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 المستخلص

التجاهات الموضوعية لألبحاث التربوية في تخصص المناهج وطرق تدريس العلوم هدفت الدراسة إلى التعرف على ا

( بحثا 031. ولتحقيق هدف الدراسة حددت الباحثة عشوائيا )5050إلى  5000في الدوريات التربوية العربية خالل الفترة من 

( دولة عربية وغير 05تصدر من )و ( مجلة تربوية باللغة العربية،33في مجال المناهج وطرق تدريس العلوم، نشرت في )

عام لالتجاهات البحثية الموضوعية في الدوريات العربية عربية. وبعد مراجعة مستخلصات تلك البحوث خرجت الدراسة بتصور 

ال درجات اع المرحلة المتوسطة الدراسية نالتفي تخصص المناهج وطرق تدريس العلوم والتي كان من أبرزها: بالنسبة للمرحلة 

ة والمتوسطة يومن حيث التخصص نالت مقررات العلوم بالمرحلتين االبتدائ ها المرحلة الثانوية ثم المرحلة االبتدائية.تركيز، تالال

. ر المهاراتثم تطويتقويم األداء المرتبة األولى ثم احتل موضوع دراسة واقع المعلم درجات التركيز. وفيما يتعلق بالمعلم اعلى 

، النسبة للمتعلمتجاهات البحثية بفي اال ىالمرتبة األولتنمية مهارات التفكير ، وحتل موضوع التحصيل الدراسيوبالنسبة للمتعلم ا

في  المرتبة األولى إلى البحثومن حيث المناهج تبين أن  وفي المرتبة الثالثة جاء التركيز على تطوير المهارات بصفة عامة.

مجال تحليل المنهج وفي المرتبة الثالثة مجال تقويم  ، ثممن أهم عناصر المنهجاستراتيجيات التدريس والذي يعد طرق ومجال 

ة بتنمية التركيز على مجاالت التعلم اإللكتروني يليه استراتيجيات التدريس المتعلقوفيما يتعلق باستراتيجيات التدريس كان  المنهج.

معنوية أو التركيز على دراسة البيئة التعليمية سواء المادية منها أو ال عدم فيما يتعلق بالبيئة التعليمية فقد تبين التفكير. أماأنماط 

 المختلطة.

االتجاهات البحثية، االتجاهات البحثية الموضوعية، أبحاث المناهج وطرق تدريس العلوم، تعليم العلوم،  الكلمات المفتاحية:

  المناهج وطرق التدريس. التربية العلمية.
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Objective research trends in curricula and methods of teaching science in Arab educational 

periodicals from 2015 to 2020 

 

Abstract 

         The study aimed to identify the objective trends of educational research in the specialization 

of curricula and methods of teaching science in arabic educational periodicals during the period 

from 2015 to 2020. To achieve the goal of the study, the researcher randomly identified (139) 

papers in the field of curricula and methods of teaching science, published in (36) educational 

journals In Arabic, and issued from (12) Arab and non-Arab countries. After reviewing the 

abstracts of those researches, the study came out with a general perception of the objective research 

trends in Arab periodicals in the specialization of curricula and methods of teaching science, the 

most prominent trends of which were: for the academic stage, the intermediate stage received the 

highest concentration degrees, followed by the secondary stage and then the primary stage. In 

terms of specialization, science courses at the elementary and intermediate levels have the highest 

concentrations. With regard to the teacher, the subject of studying the reality of the teacher came 

first, then evaluating performance, then developing skills. As for the learner, the subject of 

academic achievement and the development of thinking skills ranked first in research directions 

for the learner, and the focus on developing skills in general came in third place. In terms of 

curricula, it was found that the first rank is in research in the field of teaching methods and 

strategies, which is one of the most important elements of the curriculum, then the field of 

curriculum analysis, and the third place is the field of curriculum evaluation. With regard to 

teaching strategies, the focus was on the areas of e-learning, followed by the teaching strategies 

related to the development of thinking patterns. As for the educational environment, it has been 

shown not to focus on studying the educational environment, whether physical, intangible, or 

mixed. 

Keywords: Research Directions, Objective Research Directions, Curriculum and Science 

Teaching Methods, Science Education, Scientific Education, Curricula and Instruction. 
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 مقدمة: 

ناميا في االهتمام يلحظ تى العالم العربي على مستوفي األلفية الثالثة ة إن المتأمل في الحراك البحثي على الساحة التربوي 

شرف بالعالم العربي، وما ت الدول في غالبالتزايد المطرد في مؤسسات ومراكز البحوث التربوية  في بهذا التوجه والذي يتمثل

 .عليه من الدوريات التربوية المحكمة

ث ي يجري جمعها وآليات تحليلها وتفسيرها، هما البحوبصفة العموم فإن هناك نوعان للبحوث التربوية وفقا لنوع البيانات التو 

الكمية، والبحوث النوعية، ويضيف فريق آخر نوعا ثالثا هو البحوث المختلطة التي تمزج بين منهجية البحوث الكمية والنوعية 

  (.5002)العياصرة، 

ة التي تحققت في ميادين التربية ( أنه على الرغم من القفزات النوعي50003(، وعبد العال )5005) اإلبراهيميويرى 

لم تواكب مستوى الدعم، وال تحظى بعض نتائجها ومؤشراتها والتعليم على مستوى العالم العربي، إال أن عوائد التنمية التربوية 

نها: التي مو والباحثين بمصداقية عالية لدى صانعي القرار. ولعل من أسباب تلك الفجوات ما يتصل بمشاريع البحوث التربوية

عدم وجود بوصلة وخارطة طريق وأطر عامة لمجاالت وأولويات البحوث المعاصرة والمستقبلية، ومدى مواكبتها لالحتياجات 

والمشاريع التطويرية والمشكالت المجتمعية، وما يتصل بآليات اختيار الموضوعات البحثية، وضبابية السياسات البحثية في 

 في معالجة نتائج البحوث.وات اإلجراءات التنفيذية للبحوث وزارات التربية والجامعات وإشكالي

ا يطلق أو م الموضوعي المجال مجالين اثنين هما:وفيما يتعلق بمحتوى ومضمون البحوث التربوية يمكن تقسيمه إلى 

وعي وضلما التوجه المنهجي للبحث. والتوجهما يسمى أيضا ب المنهجي أو عليه اصطالحا التوجه الموضوعي للبحث، والمجال

ة المتغيرات المرتبطب ةث التربويولبحلالموضوعي  المجالمثل عناصر الدراسة الحالية. وتتلمضمون البحث هو المعني ب

والبيئة  منهج،وال المتعلم،والمعلم، المتمثلة في: وبنوع التعليم، والمرحلة الدراسية، وأركان العملية التعليمية لبحث وموضوع اب

 .ه(0451التعليمية )المعثم، 

من أوثق أوعية ومصادر البحث العلمي، لما تحتويه من األبحاث والرصيد الفكري المحكمة التربوية  وتعد المجالت

وخالصة خبرة وتجارب الخبراء والمختصين في مختلف التخصصات التربوية. وفي ضوء ذلك اهتم المختصين في المناهج 

ث والنشر في الدوريات العلمية الرصينة التي تشرف عليها كليات التربية أو وطرق تدريس العلوم بالعالم العربي بموضوع البح

  المراكز والمؤسسات البحثية المختصة.

وجاء البحث الحالي ليتقصى التوجهات البحثية الموضوعية للباحثين على مستوى العالم العربي لتحديد مالمح الخارطة 

لمعاصرة المية في العالم العربي ولتحديد جوانب التركيز والتوجهات الموضوعية التي تسير عليها البحوث العالموضوعية البحثية 

لمستوى اومن ناحية أخرى الوقوف على الفجوات والجوانب التي لم تنل العناية واالهتمام بمجال المناهج وطرق تدريس العلوم.  في

بعض أهم مالمح االتجاهات المستقبلية للبحث في مجال . وتأتي أهمية البحث الحالي في محاولة تحديد المأمول من قبل الباحثين

 في مجال مناهج وطرق تدريس العلوم. التربويتعليم العلوم، لتعزيز جوانب التميز وسد الفجوات في توجهات البحث 

 

 

 



 

 
 

ا
 

 

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 االتجاهات المعاصرة للبحوث التربوية:

وية الرصينة هي المدخل الطبيعي ألي نهضة علمية وضرورة متجددة إليجاد الحلول إن من المسلم به أن البحوث الترب  

ل االختصاص على أه للمشكالت التربوية التي تواجه المجتمعات والمؤسسات التربوية وتطوير أداء القائمين عليها. وعليه يتعين

( 5004ت البحث التربوي. ويعرف آري وآخرون )توجيه مزيدا من العناية والدعم لجميع مجاال والمؤسسات والمراكز التربوية

 ة التربوية، وهدفه اكتشافالطريقة التي يحصل بها الفرد على معلومات معتمدة ومفيدة تخص العمليبأنه " البحث التربوي

 ".ةبأحداث في مواقف تربويء العامة أو تفسيرات للسلوك يمكن استخدامها في الشرح والتنبوء والحكم بما يتعلق المبادي

 (55)ص

ث التربوية، وكان من أبرز ما قدموه من االتجاهات المستقبلية للبحو بالعمل على تحديدن عدد من الباحثيلقد اعتنى  

 : إعداد القوى البشرية ذات العقول المتميزة، وتوجيه األبحاثللباحثين توجيه مزيد من العناية لدراسات المجاالت التالية توصيات

والثقافة والبيئة المحلية في ضوء مناهج البحث العلمية الرصينة، وتوجيه العناية إلى التنمية الذاتية بدال من التربوية نحو الفكر 

االستغراق في المقارنات الدولية، والتركيز على اقتصاديات التعليم الكمية، والعناية بتحليل الواقع المجتمعي والتي تقتضي تحليل 

 ه(.0451)المعثم،  النظرة التربوية اإلصالحية واقعية وشاملةقضايا المجتمع بشمولية لكي تكون 

أهل و من أهم مصادر البحث التربوي والبيئة الحقيقية لإلنتاج العلمي والفكري للباحثينالرصينة التربوية  وتعد المجالت 

تحكيم ونشر ب ة التي عنيتالتربوي. وقد نشأت في غالب الدول بالعالم العربي عشرات المراكز والمؤسسات البحثية االختصاص

في التخصصات التربوية، بإشراف خبراء ومختصين يعدون بمثابة مرجعيات علمية في تخصصاتهم. وتخضع  األبحاث العلمية

حثية ه أن التوجهات البشك في األبحاث قبل نشرها لسلسلة من عمليات المراجعة والتدقيق والتحكيم من أهل االختصاص. ومما ال

، لمجتمعية، والقضايا والمشكالت التربوية اللمؤسسات المستقبلية من أبرزها: األهداف المستقبليةلعل ر بعدة عوامل التربوية تتأث

امل مع العلوم والتك التوجهات البحثية والعلمية التخصصية،و والقضايا التقنية وما يتفرع عنها،وتوصيات المؤتمرات العلمية، 

، 0450)سالم والبشر، والباحثين والتركيز لدى المؤسسات التربوية وأهل االختصاص  األخرى، إضافة إلى مجاالت االهتمام

300.) 

إلى مدخل جديد لتحديد اتجاهات البحوث التربوية المستقبلية، يركز على ( على وجود حاجة 5000) كما تؤكد الرميضي 

ظمة: نظام التجميع، ونظام الترجمة، ونظام الدعم المجتمع ويضع إطارا عاما لنظم تفاعلية للنشر والتطبيق يتكون من ثالثة أن

اء القدرات البحثية والعناية ببن اإلنترنتنيين بالبحث العلمي، وبناء قاعدة للمعرفة على والتسليم، بحيث يركز على احتياجات المع

 .للباحثين عن طريق التوجيه والمشاركة الفاعلة في التطوير المجتمعي والتنمية المهنية للتربويين

بما يحول دون تكرار الجهود  ،( إلى أهمية دراسة االتجاهات البحثية وبناء ما يسمى بالخارطة البحثية5000ويشير سلطان )     

في البحوث التربوية بعشوائية وبطريقة غير منظمة، وتجنب التركيز على مجاالت محددة على حساب مجاالت أخرى، وتوجيه 

 أهم المستجدات والمستحدثات التربوية التي تفرض نفسها على المجتمع التربوي.البحوث نحو التميز والتركيز على 
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 العلوم: وطرق تدريسمي في المناهج االتجاهات المعاصرة للبحث العل

تعد البحوث التربوية التي حللت االتجاهات المعاصرة للبحث العلمي في مجال المناهج وطرق التدريس ذات أهمية 

ت التركيز، ومجاالت ضعف مستوى التركيز والفجوات في االتجاهات البحثية. والتي تعد األساس الذي خاصة في تحديد مجاال

ها نحو وتوجيه تبنى عليه خارطة البحث العلمي في التخصص، ويسترشد بها أهل االختصاص في تحديد مجاالتهم البحثية

عددا كبيرا من الدراسات واألبحاث التي حلل فيها  (5003البشري ). ومن تلك الدراسات دراسة مستجدات ومستحدثات التخصص

واستنتج توجهات تلك األبحاث نحو عدة مجاالت كان من أهمها:  ،في عدد من دول العالم ،في تخصص المناهج وطرق التدريس

ة، حيث يوتقييم واقعها، وركز بعضها على تحليل المضمون من الناحية المنهجية والموضوع المنشورة البحوث توجهات تحليل

 ، وأدوات الدراسة، ونتائجها، ومناهج البحث المستخدمة.والعينةركز مجموعة منها على األساليب اإلحصائية، ومجتمع الدراسة 

 

( في دراسته التتبعية التجاهات البحث العلمي في الدراسات العليا في المناهج وطرق التدريس 5003أشار البشري )كما 

إلى ضرورة أن تتبنى أقسام المناهج وطرق التدريس مشروع رسم خارطة بحثية لتحديد  بالسعودية، محمد بن سعود اإلمامبجامعة 

 وتشجيع الباحثين على االسترشاد بها، إضافة ،وتحديد أولويات البحثلتربوية في المناهج وطرق التدريس، مجاالت األبحاث ا

مجال المناهج وطرق التدريس، وتقصي الموضوعات إلى ضرورة تحديد آليات محددة الختيار الموضوعات البحثية في 

ما يتعلق في والمجاالت التي لم يتناولها الباحثون بالمستوى المأمول. إضافة إلى وجود فجوة في أبحاث المناهج وطرق التدريس

ا التعليم العام ضايعليا، ويقابل ذلك تركيز كبير من الباحثين على موضوعات وقالدراسات البقضايا ومشكالت المرحلة الجامعية و

منهج البحث قارنة بم التاريخي في البحث، وندرة في استخدام المنهج التجريبي البحث منهجلف مراحله. وغياب تام الستخدام بمخت

 في الموضوعاتالوصفي، الذي يعد األكثر شيوعا في أبحاث المناهج وطرق التدريس. ومن المالحظات وجود تشابه وتكرار 

، وندرة في الجدة واألصالة واإلبداع. وبصفة عامة هناك عدم توازن في تناول الباحثين عليها في دراساتهم ونالتي ركز الباحث

 ألبحاث المناهج وطرق التدريس من الناحية المنهجية والموضوعية.

لم ( أن بحوث المناهج وطرق التدريس المنشورة في مجلة دراسات في التربية وع5003ومما كشفته دراسة صبري ) 

( أن بحوث المناهج وطرق التدريس توزعت في عدد من المجاالت بنسب متفاوتة: 5003إلى  5002النفس خالل الفترة من )

أولها مجال تعليم العلوم ثم التعليم الفني، ثم مجال اللغة العربية ومهاراتها يليها تعليم الرياضيات، ثم الدراسات االجتماعية، ثم 

 اهج بصفة عامة وأخيرا مجال العلوم الشرعية.اللغات األجنبية، ثم المن

على أن أهم قضية يتعين وضعها في االعتبار عند الحديث عن االتجاهات البحثية في مناهج وطرق تدريس  الباحثة وترى 

هود جعلمية، وأهداف التربية العلمية بصفة عامة. ومن التأهداف تدريس العلوم في جميع المراحل الكل ما يتعلق ب العلوم هو

ه( التي ناقشت بشيء 0450دراسة الشايع ) لوم في مختلف المراحل على مستوى العالم العربيالبحثية في تحديد أهداف تدريس الع

في موضوع أهداف تدريس العلوم على الصعيد  العربية من مختلف الدول الباحثينعدد كبير من  ما قرره واإلسهابمن التفصيل 

  وفقا لما يلي: باحثة بشيء من التصرفوالتي تجملها ال ،المحلي بالسعودية والدولي

وتدريب التالميذ على استخدام األسلوب العلمي مناسبة بصورة وظيفية، ومهارات مساعدة التالميذ على كسب معلومات 

 ة، يفيفي التفكير، ومساعدة التالميذ على كسب االتجاهات واالهتمامات والميول العلمية التربوية المناسبة بصورة وظ
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علماء واإليمان بالقيم اإلنسانية، ومساعدة الطلبة على اكتساب عمليات العلم ومساعدتهم على تذوق العلم وتقدير جهود ال

بادلة واكتساب ثقافة تمكن من فهم اآلثار المت ،واالهتمام بالعمل المخبري ونشاطاته العملية المرافقة، وتعميق اإليمان باهلل تعالى

خلق التالميذ على تقدير قدرة الخالق عز وجل في ال تربيةلتقانة والمجتمع، تحقيق الوعي العلمي لدى المتعلمين، لكل من العلم وا

ن كل مجال من أ ما يحقق تثبيت العقيدة اإلسالمية في نفوس التالميذ. وتؤكد الباحثة علىبوالتنظيم والتدبير، وتوجيه التدريس 

 العلوم. موتعل مناهج وتعليممجال يعد من أهم ركائز خارطة البحث العلمي المستقبلية في جدير بأن  أهداف تدريس العلوم مجاالت

( مناقشة 5002بالتربية العلمية تضمنت دراسة العياصرة ) جال تعليم العلوم أو ما اصطلح على تسميتهبموفيما يتعلق  

تطوير مناهج العلوم وبرامجها، التي رافقت حركات على الصعيد الدولي، انطالقا من الحاجة إلى  تعليم العلومشاملة ألهداف 

على المستوى الدولي. وكان من اظهر نتائج الدراسة  تعليم العلوممناهج العلوم وتدريسها والتوجهات العالمية في بحوث  إصالح

 مع، لثقافة والمجتتمحور البحوث العلمية نحو القضايا التالية: بيئات التعلم، ومعتقدات المعلم، وتعلم المفهوم وقضايا ا

. كما أن مناهج تلك البحوث ركزت الدراسية والمنهاج واألهداف والسياسات التعليمية، والنوع االجتماعي، والتعلم غير الرسمي،

لمنهج ابشكل مكثف على منهج البحث الكمي بتصاميمه المختلفة، وضعف في مستوى التركيز على المنهج الكيفي )النوعي( و

 المختلط.

هرها ، ولعل من أشالتربية العلميةمجاالت دد من التصنيفات العلمية التي عنيت بتصنيف بالذكر أن هناك ع وجدير 

هي: المفاهيم، االتجاهات، طرق التعلم، المعرفة ها ( الذي حدد أربعة عشرة مجاال للبحث فيDejong, 2007تصنيف ديجونج )

ة لعملي، وقضايا العلم والتقنية، والمجتمع والبيئة، وحل المشكالت والنمذجبالمحتوى العلمي، واستراتيجيات التدريس، والتطبيق ا

( فقد حدد قضايا البحث في التربية العلمية في Cavas, et. al, 2012أما تصنيف كافيس وآخرون ) التقنية، وتقنيات المعلومات.

التعلم، واألهداف والسياسة والمناهج، والتقويم، تسعة مجاالت، هي: تربية المعلم، ومعتقدات المعلم، وتعلم المفاهيم، وبيئات 

 والقضايا االجتماعية والثقافية، وتاريخ العلم وفلسفته، وتقنيات التعليم، والتعلم غير الرسمي.

البحثية في مجال مناهج وطرق تدريس العلوم هو كل ما  االتجاهات اكدمن  وتخلص الباحثة مما سبق اإلشارة إليه أن 

تدريس العلوم في جميع المراحل الدراسية بجميع تخصصاته الفرعية، والقضايا التي حددها المختصون في  يندرج تحت أهداف

 مجال التربية العلمية.

 االتجاهات الموضوعية للبحوث التربوية

 قصد بالتوجهات البحثية بصفة عامة المجاالت البحثية العامة التي تركز عليها البحوث التربوية. ويتكون المحتوىي

لمعثم يشير او المنهجي للبحث. ، والجانبجانب الموضوعي: الالبحثي للبحوث التربوية من قسمين رئيسين، هماوالمضمون 

تركز على الجوانب الموضوعية للبحث، والتي  الموضوعية للبحوث التربوية إلى أن التوجهات  ه(0431و )الشهري،  ه(0451)

المعلم، ليمية )كان العملية التعالمرتبطة بنوع التعليم، والمرحلة الدراسية، وأرتغيرات المستقلة والتابعة، والم تتضمن المتغيرات

البيئة التعليمية(. أما التوجهات المنهجية فإنها تتناول الجوانب المنهجية للبحث والتي تتضمن المتغيرات المرتبطة  والمنهج، المتعلم،

 ق المعاينة، وأدوات البحث واألساليب اإلحصائية المستخدمة. بمناهج البحث، والمجتمعات البحثية المستهدفة، وطر

غيرات توتجدر اإلشارة إلى أن هناك تباين واختالف بين الباحثين في تعريف المتغيرات الموضوعية وما تتضمنه من الم  

 ة. الباحثة أن هناك اتفاق نسبي حول الجوانب التفصيلية للمتغيرات الموضوعي التفصيلية، وبالجملة ترى
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مثل االتجاهات والتي تللبحوث التربوية في تعليم العلوم التي يشملها الجانب الموضوعي فإن المتغيرات وبشيء من التفصيل 

التعليمية  والتي تمثل أركان العملية األساسية المدروسةالمتغيرات ، والتخصص، و: أنواع التعليم المستهدفةهيالموضوعية للبحث 

 ه(.0451والمنهج، والبيئة التعليمية، والجوانب التفصيلية لهذه األركان )المعثم،  لم،وهي: المعلم، والمتع

 

 الدراسات السابقة:

تعددت األبحاث والدراسات التي هدفت إلى تحليل األبحاث المنشورة في المجالت والدوريات التربوية، ورسائل  

وفي مجل مناهج وتعليم العلوم بصفة خاصة. فمن الدراسات  الماجستير والدكتوراه في مجال المناهج وطرق التدريس بصفة عامة

( التي هدفت إلى التعرف على 5003التي عنيت باالتجاهات البحثية في المناهج وطرق التدريس بصفة عامة دراسة البشري )

 اتجاهات بحوث الماجستير والدكتوراه في المناهج وطرق التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

وخلصت الدراسة إلى أن أكثر التخصصات التي ركزت عليها الدراسات هي في مجال المناهج وغالبها تطويرية، وأن أكثر فئة  

تناوله البحث هي فئة المعلمين من الذكور أكثر من اإلناث، وأن المنهج الوصفي أكثر المناهج تطبيقا، وأكثر األدوات استخداما 

 جريت في التعليم العام.االستبانة، وأن معظم البحوث أ

دراسة البلوي والمحيسن  ومن الدراسات التي تناولت موضوع االتجاهات البحثية في المناهج وطرق تدريس العلوم

( التي هدفت إلى التعرف على التوجهات البحثية العالمية في مجال تعليم العلوم بصفة عامة حيث حللت عينة مكونة من 5000)

ة من المجالت العالمية المتخصصة في تعلم وتعليم العلوم، وكان أبرز نتائج البحث أن المنهج خمس مجالت علمية متخصص

الوصفي هو أكثر مناهج البحث تكرارا يليه المنهج التجريبي ثم المنهج شبه التجريبي وان أكثر التخصصات تكرارا في عناوين 

ا هي المرحلة االبتدائية وأكثر المجاالت تكرارا في مجاالت البحوث هو تخصص العلوم العامة وأكثر المراحل الدراسية تكرار

 رتعليم العلوم هو مجال المفاهيم يليه مجال تقنية التعليم ثم اللغة والكتابة والقراءة والمناقشات ثم االستقصاء ثم أسلوب التعلم الغي

 رسمي. 

أكثر المجاالت العلمية التي بحثت في  انك العلوم مناهج (  إلى أن مجال تقويم5000دراسة العصيمي )وخلصت نتائج 

( وأن أقل المجاالت بحثا هي التربية الجنسية واستشراف المستقبل، كما %43بلغت نسبتها ) حيث ،جامعتي أم القرى واليرموك

ما المقابلة دانتائج الدراسات أن أكثر األدوات المستخدمة في الدراسات الجامعية االختبارات واالستبانة وأقل األدوات استخبينت 

  والمالحظة. 

ي ف ( التي سعت إلى معرفة خصائص وتوجهات دراسات الماجستير في التربية العلمية5002دراسة الشايع )كما سعت          

 من، و( دراسة14والتي بلغ عددها )  هـ(0452هـ  إلى 0404في جامعة الملك سعود في الفترة من )بكلية التربية  تخصص العلوم

االهتمام ولم تحظ بلمرحلة الثانوية والمتوسطة لالعلوم  مقرراتهي في الرسائل  ائج الدراسة أن أكثر المقررات استهدافاأبرز نت

تهدافا أكثر مراحل التعليم اسالكافي مقررات العلوم للمراحل األخرى. كم أوضحت النتائج المتعلقة بمحور خصائص الرسائل؛ أن 

وية يليها المراحل ما فوق الثانوية ثم المرحلة االبتدائية، ولم تحظ مرحلة رياض األطفال بأي والثان هما المرحلتين: المتوسطة

، وكانت عينة المعلمين والطالب أكثر العينات استهدافا يليها عينة المشرفين، وكان أسلوب اختيار جميع المجتمع أكثر دراسة

 العشوائية الطبقية، ثم العينة العشوائية العنقودية، خداما، تليها العينة القصدية، تليها العينة تاألساليب اس
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والعينة العشوائية المنتظمة. وأوضحت نتائج البحث أن رسائل الماجستير اقتصرت على استخدام  العشوائية البسيطةالعينة ثم 

اما هي االختبارات المنهج الوصفي المسحي، يليه المنهج التجريبي، ثم منهج تحليل المحتوى، كما أن أكثر األدوات استخد

ناء ، كما استخدمت أكثر الرسائل أساليب إحصائية بسيطة ومتوسطة باستثالتحصيلية واالستفتاءات، تليها بطاقة تحليل المحتوى

  أساليب إحصائية متقدمة.رسالتين فقط التي استخدمت 

رياضيات في الدراسات العليا بجامعات المملكة إلى معرفة التوجهات البحثية ألبحاث تعليم ال هـ(0451) المعثم وهدفت دراسة     

نتائج الأبرز  من العربية السعودية، والتي حللت جميع الرسائل العلمية في تعليم الرياضيات المجازة من الجامعات السعودية وكان

ن، وتصدر المشرفوات على المنهجين الوصفي، ثم التجريبي، واستهدفت تلك الرسائل الطالب، ثم المعلمون، ثم الدراستركيز 

استخداما االختبارات ثم االستبانات، كما ركزت على الطريقة العشوائية وخاصة العنقودية في اختيار العينة، وأكثر األدوات 

التعليم العام ثم الجامعي، وكانت المرحلة المتوسطة أكثر المراحل استهدافا يليها المرحلة االبتدائية. كما اهتمت معظم تلك الدراسات 

   متغيري المتعلم والمنهج، وقل االهتمام بالمعلم والبيئة.ب

 

 فيو بصفة عامة في مجال التربية فإن من الدراسات التي ركزت على تحليل توجهات البحوث وعلى المستوى الدولي

لتربوية في ( التب درست اتجاهات البحوث ا5000( دراسة الرميضي )تعليم العلوم )والتي تشمل المناهج وطرق التدريس مجال

دولة الكويت. وحددت نتائجها في عدة مجاالت البيانات العامة للباحث، والمجال األكاديمي، والمنهجيات البحثية التي نحاها 

( التي ركزت على تحليل 5002الباحثون، وعينة الدراسة وأداتها وقائمة المراجع. ومن تلك الدراسات أيضا دراسة العياصرة )

(. حيث أظهرت نتائجها تركيز البحوث في مجال تعليم العلوم 5002ي دوريتين اردنيتين دراسة العياصرة )فبحوث تحليم العلوم 

ناهج، ، والماتيساسألواعلى موضوعات: بيئات التعلم، ومعتقدات المعلم وتعلم المفاهيم، وضعف في التركيز على األهداف 

  والتعلم غير الرسمي وقضايا الثقافة والمجتمع.

( والتي هدفت إلى (Erdogan, 2017 أردوغانهدفت دراسة  سبة التجاهات البحث التربوي في دولة تركيابالنأما 

تحليل اتجاهات البحوث التربوية الخاصة بدراسة التعلم القائم عل حل المشكالت المنشورة في قاعدة البيانات الوطنية لمجلس 

( رسالة ماجستير ودكتوراه، وكان من ابرز نتائج الدراسة أن مجال تعليم 000التعليم العالي في تركيا، وتمكن الباحث من تحليل )

( يليه المنهج %00( يليه مجال الدراسات االجتماعية، والمنهج الكمي هو األكثر تطبيقا بنسبة )%03العلوم هو األعلى بحثا بنسبة)

ه كشفت دراسة بكماز وزمالئلة االبتدائية. كما المختلط، وأن المنهج التجريبي األكثر استخداما، وأكثر العينات طالب المرح

(Bikmaz, et. al, 2013 أن أبرز توجهات البحوث التربوية في تركيا شملت المجاالت التالية: التعليم والتعلم، واستراتيجيات )

 صفية.التدريس، وإعداد المعلمين وتدريبهم، وتقييم المناهج، وأن هناك توازن نسبي بين البحوث التجريبية والو

في  SEIإلى الكشف عن اتجاهات البحوث في مجلة العلوم التربوية الدولية   (Cavas, 2015)هدفت دراسة كافاسكما          

( وهي مجلة تصدر عن المجلس الدولي لجمعيات تعليم العلوم، ومقره المملكة 5000 -5000المملكة المتحدة، خالل الفترة من )

( دولة، وأظهرت نتائج الدراسة أن غالب الدراسات كانت من دولة تركيا 43( دراسة من )053ن )المتحدة. حيث تكونت العينة م

 ، كما ركزت الدراسات على التعلم وطرق التدريس.أسترالياثم الواليات المتحدة، ثم 



 

 
 

ا
 

 

 

وهي مجلة  ، Indian Educational Reviewالتي سعت إلى تحليل محتوى مجلة  (Raina, 2001) دراسة راينافي و         

من بصفة عامة ( عددا من أعداد المجلة في مجال التربية 14بهدف تحديد اتجاهات ) ،في نشر البحوث التربوية ،رائدة في الهند

ثقافية وال ،وتجاهلت القضايا االجتماعية ،تركيز األبحاث على العمليات السيكولوجية :( وكان من أبرز نتائجها0133-0110)

 كمية: المسحية، ثم التجريبية، ثم تحليل المضمون.ال البحث من الدراسات استخدمت مناهج (%00والتاريخية، و)

 التي نشرت في مجلة دراسات تربوية  التربوية إلى تحليل األبحاث (Salamons, 2000)سالمونس دراسة كما هدفت       

Educational Studies ( دراسة منشورة في تلك المجلة، واستخدمت 03، والتي اقتصرت على تحليل )أسترالياالتي تصدر في

ألكاديميين اف الصلة بين ، وضعمن قبل ممارسيها البحث التربويب ضعف االهتمام :المنهج البيبليومتري،  وكان أبرز نتائجها

  ات العملية.قالجامعيين والمعلمين في التعليم العام، وأن الدراسات لها ارتباط وثيق بواقع التعليم العام وتفتقد إلى التطبي

 

 التعقيب على الدراسات السابقة وجوانب اإلفادة منها: 

أفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تحديد منهج البحث الوصفي وفي غالب إجراءات الدراسة وفقا للمنهج  -

 الوصفي.

ي بطاقة وأسلوب تحليل المحتوى فاتفقت الدراسة الحالية مع غالب الدراسات السابقة في أداة الدراسة، حيث استخدمت  -

 تحليل محتوى المقررات الدراسية التي ركزت عليها تلك الدراسات.

اتفقت الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في أن أهم عناصر تحليل البحوث التربوية في ضوء االتجاهات الموضوعية  -

 لتي تتضمن المعلم، والمتعلم، والمنهج، والبيئةهو بالتركيز على المتغيرات ذات الصلة بأركان العملية التعليمية وا

 التعليمية.

استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في استعمال أساليب التحليل اإلحصائي، واستخالص وتفسير النتائج،  -

 ومناقشتها.

 مشكلة الدراسة:

الرصينة، حيث تمر البحوث فيها قبل اعتمادها  التربوية المحكمة من أهم مصادر وأوعية البحوث التربوية تعد الدوريات    

للنشر بعدة مراحل، تبدأ بالمراجعة األولية واختبارات االنتحال، ثم بالتحكيم ثم المراجعة والتدقيق النهائي، سعيا للوصول إلى 

ية التجاهات البحثا محاولة تحديدفي الحالية تحددت مشكلة الدراسة أعلى درجات الضبط والجودة للبحوث المعتمدة للنشر. و

من ترة الف خالل التربوية العربية والمجالت الموضوعية في مناهج وطرق تدريس العلوم في األبحاث المنشورة في الدوريات

 : ينالتالي الرئيسيين ين. وعليه فإن في الدراسة محاولة لإلجابة عن السؤال(5050إلى  5000)
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ألبحاث في تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم المنشورة زت عليها االتي رك االتجاهات الموضوعيةأبرز مجاالت ما   -0

المرحلة الدراسية، والتخصص، من ناحية:  (5050إلى  5000) ما بين الفترة في ةلعربيا التربويةالدوريات بعض في 

 تيجياتتراواس طرق)هج ألركان العملية التعليمية المرتبطة بالمعلم، والمتعلم، والمنوالجوانب التفصيلية الجنس، 

 والبيئة التعليمية.، (التدريس

هج في تخصص منا التربويةألبحاث الموضوعية لتجاهات الفي اوضعف مستوى التركيز  التركيزما أبرز جوانب   -5

 .(5050إلى  5000) دوريات التربوية العربية خالل الفترة منالوطرق تدريس العلوم المنشورة في بعض 

 

 :أهداف الدراسة

  :عدد من األهداف والتي من أهمهاتحقيق إلى هدفت الدراسة 

 توالمجالدوريات البعض ناهج وطرق تدريس العلوم المنشورة في الم ألبحاث أهم التوجهات الموضوعيةيف بالتعر -0

 .(5050إلى 5000) خالل الفترة من المحكمة التربوية العربية

للبحوث ة صرافي التوجهات المعمجاالت التركيز  وضعف الفجوات، إضافة إلى تعريف الباحثين بأهم مجاالت التركيز  -5

 إلى توجيه أبحاثهم إليها. حاجةتستدعي الالتربوية في مجال المناهج وتعليم العلوم وتعلمه، والجوانب التي 

 

 أهمية الدراسة:

وية في تربفي حدود علم الباحثة يعد البحث الحالي األول من نوعه الذي عني بدراسة االتجاهات الموضوعية للبحوث ال

 ، وعليه فإن أهميته تتمثل في:الدوريات والمجالت العربيةتخصص المناهج وطرق تدريس العلوم على مستوى 

 يالمنشورة ف ،مناهج وطرق تدريس العلوماألبحاث التربوية بالفي الموضوعية  االتجاهات البحثية الكشف عن -0

 .(5050إلى 5000) خالل الفترة من ،بعض دوريات العلوم التربوية العربية

لى التعرف ع الدراسة الحالية أصحاب القرار والمختصين في المناهج وطرق تدريس العلوم فينتائج تساعد  قد -5

الخبراء والمختصين وطلبة الدراسات العليا لتوجيه األبحاث  ودعم أولويات البحث المعاصرة في التخصص،

 ثية جديدةالبحث في مجاالت بح رار والنمطية والتركيز علىلتجنب التك الرسائل العلمية في برامج الدراسات العلياو

تسد الفجوات في مجال البحث في  التي معالجة القضاياتمس الحاجة إليها في الواقف التعليمي بالمجتمع، و

 . في التخصصالتربوية  ثوالبحواحتياجات أولويات  تواكبو التخصص،

 

 تعريف مصطلحات الدراسة:

تدريس في المناهج وطرق الالتي ركزت عليها األبحاث التربوية بأنها المجاالت البحثية  إجرائياوتعرف  :اتجاهات البحث

 في العالم العربي. المنشورة في الدوريات والمجالت التربوية المحكمة



 

 
 

ا
 

 

 

رة في والتي ركزت عليها األبحاث المشالمتصلة بموضوع الدراسة المتغيرات : بأنها إجرائياوتعرف الموضوعية: االتجاهات 

المرحلة الدراسية، والتخصص، والمجال التربوي لموضوع البحث، والمتغيرات الدوريات التربوية في العالم العربي والتي تشمل )

 المستقلة والتابعة، والجوانب التفصيلية المرتبطة بالمعلم، والمتعلم، والمناهج وطرق التدريس، والبيئة التعليمية(.

 في تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم. المحكمة األبحاث المنشورة في الدوريات التربويةعلوم: مناهج وطرق تدريس الأبحاث 

المحكمة في التربية وعلم النفس التي تنشر أبحاث المناهج وطرق  بأنها: المجالت التربوية إجرائياالدوريات التربوية: وتعرف 

 وث بعد تحكيمها واعتمادها للنشر.تنشر بها البح اإلنترنتالتدريس ولها مواقع الكترونية على 

 حدود الدراسة:

 اقتصرت الدراسة على الحدود التالية:

لفترة ما بين االحدود الزمانية: األبحاث المنشورة في عينة عشوائية من الدوريات العلمية في مجال التربية في العالم العربي في 

 في تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم. 5050 إلى 5000

 لالتربوية المنشورة باللغة العربية من مختلف الدولمكانية: األبحاث التربوية المنشورة في عينة عشوائية من الدوريات الحدود ا

 العالم.ب

المرحلة الدراسية، والتخصص، والمتغيرات األساسية المدروسة، والجوانب التفصيلية المرتبطة بالمعلم، الحدود الموضوعية: 

 .التدريس، وتقنيات التعليم، والبيئة التعليمية والمتعلم، والمناهج، وطرق

 منهج الدراسة:

ستند إلى ي اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والمتمثل في تحليل المحتوى باالعتماد على األسلوب الوصفي، الذي

 وذلك لمالئمته ألهداف الدراسة. ،يتضمن البيانات الكمية والوصفيةو تحليل المحتوى،

 راسة وعينتها:مجتمع الد

تكون مجتمع الدراسة من أبحاث المناهج وطرق تدريس العلوم المنشورة في دوريات التربية وعلم النفس باللغة العربية 

( بحثا في مجال المناهج 031وتكونت عينة الدراسة من )مواقعها اإللكترونية.  ، والتي يمكن الوصول إليها من خاللاإلنترنتعلى 

( 0. ويوضح جدول )وغير عربية ( دولة عربية05، من )باللغة العربيةتربوية  مجلة( 33نشرت في ) ،وطرق تدريس العلوم

 توزيع البحوث على الدوريات التربية وفقا للدولة التي تصدر منها الدورية.

 

 



 

 
 

ا
 

 

 

 (0جدول )

 وجهات النشر والدول المجالت التربويةتوزيع البحوث حسب 

عدد  لدولةا جهة النشر / المجلة اسم الدورية م

 األبحاث

 الفترة الزمنية

 (21/44) المملكة العربية السعودية

 5001إلى  5000 4 السعودية جامعة أم القرى مجلة العلوم التربوية والنفسية 0

مجلة جامعة طيبة للعلوم  5

 التربوية

 5003 0 السعودية جامعة طيبة

محمد بن سعود  اإلمامجامعة  مجلة العلوم التربوية  3

 سالمية اإل

 5000إلى  5002 0 السعودية

 5001إلى  5002 0 السعودية مكتب التربية العربي لدول الخليج رسالة الخليج العربي 4

الجمعية السعودية للعلوم التربوية  رسالة التربية وعلم النفس 0

 والنفسية

 5000إلى  5003 0 السعودية

مجلة جامعة الملك خالد للعلوم  3

 التربوية

 5001إلى  5000 4 السعودية لملك خالدجامعة ا

 5002إلى  5003 4 السعودية جامعة القصيم مجلة العلوم التربوية والنفسية 2

مجلة جامعة الجوف للعلوم  0

 التربوية

 5002 5 السعودية جامعة الجوف

مجلة جامعة بيشة للعلوم  1

 اإلنسانية والتربوية 

 5050إلى  5000 0 السعودية جامعة بيشة

 5050 5 السعودية جامعة جدة المجلة العربية للتربية النوعية 00

المجلة العربية للعلوم التربوية  00

 والنفسية

المؤسسة العربية للتربية والعلوم 

 وآلداب

 5001 5 السعودية

جامعة األمير سطام بن عبد  مجلة العلوم التربوية 05

 العزيز

 5000إلى  5003 0 السعودية

 (7/14) بيةجمهورية مصر العر

 5050إلى  5001 0 مصر أسيوطجامعة  مجلة كلية التربية  03



 

 
 

ا
 

 

 

المجلة التربوية لكلية التربية  04

 بسوهاج

 5050إلى  5001 4 مصر جامعة سوهاج

 5050إلى  5001 0 مصر بنها جامعة   ببنها مجلة كلية التربية 00

مجلة كلية التربية في العلوم  03

 التربوية

 5001إلى  5000 3 صرم جامعة عين شمس

 5000إلى  5003 3 مصر جامعة طنطا مجلة كلية التربية 02

 5002إلى  5000 3 مصر جامعة اإلسكندرية مجلة كلية التربية 00

مجلة جامعة الفيوم للعلوم  01

 التربوية

 5000 0 مصر جامعة الفيوم

 (4/24دولة فلسطين )

عربية لعلوم ونشر المجلة ال مجلة العلوم التربوية والنفسية 50

 األبحاث

 5050إلى  5002 0 فلسطين

 5050إلى  5000 3 فلسطين بغزةالمركز القومي للبحوث  مجلة العلوم التربوية والنفسية 50

المجلة األكاديمية للبحوث  مجلة العللتربوية واالجتماعية 55

 والدراسات

 5001 0 فلسطين

مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات  53

 ة والنفسيةالتربوي

 5001إلى  5002 0 فلسطين الجامعة اإلسالمية

 (3/24المملكة األردنية الهاشمية )

 5002إلى  5000 3 األردن جامعة آل البيت مجلة المنارة 54

 5050 5 األردن الجامعة األردنية دراسات العلوم التربوية 50

المجلة األردنية في العلوم  53

 التربوية

 5001إلى  5003 0 دناألر جامعة اليرموك

 (1/9) الجمهورية العراقية

مجلة القادسية في األدب والعلوم  52

 التربوية

 5050إلى  5000 4 العراق جامعة القادسية

 5000إلى  5003 0 العراق جامعة بغداد مجلة البحوث التربوية والنفسية 50

 (4/12) دول مجلس التعاون الخليجي

 5050إلى  5002 3 اإلمارات جامعة اإلمارات العربية المتحدة ويةالتربالمجلة الدولية لألبحاث  51



 

 
 

ا
 

 

 

مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية  30

 واالجتماعية

 5001 5 اإلمارات  جامعة الشارقة

 5001إلى  5000 0 الكويت جامعة الكويت المجلة التربوية 30

 5001 ىإل 5000 0 رينالبح جامعة البحرين مجلة العلوم التربوية والنفسية 35

مجلة الدراسات التربوية  33

 والنفسية

 5001 5 عمان جامعة السلطان قابوس

 (3/25)واألجنبية  بعض الدول العربية

جامعة السودان للعلوم  مجلة العلوم التربوية 34

 والتكنولوجيا

 5050إلى  5003 0 السودان

 5002إلى  5003 0 اسوري جامعة دمشق مجلة العلوم التربوية والنفسية 30

المجلة الدولية للبحوث في  33

 العلوم التربوية

 5050إلى  5000 0 إستونيا المؤسسة الدولية آلفاق المستقبل

 بحثا 239/   وغير عربية عربيةدولة  21/  مجلة  36   :المجموع

 

بحسب ما تيسر للباحثة  ية واحدة )استونيا(ودولة أجنب ( دولة عربية00( مجلة تربوية محكمة من )33( بحثا من )031وقد اختير )

، وبشكل عشوائي كعينة عشوائية لدراسة التوجهات البحثية ألبحاث المناهج اإلنترنت)ومساعداتها( في قواعد البيانات على 

 .5050إلى  5000وطرق تدريس العلوم خالل الفترة من عام 

 أداة الدراسة:

تحليل محتوى أبحاث مناهج وطرق تدريس ل محكمة بطاقةة أعدت الباحثة في ضوء أدبيات الدراسة والدراسات السابق 

في اعداد أداة  . واتبعلتلك األبحاثلتحديد االتجاهات البحثية الموضوعية  الدوريات التربوية العربيةالمجالت والعلوم في بعض 

 الدراسة الخطوات التالية:

ية المستهدفة، والذي تمثل في تحديد المتغيرات الموضوع بحاث التربويةالمحتوى الموضعي لأل أوال: تحديد الهدف من بطاقة تحيل

 كل بحث على حدة.محددة في الدراسة الحالية، وذلك بال

ثانيا: تصنيف محتويات التحليل وذلك باختيار العناصر التي تمثل المتغيرات الموضوعية، وتحقق أهداف الدراسة وتضمينها تحت 

 عية.ما يناسبها من المحاور الفر

 ثالثا: تحديد المحاور الفرعية للتوجهات الموضوعية استنادا على أدبيات الدراسة، والتي تضمنت ما يلي: 



 

 
 

ا
 

 

 

 المرحلة الدراسية والتي شملت: مرحلة رياض األطفال، االبتدائية، المتوسطة، الثانوية، الجامعية، الدراسات العليا. -0

العلوم العامة )التعليم العام(، األحياء، الكيمياء، الفيزياء، التخصص في فروع العلوم والذي اشتمل على ما يلي:  -5

 الجيولوجيا.

الجوانب التفصيلية لمتغير المعلم: الواقع، تقويم األداء، اإلعداد قبل الخدمة، التدريب وتطوير األداء، الكفايات،  -3

 المهارات.

ول تفكير، صعوبات التعلم، الميالجوانب التفصيلية لمتغير المتعلم والتي تضمنت: التحصيل الدراسي، وال -4

 واالتجاهات، الدافعية، الذكاء والخيال، وعادات العقل، المهارات.

تقنيات وس، استراتيجيات التدريوتحليل المنهج، وتطوير المنهج، والجوانب التفصيلية لمتغير المنهج: تقويم المنهج،  -0

 األهداف.والتعليم، 

، التدريس وتتضمن المحاور التالية: استراتيجيات التدريس العامة اتواستراتيجي الجوانب التفصيلية لمتغير طرق -3

استراتيجيات ما وراء المعرفة، استراتيجيات التدريس التفاعلي النشط، استراتيجيات التدريس القائمة على التعلم 

 يم اإللكتروني.لالذاتي، استراتيجيات تنمية التفكير، استراتيجيات التدريس البنائي ونماذجه، واستراتيجيات التع

الجوانب التفصيلية لمتغير البيئة التعليمية وتشمل: ويمثلها جميع المتغيرات المحيطة بالعملية التعليمية خالف المعلم،  -2

والمتعلم، والمنهج. وتصنف إلى البيئة التعليمية المادية )المباني وكافة التجهيزات المدرسية(، والبيئة التعليمية 

 يادة واإلدارة واألنظمة والحوافز والمكافآت وما شابهها(، والبيئة التعليمية المادية والمعنوية.المعنوية )أساليب الق

 

 رابعا: إجراءات التحليل

تمثلت أداة الدراسة في بطاقة تحليل المحتوى للتوجهات الموضوعية ألبحاث مناهج وطرق تدريس العلوم، وهي جدول 

حاث العلمية، وتحديد المتغيرات الموضوعية المتضمنة فيها، وتصنيفها وفقا لمجال محكم لتحليل محتوى عينة الدراسة من األب

محاور تحت كل محور عدد من المتغيرات التي بلغ مجموعها  سبعةالمحاور الفرعية لبطاقة تحليل المحتوى، والتي تضمنت 

 ( متغيرا موضوعيا.04)

ءة تحليلية لتحديد المتغيرات الموضوعية وتصنيفها وفقا قرا من كل بحثقراءته وما يلزم  العنوان والمستخلصقراءة  -

ي الموضع المخصص في جدول للمحاور الفرعية ببطاقة تحليل المحتوى، وتدوينها بوضع عالمة )شرطة التكرار( ف

 التحليل.



 

 
 

ا
 

 

 

ل ك، وإيجاد المجموع الكلي لتكرارات التربويةحصر مجموع التكرارات لكل متغير في عينة الدراسة من األبحاث  -

اسة وذلك على مستوى عينة الدر وحساب النسبة المئوية، وتحديد ترتيب كل متغير فرعي بكل محور، متغير على حدة

 من األبحاث. 

في جدول خاص اُعد لهذا الغرض، ونقله إلى الجزء الخاص بتحليل نتائج تفريغ نتائج التحليل الخاصة بكل محور فرعي  -

 الدراسة.

 

 ل المحتوى:التحقق من صدق بطاقة تحلي

( محكمين من المختصين 1لقياس الصدق الظاهري لألداة عرضت األداة في نسختها األولية التي أعدتها الباحثة على )

(، حيث طلب من المحكمين ابداء الرأي في مكونات أداة الدراسة، ومدى مناسبتها 0المناهج وطرق التدريس، ملحق ) في تخصص

بالحذف أو اإلضافة أو التغيير الذي اتفق عليه اثنين من المحكمين على األقل. وتضمنت أداة لتحقيق أهدافها، واعتمد التعديل 

األخذ و التحكيم تغيرا، وبعد( م41الدراسة في صورتها األولية، سبعة محاور تحت كل محور عدد من المتغيرات بلغ مجموعها )

 ( متغيرا موضوعيا. كما يلي:04محاور فرعية متضمنة ) سبعةن أصبحت الصورة النهائية لألداة تحتوي على بآراء المحكمي

 ( متغيرات.0محور المرحلة الدراسية واشتمل على ) -

 ( متغيرات.0محور التخصص وتضمن ) -

 .ا( متغير00علم وتضمن )ور الجوانب التفصيلية لمتغير الممح -

 .( متغير03علم واشتمل على )تمحور الجوانب التفصيلية لمتغير الم -

 ( متغيرات.2التفصيلية لمتغير المنهج واحتوى على )محور الجوانب  -

 .ات( متغير2التدريس واشتمل على ) حور الجوانب التفصيلية لمتغير استراتيجياتم -

 (.3لبيئة التعليمية )لمتغير امحور الجوانب التفصيلية  -

حقيق أهداف تئن له في استخدامها لحكيميا يطمعدت بطاقة تحليل المحتوى في صورتها النهائية وبذلك اعتبرت صادقة صدقا تثم أ

 الدراسة.

 التحقق من ثبات بطاقة تحليل المحتوى:

 للتأكد من ثبات أداة الدراسة اتخذت اإلجراءات التالية: 

( بحثا، من 00( من عينة الدراسة بلغ عددها )%00اختيار عينة عشوائية من عينة الدراسة من األبحاث تمثل ما نسبته ) -

 نت منها عينة الدراسة من األبحاث.( بحثا تكو031أصل )

 التحليل األول باستخدام أداة الدراسة. ةحللت تلك العين -



 

 
 

ا
 

 

 

المحللين استعانت الباحثة بأحد الزمالء في تخصص المناهج وطرق التدريس الذي حلل لمعرفة ثبات التحليل باختالف  -

 نفس األبحاث المختارة عينة قياس الثبات.

ريق حساب نسبة االتفاق بين التحليلين والمعروفة بمعادلة كوبر لحساب ثبات بنود استخرجت معامالت الثبات عن ط -

 التحليل، وذلك بقسمة عدد البنود المتفق عليها في التحليلين على العدد الكلي للبنود.

 نسبة االتفاق = عدد البنود المتفق عليها / المجموع الكلي للبنود

 

 لينمعامل الثبات باختالف المحل عدد البنود

00 0.04 

 

بحثا من عينة الدراسة  00التحليل باختالف المحللين، حيث تم اختيار الثبات الداخلي ألداة الدراسة عن طريق معامل حسب 

 ي تخصصف بأحد الزمالء الدراسة، وفي الوقت ذاته استعانت بشكل عشوائي وحللت الباحثة الخمسة عشرة بحثا باستخدام أداة

( والتي تعد نسبة عالية يطمئن 0.04)نسبة االتفاق بين التحليلين: وكانت الذي حلل نفس األبحاث  المناهج وطرق التدريس

م، 5004، ويوضح طعيمة )الدراسة عال ويطمئن الى استخدامها لتحقيق أهدافإليها، وعليه اعتبر معامل ثبات أداة الدراسة 

، وذلك بأن يقوم الباحث بتحليل عينة صغيرة من المادة لليناختالف المح( أنه يُمكن قياس الثبات الداخلي عن طريق 550ص 

ومن ثم  ،وفي الوقت ذاته يستعين بأحد المختصين لتحليل العينة نفسهاموضوع الدراسة مستخدماً أداة التحليل التي أعدها، 

 يُمكن حساب معامل الثبات عن طريق معادلة "هولستي" على النحو التالي

𝑹 =  
𝟐 𝑪𝟏𝟐

𝑪𝟏 + 𝑪𝟐
 

عدد الفئات التي اتفق فيها الباحث  𝐶12  & = عدد الفئات التي تم تحليلها في المرتين   R  &   C1 + C2)معامل الثبات = 

 (.المحلل اآلخرمع 

 

علوم دريس ال( بحثا في مناهج وطرق ت031بعد التأكد من صدق األداة وثباتها طبقت على عينة الدراسة المتمثلة في ) 

 (.5050إلى  5000العربية في الفترة من ) المنشورة في المجاالت التربوية

 

 المعالجة اإلحصائية:

عيا إلى س والترتيب للمتغيراتالنسب المئوية، التكرارات واستخدم للدراسة الحالية بطاقة تحليل المحتوى، وعليه فقد حسبت 

 استخالص نتائج الدراسة.

 

 



 

 
 

ا
 

 

 

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها

األول: ما أبرز مجاالت االتجاهات الموضوعية التي ركزت عليها األبحاث في تخصص مناهج  نتائج اإلجابة عن السؤال -0

( من ناحية: 5050إلى  5000وطرق تدريس العلوم المنشورة في بعض المجالت التربوية العربية في الفترة ما بين )

التفصيلية ألركان العملية التعليمية المرتبطة بالمعلم، والجوانب ، الباحثوجنس المرحلة الدراسية، والتخصص، 

 (، والبيئة التعليمية.اتيجيات التدريسوالمتعلم، والمنهج )وطرق واستر

 ما يلي:السؤال األول حدد لإلجابة عن 

. اسيةمرحلة دركل ، وأوضحت تكراراتها والنسب المئوية، إضافة إلى بيان رتبة اتجاهات الباحثين نحو المرحلة الدراسية أوال:

 يلي: كما ( موزعة001) متغير المرحلة الدراسية بلغوأظهرت النتائج اإلجمالية لمجموع تكرارات 

 (5جدول )

 توجهات أبحاث تعليم العلوم من حيث المرحلة الدراسية

 الترتيب النسبة المئوية التكرار المرحلة الدراسية م

 0 %5 3 رياض األطفال 0

 3 %54 30 االبتدائية 5

 0 %34 04 المتوسطة 3

 5 %30 40 الثانوية 4

 4 %00 03 الجامعية 0

  %000 001  المجموع الكلي  

بعض الدراسات ركزت على أكثر ( يعود إلى أن 031( عن عد الدراسات )001)السبب في زيادة المجموع الكلي )

 ، ومتوسط، وثانوي((ثمانية دراسات ركزت على جميع مراحل التعليم العام )ابتدائيمن مرحلة، و

       

ي ه لمراحل الدراسية التي ركز عليها الباحثين في الدراسات التي اشتملتها الدراسة الحاليةا(  إلى أن 5تشير النتائج في الجدول ) 

 ة الحاليةسرياض األطفال، االبتدائية، المتوسطة، الثانوية، الجامعية. وأن مجموع تكراراتها في األبحاث التي مثلت عينة الدرا

( وبنسبة مئوية مقدارها 04بمجموع ) المتوسطة إلى البحث في المرحلة (، وأن تركيز الباحثين توجه في المرتبة األولى001بلغ )

وجاء في المرتبة  (.5000هـ( ودراسة ريحان )0455وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه نتيجة دراسة الخليوي) (.34%)

( 30بينما جاء في المرتبة الثالثة المرحلة االبتدائية بمجموع ) (.%30( وبنسبة مئوية بلغت )40بمجموع ) يةالثانو الثانية المرحلة

في حين (. %00( وبنسبة مئوية بلغت )03في المرتبة الرابعة المرحلة الجامعية بمجموع ). و(%54وبنسبة مئوية مقدارها )

  .(0,1) مقدارها( ونسبة مئوية 3وع )جاءت مرحلة رياض األطفال في المرتبة الخامسة بمجم



 

 
 

ا
 

 

 

جامعات المملكة  التي أجريت في الدراسات التربويةبعض وتتفق النتائج السابقة مع ما توصلت اليه نتائج الدراسات التي حللت     

هـ( 0450) يعمثل دراسة الشا والتي بينت أن مراحل التعليم العام حظيت بأعلى نسبة من األبحاث والدراسات العربية السعودية

( التي أجريت Erdogan, 2017) أردوغانوتختلف ما نتائج دراسة  هـ(.0400هـ( ودراسة العولقي )0455ودراسة الخليوي )

 في تركيا وبينت أن أكثر المراحل استهدافا من قبل الباحثين هي المرحلة االبتدائية.

 لمرحلةا سب متقاربة إلى حد ما على مراحل التعليم العام وأعالهاومما يمكن استنتاجه من النتائج السابقة أن هناك تركيز بن     

ة متدنية أيضا وبدرج .تليها المرحلة الثانوية ثم المرحلة االبتدائية، بينما كان التركيز على رياض األطفال ضعيف جدا ،المتوسطة

لتي الماجستير والدكتوراه في الدراسات كما يالحظ عدم تركيز تلك الدراسات على اإلطالق على مرح . المرحلة الجامعيةعلى 

العليا بالجامعات وخلوها أيضا من التركيز على مجاالت التربية الخاصة سواء ما يتعلق منها بدراسة الموهوبين أو أصحاب 

لى مدارس عاإلعاقات. كما لم تركز تلك الدراسات على التعليم الفني والتقني وتعليم الكبار ومحو األمية وخلت أيضا من التركيز 

 ة:قد يعود لألسباب التاليولعل من أسباب قلة عدد األبحاث في المراحل الدراسية الخمسة المشار اليها  تحفيظ القرآن الكريم.

تلك المراحل واإلشراف الجيد على مراحل تنفيذها. وضعف مستوى اإلحساس بما يعاني بعدم تيسر الظروف لتطبيق الدراسات 

 راحل.  منها الطلبة في تلك الم

 .تكراراته والنسب المئوية، إضافة إلى بيان رتبة كل تخصص مجموعاتجاهات الباحثين نحو التخصص، وأوضحت  ثانيا:

 ( موزعة كما ما يلي:053مجموع تكرارات متغير التخصص بلغ )وأظهرت النتائج اإلجمالية أن 

 (3جدول )

 م توجهات أبحاث تعليم العلوم من حيث التخصص في فروع العلو

 الترتيب النسبة المئوية التكرار التخصص م

 0 %30 00 (لعلوم )المرحلتين االبتدائية والمتوسطةا 0

 5 %04 00 أحياء 5

 4 %1 00 فيزياء 3

 3 %00 05 كيمياء 4

  %000 053 المجموع الكلي 

 

لغ ب بجميع مراحل التعليم العام لعلوما اتتخصصلألبحاث التي ركزت على  ( إلى أن المجموع الكلي3تشير النتائج في الجدول )

( وبنسبة 00) بمجموع االبتدائية والمتوسطةمرحلة العلوم بال(، وأن تركيز الباحثين توجه في المرتبة األولى إلى البحث في 053)

 (.%04( وبنسبة مئوية بلغت )00بمجموع ) تخصص األحياء(. وجاء في المرتبة الثانية %30مئوية مقدارها )



 

 
 

ا
 

 

 

(. وجاء في المرتبة الرابعة تخصص %00( وبنسبة مئوية مقدارها )05جاء في المرتبة الثالثة تخصص الكيمياء بمجموع )بينما  

 (. %1( وبنسبة مئوية بلغت )00الفيزياء بمجموع )

هو ما يمثل و معاالعلوم في التعليم ال مقررات من النتائج السابقة أن حوالي ثلثي الدراسات ركزت على ومما يمكن استنباطه     

 .يدرس في مرحلتي االبتدائية والمتوسطة من فروع العلوم باسم مقرر العلوم باعتبار أن ما المرحلة االبتدائية والمرحلة المتوسطة

وثلث الدراسات ركزت على المرحلة الثانوية والجامعية متمثلة في تخصصات الفيزياء والكيمياء واألحياء. وترى الباحثة أن هذا 

ع مقبول تماما وعادل باعتبار أن الدراسات التي تركز على العلوم في التعليم األساسي توزعت أيضا بين المرحلة المتوسطة التوزي

مثلت عينة الدراسة أغفلت تماما التركيز على  التي والمرحلة االبتدائية. ومما يالحظ على النتائج في الجدول أن الدراسات

ي فمن التخصصات المعتبرة في تخصص العلوم مع األخذ في االعتبار أن هناك ندرة  تخصصي الجيولوجيا وعلم الفلك وهي

 علم الفلك على المستوى الجامعي على مستوى العالم العربي.  تخصص 

( 43اتجاهات الباحثين نحو جنس المعلمين والمتعلمين، وأظهرت النتائج اإلجمالية أن مجموع تكرارات متغير الجنس بلغ ) ثالثا:

 موزعة كما ما يلي:( على مستوى المتعلمين 002مستوى المعلمين و)على 

 (4جدول )

  والمتعلمينالمعلمين عينة الدراسة جنس  توجهات أبحاث تعليم العلوم من حيث

 الترتيب النسبة المئوية  التكرار  المعلم م

 0 %01 52 الذكور 0

 5 %40 01 اإلناث 5

   43 المجموع الكلي 

    المتعلم 

 5 %43 00  الذكور 0

 0 %02 32 االناث 5

   002 المجموع الكلي 

 مشرفين ومشرفات تربويات 5أعضاء وعضوات هيئة تدريس، وعدد  3إضافة إلى  

مالحظة: عدد من األبحاث التي ركزت على المعلمين أو المتعلمين شملت عينتها في ذات الوقت الجنسين الذكور 

 عين الكليين أعاله.واإلناث وهذا سبب تضخم المجمو

 

من األبحاث التي ركزت على الجوانب التفصيلية المتعلقة بالمعلم ركزت على  %30( أن حوالي 4يتضح من الجدول )

من الدراسات على المتعلمين الذكور،  %40ركز على المعلمات. وفيما يتعلق بعينة المتعلم ركزت حوالي  %40المعلمين، وأن 

 على اإلناث. %30وحوالي 

 



 

 
 

ا
 

 

 

 وأظهرت النتائج اإلجمالية أن مجموع، اتجاهات الباحثين نحو المتغيرات األساسية التي تمثل أركان العملية التعليمية رابعا:

 ( موزعة كما ما يلي:523تكرارات المتغيرات األساسية بلغ )

 (0جدول )

 المتغيرات األساسية المدروسة

 رتيبالت النسبة المئوية التكرار المتغيرات المدروسة م

 3 %00 45 المتغيرات المرتبطة بالمعلم 

 0 %43 001 المتغيرات المرتبطة بالمتعلم 

المتغيرات المرتبطة بالمنهج )المنهج  

 الدراسي، واستراتيجيات التدريس(

002 31% 5 

 0 %0.3 0 البيئة التعليمية 

أعضاء هيئة متغيرات مرتبطة بأخرى ) 

& مشرفين  بالجامعات تدريسال

 ين(تربوي

0 5% 4 

  0 523 المجموع الكلي 

( يعود الى أن الدراسات التي ركزت 4التباين في عدد المتغيرات بالنسبة للمعلم والمتعلم عما جاء في جدول )يعزى 

على المعلم أو المتعلم في الغالب ركزت على دراسة أكثر من متغير بالنسبة للمعلم أو المتعلم في نفس الدراسة، أما 

 ( فإن المعني به هو ما حدد في عينة الدراسة بالنسبة لألبحاث التي مثلت عينة الدراسة.0جدول ) ما جاء في

 

(، 523)( أن المجموع الكلي للمتغيرات المرتبطة بالمتغيرات األساسية في العملية التعليمية بلغ 0تشير النتائج في الجدول )        

( وبنسبة مئوية 001المتعلم بمجموع )جوانب مختلفة مرتبطة بمجال إلى البحث في  وأن تركيز الباحثين توجه في المرتبة األولى

( وبنسبة مئوية 002متغير طرق التدريس بمجموع )الجوانب المختلفة ذات الصلة ب(، وجاء في المرتبة الثانية %43مقدارها )

ر متغيالجوانب المرتبطة بجاء في المرتبة الثالثة هـ(. بينما 0433( وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة سالم والبشر)%31بلغت )

 ومما يمكن استنتاجه(. وركزت دراسة واحدة فقط على متغير البيئة التعليمية. %00( وبنسبة مئوية مقدارها )45المعلم بمجموع )

متعلم ثم طرق ى توجه نحو الأن التركيز بالدرجة األولألبحاث التي شملتها عينة الدراسة، فيما يتعلق بالمتغيرات التي درست في ا

هـ( 0451ثم )وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة المع .ير المعلم ويأتي في المرتبة األخيرة البيئة التعليميةالتدريس يليه متغ

 ة(  رسالة ماجستير ودكتوراه في مناهج وطرق تدريس الرياضيات في المملكة العربية السعودية؛ ودراس550التي درست )

 ،( دورية علمية تربوية40( بحث منشور في )3000( التي حللت أكثر من )Lubienski & Bowen, 2000لبنسكي وباون )

 وخلصت إلى أن معظم تلك الدراسات ركزت على الجوانب المختلفة لمتغير المتعلم بالدرجة األولى، 



 

 
 

ا
 

 

 

 ,Cavas، وتتفق أيضا مع ما أبرزته دراسة كافاس )دريسيليها في المرتبة الثانية الجوانب المتعلقة بطرق واستراتيجيات الت

ركزت بالدرجة األولى على أساليب  SEI( التي استنتجت أن غالب البحوث المنشورة في مجلة العلوم التربوية الدولية 2015

جاهات بحوث ( التي ات5003. كما تختلف هذه النتائج مع ما توصلت اليه دراسة البشري )التعلم والمتعلم وطرق التدريس

الماجستير والدكتوراه بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، حيث أشار فيها إلى أن أكثر فئة استهدفتها البحوث العلمية بالدراسة 

 هي فئة المعلمين.

إضافة إلى  ،اتجاهات الباحثين نحو الجوانب التفصيلية المتعلقة بمتغير المعلم، وحسبت مجموع تكراراته والنسب المئوية رابعا:

 ( موزعة كما ما يلي:45المعلم بلغ )ب ات ذات الصلةمتغيرالبيان رتبة كل متغير. وأظهرت النتائج اإلجمالية أن مجموع تكرارات 

 (3جدول )

 توجهات أبحاث تعليم في الجوانب التفصيلية لمتغير المعلم

 الترتيب النسبة المئوية التكرار طرق التدريس م

 0 %40 02 الواقع 0

 0 %0 5 المعوقات 5

 5 %05 0 تقويم األداء 5

 4 %2 3 التدريب أثناء الخدمة 3

 3 %00 4 االحتياجات التدريبية 4

 3 %5 0 الكفايات 0

 5 %05 0 المهارات 3

 3 %00 4 تنمية التفكير 2

 3 %5 0 استخدام استراتيجية 0

   45 المجموع الكلي 

 

 ثلث(، بمعنى أن حوالي 45إلى أن المجموع الكلي للجوانب التفصيلية لمتغير المعلم بلغ )(  3نتائج في الجدول )لتشير ا      

متغير المعلم وأن تركيز جوانب متصلة ب( دراسة ركزت على دراسة 031الدراسات المشمولة في عينة الدراسة ومجموعها )

فعلى سبيل ركزت (. %40( وبنسبة مئوية مقدارها )02بمجموع ) الواقعالباحثين توجه في المرتبة األولى إلى البحث في متغير 

معلم الصف في جامعة اليرموك )باألردن( بما يدعم الطلبة أداء ( التي قدمت تصور مقترح لتطوير 5000المومني ) دراسة 

 المعلمين لتدريس العلوم بفاعلية. 



 

 
 

ا
 

 

 

في تعليم الرياضيات في الدوريات األمريكية  ( في أن مجاالت البحث5000وتتفق هذه النتيجة مع دراسة محمد وريحان )      

اءه بدرجة فاقت الجوانب األخرى. ومن الدراسات التي ركزت على واقع المعلم دراسة مهدي تطوير أدبتحليل واقعه واهتمت 

ة س( التي ركزت على بعض الصعوبات التي يواجهها معلمو الفيزياء بالمرحلة الثانوية بجمهورية مصر. ودرا5001وآخرون )

( التي ركزت على الممارسات التدريسية المستندة على دليل المعلم لدى معلمي العلوم بالمرحلة 5001الشمراني والغامدي )

 المتوسطة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

( ومن %05بة مئوية بلغت )وبنس لكل منهما (0المهارات بمجموع ) ي تقويم األداء وتطويرفي المرتبة الثانية متغير وجاء      

( التي ركزت على مدى استخدام معلمات العلوم للصف الخامس لمهارات التفكير 5001ذلك على سبيل المثال دراسة الشطي )

( التي ركزت على مدى تطبيق معلمات العلوم لمهارات البحث العلمي في المرحلة 5001الناقد بالكويت. ودراسة الحميدان )

( وبنسبة 4) متغير االحتياجات التدريبية بمجموع الثالثةينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وجاء في المرتبة االبتدائية في مد

 (.%0) ( وبنسبة مئوية مقدارها5بمجموع ) المعوقاتمتغير  (. وجاء في المرتبة الخامسة%00مئوية بلغت )

بمتغير المتعلم، وأظهرت النتائج اإلجمالية أن مجموع تكرارات  اتجاهات الباحثين نحو الجوانب التفصيلية المتعلقة خامسا:

 ( موزعة كما ما يلي:001المتعلم بلغ )ب ات المتصلةمتغيرال

 (2جدول )

 في الجوانب التفصيلية لمتغير المتعلمالعلوم توجهات أبحاث تعليم 

 الترتيب النسبة المئوية التكرار طرق التدريس م

 0 %52 35 التحصيل الدراسي 0

 0 %52 35 والذكاء التفكير 5

 0 0 0 صعوبات التعلم 3

 4 %0 3 االتجاهات 4

 3 %0.2 5 التقويم 0

 0 %5.0 3 الدافعية 3

 3 %03.4 03 المفاهيم 2

 5 %50 50 المهارات 0

 2 %0.0 0 القيم 00

  %000 001 المجموع الكلي 

 

(، وأن تركيز الباحثين توجه في 001بلغ ) وانب التفصيلية لمتغير المتعلمللج( إلى أن المجموع الكلي 2تشير النتائج في الجدول )

وبنسبة مئوية مقدارها لكال المجالين ( 35بمجموع ) التحصيل الدراسي والتفكير والذكاء مجال المرتبة األولى إلى البحث في

 (.5000فيما يتعلق بالتفكير)وهو ما يتفق إلى حد ما مع ما خلصت إليه دراسة محمد وريحان  .لكل على حدة (52%)



 

 
 

ا
 

 

 

مجال بينما جاء في المرتبة الثالثة  (.%50( وبنسبة مئوية بلغت )50بمجموع ) المهارات مجالوجاء في المرتبة الثانية      

وهذه النتيجة تتفق إلى حد ما مع ما توصلت إليه دراسة الخليوي (. %03.4( وبنسبة مئوية مقدارها )03بمجموع )  المفاهيم

 هـ(.0453)

االتجاهات  وجاء في المرتبة الرابعة(. %03.4)( وبنسبة مئوية بلغت 03) المفاهيم بمجموع متغير وجاء في المرتبة الثالثة      

 (.%0)مقدارها وبنسبة مئوية  (3) بمجموع

 ركزت على بعينة الدراسة الدراسات ربعحوالي أن بالمتغيرات التفصيلية للمتعلم  ومما يمكن الخروج به من النتائج السابقة     

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة البشري في أن التحصيل الدراسي للمتعلمين في مختلف المراحل الدراسية  التحصيل الدراسي

نل النصيب األوفر من اهتمام الباحثين في أبحاث المناهج وطرق التدريس سواء بسواء مع بعض المتغيرات مثل تنمية مهارات 

 وهوما يتوافق أيضا مع نتائج الدراسة الحالية بالنسبة للمهارات التي احتلت المرتبة الثانية.الطالب 

( التي ركزت على أثر نموذج مقترح 5001العبد الكريم ) الدراسي دراسةالتي عنيت بموضوع التحصيل  الدراساتومن       

راسة متولي عربية السعودية. ودال ملكةي مدينة الرياض بالمة العلوم فللتقويم في تحصيل طالبات الصف السادس ابتدائي في ماد

( التي ركزت على التحصيل المعرفي لدى تالميذ الصف األول إعدادي بمحافظة أسوان بجمهورية مصر. 5001وشحات )

ي لدى راسالتعلم المستند إلى المشكالت على التحصيل الد ةاستراتيجي( التي ركزت على أثر 5001ودراسة الذروي والراشد )

 عينة من طلبة المرحلة االبتدائية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

 (5001دراسة إسماعيل ) والتي كان منها على سبيل المثال التفكير في مختلف مجاالته على الدراسات ركزمن  والربع اآلخر      

تالميذ الصف الثاني متوسط بجمهورية مصر. ودراسة الطباع  التي ركزت على مهارات التفكير المنطقي والتفكير األخالقي لدى

( التي 5001ودراسة أبو ليلة )( التي ركزت على التفكير التنبئي لدى طلبة التاسع األساسي في محافظة عمان باألردن. 5002)

( والتي ركزت 5001ركزت على تنمية مهارات التفكير البصري لدى طالبات الصف الرابع األساسي بغزة. ودراسة طنوس )

في تنمية التفكير االستقرائي لدى طالبات الصف السادس األساسي في محافظة مأدبا على أثر استراتيجية السقاالت التعليمية 

( والتي ركزت على أثر استخدام نموذج مكارثي في تنمية التفكير التأملي لدى 5003مبو سعيدي )أباألردن، ودراسة الهدابيا و

    س األساسي في سلطنة عمان.صف السادطلبة ال

ة منها: دراس كان والتي بمختلف أنواعها المتعلقة بالمتعلم ركزت على المهارات ( تقريبا%50كما أن خمس الدراسات )           

( التي ركزت 5003) عبد هللا التي ركزت على المهارات المخبرية لدى الطلبة في جامعة جرش باألردن. ودراسة (5050قطوم )

لى مهارة تنمية حب االستطالع لدى عينة من األطفال في مرحلة الروضة في اإلسكندرية بجمهورية مصر. ودراسة الحربي ع

( التي ركزت على تنمية مهارتي اإلحساس بالمشكلة والتعلم الذاتي لدى الطالب المعلمين في تخصص الفيزياء بجامعة 5001)

  المجمعة. 



 

 
 

ا
 

 

 

ركزت على تناول دراسة المفاهيم في مختلف المراحل الدراسية،  (%03) في عينة الدراسة وحوالي سبع تلك الدراسات      

بينما ركزت بنسبة متدنية على االتجاهات وبنسب متدنية جدا على موضوع الدافعية والقيم والعادات والسلوك والتقويم والمعرفة 

 .العلمية والكفاءة الذاتية

ب التفصيلية المتعلقة بمتغير المنهج، وحسبت مجموع تكراراته والنسب المئوية، إضافة إلى اتجاهات الباحثين نحو الجوان سا:ساد

 ( موزعة كما ما يلي:002بيان رتبة كل متغير. وأظهرت النتائج اإلجمالية أن مجموع تكرارات متغير المنهج بلغ )

 (0جدول )

 ي الجوانب التفصيلية لمتغير المنهج الدراسيتوجهات أبحاث تعليم ف

 الترتيب النسبة المئوية التكرار طرق التدريس م

 3 %3 3 تقويم المنهج 0

 4 %0.1 5 تطوير المنهج 5

 5 %02 00 تحليل المنهج 3

 0 %0.1 0 تنفيذ المنهج 4

 0 %20 00 التدريساستراتيجيات  0

 0 0 0 األهداف التعليمية 2

   002 المجموع الكلي 

 

(، وأن تركيز الباحثين توجه 002بلغ )المنهج ( إلى أن المجموع الكلي للجوانب التفصيلية لمتغير 0)تشير النتائج في الجدول       

(. وجاء في المرتبة %20( وبنسبة مئوية مقدارها )00بمجموع ) ى البحث في مجال استراتيجيات التدريسفي المرتبة األولى إل

بمجموع تقويم المنهج  مجال(. بينما جاء في المرتبة الثالثة %02)لغت ( وبنسبة مئوية ب00بمجموع ) الثانية مجال تحليل المنهج

( وبنسبة مئوية بلغت 5بمجموع ) جال تطوير المنهج. وجاء في المرتبة الرابعة متقريبا (%3وبنسبة مئوية مقدارها )( 3)

تجدر اإلشارة إلى أن  (.%0.1)( وبنسبة مئوية مقدارها 0بمجموع ) تنفيذ المنهج (. وجاء في المرتبة الخامسة مجال0.1%)

كان أكثر  ( التي خلصت إلى أن مجال تقويم مناهج العلوم5000النتائج أعاله ال تتفق مع ما توصلت إليه دراسة العصيمي )

ق مع ما كما ال تتف المجاالت في الرسائل العلمية في مرحلة الدراسات العليا بجامعتي أم القرى بالسعودية، واليرموك باألردن.

نسبة في اهتمام الباحثين في أبحاث  أعلى( التي كشفت أن تقويم المناهج الدراسية حظي 5003وصلت إليه دراسة البشري )ت

 المناهج وطرق التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود.

 



 

 
 

ا
 

 

 

رارات متغير جموع تكاتجاهات الباحثين نحو الجوانب التفصيلية المتعلقة بطرق التدريس. وأظهرت النتائج اإلجمالية أن م سابعا:

 ( موزعة كما ما يلي:001طرق التدريس بلغ )

 (1جدول )

 توجهات أبحاث تعليم العلوم من حيث التصنيف العام لمجاالت استراتيجيات التدريس 

 الترتيب النسبة المئوية التكرار استراتيجية التدريس م

شاف، االكتاستراتيجيات التدريس العامة مثل: )حل المشكالت، االستقصاء،  0

 (، ...العروض العملية، والمعارف والتجارب العملية والمعملية

0 00% 0 

 3 %5.0 5 استراتيجيات ما وراء المعرفة: )النمذجة، ...( 5

استراتيجيات التدريس التفاعلي النشط: )التعلم التعاوني،استرايجية مثلث  3

 ، ...(kwlية، االستماع، التعليم المتمايز، التأملي، السقاالت التعليم

03 03% 3 

استراتيجيات التدريس القائمة على التعلم الذاتي )التعليم المبرمج، الحقائب  4

 (، ...التعليمية، التعليم والتعلم بالحاسوب

5 5.0% 3 

القبعات الست، الذكاءات  تريز، استراتيجيات تنمية التفكير)الكورت، 0

 ، ...(SWOM ،4MATالمتعدد، 

00 01% 5 

راتيجيات التدريس البنائي ونماذجه )استراتيجية تنمية المفاهيم است 3

 الكرتونية، نموذجي درايفر وفراير،

00 05.0% 4 

استراتيجيات التعليم اإللكتروني )الصف المقلوب، االلكتروني المتزامن،  2

 االلكتروني غير المتزامن، الرحالت المعرفية، ...(

30 32.0% 0 

  %000 00 المجموع الكلي 

 

(، وأن تركيز 00( إلى أن المجموع الكلي للجوانب التفصيلية لمتغير طرق التدريس بلغ )1تشير النتائج في الجدول )         

(. %32.0وبنسبة مئوية مقدارها ) تكرارا (30) بمجموع استراتيجيات التعلم اإللكترونيالباحثين توجه في المرتبة األولى إلى 

. بينما جاء في المرتبة الثالثة (%01( وبنسبة مئوية بلغت )00بمجموع )استراتيجيات تنمية التفكير  وجاء في المرتبة الثانية

(. وجاء في المرتبة الرابعة %03وبنسبة مئوية مقدارها )تكرارا ( 03) استراتيجيات التدريس التفاعلي النشط بمجموع

استراتيجيات التدريس (. وجاء في المرتبة الخامسة %05.0) ( وبنسبة مئوية بلغت00ستراتيجيات التدريس البنائي بمجموع )ا

وجاء السادسة استراتيجيات ماوراء المعرفة واالستراتيجيات القائمة على  (.%00( وبنسبة مئوية مقدارها )0بمجموع ) العامة

 (.%5.0( ونسبة مئوية )5التعلم الذاتي بمجموع )



 

 
 

ا
 

 

 

ما يتعلق بالجوانب التفصيلية لمتغير طرق التدريس أن أعلى نسبة تركيز في ( في1من نتائج جدول) استنتاجهومما يمكن       

، غير المتزامنو بالتعلم اإللكتروني المتزامن التدريس المتعلقة اسة الحالية توجهت إلى مجاالت استراتيجياتاألبحاث في عينة الدر

 الرابعة استراتيجيات التدريس البنائي. يليه المتعلقة بتنمية أنماط التفكير، ثم التفاعلي النشط، وفي المرتبة

اتجاهات الباحثين نحو الجوانب التفصيلية المتعلقة بمتغير البيئة التعليمية، وحسبت مجموع تكراراته والنسب المئوية،  ثامنا:

 ا ما يلي:( موزعة كم0إضافة إلى بيان رتبة كل متغير. وأظهرت النتائج اإلجمالية أن مجموع تكرارات متغير المنهج بلغ )

 (00جدول )

 توجهات أبحاث تعليم العلوم بالنسبة للبيئة التعليمية

 الترتيب النسبة المئوية التكرار البيئة التعليمية م

 0 0 0 البيئة التعليمية المادية 0

 0 0 0 البيئة التعليمية المعنوية 5

 0 0 0 البيئة التعليمية المادية والمعنوية 3

   0 المجموع الكلي 

( دراسة تكونت 031( إلى أن دراسة واحدة فقط ركزت على دراسة البيئة التعليمية المادية من أصل )00شير النتائج في الجدول )ت

اهتمام الباحثين بدراسة موضوع البيئة التعليمية المادية أو المعنوية وبيان أثرها على ندرة منها عينة الدراسة، وفي ذلك إشارة إلى 

 .ه(0451وهو ما يتفق تماما مع ما توصلت اليه دراسة المعثم ) ، والجوانب المختلفة ألركان العملية التعليميةالعملية التعليمية

 

ما أبرز جوانب التركيز وضعف مستوى  يلي: الثاني من أسئلة الدراسة والذي نص على ما الرئيسي اإلجابة عن السؤال -5

ي تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم المنشورة في بعض ف التربويةألبحاث ل الموضوعية تجاهاتالالتركيز في ا

 (.5050إلى  5000الدوريات التربوية العربية خالل الفترة من )

 

حاث المناهج ألبالموضوعية  لالتجاهاتت جوانب التركيز وجوانب ضعف مستوى التركيز بالنسبة لإلجابة عن السؤال الثاني حدد

 يلي:ما ك وطرق تدريس العلوم في البحث الحالي

 لمرحلة الدراسية: االتجاهات البحثية بالنسبة لأوال: 

تركيز بنسب متقاربة إلى حد ما على مراحل التعليم العام وأعالها المرحلة المتوسطة، تليها المرحلة الثانوية ثم  -0

 المرحلة االبتدائية.



 

 
 

ا
 

 

 

لى اإلطالق على مرحلتي مستوى التركيز على مرحلة رياض األطفال، والمرحلة الجامعية، وعدم التركيز عضعف  -5

م الفني التعلي مجاالت على، ومجاالت التربية الخاصةاه في الدراسات العليا بالجامعات، ومختلف الماجستير والدكتور

 .مدارس تحفيظ القرآن الكريمووالتقني وتعليم الكبار ومحو األمية 

 لتخصص:االتجاهات البحثية بالنسبة لثانيا: 

وسطة. والمرحلة المت على مقررات العلوم في التعليم العام وهو ما يمثل المرحلة االبتدائيةركز حوالي ثلثي الدراسات  -0

 . بالمرحلة الثانوية ثلث الدراسات على تخصصات الفيزياء والكيمياء واألحياءكما ركز حوالي 

 م التركيز على تخصصي الجيولوجيا وعلم الفلك.عد -5

 لجنساالتجاهات البحثية بالنسبة لثالثا: 

 على المعلمات.  %40في حين ركزمن األبحاث على المعلمين،  %30كز حوالي ر -0

 اإلناث. المتعلمات على %30على المتعلمين الذكور، وحوالي من األبحاث  %40ركز حوالي  -5

 لجوانب التفصيلية للمعلم:االتجاهات البحثية بالنسبة لرابعا: 

تبة األولى في اتجاهات الباحثين نحو المتغيرات ذات الصلة احتل موضوع دراسة واقع المعلم من مختلف الجوانب المر -0

حتياجات لثة موضوع االتقويم األداء وتطوير المهارات، ثم في المرتبة الثا متغيري بالمعلم. يليها في المرتبة الثانية

 التدريبية.

طرق أي ولم تت ت التعليم.ضعف مستوى التركيز على دراسة معوقات األداء والكفايات الالزمة للمعلم في مختلف مجاال -5

 دراسة إلى إعداد معلم العلوم قبل الخدمة علميا وتربويا، وتقويم برامج اإلعداد قبل الخدمة.

 لجوانب التفصيلية للمتعلم:االتجاهات البحثية بالنسبة لخامسا: 

 ةركيز والنسبس مستوى التوبنفاحتل موضوع التحصيل الدراسي المرتبة األول في االتجاهات البحثية بالنسبة للمتعلم،   -0

التفكير، وفي المرتبة الثالثة جاء التركيز على تطوير المهارات  مختلف أنواع ومجاالت جاء موضوع تنمية مهارات

 بصفة عامة.

ادات دافعية والقيم والعضعف مستوى التركيز على دراسة المفاهيم والميول واالتجاهات، وعدم التركيز على موضوع ال  -5

 ، واألنشطة الصفية والالصفية.والمعرفة العلمية والكفاءة الذاتية بات التعلموالسلوك وصعو

 لمنهج:لجوانب التفصيلية لاالتجاهات البحثية بالنسبة ل سادسا:

، نهجالتدريس والذي يعد من أهم عناصر الم توجه تركيز الباحثين في المرتبة األولى إلى البحث في مجال استراتيجيات -0

 منهج.مجال تقويم ال وفي المرتبة الثالثةلثانية مجال تحليل المنهج وجاء في المرتبة ا



 

 
 

ا
 

 

 

 ، واألهداف التعليمية.مجال تنفيذ المنهجو ،هجامجال تطوير المن ضعف مستوى التركيز على -5

 لجوانب التفصيلية لطرق التدريس:االتجاهات البحثية بالنسبة لسابعا: 

ت قة بالتعلم اإللكتروني المتزامن وغير المتزامن، يليه استراتيجيامجاالت استراتيجيات التدريس المتعل علىالتركيز  -0

 التدريس المتعلقة بتنمية أنماط التفكير، ثم التفاعلي النشط.

ضعف مستوى التركيز على استراتيجيات التدريس البنائي، واستراتيجيات التدريس العامة، واستراتيجيات ما وراء  -5

 المعرفة.

 لبيئة التعليمية:لبالنسبة االتجاهات البحثية ثامنا: 

 عدم التركيز على دراسة البيئة التعليمية سواء المادية منها أو المعنوية أو المختلطة. -0

 التوصيات:

وضع خارطة بحثية ألولويات البحث التربوي في مجال المناهج وطرق تدريس العلوم في ضوء الثغرات التي كشفتها  -0

ام المناهج قسالعليا بأ الرسائل العلمية بمرحلة الدراسات أووريات التربوية دراسات االتجاهات البحثية على مستوى الد

 وطرق التدريس.

 وضع ضوابط ومعايير عامة الختيار الموضوعات البحثي في مجال المناهج وطرق تدريس العلوم. -5

 لعلمية.ج والتربية افي ضوء التوجهات العالمية ألبحاث المناهتوجيه بحوث تعليم العلوم للمجاالت البحثية الحديثة  -3

اسب تتناول المجاالت التي لم تحظى بالعناية واالهتمام المندراسات نوعية  إجراءعلى في التربية العلمية تشجيع الباحثين  -4

 ولم تركز عليها البحوث المعاصرة من قبل الباحثين.

د أولويات ل اآلراء والخبرات وتحديالتوسع في عقد لقاءات وورش عمل للمختصين والباحثين في مجال تعليم العلوم لتباد -0

 البحث العلمي التربوي في مجال المناهج وطرق تدريس العلوم.

 .على المستوى العربي والدولي تطوير قاعدة بيانات وإنشاء مراكز بحثية ألبحاث المناهج والتربية العلمية -3
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محمد شديد." دراسة تحليلية تتبعية التجاهات بحوث الماجستير والدكتوراه في المناهج وطرق التدريس بجامعة  البشري، -

 .5003، 400-300، 5، ع00، جامعة القصيم، مج مجلة العلوم التربوية والنفسية، اإلمام محمد بن سعود االسالمية"

جامعة  ،مجلة كلية التربيةنورة خالد. "مدى تطبيق مهارات البحث العلمي في مادة العلوم بالمرحلة االبتدائية"،  لحميدان،ا -

 .5050(، 0(، ع)33أسيوط، مصر، مج )

مجلة كلية التربية جامعة ارات البحث العلمي في مادة العلوم بالمرحلة االبتدائية"، نورة خالد. "مدى تطبيق مه الحميدان، -

 .5001(، 00(، ع )30أسيوط، مج )

فوزية محمد. دراسة تحليلية لرسائل الماجستير في مجال تقنية التعليم في المملكة العربية السعودية خالل الفترة من  الخليوي، -

 ه.0453ر منشورة، جامعة الملك سعود، كلية التربية، قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم، ه، رسالة ماجستير غي0440 -0400

تب التربية الدولي، ، مك002، عمجلة مستقبلياتف. ك" البحوث التعليمية في الهند" دراسة تحليلية لمجلة بحثية،  راينا، -

                                                                                                                                                                                                  .5000جنيف، 

أسماء خالد. " اتجاهات البحث التربوي في رسائل الماجستير في تخصصي أصول التربية واإلدارة التربوية الرميضي،  -

 . 5000، جامعة الكويت، كلية التربية، رسالة ماجستيربية بجامعة الكويت، بكلية التر

محمد محمود والبشر، محمد فهد. " توجهات البحوث العلمية في مجال تعليم العلوم الشرعية في جامعة الملك سعود"  سالم، -
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أحمد يوسف وأحمد، أحمد عطية. " اتجاهات المسار البحثي للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية في ربع قرن"  سعد، -

 ،، المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية باالشتراك مع كلية التربية عين شمسمؤتمر رؤى مستقبلية للبحث التربوي

5000. 

للطيف السيد. أولويات البحث التربوي في مجال التعليم قبل الجامعي باألزهر في ضوء بعض المتغيرات عبد ا سلطان، -

 .   5000المحلية والعالمية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة األزهر، 

مجلة كليات  ك سعود"،فهد سليمان. "توجهات وخصائص رسائل الماجستير في التربية العلمية بجامعة المل الشايع، -

 . 5002، وكالة وزارة التعليم العالي لكليات المعلمين، المعلمين

يعقوب يوسف. "مدى استخدام معلمات العلوم للصف الخامس الستراتيجيات التفكير الناقد ومهاراته وتضمينها  الشطي، -

 .5001(، 035(، ع )33جامعة الكويت، مج )المجلة التربوية، المنهاج المدرسي". 

سعيد محمد؛ الغامدي، عبد الرحمن هادي. "الممارسات التدريسية المستندة إلى دليل المعلم لدى معلمي العلوم  الشمراني، -

 .5001(، 000بالمرحلة المتوسطة". ع )

ظافر فراج، آل الحارث، مزنة. "التوجهات المنهجية ألبحاث المناهج وطرق التدريس العامة في رسائل  الشهري، -

 .5001(، 4) 5، المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربويةير والدكتوراه بجامعة الملك خالد"، الماجست
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 .5003(، 30(، ع)0مج)لم النفس، مجلة دراسات عربية في التربية وع"، 5003حتى ابريا  5002من يناير 

رنا كامل. "أثر تدريس األحياء باألنشطة العلمية والمحاكاة الحاسوبية في التفكير التنبؤي لدى طلبة التاسع األساسي  الطباع، -

 .5002(، 30(، ع)0بمحافظة عمان في األردن"، مجلة العلوم التربوية والنفسية، مج)

ر استراتيجية السقاالت التعليمية في تدريس العلوم في تنمية التفكير االستقرائي واكتساب انتصار؛ الخطيب، لندا. "أث طنوس، -

 .5001(، 00(، ع)4حل المشكالت"، مج)

نجالء. "تصميم خريطة بحثية لقسم أصول التربية بكلية التربية جامعة بن سويف في ضوء األولويات البحثية "  عبد العال، -

 ،5003، 450 -513، 000، ع53، مصر، مجمجلة مستقبل التربية العربية

رشا محمد. "فعالية برنامج تدريبي قائم على الخيال العلمي في تنمية مهارات الخيال اإلبداعي والتذوق البصري  عبد العال، -

 (43جامعة عين شمس، مج )مجلة كلية التربية في العلوم التربوية، لدى تالميذ المرحلة االبتدائية"، 

 .5001(، 5ع )

إيمان عمر. "أثر نموذج مقترح للتقويم من أجل التعلم في تحصيل طالبات الصف السادس اإلبتدائي في مادة  العبد الكريم، -

 .5001، (03ع)مجلة جامعة الشارقة، العلوم"، 

 بية،مركز دراسات الوحدة العرتحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية : مفهومة، أسسه، استخداماته، رشدي أحمد.  عيمة،ط -

 .5004لبنان، 

حميد بن هالل، حميد بن هالل. توجهات بحوث تعليم العلوم في ضوء أهمية المجاالت العلمية العامة في رسائل  العصيمي، -

دراسة تحليلية مقارنة، مجلة القراءة  0110 -5000الدراسات العليا بجامعتي أم القرى واليرموك خالل الفترة ما بين 

 .      5000 ،505،550ايو، ( م003والمعرفة، مصر، )

مدى اهتمام رسائل الماجستير في كلية التربية بجامعة الملك سعود بقضايا التوجيه واإلشراف حسن أبو بكر.  العولقي، -

 دراسة تحليلية، الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، الكتاب السنوي الثاني، التوجيه واإلرشاد التربوي في التعليم العام:

 ه.     0400 الطالبي في التعليم،

المجلة " 5003إلى  5000أحمد. "توجهات البحث في التربية العلمية في مجلتين تربويتين أردنيتين في الفترة من  العياصرة، -

 .    5002، 010 -022، 5، ع04، مجلد األردنية في العلوم التربوية

التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم الذاتي في مادة الفيزياء"، دراسة إيمان محمد. "قعالية برنامج قائم على  القطاونة، -

مجلة  –المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث تطبيقية على طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة الكرك، 

 .5050(، 1(، ع)4، مج )العلوم التربوية والنفسية

م أسلوب العمل المخبري في تحصيل طلبة السنة األولى في جامعة جرش في مختبرات ربا أحمد. "أثر استخدا طوم،ق -

 .5050(، 0(، ع)51الكيمياء واكتساب المهارات المخبرية"، جامعة األردن كلية العلوم التربوية. مج)
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 قمة في التحصيلزمزم عبد الحكيم؛ شحات، محمد أحمد. "أثر تدريس العلوم باستخدام استراتيجية الرؤوس المر متولي، -

هاج، جامعة سوالمجلة التربوية لكلية التربية بسوهاج، المعرفي وتنمية الدافع لإلنجاز لدى تالميذ الصف األول إعدادي"، 

 .5001(، 30ع)

حفني إسماعيل؛ وريحان، سامح أحمد. " مجلة تربويات الرياضيات ومجلة البحث في تعليم الرياضيات األمريكية:  محمد، -

 .     5000، 4، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، ممجلة تربويات الرياضياترنة"، دراسة مقا

إبراهيم عبد هللا؛ البلوي، أمل سليمان. " بحوث التربية العلمية وتوجهاتها العالمية": دراسة على البحوث التربوية  المحيسن، -

 .5000، 051-002، 00جامعة الملك سعود، ع، رسالة التربية وعلم النفسالمنشورة في الدوريات المتخصصة، 

خالد عبد هللا. "توجهات أبحاث تعليم الرياضيات في الدراسات العليا بجامعات المملكة العربية السعودية")دراسة  المعثم، -

 ه.0451، جامعة أم القرى، كلية التربية، رسالة دكتوراهتحليلية لرسائل الماجستير والدكتوراه(، 

شيد. "تصور مقترح لتطوير معلم الصف في جامعة اليرموك بما يدعم الطلبة المعلمين لتدريس العلوم آمل ر المومني، -

 .5000(، 051(، ع)33جامعة الكويت، مج )المجلة التربوية، بفاعلية"، 
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