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ن وجهة نظر ة المضمَّنة في مقررات العلوم للصفوف العـليا من المرحلة االبتدائية موِّقات تنفيِذ األنشطة التعليميمع
 الـمعلمات والـمشرفات

 
 إعداد

 أحمد بن محمد الحسين
جامعة اإلمام حممد بن سعود  -أستاذ املناهج وطرق التدريس املشارك 

 اإلسالمية

 حصة بنت نغيمش الحربي
 التعليم العام –وزارة التعليم  -علمة علوم م

 
هـ1437/ 10/ 4وقبل  - هـ8/6/1437 قدم للنشر  

 
ينة هدف البحث إىل التعّرف  على معّوقات تنفيذ األنشطة التعليمية املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية يف مد المستخلص:

رسية، واملقرر الدراسي، والطالبات، واملعلمات، من وجهة نظر املعلمات واملشرفات، والكشف  عن ما إذا كان هناك فروٌق الرياض، املتعلقة بالبيئة املد
سنوات اخلربة(. استخَدم الباحثان املنهَج الوصفيَّ املسحيَّ  -التخصص -ية: )املؤهلتالعينة؛ تُعَزى للمتغريات اآل أفراد ذاُت داللٍة إحصائية بني استجابة

كونت عينة باالعتماد على االستبانة جلمع البيانات، وتكوََّن جمتمُع البحث من: مجيع مشرفات ومعلمات العلوم للصفوف العليا يف مدينة الرياض، وت
ت ََتُول معلمة مت اختياُرهن بطريقة عشوائية بسيطة. وتوصل البحث إىل جمموعة من النتائج؛ أمهها: وجود معوقا (196( مشرفة، و)48البحث من )

بني استجابات أفراد دوَن تنفيذ األنشطة التعليمية املضمَّنة يف مقررات العلوم للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية، ووجوُد فروٍق ذات  داللة إحصائية 
املعوقات املتعلقة بالطالبات، تُعَزى  العينة حول املعوقات املتعلقة باملقرر الدراسي، تُعَزى الختالف املؤهل العلمي والتخصص األكادميي، وكذلك حول

حول املعوقات املتعلقة بـ: البيئة   العينة لعدد سنوات اخلربة ألفراد العينة، كما أظهرت النتائج عدُم وجود  فروٍق ذات  داللٍة إحصائية بني استجابات أفراد
؛ تُعَزى الختالف املؤهل العلمي، والتخصص  ، واملعلمات  األكادميي، وكذلك حول املعوقات املتعلقة بـ: البيئة  املدرسية، املقرر  املدرسية، الطالبات 

؛ تُعَزى لعدد سنوات اخلربة ألفراد العينة.  تكون لكي املباين املدرسية بعدد من التوصيات؛ أمهها: َتسنُي وتطوير كما أوصى البحث الدراسي، واملعلمات 
الطالبات على املهارات األدائية العملية يف العلوم، إعطاُء األولوية يف تدريس العلوم، خلرجيات كلية العمل على تدريب ، والتعليم للتعّلم أفضل مكانا  

 .ختصص علوم، لتدريس هذا املقرر يف املرحلة االبتدائية –الرتبية 
 

 .معوقات، األنشطة التعليمية، مقررات العلوم الكلمات المفتاحية:
 

 
 
 
 
 
 



 م(2016يونيو / هـ1437الرياض )رمضان    – 53العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

258 

 :مقدمة

حركة  علمية  نشطة  يف جمال تطوير  يشهد القرُن احلايل   
املناهج الدراسية، نتيجَة التطورات العلمية والتغرّيات 

(  2006)املتسارعة اليت يشهدها هذا العصر، ويرى الربيعي
 دول مجيعَ  مما جعل التعليم، مناهج على مباشرةأهنا أثّرت 

 هذه التطورات، مع مبا يتالءم املناهج تطوير على تعمل العامل

 خالل من وأغراضه التعليم أهداف بتغيري فعال   أتوبد

 وعملية الفرد بطبيعة تتصل جديدة عن اجتاهات الكشف

ها التعليم عملية تطوير إىل إضافة منوه،  .نفس 
 -( 2010كما يذكر الزهراين )  -لعلوم وتـَُعّد مناهُج ا     

من أكثر املناهج حاجة  إىل املراجعة والتحليل والتقومي 
يف ظل االجتاهات العاملية املعاصرة، ل ما هلا من  والتطوير،

دور يف إعداد املتعلم املثقف، وإمداد ه بكل ما حيتاجه من 
معلوماٍت ومهاراٍت حياتية، وتدريب ه على كيفية تطبيقها 

 والتعامل معها.
تدريس العلوم جمرَد نقل املعرفة العلمية إىل  يـَُعد مل     

ا )النظرية السلوكية(، بل هو الطالبة، وحفظ ها، واسرتجاع ه
عمليٌة تُعََن بتنشيط املعرفة السابقة للطالبة، وبناء  املعرفة، 
ا، وفهم ها، واالحتفاظ  ِبا، واستخدام ها )النظرية  واكتساِب 
البنائية(، وذلك من منظور  منوِّ وتكاُمل  شخصية  الطالبة يف 
 خمتَلف جوانبها، ويف سياٍق شخصيٍّ اجتماعيٍّ لتحقيق

 (.2007)زيتون، الثقافة العلمية لديها
 دول من كثري يف العلوم مناهجُ  ونتيجة  لذلك؛ شه دت     

راكا   العامل  لُتساي رَ  تطويرها وإصالحها أجــل من مستمرا   ح 

والتقين، وتفجَر املعرفة العلمية يف هذا العصر  العلمي التطورَ 
ه وذلك من خالل عدة مشاريع إصالحية هلذ ومتطلباته،

املناهج؛ مثل: "حركة إصالح مناهج العلوم يف ضوء مدخل 
التفاعل بني العلم والتكنولوجيا واجملتمع"، و "مشروع 

( الع لم لكل األمريكيني"، و "مشروع اجملال والتتابع 2061)
 اليت؛ والتناسق"، و "مشروع املعايري القومية للرتبية العلمية"

 اجلانب -(2011كما يذكر عسيالن )- مجيعها تؤكد

 العلمي التفكري مبهارات املتعلمني للعلم، وتزويد   االستقصائي

 التلقني عن والبعد   العقلية، القدرات وتنمية   املشكالت، وحل

 واالستظهار. 
ومل تكن اململكة العربية السعودية بعيدة  عن هذا      

راك العاملي إلصالح تعليم وتعّلم العلوم؛ فقد قامت  الـح 
ة والتعليم بإقرار مشروع تطوير الرياضيات والعلوم وزارة الرتبي
الذي يُعد من املشروعات الرتبوية اليت هتدف إىل الطبيعية، 

إحداث التطوير الشامل لتعليم الرياضيات والعلوم الطبيعية 
من خالل ترمجة ومواءمة مواد تعليمية عاملية أثبتت فاعليتها 

ستفادة من يف َتسني عملية التعّلم، وذلك عن طريق اال
سالسل ماجروهيل  -اخلربات العاملية املتميزة يف هذا اجملال

McGraw-Hill-  جلميع مراحل التعليم العام. وتُعد مقررات
جماَل الدراسة  –العلوم للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية 

 هذه السالسل. ضمنمن  –
ر؛ حرص خمططو مناهج يويف إطار َتقيق هذا التطو      

يف مشروع "تطوير مناهج العلوم الطبيعية" على َتقيق العلوم 
هذا اهلدف، من خالل تضمني حمتواها باألنشطة التعليمية، 
فقد اشتملت مقررات العلوم على عديٍد من األنشطة 

املادة الدراسية من عليمية اليت تنقل مركز االهتمام الت
ا لطالبة، وإجيابيتها، ونشاطهلاملعلومات واملعارف النظرية و 

يف عملية التعّلم من ناحية، والربط بني اجلوانب النظرية 
 والعملية والتطبيقية من ناحية أخرى.

 لدى معرفية مهارات ينمي النشاط، عن الناتج فالتعلم     

 التعلم من النوع وهذا التطبيق،و  النظرية بني ويربط املتعلم،

 يسري ألنه أساسية؛  قيمة ذاRogers,1969) روجرز )  يُعده

 باهنماك يتميز الذي االستكشايف، التعلم منط إىل بذلك

 يف تغيريا   وحُيدث فيه، التعلمي، وينغمس باحلدث الشخص
 .املتعلم شخصية يف ورمبا واالجتاهات، السلوك

 يتعلمه الذي أن ( Rothkopf, 1976 ) روثكوف ويرى     

 نشاط من به يقوم ما نتيجة يكتسبه ما هو فعال ، املتعلم
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 " النشاط والنشاط اجلهد من اللون هذا على ويُطلق وجهد،
 ". للتعلم املوّلد
فاألنشطة التعليمية تشكل عنصرا  أساسيا  يف ب نية املنهج      

املدرسي؛ وذلك ملا هلا من دور فاعل يف َتقيق األهداف اليت 
يتضمنها حمتوى املقرر الدراسي، وكذلك َتقيقها التكامَل يف 

خالل اكتساب املعلومات واملفاهيم، شخصية الطالبة، من 
وتكوين االجتاهات، وإشباع امليول واحلاجات، كما أكدت 
عليه بعُض الدراسات الرتبوية مثل: دراسات )الزهراين، 

؛ 2010؛ اجلابر، 2009؛ الداود، 2000
 (.2011الغامدي،

وتعد أنشطُة تعلم  وتعليم العلوم من األساليب اليت تزيد      
فاهيم واملعلومات واكتساب اخلربات عن من استيعاب امل

طريق املمارسة والتجريب، واالستفادة منها يف احلياة العملية، 
(، أن كثريا  من املوضوعات 1975فقد أوضح كاظم وزكي )

اليت تتناوهُلا عادة  مقرراُت العلوم؛ توَجد خارج حجرة 
الدراسة، ويف بيئة حافلة بأنواع خمتلفة من املخلوقات احلية 
وغري احلية، وَتتوي أيضا  على ألوان خمتلفة من األنشطة، مما 
يشكل جزءا  كبريا  من دراسة الطالبات، ومثل هذه 
املوضوعات إذا درستها الطالبات خالل املقررات؛ فإهنا 
تكون جمردة بعيدة عن الواقع واحلياة، وتؤدي إىل "لفظية" يف 

 .التعلم، قد تؤدي إىل تكوين مفاهيم خاطئة لديهن
وقد أجرى عديٌد من الباحثني دراساٍت تربوية  استهدفت      

التعرف على فاعلية األنشطة التعليمية يف تعّلم وتعليم العلوم، 
(؛ اليت أكدت على أمهية 1994دراسة املطريف )ومنها: 

يف تدريس  -وخاصة الرحالت التعليمية-األنشطة التعليمية 
أثبتت فاعلية (؛ اليت 1996العلوم، ودراسة الركايب )

م األلغاز الصورية يف تدريس العلوم على تنمية امليل ا"استخد
حنو العلم لدى تالميذ وتلميذات الصف السادس 

(؛ اليت أظهرت نتائُجها 2000االبتدائي"، ودراسة عرفات )
فاعليَة "استخدام الرسوم والصور التوضيحية يف تدريس العلوم 

لعلم للتالميذ"، على تنمية التحصيل واكتساب عمليات ا

(؛ اليت توصلت إىل "فاعلية 2001ودراسة عبداجمليد وكامل )
األنشطة العلمية يف تنمية الدافع املعريف العلمي، وبعض 
عمليات العلم لدى طالب الصف األول املتوسط"، ودراسة 

(؛ اليت توصلت إىل "فاعلية األنشطة 2006سليمان )
ت العلم والتحصيل الع لمية اإلثرائية يف تنمية بعض عمليا

املعريف لتالميذ الصف الرابع االبتدائي"، ودراسة البلوشي 
(؛ اليت توصلت إىل "فاعلية األنشطة 2008واملقبايل )

العلمية يف نطاق الذكاءات املتعددة على تنمية التحصيل 
 واالجتاه حنو العلوم".

ا من أمهية وبالنظر إىل نتائج الدراسات السابقة، وانطالق       
كما يذكر -ملرحلة االبتدائية، اليت تُعد البدايَة احلقيقية ا

( لعملية التنمية 1993شفشق وطه وطنطاوي وبستان )
الفكرية ملدارك الطالبة، وإكساِبا املعرفَة، وتنمية مهاراهتا؛ 
لتضَع أوىل خطواهتا على الطريق الطويل الذي أصبح ال 

  ينتهي عند حد معني، بل يستمر على مدى حياهتا.
وإىل جانب املكانة املميزة اليت َتتلها مادة العلوم بني      

سليمان ماجدة بتدائية، اليت تذكر مناهج املرحلة اال
( أهنا تساعد الطلبة على فهم أنفسهم والبيئة احمليطة 2006)

ِبم، كما تعمل على تقدمي تفسرٍي علميٍّ لبعض الظواهر 
نتباههم، فضال  عن الطبيعية اليت تشَغل بال الطلبة، وتُشد ا

تزويدهم باملعلومات، وتنمية مهارات التفكري واالجتاهات 
العلمية والعادات والقيم الضرورية لتأمني الصحة والسالمة 

 هلم.
جراء هذا اتضحت احلاجة إىل إوبناء  على ما سبق      

رصُد املعوقات اليت ََتُول دون تنفيذ  البحث؛ الذي يؤمَّل منه
سهام يف تقدمي احللول واملقرتحات اليت من هذه األنشطة، لإل

َتقيق األهداف الرتبوية  من مثشأهنا التغلب عليها، و 
 املخطَّط هلا للوصول إىل تربيٍة علميٍة أفضَل. 
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 :سئلتهاأمشكلة الدراسة، و 

إّن تضمنَي األنشطة التعليمية يف مقررات العلوم؛ ليس      
ج، بل األمر من تطوير املنه -حبد ذاته  –هو اهلدَف 

يتطلُب تنفيَذ هذه األنشطة بالشكل الذي ُخطَِّط له، فقد 
بينْت عدد من الدراسات الرتبوية اليت تناولت واقع األنشطة 

أن هناك عددا   ستخدمة يف تعلم وتعليم العلوم؛التعليمية امل
من املعّوقات ََتُول دون تنفيذ هذه األنشطة، ومنها: دراسة 

أكدت أن زمن احلصة ال يكفي (، اليت 1995الذوييب )
إلجراء هذه األنشطة، باإلضافة إىل طول املقرر الدراسي، 

(، 2000وعدم توفر األدوات واألجهزة، ودراسة الزهراين )
اليت أكدت على أن نصاب املعلم ال يساعد على التحضري 
لألنشطة، باإلضافة إىل كثرة الطالب يف الفصل الدراسي، 

(، 2001ودراسة اخلطيب )وعدم وضوح بعض األنشطة، 
اليت أكدت على عدم وجود خمترب للعلوم يف املدرسة، ودراسة 

(، اليت بينت عدَم ختطيط املعلمني لألنشطة، 2005العريين )
م لألنشطة.  باإلضافة إىل كثرة احملتوى النظري املزاح 

لذا؛ جاء هذا البحث للتعرف إىل هذه املعوقات، وذلك      
 يني:تالسؤالني اآلن خالل اإلجابة عن م

ما معوِّقاُت تنفيذ  األنشطة التعليمية  السؤال األول:
املضمَّنة يف مقررات العلوم للصفوف العليا من املرحلة 

 االبتدائية، من وجهة نظر املعلمات واملشرفات؟
 ية:تيتفرع منه األسئلُة الفرعية اآل

ما معّوقات تنفيذ األنشطة التعليمية املضّمنة يف مقررات  .1
 لعلوم، املتعلقة بالبيئة املدرسية؟ا

ما معّوقات تنفيذ األنشطة التعليمية املضّمنة يف مقررات  .2
 العلوم، املتعلقة باملقرر الدراسي؟

ما معّوقات تنفيذ األنشطة التعليمية املضّمنة يف مقررات  .3
 العلوم، املتعلقة بالطالبات؟

ت ما معّوقات تنفيذ األنشطة التعليمية املضّمنة يف مقررا .4
 العلوم، املتعلقة باملعلمات؟

هل توجد فروٌق ذاُت د اللة إحصائية بني  السؤال الثاني:
العيِّنة؛ حول معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية  أفراد استجابة

املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف العليا من املرحلة 
 -التخصص -ية: )املؤهلتالبتدائية تُعَزى للمتغريات اآلا

 ة(؟سنوات اخلرب 

 أهداف البحث: 

 يهدف البحث إىل َتقيق اآليت:
التعرف  على معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية املضمنة يف  .1

مقررات العلوم للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية، يف 
مدينة الرياض، املتعلقة بالبيئة املدرسية، واملقرر الدراسي، 

 والطالبات، واملعلمات.
لداللة اإلحصائية بني الكشف  عن الفروق ذات ا .2

حول معوقات تنفيذ  -إن ُوجدت  -العينة  أفراد استجابة
األنشطة التعليمية املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف العليا 

 -ية: ) املؤهل تالبتدائية، تُعزى للمتغريات اآلمن املرحلة ا
 سنوات اخلربة (. -التخصص 

 أهمية البحث: 

تناول موضوع ي ونهتكمن أمهية هذا البحث يف ك     
ها أحد وصفية اليت َتتل أمهية كربى باألنشطة التعليم

عناصر املنهج الرئيسة؛ اليت هتدف من خالهلا الوزارة إىل 
إحداث تطوير نوعي يف تعليم وتعلم العلوم، حبيث يكون 
للطالبة الدور الرئيُس واحملوري يف العملية التعلمية والتعليمية. 

نتائج هذا البحث عدٌد من  لذا؛ يؤمل أن يستفيد من
 األفراد واجلهات، وهم:

املختصون يف املناهج خصوصا ، ويف وزارة التعليم عموما ؛  -
أساسا  نظريا  الختيار وختطيط األنشطة التعليمية بإعطائهم 

ومرجعية  موثوقا  ِبا حول  ،املضمنة يف املقررات الدراسية
ررات العلوم معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية املضمنة يف مق

 من املرحلة االبتدائية.
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القائمون على اإلشراف والتدريب الرتبوي يف َتديد  -
 نوعية الربامج التدريبية املقدمة ملعلمات العلوم. 

معلمات العلوم، وذلك من خالل التعرف على معوقات  -
ُيسهم يف التغلب  تنفيذ األنشطة التعليمية املتعلقة ِبن، مما

 .عليها مستقبال  
التوصل إىل بعض من نتائج هذه الدراسة يف  فادةُ االست -

قات تنفيذ األنشطة التوصيات اليت تفيد يف معاجلة معوّ 
بشكل  ،نة يف مقررات العلوم للصفوف العلياالتعليمية املضمّ 

 ويف بقية الصفوف بشكل عام. ،خاص
تعتمد  ،دراسات أخرى من قبل املتخصصني ن إجراءُ ميك   -

ل إليها هذه الدراسة بناء  على على املقرتحات اليت ستتوص
 النتائج.

الباحثون واملختصون، من خالل االستفادة من األداة  -
 والبيانات اليت استخدمت يف البحث.

 حدود البحث:

يقتصُر هذا البحث على التعرف على الحدود الموضوعية: 
مية املضّمنة يف مقررات العلوم معّوقات تنفيذ األنشطة التعلي

ضمن يف واليت تأيت  -اسة النشاط(كر -كتاب الطالبة)
اليت أقرهتا وزارة التعليم  McGraw-Hillسالسل ماجروهيل 

من الفصل الدراسي الثاين  -على مراحل التعليم العام
 :أيترحلة االبتدائية، وتتمثل فيما يللصفوف العليا من امل

 املعّوقات املتعلقة بالبيئة املدرسية. -
 اسي.املعّوقات املتعلقة باملقرر الدر  -
 املعّوقات املتعلقة بالطالبات. -
 املعّوقات املتعلقة باملعلمات. -
 يقتصُر هذا البحث على: الحدود المكانية: 
وحدة العلوم الطبيعية يف مكاتب التعليم )النسوية(؛  -

 التابعة لإلدارة العامة للتعليم يف مدينة الرياض.
املدارس االبتدائية احلكومية )للبنات( يف مدينة الرياض؛  -

 التابعة لوزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية.

الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي  الحدود الزمانية:
 هـ.1433 -1432

 مصطلحات البحث:

( بأهنا: "وضٌع 7: 2005يعرِّفها درويش )  المعوِّقات:
صعٌب، يكتن ُفه شيٌء من الغموض، حَيُول دون َتقيق 

ومُيكن النظر إليه على أنه املسبِّب  األهداف بكفاية وفاعلية،
الفعلي، أو على  للفجوة بني مستوى اإلجناز املتوقع واإلجناز

 " .أنه االحنراف يف األداء عن معيار حمدد مسبقا  
أهنا: جمموعُة العوائق أو بإجرائي ا الباحثان  هاعرفيو      

ت، العوامل املتعلقة بالبيئة املدرسية، واملقرر الدراسي، والطالبا
واملعلمات، اليت َتول دون تنفيذ األنشطة التعليمية املضمَّنة 
يف مقررات العلوم للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية، مما 
يؤدي إىل عدم َتقيق األهداف الرتبوية والتعليمية املخطط 

 هلا.
( 18: 2006يعرِّفها الفراجي وأبوسل ) األنشطة التعليمية:

طة اليت هتتم باملتعلم، وتُعَن مبا يبذله بأهنا: " الربامج واألنش
من جهد عقلي أو بدين يف ممارسة أنواع النشاط الذي 
يتناسب مع قدراته، وميوله، واهتماماته داخل املدرسة، 
وخارجها، حبيث يساعد على إثراء اخلربة، واكتساب مهارات 

، املتعلمنيمتعددة، مبا خيدم النمو البدين والذهين لدى 
 دم اجملتمع." ومتطلبات تق

عة العمليات : جممو أهنابإجرائي ا الباحثان  هاعرفيو      
املضمَّنة يف مقررات العلوم للصفوف ة العقلية أو املهاري

اليت تنفذ داخل الفصل العليا من املرحلة االبتدائية، 
ا اخلربات  املتنوعَة  وخارجه، من قبل الطالبة، بقصد إكساِب 

َتقيق إجيابيتها وفعاليتها يف واملهارات العلمية، من أجل 
 العملية التعلمية التعليمية، َتت إشراٍف وتوجيٍه من املعلمة.

ف مقررات العلوم تعريفا  إجرائيا بأهنا: عرَّ تُ  مقررات العلوم:
سالسل ماجروهيل -مقررات ضمن السالسل العاملية

McGraw-Hill-  اليت أَقّرت وزارة الرتبية والتعليم تدريسها
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تعليم العام املختلفة ضمن مشروع تطوير مناهج ملراحل ال
نةالرياضيات والعلوم الطبيعية بعد تعريبها ومواءمتها، و   املضمَّ

عديدا  من األنشطة التعليمية اليت هتدف إىل إحداث تغيري يف 
دور الطالبة من كوهنا جمرَد ُمتلقية للمعرفة، إىل جْعل ها 

 مكتشفة هلا.
ابع، واخلامس، والسادس هي الصف الر  الصفوف العليا: 

من املرحلة االبتدائية، يف اململكة العربية السعودية، اليت ترتاوح 
 ( سنة.12-9أعمار الطالبات فيها بني )

 اإلطار النظري:

 األنشطة التعليمية ومفهومها:
 -(2010اخلليفة )كما يذكر   -متثل األنشطة التعليمية     

، ملا هلا من تأثري  مكونا  مهما  من مكونات املنهج الدراسي
 كبري يف تربية الطالبة، وتشكيل خرباهتا وتغيري سلوكها.

وقد تعددت تعريفات األنشطة التعليمية؛ تبعا  الختالف      
 :فمن هذه التعريفاتنظر الباحثني واملهتمني ِبا..  وجهات

( بأهنا:" مجيع اجملهودات اليت 182: 1990تعريف أمحد )
لون فيها جزءا  من نشاطهم وطاقتهم، يقوم ِبا التالميذ، ويبذ

يعرِّفها و  وقد يكون هذا النشاط داخل أو خارج الفصل."
( بأهنا:" كل ما يقوم به 94: 2007صالح وزمالؤه ) 

التلميذ ِبدف التعليم، وذلك قبل املوقف التعليمي، أو يف 
 أثنائه، أو بعده؛ سواٌء أكان داخل املدرسة أم خارجها."

( بأهنا:" جمموعة من األداءات 105: 2010ويعرِّفها زيتون )
العقلية واحلركية اليت يقوم ِبا الطالب داخل الصف أو 
خارجه؛ بُغية تعّلمهم حمتوى املنهج، وصوال  لتحقيق 

 ( بأهنا:11: 2011فها الغامدي )األهداف املرجوة." ويعرِّ 
جمموعة من العمليات، واملمارسات املنظمة، اليت تتم "

وترتبط ارتباطا  وثيقا  باملقرر، وترتكز على  بإشراف املعلم،
املتعلم، وهتدف لتكامل العملية التعليمية، وتنمية املعلومات 
واملهارات لدى الطالب، وتتم داخل أو خارج احلجرة 

 الدراسية."

ومما سبق؛ نستخلص أن األنشطة التعليمية هي عبارة      
 عن:

 أنشطة عقلية، أو حركية. -

ؤدي إىل َتقيق أهداف تربوية أنشطة خمطٌط هلا ت -
 حمددة.

أنشطة متعددة تنفَّذ على مراحل الدرس املختلفة  -
 ختامية(. -بنائية -)استهاللية

أنشطة تقوم الطالبات بتنفيذها َتت إشراف وتوجيه  -
 من املعلمة.

 أنشطة تتم بصورة فردية، أو مجاعية. -

أنشطة تتم داخل الفصل، أو خارجه، أو خارج  -
 املدرسة.
 ألنشطة التعليمية:أهمية ا

يـَُعدُّ النشاط التعليمي إحدى الركائز األساسية لعملية      
يؤكد التعّلم، باعتبار أن االجتاه احلديث يف الرتبية والتعليم 

االعتماد على إجيابية الطالبة، جلعلها تتعلم بنفسها عن طريق 
تقوم املعلمة بدور املالحظة،  يف حنياملمارسة والتجريب، 

، واكتشاف املهارات واالستعدادات، وتنمية امليول والتوجيه
واالجتاهات العلمية السليمة، والتدريب على األسلوب 

 العلمي يف التفكري.

، (Anderson, et.al, 1994و )  (2010ويرى اخلليفة)     
ؤال:  سالأن أمهية األنشطة التعليمية تكُمن يف إجابتها عن 

شخصية الطالبة بشكل : بناء يتكيف نعلِّم؟ الذي حيقق اآل
متكامل، ربط املدرسة باجملتمع، مراعاة ميول وقدرات 
الطالبات، استثمار أوقات الفراغ، تسهيل استيعاب املادة 
العلمية، إثراء عملية التعلم داخل الفصل وخارجه، َتقيق 
الرتابط بني املواد الدراسية، وتكامل اخلربات التعليمية، تقدير 

الستمتاع به، مما يؤدي إىل تكوين قيمة العمل اليدوي، وا
اجتاهات إجيابية؛ كاحرتام العمل والعاملني، تربية الطالبة على 
مهارات: االعتماد على النفس، وَتمل املسؤولية، والقيادة، 
واإلجيابية، وغريها. معاجلة املشكالت النفسية واالجتماعية 
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لدى الطالبات، التقليل من أسباب التوتر بني الطالبات 
 ملعلمات، مما يعمل على نشر روح املودة والتعاون بينهن. وا

على صقل شخصية  اكبري    تأثري اوالشك أن ما سبق يؤثر      
جيعلها قادرة على مواجهة طالبة يف مرحلة التأسيس؛ مما ال

مشاكل احلياة، وتوظيف ما اكتسبته يف مواقف تعليمية 
 جديدة.

 أنواع األنشطة التعليمية:
ملقرر الدراسي عادة من عدة وحدات دراسية يتكون ا     

َتتوي كل وحدة على جمموعة من األنشطة التعليمية؛ اليت 
( أهنا تنقسم إىل 1999يرى النجديُّ، وراشد، وعبداهلادي )

ثالثة أنواع؛ هي: أنشطة استهاللية: ويقصد ِبا: األنشطة 
اليت تنفذ يف بداية الوحدة، وهتدف إىل إثارة اهتمام 

، وزيادة دافعيتهن للتعلم. وأنشطة بنائية: ويقصد الطالبات
ِبا: األنشطة اليت تنفَّذ أثناء دراسة الوحدة، ِبدف َتقيق 
األهداف اليت سبق َتديدها. وأنشطة ختامية: وهذا النوع 
ينفَّذ يف هناية الوحدة اليت هتدف إىل تلخيص اخلربات اليت 

 حصلت عليها الطالبات نتيجة دراسة الوحدة.
 ر اختيار األنشطة التعليمية:معايي
تعددت اآلراء حول املعايري اليت البد أن تتوافر عند      

(: 2007اختيار األنشطة التعليمية، ويرى صالح وزمالؤه ) 
ية: مراعاة َتقيق أهداف تن اآلراء تتفق على املعايري اآلأ

وى نضج الطالبات، التنوع، املنهج، مدى ُمناسبتها ملست
يف حدود اإلمكانات البشرية واملادية داخل التنفيذ  إمكان

املدرسة وخارجها، حىت تتحقق األهداف املرجوة منها، 
التوازن، مرتبطة باحلياة: أي أن تكون هناك عالقٌة بني ما 
يُقدَّم للطالبة داخل املدرسة يف واقع احلياة، وخارجها، بل يف 

 املستقبل أيضا .

 عليم العلوم:مجاالت األنشطة المستخدمة في تعّلم وت
كما   -عّلمية( الت –تعدُّ األنشطة العلمية )التعليمية      

جوهرا  أساسيا  يف تعّلم وتعليم  -( 2008يذكر زيتون ) 
 العلوم اليت ينبغي تقدميها بشكل يثري عقل الطالبة، ويتحداه. 

وقد تعددت تعريفات األنشطة التعليمية املستخدمة يف      
األدبيات الرتبوية، ومنها: تعريف خبش  تعلم وتعليم العلوم يف

( بأهنا: " أيُّ نشاط تعليمي ُيستخدم يف 238: 1992)
تدريس العلوم، بقصد َتقيق أهدافها، اليت حيصل التالميذ 
من خالهلا على خربات تعليمية عن طريق مشاركتهم مشاركة 
إجيابية، ويكون هلم فيها دور نشط فاعل، سواء مبفردهم، أو 

، وقد تتم هذه األنشطة داخل املدرسة أو مع معلمهم 
خارجها، ولكنها البد أن تكون َتت إشراف املدرسة يف 
مجيع األحوال، وأن يتم اختيارها يف ضوء معايري تربوية 

( بأهنا:" أنشطة تعليم 8: 2003حمددة." ويعرِّفها العنـزي )
وتعّلم العلوم اليت تتم يف ضوء ما يقدم من مادة العلوم 

التعليمية، داخل الفصول الدراسية وخارجها،  باملرحلة
وََتُكمها طبيعُة أهداف مادة العلوم، وأساليب َتقيقها، 

 والوقت املخصص لدراستها، ونظام تقوميها."
أن النشاط التعليمي ال يرادف  (2005العمرية ) ويرى     

طريقة التدريس؛ ألن كل طريقة وإن كانت متثل فلسفة أو 
َتستخدم جمموعة من األنشطة التعليمية  فكرة معينة؛ فإهنا

 على مستوى املمارسة الفعلية.
ومن األنشطة العلمية اليت تستخدم يف تعّلم وتعليم 
العلوم: األنشطة االستقصائية، التجريب، الدراسة املعملية، 

 الرحالت والزيارات العلمية، األلغاز الصورية، واملشروعات.

 الدراسات السابقة:

من الباحثني دراسات تناولت األنشطة  أجرى عدد     
( اليت هدفت إىل 2003التعليمية ومنها: دراسة العنـزي )

تعرف معوقات تنفيذ أنشطة العلوم باملرحلة االبتدائية للبنني، 
مبدينة عرعر، من وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني. 
استخَدم الباحُث املنهَج الوصفيَّ املسحّي، وقد توصلت 

راسة إىل عدد من النتائج أمهها: وجود معّوقات ََتُول دون الد
تنفيذ أنشطة العلوم باملرحلة االبتدائية، تتلخص يف: عدم 
وجود خمترب متكامل يف معظم املدارس، ازدحام الفصول 
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الدراسية بالتالميذ، عدم توافر األماكن املناسبة ملمارسة 
دم نشاطات العلوم، ضيق مساحة الفصول الدراسية، ع

مراعاة النصاب التدريسي ملعلمي العلوم، ندرة إقامة الدورات 
والندوات عن النشاط، وعدم تبادل الرأي واخلربة بني 
املعلمني، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
استجابات املعلمني واملشرفني، حول معوقات تنفيذ أنشطة 

 العلوم باملرحلة االبتدائية للبنني.
 فهدفت إىل التعر دراسة ( 2005العريين ) كما أجرى     

على الوضع القائم حيال تنفيذ النشاطات العملية يف مقررات 
الفيزياء يف املرحلة الثانوية، واستخَدم الباحُث املنهَج 
، ومن أهم النتائج اليت مت التوصل إليها: وجود نقص  الوصفيَّ

حم يف عدد النشاطات العملية، وكثرة احملتوى النظري املزا
للنشاطات العملية، وتنفذ مجيع النشاطات بعد شرح احملتوى 
النظري املرتبط ِبا، وغالبية املعلمني ال يكتبون خطة فصلية 

 خاصة بالنشاطات العملية.
( دراسة استهدفت   Ramirez, et.al, 2008وأجرى )      

التحقق من آثار النشاطات اإلبداعية على مهارات التفكري 
استخَدم ء لدى طالب املرحلة الثانوية، مياالعليا يف الكي

نتائج اليت توصلت إليها . ومن أهم الالتجرييبالباحُث املنهَج 
متوسط نتائج اجملموعة التجريبية يف  :أيتي ما الدراسة؛

 االختبارات البعدية أعلى من متوسط اجملموعة الضابطة.
( دراسة استهدفت تقومَي 2010وأجرى اجلابر )     

 مقرر الفقه للصف األول الثانوي. املضمنة يفاألنشطة 
، باالعتماد على  استخَدم الباحُث املنهَج الوصفيَّ التحليليَّ

اليت توصلت  معيار كأداة جلمع املعلومات. ومن أهم النتائج
: َتقُّق جمموعة من املعايري بنسبة أيتإليها الدراسة؛ ما ي

توى %( يف األنشطة، منها أهنا: تتالءم مع املس100)
 –تسهم يف َتقيق أهداف مقرر الفقه  –الُعْمري للطالب 

 –تتناول اجملال املعريف  –تتناسب مع بيئة الطالب احمللية 
تتكامل مع حمتوى املادة  –تراعي الفروق الفردية بني الطالب 

يتناسب زمن األنشطة مع الوقت املخصص هلا يف الدرس  –
 ور حول الطالب. تتمح –َتقَبل التنفيذ على أرض الواقع  –

( دراسة هدفت إىل 2011)يف حني أجرى خوج      
ثرائية املتضمنة يف كتاب التعرف على واقع األنشطة اإل

(، باملرحلة الثانوية. استخَدم فيها املنهَج الوصفيَّ 3الفيزياء )
اليت توصلت إليها الدراسة؛ ما  )املسحّي(، ومن أهم النتائج

 مجيع األنشطة، عدا األنشطة : َتقُّق عنصر اإلثراء يفأيتي
)سؤال للمناقشة(، ووضوح الفكرة اليت  املصنفة َتت منط

 ثرائية.م عليها النشاط جململ األنشطة اإليقو 

 السابقة: الدراسات على التعليق

مجيع أن من خالل مراجعة الدراسات السابقة لوحظ     
م، الدراسات السابقة تؤكد على أمهية األنشطة يف عملية التعلّ 

مميزة يف ات السابقة عناية فائقة و اعتنت عدٌد من الدراس
رها يف توسيع أثو أمهيتها التعريف باألنشطة التعليمية وبيان 

مدارك الطلبة والنهوض مبستواهم، تؤكد بعض الدراسات 
السابقة على ضرورة مراعاة خصائص املتعلم يف األنشطة 

 التعليمية املضّمنة يف املقررات الدراسية.
 يف السابقة الدراسات من عدد مع احلايل البحث تفقي     

األنشطة املضمَّنة يف املقررات الدراسية؛   اختاذ :اآلتـي
االبتدائية جماال  للبحث؛ للبحث، اختاذ املرحلة  كموضوع

استخدام املنهج ها القاعدة األساسية للتعليم العام. وصفب
جلمع  ة  أداللبحث، واالستبانة؛  امنهج  الوصفي )املسحي( 

 املعلومات.
 يف السابقة الدراسات من غريه البحث احلايل عن خيتلف     
يعد البحث احلايل من األحباث احمللية احلديثة اليت  :اآليت

تطرقت لألنشطة التعليمية املرتبطة باملقررات الدراسية عموما  
ومقررات العلوم خصوص ا وذلك بتناوله َتديد املعوقات اليت 

تنفيذ هذه األنشطة التعليمية املضّمنة يف مقررات تَـُحول دون 
 العلوم للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية.
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وميكن إجياز أوجه االستفادة من الدراسات السابقة يف      
للدراسة من  النظري اآلتـي: إعداد خطة الدراسة. إثراء اإلطار

 ستخدمامل املنهج َتديد يف خالل القراءة واالطالع، االستفادة

االستبانة،  يف البحث احلايل واملتمثلة بناء أداة يف البحث،
 هذه يف املستخدمة اإلحصائية األساليب من االستفادة

واالطالع على املراجع ذات الصلة بالبحث  الدراسات،
 احلايل. 

 منهجية البحث، وإجراءاته:

َتقيقا  ألهداف البحث؛ مت اسَتخَدم املنهج منهج البحث: 
كما يذكر القحطاين، -وصفي، الذي يهدف املسحي ال

إىل وصف  -( 2004العامري، وآل مذهب، والعمر )و 
الظاهرة املدروسة، أو َتديد املشكلة، أو تربير املمارسات 
والظروف، أو املقارنة والتقييم، أو معرفة ما ميكن لآلخرين 

عمُله مع احلاالت املماثلة لوضع اخلطط املستقبلية.. وذلك 
ع البيانات واملعلومات، وتصنيفها، وَتليلها، من خالل مج

ومعاجلتها إحصائيا ؛ ُوصوال  إىل النتائج ذات العالقة بأهداف 
 البحث وأسئلته. 
 يتكون جمتمع البحث من:مجتمع البحث: 

( مكاتب 10مجيع مشرفات العلوم املوزعات على ) .1
التعليم مبدينة الرياض التابعة لإلدارة العامة للتعليم مبنطقة 

 ( مشرفة تربوية.55الرياض، وعددهن )
مجيع معلمات العلوم الاليت يدرِّسن الصفوف العليا من  .2

( معلمة؛ 396املرحلة االبتدائية مبدينة الرياض، وعددهن )
 ( مدّرسة.240موزعات على )

 توزيَع أفراد جمتمع البحث على يتويوضح اجلدول اآل    
.نة الرياضمكاتب التعليم، واملدارس التابعة هلا مبدي

 1جدول
 :توزيع أفراد مجتمع البحث على مكاتب التعليم، والمدارس التابعة لها

 عدد المعلمات عدد المدارس عدد المشرفات التربويات مكتب التعليم م
 57 32 5 البديعة 1
 43 28 5 جنوب 2
 10 5 3 احلرس الوطين 3
 11 4 3 الدفاع 4
 65 44 9 الروايب 5
 49 33 6 الشفا 6
 49 26 6 مشال 7
 27 17 6 غرب 8
 56 36 6 النهضة 9

 29 15 6 وسط 10
 396 240 55 المجموع

 عيِّنة البحث: 
َتديد حجم العيِّنة بالرجوع إىل جدول كل من كرجييسى مت 

 إذ(؛ 2005: )يف فهميKrejcie and Morgan ومورجان 
( 196)، وشرفة تربوية( م48تكونت عيِّنة البحث من )

 هامت اختيار ، وقد من معلمات العلوم للصفوف العليا معلمة

( 240)( مكاتب التعليم، و10) ة بسيطة منبطريقة عشوائي
وضع أفراد اجملتمع وذلك با، مدرسة من املدارس التابعة هل

( للمشرفات ومن 55إىل  1األصلي يف قائمة متسلسلة من )
اد ( للمعلمات كل فئة يف قائمة، مث اختيار أفر 396إىل  1)
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العيِّنة بطريقة عشوائية لكل فئة؛ حبسب العدد احملدد للعيِّنة 
  متهيدا  جلمع البيانات املطلوبة.

؛ وصٌف دقيٌق لبيانات أفراد عيِّنة البحث؛ أيتوفيما ي     
اليت مت التوصل إليها من خالل توزيع أداة البحث، وظَهر بعد 

 فرزها صالحيُتها مجيعا  للتحليل اإلحصائي:

 توزيَع أفراد عيِّنة يتيبني اجلدول اآل :الحاليالعمل  -
 البحث؛ تبعا  لبيانات العمل احلايل:

 2جدول
 توزيع بيانات عيِّنة البحث تبعاً للعمل الحالي 

 النسبة المئوية العدد العمل الحالي
 19.7 48 مشرفة علوم
 80.3 196 معلمة علوم

 100.0 244 اجملموع
مشرفات العلوم يف العيِّنة أن نسبة  2جدولتضح من ي    

بلغت نسبة معلمات العلوم  يف حني%(،  19.7) بلغت
(80.3.)% 

 توزيع أفراد عيِّنة يتيبني اجلدول اآل العلمي: المؤهل -
.سة؛ تبعا  لبيانات املؤهل العلميالدرا

 3جدول
 توزيع عيِّنة البحث وفق العمل الحالي والمؤهل العلمي 

 العمل الحالي
 المؤهل العلمي

 المجموع معلمة علوم مشرفة علوم
 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد

 21.3 52 26.5 52 - - معهد معلمات
 15.2 37 18.9 37 - - دبلوم كلية متوسطة

 62.3 152 53.1 104 100.0 48 بكالوريوس
 0.8 2 1.0 2 - - ماجستري
 0.4 1 0.5 1 - - أخرى

 100.0 244 100.0 196 100.0 48 موعاجمل

لة أن مجيع املشرفات من مح 3يتضح من جدول     
إىل أّن م ن  ازى هذعيُ %(، و 100البكالوريوس بنسبة )

شروط الرتشح لإلشراف: أن تكون املعلمة حاملة  درجَة 
تتفاوت املعلمات يف درجة  يف حنيالبكالوريوس على األقل. 

 ( معلمات104: )اآليت على النحواملؤهل العلمي 
( 52%(، ) 53.1حاصالت على البكالوريوس بنسبة )

%(،  26.5معلمة حاصلة على معهد معلمات بنسبة )
( معلمة حاصلة على دبلوم كلية متوسطة بنسبة 37)

%(، معلمتان حاصلتان على املاجستري بنسبة 18.9)
%(، وأخريا : بلغ عدد احلاصالت على مؤهل 1.0)

%(، 0.5( معلمة واحدة، وبنسبة )ية عامة "أخرى": ) ثانو 
إىل أّن معاهد املعلمات، والكليات املتوسطة ا عزى هذيُ و 

 سابقا  تُعد خرجياهتا للتدريس يف املرحلة االبتدائية.
 توزيع أفراد يتيبني اجلدول اآلاألكاديمي:  التخصص -

عينة البحث؛ تبعا  لبيانات التخصص األكادميي
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 4جدول
 حث وفق العمل الحالي والتخصص األكاديميتوزيع عينة الب 

     مل الحالي  الع               
األكاديميص التخص  

 المجموع معلمة علوم مشرفة علوم
 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد

 69.7 170 62.2 122 100.0 48 علوم
 21.7 53 27.0 53 - - عام

 8.6 21 10.7 21 - - أخرى
 100.0 244 100.0 196 100.0 48 اجملموع

صصاٌت يف أن مجيَع املشرفات متخ 4جدوليتضح من 
إىل أّن من شروط  اعزى هذيُ %(، و 100العلوم بنسبة )

يف الرتشح لإلشراف: أْن تكون املعلمة متخصصة يف العلوم. 
على النحو تتفاوت املعلمات يف التخصص األكادميي  حني
%(، 62.2( معلمة ختصص علوم، بنسبة )122: )اآليت

( 21%(، و )27.0( معلمة "ختصص عام" بنسبة )53)
اءت هذه %(؛ ج10.7معلمة "ختصصات أخرى" بنسبة )

( 3( رياضيات، )4): يتالتخصصات على النحو اآل
( 2( لغة عربية، )2( اجتماعيات، )3دراسات إسالمية، )

، إعاقة عقلية(، ( تربية خاصة )إعاقة مسعية2رياض أطفال، )
( إدارة 1( لغة إجنليزية، )1( تغذية وعلوم أطعمة، )2)

إىل عدم ( ثانوية عامة(، وتعزى هذه النتيجة 1تربوية، )
مقرر يف املرحلة االبتدائية، و  اشرتاط التخصص لتدريس أي

ترى الباحثة أمهية التخصص لتدريس مقررات العلوم، واليت 
جبميع أدبيات  اتام   ابُنيت على فلسفة تتطلب إملام  

للمهارات املتصلة باملادة العلمية،  اتام   اوإتقان   التخصص،
واملواد األخرى؛ وهذا ال  وربط احملتوى العلمي بالبيئة واجملتمع،

لدى بعض املعلمات الاليت مت إعدادهن إعدادا  عاما ،  وجدي
 أو لتدريس ختصصات أخرى.

فراد عينة  توزيع أيتيبني اجلدول اآلسنوات الخبرة :  -
 البحث؛ تبعا  لبيانات سنوات اخلربة.

 5جدول
 توزيع عينة البحث وفق العمل الحالي وعدد سنوات الخبرة في العمل الحالي 

العمل الحالي                     
     عدد

 سنوات الخبرة

 المجموع معلمة علوم مشرفة علوم
نسبة المئويةال العدد النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد  

 19.3 47 23.0 45 4.2 2 مخس سنوات فأقل
 19.3 47 18.4 36 22.9 11 أكثر من مخس إىل عشر سنوات

 61.5 150 58.7 115 72.9 35 أكثر من عشر سنوات
 100.0 244 100.0 196 100.0 48 اجملموع

أن غالبية عينة البحث من املشرفات  5جدوليتضح من      
ة يف العمل احلايل أكثر من عشر سنوات واملعلمات هلن خرب 

 إذ%(؛ وكان للمشرفات النسبُة األعلى فيها 61.5بنسبة )
%(، يف 58.7بلغت نسبة املعلمات )و %(، 72.9بلغت )

حني جند أن عينة الدراسة تساوت يف مستويات اخلربة 
%(؛ كان للمشرفات النسبة األعلى 19.3األخرى بنسبة )

 إذمخس إىل عشر سنوات(؛ يف مستوى اخلربة )أكثر من 
مستوى اخلربة )مخس سنوات  يف حني%(، 22.9بلغت )

 % (.23.0فأقل(؛ كانت النسبة األعلى للمعلمات ) 
 أداة البحث، وإجراءاتها:

أداة عة البحث؛ مَت اعتماد االستبانة ا من طبيانطالق       
بيانات عن" معوِّقات تنفيذ  األنشطة التعليمية املضمَّنة المع جل
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يف مقررات العلوم للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية؛ 
املتعلقة بالبيئة املدرسية، واملقرر الدراسي، والطالبات، 
واملعلمات؛ من وجهة نظر املعلمات واملشرفات"، وذلك 

 ملناسبتها لإلجابة عن أسئلة البحث، وَتقيق أهدافه.
 مت بناء أداة البحث بناء أداة البحث )االستبانة(: -
 ية:تاالستبانة( وفق اإلجراءات اآل)
رصد معوِّقات  تنفيذ  األنشطة التعليمية املضمَّنة يف  .1

مقررات العلوم للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية؛ املتعلقة 
ن بالبيئة املدرسية، واملقرر الدراسي، والطالبات، واملعلمات؛ م

 ية:تخالل االطالع على املصادر اآل
اب الطالبة وكراسة النشاط ( مقررات العلوم ) كت -

للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية، الفصل الدراسي الثاين 
واليت تأيت ضمن مشروع تطوير مناهج الرياضيات والعلوم 

 الطبيعية.
األدبيات الرتبوية، والدراسات السابقة ذات العالقة  -

 باألنشطة.
 تصميم االستبانة يف صورهتا األولية، باالعتماد علىمت  .2

؛ حيتوي القسم جزئنياملصادر السابقة. وقد ُقسمت إىل 
األول على: البيانات األولية، والقسم الثاين على: حماور 

 البحث األربعة؛ اليت ُصممت على هيئة عبارات مغلقة.
 التأكد من صدق االستبانة بطريقتني: متقياس الصدق:  -
 صدق المحّكمين )الصدق الظاهري(: .1

 عرضُ  مَتَّ  البحث؛ ألداة الظاهري الصدق للتحقُّق من     
( حمكِّما  متخصصا  يف: الرتبية وعلم 25على ) االستبانة

النفس، املناهج وطرق التدريس، والعلوم، وذلك إلبداء 
مناسبة هذه العبارات ملوضوع البحث،  يف: مدى آرائهم

ها  ومدى انتمائ ها للُبعد الذي أُدر َجْت فيه، ومدى وضوح 
ما يرونه من عبارات، حىت يتمَّ اعتماُدها  لغويّا ، وإضافة  

وإرساهُلا إىل عّينة البحث. وعلى ضوء آراء احملكِّمني؛ مَتَّ 
 بعض إجراء مت كما العبارات، بعض وحذف تعديل

 لتصبح ومالحظات احملكمني، يتالءم مبا الصياغية التعديالت
 عبارة. (60من ) مكونة النهائية بصورهتا االستبانة

 الداخلي: صدق االتساق .2
تطبيقها  بعد التأكد من الصدق الظاهري لالستبانة؛ مت     

( مشرفة 49ينة استطالعية مكونة من )ميدانيا  على ع
ومعلمة من خارج عينة البحث، وذلك للتأكد من صدق 
"االتساق الداخلي" لكل عبارة من عباراهتا، مع احملور الذي 

بريسون" تنتمي إليه، من خالل حساب معامالت "ارتباط 
بني كل عبارة من عبارات حماور االستبانة األربعة، والدرجة 
الكلية للمحور الذي تنتمي إليه، وبني مدى ارتباط كل حمور 

تبانة، كما من حماور البحث؛ بالدرجة الكلية لعبارات االس
، ولالختصار؛ مت تقريب األرقام إىل يتيوضح ذلك اجلدول اآل

 أقرب رقمني عشريَـّنْي.

 6جدول
 (49معامالت ارتباط محاور االستبانة بالدرجة الكلية )العينة االستطالعية: ن= 

 معامل االرتباط المحور
 **0.81 املعّوقات املتعلقة بالبيئة املدرسية
 ** 0.76 املعّوقات املتعلقة باملقرر الدراسي

 ** 0.90 املعّوقات املتعلقة بالطالبات
 ** 0.80 املعّوقات املتعلقة باملعلمات

  0.01** دالة عند مستوى 
: أن مجيع معامالت ارتباط حماور 6جدوليتضح من      

االستبانة بالدرجة الكلية ُموَجبٌة، ودالّة إحصائيا  عند مستوى 
للمعوقات املتعلقة  (0.90، وقد تراوحت بني )0.01

ات املتعلقة بالبيئة املدرسية، ( للمعوق0.81)بالطالبات، و



 ... العـليا للصفوف العلوم تمقررا يف املضمَّنة التعليمية األنشطة تنفيذ   أمحد بن حممد احلسني وحصة بنت نغميش احلريب: معوِّقات

 

269 

( 0.76)ات املتعلقة باملعلمات، وللمعوق (0.80)و
، وبذلك تـَُعّد مجيع حماور للمعوقات املتعلقة باملقرر الدراسي

عت لقياسه.  االستبانة صادقة  ل َما ُوض 

ستبانة البحث مت التحقق من ثبات اثبات االستبانة:  -
على النحو املوضح يف ا كرونباخ، ألف ادلةمعباستخدام 

 :اجلدول اآليت
 7دولج
 (49ثبات ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة )العينة االستطالعية: ن=معامالت  

 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد العبارات المحور
 0.85 14 املعّوقات املتعلقة بالبيئة املدرسية
 0.90 16 املعّوقات املتعلقة باملقرر الدراسي

 0.91 14 املعّوقات املتعلقة بالطالبات
 0.93 16 علماتاملعّوقات املتعلقة بامل

 0.95 60 الثبات الكلي لألداة
أن ق َيم معامالت ألفا كرونباخ حملاور  7جدوليتضح من 

(، وأّن معامل الثبات الكلي 0.85البحث مرتفعٌة فوق )
(، وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية 0.95)

من الثبات؛ ُتَطْمئ ُن إىل تطبيق األداة على عينة البحث، 
 أسئلة البحث. نبة عالحيتها لتحليل النتائج، واإلجاوص

 أسلوب تحليل البيانات:

تساؤالته؛ مَت  عن واإلجابة البحث، ألهداف َتقيقا       
إدخال البيانات وَتليلها باستخدام برنامج الرزم )احلزم( 

(، للوصول إىل النتائج، spssاإلحصائية للعلوم االجتماعية )
 :يةتاآل اإلحصائية مت استخدام األساليب إذ
: Percentagesاملئوية  والنسب ،Frequenciesالتكرارات  .1

لوصف عينة البحث، وحساب توزيع آرائهم على كل حمور 
 من حماور البحث، وعلى كل فقرة من الفقرات املكونة هلا. 

، واالحنراف املعياري الستجابات أفراد املوزوناملتوسط  .2
لكل عبارة من عبارات   وناملوز عينة البحث: ملعرفة املتوسط 

 كل حمور، ولكل حمور من حماور البحث املختلفة.
: لقياس ثبات Cronbach Alpha معادلة ألفا كرونباخ  .3

 أداة البحث.
: حلساب Pearson Coefficientمعامالت بريسون  .4

 صدق أداة البحث.

: Anova One Wayاختبار َتليل التباين األحادي  .5
لة إحصائية، يف اختالف ملعرفة مدى وجود فروق ذات دال
اور االستبانة يف املتغريات استجابات أفراد البحث على حم

ية: )املؤهل العلمي، التخصص األكادميي، عدد سنوات تاآل
 اخلربة(.

 ( ملعرفة اجتاه الفروق.scheffeاختبار "شيفيه" الَبعدي ) .6

 عرض النتائج ومناقشتها:

الل اإلجابة  عرض النتائج ومناقشتها من خأيتفيما ي     
 عن أسئلة البحث:

السؤال األول: ما معوِّقاُت تنفيِذ األنشطة التعليمية المضمَّنة في 
مقررات العلوم للصفوف العليا من المرحلة االبتدائية، من وجهة 

 نظر المعلمات والمشرفات؟
للتعرف على معوِّقات  تنفيذ  األنشطة التعليمية املضمَّنة يف 

العليا من املرحلة االبتدائية، املتعلقة مقررات العلوم للصفوف 
بالبيئة املدرسية، واملقرر الدراسي، والطالبات، واملعلمات؛ مَت 

، وزونةلنسب املئوية، واملتوسطات املحساب التكرارات، وا
واالحنرافات املعيارية، والرتب؛ إلجابات أفراد عينة البحث 

حث. ولتسهيل عرض عن كل عبارة من عبارات حماور الب
 لتحديد مستوى يتاآل م األسلوباخدالنتائج؛ مت است

مت إعطاء وزن للبدائل:  إذاإلجابة على عبارات األداة، 
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، ال 2، ال أوافق=3، ال أدري=4، موافقة=5)موافقة جدا =
(، مث مَت تصنيف تلك اإلجابات إىل مخسة 1أوافق إطالقا =

 ية:توية املدى من خالل املعادلة اآلمستويات متسا

عدد بدائل األداة = ÷ أقل قيمة(  -لفئة = )أكبر قيمةطول ا
(5- ÷ )5  =0.80       

 :يتلنحصل على التصنيف اآل     
 8جدول

 توزيع الفئات وَفق التدرج المستخدم في أداة البحث 

  عرض لذلك:أيتوفيما ي
 9جدول

ة، لمعوِّقاِت تنفيِذ األنشطة التعليمية المضمَّنة في مقررات العلوم، من وجهة نظر المشرفات التربويات والمعلمات، وترتيبها الموزونالمتوسطات 
 تنازليّاً 

 الكلي المعلمات المشرفات المحاور م
 الترتيب الموزونالمتوسط*  الترتيب الموزونالمتوسط*  الترتيب الموزونسط* المتو 

 1 4.24 1 4.17 1 4.53 وقات املتعلقة بالبيئة املدرسيةاملع 1

 2 4.02 2 4.05 3 3.93 وقات املتعلقة بالطالباتاملع 3

 3 3.97 3 3.92 2 4.18 وقات املتعلقة باملعلماتاملع 4

 4 3.71 4 3.88 4 3.03 ملقرر الدراسيوقات املتعلقة بااملع 2

 3.95 4.00 3.89 للمعوقاتعام المتوسط ال
 درجات 5املتوسط من * 

ة، وترتيب معوِّقات  املوزوناملتوسطات  9جدوليبني      
تنفيذ  األنشطة التعليمية املضمَّنة يف مقررات العلوم، من 
وجهة نظر املشرفات الرتبويات واملعلمات،  فقد أظهرت 
النتائج موافَقَة املشرفات الرتبويات واملعلمات بشكل عام 
على معوقات تنفيذ  األنشطة التعليمية املضمَّنة يف مقررات 

(، ويتضح 3.95لكل احملاور ) املوزونبلغ املتوسط  إذالعلوم، 
من اجلدول أيضا : ترتيب املعوقات؛ اليت جاء ترتيبها تنازلي ا 

: "املعوقات املتعلقة بالبيئة على النحو اآليت: احملور األول
(، 4.24املدرسية"؛ قد احتل املرتبة األوىل مبتوسط حسايب )

يليه احملور الثالث "املعوقات املتعلقة بالطالبات" يف املرتبة  
(، أما احملور الرابع "املعوقات 4.02الثانية، مبتوسط حسابـي )

ط حسايب املتعلقة باملعلمات "، فقد احتل املرتبة الثالثة مبتوس
(، وجاء احملور الثاين املعوقات املتعلقة باملقرر الدراسي 3.97)

(. كما يتضح 3.71" يف املرتبة األخرية مبتوسط حسابـي )
من اجلدول أيضا :  اتفاق آراء املشرفات واملعلمات على أن 
املعوقات املتعلقة بالبيئة املدرسية؛ تأيت يف املرتبة األوىل 

(  4.17)( للمشرفات، و 4.53مبتوسط حسايب بلغ )
املعوقات املتعلقة باملقرر الدراسي تأيت  يف حنيللمعلمات، 

 مدى المتوسطات الوصف
 5.00 – 4.21 موافقة جدا  

 4.20 – 3.41 موافقة
 3.40 – 2.61 ال أدري
 2.60 – 1.81 ال أوافق

 1.80 – 1.00 ال أوافق إطالقا  
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( للمشرفات، 3.03يف املرتبة األخرية مبتوسط حسايب بلغ )
اختلفت آراء املشرفات واملعلمات يف  وقد(، 3.88و )

 ترتيب املعوقات املتعلقة بالطالبات واملعلمات.

ئلة الفرعية اليت تفرعت  تفصيل حبسب األسأيتوفيما ي     
 عن السؤال األول:

ما معّوقات تنفيذ األنشطة التعليمية المضّمنة في مقررات  -
 ؟العلوم المتعلقة بالبيئة المدرسية

 10جدول
 وقات المتعلقة بالبيئة المدرسيةمعإجابات عينة البحث حول ال 

المتوسط  درجة الموافقة العبارة م
 الموزون

يب
لترت

ا
 

موافقة 
 جداً 

ال  موافقة
 أدري

ال 
 أوافق

ال أوافق 
 إطالقاً 

 10 4.14 5 36 12 55 134 ت ضيق املباين املدرسية 1
% 55.4 22.7 5.0 14.9 2.1 

 9 4.24 6 23 6 80 127 ت عدم مالئمة مساحة الفصول الدراسية لعملية التعلُّم 2
% 52.5 33.1 2.5 9.5 2.5 

املدعمة بأدوات ووسائل قلة توفر الفصول التعاونية  3
 التكنولوجيا

 2 4.66 3 6 1 50 184 ت

% 75.4 20.5 0.4 2.5 1.2 
 1 4.68  9 2 47 186 ت نرتنت يف املدرسةضعف توظيف االتصال بشبكة اإل 4

% 76.2 19.3 0.8 3.7  
 5 4.55 3 16 4 43 178 ت قلة وجود خمترب مدرسي متكامل 5

% 73.0 17.6 1.6 6.6 1.2 
 8 4.32 2 18 11 81 132 ت عدم تفعيل مركز مصادر التعّلم يف املدرسة 6

% 54.1 33.2 4.5 7.4 0.8 
تباعد حصص العلوم للصف الواحد يف اجلدول  7

 الدراسي
 12 3.71 9 56 14 81 83 ت
% 34.2 33.3 5.8 23.0 3.7 

تعارض حصص العلوم للصفوف مع بعضها يف  8
 اسياجلدول الدر 

 13 3.66 5 58 21 92 68 ت

% 27.9 37.7 8.6 23.8 2.0 

 4 4.61 2 13 1 46 182 ت عدم وجود حمضِّرة خمترب يف املدرسة 9
% 74.6 18.9 0.4 5.3 0.8 

 7 4.39 1 15 15 69 143 ت عدم وجود أمينة مصادر تعّلم يف املدرسة 10
% 58.8 28.4 6.2 6.2 0.4 

 6 4.46 5 10 22 37 170 ت نية املخصصة ملادة العلومضعف امليزا 11
% 69.7 15.2 9.0 4.1 2.0 

 14 3.35 17 77 22 60 68 ت ضعف متابعة اإلدارة املدرسية خلطة تنفيذ الدروس 12
% 27.9 24.6 9.0 31.6 7.0 

الرتكيز عند تقومي أداء املعلمة على إهناء املقرر، وليس  13
 هعلى كيفية تنفيذ

 11 3.98 12 40 12 56 124 ت

% 50.8 23.0 4.9 16.4 4.9 
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المتوسط  درجة الموافقة العبارة م
 الموزون

يب
لترت

ا
 

موافقة 
 جداً 

ال  موافقة
 أدري

ال 
 أوافق

ال أوافق 
 إطالقاً 

 3 4.63 - 11 10 37 186 ت ازدحام الفصول الدراسية بالطالبات 14
% 76.2 15.2 4.1 4.5 - 

 4.24 المتوسط* العام للمحور
 درجات 5من  املوزون* املتوسط 

حت بني ة تراو املوزونأن املتوسطات  10جدول وضحي
لعبارات  (، وبلغ متوسط املوافقة  العامّ 4.68 –3.35)

( درجة، مما يعين أن أفراد العينة 4.24احملور األول )
موافقات جدا  على أن هذه العبارات تشكِّل معوقاٍت ََتُول 
 دون تنفيذ األنشطة التعليمية املضّمنة يف مقررات العلوم.

 ( اليت أشارت2003العنزي )ة وتتفق هذه النتيجة مع دراس
إىل أن قلة توفر اإلمكانات املادية، وعدَم توفر املختربات، 

وكثرَة عدد الطالبات، وازدحاَم الفصول الدراسية؛ كل ذلك 
 يعد من معوقات تنفيذ األنشطة. 

مباين املدارس  وتعزى هذه النتيجة إىل أن الكثري من     
توفر البنية التحتية املالئمة ولذلك ال تمازالت مستأجرة، 

ل التعاونية واليت تدعمها وسائل وأدوات التكنولوجيا للفصو 
 توفر غرف كافية لوجود خمتربات ومراكز للتعلم.ت الاحلديثة و 

مقررات  ذ األنشطة التعليمية المضّمنة فيما معّوقات تنفي -
 ؟العلوم، المتعلقة بالمقرر الدراسي

 11جدول
 سيمقرر الدراقات المتعلقة بالو إجابات عينة البحث حول المع

المتوسط  درجة الموافقة العبارة م
 الموزون

يب
لترت

ا
 

موافقة 
 جداً 

ال  موافقة
 أدري

ال 
 أوافق

ال أوافق 
 إطالقاً 

 1 4.41 4 25 5 43 167 ت طول املقرر الدراسي 15
% 68.4 17.6 2.0 10.2 1.6 

 4 4.15 10 29 8 64 133 ت قلة عدد احلصص املقررة للعلوم 16
% 54.5 26.2 3.3 11.9 4.1 

 3 4.17 1 36 6 78 123 ت تعدد وحدات مقرر العلوم 17
% 50.4 32.0 2.5 14.8 0.4 

ضعف ترابط وحدات املقرر الدراسي بعضها بالبعض  18
 اآلخر

 12 3.50 10 69 17 85 63 ت
% 25.8 34.8 7.0 28.3 4.1 

ضعف كفاية ووضوح الصور، واألشكال، والرسوم  19
 حيةالتوضي

 16 2.62 33 127 10 48 26 ت
% 10.7 19.7 4.1 52.0 13.5 

كراسة -عدم توفر مواد مساندة للمقرر )دليل معلم 20
 حقيبة املعلم لألنشطة ( -نشاط

 15 3.20 26 91 4 55 68 ت

% 27.9 22.5 1.6 37.3 10.7 

موضوعات املقرر الدراسي غري مناسبة للمرحلة العمرية  21
 للطالبات

 13 3.43 25 66 8 70 75 ت

% 30.7 28.7 3.3 27.0 10.2 
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المتوسط  درجة الموافقة العبارة م
 الموزون

يب
لترت

ا
 

موافقة 
 جداً 

ال  موافقة
 أدري

ال 
 أوافق

ال أوافق 
 إطالقاً 

 14 3.29 24 79 7 70 64 ت ضعف ارتباط موضوعات املقرر الدراسي بواقع الطالبات 22
% 26.2 28.7 2.9 32.4 9.8 

 9 3.61 18 51 9 96 70 ت قلة مراعاة بعض األنشطة للفروق الفردية بني الطالبات 23
% 28.7 39.3 3.7 20.9 7.4 

ضعف ارتباط موضوعات املقرر الدراسي حباجات  24
 الطالبات

 11 3.51 15 62 11 95 60 ت

% 24.7 39.1 4.5 25.5 6.2 

 10 3.53 17 56 15 93 63 ت ضعف ارتباط موضوعات املقرر الدراسي مبيول الطالبات 25
% 25.8 38.1 6.1 23.0 7.0 

 6 3.94 9 43 2 90 100 ت هيم العلمية الغامضةكثرة املفردات واملفا 26
% 41.0 36.9 0.8 17.6 3.7 

 7 3.92 10 40 8 87 99 ت آلية تنفيذ بعض األنشطة غري واضحة 27
% 40.6 35.7 3.3 16.4 4.1 

 8 3.72 9 52 8 104 71 ت افتقار بعض األنشطة لعنصَري: التشويق واإلثارة 28
% 29.1 42.6 3.3 21.3 3.7 

ضعف مراعاة بطاقة التقومي ملهارات أداء األنشطة بشكل  29
 متوازن وكافٍ 

 5 4.04 5 24 19 104 92 ت

% 37.7 42.6 7.8 9.8 2.0 

 2 4.37 3 20 8 66 147 ت زمن احلصة الدراسية غري كاف إلجراء األنشطة 30
% 60.2 27.0 3.3 8.2 1.2 

 3.71 المتوسط* العام للمحور
 درجات 5من  املوزوناملتوسط * 

حت بني ة تراو املوزونأن املتوسطات  11جدوليتضح من 
لعبارات  (، وبلغ متوسط املوافقة  العامّ 4.41 –2.62)

( درجة، مما يعين أن أفراد العينة 3.71احملور الثاين )
موافقات على أن هذه العبارات تشكِّل معوقاٍت ََتُول دون 

 ية املضّمنة يف مقررات العلوم.تنفيذ األنشطة التعليم

هذه املعوقات إىل: أن تطوير املنهج مل  سبب عزىيو    
ْبه زيادٌة يف عدد احلصص املقررة له.   يصاح 

ما معّوقات تنفيذ األنشطة التعليمية المضّمنة في مقررات  -
 العلوم، المتعلقة بالطالبات

 12جدول
 لباتقات المتعلقة بالطاعينة البحث حول المعو إجابات 

المتوسط  درجة الموافقة العبارة م
 الموزون

يب
لترت

ا
 

موافقة 
 جداً 

ال أوافق  ال أوافق ال أدري موافقة
 إطالقاً 

 13 3.73 6 56 11 95 76 ت تدين املستوى التحصيلي للطالبات 31
% 31.1 38.9 4.5 23.0 2.5 
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المتوسط  درجة الموافقة العبارة م
 الموزون

يب
لترت

ا
 

موافقة 
 جداً 

ال أوافق  ال أوافق ال أدري موافقة
 إطالقاً 

تركيز الطالبات على إتقان مهارات بطاقة  32
 التقومي

 5 4.14 1 30 10 96 107 ت
% 43.9 39.3 4.1 12.3 0.4 

اخنفاض دافعية الطالبات للتعلم لقناعتهن  33
 حبتمية النجاح

 1 4.31 2 24 5 78 135 ت
% 55.3 32.0 2.0 9.8 0.8 

 4 4.17 1 26 2 116 99 ت نقص املعرفة العلمية السابقة لدى الطالبات 34
% 40.6 47.5 0.8 10.7 0.4 

 2 4.29 3 20 1 100 120 ت ضعف القدرة على القراءة العلمية الفاعلة 35
% 49.2 41.0 0.4 8.2 1.2 

ضعف قدرة الطالبات على إتباع تعليمات  36
 إجراء األنشطة

 11 3.84 2 46 14 109 73 ت
% 29.9 44.7 5.7 18.9 0.8 

 10 3.96 2 38 9 114 81 ت ضعف القدرة على التعبري اللفظي 37
% 33.2 46.7 3.7 15.6 0.8 

 7 4.08 3 33 3 108 97 ت ضعف القدرة على الكتابة بشكل صحيح 38
% 39.8 44.3 1.2 13.5 1.2 

عدم امتالك الطالبات ملهارات  الطريقة  39
 العلمية يف التفكري

 6 4.09 2 24 8 126 84 ت
% 34.4 51.6 3.3 9.8 0.8 

البحث يف املراجع  ضعف القدرة على 40
 واملصادر العلمية

 8 4.07 1 34 10 101 97 ت
% 39.9 41.6 4.1 14.0 0.4 

ضعف إملام الطالبات مبهارات استخدام  41
 أدوات ووسائل التكنولوجيا احلديثة

 14 3.53 9 70 12 88 65 ت

% 26.6 36.1 4.9 28.7 3.7 

ضعف قدرة الطالبات على االستخدام  42
 ح لألجهزة واألدوات العلميةالصحي

 12 3.82 4 50 13 97 80 ت

% 32.8 39.8 5.3 20.5 1.6 

اعتماد الطالبات يف دراسة العلوم على  43
 احلفظ والتذكُّر

 2 4.29 3 18 2 104 117 ت
% 48.0 42.6 0.8 7.4 1.2 

 9 4.02 4 31 6 119 84 ت قلة معرفة الطالبات ألهداف إجراء األنشطة 44
% 34.4 48.8 2.5 12.7 1.6 

 4.02 المتوسط* العام للمحور
 درجات 5من  املوزون* املتوسط 

ة لعبارات املوزونأن املتوسطات  12جدول يتضح من     
 (، وبلغ متوسط4.31 –3.53حت بني )احملور؛ تراو 

( درجة، مما يعين 4.02لعبارات احملور الثالث ) املوافقة  العامّ 
عينة موافقات على أن هذه العبارات تشكِّل أن أفراد ال

معوقاٍت ََتُول دون تنفيذ األنشطة التعليمية املضّمنة يف 
 مقررات العلوم.

يُعَزى سببها: إىل أن مشروع تطوير مناهج العلوم يف و      
بدايته، والنظرية اليت بُن يت عليها هذه املناهج )النظرية 

يت عليها املناهج البنائية(؛ ختتلف عن النظرية اليت بن
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السابقة )النظرية السلوكية(؛ اليت يَتطلب تنفيذ األنشطة 
املضمنة يف مقرراهتا مهارات معينة ال تتوافر لدى الطالبات، 
باإلضافة إىل أن نظام "التقومي املستمر"، الذي جتهل كثري 

ُيشع ر الطالبة حبتمية النجاح، رمبا من املعلمات آلية تنفيذه؛ 
دافعية للتعلم؛ الذي يؤكد على تركيز ضعف المن مث و 

الطالبات على إتقان مهارات بطاقة التقومي؛ اليت تُـحدد 
 مدى جناح أو رسوب الطالبة.

ما معّوقات تنفيذ األنشطة التعليمية المضّمنة في مقررات   -
 ؟العلوم، المتعلقة بالمعلمات

 13جدول
 إجابات عينة البحث حول المعوّقات المتعلقة بالمعلمات

المتوسط  درجة الموافقة العبارة م
 الموزون

يب
لترت

ا
 

موافقة 
 جداً 

ال  موافقة
 أدري

ال 
 أوافق

ال أوافق 
 إطالقاً 

 2 4.47 10 10 7 44 172 ت تدريس العلوم من قبل معلمات غري متخصصات 45
% 70.8 18.1 2.9 4.1 4.1 

ال يتيح كثرة األعباء الوظيفية )التدريسية واإلدارية (، مما  46
 للمعلمة القياَم بإعداد وَتضري األنشطة

 1 4.57 6 16  34 188 ت

% 77.0 13.9  6.6 2.5 

مقاومة بعض املعلمات للتغيري، والتمسُك باألسلوب  47
 التقليدي يف التدريس

 5 4.05 8 33 12 76 115 ت

% 47.1 31.1 4.9 13.5 3.3 

 4 4.15 7 24 13 81 119 ت البنائيقلة معرفة املعلمة لفلسفة التعّلم  48
% 48.8 33.2 5.3 9.8 2.9 

 3 4.18 7 23 8 87 119 ت الرتكيز على إعطاء املقرر وفقا  ملهارات بطاقة التقومي 49
% 48.8 35.7 3.3 9.4 2.9 

ضعف القدرة على التعامل مع أدوات ووسائل التكنولوجيا  50
 احلديثة

 16 3.53 19 63 10 73 79 ت

% 32.4 29.9 4.1 25.8 7.8 

 12 3.84 8 48 12 82 93 ت اخنفاض مستوى الرضا الوظيفي للمعلمة عن مهنة التدريس 51
% 38.3 33.7 4.9 19.8 3.3 

 14 3.71 6 63 15 72 88 ت ندرة عقد الدورات التدريبية املتخصصة باألنشطة 52
% 36.1 29.5 6.1 25.8 2.5 

ك بعض املعلمات للمهارات  الالزمة ألداء ضعف امتال 53
 األنشطة

 8 3.95 6 41 7 96 94 ت
% 38.5 39.3 2.9 16.8 2.5 

غياب املعلمة، مما جيعلها تُـهم ل األنشطة من أجل إهناء  54
 املقرر

 9 3.94 13 33 10 88 100 ت

% 41.0 36.1 4.1 13.5 5.3 

 9 3.94 9 28 22 94 91 ت تضعف النمو املهين لدى بعض املعلما 55
% 37.3 38.5 9.0 11.5 3.7 

 7 3.98 4 35 16 96 93 ت ضعف اإلعداد األكادميي لدى بعض املعلمات 56
% 38.1 39.3 6.6 14.3 1.6 
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المتوسط  درجة الموافقة العبارة م
 الموزون

يب
لترت

ا
 

موافقة 
 جداً 

ال  موافقة
 أدري

ال 
 أوافق

ال أوافق 
 إطالقاً 

عدم التخطيط لألنشطة وفقا  للمهارات املراد إكساُِبا  57
 للطالبات

 6 3.99 6 32 12 103 91 ت

% 37.3 42.2 4.9 13.1 2.5 

 11 3.86 6 48 7 97 86 ت قلة وعي املعلمة بأمهية األنشطة يف عملية التعلُّم 58
% 35.2 39.8 2.9 19.7 2.5 

 15 3.59 17 50 12 103 62 ت ضعف امتالك املعلمة ملهارات  إدارة الصف 59
% 25.4 42.2 4.9 20.5 7.0 

 13 3.81 9 49 9 89 88 ت علماتقلة التعاون، وتبادل اخلربات بني امل 60
% 36.1 36.5 3.7 20.1 3.7 

 3.97 المتوسط* العام للمحور
 درجات 5من  املوزون* املتوسط 

ة لعبارات املوزونأن املتوسطات  13جدول يتضح من     
(، وبلغ متوسط املوافقة  4.57 –3.53احملور؛ تراوحت بني )

( درجة، مما يعين أن أفراد 3.97لعبارات احملور الرابع ) العامّ 
العينة موافقات على أن هذه العبارات تشكِّل معوقاٍت ََتُول 

 دون تنفيذ األنشطة التعليمية املضّمنة يف مقررات العلوم.
كما تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة العنزي      

م(؛ اليت أوضحت ندرة إقامة الدورات املتخصصة 2003)
بادل الرأي واخلربة بني املعلمني، باألنشطة، وكذلك عدم ت

م( اليت بينت أن األنشطة املنفذة 2005ودراسة العريين )
 تكون من النوع سهل اإلعداد والتنفيذ، ومع توصيات دراسة

م(؛ اليت أوصت بإعداد استمارات ليسرتشد 2011خوج )
 ِبا املعلمون يف متابعة وتقومي األنشطة.

ىل أن من يقوم بعملية يُعزى سبب هذه النتيجة إوقد      
تدريس مقرر العلوم معلمات غري متخصصات، مما يعين: قلة 

 معرفة املعلمة لفلسفة التعّلم اليت بُنيت عليها املناهج.

 السؤال الثاني: هل توجد فروٌق ذاُت ِداللة إحصائية بين استجابة
العيِّنة حول معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية المضمنة في  أفراد

بتدائية، تُعَزى العلوم، للصفوف العليا من المرحلة اال مقررات
 -التخصص األكاديمي -ية: )المؤهل العلميتللمتغيرات اآل

 سنوات الخبرة(؟
لإلجابة عن هذا السؤال؛ مت استخدام اختبار َتليل      

التباين األحادي )ف( على كل حمور من حماور البحث؛ 
يف درجة  للكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية

موافقة أفراد العينة حول معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية 
املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف العليا من املرحلة 

 -ية: )املؤهل العلميتبتدائية؛ تُعَزى للمتغريات اآلاال
ية تنوات اخلربة(. واجلداول اآلس -التخصص األكادميي
 توضح نتائج التحليل:

 المؤهل العلمي: الفروُق تبعاً لمتغير -

 14جدول
 العيِّنة تُعزَى لمتغيِّر المؤهل العلمي  نتائج اختبار )ف( لداللة الفروق في استجابات أفراد

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 التعليق

 غري دالة 0.131 2.05 0.51 2 1.02 بني اجملموعاتاملعوقات املتعلقة بالبيئة 
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مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 التعليق

 0.25 238 59.31 داخل اجملموعات املدرسية
املعوقات املتعلقة باملقرر 

 الدراسي
دالة عند مستوى  0.000 8.02 4.18 2 8.37 بني اجملموعات

 0.52 238 124.08 داخل اجملموعات 0.01
املعوقات املتعلقة 

 بالطالبات
 غري دالة 0.075 2.62 1.03 2 2.07 بني اجملموعات

 0.40 238 93.97 داخل اجملموعات
املعوقات املتعلقة 

 باملعلمات
 غري دالة 0.786 0.24 0.14 2 0.27 بني اجملموعات

 0.56 238 133.84 داخل اجملموعات
الدرجة الكلية 

 للمعوقات
 غري دالة 0.431 0.85 0.19 2 0.37 بني اجملموعات

 0.22 238 52.68 داخل اجملموعات

     
أن ق يم )ف( غري دالة يف احملاور:  14جدولتضح من ي

)املعوقات املتعلقة بالبيئة املدرسية، املعوقات املتعلقة 
بالطالبات، املعوقات املتعلقة باملعلمات(، ويف الدرجة الكلية 
للمعوقات، مما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة 

البحث، حول معوقات  عينة إحصائية بني استجابات أفراد
تنفيذ األنشطة التعليمية املضمنة يف مقررات العلوم 
للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية، يف تلك احملاور، 
وكذلك يف الدرجة الكلية لتلك املعوقات تُعَزى الختالف 

 املؤهل العلمي ألفراد العينة.
عزى النتيجة إىل إحساس أفراد عينة البحث بأن تُ قد و      

هناك معوقاٍت ظاهرة  يف البيئة املدرسية ََتُّد من العملية 
ملعوقات تتعلق مبساحة كانت هذه اأالتعليمية، سواء 

قلة توافر  مالدراسية، وازدحامها، أ الفصول ماملدرسة، أ
املختربات املتكاملة، وهذا يعود إىل تشابك تلك املعوقات 

ن إبات، كما مبحور املعلمات والطال مع املعوقات اليت تتعلق
بغض النظر عن اختالف  -هذا االتفاق يف وجهات النظر 

يدل على أن املعوقات واحدة يف   -درجات املؤهل العلمي 
كون أفراد عينة البحث َتت تنظيم بيئة تعليمية واحدة، 

 وأن اإلمكانات املتوافرة يف كل املدارس متشاِبة. 
ة عند كما يتضح من اجلدول أيضا : أن قيم )ف( دال     

( يف حمور: )املعوقات املتعلقة باملقرر 0.01مستوى )
الدراسي(، مما يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
استجابات أفراد عينة البحث حول معوقات تنفيذ األنشطة 
التعليمية املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف العليا من 

ختالف املؤهل املرحلة االبتدائية، يف هذا احملور، تُعَزى ال
 العلمي ألفراد العينة. 

( الَبعدي؛ مَتّ Scheffeوباستخدام اختبار شيفيه )     
:يتتلك الفروق كما يوضح اجلدول اآلالكشف عن مصدر 

 15جدول
 ل العلمي اختبار "شيفيه" لتوضيح مصدر الفروق في استجابات أفراد العيِّنة حول المعوقات المتعلقة بالمقرر الدراسي باختالف المؤه

 الفرق لصالح بكالوريوس دبلوم كلية متوسطة معهد معلمات الموزونالمتوسط  المؤهل العلمي
 معهد معلمات * - - 3.99 معهد معلمات

 - - - - 3.87 دبلوم كلية متوسطة
 - - - - 3.56 بكالوريوس

  0.05* تعين وجود فروق دالة عند مستوى    
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عند  اإحصائي   وجود فروق دالة 15جدول يتضح من
( بني األفراد احلاصلني على   =0.05مستوى )

)بكالوريوس(، وبني األفراد احلاصلني على )معهد 

معلمات(، وذلك لصاحل األفراد احلاصلني على )معهد 
  معلمات(، ومل تتضح فروق يف املؤهالت األخرى.

:األكاديمي التخصص لمتغير تبعاً  الفروقُ  -
 16جدول

 العيِّنة تُعزَى لمتغيِّر التخصص األكاديمي  ( لداللة الفروق في استجابات أفرادنتائج اختبار )ف 
مجموع  مصدر التباين المحور

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 التعليق

املعوقات املتعلقة بالبيئة 
 املدرسية

 غري دالة 0.089 2.44 0.61 2 1.22 بني اجملموعات

 0.25 241 60.05 ل اجملموعاتداخ

املعوقات املتعلقة باملقرر 
 الدراسي

دالة عند مستوى  0.003 5.94 3.17 2 6.33 بني اجملموعات
 0.53 241 128.51 داخل اجملموعات 0.01

املعوقات املتعلقة 
 بالطالبات

 غري دالة 0.211 1.57 0.62 2 1.25 بني اجملموعات

 0.40 241 95.83 داخل اجملموعات

املعوقات املتعلقة 
 باملعلمات

 غري دالة 0.794 0.23 0.13 2 0.26 بني اجملموعات

 0.56 241 134.26 داخل اجملموعات

الدرجة الكلية 
 للمعوقات

 غري دالة 0.980 0.02 0.00 2 0.01 بني اجملموعات

 0.22 241 53.80 داخل اجملموعات

قيم )ف( غري دالة يف أّن  16يتضح من اجلدول     
احملاور: )املعوقات املتعلقة بالبيئة املدرسية، املعوقات املتعلقة 
بالطالبات، املعوقات املتعلقة باملعلمات(، ويف الدرجة الكلية 
للمعوقات، مما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة 

( بني   =0.05إحصائية عند مستوى الداللة )
سة، حول معوقات تنفيذ استجابات أفراد عينة الدرا

األنشطة التعليمية املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف 
العليا من املرحلة االبتدائية، يف تلك احملاور، وكذلك يف 
الدرجة الكلية لتلك املعوقات تُعَزى الختالف التخصص 

 األكادميي ألفراد العينة.

كما يتضح من اجلدول أيضا : أن ق يم )ف( دالة عند 
( يف حمور: )املعوقات املتعلقة باملقرر 0.01مستوى )

الدراسي(، مما يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية 
بني استجابات عينة البحث حول معوقات تنفيذ األنشطة 
التعليمية املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف العليا من 
املرحلة االبتدائية، يف هذا احملور، تُعَزى الختالف التخصص 

 ميي ألفراد العينة. األكاد
( الَبعدي؛ مَت Scheffeوباستخدام اختبار شيفيه )    

يتتلك الفروق كما يوضح اجلدول اآلالكشف عن مصدر 
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 17جدول
 يه" لتوضيح مصدر الفروق في استجابات أفراد العيِّنة حول المعوقات المتعلقة بالمقرر الدراسي باختالف التخصص األكاديمياختبار "شيف

  0.05* تعين وجود فروق دالة عند مستوى  
عند  اجود فروق دالة إحصائي  و  17جدول يتضح من     

( بني األفراد ذوي ختصص   =0.05مستوى الداللة: )
وبني األفراد ذوي ختصص )عام(، وذلك لصاحل )علوم(، 

األفراد ذوي ختصص )عام(، ومل تتضح فروق يف 
 التخصصات األخرى.

ليه النتيجة السابقة إوهذه النتيجة تؤكد ما توصلت      
أمهية تدريس  على واملتعلقة مبتغري املؤهل العلمي مما يدل

 العلوم من قبل متخصصات.
وات الخبرةالفروُق تبعًا لمتغير عدد سن -

 18لجدو 
 العيِّنة  تُعزَى لمتغيِّر عدد سنوات الخبرة  نتائج اختبار )ف( لداللة الفروق في استجابات أفراد

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 التعليق

املعوقات املتعلقة 
 بالبيئة املدرسية

 غري دالة 0.625 0.47 0.12 2 0.24 بني اجملموعات

 0.25 241 61.03 داخل اجملموعات

املعوقات املتعلقة 
 باملقرر الدراسي

 غري دالة 0.779 0.25 0.14 2 0.28 بني اجملموعات

 0.56 241 134.56 داخل اجملموعات

املعوقات املتعلقة 
 بالطالبات

دالة عند  0.017 4.17 1.62 2 3.24 بني اجملموعات
مستوى 
0.05 

 0.39 241 93.83 داخل اجملموعات

املعوقات املتعلقة 
 باملعلمات

 غري دالة 0.529 0.64 0.35 2 0.71 بني اجملموعات

 0.56 241 133.81 داخل اجملموعات

الدرجة الكلية 
 للمعوقات

 غري دالة 0.190 1.68 0.37 2 0.74 بني اجملموعات

 0.22 241 53.07 داخل اجملموعات

أن قيم )ف( غري دالة يف احملاور:  18جدوليتضح من 
)املعوقات املتعلقة بالبيئة املدرسية، املعوقات املتعلقة 
باملقرر الدراسي، املعوقات املتعلقة باملعلمات(، ويف 
الدرجة الكلية للمعوقات، مما يشري إىل عدم وجود 

=  فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
(، بني استجابات أفراد عينة البحث حول 0.05

معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية املضمنة يف مقررات 
العلوم للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية، يف تلك 

 الفرق لصالح أخرى عام علوم المتوسط الموزون التخصص األكاديمي

 - - - - 3.61 علوم

 عام - - * 4.01 عام

 - - - - 3.73 أخرى
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احملاور، وكذلك يف الدرجة الكلية لتلك املعوقات؛ تُعَزى 
 عدد سنوات اخلربة ألفراد العينة.ل

أن قيم )ف( دالة كما يتضح من اجلدول أيضا :      
( يف حمور:   =0.05إحصائيا  عند مستوى الداللة )

)املعوقات املتعلقة بالطالبات(، مما يشري إىل وجود فروق 
ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد عينة البحث 
حول معوقات تنفيذ األنشطة التعليمية املضمنة يف 

ائية، يف مقررات العلوم للصفوف العليا من املرحلة االبتد
هذا احملور، تُعَزى الختالف عدد سنوات اخلربة ألفراد 

 العينة. 
( البعدي؛ مت Scheffeوباستخدام اختبار شيفيه )     

الفروق  كما يوضح اجلدول  الكشف عن مصدر تلك
 :يتاآل

 19جدول
 ة بالطالبات باختالف عدد سنوات الخبرةاختبار "شيفيه" لتوضيح مصدر الفروق في استجابات أفراد العيِّنة حول المعوقات المتعلق

خمس سنوات  المتوسط الموزون عدد سنوات الخبرة
 فأقل

 10إلى  5أكثر من 
 سنوات

أكثر من عشر 
 سنوات

 الفرق لصالح

 - - - - 4.02 مخس سنوات فأقل
 10إىل  5أكثر من 

 سنوات
 10إىل  5أكثر من  * - - 4.25

 سنوات
أكثر من عشر 

 سنوات
3.95 - - - - 

 0.05* تعين وجود فروق دالة عند مستوى 
وجود فروق دالة إحصائيا   19جدول يتضح من     

( بني األفراد ذوي   =0.05عند مستوى الداللة )
اخلربة )أكثر من عشر سنوات(، وبني األفراد ذوي 

سنوات(، وذلك لصاحل  10إىل  5اخلربة )أكثر من 
نوات(، ومل س 10إىل  5األفراد ذوي اخلربة )أكثر من 

 تتضح فروق يف سنوات اخلربة األخرى.
ورمبا تدل هذه النتيجة إىل عدم تأثري اخلربة يف      

 إذ-َتديد املعوقات باعتبار ان املقررات طبقت حديثا  
اكتملت فرتة التعميم يف العام الدراسي احلايل 

، وكذلك اختالف الفلسفة اليت -ه1432-1433
ية ( عن النظرية اليت بنيت بنيت عليها ) النظرية البنائ

عليها املقررات السابقة ) النظرية السلوكية ( واليت قد 
يكون لألفراد ذوي اخلربة ) أكثر من عشر سنوات ( 

 خربة فيها.

 

 النتائج والتوصيات: 

 توصل البحث إىل عدد من النتائج؛ أمهها:     
من املعوقات ََتول دون تنفيذ  اأن هناك عدد   .1

مية املضمنة يف مقررات العلوم للصفوف األنشطة التعلي
 :يتاالبتدائية، جاءت على النحو اآلالعليا من املرحلة 

املعوقات املتعلقة بالبيئة املدرسية وأمهها: ضيق  -
املباين املدرسية، وقلة وجود خمترب مدرسي متكامل، 
وقلة توفر الفصول التعاونية املدعمة بأدوات ووسائل 

معامل  -سبورة تفاعلية -التكنولوجيا )أجهزة عرض
افرتاضية(، ازدحام الفصول الدراسية بالطالبات، وعدم 

 وجود حمضِّرة خمترب يف املدرسة.
املعوقات املتعلقة باملقرر الدراسي وأمهها: طول  -

املقرر الدراسي، وزمن احلصة الدراسية غري كاف 
إلجراء األنشطة، وقلة عدد احلصص املقررة للعلوم، 
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التقومي ملهارات أداء األنشطة  وضعف مراعاة بطاقة
 بشكل متوازن وكاٍف.

املعوقات املتعلقة بالطالبات وأمهها: عدم امتالك  -
الطالبات مهارات  الطريقة العلمية يف التفكري، ونقص 
املعرفة العلمية السابقة لدى الطالبات، وضعف قدرة 
الطالبات على االستخدام الصحيح لألجهزة واألدوات 

الطالبات على إتقان مهارات بطاقة  العلمية، وتركيز
 التقومي.

تدريس العلوم  املعوقات املتعلقة باملعلمات وأمهها: -
من قبل معلمات غري متخصصات، والرتكيز على 
إعطاء املقرر وفقا  ملهارات بطاقة التقومي، وقلة معرفة 

 املعلمة لفلسفة التعّلم البنائي.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  .2

العينة، حول املعوقات املتعلقة بالبيئة  ابات أفراداستج
املدرسية، والطالبات، واملعلمات؛ تُعَزى الختالف 
املؤهل العلمي، والتخصص األكادميي، وكذلك حول 
املعوقات املتعلقة بالبيئة املدرسية، املقرر الدراسي، 

 واملعلمات؛ تُعَزى لعدد سنوات اخلربة ألفراد العينة.
داللة إحصائية بني استجابات  وجود فروق ذات .3

أفراد العينة ، حول املعوقات املتعلقة باملقرر الدراسي، 
، املؤهل العلمي والتخصص األكادمييتُعَزى الختالف 

لصاحل األفراد احلاصلني على )معهد معلمات( ذوي 
ختصص )عام(، وكذلك حول املعوقات املتعلقة 

األفراد  بالطالبات، تُعَزى لعدد سنوات اخلربة لصاحل
 سنوات(. 10إىل  5ذوي اخلربة )أكثر من 

 :أيتويف ضوء نتائج البحث يُوصى مبا ي
 امكان   تكون لكي املباين املدرسية َتسني وتطوير -

 .والتعليم تعّلملل أفضلَ 
توظيف التقنيات احلديثة يف املدارس، ومساعدة  -

استخدام هذه التقنيات،  املعلمات والطالبات يف كيفية
 ها، على حد سواء.والتعامل مع

احلكومية مبختربات متطورة، تزويد مجيع املدارس  -
فيها األدوات واألجهزة الالزمة لتنفيذ األنشطة  وجدت

 التعليمية.
االهتمام مبراكز التعلم املدرسية، وتفعيل دورها مبا  -

 يتالءم ومتطلبات عملية التدريس.
إعطاء األولوية يف تدريس العلوم خلرجيات كلية  -

ختصص علوم، لتدريس هذا املقرر يف املرحلة الرتبية 
 االبتدائية.

أمينة مصادر تعلم(  –تعيني فنيني )حمضرة خمترب  -
 يف املدارس. 

تقليص أعداد الطالبات يف الفصول الدراسية،  -
حبيث تتمكن املعلمة من تنفيذ األنشطة، ومتابعة 

 الطالبات بكل يسر وسهولة.
لطالبات، الدراسية ببيئة اربط أنشطة املقررات  -

ات املدرسة، مع تعدد أنواعها املختلفة لتناسب وإمكان
 مجيع الطالبات وميوهلن.

إعادة النظر يف بطاقة تقومي الطالبة، واالجتاه إىل  -
طرق التقومي احلديثة لتتناسب مع خطط الوزارة؛ اليت 
تسعى إىل إحداث تغيري يف دور الطالبة يف عملية 

 التعّلم.
ات على املهارات العمل على تدريب الطالب -

األدائية العملية يف العلوم، وذلك من خالل االهتمام 
أثناء الدوام املدرسي، أو يف بالنوادي العلمية املدرسية 

 خالل اإلجازات.
عقد دورات تدريبية، وورش عمل؛ تستهدف  -

تنمية أداء املعلمات يف كيفية تنفيذ األنشطة التعليمية، 
 لى ُأسس علمية.مما جيعل عملية التنفيذ مبنية  ع

ختفيف العبء الوظيفي للمعلمة، حبيث يتناسب  -
ذلك مع أدائها اجليد مهنيا ، وذلك بتخفيف نصاِبا 

 من احلصص الدراسية.
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ضرورة عقد الندوات، واحملاضرات، واملؤمترات  -
مة يف النمو املهين، احمللية الرتبوية؛ اليت تساعد املعل

 ها التدريسي.ئوتطوِّر أدا
 بكليات برامج إعداد املعلمات يف النظر إعادة -

 كل يف واملقررات الدراسية اخلطط الرتبية، ومراجعة
 يف الرتبية؛ لتتماشى واجلديد كليات أقسام من قسم

 تواجه اليت الرتبية، واملشكالت جمال العلم، يف
 املعلمات أثناء التدريس.

 المقترحات:

 :يتء نتائج البحث يُقرتح إجراء اآليف ضو      

مشرفات  على احلايلللبحث  مماثلث حبإجراء  -
يف دول اخلليج  االبتدائية املدارس يف العلوم ومعلمات

 .األخرى اليت ُتطبق نفس املقررات
 يف العلوم مشرفات ومعلمات على مماثلحبث إجراء  -

  السعودية. العربية اململكة املرحل التعليمية األخرى من

قائم حول أثر برنامج تدرييب إلكرتوين  حبثإجراء  -
على االحتياجات املهنية على تنمية الكفايات 

 التدريسية لدى معلمات العلوم.
على مقررات  احلايل بحثلل مماثل حبثإجراء  -

 أخرى.

 المراجع:
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 كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.و طرق التدريس،  

(. مدى تفعيل النشاطات التعليمية املضمنة  2009الداود، عمر ) 
رسالة ماجستري غري  .مقرر احلديث للصف الثاين املتوسط

لية العلوم ، قسم املناهج و طرق التدريس، كمنشورة
سالمية، حممد بن سعود اإل ماماالجتماعية، جامعة اإل

 الرياض.
ة اإللكرتونية دراسة تطبيقات احلكوم(.  2005درويش، علي ) 

رسالة ماجستري غري . ميدانية على إدارة اجلنسية واإلقامة بديب
دارية، كلية الدراسات العليا، جامعة ، قسم العلوم اإلمنشورة

 نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض.
لوم الطبيعية معوقات استخدام معامل الع(.  1995الذوييب، زبن ) 

موجهيها نوية من وجهة نظر معلمي العلوم و باملرحلة الثا
قسم  ،رسالة ماجستري غري منشورة .مبحافظة الطائف التعليمية

م القرى، مكة أية، جامعة املناهج وطرق التدريس، كلية الرتب
 املكرمة.

ردن،  عامل األ  طرائق التدريس املعاصرة،(. 2006الربيعي، حممود ) 
 حلديث.الكتب ا
لغاز الصورية يف تدريس أثر استخدام األ(.  1996الركايب، رائد ) 

العلوم يف تنمية امليل حنو العلم لدى تالميذ الصف السادس 
، كلية الرتبية، جامعة رسالة ماجستري غري منشورة .االبتدائي

 بغداد، بغداد.
نشطة العملية يف معوقات إجراء األ(.  2000الزهراين، مجعان ) 

س الفيزياء باملرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي الفيزياء تدري
، قسم رسالة ماجستري غري منشورة. مبنطقة الباحة التعليمية

م القرى، مكة أاملناهج وطرق التدريس، كلية الرتبية، جامعة 
 املكرمة.

 باملرحلة العلوم مقررات حمتوى تقومي(.  2010غرم اهلل )  الزهراين،
 الدولية دراسة التوجهات متطلبات ضوء يف املتوسطة

،  منشورة غري دكتوراه رسالة. (TIMSS) ووالعل للرياضيات
أم القرى،  جامعة الرتبية، قسم املناهج وطرق التدريس، كلية

 مكة املكرمة.
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 .ىل املنهج الدراسي رؤية عصريةإمدخل  (. 2010زيتون، حسن ) 
 الرياض: دار الصولتية للنشر والتوزيع.

ئية واسرتاتيجيات تدريس النظرية البنا(.  2007يش ) زيتون، عا
 عَمان، دار الشروق للنشر والتوزيع. العلوم،

عَمان: دار الشروق  .أساليب تدريس العلوم(. 2008زيتون، عايش )
 للنشر والتوزيع.

ية يف تنمية نشطة التعليمية اإلثرائ(. دور األ2006سليمان، ماجدة ) 
املعريف لدى تالميذ الصف  التحصيلبعض عمليات العلوم و 

، جملة الرتبية العلميةبتدائي يف مادة العلوم. االالرابع 
9(3،)1-35. 

أمناطها : املدرسة االبتدائية (. 1993شفشق، حممود وآخرون ) 
الكويت، دار  ،2، طاألساسية واجتاهاهتا العاملية املعاصرة

 القلم.
؛ وسالمة، صالح، مسري يونس؛ والرشيدي، سعد؛ والعنيزي، يوسف

. الكويت: 2ط .املناهج الدراسية(.  2007عبدالرحيم ) 
 مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.
(. فعالية أنشطة علمية 2001عبداجمليد، ممدوح، وكامل، آمال )

استقصائية مقرتحة يف تنمية الدافع املعريف العلمي وبعض 
جملة عمليات العلم لدى طالب الصف األول اإلعدادي. 

 .76-44، (8) ،املعرفةالقراءة و 
(. فاعلية استخدام الرسوم التوضيحية يف  2000عرفات، جناح ) 

عدادية ذو النشاط الزائد يس العلوم لدى تالميذ املرحلة اإلتدر 
جملة الرتبية على التحصيل واكتساب بعض عمليات العلم. 

 .191-165(، 2)3 ،العلمية
طات العملية يف واقع تدريس النشا(. 2005العريين، عبدالرمحن ) 

رسالة  .مقررات الفيزياء للمرحلة الثانوية مبدينة الرياض
، قسم املناهج وطرق التدريس، كلية ماجستري غري منشورة

 الرتبية، جامعة امللك سعود، الرياض.
واقع تدريس النشاطات العملية يف (. 2005)  العريين، عبدالرمحن

رسالة  رياض.مقررات الفيزياء للمرحلة الثانوية مبدينة ال
ماجستري غري منشورة. قسم املناهج وطرق التدريس، كلية 

 الرتبية، جامعة امللك سعود، الرياض.
 األول للصف املطور العلوم كتاب تقومي(. 2011عسيالن، بندر ) 

رسالة ماجستري غري  .الشاملة اجلودة ضوء معايري يف املتوسط
بية، جامعة أم قسم املناهج و طرق التدريس، كلية الرت  منشورة،

 القرى، مكة املكرمة.
عَمان:  .طرق تدريس العلوم(. 2005العمرية، صالح الدين ) 

 مكتبة اجملتمع العريب للنشر.

نشطة العلوم باملرحلة أمعوقات تنفيذ (. 2003العنزي، جاسر ) 
جستري غري منشورة. قسم املناهج رسالة ما .االبتدائية للبنني

 ، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.طرق التدريس، كلية الرتبيةو 
نشطة التعليمية يف تنمية فاعلية األ(.  2011الغامدي، ماجد ) 

املهارات احلياتية يف مقرر احلديث لطالب الصف الثالث 
، قسم رسالة ماجستري غري منشورة .املتوسط مبدينة الرياض

 ماملية العلوم االجتماعية، جامعة اإلاملناهج وطرق التدريس، ك
 سالمية، الرياض.بن سعود اإل حممد

األنشطة واملهارات (. 2006الفراجي، هادي؛ وأبوسل، موسى ) 
 عمان، دار كنوز املعرفة  للنشر والتوزيع.  ،التعليمية

اإلحصاء بالمعاناة املفاهيم مع التطبيقات  (.2005)  فهمي، حممد
 الرياض.. اجلزء األول spss باستخدام برنامج

لعامري، أمحد؛ وآل مذهب، معدي؛ والعمر، القحطاين، سامل ؛ وا
،  2ط ،منهج البحث يف العلوم السلوكية(.  2004) بدران

 الرياض.
القاهرة، دار  تدريس العلوم، (. 1975كاظم، أمحد؛ وزكي، سعد ) 

 النهضة العربية للطباعة والنشر. 
(. أمهية األنشطة التعليمية حسب آراء  1994املطريف، غازي ) 

م باملرحلة املتوسطة مبدينة جدة التعليمية، وتطبيق معلمي العلو 
. رسالة الرحالت التعليمية كأمنوذج للداللة على ذلك

ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة 
 املكرمة.
تدريس  (.1999؛ وراشد، علي؛ وعبداهلادي، مَن )النجدي، أمحد

القاهرة:  س العلوم.العلوم يف العامل املعاصر املدخل يف تدري
 دار الفكر العريب.
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Abstract: This study aimed at identifying the obstacles facing the implementation of educational activities 

included in the science curricula of upper classes of the elementary level in the city of Riyadh. The obstacles 

studied included the school environment, the school curriculum, the female students and the teachers and were 

measured according to the viewpoint of the teachers and supervisors. The study aimed at showing whether there 

were statistically significant differences between the responses of the study sample related to the following 

variables: (qualification- specialization- number of years of experience). The two researchers used the descriptive 

survey method and depended on questionnaires to collect data. The study population consisted of all the science 

supervisors and teachers of upper classes in the city of Riyadh. The study sample consisted of (48) supervisors and 

(196) teachers, who were chosen in a simple and random manner. The study revealed a number of results, most 

importantly: the presence of obstacles that prevent the implementation of educational activities included in the 

science curricula of upper classes of the elementary level. Also, there were statistically significant differences 

between the responses of the sample regarding the obstacles facing the curriculum which resulted from the 

differences in the scientific qualification and the academic specialization, as well as, obstacles related to the 

students which resulted from the number of years of experience of the study sample. The results also showed no 

statistically significant differences between the sample responses regarding the obstacles related to the school 

environment, school curriculum and teachers resulting from the number of years of experience of the sample. The 

study recommended the following: developing school buildings for better education, providing training for the 

students in practical science skills and giving priority to graduates of the school of education- majoring in science 

to teach the science subject for the elementary level.  

 

Key words: obstacles, educational activities, science curricula. 

 


