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 المستخمص
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى صعكبات تدريس مناىج العمـك بالمرحمة االبتدائية 

الباحة كاستخدمت الدراسة المنيج مف كجية نظر المعممات كالمشرفات التربكيات بمنطقة 
( مشرفات تربكيات ككانت 71( معممو ك )791الكصفي المسحي كتككنت عينة الدراسة مف )

أداة الدراسة عبارة عف استبانة مككنة مف مجاليف )طرؽ التدريس كالتقكيـ( حيث تبيف أف 
الباحة جاء بدرجة المتكسط العاـ لمجاالت االستبانة مف كجية نظر مشرفات العمـك في منطقة 

( كما أف المتكسط العاـ 151.0( كانحراؼ معيارم )95.9استجابة متكسطة بمتكسط حسابي )
لمجاالت االستبانة مف كجية نظر معممات العمـك في منطقة الباحة جاء بدرجة استجابة عالية 

( كأظيرت النتائج :كجكد فركقات ذات .1539( كانحراؼ معيارم )9509كبمتكسط حسابي )
( بيف كالن مف المعممات كالمشرفات في صعكبات .151داللو إحصائية عف مستكل الداللة )

تدريس مناىج العمـك في المرحمة االبتدائية لصالح المعممات كفي ضكء ىذه النتائج تكصي 
الباحثة بتكفير بيئة تعميمو مالئمة لمتعمـ النشط في مادة العمـك بمنطقة الباحة بمشاركة الطالبات 

 ريب المعممات عمى تكظيؼ احدث األساليب التدريسية5كتد
 المرحمة االبتدائية5 –صعكبات تدريس العمـك  الكممات المفتاحية:
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Abstract 
 This study aimed at identifying the difficulties of teaching science 

curricula at the primary stage from the point of view of teachers and 

educational supervisors in Al-Baha region. The study used the descriptive 

survey method. The study sample consisted of (197) teachers, and (10) 

female educational supervisors. The study tool was a phrase For a 

questionnaire consisting of two fields (teaching methods and evaluation), 

where it was found that the general average of the fields of the 

questionnaire, from the point of view of the science supervisors, in the 

Al-Baha region, came with a medium response degree with an arithmetic 

mean (2.59) and a standard deviation (0.784), and the general average of 

the fields of the questionnaire, From the point of view of science 

teachers, in the Al-Baha region, it came with a high response degree, with 

a mean (2.49) and a standard deviation (0.395). The results showed that 

there were statistically significant differences, on the significance level 

(0.05) between both teachers and supervisors, in the difficulties of 

teaching science curricula. In the primary stage for female teachers, and 

in light of these results, the researcher recommends providing an 

appropriate teaching environment for active learning, in science in Al-

Baha region, with the participation of female students, and training 

female teachers to employ the latest teaching methods. 

Keywords: science teachers, elementary school, science teaching 
difficulties.  

 



 أ/ جواىر احمد عمي الغامدي   صعوبات تدريس مناىج العموم بالمرحمة االبتدائية
 د/ فوزية خميس الغامدي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021يىليى   – عالساب العدد  – 33اجمللد  333

 رررر

 مقدمة:
، إذ ُتعتبر مقرراتو  تكلي كزارة التعميـ في جميع دكؿ العالـ اىتمامان كبيران بتدريس العمـك

عمى التقدـ الحضارم كالتقني لمدكؿ5 كفي المممكة العربية   مف أىـ المقررات التي تساعد
اـ، كتسخر السعكدية تيتـ كزارة التعميـ ببرامج تطكير مقررات العمـك في جميع مراحؿ التعميـ الع

لذلؾ الكثير مف الطاقات المادية كالبشرية في سبيؿ الحصكؿ عمى النتائج المأمكلة مف تدريس 
 (9111تمؾ المقررات5 ) صالح، 

   ( " أف المرحمة االبتدائية ىي القاعدة التي97ـ ص.799كيذكر عبد الرحمف ) 
           ة عامة تشمؿ أبناءيرتكز عمييا إعداد الناشئيف لممراحؿ التالية مف حياتيـ كىي مرحم

ة كالخبرات األمة جميعيا كتزكدىـ باألساسيات مف العقيدة الصحيحة كاالتجاىات السميم
 "5 كالمعمكمات كالميارات

أف المعمميف الجدد ىـ مف بيف المينييف  (Buxton & Provenzo, 2007) كيعتبر 
عـ في مينتيـ، كعمى الرغـ مف األكثر عرضة لمخطر في المدراس كيحتاجكف إلى الرعاية كالد

حماستيـ كمثاليتيـ، فغالبية المعمميف الجدد يشعركف بالخكؼ مف مطالب مينة التدريس، فيـ 
يتكقعكف أف التطكير الميني المخطط لو كالمنفذ بشكؿ جيد سيساعدىـ عمى تخطي أكلى 

ب األشياء الجديدة في مينة التدريس، فيـ يحتاجكف الفرصة لتجري  خطكاتيـ كالتعمـ عف أعماليـ
لى تحدم األفكار الدارجة التي تدكر حكؿ النمطية في عممية التدريس لمجمكعة معينة           كا 

 .مف الطالب
بأف لممعمـ دكر أساسي في عممية تطكير التعميـ باعتباره  (Turkmen, 2009) كيشير

تمؼ مجاالتيا، كليذا، فقد المحكر الرئيسي في المدرسة كالقادر عمى تحقيؽ األىداؼ التربكية بمخ
أصبح لزاما عمى المسؤكليف تغيير نظرتيـ لكيفية إعداد المعمـ لمقياـ بمسؤكلياتو الجديدة في 
تحقيؽ تمؾ األىداؼ التربكية بجكانبيا المختمفة5 كمف ىذا المنطمؽ، أصبحت عممية إعداد المعمـ 

كير التعميـ في دكؿ العالـ5 كأف ليا مكانة خاصة في نظر المسؤكليف باعتبارىا أحد أكلكيات تط
نجاح عممية تدريس العمـك تتكقؼ عمى كثير مف العكامؿ إال أف معمـ العمـك ىك بمثابة المفتاح 
الرئيسي في العممية التعميمية بمجمميا، فالمناىج الدراسية كاإلمكانات المادية كالكسائؿ التعميمية 

نجاح عممية التدريس، إال أف معمـ العمـك ىك  كالظركؼ االجتماعية المحيطة بالطمبة تساعد عمى
المسؤكؿ عف تنظيـ ىذه العكامؿ كتحكيؿ الخطط المكضكعة إلى كاقع مممكس، فاألىداؼ 
المكضكعة قد ال تتحقؽ إذا كاف معمـ العمـك ذا كفاءة متدنية، فالمعمـ الجيد لو القدرة عمى 

 .مدرسية كاإلمكانيات المادية األخرلتعكيض أم نقص أك تقصير في المناىج كالكتب كالبرامج ال
مناىج العمـك في  تدريس كمف ىنا تأتي ىذه الدراسة لتحديد الصعكبات التي تكاجو

 مف كجيو نظر المعممات كالمشرفات التربكيات بمنطقة الباحة5  المرحمة االبتدائية
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  مشكمة الدراسة :
قشة عدد مف معممات إف مف خالؿ عمؿ الدارسة كمعممة في الميداف التربكم كبمنا

مناىج العمـك حكؿ مشكالت مناىج العمـك المطكرة، ككذلؾ مشاركة الباحثة في ممتقى العمـك  
ق المقاـ في الباحة، كتبادؿ النقاش مع عدد مف المشرفات 9/1/7039الثالث عشر بتاريخ 

بتدائيةمف التربكيات كمعممات مناىج العمـك حكؿ صعكبات تدريس مناىج العمـك في المرحمة اال
كجية نظر المعممات كالمشرفات بمنطقة الباحة، تبيف لمباحثة عدد مف الصعكبات التي تكاجو 
معممات العمـك في تطبيؽ مناىج العمـك )سمسمة ماجركىؿ( لعؿ مف أبرزىا أف غالبية معممات 

اىج العمـك مناىج العمـك ، غير مدربات عمى طرؽ التدريس كأساليب التقكيـ البنائية التي تالئـ من
، كذلؾ بعض التجييزات الميمة تككف غير المطمكبة لتدريس مناىج العمـك المطكرة غالبا 
غيرمتكفرة، باالضافة  إلى أف المحتكل يحتاج إلى كقت طكيؿ لتنفيذه، كما أف الطالبات يجدف 

دراسة صعكبة في فيـ محتكل مناىج العمـك المطكرة5 مما سبؽ ذكره تبمكرت لمباحثة فكرة إجراء 
عممية قد تكشؼ نتائجيا عف صعكبات تدريس المناىج العمـك لممرحمة االبتدائية إف كجدت5 

 كبذلؾ تتحدد مشكمة الدراسة بالتساؤؿ الرئيس التالي: 
 اسئمة الدراسة:

 تسعى الدراسة لإلجابة عن األسئمة اآلتية:
مشرفات العمـك في ما صعكبات تدريس مناىج العمـك في المرحمة االبتدائية مف كجية نظر  75

 منطقة الباحة؟
ما درجة صعكبات تدريس مناىج العمـك في المرحمة االبتدائية مف كجية نظر معممات العمكـ  95

 في منطقة الباحة؟
ىؿ تختمؼ استجابات المشرفات التربكيات كمعممات العمـك بالنسبة لصعكبات تدريس مناىج  35

 العمـك في المرحمة االبتدائية؟
 أىمية الدراسة :
 االىمية النظرية:

تأمؿ الباحثة اف تسيـ نتائج ىذه الدراسة في معالجة صعكبات تدريس مناىج العمـك 
في كؿ المؤسسات التعميمية كما يمكف مف خالؿ االدب النظرم كالدراسات السابقة التي تناكلتيا 

اؼ الى ىذه الدراسة افادة الباحثيف لمقياـ ببحكث جديده، كرفد المكتبات بمساىمة بحثية تض
 5 الدراسات السابقة، كاالستفادة مف االداة التي اعدتيا الباحثة مف قبؿ الباحثيف
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 االىمية التطبيقية :
 من المؤمل ان تسيم نتائج ىذه الدراسة في:

الكشؼ عف صعكبات تدريس مناىج العمـك كخصكصان تمؾ المرتبطة بالمحاكر التي تمت  ▪
 مناقشتيا في ىذه الدراسة 

راء برامج التطكير الميني لمعممي كمعممات العمـك مف خالؿ كشؼ المشكالت االسياـ في اث ▪
 التي يمكف مف خالليا بناء برامج تطكير لمعالجتيا5 

 أىداف الدراسة: 
 تيدف الدراسة إلى:

معرفة صعكبات تدريس مناىج العمـك في المرحمة االبتدائية مف كجية نظر مشرفات العمـك  75
 في منطقة الباحة5

جة صعكبات تدريس مناىج العمـك في المرحمة االبتدائية مف كجية نظر معممات معرفة در  95
 العمـك في منطقة الباحة5

الكشؼ عف كجكد اختالؼ في استجابات المشرفات التربكيات كمعممات العمـك بالنسبة  35
 لصعكبات تدريس مناىج العمـك في المرحمة االبتدائية5

 حدود الدراسة:
ت تدريس مناىج العمـك بالمرحمة االبتدائية مف كجية نظر صعكبا الحدود الموضوعية: ▪

 المعممات كالمشرفات التربكيات بمنطقة الباحة
 معممات كمشرفات العمـك بمنطقة الباحة5  الحدود البشرية: ▪
 منطقة الباحة5  الحدود المكانية: ▪
 ق7007/7009تـ تطبيؽ في الفصؿ الدراسي الثاني خالؿ  العاـ  الحدود الزمانية: ▪
 صطمحات الدراسة م
كتعرفيا الباحثة إجرائيا "بانيا جميع المكاقؼ كالصعكبات التي تكاجو معممات  : الصعكبات ▪

كمشرفات مناىج العمـك كالتي تؤثر سمبا في تدريس مناىج العمـك كالمتعمقة بالمعممة 
كالمشرفة مف خالؿ الطرؽ التدريسية، كنظاـ التقكيـ، كيعبر عف ذلؾ باستجابة عينة 

 راسة عمى االداة المعدة لذلؾ  5الد
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تعرفة الباحثة اجرائيا: تطكير مناىج العمـك بجميع  : مناىج العمـك )سمسمة ماجركىؿ ( ▪
ابعادىا كعناصرىا بما يتناسب مع التقدـ العممي كاالجتماعي كاالقتصادم كالحرص عمى 

 كر العممية التعميـ 5الترابط كالتكامؿ بيف المكاد الدراسية مع بعضيا كاعتبار المتعمـ ىك مح

 أدبيات الدراسة:
 أوال: االطار النظري:

  : خصائص تمميذات المرحمة االبتدائية 
ـ( أف حكاس التمميذة في ىذه المرحمة تتقدـ تقدمان 7991ذكر أبك لبدة ) النمو الجسمي :   .1

ممحكظان كتككف حاسة الممس لدل تالميذ ىذه المرحمة أقكل منيا لدل المراىقات كتعتمد 
التمميذة في ىذه المرحمة عمى حكاسيا أكثر مما تعتمد عمى العمميات العقمية في كشؼ 
العالـ كفيمو كالتكيؼ معو 5 كما يتميز النمك الجسدم بالتبػاطؤ مما  يسمح بتكفير طاقة 
زائدة لمنشاط الجسمي الذم يتسـ بالحيكية المتدفقة ، ككذلؾ النشاط الذىني الذم يتسـ 

 فيـ العالـ مف حكليا مستفيدةن مف نمك حكاسيا كعضالتيا 5 بتطمع التمميذة ل
ـ( أف التمميذات المرحمة االبتدائية يصبحف أكثر 7991ذكر أبك لبدة ) النمو االنفعالي :  .2

تحكمان في انفعاالتيف كأكثر تقبالن لمتأخر في تحقيؽ رغباتيف أك حتى عدـ تمبيتيا 5 كما 
ير في مساعدة الكبار كبشكؿ خاص المعممة يرغبف تمميذات ىذه المرحمة كبحماس كب

 .  لمحصكؿ عمى الرضى كما يستمتعف بتحمؿ المسئكلية
ـ( أف تمميذات المرحمة االبتدائية تبدأ اىتماماتيف 7991ذكر أبك لبدة ) النمو االجتماعي :  .3

المختمفة سكاءن أكانت في األعماؿ المدرسية أك في ميداف المعب ، كتتأثر ىذه االىتمامات 
االختالفات بالطبقة االجتماعية كاالقتصادية 5 كما أنيف يتعمقف بالكبار كيقدرف األبطاؿ ك 

 كقد يككف مف ىؤالء األبطاؿ المعممة ، كىذا خاصة عند تمميذات المرحمة االبتدائية العميا 5
ـ( أف أىـ الخصائص العقمية لتمميذات المرحمة االبتدائية 9173يرل السعيد) النمو العقمي:  .4

التفكير لدييف محدكد بالمحسكس فال يستطعف التمميذات التفكير تفكيران مجردان  ، بمعنى أف 
أنيف ال يستطعف القياـ بعمميات عقمية دكف التقيد بالكاقع المحسكس 5 كحب االستطالع 
كذلؾ يظير مف خالؿ تفحصيف األشياء التي تجذب انتباىيف ، ككثيران ما يكجيف أسئمة ال 

 كف مف الحصكؿ عمى المعمكمات الصحيحة 5   حصر ليا حتى يتم



 أ/ جواىر احمد عمي الغامدي   صعوبات تدريس مناىج العموم بالمرحمة االبتدائية
 د/ فوزية خميس الغامدي  
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طالب كطالبات المرحمة االبتدائية عدة صعكبات متعمقة بتدريس مناىج العمـك  كيكاجو
منيا ما يتعمؽ بالمحتكل كمنيا مايتعمؽ بطرؽ التدريس كمنيا مايتعمؽ بالتقكيـ كالكسائؿ كاالنشطة 

 يؿ :كسنتحدث خالؿ ىذه الرسالة تناكؿ كؿ شي منيا بالتفص

 ( الصعوبات التدريسية المتعمقة بالمحتوى:1
( محاكر أساسيةن لمعايير اختيار المحتكل، تغّطي 711ـ، ص9171حدد الّمكلك، )

تصميـ المحتكل الدراسي لمناىج العمـك بدءا مف الركضة، حّتى نياية الصّؼ الثّاني عشر، 
 كىي:

 أف يككف المحتكل مرتبط باألىداؼ5 ▪

 ان كلو داللتو5أف يككف المحتكل صادق ▪

 أف يككف ىناؾ تكازف بيف شمكؿ كعمؽ المحتكل5 ▪

 أف يراعي المحتكل الميكؿ كحاجات كقدرات التالميذ5 ▪

 أف يرتبط المحتكل بكاقع المجتمع الذم يعيش فيو التمميذ5 ▪

أف يحتكم المنيج عمى معمكمات تخص كافة البيئات كالنظـ في المجتمع الذم يعيش فيو  ▪
 التمميذ5

 تكل لمتعمـ5قابمية المح ▪

 كظيفية المحتكل5 ▪

 االستمرارية5 ▪

 التكامؿ5 ▪

 التتابع كالتسمسؿ5 ▪

 التنكع5 ▪

 المحتكل العممي منظـ كسيؿ االسترجاع ▪
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 ( الصعوبات المتعمقة بطرق  التدريس: 2

( بانيا طرؽ التدريس أك طرؽ التعميـ ىي مجمكعة .71ـ، ص9117عرفيا زيتكف )
التي تشمؿ عادة المشاركة الصفية، التالكة كالحفظ مبادئ كأساليب تستخدـ في عممية التعميـ ك 

كالتبياف العممي، أك مزيج منيـ5 اختيار طريقة التدريس أك أساليب الستخداميا يعتمد إلى حد 
كبير عمى المعمكمات أك الميارات التي يتـ تدريسيا، كيمكف أيضا أف تتأثر بكفاءة كحماس 

 الطالب أنفسيـ5

 داف التعميمية: ( الصعوبات المتعمقة باالى3

ـ(5انياىك السمكؾ  9111، .3تعرؼ االىداؼ مف كجية نظر ) عدس كقطامي، 
المتكقع حدكثو مف التمميذ نتيجة لحدكث عممية التعمـ ) خبرة التعمـ (5 اليدؼ التعميمي برأم 

معا يير اختيار االىداؼ كىناؾ  ميجر: عباره تكضح رغبة في تغيير متكقع في سمكؾ المتعمـ 5
أف يصؼ اليدؼ سمكؾ المتعمـ كليس المعمـ ،ام إف نجد العبارة اليدفية ميمية  كمنيا التع

كعمالن يقـك بو الطالب 5 كأف يصؼ اليدؼ نتاجا ن تعميميا ن ينتظر مف الطالب أف يحققكه  قكال ن
 أف يصاغ اليدؼ بشكؿ يجعمو قابالن لمقياس كالمالحظةك  بعد عممية التعمـ كليس عممية المتعمـ 5

 نيا: الدراسات السابقة : ثا

ىػ( إلى معرفة الصعكبات التي تكاجو معمـ الصؼ األكؿ 7091ىدفت دراسة الديحاف )
االبتدائي عمى كجو العمـك في المممكة العربية السعكدية دكف تحديد تخصص معيف5 كجمعت 

(، 11)بيانات الدراسة مف عينة مككنة مف معممي كمديرم كمشرفي المرحمة االبتدائيةكعددىـ 
كذلؾ باستخداـ المنيج الكصفي كجمعت البيانات باستبياف اشتمؿ عمى ثالثة محاكرة، كىي: 
التالميذ، كالمعمـ، كمحتكل المنيج5 كتكصمت الدراسة إلى أف أىـ الصعكبات التي تكاجو معممي 

تالميذ الصؼ األكؿ االبتدائي ىي: حاجة التالميذ إلى الكسائؿ التعميمية الحسية العديدة5حاجة ال
 إلى جيد مضاعؼ لتعميميـ5ضعؼ قدرة التالميذ عمى االعتماد عمى أنفسيـ في التعمـ5
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 د/ فوزية خميس الغامدي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021يىليى   – عالساب العدد  – 33اجمللد  343

 رررر

الصعكبات التي يعاني منيا معممك العمـك في ( إلى معرفة 9179ىدفت دراسة الحمد )
الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي5 كلتحقيؽ أىداؼ البحث: استخدمت الباحثة المنيج الكصفي 

استبانة مككنة مف خمسة محاكر رئيسة ىي: صعكبات تتعمؽ بالتمميذ،  كقامت بتصميـ
كصعكبات تتعمؽ بالمعمـ، كصعكبات تتعمؽ باإلدارة، كصعكبات تتعمؽ بطرائؽ ككسائؿ التدريس، 
كصعكبات تتعمؽ بالكتب5 ثـ قامت الباحثة بتطبيؽ االستبانة عمى عينة مف معممي مقرر العمـك 

( معمما كمعممة5 كمف أىـ النتائج التي 771ميـ األساسي، بمغ عددىا )في الحمقة الثانية مف التع
تكصمت إلييا ىذه الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات أفراد عينة 
الدراسة في الدرجة الكمية لالستبانة كفي كؿ محاكرىا كفقا لمتغير الجنس5 ال تكجد فركؽ ذات 

فراد عينة الدراسة في الدرجة الكمية لالستبانة كفي كؿ محاكرىا داللة إحصائية بيف متكسطات أ
 .كفقا لمتغير سنكات الخبرة

 تعقيب عمى الدراسات السابقة :
تميزت الدراسة الحالية عف الدرسات السابقة المحمية كالعربية ،بانيا تناكلت دراسة العالقة 

ة مف كجية نظر المعممات بيف متغيريف ىما صعكبات مناىج العمـك ك المرحمة االبتدائي
 كالمشرفات التربكيات بمنطقة الباحة5

 منيجية الدراسة واجراءتيا
 استخدمت الباحثة المنيج الكصفي المسحي5  أواًل: منيج الدراسة:

تككف مجتمع الدراسة مف معممات كمشرفات العمـك بمنطقة  ثانيًا: مجتمع الدراسة وعينتيا:
( مشرفات مكزعيف عمى مكاتب 71( معممة، ك)791مف )بالباحة، كقد تـ أخذ عينة مككنة 

 اإلدارية5
 ثالثًا: وصف أداة الدراسة )االستبيان(:

 لقد احتوى االستبيان في صورتو النيائية عمى مجالين ىم: 
 ( عبارات15طرؽ التدريس: كيتككف مف ) المجال األول:
 ( عبارات71التقكيـ: كيتككف مف ) المجال الثاني:

اـ مقياس ليكرت ثالثي )قميمة، متكسطة، كبيرة( لتصحيح أداة الدراسة كلقد تـ استخد
 (5 3(، كبيرة )9(، متكسطة )7حيث تعطي االستجابة قميمة )
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 :)صدق األداة )االستبيان 
بعد االنتياء مف إعداد االستبياف كبناء عباراتو، كعرضو عمى مجمكعة  صدق المحكمين: 75

اعمية األداة كتحقيقيا ألىدؼ الدراسة5 كذلؾ مف المحكميف المختصيف لمتحقؽ مف مدل ف
لمتأكد مف مدل ارتباط كؿ عبارة مف عباراتيا بالمجاؿ الذم تنتمي إليو، كمدل كضكح كؿ 
عبارة كسالمة صياغتيا المغكية كمالءمتيا لتحقيؽ اليدؼ الذم كضعت مف أجمو، كاقتراح 

غير ما كرد مما يركنو  طرؽ تحسينيا كذلؾ بالحذؼ أك باإلضافة أك إعادة الصياغة أك
مناسبان5 كبعد استعادة النسخ المحكمة مف المحكميف كفي ضكء اقتراحات بعض المحكميف 
عادة صياغة بعض العبارات في  أعادت الباحثة صياغة االستبياف؛ حيث تـ حذؼ كا 

٪( مف السادة المحكمكف، كبذلؾ أصبح 1.االستبياف كذلؾ فيما اتفؽ عميو أكثر مف )
( 71في شكمو النيائي بعد التأكد مف صدقو الظاىرم، كيتككف االستبياف مف )االستبياف 

 عبارة مقسمة عمى مجاليف5

تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي  : صدق االتساق الداخمي لمجاالت االستبيان 95
بحساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجات كؿ عبارة كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم تنتمي إليو 

بارات المجاالت باالستبياف، كيتبيف أف معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكمية العبارة مف ع
لمعبارة التي تنتمي إليو العبارة في مجاالت االستبياف جاءت جميعيان دالة إحصائيان عند 

(، كجاءت جميع قيـ معامالت االرتباط قيـ دالة حيث تراكحت في 1517مستكل داللة )
**(، كتراكحت في المجاؿ الثاني: 15911-**15.19ريس بيف )المجاؿ األكؿ: طرؽ التد

مما يدؿ عمى تكافر درجة عالية مف صدؽ االتساؽ  **(159.15-**.15.9التقكيـ بيف )
 الداخمي  لمجاالت االستبياف5

تـ التحقؽ مف الصدؽ البنائي العاـ  الصدق البنائي العام لمجاالت االستبيان: 35
جاد معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ مجاؿ لمجاالت االستبياف مف خالؿ إي

يتبيف أف قيـ معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ ك كالمتكسط العاـ لمجاالت االستبياف، 
مجاؿ كالمتكسط العاـ لمجاالت االستبياف جاءت بقيـ عالية حيث تراكحت بيف 

(؛ مما 1517كل داللة )**( ككانت جميعيا دالة إحصائيان عند مست15991-**.1593)
 يدؿ عمى تكافر درجة عالية مف الصدؽ البنائي لمجاالت االستبياف5



 أ/ جواىر احمد عمي الغامدي   صعوبات تدريس مناىج العموم بالمرحمة االبتدائية
 د/ فوزية خميس الغامدي  
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  :ثبات األداة 
معامؿ ألفا كركنباخ لمجاالت االستبياف: تـ حساب معامؿ ثبات ألفا كركنباخ لمجاالت 

مف نتائج الجدكؿ السابؽ: أف قيـ المعامالت لمجاالت االستبياف جاءت بقيـ االستبياف، كيتبيف 
(، كبمغت 15991-119.0عالية؛ حيث جاءت قيمة معامؿ الثبات مجاالت االستبياف بيف )

(، مما يدؿ عمى صالحية االستبياف 159.9قيمة معامؿ الثبات الكمي لمجاالت االستبياف )
مكانية الكثكؽ في نتائ  جو5 لمتطبيؽ كا 

 رابعًا: األساليب اإلحصائية: 
بناء عمى طبيعة الدراسة كاألىداؼ التي سعت الباحثة إلى تحقيقيا، تـ تحميؿ البيانات 

( كاستخراج النتائج كفقان لألساليب spssباستخداـ برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمـك االجتماعية )
 اإلحصائية التالية:

عمى خصائص أفراد عينة الدراسة كفقان لمبيانات التكرارات كالنسب المئكية: لمتعرؼ  75
 الديمكغرافية ألفراد عينة الدراسة5

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية: لحساب متكسطات عبارات االستبياف ككذلؾ  95
 الدرجات الكمية لمجاالت االستبياف بناء عمى استجابات أفراد عينة الدراسة5

 التساؽ الداخمي5معامؿ ارتباط بيرسكف: لحساب ا 35

 معامؿ كركنباخ ألفا: لحساب الثبات لعبارات االستبياف5 05

 (: لحساب الفركؽ اإلحصائية بيف استجابات أفراد عينة الدراسةT-Test5اختبار )ت( ) 5.

 معادلة المدل: كذلؾ لكصؼ المتكسط الحسابي لالستجابات عمى كؿ عبارة5 15

 نتائج الدراسة ومناقشتيا
سير نتائج السؤال األول الذي نص عمى: ما صعوبات تدريس عرض ومناقشة وتفأواًل: 

 مناىج العموم في المرحمة االبتدائية من وجية نظر مشرفات العموم في منطقة الباحة؟



 اسيوط جامعة – التربية لكمية يةالعمم المجمة
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 المجال األول: طرق التدريس
 (1الجدول رقم )

لعينة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد ا
 )مشرفات العموم في منطقة الباحة( حول المجال األول: طرق التدريس

 العبارة م
المتوسط  درجة االستجابة

 الحسابي
االنحراف  

 المعياري
 الترتيب

درجة 
 قميمة متوسطة  كبيرة  االستجابة

1 
ال تساعد طرق التدريس المستخدمة 
 في تنمية ميارات العممية لدى التمميذ.

 3 3 4 ك
 متوسطة 3 876. 2.10

% 40.0 30.0 30.0 

2 
طرق التدريس ال تتوافق مع المستوى 

 المعرفي لمتالميذ.
 4 2 4 ك

 متوسطة 5 943. 2.00
% 40.0 20.0 40.0 

 صعوبة تطبيق التعمم النشط. 3
 3 1 6 ك

 متوسطة 1 949. 2.30
% 60.0 10.0 30.0 

4 
لمباشر توفر استخدام طريقة التدريس ا
 الوقت والجيد.

 4 1 5 ك
 متوسطة 4 994. 2.10

% 50.0 10.0 40.0 

5 
قصر زمن الحصة لتطبيق طرق 

 تدريس فعالة.
 5 1 4 ك

 متوسطة 6 994. 1.90
% 40.0 10.0 50.0 

6 
طرق التدريس المستخدمة ال تنمي 
 قدرة التالميذ عمى التفكير العممي.

 4 0 6 ك
 متوسطة 2 1.033 2.20

% 60.0 0.0 40.0 

7 
عدم إسيام طرق التدريس في إنماء 

 روح المشاركة لدى التالميذ.
 6 0 4 ك

 متوسطة 7 1.033 1.80
% 40.0 0.0 60.0 

 متوسطة -- 732. 2.06 المتوسط العام

يتبيف أف المتكسط العاـ المجاؿ األكؿ: طرؽ التدريس مف كجية نظر مشرفات العمـك 
(، كانحراؼ 9511منطقة الباحة، جاء بدرجة استجابة )متكسطة(، كبمتكسط حسابي قدرة ) في

( )صعكبة تطبيؽ التعمـ النشط( 3(، كجاء في الترتيب األكؿ العبارة رقـ )15139معيارم )
( كبدرجة استجابة )متكسطة(، كجاء في 15909(، كانحراؼ معيارم )9531بمتكسط حسابي )
( )طرؽ التدريس المستخدمة ال تنمي قدرة التالميذ عمى التفكير 1رة رقـ )الترتيب الثاني العبا

( كبدرجة استجابة )متكسطة(، 75133(، كانحراؼ معيارم )9591العممي5( بمتكسط حسابي )
( )عدـ إسياـ طرؽ التدريس في إنماء ركح المشاركة 1كيميو في الترتيب األخير العبارة رقـ )

( كبدرجة استجابة 75133(، كانحراؼ معيارم )75.1ي )لدل التالميذ( بمتكسط حساب
( 75133-75.1)متكسطة(، بينما تراكحت االنحرافات المعيارية لعبارات المجاؿ الثاني بيف )
 كىي قيـ مرتفعة مما يدؿ عمى تبايف آراء أفراد عينة الدراسة نحك تمؾ العبارات5 



 أ/ جواىر احمد عمي الغامدي   صعوبات تدريس مناىج العموم بالمرحمة االبتدائية
 د/ فوزية خميس الغامدي  
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(، كدرجة 9511حسابي ) كيمكف تفسير مجيء المجاؿ األكؿ: طرؽ التدريس بمتكسط
استجابة )متكسطة(، إلى أف المشرفات تريف أف ىناؾ الكثير مف طرؽ التدريس التي يمكف 
استخداميا أثناء شرح المادة التعميمية قادرة عمى تنمية ميارات التالميذ بشكؿ كبير مثؿ طرؽ 

مشكمة بسبب قصكر التدريس التي تعتمد عمى النظرية البنائية كالتعمـ التعاكني، كقد تككف ال
 ميارات معممي العمـك في تكظيؼ طريقة التدريس عمى النحك المنشكد5 

 المجال الثاني: التقويم
 (2الجدول رقم )

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة 
 ي: التقويم)مشرفات العموم في منطقة الباحة(  حول المجال الثان

 العبارة م
المتوسط  درجة االستجابة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
درجة 

 قميمة متوسطة كبيرة  االستجابة

1 
عدم تنوع وسائل التقويم 

 المستخدمة في تدريس العموم .
 4 3 3 ك

 متوسطة 8 876. 1.90
% 30.0 30.0 40.0 

2 
عدم ارتباط التقويم باألىداف 

 التربوية.
 2 0 8 ك

 عالية 1 843. 2.60
% 80.0 0.0 20.0 

3 
يركز التقويم عمى قياس 
 المعمومات )المعرفة( فقط.

 4 1 5 ك
 متوسطة 4 994. 2.10

% 50.0 10.0 40.0 

4 
عدم ارتباط التقويم بالطرق 
 والوسائل واألنشطة والمحتوى.

 4 0 6 ك
 متوسطة 3 1.033 2.20

% 60.0 0.0 40.0 

5 
ضعف موائمة بين التقويم 

 وميارات التعمم.
 3 1 6 ك

 متوسطة 2 949. 2.30
% 60.0 10.0 30.0 

6 
ييتم التقويم بالجانب 

التشخيصي فقط دون الجانب 
 العالجي.

 5 0 5 ك
 متوسطة 6 1.054 2.00

% 50.0 0.0 50.0 

7 
صعوبة تحديد دور األسرة في 

 التقويم.
 6 0 4 ك

 متوسطة 9 1.033 1.80
% 40.0 0.0 60.0 

8 
يأخذ التقويم وقتًا طويال من 

 زمن الحصة.
 4 2 4 ك

 متوسطة 5 943. 2.00
% 40.0 20.0 40.0 

9 
ال تساىم نتائج التقويم في 

 تطوير وتحسين تدريس العموم.
 5 1 4 ك

 متوسطة 7 994. 1.90
% 40.0 10.0 50.0 

10 
التقويم ضعيفة وال تنمي أسئمة 

 ميارات التفكير لدى التالميذ.
 4 2 4 ك

 متوسطة 5 943. 2.00
% 40.0 20.0 40.0 

 متوسطة -- 747. 2.08 المتوسط العام
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ٌخبٍي أى الوخىسط العام الوجال الثاًً: الخقىٌن هي وجهت ًظر هشرفاث العلىم فً هٌطقت        

(، واًحراف هعٍاري 80.2خىسطت(، وبوخىسط حسابً قدرة )الباحت، جاء بدرجت اسخجابت )ه

( )عدم ارحباط الخقىٌن باألهداف الخربىٌت( 8(، وجاء فً الخرحٍب األول العبارة رقن )00.0.)

( وبدرجت اسخجابت )عالٍت(، وجاء فً 02.0.(، واًحراف هعٍاري )..80بوخىسط حسابً )

ٍي الخقىٌن وههاراث الخعلن( بوخىسط حسابً ( )ضعف هىائوت ب5الخرحٍب الثاًً العبارة رقن )

( وبدرجت اسخجابت )هخىسطت(، وٌلٍه فً الخرحٍب األخٍر 00.0.(، واًحراف هعٍاري ).800)

(، واًحراف .002( )صعىبت ححدٌد دور األسرة فً الخقىٌن( بوخىسط حسابً )0العبارة رقن )

ًحرافاث الوعٍارٌت لعباراث ( وبدرجت اسخجابت )هخىسطت(، بٌٍوا حراوحج اال00.00هعٍاري )

( وهً قٍن هرحفعت هوا ٌدل على حباٌي آراء أفراد عٌٍت الدراست .00.5-2.0الوجال الثالث بٍي )0

 ًحى حلك العباراث0

(، كدرجة استجابة .951كيمكف تفسير مجيء المجاؿ الثاني: التقكيـ بمتكسط حسابي )

تي يتـ استخداميا قد يمكف أف تسيـ في )متكسطة(، إلى المشرفات تريف أف عمميات التقكيـ ال

تشخيص نقاط القكة كنقاط الضعؼ في أداء المتعمـ كالعمؿ عمى عالج أكجو القصكر كتعزيز 

 نقاط القكة إذا ما استطاعت المعممات تكظيفيا عمى نحك سميـ5 

عرض ومناقشة وتفسير نتائج السؤال االول الذي نص عمى: ما درجة صعوبات ثانيًا: 

 اىج العموم في المرحمة االبتدائية من وجية نظر معممات العموم في منطقة الباحة؟ تدريس من



 أ/ جواىر احمد عمي الغامدي   صعوبات تدريس مناىج العموم بالمرحمة االبتدائية
 د/ فوزية خميس الغامدي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021يىليى   – عالساب العدد  – 33اجمللد  343

 رررر

 المجال األول: طرق التدريس
 (3الجدول رقم )

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
 : طرق التدريسالعينة)معممات العموم في منطقة الباحة(  حول المجال األول

 العبارة م
المتوسط  درجة االستجابة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

درجة 

 قميمة متوسطة كبيرة  االستجابة

1 

ال تساعد طرق التدريس 

المستخدمة في تنمية 

 ميارات العممية لدى التمميذ.

 3 36 158 ك

 عالية 1 446. 2.79
% 80.2 18.3 1.5 

2 
دريس ال تتوافق مع طرق الت

 المستوى المعرفي لمتالميذ.

 1 67 129 ك
 عالية 5 489. 2.65

% 65.5 34.0 .5 

3 
صعوبة تطبيق التعمم 

 النشط.

 21 39 137 ك
 عالية 7 676. 2.59

% 69.5 19.8 10.7 

4 

استخدام طريقة التدريس 

المباشر توفر الوقت 

 والجيد.

 16 42 139 ك

 ليةعا 6 632. 2.62
% 70.6 21.3 8.1 

5 
قصر زمن الحصة لتطبيق 

 طرق تدريس فعالة.

 3 37 157 ك
 عالية 2 450. 2.78

% 79.7 18.8 1.5 

6 

طرق التدريس المستخدمة 

ال تنمي قدرة التالميذ عمى 

 التفكير العممي.

 7 37 153 ك

 عالية 3 514. 2.74
% 77.7 18.8 3.6 

7 

التدريس عدم إسيام طرق 

في إنماء روح المشاركة 

 لدى التالميذ.

 9 37 151 ك

 عالية 4 542. 2.72
% 76.6 18.8 4.6 

 عالية -- 240. 2.70 المتوسط العام
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يتبيف أف المتكسط العاـ المجاؿ األكؿ: طرؽ التدريس مف كجية نظر معممات العمـك 

(، كانحراؼ 9511ط حسابي قدرة )في منطقة الباحة، جاء بدرجة استجابة )عالية(، كبمتكس

( )ال تساعد طرؽ التدريس المستخدمة 7(، كجاء في الترتيب األكؿ العبارة رقـ )15901معيارم )

( 15001(، كانحراؼ معيارم )9519في تنمية ميارات العممية لدل التمميذ( بمتكسط حسابي )

( )قصر زمف الحصة لتطبيؽ .كبدرجة استجابة )عالية(، كجاء في الترتيب الثاني العبارة رقـ )

( كبدرجة استجابة 150.1(، كانحراؼ معيارم ).951طرؽ تدريس فعالة( بمتكسط حسابي )

( )صعكبة تطبيؽ التعمـ النشط5( بمتكسط 3)عالية(، كيميو في الترتيب األخير العبارة رقـ )

حت ( كبدرجة استجابة )عالية(، بينما تراك 15111(، كانحراؼ معيارم )95.9حسابي )

( كىي قيـ منخفضة مما 15111- 15001االنحرافات المعيارية لعبارات المجاؿ الثاني بيف )

 يدؿ عمى تجانس آراء أفراد عينة الدراسة نحك تمؾ العبارات5  

(، كدرجة 9511كيمكف تفسير مجيء المجاؿ األكؿ: طرؽ التدريس بمتكسط حسابي )

طرؽ التدريس المناسبة لتدريس العمكـ استجابة )عالية(، إلى قصكر المعممات في تكظيؼ 

لمتالميذ فال تتكافؽ مع المستكم المعرفي لمتالميذ كبالتالي ال تساعد ىذه الطرؽ في تنمية 

 التحصيؿ كاالتجاه نحك مادة العمـك لمتالميذ5 



 أ/ جواىر احمد عمي الغامدي   صعوبات تدريس مناىج العموم بالمرحمة االبتدائية
 د/ فوزية خميس الغامدي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المجال الثاني: التقويم
 (4الجدول رقم )

ات المعيارية الستجابات أفراد التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف
 العينة)معممات العموم في منطقة الباحة(  حول المجال الثاني: التقويم

 العبارة م
المتوسط  درجة االستجابة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
درجة 

 قميمة متوسطة كبيرة  االستجابة

1 
عدم تنوع وسائل التقويم 
المستخدمة في تدريس 

 .العموم 

 41 33 123 ك
 عالية 10 814. 2.42

% 62.4 16.8 20.8 

2 
عدم ارتباط التقويم 
 باألىداف التربوية.

 29 35 133 ك
 عالية 1 739. 2.53

% 67.5 17.8 14.7 

3 
يركز التقويم عمى قياس 
 المعمومات )المعرفة( فقط.

 31 35 131 ك
 عالية 3 753. 2.51

% 66.5 17.8 15.7 

4 
عدم ارتباط التقويم 
بالطرق والوسائل 
 واألنشطة والمحتوى.

 30 35 132 ك
 عالية 2 746. 2.52

% 67.0 17.8 15.2 

5 
ضعف موائمة بين التقويم 

 وميارات التعمم.
 33 36 128 ك

 عالية 7 767. 2.48
% 65.0 18.3 16.8 

6 
ييتم التقويم بالجانب 
التشخيصي فقط دون 

 لعالجي.الجانب ا

 32 37 128 ك
 عالية 5 760. 2.49

% 65.0 18.8 16.2 

7 
صعوبة تحديد دور األسرة 

 في التقويم.
 32 40 125 ك

 عالية 8 760. 2.47
% 63.5 20.3 16.2 

8 
يأخذ التقويم وقتًا طويال 

 من زمن الحصة.
 32 38 127 ك

 عالية 6 760. 2.48
% 64.5 19.3 16.2 

9 
تساىم نتائج التقويم ال 

في تطوير وتحسين 
 تدريس العموم.

 37 34 126 ك
 عالية 9 792. 2.45

% 64.0 17.3 18.8 

1
0 

أسئمة التقويم ضعيفة وال 
تنمي ميارات التفكير لدى 

 التالميذ.

 31 37 129 ك
 عالية 4 753. 2.50

% 65.5 18.8 15.7 

 عالية -- 702. 2.48 المتوسط العام
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تبيف أف المتكسط العاـ المجاؿ الثاني: التقكيـ مف  كجية نظر معممات العمـك في ي
(، كانحراؼ معيارم .950منطقة الباحة، جاء بدرجة استجابة )عالية(، كبمتكسط حسابي قدرة )

( )عدـ ارتباط التقكيـ باألىداؼ التربكية( 9(، كجاء في الترتيب األكؿ العبارة رقـ )15119)
( كبدرجة استجابة )عالية(، كجاء في 15139(، كانحراؼ معيارم )95.3) بمتكسط حسابي

( )عدـ ارتباط التقكيـ بالطرؽ كالكسائؿ كاألنشطة كالمحتكل( 0الترتيب الثاني العبارة رقـ )
( كبدرجة استجابة )عالية(، كيميو في 11101(، كانحراؼ معيارم )95.9بمتكسط حسابي )

( بمتكسط 7الترتيب األخير العبارة رقـ ) ( )عدـ تنكع كسائؿ التقكيـ المستخدمة في تدريس العمـك
( كبدرجة استجابة )عالية(، بينما تراكحت 15.70(، كانحراؼ معيارم )9509حسابي )

( كىي قيـ منخفضة مما يدؿ 15.70-15139االنحرافات المعيارية لعبارات المجاؿ الثالث بيف )
 تمؾ العبارات5عمى تجانس آراء أفراد عينة الدراسة نحك 

(، كدرجة استجابة .950كيمكف تفسير مجيء المجاؿ الثاني: التقكيـ بمتكسط حسابي )
)عالية(، بأف ىناؾ بعض الصعكبات التي تكاجو المعممات في تقكيـ مادة العمـك كالتي تتمثؿ في 

التقميدية ضعؼ تكظيؼ دكر األسرة  في تنمية ميارات التالميذ التعميمية، كما أف عمميات التقكيـ 
 ال تساعد في تحسيف نتائج التالميذ 

عرض ومناقشة وتفسير نتائج السؤال الثالث الذي نص عمى: ىل تختمف استجابات ثالثًا: 
المشرفات التربويات ومعممات العموم بالنسبة لصعوبات تدريس مناىج العموم في المرحمة 

 االبتدائية؟
(، لمتعرؼ عمى اختمؼ T-test)ت(، ) كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار 

  :  بيف استجابات المشرفات التربكيات كمعممات العمـك بالنسبة لصعكبات تدريس مناىج العمـك
 (5الجدول رقم )

( لمفروق في إجابات مفردات عينة الدراسة حول صعوبات T-tsetنتائج "اختبار )ت(" )
 تدريس مناىج العموم في المرحمة االبتدائية

 عينة  تالمجاال
االنحراؼ  المتكسط العدد الدراسة

 المعيارم
قيمة )ت( 
 المحسكبة

درجات 
 الحرية

مستكل 
 الداللة

 732. 2.06 10 المشرفات 000. 205 7.056 240. 2.70 197 المعممات المجاؿ األكؿ: طرؽ التدريس
 747. 2.08 10 شرفاتالم غير داؿ 205 1.771 702. 2.48 197 المعممات المجاؿ الثاني: التقكيـ

(، بيف كؿ مف .151يتبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
المعممات كالمشرفات في صعكبات تدريس مناىج العمـك في المرحمة االبتدائية، كقد جاء ىذه 

 الفركؽ لصالح )المعممات(5 



 أ/ جواىر احمد عمي الغامدي   صعوبات تدريس مناىج العموم بالمرحمة االبتدائية
 د/ فوزية خميس الغامدي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 توصيات الدراسة: 
 توصي الدراسة باآلتي:

بية لمعممات مادة العمـك مف أجؿ استخداـ استراتيجيات تدريسية مناسبة تكفير دكرات تدري ▪
 5  لمادة العمـك

تدريب معممات العمـك بالمرحمة االبتدائية بمنطقة الباحة عمى تكظيؼ الكسائؿ التعميمية في  ▪
5  تدريس العمـك

ـك في تدريب معممات العمـك بالمرحمة االبتدائية بمنقطة الباحة عمى تكظيؼ مختبرات العم ▪
5  تدريس مادة العمـك

 مقترحات الدراسة: 
 تقترح الدراسة اآلتي:

عمؿ دراسات مستقبمية عف االحتياجات التدريبية لمعممات العمـك بمنطقة الباحة مف كجية  ▪
 نظر المعممات 5 

عمؿ دراسات مستقبمية عف فاعمية أثر استخداـ  الكاقع المعزز في تدريس العمـك عمى  ▪
 تجاه لدل تمميذات المرحمة االبتدائية في مادة العمـك بمنطقة الباحة تنمية التحصيؿ كاال



 اسيوط جامعة – التربية لكمية يةالعمم المجمة
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 المراجع:
 ، دبي ، دار القمـ 5 7ـ ( : منيج المرحمة االبتدائية ، ط7991أبكلبدة ، عبداهلل عمي )  -
(5 صعكبات تدريس مقرر العمـك في الحمقة الثانية مف التعميـ 9179الحمكد، مالؾ ) -

معمميف، مجمة جامعة البعث لمعمـك اإلنسانية ، األساسي مف كجية نظر ال
 7715 - ..، جامعة البعث، ص ص ..، ع07مج

رسالة  ىػ(5 مشكالت التدريس لدل معمـ الصؼ األكؿ االبتدائي70915الديحاف، محمد5 ) -
 115-579 ص ص 17الخميج العربي، 

 ركؽ 5، عّماف ، دار الش 7ـ ( : أساليب تدريس العمـك ، ط9117زيتكف ، عايش )  -
مشكالت تدريس مناىج العمـك المطكرة في المرحمة  ـ(91735لسعيد، سعيد محمد محمد5 )ا -

االبتدائية كمقترحات حميا مف كجية نظر معممي العمـك بمنطقة القصيـ5 
 7.15-5793 ص ص 701، ع  مصر-مجمة القراءة كالمعرفة 

الندكةالكطنية حكؿ  ـ(الصعكبات التي تكاجو عممية التطكير91115صالح، عبدالرحمف5 ) -
 تطكير التعميـ الثانكم لمصفيف  المتكسط كالثانكم 5مسقط 5سمطنة عماف 

، الرياض ،  79( : نظاـ كسياسة التعميـ في المممكة ، ط.799عبد الرحمف، سميماف ) -
 مكتبة الممؾ فيد الكطنية 5

ة 5جامعة (5 عمـ النفس التربكم 5الطبعة الثاني9111عدس، عبدالرحمف5 كقطامي، يكسؼ ) -
 االردف 

 (5 برنامج مقترح قائـ عمى المدخؿ البصرم9171المكلك، فدكل صبحي سالـ ) -
لتنمية الكعي بميارات التحميؿ لمعممي العمـك قبؿ الخدمة 5جامعة عيف 
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