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  :ملخص

ھدفت الدراسة التعرف إلى درجة تقدیر عینة من طلبة جامعة القدس المفتوحة 

، الكشف )1العلوم والصحة وطرق تدریسھا (ھھم في تعلم  مقرر للصعوبات التي تواج

بین  (α≤ 0.05) عما اذا كان ھناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

الجنس، المستوى : ( متوسطات درجات تقدیرھم لھذه الصعوبات تعزى إلى المتغیرات

ي، بتطبیق استبانة  التحلیل/ ولتحقیق ذلك اتبع الباحث المنھج الوصفي). الدراسي

     ً طالبا  ) 166(فقرة موزعة على ثالث مجاالت، على عینة مكونة من  27مكونة من 

  :وطالبة ، وتوصلت إلى النتائج التالیة

درجة التقدیر الكلیة للصعوبات التي تواجھ الطلبة في جامعة القدس المفتوحة في  - 
بدرجة ) 54.25%(كانت عند وزن نسبي قدره ) 1علوم صحة وطرق تدریسھا(مقرر 

متوسطة، وجاء مجال الصعوبات المتعلقة بالطالب في الرتبة األولى بوزن نسبي 
وبدرجة متوسطة، تاله مجال الصعوبات المتعلقة بمحتوى المقرر في %) 58.41(

وبدرجة متوسطة، یلیھما مجال الصعوبات %) 55.57(الرتبة الثانیة بوزن نسبي 
  .بدرجة قلیلة%) 47.92(ة بوزن نسبي المتعلقة بالمشرف في الرتبة الثالث

بین متوسطات  (α≤ 0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  - 
الجنس، المستوى : ( درجات تقدیر أفراد العینة لھذه الصعوبات تعزى إلى المتغیرات

 )الدراسي
      لطلب�ة                                                     إعادة النظر في حج�م الم�ادة المق�ررة، ووض�ع آلی�ات خاص�ة ل               وأوصت الدراسة ب

                               للح���د م���ن الص���عوبات الت���ي ت���واجھھم،   )                   ف���ي الثانوی���ة العام���ة  (                     ذوي الخلفی���ات األدبی���ة 

                                                                        االس���تفادة م���ن المع���اییر النوعی���ة والكمی���ة الت���ي ق���دمتھا الجمعی���ة الوطنی���ة لمعلم���ي  و

  .                                   في اعداد المقرر من حیث الكم والنوع   ) NSTA (      العلوم

 )1ق تدریسھا العلوم والصحة وطر(الصعوبات، مقرر : الكلمات المفتاحیة
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Abstract:  

The study aimed at identifying the degree of appreciation of the 
students of Al-Quds Open University for the difficulties 
encountered in learning the course (science and health and 
teaching methods 1), to find out if there were statistically 
significant differences at the level of significance  (α ≤ 0.05) 
between the mean scores of these difficulties attributed to the 
variables (Gender, level of study).To achieve this, the researcher 
followed the descriptive / analytical approach by applying a 
questionnaire consisting of 27 paragraphs divided into three fields 
on a sample of 166 students from Al Quds Open University.The 
results found that: 
- The total degree of appreciation of the difficulties faced by 
students at Al-Quds Open University in the course (Health 
Sciences and Teaching Methods 1) was at a relative weight 
(54.25%) with a medium degree. The field of difficulties related to 
the student was in the first rank with a relative weight of 58.41% 
Difficulties related to the content of the course in the second rank 
with a relative weight (55.57%) and a medium level, followed by 
the difficulty of the supervisor in the third rank with relative 
weight (47.92%). 
- There were no statistically significant differences at the level of 
significance (α ≤ 0.05) between the average scores of the sample 
members of these difficulties due to the variables: (gender, level 
of study) 
The study recommended reconsidering the size of the prescribed 
material, establishing special mechanisms for students with 
literary backgrounds to reduce their difficulties, and taking 
advantage of the qualitative and quantitative criteria provided by 
the National Society of Science Teachers (NSTA) in preparing the 
course in terms of quantity and gender. 
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  :مقدمة

          ً                                                                 أصبح لزام�اً الی�وم عل�ى ك�ل أم�ة تری�د أن تح�تفظ لنفس�ھا بمكان�ة مرموق�ة ب�ین األم�م أن 

                                                                        تواك���ب التط���ورات بم���ا تن���تج ول���یس بم���ا تس���تھلك، وھن���ا ی���أتي دور العملی���ة التربوی���ة 

                                                                              التعلیمیة؛ كمحور أساس یمكن اإلنسان من تتبع التطورات العلمیة والمستجدات المحلیة 

                                                             نھ�ا؛ ف�األمم المتقدم�ة ھ�ي الت�ي ت�رى أن العملی�ة التعلیمی�ة بأكملھ�ا                      والعالمیة التي تنتج ع

                                                                    تش��كل القاع��دة األساس��یة ف��ي تط��ویر المجتم��ع، وم��ن الض��روري تطویرھ��ا بم��ا یكف��ل 

   .                                               المشاركة اإلیجابیة والفعالة لھا في تنمیة المجتمع

ني؛ األكادیمي والمھ من ھنا وجب تحقیق المرونة في التعلیم الذي یتنوع بین المسارین

اتسعت ظاھرة تدني أعداد الطالب  وتعظیم فكرة المناھج العلمیة، لكن لألسف

المسجلین بالقسم العلمي، مع العلم أن دراسة المقررات العلمیة على مستوى التعلیم 

                                                                           ً الجامعي لھ مردود إیجابي في حیاة األفراد الخاصة والعامة في العصر الحدیث، نظرا  

تغزو كل بیت من خالل المنتجات الصناعیة  ألن العلم والتكنولوجیا أصبحت

  ).1999:3،شمسان"(والغذائیة

                                                                      ً      وإذا كانت عملیة تطویر المناھج الدراسیة لتحدید مستوى جودتھا  ض�روریة ج�داً، ف�إن 

                                                                       من���اھج العل���وم تحت���ل النص���یب األكب���ر م���ن ھ���ذه العملی���ة، فكم���ا ی���رى الش���ایع والعقی���ل 

                               رئیس في التقدم واالزدھار ف�ي ش�تى                                     أن مناھج العلوم ذات أھمیة كبرى ودور  )    2006 (

                                                                           المج��االت الت��ي تھ��تم ب��األفراد والمجتمع��ات، وال غراب��ة أن نج��د أن ك��ل بل��د م��ن البل��دان 

         فق�د ش�ھدت   .                                                               یقوم من حین آلخر بإجراء تحدیثات وإصالحات لنظامھ التعلیمي التربوي

    ل��یم                                                                     اآلون��ة األخی��رة العدی��د م��ن الجھ��ود لتط��ویر ھ��ذه المن��اھج وتحس��ینھا وإص��الح التع

                 ً                   ً                                             والتعلم فیھا بدءاً من أھدافھا، ومروراً بمحتواھ�ا وأس�الیب تدریس�ھا والوس�ائل التعلیمی�ة 

ً                                             المناسبة لھا، وانتھاًء بتقییمھا وتقی�یم مخرجاتھ�ا التعلیمی�ة المختلف�ة                 الش�ایع والعقی�ل،      ". (                     

2006     :  321   (   

         ؛ فق��د ت��م                               ً                                        ولم��ا ك��ان تعل��م العل��وم یمث��ل ج��زءاً م��ن الثقاف��ة العلمی��ة والتكنولوجی��ة لك��ل ف��رد

               وم�ن األمثل�ة عل�ى   :                                                     مناھج العلوم ونفذت مشاریع في أنح�اء مختلف�ة م�ن الع�الم         تطویر

 BSCS (  Biological Science (                                        ذل���ك مش���روع تط���ویر ت���دریس من���اھج عل���وم الحی���اة 

Curriculum study م، ومشروع نافیل�د لتط�ویر     1958                                في الوالیات المتحدة األمریكیة عام                        

                                              في إنجلترا، ومشروع الیونسكو لتط�ویر ت�دریس عل�وم   ) Nuffied (                  مناھج علوم الحیاة 

         ، ومش��روع  )Caas (                                                       الحی��اة ف��ي أفریقی��ا، ومش��روع ك��اس لتط��ویر ت��دریس عل��وم الحی��اة 

                                                                              أكادیمی��ة العل��وم األس��ترالیة لتط��ویر عل��وم الحی��اة ، ومش��روع المنظم��ة العربی��ة للتربی��ة 

             م، وق�د تمی�زت     1972  م                                                            والثقافة والعلوم لتطویر تدریس علوم الحیاة بال�دول العربی�ة ع�ا
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                                                                       جمیع ھذه المشاریع بخصائص مشتركة في األھداف منھ�ا التركی�ز عل�ى تكام�ل دراس�ة 

                                                                     عل��وم الحی��اة م��ع المواض��یع األخ��رى، واتفق��ت ھ��ذه المش��اریع ف��ي كثی��ر م��ن األھ��داف 

    ).   111  :     2006         السنباني، (                        تفسیر وفھم مظاھر الحیاة   :                      التعلیمیة، ومن أھمھا 

والحالیة، وفي ظل الواقع الفعلي، أثبتت العدید من  لكن رغم كل الجھود السابقة

التي أشارت إلى أن عزوف الطلبة عن ) 2005(الدراسات مثل دراسة عوض 

                                          ً                                 االھتمام بدراسة المقررات العلمیة سواء تخوفا  أو مسایرة لألقران یدفعھم لاللتحاق 

راسي باألقسام األخرى على اعتبار أنھا ھي األسھل في الدراسة والتحصیل الد

التي أثبتت عزوف الطلبة ) 2015(ودراسة أبو شرخ ". للوصول إلى الوظیفة المناسبة

) 2009(عن االلتحاق باألقسام العلمیة بسبب المقررات العلمیة فیھا، ودراسة عمر 

التي اعتبرت أن الھدف الرئیس لتنمیة المھارات العلمیة لدى الطلبة معلمي العلوم ھو 

  .اقات ولیس التحصیل العلمي فیھا أو اجتیازھا فقطتعزیز االتجاه نحو المس

                  ً                                                           كما أن ھناك أسباباً ذاتی�ة عائ�دة عل�ى الطال�ب ذات�ھ، والت�ي لھ�ا دورھ�ا األس�اس وأثرھ�ا 

                                                                               الكبیر في اتخاذ موقف من اتجاه ما، حیث إن معظم المناھج العلمیة تتطلب التعامل م�ع 

                              ع مف�اھیم مج�ردة ل�ذلك تحت�اج إل�ى                                                   العملیات العقلی�ة العلی�ا؛ ألنھ�ا ف�ي غالبیتھ�ا تتعام�ل م�

                                                                    التجرب���ة بش���كل أساس���ي، فج���وھر العل���م یكم���ن ف���ي العالق���ات العض���ویة ب���ین النظری���ة 

                        مغ�امرة محفوف�ة بالمخ�اطر؛   )      األدب�ي (                                              والتجربة، وھذا ما یعتبره طلبة العل�وم اإلنس�انیة 

                وقد الحظ الباح�ث   .                                                           لذلك یحبذون دراسة العلوم اإلنسانیة على حساب المقررات العلمیة

         ف�ي جامع�ة   )  1                             العل�وم والص�حة وطرائ�ق تدریس�ھا  (                           من خالل خبرتھ في تدریس مساق 

                                                                    الق���دس المفتوح���ة، ومق���ابالت أجراھ���ا م���ع بع���ض ال���زمالء والطلب���ة أن مق���رر الكت���اب 

                                                                           الجامعي بحاجة إلى مراعاة الفروق الفردیة بین الطلبة خاصة القادمین من تخصص�ات 

                                        جودة التعلم والدافعیة نحوه ، ومن ث�م عل�ى                                           أدبیة في المرحلة الثانویة؛ مما ینعكس على

   .                              الناتج العام للعملیة التعلیمیة

  :مشكلة الدراسة

إن المحتوى العلمي التربوي السلیم للعلوم ال یتمثل في تقدیم دروس العلوم وطرق   

تدریسھا أو مقرراتھا، بل ال بد من أن تأخذ ھذه المساقات بمدخل التكامل األفقي 

                                    ً                    ت والسنوات الدراسیة، بما یحقق توازنا  بین مكونات الثقافة والرأسي مع المجاال

وعلیھ تتحدد مشكلة . العلمیة، ویسھل اجتیاز ھذه المساقات بنجاح مشفوع بالفائدة

  :الدراسة الحالیة في اإلجابة عن التساؤل الرئیس التالي

 العلوم(ما الصعوبات التي تواجھ طلبة جامعة القدس المفتوحة في تعلم  مقرر 

  ؟)1والصحة وطرق تدریسھا 

  :ویتفرع من ھذا التساؤل، التساؤالت الفرعیة التالیة
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ما درجة تقدیر طلبة جامعة القدس المفتوحة للصعوبات التي تواجھھم في تعلم   -1
  ؟)1العلوم والصحة وطرق تدریسھا (مقرر 

بین متوسطات (α ≤ 0.05)ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  -2
العلوم الصحة (للصعوبات التي تواجھھم في تعلم  مقرر  ت تقدیر أفراد العینةدرجا

 ؟)الجنس، المستوى الدراسي: ( تعزى إلى المتغیرات) 1وطرق تدریسھا 
  :أھداف الدراسة

  :تھدف الدراسة الحالیة إلى

التعرف إلى درجة تقدیر عینة من طلبة جامعة القدس المفتوحة للصعوبات التي  - 
  ).1العلوم والصحة وطرق تدریسھا (تعلم  مقرر تواجھھم في 

 ≥ α) الكشف عما اذا كان ھناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  - 
للصعوبات التي تواجھھم في تعلم   بین متوسطات درجات تقدیر أفراد العینة(0.05
 الجنس، المستوى: ( تعزى إلى المتغیرات) 1العلوم والصحة وطرق تدریسھا (مقرر 

 ).الدراسي
 :أھمیة الدراسة

                                                                         ت��أتي الدراس��ة اس��تجابة للتوجھ��ات الحدیث��ة الت��ي دع��ت إل��ى االھتم��ام بج��ودة المن��اھج   . 1
   .                                                                             الدراسیة، واستجابة للدراسات السابقة التي دعت إلى ربط التعلیم بالخبرات السابقة

                                                                      رف��د المكتب��ة الفلس��طینیة بدراس��ة متخصص��ة تتن��اول الص��عوبات الت��ي تواج��ھ تعل��یم   . 2
  .                                 دد من مساقات جامعة القدس المفتوحة       مساق مح

                                                                                   وقد تنبع األھمیة العملیة لھذه الدراسة من أھمیة تعلم العلوم بالنسبة للطلبة المعلمین،   . 3
                                                                          فاس��تیعابھا بش��كل ص��حیح یق��ودھم إل��ى التط��ور المعرف��ي وممارس��ة اللغ��ة العلمی��ة، كم��ا 

  .                                          یؤدي حفظھا إلى عدم استیعاب المفاھیم الالحقة
     إل�ى                                                      ة في لفت أنظار القائمین على تص�میم المن�اھج ف�ي الجامع�ة                  قد تسھم ھذه الدراس  . 4

  .                                                   أھمیة الجانب العلمي والتطبیقي في تطویر جودة التعلیم
   :                               یتوقع أن یستفید من ھذه الدراسة  . 5
 الباحثون وأعضاء ھیئة التدریس في الجامعة                                       .  
 عن��د مس��ؤولیاتھم م��ن خ��الل اتخ��اذ الس��بل المناس��بة للح��د م��ن                   وق��وف ص��ناع الق��رار                                                   

    ..                                             عوبات التي قد تواجھ الطلبة في تعلم ھذا المساق   الص
  :              محددات الدراسة

  :                                        تشتمل الدراسة الحالیة على الحدود التالیة
 الصعوبات التي تواجھ طلبة جامعة القدس المفتوحة ف�ي تعل�م  مق�رر   :           حد الموضوع                                                            
                                ص�عوبات متعلق�ة بالمش�رف األك�ادیمي،     : (      ، وھي ) 1                           العلوم والصحة وطرق تدریسھا  (

    ).                                           متعلقة بالطالب، صعوبات متعلقة بمحتوى المقرر        صعوبات
 جامعة القدس المفتوحة   :             الحد المؤسسي                       
 غزة، وخانیونس (        محافظات   :             الحد المكاني             .(    
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 1 (                                             الطلبة المسجلین لمق�رر عل�وم وص�حة وط�رق تدریس�ھا          عینة من  :            الحد البشري  (  
                         في جامعة القدس المفتوحة

 016 2 /    2015 (                  الفصل الدراسي األول   :            الحد الزماني   .(    
  :               مصطلحات الدراسة

   :                  صعوبات تعلم العلوم - 1
                                                عقب�ة أو مش�كلة یمك�ن أن یش�عر بھ�ا الطال�ب أو المعل�م     : "      بأنھ�ا  )     1999 (            یعرفھا صالح 

                                                                                بدرجة معینة تقلل من فاعلیة تعلیم أو تعلم العلوم، وتعیق تحقیق األھداف المنش�ودة م�ن 

   )  19  :     1999      صالح،    " (            تعلیم العلوم

                                          مجموعة الجوان�ب الت�ي ت�ؤدي إل�ى قص�ور ف�ي تعل�م     : "      بأنھا  )     2007 (             ویعرفھا بطرس 

                                                                                الكلبة للمفاھیم العلمیة خاصة طبیعة المفاھیم والخلط في المعنى والدالل�ة، وال�نقص ف�ي 

      بط��رس،   (                                                                       الخلفی��ة العلمی��ة للطلب��ة، والعوام��ل الداخلی��ة والخارجی��ة الم��ؤثرة عل��ى ال��تعلم

2007     :  15  (   

       ً إجرائی��اً   )  1                 ص��حة وط��رق تدریس��ھا           العل��وم وال (                              ویع��رف الباح��ث ص��عوبات تعل��م مق��رر 

                                                                       مجموعة المعوقات التي تقلل من شعور الطلبة باإلنجاز والفائدة من المق�رر أو     : "      بأنھا

                                                                      ت��ؤثر عل��ى ت��أخر تس��جیلھم ل��ھ، مم��ا یقل��ل م��ن مس��توى تحقی��ق األھ��داف، تق��اس ف��ي ھ��ذه 

   "                                                         الدراسة بدرجة تقدیر أفراد العینة على اداة الدراسة الحالیة

    ): 1                 صحة وطرق تدریسھا           العلوم وال (     مقرر  - 2
                                        أح��د المق��ررات المطلوب��ة ف��ي برن��امج التربی��ة     : "     بأن��ھ  )     2014 (                  یعرف��ھ عب��اس وآخ��رون 

      وح��دات    6           والمك��ون م��ن   )     5210 (                                             االبتدائی��ة ف��ي جامع��ة الق��دس المفتوح��ة وال��ذي رقم��ھ 

  "                                                                           دراسیة، تشمل معلومات ومفاھیم علمیة دقیقة وموسعة تل�زم الت�دریس لمباح�ث العل�وم

  ) 7  :     2014              عباس وآخرون،  ( 

   :                       الخلفیة النظریة للدراسة

                                                                           على الرغم من االھتمام بالمفاھیم العلمیة من خالل تضمینھا ف�ي كت�ب العل�وم م�ن جھ�ة 

                                                                       وم��ن خ��الل التركی��ز عل��ى إع��داد معلم��ي العل��وم لتدریس��ھا م��ن جھ��ة أخ��رى، إال أن ھ��ذا 

      ب عل��ى                         ً                                            االھتم��ام ال یوازی��ھ می��دانیاً ج��ودة ف��ي اكتس��اب واس��تیعاب ھ��ذه المف��اھیم والتغل��

      نمطی��ة   :                                                                 ص�عوبات تعلمھ�ا وتعلیمھ�ا، وق�د یع�زى الس�بب ف��ي ذل�ك إل�ى ع�دة أس�باب منھ�ا

   .                                                                   طرائق التدریس أو كثافة المحتوى غیر المرتبط بالخبرات السابقة للمتعلم

                                                                         ل��ذا یمك��ن الق��ول أن الص��عوبات الت��ي ت��نجم ع��ن خل��ل إداري یس��ھل حلھ��ا إذا م��ا قورن��ت 

                                 كع��دم وض��وح األھ��داف التربوی��ة أو ض��عف                                     بالص��عوبات وثیق��ة الص��لة بمبح��ث العل��وم، 

                ، وھ��ذا م��ا أكدت��ھ  )  33  :     1999      ص��الح،  (                                        موائم��ة المق��رر الحتیاج��ات واھتمام��ات الطلب��ة 

                  الت�ي ھ�دفت استقص�اء   )     2016 (                                             العدید م�ن الدراس�ات مث�ل دراس�ة الزعب�ي وبن�ي خل�ف 
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                                                                           أس��الیب معلم��ي العل��وم ف��ي معالج��ة ص��عوبات تعل��م المف��اھیم العلمی��ة ف��ي منطق��ة الرمث��ا 

   .   ردن   باأل

   :                                       طبیعة مناھج العلوم والصحة وأھداف تعلمھا

                                                                           تمثل الخبرات التعلیمیة ھي المكون األساس في الم�نھج بش�كل ع�ام وف�ي من�اھج العل�وم 

                المج�ال المعرف�ي،    : (                                                 والص�حة بش�كل خ�اص، وھ�ي الت�ي تتمث�ل ف�ي ثالث�ة جوان�ب، ھ�ي

        الم��تعلم                            ، فف��ي المج��ال المعرف��ي یكتس��ب  )                                    والمج��ال االنفع��الي، والمج��ال ال��نفس حرك��ي

    أب�و  (                                                                          الحقائق والمفاھیم ویوظفھا في مواجھة المشكالت، والتكیف مع المتغیرات البیئی�ة 

                                                            أما المجال االنفعالي فیتضمن كل من المیول واالتجاھات التي تمثل   )   47  :     2013     ندى، 

                                                                             موقف المتعلم من القضایا العلمیة ومن توظیف العلم في الحیاة، والت�ي أظھ�رت دراس�ة 

                             قص��وره واعتب��اره أح��د أھ��م ص��عبات   )     2009 (        ، عب��د هللا  )    2010 (   م��د               ك��ل م��ن فل��یح وأح

                                               أما المجال النفس حركي فیتن�اول المھ�ارات العلمی�ة   .                                التعلم في مادة الفیزیاء واإلحصاء

                                                                              الالزمة للمتعلم في تنفی�ذ األنش�طة العلمی�ة ف�ي دروس العل�وم والص�حة والثقاف�ة العلمی�ة 

    .                        سبیل تحقیق أھداف التعلم                                       والقدرة على استخدام األجھزة واألدوات في

                        أن الج���ودة والتمی���ز ھ���دفان   )     2008 (                                     وح���ول أھ���داف تعلمھ���ا وتدریس���ھا، ی���رى ع���ادل 

                                                                             عریضان للتعلم بشكل عام، وأن األھداف العامة لتدریس العل�وم ذات أبع�اد اس�تراتیجیة 

                                                                         ً بعی��دة الم��دى مم��ا یجعلھ��ا بحاج��ة إل��ى زم��ن طوی��ل لتحقیقھ��ا، كإع��داد ف��رد مثق��ف علمی��اً 

   )   111  :    009 2      عادل،  (

                                                    مجموعة من األھداف لتدریس مناھج العلوم وتعلمھا، تمثلت   )     2010 (               وقد أورد زیتون 

   :  في

                                                                       مس���اعدة الطلب���ة عل���ى اكتس���اب المعرف���ة العلمی���ة م���ن الحق���ائق والمف���اھیم والمب���ادئ  - 
   .                                                         والقوانین والتعمیمات، لمساعدتھم على اكتسابھا بصورة وظیفیة

  ال   )             كی�ف یتعلم�ون؟ (                    یتھ، من خ�الل تعل�یمھم                                      مساعدة الطلبة على التفكیر العلمي وتنم - 
  .                                                      كیف یحفظون المقررات دون استیعابھا أو توظیفھا في الحیاة

                                                                         مساعدة المتعلمین على اكتس�اب االتجاھ�ات العلمی�ة المناس�بة، وذل�ك بتك�وین ع�ادات  - 
      ... )                            الموضوعیة، العقلیة الناقدة،  (                           واتجاھات علمیة سلیمة لدیھم 

                                           اب مھ��ارات عملی��ة العل��م، وھ��ي العملی��ات الالزم��ة                          مس��اعدة المتعلم��ین عل��ى اكتس�� - 
  .                                  لتطبیق طرائق العلم والتفكیر العلمي

                                                                       مساعدة المتعلمین على اكتس�اب االھتمام�ات والمی�ول العلمی�ة، م�ن خ�الل المش�اركة  - 
  )  60  :     2010       زیتون،   (                          العملیة واألنشطة المخبریة 

  :                         صعوبات تعلم مقررات العلوم

                                               ناھج العلوم ومدرسیھا تتمثل في جعل العلوم قابل�ة                               إن المشكلة األساسیة لدى مصممي م

                                            ً                               للفھم وفي متناول الجمیع، حتى تصبح ممتع�ة أیض�اً لجمی�ع الطلب�ة، خاص�ة وأن العل�وم 
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    لك�ن   .                                                                        ینظر لھا على أنھا المجال الذي یرتاده المحظوظون الذین یعرفون كیف یتعلمون

                 دون رغبة م�نھم ف�ي                                                        فرض تعلم العلوم على بعض الطلبة كمتطلب إلعدادھم كمعلمین، 

    .                                                         وعلیھ كان لتعلم العلوم مجموعة من الصعوبات متنوعة المصادر  .    ذلك

                أن الدراس�ة الت�ي  Guadalupe and Others   )     2011 (                      ل�ذا ی�رى ج�ادلوب وآخ�رون 

                                   وجدت أن م�ن أھ�م الص�عوبات الت�ي تواج�ھ   ) NSF (                                قامت بھا المؤسسة الوطنیة للعلوم 

   :           تعلم العلوم

                                                  ف��ي الت��دریس والمتمثل��ة ف��ي المناقش��ة والتس��میع، وس��یطرة                         ش��یوع الطریق��ة التقلیدی��ة - 
   .                          المعلم ومحوریتھ في التعلیم

                                                                اعتم��اد المحت��وى عل��ى كت��اب مرجع��ي واح��د كمح��ور أساس��ي م��ن حی��ث المعلوم��ات  - 
  .         والتقویم 

                                                              تھم��یش بع��ض األھ��داف، حی��ث كان��ت أھ��داف الت��دریس مقتص��رة عل��ى المعلوم��ات  - 
   .           الطلبة لھا                                        وبعض العملیات البسیطة لیس إال، وضعف وعي

                                                                       الممارسات الصفیة المرتبطة ب�أن معظ�م األس�ئلة المطروح�ة تك�ون م�ن قب�ل المعل�م،  -
  )Guadalupe et al, 2011: 22 ( .                                        فرص التعلم ضعیفة ال تتعدى الحفظ واالستظھار    وأن 

                       أن أس��الیب تعل��یم العل��وم   ) Ganbari et al ,2013: 114 (            ب��اري وآخ��رون      ج��ان         وق��د أك��د

                                                          داء التج��ارب التقلیدی��ة ف��ي ش��كلھا المبس��ط، لیس��ت كافی��ة للم��تعلم                      الس��ائدة، ومش��اھدة أو أ

  .                                                                                 الستیعاب المفاھیم العلمیة، بل یحتاج بناؤھا إلى عملیات من التفكیر والتنظیم العقالني

                                                      أن السلوك التعلیمي والممارسات التدریسیة لمعلم�ي العل�وم   )   36 :      2010       زیتون،  (     وأكد 

                                     لعل��م وبنیت��ھ ، وأن الض��عف ف��ي فھ��م معلم��ي                                      تت��أثر إل��ى ح��د كبی��ر بم��دى فھمھ��م لطبیع��ة ا

                                                                             العل��وم لطبیع��ة العل��م ل��ھ انعكاس��ات عل��ى تعل��یم وتعل��م العل��وم ، وھ��ذه االنعكاس��ات تك��ون 

                                                                          واضحة في سلوك معلم�ي العل�وم التعلیم�ي كالس�لوك اللفظ�ي ، اس�تراتیجیات الت�دریس، 

  .                 تقویم تعلم الطالب 

                         ن أھم المشكالت التي تعترض  أ  ) McCormack, 2002 (                            وفي نفس السیاق أكد مككورماك 

   :                     تعلم العلوم، تتمثل في

                                                                     ضعف المواءمة بین أعداد الطالب في صفوف العلوم م�ع الوق�ت وكثاف�ة المحت�وى،  - 
   .                      والمواد واألدوات الالزمة

                                                                          التركیز الواضح على النظری�ة والعل�وم البحت�ة م�ع التغاض�ي ع�ن التطبیق�ات العملی�ة  - 
  .                 في العالم الواقعي

                                                        المقررات بالنواحي االجتماعیة والتاریخیة واألبعاد اإلنس�انیة                   ضعف ارتباط الكتب و - 
  .         في العلوم

                                                                     ض��عف البنی��ة التراكمی��ة للطلب��ة خاص��ة ف��ي المرحل��ة الجامعی��ة، والك��ره الم��وروث  - 
  )McCormack, 2002: 85  .(             لدراسة المقرر
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) 2013(ودراسة دلول ) 2013(وقد أشارت العدید من الدراسات مثل دراسة أبو عمرة

                             ً                    إلى واقع غیر مشجع ومتدن نسبیا  لواقع تدریس مقررات ) Tsai )2006وتساي 

العلوم في الجامعات بشكل عام، خاصة المرتبطة بمتطلبات الكلیات ولیست متطلبات 

التخصص، حیث وجدوا أن أھم مظاھر الصعوبات في واقع تعلیم مقررات العلوم بما 

 -:یلي 

 .    ً      ً فھما  عمیقا  الطلبة ال یفھمون المفاھیم العلمیة األساسیة  - 

  .ال یربطون المفاھیم العلمیة بالظواھر الكونیة أو الوجود  - 

 .یحفظون المصطلحات والمفاھیم دون استیعاب  - 

اتجاھات علمیة سلبیة ) الثانویة اإلنسانیة(یحمل الطلبة خاصة ذوي الخلفیات األدبیة  - 
 .نحو العلوم 

 .                                       ً دافعیة الطلبة ضعیفة لتعلم العلوم مستقبال   - 
كبیر التربویین العلمیین في الوالیات المتحدة أنھ من ) Hurd)2005 ھیرد لذا یرى 

الواجب البحث في دواعي إصالح تعلیم العلوم ومناھجھا وتدریسھا ، وذلك وفق 

مجموعة من المسوغات والمبررات تحدد في أن دافعیة معلمي العلوم منخفضة لتعلیم 

راسة العلوم وتدریسھا، وكذلك االفتقار العلوم ألنھم ال یدركون اإلثارة التي تشكلھا د

إلى مناھج أو مقرر یلبي رغباتھم واحتیاجاتھم مما یوجب تعدیلھ وتطویره وإصالحھ 

.( Hurd, 2005: 285) 

مجموعة من المقترحات العامة للحد من الصعوبات التي ) 2010(واقترح زیتون 

  -:وھي  تواجھ الطلبة العلمین في كلیات اإلعداد،

  .لمنھاج مع التعلیم والتقییم والتركیز  باتجاه التفكیر التحلیليمواءمة ا -1
  .حفز واستثمار دافعیة الطلبة على التعلم مع التأكید على مسؤولیتھم عن التعلم -2
 .تعزیز ربط خبرات خارج الدرس بخبرات التعلم والتحصیل العلمي الـأكادیمي  -3
 )299: 2010زیتون،.(فة تأكید اإلطار العام األساسي في مجاالت الحیاة المختل -4

بشدة بضرورة تضمن برامج إعداد معلمي ) NSTA,2003 : 17(وفي ھذا توصي 

موضوع طبیعة العلم في ثنایا مناھج ) كلیات العلوم التربویة(العلوم في الجامعات 

                                     ً                                        العلوم جمیعھا، وأن یعطى المعلمون فرصا  متضاعفة لدراسة وتحلیل األدبیات المتعلقة 

ومناقشة الموضوعات والتقاریر ذات العالقة بطبیعة العلم في المساقات بطبیعة العلم، 

والندوات والحلقات الدراسیة ، وقراءة الدوریات والمجالت العلمیة، وحضور 

المؤتمرات المھنیة في العلوم وتوظیفھا لفھم طبیعة العلم بطریقھ وعملیاتھ واتجاھاتھ 

رى، وعدم االكتفاء باالختبارات في البحث والتفكیر مقارنة بطرق المعرفة األخ

  .والتقویم النھائي
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  :                الدراسات السابقة

                                                                        تعددت الدراسات التي تناولت موضوع الصعوبات الت�ي تواج�ھ الطلب�ة ف�ي تعل�م بع�ض 

                                                                    المقررات، وفیما یل�ي ع�رض ل�بعض ھ�ذه الدراس�ات الت�ي تمك�ن الباح�ث م�ن االط�الع 

   :     علیھا

              ھ�دفت الكش�ف ع�ن   )     2013       منص�ور،  (                        ً             ففي مق�ررات الریاض�یات م�ثالً أجری�ت دراس�ة 

                                                                       الص��عوبات الت��ي تواج��ھ طلب��ة كلی��ة التربی��ة ف��ي اكتس��اب مف��اھیم ومھ��ارات الھندس��ة 

                                                                          المستویة وھندسة التحویالت من وجھة نظرھم والتعرف فیما إذا كانت درجة الصعوبة 

                                                                  تختل��ف ب��اختالف تخص��ص الطال��ب ف��ي الثانوی��ة العام��ة م��ن جھ��ة، وب��اختالف معدل��ھ 

                                                        أخ��رى، ولتحقی��ق أھ��داف الدراس��ة أع��د الباح��ث اس��تبانة مكون��ة م��ن                  التراكم��ي م��ن جھ��ة

                                                                      فقرة تمث�ل الص�عوبات المتوق�ع أن تواج�ھ الطلب�ة، ت�م تطبی�ق الدراس�ة عل�ى عین�ة   )   91 (

     ً                                                      طالباً، وقد أظھرت الدراسة أن الطلبة یواجھون ص�عوبات ف�ي معرف�ة   )   83 (         مكونة من 

                       إیج��اد المس��احات والحج��وم                                                    الق��وانین والعالق��ات الخاص��ة بالمجس��مات، واس��تخدامھا ف��ي

                                                                        ناتج��ة ع��ن البع��د التطبیق��ي، كم��ا أنھمیواجھ��ون ص��عوبات ف��ي التمیی��ز ب��ین التح��ویالت 

                 وق�د أوص�ت الدراس�ة    ).                                              االنعك�اس، التماث�ل، ال�دوران، االنس�حاب وتطبیقاتھ�ا (         الھندسیة 

   .                                                    بضرورة التركیز على الجانب التطبیقي للتحویالت الھندسیة

                                         التعرف إلى الصعوبات التي یعاني منھ�ا طلب�ة   )     2010             فلیح وأحمد، (               كما ھدفت دراسة 

                      اعتم�دت الباحثت�ان م�نھج .                       األساس�یة ف�ي م�ادة االحص�اء                 في كلیة التربی�ة               األقسام األدبیة

             من طلبة كلی�ة              طالب وطالبة  )    210 (                            المسحي، تألفت عینة البحث من   /              البحث الوصفي 

              فق��رة عل��یھم  )   40 (         مكون��ھ م��ن                   وت��م اع��داد اس��تبانة   .                المرحل��ة الثانی��ة  _                 التربی��ة األساس��یة 

                                                                           وقد توصلت الدراسة إلى أن أھم الصعوبات تمثلت في محتوى المقرر، وعدم الدافعیة  .

                                                    ً                        نحو تعل الریاضیات خاصة أنھم دخلوا األقسام األدبی�ة ھرب�اً م�ن الریاض�یات والعل�وم،  

                                               وقد أوصت الدراسة بضرورة زیادة األمثلة التطبیقیة

 .                          بشكل یتالءم مع میول الطلبة                             وإعادة تنظیم جدول المحاضرات

ھدفت تشخیص صعوبات  بدراسة) 2013جواد، (وحول مقررات القیاس والتقویم قام 

تدریس مقرر القیاس والتقویم في معاھد إعداد المعلمین والمعلمات في محافظة بغداد 

التحلیلي /ولتحقیق ھدف البحث استخدم الباحث المنھج الوصفي. من وجھة نظر الطلبة

) 43(     ً                                    طالبا  وطالبة وتم اعتماد استبانة مكونة من ) 353(تحدید عینة البحث من وتم 

  .فقرة

                                                                            وأظھرت النتائج أن أھم الص�عوبات تتمث�ل ف�ي  إھم�ال األس�الیب التعلیمی�ة الحدیث�ة م�ن 

                                                                   ً    قبل مدرسي المادة الت�ي تس�ھم بش�كل فع�ال ف�ي تحقی�ق األھ�داف، مم�ا ش�كل ح�اجزاً ف�ي 

                                        اط���الع الطلب��ة ومع��رفتھم بأھ���داف م��ادة القی���اس                            تلك��ؤ س��یرھا بش���كل ص��حیح، وع��دم 
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                                                              وأوص��ت الدراس��ة بض��رورة رب��ط الجوان��ب الوجدانی��ة والمھاری��ة بالجوان��ب   .        والتق��ویم

                                                                           المعرفیة مما یسھم ف�ي زی�ادة تفاع�ل الطلب�ة م�ع الم�ادة وعم�ق احساس�ھم بھ�ا وذل�ك م�ن 

  .                            خالل استخدام األنشطة التعلیمیة

                                 اسة ھدفت التعرف إلى صعوبات ت�دریس    بدر  )     2010            راضي وشاكر ، (              كما قام كل من 

                                   واعتم��د الباحث��ان عل��ى االس��تبانة ك��أداة   .                                        مق��رر القی��اس والتق��ویم م��ن وجھ��ة نظ��ر الطلب��ة

              وتكون�ت العین�ة                            فقرة موزعة على ستة مجاالت،  )   44 (                          لتحقیق ھدف البحث تكونت من 

      طرائ��ق                                             وتوص��لت الدراس��ة إل��ى أن��أھم الص��عوبات تمثل��ت ف��ي  .             طالب��ا وطالب��ة  )   53 (   م��ن 

                                                                         دریس المتبع��ة والت��ي ال تثی��ر دافعی��ة الطلب��ة نح��و م��ادة القی��اس والتق��ویم، وإھم��ال    الت��

                                                                           االختبارات الشفویة واعتماد االختبارات التحریری�ة الت�ي تق�ف عن�د المس�توى المعرف�ي 

                                                                    وت��ذكر المعلوم��ات، أن��ھ ال توج��د ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائیة ب��ین متوس��طات درج��ات 

                                 الجنس، والمستوى الدراسي، والمع�دل  (        ى متغیر                                    تقدیر أفراد العینة للصعوبات تعزى إل

 . )        التراكمي

 ,Vasconcelos et al (             كیل�وس وآخ�رون              أج�رى فاس�كون                       أما حول مقررات العل�وم، 
                                                             دراس��ة ھ��دفت التع��رف إل��ى دور المعلم��ین ف��ي عملی��ة الح��د م��ن الص��عوبات   )   2015

           یل�ي حی�ث ت�م      التحل  /                                                             وتحسین تعلیم العلوم، ولتحقیق ذلك اتب�ع الب�احثون الم�نھج الوص�في
                                                                     مقابلة شبھ ھیكلیة لتحدید الصعوبات الرئیس�ة الت�ي یش�عر بھ�ا معلم�و العل�وم     19      تطبیق 

    ط�ول    : (                                 وخلص�ت الدراس�ة إل�ى أن أھ�م الص�عوبات  .                                 عند تطبیق منھج العلوم البرتغالی�ة
                                                                               المناھج الدراسیة، وقلة الوقت، ومرافق المختبرات غیر المالئمة، وعدم كفایة الوس�ائل 

                                                                م�ة للعم�ل التجریب�ي، وع�دم االنض�باط ل�دى التالمی�ذ، وقل�ة االھتم�ام ب�تعلم             والمواد الالز
       بتحدی��د                وأوص��ت الدراس��ة  .      ً كبی��راً                                       ً كم��ا أن غی��اب التط��ویر المھن��ي یع��د عائق��اً    ).       العل��وم

                                                                     مف��اھیم سیاس��ات المن��اھج الدراس��یة م��ن خ��الل رب��ط واق��ع ك��ل م��ن الم��دارس والفص��ول 
                                  دورات المعلم��ین قب��ل الخدم��ة؛ وتنظ��یم                                              الدراس��یة ب��العلوم؛ وإع��ادة تنظ��یم وإع��ادة ھیكل��ة

   .                                          دورات التطویر المھني للمعلمین أثناء الخدمة
 العلوم معلمي أسالیب استقصاء دراسة ھدفت) 2016الزعبي وبني خلف، (وأجرى 

 توافقھا ونسبة ، األساسیة المرحلة طلبة لدى العلمیة المفاھیم تعلم صعوبات معالجة في

) 24(من  الشخصیة بالمقابالت البیانات ُ    ج معت وقد .ياالستراتیج التدریس مبادئ مع

 المشاركین أن النتائج وأظھرت . الرمثا منطقة في العلوم یدرسون ممن ومعلمة      ً معلما  

 تتوافق والتي المعلم، دور حول تتمحور التي التدریس أسالیب استخدام إلى یمیلون

 وبدرجة تیجي،االسترا التدریس مبادئ من السطحي المستوى مع كبیرة بدرجة

منھا، وأن أكثر الصعوبات تأثیرا كانت تلك  العمیق المستوى مع ومنخفضة متوسطة

المتعلقة بالمعلم، كما انھ توجد فروق دالة احصائیا في معالجة الصعوبات تعزى لعامل 

   .الجنس، وذلك لصالح اإلناث
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         الفیزی��اء                         التع��رف إل��ى معوق��ات ت��دریس                      ب��إجراء دراس��ة ھ��دفت )    2009     عب��دهللا، (       كم��ا ق��ام

                                           جامع��ة بغ��داد م��ن وجھ��ة نظ��ر المدرس��ین والطالب��ات   -                            الطبی��ة ف��ي كلی��ة العل��وم للبن��ات

                              حی��ث اقتص��رت الدراس��ة عل��ى طالب��ات    .                                   ومعرف��ة توص��یاتھم لتج��اوز تل��ك المعوق��ات

  .     2007 /    2006                              الفیزیاء الطبیة للعام الدراسي   /                                       المستوى الثالث والرابع في قسم الفیزیاء

  :                         التحلیل��ي وأع��دت اس��تبانتین  /                    باحث��ة الم��نھج الوص��في                        لتحقی��ق األھ��داف اس��تخدمت ال و

                                   ً    فق�رة، والثانی�ة للطالب�ات وتكون�ت ایض�اً م�ن   )   88 (                              األولي لمدرسي المادة وتكون�ت م�ن 

                                                                          فقرة، وقد توصلت الدراسة إلى أن عدم موائمة البیئة الصفیة ، وقلة التعاطي م�ع   )   88 (

   .               من أھم الصعوبات                                    األجھزة المخبریة والوسائل التعلیمیة

                                                                          أوصت الباحثة بضرورة اھتمام المدرسین بأھداف المقرر وأسالیب ووسائل تحقیقھ�ا،  و

   .                                          وتھیئة بیئة صفیة غنیة بالمثیرات والمناقشات

        العل�وم      م�ادة               ص�عوبات  تعل�یم     فح�ص      ھ�دفت     فق�د  )  م    2006   ) (    تس�اى (  Tsai            بینما دراس�ة 

        لدراس��ة ا     ھ��ذه       وش��ملت .      الخدم��ة        وأثن��اء     قب��ل               الت��ایوانیین          المدرس��ین      م��ن        مجموع��ة     عل��ى

  )   36 (        وع�ددھم         مدرس�ین،            عل�ى مجموع�ة         تطبیقھ�ا    ت�م          ،إح�داھما        للعل�وم        م�ادتین        مقررات

         مدرس����ین،        مجموع����ة     عل����ى         تطبیقھ����ا    ت����م                   الت����دریس، وثانیھم����ا    ف����ي        یعمل����ون       ً مدرس����اً 

         اس��تبانة  :               الدراس��ة األدوات          واس��تخدمت          الت��دریس،    ف��ي               مم��ن ل��م یعمل��وا  )   32 (      وع��ددھم

         مجم��وعتي    أن         النت��ائج        وأثبت��ت         مق��ابالت،   وال        لألس��ئلة          المكتوب��ة            واالس��تجابات          للمدرس��ین

       نظ�رھم      وجھ�ة        وفسروا                               أن نظریة المواد أھم الصعوبات؛          اعتبروا       حدما     إلى          المدرسین

           والتص��ورات           التعلیم��ات    أن         الدراس��ة      بین��ت     كم��ا                                 العل��وم بأنھ��ا ال تلب��ي احتیاج��اتھم،    ع��ن

          المعلمین   ر  نظ      وجھة       تغییر    في          المباشرة           التعلیمات    من       فائدة      أكثر           االختیاریة           والنظریات

   .                                                              العلوم، وأنھ ال توجد فروق بین تصورات الذكور واإلناث حول الصعوبات    عن

   :                            التعقیب على الدراسات السابقة

                                                                          من خالل استعراض  الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالی�ة نج�د أن 

       ة، لك�ن                                                                     جمیع الدراسات التي تم االطالع إلیھا تناولت صعوبات في تعلم مقررات مختلف�

             ، وطبق�ت أداة  )        التحلیلي  /       الوصفي  (                                               في أغلبھا تناولت نفس المجال واتبعت نفس المنھج 

                                                      ، م���ا ع���دا بع���ض الدراس���ات الت���ي اس���تخدمت المق���ابالت مث���ل دراس���ة   )         االس���تبانة  ( 

) Vasconcelos et al, 2015  (  ،  )  ،كم�ا أن الدراس�ة  )    2016                 الزعب�ي وبن�ي خل�ف ،                 

                                      طبق��ت عل��ى طلب��ة وطالب��ات الجامع��ات م��ا ع��دا                                    الحالی��ة تش��ابھت م��ع س��ابقاتھا ف��ي أنھ��ا 

          الت�ي طبق�ت   )     2016                 الزعب�ي وبن�ي خل�ف،  (         ، ودراس�ة  ) م    2006   ) (    تس�اى (  Tsai      دراسة 

                                           وقد استفاد الباحث من ھذه الدراسات ف�ي تأص�یل   .                                  على المعلمین ولیس الطلبة المعلمین

    اس��ة                                                                        مش��كلة الدراس��ة، ووض��ع الخلفی��ة النظری��ة لھ��ا وتص��میم األداة، ولع��ل م��ا یمی��ز الدر

   .                                                                          الحالیة عن سابقتھا أنھا دراسة تطبیقیة على مقرر خاص في جامعة القدس المفتوحة
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 :الطریقــــــة واإلجــــــراءات

                     ً     ً                                                   یتناول ھذا الجزء وصفا  مفصال  لإلجراءات التي اتبعھا الباحث في تنفیذ الدراسة، ومن 

، وإعداد ذلك تعریف منھج الدراسة، ووصف مجتمع الدراسة، وتحدید عینة الدراسة

والتأكد من صدقھا وثباتھا، وبیان إجراءات الدراسة، ، )االستبانة(أداة الدراسة 

واألسالیب اإلحصائیة التي استخدمت في معالجة النتائج، وفیما یلي وصف لھذه 

  .اإلجراءات

   :            منھج الدراسة

وھو " التحلیلي/من أجل تحقیق أھداف الدراسة قام الباحث باستخدام المنھج الوصفي

 تجیب معلومات على منھا الحصول یمكن      ً حالیا   موجودة قضیة أو نھج یدرس ظاھرةم

یحاول  التي) 83: 2002، األغا واألستاذ" (فیھا تدخل الباحث دون البحث أسئلة عن

الصعوبات التي تواجھ طلبة جامعة (من خاللھا وصف الظاھرة موضوع الدراسة 

وتحلیل بیاناتھا )1ة وطرق تدریسھا العلوم والصح(القدس المفتوحة في تعلم  مقرر 

وبیان العالقة بین مكوناتھا واآلراء التي تطرح حولھا والعملیات التي تتضمنھا واآلثار 

وھو أحد أشكال التحلیل والتفسیر العلمي المنظم لوصف ظاھرة أو مشكلة ، التي تحدثھا

رة، أو                    ً                                           محددة وتصویرھا كمیا  عن طریق جمع بیانات ومعلومات مقننة عن الظاھ

  . المشكلة، وتصنیفھا، وتحلیلھا، وإخضاعھا للدراسات الدقیقة

 مصادر الدراسة             :   
   :                                            اعتمدت الدراسة علي نوعین أساسیین من البیانات

                                                     بالبحث في الجانب المیداني بتوزی�ع اس�تبانات لدراس�ة بع�ض       وذلك  :                البیانات األولیة - 1
       وم�ن ث�م   ،       لدراس�ة                                                      مفردات الدراسة وحصر وتجمی�ع المعلوم�ات الالزم�ة ف�ي موض�وع ا

 SPSS)Statistical Package For Social  :                                 تفریغھ�ا وتحلیلھ�ا باس�تخدام برن�امج
Science (   اإلحص���ائي واس���تخدام االختب���ارات اإلحص���ائیة المناس���بة بھ���دف الوص���ول                                                         

   .                                         لدالالت ذات قیمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة
المنشورات الخاصة، أو قام الباحث بمراجعة الكتب، والدوریات، و: البیانات الثانویة -2

التي تتعلق بالكشف عن الصعوبات التي تواجھ طلبة ، المتعلقة بالموضوع قید الدراسة
بھدف ، )1العلوم والصحة وطرق تدریسھا (جامعة القدس المفتوحة في تعلم  مقرر 

وذلك من أجل التعرف إلى األسس والطرق ، إثراء موضوع الدراسة بشكل علمي
وكذلك أخذ تصور عن آخر المستجدات التي ، كتابة الدراساتالعلمیة السلیمة في 

  .حدثت في مجال الدراسة
  : مجتمع الدراسة وعینتھا

تكون مجتمع الدراسة من جمیع الطلبة المسجلین لمقرر علوم وصحة وطرق تدریسھا 

في جامعة القدس المفتوحة بمحافظات غزة في الفصل الدراسي األول من العام ) 1(

     ً     ً          طالبا  مسجال  في منطقة  185     ً       طالبا ، منھم 264والبالغ عددھم  2016- 2015الجامعي 
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%) 29.92(     ً            طالبا  وبما نسبتھ  79والبقیة وعددھا %) 70.08(غزة وبما نسبتھ 

  . مسجلین في منطقة خان یونس

    :             عینة الدراسة  :      ً ثالثاً 

     ل م�ن                                                         استخدم الباح�ث العین�ة العش�وائیة الطبقی�ة ت�م مراع�اة تمثی�ل ك�   :                العینة المیدانیة  . 1
  )  1 (                                                                    الجنس والمستوى الدراسي للطلبة المسجلین لمقرر علوم وصحة وط�رق تدریس�ھا 

     ً                     ونظ��راً لطبیع��ة الدراس��ة الت��ي   .                                            ف��ي جامع��ة الق��دس المفتوح��ة ف��ي محافظ��ات قط��اع غ��زة
                                                                           تھدف للتعرف إلى الصعوبات التي تواجھ طلبة جامعة القدس المفتوحة ف�ي تعل�م مق�رر 

                            فق�رة فق�د ت�م حس�اب حج�م العین�ة     27          تشتمل على                                  علوم وصحة، باالعتماد على استبانة

  ):Bartlett, et al. 2001 (           من القانون 
2

2

0
e

pqz
n 

  
  .0.05عند مستوى داللة  1.96قیمة التوزیع الطبیعي المعیاري وتساوي  zحیث 

p ھي نسبة النجاح في التجربة العشوائیة.  
q  ھي نسبة الفشل في التجربة العشوائیة، حیثpq 1.  
e ھي مقدار الخطأ في التقدیر.  

وحیث أن احتمال موافقة الطلبة على فقرات االستمارة غیر معروف في أي من 

تساوي  qوبالتالي تكون قیمة  0.5تساوي  pالدراسات السابقة، فإننا نفترض أن قیمة 

فإن التقدیر المبدئي لحجم  0.05وباعتبار أن مقدار الخطأ في التقدیر یساوي . 0.5

  :العینة یحسب كالتالي

385
)05.0(

)5.0)(5.0()96.1(
2

2

0 n
  

طالب ، فباإلمكان تخفیض حجم  264وحیث أن حجم مجتمع الدراسة الكلي یساوي 

N:          ً                        نة قلیال  باستخدام القانون التاليالعی

n

n
n

)1(
1 0

0






  

  .حجم المجتمع Nالحجم المبدئي للعینة،  0nحیث 

  :وبالتالي فإن حجم العینة المخفض یحسب كالتالي

  

 175حث بتوزیع      ً                                                       ونظرا  لحاالت عدم االستجابة أو االستجابات غیر المكتملة، قام البا

استبانة لجمع البیانات، بحیث تمثلت وحدة المعاینة في الطلبة المسجلین لمقرر علوم 

وبھذا . وصحة وطرق تدریسھا في جامعة القدس المفتوحة في محافظات قطاع غزة

وقد تم استرداد  .من حجم مجتمع الدراسة الكلي% 66.3نسبتھ  عینة الدراسة ما تمثل

385
157

(385 1)
1

264

n  
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من مجموع االستبانات الموزعة، % 94.86نة وبنسبة استرداد استبا 166ما مجموعھ 

  .من حجم مجتمع الدراسة الكلي% 62.9وبما نسبتھ 

طالبة  128، مثلت اإلناث غالبیة الطلبة حیث كانت ھناك )1(وكما ھو مبین في جدول 

، وبلغت نسبة الطلبة %)22.9(     ً           طالبا  بما نسبتھ  38من العینة و%) 77.1(بما نسبتھ 

  %.30.7بینما نسبة الطلبة من المستوى الرابع % 69.3مستوى الثالث من ال
  )166=ن (توزیع عینة الدراسة بحسب البیانات الشخصیة ): 1(جدول

 النسبة المئویة العدد الفئة المتغیر م

 الجنس 1
 22.9% 38 ذكر

 77.1% 128 أنثى

 المستوى  2
 69.3% 115 الثالث

 30.7% 51 الرابع

 100.0% 166 المجموع

 

) 30(قام الباحث باختیار عینة عشوائیة استطالعیة حجمھا  :العینة االستطالعیة-2

     ً                                                                       طالبا  من مجتمع الدراسة األصلي بھدف التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة المتمثلة 

  في االستبانة

  :أداة الدراسة

        الدراس���ة                                                              بع���د االط���الع عل���ى األدب الترب���وي والدراس���ات الس���ابقة المتعلق���ة بمش���كلة 

                                                                  واس��تطالع رأي عین��ة م��ن المتخصص��ین ع��ن طری��ق المق��ابالت الشخص��یة ذات الط��ابع 

   :                                                        غیر الرسمي قامت الباحثة ببناء االستبانة وفق الخطوات اآلتیة

   .                                          تحدید المجاالت الرئیسة التي شملتھا االستبانة - 
   .                                  صیاغة الفقرات التي تقع تحت كل مجال - 
      فقرة   )   32 (       ي شملت                                     إعداد االستبانة في صورتھا األولیة والت - 
  .                                         من المحكمین التربویین في الجامعات المحلیة  )  9 (                 عرض االستبانة على    - 

فقرات وتعدیل ) 5(وبعد إجراء التعدیالت التي أوصى بھا المحكمون تم حذف 

فقرة ) 27(وصیاغة بعض الفقرات وقد بلغ عدد فقرات االستبانة بعد صیاغتھا النھائیة 

 .موزعة على ثالثة مجاالت

في استبانة الصعوبات وكذلك عدد فقرات كل  قائمة المجاالت) 1(عرض جدول وی

  .مجال
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  االستبانة توزیع الفقرات على مجاالت: 2جدول 

 عدد الفقرات المجال  م

 8 صعوبات متعلقة بالمشرف 1

 9 صعوبات متعلقة بالطالب 2

 10 صعوبات متعلقة بمحتوى المقرر 3

 27 استبانة الصعوبات

الباحثة مقیاس  س درجة استجابة الطلبة لكل فقرة من فقرات المقیاس، استخدمولقیا

                                        ً          الخماسي،والمكون من خمس رتب تتدرج تنازلیا  في تقییم )Likert Scale(لیكرت 

  ):2(درجة توافر الصعوبات كما ھو موضح في جدول رقم 
  اسيفي مقیاس لیكرت الخم األوزان الرقمیة لدرجات توافر الصعوبات):3(جدول 

          ً قلیلة جدا   قلیلة متوسطة كبیرة          ً كبیرة جدا   درجة التوافر

 1 2 3 4 5 الوزن

                                                             ً      ً           اعتمد الباحث قیمة المتوسط الحسابي لفقرات كل مجال لتكون مقیاسا  رقمیا  لكل مجال، 

وبذلك تصبح درجة كل مجال أو . وكذلك المتوسط الحسابي لفقرات كل االستبانة

لخمسة، بحیث تشیر الدرجة المنخفضة إلى محدودیة االستبانة محصورة بین الواحد وا

الدرجات المرتفعة إلى توافر تلك  توافر الصعوبة من وجھة نظر الطلبة، بینما تشیر

الصعوبات من وجھة نظرھم بشكل كبیر، وبذلك تنحصر درجات أفراد عینة الدراسة 

  درجة) 135، 27(ما بین 

  :األداة صدق

  :نھا وھي كالتاليم ثالثة اختبارات استخدم الباحث

         االس�تبانة              الباح�ث بع�رض                 ولتحقی�ق ذل�ك ق�ام   ):.            ص�دق المحكم�ین (              الص�دق الظ�اھري  - 
    عل�ى                                       وم�نھج وأھ�داف ومح�ددات وتس�اؤالت الدراس�ة                    ً           بشكلھا األولي مرفقاً فیھ�ا عن�وان

                               للتعرف إلى الصعوبات التي تواجھ                                       محكمین للوقوف على مدى صالحیة االستبانة  )  9 (
                                               ح��ة ف��ي تعل��م مق��رر عل��وم وص��حة م��ن ناحی��ة ص��حة بناءھ��ا،                        طلب��ة جامع��ة الق��دس المفتو

    وق��د    .                                                                   وص��یاغة وتوزی��ع فقراتھ��ا، وانس��جام اتجاھاتھ��ا باإلض��افة إل��ى كفای��ة خیاراتھ��ا
           بم��ا ل��م ی��تم                                                                  اس��تجاب الباح��ث للتع��دیالت الت��ي اتف��ق علیھ��ا غالبی��ة المحكم��ین، واسترش��د

               بیقھ���ا عل���ي عین���ة                                             وبع���د إج���راء الباح���ث للتع���دیالت المطلوب���ة، ق���ام بتط  .            االتف���اق علی���ھ
   .                                                                         استطالعیة من الطلبة المسجلین في المقرر الختبار صدق اتساقھا الداخلي والبنائي

 Pearson’s (                                 حی��ث ت��م إیج��اد معام��ل ارتب��اط بیرس��ون   :                   ص��دق االتس��اق ال��داخلي - 
Correlation Coefficient  (   لك�ل فق�رة م�ن فق�رات المج�االت الثالث�ة م�ع المتوس�ط                                            

                      معامالت ارتب�اط درج�ة ك�ل  ) 4 (              یبین جدول رقم   .         ھ الفقرة                           الحسابي للمجال الذي تنتمي ل
                                                                          ً فقرة من فقرات االستبانة م�ع درج�ة المج�ال ال�ذي تنتم�ي إلی�ھ، حی�ث أن ھن�اك ارتباط�اً 

                                    بین كل فقرة والمتوس�ط الحس�ابي للمج�ال   ) 05.0 (   ً        ً                داالً إحصائیاً عند مستوى داللة 
   .               الذي تنتمي إلیھ
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  )30=ن .(باط درجة كل فقرة فیاالستبانة مع درجة المجالمعامالت ارت): 4(جدول

 المجال الفقرة
  معامل

 االرتباط
القیمة 

 االحتمالیة
 المجال الفقرة

  معامل
 االرتباط

القیمة 
 االحتمالیة

1 

صعوبات 

متعلقة 

 بالمشرف

صعوبات  7 0.017 *0.434

متعلقة 

 بالطالب

.579*0 .0010 

2 0.535* 0.002 8 .459*0 .0110 

3 0.409* 0.029 9 .388*0 .0340 

4 0.740* 0.029 1 

صعوبات 

متعلقة 

بمحتوى 

 المقرر

.515*0 .0040 

5 0.696* 0.000 2 .478*0 .0080 

6 0.631* 0.000 3 .540*0 .0020 

7 0.407* 0.027 4 .404*0 .0270 

8 0.720* 0.000 5 .447*0 .0130 

1 

صعوبات 

متعلقة 

 بالطالب

0.630* 0.00 6 .573*0 .0010 

2 0.588** 0.001 7 .606*0 .0000 

3 0.602* 0.000 8 .497*0 .0050 

4 0.587* 0.001 9 .419*0 .0210 

5 0.601* 0.000 10 .586*0 .0010 

6 0.581* 0.001  

  ).05.0(                   ً                االرتباط دال إحصائیا  عند مستوى داللة *

 حیث تم حساب معامل االرتباط بین الدرجة الكلیة لكل مجال: الصدق البنائي. ج

في  تظھر النتائج .والدرجة الكلیة الستبانة الصعوبات باستخدام معامل ارتباط بیرسون

بین ) 05.0(               ً    ً        ً                أن ھناك ارتباطا  داال  إحصائیا  عند مستوى داللة ) 4(جدول 

  .انة الصعوباتالمجاالت الثالثة والدرجة الكلیة الستب
  )30=ن (والدرجة الكلیة الستبانة الصعوبات،  معامالت االرتباط بین المجاالت):5(جدول

 المجال
عدد 

 الفقرات
معامالت 

 الرتباط
القیمة 

 االحتمالیة

 0000. 0*621. 8 صعوبات متعلقة بالمشرف

 0000. 0*846. 9 صعوبات متعلقة بالطالب

 0000. 0*792. 10 صعوبات متعلقة بمحتوى المقرر

  ).05.0(                    ً                االرتباط دال إحصائیا  عند مستوى داللة *

 بأن استبانة الصعوبات صالحة نتائج اختبارات صدق أداة الدراسة، نستنتج        ً    استنادا  إلى

للتعرف إلى الصعوبات التي تواجھ طلبة جامعة القدس المفتوحة في تعلم مقرر علوم 

  .وصحة
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  :االستبانة ثبات

ألفا  كرونباخ استخدم الباحث طریقتین لقیاس ثبات أداة الدراسة وھما اختبار

)Cronbach Alpha (،وكذلك طریقة التجزئة  لحساب ثبات االتساق الداخلي للمقیاس

 .(Split-Half)النصفیة 

درجة ارتباط مجموعة من  حیث یقیس معامل كرونباخ ألفا :ألفا معامل كرونباخ  . أ
 ً            ً                                            ا  متسق داخلیا ، ویعتبر من أكثر معامالت قیاس االتساق الداخلي الفقرات لتشكل مقیاس

فإن ھذا  0.7وإذا تجاوز قیمة كرونباخ ألفا أكثر من .       ً                     تطبیقا  في الدراسات التربویة
ألفا لكل  قیم معامل كرونباخ) 5(یعرض جدول .            ً                 یعتبر مؤشرا  على ثبات المقیاس

انة ككل، ویتضح أن جمیع قیم مجال من مجاالت استبانة الصعوبات وكذلك االستب
 ،األمر الذي یؤكد ثبات االتساق الداخلي الستبانة0.7معامالت كرونباخألفا أكبر من 

  .الصعوبات
  )30= ن (لمجاالت استبانة الصعوبات، كرونباخألفا معامل الثبات) 6(جدول 

 معامل كرونباخ ألفا عدد الفقرات المجال

 0.739 8 صعوبات متعلقة بالمشرف

 0.915 9 بات متعلقة بالطالبصعو

 0.880 10 صعوبات متعلقة بمحتوى المقرر

 0.976 27 استبانة الصعوبات

  :طریقة التجزئة النصفیة  . ب
األسئلة ذات ( تعتمد طریقة التجزئة النصفیة على تجزئة فقرات االستبانة إلى جزأین 

مل االرتباط بینھما، ومن ثم حساب معا) األرقام الفردیة، واألسئلة ذات األرقام الزوجیة

) Sperman'sCoefficient(معامل سبیرمان  ویتم تصحیح معامل االرتباط باستخدام

للمحاور ) Guttman'sCoefficient(للمحاور ذات عدد الفقرات الزوجیة وجتمان 

 .ذات عدد الفقرات الفردي

قیم معامل الثبات بطریقة التجزئة النصفیة لكل مجال من ) 6(یعرض جدول رقم 

ویتضح أن معامالت االرتباط  مجاالت استبانة الصعوبات وكذلك االستبانة ككل،

وبذلك توافقت نتائج ). 05.0(            ً                دالة إحصائیا  عند مستوى داللة  لجمیع المتغیرات

  .تطبیق اختباري كرونباخ ألفا والتجزئة النصفیة على ثبات أداة الدراسة
  ).30= ن (لمجاالت استبانة الصعوبات) زئة النصفیة التج( معامل الثبات ) 7(جدول

 معامل االرتباط عدد الفقرات المجال
معامل االرتباط 

 المعدل

 *0.672 *0.506 8 صعوبات متعلقة بالمشرف

 *0.776 *0.634 9 صعوبات متعلقة بالطالب
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 *0.825 *0.702 10 صعوبات متعلقة بمحتوى المقرر

 *0.741 *0.588 27 استبانة الصعوبات

  ).05.0(                    ً                االرتباط دال إحصائیا  عند مستوى داللة *

أظھرت نتائج اختبارات الصدق والثبات لالستبانة والمطبقة على عینة استطالعیة من 

مجتمع الدراسة، صالحیتھا للتعرف إلى الصعوبات التي تواجھ طلبة جامعة القدس 

  .ةالمفتوحة في تعلم مقرر العلوم والصح

  :المعالجات اإلحصائیة

 تم إعداد نموذج رقمي إلدخال البیانات التي تم جمعھا في الدراسة المیدانیة باستخدام

 Statistical Package for Socialبرنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة

Sciences)SPSS ( وتلى ذلك ترمیز الخیارات، ومعالجة القراءات 20اإلصدار ،

یم المفقودة، إلى جانب حساب قیم المتوسطات الحسابیة للمجاالت الثالثة الشاذة والق

                                                         ً           والستبانة الصعوبات ككل، لتكون بذلك جاھزة لمعالجتھا إحصائیا  بھدف بیان 

 .خصائص عینة الدراسة واإلجابة على تساؤالت الدراسة والحكم على فرضیاتھا

  :استخدم الباحث االختبارات اإلحصائیة التالیة

 ,Frequency(رات، النسب المئویة، المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري التكرا - 
Percentages, Mean and Standard deviation :( وتستخدم لوصف التكرارات

  .في عینة الدراسة، و ترتیب األولویات وفي اختبار الفرضیات
لقیاس درجة : (Pearson’s Correlation Coefficient)معامل ارتباط بیرسون - 

االرتباط، واستخدمھا الباحث لحساب االتساق الداخلي لالستمارة وكذلك في طریقة 
 .التجزئة النصفیة لقیاس الثبات

 .لقیاس ثبات فقرات محاور االستبانة (Cronbach's Alpha) :اختبار كرونباخألفا - 
لقیاس ثبات االستبانة بطریقة Spearman-Brown)(معامل ارتباط سبیرمان بروان - 

 .لنصفیةالتجزئة ا
، الختبار )(Kolomogrove-SmirnovTestسمرنوف– اختبار كولمجوروف - 

 . اعتدالیة توزیع متغیرات محاور االستبانة
) Independent Samples T-Test(للفرق بین عینتین مستقلتین " ت"اختبار  - 

لمعرفة ما إذا كان ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین مجموعتین مستقلتین من 
 .استخدمھ الباحث لدراسة أي فروق تعزى لمتغیر الجنس أو المستوىو. البیانات

:نتائج الدراسة 2  
                    ً                                                       یتضمن ھذا الجزء عرضا  لنتائج الدراسة التي تم التوصل إلیھا من خالل تطبیق أداة 

الدراسة، باإلضافة إلى تفسیر ومناقشة ما تم التوصل إلیھ من نتائج من خالل اإلجابة 

:                         ً                       حقق من فروضھا، وذلك تبعا  لمتغیرات الدراسة األتیةعلى تساؤالت الدراسة، والت

  .الجنس، المستوى
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  :المحك المعتمد في الدراسة

تم تحدید المحك المعتمد في الدراسة من خالل تحدید التدرج في مقیاس لیكرت 

ومن ثم تقسیمھ على أكبر ، )1=4- 5(الخماسي، من خالل حساب المدى بین الدرجات 

وبعد ذلك إضافة ھذه ، )0.8=5/4(صول على طول الخلیة أي قیمة في المقیاس للح

وذلك ، )1(وھي الواحد صحیح ، )بدایة المقیاس(القیمة إلى أقل قیمة في المقیاس 

لتحدید الحد األعلى لھذه الخلیة، وھكذا أصبح طول الخالیا كما ھو موضح بالجدول 

  :التالي
  المحك المعتمد في الدراسة) 8(جدول 

 درجة التوافر النسبي المقابل لھالوزن  التدرج

          ً ضعیفة جدا   فأقل% 36من  1.80 – 1.00من 
 ضعیفة %52-% 36أكثر من  2.60 – 1.81من 
 متوسطة %68-% 52أكثر من  3.40 – 2.61من 
 مرتفعة %84-% 68أكثر من  4.20 – 3.41من 
           ً مرتفعة جدا   %100-% 84أكثر من  5.00 – 4.21من 

  
   :                     لسؤال األول ومناقشتھا                   النتائج المتعلقة با

ما درجة تقدیر طلبة جامعة القدس المفتوحة للصعوبات التي تواجھھم : " ینص السؤال

  ؟)1علوم صحة وطرق تدریسھا (في تعلم  مقرر 

مجموعة من اإلحصاءات الوصفیة وتشمل  ولإلجابة عن ھذا السؤال استخدم الباحث

نسبي، درجة التوافر والرتبة لكل المتوسط الحسابي، االنحراف المعیاري، الوزن ال

مجاالت استبانة الصعوبات، وكانت النتائج كما یوضحھا الجدول  فقرة ومجال من

  :التالي
  )166=ن (اإلحصاءات الوصفیة لمجاالت استبانة الصعوبات ) 9(جدول

 المتغیر م
  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعیاري

  الوزن
 النسبي

 الرتبة الدرجة

 3 قلیلة 47.92 0.37 2.40 ة بالمشرفصعوبات متعلق 1

 1 متوسطة 58.41 0.52 2.92 صعوبات متعلقة بالطالب 2

 2 متوسطة 55.57 0.43 2.78 صعوبات متعلقة بمحتوى المقرر 3

 - متوسطة 54.25 0.32 2.71 الدرجة الكلیة 

اإلحصاءات الوصفیة لمجاالت الدراسة ضمن استبانة الصعوبات، ) 9(یعرض جدول 

ر النتائج أن درجة التقدیر الكلیة للصعوبات التي تواجھ الطلبة في جامعة القدس وتظھ

) 54.25%(كانت عند وزن نسبي ) 1علوم صحة وطرق تدریسھا(المفتوحة في مقرر 
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بدرجة متوسطة، وجاء مجال الصعوبات المتعلقة بالطالب في الرتبة األولى بوزن 

لصعوبات المتعلقة بمحتوى المقرر وبدرجة متوسطة، تاله مجال ا%) 58.41(نسبي 

وبدرجة متوسطة، یلیھما مجال الصعوبات %) 55.57(في الرتبة الثانیة بوزن نسبي 

 . بدرجة قلیلة%) 47.92(المتعلقة بالمشرف في الرتبة الثالثة بوزن نسبي 

في المرتبة األولى ) صعوبات متعلقة بالطالب(ویعزو الباحث السبب في أن جاء مجال 

، والذین )علوم انسانیة/ ثانویة عامة ( عظم خلفیات الطلبة الثقافیة ھي أدبیة إلى أن م

فلیح وأحمد، (لدیھم اتجاھات سلبیة تجاه العلوم والریاضیات، وھذا ما أكدتھ دراسة 

2010( ،)Tsai, 2006( ویعزى السبب في أن جاء مجال ،) صعوبات متعلقة

د العینة بكفاءة أعضاء ھیئة التدریس، في المرتبة األخیرة إلى قناعة أفرا) بالمشرف

 ,Vasconcelos et al(وقدرة الجامعة على اختیار األفضل وھذا ما اكدتھ دراسة 

  )2009عبد هللا، (، ودراسة )2015

        الموض��حة        اآلتی��ة         الج��داول        بإع��داد        الباح��ث                       المتعلق��ة بك��ل مج��ال ق��ام         النت��ائج         ولتفس��یر

  :      التالي        بالشكل                 لمجاالت االستبانة

  الصعوبات المتعلقة بالمشرف: ولالمجال األ
  )166=ن (اإلحصاءات الوصفیة لفقرات مجال الصعوبات المتعلقة بالمشرف ): 10(جدول 
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1 
ضعف اإلعداد األكادیمي والتربوي للمشرف 

 األكادیمي
 8 جدا قلیلة 27.59 0.62 1.38

2 
صعوبة فھم المشرف لطبیعة وخصائص طلبة 

 جامعة القدس المفتوحة
 6 قلیلة جدا 31.08 0.69 1.55

3 
تكلیف المشرف بتدریس أكثر من مقرر خالل 

 الفصل الواحد
 1 كبیرة 80.36 0.94 4.02

4 
زیادة العبء التدریسي للمشرف عن الساعات 

                    ً المكلف بھا أكادیمیا  
 2 ةكبیر 76.39 1.06 3.82

5 
قلة توظیف تكنولوجیا التعلیم في تدریس 

 المقرر
 4 قلیلة 41.08 0.88 2.05

6 
التدخل من قبل اإلدارة في آلیات تدریس 

 .المقرر وتحدید أھدافھ
 5 قلیلة 37.95 1.08 1.90

7 
تكلیف مدرس المقرر بالمشاركة في لجان 

 وأعمال زیادة عن التدریس
 3 متوسطة 60.72 0.65 3.04

8 
قناعة المشرف األكادیمي بجدوى ضعف 

 .تدریس المقرر
 7 قلیلة جدا 28.19 0.76 1.41
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كبیرة وقلیلة (تظھر النتائج أن جمیع فقرات المجال متوفرة بدرجات مختلفة ما بین

تكلیف المشرف بتدریس أكثر من مقرر خالل الفصل ) "3(، حیث جاءت الفقرة )   ً جدا  

زیادة ) " 4(، تالھا الفقرة %)80.36(بي جاءت في الرتبة األولى بوزن نس" الواحد

في الرتبة الثانیة بوزن "                                                     ً العبء التدریسي للمشرف عن الساعات المكلف بھا أكادیمیا  

، وقد یعزى السبب في ذلك إلى طبیعة نظام المحاضرات في جامعة %)76.39(نسبي 

قرر من القدس المفتوحة والتي تعتمد التعلیم المفتوح، إضافة إلى اختالف مدرس الم

، )2010راضي وشاكر ،(شعبة إلى أخرى، وھذا ما یختلف مع ما جاءت بھ دراسة 

  ).2013عبد الجواد، ( ودراسة 

في " ضعف قناعة المشرف األكادیمي بجدوى تدریس المقرر)"8(بینما جاءت الفقرة 

ضعف اإلعداد ) "1(، والفقرة )28.19%(المرتبة قبل األخیرة وبوزن نسبي 

، %)27.59(في الرتبة األخیرة بوزن نسبي " ربوي للمشرف األكادیمياألكادیمي والت

ویعزى السبب في ذلك إلى قناعة أفراد العینة بكفاءة أعضاء ھیئة التدریس وأھمیة 

  .المقرر كمادة أساسیة في عملیة إعداد المعلمین للمھنة

  الصعوبات المتعلقة بالطالب: المجال الثاني
  )166=ن (ة لفقرات مجال الصعوبات المتعلقة بالطالباإلحصاءات الوصفی): 11(جدول 
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1 
قدرات الطلبة العقلیة واألكادیمیة ال تسمح لھم 

 .باستیعاب المقرر
 4 متوسطة 67.35 1.29 3.37

 8 قلیلة 40.84 0.97 2.04 .                     ً        ال یبدي الطلبة اھتماما  بالمقرر 2

3 
یشكو الطلبة من صعوبة بعض موضوعات 

 .المقرر
 1          ً كبیرة جدا   84.94 0.92 4.25

4 
ال یبدي الطلبة رغبة في دراسة كافة الوحدات 

 في المقرر 
 2 كبیرة 71.45 1.13 3.57

 3 كبیرة 69.28 0.99 3.46 عدم معرفة الطلبة بأولویات المفاھیم العلمیة 5

 7 قلیلة 44.10 0.90 2.20 .بة بعدم جدوى دراسة المقررادعاء الطل 6

7 
ضعف مشاركة الطلبة أثناء تدریس المقرر في 

 النقاش والحضور 
 6 قلیلة 48.31 1.00 2.42

8 
اھتمام المشرف ببعض الطلبة النشطین على 

 حساب باقي الشعبة
 9 قلیلة 36.87 0.91 1.84

9 
تدني مستوى تحصیل الطلبة في مرحلة 

 نویة العامةالثا
 5 متوسطة 62.53 1.26 3.13

         ً  كبیرة جدا ، ( تظھر النتائج أن درجة توافر جمیع الصعوبات بدرجات مختلفة ما بین 

" یشكو الطلبة من صعوبة بعض موضوعات المقرر) " 3(، حیث جاءت الفقرة )قلیلة
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رغبة  ال یبدي الطلبة) " 4(وتلتھا الفقرة %) 84.94(في الرتبة األولى وبوزن نسبي 

، %)71.45(في الرتبة الثانیة وبوزن نسبي " في دراسة كافة الوحدات في المقرر

ویعزو الباحث ذلك إلى نظرة أفراد العینة السلبیة نحو كثافة المقرر حیث أن محتوى 

صفحة، مما یشكل صعوبة في ) 730(وحدات موزعة على ) 6(الكتاب یشمل 

الزعبي وبني (عملیة، وھذا ما أیدتھ دراسة استیعاب المفاھیم العلمیة، وتطبیقاتھا ال

 Vasconcelos et(، ودراسة )2005عوض، ( ، )2009عمر، ( ، )2016خلف، 

al, 2015.(  

في قبل األخیرة وبوزن "                      ً        ال یبدي الطلبة اھتماما  بالمقرر) "2(بینما جاءت الفقرة  

ن على اھتمام المشرف ببعض الطلبة النشطی) " 8(، أما الفقرة %)40.84(نسبي 

، %)36.87(فقد جاءت في المرتبة األخیرة وبوزن نسبي " حساب باقي الشعبة 

ویعزى السبب في ذلك إلى اعتبار الطلبة أن النجاح في ھذا المقرر یمثل اجتیاز 

المرحلة األخطر في خطة المساقات، وإلى أن ھناك قناعة أفراد العینة بعدالة المعاملة 

أعضاء ھیئة التدریس، ودقة عملیة االمتحانات، أي  ومراعاة الفروق الفردیة من قبل

أن ھذه األمور ال تمثل درجة صعوبة كبیرة، وھذا ما یتفق مع ما جاءت بھ دراسة 

  ).2015(ویختلف مع دراسة أبو شرخ ) 2009عبد هللا، (

  الصعوبات المتعلقة بمحتوى المقرر: المجال الثالث
  )166=ن (الصعوبات المتعلقة بمحتوى المقرر  اإلحصاءات الوصفیة لفقرات مجال): 12(جدول 
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1 
 كمیة المادة الدراسیة المقررة كبیرة

4.60 0.91 91.93 
كبیرة 

 جدا
1 

2 
لغة التواصل في المادة العلمیة صعبة 

 ..)المصطلحات، الرموز، (
 3 كبیرة 69.40 1.10 3.47

3 
المادة العلمیة الواردة في الكتاب المقرر غیر 

 كافیة
 10 قلیلة جدا 29.76 0.72 1.49

 4 متوسطة 66.02 1.17 3.30 .المفاھیم العلمیة فوق مستوى إدراك الطلبة 4

5 
الرسوم التوضیحیة الواردة في الكتاب المقرر 

 غیر واضحة
 6 قلیلة 45.18 1.20 2.26

 8 قلیلة 40.24 0.98 2.01 ت العملیة في الكتاب غیر كافیةالتطبیقا 6

7 
غموض أھداف المقرر من حیث حجم 

 االستفادة وبقاء أثرھا
 7 قلیلة 40.36 0.90 2.02

 9 قلیلة 37.59 0.81 1.88                             ً           ً محتوى المقرر غیر منظم منطقیا  وسیكولوجیا   8

9 
عدد المحاضرات المخصصة غیر كافیة 

 )الساعات المعتمدة(
 2 كبیرة 77.71 1.35 3.89
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10 
یتم التركیز على الجزء النظري أكثر من 

 التطبیق العملي
 5 متوسطة 57.47 1.00 2.87

         ً  كبیرة جدا ، ( تظھر النتائج أن درجة توافر جمیع الصعوبات بدرجات مختلفة ما بین 

األولى في الرتبة " كمیة المادة الدراسیة المقررة كبیرة) "1(، حیث جاءت الفقرة )قلیلة

عدد المحاضرات المخصصة غیر كافیة ) " 9(، تلتھا الفقرة %)91.93(وبوزن نسبي 

، وھذا ما یؤید %)77.71(في الرتبة الثانیة بوزن نسبي )" الساعات المعتمدة(

استجابات أفراد العینة في المجال السابق، حیث أن الفصل الدراسي ال یكفي حجم 

أن المقرر یحوي العشرات من المفاھیم العلمیة المادة التي یشملھا المقرر، خاصة و

والنظریات التي تحتاج إلى تطبیقات عملیة وتجارب مخبریة، وھو غیر متوفر، وھذا 

فلیح (، )Tsai,2006(، )2016الزعبي وبني خلف، (ما یتفق مع ما جاءت بھ دراسة 

  ).2010وأحمد، 

في المرتبة "           ً وسیكولوجیا                               ً محتوى المقرر غیر منظم منطقیا  )" 8(في حین جاءت الفقرة 

المادة العلمیة الواردة في الكتاب ) "3(، والفقرة %)37.59(قبل األخیرة بوزن نسبي 

في الرتبة األخیرة ضمن متغیر التحسین المستمر وبوزن نسبي " المقرر غیر كافیة 

، وقد یعزى السبب إلى قناعة أفراد العینة بجودة محتوى كتب جامعة %)29.76(

فتوحة بشكل عام، وشھادة المتابعین للعمل فیھا بھذا األمر، إضافة إلى أن القدس الم

                                                   ً                     إعداد الكتب الجامعیة في جامعة القدس المفتوحة مركزیا ، وعلى درجة عالیة من 

  . الجودة

  :إجابة السؤال الثاني

) α≥0.05(ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة : ینص السؤال على

( درجات تقدیر أفراد العینة للصعوبات التي تواجھھم في تعلم  مقرر بین متوسطات 

  ؟)الجنس، المستوى الدراسي: (تعزى إلى المتغیرات) 1علوم صحة وطرق تدریسھا 

  :                                                        ولإلجابة عن ھذا السؤال قام الباحث بصیاغة الفرضیات التالیة

    الل��ة                                         ال توج��د ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائیة عن��د مس��توى د  :                   الف��رض األول ی��نص عل��ى

              للص��عوبات الت��ي       راس��ة                                  ب��ین متوس��طات تق��دیرات أف��راد عین��ة الد  )     ≥ 0.05 (        إحص��ائیة 

               تع��زى إل��ى متغی��ر    ))  1 (                            العل��وم والص��حة وطرائ��ق تدریس��ھا (                      ت��واجھھم ف��ي تعل��م  مق��رر 

   )           طالب، طالبة (      الجنس 

                                         ً                            ولمعرفة ما إذا كان ھناك فروق دالة إحصائیا  بین متوسطات مجاالت واستبانة 

تعزى ) 1(ھم في تعلم مقرر العلوم والصحة وطرائق تدریسھاالصعوبات التي تواجھ

                   ً                                                       لمتغیر الجنس، ونظرا  العتدالیة توزیع قیم استجابات المبحوثین في عینة الدراسة 

  .لعینتین مستقلتین" ت"استخدم الباحث االختبار المعلمي 
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مجاالت واستبانة نتائج اختبار ت للفرق بین متوسط درجات استجابة الذكور واإلناث في ): 13(جدول 

  )166=ن (الصعوبات 

 المجاالت
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعیاري

الفرق بین 

 قیمة ت المتوسطین
القیمة 

 االحتمالیة

صعوبات متعلقة 

 بالمشرف 
 0.27 2.34 ذكور

-0.070 -1.022 0.308 
 0.39 2.41 إناث

صعوبات متعلقة 

 بالطالب
 0.43 2.79 ذكور

-0.174 -1.810 0.072 
 0.54 2.96 إناث

صعوبات متعلقة 

 بمحتوى المقرر
 0.47 2.82 ذكور

0.059 0.734 0.464 
 0.42 2.76 إناث

 استبانة الصعوبات
 0.27 2.67 ذكور

-0.057 -0.964 0.337 
 0.33 2.73 إناث

لعینتین مستقلتین والتي تظھر أن متوسط " ت"یعرض نتائج اختبار ) 13(جدول 

                ً                                          الذكور تزید قلیال  عن متوسط استجابات اإلناث في مجال الصعوبات  استجابات

                                 ً                                              المتعلقة بالمحتوى، بینما تقل قلیال  في بقیة المجاالت واالستبانة ككل، إال أنھ ال یوجد 

ُ                ھناك فروقا  دالة إحصائیا  عند مستوى داللة               ً          )05.0 ( بین متوسط درجة استجابة

قد یعزى السبب في ذلك إلى تشابھ الطبقة المكونة للطلبة فأغلبھم الذكور أو اإلناث، و

، كما أنھم یخضعون إلى نظام جامعي )علوم إنسانیة/ توجیھي (ذوي خلفیات أدبیة 

وھذا ما یتفق مع ما جاءت بھ دراسة كل من . واحد، وطرق تقییم واحدة

)Tsai,2006( ،)، ة ویختلف مع دراس) 2005عوض، (، )2010راضي وشاكر

  .التي كانت الفروق فیھا لصالح المعلمات اإلناث) 2016الزعبي وبني خلف، (

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة : الفرض الثاني ینص على

للصعوبات التي  بین متوسطات تقدیرات أفراد عینة الدراسة) ≥0.05(إحصائیة 

تعزى إلى متغیر )) 1(ریسھاالعلوم والصحة وطرائق تد(تواجھھم في تعلم  مقرر 

  )الثالث، الرابع(المستوى 

                                         ً                            ولمعرفة ما إذا كان ھناك فروق دالة إحصائیا  بین متوسطات مجاالت واستبانة 

تعزى )1(الصعوبات التي تواجھھم في تعلم مقرر العلوم والصحة وطرائق تدریسھا

حوثین في عینة                              ً                                 لمتغیر المستوى الدراسي، ونظرا  العتدالیة توزیع قیم استجابات المب

  لعینتین مستقلتین" ت"الدراسة استخدم الباحث االختبار المعلمي 
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نتائج اختبار ت للفرق بین متوسط درجات استجابة طلبة المستوى الثالث والرابع في مجاالت ): 14(جدول

  )166=ن (واستبانة الصعوبات 

 المجاالت
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعیاري

الفرق بین 

 قیمة ت ینالمتوسط
القیمة 

 االحتمالیة

صعوبات متعلقة 

 بالمشرف 
 0.401 2.389 الثالث

-0.023 0.718 -0.362 
 0.295 2.412 الرابع

صعوبات متعلقة 

 بالطالب
 0.502 2.912 الثالث

-0.027 0.760 -0.305 
 0.570 2.939 الرابع

صعوبات متعلقة 

 بمحتوى المقرر
 0.400 2.758 الثالث

-0.065 0.372 -0.894 
 0.501 2.824 الرابع

 استبانة الصعوبات
 0.327 2.700 الثالث

-0.039 0.459 -0.742 
 0.300 2.740 الرابع

لعینتین مستقلتین والتي تظھر أن متوسط " ت"یعرض نتائج اختبار ) 14(جدول 

توى الثالث                                       ً                            استجابات طلبة المستوى الرابع تزید قلیال  عن متوسط استجابات طلبة المس

                                                                  ً      في جمیع المجاالت وفي استبانة الصعوبات ككل، إال أنھ ال یوجد ھناك فروقا  دالة 

بین متوسط درجة استجابة طلبة المستویین، ) 05.0(       ُ                إحصائیا  عند مستوى داللة 

أن برامج إعداد معلمي العلوم في الجامعة واحدة في ویعزى السبب في ذلك إلى 

حیث تھتم بإدراج علمین المفھوم الصحیح لطبیعة العلم وأبعاد طبیعة العلم، إكساب الم

موضوعات ومفاھیم واحدة بغض النظر عن المستوى الذي یسجل فیھ المقرر، وھذا ما 

  ).2010راضي وشاكر ،(یتفق مع ما جاءت بھ دراسة 

  :التوصیات

  :یلي في ضوء نتائج الدراسة، یوصي الباحث بما

                                                        حج�م الم�ادة المق�ررة، ووض�ع آلی�ات خاص�ة للطلب�ة ذوي الخلفی�ات                إعادة النظ�ر ف�ي  - 1
   .                             للحد من الصعوبات التي تواجھھم   )                 الثانویة العامة (       األدبیة 

                                                                          ض�رورة االس��تفادة م��ن المع��اییر النوعی��ة والكمی��ة الت��ي ت��م تق��دیمھا م��ن قب��ل الجمعی��ة  - 2
  .                                     في اعداد المقررات من حیث الكم والنوع   ) NSTA (                     الوطنیة لمعلمي العلوم

ضرورة العمل على رفع قدرة أعضاء ھیئة التدریس في إشراك طلبتھم في  -3
 .مشروعات ذات طابع عملي أكثر من التعیینات النظریة

االعتماد في برامج إعداد معلمي العلوم على الجانب التطبیقي لطبیعة العلم أكثر من  -4
ھ بشكل عملي الجانب النظري ألن ما یدرسھ الطالب المعلم یبقى نظریا طالما لم یمارس

. 
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