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 فريح العنزي. د.إعداد أ
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  سامية عادل األنصارى ثـــــاسم الباح
الصعوبات التي تواجه معلم العلوم المتكاملـة فـي          ثــــالبحعنوان 

المرحلة المتوسطة في دولة الكويت وكيفية التغلـب      
  عليها

  عين شمس ةـــــــجامع
  التربية ةــــــــكلي
  المناهج م ــــــــقس

  )١٩٨٠(ماجستير  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

 تصحيح مسار تطبيق مناهج العلوم لباحثة حاجة الكويت إلىارأت 
 يحقق أهدافه فقد ظهر بوضوح أن تنفيذ هذا المنهاج يتطلب لكيالمتكاملة 

جهوداً علمية لتحديد مجاالت الدراسة وتوزيعها على الصفوف الدراسية 
وإعداد جميع الظروف البشرية .. .وإعداد الكتب والمراجع الالزمة لها

ت سا كما اتفق معظم المشتغلين بهذه الدرا..حهاإنجوالمادية المساعدة على 
 هنالك قصوراً بينا في تحقيق األهداف التي وضعت من أنوالبحوث على 

  :والذي قد يكون ناجماً عن ظواهر عديدة منها. .أجلها مناهج العلوم الحديثة
تم بناء منهاج للمفاهيم العلمية المتدرجة عبر مراحل التعليم -١

وصمم منهاج للعلوم )  المتوسط– البتدائيا (اإللزاموبخاصة مرحلة 
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 وهذا يمثل مزاوجة بين .المتكاملة يتخذ اإلنسان محوراً والبيئة متجهاًُ
 .أحدث اتجاهين يسودان ميدان التربية العلمية الحديثة

ومن ثم يقع كل من المعلم والتلميذ في حيرة وعدم فهم ألهداف 
  .االتجاه الجديد لتدريس العلوم

 الذي يضع نصب عينيه هدفاً أو أهدافاً معينة عند إن المعلم -٢
 يجب أن يتعرف دائماً على مدى ما حققه من المدرسيتدريسه للمنهاج 

  .طريقته في التدريس هذه األهداف ويطمئن إلى سالمة 

 ما زال الكثير من المعلمين المقيمين على تدريس هذا المنهاج -٣
 العلوم للمرحلة المتوسطة رسيمدغير مؤهلين علمياً وتربوياً فمن بين 

 معلما ومعلمه نرى أن عدد المعلمين المؤهلين تربوياً ٥٦٩البالغ عددهم 
وهى نسبة % ١٩,٨ بنسبة مئوية قدرها أي معلما ومعلمة ١١٨فقط 
  . ضئيلة
 أكثر العقبات خطورة في سبيل تحقيق االقتصادييشكل الواقع -٤

ولكن دولة . .ان العربية الناميةجوة في كثير  من البلدرأهداف التربية الم
الكويت مع وجود الثروة الطبيعية في أرضها مما كان له أكبر األثر في 
توفر اإلمكانيات المادية الهائلة ال تعانى من هذه الناحية وخاصة عندما 
توجه االستثمارات التربوية توجيهاً سليماً لتحقيق الكثير من األهداف 

زة التعليم وتوفير الكادرات الفنية الالزمة  ويزيد من نمو أجه،المطلوبة
  .لذلك
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 السليم أن يكون لدى الموجه معايير للتدريس الفنييتطلب التوجيه -٥
 ال بد وأن تكون قريبة والتيالجيد معتمداً في ذلك على فلسفته في التربية 

 هو قيادة تربوية ميدانية سليمة الفني فالتوجيه ،من فلسفة المعلم التربوية
 أن تلعب دوراً أساسياً في االرتفاع بمستوى العملية التعليمية وحل يمكن

 . البناء في عمليات تطويرها وتحديثهاواإلسهاممشكالتها 

  منهج الدراسة
لعل المنهج الوصفي في البحث هو المنهج الذي تفرضه طبيعة مشكلة 

  تواجه معلم العلوم في المرحلة المتوسطةيالصعوبات الت"هذا البحث وهى 
حيث تحاول الباحثة وصف ما هو قائم وتقويمه في " وكيفية التغلب عليها

  .ضوء األسس التي توصلت إليها من قبل
 إتباعوللحصول على المعلومات والبيانات الالزمة يتطلب األمر 

 بحيث الفعلي تعرفنا على الواقع والتيالوسائل التي يمكنها أن تحقق ذلك 
دقة ومع أن بعض الدراسات تعتمد ضمن الحصول على معلومات أكثر ن

 إال أن ،المشتغلين بالتعليم.. الرأيأساساً في هذا المجال على استطالع 
الباحثة مع إدراكها ألهمية هذه الوسيلة ترى أنها غير كافية وتتسم ببعض 
أوجه القصور وعدم الموضوعية الناتجة عن عوامل عدة مثل محاولة 

ي محاولة للظهور في صورة غير واقعهم بين أن يكيفوا اإلجابات فيالمستج
 أو محاولة إلخفاء ميولهم الذاتية ولهذا رأت الباحثة رغبة منها في يالفعل

  : تقوم بأمرينأنالحصول على معلومات أكثر دقة وموضوعية 
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 لإلمكانيات المتاحة لتدريس العلوم المتكاملة الفعلي دراسة مسحية للواقع :أوالً
  :تضمنت

  . البشرية المتاحةحصر لإلمكانات-أ
  .حصر لإلمكانات المادية المتوافرة-ب

  . العلوم في المرحلة المتوسطةمعلمياستطالع رأى  :ثانياً
  استنتاجات الدراسة

  :درسيمالفيما يتعلق بالمنهج : أوالً
  :يليبينت نتائج البحث ما 

أن المعلمين يرون أنه ال يوجد ترابط بالقدر الكافي بين مناهج العلوم  -١
 .مرحلة االبتدائية ومناهج العلوم في المرحلة المتوسطةفي ال

 حوله بني الذي األساسيال يوجد اتفاق بين المعلمين حول المحور  -٢
 .منهاج العلوم

 .الحاليليس هنالك توازن بين المواد العلمية المكونة لوحدات المنهج  -٣

 مع عدم ، وازدحامها بالمادة العلمية،طول المقررات الدراسية -٤
 . للخطة الزمنيةبتهاسمنا

نب المعرفي مع قليل من االهتمام اتهتم المقررات الحالية أساساً بالج -٥
 أنها ال تزود التلميذ بالمهارات أي ، للعلمالسلوكيبالجانب 

 .واالتجاهات الالزمة

 .عدم توافر أسئلة تقويم كافية ومناسبة في مناهج السنوات األربع -٦

 . للتلميذالقرائيالمستوى ة الحالية أعلى من سيأسلوب الكتب المدر -٧
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 .تبتعد المقررات الحالية عن البيئة المحلية إلى حد كبير -٨

 .ديمقراطياشتراك المعلم في وضع المناهج الحالية غير فعلى وغير  -٩

  
  :فيما يتعلق بالوسائل التعليمية: ثانياً

  :يليأوضح البحث ما 
 وحتى في ، أن بعض المدارس تفتقر إلى بعض الوسائل التعليمية -١

تلك المدارس التي توجد بها الوسائل ال يستفاد منها في المواقف 
 .التعليمية الحقيقية

  . حاجة الوسائل التعليمية الموجودة إلى تدعيم -٢
 .عدم وجود اتجاه نحو تصنيع وتصميم الوسائل التعليمية المبسطة -٣

 .عدم تدريب التالميذ على استخدام الوسائل التعليمية -٤

السالمة في بعض المختبرات وحاجة عدم توافر عوامل األمن و -٥
 .بعضها اآلخر إلى صيانة شاملة

 .يك رغم فوائده المتعددةنال يستخدم الميكروتك -٦

 .نقص الرحالت التعليمية والكتب والمراجع العلمية -٧

عدم تأهيل المحضرين للقيام بصيانة وإصالح األجهزة واألدوات  -٨
 .التعليمية

 .المناسبعدم توافر األفالم التعليمية في الوقت  -٩

 .قلة عدد المختبرات بما ال يتناسب مع حجم المدارس -١٠
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  :المدرسيفيما يتعلق بالنشاط العلمي : ثالثاً
  :يليبينت نتائج البحث ما 

 .عدم وجود أهداف وخطة محددة لألنشطة العلمية المتوافرة -١

 .الميزانية المخصصة لألنشطة العلمية غير كافية -٢

 .ض من النشاطعدم اقتناع المعلم والتلميذ بالغر -٣

 .عدم وجود نظام يخضع األنشطة العلمية للمالحظة الدقيقة والتقويم -٤

 لكل من المعلم والتلميذ المشارك في مادي أو أدبيعدم وجود حافز  -٥
 .النشاط

  :فيما يتعلق بتقويم التالميذ: رابعاً
 فقد ال تتناول سوى تقويم ،ة تقويم التالميذيعدم توافر الشمول في عمل -١

أكانت ( وتقتصر على أسلوب االمتحانات ،عرفي للتالميذالجانب الم
 .ولم تستخدم أساليب أخرى)  شفوية عملية،تحريرية

 تتوافر ،عدم قدرة بعض المعلمين على وضع أسئلة لتقويم التالميذ -٢
 . كالصحة والثبات،فيها األسس العلمية

كثرة عدد التالميذ في الفصل الواحد ال يساعد المعلم على متابعة  -٣
 .ة فيما بينهميتعرف على الفروق الفردوال

 .التوزيع غير العملي للدرجة الكلية مرهق لكل من المعلم والتلميذ -٤
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  :الفنيفيما يتعلق بالتوجيه : خامساً
  :يلييبين البحث ما 

 للحكم العلمي األول لتقويم تحصيل التالميذ هيعطى الموجه اهتمام -١
 .على كل من المعلم والتلميذ

 وذلك نتيجة ،هون بمتابعة كافية للمعلم وخاصة الحديثال يقوم الموج -٢
 ولذا يكون تقويمهم للمعلم ،لكثرة األعباء التي يجب عليهم القيام بها

 . فيشعر المعلم بإحباط وبعدم األلفة للموجه،غير صادق
  : للمعلموالمهنيفيما يتعلق بالنمو العلمي : سادساً

  :يليتبين من البحث ما 
لمؤهلين تربوياً كما اتضح من بطاقة الحصر قلة عدد المعلمين ا -١

 حيث يعين المعلمين الجدد تبعاً بمؤهالتهم ،لإلمكانيات البشرية
 . لديهمتربوي مؤهل أيوتخصصاتهم العلمية بدون أن يشترط توافر 

 .قلة عدد المعلمين والمعلمات من أبناء دولة الكويت -٢

جهد كبير  ل لتشجيع المعلم على بذومعنوي ماديال يوجد تقدير  -٣
 ينظر أن ويرقى المعلم إلى معلم أول بدون ،والمهني العلميللنمو 

 . للترقيةأساسيإلى مؤهالته التربوية كشرط 

 ، والحصول على دبلومات التربية،برامج استكمال الدراسات العليا -٤
 الكبيرة من المعلمين وفي ذات الوقت فإن توقيتها لألعدادغير كافية 

 .علمغير مناسب بالنسبة للم
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المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية غير متوافرة في جميع  -٥
 .المدارس وفي جمعية المعلمين

  : فيما يتعلق باإلدارة المدرسية وظروف عمل المعلم:سابعاً
  :يليتبين من البحث ما 

تضخم حجم المدارس حيث عدد الفصول وعدد التالميذ حيث أن  -١
 في بعض المناطق السكاني التوزيع الجغرافي ال يتناسب مع التزايد

 .الحديثة والبعيدة

التمسك باألساليب والنظم القديمة من جانب بعض العاملين في اإلدارة  -٢
 . ووزارة التربية،المدرسية

 . محدودة وال تخضع لشروط معينةالترقيفرص  -٣

 غير كاف لمستلزمات الحياة العربي الذي يعطى للمعلم الماديالمردود  -٤
 .الحالية

علمين في بعض المناطق وزيادتهم عن الحد الالزم في نقص عدد الم -٥
 عدم اإلنصاف والعدل في ى مما يؤدى إل،المناطق الكويتية األخرى

 .نصاب المعلم من الحصص األسبوعية في المدارس المختلفة

  
  
  
  
  


