
ــطٌة. أَمَّــا َأعلَــى ِقيمــٍة فِهــَي ِقيَمــُة ثـَبَــاِت املِحــَوِر اأَلوَِّل اخلَــاصِّ اِبمل َكأَقَــلِّ ِقيمــٍة، َوِهــَي ِقيَمــٌة ُمتـََوسِّ

َحـــاِوِر اأُلخــَرى يف الثَّمانِينيَّــاِت َوالتِّســِعينيَّاِت ِمــن 
َ
ــِم امل يــُع ِقيَـ َعلِّــِم الَّــِي بـََلَغــْت )0.96(، وََكانَــْت مجَِ

ُ
تـََعلَِّقــِة اِبمل

ُ
امل

املِئــِة، أَمَّــا الثَـّبَــاُت الُكـــلِّيُّ لالســِتَبانَِة فَـــُوِجَد أَنَـّـُه بـَلَــَغ )0.86(، َوهــِذِه ِقيمــٌة َعالِيَــٌة.

األساليُب اإِلحصائِيَُّة:

ــااَنِت الَّــِي مَتَّ مَجُعهــا، فـََقــد مَتَّ اســِتخداُم الَعديــِد ِمــن اأَلســالِيِب  لَِتحِقيــِق َأهــداِف الدِّراســِة، َوحَتِليــِل البـََي
ناِســبِة اِبســِتخداِم بَراَنَمــِج (SPSS(؛ َحيــُث مَتَّ اســِتخداُم اأَلســالِيِب اإِلحَصائِيَّــِة اآلتيــِة: 

ُ
اإِلحَصائِيَّــِة امل

1- ِحَساُب التَّكرَارَاِت؛ ِلَوصِف اسِتَجااَبِت َعيَِّنِة الَبحِث.

طاِت احِلَسابِيَِّة؛ ِلرَتتِيِب َدرجِة ُوُجوِد ُمشِكالِت التَّدرِيِس. تـََوسِّ
ُ
2- ِحَساُب امل

وََكمــا ذَكــْران َســاِبقاً ُحــدَِّدِت االســِتجااَبِت َوفــَق التَّــدرُِّج الرُّابِعــيِّ )تُوَجــُد ُمشــِكلٌة ِبَدرجــٍة َكبــرٍة- تُوَجــُد 
ــطٍة - تُوَجــُد ُمشــِكلٌة ِبَدرجــٍة َضِعيفــٍة- ال تُوَجــُد ُمشــِكلٌة( تـَُقابُِلهــا اأَلرَقــاُم )4، 3، 2،  ُمشــِكلٌة ِبَدرجــٍة ُمتـََوسِّ
ــِح كمــا يف  َُرجَّ

ــِط امل تـََوسِّ
ُ
ســَتخَدمِة= 3 ÷ 4 = 0.75، َوعَليــِه يَِتــمُّ ِحَســاُب امل

ُ
1(، َوَحيــُث ِإنَّ طُــوَل الَفــرتِة امل

اجلَــدوِل )3(.

طاِت احِلَسابِيَِّة َتوسِّ
ُ
َجدول )3(: َتوزِيُع امل

َُرجَُّح
ُط امل سَتوىاملَتوسِّ

ُ
امل

ال تُوَجُدمن 1 إىل 1.74
ِبَدرجٍة َضِعيفٍةمن 1.75 إىل 2.49
طٍةمن 2.50 إىل 3.24 ِبَدرجٍة ُمتـََوسِّ

ِبَدرجٍة َكبرٍةمن 3.25إىل 4

3- َمَعاِمــُل ثَبــات الفــا كرونبــاخ حِلَســاِب ثـََبــاِت حَمــاِور أََداِة الدراســة، واألداة أِبَكملَهــا، كَمــا مْت إِيَضــاُح ذلــَك 
َســابقاً عنــد ُمَناقَشــة ثَبــات أَداة الدراَســة.
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َعَرُض نـََتاِئِج الدِّراسِة َوُمَناَقَشُتها َوَتفِسريَُها:

اإِلجابَُة عِن السُّؤاِل اأَلوَِّل:

رَحلــِة ااِلبِتدائِيَّــِة يف حُمَافظــِة شــرورة، 
َ
ــَؤاُل علَــى: َمــا واقــُع ُمشــِكالِت تعليــم الُعلُــوِم يف امل نَــصَّ هــذا السُّ

َعلِّــِم ِمــن ُوجَهــِة َنظَــِر ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم ؟
ُ
تـََعلِّقــِة اِبمل

ُ
امل

رَحلــِة 
َ
َعلِّــِم، َوَدرجــِة أَتِثرِهــا علَــى َتعليــم الُعلُــوِم يف امل

ُ
تـََعلِّقــِة اِبمل

ُ
شــِكالِت امل

ُ
ــُح اجلَــدَوُل رقــم )4( امل يـَُوضِّ

ــطاِت احِلَســابِيَِّة.  ــا لِلُمتـََوسِّ ااِلبِتدائِيَّــِة ُمَرتَّبــًة تـََنازُلِــيًــّــا تَبًعـ

شــِكالِت 
ُ
ــطاُت احِلســابِيَُّة َوااِلحِنرَافَــاُت املِعَيارِيَّــُة اِلســِتَجااَبِت َعيِّنــِة الدِّراســِة علَــى امل توسِّ

ُ
َجــدول )4(: امل

ــطاِت احِلَســابِيَِّة تـََوسِّ
ُ
َُعلِّــِم ُمَرتَّبــًة تـََنازُلِيًّــا َحســَب امل

تـََعلِّقــِة اِبمل
ُ
امل

الِعَباراُتم
ُط  تـََوسِّ

ُ
امل

احِلَسايبُّ
ااِلحِنراُف 
الدَّرَجُةاملِعَيارِيُّ

َكِبرٌَة3.590.68زايَدُة الِعبِء التَّدرِيِسيِّ لِلُمَعلِِّم1

َكِبرٌَة3.380.90َعَدُم ُوُجوِد َحَواِفَز ُمَقدَّمٍة لِلُمَعلِِّم2

َعلِِّم بَِتطِويِر َذاتِِه ِمَهِنيًّا3
ُ
 َكِبرٌَة3.380.90َعَدُم اهِتماِم امل

نِطَقِة4
َ
َعلِِّم اِبمل

ُ
َكِبرٌَة3.310.97َعَدُم اسِتقراِر امل

َعلِِّم ِلَمَوادَّ ُأخَرى َغِر خَتَصُِّصِه5
ُ
طٌة3.210.94َتدريُس امل ُمتـََوسِّ

َعلِِّم لِلطُُّرَق التَِّقليِديََّة يف التَّدرِيِس.6
ُ
طٌة3.140.88اسِتخداُم امل ُمتـََوسِّ

َعلِِّم لِلُمختـَبـََر َوالتَّطِبيَقاِت الَعَمِليََّة.7
ُ
طٌة3.140.92َعَدُم اسِتخَداِم امل ُمتـََوسِّ

َقدَّمِة لِلُمَعلِِّم8
ُ
طٌة3.030.91َضعُف فَاِعِليَِّة الَراِمِج التَّدرِيِبيَِّة امل ُمتـََوسِّ

َعلِِّم يف َتصِميِم َوبَِناِء األَنِشطِة التَّعِليِميَِّة.9
ُ
طٌة30.96َضعُف َكَفاَءِة امل ُمتـََوسِّ

َعلِِّم لِلَوساِئِل التَّعِليِميَِّة.10
ُ
طٌة30.96ِقلَُّة اسِتخَداِم امل ُمتـََوسِّ

َُعلِِّم ِمَهِنيًّا لَِتدرِيِس َمادَِّة الُعُلوِم11
طٌة2.860.95َضعُف ِإعَداِد امل ُمتـََوسِّ
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الِعَباراُتم
ُط  تـََوسِّ

ُ
امل

احِلَسايبُّ
ااِلحِنراُف 
الدَّرَجُةاملِعَيارِيُّ

خَتِلَفِة لِلتَّالِميِذ12
ُ
َعلِِّم خِبََصاِئِص َوَمطَاِلِب النُُّموِّ امل

ُ
اِم امل

َ
طٌة2.831.17َضعُف ِإمل ُمتـََوسِّ

رَحلِة ااِلبِتدائِيَِّة13
َ
َعلِِّم اِبلتَّدرِيِس يف امل

ُ
طٌة2.621.05َعَدُم َرغبِة امل ُمتـََوسِّ

َعلِِّم14
ُ
طٌة2.550.95ِقلَُّة ِخرَِة امل ُمتـََوسِّ

بَوي15ِّ شرِف الرتَّ
ُ
َعلِِّم بَِتوِجيَهاِت امل

ُ
طٌة2.511.15ِقلَُّة اهِتماِم امل ُمتـََوسِّ

َعلِِّم16
ُ
َتعلِّقُة اِبمل

ُ
شِكالُت امل

ُ
طٌة2.99,91امل ُمتـََوسِّ

شــِكالِت، 
ُ
تـََعلِّقــِة اِبمل

ُ
ــَط احِلَســايبَّ جِلَِميــِع الِعبَــارَاِت امل تـََوسِّ

ُ
يـَتَِّضــُح ِمــن النَـَّتائِــِج الــَوارِدِة اِبجلـَـدوِل )4( َأنَّ امل

َأنَّ  يـَــَروَن  الدِّراَســِة  َعيِّنــَة  َأنَّ  َأي   ،)0.91( قَــدرُُه  ِمعيَــارِيٍّ  َواِبحِنــرَاٍف   ،)2.99( ِمقــَدارُُه  َعلِّــِم 
ُ
اِبمل اخلَاصَّــِة 

ــطٍة. َعلِّــِم حَتــُدُث ِبَدرجــٍة ُمتـََوسِّ
ُ
تـََعلِّقــَة اِبمل

ُ
شــِكالِت امل

ُ
امل

َويـَتَِّضــُح ِمــن اجلَــدوِل )4( َكذلِــَك أنَّ ِعبَــاَرَة زاَِيدِة العِــبِء التَّدرِيِســيِّ لِلُمَعلِّــِم َحَصلَــْت علَــى َأعلَــى 
، َوقَــدرُُه )3.59(، َأي َأنَّ أَفــراَد َعيِّنــِة الدِّراســِة ُمَواِفُقــوَن عَليَهــا ِبَدَرجــٍة َكبِــرٍَة، يَِليَهــا ِعبَــاَراَت  ــٍط ِحَســِايبٍّ ُمتـََوسِّ
ُمَتَشــاِبٍه،  ــٍط ِحَســايبٍّ  ِمَهِنيًّــا مبُتـََوسِّ َذاتِــِه  َعلِّــِم بَِتطِويــِر 

ُ
َوَعــَدِم اهِتَمــاِم امل لِلُمَعلِّــِم،  مــٍة  َعــَدِم ُوُجــوِد َحَوافِــَز ُمَقدَّ

ــٍط ِحَســايبٍّ ُمرَتِفــٍع، قَــدرُُه  نطَقــِة علَــى ُمَتوسِّ
َ
َعلِّــِم اِبمل

ُ
بـَلَــَغ )3.38(، وََكذلِــَك َحَصلَــْت ِعبَــاَرُة َعــدِم اســِتقرَاِر امل

َعلِّــِم فَحَصَلــْت عَلــى 
ُ
تـََعلِّقــِة اِبمل

ُ
شــِكالِت امل

ُ
)3.31(، َأي ِبَدرَجــٍة موافقــٍة كبــرٍة، أَمَّــا اَبِقــي الِعَبــارَاِت يف حِمــَوِر امل

ــطٍة.  َدَرجــِة ُمَواَفقــٍة ُمتـََوسِّ

ــَؤاِل ُمَوافـََقــُة أَفــرَاِد َعيِّنــِة الدِّراَســِة ِبَدرجــٍة َكبِــرٍة علَــى َأنَّ زاَِيدَة العِــبِء  ُياَلَحــُظ مــن ِخــالِل نـََتائِــِج هــذا السُّ
َعلِّــِم بَِتطِويــِر َذاتِــِه ِمَهِنيًّــا، َوَعــَدَم 

ُ
َمــٍة لِلُمَعلِّــِم، َوَعــَدَم اهِتمــاِم امل التَّدرِيِســيِّ لِلُمَعلِّــِم، َوَعــَدَم ُوُجــوِد َحَوافِــَز ُمَقدَّ

شــِكالِت الرَّئِيِســِة الَـّـِي تـَُواِجــُه َتدرِيــَس الُعلُــوِم يف حُمَاَفظــِة شــرورة، َوقَــد يـَُعــوُد 
ُ
نِطَقــِة ِمــن امل

َ
علِّــِم اِبمل

ُ
اســِتقراِر امل

ََعيَِّنــَن ِمــن 
ــِص الُعُلــوِم، وََكذلِــَك ِقلَّــُة َعــَدِد امل نِطَقــِة، تـَُقــوُم بَِتأِهيــِل ُمَعلِِّمــَن يف خَتَصُّ

َ
ذلِــَك ِلَعــَدِم ُوُجــوِد ُكِليَّــٍة اِبمل

نِطَقــِة، َوَعــَدُم ُوُجــوِد البـَرَاِمــِج الَكاِفَيــِة لِلتَّطِويــِر املَِهــِيِّ ِلُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم، َوهــِذِه النَّتيَجــُة تـَتَِّفــُق 
َ
ُمَعلِِّمــي الُعُلــوِم اِبمل

ــْت ِإلَيَهــا ِدراَســُة الشــمراين )2013(، َوِدراســُة الســعيد واملاضــي )2013(، وِدراَســُة  ــَع النَـَّتائِــِج الَّــِي تـََوصََّل َم
العنــزي )2009(، َوِدرَاَســُة اليمــاين )1999(، َوِدرَاَســُة صبــاح )1998(.
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اإِلَجابَُة عِن السَُّؤاِل الثَّاين

رَحلــِة ااِلبِتدائِيَّــِة يف حُمَافظــِة شــرورة، 
َ
ــَؤاُل علَــى: َمــا واقــُع ُمشــِكالِت َتعليــم الُعلُــوِم يف امل نَــصَّ هــذا السُّ

َعلِّــِم ِمــن ُوجَهــِة َنظَــِر ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم ؟ 
ُ
تـََعلِّقــِة اِبمل

ُ
امل

رَحلــِة 
َ
امل الُعلُــوِم يف  تعليــم  أَتثرِهــا علَــى  َوَدرجــَة  اِبلتِّلِميــِذ،  تـََعلِّقــَة 

ُ
امل شــِكالِت 

ُ
امل اجلَــدوُل )5(  ــُح  يـَُوضِّ

احِلَســابِيَِّة.  ــطاِت  لِلُمتـََوسِّ تَبعـًـــا  تـََنازُلِيًــّــا  ُمَرتَّبــًة  ااِلبِتدائِيَّــِة 

شــِكالِت 
ُ
ــطاُت احلَســابِيَُّة َواالحِنرافَــاُت املِعَيارِيَّــُة اِلســِتجاابِت َعيِّنــِة الدِّراســِة عَلــى امل َجــدوُل )5(: املتوسِّ

ــطاِت احِلَســابِيَِّة تـََعلِّقــِة اِبلتِّلِميــِذ ُمَرتَّبــًة تـََنازُلِيًــّــا تَبًعــا لِلُمتـََوسِّ
ُ
امل

العباراتم
املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
َرَجُةاملعياري الدَّ

َكِبرٌَة3.590.63َتَديّنِ َمَهاراِت الِقراَءِة َوالِكَتابَِة َلَدى بَعِض التَّالِميِذ.1

َكِبرٌَة3.480.83زاَِيَدُة َعَدِد التَّالِميِذ يف الَفصِل الَواِحِد2

َكِبرٌَة3.450.57َضعُف ُمَتابَعِة اأُلسرِة لِلتِّلِميِذ3

اِفِعيَِّة لِلتَـَّعلُِّم َلَدى بَعِض التَّالِميِذ.4 َكِبرٌَة3.310.71َضعُف الدَّ

جَتَمِعيَِّة عَلى التِّلِميِذ5
َ
َطٌة3.210.82أَتِثُر الِبيَئِة امل ُمتَوسِّ

َطٌة3.140.92َتَديّنِ ُمستـََوى اأُلسَرِة التَّعِليِمي6ِّ ُمتَوسِّ

َطٌة2.930.96َتَديّنِ ُمستـََوى اأُلسَرِة ااِلقِتَصاِدي7ِّ ُمتَوسِّ

َطٌة2.860.74ُوُجوُد َمَشاِكَل ُأسَريٍَّة َلَدى بَعِض التَّالِميِذ8 ُمتَوسِّ

َطٌة2.760.83ُوُجوُد ُصُعواَبِت تـََعلٍُّم َلَدى بَعِض التَّالِميِذ9 ُمتَوسِّ

تـََعلَِّقُة اِبلطَّاِلِب10
ُ
شِكالُت امل

ُ
َطٌة3.190.72امل ُمتَوسِّ

شــِكالِت 
ُ
تـََعلِّقــِة اِبمل

ُ
ــَط احِلَســايبَّ جِلَِميــِع الِعَبــارَاِت امل تـََوسِّ

ُ
يـَتَِّضــُح ِمــن النَـَّتائِــِج الــَوارِدِة اِبجلَــدوِل )5( َأنَّ امل

َأنَّ  يـَــَروَن  الدِّراَســِة  َعيِّنــَة  َأنَّ  َأي   ،)0.72( قَــدرُُه  ِمعيَــارِيٍّ  َواِبحِنــرَاٍف   ،)3.19( ِمقــَدارُُه  َعلِّــِم 
ُ
اِبمل اخلَاصَّــِة 

ــطٍة. َعلِّــِم حَتــُدُث ِبَدرجــٍة ُمتـََوسِّ
ُ
تـََعلِّقــَة اِبمل

ُ
شــِكالِت امل

ُ
امل
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َويـَتَِّضــُح ِمــن اجلَــدوِل )5( أنَّ ِعبَــاَرَة تَــَديّنِ َمَهــاراِت الِقــراَءِة َوالِكَتابَــِة لَــَدى بَعــِض التَّالِميــِذ َحَصلَــْت 
، َوقَــدرُُه )3.59(، أي يـَــَروَن أَنَـّـُه َحَصــَل علَــى َدرَجــٍة َكبِــرٍة، يَِليــِه ِعبَــاَرُة زاَِيدِة  ــٍط ِحَســِايبٍّ علَــى َأعلَــى ُمتـََوسِّ
ــٍط َقــدرُُه  ــٍط َقــدرُُه )3.48(، مُثَّ َضعــُف ُمَتابـََعــِة اأُلســَرِة لِلتِّلِميــِذ مبُتـََوسِّ َعــَدِد التَّالِميــِذ يف الَفصــِل الَواِحــِد مبَتـََوسِّ
ــٍط ُمرَتِفــٍع، قَــدرُُه )3.31(، َأي ِبَدَرَجــٍة  اِفِعيَّــِة لِلتَـَّعلُّــِم لَــَدى بَعــِض التَّالِميــِذ مبُتـََوسِّ )3.45(، وَكذلِــَك َضعــُف الدَّ
تـََعلَِّقــِة اِبلطَّالِــِب، َوالَّــِي تـَُؤثِّــُر عَلــى َتدرِيــِس الُعلُــوِم فَــَكاَن 

ُ
شــِكالِت امل

ُ
ُمَواِفقــٍة َكِبــرٍَة، أَمَّــا اَبِقــي ِعَبــارَاِت حِمــَوِر امل

ــطٍة. رَأُي َعيَِّنــِة الدِّرَاَســِة حِبُُدوثَِهــا ِبَدَرَجــٍة ُمتـََوسِّ

َويـَتَِّضــُح ممَّــا َســَبَق َأنَّ الِعَبــارَاِت الَّــِي َحَصَلــْت عَلــى ُمَوافـََقــٍة ِبَدَرَجــٍة َكِبــرٍَة ِهــَي عَلــى التَـّــَوايل: تَــَديّنِ   
َمَهــارَاِت الِقــرَاَءِة َوالِكَتابَــِة لَــَدى بَعــِض التَّالِميــِذ، َوزاَِيَدُة َعــَدِد التَّالِميــِذ يف الَفصــِل الَواِحــِد، َوَضعــُف ُمَتابـََعــِة 
شــِكالُت ُمَؤثِـّـرًة ِبَشــكٍل 

ُ
اِفِعيَّــِة لِلتَـَّعلُّــِم لَــَدى بَعــِض التَّالِميــِذ، َوِبَذلِــَك تـَُعــدُّ هــِذِه امل اأُلســَرِة لِلتِّلِميــِذ، َوَضعــُف الدَّ

ِب الصُُّفــوِف اأَلوَّلِيَّــِة،  شــِكالِت يـَُعــوُد ِإىَل َضعــِف أعــداِد طُــالَّ
ُ
َكِبــٍر يف َتدرِيــِس الُعُلــوِم، َوَلَعــلَّ ُوُجــوَد هــِذِه امل

ســتـََوى التَّعِليِمــيِّ ِلُأســَرِة، َوهــذا يـََتِفــقُّ َمــَع ِدراَســِة الســعيد واملاضــي )2013(، َوِدراَســِة 
ُ
ــَديّنِ امل وَكذلِــَك ِإىَل َت

العنــزي )2009(، َوِدرَاســِة صــاحل )1999(.

اإِلَجابَُة عِن السَُّؤاِل الثَّاِلِث:

رَحلــِة ااِلبِتدائِيَّــِة يف حُمَافظــِة شــرورة، 
َ
ــَؤاُل علَــى: َمــا واقــُع ُمشــِكالِت تعليــم الُعلُــوِم يف امل نَــصَّ هــذا السُّ

تـََعلِّقــِة اِبلتِّلِميــِذ ِمــن ُوجَهــِة َنظَــِر ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم ؟ 
ُ
امل

رَحلــِة 
َ
تـََعلِّقــــَة اِبلتِّلِميــِذ، َوَدرجــــَة أَتثرِهــا علَــى تعليــم الُعلُــوِم يف امل

ُ
شــِكالِت امل

ُ
ــُح اجلَــدوُل )6( امل يـَُوضِّ

ــطاِت احِلَســابِيَِّة.  ااِلبِتدائِيَّــِة ُمَرتَّبــــًة تـََنازُلِيًــّــا تَبعـًـــا لِلُمتـََوسِّ

شــِكالِت 
ُ
ــطاُت احلَســابِيَُّة َواالحِنرافَــاُت املِعَيارِيَّــُة اِلســِتجاابِت َعيِّنــِة الدِّراســِة عَلــى امل َجــدوُل )6(: املتوسِّ

ــطاِت احِلَســابِيَِّة تـََعلِّقــِة اِبأَلهــداِف ُمَرتَّبــًة تـََنازُلِيًــّــا تَبعـــاً لِلُمتـََوسِّ
ُ
امل

ُط الِعَبارَاُتم تـََوسِّ
ُ
امل

احِلَسايبُّ
ااِلحِنرَاُف 
َرَجُةاملِعَيارِيُّ الدَّ

وُضوَعاِت1
َ
َطٌة3.070.92َكثَرُة َعَدِد َأهَداِف امل ُمتـََوسِّ

َطٌة3.030.87اأَلهَداُف ال تـَُناِسُب َحاَجاِت التَّالِميِذ2 ُمتـََوسِّ

َطٌة2.931.03اأَلهَداُف ال تـَُناِسُب ُقُدرَاِت التَّالِميِذ3 ُمتـََوسِّ
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ُط الِعَبارَاُتم تـََوسِّ
ُ
امل

احِلَسايبُّ
ااِلحِنرَاُف 
َرَجُةاملِعَيارِيُّ الدَّ

َطٌة2.830.89َعَدُم ُوُضوِح اأَلهَداِف4 ُمتـََوسِّ

َطٌة2.790.90اأَلهَداُف َغُر قَابِلٍة لِلتََّحقُِّق5 ُمتـََوسِّ

ََحِليَِّة لِلتَّالِميِذ6
َطٌة2.790.90اأَلهَداُف ال َترتَِبُط اِبلِبيَئِة امل ُمتـََوسِّ

عِريف7ِّ
َ
َطٌة2.620.94تـُرَكُِّز اأَلهَداُف عَلى اجلَاِنِب امل ُمتـََوسِّ

تـََعلَِّقُة اِبأَلهَداِف8
ُ
شِكالُت امل

ُ
َطٌة2.870.88امل ُمتـََوسِّ

تـََعلِّقــِة اِبأَلهــداِف 
ُ
شــِكالِت امل

ُ
ــَط احِلَســايبَّ ِلِمحــوِر امل تـََوسِّ

ُ
يـَتَِّضــُح ِمــن النَـَّتائِــِج الــَوارِدِة اِبجلـَـدوِل )6( َأنَّ امل

تـََعلِّقــَة 
ُ
شــِكالِت امل

ُ
ِمقــَدارُُه )2.87(، َواِبحِنــرَاٍف ِمعيَــارِيٍّ قَــدرُُه )0.88(، َأي َأنَّ أَفــراَد َعيِّنــِة الدِّراَســِة يــَـَروَن َأنَّ امل
ــطٍة. اِبأَلهــداِف، َوالَّــِي تُؤثِـّـُر علَــى َتدريــِس الُعلُــوِم َموُجــوَدٌة ِبشــكٍل َعــاّم، حَتــُدُث ِبَدرجــٍة ُمتـََوسِّ

ــطاٍت ِحَســابِيٍَّة بَــَن  ــْت عَلــى ُمتـََوسِّ يَعهــا َحَصَل ــارَاِت مجَِ ــَك ِمــن اجلَــدوِل )6( َأنَّ الِعَب َويـَتَِّضــُح َكذِل  
ــطٍة؛ َحيــُث َحَصلَــْت  شــِكالِت َكاَن ِبَدَرجــٍة ُمتـََوسِّ

ُ
)3.07( و )2.62(، َوهــذا يَــُدلُّ علَــى َأنَّ ُوُجــوَد هــِذِه امل

َواأَلهــَداُف ال  التَّالِميــِذ،  َمــَع َحاَجــاِت  تـََتناَســُب  َواأَلهــداُف ال  وُضوعــاِت، 
َ
َأهــداِف امل َعــَدِد  ِعبَــاَرُة: َكثــَرُة 

يَلِــي: )3.07، 3.02،  التَّــوايل َكَمــا  َوِهــَي علَــى  ــطاٍت،  ُمتَوسِّ َأعلَــى  التَّالِميــِذ علَــى  قُــُدرَاِت  َمــَع  تَتَناَســُب 
َُقــرَّراِت، َوَتطلُُبهــا ِلَوقــٍت 

ــَك ِإىَل َكثــَرِة َموُضوَعــاِت امل ــد يُعــَزى ذِل ــطًة، َوَق ــدُّ َدَرجــُة ُوُجوِدَهــا ُمتـََوسِّ 2.93(، َوتـَُع
َأطــَوَل لَِتحِقيِقَهــا؛ َنظَــراً ِلطَِبيَعِتهــا الَعَمِليَّــِة، ممَـّـا يَنَعِكــُس اِبلتَّــايل علَــى ُوُجــوِد َأهــداٍف ِبَعــَدٍد َأكبـَــَر، وَِكذلــِك 
ِمــن قَبــُل،  هَلَــا  َيُكــْن ُمَهيَّئــاً  قُــُدرَاٍت َكبِــرًَة مَل  ِمــن الطَّالِــِب  تـََتطَلَّــُب  رِحلــِة االبِتدائِيَّــِة 

َ
ُمَقــرَّراِت امل ُياَلَحــُظ َأنَّ 

َوهــذا يـََتِفــُق َمــَع َمــا َجــاَءْت بِــِه بَعــُض الدِّراســاِت، ِمثــُل ِدراســِة الســعيد واملاضــي )2013(، َوِدراَســِة العنــزي 
َوِدراســِة محامــة )1991(. اليمــاين )1999(،  َوِدراســِة   ،)2009(

اإِلَجابَُة عِن السَُّؤاِل الرَّاِبِع:

رَحلــِة ااِلبِتدائِيَّــِة يف حُمَافظــِة شــرورة، 
َ
ــَؤاُل علَــى: َمــا واقــُع ُمشــِكالِت َتعليــم الُعلُــوِم يف امل نَــصَّ هــذا السُّ

تـََعلِّقــِة اِبلتِّلِميــِذ ِمــن ُوجَهــِة َنظَــِر ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم ؟ 
ُ
امل

رَحلــِة 
َ
تـََعلِّقـــــَة اِبلتِّلِميــِذ، َوَدرجـــــَة أَتثرِهــا علَــى َتعليــم الُعلُــوِم يف امل

ُ
شــِكالِت امل

ُ
ــُح اجلَــدوُل )7( امل يـَُوضِّ

ــطاِت احِلَســابِيَِّة.  ااِلبِتدائِيَّــِة ُمَرتَّبـــــًة تـََنازُلِيًــّــا تَبًعــا لِلُمتـََوسِّ
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شــِكالِت 
ُ
ــطاُت احلَســابِيَُّة َواالحِنرافَــاُت املِعَيارِيَّــُة اِلســِتجاابِت َعيِّنــِة الدِّراســِة علَــى امل َجــدوُل )7(: املتوسِّ

طاِت احِلَسابِيَِّة حتـََوى ُمَرتَّبـــًة تـََنازُلِـيًــّــا تَبًعا لِلُمتـََوسِّ
ُ
تـََعلِّقِة اِبمل

ُ
امل

ُط الِعَبارَاُتم تـََوسِّ
ُ
امل

احِلَسايبُّ
ااِلحِنرَاُف 
َرَجُةاملِعَيارِيُّ الدَّ

َكِبرٌَة3.310.81احملتـََوى الَكِميُّ َكِبٌر اِبلنِّسَبِة ِلَزَمِن ِدرَاَسِتِه1

صطََلَحاِت الِعلِميَِّة الصَّعَبِة عَلى التَّالِميِذ.2
ُ
َكِبرٌَة3.280.70ُوُجوُد بَعِض امل

حتـََوى ِلُمستـََوى َفهِم التَّالِميِذ3
ُ
َطٌة3.210.77َعَدُم ُمالَءَمِة ِصَياغِة امل ُمتـََوسِّ

َحِليَِّة.4
حتـََوى مبا يـَُناِسُب الِبيَئَة امل

ُ
َطٌة3.140.64َضعُف ُمواَءَمِة امل ُمتـََوسِّ

َطٌة3.030.87احملتـََوى ال يَعَمُل عَلى تَنِمَيِة ُمُيوِل التَّالِميِذ َوِهَوااَيهِتِم الِعلِميَِّة5 ُمتـََوسِّ

حتـََوى ِبَواِقِع التَّالِميِذ.6
ُ
َطٌة3.030.79َعَدُم ارتَِباِط َموُضوعاِت امل ُمتـََوسِّ

حتـََوى َغُر َمرٍِن َوال ُيَساِعُد عَلى اإِلبَداِع7
ُ
َطٌة2.970.87امل ُمتـََوسِّ

حتـََوى ال ُيَساِعُد يف َحلِّ ُمشِكالِت التَّالِميِذ8
ُ
َطٌة2.930.65امل ُمتـََوسِّ

نِطِقي9َّ
َ
حتـََوى التَّنِظيَم امل

ُ
َطٌة2.900.82يَنُقُص امل ُمتـََوسِّ

حتـََوى10
ُ
تـََعلَِّقُة اِبمل

ُ
شِكاَلُت امل

ُ
َطٌة3.090.71امل ُمتـََوسِّ

حتــَـَوى بـَلَــَغ )3.09(، 
ُ
تـََعلَِّقــِة اِبمل

ُ
شــِكالِت امل

ُ
ــَط احِلَســايبَّ ِلِعبَــاراِت امل تـََوسِّ

ُ
يـَتَِّضــُح ِمــن اجلَــدوِل )7( َأنَّ امل

ِبَدرجــٍة  ُمَواَفقــٍة  حتـَــَوى َحَصلَــْت علَــى 
ُ
تـََعلَِّقــَة اِبمل

ُ
امل شــِكالِت 

ُ
قَــدرُُه )0.71(، َأي َأنَّ امل ِمعيَــارِيٍّ  َواِبحِنــراٍف 
. ــراِد َعيِّنــِة الدِّراســِة ِبشــكٍل َعــامٍّ ــطٍة ِمــن أَف ُمتـََوسِّ

، َوِهَي ِعَباَرُة:  ٍط ِحَسايبٍّ َويـَتَِّضُح كذِلَك ِمن اجَلدوِل )7( َأنَّ ُهَناَك ِعَباَرتـَْنِ َحَصَلْت عَلى َأعَلى ُمتـََوسِّ
صطََلَحــاِت 

ُ
ــٍط قَــدرُُه )3.31(، َوِعبَــاَرُة: ُوُجــوُد بَعــِض امل حتـَــَوى الَكِمــيُّ َكبِــٌر اِبلنِّســَبِة ِلَزَمــِن ِدرَاَســِتِه مبُتـََوسِّ

ُ
امل

ــٍط ِحَســايبٍّ قَــدرُُه )3.28(، َوِبذلِــَك َتُكــوُن ُموافـََقــُة  الِعلِميَّــِة الصَّعَبــِة عَلــى التَّالِميــِذ، َوقَــد َحَصَلــْت عَلــى ُمتـََوسِّ
شــِكالِت اخلَاصَِّة 

ُ
تـََعلَِّقِة اِبمل

ُ
أَفرَاِد َعيَِّنِة الدِّراســِة عَلى َهاتـَْنِ الِعَباَرتـَْنِ ِبَدَرجٍة َكِبرٍة، َوَحَصْلْت اَبِقي الِعَبارَاِت امل

ــطٍة ِمــن ِقبَــِل  ــطَاٍت ِحَســابِيٍَّه، تـَرَاَوَحــْت بَــَن )3.21، 2.90(، َأي ِبَدرجــٍة ُمَواِفَقــٍة ُمتـََوسِّ حتــَـَوى علَــى ُمتـََوسِّ
ُ
اِبمل

َعيِّنَــِة الدِّراَســِة.
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حتـَــَوى الَكِمــيِّ َكبِــٌر اِبلنِّســَبِة ِلَزَمــِن ِدرَاســِته، وأنَّ ُوُجــوَد بَعــِض 
ُ
َوِمــن ِخــالِل َمــا َســَبَق فَــِإنَّ ِعبَــاَرَة امل

صطََلَحــاِت الِعلِميَّــِة الصَّعبَــِة علَــى التَّالِميــِذ قَــد َحَصلَــْت علَــى ُمَوافـََقــٍة ِبَدرجــٍة َكبِــرٍَة، َوِبذلِــَك تـَُعــدُّ هــااَتِن 
ُ
امل

شــِكالِت الَّــِي تـَُؤثـِّـر َســلباً يف َتدرِيــِس الُعلُــوِم ِمــن ُوجَهــِة َنظَــِر أَفــرَاِد َعيِّنَــِة الدِّرَاَســِة، َوَلَعــلَّ ذلِــَك 
ُ
شــِكلَتاِن أَبــرَِز امل

ُ
امل

َُقــرَّراِت ِمــن َموُضوَعــاٍت َكِبــٌر، َوال مُيِكــُن َتغِطيـَتُــُه ِخــالَل َزَمــِن ِدراَســِتِه؛ ِلُوُجــوِد َجانِــٍب 
يـُْعــَزى إىَل َأنَّ حُمتــَـَوى امل

ُطَــوَّرِة، َواعِتَمــاِدِه علَــى األَنِشــَطِة، وَكذلِــَك ُهنَــاَك ُمصطََلَحــاٌت َجِديــدٌة علَــى 
َعَملِــيٍّ َكبِــٍر يف ُمَقــرَّراِت الُعلُــوِم امل

اتِيَّــِة لَِتفِســرَِها، َوهــذا يـََتِفــقُّ َمــَع  ــاِبقِة، َوُجُهــوِدِه الذَّ رَحلَــِة، َوَتعَتِمــُد علَــى َخلِفيَّــِة التِّلِميــِذ السَّ
َ
التَّالِميــِذ يف هــِذِه امل

نـََتائِــِج ِدراســِة الشــمراين )2012(، َوِدراســِة الســعيد واملاضــي )2013(.

اإِلَجابَُة عِن السَُّؤاِل اخلَاِمِس:

رَحلــِة ااِلبِتدائِيَّــِة يف حُمَافظــِة شــرورة، 
َ
ــَؤاُل علَــى: َمــا واقــُع ُمشــِكالِت تعليــم الُعلُــوِم يف امل نَــصَّ هــذا السُّ

تـََعلِّقــِة ِبطُــُرِق التَّدرِيــِس ِمــن ُوجَهــِة َنظَــِر ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم ؟ 
ُ
امل

رَحلــِة 
َ
تـََعلِّقــــَة ِبطـُـرِق التَّدرِيــِس، َوَدرجــَة أَتثرِهــا علَــى تعليــم الُعلُــوِم يف امل

ُ
شــِكالِت امل

ُ
ــُح اجلـَـدوُل )8( امل يـَُوضِّ

طاِت احِلَسابِيَِّة.  ااِلبِتدائِيَِّة ُمَرتَّبـــًة تـََنازُلِــيًــّا تَبًعـا لِلُمتـََوسِّ

شــِكالِت 
ُ
ــطاُت احلَســابِيَُّة َواالحِنرافَــاُت املِعَيارِيَّــُة اِلســِتجاابِت َعيِّنــِة الدِّراســِة علَــى امل َجــدوُل )8(: املتوسِّ

طاِت احِلَسابِيَِّة تـََعلِّقِة ِبطُُرِق التَّدرِيِس ُمَرتَّبــــًة تـََنازُلِــيًــّـــا تَبعـًــــا لِلُمتـََوسِّ
ُ
امل

ُط الِعَبارَاُتم تـََوسِّ
ُ
امل

احِلَسايبُّ
ااِلحِنرَاُف 
َرَجُةاملِعَيارِيُّ الدَّ

َهارَاِت الَعَمِليَِّة1
َ
سَتخَدمُة يف تَنِميِة امل

ُ
ال ُتَساِعُد طُُرُق التَّدرِيِس امل

َلَدى التَّالِميِذ
َطٌة3.240.79 ُمتـََوسِّ

َطٌة3.210.82ُصُعوبَُة اسِتخَداِم طُُرِق التَـَّعلُِّم النَِّشِط2 ُمتـََوسِّ

َطٌة3.210.90َعَدُم ِكَفايَِة َزَمِن احِلصَِّة لَِتطِبيِق طُُرِق َتدرِيٍس فـَعَّاَلٍة3 ُمتـََوسِّ

َطٌة3.170.76َعَدُم ُمراعاِة طُُرِق التَّدرِيِس ِلُمستـََوى التَّالِميِذ4 ُمتـََوسِّ

َطٌة3.170.85َعَدُم ُمرَاعاِة طُُرِق التَّدرِيِس ِلُقُدرَاِت التَّالِميِذ5 ُمتـََوسِّ

َطٌة3.130.74َعَدُم ُمرَاعاِة طُُرِق التَّدرِيِس لِلُفُروِق الَفرِديَِّة َبَن التَّالِميِذ6 ُمتـََوسِّ
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ُط الِعَبارَاُتم تـََوسِّ
ُ
امل

احِلَسايبُّ
ااِلحِنرَاُف 
َرَجُةاملِعَيارِيُّ الدَّ

سَتخَدَمُة ُقدَرَة التَّالِميِذ عَلى التَّفِكِر 7
ُ
ال تـَُنمِّي طُُرُق التَّدرِيِس امل

َطٌة30.96لِعلِميِّ ُمتـََوسِّ

َشارََكِة َلَدى8
ُ
َعَدُم ِإسَهاِم طُُرِق التَّدرِيِس يف ِإذَكاِء ُروِح امل

َطٌة30.85التَّالِميِذ ُمتـََوسِّ

تـََعلَِّقُة ِبطُرِق التَّدرِيِس9
ُ
متوسطة3.140.79املشِكالُت امل

ــِة  شــِكالِت اخلَّاصَّ
ُ
تـََعلَِّقــِة اِبمل

ُ
ــِط احِلَســايبِّ لِلِعَبــارَاِت امل تـََوسِّ

ُ
يـَتَِّضــُح ِمــن ِخــالِل اجلَــدَوِل )8( َأنَّ ِمقــَداَر امل

ِبطـُـُرِق التَّدرِيــِس قــد بـَلَــَغ ِبَشــكٍل َعــامٍّ )3.14(، َواِبحِنــرَاٍف ِمعيَــارِيٍّ قَــدرُُه )0.79(، َوِبذلِــَك َتُكــوُن اســِتَجااَبُت 
ــطٍة. تَعلَِّقــِة ِبطـُـرِق التَّدرِيــِس مبَُوافـََقــٍة َذاِت َدَرجــٍة ُمتـََوسِّ

ُ
شــِكالِت امل

ُ
أَفــرَاِد َعيِّنَــِة الدِّراَســِة علَــى جُمَمــِل حِمــَوِر امل

ــٍط  ــارَاِت يف هــذا املِحــَوِر مَل َتِصــْل إىَل ُمتـََوسِّ يــَع الِعَب ــا َأنَّ مجَِ وََكذلِــَك ِمــن ِخــالِل اجلَــدَول )8( يـَتَِّضــُح لََن
َهــارَاِت الِعلِميَّــِة لَــَدى 

َ
ســَتخَدَمُة يف تَنِميَــِة امل

ُ
ِحَســايبٍّ َكبِــٍر؛ َحيــُث َحَصلَــْت ِعبَــاَرُة: ال ُتَســاِعُد طـُـُرُق التَّدرِيــِس امل

ــٍط قَــدرُُه )3.24(، يَِليَهــا ِعَبــاَرُة: ُصُعوبَــُة اســِتخداِم طُــُرِق التَـَّعلُّــِم النَِّشــِط، َوِعَبــاَرُة:  التَّالِميــِذ عَلــى َأعَلــى ُمتـََوسِّ
ِبَدَرَجــٍة  ــَطْنِ ُمَتَشــاهِبَْنِ َوقَــدرُُه )3.21(، َأي  َعــَدُم ِكَفايَــِة َزَمــِن احِلصَّــِة لَِتطِبيــِق طُــُرِق َتدرِيــٍس فـَعَّالَــٍة مبُتَوسِّ
ــطٍة ِمــن ِقَبــِل أَفــرَاِد َعيَِّنــِة الدِّرَاَســِة، وََكذلِــَك اَبِقــي ِعَبــاَرِة: حِمــَوُر ُمشــِكالِت طُــُرِق التَّدرِيــِس َكانَــْت  ُمَواِفَقــٍة ُمتـََوسِّ

ــَك. ــطٌة َكذِل ــِة عَليَهــا ُمتـََوسِّ ــرَاِد الَعيَِّن ــطَاُت احِلَســابِيَُّة هَلـَـا بَــَن )3.17 و3(، َأي أنَّ َدَرجــَة ُمَواَفقــِة أَف تـََوسِّ
ُ
امل

َوِمــن ِخــالِل مــا َســَبَق ُيالِحــُظ َأنَّ مَجيــَع ِعبَــارَاِت حِمــَوِر ُمشــِكالِت طـُـُرِق التَّدريــِس َحَصلَــْت علَــى ُموافـََقــٍة 
َهــارَاِت 

َ
ســَتخَدمُة يف تَنِميــِة امل

ُ
ــطٍة ِمــن ِقبَــِل أَفــراد العينــة، َوَحَصلَــْت ِعبَــارَاُت: ال ُتَســاِعُد طـُـُرُق التَّدرِيــِس امل ُمتـََوسِّ

الَعَمِليَّــِة لَــَدى التَّالِميــِذ، َوُصُعوبَــُة اســِتخَداِم طُــُرِق التَـَّعلُّــِم النَِّشــِط، َوَعــَدُم ِكَفايَــِة َزَمــِن احِلصَّــِة لَِتطِبيــِق طُــُرِق 
ــطاٍت، َواِبلتَّــايل علَــى َأعلَــى َدَرجــِة ُمَوافـََقــٍة ِمــن ِقبَــِل أَفــرَاِد َعيِّنَــِة الدِّراَســِة،  َتدرِيــٍس فـَعَّالَــٍة، علَــى َأعلَــى ُمتـََوسِّ
زِمــِة، َولِــزاَِيَدِة َعــَدِد التَّالِميــِذ  ؛ ِلَعــَدِم تـََوفُّــِر اإِلمــَكااَنِت الالَّ َعلِّــِم اِبلتَّطِبيــِق الَعَملِــيِّ

ُ
َوَلَعــلَّ ذلِــَك يُعــَزى ِلَعــَدِم ِقيَــاِم امل

َتطِبيــِق طُــُرِق  ِمــن  نِــِه  مَتَكُّ َوَعــدِم  َعلِّــِم، 
ُ
امل ِإعــَداِد  ِلَضعــِف  يُعــَزى  قَــد  الَواِحــِد، وَكذلِــَك  الدِّرَاِســيِّ  يف الصَّــفِّ 

التَـَّعلُّــِم النََّشــِط، َوهــذا يـَتَِّفــُق َمــَع نـََتائِــِج ِدرَاَســِة العنــزي )2009(، َوِدراَســِة اليمــاين )1999(، َوِدرَاَســِة صبــاح 
.)wier ،1988) 1998(، َوِدرَاَســِة محامــة )1994(، َوِدراَســِة اليزابيــث وايــر(
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رَحلــِة 
َ
ــَؤاُل عَلــى: َمــا واقــُع ُمشــِكالِت َتعليــم الُعُلــوِم يف امل ــاِدِس: نَــصَّ هــذا السُّ ــَؤاِل السَّ اإِلَجابَــُة عــِن السُّ

تـََعلِّقــِة ِبطُــُرِق التَّدرِيــِس ِمــن ُوجَهــِة َنظَــِر ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم ؟ 
ُ
ااِلبِتدائِيَّــِة يف حُمَافظــِة شــرورة، امل

تـََعلِّقــــَة ِبطـُـرِق ابلَوســاِئِل التَّعِليِميَّــِة، َوَدرجــَة أَتثرِهــا علَــى َتعليــم الُعلُــوِم 
ُ
شــِكالِت امل

ُ
ــُح اجلـَـدوُل )9( امل يـَُوضِّ

طاِت احِلَسابِيَِّة.  رَحلِة ااِلبِتدائِيَِّة ُمَرتَّبــــًة تـََنازُلِيًــّــا تَبعـًـــا لِلُمتـََوسِّ
َ
يف امل

شــِكالِت 
ُ
ــطاُت احلَســابِيَُّة َواالحِنرافَــاُت املِعَيارِيَّــُة اِلســِتجاابِت َعيِّنــِة الدِّراســِة علَــى امل َجــدوُل )9(: املتوسِّ

ــطاِت احِلَســابِيَِّة. تـََعلِّقِة ابلَوســاِئِل التَّعِليِميَِّة ُمَرتَّبًة تـََنازُلِيًــّــا تَبعـًـــا لِلُمتـََوسِّ
ُ
امل

ُط الِعَبارَاُتم تـََوسِّ
ُ
امل

احِلَسايبُّ
ااِلحِنرَاُف 
َرَجُةاملِعَيارِيُّ الدَّ

وُجوَدِة1
َ
َكِبرٌَة3.520.74َعَدُم تـََوفُِّر ِصَيانٍَة ُمسَتِمرٍَّة لِلَوَساِئِل التَّعِليِميَِّة امل

َكِبرٌَة3.310.97ِقلَُّة تـََوفُِّر الَوساِئِل التَّعِليِميَِّة الَِّي تـَتَّطَّلبـَُها أَنِشطُة َمادَِّة الُعُلوِم2

َكِبرٌَة3.280.80بَعُض الَوساِئِل التَّعِليِميَِّة َغُر َصاحِلٍة ِلالسِتخَداِم3

زَِمِة إِلجرَاِء التََّجاِرِب4 َوادِّ َواأَلَدواِت الالَّ
َ
َعَدُم تـََوفُِّر بَعِض امل
َكِبرٌَة3.281.03َوالُعُروِض الَعَمِليَِّة

َطٌة3.171.10َعَدُم ُوُجوِد َمعَمٍل ِلَمادَِّة الُعُلوِم5 ُمتـََوسِّ

َطٌة3.100.90َحاَجُة أَنِشطِة الُعُلوِم لِتـََوفُِّر َشَبَكِة اإِلنرَتِنت6 ُمتـََوسِّ

َطٌة3.070.96ُصُعوبَُة ِإجرَاِء بَعِض أَنِشَطِة الُعُلوِم7 ُمتـََوسِّ

َطٌة3.030.90َعَدُم ُمَناَسبِة َمعَمِل الُعُلوِم إِلجرَاِء األَنِشَطِة8 ُمتـََوسِّ

تـََعلَِّقُة اِبلَوساِئِل التَّعِليِميَِّة9
ُ
شِكالُت امل

ُ
متوسطة3.220.88امل

تـََعلَِّقــِة اِبلَوَســاِئِل التَّعِليِميَّــِة 
ُ
شــِكالِت امل

ُ
ــِط احِلَســايبِّ ِلِمحــَوِر امل تـََوسِّ

ُ
يـَتَِّضــُح ِمــن اجلـَـدَوِل )9( َأنَّ ِمقــَداَر امل

الدِّراســِة علَــى  ِعيَـّنَــِة  أَفــرَاِد  َتُكــوُن اســِتَجااَبُت  َوِبذلِــَك  قَــدرُُه )0.88(،  ِمعيَــارِيٍّ  َواِبحِنــرَاٍف  بـَلَــَغ )3.22(، 
ــطٍة. ــٍة ُمتـََوسِّ ِعَبــاراِت هــذا املِحــَوِر ِبَشــكٍل َعــامٍّ مبَُوافـََق
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ــٍط ِحَســايبٍّ َكاَن ِمقــَدارُُه )3.52( ِلِعبَــاَرِة: َعــَدُم  َويـَتَِّضــُح كذلِــَك ِمــن ِخــالِل اجلـَـدَوِل )8( َأنَّ َأعلَــى ُمتـََوسِّ
وُجــوَدِة، يَِليَهــا ِعبَــاَرُة: ِقلَّــُة تـََوفُـّـِر الَوســاِئِل التَّعِليِميَّــِة الَـّـِي تـَتَّطَّلبـَُهــا 

َ
تـََوفُـّـِر ِصَيانَــٍة ُمســَتِمرٍَّة لِلَوَســاِئِل التَّعِليِميَّــِة امل

ــٍط قَــدرُُه )3.31(، مُثَّ بَعــَد ذلِــَك ِعبَــاَرة: بَعــُض الَوســاِئِل التَّعِليِميَّــِة َغــُر َصاحِلــٍة  أَنِشــطُة َمــادَِّة الُعلُــوِم مبُتـََوسِّ
ــٍط  زَِمــِة إِلجــرَاِء التََّجــاِرِب والُعــُروِض الَعَمِليَّــِة، مبُتـََوسِّ ــَوادِّ َواأَلَدواِت الالَّ

َ
ِلالســِتخَداِم، َوِعبَــاَرُة: َعــَدُم تـََوفُّــِر بَعــِض امل

ــطَاٍت يف هــذا املِحــَوِر، َأي اِبســِتَجااَبٍت َكبِــرٍَة ِمــن ِقبَــِل أَفــرَاِد الَعيِّنــِة، مُثَّ  بـَلَــَغ )3.28(، َوهــِذِه َأعلَــى ُمتـََوسِّ
ــطَاتـَُها بَــَن  ــطٍة ِمــن ِقبَــِل أَفــرَاِد الَعيِّنَــِة؛ َحيــُث تـَرَاَوَحــْت ُمتـََوسِّ ِبِصيغَــِة الِعبَــارَاِت َحَصلَــْت علَــى اســِتَجااَبٍت ُمتـََوسِّ

.)3.03  ،3.17(

وُجــوَدِة، َوِقلَّــُة 
َ
َوِمــن ِخــالِل َمــا َســَبَق َيظَهــُر َأنَّ ِعبَــارَاِت: َعــَدُم تـََوفُّــِر ِصَيانَــٍة ُمســَتِمرٍَّة لِلَوَســاِئِل التَّعِليِميَّــِة امل

تـََوفُِّر الَوســاِئِل التَّعِليِميَِّة الَِّي تـَتَّطَّلبـَُها أَنِشــطُة َمادَِّة الُعُلوِم، َوبَعُض الَوســاِئِل التَّعِليِميَِّة َغُر َصاحِلٍة ِلالســِتخَداِم، 
زَِمــِة إِلجــرَاِء التََّجــاِرِب َوالُعــُروِض الَعَمِليَّــِة، قَــد َحَصلَــْت علَــى اســِتَجااَبٍت  ــَوادِّ َواأَلَدواِت الالَّ

َ
َوَعــَدُم تـََوفُّــِر بَعــِض امل

شــِكالِت الَّــِي تـَُؤثِّــُر ِبَشــكٍل َكِبــٍر عَلــى َتدرِيــِس 
ُ
ــِة الدِّرَاَســِة، َأي أَنَـَّهــا تُـَعـــدُّ امل ــِل أَفــرَاِد َعيَِّن ِبَدَرجــٍة َكِبــرٍَة ِمــن ِقَب

رَحلَــِة ااِلبِتدائِيَّــِة يف حُمَاَفظَــِة شــرورة.
َ
الُعلُــوِم يف امل

َوذلِــَك يـَتَِّفــُق َمــَع نـََتائِــِج ِدرَاَســِة الســعيد واملاضــي )2013(، َوِدرَاَســِة صــاحل )1999(، َوِدرَاَســِة صبــاح 
.)wier ،1988) 1998(، َوِدرَاَســِة اليزابيــث وايــر(

اإِلَجابَُة عِن السَُّؤاِل السَّاِبِع:

رَحلــِة ااِلبِتدائِيَّــِة يف حُمَافظــِة شــرورة، 
َ
ــَؤاُل علَــى: َمــا واقــُع ُمشــِكالِت َتعليــم الُعلُــوِم يف امل نَــصَّ هــذا السُّ

تـََعلِّقــِة اِبلتَّقــِومِي ِمــن ُوجَهــِة َنظَــِر ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم ؟ 
ُ
امل

رَحلــِة 
َ
تـََعلِّقــــَة اِبلتَّقــِومِي، َوَدرجــَة أَتثرِهــا علَــى َتعليــم الُعلُــوِم يف امل

ُ
شــِكالِت امل

ُ
ــُح اجلَــدوُل )10( امل يـَُوضِّ

ــطاِت احِلَســابِيَِّة.  ااِلبِتدائِيَّــِة ُمَرتَّبـــًة تـََنازُلِيًــّــا تَبًعــا لِلُمتـََوسِّ

شــِكالِت 
ُ
ــطاُت احلَســابِيَُّة َواالحِنرافَاُت املِعَيارِيَُّة اِلســِتجاابِت َعيِّنِة الدِّراســِة عَلى امل َجدوُل )10(: املتوسِّ

طاِت احِلَسابِيَِّة. تـََعلِّقِة ابلتَّقِومِي ُمَرتَّبًة تـََنازُلِيًــّا تَبًعـا لِلُمتـََوسِّ
ُ
امل
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ُط الِعَبارَاُتم تـََوسِّ
ُ
امل

احِلَسايبُّ
ااِلحِنرَاُف 
َرَجُةاملِعَيارِيُّ الدَّ

َكِبرٌَة3.480.78َعَدُم ُوُضوِح َدوِر اأُلسَرِة يف َعَمِليَِّة التَّقِومِي.1

سَتِمرِّ لِلُمَعلِِّمَن2
ُ
َكِبرٌَة3.450.78َعَدُم ُوُضوِح َآلِيَِّة التَّقِومِي امل

َكِبرٌَة3.310.93أَيُخُذ التَّقِومُي َوقًتا َكِبرًا ِمن َزَمِن احِلصَِّة3

سَتِمرِّ ِبُصوَرٍة4
ُ
َعلِِّمَن إِلجرَاَءاِت التَّقِومِي امل

ُ
َعَدُم َتطِبيِق بَعِض امل

َطٌة3.141.06َصِحيَحٍة ُمتـََوسِّ

َعلِِّمَن ِعنَد َتقِومِي التَّالِميِذ.5
ُ
َطٌة3.140.95َتَساُهُل بَعِض امل ُمتـََوسِّ

عِريفِّ فـََقط6
َ
َطٌة3.140.95اهِتماُم التَّقِومِي ِبِقياِس اجلَاِنِب امل ُمتـََوسِّ

َطٌة3.031.09َعَدُم اتَِّصاِف التَّقِومِي اِبالسِتمرَارِيَِّة7 ُمتـََوسِّ

َعَدُم اهِتماِم التَّقِومِي اِبجلَاِنِب الِعالِجيِّ َوَترِكيزُُه عَلى اجلَاِنِب8
َطٌة2.861.06التَّشِخيِصيِّ ُمتـََوسِّ

تـََعلَِّقُة اِبلتَّقِومِي10
ُ
شِكالُت امل

ُ
متوسطة3.190.91امل

تـََعلَِّقِة اِبلتَّقِومِي َقدرُُه 
ُ
شِكالِت امل

ُ
َط احِلَسايبَّ ِلُمجَمِل حِمَوِر امل تـََوسِّ

ُ
يـَتَِّضُح ِمن ِخالِل اجَلدَوِل )10( َأنَّ امل

)3.19(، َواِبحِنــراٍف ِمعيَــارِيٍّ قَــدرُُه )0.91(، َأي َأنَّ اســِتَجااَبِت أَفــرَاِد َعيِّنَــِة الدِّرَاَســِة علَــى ِعبَــارَاِت هــذا 
ــطٍة. املِحــَوِر ِإمجَــااًل َكانَــْت ِبَدرحــٍة ُمتـََوسِّ

َويـَتَِّضــُح كذلِــَك ِمــن ِخــالِل اجلَــدوِل َرقَــم )10( َأنَّ ِعَبــاَرَة: َعــَدُم ُوُضــوِح َدوِر اأُلســَرِة يف َعَمِليَّــِة التَّقــِومِي 
ســَتِمرِّ لِلُمَعلِِّمــَن 

ُ
ــاَرُة: َعــَدُم ُوُضــوِح َآلِيَّــِة التَّقــِومِي امل ــٍط ِحَســايبٍّ َقــدرُُه )3.48(، يَِليَهــا ِعَب ــْت عَلــى ُمتـََوسِّ َحَصَل

ــٍط ِحَســايبٍّ قَــدرُُه  ــٍط ِحَســايبٍّ قَــدرُُه )3.45(، مُثَّ ِعَبــاَرُة: أَيُخــُذ التَّقــِومُي َوقًتــا َكِبــرًا ِمــن َزَمــِن احِلصَّــِة مبُتـََوسِّ مبُتـََوسِّ
تـََعلَِّقــِة اِبلتَّقــِومِي، أَمَّــا 

ُ
شــِكالِت امل

ُ
ــطاٍت يف حِمــَوِر امل ــاِبَقُة َأعَلــى ُمتـََوسِّ ــطَاُت احِلَســابِيَُّة السَّ تـََوسِّ

ُ
)3.31(، وتـَُعــدُّ امل

ــطاٍت تـَرَاَوَحــْت بَــَن )3.14، 2.86(، َأي َأنَّ ااِلســِتجااَبِت َكانَــْت  بَِقيَّــُة الِعبَــاراِت فَحَصلَــْت علَــى ُمتـََوسِّ
ــطٍة عَلــى تَلــَك الِعَبــارَاِت. ِبَدَرجــٍة ُمتـََوسِّ

التَّقــِومي،  َعَمِليَّــِة  يف  اأُلســَرِة  َدوِر  ُوُضــوِح  َعــَدُم  ِعبَــارَاِت:  َأنَّ  ُنالِحــُظ  ــاِبِق  السَّ الَعــرِض  ِخــالِل  َوِمــن 
ــِة َحَصَلــْت عَلــى  ســَتِمرِّ لِلُمَعلِِّمــَن، َوَأنَّ التَّقــِومَي أَيُخــُذ َوقًتــا َكِبــرًا ِمــن َزَمــِن احِلصَّ

ُ
َوَعــَدُم ُوُضــوِح آلِيَّــِة التَّقــِومِي امل
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ــَع اأُلَســِر، َوَتوِضيــِح الَكيِفيَّــِة الَّــِي  ــَك يُعــَزى ِلَعــدِم التَّواُصــِل َم ــرٍة، َوَلَعــلَّ ذِل َأعَلــى اســِتَجااَبٍت، َأي ِبَدَرجــٍة َكِب
مــِة لِلُمَعلِِّمــَن  َقدَّ

ُ
، َوَدوِر اأُلســرِة يف ذلِــَك، وَكذلِــَك َعــَدِم ِكَفايــِة الَراِمــِج التَّدرِيِبيَّــِة امل ســَتِمرُّ

ُ
يُطَبَّــُق هِبَــا التَّقــِومُي امل

ســَتِمرِّ ِبشــكٍل َدقيــٍق، وَكذلِــَك كثــرِة َمعايــِر التَّقييــِم جَيَعُلَهــا َتســَتغرُِق َوقتًــا 
ُ
إِليَضــاِح َكيِفيَّــِة َتطبيــِق التَّقــومِي امل

َأكبــَـَر لَِتطِبيِقَهــا، َوذلِــَك يـَتَِّفــُق َمــَع َمــا تـََوصََّلــْت ِإلَيَهــا بَعــُض الدِّراَســاِت ِمــن نـََتائِــَج، َكَمــا يف ِدراَســِة الشــمراين 
)2013(، َوِدراســِة الســعيد املاضــي )2013(، َوِدراَســِة العنــزي )2009(، َوِدراَســِة اليمــاين )1999(، 

َوِدراَســِة محامــة )1994(، َوِدراَســِة حمجــوب )1988(.

التَّوِصياُت:
يف َضوِء النَـَّتاِئِج الَِّي تـََوصََّلْت ِإلَيَها الدِّرَاسُة يُوِصي الَباِحُث مبَا أييت:

ــًة لِلُمَتَميِّزيــَن  ــِز هَلـُـم َوخاصَّ ــِة االبِتدائِيَّــِة، َوَتقــِدمُي احلَواِف رَحَل
َ
ــوِم اِبمل 1- خَتِفيــُض الِعــبِء التَّدرِيِســيِّ ِلُمَعلِِّمــي الُعُل

ِمنُهــم.

2- االهِتماُم اِبلتَّطِويِر املَِهِيِّ ِلُمَعلِِّمي الُعُلوِم، َوَتقِدمُي َما حُيَفُِّز ِلاللِتَحاِق اِبلَراِمِج التَّطِويرِيَِّة.

3- افِتَتاُح أَقَساٍم يف ُكَليَِّة الُعُلوِم َواآلداِب بشرورة؛ لَِتخرِيِج ُمَعلِِّمَن ِلَمادَِّة الُعُلوِم.

ستـََوى اِبلِقراَءِة َوالِكَتابَِة يف جَماِميِع َتقِويٍة.
ُ
4- ِإحلَاُق التَّالِميِذ ُمنَخِفِضي امل

5- َخفُض َعَدِد التَّالِميِذ يف الصَّفِّ الدِّراِسيِّ الَواِحِد؛ ِلَضماِن ُمستـََوى َتدرِيٍس أَفَضَل.

6- َتوِعَيُة اأُلسِر ِبَدورِِهم يف الَعمِليَِّة التَّعِليِميَِّة، َوَأمِهيَُّة ُمَتابـََعِة أَبنائِِهم ُسُلوِكيًّا َوِدراِسيًّا.

رَحلــِة االبِتدائِيَّــِة، َواســِتخَداُم ُمصطََلَحــاٍت ُمَناِســَبٍة 
َ
حتــَـَوى الَكِمــيِّ َوالنَّوِعــيِّ ِلُمقــرَّرَاِت الُعلُــوِم اِبمل

ُ
7- ُمرَاجَعــُة امل

رَحلَــِة.
َ
ِلُمســتـََوى َتالِميــِذ هــِذِه امل

سَتِمرُِّة هَلَا.
ُ
َيانَُة امل زِمِة؛ لَِتنِفيِذ ُدُروِس َمادَِّة الُعُلوِم، َوالصِّ وادِّ َواأَلدواِت َواأَلجِهَزِة الالَّ

َ
8- َتوِفُر امل

َصــٍة ِبَكيِفيَّــِة َتطِبيــِق  ســَتمرِّ، َوِإحلـَـاُق ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم بِــَدوراٍت ُمَتَخصِّ
ُ
9- ِإَعــاَدُة النَّظــِر يف َآلِيَّــِة َتطِبيــِق التَّقــِومِي امل

ســَتِمرِّ.
ُ
ســَتِمرِّ، َوَتوِعيَــُة اأُلســَرِة ِبَدورَِهــا يف َعَمِليَّــِة التَّقــِومِي امل

ُ
التَّقــِومِي امل
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املُقتـََرحاُت:
رَحلِة االبِتدائِيَِّة. 

َ
1- إقامُة ِدراَسٍة تـََتناَوُل َتَصوَُّر ُمقرَتٍح لَِتطِويِر َتدرِيِس الُعُلوِم اِبمل

رَحلِة.
َ
2- وتـَتـََناَوُل حُمتـََوى ُمَقرَّراِت الُعُلوِم لِلَمرَحلِة االبِتدائِيَِّة، َوَمَدى ُمَناَسَبِتِه ِلُمستـََوى َتالِميِذ هِذِه امل

ســَتِمرِّ، 
ُ
رَحلــِة االبِتدائِيَّــِة ِعنــَد َتطِبيِقِهــم لِلتَّقــِومِي امل

َ
3- وِدراَســة تـَتـَنَــاَوُل جوانــب الضعــف لــدى ُمَعلِِّمــي الُعلُــوِم اِبمل

وََكيِفيَّــَة ِعالِجَها.

رَحلِة االبِتدائِيَِّة؛ لَِتحســِن َعمِليَِّة َتدرِيســِهم ُمقرَّرَاِت 
َ
4- وِدراَســة تـَتـََناَوُل َحاَجاِت ُمَعلِِّمي الُعُلوِم التَّطِويرِيََّة اِبمل

الُعُلوِم.

راِحِل التَّعِليِميَِّة اأُلخَرى.
َ
5- وِدراَسة تـَتـََناَوُل ُمشِكالِت َتدريِس ُمَقرَّراِت الُعُلوِم يف امل
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املراجع 

أوال: املراجع العربية

الســعودية. ط )3(،  العربيــة  اململكــة  التعليــم االبتدائــي يف  الرمحــن )1415ـ(.  - احلقيــل، ســليمان عبــد 
الســعودية.  العربيــة  اململكــة  الــرايض، 

- احلقيــل، ســليمان عبــد الرمحــن )1420ـ( نظــام وسياســة التعليــم يف اململكــة العربيــة الســعودية. ط )13(، 
الــرايض، اململكــة العربيــة الســعودية.

- محامــة، صــالح الديــن حممــد ســليمان )1414(. آراء عينــة مــن معلمــي العلــوم- قبــل وأثنــاء اخلدمة-حــول 
مشــكالت تدريــس العـــلوم ببعــض املــدارس االبتدائيــة مبنطقــة اجلــوف ابلســعودية. حوليــة كليــة الرتبيــة، جامعــة 

قطــر، ع10، 418-387.

- اخلليفــة، حســن جعفــر )2014(.املنهــج املدرســي املعاصــر.ط)14(، مكتبــة الرشــد، الــرايض، اململكــة 
العربيــة الســعودية.

- الســعيد، ســعيد، واملاضــي، عبــد الرمحــن. )2013(. مشــكالت تدريــس مناهــج العلــوم املطــورة يف املرحلــة 
االبتدائيــة ومقرتحــات حلهــا مــن وجهــة نظــر معلمــي العلــوم مبنطقــة القصيــم. جملــة القــراءة واملعرفــة - مصــر، 

ع 140، 156-123.

- الشــمراين، ســعيد حممــد. )2013(. مشــكالت تدريــس مقــرر العلــوم للصــف األول االبتدائــي يف حمافظــة 
اخلــرج ابململكــة العربيــة الســعودية. جملــة القــراءة واملعرفــة، مصــر، ع 142، 158-113.
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