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  كر وتقديرش
  

بعد الحمد والشكر هللا سبحانه وتعالى الذي منحني القدرة والعزيمة على إنجاز هذه الدراسـة،               
فإنني وبكل االحترام والتقدير أتقدم بخالص الشكر ألستاذي الفاضل الدكتور أحمد فهيم جبـر،              

إرشـاد  الذي تولى اإلشراف على هذه الرسالة، وما قدمه من جهد وتوجيه ومساعدة ومتابعة و             
  . من أجل إتمام هذه الدراسة

  
كما أتقدم بالشكر للسادة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة لتكرمهم بقراءة هذه الدراسة ومناقشتها             

  . وتمحيصها وتقديم المالحظات والمقترحات القيمة في هذه الرسالة
  

 أسـتاذي   كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أستاذي الفاضل الدكتور محسن عدس، والـى            
  .ه لي من مساعدة منذ بداية الرسالةفاضل الدكتور غسان سرحان لما قدماال
  

كما أتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في إخراج هذه الرسالة من محكمين، ومشرفين، ومعلمين،               
  .وجميع من ساهم في إتمام هذا العمل

  
  

  واهللا ولي التوفيق 
  

  
                                    الباحثة                                         

                                                                  صفاء حسن 
  

  

  

  

  ت

  



  الملخص

  
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع استخدام معلمات العلوم في المرحلـة األساسـية الـدنيا                

  .هة نظرهن في مدارس القدسهن من وجللعروض العملية، والصعوبات التي تواج
  

م، حيث تكـون    2009/2010وتم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي           
مجتمع الدراسة من جميع معلمات العلوم اللواتي يدرسن مادة العلوم من الصف األول وحتـى               

) 332(هن  الرابع األساسي، في المدارس الحكومية والخاصة في مدينة القدس، والبـالغ عـدد            
  . معلمة) 166(معلمة، واختيرت عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية، حيث تكونت من 

من صدقها وثباتها، حيـث      كأداة لدراستها بعد التأكد      استبانهولجمع البيانات استخدمت الباحثة     
مرحلـة  تألفت االستبانه من جزأين، الجزء األول لمعرفة واقع استخدام معلمات العلوم فـي ال             

مـن   فقرة،  وأما الجزء األخر    ) 26(األساسية الدنيا للعروض العملية، حيث كان يشتمل على         
االستبانه استخدم لمعرفة أهم الصعوبات التي تواجه معلمات العلوم عند اسـتخدام العـروض              

    .فقرة) 26(العملية، حيث كان يشتمل على 
لمتوسطات الحسابية، والنسب المئويـة،     استخدمت الباحثة أساليب إحصائية تمثلت باستخراج ا      

 Cronbach( ومعامـل كرونبـاخ ألفـا     ومعامل ارتباط بيرسـون واالنحرافات المعيارية،

Alpha(    ت"، واستخدام اختبار) "t-test(     األحـادي، وبعـد معالجـة      ، واختبار تحليل التباين
  : البيانات، أظهرت الدراسة النتائج اآلتية

علوم في المرحلة األساسية الدنيا للعروض العملية كـان بدرجـة           ن واقع استخدام معلمات ال    أ
عدم وجود فروق   وأظهرت النتائج أيضاً    %). 79.76(كبيرة، حيث بلغت النسبة المئوية الكلية       

في متوسطات واقع اسـتخدام معلمـات   ) α ≤ 0.05( ةداللة إحصائية عند مستوى الداللذات 
وض العملية في مدارس القدس تعزى لمتغير سـنوات         العلوم في المرحلة األساسية الدنيا للعر     

   .الخبرة، والمؤهل العلمي، والجهة المشرفة على المدرسة
أن الصعوبات التي تواجه معلمات العلوم عند استخدام العروض العملية          إلى  وأظهرت النتائج   

كل في المرحلة األساسية الدنيا من وجهة نظرهن في مدارس القدس كانت بدرجة متوسطة بش             
    %).61.47( حيث بلغت النسبة المئوية الكلية ،عام
  

                     
  ث



عدم وجود فني مختبر يساعد المعلـم       وأظهرت النتائج أن هناك صعوبات بدرجة كبيرة وهي         
وتركيز نظام االمتحانات علـى      واكتظاظ المقررات بالمعلومات،   للتحضير للعروض العملية،  

وأظهـرت  . يةوارتفاع نصاب المعلم من الحصص األسبوع       والحفظ، المعرفة المتعلقة بالتذكر  
فـي  ) α ≤ 0.05 (داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة  عدم وجود فروق ذات النتائج أيضاً 
الصعوبات التي تواجه معلمات العلوم عند استخدام العروض العملية مـن وجهـة              متوسطات

وجود فروق ذات   و. ، والمؤهل العلمي   سنوات الخبرة  نظرهن في مدارس القدس تعزى لمتغير     
الصعوبات التي تواجه معلمات  في متوسطات) α ≤ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

العلوم عند استخدام العروض العملية من وجهة نظرهن في مدارس القـدس تعـزى لمتغيـر                
  .  لصالح المدارس الحكوميةالجهة المشرفة على المدرسة

 
يبية لمعلمات العلـوم  عقد دورات تدر  ، بـضرورة    وفي ضوء هذه النتائج أوصت الباحثة     

وتدريبهن على استخدام العروض العملية بـشكل كبيـر         ،  ورهاوحثهن على حض  
 وتخفيف العبء التدريسي لمعلمات العلوم حتـى        ،وزيادة استخدامها في التدريس   

ديهن للتحـضير، وتـوفير     يتسنى لهن استخدام العروض العملية، وتوفير الوقت ل       
  .  األجهزة واألدوات والمواد الالزمة للتدريس

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ج



Abstract 
  

This study aims at identify the reality of the elementary science teachers’ 
use of demonstrations and the difficulties they face from their own 
perspective in Jerusalem schools.                                                                                      
This study was carried out during the second semester of the scholastic 
year 2009/2010 where the study population consisted of all science 
teachers who teach Science subject from  first grade to the fourth grade in 
both governmental and private schools in the city of  Jerusalem; the total 
number of school teachers was (332). The study sample was selected 
according to the random stratified method, and it consisted of (166) 
school teachers. As for data collection, the researcher used the 
questionnaire as the  study tool following a verification of its validity and 
reliability. The questionnaire was divided into two sections; the first 
section was intended to identify the reality of the elementary science 
teachers’ use of demonstrations; it included (26) paragraphs. As for the 
second section of the questionnaire, its purpose was to identify the most 
important difficulties that face science teachers when they use 
demonstrations in teaching. It consisted of (26) paragraphs too                            
  
 The researcher use statistical methods like means, percentiles, standard 
deviations, Pearson correlation, Cronbach Alpha, t-test and one way 
ANOVA test. Following data processing, the study revealed the 
following outcomes:                                                                                                                  
The reality of the elementary science teachers’ use of demonstrations was 
at a high degree where the total percentage was (79.76%). The results 
also indicated that there were not any significant statistical differences at 
the level of (α ≤ 0.05) in the means of the reality of the elementary 
science teachers’ use of demonstrations in Jerusalem schools related to 
years of experience, scientific qualification and supervising authority 
variables.  
The results also showed that the degree of difficulties that face the 
elementary science teachers’ use of demonstrations from their own 
perspective in Jerusalem schools was average in general where the total 
percentage was (61.47%). The results have shown that there are 
difficulties at a very large level due to the lack of lab assistants who help 
the teachers in their demonstrations beside the swelling of curriculum 
with information, concentration of the system of exams on knowledge 
that is related to memorization and rot learning and an increase in the 
teachers’ weekly teaching loads.  

 ح



The results also indicated that there were not any significant statistical 
differences at the level of (α ≤ 0.05) in the means of the difficulties 
facing science teachers when they use demonstrations from their own 
perspective in Jerusalem schools related to years of experience and 
scientific qualification variables. The results also showed that there are 
no significant statistical differences at the level of (α ≤ 0.05) in the means 
of the difficulties facing science teachers when they use demonstrations 
from their own perspective in Jerusalem schools due to the school 
supervising authority in favor of governmental schools.  
 
      In light of these outcomes, the researcher recommended the need to 
hold training courses for science teachers and to encourage them to 
attend such courses so as to train them on the intensive use of 
demonstrations in their classroom instruction. The study also 
recommends that the science teachers' school load be reduced in order to 
allow them use demonstrations and have enough time for preparation. 
Also equipment, tools and necessary teaching materials have to be 
available .                                                                                                      
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خ
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  خلفية الدراسة وأهميتها

  

 : المقدمة 1.1.1

  
منذ ذلك الحين وحتى اليوم كان وما       و ، البسيطة  منذ وجوده على هذه    اإلنسانبدأت التربية مع    

تعـد التربيـة مـن الـدعامات        .  واقتصادية مستمرة  ، واجتماعية ،يزال يواجه تغيرات ثقافية   
 تهدف   ومستمرة األساسية لتطور المجتمع نحو حياة أفضل، فالتربية عملية مخططة ومقصودة         

 في سلوك المتعلم وتفكيره ووجدانـه،       )تربوياً واجتماعياً (إلى إحداث تغييرات إيجابية مرغوبة      
. حيث ال تتوقف عند حد معين، وال تنتهي بانتهاء المتعلم من المدرسة، بل تستمر مدى الحياة               

المتعلمون الذين يعـدون لـه      ، ولغٍد ينتمي إلية األفراد      نبغي أن تكون جواز سفرنا    التربية ي لذا  
  . اليوم
 مستقالً واعياً، ناقداً، مقوماً، مهتماً، ذا حساسية،         بحاجة إلى تربية علمية تصنع فرداً       اليوم نحن

مسؤوالً اجتماعياً، مبادراً، غير مترهل، ذا تخيل وخيال واسـع، لمواجهـة القـرن الحـادي                
والعشرين بمتطلباته وتحدياته المستقبلية االقتـصادية واالجتماعيـة والديمقراطيـة والثقافيـة            

  ).2004زيتون،(ي عملية مستمرة ومتطورة التربية العلمية ه، مؤمناً أن والسياسية
  

 والحاسـبات   ، والطاقـة  ، والفـضاء  ، واالتـصاالت  ،د تدريس العلوم في عصر العلـم      هويش
 وتطـورا    وجراحة الجينات، عالمياً وعربياً، اهتمامـاً كبيـراً        ،يةث والهندسة الورا  ،االلكترونية

 زيتون،( . العلمي والتقني  العصر ومتطلبات   مواكبة خصائص مستمراً حتى يتسنى لجميع األمم      
الن التطور العلمي أصبح مثار اهتمام كبير لدى جميع األمم، ويرجع السبب في ذلك              ) 2004

 ،إلى ما يقدمه العلم من إمكانات تساعد اإلنسان على تطوير حياته االجتماعيـة واالقتـصادية              
  ).2001نشوان،( فأهمية العلم اليوم غنية عن البيان

  
ي التربية العلمية على أن التعليم بوجه عام، وتدريس العلوم بشكل خـاص،       ويؤكد التربويون ف  

معرفيـاً،  (ليس مجرد نقل المعرفة العلمية إلى الطالب، بل هو عملية تعنـى بنمـو الطالـب                 
  ).2004زيتون،( وبتكامل شخصيته من مختلف جوانبها) ةووجدانياً، ونفس حركي
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 يحفظـون    كيـف  ليم الطلبة كيـف يفكـرون، ال      المهمة األساسية في تدريس العلوم هي تع      و
، أو توظيفها فـي     وإدراكهاج الدراسية عن ظهر قلب دون فهمها،         والمناه ، والكتب ،المقررات

يعد معلم العلوم هو المفتاح الرئيسي لتحقيق ذلك، وبالتالي تحقيق األهداف والغايـات             و. الحياة
 في تحديد نوعية التعلـيم      اً ومهم اً بارز اًدور لهكما  ،  )2004زيتون،( التربوية لتدريس العلوم  

لمـا لـه     وتحديد نوعية حياة األمة،      ،ل والمتميز في بناء جيل المستقبل     اعواتجاهاته ودوره الف  
الدراسـية  المباشرة في تحقيق األهداف      يته في العملية التعليمية، لمسؤول    اً وحاسم اً أساسي اًدور
ملية التدريس في إحداث التعلم وتيسره يتوقـف         نجاح ع  عدي مراحل الدراسة المختلفة، كما ي     ف

إن معرفة وبكفايات تعليمية متنوعة،      وال ، مسلحاً بالعلم  ،معد إعداداً متميزاً  الكفء  المعلم  العلى  
مهام وادوار المعلم لم تعد مقتصرة على مجرد إيصال الحقائق والمعلومات والمفـاهيم إلـى               

 ، كـالثورة العلميـة    ،تطورات المستمرة والسريعة   بل اتسعت هذه األدوار لتواجه ال      ،المتعلمين
 المعرفي وظهور التقنيات التربوية الجديدة فـي ميـادين األهـداف            ، والتضخم والتكنولوجية

  ). 2003الفتالوي، ( والمناهج وطرائق التدريس 
  

 ما لم   ،ال تحقق أهدافها   امج والنشاطات العلمية المدرسية،   أحسن المناهج والكتب والبر   إن توفر   
 واستخدام وسيلته، معوضاً    ،ه وأسلوب تعليم  ،يكن معلم العلوم متميزاً ملهماً في طريقة تدريسه       

  المادية والفنية  واإلمكاناتأي نقص أو تقصير محتمل في المناهج والكتب والبرامج المدرسية           
   ). 2004زيتون،(األخرى 

  
 التـي   لتدريس وتقنياتـه  ق ا ائ عددا كافيا من طر    ونيووقد طور علماء النفس المعرفي والترب     

اسـتخدامها  حيث طرحت أمام معلمي العلوم       ،منها طريقة العروض العملية    ،تعلم العلوم تسهل  
 اختيار الطرق األفضل والتقنيات األكثر نجاعـة حـسب طبيعـة المواقـف              بإمكانهمتبين أن   

  .التعليمية تبعا لمعايير ومحطات خاصة بتلك المواقف
  

 يمتد إلى تاريخ طويل في التعليم حيث بدأ منذ وجـود اإلنـسان              إن استخدام العروض العملية   
ـ             وسـلم  لى اهللا عليـه على وجه األرض، ومنذ أن هبط الوحي على الرسول الكريم محمد ص

ب اإللهي فـي    استمده من األسلو  حيث  نهج الذي اتخذه واضحاً وعظيماً      مبأعظم رسالة كان ال   
ع وحواس أخرى في تبصره بقدرة الخـالق         الحواس المختلفة من بصر وسم     الدعوة، إذ اعتمد  

  :قوله تعالىوعظمته وهو ما جاءت به اآليات القرآنية الكريمة في 
    ]36اإلسراء، [    .)وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال(
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ومن هنا انطلق المفكرون العرب باالعتماد على هذا األسلوب أساسا في التعلـيم وفـي نقـل                 

فأكدوا ) م1166(واإلدريسي  ) م1039( وابن الهيثم   ) م932(األفكار والمعارف ومنهم الرازي     
الفـتالوي،  (. على أهمية المشاهدة والتجريب لتوصيل األفكار والمعلومـات بـشكل حـسي           

وما جاء في القران الكريم من قصة هابيل وقابيل خير دليل على اكتساب اإلنـسان               ). 2003
الفـتالوي،  . (لخبرته من محيطه عن طريق الرؤية أو المشاهدة مقلداً أو محاكياً لمـا يـراه              

2003 .(  
              

ة األكثر استعماالُ فـي  الطريق: لية، كما ذكرت في األدب التربويوتعتبر طريقة العروض العم 
المواقف التعليمية التعلمية، وهي الطريقة الرئيسة التي تستخدم في مـستويات االستكـشاف،             

  . واإلعداد، وهي تساعد المعلم على أن يصف تفاصيل العمليات المتنوعة خطوة بخطوة
  

ـ         ) 1999،في قوش (وأكد األغا المذكور     ة على أن العروض العملية تعمل على إكـساب الطلب
المعارف المتنوعة، وتنمية االتجاهات العلمية، وزيادة فاعلية التعلم من خالل إثـارة اهتمـام              

، والحفاظ على انتباههم، كما تستخدم في تقريب األفكار وتدعيمها، وتفنيـد             وميولهم المتعلمين
 وأكدت كثير من الدراسات التـي أجريـت علـى            . والدعوة إلى التفكير والمناقشة    المقوالت،

لمعرفيـة  ملية في رفع مستوى تحصيل الطلبة، وفي تحقيـق األهـداف ا           مية العروض الع  أه
  .والوجدانية والنفس حركية

  
 ما زال هناك مشكالت تؤثر على تـدريس العلـوم فـي    ل هذا االهتمام و التطور كله،  ومع ك 

مخصصة  ذلك إلى نقص اإلمكانات المالية ال       منها نقص المواد المخبرية، ويعود     الدول العربية، 
ى الدول العربية في مجملها ال تنفق المبالغ الالزمة لتحـسين مـستو           ونرى  . للتعليم بوجه عام  

تعد هذه الدراسة من الدراسات القليلـة       لذا  .  بشكل خاص   األساسي  بشكل عام، والتعليم   التعليم
 ، والصعوبات التي تواجه المعلمـات     في فلسطين التي تناولت واقع استخدام العروض العملية       

أهمية دراسة واقع استخدام معلمات العلوم في المرحلة        تعود    ، لذا   في العملية التعليمية التعلمية   
ها من وجهة نظرهن في مـدارس       واجهنللعروض العملية، والصعوبات التي ي    األساسية الدنيا   

   . القدس، لما لها الدور الفاعل لتحسين أداء المربيين من معلمات ومعلمين في تدريس العلوم
 أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة صانعو القرار في وزارة التربيـة والتعلـيم،               ةوتأمل الباحث 

  . والمعلمين والموجهين التربويين


