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 :الملخص
 الدراسة تعرف أھم الصعوبات التي تواجھ الطالبات عند دراسة مقرر أساسیات علم تھدف

طالبة  من طلبة قسم ) 69( لنبات قسم العلوم بكلیة التربیة األساسیة، وتكونت عینة الدراسة من ا
العلوم بوحدة النبات والمیكروبیولوجي بكلیة التربیة األساسیة بالھیئة العامة للتعلیم التطبیقي 

 النبات سنة من الملتحقین بمقرر أساسیات علم) 25-17(والتدریب، والتي تتراوح اعمارھم من 
، تم اختیارھم بطریقة قصدیة من مقرر أساسیات علم النبات ، 2017-2016الفصل الثاني لعام 

حیث تكونت ادوات الدراسة من استبانھ لرصد أسباب الصعوبات التي تواجة الطلبة عند دراسة 
 عبارة موزعة على بعدین وتراوحت الدرجة 16مقرر أسساسیات علم النبات الذي اشتمل على 

ومقابلة شخصیة مع ذوي االختصاص من أعضاء ھیئة التدریس . )64-16( كلیة للمقیاس ما بینال
 أسئلة متنوعة مغلقة وأخرى 8واحتوت المقابلة على ، بقسم العلوم وحدة النبات والمیكروبیولوجي

ان طالبات مقرر أساسیات النبات وقد تم استخدام المنھج الوصفي، وأظھرت النتائج . مفتوحة
، كما اظھرت وجود فروق ذات داللة احصائیة بین ھن صعوبة في المقرر بدرجة متوسطةیواج

بعدین النظري والعملي في الصعوبة، كما انھ لیس ھناك فروق ذات داللة احصائیة بالنسبھ لمتغیر 
العمر وتاریخ الشھادة من حیث الصعوبھ على عكس متغیر الشق النظري كانت في نتائجھ فروق 

  . حصائیة بین العلوم والریاضیات لصالح العلومذات داللة ا
 .التحصیل الدراسي، مقرر أساسیات علم النبات، صعوبات،  رصد:الكلمات الدالة

The Difficulties Encountered by the Botany Course Female Students from 
their Viewpoints in the Light of some Variables 

 

ABSTRACT: 
 

The present study aimed at identifying the most important difficulties 
encountered by the female students on studying the course of “The Basics 
of Botany”, Department of Science, Faculty of Basic Education. The 
sample of the study consisted of 69 female students from the Science 
Department in the Micro-biology and Botany Unit at the Faculty of Basic 
Education in the General Organization of the Empirical Learning and 
Training. The participants were deliberately assigned and their ages ranged 
from 17-25 years from those enrolled in the Basics of Botany course during 
the second term 2016 / 2017. A questionnaire, delineating the causes of 
such difficultiesm, was developed consisting of 16 items under two 
dimensions and the total degree ranged from (16-64). Furthermore, 
Interviews were conducted with the faculty staff members in the Botany 
and Microbiology departments. The interview consisted of eight closed 
questions and an open one. The descriptive method was adopted for 
fulfilling the study purpose. The results of the study showed that the 
students enrolled in the course of “Basics of Science” encounter average 
difficulties; additionally, there were statistically  significant differences 
between the practical and theoretical difficulties. Furthermore, there were 
no statistically significant differences due to the age, date of certificate 
attainment in relation to the difficulty; on the other hand, the theoretical 
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variable results and differences were between science and math and the 
results were in favor of science.  
Keywords: identifying, difficulties, botany basics course, academic 
achievement.  

 :المقدمة
تعد الھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب بدولة الكویت من أھم القطاعات التي تحتضن 

علوم وقسم العلوم ھو أحد أعرق وأقدم األقسام بالھیئة، ویھدف برنامج ال. مجموعة كبیرة من الشباب
 لتدریس العلوم في مراحل – إعدادا علمیًا وثقافیًا ومھنیًا –بكلیة التربیة األساسیة إلى إعداد معلم 

 .)بوابة الھیئة العامة للتعلیم التطبیقي (التعلیم األساسي
  الذین لدیھم صعوباتللطالبتعلیم ال مجال في  مھمةخطوة خدمات التشخیص والتقییم دتعو

جمعیة،  وفردیة مقننة، واختبارات ھذه الخدمات في تطبیق برامج كمنوت .في بعض المقررات
 أكادیمیة أو مشاكلوتصمیم مواقف تقییمیھ لألطفال الذین لدیھم مالحظات،  ورصد مقابالت وإجراء

 الركیزة ھي فائدة قیاس الطلبة الذین لدیھم صعوبات أن كما). ٢٠٠١قندیل، ( أو نفسیة اجتماعیة
 . أوجھ عالج ھذه الصعوبات والتغلب علیھاىل عللتعرفاألساسیة 

وقد الحظت الباحثة من خالل عملھا في قسم العلوم بالھیئة العامة للتعلیم التطبیقي 
والتي . والتدریب بعض الصعوبات لدى فئة من الطالبات عند دراسة بعض المقررات الدراسیة

تواجھ الطالبات قسم العلوم عند ومن أبرزھا الصعوبات التي . تؤثر سلبًا على تحصیلھم الدراسي
  .دراسة مقرر أساسیات علم النبات موضوع البحث

وقد أجمع ذوي اإلختصاص من أعضاء ھیئة التدریس بقسم العلوم وحدة النبات 
والمیكروبیولوجي إلى تدني مستوى الطالبات في ھذا المقرر للسنوات العشر األخیرة، ویرى ذوي 

ھذه البحث من قبل وأنھ من الضروري عمل مثل ھذه البحث، لذا االختصاص أنھ لم یتم عمل مثل 
ارتأت الباحثة القیام بإجراء ھذا البحث الذي یھدف الى الوقوف على أبرز ھذه الصعوبات والتعرف 
على طموحات األكادیمیین والطالب لحل ھذه المشكلة ومن ثم رفع مستوى التحصیل الدراسي لدى 

  .الطالب
لحاضر االھتمام بالدراسات والبحوث التي تتناول البحث في أثر ولقد زاد في الوقت ا

 .العوامل االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وغیرھا من العوامل األخرى في التحصیل الدراسي
 ).٢٠١٠المعمریة، (

أن التحصیل الدراسي من المشكالت األكادیمیة التي یعاني منھا ) 1989شبیر، (وأشار 
 المواد أو لطریقة التدریس غیر المناسبة للمقرر أو لعدم استیعاب الطلبة الطلبة إما لصعوبة

للمقررات الدراسیة وفھمھا الفھم السلیم مما یفقده الثقة بنفسھ وقدراتھ، وبالتالي یتأثر توافقھ مع 
  . )٢٠١٣البطاینة،  (زمالئھ ومع البیئة الجامعیة بشكل عام

  :مشكلة البحث
محاولة الكشف عن أبرز الصعوبات التي تواجھھا طالبات قسم تتحدد مشكلة ھذا البحث في 

عند دراسة مقرر أساسیات علم النبات بوحدة النبات ) ریاضیات–علوم(العلوم تخصص
  .والمیكروبیولوجي في كلیة التربیة األساسیة بالھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب بدولة الكویت
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  :أسئلة البحث
  :جابة عن األسئلة اآلتیةحاول ھذا البحث اإل

 ؟ عند دراسة مقرر النبات من وجھة نظرھمتواجھ الطالبات ما الصعوبات التي  .١
  ؟ بشقیھا النظري والعملية ألسباب تعلیمیالتي ترجعصعوبات ال ما .٢
ما مدى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الصعوبات النظریة والعملیة التي توجھھا  .٣

  .اسیات النبات؟الطالبات في دراسة مقرر أس
إلى أي مدى توجد فروق في تحدید الصعوبات لدى الطالبات تعزى ألثر متغیرات  .٤

عند دراسة مقرر أساسیات )  تاریخ شھادة الثانویة العامة– الفئة العمریة –التخصص (
  النبات؟
  :أھمیة البحث

  :تمثلت أھمیة البحث بما یأتي
  .بطة بالمجالفتح المجال أمام الباحثین لدراسات أخرى مرت - 1
 تكمن األھمیة التطبیقیة في التعرف إلى طبیعة الصعوبات التي تواجھ طالبات مقرر أساسیات - 2

علم النبات قسم العلوم بكلیة التربیة األساسیة مما یسھم بمعالجة جوانب القصور بالعملیة التعلیمیة 
  . بشقیھا العملي والنظري

  . الحاليندرة الدرسات التي تناولت موضوع البحث - 3
  أھداف البحث 

  :جاءت ھذه الدراسة لتحقق األھداف اآلتیة
 تعرف أھم الصعوبات التي تواجھ الطالبات عند دراسة مقرر أساسیات علم النبات قسم العلوم - 1

  .بكلیة التربیة األساسیة
یة عرف الصعوبات التي تواجھ الطالبات عند دراسة مقرر أساسیات علم النبات قسم العلوم بكلت - 2

  . التربیة األساسیة التي تعود لألسباب التعلیمیة
  : الدراسةفاھیمم

 التي تواجھ طالبات مقرر أساسیات علم النبات عقبات والمشكالتھي ال: إجرائیًاالصعوبات 
  . عند دراستھم لھذا المقرر قسم العلوم بكلیة التربیة األساسیة الكویت–

  .طوره، وتفصیل أنواعھعلم یبحث في حیاة النبات، وت) علم النبات(
مقرر أساسیات علم النبات ھو أحد المقررات اإلجباریة التي یقدمھا قسم العلوم : إجرائیًا

  .للطلبة ذوي تخصص العلوم والریاضیات
ھو المدى الذي یحققھ الطالب أو المعلم أو المؤسسة . ھو محصلة التعلیم) التحصیل الدراسي(

  . أھدافھم التعلیمیة
س مستوى المعرفة والفھم التي حصل علیھا الطالب مما تعلمھ في مقرر أساسیات قیا: إجرائیًا

  .علم النبات
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  :حدود البحث
بكلیة التربیة األساسیة في الھیئة - وحدة النبات والمیكروبیولوجي–قسم العلوم :  الحدود المكانیة- 1

  .العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب بدولة الكویت
  .م2017 أغسطس  15-مارس 15من :  الحدود الزمنیة- 2
 وحدة النبات –طالبات مقرر أساسیات علم النبات بقسم العلوم :  الحدود البشریة- 3

  .  بكلیة التربیة األساسیة في الھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب بدولة الكویت- والمیكروبیولوجي
 :تعقیب علیھاالدراسات السابقة وال

  : الدراسات العربیة- 1
دراسة : أھم المشكالت التي تواجھ الطالب الجامعي" بعنوان ، 2014)إبراھیم (دراسة 

وھدفت ھذه الدراسة إلى . ”میدانیة على عینة من طالب جامعة عمر المختار في مدینة البیضاء
حیث تكونت . التعرف على أھم المشكالت التعلیمیة لشباب جامعة عمر المختار بمدینة البیضاء

.  طالب من طلبة كلیة اآلداب من السنوات األربع، وتم اختیار العینة بطریقة المصادفة30العینة من 
 من الطلبة غیر راضین عن المواد الدراسیة وجمود المنھج، (%70)وأظھرت نتائج الدراسة أن 

 منھم یعانون من مشكالت (%80)وعدم وجود طرق تدریس حدیثة تحفز على الدراسة، وأن 
  . ةاتصالھم باألساتذ

 بعنوان أثر استراتیجیات التعلم النشط 2008)عشا، أبو عواد، الشلبي، وعبد، ( أما دراسة
في تنمیة الفاعلیة الذاتیة والتحصیل األكادیمي لدى طلبة كلیة العلوم التربویة التابعة لوكالة الغوث 

لفاعلیة الذاتیة ھدفت ھذه الدراسة الستقصاء أثر استراتیجیات التعلم النشط في تنمیة ا. الدولیة
 طالباً  وطالبة اختیروا من طلبة السنة الثانیة من (59)بلغ عدد أفراد الدراسة . والتحصیل األكادیمي

  .كلیة العلوم التربویة الجامعیة تخصص معلم صف
وكان من أھم النتائج أن استراتیجیات التعلم النشط قد عملت على تـدعیم ثقة الطلبة بأنفسھم 

ھة، وتعزیز الثقة بینھم وبین مدرس المادة من جھة أخرى، وأصبحوا یملكون وبقدراتھم من ج
فأصبحوا  .فرصة االختیار والعمل بأنفسھم، والتأمل فـي ممارسـتھم وتفكیرھم والتعبیر عن خبراتھم

یھتمون بتنفیذ الواجبات والتعیینات المناطـة بھم، ویقضون جھداً  ووقتاً  إضافیین في إنجازھا، وقد 
وھذا كلھ انعكس على  . منشغلین بنشاط في أعمالھم ومستمتعین بھا، ویعتزون بإنجازھم للتعلمبدوا

  .إحساسھم بفاعلیتھم الذاتیة، وتعزیزھا
ھي التعرف على استخدام المختبر االستكشافي في ) 2008، رشید(كما كانت دراسة 

وقد بلغت عدد الدراسة . ریةالتفكیر العلمي لدى طلبة معھد الطب التقني في مادة األحیاء المجھ
طالب وطالبة للمجموعة التجریبیة أما المجموعة الضابطة فعددھا ) 32(طالبا وطالبة بواقع ) 62(
العمر، التحصیل الدراسي السابق لمادة األحیاء، (طالب وطالبة وكوفئت في المتغیرات ) 30(

 من معھد الطب التقني كما ، وقد أظھرت النتائج تعرض الطلبة إلى تعزیز فوري مستمر)الذكاء
تعمل ھذه الطریقة على فھم وإدراك واستیعاب للمعلومات بشكل أفضل من الطریقة االعتیادیة، وأن 
طریقة االستكشاف تقرب الطلبة أكثر نحو المادة العلمیة بحیث یكون التفاعل أكثر أي تكون لدیھم 

  .  میول علمیة
ف على األسباب األكادیمیة لتعثر الطالب التعر) 2006(كما ھدفت دراسة حساینة وقاسم 

الجامعي، ومن ثم تقدیم رؤیة تحلیلیة للواقع واإلشكالیات، وتوصلت الدراسة إلى أن ھذه األسباب 
طبیعة إعداد األستاذ الجامعي ودوره في إرشاد الطالب، وكذلك : تتوزع في ثالثة محاور رئیسة ھي
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لمیة، وعدم كفایة المختبرات والكتاب الجامعي في المنھج الدراسي وعدم مالحقتھ للتطورات العا
  .إعداد الطالب أكادیمیًا، كما خرجت الدراسة باستراتیجیة مقترحة مستقبلیة لمواجھة ھذه األسباب

دراسة ھدفت التعرف على أسباب انخفاض ) 2005(وأجرى العكایشي، والزبیدي 
ر عینة التطبیق من كلیة اآلداب وكلیة التحصیل الدراسي لدى طلبة الجامعة في العراق، وتم اختیا

طالب وطالبة، بینما تضم كلیة ) ٣٢٠٤(ابن الھیثم بالطریقة العشوائیة، وتضم كلیة اآلداب /التربیة
األقسام العلمیة  135طالبًا وطالبة، وقام الباحثان باختیار عینة من ) ٣٧٩٨(ابن الھیثم /التربیة

ر عینة من الطلبة الراسبین في بعض األقسام اإلنسانیة بالطریقة العشوائیة من الكلیتین، واختیا
طالبًا وطالبة واستخدمت االستبانة بوصفھا أداة لتحدید األسباب ) ٨٠(والعلمیة، وبلغت عینة التطبیق

مجاالت  (٦(فقرة موزعة على  )42)ضمانًا للدقة والموضوعیة، حیث بلغت عدد فقرات االستبانة 
اب األسریة، واألسباب االجتماعیة، واألسباب الدراسیة، واألسباب األسباب النفسیة، واألسب: ھي

أشارت نتائج الدراسة أن للعوامل السابقة دورا واضحا في تدني . االقتصادیة، واألسباب األمنیة
التحصیل األكادیمي وبدرجات متفاوتة، لكن ال یمكن إغفال أي من ھذه العوامل، ویجب دعم الطلبة 

  .سابقة الذكر، والعمل على تخطي العقبات والقیود التي تفرضھا ھذه العواملفي جمیع المجاالت ال
إلى التعرف على المشكالت التي یشعر بھا طالب وطالبات ) 2002الناجم،(دراسة وھدفت   

تكونت . كلیة التربیة في جامعة الملك فیصل وفقا للجنس والتخصص العلمي والمرحلة الدراسیة
فقرة، ) 30(طالبة، طبق الباحث علیھم استبیان أعده بنفسھ مكون من طالبا و) 333(الدراسة من 

وقد أظھرت الدراسة شعور الطلبة بأھمیة المشكالت التي تواجھھم وعدم مراعاة ظروف الطلبة في 
وضع جداول االمتحانات وعدم األخذ بشكاوى الطلبة بالشكل الجدي، وسوء إعداد االختبارات كما 

 . ما بین األقسام العلمیة واألدبیة من حیث المشكالتبینت الدراسة وجود فروق
  : الدراسات األجنبیة- 2

: العالقة بین التحصیل األكادیمي للطلبة وكل من" بعنوان (Bataineh, 2013) دراسة 
 204حیث تكونت عینة الدراسة من " من ناحیة التعلیم، الجنس، الحالة االقتصادیة واالجتماعیة

.  محافظة اربد-من طلبة جامعة الیرموك في األردن)  طالبة103طالب و 101(طالب موزعین إلى 
ولقد اسفرت نتائج الدراسة أن ھناك عالقة بین الطریقة العمیقة في الدراسة والتي أسھمت بما نسبتھ 

غیر أن . ٪ بالتنبؤ بالتحصیل األكادیمي للطالب2٪ والطریقة االستراتیجیة في الدراسة بما نسبتھ 6
 . سطحیة للدراسة لم تكن دالة احصائیا لمنبئ بالتحصیل األكادیمي العالي للطلبةالطریقة ال

في دراسة حول تصورات الطلبة في جامعة  )Forsyth et al.2009) Storyشارك 
ریتشموند في أمریكا حول األسباب التي ساھمت في الحصول على درجاتھم في االمتحان، تكونت 

وطالبة في تخصص علم النفس في عینة غیر متجانسة من حیث طالبًا ) 1040(عینة الدراسة من 
فقرة موزعة ) 38(استخدام الباحثون استبانة تكونت من . الجنس والعرق ومستوى األداء األكادیمي

التعلیم السيء، واالمتحان غیر الشامل، والمحتوى، والمقرر الدراسي، وضعف : على عدة أبعاد ھي
وقد شملت االستبانة . ضعف الجھد المبذول، وضعف القدراتالدافعیة، واألسباب الشخصیة، و

التعلیم : أسبابا إیجابیة، وأسبابا سلبیة وأسبابا محایدة، وقد رتبت أسباب الفشل الدراسي كما یلي
السيء الذي جاء بالمستوى األول، واالمتحان غیر الشامل الذي جاء بالمستوى الثاني، ثم تلیھا 

فالمقرر الدراسي، فضعف الدافعیة، فاألسباب الشخصیة، فضعف الجھد المحتوى، : األبعاد األخرى
  .المبذول، ثم البعد الذي یتعلق بضعف القدرات الذي احتل المستوى األخیر

دراسة ھدفت تطویر معمل افتراضي لتدریس العلوم  (Jensen et al, 2004)وأجرى 
ومعرفة أثر استخدام المعمل االفتراضي الطبیعیة والھندسیة باستخدام بیئة افتراضي ثالثیة األبعاد 

على تحصیل طالب العلوم الطبیعیة والھندسیة بجامعة  ھانوفر بألمانیا واستخدم الباحثون المنھج 
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 مجموعة تجریبیة درست : طالبا قسموا الى مجموعتین) 12(التجریبي، وتكونت عینة الدراسة من 
بالطریقة التقلیدیة، وتوصلت النتائج باستخدام المعمل االفتراضي؛ ومجموعة ضابطة درست 

الدراسة إلى أن استخدام المعمل االفتراضي شجع المستخدمین على التقلیل من أخطاء التعلیم وھذا 
  .من شأنھ أن یحسن من مخرجات التعلیم ویؤدي إلى قبول الطالب لھذه التقنیة وتفاعلھم معھا

 وجھة نظر الطالب حول تعرف على بدراسة ھدفت (Dalgarno et al, 2003)وقام 
المعامل االفتراضیة ومقارنتھا بالمعمل التقلیدي، واستخدم الباحثون المنھج الوصفي، وقاموا 
بتصمیم استبانة للتعرف على آراء الطالب حول المعامل االفتراضیة ومقارنتھا بالمعامل التقلیدیة، 

امعة تشارلز ستیورات بأسترالیا، طالبًا من طالب قسم الكیمیاء بج) 24(وتكونت عینة الدراسة من 
  .ولقد أظھرت نتائج الدراسة أن للمعمل االفتراضي دورًا ایجابیًا في تدریس الكیمیاء بالجامعة

  :التعقیب على الدراسات السابقة
تشابھت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة التي عرضتھا الباحثة في عدة مواطن منھا ما 

  :یلي
جھا طلبة وطالبات المرحلة الجامعیة وھذه الصعوبات تؤثر بشكل أو أن ھناك صعوبات یوا .١

 2014)إبراھیم، : (بآخر على التحصیل الدراسي وھذا ما أكدتھ كًال من الدراسات التالیة
  .(Nabbhan ،AL-zegoul& Harwell ،2001) (2001حمادة، والصاوي، (

ة الجامعیة لتحسین التحصیل أھمیة تنوع وسائل التعلیم والتلقین لطلبة وطالبات المرحل .٢
عشا، أبو عواد، الشلبي، وعبد، : (الدراسي لدیھم وھذا ما أكدتھ كًال من الدراسات التالیة

  .)  (Jensen et al  ،2004) 2008، رشید (2008)
أھمیة رصد آراء الطلبة والطالبات في المرحلة الجامعیة ومعرفة أھم الصعوبات التي  .٣

: تحصیلھم الدراسي وھذا ما أكدتھ كًال من الدراسات التالیةیواجھونھا والتي تؤثر على 
 .)(Story  ،Forsyth et al.2009) (Dalgarno et al  ،2003)) 2002الناجم،(

 : اختلفت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة التي عرضتھا الباحثة في عدة مواطن منھا ما یلي
على طلبة مقرر أساسیات علم النبات في قسم تعتبر الدراسة الحالیة أول دراسة من نوعھا  .١

  .العلوم في بكلیة التربیة األساسیة
 .اختلفت في استخدام مقیاس خاص أعدتھ الباحثة خصیصًا لھذه الدراسة .٢

وقد استفادت الباحثة من خالل اطالعھا على تلك الدراسات في صیاغة مشكلة الدراسة 
نھجھا البحثي، كذلك االستفادة من نتائج الدراسات الحالیة وأسئلتھا وتحدید أدواتھا وعیناتھا وم
 . السابقة في تحلیل وتفسیر نتائج الدراسة الحالیة

  :اإلطار النظري
 : قسم العلوم بكلیة التربیة األساسیة-

قسمًا علمیًا، وقسم العلوم ھو أحد أعرق وأقدم األقسام، ) 18(تضم كلیة التربیة األساسیة 
 لتدریس -  إعدادًا علمیًا وثقافیًا ومھنیًا- التربیة األساسیة إلى إعداد معلمویھدف برنامج العلوم بكلیة

ویضم قسم . العلوم في مرحلة التعلم األساسي، ویمكن أن یعھد إلیھ بتدریس الریاضیات عند الحاجة
وحدة الكیمیاء، وحدة الفیزیاء، وحدة الجیولوجي، وحدة النبات : العلوم خمس وحدات أساسیة وھي

تضم كل وحدة عددًا من أعضاء ھیئة التدریس من ذوي .. روبیولوجي، وحدة علم الحیوانوالمیك
ویقدم القسم مقررات عامة . الخبرة ومعظمھم من ذوي الخبرة ومعظمھم من حملة شھادة الدكتوراه

إجباریة واختیاریة، على مستوى الھیئة وعلى مستوى الكلیة باإلضافة مقررات التخصص الرئیسي 
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 المجاالت الخمس المشار إلیھا سابقًا، حیث تبلغ عدد وحدات التخصص المساند أو في)علوم(
ویساھم قسم العلوم في البرامج الدراسیة للعدید من . وحدة دراسیة) 24( :الفرعي الذي یقدمھا القسم

بیة قسم علوم األسرة، قسم التر: األقسام العلمیة بالكلیة، فھو یقدم مقررات دراسیة لألقسام التالیة
البدنیة والریاضیة، قسم التربیة الموسیقیة، قسم التربیة الخاصة، قسم التربیة الفنیة، برنامج ریاض 

  .األطفال، برنامج معلم الحاسوب
ویھدف قسم العلوم عند تقدیمھ لعدد من المقررات الدراسیة لھذه األقسام العلمیة إلى مساعدة 

میة األساسیة والمفاھیم الكبرى التي تتناسب الدارسین على اكتساب مجموعة من المعارف العل
وطبیعة كل قسم علمي وبما یحقق وظیفیة المعرفة ویساعد الخریجین على أداء عملھم المستقبلي في 

  . تدریس المادة التي یتخصصون فیھا بمرحلة التعلیم األساسي
وجمیع ھذه المقررات التي یدرسھا قسم العلوم یرمز لھا ع ل باللغة العربیة 

        . )بوابة الھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب.(وبالالتینیة
  وقد وفرت الھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب العدید من المختبرات العلمیة الحدیثة     

العبید بأن الھیئة كانت وال زالت دائمة االعتناء بالطلبة حیث حرصت على توفیر أحدث . وأشار م
وورش وقاعات ومختبرات  لتعلیم والتدریب من مباني حدیثة وتجھیزات متطورةمستلزمات ا

تواكب متطلبات العصر وذلك إیمانا منھا بضرورة إكساب خریجیھا المھارات والمعارف الالزمة 
  .ألداء المھام الموكلة إلیھم في حیاتھم العملیة ومساعدتھم لالنخراط في جو العمل المھني بكل كفاءة

  :اسیات علم النبات مقرر أس-٢
 یعتبر مقرر أساسیات علم النبات ھو أحد المقررات اإللزامیة التي یقدمھا قسم العلوم بكلیة     

 ساعات 5( وحدات دراسیة 3التربیة األساسیة لطالب تخصصي العلوم والریاضیات بواقع 
ة األساسیة في علم ، حیث یطرح ھذا المقررـ المنھج النظري ـ المعلومات والحقائق العلمی)أسبوعیا

حیث یتعرف ) من كتاب أساسیات علم النبات(النبات والتطبیق العملي  في المختبرات والمعامل 
الطالب على أھم األدوات والمواد الالزم معرفتھا واتقان استعمالھا، ومعرفة أھم مكونات الخلیة 

 المجموع الجذري النباتیة مع توضیح ألھم الطرق لحفظھا وصبغھا، ویستعرض المقرر كل من
والخضري وما یتعلق بھ من الوصف الظاھري والتركیب التشریحي والتحورات الوظیفیة مع تأثیر 
البیئة علیھا، ،كذلك یوضح أھم العملیات الوظیفیة في النبات كعملیة البناء الضوئي والتنفس والنتح، 

في تصنیف النباتات الزھریة ثم یتطرق إلى تركیب الزھرة ووصفھا علمیًا بما یتناسب مع أھمیتھا 
وكل ھذا المحتوى یتعرف . وما ینتج منھا من ثمار وبذور وعملیة اإلنبات لبعض أھم األنواع منھا

ألن الربط بین المنھج النظري والتطبیق العملي یرسخ المعلومات في . علیة الطالب نظریا وعملیا
تبر من أساسیات العملیة التربویة وھو ذھن الطالب ویكسبھ المھارات الفنیة؛ لذلك فإن المختبر یع

  .   المكان الذي یكتمل فیھ استیعاب الطالب للمعلومات
  : العوامل المؤثرة على التحصیل الدراسي-٣

إن التحصیل الدراسي من المشكالت األكادیمیة التي یعاني منھا الطلبة أما لصعوبة المواد 
ستیعاب الطلبة للمقررات الدراسیة وفمھما الفھم أو لطریقة التدریس غیر المناسبة للمقرر أو عدم ا

 السلیم مما یفقده الثقة بنفسھ وقدراتھ، وبالتالي یتأثر توافقھ مع زمالئھ ومع البیئة الجامعیة بشكل عام
  .)٢٠١٣البطاینة، (

 أن األداء األكادیمي حظي باھتمام كثیر من الباحثین في .(Ali et al, 2009)وقد أشار 
قة، فھو یمثل تحدیا في كثیر من الجوانب باإلضافة إلى تأثره بمجموعة من العوامل الدراسات الساب
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ولكن ھذه العوامل التي تؤثر في التحصیل . النفسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة والشخصیة
  .األكادیمي تختلف من شخص إلى آخر ومن بیئة إلى بیئة
ل والمتغ    ن العوام ر م احثون بكثی تم الب د اھ ودة   وق ي ج ال ف شكل فع سھم ب ي ت رات الت ی

الب   ادیمي للط صیل األك ة التح ى نوعی ؤثر عل ي ت ین والت ل  . أداء المتعلم ذه العوام ن ھ وم
ران  ل األق یة، وعوام ل المدرس ریة، العوام ل األس الطالب، العوام ة ب ل متعلق  ,Crosnoe عوام

R., Johnson, M. K., & Elder, G. H. (2004). (Mann, M. (1985).( .  

  :العلمي للطالب التحصیل العوامل المؤّثرة في
بدقة متناھیة  لیس باستطاعتي تحدید العوامل المؤثرة في التحصیل العلمي لدى الطالب

 .من العوامل المؤثرة في تحصیلھ ھي أسباب مجھولة % ٧٥فأغلب الدارسین یؤّكدون أّن أكثر من 
األسرة ـ المدرسة ـ (اعیةاالجتم لكنني أقف على العوامل البیئیة وأخّص منھا البیئة 

فھناك عوامل كثیرة مؤثرة على التحصیل العلمي للطالب وقد ظل االھتمام مركزا  )...المجتمع
لفترات طویلة على دراسة التحصیل العلمي متأثرا بجوانب عقلیة في الشخصیة وذلك عن اعتقاد 

لزیادة والنقصان، ولكن االتجاه تعتبر أكثر تأثیرا على التحصیل العلمي با قوي أن ھذه الجوانب
   .أصبح یھتم بالجوانب النفسیة إضافة إلى الجوانب العقلیة بالنسبة لألداء الحدیث

وقد یكون الجو  ویؤثر الجو التعلیمي العام وحالة الطالب االنفعالیة على تحصیلھ الدراسي،
الئھ لھ وإعجابھم بھ یزید من زم العام الصالح من أھم دوافع التعلم فشعور الطالب بأنھ یكتسب تقدیر

  .محبوبا من زمالئھ إلى انصرافھ عن التحصیل نشاطھ وإنتاجھ كما یؤدي شعور الطالب بأنھ لیس
مھّم ال ینفصل عنھا وھو الطالب  ولكن قبل الوقوف على ھذه البیئة یجب أوال تفحص عامل

  ): عوامل مدرسّیةعوامل ذاتیة ـ عوامل ُأسرّیة ـ(لذا أقّسم ھذه العوامل إلى .. ذاتھ
  :العوامل الذاتّیة. 1

  :وھي الخاصة بالطالب ذاتھ، وتنقسم إلى
  ) قدرات الطالب نفسھ(عوامل عقلیة  •
  )  كراھیة مادة دراسیة معینة–عدم الثقة بالنفس  – القلق(عوامل نفسیة  •
  )  ضعف البصر– صداع –الحیویة   نقص–مرض (عوامل جسمیة  •

  :في الخاصة بالطالب ویحددھاالعوامل )طعیمة(ویفصل 
نحو المؤسسة   االتجاھات اإلیجابیة– الرضا العام عن الدراسة – مستوى الطموح –الدافعیة 
 . الخبرة الشخصیة– العادات اإلیجابیة في االستذكار والتعلم –التعلیمیة 

  : العوامل األسرّیة- 2
 شعور االبن بالنبذ - البن  قسوة الوالدین في معاملة ا–إضراب العالقة بین الوالدین  

 تذبذب الوالدین – كثرة عقاب االبن دون مبرر – عدم احترام آراء االبن والسخریة منھ –واإلھمال 
 انخفاض المستوى االجتماعي واالقتصادي –التفرقة بین األبناء في المعاملة  – في معاملة االبن

  .البیت عدم توفیر الجو المناسب للمذاكرة في –لألسرة  والثقافي
أكدت بعض الدراسات التربویة والنفسیة أن البیئة االجتماعیة التي یعیشھا الطالب تحتل  ولقد

مكانة بارزة في العملیة التعلیمیة، وقد أثار تفوق الطالب الیابانیین في العلوم والریاضیات اھتمام 
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ثالثة  المجال الى االعدید من التربویین على مستوى العالم وتوصلت الدراسات التي أجریت في ھذ
  :عوامل رئیسیة

  . اھتمام األبوین بتعلیم أبنائھم-
  . تحفیز اآلباء المستمر ألبنائھم-
  . الوقت المخصص للواجبات المنزلیة-

وھناك عدد من العوامل والصفات األسریة التي تساھم في مستوى التحصیل، ومن ھذه 
  .العوامل الحالة االجتماعیة واالقتصادیة للطالب

   ھي العوامل األسریة المؤثرة في التحصیل الدراسي لألبناء؟ما 
  : استقرار األسرة– 1

  .استقرار األسرة وتكافلھا من العوامل التي تؤثر على مستوى تحصیل الطالب
ینتمي العدید من الطالب الذین یعانون من تدني مستوى التحصیل الى أسر تعاني من خالفات 

 – المعاملة القاسیة –كذلك معاملة األب أو األم ألبنائھا . تماعیًاومشكالت عائلیة وأسرر مفككة اج
من العوامل التي قد تؤثر في مستوى التحصیل بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة وذلك عن طریق 

  .التأثیر على حاالتھم النفسیة واستعداداتھم للتعلم
 النواحي المختلفة ومنھا فالتفكك األسري قد یؤدي الى عدم متابعة األب أو األم لألبناء في

  .مما ینعكس على مستوى الطالب التحصیلي. الناحیة المدرسیة
  : المستوى االقتصادي والتعلیمي لألسرة– 2

أوضحت العدید من الدراسات في مجتمعات مختلفة أن ھناك عالقة ارتباطیة موجبة بین 
  .مستوى التحصیل العلمي ومستوى األسرة االقتصادي والتعلیمي

ل الطبقات المثقفة تكون فرص تحصیلھم أكبر، فكلما ارتفع مستوى األسرة االقتصادي فأطفا
فمثًال أكدت العدید من الدراسات المتخصصة في ھذا المجال أن . والتعلیمي زاد تحصیل أبنائھم

تحصیل طالب األسر المتعلمة أعلى من تحصیل طالب األسر التي مستوى التعلیم عندھا أقل من 
  .عامة أو غیر المتعلمةالثانویة ال

والسبب في ذلك أن أولیاء أمور الطالب الذین تحصیلھم عال یحثون ویشجعون أبنائھم على 
التعلم والتحصیل عن طریق تقدیم التوجیھات الالزمة والمساعدة لھم وقت الحاجة، وذلك إلدراكھم 

  .ھذا الدور الھام
دیمیة وتقدیر دور نتائج التعلم كذلك یبدون الرغبة في مساعدة أبنائھم بأمورھم األكا

  .والتحصیل
وقد أثبتت الدراسات في ھذا المجال أن ھناك ارتباطًا في المستوى التعلیمي لألسرة ومستوى 

  .طموحھا بالنسبة ألبنائھا وینعكس ذلك على طموح أبنائھم وتحصیلھم العلمي
حصیل العلمي وقد یتساءل البعض عن الدور االقتصادي لألسرة وتأثیره في مستوى الت

للطالب، واالجابة على ھذا التساؤل یمكن القول أن معظم األسر الغنیة یكون أغلب أفرادھا 
  .متعلمین
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 یمكن توفیر متطلبات الطالب وتھیئة الجو – الغنیة –كذلك الحاجة االقتصادیة لألسرة 
 على المذاكرة المناسب لھ للمذاكرة وأداء الواجبات وعدم تكلیفھ بأي أعمال أخرى غیر التركیز

  .والتحصیل
وقد تكون الظروف الصحیة والغذائیة غیر مالءمة وھذا بدوره یؤدي الى عدم توفر لبیئة 

  .المناسبة في المنزل للتحصیل
األسرى االقتصادي على تحصیل الطالب عن  ویمكن أن یكون التأثیر اإلیجابي لمستوى

وال یخفى علینا جمیعًا دور التحفیز في . عالطریق تقدیم المحفزات المالیة ألبنائھم بعد كل تحصیل 
ولكن یجب أن یكون ذلك التحفیز مقننًا وإال یكون عشوائیًا بحیث ال یكون . عملیة التعلم والتحصیل

  .ھناك تحفیز بعد كل عمل ناجح
من مالمح الخبرة  ھي وأخیراً  أقف للتذكیر بضرورة اھتمام األسرة بالواجبات المنزلیة التي

الواجبات الدراسیة البیتیة خصوصا في المراحل األساسیة األولى، وھي  في البیت،التعلیمیة 
ولھا تأثیر ایجابي على التعلم خصوصا إذا اعتاد الطالب أن یقوم بھا في البیت  الواجبات التي

 االیجابي حیث أثبتت الدراسات أن قدرة الطالب على القیام بواجباتھ البیتیة تدعم فكرة التعلم بفعالیة
  .)٢٠١٠المعمریة،  (وتزید من تحصیلھ الدراسي
  :منھجیة البحث وإجراءاتھ

 :منھج البحث
 عن طریق الدراسة الشاملة لعدد كبیر من طالبات  الوصفيمنھجالیعتمد ھذا البحث على 

  .وھو منھج وصفي كونھ األنسب لمتغیرات الدراسة وإجراءاتھا. مقرر أساسیات علم النبات
  :متغیرات البحث

  .مقیاس رصد الصعوبات: غیرات المستقلةالمت
  .الصعوبات: المتغیرات التابعة

  :مجتمع البحث
 - وحدة النبات والمیكروبیولوجي–یتكون مجتمع الدراسة من جمیع الطالبات بقسم العلوم 

بكلیة التربیة األساسیة بالھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب بدولة الكویت، والبالغ عددھم 
سنة، وذلك خالل الفصل الدراسي ) 25-17(طالبة تتراوح أعمارھم أثناء تطبیق المقیاس ) 1171(

  .2017-2016الثاني لعام 
  :عینة البحث 

 بكلیة - وحدة النبات والمیكروبیولوجي– طالبة من طلبة قسم العلوم 69تتكون العینة من 
الملتحقین بمقرر )إناث(م التطبیقي والتدریب بدولة الكویت التربیة األساسیة في الھیئة العامة للتعلی

، وتتراوح أعمارھم ما بین 2017-2016أساسیات علم النبات في الفصل الدراسي الثاني لعام 
  :، وتم اختیارھم بطریقة قصدیة من مقرر أساسیات علم النبات وفق المحاكاة التالیة)17-25(
  .ملتحقًا بمقرر أساسیات علم النبات) اثإن( أن یكون الطالب من قسم العلوم - 1
  .سنة) 25-17( أن تتراوح أعمارھم من - 2
  . من تخصص قسمي العلوم والریاضیات- 3
  . عدم وجود إعاقات حسیة مصاحبة- 4
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  :إجراءات اختیار العینة
  . تم اختیار شعب مقرر أساسیات علم النبات الخاصة بالطالبات- 1
  .رر أساسیات علم النبات تم حصر عدد الشعب الدراسیة لمق- 2
  . شعب الختیار العینة منھم5 تم اختیار - 3
  . تم تطبیق المقیاس على مجموعھ من الشعب- 4

   :أدوات البحث
  : المقابلة الشخصیة- 1

لتحقیق الھدف من ھذا البحث، أجرت الباحثة عدة مقابالت شخصیة مع ذوي االختصاص 
 أساسیات علم النبات في قسم العلوم بكلیة التربیة من الدكاترة األفاضل القائمین على تدریس مادة

  . أسئلة متنوعة متعلقة وأخرى مفتوحة8األساسیة، واحتوت المقابلة على 
  .انة االستب- 2

ھدف تعرف الصعوبات التي تواجھ الطالبات عند دراسة مقرر أساسیات علم النبات، وھو ب
بعد األسباب التعلیمیة بجانبھا  : ھم عبارة موزعة على بعدین16یحتوي بصورتھ النھائیة على 

  .النظري وبعد األسباب التعلیمیة بجانبھا العملي
 یدل على شدة الصعوبات التي یواجھا الطالب في مقرر انةوارتفاع الدرجة في االستب

  .64الى 16وتتراوح الدرجة الكلیة لالستبیان ما بین . أساسیات علم النبات
الجانب (والثاني ) 3، 1: الجانب النظري( المحورین األول علمًا أن العبارات التالیة في* 

  .تصحیحھم عكسي) 5، 4، 3، 1: العملي
 : داةصدق وثبات األ

  :حساب الصدق  - أ
 : تم حساب الصدق في البحث الحالي عن طریق

 تم عرض المقیاس على مجموعة من المحكمین المختصین للحكم على مدى :صدق المحتوى
تمائھا للبعد، وتعدیل الفقرات التى تحتاج الى تعدیل، وقد تحقق ھذا النوع صالحیة العبارات، مدى ان

مع تعدیل بعض العبارات % 100من الصدق في المقیاس، حیث كانت نسبة االتفاق على المقیاس 
  . لغویا وتم األخذ بالتعدیل

  :حساب الثبات. ب
أن قیم معامالت االرتباط تم حساب الثبات في الدراسة الحالیة بطریقة كرونباخ ألفا، وتبین 

، أما الدرجھ )674.(، أما البعد الثاني فتبلغ )661.(بطریقة كرونباخ ألفا كانت للبعد األول تبلغ 
 . )0.01 -  0.001(، وھي قیم دالة احصائیا عند مستوى داللة )779.(الكلیة كانت 

 :ستابنةتطبیق وتصحیح اال
" یات علم النبات بكلیة التربیة األساسیة تقییم مقرر أساس "انةتم تقدیر درجات االستب

لطالبات قسم العلوم وحدة النبات، حیث تم توزیع االستبیان وشرح تعلیماتھ على طالبات مقرر 
  .أساسیات علم النبات
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أوافق بشدة “ وھي انةجابة عن كل بند من بنود االستب على أربع بدائل لإلانة االستبتاشتمل
ارتفاع (، بحیث تمثل الدرجة المرتفعة من االستبیان "1 ال أوافق ،2، أوافق أحیانا 3، أوافق 4

  ).64 -16(وتراوحت الدرجة الكلیة لالستبیان ما بین ) درجة الصعوبة
من ) ٦( تم عرض االستبیان بصورتھ األولى على مجموعة من المحكمین بلغ عددھم 

التابعة للھیئة العامة للتعلیم األساتذة االختصاصیین في قسم العلوم في كلیة التربیة األساسیة 
وذلك من أجل معرفة مدى . التطبیقي والتدریب في دولة الكویت ـ وحدة النبات والمیكروبیولوجي

  . انتماء الفقرة للبعد والتأكد من الصیاغة اللغویة
 :األسالیب اإلحصائیة

  ):spss(لوم استخدمت البحث المعالجات اإلحصائیة التالیة باستخدام الحزمة اإلحصائیة للع
  .كرونباخ الفا: استخراج معامل الثبات لالختبار .١
 .صدق المحكمین: تم حساب الصدق لالختبار .٢
 .متوسطات حسابیة واالنحرافات المعیاریة .٣
  paired simple t test للعینات المرتبطة tتم استخدام اختبار  .٤
 .سمیرنوف- اختبار االعتدالیة كولموجوروف .٥
 .ویتني–اختبار مان  .٦

  :لبحث ومناقشتھانتائج ا
عند دراسة مقرر النبات من وجھة تواجھ الطالبات  ما الصعوبات التي :ولنتائج السؤال األ

 ؟ نظرھم
السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات جابة عن ھذا لإل

  )1(، كما ھو موضح بالجدول انة على االستبالطالبات
  )1(جدول 

  ةانات الطالبات في االستببیة واالنحرافات المعیاریة لدرجالمتوسطات الحسا

عدد  البند
 الطلبة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

    
 1.00 2.00 69 أھداف المقرر كانت واضحة بالنسبة لي .١
أرجح تشجیع الطالب على التفكیر والبحث  .٢

 1.06 3.00 69 .بدال من تقبل الحقائق وحفظھا

نظري للمقرر مع الزمن یتناسب محتوى ال .٣
 1.10 2.00 69 .المحدد لھ

أرجح تقسیم المقرر الى مقررین االول مسبق  .٤
 1.16 4.00 69 .لالخر

أفضل لتنویع في االختبارات بین التقویم  .٥
الخطي التقلیدي وبین التقویم عن طریق 

 ".النت" الشبكة العنكبوتیة 
69 3.00 1.25 

أكثر جزء بالجانب النظري اواجھ بھ  .٦
 0.831 4.00 69 )الكم(عوبات ص
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أكثر جزء بالجانب النظري اواجھ بھ  .٧
 1.18 3.00 69 )طریقة الشرح(صعوبات 

أكثر جزء بالجانب النظري اواجھ بھ  .٨
ترابط محتوى المقرر مع تسلسل (صعوبات 

 )عرضھا
69 3.00 1.16 

 1.00 2.00 69 أھداف المقرر كانت واضحة بالنسبة لي .٩
 التفكیر والبحث أرجح تشجیع الطالب على .١٠

 1.06 3.00 69 .بدال من تقبل الحقائق وحفظھا

یتناسب محتوى النظري للمقرر مع الزمن  .١١
 1.10 2.00 69 .المحدد لھ

أرجح تقسیم المقرر الى مقررین االول  .١٢
 1.16 4.00 69 .مسبق لالخر

أفضل لتنویع في االختبارات بین التقویم  .١٣
الخطي التقلیدي وبین التقویم عن طریق 

 ".النت" لشبكة العنكبوتیة ا
69 3.00 1.25 

أكثر جزء بالجانب النظري اواجھ بھ  .١٤
 0.831 4.00 69 )الكم(صعوبات 

أكثر جزء بالجانب النظري اواجھ بھ  .١٥
 1.18 3.00 69 )طریقة الشرح(صعوبات 

أكثر جزء بالجانب النظري اواجھ بھ  .١٦
ترابط محتوى المقرر مع تسلسل (صعوبات 

 )عرضھا
69 3.00 1.16 

دراسة مقرر  صعوبة  لدرجة الحسابي المتوسط أن یتضح) 1( الجدول نتائج خالل من
وبانحراف معیاري یتراوح بین 43.37) (بین تتراوح طالبات قسم العلومأساسیات علم النبات ل

  . الطالبات لدى صعوبة متوسطة تعكس قیم وھي)  8.89(
  

  :ولمناقشة نتائج السؤال األ
 ة صعوبنواجھین طالبات مقرر أساسیات علم النبات  أول بلسؤال األیتضح لنا من نتائج ا

 الى  ما تعانیھ الطالبات من محتوى المقرر ةن تعزى النتیجأمكن وی ،في دراستھ  بدرجھ متوسطة
التعلیم المستخدمھ قدیمة وتقلیدیة مما یشعرھن ن وسائل التلقین وأوضیق الوقت المحدد لھ  كما  

  . كادیميلدراسة مما یسبب لھم تدني مستوى التحصیل األبالملل والعزوف عن ا
باإلضافة إلى أن طریقة عرض وحدات وموضوعات المقرر تتسم بالنمطیة وتخلو من طرق 

  .العرض الجذابة والمشوقة
، story و ) bataineh ،2013(و) 2014، ابراھیم( :ق مع الدراسات السابقة التالیةوھذا یتف

forsy thet al ،2009لى جمود المنھج الدراسي و عدم وجود طرق تدریس إشارت ألتي  و ا
  .حدیثة تحفز على الدراسة

  ؟ بشقیھا النظري والعملية ألسباب تعلیمیالتي ترجعصعوبات ال ما :نتائج السؤال الثاني
للتحقق من صحة السؤال الثاني تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

   )2(لنظري على االستبیان، كما ھو موضح بالجدوللدرجات بنود البعد ا
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  )2(جدول 
 انةت بنود البعد النظري في االستبالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجا

عدد  البند
 الطلبة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 1.00 2.00 69 أھداف المقرر كانت واضحة بالنسبة لي .١٧
 التفكیر والبحث بدال من أرجح تشجیع الطالب على .١٨

 1.06 3.00 69 .تقبل الحقائق وحفظھا

 1.10 2.00 69 .یتناسب محتوى النظري للمقرر مع الزمن المحدد لھ .١٩

 1.16 4.00 69 .أرجح تقسیم المقرر الى مقررین االول مسبق لالخر .٢٠
أفضل لتنویع في االختبارات بین التقویم الخطي  .٢١

" لشبكة العنكبوتیة التقلیدي وبین التقویم عن طریق ا
 ".النت

69 3.00 1.25 

 0.831 4.00 69 )الكم(أكثر جزء بالجانب النظري اواجھ بھ صعوبات  .٢٢
أكثر جزء بالجانب النظري اواجھ بھ صعوبات  .٢٣

 1.18 3.00 69 )طریقة الشرح(

أكثر جزء بالجانب النظري اواجھ بھ صعوبات  .٢٤
 1.16 3.00 69 )ترابط محتوى المقرر مع تسلسل عرضھا(

 صعوبة دراسة مقرر  لدرجة الحسابي المتوسط أن یتضح 2) ( الجدول نتائج خالل من
  2.00)و (4.00 بین تتراوح النظري البعد  في أساسیات علم النبات لى طالبات قسم العلوم

 . الطالبات لدى صعوبة متوسطة تعكس قیم وھي)  831. و1.06(وبانحراف معیاري یتراوح بین 
 )3 (جدول

 انةالعملي في االستب ات بنود البعدوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجالمت

عدد  البند
 الطلبة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

یتناسب المحتوى العلمي للمقرر مع الزمن  .١
 1.14 3.00 69 .المحدد لھ

أفضل تقدیم الجزء العملي بصورة تقاریر  .٢
 1.09 3.00 69 .تأسبوعیة تتضمن الرسم و الملخصا

عضو ھیئة التدریب كان معینا لي ومھتما  .٣
 1.16 3.00 69 . بمدى تقدمي

طریقة المدرب في الشرح ساعدت على  .٤
تطور معرفتي ومھاراتي التي یھدف إلیھا 

 .المقرر
69 3.00 1.09 
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قدراتي في الرسم العلمي واستخدام المجاھر  .٥
 1.16 2.00 69 .تطورت في نھایة المقرر

ء بالجانب العملي أواجھھ فیھ أكثر جز .٦
 1.32 4.00 69 ).الشرایح والعینات(صعوبات

أكثر جزء بالجانب العملي أواجھھ فیھ  .٧
 1.35 2.00 69 ).استخدام المجاھر(صعوبات

أكثر جزء بالجانب العملي أواجھھ فیھ  .٨
 1.30 2.00 69 ).االختبارات القصیرة(صعوبات

 صعوبة دراسة مقرر  لدرجة الحسابي وسطالمت أن یتضح 3) (الجدول نتائج خالل من
  2.00) و (4.00 بین تتراوح  في البعد النظري أساسیات علم النبات لى طالبات قسم العلوم

  . الطالبات لدى صعوبة متوسطة تعكس قیم وھي)  1.09و 1.35(وبانحراف معیاري یتراوح بین 
ن طالبات مقرر أب)  ٣و٢( ومن خالل الجدولین رقم یتضح لنا من نتائج السؤال الثاني

 ، متوسطةةسة الشقین النظري و العلمي  بدرج في دراة صعوبنواجھیأساسیات علم النبات  
 في ةلى شعور الطالبات بثقل المقرر وما فیھ من محتوى وحاجتھم الماسإ ةن تعزى النتیجأمكن وی

نھ لیة المقرر أل ویمكن رضوخ بعض الطالبات آل،التغیر والتجدید في المقرر وطریقة دراستھ
 یرحبن ن ولكنھن اجتیازه رغم الصعوبات التي تواجھھنمطلب أساسي من متطلبات الكلیة وعلیھ

بأي تغییر مفید في المقرر یساعدھم في زیادة التحصیل الدراسي  والتطویر من مستواھم بشكل 
  .عام

شي مع باإلضافة إلى أن المقرر ال یخضع للتحدیث والتطویر بصورة مستمر بما یتما
  .متغیرات العصر ومستحدثاتھ خاصة فیما یتعلق ببنود محتواه وطریقة عرضھا

، storyو) bataineh ،2013(و) 2014، ابراھیم:( وھذا یتفق مع الدراسات السابقة التالیة
forsy thet al ،2009 والتي أشارت إلى جمود المنھج الدراسي وعدم وجود طرق تدریس حدیثة 

  .تحفز على الدراسة
كما أشارت النتائج إلى أھمیھ النظر إلى كل العوامل المؤدیة إلى إحساس الطالبات بصعوبة  

) 2006حساینھ وقاسم،:(المقرر جمیعھا وأخذھا بعین الحسبان كما في الدراسات السابقة التالي
  .(story ،forsy thet al ،2009 ) و2002)الناجم،(و) 2005العكایشي، الزبیدي،(و

ما مدى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الصعوبات النظریة والعملیة : ثالثنتائج السؤال ال
 التي توجھھا الطالبات في دراسة مقرر أساسیات النبات؟

 Paired sample t للعینات المرتبطة t تم استخدام اختبار الثالث السؤالللتحقق من صحة 
test  

  ):4(الجدولكما ھو موضح في 
  )4(جدول

 :  للعینات المرتبطة  "t"نتائج اختبار
  المتوسط البعد 

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

درجات  tقیمة
 الحریة

مستوى داللة 
 المشاھدة

  النظري
 العملي

3.00  
2.75 

.755  

.707 
  

.798 
  
7 

  
0.451 
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 ) 755.(بانحراف معیاري قدره ) 3.00(یتضح من الجدول السابق أن متوسط البعد النظري
شارت أو) 707. ( بانحراف معیاري قدرة ) 2.75( د العملي الذي بلغ كبر من متوسط البعأوھو 

حصائیا حیث كان مستوى الداللة إن ھذا الفرق غیر دال أ للعینات المرتبطة ) (tنتائج اختبار
  ).0.05(كبر من أالمشاھد 

  :تفسیر النتیجة
ت في یتضح من نتائج السؤال الثالث بأن الصعوبات لدى طالبات مقرر أساسیات النبا

البعدین النظري و العملي  غیر دالة احصائیا أي أنھا متشابھھ ، ویعود السبب ألن الصعوبات 
 الصعوبات لدى دبمجموعھا تعد ضاغط سلبي على الطالبات بشقیھا سواء نظري أو عملي، وتع

الطالبات صعوبات متنوعھ وممكن الفئة العمریة وخصائصھا لھا دور في ھذه الناحیة كما أن 
وطات في المقرر ووجوب دراستھ وألزام الطالبات كمقرر أساسي لتكملة بقیھ المقررات الضغ

اإللزامیھ في كلیھ العلوم وھذا األمر یجعل الطالبات بقلق مستمر وضیق بسبب ما یواجھنھ من 
، story و ) bataineh ،2013: (تحدیات في ھذا المقرر وھذا ما تطرقت إلیھ الدراسات التالیھ

forsy thet al ،20092002)الناجم،(و) 2005العكایشي، الزبیدي،( و.  
كما تدل النتائج إلى حاجھ الطالبات للتغییر والتجدید في كل من الشقین سواء النظري منھا 

 ةأو العملي وتغیر النمط السائد في تدریس المقرر من خالل تنویع في طریقھ التدریس ومعامل
  :ة وھذا ما یتوافق مع الدراسات السابقھ التالیةات الحدیثتخدام المعامل والمختبر و إسةاألساتذ

)bataineh ،2013 (و)دالقارنو وآخرون،(و) 2004جینسین وآخرون، (و) 2014، ابراھیم 
  . )2008رشید،(و) 2006 حساینھ وقاسم،( و2003)

  إلى أي مدى توجد فروق في تحدید الصعوبات لدى الطالبات تعزى ألثر:نتائج السؤال الرابع
عند دراسة مقرر أساسیات )  تاریخ شھادة الثانویة العامة– الفئة العمریة –التخصص (متغیرات 

  .النبات؟
  :اختبار االعتدالیة

للبیانات المتحصل علیھا للتعرف على أنسب " االعتدالیة"قامت الباحثة بتطبیق اختبار 
  . ي نتائج اختبار االعتدالیةاالختبارات التي یجب تطبیقھا لإلجابة عن أسئلة الدراسة، وفیما یل

  سمیرنوف-نتائج اختبار االعتدالیة كولموجوروف): 5(جدول رقم 

 سمیرنوف- كولموجوروف
   المتغیر

 الداللة االحصائیة درجات الحریة اإلحصاءة
 010٠. 69 124٠.  درجة النظري
 200٠. 69 083٠.  درجة العملي
 016٠. 69 120٠.  الدرجة الكلیة

ھذه الدراسة اجراء االختبار أن درجات الطالب في الجانب النظري في یتضح بعد 
 ٠٫٠٥التوزیع الطبیعي ألن مستوى الداللة المحسوب لھا كان أقل بكثیر من المیدانیة ال تتبع 

، وبالتالي نرفض الفرضیة الصفریة القائلة بأن توزیع درجات عینة )٠٫٠١٠=مستوى الداللة(
بینما كانت درجات الطالب في الجانب العملي . تتبع التوزیع الطبیعيالدراسة في الجانب النظري 

 ٠٫٠٥التوزیع الطبیعي ألن مستوى الداللة المحسوب لھا كان أكبر بكثیر من ھذه الدراسة تتبع في 
، وبالتالي نقبل الفرضیة الصفریة القائلة بأن توزیع درجات عینة الدراسة )٠٫٢٠٠=مستوى الداللة(
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وأخیرًا، كانت درجات الطالب الكلیة في الجانبین . ري تتبع التوزیع الطبیعيفي الجانب النظ
التوزیع الطبیعي ألن مستوى الداللة المحسوب لھا كان أقل بكثیر من تتبع النظري والعملي معًا ال 

، وبالتالي نرفض الفرضیة الصفریة القائلة بأن توزیع درجات )٠٫٠١٦=مستوى الداللة (٠٫٠٥
  . في الجانب النظري تتبع التوزیع الطبیعيعینة الدراسة

 Non-Parametricواستنادًا على ھذه النتائج ستستخدم الباحثة اإلحصاء غیر المعلمي 
Statisticsفي اإلجابة عن السؤال الرابع  :  

إلى أي مدى توجد فروق في تحدید الصعوبات لدى الطالبات تعزى ألثر متغیرات 
  عند دراسة مقرر أساسیات النبات؟) ریخ شھادة الثانویة العامة تا– الفئة العمریة –التخصص (

وحیث إن كل متغیر من التخصص، الفئة العمریة، وتاریخ شھادة الثانویة العامة ینقسم إلى 
- تصنیفین فقط، فإن أنسب اختبار ھو اختبار غیر معلمي لإلجابة عن السؤال الرابع ھو اختبار مان

 .ا یلي نتائج ھذا االختبارویتني للعینات المستقلة، وفیم
  :متغیر التخصص) ١( 

  متوسط الرتب لدرجات عینة الدراسة في  ): أ-6(جدول رقم 
 الجانب النظري، العملي، والدرجة الكلیة وفقًا لمتغیر التخصص

 مجموع الرتب متوسط الرتب العدد التخصص  المتغیر
 1869.50 38.15 49 علوم

  درجة النظري 545.50 27.28 20 ریاضیات

   69 المجموع
 1702.00 34.73 49 علوم

  درجة العملي 713.00 35.65 20 ریاضیات
   69 المجموع

 1787.50 36.48 49 علوم
  الدرجة الكلیة 627.50 31.38 20 ریاضیات
   69 المجموع

 أكبر من یالحظ من الجدول أعاله أن متوسط الرتب لطلبة العلوم في الجانب النظري كان
، بینما في الجانب العملي كان متوسط )٢٧٫٢٨ مقابل ٣٨٫١٥(متوسط الرتب لطلبة الریاضیات 

، وفي )٣٤٫٣٧ مقابل ٣٥٫٦٥(الرتب لطلبة الریاضیات أكبر من متوسط الرتب لطلبة العلوم 
 ٣٦٫٤٨(الدرجة الكلیة كان متوسط الرتب لطلبة العلوم أكبر من متوسط الرتب لطلبة الریاضیات 

 أم أنھا تعزى للصدفة، تم استخدام إحصائیًاوللكشف عما إذا كانت الفروق دالة ). ٣١٫٣٨مقابل 
  .ویتني ووضعت النتائج في الجدول أدناه-اختبار مان
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 ویتني للكشف عن الفروق في–نتائج اختبار مان ): ب-6(جدول رقم 
  لیة وفقًا لمتغیر التخصصمتوسطات درجات الطلبة في الجانب النظري، العملي، والدرجة الك

 الدرجة الكلیة درجة العملي درجة النظري  البیان
 U(  335.50 477.00 417.50(ویتني –مان 

Z  -2.05 -0.172 -0.961 
 337٠. 863٠. 040٠.  الداللة االحصائیة

  :من الجدول أعاله یظھر ما یلي

 لجانب النظري تحت درجات عینة الدراسة في ابین متوسطي  إحصائیًا وجود فرق دال
  .لصالح طلبة العلوم) ٠٫٠٤٠=الداللة (تعزى لمتغیر التخصص % ٥مستوى داللة 

 درجات عینة الدراسة في الجانب العملي تحت يمتوسطبین  إحصائیًا  وجود فرق دالعدم 
  ).٠٫٨٦٣=الداللة (تعزى لمتغیر التخصص % ٥مستوى داللة 

 ات عینة الدراسة في الدرجة الكلیة تحت  درج بین متوسطيإحصائیًا عدم وجود فرق دال
  ).٠٫٣٣٧=الداللة (تعزى لمتغیر التخصص % ٥مستوى داللة 

یتضح من نتائج السؤال الرابع متغیر التخصص بأن الصعوبات لدى طالبات مقرر أساسیات 
 زمالئھم في تخصص كبر في الجانب النظري عنأ ةفي تخصص العلوم لدیھم صعوب النبات

ن أن التخصصین لیس لدیھم فروق في درجھ الصعوبة في الجانب العملي وممكن أالریاضیات كما 
كثر من النظریة حیث یجدونھا أشیاء العملیة ن طلبة تخصص العلوم یفضلون األألى إ ةنعزي النتیج

 ةحصائیإ ةیضا سبب عدم وجود فروق ذات داللأكثر سھولة في التعامل معھا وھذا ما یفسر أ
 ةكثر حماسأثراء الجانب العملي وجعلھ إب العملي وھذا ما یؤكد ضرورة للتخصصین على الجان

  .وتشویق للطالبات المقرر مما یسھل علیھم دراستھ ورفع مستواھم التحصیلي
  :متغیر العمر) ٢(

  متوسط الرتب لدرجات عینة الدراسة في  ): أ-7(جدول رقم 
 عمرالجانب النظري، العملي، والدرجة الكلیة وفقًا لمتغیر ال

 مجموع الرتب متوسط الرتب العدد العمر المتغیر
 1071.50 35.72 30  عامًا٢٠- ١٧
 درجة النظري 1343.50 34.45 39  عامًا٢٥- ٢١

   69 المجموع
 998.50 33.28 30  عامًا٢٠- ١٧
 درجة العملي 1416.50 36.32 39  عامًا٢٥- ٢١

   69 المجموع
 1036.00 34.53 30  عامًا٢٠- ١٧
 الدرجة الكلیة 1379.00 35.36 39  عامًا٢٥- ٢١

   69 المجموع
 عامًا في الجانب ٢٠- ١٧یتضح من الجدول أعاله أن متوسط الرتب للطلبة في الفئة العمریة 

 مقابل ٣٥٫٧٢( عامًا ٢٥-٢١النظري كان أكبر من متوسط الرتب للطلبة في الفئة العمریة 
 عامًا أكبر ٢٥-٢١توسط الرتب للطلبة في الفئة العمریة ، بینما في الجانب العملي كان م)٣٤٫٤٥

، وفي الدرجة )٣٣٫٢٨ مقابل ٣٦٫٣٢( عامًا ٢٠-١٧من متوسط الرتب للطلبة في الفئة العمریة 
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 عامًا أكبر من متوسط الرتب للطلبة في ٢٥-٢١الكلیة كان متوسط الرتب للطلبة في الفئة العمریة 
 إحصائیًاوللكشف عما إذا كانت الفروق دالة ). ٣٤٫٥٣ مقابل ٣٥٫٣٦( عامًا ٢٠-١٧الفئة العمریة 

  .ویتني ووضعت النتائج في الجدول أدناه-أم أنھا تعزى للصدفة، تم استخدام اختبار مان
  ویتني للكشف عن الفروق في–نتائج اختبار مان ): ب-7(جدول رقم 

   وفقًا لمتغیر العمرمتوسطات درجات الطلبة في الجانب النظري، العملي، والدرجة الكلیة
 الدرجة الكلیة درجة العملي درجة النظري  البیان

 U(  563.50 533.50 571.00(ویتني –مان 
Z  -0.261 -0.625 -0.170 

 865٠. 532٠. 794٠.  الداللة االحصائیة
  :من الجدول أعاله یتضح ما یلي

  الجانب النظري تحت  درجات عینة الدراسة في بین متوسطي إحصائیًاعدم وجود فرق دال
  ).٠٫٧٩٤=الداللة (تعزى لمتغیر العمر % ٥مستوى داللة 

  درجات عینة الدراسة في الجانب العملي تحت بین متوسطي  إحصائیًاعدم وجود فرق دال
  ).٠٫٥٣٢=الداللة (تعزى لمتغیر العمر % ٥مستوى داللة 

  الدرجة الكلیة تحت درجات عینة الدراسة في بین متوسطي  إحصائیًاعدم وجود فرق دال
  ).٠٫٨٦٥=الداللة (تعزى لمتغیر العمر % ٥مستوى داللة 

یتضح من نتائج السؤال الرابع متغیر العمر بأن الصعوبات لدى طالبات مقرر أساسیات 
 ةن النتائج وضحت عدم وجود فروق ذات داللإالنبات التي یواجھونھا لیست للعمر تأثیر یذكر حیث 

  .نھ في متغیر العمراحصائیة بین افراد العی
  :تاریخ شھادة الثانویة العامةمتغیر ) ٣(

  متوسط الرتب لدرجات عینة الدراسة في  ): أ-8(جدول رقم 
 الجانب النظري، العملي، والدرجة الكلیة وفقًا لمتغیر تاریخ شھادة الثانویة العامة

تاریخ شھادة الثانویة  المتغیر
 مجموع الرتب متوسط الرتب العدد العامة

 2006.0 37.15 54 حدیث
 درجة النظري 409.0 27.27 15 قدیم

   69 المجموع
 1876.5 34.75 54 حدیث
 درجة العملي 538.50 35.90 15 قدیم

   69 المجموع
 1927.0 35.69 54 حدیث
 الدرجة الكلیة 488.0 32.53 15 قدیم

   69 المجموع
الجانب النظري للطلبة الذین شھادتھم تعود یظھر من الجدول أعاله أن متوسط الرتب في 

 مقابل ٣٧٫١٥(لتاریخ حدیث كان أكبر من متوسط الرتب للطلبة الذین شھادتھم تعود لتاریخ قدیم 
، بینما في الجانب العملي كان متوسط الرتب للطلبة الذین شھادتھم تعود لتاریخ قدیم أكبر )٢٧٫٢٧
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، وفي الدرجة )٣٤٫٧٥ مقابل ٣٥٫٩٠(د لتاریخ حدیث من متوسط الرتب للطلبة الذین شھادتھم تعو
الكلیة یظھر أن متوسط الرتب في الجانب النظري للطلبة الذین شھادتھم تعود لتاریخ حدیث أكبر 

وللكشف عما ). ٣٢٫٥٣ مقابل ٣٥٫٦٩(من متوسط الرتب للطلبة الذین شھادتھم تعود لتاریخ قدیم 
ویتني ووضعت -تعزى للصدفة، تم استخدام اختبار مان أم أنھا إحصائیًاإذا كانت الفروق دالة 
  .النتائج في الجدول أدناه

  ویتني للكشف عن الفروق في–نتائج اختبار مان ): ب-8(جدول رقم 
متوسطات درجات الطلبة في الجانب النظري، العملي، والدرجة الكلیة وفقًا لمتغیر تاریخ شھادة 

  الثانویة العامة
 الدرجة الكلیة جة العمليدر درجة النظري  البیان

 U(  289.0 391.5 368.0(ویتني –مان 
Z  -1.695 -0.197 -0.539 

 590٠. 844٠. 090٠.  الداللة االحصائیة
  :من الجدول أعاله یتضح ما یلي

  درجات عینة الدراسة في الجانب النظري تحت بین متوسطي  إحصائیًاعدم وجود فرق دال
  ).٠٫٠٩٠=الداللة (تاریخ شھادة الثانویة العامة تعزى لمتغیر % ٥مستوى داللة 

  درجات عینة الدراسة في الجانب العملي تحت  بین متوسطيإحصائیًاعدم وجود فرق دال 
  ).٠٫٨٤٤=الداللة (تعزى لمتغیر تاریخ شھادة الثانویة العامة % ٥مستوى داللة 

  لدرجة الكلیة تحت درجات عینة الدراسة في ا بین متوسطي إحصائیًاعدم وجود فرق دال
  ).٠٫٥٩٠=الداللة (تعزى لمتغیر تاریخ شھادة الثانویة العامة % ٥مستوى داللة 

  یتضح من نتائج السؤال الرابع متغیر تایخ الشھادة بأن الصعوبات لدى طالبات مقرر
أساسیات النبات التي یواجھونھا لتاریخ الشھادة تأثیر یذكر حیث ان النتائج وضحت عدم 

  . احصائیة بین افراد العینھ في متغیر تاریخ الشھادةةذات داللوجود فروق 
عادة التخطیط ودراسة مقرر أساسیات النبات إھمیة أربعة یتضح لنا سئلة األمن النتائج في األ

 الطالبات تواكبا مع وقتنا الحاضر من عولمة ومواقع التواصل ھم مع ما یحتاجء یتالًاعدادإعداده إو
  .میة المادة العلمیة وما یناسبھا من ساعات دراسیةاالجتماعي ومراعاة ك

 :التوصیات
 النظر في المقرر وضرورة  تقسیمھ إلى مقرریین أحدھما –لجنة المناھج – ضرورة إعادة -١

  .مسبق إلى اآلخر
  . زیادة عدد الشعب بالمقرر بحیث یقل عدد الطالبات في الشعبة الواحدة مما یسھل التعامل معھن-٢
تنویع في طریقة تدریس المقرر بحث یكون الدمج بین التلقین اإلعتیادي وإستخدام  ضرورة ال-٣

  .وسائل التكنولوجیا
  .  الحرص على إشراك الطالبات في إعداد بعض الدروس إلشعارھن بالمسؤولیة وأھمیة المقرر-٤
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  :البحوث المقترحة
قرر أساسیات علم النبات من   إجراء دراسة حول الصعوبات التي تواجھ الطالبات عند دراسة م-١

  .الناحیة الشخصیة والنفسیة وعالقتھا بتدني المستوى التحصیلي في المقرر
 إجراء مقارنھ بین الصوبات التي یواجھھا الطلبة الذكور منھم واإلناث وعالقتھا في تدني -٢

  .المستوى التحصیلي في المقرر
ر قدرات لمادة األحیاء كما ھو معمول بھ  إجراء دراسة عن أھمیة ضرورة إلزام الطلبة بإختبا-٣

  . )الریاضیات واللغة اإلنجلیزیة( لمادتي 
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