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ملخص :

وطرق  وال�سحة  العلوم  ملقرري  االأكادميي  التح�سيل  معوقات  حتديد  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
تدري�سها )1(، )2( بجامعة القد�س املفتوحة، واإىل معرفة عالقتها باجتاهات الدار�سني نحو تعلم 
العلوم وتعليمها، ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث ببناء اأداتي الدرا�سة: ا�ستبانة حتديد معوقات 
عينة  على  االأداتان  وطبقت  وتعليمها،  العلوم  تعلم  نحو  االجتاه  ومقيا�س  االأكادميي،  التح�سيل 
الدرا�سة املكونة من )119( دار�سًا ودار�سًة، وا�ستخدم الباحث االأ�ساليب االإح�سائية االآتية يف حتليل 
بري�سون،  ارتباط  ومعامل  )ت(،  واختبار  املعياري،  واالنحراف  احل�سابي،  املتو�سط  البيانات: 

واختبار )ف(. 
ك�سفت نتائج الدرا�سة عن وجود معوقات للتح�سيل االأكادميي بن�سبة عالية لدى اجلن�سني 
الذكور واالإناث، ولدى التخ�س�سني العلمي واالأدبي من الدار�سني، كما بينت النتائج وجود اجتاه 
اإيجابي نحو تعلم العلوم وتعليمها لدى اأفراد العينة، ووجود اجتاه �سلبي نحو البيئة الدرا�سية، كما 
بينت وجود عالقة ارتباطية �سالبة بني معوقات التح�سيل االأكادميي، وبني االجتاه نحو العلوم 

وتعليمها. كما تقدمت الدرا�سة مبجموعة من التو�سيات. 
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Abstract:

The current study aimed at determining the obstacles of academic 
achievement  for the two courses of Health & Science and  their  Methodologies 
1 and 2 courses at Al Quds Open University. It also aimed at identifying Teaching 
their relation to students’ attitudes toward learning and teaching science. To 
achieve this goal, the researcher prepared two study tools: a questionnaire 
for determining the achievement obstacles and an attitude measure towards 
learning and teaching sciences. These tools  were conducted on a sample of 
(119) students from both sexes. The following statistical methods were used 
in analyzing data: the mean.، standard deviation، T -  test، Person correlation 
coefficient، and F -  test. 

The study results showed that there are obstacles of high level among 
the two sexes irrespective of the Tawjihi Stream (scientific & literary). They 
also showed that there is a positive attitude toward learning and teaching 
sciences among sample members، and a negative attitude toward, the study 
environment، also there is a correlation between the achievement obstacles 
and the attitude toward, learning and teaching sciences. In the end of the 
study, the researcher presented a number of recommendations.           
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مقدمة: 
ُيعّد التعليم من اأهم ا�ستثمارات املجتمعات وال�سعوب املتقدمة التي ت�سعى دومًا للنهو�س 
ي�ستثمر  حيث  وتطورها.  و�سيادتها  ا�ستقالليتها  لها  يحقق  مبا  الب�رشية،  واإمكاناتها  بطاقاتها 
التعليم مورداً من اأهم موارد املجتمع، اأال وهو قدرات اأفراده وطاقاتهم الذهنية لتحقيق اأكرب عائد 
التعليمية  املوؤ�س�سات  راأ�س  على  اجلامعات  كانت  وملا  كافًة.  املجاالت  يف  ال�ساملة  التنمية  من 
ة اإىل درا�سة  املنوطة باإعداد الكوادر الفنية املتخ�س�سة يف �ستى املجاالت، فاإن هناك حاجة ما�سَّ
املعوقات التي تواجه هذه الكوادر النا�سئة خالل �سنوات الدرا�سة اجلامعية، حتى يح�سن اإعدادها 

ل�سوق العمل ومتطلباته. 
ويعد النجاح االأكادميي للطالب اجلامعي هدفًا من اأهداف اجلامعة. فارتفاع ن�سبة ما خرجت 
من الطلبة اإىل ما اأدخلت منهم يعد اأحد مقايي�س الكفاية الداخلية للجامعة )�سلبي، 1996: 230(. ومبا 
للدار�سني  االأكادميي والفني اجليد  االإعداد  االأداء على  اأحد موؤ�رشات  االأكادميي يعد  التح�سيل  اأن 
مفاهيم  فيه  اأ�سبحت  الذي  الوقت  اأمراً �رشوريًا يف  اأ�سبحت  معوقاته  درا�سة  فاإن  اجلامعة،  يف 
�سمان اجلودة من اأبرز االأفكار الرتبوية التي تفر�س نف�سها على الفكر الرتبوي املعا�رش، واإذا كان 
القائمون على دوائر اجلودة يف اجلامعات واملوؤ�س�سات الرتبوية قد حددوا معايري للجودة، يقا�س 

ات التعليمية املوكلة اإليهم م�ستقباًل،  بها مدى متكن الدار�سني من املهمَّ

فاإن ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه الآن: هل و�سل الدار�سون اإىل معايري اجلودة يف حت�سيلهم 
للمقررات الدرا�سية املقررة عليهم؟. 

اإن االإجابة عن هذا ال�سوؤال حتتم علينا النظر اإىل نواجت التح�سيل االأكادميي نظرة حتليلية، 
معوقات  حتديد  ميكن  العوامل  هذه  ومبعرفة  بها،  وترتبط  فيها  توؤثر  عديدة  عوامل  توجد  حيث 
التح�سيل، وبالتايل درا�سة الطرق واالأ�ساليب املنا�سبة لتفادي املعوقات، والو�سول بالتح�سيل 

االأكادميي اإىل م�ستويات اجلودة. 
القد�س  بجامعة  الرتبية  برنامج  يف  للدار�سني  النهائية  االختبارات  لنتائج  املتفح�س  اإن 
املفتوحة، يالحظ تدين م�ستوى حت�سيلهم يف مقرري: العلوم وال�سحة وطرق تدري�سها )1( و )2(. 
االبتدائي،  التعليم  تخ�س�س  من  املقررين  هذين  لدار�سي  النهائية  االختبارات  نتائج  وبتحليل 
والبالغ عددهم )1741( دار�سًا ودار�سًة على مدى اأربعة ف�سول درا�سية خالل العامني 2005 و 2006م، 
لوحظ اأن متو�سط معدالتهم انح�رش بني ما بني )56.82 – 65.16( ، ويدل هذا على مدى االنخفا�س 
انعك�س  اآثار هذه امل�سكلة  اأن  االأكادميي لهذين املقررين. والواقع  التح�سيل  الوا�سح يف م�ستوى 
العملية، والتي متثلت يف �سكوى امل�رشفني عليهم من  الرتبية  اأثناء فرتة  الدار�سني يف  اأداء  على 
ح�س�س  من  يتهربون  الدار�سني  جعل  الذي  االأمر  لديهم،  وامل�سلكية  االأكادميية  الكفايات  �سعف 

العلوم اأثناء زيارة امل�رشفني لهم يف املدار�س امل�سيفة )التي يتدربون فيها(. 
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وهناك العديد من الدرا�سات العربية واالأجنبية التي تناولت معوقات التح�سيل االأكادميي 
 ،)1995 )اإ�سماعيل،  ودرا�سة   ،)1994 ناهية،  )اأبو  درا�سة  مثل  الرتبية  بكليات  اجلامعية  والدرا�سة 
، ودرا�سة )ن�سوان، 2000(، ودرا�سة )عبد احلميد، 2003(، ودرا�سة )حماد   )Coll، 1995( ودرا�سة ك�ول 
وجود  اإىل  الدرا�سات  هذه  جميع  اأ�سارت  حيث   .)2006 )العي�سوي،  درا�سة  و   ،)2003 واجلرجاوي، 

معوقات وم�سكالت يعاين منها الدار�سني يف اأثناء درا�ستهم اجلامعية. 
ويعزى اهتمامنا بدرا�سة االجتاه نحو تعلم العلوم وتعليمها لدى الدار�سني ملقرري العلوم 
وال�سحة وطرق تدري�سها )1( و )2( اإىل اأنهم جميعًا من تخ�س�س التعليم االبتدائي، ومن االإح�ساءات 
املتوافرة مبنطقة خان يون�س التعليمية وجدنا اأنهم ميثلون )%61.2( من الدار�سني �سمن برنامج 
ن�سبة  وهي  اجلامعة،  برامج  جميع  يف  الدار�سني  عدد  من   )39.6%( وميثلون  باجلامعة،  الرتبية 
يجب االهتمام بها، وبخا�سة اأنه �سيقع على كاهلهم م�ستقبل االأجيال القادمة يف مرحلة التعليم 

االأ�سا�سي الدنيا. 
جتاه  الدار�سني  اجتاهات  تناولت  التي  واالأجنبية  العربية  الدرا�سات  من  العديد  وهناك 
ودرا�سة   ،  )Adebayo، 1991( اأديبايو  درا�سة  منها:  باجلامعات  الرتبية  بربامج  وتعلمهم  تعليمهم 
اإ�سماعيل )1995(، ودرا�سة �ساندرز وموري�سون )Sanders، & Morrison، 2001( ، ودرا�سة هوجن واآخرون 

 )Hong; Ridzuan & Kuek، 2003(

الدار�سني وت�سوراتهم حول مناهجهم  اآراء  اأن  التدري�س على  املناهج وطرق  ويتفق خرباء 
الدرا�سية واجتاهاتهم نحوها، يجب اأن يعطى درجة كبرية من االهتمام باعتبارهم امل�ستفيدين 
من حدوث اأي تطوير يف تلك املناهج، ومن ثم يجب اأال نغفل اآراءهم عند اإجراء اأية عملية لتقومي 
التعليمية  العملية  جناعة  مبدى  يت�سل  فيما  اأهمية  من  االآراء  لتلك  ملا  وتعليمها؛  املناهج  تعلم 

اإيجابا و�سلبًا )اإ�سماعيل، 1995: 72(. 
 ومن هذا املنطلق حتاول الدرا�سة احلالية التعرف اإىل اآراء الدار�سني، من تخ�س�س التعليم 
العلوم  ملقرري  االأكادميي  التح�سيل  ملعوقات  وت�سوراتهم  املفتوحة،  القد�س  بجامعة  االبتدائي 
وال�سحة وطرق تدري�سها )1( و )2(، واجتاهاتهم نحو تعلم العلوم وتعليمها؛ حتى ميكن ت�سخي�سها، 
الدرا�سة  م�سكلة  منه  نبعت  الذي  االأمر  لها،  املنا�سبة  احللول  واق��رتاح  اأ�سبابها،  على  والوقوف 

احلالية. 
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مشكلة الدراسة: 
تتحدد م�سكلة الدرا�سة يف ال�سوؤال الرئي�س االآتي: 

ما معوقات التح�سيل الأكادميي ملقرري العلوم وال�سحة وطرق تدري�سها )1( و )2( 
التعليم  تخ�س�س  من  الدار�سني  باجتاهات  ذلك  عالقة  وما  املفتوحة؟  القد�س  بجامعة 

البتدائي يف جامعة القد�س املفتوحة نحو تعلم العلوم وتعليمها؟ 
ويتفرع من هذا ال�سوؤال الت�ساوؤالت الفرعية االآتية: 

 ) 1 .2( و   )1( تدري�سها  وطرق  وال�سحة  العلوم  ملقرري  االأكادميي  التح�سيل  م�ستوى  ما 
بجامعة القد�س املفتوحة؟ 

( و  ما ترتيب معوقات التح�سيل االأكادميي ملقرري العلوم وال�سحة وطرق تدري�سها )1. 2
)2( بجامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر الدار�سني؟ 

( بجامعة القد�س  ما اجتاهات الدار�سني ملقرري العلوم وال�سحة وطرق تدري�سها )1( و )2. 3
املفتوحة نحو تعلم العلوم وتعليمها؟ 

هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطات اجتاهات الدار�سني بجامعة القد�س  4 .
املفتوحة نحو املحتوى النظري ملقرري العلوم وال�سحة وطرق تدري�سها )1( و )2( وبني 

متو�سطات اجتاهاتهم نحو املحتوى العملي؟ 
هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطات اجتاهات الدار�سني ملقرري العلوم  5 .
وال�سحة وطرق تدري�سها )1( و )2( بجامعة القد�س املفتوحة نحو تعلم العلوم وتعليمها 

تعزى ملتغري اجلن�س )دار�سون، دار�سات( ؟ 
هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطات اجتاهات الدار�سني ملقرري العلوم  6 .
وال�سحة وطرق تدري�سها )1( و )2( بجامعة القد�س املفتوحة نحو تعلم العلوم وتعليمها 

تعزى ملتغري التخ�س�س بالثانوية العامة )علمي، اأدبي( ؟ 
التح�سيل  مبعوقات  الدار�سني  تاأثر  م�ستوى  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل  7 .
اجلن�س  ملتغري  تعزى   )2( و   )1( تدري�سها  وطرق  وال�سحة  العلوم  ملقرري  االأكادميي 

)طالب، طالبات( ؟ 
التح�سيل  مبعوقات  الدار�سني  تاأثر  مدى  يف  اإح�سائية  دالل��ة  ذات  ف��روق  توجد  هل  8 .
االأكادميي ملقرري العلوم وال�سحة وطرق تدري�سها )1( و )2( تعزى ملتغري التخ�س�س 

بالثانوية العامة )علمي، اأدبي( ؟ 
العلوم  االأكادميي ملقرري  التح�سيل  الدار�سني مبعوقات  تاأثر  م�ستوى  العالقة بني  ما  9 .
وال�سحة وطرق تدري�سها )1( و )2( وبني متو�سطات اجتاهات الدار�سني نحو تعلم العلوم 

وتعليمها؟ 
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فرضيات الدراسة: 
ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطات اجتاهات الدار�سني بجامعة القد�س  1 .

و   )2( و   )1( تدري�سها  وطرق  وال�سحة  العلوم  ملقرري  النظري  اجلانب  نحو  املفتوحة 
متو�سطات اجتاهاتهم نحو اجلانب العملي. 

. 2 ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطات اجتاهات الدار�سني ملقرري العلوم 

وال�سحة وطرق تدري�سها )1( و )2( بجامعة القد�س املفتوحة نحو تعلم العلوم وتعليمها 
تعزى ملتغري اجلن�س )طالب، طالبات(. 

ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطات اجتاهات الدار�سني ملقرري العلوم  3 .

وال�سحة وطرق تدري�سها )1( و )2( بجامعة القد�س املفتوحة نحو تعلم العلوم وتعليمها 
تعزى ملتغري التخ�س�س بالثانوية العامة )علمي، اأدبي(. 

التح�سيل  مبعوقات  الدار�سني  تاأثر  م�ستوى  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  4 .

اجلن�س  ملتغري  تعزى   )2( و   )1( تدري�سها  وطرق  وال�سحة  العلوم  ملقرري  االأكادميي 
)طالب، طالبات(. 

التح�سيل  مبعوقات  الدار�سني  تاأثر  م�ستوى  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  5 .

االأكادميي ملقرري العلوم وال�سحة وطرق تدري�سها )1( و )2( تعزى ملتغري التخ�س�س 
بالثانوية العامة )علمي، اأدبي(. 

ال توجد عالقة ارتباطية دالة اإح�سائيًا بني م�ستوى تاأثر الدار�سني مبعوقات التح�سيل  6 .

االأكادميي ملقرري العلوم وال�سحة وطرق تدري�سها )1( و )2( وبني متو�سطات اجتاهاتهم 
نحو تعلم العلوم وتعليمها. 

أهداف الدراسة: 
تهدف الدرا�سة احلالية اإىل: 

 ) حتديد معوقات التح�سيل االأكادميي ملقرري العلوم وال�سحة وطرق تدري�سها )1( و )2. 1
بجامعة القد�س املفتوحة. 

( بجامعة  حتديد اجتاهات الدار�سني ملقرري العلوم وال�سحة وطرق تدري�سها )1( و )2. 2
القد�س املفتوحة نحو تعلم العلوم وتعليمها. 

حتديد الفروق بني اجتاهات الدار�سني بجامعة القد�س املفتوحة نحو املحتوى النظري  3 .

ملقرري العلوم وال�سحة وطرق تدري�سها )1( و )2( واجتاهاتهم نحو املحتوى العملي. 
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التاأثر مبعوقات التح�سيل االأكادميي بني  الفروق يف االجتاهات، ويف م�ستوى  حتديد  4 .

اجلن�سني من الدار�سني ملقرري العلوم وال�سحة وطرق تدري�سها )1( و )2( بجامعة القد�س 
املفتوحة نحو تعلم العلوم وتعليمها. 

التاأثر مبعوقات التح�سيل االأكادميي بني  الفروق يف االجتاهات، ويف م�ستوى  حتديد  5 .

تدري�سها  وال�سحة وطرق  العلوم  والعلمي( ملقرري  االأدبي  التخ�س�سني  الدار�سني )من 
)1( و )2( بجامعة القد�س املفتوحة نحو تعلم العلوم وتعليمها. 

التح�سيل  الدار�سني مبعوقات  تاأثر  العالقة بني م�ستوى  اإىل دليل علمي حول  التو�سل  6 .

متو�سطات  وبني   ،  )2( و   )1( تدري�سها  وط��رق  وال�سحة  العلوم  ملقرري  االأك��ادمي��ي 
اجتاهاتهم نحو تعلم العلوم وتعليمها. 

أهمية الدراسة: 
بجامعة  الرتبية  برنامج  عن  امل�سوؤولني  اأنظار  توجيه  يف  احلالية  الدرا�سة  تفيد  اأن  ميكن 
القد�س املفتوحة اإىل معوقات التح�سيل االأكادميي ملقرري العلوم وال�سحة وطرق تدري�سها )1( و 
)2( ، وتزويدهم باملعلومات والتو�سيات الالزمة الإ�سباع متطلبات الدار�سني، والهادفة اإىل حت�سني 
اجتاهاتهم نحو تعلم العلوم وتعليمها. كما ميكن اأن تفيد الباحثني يف توفري مقيا�س الجتاهات 

الدار�سني نحو تعلم العلوم وتعليمها. 

حدود الدراسة: 
الرتبية  برنامج  يف  االبتدائية  الرتبية  تخ�س�س  دار�سي  على  احلالية  الدرا�سة  اقت�رشت 
بجامعة القد�س املفتوحة ) منطقة رفح التعليمية، ومنطقة خان يون�س التعليمية، ومنطقة الو�سطى 
الثاين من  الدرا�سي  الف�سل  التعليمية )خالل  ال�سمال  التعليمية، ومنطقة  التعليمية، ومنطقة غزة 

العام 2006 – 2007 م(. 

مصطلحات الدراسة: 
ا�ستيعاب  ( باأنه تعبري عن مدى  • 	47 اللقاين واجلمل )1996:  التح�سيل االأكادميي: يعرفه 
الطالب ملا تعلموه من خربات معينة يف مقررات درا�سية، ويقا�س بالدرجة التي يح�سل 

عليها الطالب يف االختبارات التح�سيلية املعدة لهذا الغر�س. 
وامل�سكالت  ال�سعوبات  باأنها  اإجرائيًا  الباحث  يعرفها  االأكادميي:  التح�سيل  •معوقات  	
التي تواجه دار�سي مقرري العلوم وال�سحة وطرق تدري�سها )1( و )2( بجامعة القد�س 
املفتوحة، واملرتبطة باملحتويني النظري والعملي من املقرر الدرا�سي، واأ�ساليب التقومي 

امل�ستخدمة، وامل�رشف االأكادميي، والدار�س، والبيئة الدرا�سية. 
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 • مقرر العلوم وال�سحة وطرق تدري�سها )1(: وزنه الن�سبي )3( �ساعات معتمدة )3 نظري  - 	
3 عملي( يتكون من خم�س وحدات هي: طبيعة العلم وانعكا�س ذلك على اأ�ساليب تدري�سه، 
االأر�س وتغريها  وبنية  الطاقة وحتوالتها،  واأ�سكال  الدقائق،  املادة ونظرية  وخوا�س 
لتالئم احلياة ‘ والطق�س وكيفية التنبوؤ به والف�ساء والكون. ويخ�س�س له لقاء درا�سي 
واحد مدته �ساعة ون�سف اأ�سبوعيًا، ويخ�س�س %30 من العالمة الكلية للجانب العملي 

)دليل جامعة القد�س املفتوحة، 2003: 124(. 
• نظري   مقرر العلوم وال�سحة وطرق تدري�سها )2(: وزنه الن�سبي )3( �ساعات معتمدة )3	
– 3 عملي( يتكون من خم�س وحدات هي: منهاج العلوم يف املرحلة االبتدائية واأ�ساليب 
احلية،  الكائنات  يف  والوحدة  احلية،  الكائنات  وت�سنيف  احلياة  ومظاهر  تدري�سها، 
لقاء  له  ويخ�س�س  �سحته.  و�سالمة  االإن�سان  وبيولوجيا  احلية،  الكائنات  يف  والتنوع 
درا�سي واحد مدته �ساعة ون�سف اأ�سبوعيًا، ويخ�س�س %30 من العالمة الكلية للجانب 

العملي )دليل جامعة القد�س املفتوحة )2003: 124(. 
باأخرى  اأو  بدرجة  معني،  مو�سوع  بتقومي  عنه  يعرب  نف�سي  ميل  • 	 )Attitude( االجت��اه 
املعرفية  التف�سيلية  اال�ستجابات  اإىل  التقومي  وي�سري  التف�سيل،  عدم  اأو  التف�سيل  من 
 )Eagley & Chaiken، 1993: 1( �سمنية  اأم  �رشيحة  اأكانت  �سواء  وال�سلوكية،  والوجدانية 

وفيما ياأتي تف�سيل لهذه املكونات: 
املكون املعريف: وي�سم املعتقدات واالآراء واالأفكار عن مو�سوع االجتاه.  � 

املكون الوجداين: وهو عبارة عن م�ساعر الفرد وانفعاالته نحو مو�سوع االجتاه.  � 
اإزاء  معني  ب�سكل  الت�رشف  اأو  لل�سلوك  امليل  اأو  بالنوايا  ويخت�س  ال�سلوكي:  املكون  � 

مو�سوع االجتاه. 
: )Breckler,1997; and Brehm & Kassin, 1996: 32, 370( 

واالجتاهات وفقًا للنظريات املعرفية مبثابة �سبكات مرتابطة associative networks، وتعمل 
من  التمثيالت  هذه  وتتكون  العقل،  داخل   mental representations عقلية  كتمثيالت  االجتاهات 
وحدات معرفية ترتبط اأو تت�سل بوحدات وجدانية affective units. وجند هذه الروابط اأو الو�سالت 
 spreading داخل االجتاه، وكذلك بني االجتاهات املختلفة. ومن خالل عملية انت�سار التن�سيط links

activation ترتبط الوحدات القدمية )املعرفية واالنفعالية( بعنا�رش جديدة؛ مما ي�سبب ظهور اجتاه 

 . )Tesser & Shaffer, 1990( جديد نحو مو�سوع ما، نتيجة ارتباطه باجتاه قدمي



معوقات التحصيل األكادميي ملقرري العلوم والصحة وطرق تدريسها )1( و )2( جبامعة القدس املفتوحة وعالقتها باجتاهات الدارسني حنو تعلم العلوم وتعليمها 

اجمللةالفلسطينية للرتبية املفتوحة عن بعد 238

نحو  االجتاه  االإجرائي ملفهوم  التعريف  على  احلالية  الدرا�سة  تعتمد  �سبق  ما    ويف �سوء 
اأو  )التف�سيلية  وامل�ساعر  ال�سلبية(  اأو  )االإيجابية  املعتقدات  ن�سق من  باأنه  وتعليمها  العلوم  تعلم 
غري التف�سيلية( وامليل للت�رشف )باالقرتاب اأو االبتعاد( نحو تعلم العلوم وتعليمها، ويقا�س ذلك 
بجامعة   )2( و   )1( تدري�سها  وطرق  وال�سحة  العلوم  مقررْي  دار�سو  عليها  يح�سل  التي  بالدرجة 

القد�س املفتوحة يف املقيا�س املعد لهذا الغر�س. 

الدراسات السابقة:
اأولً: الدرا�سات التي بحثت يف معوقات الدرا�سة اجلامعية وعالقتها بالتح�سيل االأكادميي:

الفل�سفية:  االآتية يف تدري�س املواد  )1991( ك�سفت عن املعوقات  بدرا�سة  اإ�سماعيل  قام  لقد 
التو�سيحية، وعدم توظيف  التعليمية للر�سوم واالأ�سكال  التعليمية وافتقار املواد  الو�سائل  نق�س 
املكتبة ب�سكل �سليم، وعدم منا�سبة املناهج الهتمامات الدار�سني وميولهم، وتركيز االمتحانات 

على احلفظ واال�ستظهار، وعدم ميل الدار�سني للتعلم الذاتي. 
العوامل  فيها  حلل  حيث  ونتائجها،  اأهدافها  يف  م�سابهة   )1993( يو�سف  درا�سة  وجاءت 
الرتبوية التي اأدت اإىل تدين حت�سيل طالب ق�سم الفيزياء بكلية الرتبية ) باأبها (. وتو�سلت اإىل اأن 
اأكرث العوامل التي يرى الطالب اأنها توؤدي اإىل تدين حت�سيلهم هي: عدم احتواء املكتبة على مراجع 
و�سعوبة  تعليمية،  و�سائل  ا�ستخدام  وعدم  البحث،  على  الت�سجيع  وعدم  املقررات،  وطول  عربية، 

االختبارات، وعدم التح�سري من قبل املحا�رشين، وعدم التقومي ب�سكل مو�سوعي. 
كما جاءت درا�سة اأبو ناهية )1994( للتعرف اإىل اأهم م�سكالت طلبة جامعة االأزهر يف غزة 
ثمن  ارتفاع  الطلبة:  م�سكالت  اأهم  من  اأن  بينت  حيث  التعليمي،  االأكادميي  باملجال  واملت�سلة 
اأ�سئلة  للجلو�س، وكرثة  اأماكن منا�سبة  توافر  الدرو�س جيداً، وعدم  االأ�ساتذة  الكتاب، وعدم �رشح 
االمتحان، وقلة الوقت املحدد لالإجابة عليها، وانت�سار ظاهرة الغ�س يف االمتحانات، وعدم توافر 
فر�س العمل يف القطاع، وازدحام املناهج باملادة الدرا�سية، وعدم مراعاة الزمالء الآداب ال�سلوك 

يف تعاملهم، واأن عوامل االإحباط اأكرث من عوامل النجاح، وقلة دخل االأ�رشة. 
كما جاءت درا�سة اإ�سماعيل )1995( للتعرف اإىل امل�سكالت التي توؤثر يف م�ستوى التح�سيل 
تعلم  نحو  الطالب  اجتاهات  اإىل  وللتعرف  االجتماعية،  الدرا�سات  تخ�س�س  لطالب  االأكادميي 
واأ�سفرت  الثاين.  امل�ستوى  من  دار�سًا   )35( من  الدرا�سة  عينة  تكونت  حيث  االجتماعية  الدرا�سات 
تواجه  التي  املعوقات  اأكرث  اأن  وعن  االأكادميي،  التح�سيل  يف  وا�سح  تدٍن  وجود  عن  النتائج 
الدرا�سية،  التي تت�سل ببعد امل�ساقات  التدري�س، تليها امل�سكالت  التي تت�سل ببعد  الدار�سني هي 

تليها التي تت�سل ببعد التقومي، ثم اأخرياً التي تت�سل ببعد املناخ الدرا�سي. 
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)65( مر�سداً  على ع�ينة مك�ونة من   )Coll، 1995( ك�ول  اأجراها  اأخرى  درا�س�ة  ك�س�فت  بينما 
اأكادمييًا اأن امل�سكالت املوؤثرة على الطالب اجلامعيني واالأكرث و�سوحًا هي: امل�سكالت االأ�رشي��ة، 

ثم اإدم��ان الكحولي��ات، ثم اأخرياً امل�سك��الت املهني��ة والرتبوية التي جاءت يف نهاية القائمة. 
ويف )1996( قدَّم الد�سوقي درا�سة هدفت اإىل معرفة معوقات تدري�س العلوم من خالل االأن�سطة 
املعملية،  باالأن�سطة  يهتم  ال  الدرا�سي  املحتوى  االآتية:  املعوقات  عن  الدرا�سة  وك�سفت  املعملية، 
واكتظاظ املحتوى الدرا�سي باملعلومات دون املهارات املعملية، وعدم وجود كرا�سة عملي تهتم 

باالأن�سطة املعملية، ونق�س املهارات الالزمة عند التالميذ للقيام باإجراء الن�ساط املعملي. 
اأمناط  الك�سف عن  اإىل  تهدف  كانت  التي   )Oliver ; Reed ، 1998( وريد  اأوليفر  درا�سة  ويف 
امل�سكالت النف�سية لدى الطالب باملرحلة اجلامعية، وطبقت على عينة قوامها )248( طالبًا وطالبًة، 
امل�سكالت  يف  حددت  وقد  الطالب،  لدى  منها  الطالبات  لدى  حدة  اأكرث  امل�سكالت  هذه  اأن  تبني 
الكحول،  وتناول  ال�سخ�سي،  التوافق  و�سوء  العاطفي،  واالإجهاد  والكاآبة،  القلق،  االآتية:  النف�سية 

والنكو�س امل�ساعف. 
القد�س  بجامعة  العلوم  تعليم  تواجه  التي  امل�سكالت  اأهم  درا�سته  )2000( يف  ن�سوان  وبنيَّ 
متفرغني  غري  حما�رشين  على  واالعتماد  فل�سطني،  يف  العلمية  الكفاءات  نق�س  وهي:  املفتوحة 
ومثقلني باأعبائهم االأكادميية يف اجلامعات واملوؤ�س�سات التي يعملون فيها بتفرغ، و�سعوبة اإن�ساء 
خمتربات للفيزياء والكيمياء والبيولوجيا يف كل مركز درا�سي، مما ا�سطر اجلامعة لالعتماد على 
خمتربات جامعات اأخرى يف اأيام اجلمعة، وعلى الدار�سني واملحا�رشين التكيف مع هذه الظروف، 
وا�ستخدام املحا�رشين والفنيني الطرائق واالأ�ساليب التقليدية يف تدري�س التجارب العملية، مما 
املعلم  يعتمد  بحيث  اأعدت  التي  العملية  املقررات  واأ�سلوب  املحا�رش  اأ�سلوب  بني  تناق�سًا  ي�سبب 
على نف�سه، كذلك االختبارات العملية تخ�سع ملعايري املحا�رشين غري املتفرغني، والتي تناق�س 

معايري التعلم عن بعد. 
ويف درا�سة عبد احلميد )2003( التي تهدف اإىل الك�سف عن م�سكالت طلبة جامعة االإمارات 
العربية املتحدة، تبني اإجماع الطالب والطالبات على االإقرار مبعاناتهم من اأهم خم�س م�سكالت 

تتعلق باالإعداد املهني، وهي مرتبة تنازليًا كاالآتي: - 
�سعوبة التحويل بني الكليات اإال بعد اإجناز م�ساقات وحدة املتطلبات اجلامعية، وعدم وجود 
الدرا�سية  تخ�س�سات باجلامعة مواكبة لتغريات احلياة، وعدم وجود �سلة بني بع�س امل�ساقات 
والعمل، وعدم وجود تدريبات عملية لبع�س امل�ساقات، وعدم تنوع جهات التدريب العملي، حيث 
يف  اجلن�سني  ت�سابه  اإىل  ي�سري  الذي  االأمر   ،)0.86( للرتب  �سبريمان  ارتباط  معامل  قيمة  جاءت 

معاناتهم من امل�سكالت املتعلقة باالإعداد املهني. 
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بينما قام حماد واجلرجاوي )2003( بدرا�سة هدفت اإىل التعرف اإىل معوقات برنامج التاأهيل 
من  للدرا�سة  اأداة  ببناء  الباحثان  وقام  بغزة،  املفتوحة  القد�س  بجامعة  الدار�سني  لدى  الرتبوي 
 )35( من  عينة  على  وزعت  االأ�سئلة،  من  جمموعة  على  ت�ستمل  للدار�سني  مفتوحة  ا�ستبانة  خالل 
دار�سًا ودار�سًة، واأ�سارت النتائج اإىل وجود معوقات من ناحية املواد الدرا�سية، واللقاءات الدرا�سية، 
العملية،  والرتبية  واالمتحانات،  الدرا�سية،  والتعيينات  امل�ساندة،  والو�سائط  الدرا�سية،  والبيئة 
وال�سئون االإدارية. ويوؤحذ على هذه الدرا�سة �سغر حجم العينة؛ حيث اإنها اختريت من ثالث مناطق 
تعليمية هي: منطقة �سمال غزة التعليمية، ومنطقة غزة التعليمية، ومنطقة خان يون�س التعليمية، 

بحيث ال ميكن تعميم نتائجها. 
ويف درا�سة العي�سوي )2006( التي األقت ال�سوء على معوقات اال�ستذكار والتح�سيل واالإجناز 
االأكادميي، تبني اأن اأكرث املعوقات انت�ساراً كانت: الظروف االجتماعية والنف�سية واملادية ال�سيئة 
للطالب، واإهدار الوقت يف االنتقال من حمل االإقامة اإىل الكلية، وعدم القدرة على الرتكيز وال�رشحان 
تاأخر  فهي:  انت�ساراً  املعوقات  اأقل  اأما  وطولها.  الدرا�سية  املقررات  و�سعوبة  املذاكرة،  اأثناء  يف 
�سدور الكتب اجلامعية، والعالقة غري الودية بني االأ�ستاذ والطالب، وعدم فهم الوالدين مل�سكالت 

الطالب وعدم م�ساعدته يف حلها، وعدم التزام االأ�ساتذة مبواعيد املحا�رشات. 
وجاءت درا�سة دياب )2006( بهدف تطوير اأداة لقيا�س جودة الكتب املدر�سية، وتوظيفها يف 

قيا�س جودة كتب املنهاج الفل�سطيني. وتكونت هذه االأداة من اأربعة اأبعاد هي: 
•كفاية املوؤلف ووجهة نظره،  	
•واملحتوى ومادته الدرا�سية،  	

•و�سكل الكتاب واإخراجه،  	
•وخ�سو�سية كتب الريا�سيات.  	

اإىل تدين ن�سبة تقديرات املعلمني يف كثري من الفقرات يف االأبعاد  واأ�سارت نتائج الدرا�سة 
االأربعة لالأداة؛ مما يدل على وجود ثغرات وفجوات يف كتب الريا�سيات. 

اللغة االإجنليزية من وجهة  بهدف حتديد معوقات تدري�س   )2006( الفرا  درا�سة  كما جاءت 
معوقات  ا�ستبانة  وهما:  الدرا�سة  اأدات��ا  وطبقت  نحوها.  اجتاهاتهم  معرفة  واإىل  معلميها،  نظر 
تدري�س اللغة االإجنليزية ومقيا�س االجتاه نحوها على عينة مكونة من )244( معلما ومعلمة للغة 
ال�سفوف  يف  االإجنليزية  اللغة  لتدري�س  معوقات  وجود  اإىل  الدرا�سة  نتائج  واأ�سارت  االإجنليزية. 
االأمور،  وباأولياء  للمدر�سة،  املادية  بالبيئة  تتعلق  الدنيا  االأ�سا�سية  املرحلة  من  االأوىل  االأربعة 
ومببحث اللغة االإجنليزية، ومبديرية الرتبية والتعليم، وباملتعلم، وباالإدارة املدر�سية واالإ�رشاف 
الرتبوي، وباملعلم، كما ك�سفت النتائج عن وجود اجتاه اإيجابي لدى معلمي اللغة االإجنليزية اإزاء 

تدري�س اللغة االإجنليزية، واأهميتها، و لدى املتعلمني اأي�سًا. 
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ثانيًا: الدرا�سات التي بحثت يف اجتاهات الدار�سني جتاه تعليمهم وتعلمهم بربامج الرتبية 
باجلامعات: 

كلية  خريجي  اجتاهات  ال�ستطالع  تتبعيه  م�سحية  بدرا�سة   )Adebayo، 1991( اأديبايو  قام 

للعمل،  اإعدادهم  بهدف  الكلية  تقدمها  التي  الدرا�سية  والربامج  التدريب  نحو  املهنية  )األربتا( 
اخلربات  هذه  نحو  اجتاهاتهم  لقيا�س  عبارة  ع�رشة  اثنتي  من  يتكون  مقيا�سًا  الباحث  وا�ستخدم 
الرتبوية، وقد خل�ست الدرا�سة اإىل ر�سا غالبية اخلريجني عن التدريب وبرامج الكلية؛ لنجاحهما 

يف اإعدادهم للعمل والنمو املهني. 

الدرا�سات  اأهمية  نحو  الطالب  اجتاهات  اأن  اإىل  درا�سته  يف   )1995( اإ�سماعيل  وتو�سل 

االجتماعية كانت موجبة. بينما كانت اجتاهاتهم نحو جوانب التعلم املرتبطة بها �سالبة؛ االأمر 
الذي يوؤكد على اأن اجتاهات الطالب نحو املادة الدرا�سية باالإيجاب اأو ال�سلب، تتوقف على عوامل 
عدة منها: مدى ما يواجهونه من �سعوبات يف التعلم. كما اأ�سار الباحث اإىل نتائج درا�سة اإدجار 
)Edgar(  والتي ك�سفت عن االآتي: اإن حت�سن اجتاهات الطالب نحو العلوم قد ارتبط با�ستخدام الطريقة 

العلمية يف التدري�س، واإزالة معوقات التعلم التي ي�سكو منها الطالب، واأ�سارت اإىل وجود عالقة ذات 
ارتباط دال بني اجتاهات الطالب نحو العلوم، وبني حت�سيلهم فيها. 

اأما �ساندرز وموري�سون )Sanders، & Morrison، 2001( فقد در�سا اجتاهات الطلبة و�سلوكهم 

 )WebCT( Web من خالل االإنرتنت، وبا�ستخدام ما ي�سمى )نحو تعلم مادة )البيولوجيا التمهيدية
course tools، وذلك على عينة مكونة من )200( طالب بجامعة جورج �ساوثرن، وقد اأعدت ا�ستبانة 

لهذا الغر�س، واأكدت الدرا�سة اأن اجتاهات الطلبة نحو التعلم بهذه الطريقة كان اإيجابيًا ب�سكل عام. 
والتعاون مع  التفاعل  الذي مكنهم من  ا�ستخدام موقع املادة.  الطلبة بارتياح مع  وي�سعر معظم 
زمالئهم خارج غرفة الدر�س، كما مكنهم من احل�سول على اخلطط العامة للمادة وحل امل�سكالت 
واالأ�سئلة والتقومي الذاتي بو�ساطة االختبارات الذاتية. وكان لذلك كثري من االآثار االإيجابية على 
اأهمية  يزيد من  الناقد. ومما  التفكري  امل�سكالت ومهارات  التعلم ومهارات حل  الطلبة يف عملية 
واأظهرت  االختيار من متعدد.  اأو ذات  الق�سري  النوع  اأ�سئلته من  اال�ستخدام وكون  �سهولة  املوقع 
اأثناء الدر�س. كما  اأكرث تف�سياًل نحو التعليم با�ستخدام االإنرتنت، وخا�سة يف  الفتيات اجتاهات 

اأنهن اأكرث اإيجابية يف ا�ستخدامه مقارنة بالذكور. 
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اأما عبد اهلل و�سليمان )2002( فقاما بدرا�سة هدفت اإىل الك�سف عن مدى العالقة بني االجتاه 
نحو الغ�س يف االمتحان، وبني م�ستوى التح�سيل الدرا�سي، وتاأثريه على عملية التخ�س�س الدرا�سي. 
وقد اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل وجود عالقة ارتباطيه عك�سية بني االجتاه نحو الغ�س يف االمتحان، 
وبني م�ستوى التح�سيل الدرا�سي، واأنه ال توجد عالقة دالة اإح�سائيًا بني االجتاه نحو الغ�س، وبني 

نوع التخ�س�س )اأدبي، علمي(. 
ويف )2003( قام عبد الهادي بدرا�سة هدفت اإىل التعرف اإىل اأثر ا�ستخدام احلا�سوب يف تدري�س 
اأحمد  اإعداد �سالم  ا�ستخدم مقيا�سًا لالجتاه من  العلم، حيث  التح�سيل واالجتاه نحو  العلوم على 
وخالد احلذيفي، وك�سفت النتائج عن وجود عالقة ارتباطيه دالة وموجبة بني التح�سيل واالجتاه 

نحو العلم. 
ويف ماليزيا قام هوجن وزمياله )Hong; Ridzuan & Kuek، 2003( بدرا�سة على عينة مكونة 
من )88( طالبًا جامعيًا، ممن يدر�سون بخم�س كليات بجامعة ماليزيا، م�ستخدمني مقيا�سًا مكونًا 
من �سبعة بنود لقيا�س اجتاهاتهم نحو االإنرتنت كو�سيلة تعليمية. فتبني وجود اجتاه اإيجابي نحو 
ا�ستخدام االإنرتنت يف التعليم. ومل تظهر فروق يف هذا االجتاه بني اجلن�سني، وال بني املرتفعني 
واملنخف�سني يف املعدل الرتاكمي، يف حني كانت هناك فروق ترتبط بنوع الكلية، اإذ يرتفع االجتاه 
لدى طلبة كليتي الهند�سة والعلوم التكنولوجية ب�سورة دالة عنه لدى طلبة كلية التنمية الب�رشية. 
ويوؤخذ على هذه الدرا�سة �سغر حجم العينة، بحيث ال ت�سمح بتق�سيمها ملجموعات فرعية، كذلك 

قلة عدد بنود املقيا�س اإىل حد ي�سعب معه دقة متثيل مظاهر االجتاه كافًة. 
التعلم  اإ�سرتاتيجية  ا�ستخدام  فاعلية  اإىل  التعرف  هدفها  بدرا�سة  جان  قامت   )2004( ويف 
التعاوين يف التح�سيل االأكادميي، وتنمية االجتاه نحو مادة االأحياء، وقد ك�سفت نتائج الدرا�سة 
عن وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف االجتاه العلمي 

للطالبات نحو مادة االأحياء. 

تعقيب على الدراسات السابقة: 
يت�سح من مراجعة الدرا�سات واالأبحاث ال�سابقة ما ياأتي: 

اجلامعية،  الدرا�سة  اأثناء  الرتبية  برامج  م�سكالت  بدرا�سة  الباحثني  اهتمام  مدى  1 .

يجد  مل  حيث  االأكادميي،  التح�سيل  من  الدار�سني  متكن  دون  حتول  التي  واملعوقات 
الباحث يف حدود بحثه درا�سات جعلت هدفها املبا�رش ا�ستك�ساف م�سكالت اأو معوقات 
العلوم وال�سحة وطرق تدري�سها، �سواء على  الدار�سني ملقرر  التح�سيل االأكادميي لدى 

امل�ستوى العربي اأو العاملي. 
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ا�ستخدمت عينات �سغرية ال متثل املجتمع بدقة كدرا�سة  الدرا�سات  اإن كثرياً من هذه  2 .

حماد واجلرجاوي )2003(، ودرا�سة اإ�سماعيل )1995(، ودرا�سة هوجن وزمياله )2003(؛ لذا 
ي�سعب تعميم نتائجها على املجتمع الذي �سحبت منه. 

اإن هناك خلطًا بني االإقرار ب�سيوع امل�سكلة من جهة، واالإقرار ب�سدتها من جهة اأخرى، اإذ  3 .

يجب اأن يعتمد االإقرار االأول على ح�ساب تكرار كل م�سكلة، يف حني يعتمد االإقرار الثاين 
على متو�سط الدرجة يف كل م�سكلة. 

اإح�سائيًا  اأ�سلوبًا  املئوية  الن�سبة  ح�ساب  ا�ستخدمت  قد  ال�سابقة  الدرا�سات  معظم  اإن  4 .

للتعرف اإىل �سيوع امل�سكالت اأو املعوقات. 
اأن طبيعة املادة الدرا�سية وطريقة تاأليفها  اإن معظم الدرا�سات ال�سابقة قد ك�سفت عن  5 .

واأ�سلوب التدري�س والتقومي وغريها من االأن�سطة املرتبطة بها قد تي�رش اأو تعوق التعليم 
والدرا�سة من جهة، والتح�سيل االأكادميي من جهة اأخرى. 

اأي مادة درا�سية �سواء  اأن اجتاهات الدار�سني نحو  ( على  اإ�سماعيل )1995. 6 اأكدت درا�سة 
بالقبول اأم بالرف�س، ترتبط بالتح�سيل وب�سعوبات التعلم ومعوقاته التي تواجههم. 

معوقات  من  يواجههم  فيما  الدار�سني  راأي  على  ال�سابقة  الدرا�سات  معظم  اعتمدت  7 .

وم�سكالت و�سعوبات يف التعلم وعالقته بالتح�سيل، مما يو�سح اأن للطالب اآراًء ت�ستحق 
االأخذ بها فيما يتعلق بتقومي العملية التعليمية التعلمية. 

ال�سابقة يف حتديد بع�س معوقات التح�سيل االأكادميي  الدرا�سات  الباحث من  ا�ستفاد  8 .

التي تواجه الدار�سني، ويف حتديد جماالت هذه املعوقات، وحتديد اأبعاد مقيا�س االجتاه 
نحو تعلم العلوم وتعليمها، والتي يف �سوئها اأعدت اأداتا الدرا�سة. 

إجراءات الدراسة: 

منهج الدراسة: 
اتبع الباحث املنهج الو�سفي التحليلي يف حتديد معوقات التح�سيل االأكادميي. 

عينات الدراسة: 
ا�ستملت الدرا�سة على العينات االآتية: 

 ) عينة مق�سودة تتكون من )41( دار�سًا م�سجلني ملقرر العلوم وال�سحة وطرق تدري�سها )2. 1
مبنطقة خان يون�س التعليمية، طبق عليهم ا�ستطالع للراأي لتحديد معوقات التح�سيل 

االأكادميي ملقرري العلوم وال�سحة وطرق تدري�سها )1( و )2(. 
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 ) عينة مق�سودة تتكون من )30( دار�سًا م�سجلني ملقرر العلوم وال�سحة وطرق تدري�سها )2. 2
مبنطقة خان يون�س التعليمية، طبقت عليهم اأداتا الدرا�سة، وذلك للتحقق من �سبطهما. 

( دار�سًا ودار�سة م�سجلني ملقرر العلوم وال�سحة وطرق  عينة ع�سوائية تتكون من )119. 3
تدري�سها )2( باملناطق التعليمية جلامعة القد�س املفتوحة يبينهم اجلدول )1(، طبقت 

عليهم اأداتا الدرا�سة، وذلك لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة. 
اجلدول )1( 

يبني اأفراد عينة الدرا�سة

العدد الكليعدد الدارسنيعدد الدارساتاملنطقة التعليميةم

26430رفح1

26834خان يونس2

15823الوسطى3

8311غزة4

19221الشمال5

9425119اجملموع

إعداد أداتي الدراسة: 

لالإجابة عن ت�ساوؤالت الدرا�سة اأعد الباحث اأداتي الدرا�سة االآتيتني: 
اأولً: ا�ستبانة حتديد معوقات التح�سيل االأكادميي: 

تهدف هذه اال�ستبانة اإىل معرفة اآراء الدار�سني حول معوقات التح�سيل االأكادميي ملقرري 
العلوم وال�سحة وطرق تدري�سها )1( و )2(، وقد مر اإعداد اال�ستبانة باخلطوات االآتية: 

اخلم�سة  االأبعاد  ُح��دِّدت  خالله  من  والذي  العالقة،  ذي  الرتبوي  االأدب  على  االطالع  1 .

الرئي�سة ملعوقات التح�سيل االأكادميي، وهي: املقرر الدرا�سي، واأ�ساليب التقومي، والبيئة 
الدرا�سية، وامل�رشف االأكادميي، والدار�س. 

اإعداد ا�ستطالع للراأي يحتوي على اأ�سئلة مفتوحة حول املعوقات اخلم�سة، وتوزيعه على  2 .

عينة مكونة من )41( دار�سًا ودار�سًة، طلب من كل منهم كتابة املعوقات التي تنتمي لكل 
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بعد من وجهة نظره، ومن ثم تفريغ البيانات التي مت احل�سول عليها من امل�ستجيبني 
�سكل  على  و�سياغتها  اخلم�سة  االأبعاد  من  بعد  لكل  التابعة  املعوقات  حتديد  اأجل  من 

فقرات �سمن ا�ستبانة. 
اإعداد ال�سورة االأولية لال�ستبانة، حيث ا�ستملت على خم�سة اأبعاد رئي�سة، وبكل بعد عدد  3 .

التي  االأ�سباب  )75( فقرة متثل  اال�ستبانة من  تنا�سبه، وبذلك تكونت  التي  الفقرات  من 
ميكن اأن تكون عائقًا للتح�سيل االأكادميي، وكل فقرة تتطلب ا�ستجابة واحدة من بني 

ثالثة ا�ستجابات متدرجة من )3( اإىل )1( وهي: )اأوافق ب�سدة، اأوافق، ال اأوافق(. 
بالتاأكد من �سدقها وثباتها كما  االأكادميي  التح�سيل  ا�ستبانة حتديد معوقات  �سبط  4 .

ياأتي: 

صدق االستبانة: 

اال�ستبانة على جمموعة من املحكمني من خرباء  امل�سمون، وذلك بعر�س  ا�ستخدم �سدق 
الدقة  الواردة باال�ستبانة من حيث  الفقرات  للحكم على  التدري�س؛  واأ�ساليب  النف�س  الرتبية وعلم 
ال�سلوكية واللغوية لكل فقرة، ومدى منا�سبة كل فقرة للبعد الذي تندرج حتته، اإ�سافة اإىل تعديل 
اآراء  من  املحكمون  اأب��داه  ما  على  وبناء  ا�ستبدالها.  اأو  حذفها  اأو  ذلك  اإىل  حتتاج  التي  الفقرات 
ومالحظات وتو�سيات، ُعدلت بع�س الفقرات، وحذف بع�سها االآخر اأو ا�ستبدل؛ لتكون اال�ستبانة 

يف �سورتها النهائية مكونة من )72( فقرة موزعة على خم�سة اأبعاد رئي�سة يبينها اجلدول )2(. 
اجلدول )2( 

يبني توزيع فقرات ا�ستبانة حتديد معوقات التح�سيل الأكادميي على الأبعاد الرئي�سة

أبعاد االستبانةم
عدد 

الفقرات
الوزن 

النسبي
أرقام 

الفقرات

1  -  22 %2230.6املعوقات التي تتعلق باملقرر الدراسي1

36%1419.4معوقات تتعلق بأساليب التقومي2  – 23

37 – 47%1115.3معوقات تتعلق بالبيئة الدراسية3

62%1520.8معوقات تتعلق باملشرف األكادميي4  – 48

63  -  72%1013.9معوقات تتعلق بالدارس5

%72100اجملموع الكلي
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ثبات االستبانة: 

دار�سًا   )30( من  مكونة  مق�سودة  عينة  على  بتطبيقها  اال�ستبانة  ثبات  من  الباحث  حتقق 
ثم  التعليمية،  يون�س  خان  مبنطقة   )2( تدري�سها  وطرق  وال�سحة  العلوم  ملقرر  م�سجلني  ودار�سًة 

َح�َسب قيمة معامل األفا لكل بعد من اأبعاد اال�ستبانة و لال�ستبانة ككل، واجلدول )3( يو�سح ذلك. 
اجلدول )3( 

يبني معامالت ثبات األفا كرونباخ ل�ستبانة حتديد معوقات التح�سيل الأكادميي ولكل بعد من اأبعادها

قيمة معامل ألفااألبعاد الرئيسةم

0.78املعوقات التي تتعلق باملقرر الدراسي1

0.70معوقات تتعلق بأساليب التقومي2

0.87معوقات تتعلق بالبيئة الدراسية3

0.82معوقات تتعلق باملشرف األكادميي4

0.77معوقات تتعلق بالدارس5

0.93اجملموع الكلي

يت�سح من اجلدول )3( اأن معامالت ثبات اال�ستبانة مرتفعة؛ مما يجعلها �ساحلة لال�ستخدام 
يف هذه الدرا�سة. 

ثانياً: مقيا�س االجتاه نحو تعلم العلوم وتعليمها: 

اأُعد املقيا�س وفقا ملا ياأتي: 
امل�سجلني  الدار�سني  اإيل معرفة اجتاهات  املقيا�س  يهدف  املقيا�س:  الهدف من  حتديد  1 .

ملقرر العلوم وال�سحة وطرق تدري�سها )2( باملناطق التعليمية جلامعة القد�س املفتوحة 
يف قطاع غزة جتاه تعلم العلوم وتعليمها. 

ا�ستقت  اإعداد ال�سورة االأولية للمقيا�س: بعد االطالع على االأدب الرتبوي ذي العالقة،  2 .

�ستة اأبعاد رئي�سة ملقيا�س االجتاه هي: االجتاه نحو اأهمية العلوم، ونحو اجلانب النظري 
ملقرري العلوم وال�سحة و ط ت )1( و )2(، ونحو اجلانب العملي ملقرري العلوم وال�سحة 
و ط ت )1( و )2(، ونحو امل�رشف االأكادميي، ونحو اأ�ساليب التقومي، ونحو البيئة الدرا�سة، 

وقد ا�ستمل املقيا�س يف �سورته االأولية على )55( فقرة. 
�سبط مقيا�س االجتاه نحو تعلم العلوم وتعليمها.  3 .
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صدق املقياس: 

املحكمني من  املقيا�س على جمموعة من  بعر�س  وذلك  امل�سمون  الباحث �سدق  ا�ستخدم 
باملقيا�س من حيث  الواردة  الفقرات  للحكم على  التدري�س؛  واأ�ساليب  النف�س  وعلم  الرتبية  خرباء 
الدقة ال�سلوكية واللغوية لكل فقرة، ومدى منا�سبة كل فقرة للبعد الذي تندرج حتته، اإ�سافة اإىل 
تعديل الفقرات التي حتتاج اإىل ذلك اأو حذفها اأو ا�ستبدالها. وبناء على ما اأبداه املحكمون من اآراء 

وتو�سيات، ُو�سع املقيا�س يف �سورته النهائية مكونًا من )52( فقرة موزعة على �ستة اأبعاد. 

ثبات مقياس االجتاه حنو تعلم العلوم وتعليمها: 

اأفراد  األفا لكل بعد من اأبعاد املقيا�س و للمقيا�س ككل وذلك لدرجات  ُح�سبت قيمة معامل 
عينة ال�سبط املكونة من )30( دار�سًا ودار�سًة، واجلدول )4( يو�سح قيم معامل األفا. 

اجلدول )4( 
يبني معامالت ثبات األفا كرونباخ ملقيا�س الجتاه نحو تعلم العلوم 

وتعليمها ولكل بعد من اأبعاده الرئي�سة

قيمة معامل ألفااألبعاد الرئيسةم

0.58االجتاه نحو أهمية العلوم1

0.85االجتاه نحو اجلانب النظري ملقررين الدراسيني2

0.68االجتاه نحو اجلانب العملي ملقررين الدراسيني3

0.70االجتاه نحو املشرف األكادميي4

0.71االجتاه نحو أساليب التقومي5

0.67االجتاه نحو البيئة الدراسية6

0.86املقياس ككل

يت�سح من جدول )4( اأن معامالت ثبات املقيا�س مرتفعة، وتوؤهله لال�ستخدام لقيا�س االجتاه 
نحو تعلم العلوم وتعليمها. ولقد روعي عند اإعداد ال�سورة النهائية للمقيا�س دمج العبارات املوجبة 
االإجابة، ول�سمان تفاعل امل�ستجيب ويقظته عند  التخمني يف  ال�سالبة؛ وذلك ملنع  العبارات  مع 
اال�ستجابة على فقرات املقيا�س، ويو�سح اجلدول )5( توزيع عبارات املقيا�س املوجبة وال�سالبة 

على االأبعاد الثالثة الرئي�سة للمقيا�س. 
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اجلدول )5( 

يبني توزيع عبارات مقيا�س الجتاه الإيجابية وال�سلبية على اأبعاد املقيا�س الرئي�سة

اجملموعالفقرات السلبيةالفقرات اإليجابيةأبعاد املقياس الرئيسةم
األوزان 

النسبية

%7815.4 - 18 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6االجتاه نحو أهمية العلوم1

2
االجتاه نحو اجلانب النظري 

للمقررين الدراسيني
19 - 16 - 15 - 13 - 11 - 918 - 17 - 14 - 12 - 101121.15%

3
االجتاه نحو اجلانب العملي 

للمقررين الدراسيني
24 - 2325 - 22 - 21 - 20611.5%

4
االجتاه نحو املشرف 

األكادميي
32 - 31 - 30 - 28 - 2736 - 35 - 34 - 33 - 29 - 261121.15%

5
االجتاه نحو أساليب 

التقومي
43 - 3944 - 42 - 41 - 40 - 38 - 37815.4%

6
االجتاه نحو البيئة 

الدراسية
50 - 49 - 4852 - 51 - 47 - 46 - 45815.4%

%52100%53.8%46.2املقياس ككل

ثالثا: تطبيق اأدوات الدرا�سة: 

ُوزعت اأداتا الدرا�سة على عينة مكونة من )186( دار�سًا ودار�سًة باملناطق التعليمية اخلم�سة 
للمجتمع  يعترب ممثاًل  العينة  هذه  اإن حجم  غزة، حيث  بقطاع  املفتوحة  القد�س  التابعة جلامعة 
االأ�سلي ن = 357 دار�سًا اأنهوا درا�سة مقرر العلوم وال�سحة و ط ت )2( عند م�ستوى الداللة )0.05( 
ا�ستبعدت  حيث  ومقيا�سًا،  ا�ستبانًة   )119( العينة  اأفراد  من  جمع  ما  وبلغ   ،  )326  :1997 )عفانة، 
كما  للمفحو�سني،  ال�سخ�سية  البيانات  عليها  تعباأ  التي مل  واملقايي�س  اال�ستبانات  من  جمموعة 
ا�ستبعدت جمموعة اأخرى مل تعباأ فيها الفقرات، كما اأن جمموعة اأخرى مل ت�سل للباحث من قبل 

املفحو�سني. 
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رابعا: النتائج وتف�سريها: 
•النتائج املتعلقة بال�سوؤال االأول: لالإجابة عن ال�سوؤال االأول الذي ين�س على:  	

ما م�ستوى التح�سيل الأكادميي ملقرري العلوم وال�سحة و ط ت )1( و )2( بجامعة 
القد�س املفتوحة؟ 

الدرا�سيني  ملقررين  امل�سجلني  للدار�سني  االأكادميي  التح�سيل  نتائج  على  الباحث  اطلع 
2005و2006 م، وقد كانت نتائج التح�سيل  الدرا�سيني  بجانبيهما النظري والعملي خالل العامني 

على النحو املبني باجلدول )6(. 
اجلدول )6( 

يبني م�ستويات التح�سيل الأكادميي للدار�سني امل�سجلني للمقررين الدرا�سيني

اسم املقرر الدراسي
العام 

الدراسي 
عدد 

الدارسني
عدد 

الراسبني
النسبة 

املئوية للنجاح
متوسط معدل 

التحصيل

العلوم والصحة و ط ت )1( 
20054444190.8%60.48

20064923892.3%63.99

العلوم والصحة و ط ت )2( 
2005331997.3%65.16

20063572991.3%56.82

يت�سح من اجلدول )6( اأن متو�سط التح�سيل الرتاكمي للدار�سني امل�سجلني للمقررين الدرا�سيني 
العلوم وال�سحة وطرق تدري�سها )1( و )2( ينح�رش بني )56.82 – 65.16( خالل الف�سول الدرا�سية 
االأربعة ال�سابقة، وهو معدل حت�سيل منخف�س، بينما ن�سبة النجاح مرتفعة نوعًا ما، ويرى الباحث 
العملي  الن�ساط  تقومي  يف  مرتفعة  درجات  على  الدار�سني  حل�سول  يرجع  قد  هذا؛  يف  ال�سبب  اإن 

للمقرر مما اأ�سهم يف اجتيازهم املقرر، ولكن مبعدالت حت�سيل منخف�سة. 
•النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين: لالإجابة عن ال�سوؤال الثاين الذي ين�س على:  	

ما ترتيب معوقات التح�سيل الأكادميي ملقرري العلوم وال�سحة وطرق تدري�سها)1( و 
)2( بجامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر الدار�سني؟ 

ا�ستخدم الباحث حتليل الرتب للح�سول على ن�سبة متو�سطات لالأوزان الن�سبية لكل معوق من 
معوقات التح�سيل، حتى يت�سنى الوقوف على تلك املعوقات التي يعاين منها الدار�سون، وبالتايل 
ترتيبها ح�سب ن�سبة متو�سطات االأوزان الن�سبية لكل معوق، واجلدول )7( يبني تلك الن�سب حم�سوبة 

على م�ستوى اإجمايل العينة )108( دار�سني ودار�سات. 
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اجلدول )7( 
يبني معوقات التح�سيل الأكادميي ون�سبة متو�سطات الأوزان الن�سبية لدرجة كل معوق منها

معوقات التحصيل األكادمييم
متوسطات األوزان 

النسبية
نسبة متوسط 

الوزن النسبي
الترتيب

1%2.3478معوقات تتعلق بالبيئة الدراسية1

2%2.1973معوقات تتعلق بالدارس2

3%2.0769معوقات تتعلق بأساليب التقومي3

4%1.8963معوقات تتعلق باملقرر الدراسي4

5%1.7157معوقات تتعلق باملشرف األكادميي5

%1.9966.5املعوقات ككل

يت�سح من اجلدول )7( وجود خم�سة اأبعاد رئي�سة متثل معوقات التح�سيل االأكادميي، حيث 
حت�سيلهم  تعوق  اأنها  الدار�سون  يرى  التي  املعوقات  من  جمموعة  ميثل  االأبعاد  تلك  من  كاًل  اإن 
املعوقات  اإعاقه  واأقلها  الدرا�سية،  بالبيئة  املتعلقة  املعوقات  اإعاقة  اأكرثها  وكان  االأكادميي، 
الدار�سني من هذه املعوقات  ياأتي تو�سيح لدرجة معاناة  االأكادميي، وفيما  املتعلقة بامل�رشف 

خا�سة التي حظيت على قيم وزنية من 66.55 % فاأكرث: - 

أوال: -  املعوقات اليت تتعلق بالبيئة الدراسية:  
ا�ستمل هذا البعد على )11( عبارة متثل كل منها اإحدى معوقات التح�سيل االأكادميي املتعلقة 
بالبيئة الدرا�سية، حيث كان اأكرثها تاأثرياً يف م�ستوى حت�سيل الدار�سني كما وردت يف ا�ستجاباتهم 

ما ياأتي: 
هدر الوقت يف بداية الف�سل النتظار اإعفاءات احلاالت االجتماعية من الر�سوم اجلامعية.  1 .

82.1%

انت�سار ال�سو�ساء بالقرب من القاعات الدرا�سية. 82%. 2
وجود تعار�سات لدى الدار�سني يف مواعيد اللقاءات الدرا�سية واالمتحانات. 80.1%. 3
�سعف جتهيز القاعات الدرا�سية ال�ستخدام الو�سائط التعليمية امل�ساندة. 80%. 4

باملواد  جمهزة  غري  عادية  درا�سية  قاعات  يف  العملية  والتجارب  االأن�سطة  مناق�سة  5 .

واالأدوات الالزمة. 79%
تاأخراجلهاز االإداري باجلامعة يف تلبية مطالب الدار�سني االأكادميية. 78%. 6
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اأما اأقلها تاأثريا يف م�ستوى التح�سيل فكان ما ياأتي: - 
اإهمال جدول اللقاءات الدرا�سية ظروف الدار�سني. 72%. 1

والتقارير  البحوث  اإعداد  على  الدار�سني  ت�سجع  التي  واملراجع  للكتب  املكتبة  افتقار  2 .
العملية. 75%

�سعف توفري الظروف الفيزيقية اجليدة كاالإ�ساءة والتهوية واالأثاث بالقاعات الدرا�سية.  3 .
75%

اعتماد اجلامعة على مبنى م�ستاأجر غري مهياأ ال�ستيعاب مرافقها ال�رشورية. 75%. 4 
وعلى الرغم من اأن هذه اأقل املعوقات تاأثريا يف م�ستوى التح�سيل االأكادميي فاإنها جديرة 

باالهتمام واأخذها باحل�سبان. 

ثانيا: -  املعوقات املتعلقة بالدارس: 
ا�ستمل هذا البعد على )10( عوامل معوقة، كان اأكرثها اإقرارا وورودا يف ا�ستجابات الدار�سني 

ما ياأتي:  - 
�سعور الدار�سني باخلوف والقلق من الر�سوب يف املقرر الدرا�سي 85%. 1
ابتعاد تخ�س�س الدار�س عن ميوله واهتمامه 80%. 2
ان�سغال بع�س الدار�سني بالعمل يقلل ح�سورهم للقاءات الدرا�سية. 79%. 3
�سعف القدرات العقلية لدى بع�س الدار�سني 76%. 4

اأما اأقلها تاأثريا فكانت ما ياأتي:  - 
قلة اهتمام الدار�سني باجلانب العملي للمقرر الدرا�سي 58%. 1
قلة اهتمام الدار�سني باالإجابة على التعيينات وت�سليمها يف الوقت املحدد لها 66%. 2
قلة ميل الدار�سني ال�ستخدام مهارات التعلم الذاتي 67%. 3

ثالثا: -  املعوقات املتعلقة بأساليب التقويم: 
ا�ستمل هذا البعد على )14( عاماًل معوقًا، كان اأكرثها اإقرارا وورودا يف ا�ستجابات الدار�سني 

ما ياأتي:  - 
تقومي اجلانب العملي لدى الدار�سني يف قاعات الدرا�سة وبعيدا عن خمترب العلوم. 80%. 1
اعتماد بع�س الدار�سني على اأخذ اإجابة التعيينات جاهزة من زمالئهم. 77%. 2
تركز اأ�سئلة االمتحان على احلفظ واال�ستذكار. 77%. 3

بينما كانت اأقلها ورودا يف ا�ستجابات الدار�سني ما يلي:  - 
تركز اأ�سئلة االمتحان على امل�سائل احل�سابية. 56%. 1
وجود بع�س االأخطاء العلمية اأو املطبعية يف اأ�سئلة التعيني واالمتحان. 57%. 2
�سعف �سمولية اأ�سئلة االمتحان اأو التعيني لوحدات املقرر الدرا�سي كافة. 60%. 3
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رابعا: -  املعوقات املتعلقة باملقرر الدراسي: 
ا�ستمل هذا البعد على )22( عبارة متثل كل منها اإحدى معوقات التح�سيل االأكادميي حيث 
اأدرك الدار�سون من اأع�ساء عينة الدرا�سة عددا كبريا من املعوقات التي كان من اأكرثها تاأثريا على 

حت�سيلهم ما ياأتي:  - 
كرثة املعلومات وح�سو املقرر الدرا�سي بها. 82%. 1
�سعوبة توافر املواد الالزمة الإجراء جتارب اجلانب العملي من املقرر الدرا�سي. 78%. 2
ندرة ا�ستخدام الو�سائط امل�ساندة للمقرر الدرا�سي. 76%. 3
ا�ستغراق املقرر يف املفاهيم النظرية، وبعده عن التطبيق العملي. 68.1%. 4
احتواء املقرر الدرا�سي على جانب عملي �سعب التطبيق. 68%. 5
احتواء املقرر الدرا�سي على مادة علمية نظرية تفوق م�ستوى الدار�س العادي. 67%. 6

اأما املعوقات االأقل تاأثريا على حت�سيل الدار�سني فكانت ما ياأتي: - 
�سعف لغة املقرر واأ�سلوبه. 46%. 1
قلة الرتابط بني مو�سوعات املقرر الدرا�سي. 51%. 2
الغمو�س يف اأ�سلوب عر�س املادة العلمية. 52%. 3
افتقار املادة العلمية لالأمثلة التي تعني على الفهم واال�ستيعاب. 53%. 4

خامسا: -  املعوقات املتعلقة باملشرف األكادميي: 
اأكرثها تاأثريا على التح�سيل االأكادميي ما  البعد على )15( عاماًل معوقًا، كان  ا�ستمل هذا 

ياأتي: - 
الدرا�سي.  املقرر  مع  التكيف  على  ت�ساعدهم  درا�سية  اأ�ساليب  اإىل  الدار�سني  اإر�ساد  قلة  1 .

69%

اعتماد امل�رشف االأكادميي على املقرر الدرا�سي م�سدراً وحيداً للمعرفة. 64%. 2
اللقاءات  خالل  املحا�رشة  واأ�سلوب  االإلقاء  على  االأكادميي  امل�رشف  اأ�سلوب  اعتماد  3 .

الدرا�سية. 63.1%
قلة مراعاة الفروق الفردية من قبل امل�رشف االأكادميي عند تكليف الدار�سني باالأن�سطة  4 .

العملية. 63%
اأما اأقل هذه العوامل املعوقة تاأثريا على حت�سيل الدار�سني فكانت ما ياأتي:  - 

قلة التزام امل�رشف االأكادميي مبوعد اللقاءات الدرا�سية. 43%. 1
خربة امل�رشف االأكادميي يف املادة العلمية حمدودة. 43%. 2

من  الغام�س  تو�سيح  دون  املقرر  �سفحات  تقليب  على  االأكادميي  امل�رشف  يعتمد  3 .

املعلومات. 46%
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•النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثالث: لالإجابة عن ال�سوؤال الثالث الذي ين�س على:  	

ما اجتاهات الدار�سني ملقرري العلوم وال�سحة وطرق تدري�سها )1(، )2( بجامعة القد�س 
املفتوحة نحو تعلم العلوم وتعليمها؟ 

 ا�ستخدم الباحث حتليل الرتب للح�سول على ن�سبة متو�سطات لالأوزان الن�سبية لدرجة كل 
بعد من اأبعاد مقيا�س االجتاه نحو تعلم العلوم وتعليمها، وكذلك لكل فقرة من فقرات البعد الواحد، 
ثم ُرتبت ح�سب ن�سبة متو�سطات االأوزان الن�سبية لها. واجلدول )8( يبني تلك الن�سب حم�سوبة على 

م�ستوى اإجمايل العينة )119( دار�سني و درا�سات لكل بعد من اأبعاد مقيا�س االجتاه. 
اجلدول )8( 

يبني اأبعاد مقيا�س الجتاه نحو تعلم العلوم وتعليمها ون�سبة متو�سطات 

الأوزان الن�سبية لكل بعد من اأبعاده: 

أبعاد املقياسم
متوسط 

الوزن النسبي 
نسبة متوسط 

الوزن النسبي %
الترتيب

1%2.7391االجتاه نحو أهمية العلوم1

2%2.4983االجتاه نحو احملتوى العملي2

3%2.3177االجتاه نحو املشرف األكادميي3

4%2.2575االجتاه نحو احملتوى النظري4

5%2.0468االجتاه نحو أساليب التقومي5

6%1.5652االجتاه نحو البيئة الدراسية6

%2.2274االجتاه نحو املقياس ككل
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يت�سح من اجلدول )8( اأن متو�سط االجتاه لدى الدار�سني ملقرري العوم وال�سحة و ط ت )1( 
و )2( بجامعة القد�س املفتوحة نحو تعلم العلوم وتعليمها هو )2.22( درجة من اأ�سل )3( درجات 
اإيجابيا  اأو  �سلبيا  املتطرف  النظري  املدى  اأن  ذكره  يجدر  ومما   ،)74%( قدرها  مئوية  بن�سبة  اأي 
ملتو�سطات درجات الدار�سني يف مقيا�س االجتاه نحو تعلم العلوم وتعليمها يرتاوح بني )1 – 3( 
درجة، واأن درجة حياد االجتاه ت�ساوي )2( درجة اأو بن�سبة )%66.7(، وتعترب هذه الدرجة اأ�سا�سية 
يف حتديد االجتاه نحو تعلم العلوم وتعليمها، مبعنى اأنه اإذا زادت درجة االجتاه عن درجة احلياد، 
اإذا قلت درجة  بينما  اإيجابيا،  الدرا�سة يكون  اأفراد عينة  الدار�سني من  لدى  فاإن م�ستوى االجتاه 
اأن  اإىل جدول )8( ن�ستنتج  االجتاه عن درجة احلياد، فاإن م�ستوى االجتاه يكون �سليبا. وبالنظر 
م�ستوى االجتاه لدى الدار�سني من اأفراد عينة الدرا�سة قد جتاوز درجة احلياد يف االجتاه االيجابي 
بن�سبة )%7.3( ، مما يدل على اأن اأفراد عينة الدرا�سة يتمتعون باجتاهات اإيجابية نحو تعلم العلوم 
وتعليمها. اأما فيما يتعلق باجتاهات الدار�سني من اأفراد العينة نحو تعلم العلوم وتعليمها على كل 
من اأبعاد املقيا�س، فاإن لديهم اجتاهات اإيجابية نحو: اأهمية العلم، ونحو املحتوى العملي، ونحو 
امل�رشف االأكادميي، ونحو املحتوى النظري، ونحو اأ�ساليب التقومي، بينما كانت اجتاهاتهم �سلبية 
نحو البيئة الدرا�سية، وفيما ياأتي تو�سيح ال�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على كل بعد من اأبعاد 

املقيا�س ال�ستة: 

اجتاهات الدارسني حنو أهمية العلوم: 

ا�ستمل هذا البعد على )8( فقرات متثل كل واحدة منها اجتاها نحو اأهمية العلوم وقد كان 
اأكرثها اإيجابية ما ياأتي: - 

 .) اأرى اأن تعلم العلوم مهم يف حياتنا العملية )اأوافق بن�سبة 97%. 1

بن�سبة  )اأواف��ق  الكونية  للظواهر  اأو�سع  فهم  حتقيق  يف  ي�ساعد  العلوم  تعلم  اأن  اأعتقد  2 .

 .)94.1%

 .) اأرى اأن العلوم لها قيمة يف تطوير املجتمع )اأوافق بن�سبة 94%. 3
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بينما كان اأقلها اإيجابية ما ياأتي:  - 
 ) اأرى اأن دور العلوم يف حل م�سكالت العامل �سعيف. )ال اأوافق بن�سبة 80%. 1
 ) اأعتقد اأنني ل�ست بحاجة لزيادة معلوماتي العلمية. )ال اأوافق بن�سبة 87%. 2

االجتاه حنو احملتوى العملي للمقررين الدراسيني: 
ا�ستمل هذا البعد على )6( فقرات كان اأكرثها اإيجابية االآتي: 

اأحب اأن اأمني مهاراتي يف اأداء التجارب العملية واالأن�سطة املطلوبة يف املحتوى العملي  1 .
ملقرري العلوم و ط ت )1( و )2( )اأوافق بن�سبة 90%(. 

اأرى اأن درجتي على املحتوى العملي عادة ما تكون اأف�سل منها على املحتوى النظري  2 .
ملقرري العوم وال�سحة و ط ت )1( و )2( )اأوافق بن�سبة 86%(. 

( )ال اأوافق بن�سبة  اأف�سل اإلغاء املحتوى العملي ملقرري العلوم وال�سحة و ط ت )1( و )2. 3
 .)85%

بينما كان اأقلها اإيجابية ما ياأتي:  - 
لدى  اأهمية  اأقل   ) 1 .2( و   )1( ت  ط  و  وال�سحة  العوم  ملقرري  العملي  املحتوى  اأن  اأرى 

الدار�سني من املحتوى النظري )ال اأوافق بن�سبة 73%(. 
اأ�سعر بامللل عند اأداء التجارب العملية واالأن�سطة املطلوبة يف املحتوى العملي ملقرري  2 .

العلوم وال�سحة و ط ت )1( و )2( )ال اأوافق بن�سبة 82%(. 
( ال ميدين بخربة مفيدة  اأرى اأن املحتوى العملي ملقرري العلوم وال�سحة و ط ت )1( و )2. 3

للم�ستقبل )ال اأوافق بن�سبة 83%(. 

االجتاه حنو املشرف األكادميي: 
ا�ستمل هذا البعد على )11( فقرة متثل كل منها اجتاها نحو امل�رشف االأكادميي، وقد كان 

اأكرثها اإيجابية ما ياأتي:  - 
اأرى اأن امل�رشف االأكادميي على معرفة جيدة مبحتوى مقرري العلوم وال�سحة و ط ت  1 .

)1( و )2( )اأوافق بن�سبة 91%(. 
 .) اأ�سعر اأن امل�رشف االأكادميي ال يتقن دوره يف اللقاءات الدرا�سية )ال اأوافق بن�سبة 89%. 2
اأ�ستمتع بطريقة امل�رشف االأكادميي يف اإدارة اللقاءات الدرا�سية ملقرري العلوم وال�سحة  3 .

و ط ت )1( و )2( )اأوافق بن�سبة 85%(. 
اأرى اأن اأ�سلوب امل�رشف فاالأكادميي يجذبني يف اأثناء اللقاءات الدرا�سية ملقرري العلوم  4 .

وال�سحة و ط ت )1( و )2( )اأوافق بن�سبة 84%(. 
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بينما كان اأقلها اإيجابية نحو امل�رشف االأكادميي ما ياأتي:  - 
اأوافق بن�سبة  الدار�سني )ال  الفردية بني  الفروق  اأن امل�رشف االأكادميي ال يراعي  اأعتقد  1 .

 .)67%

اجلانب  يف  الدار�سني  اأن�سطة  مع  التعامل  يف  روتيني  االأكادميي  امل�رشف  باأن  اأ�سعر  2 .
العملي )ال اأوافق بن�سبة 68%(. 

اأرى اأن امل�رشف االأكادميي يكلف الدار�سني بعمل جتارب عملية واأن�سطة مرهقة و�سعبة  3 .
)ال اأوافق بن�سبة 69%(. 

االجتاه حنو احملتوى النظري للمقررين الدراسيني: 
ا�ستمل هذا البعد على )11( فقرة متثل كل واحدة منها اجتاها معينا جتاه املحتوى النظري 

ملقرري العلوم وال�سحة و ط ت )1( و )2( وقد كان اأكرثها اإيجابية االآتي:  - 
اأرى اأن حمتوى مقرري العلوم وال�سحة و ط ت 1و2. 1 متدين بخربات علمية مفيدة )اأوافق 

بن�سبة 91%(. 
( الذي  اأرى اأنني بحاجة لتعلم املحتوى النظري ملقرري العلوم وال�سحة و ط ت )1( و )2. 2

�سيفيدين كمعلم يف امل�ستقبل )اأوافق بن�سبة 91%(. 
( ذات معنى )اأوافق بن�سبة  اأ�سعر اأن مو�سوعات مقرري العلوم وال�سحة و ط ت )1( و )2. 3

 .)89%

( مهم للدار�سني من الق�سمني  اأعتقد اأن حمتوى مقرري العلوم وال�سحة و ط ت )1( و )2. 4
العلمي واالأدبي )اأوافق بن�سبة 88%(. 

بينما كان اأقلها اإيجابية نحو اجلانب النظري للمقررين ما ياأتي:  - 
( )ال اأوافق  اأ�سعر بالقلق عند مذاكرتي ملحتوى مقرري العلوم وال�سحة و ط ت )1( و )2. 1

بن�سبة 49%(. 
القوانني  تذكر  على  يعتمد   ) 2 .2( و   )1( ت  ط  و  وال�سحة  العلوم  مقرري  حمتوى  اأن  اأرى 

وحفظها )ال اأوافق بن�سبة 56%(. 
تنمية قدراتي  ي�ساعد يف   ) 3 .2( و   )1( وال�سحة و ط ت  العلوم  اأن حمتوى مقرري  اأعتقد 

العقلية )اأوافق بن�سبة 61%(. 
قدراتي  اأعلى من م�ستوى   ) 4 .2( و   )1( و ط ت  وال�سحة  العلوم  اأن حمتوى مقرري  اأ�سعر 

العقلية )ال اأوافق بن�سبة 65%(. 
 ) اأ�سعر بامللل عند ا�ستذكاري للمحتوى النظري ملقرري العلوم وال�سحة و ط ت )1( و )2. 5

)ال اأوافق بن�سبة 65%(. 
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االجتاه حنو أساليب التقويم: 
اأ�ساليب تقومي مقرري  البعد على )8( فقرات متثل كل واحدة منها اجتاها نحو  ا�ستمل هذا 

العلوم وال�سحة و ط ت )1( و )2( وقد كان اأكرثها اإيجابية االآتي:  - 
 .) اأف�سل اأ�ساليب التقومي التي تقت�رش على احلفظ )ال اأوافق بن�سبة 80%. 1

 .) اأعتقد اأن اأ�ساليب تقومي اجلانب العملي من�سفة للدار�سني )اأوافق بن�سبة 78%. 2
)اأوافق بن�سبة  البحث واالطالع  التقومي املتبعة حاليًا، فهي حتثني على  اأ�ساليب  اأحبذ  3 .

 .)73%

بينما كان اأقلها اإيجابية االآتي:  - 
اأ�سعر اأن اأ�ساليب التقومي املتبعة ال تراعي الفروق الفردية بني الدار�سني )ال اأوافق بن�سبة  1 .

 .)58%

اأرى اأن اأ�ساليب التقومي املتبعة ال تقي�س قدرات الدار�سني ب�سكل منا�سب )ال اأوافق بن�سبة  2 .
 .)60%

 .) اأ�سعر اأن اأ�ساليب التقومي املتبعة تناق�س معايري التعلم عن بعد )ال اأوافق بن�سبة 62%. 3

االجتاه حنو البيئة الدراسية: 
ا�ستمل هذا البعد على )8( فقرات متثل كل واحدة منها اجتاها معينا نحو بيئة الدرا�سة يف 

جامعة القد�س املفتوحة، وقد كان اأكرثها اإيجابية االآتي:  - 
 .) اأعتقد اأن ق�سم التعيينات باجلامعة متعاون مع الدار�سني )اأوافق بن�سبة 63%. 1

بينما كان اأقلها اإيجابية نحو البيئة الدرا�سية ما ياأتي:  - 
)ال  فيه  العملية  االأن�سطة  ملمار�سة  باجلامعة  علوم  خمترب  توافر  لعدم  بال�سيق؛  اأ�سعر  1 .

اأوافق بن�سبة 47%(. 
)ال  واالإ�ساءة  التهوية  و�سوء  ال�سو�ساء  ب�سبب  الدرا�سية؛  اللقاءات  يف  بال�سيق  اأ�سعر  2 .

اأوافق بن�سبة 47%(. 
اأ�سعر بال�سيق عند الذهاب اإىل املكتبة؛ لنق�س الكتب واملراجع يف جمال العلوم وال�سحة  3 .

وطرق تدري�سها )ال اأوافق بن�سبة 50%(. 
 .) اأرى اأن اإدارة اجلامعة مهتمة بتلبية احتياجات الدار�سني )اأوافق بن�سبة 53%. 4

العلوم  ملقرري  العملية  االأن�سطة  اأداء  عن  يعوقني  باجلامعة  الدرا�سي  املناخ  اأن  اأ�سعر  5 .
وال�سحة و ط ت )1( و )2( )ال اأوافق بن�سبة 53%(. 

اأرى اأن اإدارة اجلامعة غري معنية بتوفري الو�سائط التعليمية ملقرري العلوم وال�سحة و  6 .

ط ت )1( و )2( )ال اأوافق بن�سبة 57%(. 
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•النتائج املتعلقة بال�سوؤال الرابع: لالإجابة عن ال�سوؤال الرابع الذي ين�س على:  	

بجامعة  الدار�سني  اجتاهات  متو�سطات  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 
القد�س املفتوحة نحو اجلانب النظري ملقرري العوم وال�سحة و ط ت )1( و )2( و متو�سطات 

اجتاهاتهم نحو اجلانب العملي؟ 

ا�ستخدم الباحث املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري واختبار )ت( للفروق بني متو�سطات 
عينتني مرتبطتني، واجلدول )9( يبني هذه الفروق. 

اجلدول )9( 

يبني قيم )ت( لفروق املتو�سطات لدرجات الدار�سني من اأفراد عينة الدرا�سة يف الجتاه نحو املحتوى 

النظري ملقرري العلوم وال�سحة وطرق تدري�سها )1( و )2( والجتاه نحو املحتوى العملي )ن=119(: 

مستوى الداللةتعممحتوى املقررين الدراسيني

2.48520.4553احملتوى العملي
2.8840.05

2.35430.3938احملتوى النظري

يت�سح من اجلدول )9( اأنه يوجد فروق دالة اإح�سائيا عند م�ستوى الداللة 0.05 حيث اأن )ت( 
الفر�سية  ُترف�س  ؛ وبذلك   )1.98 ت�ساوي  اأكرب من )ت( اجلدولية )ت اجلدولية عند0.05  املح�سوبة 
االأوىل للدرا�سة، التي تن�س على اأنه: ) ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطات اجتاهات 
الدار�سني بجامعة القد�س املفتوحة نحو املحتوى النظري ملقرري العلوم وال�سحة و ط ت )1( و 
العملي  ، والأن متو�سط االجتاه نحو املحتوى  العملي  )2( و متو�سطات اجتاهاتهم نحو املحتوى 
اأكرب من متو�سط االجتاه نحو املحتوى النظري، فاإن الفروق بني اجتاهات الدار�سني تكون ل�سالح 

االجتاه نحو املحتوى العملي. 
•النتائج املتعلقة بال�سوؤال اخلام�س: لالإجابة عن ال�سوؤال الذي ين�س على:  	

هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطات اجتاهات اأفراد عينة الدرا�سة نحو 
تعلم العلوم وتعليمها تعزى ملتغري اجلن�س )دار�سون، دار�سات(؟ 

ا�ستخدم الباحث الو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري واختبار )ت( للفروق بني متو�سطات 
عينتني م�ستقلتني واجلدول )10( يبني هذه الفروق. 
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اجلدول )10( 

يبني قيم )ت( لفروق متو�سطات اجتاهات الدار�سني و الدار�سات من اأفراد عينة الدرا�سة يف مقيا�س الجتاه 

نحو تعلم العلوم وتعليمها )الذكور=25، الإناث=94(: 

أبعاد املقياسم
قيم اإلناثالذكور

)ت( 
مستوى 
الداللة عمعم

1

2

3

4

5

6

االجتاه نحو أهمية العلوم
االجتاه نحو احملتوى النظري
االجتاه نحو احملتوى العملي

االجتاه نحو املشرف األكادميي
االجتاه نحو أساليب التقومي

االجتاه نحو البيئة الدراسية

21.64

23.92

15.16

25.64

15.44

12.92

2.93

3.23

3.09

4.08

2.66

2.89

21.87

25.12

15.11

25.4

16.5

12.66

2.21

3.89

2.63

4.3

3.48

3.36

0.434

1.414

0.87

0.246

1.414

0.354

غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة

غير دالة114.7211.12116.6311.350.75املقياس ككل

يت�سح من جدول )10( اأن قيم ت املح�سوبة اأقل من قيم ت اجلدولية )ت اجلدولية عند0.05 
اأنه: ال توجد  التي تن�س على  الدرا�سة،  الثانية من فر�سيات  الفر�سية  تقبل  لذلك  1.98(؛  ت�ساوي 
فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطات اجتاهات اأفراد عينة الدرا�سة نحو تعلم العلوم وتعليمها 

تعزى ملتغري اجلن�س )دار�سون، دار�سات(. 
•النتائج املتعلقة بال�سوؤال ال�ساد�س: لالإجابة عن ال�سوؤال ال�ساد�س الذي ين�س على:  	

هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطات اجتاهات اأفراد عينة الدرا�سة نحو 
تعلم العلوم وتعليمها تعزى ملتغري التخ�س�س بالثانوية العامة )علمي، اأدبي( ؟ 

عينتني  بني  للفروق  )ت(  واختبار  املعياري  واالنحراف  احل�سابي  الو�سط  الباحث  ا�ستخدم 
اأفراد  عدد  والأن  )ن=108(،  االأدبي  و  )ن=11(  العلمي  التخ�س�سني  من  الدار�سون  هما  م�ستقلتني 

العينة �سغري، فقد مت التاأكد من �رشطي ا�ستخدام اختبار )ت( لعينتني م�ستقلتني وهما: 
اأ -  اعتدالية التوزيع لدرجات كل من العينتني: ومت التاأكد منه من خالل ح�ساب االلتواء لكل 
بعد، و للمقيا�س كله حيث انح�رشت القيم بني ) - 1.6،  - 1.1(، ويبني عفانة )1998: 84( اأن درجات 
االلتواء التي تنح�رش بني الدرجات املعيايرة )3+،  - 3( تعرب عن اأن التوزيعات ما زالت اعتدالية، 

اأو تنحو نحو االعتدال. 
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ب -  جتان�س تباين كل من العينتني: ومت التاأكد منه من خالل اإيجاد قيم ف املح�سوبة لكل 
ف  قيم  انح�رشت  حيث   )2.82= اجلدولية  )ف  اجلدولية  )ف(  ب  ومقارنتها  ككل  وللمقيا�س  بعد 
اأقل من قيمة )ف( اجلدولية عند م�ستوى  املح�سوبة بني )0.29 - 0.98(؛ والن قيم )ف( املح�سوبة 
 )87  :1998 )عفانة،  العينتني  تبايني  من  كل  بني  جتان�س  وجود  يعني  ذلك  فاإن   ،)0.05( الداللة 

واجلدول )11( يبني هذه الفروق. 
اجلدول )11( 

العلوم  تعلم  نحو  الجتاه  مقيا�س  الدرا�سة يف  عينة  اأفراد  اجتاهات  متو�سطات  لفروق  )ت(  قيم  يبني 

وتعليمها من التخ�س�س العلمي )ن= 11( والأدبي )ن=108( : 

أبعاد املقياسم
قيم العلمياألدبي

)ت( 
مستوى 
الداللة عمعم

1

2

3

4

5

6

االجتاه نحو أهمية العلوم
االجتاه نحو احملتوى النظري
االجتاه نحو احملتوى العملي

االجتاه نحو املشرف األكادميي
االجتاه نحو أساليب التقومي

االجتاه نحو البيئة الدراسية

22.09

26.64

15.73

27.55

17.91

13.82

2.34

3.64

2.33

2.62

3.45

3.12

21.8

26.69

15.1

25.24

16.11

12.6

2.38

3.76

2.75

4.32

3.3

3.26

0.391

1.644

0.78

1.733

1.712

1.184

غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة

123.711.82115.4611.002.3590.05املقياس ككل

يت�سح من اجلدول )11( اأن قيمة )ت( املح�سوبة للمقيا�س ككل اأكرب من قيمة )ت( اجلدولية 
)ت اجلدولية عند0.05 ت�ساوي 1.98(، اأما الأبعاد املقيا�س فاإن قيمة )ت( املح�سوبة اأقل من قيمة 
كله  للمقيا�س  بالن�سبة  الدرا�سة  فر�سيات  من  الثالثة  الفر�سية  ترف�س  وبذلك  اجلدولية؛  )ت( 
وقبولها بالن�سبة الأبعاده، فت�سبح �سيغة الفر�سية البديلة اأنه: )توجد فروق ذات داللة اإح�سائية 
عند م�ستوى الداللة )0.05( بني متو�سطات اجتاهات اأفراد عينة الدرا�سة نحو تعلم العلوم وتعليمها 
تعزى ملتغري التخ�س�س بالثانوية العامة )علمي، اأدبي( ، ول�سالح الدار�سني من التخ�س�س االأدبي، 
وال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطات اجتاهات اأفراد عينة الدرا�سة بالن�سبة الأبعاد 

املقيا�س(. 
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•النتائج املتعلقة بال�سوؤال ال�سابع: لالإجابة عن ال�سوؤال ال�سابع الذي ين�س على:  	

هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف م�ستوى تاأثر الدار�سني مبعوقات التح�سيل 
الأكادميي ملقرري العلوم وال�سحة وطرق تدري�سها )1( و )2( تعزى ملتغري اجلن�س )دار�سون، 

دار�سات(؟ 

ا�ستخدم الباحث الو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري واختبار )ت( للفروق بني متو�سطات 
عينتني م�ستقلتني، واجلدول )12( يبني هذه الفروق. 

اجلدول )12( 

يبني قيم )ت( لفروق متو�سطات م�ستوى تاأثر الدار�سني والدار�سات مبعوقات التح�سيل الأكادميي: 

معوقات التحصيل األكادمييم
قيم الدارسات ن=94الدارسني ن=25

)ت( 
مستوى 
الداللة عمعم

1

2

3

4

5

معوقات تتعلق باملقرر الدراسي
معوقات تتعلق بأساليب التقومي

معوقات تتعلق بالبيئة الدراسية
معوقات تتعلق باملشرف األكادميي

معوقات تتعلق بالدارس

37.48

26.32

23.16

23.68

20.96

9.39

6.85

6.82

6.67

5.03

42.04

29.51

26.14

26.31

21.99

7.92

6.07

5.83

5.87

4.73

2.46

2.272

2.187

1.933

0.904

0.05

0.05

0.05
غير دالة
غير دالة

131.628.96145.9924.292.5260.05املعوقات ككل

يت�سح من اجلدول )12( اأن قيمة )ت( املح�سوبة ملعوقات التح�سيل االأكادميي كلها اأكرب من 
قيمة ت اجلدولية )ت اجلدولية عند 0.05 ت�ساوي 1.98(؛ لذا ترف�س الفر�سية الرابعة من فر�سيات 
الدار�سني  تاأثر  م�ستوى  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال   ( اأنه:  على  تن�س  التي  الدرا�سة 
)2( تعزى ملتغري  و   )1( تدري�سها  وال�سحة وطرق  العلوم  االأكادميي ملقرري  التح�سيل  مبعوقات 
اجلن�س )دار�سون، دار�سات(. حيث ت�سري النتائج اإىل وجود فروق دالة اإح�سائيا عند م�ستوى الداللة 
0.05 بني الدار�سني والدار�سات يف م�ستوى التاأثر مبعوقات التح�سيل كلها ومن املعوقات املتعلقة 

باملقرر الدرا�سي، واأ�ساليب التقومي، والبيئة الدرا�سية، حيث كانت هذه الفروق ل�سالح الدار�سات، 
بينما مل تكن الفروق دالة اإح�سائيًا يف درجة املعاناة من املعوقات املتعلقة بامل�رشف االأكادميي، 

والدار�س. 
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•النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثامن: لالإجابة عن ال�سوؤال الثامن الذي ين�س على:  	

هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف م�ستوى تاأثر الدار�سني مبعوقات التح�سيل 
التخ�س�س  ملتغري  تعزى   )2( و   )1( تدري�سها  وطرق  وال�سحة  العلوم  ملقرري  الأكادميي 

بالثانوية العامة )علمي، اأدبي(؟ 

ا�ستخدم الباحث املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري واختبار )ت( للفروق بني متو�سطات 
عينتني م�ستقلتني، واجلدول )13( يبني هذه الفروق. 

اجلدول )13( 

 يبني قيم )ت( لفروق متو�سطات م�ستوى تاأثر الدار�سني مبعوقات التح�سيل الأكادميي بني اأفراد العينة 

من التخ�س�سني العلمي والأدبي: 

معوقات التحصيل األكادمييم
أدبي ن=108علمي ن=11

قيم 
)ت( 

مستوى 
الداللة

عمعم

1

2

3

4

5

معوقات تتعلق باملقرر الدراسي
معوقات تتعلق بأساليب التقومي

معوقات تتعلق بالبيئة الدراسية
معوقات تتعلق باملشرف األكادميي

معوقات تتعلق بالدارس

36.55

27.00

26.09

22.36

21.00

8.89

5.71

6.86

5.52

5.2

41.55

29.03

25.45

26.01

21.85

8.27

6.41

6.1

6.09

4.77

1.898

1.009

0.326

1.956

0.56

غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة

غير دالة133.0028.21143.9825.561.345املعوقات ككل

اأ�سغر من قيمة ت اجلدولية )ت اجلدولية  اأن قيمة )ت( املح�سوبة  يت�سح من اجلدول )13( 
عند0.05 ت�ساوي 1.98(؛ لذلك لذلك تقبل الفر�سية اخلام�سة من فر�سيات الدرا�سة التي تن�س على 
اأنه: ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية يف م�ستوى تاأثر الدار�سني مبعوقات التح�سيل االأكادميي 
العامة  بالثانوية  التخ�س�س  ملتغري  تعزى   )2( و   )1( تدري�سها  وطرق  وال�سحة  العلوم  ملقرري 

)علمي، اأدبي(. 
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•النتائج املتعلقة بال�سوؤال التا�سع: لالإجابة عن ال�سوؤال التا�سع الذي ين�س على:  	

ما العالقة بني م�ستوى تاأثر الدار�سني مبعوقات التح�سيل الأكادميي ملقرري العلوم 

وال�سحة و ط ت )1( و )2( وبني متو�سطات اجتاهاتهم نحو تعلم العلوم وتعليمها؟ 

ا�ستخدم الباحث معامل ارتباط بري�سون بني درجات اأفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س االجتاه 
ودرجاتهم على ا�ستبانة معوقات التح�سيل االأكادميي، واجلدول )14( يبني هذه العالقة. 

اجلدول )14( 

يبني معامل الرتباط بني م�ستويات تاأثر الدار�سني مبعوقات التح�سيل الأكادميي ملقرري العلوم وال�سحة 

و ط ت )1( و )2( وبني متو�سطات اجتاهاتهم نحو تعلم العلوم وتعليمها:

مستوى الداللةمعامل االرتباطمعوقات التحصيل األكادمييم

1

2

3

4

5

6

معوقات تتعلق باملقرر الدراسي
معوقات تتعلق بأساليب التقومي

معوقات تتعلق بالبيئة الدراسية
معوقات تتعلق باملشرف األكادميي

معوقات تتعلق بالدارس
املعوقات ككل

0.361 - 

0.282 - 

0.07 -

0.479 -

0.035

0.31 -

0.01

0.01
غير دالة

0.01
غير دالة

0.01

يت�سح من اجلدول )14( وجود عالقة ارتباطية �سالبة دالة اإح�سائيا عند م�ستوى الداللة 0.01 
العلوم  تعلم  نحو  االجتاه  وبني  كلها  االأكادميي  التح�سيل  الدار�سني مبعوقات  تاأثر  م�ستوى  بني 
وتعليمها، كما يت�سح عدم وجود عالقة دالة اإح�سائيا بني املعوقات املتعلقة بالبيئة الدرا�سية، 
املعوقات  بني  اإح�سائيا  دالة  عالقة  وجود  عدم  وكذلك  وتعليمها،  العلوم  تعلم  نحو  واالجت��اه 
من  ال�ساد�سة  الفر�سية  ترف�س  وبذلك  وتعليمها  العلوم  تعلم  نحو  واالجت��اه  بالدار�س  املتعلقة 
فر�سيات الدرا�سة التي تن�س على اأنه: ال توجد عالقة ارتباطية دالة اإح�سائيا بني م�ستوى تاأثر 
الدار�سني مبعوقات التح�سيل االأكادميي ملقرري العلوم وال�سحة و ط ت )1( و )2( وبني اجتاهاتهم 

نحو تعلم العلوم وتعليمها . 
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مناقشة النتائج: 
يالحظ من ا�ستقراء نتائج الدرا�سة ما ياأتي: 

اإن هناك تدنيًا وا�سحًا يف التح�سيل االأكادميي لدار�سي مقرري العلوم وال�سحة و ط ت  1 .
)1( و )2( وقد ك�سفت عن ذلك متو�سطات درجات الدار�سني؛ حيث مل يزد املتو�سط العام 

لتح�سيل اأفراد جمتمع الدرا�سة يف اأي من املقررين عن 65.16%. 
 ) 2 .2( و   )1( ت  ط  و  وال�سحة  العلوم  ملقرري  الدار�سني  تواجه  التي  املعوقات  اأكرث  اإن 
بالدار�س،  تتعلق  التي  املعوقات  تليها  الدرا�سية،  بالبيئة  تتعلق  التي  املعوقات  هي 
ثم  الدرا�سي،  باملقرر  املتعلقة  املعوقات  ثم  التقومي،  باأ�ساليب  املتعلقة  املعوقات  ثم 
تاأثر  م�ستوى  ارتفاع  يف  ال�سبب  يرجع  وقد  االأكادميي؛  بامل�رشف  املتعلقة  املعوقات 
للجامعة  التعليمية  املناطق  مباين  معظم  اأن  اإىل  الدرا�سية  البيئة  مبعوقات  الدار�سني 
بامل�رشف  املتعلقة  املعوقات  اأما  مالئم،  درا�سي  مناخ  لتوفري  مهياأة  وغري  م�ستاأجرة 
االأكادميي فكانت اأقل م�ستوى للدار�سني؛ وقد يرجع ذلك اإىل كون امل�رشفني االأكادمييني 
ملتزمني بقوانني اجلامعة، وي�سعى كل منهم لتاأدية عمله على اأكمل وجه دون تق�سري، 

وهذا يتفق مع درا�سة حماد واجلرجاوي )2003(. 
اإن اأفراد عينة الدرا�سة يتمتعون باجتاهات اإيجابية عالية نحو تعلم العلوم وتعليمها؛  3 .
حيث كان االجتاه نحو اأهمية العلوم اأكرث االأبعاد اإيجابية، يليه االجتاه نحو املحتوى 
املحتوى  نحو  االجتاه  ثم  االأكادميي،  امل�رشف  نحو  االجتاه  يليه  للمقررين،  العملي 
النظري للمقررين، ثم يليه االجتاه نحو اأ�ساليب تقومي املقررين الدرا�سيني، بينما كان 
النتائج منطقية، وبخا�سة  اأن هذه  الباحث  الدرا�سية، ويرى  البيئة  االجتاه �سلبيًا نحو 
�سيكون اجتاه  االأكادميي، وبذلك  للتح�سيل  اأعلى املعوقات  احتلت  الدرا�سية  البيئة  اأن 
الدار�سني نحوها �سلبيًا، يف حني اأن االجتاه نحو اأهمية العلوم مرتفع، وكان نابعًا من 
قناعة الدار�سني بدور العلوم يف حتقيق التطور والتقدم العلمي واحل�ساري، وهذا يتفق 

مع درا�سة اإ�سماعيل )1994(. 
وجود فروق دالة اإح�سائيا عند م�ستوى 0.05. 4 بني متو�سطات اجتاهات اأفراد العينة نحو 
املحتوى النظري ومتو�سطات اجتاهاتهم نحو املحتوى العملي للمقررين، وكانت الفروق 
ل�سالح االجتاه نحو املحتوى العملي، ويرى الباحث اأن ذلك قد يكون نتيجًة حل�سول 
معظم الدار�سني على درجاٍت مرتفعة عند تقومي املحتوى العملي بينما يح�سلون على 
اأن املحتوى  درجات متدنية جدا يف االمتحانات النظرية، كذلك يرى بع�س الدار�سني 

النظري يعتمد على حفظ القوانني واملفاهيم، واأنه اأعلى من م�ستوى قدراتهم العقلية. 
ومتو�سطات  الدار�سني  اجتاهات  متو�سطات  بني  اإح�سائيا  دال��ة  ف��روق  وج��ود  عدم  5 .
اجتاهات الدار�سات نحو تعلم العلوم وتعليمها، ويرى الباحث اأن خروج الفتاة اإىل العمل 
واحتكاكها املبا�رش بنتائج التقدم العلمي واحل�ساري كاالإنرتنت والف�سائيات قد يكون 
الدار�سني  العلوم وتعليمها بني  تعلم  اأي فروق يف االجتاه نحو  ال�سبب يف عدم وجود 

والدار�سات. 
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وجود فروق دالة اإح�سائيا بني متو�سطات اجتاهات الدار�سني من التخ�س�س العلمي،  6 .
من  الدار�سني  ول�سالح  وتعليمها،  العلوم  تعلم  نحو  االأدبي  التخ�س�س  من  والدار�سني 
من  الدار�سني  اأن  وبخا�سة  منطقية،  النتيجة  هذه  اأن  الباحث  يرى  االأدبي؛  التخ�س�س 
على  قدرتهم  لعدم  نتيجة  االبتدائية  الرتبية  بتخ�س�س  التحقوا  قد  العلمي  التخ�س�س 

االن�سجام مع التخ�س�سات العلمية باجلامعة. 
0.05. 7 بني اجلن�سني الذكور واالإناث من  توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الداللة 
اأفراد عينة الدرا�سة يف املعوقات االآتية: املعوقات املتعلقة باملقرر الدرا�سي، واملتعلقة 
باأ�ساليب التقومي، وبالبيئة الدرا�سية، بينما مل تكن الفروق دالة اإح�سائيًا يف املعوقات 
اإليه  تو�سل  ما  مع  تن�سجم  النتيجة  وهذه  والدار�س،  االأكادميي،  بامل�رشف  املتعلقة 
اأن الفروق كانت ل�سالح االإناث؛ ويرى  ال�سويدي والفار )1994( بدرا�ستهما، حيث بينا 
الباحث اأن ال�سبب يف وجود مثل هذه الفروق ل�سالح االإناث يعود اإىل اأن معظم الدار�سات 
يعانني من عدم توافر اأماكن خا�سة بهن يف اجلامعة الأخذ حريتهن فيها، كذلك يعانني 
من  زمالئهن  اأم��ام  القيام  عليهن  يفر�س  الذي  العملي،  املحتوى  تقومي  اأ�ساليب  من 
الدار�سات  معظم  فاإن  كذلك  االإح��راج،  لهن  ي�سبب  مما  العملية؛  االأن�سطة  باأداء  الذكور 
يجدن �سعوبة كبرية يف توفري املواد الالزمة الإجراء التجارب واالأن�سطة العملية، وهذا 
ال�سبب نف�سه انعك�س على املعوقات املتعلقة باملقرر الدرا�سي، الأنه يطالبهن باملحتوى 
العملي املرتبط فيه، وقد يرجع ذلك اأي�سًا ب�سبب اختالف امل�رشف االأكادميي من منطقة 

تعليمية الأخرى. 
عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف م�ستوى تاأثر الدار�سني من معوقات التح�سيل  8 .
االأكادميي ملقرري العلوم وال�سحة وطرق تدري�سها )1( و )2( تعزى ملتغري التخ�س�س 
بالثانوية العامة )علمي، اأدبي(، قد يرجع اإىل اأن الدار�سني من اأفراد عينة الدرا�سة �سواء 
كرثة  مثل:  نف�سها  املعوقة  العوامل  من  يعانون  فهم  اأدبيًا،  اأم  علميًا  تخ�س�سهم  اأكان 
درا�سية  قاعات  يف  العملية  االأن�سطة  وتقومي  بها،  الدرا�سي  املقرر  وح�سو  املعلومات، 
احلاالت  اإعفاءات  النتظار  الف�سل  بداية  يف  الوقت  واإه��دار  العلوم،  خمترب  عن  بعيدا 
االجتماعية من الر�سوم، واعتماد امل�رشف االأكادميي على املقرر الدرا�سي م�سدراً وحيداً 
للمعرفة، وتتفق مع هذه النتيجة مع ما تو�سل اإليه كل من ال�سويدي والفار )1994( يف 

درا�ستهما. 
معوقات  بني   9 .0.01 الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيا  دالة  �سالبة  ارتباطية  عالقة  توجد 
اأن هذه  التح�سيل االأكادميي، وبني االجتاه نحو تعلم العلوم وتعليمها. ويرى الباحث 
العالقة طبيعية؛ حيث اإن زيادة درجة معوقات التح�سيل االأكادميي توؤدي اإىل انخفا�س 
االجتاه نحو تعلم العلوم وتعليمها، وهذا ال يتفق مع ما تو�سل اإليه اإ�سماعيل )1995( يف 

درا�سته. 
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التوصيات: 
يف �سوء نتائج الدرا�سة يو�سي الباحث مبا ياأتي: - 

درا�سية  مقررات  حول  الدار�سني  اآراء  با�ستطالع  املتعلقة  الدرا�سات  من  مزيد  اإج��راء  1 .

اأخرى. 
اأن تبتعد عملية ت�سميم املقررات الدرا�سية عن ح�سو املعلومات الزائدة.  2 .

( بحيث يكون هناك توافق  اأن يعاد النظر يف مقرري العلوم وال�سحة و ط ت )1( و )2. 3
بني هذين املقررين، وبني ما يقوم الدار�س )الطالب املعلم( بتدري�سه من مقررات يف 

املرحلة االبتدائية الدنيا. 
التجارب  الإجراء  الالزمة  واالأدوات  املواد  جميع  على  حتتوي  للعلوم  خمتربات  اإن�ساء  4 .

واالأن�سطة العملية. 
حت�سني البيئة الفيزيقية يف القاعات الدرا�سية.  5 .

التاأكيد على اأهمية الوقت الذي يهدر انتظارا لالإعفاءات من الر�سوم اجلامعية.  6 .

تكون  بحيث  للقاعات  كامل  جتهيز  مع  للمقررين  امل�ساندة  التعليمية  الو�سائط  توفري  7 .

مهياأة لتوظيف الو�سائط. 
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مالحق الدراسة

استبانه موجهة للدارسني املسجلني ملقرر العلوم 

والصحة وطرق تدريسها )2(

عزيزي الدار�س: 
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ي�سعدين اأن اأ�سع بني يديك ا�ستبانه تهدف اإىل حتديد معوقات التح�سيل االأكادميي ملقرري 
العلوم وال�سحة وطرق تدري�سها 1و2 من وجهة نظر الدار�سني ، وتتعلق املعوقات بخم�سة جماالت 
هي: ) املقرر الدرا�سي ، اأ�ساليب التقومي، البيئة الدرا�سية، امل�رشف االأكادميي ، الدار�س ) وا�ستجابتك 
اإليه هي )اأوافق ب�سدة، اأوافق، ال اأوافق( ، ومقيا�س يهدف التعرف اإىل اجتاهات الدار�سني نحو تعلم 
العلوم وتعليمها، وا�ستجابتك اإليه هي )اأوافق، غري متاأكد، ال اأوافق(. لذا ناأمل منك قراءة الفقرات 
بدقة وو�سع اإ�سارة )√( اأمام كل فقرة مبا تراه منا�سبا من وجهة نظرك، علما باأن تلك اال�ستجابات 

�ست�ستخدم الأغرا�س البحث العلمي فقط. 

�ساكرين لكم مقدماً جمهوداتكم املبذولة وح�سن تعاونكم. 

د. معمر اإرحيم الفرا
م�رصف اأكادميي غري متفرغ� منطقة خان يون�س التعليمية

اأنثى  ذكر    اجلن�س:    
اأدبي علمي     الثانوية العامة:  
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أوالً:- معوقات التحصيل األكادميي ملقرري العلوم والصحة 

وطرق تدريسها )1( و )2( :

ال أوافقأوافقأوافق بشدةالفقرةم

أوال:  -  املعوقات التي تتعلق باملقرر الدراسي:  - 

كثرة املعلومات وحشو املقرر الدراسي بها. 1 - 

 - 2
احتواء املقرر الدراسي على مادة علمية نظرية تفوق مستوى 

الدارس العادي. 

 - 3
احتواء املقرر الدراسي على مفاهيم ورموز مجردة يصعب أن 

يفهمها الدارس العادي. 

كثرة القوانني واملسائل احلسابية اجملردة في املقرر الدراسي. 4 - 

الغموض في أسلوب عرض املادة العلمية. 5 - 

 - 6
افتقار املادة العلمية لألمثلة التي تعني على الفهم 

واالستيعاب. 

التفرع والتشعب املبالغ فيه عند عرض املادة العلمية. 7 - 

قلة الترابط بني موضوعات املقرر الدراسي. 8 - 

 - 9
قلة تلبية املقرر الدراسي حلاجات الدارسني وميولهم 

واستعداداتهم. 

ضعف ارتباط املادة العلمية بواقع الدارسني. 10 - 

ارتفاع سعر الكتاب املقرر وصعوبة احلصول عليه. 11 - 

محدودية اهتمام املقرر بتبسيط املصطلحات وتفسيرها. 12 - 

 - 13
رداءة طباعة الكتاب الدراسي وإخراجه تقلل من تفاعل 

الدارس معه. 

ضعف لغة املقرر وأسلوبه. 14 - 
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احتواء املادة العلمية املطبوعة على أخطاء لغوية. 15 - 

احتواء املقرر الدراسي على جانب عملي صعب التطبيق. 16 - 

 - 17
إهمال بعض موضوعات املقرر الدراسي خلبرات الدارسني 

السابقة. 

محدودية أنشطة املقرر الدراسي التعليمية والتعلمية. 18 - 

 - 19
صعوبة توافر املواد الالزمة إلجراء جتارب اجلانب العملي من 

املقرر الدراسي. 

 - 20
استغراق املقرر في املفاهيم النظرية وبعده عن التطبيق 

العملي. 

 - 21
احتواء املقرر الدراسي على بعض املعلومات التي ليس لها 

عالقة مبا سيدرس في املدارس. 

ندرة استخدام الوسائط املساندة للمقرر الدراسي. 22 - 

ثانيا:- معوقات تتعلق بالتقومي:- 

تركز أسئلة االمتحان على احلفظ واالستظهار. 1 - 

تركز أسئلة االمتحان على املسائل احلسابية. 2 - 

 - 3
وجود بعض األخطاء العلمية أو املطبعية في أسئلة التعيني 

واالمتحان

 - 4
وجود بعض األخطاء في اإلجابة النموذجية للتعيينات 

واالمتحانات النصفية. 

 - 5
صعوبة االمتحانات والتعيينات وحتديها لقدرات الدارسني 

العاديني. 

قلة اضطالع الدارس على معايير تقومي اجلانب العملي. 6 - 
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 - 7
يتم تقومي اجلانب العملي لدى الدارسني في قاعات الدراسة 

وبعيدا عن مختبر العلوم. 

توقيت التقومي للجانب العملي غير مناسب للدارسني8 - 

وضع االمتحان أو التعيني من قبل مشرف أكادميي آخر. 9 - 

 - 10
ضعف شمولية أسئلة االمتحان أو التعيني لكافة وحدات 

املقرر الدراسي. 

 - 11
إعطاء درجات لبعض أسئلة االمتحان أو التعيني أكبر من 

وزنها النسبي. 

 - 12
تهمل أسئلة االمتحان أو التعيني الفروق الفردية بني 

الدارسني. 

 - 13
إهمال عملية استالم الدارسني لالمتحان النصفي 

والتعيينات بعد تصحيحها. 

 - 14
اعتماد بعض الدارسني على أخذ إجابة التعيينات جاهزة من 

زمالئهم. 

ثالثا:- معوقات تتعلق بالبيئة الدراسية:- 

انتشار الضوضاء بالقرب من القاعات الدراسية. 1 - 

 - 2
ضعف توفير الظروف الفيزيقية اجليدة كاإلضاءة والتهوية 

واألثاث بالقاعات الدراسية. 

 - 3
ضعف جتهيز القاعات الدراسية الستخدام الوسائط 

التعليمية املساندة. 

يهمل جدول اللقاءات الدراسية ظروف الدارسني. 4 - 

 - 5
تناقش األنشطة والتجارب العملية في قاعات دراسية عادية 

غير مجهزة باملواد واألدوات الالزمة. 

 - 6
افتقار املكتبة للكتب واملراجع التي تشجع الدارسني على 

إعداد البحوث والتقارير العملية. 
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 - 7
مماطلة اجلهاز اإلداري باجلامعة في تلبية مطالب الدارسني 

األكادميية. 

 - 8
إهدار الوقت في بداية الفصل النتظار إعفاءات احلاالت 

االجتماعية من الرسوم اجلامعية. 

 - 9
وجود تعارضات لدى الدارسني في مواعيد اللقاءات الدراسية 

واالمتحانات. 

 - 10
اعتماد اجلامعة على مبنى مستأجر غير مهيأ الستيعاب 

مرافقها الضرورية. 

خضوع املعامالت اإلدارية في اجلامعة للبيروقراطية والروتني. 11 - 

رابعا:- معوقات تتعلق باملشرف األكادميي:- 

قلة التزام املشرف األكادميي مبوعد اللقاءات الدراسية. 1 - 

 - 2
قلة استثارة دافعية الدارسني وأفكارهم من قبل املشرف 

األكادميي في أثناء اللقاءات الدراسية. 

 - 3
يعتمد أسلوب املشرف األكادميي على اإللقاء وأسلوب 

احملاضرة خالل اللقاءات الدراسية. 

 - 4
يعتمد املشرف األكادميي على تقليب صفحات املقرر دون 

توضيح الغامض من املعلومات. 

 - 5
يهمل املشرف األكادميي تقدمي التغذية الراجعة )كتابة 

تعليقات على إجابة التعيينات واالمتحانات(. 

 - 6
يعتمد املشرف األكادميي على اإلجابة النموذجية دون أن 

يراجعها قبل البدء بالتصحيح. 

 - 7
قلة حضور املشرف األكادميي إلى قاعات االمتحان لتوضيح 

األسئلة الغامضة. 

 - 8
قلة تزويد الدارسني بأخطاء زمالئهم في االمتحانات 

السابقة. 

 - 9
قلة إرشاد الدارسني إلى أساليب دراسية تساعدهم على 

التكيف مع املقرر الدراسي. 

 - 10
قلة مراعاة الفروق الفردية من قبل املشرف األكادميي عند 

تكليف الدارسني باألنشطة العملية. 
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 - 11
يبتعد املشرف األكادميي عن توظيف مهارات التعلم الذاتي 

لدى الدارسني. 

يفتقر املشرف األكادميي للجدية في تقومي اجلانب العملي. 12 - 

خبرة املشرف األكادميي في املادة العلمية محدودة. 13 - 

ضعف العالقة اإلنسانية بني املشرف األكادميي والدارسني. 14 - 

 - 15
يعتمد املشرف األكادميي على املقرر الدراسي كمصدر وحيد 

للمعرفة. 

خامسا:- معوقات تتعلق بالدارس:- 

 - 1
قلة اهتمام الدارسني باإلجابة على التعيينات وتسليمها في 

الوقت احملدد لها. 

قلة اهتمام الدارسني باجلانب العملي للمقرر الدراسي. 2 - 

 - 3
اهتمام الدارسني بتحصيل الشهادة أكثر من اهتمامهم 

بالعلم. 

 - 4
شعور الدارسني باخلوف والقلق من الرسوب في املقرر 

الدراسي. 

ضعف القدرات العقلية لدى بعض الدارسني. 5 - 

 - 6
انشغال بعض الدارسني بالعمل يقلل حضورهم للقاءات 

الدراسية. 

معاناة بعض الدارسني من أمراض أو إعاقات صحية. 7 - 

ابتعاد تخصص الدارس عن ميوله واهتماماته. 8 - 

قلة ميل الدارسني الستخدام مهارات التعلم الذاتي. 9 - 

إهمال التخطيط الدراسي وعمل اجلداول الدراسية. 10 - 
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أرى أن تعلم العلوم مهم في حياتنا العملية. 1

أعتقد أن مادة العلوم ال تقل أهمية عن باقي العلوم األخرى. 2

أرى أ ن العلوم لها قيمة في تطوير اجملتمع. 3

أرى أن تعلم العلوم هو إحدى دعائم التقدم العلمي واحلضاري. 4

5
أعتقد أن تعلم العلوم يساعد في حتقيق فهم أوسع للظواهر 

الكونية. 

أعتقد أن تعلم العلوم يساعد على التفكير السليم. 6

أرى أن دور العلوم في حل مشكالت العالم ضعيف. 7

أعتقد أنني لست بحاجة لزيادة معلوماتي العلمية. 8

9
أعتقد أن محتوى مقرري العلوم والصحة وط ت 1و2 مهم 

للدارسني من القسمني العلمي واألدبي

10
أشعر بالقلق عند مذاكرتي حملتوى مقرري العلوم والصحة و ط 

ت 1و2. 

11
أعتقد أن محتوى مقرري العلوم والصحة و ط ت 1و2 يساعد 

في تنمية قدراتي العقلية. 

أحبذ أن يكون مقررا العلوم والصحة و ط ت 1و2 اختياريني. 12

13
أستمتع بدراسة احملتوى النظري ملقرري العلوم والصحة و ط ت 

1و2. 
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14
من  أشعر أن محتوى مقرري العلوم والصحة و ط ت 1و2 أعلى 

مستوى قدراتي العقلية. 

16
أشعر أن موضوعات مقرري العلوم والصحة و ط ت 1و2 ذات 

معنى. 

17
أرى أن محتوى مقرري العلوم والصحة و ط ت 1و2 متدني 

بخبرات علمية مفيدة. 

18
أشعر بامللل عند استذكاري للمحتوى النظري ملقرري العلوم 

والصحة و ط ت 1و2. 

19
على  أرى أن محتوى مقرري العلوم والصحة و ط ت 1و2 يعتمد 

تذكر القوانني وحفظها. 

20
أرى أنني بحاجة لتعلم احملتوى النظري ملقرري العلوم والصحة و 

كمعلم في املستقبل.  سيفيدني  ط ت 1و2 الذي 

21
أرى أن اجلانب العملي ملقرري العلوم والصحة و ط ت 1و2 ال 

ميدني بخبرة مفيدة للمستقبل. 

22
أشعر بامللل عند أداء التجارب العملية واألنشطة املطلوبة في 

اجلانب العملي ملقرري العلوم و الصحة و ط ت 1و2. 

أفضل إلغاء اجلانب العملي ملقرري العلوم والصحة و ط ت 1و2. 23

24
أرى أن درجتي على اجلانب العملي عادة ما تكون أفضل منها 

على اجلانب النظري ملقرري العلوم والصحة و ط ت 1و2. 

25
أحب أن أمني مهاراتي في أداء التجارب العملية واألنشطة 

املطلوبة في اجلانب العملي ملقرري العلوم والصحة و ط ت 1و2. 

26
أرى أن اجلانب العملي ملقرري العلوم والصحة و ط ت 1و2 أقل 

أهمية لدى الدارسني من اجلانب النظري. 

27
أرى أن املشرف األكادميي يكلف الدارسني بعمل جتارب عملية 

وأنشطة مرهقة وصعبة. 

أشعر أن املشرف األكادميي ال يتقن دوره في اللقاءات الدراسية. 28

29
أرى أن املشرف األكادميي على معرفة جيدة مبحتوى مقرري 

العلوم والصحة و ط ت 1و2. 
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30
أعتقد أن املشرف األكادميي ال يراعي الفروق الفردية بني 

الدارسني. 

31
أعتقد أن املشرف األكادميي ملقرري العلوم والصحة و ط ت 1و2 

أكثر ذكاء من بقية املشرفني األكادمييني. 

32
أستمتع بطريقة املشرف األكادميي في إدارة اللقاءات الدراسية 

ملقرري العلوم والصحة و ط ت. 

33
أرى أن أسلوب املشرف األكادميي يجذبني في أثناء اللقاءات 

الدراسية ملقرري العلوم والصحة و ط ت 1و2. 

أشعر بأن املشرف األكادميي ال يراعي ظروف الدارسني وحاجاتهم. 36

37
أشعر بأن املشرف األكادميي روتيني في التعامل مع أنشطة 

الدارسني في اجلانب العملي. 

38
أعتقد أن املشرف األكادميي غير قادر على توظيف مهارات 

التعلم الذاتي لدى الدارسني ملقرري العلوم والصحة و ط ت 1و2. 

39
أعتقد أن املشرف األكادميي غير عادل في تصحيح االمتحانات 

والتعيينات واألنشطة العملية. 

أفضل أساليب التقومي التي تقتصر على احلفظ. 40

أشعر أن أساليب التقومي املتبعة تناقض معايير التعلم عن بعد. 41

42
أحبذ أساليب التقومي املتبعة حالياً فهي حتثني على البحث 

االضطالع. 

43
أشعر أن أساليب التقومي املتبعة ال تراعي الفروق الفردية بني 

الدارسني. 

44
أرى أن أساليب التقومي املتبعة ال تقيس قدرات الدارسني بشكل 

مناسب. 

45
أعتقد أن أساليب التقومي املتبعة غير متنوعة وغير شاملة 

حملتوى املقررين. 
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أعتقد أن أساليب تقومي اجلانب العملي منصفة للدارسني. 47

48
أعتقد أن أساليب تقومي اجلانب النظري من امتحانات أو تعيينات 

غير موضوعية. 

49
أشعر بالضيق عند الذهاب إلى املكتبة لنقص الكتب واملراجع 

في مجال العلوم والصحة وطرق تدريسها. 

50
أشعر بالضيق في اللقاءات الدراسية بسبب الضوضاء وسوء 

التهوية واإلضاءة. 

51
أشعر بالضيق لعدم توفر مختبر علوم باجلامعة ملمارسة 

األنشطة العملية فيه. 

أرى أن إدارة اجلامعة مهتمة بتلبية احتياجات الدارسني. 52

53
أعتقد أن جدول اللقاءات الدراسية ملقرري العلوم والصحة وط 

ت1و2 يراعي ظروف الدارسني. 

أعتقد أن قسم التعيينات باجلامعة متعاون مع الدارسني. 54

55
أشعر أن املناخ الدراسي باجلامعة يعوقني عن أداء األنشطة 

العملية ملقرري العلوم والصحة و ط ت 1و2. 

56
أرى أن إدارة اجلامعة غير معنية بتوفير الوسائط التعليمية 

ملقرري العلوم والصحة و ط ت 1و2. 




