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متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات
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ملخصالدراسة

عنوانالدراسة":تقويمحمتوىمقرراتالعلوماملطورةباملرحلةاالبتدائيةيفاململكةالعربية
السعوديةيفضوءمتطلباتدراسةالتوجهاتالدوليةللرياضياتوالعلوم)."(TIMSS,2011
هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على درجة مراعاة متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم
) (TIMSS,2011يف حمتوى مقررات العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية.
ولتحقيق ذلك قام الباحث مبراجعة األدبيات والدراسات والبحوث ذات العالقة بالدراسة احلالية ,واالطالع
على اإلطار النظري للدراسة الدولية للرياضيات والعلوم ) (TIMSS,2011لبناء قائمة مبتطلبات دراسة
التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ) (TIMSS,2011اليت جي ب ن يتممنها حمتوى مقررات العلوم
باملرحلة االبتدائية واليت مت يف ضوئها بناء بطاقة لتحليل حمتوى مقررات العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية
للصفوف من األول حتى الرابع االبتدائي ,وعددها ( )61كتابًا منها (  ) 8كت ب للطال ب ,و( )8كت ب
للنشاط ,وقد استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ,ومت استخدام بطاقة حتليل للمحتوى
بعد التأكد من صدقها وثباتها كأداة جلمع البيانات الالزمة لإلجابة على نسئلة الدراسة ,ولغرض التحليل
اإلحصائي استخدمت الدراسة األسالي ب اإلحصائية التالية :معادلة هولسيت حلساب ثبات األداة,
والتكرارات ,واملتوسط احلسابي .وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج كا نبرزها ما يلي:
 -6إعداد قائمة مبتطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم) (TIMSS,2011اليت جي ب ن
يتممنها حمتوى مقررات العلوم باملرحلة االبتدائية.
 -2مل يراعِ حمتوى مقررات العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية متطلبات جمال املوضوعات بالدرجة املناسبة,
فقد حصلت هذه املتطلبات على درجة حتقق متوسطة وقدرها ( .)27.2وكذلك مل يهتم مبتطلبات جمال
العمليات املعرفية بالقدر الكايف ,حيث كانت درجة حتققها متوسطة (. )2722
 -2مل تتحقق يف مجيع الصفوف متطلبات صحة اإلنسا  ,ومتطلبات إجياد احللول ,ومتطلبات حتليل وتفسري
البيانات.
 -4متطلبات جمال املعرفة حتققت يف حمتوى مقررات العلوم جبميع الصفوف بدرجة كبرية (.)27.1
 -.حتققت متطلبات االستقصاء العلمي يف حمتوى مقررات العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية بصفة عامة
بدرجة كبرية (.)274.
يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة يوصي الباحث مبايلي :
 -6إجراء مراجعة ملقررات العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية ,حبيث يتم تممني متطلبات جمال املوضوعات,
ومتطلبات جمال العمليات املعرفية يف حمتوى هذه املقررات بقدر يتناس ب مع متطلبات دراسة التوجهات الدولية
للرياضيات والعلوم (. (TIMSS,2011
 -2مراجعة حمتوى مقررات العلوم وتقوميها بصفة دورية ,ومن ثم تطويرها لتتوافق مع االجتاهات العاملية,
واملستجدات العلمية .
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Study Abstract
Study Title: "Evaluating the content of the improved science courses in the
elementary stage in the Kingdom of Saudi Arabia in the light of the requirements
ofTrends in International Mathematics and Science Study(TIMSS,2011)"
This study aimed to find out how the requirements of Trends in International
Mathematics and Science Study (TIMSS,2011) are considered in the content of the
improved science courses in the elementary stage in the Kingdom of Saudi Arabia.
The researcher reviewed related literature, researches and the theoretical
background of the (TIMSS,2011). Then, he ended up with a list of the requirements
of (TIMSS,2011) which must be covered in the content of the books of science in
the elementary stage. In the light of this list, a content analysis card was
constructed to analyze the content of the improved science books in the
elementary stage; classes 1-4. There are 16 books; 8 pupil's books and 8 activity
books.
The descriptive approach was used in this study in the form of content
analysis. A content analysis card was used – after verifying validity and reliability –
as an instrument for collecting necessary data to answer the questions of the
study.
For the purpose of statistical analysis, the following were used:
- Holsti equation to verify the reliability of the instrument.
- Frequencies and average.
The study ended up with the following results:
1- A list of the requirements of (TIMSS,2011) which must be covered in the
content of science books in the elementary stage.
2- The content of the improved science books in the elementary stage does not
fulfill the requirements of the domain of subjects, as it gets an average of
2.72. Also, it does not give enough focus to the requirements of the domain
of cognitive processes, as it gets an average of 3.22.
3- In all books, the requirements of human health, creating solutions, analyzing
and interpreting data are not presented in the appropriate and enough
manner.
4- In all books, the requirements of the cognitive domain are achieved in a high
degree (3.56).
5- The requirements of scientific inquiry are achieved, in general, in a high
degree (3.45).
The researcher, in the light of the results of his study, recommends the
following:
1- The improved books of science in the elementary stage to be reviewed in
order to involve the requirements of the domain of subjects and the domain
of cognitive processes in accordance with the requirements of (TIMSS,2011).
2- Reviewing the content of the science books regularly and improving them in
accordance with global trends and scientific recents.

ب

اإلهـ ــداء
إلى أمي الغالية..
إلى روح والدي تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته..
إلى شريكة حياتي ورفيقة دربي..
إلى أبنائي األعزاء تركي ودانة وديمة ونورة..
إلى إخوتي وأخواتي وأفرادعائلتي..
إلى كل طالب علم..
إلى كل هؤالء حفظهم اهلل ..أهدي هذا البحث العلمي المتواضع..
الباحث

ج

شكروتقدير
احلمد هلل محداً يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه ،شكراً وامتناناً جبزيل فضله
ووافر إحسانه ،على ما أنعم به عليّ من القدرة على إمتام هذه الدراسة ،والصالة والسالم
على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
فإن الشكر  -أوالً  -هلل سبحانه وتعاىل ،على فضله الواسع ،ونعمه العديدة،
وتيسريه وتوفيقه ،وعونه لي على إمتام هذه الدراسة ،فله احلمد والشكر وبه تدوم النعم.
ثم أتقدم جبزيل الشكر لوزارة الرتبية والتعليم اليت اتاحت لي الفرصة إلكمال
دراسيت العليا،ثم جلامعة أم القرى ،ثم كلية الرتبية ،وقسم املناهج ،ومجيع أعضاء هيئة
التدريس وكل من ساهم يف تقديم املساعدة لي إلمتام هذه الدراسة.
وأخص بالشكر والتقدير األستاذ الدكتور /حفيظ بن حممد حافظ املزروعي ،الذي
شرفين باإلشراف على هذه الرسالة ،والذي مل يدخر يف مساعدتي جهداً ،ومل يضق بكثرة
ترددي عليه ذرع ًا ،رغم كثرة أعبائه ،فقد كان لتوجيهاته السديدة وغزارة علمه وجودة
أسلوبه ،بالغ األثر يف إمتام هذه الدراسة ،فله مين جزيل الشكر والتقدير.
كما أتقدم بالشكر والتقدير إىل مجيع األساتذة الذين تفضلوا بتحكيم خطة وأداة
الدراسة ،وأخص بالشكر منهم سعادة الدكتور /عبد اللطيف بن محيد الرايقي ،وسعادة
الدكتور /صاحل بن حممد السيف ،وسعادة الدكتور /غازي بن صالح املطريف،
وسعادةاألستاذ الدكتور /ماهر إمساعيل صربي رئيس رابطة الرتبويني العرب.
والشكر موصول إىل كل من سعادة األستاذ الدكتور/محد بن خالد اخلالدي عميد
معهد التنمية واخلدمات االستشارية،وأستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم جبامعة االمرية نورة
بنت عبدالرمحن ،وسعادة الدكتور/غازي بن صالح املطريف املشرف العام على وحدة املناهج
واخلطط الدراسية،وأستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم املشارك جبامعة أم القرى ،على
تكرمهما باملوافقة على مناقشة هذه الرسالة فجزاهما اهلل خريا.
د

ويبقى واجب الوفاء أن أرفع شكري وتقديري إىل سعادة املدير التنفيذي ملركز
الدراسات واالختبارات الدولية يف وزارة الرتبية والتعليم األستاذ  /حممد بن شامان العويف،
لتعاونه معي أثناء إعداد هذه الدراسة.
كما أقدم شكري وتقديري إىل األخوة يف مكتبة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
اجلامعية ،التابعة جلامعة أم القرى .
وأخرياً أدين بالشكر والتقدير لكل من مدَّ لي يدَ العون وساندني باجلهد والدعاء
والتشجيع إلمتام هذه الدراسة ،من األهل والزمالء واألصدقاء يف إجناز إجراءات هذه
الدراسة.
فجزاهم اهلل مجيعاً خري اجلزاء

الباحث
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ثانياً :الدراسات السابقة
ذذذ ز بكحذذذ
يف هذذذذجلز زمذذذذدر سذذذ ز ز ذذذ ذذذذاست ز ذذذذس ز لبحذذذذال رز ز ذذذذك ز ذذذ
سذذذ زاطذذذ علاهذذذذك ،رز ذذذ الذذذذك ع ذذذ ةا ذذذذا ز ز ذذذ زحلك اذذذ بشذذذ ا سبكوذذذ ر ذذذ
هجله ز ز ك حتت حما ي :
ى ز بكح ن ي
سبكو  ،ر
1
2

د-ز ك تنكر ت تقايت حمساى سق ز ز لام.
د-ز ك تنكر ت د ز ز ساجهك ز ر ا ل يك اك رز لام (.)TIMSS

احملور األول :دراسات تناولت تقويم حمتوى مقررات العلوم:

ب ذذذل ز ز ذذذك ز ذذذ تنكر ذذذت تقذذذايت حمسذذذاى سقذذذ ز ز لذذذام يف
يف هذذذجلز ز ذذذا ب عذذذ
زململ ذذ ذ ز باذذ ذ ز بذذ ذ ادي رب ذذذذل ز ذذ ذ ر ز باذذ ذ  ،ةذذذذك أذذ ذ م هذذ ذ زم ز ز ذذ ذ  ،رسنهذذذذك
د ز ذذذذ فذذذذذكيدة حممذذذذ (1991م) رز ذذذذ هذذذذ فت تو تقذذذذذايت حمسذذذذذاى سذذذذ ز لذذذذذام ر ذذذذ لسهك
بكحللقذذذ ذ زابس زناذذذ ذ سذذذ ذ ز س لذذذذذات زل ك ذذذذذس يف ذذذذذار عملاذذذذذك ز لذذذذذت زل ك ذذذذذا  ،رت ذذذذذان
سذ ذ ز لذذذام زملىذذذا ة رزملقذ ذ ة علذذذا ت ساذذذجل رتلماذذذجلز ز ذ ذ ام زلر
جمسمذذذل ز ز ذ ذ سذ ذ
رز ثذذذذكاس رز ثك ذذ ذ رز زبذذذذل رزةذذذذكسا سذذذ زحللقذذ ذ زابس زناذذذ لس لذذذذات زل ك ذذذذس ،رز ذذذذس ست
ز بكحث لاب حتلاا ز ساى س ز لام.
رتاصلت ز ز تو ع ة اسكنج همهك:
اذذذل ز

سذ ذ ز ذ ذ حللذذذت،

هنذذذكر ت اذذذد ذذذب يف ز سايذذذك رزل ذ ذ ل علذذذا زات ذذذك يف
ر جل ك زهسمكم رز ح بأ ل زمل حظ .
 ذذذكن زاهسمذذذكم حمذ ذ ردز بك نبذذذب لقاذذذكص رز س ذذذنا  ،رسن ذ ذ سك بك نبذذذب ملاذذذك ز ذذذسك ز دسنا رزمل كاا رز سنبؤ يف حمساى ر ل ز س ز لل .
زل كم رز

زم

ر رصذذذذذت ز ز ذذذذذ بدعىذذذذذكر زملديذذذذذ رزاهسمذذذذذكم ب ملذذذذذا زمل حظذذذذذ رزا ذذذذذسنسك يف حمسذذذذذذاى
ر ذ ذ ل سذ ذ ز لذذذام بكحللقذ ذ زابس زناذ ذ سذذذ ز س لذذذات زل ك ذذذس ،ر ذذذجل ك ت ذذذما عملاذذذك
ذذذذك زمل كااذذذ رز دسناذذذ رز ذذذذس زم زل ذذذذكم رز سنبذذذذؤ يف ذذذذا سذذذ
ز س ذذذذنا رز قاذذذذكص رز
حمساى ر ل س ز لام.
يف حذذذذا هذذ ذ فت د ز ذذ ذ سبك ذذ ذ زملذذ ذ (1991م) تو س فذذ ذ سذذ ذ ى زحسذذذذازر سنذذذذكهج ز لذذذذام
زملاحذذذ ذ ة بذذذ ذ ر زةلذذذذذاج ز بذذذذذس علذذذذذا س ذذذذذكهات ز حباذذذ ذ ز با اذذذ ذ زمل نمذذذ ذ سلماذذذذذجل زمل حلذذذذذ
زإلع زديذذذ  ،ر ثلذذذت عانذذذ ز ز ذذذ اماذذذل سذذذ ز لذذذام زملاحذذذ ة لم حلذذذ زإلع زديذذذ بذذذ ر
زةلذذذاج ز بذذذس رعذ ذ دهك  1سذ ذ  ،رب ز سحلاذذذا بك ذذذس زم بىك ذ ذ حتلاذذذا حمسذذذاى س ذ ذ ة سذ ذ
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بذذذذا ز بكحثذذذ  ،رتاصذذذذلت ز ز ذذذ ذذذ د سذذذ ز نسذذذذكنج ،رسذذذ همهذذذذك :ن هذذذذجله زملنذذذذكهج ت سقذذ ذ
بشذذذ ذ ا ذذذذذب تو س ظذذذذذت س ذذذذذكهات ز حباذذذ ذ ز با اذذذ ذ ز ذذذ ذ زحساتهذذذذذك كنمذذذ ذ ز ز ذذذ ذ  ،ر ن
زملنذذذكهج تهذذذذست بكمكاذذذ زمل ذذذ يف علذذذا حبذذذذكب جازاذذذ ز ذذذذس لت زل ذذذ ى :كملهذذذذك ز  ،رز قذذذذات،
رزاجتكهذذذذك رزملاذذذذذا  ،ر رصذذذذت ز ز ذذذذ بكا ذذذذس كدة سذذذذ سنذذذذكهج ز ذذذذ ر زملسق سذذذذ يف هذذذذذجلز
زجملذذذذك  ،رزوذذذذحزر حذذ ذ زمل س ذذذذا يف ز حباذذ ذ ز با اذذ ذ رل ذذ ذ يف علذذذذام ز با ذذ ذ عنذذ ذ تذذذذأ ا
س ز لام.
سذذذك د ز ذ ذ ز وذذذا رل ذ ذ ي (1991م) فهذ ذ فت تو تقذذذايت ب اذذذكسج ت لذذذات ز لذذذام يف زملذ ذ حلسا
زابس زناذ ذ رزملسا ذذذى (بذذذنا ربنذذذك ) يف زململ ذ ذ ز باذ ذ ز بذ ذ ادي  ،رر ذذذل ت ذذذا ملذذذك ذ ذ
اذذذذل
ن ت ذذذذان علاذذذذح يف ذذذذار حكجذذذذ ز ذذ ذ د رزجملسمذذذذل ،رت ذذذذان جمسمذذذذل ز ز ذذ ذ سذذذذ
سذذذذ ز ص زملذذذذ حلسا زابس زناذذذذ رزملسا ذذذذذى لبذذذذذنا رز بنذذذذذك يف زململ ذذذذ ز باذذذذ ز بذذذذ ادي ،
ر اذذذذذل طذذذ ذ ب رس لمذذذذذس رسشذذذ ذ يف زملذذذ ذ حلسا يف زململ ذذذ ذ ز باذذذ ذ ز بذذذ ذ ادي  ،رب ز ساذذذذذك
اذذذذل زملذذذ ز ص زابس زناذذذ ز سكب ذذذ إلدز ز ز س لذذذذات
عانذذذ ز ز ذذذ سذذذ جمسمذذذذل ز ز ذذذ سذذذ
لبذذذنا رز بنذذذك يف ذذذا سنذذذكطغ جف زفاذ ذ نابذ ذ يف زململ ذ ذ ز باذ ذ ز بذ ذ ادي  ،رتاصذذذلت
ز ز تو ز ي س ز نسكنج س ب زهك:
س-زعذذذذكة ز سذذذذاى ز لمذذذذس ملنذذذذكهج ز لذذذذام يف زملذذذذ حلسا زابس زناذذذذ رزملسا ذذذذى س زحذذذذا ز نمذذذذا
ز ذذذذذجلهر لمذذذذذ حلسا ،رتنماذذذذذ ذذذذذ ز ز س ساذذذذذجل ز بحثاذذذذذ رزا سق ذذذذذكر ب جذذذذذ ذذذذذا سذذذذذ
زملسا ط.
تلباذذذذذ حكجذذذذذذك زملذذذذذذس لما زمل فاذذذذذ رتنماذذذذذ ساذذذذذذاالت رزهسمكسذذذذذذكتهت؛ رذ ذذذذذذك احسازنذذذذذذح علذذذذذذا
ث سنح يف زمل حل زابس زنا .
سا اعك سسناع  ،تا اح يف زمل حل زملسا ى
ز با ا رزاجسمكعا رزإلابكاا ز كس ة سسا ط.
زاهسمكم بكملش
س نكصذذ ذ
س-زعذذذذكة س اذذذذك زا ذذذذسم ز ي رز س كسذذذذا ب جذذ ذ سسا ذذذذى  ،رجذذذذاد تسذذذذكبل تذذ ذ
ز سذذذذاى ز لمذذذذس ملنذذذذكهج ز لذذذذام لمذذذ حلسا زابس زناذذذ رزملسا ذذذذى (بذذذذنا ربنذذذذك ) ب جذذذ ذذذذا
س زملسا ط.
ب ذذ-ذذل جذذذذدزر ز سذذذذاى يف صذذ ذ ام زملذذ ذ حلسا زابس زناذذ ذ رزملسا ذذذذى ذذ ذ س نمذذ ذ سذذ ذ حاذذ ذ
ز سذذذذذاى ز َمذذذذس ة ذذذذذكنع ز س لذذذذذات ،ربك سذذذذذك س فذذذذذدن هنك ذذذذذك حكجذذذ ذ تو تىذذذذذاي ز سذذذذذاى
ز لمذذذذس ملنذذذذكهج زملذذ ذ حلسا زابس زناذذ ذ رزملسا ذذذذى ؛ ااز ذذ ذ ز سىذذذذا ز زحل يثذذ ذ يف زجملذذذذكا
زمل فا ز لما زمل سل .
ر د ز ز ز ي س ز ساصاك رزملقححك  ،س همهك:
هماذ ذ ن ي ذذذان ز سذذذاى ز لمذذذس ملنذذذكهج ز لذذذام س زعاذذذك زهسمذذذكم رساذذذا ز ىذ ذ ب رز ىك بذذذك
رس زحذذذذذا اذذذذذاهت ز ذذذذذجلهر ،ر ن ي زعذذذذذا ز نظ يذذذذذك زحل يثذذذ ذ  ،رزاجتكهذذذذذك زمل كصذذذ ذ ة عنذذذ ذ
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ر ذذذذذل ز سذذذذذاى ،سثذذذذذا :اظ يذذذذ (باكجاذذذذذح ،رب راذذذذ ) ،رسسىلبذذذذذك د ز ذذذذ ز ساجهذذذذذك ز ر اذذذذ
ز با ا  ،رزاجسمكعا .
) ،(TIMSSر هما زيكدة زملاز ال ز لما زملس لق بكملش
ريف د ز ذذذذ عبذذذذ ه رفذذذذادة (1991م) ز ذذذذ هذذذذ فت تو ز س ذذذذ م علذذذذا سذذذذ ى تذذذذازف سسىلبذذذذك
ز حباذذذذذ ز ا كناذذذذ ذ يف سنذذذذذذكهج ز لذذذذذذام بكمل حلذذذذذ زابس زناذذذذ ذ رسذذذذذ ى ت ذذذذذذهكسهك يف دعذذذذذذت تلذذذذذذك
زملسىلبذذذذك  ،رسذذذذ ى رعذذذذذس ت ساذذذذجل رس لمذذذذس ز لذذذذذام بهذذذذجله زمل حلذذذذ بذذذذذب ل سسىلبذذذذك ز حباذذذذ
ز ا كناذذ ذ  ،مذذذذك ر ذذ ذ ك ت ذذذذا ز ا اذذ ذ ت ذذذذمانهك يف سقذذ ذ ز ز لذذذذام ،ز ذذذذس م ز بكحثذذذذكن
ز ذذذذذسبكا  ،ر دزة حتلاذذذذذا ز سذذذذذاى ،ر ذذذذذلاب ز ذذذ ذ ز ذذذذذجلهر .ر وذذذذذك ز نسذذذذذكنج تو تذذذ ذ اس
ابذذذذ زملا ذذذذاعك زملس ذذذذمن ملسىلبذذذذك ز حباذذذذ ز ا كناذذذذ بشذذذذ ا عذذذذكم ،سذذذذل ز ت ذذذذك ابذذذذذب
زملا ذذذذذاعك زملس ذذذذذمن سلذذذذذك زملسىلبذذذذذك يف ز ذذذذ زةذذذذذكسا عذذذذ ز ذذذذ ز زبذذذذذل ،رتذذذذ اس
سبذذذذساى رعذذذذس ز س ساذذذذجل بذذذذب ل سسىلبذذذذك ز حباذذذ ز ا كناذذذ  ،سذذذذك زمل لمذذذذان فقذذذ رجذذذ ذذذ يهت
سنك س ز اعس.
ريف د ز ذذذذ ز ذذذذذبابكن ( 1991م) ز ذذذذ هذذذذ فت تو حتلاذذذذذا حمسذذذذذاى سذذذذذكب ز لذذذذذام ل ذذذذ
ز ثك ذذ ذ زملسا ذذذذط ز ذذذذجل يذذ ذ ص يف زململ ذذ ذ يف ذذذذار سذذ ذ ا ز س كعذذذذا بذذذذا ز لذذذذت رز سقناذذ ذ
رزجملسمذذذذل ،ز ذذذذس م ز بكحذذ ذ يف د ز ذذذذسح ز ذذذذسمك ة سحلاذذذذا حمسذذذذاى سذذذذكب ز لذذذذام ل ذذ ذ
ز ثك ذذ ذ زملسا ذذذذط ،ربلذذذذد عذذ ذ د ز ذذ ذ حك ز ذذ ذ ب حتلالذذذذهك  111صذذ ذ ح زوذذذذسملت علذذذذا 11
سا اعك ناباك.
رتاصلت ز

ز

تو ع د س ز نسكنج س ب زهك:

ذذ ذ
 /1زحسذذذذاى ز سذذذذكب علذذذذا سا ذذذذاعا نابذذذذا سذذ ذ صذذذذا  11سا ذذذذاعك ،ي تبىذذذذكن بك
بذذذذذذا ز لذذذذذذت رز سقناذذذذذ رزجملسمذذذذذذل بشذذذذذ ا صذذذذذ يح ،رهذذذذذذا سذذذذذذك يشذذذذذ ا  %11سذذذذذ جممذذذذذذا
زملا ذذذذاعك ز نابذذذذا  ،ربلذذذذد عذذ ذ د صذذ ذ حك زملا ذذذذا زلر " ز ا زثذذ ذ رحتبذذذذا زإلاسذذذذك " 9
صذذذذ حك  ،بانمذذذذذك زوذذذذذسما زملا ذذذذذا ز نابذذذذذس ز ثذذذذذكاس " ز سقذذذذ م ز لمذذذذذس رز ذذذذذسقر " علذذذذذا 22
صح.
 /2زحسذذذذاى ز سذذذذكب علذذذذا سا ذذذذاعك ف عاذذذذ تنكر ذذذذت س ذذذذكهات رت مامذذذذك وذذذذك توذذذذك ة
ذذ ذ بذذذذا ز لذذذذت رز سقناذذ ذ رزجملسمذذذذل ،ربلفذذذذت ابذذذذبسهك  %11سذذ ذ
ذذذذمنا ذذ ذ سبكوذذ ذ ة تو ز
ل حمساى ز سكب ز لس.
 /3بذذذذط ز لذذذذت رز سقناذذذ بذذذذكجملسمل ربكحلاذذذذكة ز ااساذذذ لىذذذ ب ذذذ رز ذذذذح يف ز
ز ح اد علا زمكا زمل يف يف ز ج زلرو.
ر رصذذذت ز

سذذذذكب ،سذذذ

ز ذ ذ ب ذ ذ ر ة تعذذذكدة ت ذذذمات سنذذذكهج ز لذذذام يف س زحذذذا ز س لذذذات ز ذذذكم ز ذذذث ل ةذذذك
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يسمكوا سل بط ز لت رز سقنا بكجملسمل.
مذذذذك ن د ز ذذ ذ ز فنذذذذكم ( 2222م) هذذ ذ فت تو تعذذ ذ زد كنمذذ ذ بكمل ذذذذكهات ز لماذذ ذ ز نابذذذذا ،
ذذذ ذ ز سبكد اذذذ ذ بذذذذذا ز لذذذذذت رز سقناذذذ ذ رزجملسمذذذذذل ،ر كنمذذذ ذ
ر كنمذذذ ذ بك ق ذذذذذكيك ذز ز ذذذذذل بك
ذ ذ ز سبكد اذ ذ بذذذا ز لذذذت رز سقناذ ذ رزجملسمذذذل رز با ذ ذ أب ذذذكد ث ثذ ذ لسنذذذا ز لمذذذس ذ ذ
بك
ت ذذذذذمانهك يف حمسذذذذذاى سنذذذذذكهج ز لذذذذذام لمذذذذ حلسا زابس زناذذذذ رزإلع زديذذذذ يف ها يذذذذ س ذذذذ
ز باذذذ  ،رسذذذ ثذذذذت تقاذذذذات حمسذذذذاى سنذذذذكهج ز لذذذذام يف هذذذذكتا زملذذذ حلسا يف ذذذذار تلذذذذك زلب ذذذذكد
زث ث.
ر ثلذذذذذت عانذذذذ ز ز ذذذذ يف سذذذذ ز لذذذذذام بذذذذذكمل حلسا زابس زناذذذذ رزإلع زديذذذذ رعذذذذ دهك ()12
سذذ ذ  ،رز ذذذذس م ز بكحذذ ذ ز ذذذذسمك ة سحلاذذذذا حمسذذذذاى تلذذذذك ز سذذ ذ يف ذذذذار ب ذذذذكد ز سنذذذذا
كم بسح ي هك ،رتاصلت ز ز تو ع د س ز نسكنج سنهك:
ز لمس ز
 /1ن ابذذذب ت ذذذما ب ذذذكد ز سنذذذا ز لمذذذس سا ذذذل ز ز ذ ذ يف حمسذذذاى سنذذذكهج ز لذذذام بكمل حلذ ذ
زابس زناذذذ ذ رزإلع زديذذذ ذ سسذذذ ذ ن بشذذذ ذ ا عذذذذذكم ،ر ن ز ب ذذذ ذ زملس لذذذذذغ بق ذذذذذكيك ز لذذذذذت رز سقناذذذ ذ
رز جملسمذذذذل رز با ذذ ذ هذذذذا زل ذذذذا ت ذذذذمانك يف حمسذذذذاى سنذذذذكهج زمل حلذذ ذ زابس زناذذ ذ  ،بانمذذذذك ذذذذكن
ز ب ذ ذ زملس لذذذغ بق ذذذكيك ز لذذذت رز سقناذ ذ رزجملسمذذذل هذذذس زل ذذذا ت ذذذمانك يف حمسذذذاى سنذذذكهج زمل حلذ ذ
زإلع زدي .
 /2ن حمسذذذذذذاى سنذذذذذذكهج ز لذذذذذذام بكمل حلذذذذذ زابس زناذذذذذ رزإلع زديذذذذذ ي سقذذذذذ تو جمماعذذذذذ سذذذذذ
زمل ذذذذذكهات ز نابذذذذذا زملس لقذذذذذ بكمل فذذذذذ ز لماذذذذذ زل ك ذذذذذا ك ا زثذذذذذ رز ذذذذذكر ،مذذذذذك ن
س ذذذذكي زا ذذذذسم ز ي رز سسذذذذكبل لم ذذذذكهات ز لماذذ ذ ز نابذذذذا ذذذذ سسذذذذاف ة يف حمسذذذذاى سنذذذذكهج
ز لام لم حلسا.
 /3عذ ذ م ز سذذذاززن يف تنذذذكر ز ق ذذذكيك ز نكجتذ ذ عذ ذ ز س كعذذذا بذذذا ز لذذذت رز سقناذ ذ رزجملسمذذذل ،سذذذل
تهمذذذذك حمسذذذذاى سنذذذذكهج ز لذذذذام يف زملذذ ذ حلسا زابس زناذذ ذ رزإلع زديذذ ذ ذذذذب ل ز ق ذذذذكيك زالكسذذ ذ
ز ا زثا .
سثا تقنا زات كا رزالن
 /1ت اس ز ب

ز با س يف حمساى سنكهج ز لام بكمل حل زابس زنا رزإلع زدي .

ر رصذذذذذت ز ز ذذذ ذ ب ذذذ ذ ر ة تعذذذذذكدة ز نظذذذ ذ يف حمسذذذذذاى سنذذذذذكهج ز لذذذذذام بكمل حلذذذ ذ زابس زناذذذ ذ
رزإلع زديذذذذ رت ذذذذذمانهك س ذذذذذكهات علماذذذ ذ نابذذذذذا ك ا زثذذذ ذ رز ذذذذذكر ر هذذذذذك ،رز سأ اذذذ ذ
علذذذذا س ذذذذكي زا ذذذذسم ز رز سسذذذذكبل عنذذ ذ بنذذذذكر تلذذذذك زملنذذذذكهج ،مذذذذك رصذذذذت ب ذذ ذ ر ة ت ذذذذما
حمسذذذاى تلذذذك زملنذذذكهج ز ق ذذذكيك ز نكجتذذ عذذ ز س كعذذذا بذذذا ز لذذذت رز سقناذذ رزجملسمذذذل ،سثذذذا :تقناذذ
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زات ذذذكا رزالن ذ ذ ز ا زثاذ ذ  ،رز ق ذذذكيك عذ ذ ز س كعذذذا بذذذا ز لذذذت رز سقناذ ذ رزجملسمذذذل رز با ذ ذ
سثا ز سلال زإلو كعس رز سلال بكملبا ز ز اماكنا ر هك.
رسذذذ ذ ز ز ذذذذذك ز باذذذ ذ د ز ذذذ ذ زحل امذذذذذس رطك ذذذ ذ (2223م) ز ذذذ ذ هذذذ ذ فت تو تقذذذذذايت
سذذذكب ز لذذذذام ل ذذذ ز سك ذذذذل زل ك ذذذذس يف زملذذذ ز ص ز امناذذذ  ،رمشلذذذت عانذذذ ز بحذذذ ()122
طك بذذذذك رطك بذذذذ سنكصذذ ذ  ،رمشلذذذذت ذذذذجل ك ( )22س لمذذذذك ر( )3سذذذذاجهِا سذذذذ مَلذذ ذ ز شذذذذهكدة
زمكس اذذذذ ز ذذذذس رز بشذذذذ ا عشذذذذازنس ببذذذذذاط ،ر ذذذذ ز ذذذذس م يف هذذذذجله ز ز ذذذذ زا ذذذذذسبكا
رز سبذذذذك ز ىذذ ذ ب قاذذذذكص سذذ ذ ى زاق زناذذ ذ ز سذذذذكب ،ر ذذ ذ تاصذذذذلت ز ز ذذ ذ تو عذذ ذ ة اسذذذذكنج
كاذذذت همهذذذذك ن زة ذذذكنع ز كسذذذ ل سذذذذكب كاذذذت سقبا ذذذ ب جذذذ سسا ذذذذى  ،ر ذذذذجل ك
شذ ذ ت ز ز ذ ذ ن توذ ذ ز ا ز سذذذكب لىك ذ ذ س ت ذ ذ جذ ذ ز م توذ ذ ز ا ز سذذذكب سذ ذ
ذذذكن سن ذذذ سك ،ربانذذذت
صذذذ ز احذذذ ز
ذذذك ،رسذذذ ذذذ
ذذذ زلاشذذذى ؟ ف ذذذكن سن
ذذذ  ،ر رصذذذت ز ز ذذذ ة زعذذذكة ز سذذذاززن
اسذذذكنج ز ز ذذذ ن زاق زناذ ذ ز سذذذكب كاذذذت سن
يف ز سذذذذاى بذذذذا عنكصذذ ذ ز با ذذ ذ زمل فاذذ ذ رزل ذذ ذ ل ز ذذذذمنا  ،رز ح اذذذذد علذذذذا زوذذذذحز ا
زلاشى رز ام رزلو ك .
ز سكب لىك س
سذذذذك د ز ذذ ذ بذذذذا ج ذذ ذ رل ذذ ذ ي (2221م) فهذذ ذ فت تو تقذذذذايت سذذذذنهج ز لذذذذام ل ذذ ذ ا زلر
رز ثذذذذذكاس سذذذ ذ زمل حلذذذ ذ زلرو يف در ذذذ ذ زإلسذذذذذك ز ز باذذذ ذ زملسحذذذ ذ ة يف ذذذذذار زمل ذذذذذكي ز كملاذذذ ذ
ملنذذذذذكهج ز لذذذذذذام ز ذذذذذذكد ة سذذذذذ زجمللذذذذذذا ز قذذذذذذاسس مل لمذذذذذس ز لذذذذذذام ) (NCTSذذذذذذكم 1991م،
ر ثلذذذذت تجذذ ذ زرز ز ز ذذ ذ يف تعذذ ذ زد ز ذذذذسبكا حذذذذا زمل ذذذذكي ز كملاذذ ذ ملنذذذذكهج ز لذذذذام؛ رذ ذذذذك
ل ذذذذذجل ل زر س لمذذذذذس رس لمذذذذذك ز لذذذذذام ز ذذذذذجلي ي ذذذذذان ز ذذذ ذ ا زلر رز ثذذذذذكاس سذذذ ذ زمل حلذذذ ذ
زلرو.
رتاصذذذذذلت ز ز ذذذذ تو ن هنذذذذذكر تبكينذذذذذك يف ل زر زمل لمذذذذذا رزمل لمذذذذذك حذذذذذا حمذذذذذا ز سذذذذذاى
كاذذذذت سسا ذذذذىك تجكبذذذذك زمل لمذذذذك هذذذذس زلعلذذذذا ،رذ ذذذذك يف
رز ا ذذذذكنا ز س لاماذذذذ ؛ حاذذذذ
حمذذذذا زلهذذذ زم رط زنذذذذغ ز سذذذ يا رز ا ذذذذكنا ز س لاماذذذ  ،يف حذذذذا ذذذذكن سسا ذذذذط تجكبذذذذكته
عن حما ز ساى ا س سسا ط تجكبك زمل لما ،ر جل ك يف ز ج ز لا .
يس ذذذذغ زمل لمذذذذان رزمل لمذذذذك يف عذذ ذ م س زعذذذذكة سنذذذذكهج ز لذذذذام يف ز ذذ ذ زلر لم ذذذذكي ز كملاذذ ذ
ملنذذذذذكهج ز لذذذذذا ،بك ذذذذذسثنكر س ذذذذذكي ز ا ذذذذذكنا ز س لاماذذذ ذ  ،ر ذذذذذجل ك ز ذذذ ذ ز ثذذذذذكاس تذذذ ذ ز ِ
سنكهجح زمل كي ز كملا ملنكهج ز لام بش ا كسا.
ر ذذذ هذذذ فت د ز ذذذ فسحاذذذ ز لا ذذذذا ( 2221م) تو تقذذذذايت حمسذذذذاى سنذذذذكهج ز لذذذذام يف فلبذذذذىا
لم حلذذ ز لاذذذك سذذ ز س لذذذات زل ك ذذذس ،رز ذذ مشلذذذت ز ذذ ام ( ز بذذذكبل ذ ز ثذذذكس ذ ز سك ذذذل )
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يف ذذذذار زملبذذذذسح ثك ز لماذذذذ رز سقناذذذذ زمل كصذذذذ ة ،ر سحقاذذذذغ هذذذذجلز زالذذذذ م كسذذذذت ز بكحثذذذذ
بسح يذ ذ كنمذذذ بكملبذذذسح ثك ز لماذ ذ زمل كصذذذ ة ،ز ازجذذذ ت ذذذمنهك يف حمسذذذاى سنذذذكهج ز لذذذام
الذذذذذذجله ز ذذذذ ذ ام ،رمشلذذذذذذت ز قكنمذذذذ ذ سبذذذذذذسح ثك ز با ذذذذ ذ رز ىك ذذذذ ذ  ،رزات ذذذذذذكا رز تاذذذذذذكد
ز ذذذذكر ،رزالن ذذذ ز ا زثاذذ ذ  ،رسبذذذذسح ثك ز ىذذ ذ رز لذذذذام ز د زعاذذ ذ  ،رسبذذذذسح ثك ز حباذذ ذ
ز لماذ ذ  ،حاذذذ ب حتايذذذا ز قكنمذذذ تو س ذذذكي جتاذ ذ علاهذذذك عانذذذ ز ز ذ ذ  ،رز ذذذ ت ااذذذت
سذذذ  12س لمذذذك رس لمذذذ سذ ذ س لمذذذك ز لذذذام ،رب ذ ذ تجذذذ زر ز سحلاذذذا زإلح ذذذكنس لس ذذذ م علذذذا
سذذ ى تذذازف هذذجله زمل ذذكي يف حمسذذاى سذذ ز لذذام ذذا صذذ  ،سذذ رجهذذ اظذذ فذذ زد ز انذذ
تاصلت ز ز تو ز نسكنج ز سك ا :
 /1سبذذذذذذسح ثك ز با ذذذذ ذ رز ىك ذذذذ ذ رزالن
زاهسمكم زملنك ب يف حمساى زملنكهج.
 /2تذذذذازف
رز تاكد ز

ذذذذ ذ ز ا زثاذذذذ ذ رز لذذذذذذام ز د زعاذذذذ ذ

سبذذذذسح ثك ز ىذذ ذ ب جذذ ذ سسا ذذذذى  ،بانمذذذذك تذذذذازف
كر رز حبا ز لما ب ج جا ة.

تأ ذذذذذذجل د جذذذذ ذ

سبذذذذسح ثك زات ذذذذكا

ر رصذذذذذت ز ز ذذذ ذ ب ذذذ ذ ر ة زاهسمذذذذذكم بس ذذذذذما زملبذذذذذسح ثك ز لماذذذ ذ يف حمسذذذذذاى سنذذذذذكهج
ز لذذذذام ةذذذذك ي نذذذذت عمذذذ ز ىك ذذذ ر زتذذذذح ز قلاذذذ رز ثقكفذذذ ز لاذذذ  ،رزاهسمذذذذكم بذذذ بط هذذذذجله
تهك.
زملبسح ثك باز ل زجملسمل رز با ز لا ر كيكهك رسش
مذذذذذك ن د ز ذذذ ذ زحلذذذ ذ زبس رز فذذذذذكعس (2222م) هذذذ ذ فت تو تقاذذذذذات سذذذذذنهج ز لذذذذذام زملىذذذذذا
ل ذذ ذ زلر سذذ ذ ز س لذذذذات زل ك ذذذذس يف ز ذذذذام  ،ر سحقاذذذذغ هذذذذجلز زالذذ ذ م ز ذذذذس ست ز ز ذذ ذ
زملذذذذنهج ز اصذذذ س ،رت ااذذذذت عانذذذ ز ز ذذذ سذذذ ( )19س لمذذذك رس لمذذذ ذر ذذذ ة ا تقذذذذا عذذذ
( )1عذذذازم را تديذ ذ عذ ذ ( )11عكسذ ذك ،ر ذ ذ ز ذذذس ست ز ز ذ ذ ز ذذذسبكا سقاذذذات سذذذنهج ز لذذذام
ل ذذذذذ زلر زل ك ذذذذذذس ،رتاصذذذذذذلت ز ز ذذذذ ذ تو ن ( )11فقذذذذ ذ ة حتققذذذذذذت ب جذذذذ ذ سسذذذذ ذاف
(عك اذذ ذ ) ربنبذذذذب ( )%1111رحتقذذذذغ ( )31فقذذ ذ ة ب جذذ ذ ذذ ذ سسأ ذذ ذ ربنبذذذذب ( ،)2111ربانذذذذت
ز ز ذذذذ ن ( )12112سذذذذ زملبذذذذذسه فا بك ز ذذذذ يىل ذذذذذاز علذذذذذا د ذذذذ زمل لمذذذذذا ،ر رصذذذذذت
ز ز ذذ ذ ب ذذ ذ ر ة تذذ ذ ي زملذذذذاجها تذذ ذ يبك كفاذذ ذك مي ذذ ذنهت سذذ ذ سسكب ذذ ذ تن اذذذذجل زملذذذذنهج يف
زملذ ذ ز ص ،رتذ ذ ي زمل لمذ ذا رزمل لمذذذك علذذذا زملنهذذذك زم يذ ذ رز سذ ذ ي ثنذذذكر زة سذ ذ  ،رتازيذذذل
ز س يف ب زي ا عكم د ز س.
سذذذذذك د ز ذذذ ذ زمذذذذذ (2222م) رز ذذذ ذ هذذذ ذ فت تو حتلاذذذذذا حمسذذذذذاى سذذذذذكب ز لذذذذذام ل ذذذ ذ
ز بذذذذكدص زابسذذذ زنس يف زململ ذذذ ز باذذذ ز بذذذ ادي بنذذذذكر علذذذذا س ذذذذكي عكملاذذذ حمذذذ دة صذذذذكد ة
سذذ ذ جملذذذذا ز بحذذذذال ز ذذذذاطر يف ز اايذذذذك زملسحذذ ذ ة زلس ي اذذ ذ رزملبذذذذما بكمل ذذذذكي ز اطناذذ ذ
- 011 -

س لذذذات ز لذذذام ر سحقاذذذغ هذ ذ م ز ز ذ ذ فقذ ذ ذذذكم ز بكحذ ذ بسحلاذذذا ز سذذذاى ز سحلالذذذس زملبكوذ ذ
ر ذذذ زملبكوذذذ زملاجذذذذاد يف سذذذذكب ز لذذذذام ل ذذذ ز بذذذذكدص زابسذذذ زنس رتاصذذذذلت ز ز ذذذ تو
ن سذذذكب ز لذذذام ل ذ ذ ز بذذذكدص ذذذد علذذذا ب ذ ذ س ذذذكي  ،رهذذذس :طبا ذ ذ ز لذذذت رز سقناذ ذ ،
ز لمذذذذس ،رز ظذذذذازه ز ىبا اذذذ  ،رزلحاذذذذكر ز با اذذذ علذذذذا ز سذذذذاز س ،رتن ذذذذا زمل ذذذذكي
رز ذذذذس
تذذذذاف س ذذذذكي زملاز ذذذذال ز شذذذذكن  ،رعلذذذذت ز يك ذذذذاك رزملنظذذذذا ز سذذذذك أس ،ر رصذذذذت بذذذذدج زر
د ز ذذذذذك سشذذذذذكبه الذذذذذجله ز ز ذذذ ذ علذذذذذا سنذذذذذكهج ز لذذذذذام زل ذذذ ذ ى ،رتن اذذذذذجل در ز ت يباذذذ ذ
س ث مل لمس ز لام يف زمل حل زابس زنا .
ر ذذذ ذ هذذذ ذ فت د ز ذذذ ذ ز شذذذذذكيل رز قاذذذذذا (2221م) تو ز س ذذذ ذ م علذذذذذا سذذذ ذ ى حتقذذذذذغ س ذذذذذكي
ز سذذذذاى سذذذذ يذذذذك زلط ذذذذك تو ز ذذ ذ ز زبذذذذل ) (k-4ةشذذذذ ر زمل ذذذذكي ز قاساذذ ذ لحباذذذذ
ز لماذذذ ذ زلس ي اذذذ ذ ) (NSESيف حمسذذذذذاى سذذذ ذ ز لذذذذذام بكململ ذذذ ذ ز باذذذ ذ ز بذذذ ذ ادي ،
ر ذذذ ز ذذذذس ست زمل ذذذذكي ز قاساذذذ لحباذذذ ز لماذذذ ) (NSESسحلاذذذذا حمسذذذذاى سذذذ ز لذذذذام
ذ ذ يف س حلذ ذ
يف زململ ذ ذ ز باذ ذ ز بذ ذ ادي طب ذ ذ عذذذكم 1121هذذذذ ت ذذذكف لاحذ ذ ز ذز ز
ذذذ ذ ت ل ز ذذذ ذ
يذذذذذك زلط ذذذذذك  ،رتاصذذذذذلت ز ز ذذذ ذ تو ن زملازصذذذ ذ ك زمل اك يذذذ ذ ز ذذذ ذ
( )12سازصذذذ ذ س اك يذذذ ذ  ،حتققذذذذذت سنهذذذذذك بشذذذ ذ ا كسذذذذذا ( )%2211بانمذذذذذك حتققذذذذذت ()%3111
سنهذذذذك يف حمسذذذذاى سذذذ ز لذذذذام يف زململ ذذذ  ،ر رصذذذذت ز ز ذذذ بأهماذذذ فذذذذل ابذذذذب ز سحقذذذذغ
ز كسلذذذ لمازصذذذ ك زمل اك يذذذ مل ذذذذكي ز سذذذذاى يف سشذذذ ر زمل ذذذذكي ز قاساذذذ لحباذذذ ز لماذذذ
) ،(NSESرت ذذذذما سذذذ ز لذذذذام سا ذذذذاعك سذذذذاجدة تسىذذذ و سذذذذك ي رطبا ذذذ ز لذذذذت ردر
زإلابكن يف زحل ك ز زمل سل ع ز سك ي .
رسذذذ ذ ز ز ذذذذذك ز لاذذذ ذ د ز ذذذ ذ ز شذذذذذكيل ،روذذذذذانكن (2221م) ز ذذذ ذ حكر ذذذذذت س فذذذ ذ سذذذ ذ ى
سىكبقذ ذ سذ ذ ز لذذذام يف ز ذ ذ ام سذ ذ زةذذذكسا زابسذ ذ زنس تو ز ثذذذكاس سسا ذذذط يف زململ ذ ذ
ز باذذذذ ذ ز بذذذذ ذ ادي مل ذذذذذذكي ز سذذذذذذاى ( )1 -2ةشذذذذ ذ ر زمل ذذذذذذكي ز قاساذذذذ ذ لحباذذذذ ذ ز لماذذذذ ذ
زلس ي اذذذ ذ ) (NSESذذذذذا ز لذذذذذام ز اديكناذذذ ذ  ،رحمذذذذذا علذذذذذام زحلاذذذذذكة ،رحمذذذذذا علذذذذذام
زل رز ذذذذكر ،ر ذذذذجل ك ز س ذذذ م علذذذذا زملا ذذذذاعك ز ذذذ حتسايهذذذذك سذذذ ز لذذذذام يف تلذذذذك
ز ذذذذ ذ ام يف زململ ذذذذ ذ ز باذذذذ ذ ز بذذذذ ذ ادي  ،رز ذذذذ ذ ا تس ذذذذذذم س ذذذذذذكي ز سذذذذذذاى ()1 -2
ةشذذذ ر زمل ذذذذكي ز قاساذذذ لحباذذذ ز ملاذذذ  ،ر سحقاذذذذغ هذذذ زم ز ز ذذذ زطلذذذذل ز بكحثذذذذكن علذذذذا
كنمذذذذ ذ س ذذذذذذكي ز سذذذذذذاى ( )1 -2يف ز ذذذذذذكر زملبذذذذذذسه ف ثذذذذذذت ت سهذذذذذذك ،رب ت ذذذذذذمات دزة
ز بحذذ ذ علذذذذا ها ذذ ذ بىك ذذ ذ حتلاذذذذا حمسذذذذاى ت ذذذذت كنمذذ ذ بسلذذذذك زمل ذذذذكي  ،ر اذذذذكص صذذ ذ هك،
رثبكتهذذذك ،رسذذذ ثذذذت تىباقهذذذك علذذذا عانذذذ ز ز ذذذ  ،رتاصذذذلت ز ز ذذذ ذذذ د سذذذ ز نسذذذكنج سذذذ
ب زهك:
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حتقذذذذذغ س ذذذذذكي ز سذذذذذاى ( )1 -2ةشذذذذذ زمل ذذذذذكي ز قاساذذذذذ لحباذذذذذ ز ملاذذذذذ ) (NSESيف
ز ذذذكر زملبذذذسه ف بشذذذ ا عذذذكم يف سذذذ ز لذذذام ل ذذذ ام ز ز ذذذا زملقكبلذذذ الذذذجله زمل حلذذذ
يف زململ ذذذ ذ ز باذذذ ذ ز بذذذ ذ ادي  -حتققذذذذذك لاذذذذذك بنبذذذذذب ( )%3213رحتققذذذذذك جدناذذذ ذك بنبذذذذذب
( )%2112( ،)%3113ر تسحقغ بنبب س هجله زمل كي .
حتققذذذذت س ذذذذذكي ز سذذذذذاى ذذذذا ز لذذذذذام ز اديذذذذذكنس حتققذذذذذك لاذذذذذك بنبذذذذذب ( ،)%1111رابذذذذذب
( )%1219يف حما علام زحلاكة ،ربنبب ( )%1111يف حما علام زل رز كر.
زملا ذذذذذذاعك ز ذذذذ ذ حتسايهذذذذذذك سذذذذ ذ ز لذذذذذذام ،ر تس ذذذذذذمنهك س ذذذذذذكي ز سذذذذذذاى ( )1 -2يف
سشذذذ ذ ر ) (NSESذذذذذا ز لذذذذذام ز اديكناذذذ ذ  ،هذذذذذس :ت اذذذ ذ زملذذذذذكدة ،اذذذذذاز زملاجذذذذذك -
ز سذذذذذاززن ،ز ذذذذذن ط يف حاكتنذذذذذك ،ر ذذذذذا علذذذذذام زحلاذذذذذكة ،هذذذذذس :ت ذذذذذنا زمل لا ذذذذذك زحلاذذذ ذ ،
ت اذذذذ ز نبكتذذذذك ز ده يذذذذ  ،در زإلابذذذذكن يف ز با ذذذذ  ،سذذذذت يس ذذذذان ذذذذجلز اك ،بانمذذذذك اذذذذل
حما علام زل رز كر سس من يف تلك زمل كي بش ا لس ر جدنس.
ر ذ ذ ذ ذ ست ز ز ذ ذ عذ ذ دز سذ ذ ز ساصذذذاك ز ذ ذ تبذذذكهت يف تىذ ذاي حمسذذذاى
زململ ز با ز ب ادي .

سذ ذ ز لذذذام يف

سذذذذذذك د ز ذذذذذ وذذذذذذحا (2221م) فهذذذذذ فت سقذذذذذذايت حمسذذذذذذاى سقذذذذذ ز لذذذذذذام ل ذذذذذ ز كوذذذذذ
زل ك ذذذذذذس يف فلبذذذذذذىا يف ذذذذذذار زمل ذذذذذذكي زإل ذذذذذ سا  ،ر سحقاذذذذذذغ هذذذذذ م ز ز ذذذذذ زتب ذذذذذذت
ز ز ذذذذ ذ زملذذذذذذنهج ز اصذذذذ ذ س ز سحلالذذذذذذس رز ذذذذذذس ست ثذذذذ ذ ل درز  ،رهذذذذذذس :كنمذذذذ ذ زمل ذذذذذذكي
زإل ذذ ذ سا سذذذذاى سنهذذذذك ز لذذذذام رزملاجهذذ ذ مل لمذذذذس ز لذذذذام ،ر كنمذذ ذ حتلاذذذذا ز سذذذذاى رفقذذذذك
لم ذذذذكي زإل ذذ ذ سا  ،رت ااذذذذت عانذذ ذ ز ز ذذ ذ سذذ ذ ( )122س لذذذذت رس لمذذ ذ  ،مذذذذك ب ز ساذذذذك
حمسذذذاى سذذذكب ز لذذذام ل ذ ذ ز كوذ ذ اد يذذذح ملاذ ذ ز سحلاذذذا ،رتاصذذذلت ز ز ذ ذ تو ابذذذب
زمل ذذذكي زإل ذذذ سا بلفذذذت  %23رهذذذس ابذذذب ذذذ س ذذذا  ،ر رصذذذت ز ز ذذذ ب ذذذ ر ة تىذذذاي
سنهذذذذذك ز لذذذذذام ل ذذذ ذ ز كوذذذ ذ زل ك ذذذذذس رفذذذذذغ كنمذذذ ذ زمل ذذذذذكي زإل ذذذ ذ سا ز ذذذ ذ ذذذ ذ سسهك
ز ز .
رهذذذ فت د ز ذذذ ح مذذذذس (2221م) تو تقذذذذايت حمسذذذذاى سنذذذذكهج ز لذذذذام بك ذذذ ام ز لاذذذذك سذذذ
زمل حلذذذ ذ زابس زناذذذ ذ يف ذذذذذار سسىلبذذذ ذك ز ثقكفذذذ ذ ز لماذذذ ذ  ،ر سحقاذذذذذغ هذذذ ذ م ز ز ذذذ ذ عذذذ ذ
ز بكحذ ذ دزة حتلاذذذا حمسذذذاى سذ ذ ز لذذذام ل ذ ذ ام ز ث ثذ ذ ز لاذذذك سذ ذ زمل حلذ ذ زابس زناذ ذ يف
ذذذذذار ز ثقكفذذذذ ز لماذذذذ  ،ر ذذذذ ب ت ذذذذذمات ز ذذذذذسبكا ا ذذذذذسى ل زر س لمذذذذذس ز لذذذذذام ةنىقذذذذ
ذ ذ ة اسذذذكنج ذذذكن همهذذذك ن سسىلذ ذ زمل ذ ذكهات ز لماذ ذ ح ذذذا علذذذا
جذذذكززن ،رتاصذذذا ز بكحذ ذ
ز نبذذذذذذب زلعلذذذذذذا ،رتذذذذ ذ ه ز ق ذذذذذذكيك زملس لقذذذذ ذ بك با اذذذذ ذ  ،ر ذذذذ ذ ز ز ق ذذذذذذكيك زملس لقذذذذ ذ بذذذذذذك لت
رز س نا اجاك ،ر رصا ز بكح بسىاي سنكهج ز لام رفغ سسىلبك ز ثقكف ز لما .
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سذذذذذذك د ز ذذذذذ مذذذذذ (2221م) فقذذذذذ هذذذذذ فت تو تىذذذذذذاي حمسذذذذذذاى سذذذذذذنهج ز لذذذذذذام بكمل حلذذذذذ
زابس زناذ ذ رفذذذغ سذ ذ ا ز ذذذكر ز لماذ ذ يف ذذذار ب ذذذل زملشذذذك يل ز كملاذ ذ رزملبذذذسايك زمل اك يذ ذ
سذذذذاى سذذذذنهج ز لذذذذام ،ر سحقاذذذذغ هذذذذجلز زالذذ ذ م ذذذذكم ز بكحذذ ذ بدعذذ ذ زد بىك ذذ ذ حتلاذذذذا سذذذذاى
سذذذذنهج ز لذذذذام بكمل حلذذ ذ زابس زناذذ ذ رصذذ ذمت رحذذ ذ ة ت لاماذذ ذ ر ذذذذكم بسج يبهذذذذك ،رصذذذذمت ز سبذذذذك ز
لىذ ذ ب مل فذ ذ سبذذذساى ز سح ذذذاا ذ ذ يهت بذذذا رب ذ ذ جت يذ ذ ز احذ ذ ة ،رز سبذذذك ز ل ذ ذ ملهذذذك ز
عملاذذذذذك ز لذذذذذت ،رتاصذذذذذلت ز ز ذذذذ تو ت ذذذذذا سقذذذذذحة ملذذذذذنهج ز لذذذذذام لم حلذذذذ زابس زناذذذذ ،
ذذذذك ز سىباذذذذغ ز ب ذذ ذ  ،رحبجذذذذت
رتشذذ ذ اسذذذذكنج زا سبذذذذك ز سح ذذذذالس تو ز ت ذذذذك سلحذذذذا
ذذذذب دز علذذذذا فكعلاذذ ذ ت لذذذذات زملا ذذذذاعك يف ز احذذ ذ ة زملقححذذ ذ  ،ر رصذذذذت ز ز ذذ ذ
تذذذذأث
بذذذذدج زر زملديذذذذ سذذذذ ز ز ذذذذك زملا زااذذذذ سذذذذاى زملذذذذنهج زملقذذذذحة يف هذذذذجلز ز بحذذذذ  ،رتجذذذذ زر
زملديذذ ذ سذذ ذ ز ز ذذذذك ز سقامياذذ ذ سذذذذاى سنذذذذكهج ز لذذذذام يف س زحذذذذا ز س لذذذذات زمل سل ذذ ذ بهذذ ذ م
بنكر رتىاي سنكهج ز لام.
سذذذك د ز ذ ذ ز بذذذكيح رهذ ذكاس (2229م) رز ذ ذ ج يذذذت يف ها يذ ذ س ذ ذ ز باذ ذ رهذ ذ فت تو
تقذذذايت سذذذنهج ز لذذذام بكمل حلذ ذ زإلع زديذ ذ يف ذذذار ب ذذذل س ذذذكهات ز نذذذكاات نا اجس ،ر سحقاذذذغ
هذذذجلز زالذ ذ م كسذذذت ز ز ذ ذ بدعذ ذ زد كنمذ ذ ة ذذذكهات ز نذذذكاات نا اجس رز سبذذذك حت ذذذالس يف
ذذذذذذذذذا
رحذذذذذذذ ذ ة سىذذذذذذذذذا ة س عمذذذذذذذ ذ ة ذذذذذذذذذكهات ز نذذذذذذذذذكاات نا اجس رسقاذذذذذذذذذكص زاجتكهذذذذذذذذذك
ز نذذذكاات نا اجس ،رمشلذذذت عانذذذ ز ز ذذذ ( )92طك بذذذك بك ذذذ ز ثذذذكاس زإلعذذذ زد  ،رتاصذذذلت
ز ز ذذذ تو ن ز احذذذ ة زملقححذذذ الذذذك ثذذذ ف ذذذك يف زيذذذكدة سبذذذساى حت ذذذاا ز ىذذذ ب مل ذذذكهات
ز احذ ذ ة ،ر ذذذجل ك بانذذذت ز نسذذذكنج ن ز احذ ذ ة الذذذك ثذ ذ ف ذذذك يف تنماذ ذ زجتكهذذذك ز ىذ ذ ب ذذذا
س ذذذذذكهات ز نذذذذذكاات نا اجس ،ر رصذذذذذت ز ز ذذذ ذ بدعذذذذذكدة ز نظذذذ ذ يف حمسذذذذذاى سنذذذذذكهج ز لذذذذذام
ة زحذذذذذا ز س لذذذذذات ز ذذذذذكم ،ر كصذذذ ذ زمل حلذذذ ذ زإلع زديذذذ ذ علذذذ ذا ذذذذذار زملبذذذذذسح ثك ز لماذذذ ذ ،
ريس م س كهات ز نكاات نا اجس يف ال سنكهج ز لام رت ي زمل لما إلملكم بهك.
ريف د ز ذذ ذ تميذذذذكن وذذذذحكدة (2229م) ز ذذ ذ تهذذ ذ م تو تقذذذذايت حمسذذذذاى سنذذذذكهج ز لذذذذام ز كسذذ ذ
لم حلذ ذ زل ك ذذذا ز ذ ذ ااك يف ذذذار سسىلبذذذك ز سنذذذا ز ذذذحس ،ر سحقاذذذغ هذذذجلز زالذ ذ م كسذذذت
ز بكحثذ ذ بدعذ ذ زد كنمذ ذ ةسىلبذذذك ز سنذذذا ز ذذذحس رتد زجهذذذك يف بىك ذ ذ حتلاذذذا حمسذذذاى ،رسذ ذ
ثذذذت كسذذذت بسحلاذذذا حمسذذذاى سنذ ذكهج ز لذذذام ز كسذ ذ لم زحذذذا زل ك ذذذا ز ذ ذ ااك ممثلذ ذ بك ذ ذ ام:
زلر  ،رز ثذذذذكاس ،رز ثك ذذ ذ  ،رز زبذذذذل ،بنذذذذكر علذذذذا دزة ز سحلاذذذذا ،رسذذ ذ ثذذذذت بنذذذذكر ز سبذذذذك ز سنذذذذا
ز ذذذذحس ىلبذذذذ ز ذذذذ ز زبذذذذل زل ك ذذذذس رتىباقذذذذح علذذذذا عانذذذذ سذذذذ سذذذذ ز ص رزز ة ز حباذذذذ
رز س لذذذذات رعذذ ذ دهت ( )122طك ذذ ذ رطك بذذ ذ سنكصذذ ذ  ،رتاصذذذذلت ز ز ذذ ذ تو ت ذذذذم حمسذذذذاى
ز لذذذذام ل ذذذ زلر ذذذذذذ ( )19سسىلبذذذك سذذذ صذذذذا ( )11سسىلبذذذك ،رز ذذذ ز ثذذذذكاس ت ذذذذم ()11
سسىلبذذذ ذك سذذذ ذ صذذذذذا ( )11سسىلبذذذذذك ،رز ذذذ ذ ز ثك ذذذ ذ ت ذذذذذم (سسىلبذذذ ذ ْا ) سذذذ ذ صذذذذذا ()11
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سسىلبذذذك ،سذذذذك حمسذذذذاى سنهذذذذك ز لذذذذام ل ذذذ ز زبذذذذل ت ذذذذم ( )23سسىلبذذذك صذذذذحاك سذذذ صذذذذا
( )11سسىلبذذذ ذك ،ر جذذذذذت ز ز ذذذ ذ ب ذذذ ذ م رصذذذذذا سبذذذذذساى طلبذذذ ذ ز ذذذ ذ ز زبذذذذذل يف ز سنذذذذذا
ز ذذذحس ملبذذذذساى زإلتقذذذذكن ( ،)%12ر رصذذذذت ز ز ذذذ ب ذذذ ر ة تعذذذذكدة صذذذذاك حمسذذذذاى سنذذذذكهج
ز لذذذام ل ذ ذ ام ز ذ ذ ااك سذ ذ ز س لذذذات زل ك ذذذس؛ حباذ ذ ت زعذذذس ز سذذذاززن بذذذا سسىلبذذذك ز سنذذذا
ز حس رز ح اد علا زملسىلبك ز فجلزنا رز ا كنا .
ر جذذذ ى فقاهذذذذس (1129هذذذذذ) د ز ذذذ هذذذ فت تو بنذذذذكر كنمذذذ بكمل ذذذذكي ز ذذذ ينبفذذذذس حتققهذذذذك يف
سذذذذنهج زلحاذذذذكر بكمل حلذذ ذ ز ثكاايذذ ذ يف ذذذذار زةذذ ذ ز ز كملاذذ ذ رز باذذ ذ يف جمذذذذك بنذذذذكر زمل ذذذذكي
ز حبايذ ذ ز اطناذ ذ  ،رتو ز س ذ ذ م علذذذا سذ ذ ى حتقذذذغ هذذذجله زمل ذذذكي يف سذذذنهج زلحاذذذكر يف ز س لذذذات
ز ثذذذذكاا زم يذذ ذ (اظذذذذكم زملقذذ ذ ز ) ،ر سحقاذذذذغ هذذ ذ زم ز ز ذذ ذ ذذذذكم ز بكحذذ ذ ببنذذذذكر كنمذذ ذ
س ذذذكي سقححذ ذ ملذذذنهج زلحاذذذكر بكمل حلذذ ز ثكاايذ ذ  ،ر عذ ذ بىك ذذ حتلاذذذا سقذذذايت حمسذذذاى هذ ذ زم
سقذذذذ ز زلحاذذذذذكر ،رز ذذذذذسبكا ممذذذذذل تقذذذذ ي ز زملشذذذذ فا ز حبذذذذذايا رس لمذذذذذس زلحاذذذذذكر حذذذذذا
حتقذذذغ زمل ذذذكي زملقححذ ذ يف سذ ذ زلحاذذذكر ،ر ذ ذ ز ذذذس ست ز ز ذ ذ زملذذذنهج ز اصذ ذ س ممذذذل
ز باكاذذذذذذذك  ،رز ذذذذذذ ب س كمسهذذذذذذذك تح ذذذذذذذكناك بك ذذذذذذذس زم زملسا ذذذذذذذط زملذذذذذذذازرن لس ذذذذذ ذ ز ز ،
رزملسا ط زحلبكبس ،رزا زم زمل اك  ،رز سبك ( ).
ر تاصلت ز ز تو ع د س ز نسكنج سنهك:
حت -ي زمل كي ز ينبفس حتققهك يف سنهج زلحاكر بكمل حل ز ثكااي .
ي ذذ -ذ حمسذذذذاى سقذذ ذ ز زلحاذذذذكر كصذذ ذ ز عذذ ذ حتقاذذذذغ س ظذذذذت س ذذذذكي حمسذذذذاى سذذ ذ ز لذذذذام
ز ىبا ا .
تنكر ت س زلحاكر س ظت زملا اعك زملقحح بش ا سنك .
ي -ذذذذ س اذذذذذك (ز لذذذذذت ،رزإلميذذذذذكن بذذذذذكىل ت ذذذذذكو ) ثذذذذ زمل ذذذذذكي حتققذذذذذك يف حمسذذذذذاى سقذذذذ ز
زلحاكر ز ث ث .
اا هنكر تاززن يف ز س س حا تنكر زملا اعك زملقحح .
كن ب زهك:
ر رصت ز ز ب د س ز ساصاك
تجذذ ذ زر س زج ذذ ذ وذذذذكسل لهذذ ذ زم ت لذذذذات زلحاذذذذكر بكمل حلذذ ذ ز ثكاايذذ ذ ةذذذذك يسنك ذذ ذ سذذذذل زمل ذذذذكي
زملقحح .
ت -عات جكا ز لت رز سقنا يف حمساى سق ز زلحاكر بكمل حل ز ثكااي .
حتقاغ ز ساززن با س زلحاكر ز ث ل يف تنكرالك مل كي علت زلحاكر.
سذذذذك د ز ذذ ذ وذذذذاى صذذذذك ر انذذذذك صذذذذباح (2212م) فهذذ ذ فت تو تقذذذذايت حمسذذذذاى سذذذذنهج ز لذذذذام
ل ذ ذ زةذذذكسا زل ك ذذذس يف ذذذار زمل ذذذكي ز كملاذ ذ  ،ر سحقاذذذغ هذ ذ م ز ز ذ ذ زتب ذذذت زملذذذنهج
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ز اصذذ ذ س ز سحلالذذذذس ،رت ذذذذان عانذذ ذ ز ز ذذ ذ سذذ ذ سقذذ ذ ز سذذذذنهج ز لذذذذام ل ذذ ذ زةذذذذكسا
زل ك ذذذذس ل ذذذذلا زلر رز ثذذذذكاس باز ذذذذل ذذذذكن رحذذذذ ز  ،حاذذذذ ب حتلاذذذذا هذذذذجله ز احذذذذ ز
بك ذذذذس زم بىك ذذ ذ حتلاذذذذا ز سذذذذاى ز ذذ ذ صذذ ذممت يف هذذذذجله ز ز ذذ ذ  ،رتاصذذذذلت ز ز ذذ ذ تو
ن س ذذذذكي علذذذذام زحلاذذذذكة سسذذذذاف ة ب جذذ ذ لالذذ ذ  ،ر ذذذذجل ك س ذذذذكي حمذذذذا ز لذذذذام ز ىبا اذذ ذ ،
سذ ذ ز لذذذام بأاشذذذى
ر كاذذذت هذذذس ذذذا ز ذذذكر تذذذاف ز ،ر رصذذذت ز ز ذ ذ ب ذ ذ ر ة ت ذذذم
ت ذذذذذاد ز ىك ذذذذ علذذذذذا ز ذذذذذت ز باذذذذذكاس ر ذذذذذت زةذذذذ زنط زمل فاذذذذ رز ذذذذذس زم ز يك ذذذذذاك يف
ز بح ز لمس.
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احملور الثاني  /الدراسات اليت تناولت دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم
):(TIMSS
هنذذذذكر ز يذذ ذ سذذ ذ ز ز ذذذذك ز ذذ ذ تنكر ذذذذت د ز ذذ ذ ز ساجهذذذذك ز ر اذذ ذ ل يك ذذذذاك رز لذذذذام
ثذذذ ب ذذذذث سذذذ ز ز ذذذذك ز باذذذ يف تنكرالذذذذك
) ،(TIMSSر كاذذذذت ز ز ذذذ زلجنباذذ ذ
يف ز ذذ ذ حك ز سك اذذ ذ ز ز ذذذذك ز ذذ ذ تى ذذذذت ز ذذ ذ
الذذذذجلز زملا ذذذذا  ،ر ذذذذام ابذذذذس
ز ساجهذذذذك ز ر اذذ ذ ل يك ذذذذاك رز لذذذذام ) (TIMSSرزمل تبىذذ ذ ةا ذذذذا ز ز ذذ ذ زحلك اذذ ذ ،
رسنهذذذذذك د ز ذذذ ذ سذذذذذا اا رسذذذذذك ت ) (Mullis&Martin, 2000ز ذذذ ذ ز ذذذذذسه فت حتلاذذذذذا
يف د ز ذذذذذذ ز ساجهذذذذذذذك ز ر اذذذذذذ ل يك ذذذذذذذاك رز لذذذذذذذام
سنذذذذذذكهج ز لذذذذذذذام لذذذذذذ ر زملشذذذذذذذك
) ،(TIMSS,1999رتاصذذذذلت تو ن ب ذذذذل ز ذذذذ ر  ،سثذذذذا :ز ذذذذا ،رتا راابذذذذاك ،رس ظذذذذت
در ر ربذذذذك ي ذذذذان جمذذذذكا (علذذذذت زلحاذذذذكر ،علذذذذت زل  ،علذذذذت ز اديذذذذكر،علت ز اماذذذذكر)
مذذذذازد د ز ذذذذا سن ذذذذل عذذذ ب ذذذذهك .سذذذذك يف در ذذذ ى سثذذذذا :زل دن ،ا يذذذذك ،ذذ ذ ،
مذذذازد د ز ذذذا سس ذذذل سذذذل ب ذذذهك : ،اهذذذك تذ ذ سج
ذذذلافاناك فداهذذذك تذ ذ ص هذذذجله زجملذذذكا
هجله زجملكا سل ب هك يف سق رزح حتت سبما ز لام.
ز ذذذذ ز ساجهذذذذك
حا
ريف هذذذذجلز زإلطذذذذك كسذذذذت سذذذذك ) (Mary, 2002ب ز ذذذذ سبْذذ ذ ِ
ز ر اذذ ذ ل يك ذذذذاك رز لذذذذام ) (TIMSSبهذذ ذ م تىذذذذاي س اذذذذك عذذذذكملس لمقك اذذ ذ بذذذذا طذذ ذ ب
جكس ذذذ بنبذذذذل كااك يف زمكاذذذ زاجسمذذذذكعس رزا س ذذذذكد  ،ر ذذذ تاصذذذذلت اسذذذذكنج ز ز ذذذ تو ن
زحل ذ ذ سذ ذ ز ذذذت زلداذذذا تو ز ذذذت زلعلذذذا ،رز جذذذاة يف ز سح ذذذاا ذ ذ سذ ذ ز ىذ ذ ب
زملسا ذذذذىا ،ر ن زا ذذذذس م يف توذذذذكز زملذذذ ز ص ذذذذكن اساجذذذ رجذذذذاد اقذذذذع زملذذذازد ز س لاماذذذ ،
رابب زمل لما زحلكصلا علا ز شهكدة زمكس ا يف ز لام رز يك اك .
 ) 2004,ز ذذذ ذ هذذذ ذ فت تو تق ذذذذذس ذذذذذب زاوذذذذذكز
ريف د ز ذذذ ذ زساديذذذذذد (Ramirez
زملذذذذن ل لىلبذذ ذ ز سشذذذذالاا سذذ ذ ذذ ذ حتلاذذذذا اسذذذذكنج ز سبذذذذك ز ذذذذسما ) (TIMSSرسقك اذذ ذ
اسذذذذذكنج تشذذذذذالس سذذذذذل اسذذذذذكنج بذذذذذل در  ،هذذذذذس( :سك اديذذذذذك ،ر ا يذذذذذك زمناباذذذ ذ  ،ر ذذذذذلافك اك،
رسقكط ذذذذ ذ ساذذذذذذكسس زلس ي اذذذذ ذ ) سشذذذذذذح يف ز ز ذذذذ ذ رالذذذذذذك اظذذذذذذكم ت يبذذذذذذس رسبذذذذذذساى
ذذذذكن سس ا ذذذك عذذذ تشذذذذالس ،ر وذذذذك
ز س ذذذذكد سشذذذذكبح ،ذذذ دزر ز ىلبذذذ يف هذذذذجله ز ذذذ ر
ز نسذذذذكنج تو رجذذذذاد عذذذذ ة ذذذذبكب د تو ز ذذذذك سبذذذذساى تشذذذذالس ،رسذذذذ همهذذذذك حمسذذذذاى
زملنذذذكهج يف ز ذذذ ر زل ذذذ ى ،ر رصذذذذت ز ز ذذذ ب ذذذ ر ة س زعذذذذكة سسىلبذذذذك د ز ذذذ ز ساجهذذذذك
ز ر ا ل يك اك رز لام ).(TIMSS
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ر جذذذذذذ ى زملبذذذذذذذكع (2222م) د ز ذذذذذذ هذذذذذذ فت تو حتلاذذذذذذذا سذذذذذذ ز يك ذذذذذذذاك زمل ذذذذذذذا
ل ذذذ ام (سذذذ ز زبذذذذل رحسذذذذا ز ثذذذذكس ) ،يف زل دن مل فذذذ د جذذذ ثالذذذذهك لم ذذذذكهات ز نابذذذذا
ر شذذذذذ ا رسبذذذذذذسايك زل ذذذذذ ل ز ذذذذذاز دة يف ز ز ذذذذذ ز ر اذذذذذ ز ثك ثذذذذذ ل لذذذذذذام رز يك ذذذذذذاك
سذذ ذ ز يك ذذذذاك زمل ذذذذا زملقذذ ذ ة علذذذذا
( ،)TIMSS-Rرت ااذذذذت عانذذ ذ ز ز ذذ ذ سذذ ذ
طلبذذذذ ز ذذذ ذ ام سذذذ ذ ز زبذذذذذل حسذذذذذا ز ثذذذذذكس  ،ر ذذذذذجل ك سذذذ ذ د ذذذ ذ زمل لمذذذذذا زةكصذذذ ذ بسلذذذذذك
ز سذذذ  ،رز ذذذذس ست ز ز ذذذ زملذذذذنهج ز اصذذذ س ،رطذذذذا ث ثذذذ اذذذذكذ لسحلاذذذذا ،ر سحلاذذذذا
ز باكاك زملسح ا علاهك ز س م ز بكح ز س ز ز  ،رز نب زمل اي .
رتاصلت ز

ز

د س ز نسكنج

كن همهك:
ذذذذذذذكن زل ثذذذذذذ

ثذذذذذذذا يف

سذذذذذذ

ن -زمل هذذذذذذام ز نابذذذذذذذس (زلعذذذذذذ زد رز ملاذذذذذذذك علاهذذذذذذك)
ز يك اك ل ام زل ب .
كاذذذت سبذذذسايكتهك علذذذا ز نحذذذا ز سذذذك س
ن -زل ذذذ ل رز سمذذذك ي زملاجذذذادة يف سذذذ ز يك ذذذاك
(زمل فذذذذ  ،)%3111تجذذذذ زرز رتاناذذذذ ببذذذذذاى ( ،)%2311تجذذذذ زرز رتاناذذذذ س قذذذذ ة (،)%2212
حا زملبأ (.)%1911
ر ذ ذ رصذ ذا ز بكحذ ذ ب ذ ذ ر ة تعذذذكدة صذذذاك سنذذذكهج ر سذ ذ ز يك ذذذاك زمل ذذذا ل ذ ذ ام
سذذذ ز زبذذذل حسذذذا ز ثذذذذكس  ،حباذذذ ت ذذذد يف ذذذ لسهك ر ك ينهذذذذك علذذذا سبذذذساى حذذذا زملبذذذذأ ،
رعلا زا ساك س سس د.
سذذذك د ز ذ ذ حبذذذكن (2221م) فهذ ذ فت تو تقذذذايت حمسذذذاى سنذذذكهج ز لذذذام بذذذكمل حلسا زابس زناذ ذ
ز ذذذ ذ
رزإلع زديذذذذ (زملسا ذذذذذى ) يف ها يذذذذ س ذذذذ ز باذذذذ يف ذذذذذار زملسىلبذذذذذك زمل فاذذذذ
ز ساجهذذذك ز ر اذ ذ ل يك ذذذاك رز لذذذام ) ،(TIMSS, 2003ر ذ ذ ر ذذذل ز بكحذ ذ ت ذذذا ز
ذذذ ن
سقححذذذك شذذذب سذذذ زمل ذذذذكهات تس ذذذم زمل ذذذكهات ز لماذذذ ز نابذذذذا رز عاذذذ ز ذذذ
تسذذذذذازف يف حمسذذذذذاى سنذذذذذكهج ز لذذذذذام بذذذذذكمل حلسا زابس زناذذذذذ رزإلع زديذذذذذ يف ذذذذذار زملسىلبذذذذذك
ز ذ ذ ز ساجهذذذك ز ر اذ ذ ل يك ذذذاك رز لذذذام ) ،(TIMSS, 2003ريف جمذذذك
زمل فاذ ذ
علذذذذذذت (زلحاذذذذذذكر،علام زل ،ز با ذذذذذ ،ز اديكر،ز اماكر) ،ر ذذذذذ ز ذذذذذذس م ز بكحذذذذذ زملذذذذذذنهج
ز اصذ ذ س ز سحلالذذذس ،رذ ذذذك سذ ذ ذ ذ رصذ ذ اسذذذكنج د ز ذ ذ ز ساجهذذذك ز ر اذ ذ (TIMSS,
 ،رسذ ذ ثذ ذت ذذذكم ز بكحذ ذ بسح يذ ذ زمل ذذذكهات ز لماذ ذ ز نابذذذا
) 2003علذذذا ز ذ ذ ر زملشذذذك
ذذذذذذا جمذذذذذذك سذذذذذ جمذذذذذذكا حمسذذذذذذاى سنذذذذذذكهج ز لذذذذذذام يف زملذذذذذ حلسا زابس زناذذذذ ذ
رز عاذذذذذ
رزإلع زديذ ذ يف ذذذار سسىلبذذذك د ز ذ ذ ز ساجهذذذك ز ر اذ ذ ل يك ذذذاك رز لذذذام (TIMSS,
) ،2003رزةكصذذذ ذ ةجذذذذذك (علذذذذذام زلحاذذذذذكر،علت زل  ،علذذذذذت ز با ذذذ ذ ،علت ز اديذذذذذكر،علت
ز اماذذذذكر) ثذذذذذت ر ذذذذل هذذذذذجله زمل ذذذذذكهات يف صذذذذا ة وذذذذذب س ذذذذذكهات ،ر ذذذذكم ز بكحذذذذ بسحلاذذذذذا
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حمسذذذذاى سقذذ ذ ز ز لذذذذام ل ذذ ذ ام ز بذذذذس (سذذذذ ز ذذ ذ ز زبذذذذل زابسذذ ذ زنس ،رحسذذذذا ز ذذذذ
ز ثك ذذ ذ زإلعذذ ذ زد ) امها يذذ ذ س ذذ ذ  ،ربلذذذذد عذذ ذ دهك ( )12سكبذذذذك باز ذذذذل سذذذذكبا يف ذذذذا
صذذذ د ز ذذذذس ،رب حتلالذذذذهك يف ذذذذار كنمذذذ سذذ ذ زمل ذذذذكهات زملق سذذ ذ  ،رحت يذذذ جازاذذ ذ ز قذذذذاة
رز ذذذذ يف حمسذذذذذاى هذذذذذجله زملنذذذذذكهج ،ر ذذذذ ر ذذذذذحت اسذذذذذكنج ز ز ذذذذ ن هنذذذذذكر ذذذذذا ز يف
حمسذذذذذذاى سقذذذذ ذ ز ز لذذذذذذام زملقذذذذ ذ ة حك اذذذذذذك علذذذذذذا ز ذذذذ ذ ام ز بذذذذذذس بذذذذذذكمل حلسا زابس زناذذذذ ذ
رزإلع زديذذذ ة ذذذ  ،رذ ذذذك عنذذذ سقك اسهذذذك سذذذل ز قكنمذذذ زملقححذذذ يف ذذذار زملسىلبذذذك زمل فاذذذ
ز ز ساجهك ز ر ا ل يك اك رز لام ).(TIMSS, 2003
ر ذذذ فح ذذذت د ز ذذذ هذذذكرص ) (House, 2006تذذذأث ت ذذذحزتاجاك ز سذذذ يا زملس ذذذ دة
يف ز ذذذذا ز ز ذذذذس علذذذذا زإلوذذذذكز يف ز لذذذذام ،ز ىذذ ذ ب ز ذذذذجلي مشلذذذذسهت ز ز ذذ ذ هذذذذت طلبذذ ذ
 (TIMSSسذذذ ذ ز اكبذذذذذكن ،ربلذذذذذد
ز ذذذ ذ ز زبذذذذذل زملشذذذذذك ان يف ز ز ذذذ ذ ز ر اذذذ ذ )-R
ملذذذذاز ذذذذا
عذذذ دهت ( )1911طك بذذذذك ( ) 3911سذذذ زإلاذذذذكل ،ر( ) 3992سذذذ ز ذذذذجل ا ز ذذذذجلي
زملقذذذذكياا زملبذذذذس س يف هذذذذجله ز ز ذذ ذ  ،ر ذذ ذ ز ذذذذس ست ز يذذ ذ سذذ ذ زإلجذذ ذ زرز يف هذذذذجله
ز ز ذذذذ سثذذذذذا )1( :تقذذذذ ي سذذذذذسف جك نذذذذذكي  )2( .حبذذذذذكب س كسذذذذذا زا تبذذذذذك  )3( .ىذذذذذاز
زا ذذذذ ز زملس ذذذذ د ،ر ذذذذكن هنذذذذذكر ز يذذذذ سذذذذ ز نسذذذذذكنج ذز ز ذذذذ اا زإلح ذذذذذكنا يف هذذذذذجله
ذذذكااز يقاسذذذان ب مذذذذا ز سجذذذك ب يف ز ذذذا حققذذذذاز سبذذذساى علذذذذا
ز ز ذذذ  :ز ىذذذ ب ز ذذذذجلي
يف ت لذذذذذت ز لذذذذذام رزإلوذذذذذكز يف د جذذذذذك زا سبذذذذذك  ،بكإل ذذذذذكف تو ذ ذذذذذك فذذذذذدن ز ىذذذ ذ ب ز ذذذذذجلي
يبذذذذس سان ز ذذذذحزتاجاك ت لاماذذ ذ ت كرااذذ ذ (ي ملذذذذان ذذذذأزرز ر جمماعذذذذك صذذذذف ة) ثنذذذذكر
د رص ز لام حققاز جل ك د جك عك ا يف سكدة ز لام.
ر ذذذ هذذذ فت د ز ذذذ عب ز بذذذ م رل ذذذ ي (2221م) تو ر ذذذذل اذذذذاذ سقذذذذحة سىذذذذاي سذذذذنهج
ز لذذذذام ة حلذذ ذ ز س لذذذذات زابسذذ ذ زنس ة ذذ ذ يف ذذذذار سسىلبذذذذك سشذذ ذ ر ) ،)TIMSSر وذذذذك
ز نسذذذذذذذكنج تو رجذذذذذذذاد ذذذذذذذا يف ذذذذذذذت زمل ذذذذذذذكهات زملس ذذذذذذذمن يف كنمذذذذذ ذ سسىلبذذذذذذذك ز ذذذذذذذسما
) (TIMSSعنذذ ذ حتلاذذذذا حمسذذذذاى سذذ ذ ز لذذذذام بكمل حلذذ ذ زابس زناذذ ذ  ،رتو فكعلاذذ ذ ز احذذ ذ ة
ز سج يباذذذذذ زملىذذذذذذا ة يف ذذذذذذار سسىلبذذذذذذك سشذذذذذ ر ز ذذذذذذسما ( ،(TIMSSر رصذذذذذذت ز ز ذذذذذ
ب ذذ ذ ر ة ت ذذذذما حمسذذذذاى سذذ ذ ز لذذذذام بكمل حلذذ ذ زابس زناذذ ذ لم ذذذذكهات ز نابذذذذا رز عاذذ ذ
خب يى زمل كهات يف ار سسىلبك سش ر ز سما (.( TIMSS
مذذذذك ذذذذكم يذذذ يند ) (Aydeniz, 2007ب ز ذذذ هذذذ فت ز س ذذذ م علذذذذا ز ازسذذذذا زملهناذذذ
رز بنكناذ ذ رز باك ذذذا رز ثقكفاذ ذ  ،ز ذ ذ ت ذذذاو عملاذ ذ زإلصذ ذ ة رز سقذذذايت يف سذذذكدة ز لذذذام دز ذذذا
ز ذذذذا ز ز ذذذذا  ،مذذذذك يف د ز ذذذذ ز ساجهذذذذك ز ر اذذ ذ ) ،(TIMSSرتاصذذذذلت ز ز ذذذذ
تو ز يذ ذ سذذذ ز نسذذذكنج ،همهذذذك :ن ز سفذذذا يف زملذ ذ ز ص عملاذ ذ س قذ ذ ة ا حتذ ذ ل فجذذذأة ،بذذذا
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خت ذذذل تو تذذذأث ز ذذذث سذذذ ز ازسذذذا رزة ذذذكنع زملهناذذذ رز بنكناذذذ  ،مذذذك يل ذذذ ز سقذذذايت
ذذذذذا ،حاذذذذ أذذذذ م ز سقذذذذايت ز ذذذذك سس ذذذذ دة
در ز سهمذذذذك يف حتبذذذذ ز نظذذذذكم ز س لامذذذذس
تذذ ذ عت عملاذذ ذ ز س لذذذذات ،ريف س ز بذذ ذ ف ك اذذ ذ سذذذذنهج حمذذ ذ د ،ريف حت يذذ ذ سذذ ذ ى جذذذذادة رف ك اذذ ذ
ذذذذكرة ز نظذذذذكم زمل ذذذذس ،رعلذذذذا ز ذذ ذ ت سذذ ذ ز سذذذذأث ز ثقذذذذكيف
ز سذذ ذ يا ،ريف حت يذذ ذ سذذ ذ ى
رز ب اك ذذذس نظذذذكم زمل ذ ذ علذذذا سذذذك يقذذذام بس يبذذذح زمل لمذذذان ملقذ ذ ز ز لذذذام دز ذذذا ز ذذذا
ز ز ذذذا  ،ر ا اذ ذ ز ىذ ذ ب يف سذذذكدة ز لذذذام ،فذذذدن ز سحذ ذ ز نابذذذس ز ذذذجل يازجذذذح تصذ ذ ة
عملاذذذ ذ ز سقذذذذذايت ملقذذذ ذ ز ز لذذذذذام دز ذذذذذا ز ذذذذذا ز ز ذذذذذا هذذذذذا س فذذذ ذ ز سذذذذذاى ز لمذذذذذس
لمقذذذذ ز سذذذذ بذذذذا زمل لمذذذذا ،رعلذذذذا زمكاذذذذ ز ذذذذ ف لذذذذا ز ذذذذ ت سذذذذ ن هنذذذذكر ع ذذذذ
سسشذذذذذكب بذذذذذا ز زر زمل فاذذذ ذ مل لمذذذذذس ز لذذذذذام جتذذذذذكه سقذذذ ذ ز ز لذذذذذام ،رل زنهذذذذذت زمل فاذذذ ذ
رس ذذذذكهامهت ذذذذا ز سقذذذذايت ،تا اذذذذح تاجذذ ذ ع ذذ ذ بذذذذا ز زر زمل فاذذ ذ مل لمذذذذس ز لذذذذام جتذذذذكه
ز لذذذذام رل زنهذذذذت ز حبايذذ ذ  ،رس ذذذذكهات ز سقذذذذايت رممك ذذذذسهت ملاذذ ذ ز سقاذذذذات ،رت جِذذ ذل ز ز ذذ ذ
ذذ ذ تو تذذذذأث زالا ذذذذا ز ثقذذذذكيف رز باك ذذذذس نظذذذذكم زمل ذذ ذ  ،ر ذذذذجل ك تو ز هذذذذت
هذذذذجله ز
ز بذذذذذذىحس ل ذذذذذ زملسشذذذذذذكب بذذذذذذا زالاك ذذذذذذا زمل سل ذذذذذ (س سقذذذذذ ز س فاذذذذذ  ،س سقذذذذذ ز
ت بايذ ذ  ،س سقذ ذ ز ا بذذذا ) .رهذذذجلز لذذذح يذ ذ عت ز ح اذ ذ اعسقذذذكد لم لمذذذا ،ر ذ ذ رصذذذت
ز ز ذ ذ ن ي ذذذان هنذذذكر تصذ ذ ة حقاقذذذس لسقذذذايت يف سذذذكدة ز لذذذام دز ذذذا ز ذذذا ز ز ذذذا
سذ ذ بذذذا زمل لمذذذا ،رتذ ذ ي س لمذذذس ز لذذذام بذذذا ر ثنذذذكر زة سذ ذ علذذذا تىذذذاي ل زنهذذذت زمل فاذ ذ
ملكدة ز لام رتىاي س كهات ز سقايت س جا زإلص ة ز حبا .
رسذذ ذ ز ز ذذذذك ز لاذذ ذ د ز ذذ ذ بثانذذذذح بذذذذا عذذذذاش ( 2221م ) ر ذذذذكن زالذذ ذ م سنهذذذذك ز س ذذ ذ م
علذذذذا ز ازسذذذذا ز ش ذذذذا رزل ذذذ ي رزمل ذذذذا رز ذذذذكدز ز ز ذذذذا ز ذذذ ساذذذذد بذذذذا ز ىلبذذذ
TIMSS
ذر ز سح ذذذذذذاا زمل ت ذذذذذذل رز ىلبذذذذ ذ ذر ز سح ذذذذذذاا زملذذذذذذن ل يف ز سبذذذذذذك ز -
) )2003رذ ذذذذك علذذذذا طذذذ ب ز ذذذ ز ثذذذذكاس زملسا ذذذذط ةذذذ ز ص زململ ذذذ ز باذذذ ز بذذذ ادي
ز ذذذذذذذجلي وذذذذذذذك از يف ز ز ذذذذذذ  ،ربكاعسمذذذذذذذكد علذذذذذذذا ز ذذذذذذذسجكبكتهت رز ذذذذذذذسجكبك س لمذذذذذذذاهت،
رسذذذ ي س ز ذذذهت علذذذا زا ذذذذسباكاك زةكصذذذ بك ز ذذذ ز ذذذ صذذذكحبت تىباذذذغ زا سبذذذذك ز
ز سح ذذذذذالا  ،ر ذذذ ذ بلذذذذذد عذذذ ذ د ز ىلبذذذ ذ ( )1292طك بذذذذذك رطك بذذذ ذ سذذذ ذ ( )121س ذذذ ذ  ،رب ذذذ ذ
ز سحلذذذذذذا زإلح ذذذذذذكنا مل فذذذذ ذ ز ذذذذ ذ رو تاصذذذذذذلت ز بكحثذذذذ ذ اجذذذذذذاد اقذذذذذذع يف ز سجهاذذذذذذدز
زمل ذذذذا رزمل ذذذذكد ز سقناذذذ يف زملذذذ ز ص ز بذذذ ادي بشذذذ ا عذذذذكم ،ر نهذذذذك كاذذذذت وذذذ يف
س
زملذذذ ذ ز ص ذز ز سح ذذذذذاا زملذذذذذن ل ربذذذذذدج زر حتلاذذذذذا زا ذذذ ذ ز زةىذذذذذس زملس ذذذ ذ د ز سذذذ ذ
شذ ذ ت ز ز ذ ذ ن سذذذسف ز ز ز ذ ذ جمسم ذ ذ فبذ ذ (  ) %31تق يبذذذك سذ ذ سقذ ذ ز ز سبذذذكي
يف سبذذذذذذساى حت ذذذذذذاا ز ىلبذذذذذ يف ز يك ذذذذذذاك  ،ر(  ) %21يف سبذذذذذذساى ز سح ذذذذذذاا يف ز لذذذذذذام،
ر ن بذذ ذ ز ز ازسذذذذا ت بذذ ذ ز هذذذذس ز ذذذذكدز ز ز ذذذذا  ،ر رصذذذذت ز ز ذذ ذ با ذذذذل ت ذذذذحزتاجا
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فذذذذل سبذذذذساى حت ذذذذاا طلبذذذذ زململ ذذذذ ز باذذذذ ز بذذذذ ادي يف ز يك ذذذذاك رز لذذذذام رتجذذذذ زر
عذذذ د سذذذ ز ز ذذذذك رز سا ذذذذل بكاوذذذذحزر يف د ز ذذذ ز ساجهذذذذك ز ر اذذذ ل لذذذذام رز يك ذذذذاك
ز زبل رز ثكاس زملسا ط ل ش ع سبساى ز سح اا رس كم ز نقع.
ل
سذذذذك د ز ذذ ذ رزاذذذذج (2221م )Wang ،فقذذ ذ هذذ ذ فت تو حتذذ ذ زا س فذذذذك يف توذذذذكز طلبذذ ذ
ز ذذذذذ ز ثذذذذذكس يف ز سبذذذذذك ز ( )TIMSS2223بهذذذذذ م ز اصذذذذذا تو فهذذذذذت زا س فذذذذذك يف
دزر ز ىلبذذذ لذذذ ر ز ذذ ذ ح ذذذذلت علذذذذا ت تاذذذ عذذذذك سقك اذذذ سذذذذل طلبذذذ ز ذذ ذ ر ز ذذذ حذذ ذ ز
ذذ ذك ،رد ز ذذ ذ تذذذذأث ز نظ يذذذذك ز حبايذذ ذ ز ذذ ذ تسبنكهذذذذك تلذذذذك ز ذذ ذ ر  ،ر وذذذذك
ت تابذذ ذك سن
ذذذك ز ذ ذ ر ز ذ ذ تبنذذذت سسىلبذذذك سشذ ذ ر
ز نسذذذكنج تو رجذذذاد فذذذاز و يف ز نظ يذذذك ز حبايذ ذ
) )TIMSSيف اظ يكتهذذذذك ز حبايذذذذ  ،رتىذذذذذا سنكهجهذذذذذك يف ذذذذذار ذ ذذذذذك (در وذذذذ و ل ذذذذذاك)،
ر رصذذذذذذت ز ز ذذذذذذ ز ذذذذذذ ر ذز زلدزر زملذذذذذذذن ل يف ز سبذذذذذذك ز ذذذذذذسما ) (TIMSSبذذذذذذذدج زر
د ز ذذذذذك حتلالاذذذ ذ ملنكهجهذذذذذك ر ذذذ ذ ر ة تذذذذذبر سسىلبذذذذذك سشذذذ ذ ر ز ذذذذذسما ( (TIMSSعنذذذ ذ
تىاي سنكهجهك.
رهذذذ فت د ز ذذذ (ز جذذذذك2229 ،م) تو ز س ذذذ م علذذذذا سبذذذذساى جذذذذادة سذذذذكب ز لذذذذام ل ذذذ
ز ثذذذذذذكس زل ك ذذذذذذس ب لبذذذذذذىا يف سسىلبذذذذذذك سشذذذذذ ر ) ،)TIMSSر سحقاذذذذذذغ هذذذذذذجلز زالذذذذذ م
ز ذذذذس م ز بكحذذذ زملذذذذنهج ز اصذذذ س ز سحلالذذذذس سحلاذذذذا حمسذذذذاى سذذذذكب ز لذذذذام ل ذذذ ز ثذذذذكس
زل ك ذذذذذس ،ر عذذذذ ز سبذذذذذك ىذذذذ ب ز ذذذذ ز ثذذذذذكس يف ذذذذذار س ذذذذذكي سشذذذذ ر (،)TIMSS
رمشلذذذت عانذذذ ز ز ذذذ سذذذذكب ز لذذذذام ل ذذذ ز ثذذذذكس زل ك ذذذذس ر( )212طك ذذذ رطك بذذذ سذذذ
ز نسذذذذكنج عذذذ ت ذذذذم سسىلبذذذذك ز اديذذذذكر بنبذذذذب (
طلبذذذ ز ذذذ ز ثذذذذكس زل ك ذذذذس ،ر ذذذ
 )%2113رسسىلبذذذذذذك علذذذذذذام زل بنبذذذذذذب (  ،) %9 ،1رسسىلبذذذذذذك زلحاذذذذذذكر بنبذذذذذذب ( %2 ،31
) ،رسسىلبذذذذك ز اماذذذذكر بنبذذذذب ( ،)%2 ،31ر رصذذذذت ز ز ذذ ذ ب ذذ ذ ر ة زا ذذذذس كدة سذذ ذ دزة
ز سحلاذذذذا ز ذذ ذ عذذ ذ هك ز بكحذذ ذ سح يذذ ذ سبذذذذساى جذذذذادة حمسذذذذاى سذذ ذ ز لذذذذام زمل سل ذذ ذ يف
ار سسىلبك سش ر ز سما). (TIMSS
ريف د ز ذذ ذ ج زهذذذذك بك قاذذذذح (2229م) هذذ ذ فت تو تقذذذذايت سذذ ذنهج ز لذذذذام لم حلذذ ذ زابس زناذذ ذ
يف ذذذذار س ذذذذكي ز سبذذذذك ) ،(TIMSS, 2007ر سحقاذذذذغ هذذ ذ زم ز ز ذذ ذ ذذذذت سقك اذذ ذ
هذذ ذ
 ،حاذذ ذ
اسذذذذكنج طذذ ذ ب ز ذذ ذ ز زبذذذذل يف سذذذذكدة ز لذذذذام سذذذذل ب ذذذذل ز ذذ ذ ر زملشذذذذك
اسذذذكنج طلبذ ذ زإلسذذذك ز ن هنذذذكر تس كااذ ذ حقاقاذ ذ ن يقذ ذ ساز سبذذذساى عك اذذذك سذ ذ زلدزر ،فقذ ذ
ذذذجلاز د جذذذك يف جمملذذذهك درن سبذذذساى زملسا ذذذط ز ذذذكملس ،ر ذذذ هذذذجله ز جذذذ ذذذجلت يف
ذذذب  ،تذز زاىلقذذذت عملاذ ذ تقذذذايت حقاقاذ ذ اكب ذ ذ سذ ذ حكجذ ذ
ذذذاكو مي ذ ذ حتبذذذانح تو حذ ذ
ف لاذ ذ ر ذذذاا تقلاذ ذ ز عمذذذا سجذذذك ب عكملاذذذ ثبسذذذت وكحهذذذك يف با سهذذذك راقلذذذهك مذذذك هذذذس درن
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ز ملاذذ ذ ز س لاماذذ ذ ر همهذذذذك ز ىك ذذ ذ ا بذذذذح ،مذذذذك ن هنذذذذكر
س زعذذذذكة لبذذذذاكو را سذذ ذ
ذ ذ يف ز نسذذذكنج ذذذب ة ر همهذذذك عذ ذ م ذ ذ ة ز ىذ ذ ب علذذذا ز سحلاذذذا ،رهذذذجلز مي ذ ذ
جازاذ ذ
ت بذذذذ ه كا ذذذذذكص ملذذذذذنهج ر ذذذذذك ا تذذذذ يا حبكجذذذذ سىذذذذذاي ؛ ر ذذذذذجل ك ياصذذذذذس ز بكحذذذذ :
بكاهسمذذذكم بك ملاذذذك ز قلاذ ذ ز لاذذذك عنذ ذ تقذذذايت ز ىلبذ ذ  ،ر بذذذط ز ملاذ ذ ز س يبذذذا بأهذ ذ زم
زملذذذذنهج زملق ذذذذاد ،مذذذذك ن ز سذذ ذ ز ز ذذذذا زملح ذذ ذ حبكجذذ ذ تو تعذذذذكدة اظذذ ذ سذذ ذ حاذذ ذ
ز تبكطهذذذك بثقكفذ ذ رجمسمذذذل در ذ ذ زإلسذذذك ز ز باذ ذ زملسحذ ذ ة ،رتىذذذاي زملنذذذكهج زملى رحذ ذ رذ ذذذك
يف ذذذذار حت ذذذذاا ز ىلبذذذذ يف زا سبذذذذك  ،رسذذذذ هذذذذجله زملذذذذسف ز د ز ذذذذ ثذذذذ زملذذذذنهج زملق ذذذذاد
كيذذذك زملهناذ ذ لم لمذذذا كصذ ذ يف عملاذذذك ز لذذذت ،رسذذذك ه تذ ذح
رزملذذذنهج زملن ذذذجل ،رتقذذذايت ز
ا رز ح يف ز س كسا سل تلك زل ل .
اسكنج ز ىلب
ر ك اذذذذذذت د ز ذذذذذ وذذذذذذا رتاذذذذذذنج (2229م )chih&ting ،ز سح ذذذذذذاا ز ز ذذذذذذس بذذذذذذا ز ىلبذذذذذ
ل ذذذ ام ( )1 -1يف ثذذذ ل در هذذذس :ذذذنفكفا ة رتذذذكيازن رز اكبذذذكن ز ذذذ ح ذذذلت علذذذا س زتذذذ
سسق سذ ذ يف ز سبذذذك ز سشذ ذ ر ز ذذذسما ) (TIMSS, 2007سذذذل ز ىلبذ ذ زلس ي ذذذكن سذ ذ
ذذذذذ ذ حتلاذذذذذذذا سذذذذذ ذ ز ذذذذذ ذ ام ( ،)1 -1ر وذذذذذذذك ز نسذذذذذذذكنج تو ن حمسذذذذذذذاى زملنذذذذذذذكهج
كسذذذك عنذذذح يف هذذذجله ز ذ ذ ر ز ذذذااي  ،ر رصذذذت ز ز ذ ذ ب ذ ذ ر ة تىذذذاي
زلس ي اذ ذ ختسلذ ذ
زملنذذذذذكهج زلس ي اذذذ ذ رفذذذذذغ سسىلبذذذذذك سشذذذ ذ ر ز ذذذذذسما ) (TIMSSملاز بذذذ ذ ز ذذذ ذ ر ز ذذذ ذ
ح لت علا س زت سسق س .
رو ذذذذذت د ز ذذذذ زمهذذذذذا رزة رصذذذذذس (2212م) رز ذذذذذل حمسذذذذذاى سذذذذذكب ز لذذذذذام ل ذذذ ذ
ز ثذذذكس زل ك ذذذس يف ذذذلىن عمذذذكن يف ذذذار سسىلبذذذك سشذذذ ر ( (TIMSSرحت يذذذ جازاذذذ
ز قذذذاة رز ذذذ فاهذذذك ،رز ذذذس ست ز ز ذذذ زملذذذنهج ز اصذ ذ س ز سحلالذذذس ،رب ت ذذذمات بىك ذذذ
حتلاذذذذا حمسذذذذاى تس ذذذذم سسىلبذذذذك سشذذ ذ ر ( (TIMSSبك نبذذذذب ل لذذذذام يف جمذذذذك س حمسذذذذاى
ز لذذذام رجمذذذك ز ملاذذذك زمل فاذذذ  ،رمشلذذذت عانذذذ ز ز ذذذ زملا ذذذاعك ز ز ذذذا ز ذذذاز دة يف
سذذذذكب ز لذذذذام ل ذذ ذ ز ثذذذذكس زل ك ذذذذس ببذذذذلىن عمذذذذكن ،ر وذذذذك ز نسذذذذكنج تو ذذذذا يف
حمسذذذذذذاى سذذذذذذكب ز لذذذذذذام يف جمذذذذذذك زلحاذذذذذذكر رجمذذذذذذك ز اماذذذذذذكر ،ر ن ثذذذذ ذ زجملذذذذذذكا
ز ك ذذذذك جمذذذذك علذذذذت زل  ،ر رصذذذذت ز ز ذذذ ب ذذذ ر ة زا ذذذذس كدة سذذذ دزة ز سحلاذذذذا ز ذذذ
ع هك ز بكح سحلاا س ز لام زل ى يف ار سسىلبك سش ر ).(TIMSS
ريف د ز ذذ ذ ز ده زاذذذذس (2212م) رز ذذ ذ هذذ ذ فت تو تقذذذذايت حمسذذذذاى سقذذ ذ ز ز لذذذذام بكمل حلذذ ذ
زملسا ذذذذذى يف ذذذذذار سسىلبذذذذذك د ز ذذذ ذ ز ساجهذذذذذك ز ر اذذذ ذ ل يك ذذذذذاك رز لذذذذذام )(TIMSS
ز ذذذس م ز بكحذ ذ زملذذذنهج ز اصذ ذ س ز سحلالذذذس ر ذذذكم بدعذ ذ زد كنمذ ذ ةسىلبذذذك د ز ذ ذ ز ساجهذذذك
ز ر اذذذ ذ ل يك ذذذذذاك رز لذذذذذام ) (TIMSS 2003يف جمذذذذذك حمسذذذذذاى ز لذذذذذام ريف جمذذذذذك
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ز ملاذذذذك زمل فاذذ ذ رجمذذذذك زا سق ذذذذكر ز لمذذذذس ،ريف ذذذذانهك صذذذذمت بىك ذذذ حتلاذذذذا حمسذذذذاى،
رس ثت حلا س ز لام لم حل زملسا ى رع دهك ( )1س .
رتاصلت ز

ز

تو ع د س ز نسكنج سنهك:

 رجذذذذذذاد ذذذذذذا يف حمسذذذذذذاى سقذذذذ ذ ز ز لذذذذذذام بكمل حلذذذذ ذ زملسا ذذذذذذى يف زململ ذذذذ ذ ز باذذذذ ذز بذذ ادي عنذذ سقك اسهذذذك ةسىلبذذذك د ز ذذ ز ساجهذذذك ز ر اذذ ل يك ذذذاك رز لذذذام (TIMS
) 2003رب ل زملسىلبك زمل فا رسهك ز زا سق كر ز لمس.
 عذذ ذ م تذذذذازف س اذذذذك زا ذذذذسم ز ي رز سسذذذذكبل ذذذذب ل سسىلبذذذذك د ز ذذ ذ ز ساجهذذذذك ز ر اذذ ذل يك اك رز لام ) (TIMSS 2003س ص د ز س تو ل .
ر رصذذذذت ز ز ذذذذ بس ذذذذما حمسذذذذذاى سقذذذذ ز ز لذذذذام بكمل حلذذذذ زملسا ذذذذى ملسىلبذذذذذك د ز ذذذذ
 (TIMSSيف جمذذذذذك ز سذذذذذاى رزجملذذذذذك زمل ذذذ ذ يف رسهذذذذذك ز
ز ساجهذذذذذك ز ر اذذذ ذ )2003
زا سق كر ز لمس ،رس زعكة س اك زا سم ز ي رز سسكبل يف حمساى سق ز ز لام.
سذذذذك د ز ذذذ ز شذذذذه (2212م) فقذذ ذ هذذذ فت تو حتلاذذذذا حمسذذذذاى سذذذذنهج ز يك ذذذذاك بكمل حلذذ ذ
زملسا ذذذذذى يف ذذذذذار سسىلبذذذذذك ز ز ذذذذذ ز ر اذذذذذ ز ثك ثذذذذذ ل لذذذذذام رز يك ذذذذذاك )(TIMSS
رذ ذذذذذك سذذذذ ذذذذ بنذذذذذكر كنمذذذذ ةسىلبذذذذذك د ز ذذذذ ز ساجهذذذذذك ز ر اذذذذ ز ازجذذذذ تاف هذذذذذك يف
حمسذذذذذاى سذذذذذنهج ز يك ذذذذذاك بكمل حلذذذ ذ زملسا ذذذذذى يف جمذذذذكا ز سذذذذذاى ز يك ذذذذذس ،رسذذذ ذ ثذذذذذت
ت ذذذذمات دزة سحلاذذذذا ز سذذذذاى يف ذذذذار تلذذذذك زملسىلبذذذذك رحتلاذذذذا سذذ ذ ز يك ذذذذاك لم حلذذ ذ
زملسا ذذذذذى رعذذذ ذ دهك ( )1سذذذ ذ  ،رتاصذذذذذلت ز ز ذذذ ذ تو رجذذذذذاد ت ذذذذذكر يف د جذذذ ذ ت ذذذذذما
حمسذذذذذاى سذذذذذنهج ز يك ذذذذذاك بكمل حلذذذ ذ زملسا ذذذذذى ملسىلبذذذذذك ز ز ذذذ ذ ز ر اذذذ ذ ) (TIMSSيف
ز سذذذذذاى ز يك ذذذذذس بذذذذذا ( ذذذذذب ة ،سسا ى  ،ذذذ ذ ا  ،سسحققذذذذذ ) ،ف ذذذذذس ز ذذذذذ زلر
ذذذذذكن ت ذذذذذما جمذذذذذكا ز سذذذذذاى ز يك ذذذذذس (زلعذذذ ذ زد،رزم ،رز قاكص) ب جذذذ ذ ذذذذذب ة،
سذذذذذك يف ز ذذذذ ز ثذذذذذكاس ف ذذذذذكن ت ذذذذذما جمذذذذذكا (ز قاذذذذذكص رز باكاذذذذذك ) ذذذذ سسحقذذذذذغ ،ريف
ز ذ ذ ز ثك ذ ذ ف ذذذكن جمذذذك (ز باكاذذذك ) ذ ذ سسحقذ ذغ ،ر رصذذذت ز ز ذ ذ بس ذذذما سسىلبذذذك
ز ز ذذ ذ ز ر اذذ ذ ل يك ذذذذاك رز لذذذذام يف بذذ ذ زسج تعذذ ذ زد زمل لذذذذت ،رحتلاذذذذا سذذ ذ ز يك ذذذذاك
لم حل ز ثكااي يف ار سسىلبك د ز ز ساجهك ز ر ا ).(TIMSS
رسذذ ذ ز ز ذذذذك ز لاذذ ذ د ز ذذ ذ فكطمذذ ذ ج ذذ ذ (2212م) ز ذذ ذ هذذ ذ فت تو ز س ذذ ذ م علذذذذا
زة ذذذذكنع ز ش ذذذذا رزل ذذ ذ ي رز ذذذذكدز ز ز ذذذذا زمل بذذ ذ ة لسبذذذذكي يف دزر طلبذذ ذ ز ذذ ذ ر
ذز ز سح ذذذذذذذاا زمل ت ذذذذذذذل (ز ا،ر ذذذذذذذنفكفا ة) رطلبذذذذذ ذ ز ذذذذذ ذ ر ذز ز سح ذذذذذذذاا زملذذذذذذذن ل
(TIMSS,
(ز بذذذ ذ ادي ) يف ز سبذذذذذك ز ز ز ذذذ ذ ز ر اذذذ ذ ل يك ذذذذذاك رز لذذذذذام )2007
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(TIMSS,
ر سحقاذذذذذغ ذ ذذذذذك ب ز جذذذذذا تو كعذذذ ذ ة باكاذذذذذك ز ز ذذذ ذ ز ر اذذذ ذ )2007
رد ز ذ ذ زا ذذذسباكن زةذذذك بك ىك ذ ذ ز ذذذجل صذذذكح تىباذذذغ هذذذجله زا سبذذذك ز  ،ر ذ ذ بلذذذد عذ ذ د
زملشذذذذك ا يف هذذذذجله ز ز ذذ ذ ( )12111طك بذذذذك رطك بذذ ذ سذذ ذ ز ذذذذا ر ذذذذنفكفا ة رز بذذ ذ ادي ،
رتاصذذذذلت ز ز ذذذ تو سذذذذل طذذذ ب ز بذذ ذ ادي بكجتكهذذذذك ت كباذذذ ذذذذا ز لذذذذام رز يك ذذذذاك
ر ذذذذذا زمل ذذذذ رطمذذذذذاة لاذذذذذا يف ت مذذذذذك د ز ذذذذذسهت ز لاذذذذذك ،رتن ذذذذذاى زملذذذذذسف ز زمل بذذذذ ة
لسبذذذكي يف ز سح ذذذاا هذذذس زة ذذذكنع زل ذ ذ ي زملسمثلذ ذ يف تذذذاف ب ذذذل ز ا ذذذكنا زمل انذ ذ علذذذا
ز ذذذس لت يف زملنذذذد سثذذذا ( ذ ذكساص ،تاحاذذذت ،طكر ذ ذ د ز ذذذا ) رعذ ذ د ز سذ ذ زملاجذذذادة يف زملنذذذد
ذذذذجل ك ،ر رصذذذذت ز ز ذذذ ب ذذذ ر ة زاهسمذذذذكم بك ىك ذذذ سذذذ عذذذ ة جهذذذذك  ،رهذذذذس :زل ذذذ ة،
رزملؤ بذذذذك ز س لاماذذذ  ،رزلر ذذذذك ز حبايذذذ  ،ررزز ة ز ثقكفذذذ رزإلعذذذ م ،رتجذذذ زر د ز ذذذ عنذذذ
د جذذذ ذ ثاذذذذذا سذذذ ذ ز لذذذذذام ل ذذذ ذ ام ،رسذذذ ذ ز زبذذذذذل حسذذذذذا ز ثذذذذذكس يف زململ ذذذ ذ ز باذذذ ذ
(TIMSS,
ز بذذذذ ادي لم ذذذذذكهات زل ك ذذذذذا  ،ر شذذذذ ا رسبذذذذذسايك زل ذذذذ ل يف ز سبذذذذذك
).2007
ذذذذكنع زمل ذذذ يف
سذذذذك د ز ذذذ حنذذذذكن ز فكسذذذ (2212م) فقذذذ هذذذ فت تو ز س ذذذ م علذذذذا
ز ذذذذ ذ ر ذز ز سح ذذذذذذاا زمل ت ذذذذذذل (ز ذذذذذذا ر ذذذذذذنفكفا ة) رز ذذذذ ذ ر ذز ز سح ذذذذذذاا زملذذذذذذن ل
(TIMSS,
(ز بذذذ ذ ادي ) يف ز سبذذذذذك ز ز ز ذذذ ذ ز ر اذذذ ذ ل يك ذذذذذاك رز لذذذذذام )2007
ذذذذذذكنع زمل ذذذذ ذ ت ذذذذذذهكسك يف ت بذذذذ ذ ز سبذذذذذذكي يف حت ذذذذذذاا ز ىذذذذ ذ ب،
ثذذذذ ذ
رحت يذذذذ ذ
(TIMSS,
ر ج يذذذذت ز ز ذذذذ علذذذذا باكاذذذذك اسذذذذكنج ز ىذذذذ ب زملشذذذذك ا يف ز سبذذذذك ز
) 2007ربلذذذذذد عانذذذ ذ ز ىذذذ ذ ب ( )12111يف ز بذذذ ذ ادي رز ذذذذذا ر ذذذذذنفكفا ة رعلذذذذذا تجكبذذذذذك
سذذذ ذ ي س ز ذذذذذهت رعذذذ ذ دهت ( )122يف ز ذذذذذا ر( )111يف ذذذذذنفكفا ة ر( )112يف ز بذذذ ذ ادي ،
ربانذذذذت اسذذذذكنج ز ز ذذ ذ ن زملذذ ذ ز ص يف ز ذذ ذ ر ذز ز سح ذذذذاا زمل ت ذذذذل ذذ ذ حجمذذذذك ر ف ذذذذا
جتهاذذذدز ،رسنك ذذذذح ز س لامذذذذس ف ذذذا سذذذ زملذذذ ز ص يف ز ذذذ ر ذز ز سح ذذذذاا زملذذذذن ل ربذذذ عت
ز بذذذذكر رسشذذذذك سهت بكلاشذذذذذى  ،رط بهذذذذك ثذذذذ زجسهذذذذذكدز ،ر ن سذذذذ ي زملذذذذ ز ص يق ذذذذذان
ر سذذ ذك طذذذذا سىذذذذاي ز س لذذذذات ،ر ن ذذذذاى ت بذذ ذ ا ذذذذس م ز سح ذذذذاا يف ز لذذذذام بذذذذا طذذ ذ ب
ز ذذذ ر ذز ز سح ذذذذاا زمل ت ذذذذل ربذذذذا ز ىذذذ ب يف ز ذذذ ر ذز ز سح ذذذذاا زملذذذذن ل هذذذذا (تذذذذاف
جهذذذدة حك ذ ذ ل ذذذس تبذذذس م لس لذذذات ،ردعذذذت ز بذذذكر إلوذذذكزز ) ،ر رصذذذت ز ز ذ ذ ب ذ ذ د سذ ذ
ز ساجاهذذذذك لمؤ بذذذذك ز س لاماذذذ رملذذذ ي زمل ذذذ ر لم لذذذذت ر ذذذ ة فذذذذل سبذذذذساى حت ذذذذاا
ز ىلبذ ذ ز بذ ذ اديا يف ز يك ذذذاك رز لذذذام ،رز ححذذذت ز بكحثذ ذ تجذ ذ زر د ز ذ ذ حتلالاذ ذ سقك اذ ذ
با زملنهج ز اطر ل لام رزملنهج زملق يف ز سبك ز ).(TIMSS
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التعليق على الدراسات السابقة:
هذذ ذ فت د ز ذذذذك ز ذذذذا زلر تو تقذذذذايت حمسذذذذاى سقذذ ذ ز ز لذذذذام يف ذذذذار س ذذذذكهات س انذذ ذ
سثذذذذذا د ز ذذذذذ سبك ذذذذذ زملذذذذذ (1991م) رد ز ذذذذذ عبذذذذذ ه رفذذذذذادة (1991م) ،رد ز ذذذذذ ز فنذذذذذكم
(222م) ،رد ز ذذ ذ ز بذذذذكيح رهذذذذكاس (2229م) ،رب ذذذذهك ز ذذ ذ ذذذذام حمسذذذذاى سقذذ ذ ز ز لذذذذام
يف ذذذذار ب ذذذذل زمل ذذذذكي ز كملاذذ ذ سثذذذذا د ز ذذ ذ بذذذذا ج ذذ ذ رل ذذ ذ ي (2221م) ،رد ز ذذ ذ زمذذ ذ
(2222م) ،رد ز ذذذذذذ ذ ز شذذذذذذذذكيل رز قاذذذذذذذذا (2221م) ،ر ذذذذذذذذجل ك د ز ذذذذذذ ذ ز شذذذذذذذذكيل روذذذذذذذذانكن
(2221م) ،رد ز ذذ ذ وذذذذحا (2221م) ،رد ز ذذذذ فقاهذذذذس (1129هذذذذذ) ،رد ز ذذذذ وذذذذاى صذذذذك
ر انذذذذذك صذذذذذباح (2212م) ،رهنذذذذذكر د ز ذذذذذك زعسمذذذ ذ علذذذذذا سذذذ ذ ز ا س انذذذ ذ سقذذذذذايت حمسذذذذذاى
سقذذذ ذ ز ز لذذذذذام رسنهذذذذذك د ز ذذذ ذ ز ذذذذذبابكن (1119هذذذذذذ) ،رد ز ذذذ ذ مذذذ ذ (2221م) ،رب ذذذذذل
ز ز ذذذذذك ذذذذذام حمسذذذذذاى سقذذذذ ز ز لذذذذذام بشذذذذ ا عذذذذذكم رسنهذذذذذك د ز ذذذذ ز وذذذذذا (1991م)،
رد ز ذذذذ ذ زحل امذذذذذذس رطك ذذذذ ذ (2223م) ،رد ز ذذذذ ذ زحلذذذذ ذ زبس رز فذذذذذذكعس (2222م) ،رب ذذذذذذل
ز ز ذذذك زعسمذ ذ يف تقذذذايت حمسذذذاى سقذ ذ ز ز لذذذام يف ذذذار سسىلبذذذك حمذ ذ دة سثذذذا د ز ذ ذ
ح امذذذذذذس (2221م) رد ز ذذذذذذ تميذذذذذذكن وذذذذذذحكدة (2229م) ،رتس ذذذذذذغ ز ز ذذذذذذ زحلك اذذذذذذ هذذذذذذجله
ز ز ذذذك يف تقذذذايت حمسذذذاى سقذ ذ ز ز لذذذام ،رحتسلذ ذ عنهذذذك بأاهذذذك حذ ذ د سسىلبذذذك د ز ذ ذ
ز ساجهك ز ر ا م كي سقايت سق ز ز لام زملىا ة.
ز -ذذذذذس ست د ز ذذذذذك تقذذذذذايت حمسذذذذذاى سقذذذ ذ ز ز لذذذذذام زملذذذذذنهج ز اصذذذ ذ س ز سحلالذذذذذس ،حاذذذ ذ
عمذذذذذذ تو عمذذذذذذذا بىك ذذذذذ ذ حتلاذذذذذذذا ز سذذذذذذذاى عذذذذذ ذ ز د ز ذذذذذذ ز وذذذذذذذا (1991م) ،رد ز ذذذذذ ذ
زحل امذذذذذذس رطك ذذذذ ذ (2223م) ،رد ز ذذذذ ذ وذذذذذذاى وذذذذذذكها (2223م) ،رد ز ذذذذ ذ بذذذذذذا ج ذذذذ ذ
رل ذذذذذذذ ي (2221م) ،رد ز ذذذذذذ ذ فسحاذذذذذذ ذ ز لا ذذذذذذذذا (2221م) ،رد ز ذذذذذذ ذ زحلذذذذذذ ذ زبس رز فذذذذذذذذكعس
(2222م) ،رد ز ذذذذ ذ فقاهذذذذذذس (1129هذذذذذذذ) ،رد ز ذذذذ ذ ز بذذذذذذكيح رهذذذذذذكاس (2229م) اذذذذذذل هذذذذذذجله
ز ز ذذذك ز ذذذس ست زا ذذذسبكا سقذذذايت حمسذذذاى سقذ ذ ز ز لذذذام سذ ذ رجهذ ذ اظذ ذ زمل لمذذذا ر
ز ىذذ ذ ب ر زملشذذ ذ فا ر ذذذذا هت مذذذذك يف د ز ذذ ذ ز وذذذذا (1991م)،رهذذذذس ا ذذذذا زملنهجاذذ ذ
ز ز س ست يف ز ز زحلك ا حا ب ز س م زملنهج ز اص س ز سحلالس.
 شذذذ ت اسذذذكنج ز ز ذذذذك ز بذذذكبق ز ذذذ ب ز س ز ذذذهك يف ز ذذذا زلر عذذذ عذذذ م س نمذذذذذذذكنع
حمسذذذذاى سقذذ ذ ز ز لذذذذام يف زمل حلذذ ذ زابس زناذذ ذ سذذ ذ حاذذ ذ ز ذذذذت ،رسذذذذ حاذذ ذ
ذذذذ ن ي ذذذذذان
ز س لذذذذذات ،رعذذذذ م س زعكتذذذذذح لم ذذذذذكي ز كملاذذذذ ر لم ذذذذذكهات رزملسىلبذذذذذك ز ذذذذ
علاهذذذذذذذك حمسذذذذذذذاى سقذذذذذذ ز ز لذذذذذذذام ،ر ذذذذذذ يف زاهسمذذذذذذذكم اكاذذذذذذ زملهذذذذذذذك ز رز س ذذذذذذذنا
رزا سق ذذذذذكر ،رسذذذ ذ تلذذذذذك ز ز ذذذذذك د ز ذذذ ذ فذذذذذكيدة (1991م) ،رد ز ذذذ ذ ز وذذذذذا (1991م)
رد ز ذذ ذ ز فنذذذذكم (2222م) ،رد ز ذذ ذ بذذذذا ج ذذ ذ رل ذذ ذ ي (2221م) ،رد ز ذذ ذ ز شذذذذكيل رز قاذذذذا
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(2221م) ،رد ز

تميكن وحكدة (2229م) ،رد ز

واى صك

ر انك صباح (2212م).

سذذذذك د ز ذذذذك ز ذذذذذا ز ثذذذذكاس فسناعذذذذذت هذذذذ زفهك ،فمنهذذذذذك ز ذذذذجل هذذذذ م تو تقذذذذايت حمسذذذذذاىسقذذذ ذ ز ز لذذذذذام يف ذذذذذار سسىلبذذذذذك د ز ذذذ ذ ز ساجهذذذذذك ز ر اذذذ ذ ل يك ذذذذذاك رز لذذذذذام
 ،(Mullis&Martin,رد ز ذذذذذ
) (TIMSSرسنهذذذذذذك د ز ذذذذذ سذذذذذذا اا رسذذذذذذك ت )2000
حبذذذذذذذكن (2221م) ،رد ز ذذذذذ ذ عب ز بذذذذذ ذ م رل ذذذذذ ذ ي (2221م) ،رد ز ذذذذذ ذ ز جذذذذذذذك (2229م)
رد ز ذذذ ذ زمهذذذذذا رزة رصذذذذذس (2212م) ،رد ز ذذذ ذ ز ده زاذذذذذس (2212م) ،رتس ذذذذذغ ز ز ذذذ ذ
زحلك اذذذ ذ سذذذذذل تلذذذذذك ز ز ذذذ ذ يف زالذذذ ذ م ،رد ز ذذذذذك ز ذذذ ذ ى هذذذ ذ فت تو سقك اذذذ ذ ز سح ذذذذذاا
يف د ز ذ ذ ز ساجهذذذك ز ر اذ ذ ل يك ذذذاك رز لذذذام
ز ز ذذذس بذذذا ب ذذذل ز ذ ذ ر زملشذذذك
)(TIMSSمل فذذذ ذ ذذذذذبكب تذذذ ذ اس ز سح ذذذذذاا يف اسذذذذذكنج زا سبذذذذذك  ،سثذذذذذا :د ز ذذذ ذ زساديذذذذذد
( ،) Ramirez,2004رد ز ذذذذذذذذ ذ رزاذذذذذذذذذذج ( ،)Wang ،2008رد ز ذذذذذذذذ ذ وذذذذذذذذذذا رتاذذذذذذذذذذنج
( ،)chih&ting ،2009رد ز ذذذذذذ ذ بك قاذذذذذذذذح (2229م) ،رهذذذذذذ ذ فت ب ذذذذذذذذل ز ز ذذذذذذذذك تو
ذ ذ ز سح ذذذاا رزل ذ ذ ى س ت ذ ذ ز سح ذذذاا يف اسذذذكنج ز سبذذذك ز ذذذسما
زملقك اذ ذ بذذذا ز ذ ذ ر سن
بنذذذذذكر علذذذذذا ز ازسذذذذذا زل ذذذ ذ ي رزمل ذذذذذا رز ش ذذذذذا  ،رسنهذذذذذك :د ز ذذذ ذ بثانذذذذذح بذذذذذا عذذذذذاش
(2221م) ،فكطمذذ ذ ج ذذ ذ (2212م) ،رد ز ذذ ذ حنذذذذكن ز فكسذذ ذ (2212م) ،سذذذذك د ز ذذ ذ يذذ ذ يند
) (Aydeniz,2007فقذذذ هذذذ فت تو س فذذذ ز ازسذذذذا ز ذذذ ت اذذذذغ تصذذذ ة ز سقذذذذايت يف سذذذذكدة
ز لذذذذام رفذذذذغ سسىلبذذذذك د ز ذذ ذ ز ساجهذذذذك ز ر اذذ ذ ل يك ذذذذاك رز لذذذذام ) ،(TIMSSمذذذذك
هذذذذ فت د ز ذذذذ هذذذذذكرص ) (House,2006تو ز س ذذذذ م علذذذذذا ثذذذذ ط يقذذذذ ز سذذذذ يا علذذذذذا
زإلوكز يف ز سبك ) (TIMSSيف سكدة ز لام.
زعسمذذذ ذ ز ذذذذذث سذذذ ذ ز ز ذذذذذك ز ذذذ ذ تنكر ذذذذذت د ز ذذذ ذ ز ساجهذذذذذك ز ر اذذذ ذ ل يك ذذذذذاك
رز لذذذذذام ) (TIMSSعلذذذذذا كعذذذ ذ ة ز باكاذذذذذك ل ز ذذذ ذ ز ر اذذذ ذ ) ،(TIMSSرز ذذذذذس سسهك
لمقك اذذذ ذ بذذذذذا ز ازسذذذذذا زل ذذذ ذ ي رزمل ذذذذذا رز ذذذذذكدز ز ز ذذذذذا رزة ذذذذذكنع ز ش ذذذذذا
لىذذذذذ ب ،ر ذذذذذذجل ك لمقك اذذذذذ بذذذذذذا ل زر زمل لمذذذذذذا رسذذذذذ زر زملذذذذذ ز ص ،رذ ذذذذذذك لاصذذذذذذا تو
(Mary,
 ،مذذذك يف د ز ذذ سذذذك
ذذذبكب ز س ذذذكر بذذذا سبذذذسايك طذذ ب ز ذذ ر زملشذذذك
) ،2002رد ز ذذ ذ زساديذذذذد ( ) 2004, Ramirezرد ز ذذ ذ بثانذذذذح بذذذذا عذذذذاش (2221م)،
رد ز ذذذذذذ رزاذذذذذذذج (2221م ،)Wang ،رد ز ذذذذذذ فكطمذذذذذذ ج ذذذذذذ (2212م) ،رد ز ذذذذذذ حنذذذذذذذكن
ز فكسذذذ ذ (2212م) ،ر ذذذ ذ ز ذذذذذس ست د ز ذذذ ذ بك قاذذذذذح (2229م) كعذذذ ذ ة ز باكاذذذذذك ل ز ذذذ ذ
ز ر ا ) (TIMSSسقايت سنهج ز لام لم حل زابس زنا .
هنذذذذكر د ز ذذذذك زعسمذذذ علذذذذا سسىلبذذذذك د ز ذذذ ز ساجهذذذذك ز ر اذذذ ل يك ذذذذاك رز لذذذذام يف
تقذذذذذايت حمسذذذذذاى سقذذذ ذ ز ز لذذذذذام ،رسنهذذذذذك :د ز ذذذ ذ حبذذذذذكن (2221م) ،رد ز ذذذ ذ عب ز بذذذ ذ م
رل ذذذذ ذ ي (2221م) ،رد ز ذذذذ ذ ز جذذذذذذك (2229م) رد ز ذذذذ ذ زمهذذذذذذا رزة رصذذذذذذس (2212م)،
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رد ز ذذذ ذ ز ده زاذذذذذس (2212م) ،رتنكر ذذذذذت هذذذذذجله ز ز ذذذذذك زمل حلذذذ ذ زملسا ذذذذذى عذذذ ذ ز د ز ذذذذذ
حبذذذكن (2221م) فقذ ذ مشلذذذت ز ذ ذ ام ز لاذذذك سذ ذ زمل حلذ ذ زابس زناذ ذ  ،ربهذذذجلز يظهذ ذ نذذذك عذ ذ م
رجذذذذاد د ز ذذذ حملاذذ ذ ر ع باذذذ تنكر ذذذذت تقذذذذايت حمسذذذذاى سقذذذ ز ز لذذذذام ل ذذذ ام ز ذذ ذ ااك
سذذذذ زمل حلذذذذ زابس زناذذذذ يف ذذذذار سسىلبذذذذك د ز ذذذذ ز ساجهذذذذك ز ر اذذذذ ل يك ذذذذاك رز لذذذذام
( )TIMSSعلذذذذا حذذ ذ علذذذذت ز بكحذذ ذ  ،رهذذذذجلز يؤ ذذ ذ علذذذذا زا ذذ ذ زد هذذذذجله ز ز ذذ ذ بذذذذك س
الجلز زملا ا .
 هذذ ذ اسذذذذكنج ز ز ذذذذك ز بذذذذكبق ن هنذذذذكر ذذذذا ز يف حتقاذذذذغ حمسذذذذاى سقذذ ذ ز ز لذذذذاملم حلذذذ ذ زملسا ذذذذذى ر ل ذذذ ذ ام ز لاذذذذذك يف زمل حلذذذ ذ زابس زناذذذ ذ ملسىلبذذذذذك د ز ذذذ ذ ز ساجهذذذذذك
ز ر اذذذذذذ ل يك ذذذذذذذاك رز لذذذذذذذام ( )TIMSSمذذذذذذذك يف د ز ذذذذذذ حبذذذذذذذكن (2221م) ،رد ز ذذذذذذ
عب ز بذذذ ذ م رل ذذذ ذ ي (2221م) ،رد ز ذذذ ذ ز جذذذذذك (2229م) رد ز ذذذ ذ زمهذذذذذا رزة رصذذذذذس
(2212م) ،رد ز ز ده زاس (2212م).
رصذذذت س ظذذذت ز ز ذذذك ب ذ ذ ر ة تصذ ذ ة حمسذذذاى سقذ ذ ز ز لذذذام رتىذذذاي ه ةذذذك يس ذذذغ سذذذلزمل ذذذذكي ز كملاذذذ رزملسىلبذذذذك رزملبذذذذسح ثك زمل كصذذذ ة ،رت ذذذذمانهك ملسىلبذذذذك د ز ذذذ ز ساجهذذذذك
ز ر اذذ ذ ل يك ذذذذاك رز لذذذذام ( ،)TIMSSرتىذذذذاي بذذ ذ زسج تعذذ ذ زد رتذذ ذ ي س لمذذذذس ز لذذذذام،
ت ذذذذذكف تو زاهسمذذذذذكم بىذذذذ و ز سذذذذ يا رز ا ذذذذذكنا ز س لاماذذذذ رزإلاحاذذذذذت رزاهسمذذذذذكم بك ازسذذذذذا
زمل ا رزل ي رزة كنع ز ش ا لىك س جا ز س ةبساى ت لات ز لام.
ر ذذذ ذ ز ذذذذذس كد ز بكحذذذ ذ سذذذ ذ ز ز ذذذذذك ز بذذذذذكبق يف سكبذذذ ذ زإلطذذذذذك ز نظذذذ ذ ل ز ذذذ ذ
زحلك اذذذ ذ رعلذذذذذا زا ذذذذذع يف زملبحذذذ ذ زار زملس لذذذذذغ ب ز ذذذ ذ ز ساجهذذذذذك ز ر اذذذ ذ ل يك ذذذذذاك
رز لذذذذام(،)TIMSSريف بنذذذذكر درز ز ز ذذ ذ زملسمثلذذ ذ يف كنمذذ ذ سسىلبذذذذك د ز ذذ ذ ز ساجهذذذذك
ز ر اذذذ ذ ل يك ذذذذذاك رز لذذذذذام ،ربىك ذذذ ذ ز سحلاذذذذذا زملبذذذذذس س يف حتلاذذذذذا حمسذذذذذاى سقذذذ ذ ز
ز لذذذذذام زملىذذذذذا ة يف ز ز ذذذ ذ زحلك اذذذ ذ ،ريف ط يقذذذ ذ حتلاذذذذذا حمسذذذذذاى سذذذ ذ ز لذذذذذام زملىذذذذذا ة
اسذذذذذذذكنج ز ز ذذذذذ ذ رسنك شذذذذذذذسهك
،رحت يذذذذذ ذ زل ذذذذذذذك ا زإلح ذذذذذذذكنا زملنك ذذذذذذذب ،ريف عذذذذذ ذ
رت ب هك.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
املقدمة:
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،سيدنا حممد عليه
أفضل الصالة وأمت التسليم ،وعلى آله وصحبه أمجعني ..وبعد:
إن املتغريات املتسارعة وتراكم املعرفة العلمية والتطورات يف شتى جماالت احلياة وسعي الدول
للتكيف معها ألقى بظالله على العلوم الطبيعية وتطبيقاتها مما جعلها من ضروريات احلياة
املعاصرة ،فالدولة اليت متتلك مقاليد العلم والتكنولوجيا هي بال شك الدولة األقوى.
يرى سليم (0222م ،ص )1أنه من الطبيعي أن تتغري النظرة حنو تعليم العلوم ،وتبسيط نشر العلم
حبيث نعمل على تربية أبنائنا لكي يكونوا على مستوى التطور احلاصل من حوهلم ،ويتكيفوا
مع مستجداته ،ويصبحوا قادرين على حتمل مسئولية تطوير جمتمعهم وتقدمه ،ويكونوا قادرين
على مواجهة املشكالت اليت قد تواجههم يف بيئتهم باألسلوب والطريقة اليت تناسب عصر
االخرتاعات العديدة اليت ال بد من استخدامها وتفهُّمها وتوفري وسائل األمان يف تناوهلم هلا؛ لكي
تصبح أدوات نافعة تفيدهم وختدمهم وال تدمرهم.
وحتظى مناهج العلوم بأهمية خاصة؛ إذ يقع عليها العبء األكرب يف حتقيق األهداف الرتبوية اليت
من ضمنها :إكساب املتعلم الثقافة العلمية ،وربطه بالعامل الذي يعيشه وبواقع بيئته ،وحبياته
اليومية واهتماماته؛ ليشعر بقيمة ما يتعلمه ،ويوكد اجلهوري واخلروصي (0212م ،ص )161أن
الكتاب املدرسي حيتل مكانة رئيسية يف العملية التعليمية ملا له من أثر واضح وفعّال فيها،
حيث ال غنى للمعلم واملتعلم عنه؛ ألنه يعدّ ركيزة أساسية للمنهج الشامل ،وهو يشكل حلقة
الوصل بني املادة التعليمية واملتعلم ،كما يعدّ اإلطار التنظيمي للمحتوى العلمي يف املنهج املقرر؛
حيث يوفر أعلى مستوى من اخلربات التعلُّمية والتعليمية املوجَّهة لتحقيق األهداف املنشودة؛ لذا
ينبغي أن يصمم بعناية تامة من حيث :اختيار مكوناته ،وتنظيم خرباته التعليمية وإنتاجه شكالً
-2 -

ومضموناً مبا يتالءم مع األسس املعرفية والنفسية والفنية والتقنية واملعلوماتية؛ ليكون أداة
تعليمية فعالة تيسر على الطلبة عملية التعلم.
من هنا تكون احلاجة مُ لحة إىل تطوير تعليم العلوم يف دول العامل عامة ويف الدول النامية على
وجه اخلصوص للحاق بركب الدول املتقدمة؛ لذلك قامت العديد من املنظمات واهليئات الدولية
واحمللية مبجهودات وأحباث عديدة لتطوير تعليم العلوم وخباصة على مستوى التعليم العام،
وكانت هذه اجملهودات موجهة بالدرجة األوىل لتقليل الفجوة اليت تنشأ بني التقدم العلمي وتعليم
العلوم يف املدارس ،وهذه الدراسات العلمية تقدم لنا السبل العلمية املنظمة اليت يتحتم علينا
االستفادة منها إذا أردنا تطوير تعليم العلوم لدينا والوصول إىل مصاف الدول املتقدمة ،ومن هذه
الدراسات دراسة االجتاهات الدولية للرياضيات والعلوم )Trends of the International
 )Mathematics and Science Studiesوختتصر بكلمة تيمس) ،(TIMSSواليت
تهدف إىل تقييم مستوى حتصيل الطلبة يف هاتني املادتني بصورة منتظمة كل أربع سنوات منذ
عام  ،1991مما جعلها الدراسة األكرب واألوسع تغطية على املستوى العاملي ،وال يقتصر دور هذه
الدراسة على قياس مستويات األداء واجتاهات التغيري فيه ،فهي تسهم يف مساعدة الدول
املشاركة على إجراء اإلصالحات الرتبوية الالزمة املبنية على تقييم يتسم باملوضوعية والشمول.
ويذكر فقيهي (0229م،ص )1أنه مت تطبيق الدراسة األوىل من « »TIMSSيف عام
1991مبشاركة دولة عربية واحدة هي الكويت ،ويف عام  1999مت تنفيذ الدراسة مبشاركة
ثالث دول عربية هي :األردن ،وتونس ،واملغرب ،ويف عام 0222مت تنفيذ الدراسة للمرة الثالثة
مبشاركة عشر دول عربية؛ حيث كانت املشاركة األوىل للمملكة العربية السعودية ،ويف عام
 0221بدأ تنفيذ الدراسة الدولية الرابعة « ،»TIMSS 2007مبشاركة أكثر من  62دولة
منها اململكة العربية السعودية.
لقد أبرزت تلك الدراسة ضرورة تقويم حمتوى مناهج العلوم يف اململكة العربية السعودية
باستخدام املعايري العاملية وتطوير املناهج يف ضوئها؛ حيث تعد هذه املعايري حمكات أساسية
لضمان اجلودة يف العملية التعليمية لتعليم العلوم ،ويرى الطناوي (0221م ،ص )11ان املعايري
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العاملية تقدم التقويم احلقيقي جلودة ما يعرفه الطالب وما يكون قادرا على أدائه ،وجودة برامج
العلوم وتعليمها ،وجودة املقررات الدراسية وحمتواها.
ويذكر الشايع (0229م،ص )2أن اململكة العربية السعودية وهي تتطلع إىل تأسيس جمتمع
معريف منافس عامليًا ،تدرك أهمية تطوير التعليم؛ ألنه عصب التطوير وأساسه ،فهو ينصب يف
التنمية البشرية واستثمار العقول املنتجة للمعرفة ،ولعل وثيقة «آراء امللك عبداهلل لتطوير التعليم
يف دول اخلليج» ،واليت أعلنها حفظه اهلل عندما كان وليًّا للعهد ،واليت ركزت بشكل أساسي
على إصالح تعليم العلوم والرياضيات باإلضافة للتوسع يف التعليم اإللكرتوني  -ألكربُ داللة
على وعي القيادة بأهمية هذا اجملال ،الذي هو منطلق التقدم التقين والعلمي واحلضاري ،وما
«مشروع امللك عبداهلل لتطوير التعليم العام» و«مشروع تطوير مناهج الرياضيات والعلوم» إال دليلٌ
على الرغبة الصادقة حنو التطوير الذي يأمل أن يراه كل مسئول ومواطن على حد سواء واقعًا
نعيشه يف مدارسنا وجمتمعنا سعيًا لبناء جمتمع مثقفٍ علميًّا قادرٍ على إنتاج املعرفة واستثمارها.
كما أكد املؤمتر العام احلادي والعشرين ملمقررات الرتبية العربي لدول اخلليج ،والذي يتكون
من أصحاب السمو واملعالي وزراء الرتبية والتعليم بالدول األعضاء باملمقررات ،والذي اختتم
أعماله يوم األربعاء  9حمرم  1320هـ املوافق  11ديسمرب 0212م ،على ضرورة االهتمام بدراسة
التوجهات الدولية للعلوم والرياضيات ( (TIMSSوإعداد تقرير مفصل عن أعمال اللجنة
املشـرفة عليها من حيث األهداف واالختصاصات وخطط العمل والنتائج املتحققة واملتوقعة.
وقد أوصت العديد من الدراسات العربية واألجنبية بأن تشتمل املناهج على متطلبات دراسة
التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم « »TIMSSوأن يتم تقويم حمتواها وفقاً ملعايري هذه
الدراسة ،ومنها :دراسة رامرييز ( ،)Ramirez،2004ودراسة عبدالسالم وآخرون (،)0221
ودراسة وانج ( )Wang،2008ودراسة العرجا (0229م) ودراسة شية وتينج (chih ،2009
 )&tingودراسة اجلهوري واخلروصي (0212م)،ودراسة الزهراني(0212م).
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ويف حلقة النقاش عن التمس ( 0229م ( بعنوان :االختبارات الدولية يف العلوم والرياضيات  /متس
 /إىل أين نتجه؟ اليت نظمها مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات (أفكر)
جبامعة امللك سعود  -تبني من خالل الدراسات مثل دراسات التمس  TIMSSالضعف الكبري
يف مستوى أداء طالبنا وطالباتنا يف مادتي العلوم والرياضيات؛ ولذلك فقد حظي املوضوع يف
اجتماع قادة العمل الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم الذي عقد يف مكة املكرمة عام(0229م)
باهتمام كبري ،و مت الرتكيز بشكل كبري على مشروع العلوم والرياضيات وأهميته يف رفع
مستوى التحصيل لدى طالبنا وطالباتنا ،معبِّرين عن األمل أن حيقق ذلك فائدة كبرية للوطن.
وهذه احللقة جاءت تلبيةً حلاجة ملحة لالستفادة من نتائج املشاركات السابقة للمملكة،
وخاصةمع ظهور نتائج الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات ) (TIMSSلعام 0221م اليت أكدت
نتائج ذات الدراسة يف عام0222م على تدني مستوى حتصيل طالبنا مقارنة مع املتوسطات
العاملية.
من أبرز توصيات احللقة :التوسع يف الدراسات النوعية والكميّة للبيانات اليت توفرها
) ،)TIMSSوالتأكيد على أهمية إعداد املعلم وتدريبه ،وأيضًا تبنّي معايري للعلوم
والرياضيات ،واالجتاه إىل التطوير الشامل للنظام التعليمي ككل ،وعلى مستوى العلوم
والرياضيات ،وليس االقتصار على جزئيات من النظام التعليمي.
علماً بأن مشروع تطوير العلوم والرياضيات قد عممت مقرراته على مدارس املرحلة االبتدائية
واملتوسطة ؛ لذلك كان الزاماً علينا كشركاء يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات أن نقوم بدور
فاعل من أجل معرفة درجة حتقيق مشروع تطوير العلوم للهدف الذي من أجله مت التطوير.
ومن خالل االطالع على تقارير الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم اليت أعدها برنامج األمم
املتحدة اإلمنائي ) United Nations Development Program (UNDPحول نتائج
الدول العربية املشاركة وترتيبها على املستوى الدولي نالحظ أن مشاركات اململكة يف
الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم « »TIMSSيف عامي 0222م و0221م ،ظهرت نتائجها
متدنية؛حيث احتلت املراتب ما قبل األخرية يف الرتتيب،ومل يتحسن الوضع بني املشاركتني .ففي
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العلوم كان ترتيب طالب اململكة يف ) (TIMSS 2003التاسع والثالثني من بني مخس
وأربعني دولة مشاركة ،ومبتوسط حتصيل مقداره ( ،)293أي أقل من املتوسط الدولي ( )313بـ
 16نقطة ،بينما كان ترتيبهم يف ) )TIMSS2007الرابع واألربعني من بني مثان وأربعني دولة
مشاركة ومبتوسط حتصيل مقداره ( )322والذي يعترب أيضاً أقل من املتوسط الدولي ( )122بـ
 19نقطة.
لذا ينبغي علينا االهتمام بنتائج هذه الدراسة؛ حيث إن هذه االختبارات العاملية املقننة توفر
بياناتها مادة خصبة للتحليل والتأمل لتلمس جوانب الضعف والقصور ،فتحليل نتائج هذه
املشاركات يعد مطلبًا وطنيًا ملحًّا.

مشكلة الدراسة:
من خالل ما ورد يف املقدمة تتضح املشكلة يف حصول طالب اململكة العربية السعودية على
مراكز متأخرة جدًّا يف نتائج اختبار دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ( (TIMSSيف
مادة العلوم اليت هي موضوع دراستنا احلالية ،وهذا جيعل من الضروري أن نبحث عن أسباب
هذا اإلخفاق كلًّا يف جماله ،ومن ثم تقديم احللول هلذه املشكلة؛ لذا ال بد من تتبع تلك
األسباب والكشف عنها ،وباعتقاد الباحث أن من تلك األسباب حمتوى مقررات مادة العلوم
للمرحلة االبتدائية ،واليت تعترب من أهم مراحل التعليم العام اليت تضع لدى الطالب لبنات العلم
األساسية يف بداية حياته ،األمر الذي دفع الباحث إىل حماولة املساهمة يف معاجلة هذه
املشكلة ،وذلك من خالل تقويم حمتوى هذه املقررات يف ضوء متطلبات دراسة التوجهات الدولية
للرياضيات والعلوم ( ،(TIMSSواليت تعترب من املؤشرات الدولية القوية اليت تعكس جودة
حمتوى هذه املقررات ،وتكشف عن مدى جودة التطوير الذي مت يف حمتوى مقررات العلوم
للمرحلة االبتدائية ،والذي كلف الدولة مبالغ طائلة ،وهل هو متماشٍ مع معايري دراسة التوجهات
الدولية للرياضيات والعلوم ( ،)TIMSSمما قد يرتقي مبستوى تعليم وتعلم العلوم يف اململكة
العربية السعودية بني دول العامل يف مسابقة الـ  TIMSSالقادمة وينعكس إجيابا على مستوى
تعلم الفرد وعلى اجملتمع ككل.
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أسئلة الدراسة:
1

ما متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ) (TIMSS,2011اليت ينبغي
مراعاتها يف موضوعات العلوم (علم األحياء ،علم الفيزياء ،علم األرض) مبقررات العلوم
املطورة باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية ؟

0

ما درجة
-

مراعاة متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم

) (TIMSS,2011يف موضوعات العلوم (علم األحياء ،علم الفيزياء ،علم األرض)
مبقررات العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية ؟
2

ما متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ) (TIMSS,2011اليت ينبغي
مراعاتها يف جمال العمليات املعرفية (املعرفة ،التطبيق ،التحليل واالستدالل) مبقررات
العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية ؟

3

ما درجة
-

مراعاة متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم

) (TIMSS,2011يف جمال العمليات املعرفية (املعرفة ،التطبيق ،التحليل واالستدالل)
مبقررات العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية ؟
1

ما متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ) (TIMSS,2011اليت ينبغي
مراعاتها يف جمال االستقصاء العلمي مبقررات العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية يف اململكة
العربية السعودية ؟

6

ما درجة
-

مراعاة متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم

) (TIMSS,2011يف جمال االستقصاء العلمي مبقررات العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية
يف اململكة العربية السعودية ؟
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أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إىل:
1

إعداد قائمة مبتطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم )(TIMSS,2011
اليت ينبغي مراعاتها يف موضوعات مقررات العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية يف اململكة
العربية السعودية.

0

معرفة درجة مراعاة مقررات العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية
السعودية ملوضوعات العلوم (علم األحياء ،علم الفيزياء ،علم األرض) وفقاً ملتطلبات دراسة
التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ).(TIMSS,2011

2

إعداد قائمة مبتطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم )(TIMSS,2011
اليت ينبغي مراعاتها يف جمال العمليات املعرفية (املعرفة ،التطبيق ،التحليل واالستدالل)
مبقررات العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية.

3

معرفة درجة مراعاة مقررات العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية
السعودية جملال العمليات املعرفية (املعرفة ،التطبيق ،التحليل واالستدالل) وفقاً ملتطلبات
دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ).(TIMSS,2011

1

إعداد قائمة مبتطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم )(TIMSS,2011
اليت ينبغي مراعاتها يف جمال االستقصاء العلمي مبقررات العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية
يف اململكة العربية السعودية.

6

معرفة درجة مراعاة مقررات العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية
السعودية جملال االست قصاء العلمي وفقاً ملتطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات
والعلوم ).(TIMSS,2011
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أهمية الدراسة:
تتضح أهمية الدراسة فيما يلي:
1

أنها تعد أول دراسة جترى على مقررات العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية يف اململكة
العربية السعودية اليت أصدرتها شركة ماجروهل العاملية بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم
ملعرفة درجة توافر متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم )(TIMSS,2011
فيها على حد علم الباحث.

0

أنه تعد استجابة حلركة إصالح مناهج العلوم من منظور دراسة التوجهات الدولية
للرياضيات والعلوم ).(TIMSS

2

أنها متد خمططي مناهج العلوم باملرحلة االبتدائية بقائمة متطلبات دراسة التوجهات
الدولية للرياضيات والعلوم ) (TIMSS,2011يف جماالت (علم األحياء ،علم الفيزياء ،علم
األرض) ،والعمليات املعرفية (املعرفة ،والتطبيق ،والتحليل واالستدالل)،وجمال االستقصاء
العلمي الالزم تضمينها مبحتوى مقررات العلوم باملرحلة االبتدائية.

3

أنها توجه أنظار القائمني على تنظيم املناهج إىل استخدام أسلوب االستقصاء العلمي
الذي تتبناه دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ) (TIMSS,2011يف تنظيم
حمتوى مقررات العلوم باملرحلة االبتدائية بالشكل الذي يساعد يف تنمية املهارات العقلية
والفنية لدى الطالب.

1

أنها قد تساعد طالب املرحلة االبتدائية يف احلصول على مراكز متقدمة يف املنافسات
القادمة يف اختبارات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ).(TIMSS

حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة على احلدود التالية:
إعداد قائمة مبتطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ) (TIMSS,2011اليت
ينبغي مراعاتها يف حمتوى مقررات العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية.
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حتليل حمتوى مقررات العلوم املطورة من الصف األول االبتدائي إىل الصف الرابع االبتدائي يف
اململكة العربية السعودية اليت أصدرتها شركة ماجروهل العاملية بالتعاون مع وزارة الرتبية
والتعليم ،واليت تُدرس يف العام الدراسي (1322 -1320هـ) وعددها  16كتابًا ،بواقع كتابَيْ
طالب وكتابَيْ نشاط لكل صف دراسي ،يف ضوء متطلبات دراسة التوجهات الدولية
للرياضيات والعلوم ).(TIMSS,2011

مصطلحات الدراسة:
 -1احملتوى (:)Content
يعرفه النجدي وآخرون (1302هـ ،ص ،)013بأنه" :تلك األفكار والرموز والبيانات واملفاهيم
واملبادئ والنظريات ".
وتعرّفه عايدة عبداحلميد ( ،0220ص )021بأنه "ميثل اجلزء من املنهج الدراسي الذي يتكون
من اخلربات املعرفية واملهارية والوجدانية اليت تقدمها املقررات الدراسية يف صورة مقررات
مدرسية تعدها املؤسسات الرتبوية للطالب املستهدفة من أجل دراستها".
ويقصد به يف هذه الدراسة كل ما حتتويه مقررات علوم املرحلة االبتدائية ابتداءً من الصف
األول االبتدائي إىل الصف الرابع االبتدائي من موضوعات ،ومفاهيم علميه وأفكار .

 -0تقويم احملتوى ( :)Content Evaluation
تعرّفه جنوى شاهني (0222م ،ص )319بأنه" :العملية اليت جتري على احملتوى املقرر بغرض
التعديل باحلذف أو اإلضافة أو التقديم أو التأخري يف موضوعات احملتوى (املقرر) مبا يتناسب مع
مستوى الطالب التعليمي والعقلي ومتغريات العصر وسياسة التعليم ".
ويعرّفه الباحث بأنه :عملية مجع بيانات ومعلومات بطريقة منظمة حول حمتوى مقررات العلوم
املطورة باملرحلة االبتدائية ابتداءً من الصف األول االبتدائي إىل الصف الرابع االبتدائي ،من أجل
التعرف على درجة تلبية حمتوى تلك املقررات ملتطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات
والعلوم ) (TIMSS,2011لتحديد جوانب القوة والضعف فيها.
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 -2مقررات العلوم املطورة (:)Science courses developers
هي مقررات العلوم اليت أصدرتها شركة ماجروهل العاملية بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم
وعممت على مجيع مدارس املرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية ابتداءً من العام
الدراسي 1321 -1322هـ.

 -3دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم:
)( Trends of the International Mathematics and Science Studies

عرفها عبدالسالم وآخرون (0221م) بأنها" :مشروع عاملي صُمّم ملقارنة تعليم وتعلم العلوم
والرياضيات يف مدارس التعليم األساسي واملدارس الثانوية حول العامل من أجل إمكانية تعلم
الدول بعضها من بعض لكثري من املمارسات التعليمية ،وتطوير مناهج العلوم والرياضيات
لتحقيق مستوى إجناز مرتفع" ص.111
ويتفق الباحث مع عبدالسالم وآخرون (0221م) يف تعريفهم لدراسة السابق التوجهات الدولية
للرياضيات والعلوم.

 -1متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم (:)TIMSS,2011
من خالل االطالع على األطر النظرية لدراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم
) )TIMSS,2011فإن املتطلبات عبارة عن البنية املعرفية األساسية الواجب توفرها يف حمتوى
مناهج العلوم لصفوف املرحلة االبتدائية ،وتقسم املتطلبات إىل ثالثة أقسام كما يلي:
أ

متطلبات جمال املوضوعات ،وتشمل يف هذه الدراسة جماالت علوم احلياة ،والعلومالفيزيائية وعلوم األرض.

ب

متطلبات جمال العمليات املعرفية ،وتشمل يف هذه الدراسة جماالت املعرفة ،والتطبيق،
والتحليل واالستدالل.

ج -متطلبات جمال االستقصاء العلمي ،وذلك بقيام الطالب بالبحث عن حل املشكالت اليت
تواجههم بوصف األشياء واألحداث ،ووضع التساؤالت ،وبناء التوضيحات ،وربط األفكار
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بعضها ببعض ،وحتديد مقرتحاتهم ،ويتم ذلك من خالل ما يتضمنه حمتوى مقررات املرحلة
االبتدائية.

- 12 -

الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
ال :اإلطار النظري
او ً
ثانياً:الدراسات السابقة
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اوالً:اإلطار النظري:
متهيد
تناول الباحث يف اإلطار النظري للدراسة التعريف بدراسة التوجهات الدولية للرياضيات
والعلوم

()TIMSS

من

حيث

مفهومها

,وتارخيها

,وأهدافها

,وأهميتها,ونظام

متويلها,وإدارتها,ومعايري اجنازها,ومنوج املنهج للدراسة,وجماالتها,واخلطوات العامة إلجرائها
,وأدواتها,وإيراد بعض التوجيهات حول أسئلة الدراسة ,والعملية التطويرية اليت متت على األطر
النظرية لدراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم (,)TIMSS 2011وعرض مستويات
األداء للدول املشاركة يف الدراسة خالل الدورتني()TIMSS 2003و), (TIMSS 2007مع
التفصيل يف مستويات األداء للمملكة العربية السعودية ,ثم ينتقل الباحث إىل عرض ألهم
املشاريع والربامج العاملية لتطوير تعليم العلوم باملرحلة االبتدائية ,ويف نهاية اإلطار النظري يتناول
الباحث املفاهيم املتصلة مبحتوى منهج العلوم وإجراءات اختياره ,ودواعي تطويره ,ومكوناته,
ومعايري اختياره ,وكيفية اختيار مناهج العلوم يف املرحلة االبتدائية ,وكذلك مداخل ومناذج
تنظيم حمتوى منهج العلوم ,ثم عرض نبذة تارخيية عن تطوير مناهج العلوم باملرحلة االبتدائية يف
اململكة العربية السعودية وصو ًال إىل مشروع تطوير العلوم والرياضيات القائم حالياً.
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املبحث األول :دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم((TIMSS
))Trends of the International Mathematics and Science Studies
مفهوم دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم(:(TIMSS
تنفرد مواد العلوم والرياضيات بشكل خاص عن غريها من املواد باهتمام كبري يف وقتنا احلالي
نظر ملساهمتها يف الرقي التقين والعلمي يف اجملتمع لذلك جاءت الدراسات املختلفة موصية
باالهتمام بها.
ومن الدراسات اليت تهتم بهاتني املادتني دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ()TIMSS
وهي دراسة دولية تقوم على اختبار طالب الدول املشاركة يف حمتوى معني ومستويات خمتلفة.
(املزيدي ,0202 ,ص)0
أن كلمة ( )TIMSSهي اختصار لـ ( Trendsof the International Mathematics
 )and Science Studiesوتعــين دراســة التوجهــات الدوليــة للرياضــيات والعلــوم وتهــتم
دراســـة( (TIMSS,2011بتقيـــيم لصـــيل الطـــالب يف الرياضـــيات والعلـــوم يف الصـــف الرابـــع
والثــامن إىل جانــط معطيــات التحصــيل ويــتم فيهــا أي ــاً مجــع خلفيــة واســعة حــول تــوفر مــوارد
املدرسة ,وجودة مناهج التعليم والتدريس كما تزود دراسته التوجهات الدولية للرياضيات والعلـوم
( )TIMSSالـــدول املشـــاركة بفرصـــة غـــري مســـبوقة لقيـــا
الرياضــــــــــــيات والعلــــــــــــوم مــــــــــــع معلومــــــــــــات

التقـــدم يف التحصـــيل التعليمـــي يف

ريبيــــــــــــة حــــــــــــول ســــــــــــياقات التــــــــــــدريس

(mullis&others,2009,p:2(.
وهي دراسة عاملية تهدف إىل الرتكيز على السياسات والنظم التعليمية ودراسة فعالية املناهج
املطبقة وطرق تدريسها ,والتطبيق العملي هلا وتقييم التحصيل وتوفري املعلومات لتحسني تعليم
وتعلم العلوم والرياضيات وتتم هذه الدراسة لت إشراف املنظمة الدولية لتقييم التحصيل
الرتبوي (International))IEA

Association For Evaluation Of

)Educational Achievementومقرها أمسرتدام بهولندا.ويتم تنفيذ دراسة ()TIMSS
كل أربع سنوات يف مادتي الرياضيات والعلوم ( .الشمراني  ,0342,ص)8
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وتهتم املنظمة الدولية لتقييم التحصيل الرتبوي ( )IEAمنذ تأسيسها عام 0191م بقيا

أداء

الطالب ومجع املعلومات جلعل تعلم الطالب للرياضيات والعلوم أكثر سهولة ويسراً ,وتقوم
اجلمعية بإجراء الدراسة كل أربع سنوات حيث قامت بتنفيذ أول دراسة مبسمى ( )TIMSSيف
عام 0119م وتكرر إجراؤها بعد ذلك يف عام 0111م ثم يف عام 0224م,وعام 0222م(.وزارة
الرتبية والتعليم0222 ,م ,ص)6
تاريخ دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم(: (TIMSS
يعود الف ل يف ظهور فكرة الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم إىل منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية ()OECD

Organization For Economic Co-Cooperation And

 )Developmentوذلك من أجل عمل مقارنة يف جمال التعليم بني الدول املختلفة فقد نادت هذه
املنظمة منذ سنوات عديدة إىل عمل دراسة ترتكز على مادتي العلوم والرياضيات ملا هلما من أثر
إجيابي على الوضع االقتصادي للدول املشاركة فيها من حيث اختاذ القرارات السليمة اخلاصة
بالنواحي االقتصادية ( )Britton ,1994وقد تبنت املنظمة الدولية لتقييم التحصيل الرتبوي
( )IEAمنذ إنشائها االهتمام مبادتي الرياضيات والعلوم وقد أجرت أول دراسة دولية للعلوم يف
العام الدراسي 0120 -0122م ,ومت تطبيق الدراسة الثانية للعلوم يف العام الدراسي -0184
0183م ويف عام 0112م قامت املنظمة بعقد اجتماع عام وشامل بكلية بوسطن بأمريكا بهدف
وضع العلوم والرياضيات سوياً يف نظام تقوميي واحد يبين ويطبق كل ( )3سنوات لقيا
التحصيل واملعارف واملهارات واال اهات وامليول ,وتشخيصها لدى الطلبة مبقيا

عاملي والذي

أطلق عليه ( )TIMSSوعلى أثر ذلك اختذت منظمة ( )IEAقراراً بالبدء بدراسة تقويم مستوى
األداء يف العلوم والرياضيات معاً وبصورة منتظمة كل أربع سنوات مما جعلها الدراسة األكرب
واألوسع تغطية على مستوى العامل )Martin& stemler ,2000(.
بعد ذلك مت إجراء الدراسة الدولية الثالثة يف تاريخ املنظمة وهي تعد الدراسة الدولية األوىل بعد
قرار تقويم مستوى أداء الطلبة يف مادتي العلوم والرياضيات معاً ( )Timssيف عام 0119م ,وقد
طبقت هذه الدراسة على الصفني الثالث والرابع وعلى الصفني السابع والثامن ,وعلى طلبة السنة
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الثانية من املرحلة الثانوية مبشاركة ( )30دولة من دول العامل ويف عام 0111م مت إجراء الدراسة
الدولية الرابعة يف تاريخ منظمة ( )IEAوالثانية بعد القرار السابق ملادتي العلوم والرياضيات
( )TIMSSوقد طبقت هذه الدراسة على الصفني الرابع والثامن مبشاركة ( )48دول من دول
العامل( .زيتون ,0223 ,ص ص)029 -023
ويف عام 0224م مت إجراء الدراسة الدولية الثالثة للرياضيات والعلوم ( )TIMSSوضمت ()32
دولة يف الصف الثامن و ( )06دولة يف الصف الرابع ,وكان عدد الدول العربية املشاركة يف
اجملموعة األوىل سبع دول هي (البحرين ,و مصر,واألردن ,ولبنان ,واملغرب ,و فلسطني ,
والسعودية ,وسوريا ,وتونس) بينما مل يزد عددها يف الصف الرابع عن ثالث دول هي ( املغرب
,وتونس ,واليمن ) وكانت هذه أول مشاركة ألغلط الدول العربية ومنها السعودية ,فيما عدا
املغرب وتونس كانت هذه املشاركة الثانية هلما.وبعد أربع سنوات أخرى أي عام 0222م أجريت
الدراسة الدولية الرابعة للرياضيات والعلوم وشارك يف دراسة الصف الثامن ( )92دولة ويف الرابع
( )42دولة وكانت الدول العربية املشاركة يف الصف الثامن  00دولة هي( البحرين ومصر
واألردن والكويت ولبنان واملغرب وعمان وفلسطني وقطر والسعودية وسوريا وتونس) لكنها يف
الصف الرابع نقصت إىل سمس دول هي( الكويت واملغرب وقطر وتونس واليمن) ,كما
شاركة إمارة دبي يف كال الصفني الرابع والثامن (املخاليف0340 ,هـ ص ص .)43 -44
وتعد دراسة ( )TIMSS,2007أمشل وأوسع دراسة تطبق يف تاريخ املنظمة الدولية لتقييم
التحصيل الرتبوي ( )IEAوعلى املستوى العاملي وذلك من خالل مشاركة ( )96دولة من دول
العامل وذلك قبل إجراء دراسة((Mullis& others , 2008).)TIMSS,2011
ثم دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم اخلامسة عام 0200م ,مبشاركة ( )22دولة حيث
تنظم إىل الدراسة دول جديدة يف كل دورة ,وتعد دراسة  0200هي أكرب وأوسع دراسة

رى

يف تاريخ دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم وعلى مستوى العامل ,وذلك من خالل نوعية
الدراسة وكذلك عدد الدول املشاركة عند مقارنتها بدراسة()TIMSS,2007وهذا يدل داللة
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واضحة على أهمية دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ( )TIMSSوفاعليتها يف لسني
األنظمة التعليمية يف الدول املشاركة ,إلي احها مدى التقدم احلاصل يف تعليم العلوم لدى
الدول املشاركة وكذا موقعها بني الدول ,وما هي نقاط القوة ونقاط ال عف لدى هذه
األنظمة ,والعمل على أخذها باحلسبان عند عملية التطوير للوصول إىل مستوى أف ل خالل
دورات دراسة التيمس القادمة.
ومن خالل العرض السابق يت ح مدى االهتمام مبادة العلوم وإنها تعترب موجهة للقرارات
االقتصادية يف خمتلف الدول  ,لذلك سعت منظمة ( )IEAإىل االرتقاء بهذه املادة منذ تأسيسها
فقد أجرت دراستنا دولية خاصة مبادة العلوم بدا ًء من عام 0122م,و قبل الشروع يف تبين دراسة
التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ()TIMSSعام 0119م كأول دراسة للعلوم والرياضيات
ومن ثم استمرت هذه الدراسة بشكل منتظم حتى دراسة ( )TIMSS,2011وبذلك أصبح
جمموع الدراسات الدولية ملادة العلوم سبع دراسة)mullis& others ,2009,p:5( .
أهداف دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم (:)TIMSS
تهتم هذه الدراسة مب قارنة لصيل الطالب يف مواد العلوم والرياضيات يف أنظمة تربوية متباينة
يف خلفياتها الثقافية واالقتصادية واالجتماعية بهدف التعرف على مستوى التحصيل يف تلك
األنظمة وقيا

مدى تأثري جمموعة من العوامل ذات العالقة على مستوى لصيل الطالب,

وتطوير اإلحصائيات اخلاصة بأداء الطالب يف مرحلة التعليم العام يف مادتي العلوم والرياضيات
,وكذلك تدريط الكوادر الوطنية يف جمال إجراء االختبارات القياسية ,ومجع البيانات
اخلاصة بأداء العملية التعليمية ,وذلك من أجل تطوير تعليم العلوم والرياضيات ومعرفة مدى
التقدم يف تعليم العلوم والرياضيات عرب دورات الدراسة املتتالية( .العربي ,0226 ,ص)82
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وميكن إمجال أهداف دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ()TIMSSفيما يلي:
(, mullis & others( 2008,p:10املخاليف ( 3111هـ ,ص ص  ,)11 -11عبد السالم
(  6111م ,ص  ,)611عبد السالم وآخرون( 6111م ,ص ص  ,)311 -311مكتب الرتبية العربي
لدول اخلليج ( 6111م ,صsarah,) 2002,p:37( ,)6
-3

إعطاء مجيع الدول املشاركة يف الدراسة فرصة لقيا

التحصيل العلمي يف مادتي

الرياضيات والعلوم ,ومقارنته بالدول املشاركة.
-6

إمداد كل دولة مشاركة مبصادر ثرية لتحليل نتائج التحصيل يف مادتي الرياضيات

والعلوم من أجل تطوير تعليم املادتني.
-1

بناء صورة واضحة وحية حول التغريات والصعوبات يف تدريس الرياضيات والعلوم

واملساعدة على إظهار الق ايا اجلديدة املرتبطة جبهود التطوير يف جمال املناهج وطرق التدريس
وتدريط املعلم.
 -1توفري معلومات مقارنة حول التحصيل عرب الدول لتحسني التدريس والتعلم يف الرياضيات
والعلوم من خالل عدة حماور-:
أ -كيف يتجه لصيل الطالب بني دورات متيس الزمنية.
ب -خلفية املتعلم األسرية وعاداته الدراسية.
جـ -تنفيذ املنهج الدراسي وسياساته.
د -التطبيقات التعليمية الواعدة يف أنظمة تعليمية خمتلفة حول العامل.
هـ -التقدم النسيب عرب الصفوف الدراسية لفوج الطالب أنفسهم.
 -1تعلم املعلمني ومديري املدار

للكثري من الدرو

خالل املشاركة مع أقرانهم يف الدول املشاركة.
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عن نظم اإلدارة الفصلية واملدرسية من

 -6تُمكن اآلباء من معرفة مدى جودة التعليم الذي يتلقاه أبناؤهم مقارنة بغريهم من الدول
األخرى.
 -2إبراز األزمات واملشكالت التعليمية اليت تظهر خالل عملية التعلم وخاصة يف الدول
النامية.
-8

توفري قاعدة متكاملة من البيانات الالزمة لدعم عملية التطوير ولسني السياسات

اهلادفة لتقييم وتوجيه االسرتاتيجيات التعليمية اجلديدة.
 -1االرتقاء بالثقافة العلمية للطالط حتى يؤهل لدخول العصر القادم ملواكبته وفهمه والتفاعل
معه واإلبداع من خالله.
 -31دراسة مدى فعالية املناهج املطبقة وطرق تدريسها والتطبيق العملي هلا.
 -00إعطاء أحكام صادقة وحيادية لسلبيات وإجيابيات الوضع الراهن لكل نظام تعليمي
مشارك.
 -00معرفة مدى تأثري اإلمكانات املادية واالقتصادية على رفع أو خفض مستوى لصيل
الطالب.
 -04زيادة التنافس بني الدول من أجل لسني اجلهود اخلاصة بتطبيق هذه الدراسة.
 -03قيــا

مســتوى لصــيل الطــالب يف الرياضــيات والعلــوم مــن خــالل مــرحلتني عمــريتني مــن

الصف الرابع حتى الصف الثامن.
 -09تنمية القدرة على التساؤل والف ول املعريف لدى الطالب.
 -06إحـــداث التكامـــل والـــرب بـــني جمـــاالت علـــوم (:احليـــاة األرض ,البيئـــة ,الكيميـــاء,
والفيزياء) من جانط واالستقصاء العلمي والعمليات املعرفية من جانط أخر.
 -02التعــرف علــى مــدى مالءمــة املنــاهج الدراســية املوجــودة يف الدولــة املشــاركة مــع الوضــع
العاملي يف ضوء املعايري اليت حددتها دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم (.)TIMSS
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 -08تنميـــة قـــدرة الطــــالب علـــى حــــل املشـــكالت مــــن خـــالل جمموعــــة العمليـــات املعرفيــــة
واالستقصاء العلمي املت من يف دراسة التيمس (.)TIMSS
 -01تنميــــة قــــدرة الطــــالب علــــى الــــتفكري العلمــــي بأنواعــ ـه الــــثالث (التــــأملي ,والناقــــد,
واإلبتكاري).
 -02تنميــة روا املشــاركة اجملتمعيــة بــني املدرســة مــن جانــط وبــني األســرة ومؤسســات اجملتمــع
املدني من جانط آخر ,ملا هلا من دور يف تشكيل وجدان وبيئة وحياة الطالط.
أهمية دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم )-:(TIMSS
تعترب دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ( )TIMSSمن أهم الدراسات اليت تساعد
الدول املشاركة فيها على تقويم مجيع عناصر العملية التعليمية من خالل رؤية عاملية وكذلك
مساعدة الطالب على فهم العامل الذي حيي بهم وتساعدهم على بناء تفكريهم( .عبد السالم,
0222م ,ص)092
ويشري موليس وآخرون ( )mullis & others, 2011,p:4أن لدراسة التمس أهمية كبرية
للدول املشاركة بها حيث توفر معلومات قيمة تساعد الدول على متابعة تعليم وتقييم
الرياضيات والعلوم على مر الوقت يف الصفوف املختلفة حيث ميكن للدول أن-:
0

لظى مبعطيات شاملة للمقارنة بني الدول يف املصطلحات واإلجراءات العلمية اليتتعلمها الطالب يف الصفوف الرابعة والثامنة وعن املواقف اليت طوروها.

0

-تقييم التقدم دولياً يف الرياضيات والعلوم باملقارنة مع الدول األخرى يف فرتة زمنية واحدة.

1

متابعة املؤثرات النسبية للتعليم والتعلم يف الصف الرابع ومقارنتها مع تلك املؤثرات يفالصف الثا من ,حيث أن جمموعة الطالب الذين مت اختبارهم يف الصف الرابع يف دورة ما
يتم اختبارهم يف الصف الثامن يف الدورة التالية.
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 -1الوصول إىل أف ل الوسائل املؤدية إىل تعليم أمثل ,وذلك عرب مقارنة نتائج االختبارات يف
دولة معينة مع نتائج الدول األخرى يف سياق السياسات والنظم التعليمية املطبقة واليت تؤدي إىل
معدالت لصيل عالية لدى الطالب.
ويزيد من أهمية هذه الدراسة أنها تقدم معلومات شاملة عند املناهج والطالب واملعلمني
واملمارسات التدريبية والبيئة املدرسية وتربطها مبستوى التحصيل الدراسي يف مادتي الرياضيات
والعلوم يف عدد من الدول (وزارة الرتبية والتعليم 0200 ,م ,ص.)9
ومما مييز دراسات ( )TIMSSأنها خت ع ملراقط عـام مـن خـارج اجلهـة املنفـذة للدراسـة يعـرف
مبراقط اجلودة ,حيث يقوم بالتأكد من تنفيذ وتطبيق الدراسة وفقاً ملا يرد يف األدلـة املعـدة مـن
قبل اجلهة املنظمة ,وهذا يزيد من مصـداقية النتـائج ييـث ميكـن تـاليف أي خلـل يف التطبيـق,
فمن أهداف الدراسة مثالً أنهـا تـوف ر بيانـات للمقارنـة بـني الـدول املشـاركة فيهـا ,ولـذلك ينبغـي
توحيد ظروف التطبيق وإجراءاته ,وهذا ما يقوم بـه مراقـط اجلـودة حيـث يبلـا عـن اي إخـالل يف
التطبيــق لكــي يــتم اختــاذ اإلجــراء املناســط حــول بيانــات الدولــة املخلــة بشــروط التطبيــق( .وزارة
الرتبية والتعليم0200 ,م ,ص)9
نظام متويل دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم (-:)TIMSS
تتلقى الدول املشاركة يف هذه الدراسة دعماً مادياً وذلك من خالل التربعات اخلاصة واهلبات
من املركز الوطين األمريكي إلحصائيات الرتبية واملؤسسة القومية للعلوم واليت تأتي أساساً
من البنك الدولي ,وكذلك توج د برامج خاصة بتمويل هذه الدراسة مثل برنامج األمم املتحدة
لإلمناء ,باإلضافة إىل املساهمة السنوية للدول لإلنفاق على تكاليف تنسيق دراسة TIMSS
عاملياً واليت تصل إىل  320222دوالر أمريكي يف السنة للصف الواحد على مدار ثالث سنوات,
كذلك يسمح للدول املشاركة أن متول دراسة  TIMSSوكذلك أفراد الشعط والطالب.
(عبد السالم0226 ,م ,ص.)413
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هذا وقد مت إعفاء أي دولة غري قادرة مالياً عن لمل أي أعباء مادية وذلك من قبل اهليئات
والدول املشار إليها سابقاً وذلك يف صورة معونات مالية من تلك اهليئات والدول لتسهم يف
االرتقاء بالتعليم يف تلك الدول الفقرية (عبد السالم وآخرون0222 ,م ,ص.)091
إدارة دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم (:)TIMSS
تتم إدارة دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم  TIMSSبواسطة املنظمة الدولية لتقويم
التحصيل الرتبوي ( )IEAاملوجودة يف كلية بوسطن ويشرف على الدراسة عدد كبري من
املراكز واملنظمات وختتص كالً منها بدور معني بداءً من إعداد الدراسة وتنفيذها واستخراج
نتائجها ومن هذه املراكز واملنظمات مايلي:
حسان( 6111م ,ص ص  ,)61 -61عبد السالم وأخرون(  ,6111ص ص ,)311 -311
زيتون (6111م ,صmullis&others(2009, p:3(, )611
 -3مركز الدراسة العاملي (.)ISC
 -0مركز إحصائيات كندا.
 -4مركز خدمة االختبار التعليمي.
 -3جلنة تقييم األداء (.)PAC
 -9منسقي البحث القومي (.)NRCS
 -6مشروع املسح عن فرص تعلم العلوم والرياضيات (.)OMSO
 -2اجمللس االسرتالي للبحث الرتبوي.
 -8معهد التعليم املقارن بأملانيا.
 -1جامعة الرتبية والتعليم مبيتشيجان.
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 -02مركز ويستان ببوسطن.
معايري اإلجناز يف دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم (-:)TIMSS
نظراً لوجود تباين بني الدول فإن دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ()TIMSS
حددت ثالثة معايري متدرجة لإلجناز وهي:
عبد السالم وآخرون(  ,6111ص , )311حسان(  ,6111ص ص, )61 -61
(Stephen (1997, p:31
 -3ما يشبه جوائز نوبل املعدة سابقاً-:
يبني هذا املعيار أنه بالرغم من أن دراسة التيمس ( )TIMSSتعطي صورة حقيقية عند طبيعة
الوضع الراهن لكل دولة مشاركة فيه ,إال أنه يف الوقت نفسه تنمي روا الفكر واملنافسة بني
هذه الدول.
 -0النموذج املثالي:
هذا املعيار حيدد احلالة املثلى اليت ينبغي أن يكون عليها أي نظام تعليمي وما جيط أن يصل
إليه الطالط يف أي دولة مشاركة يف دراسة التيمس ( )TIMSSمن إجناز ليكونوا على نفس
القدر من التقدم بني خمتلف الدول املشاركة.
 -4احلد األدنى:
يوضح هذا املعيار أقل مستوى إجناز ميكن أن يسمح به للدول املشاركة حتى تستطيع مسايرة
ركط التقدم من حوهلا ,ويعترب الوصول إليه هو نقطة البداية اليت جيط أن تسعى كل دولة
لتخطيها للوصول إىل الدرجات األعلى ,وال ترتاجع عن هذا املستوى ألن الرجوع عنه يعين
الفشل.
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منوذج املنهج يف دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم (:)TIMSS
()TIMSS curriculum mode
تبنــت دراســة التوجهــات الدوليــة للرياضــيات والعلــوم ( )TIMSSمنوذج ـاً للمــنهج حيــدد بصــورة
مشوليــة كيــف تتــاا للطالــط فــرص التعلــيم وكيــف يســتثمرونها؟ وهنــاك ثــالث مســتويات هلــذا
النموذج كما يف الشكل رقم (.)0
عبد السالم وآخرون(  ,6111ص ص  )313 -311وزارة الرتبية والتعليم ( 6133م ,ص)1
(mullis&others (2009, p:5
يقصد به املنهج الذي حيدد على املستوى

 -3املنهج املستهدف (املقصود)

الوطين للدولة والذي يراعي اهلوية واحملتوى

Attended curriculum

االجتماعي والتعليمي

 -6املنهج املطبق (املنفذ)

يقصد به املنهج الذي يطبق يف املدرسة من

Implemented curriculum

قبل املعلم حيث يراعي احملتوى املدرسي
والبيئة املدرسية .

 -1املنهج املكتسب (املتعلم)

يقصد به املنهج الذي يتعلمه الطالب

Attained curriculum

ويكتسب من خالله بعض الصفات

شكل ( )0منوذج املنهج يف دراسة التيمس ()TIMSS
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يت ــح مــن خــالل منــوذج مــنهج دراســة التــيمس ( )TIMSSأنهــا دراســة شــاملة تعكــس مســتوى
اجلــودة يف النظــام التعليمــي ومــدى لقيــق هــذه النظــام ملــا يطمــح إليــه وذلــك مــن خــالل مقارنــة
املــأمول يف املــنهج املســتهدف والواقــع يف املــنهج املكتســط ,وهــذا بــدوره يــنعكس علــى خط ـ
واســــرتاتيجيات النظــــام التعليمــــي للدولــــة يف املســــتقبل

اولــــة االقــــرتاب مــــن املــ ـأمول بعمــــل

االســرتاتيجيات الالزمــة لــذلك ,وتــوفري اإلمكانيـــات املاديــة واملعنويــة لتحقيــق أهــداف النظـــام
التعليمي وتبيان مواطن اخللل يف هذا النظام .
جماالت دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم (:)TIMSS 2011
من خالل ما ورد يف اإلطار النظري لدراسة التيمس ميكن لديد ثالث جماالت لدارسة
التيمس ( )TIMSS 2011وهي:
(mullis & others(2009, pp:30-53
0

-جمال امل مون أو ا توى أو املوضوعات

0

-جمال العمليات املعرفية أو اجملال التفكريي.

4

-جمال االستقصاء العلمي.

وسيعرض الباحث يف السطور اآلتية هـذه اجملـاالت والـيت ختـص الصـف الرابـع االبتـدائي بشـيء
مـــن التفصــيل كمـــا وردت يف اإلطـــار النظـــري لدراســـة التوجهـــات الدوليـــة للرياضـــيات والعلـــوم
( )TIMSS 2011ويف بعض األدبيات األخرى اليت تعرضت هلا بشيء من التفصيل وهـي كمـا
يلي:
املخاليف(  ,3113ص ص  ,)316 -311عبد السالم وآخرون6111( ,م ,ص ص )311 -311
(mullis & others(2009, pp: 30-57
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أوالً :جمـال املوضـوعات :حيــدد جمـال املوضــوعات يف امتحـان تـيمس  2011املواضــيع الـيت يــتم
تقييمها يف مادة العلوم على سبيل املثال (علـوم احليـاة والعلـوم الفيزيائيـة وعلـوم األرض) ويالحـ
أنه يف الصف الرابع يتم التشديد على علوم احلياة ,ومت تقسيم املوضـوعات وتصـنيفها يف الصـف
الرابع يف جماالت رئيسية وبنسط حمددة ,ميكن توضيحها يف اجلدول رقم (.)0
جدول ()0
جماالت املوضوعات ونسبها املئوية املستهدفة يف دراسة تيمس  0200للصف الرابع االبتدائي:
جماالت املوضوعات

النسبة املئوية

علوم احلياة

%11

العلوم الطبيعية

%11

علوم األرض

%61

يشمل كل جمال من جماالت املوضوعات أو كل قسم من أقسام املوضوعات الرئيسة عدد من
املواضيع األساسية يتم عرض كل موضوع منها على هيئة قائمة من األهداف اليت يغطيها منهج
تدريس العلوم يف معظم الدول املشاركة وفيما يلي نستعرض املواضيع الفرعية املنبثقة عن
اجملال أو املوضوع الرئيسي كما يلي:
0

-جمال علوم احلياة:

يشمل جمال علوم احلياة فهم ميزات وخصائص عمليات احلياه اليت تقوم بها الكائنات احلية
,والعالقات بينها وتفاعلها مع البيئة ,واملواضيع الرئيسة يف علم األحياء هي كالتالي:
0

-خصائص الكائنات احلية وعملياتها احليوية.

0

-دورات احلياة ,والتكاثر والوراثة.

4

التفاعل مع البيئة ا يطة.- 61 -

3

-النظام البيئي.

9

-صحة اإلنسان

 -0جمال العلوم الطبيعية:
يشمل جمال العلوم الطبيعية مفاهيم ترتب

باملادة والطاقة وتغطي مواضيع من الكيمياء

والفيزياء  ,ومبا أن طالب الصف الرابع يف أول طريقهم للتعرف على الكيمياء فقد أهتم نظام
التقييم بالرتكيز أكثر على مفاهيم الفيزياء ,واملواضيع الرئيسة يف العلوم الطبيعية هي
كمايلي-:
0

-تصنيف املادة وخواصها.

0

-مصادر الطاقة وتأثريها.

4

-القوة واحلركة.

 -4جمال علوم األرض:
يشمل جمال علوم األرض دراسة األرض وموقعها يف اجملموعة الشمسية.ويشمل نظام التقييم يف
تيمس  0200املواضيع اليت لظى باالهتمام عاملياً على مستوى الصف الرابع لكي يفهموا
أشياء عن الكوكط الذي يعيشون عليه وموقعه يف اجملموعة الشمسية واملوضوعات كما يلي:
0

-بنية األرض وخصائصها ومواردها.

0

-العمليات والدورات اليت تتم على األرض وتاريخ األرض.

4

-األرض يف اجملموعة الشمسية.

ومن املتوقع أن يتمتع طالب الصف الرابع مبعرفة عامة عن بنية األرض وميزاتها الفيزيائية ويتعني
عليهم معرفة أن معظم سطح األرض مغطى باملياه ومعرفة أين تتواجد املياه العذبة واملياه املاحلة,
ويف هذه املرحلة يكون تقييم فهم الطالط للغالف اجلوي حمدد مبدى معرفتهم لوجود اهلواء
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ووجود املاء يف اهلواء  ,وكذلك من املتوقع أن يعرفوا اهليئات املعروفة ملناظر األرض ,وأن
يكتسبوا بعض املفاهيم لكيفية استعمال وحف موارد األرض.
ويف جمال عمليات األرض ودوراتها وتارخيها من املتوقع أن يكون طالب الصف الرابع قادرون
على وص ف بعض العمليات اليت تدور على األرض من خالل اإلشارة إىل تغيريات مرئية ,مبا فيها
حركة املياه وتكون الغيوم والتغريات اليت تطرأ على املناخ.
تقييم فهم الطالب لتاريخ األرض حمدد جداً يف الصف الرابع ,ولكن يتعني عليهم يف هذه
املرحلة معرفة أن املتحجرات اليت يتم العثور عليها يف الصخور هي بقايا نباتات وحيوانات كانت
تعيش على األرض قبل مدة زمنية طويلة جداً وبوسعهم التوصل إىل استنتاجات بسيطة من هذه
املتحجرات بالنسبة للتغريات اليت حصلت على سطح األرض.
وكذا من املتوقع من طالب الصـف الرابـع إبـداء بعـض الفهـم بالنسـبة ملوقـع األرض يف اجملموعـة
الشمسية باالعتماد على مراقبة التغريات اليت تطـرأ علـى األرض ويف السـماء ,وعلـيهم أن يعرفـوا
بالتحديـــد حركـــة األرض وربـ ـ الـــتغريات اليوميـــة علـــى األرض بـــدوران األرض حـــول نفســـها
وعالقتها بالشمس ,كما يتعني عليهم معرفة أن القمر له أوجه ومراحل خمتلفة.
ثانياً :جمال العمليات املعرفية:
لإلجابة على األسئلة املطروحة يف تقييم تيمس  0200ينبغي على الطالب أن يكونوا على إملام
بامل امني العلمية اليت يتم تقييمها  ,لكن ينبغي كذلك أن ميارسوا أنواع خمتلفة من العمليات
املعرفية أو املهارات الذهنية,و تنقسم العمليات املعرفية أو البعد الذهين إىل ثالث جماالت
ولكل جمال نسبة مئوية مستهدفة يف تقييم تيمس  0200بالنسبة للصف الرابع يوضح ذلك
اجلدول رقم (.)0
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جدول ()0
جماالت العمليات املعرفية ونسبها املئوية املستهدفة يف دراسة تيمس  0200للصف الرابع االبتدائي
جماالت العمليات املعرفية

النسبة املئوية

املعرفة

%11

التطبيق

%11

التحليل واالستدالل

%61

وسوف يستعرض الباحـث يف السـطور التاليـة هـذه العمليـات املعرفيـة بشـيء مـن التفصـيل كمـا
يلي:
0

-املعرفة:

تشري املعرفة إىل قاعدة املعلومات اليت ميتلكها الطالب بالنسبة للحقائق العلمية واملعلومات
واملفاهيم واألدوات ,أن املعرفة الدقيقة واملعتمدة على إملام معريف للحقائق تسمح للطالط
باالخنراط بنجاا يف األنشطة الذهنية املعقدة وال رورية للمشروع العلمي ومن املتوقع من
الطالب يف الصف الرابع أن يقوموا باسرتجاع أو تشخيص احلقائق العلمية وممارسة معرفتهم
ملفردات اللغة العلمية واحلقائق واملعلومات والرموز والوحدات ,واختيار األدوات املناسبة
واملعدات والقياسات واألجهزة املناسبة وعمليات التجريط املناسبة اليت جيط استعماهلا للقيام
بالبحث والتحقق ,وكذلك يشمل هذا اجملال اختيار األمثلة التوضيحية لتدعيم اإلدعاءات
واحلقائق واملفاهيم.
0

-التطبيق:

يف هذا اجملال يكون التطبيق مباشرًا للمعرفة والفهم يف حاالت دقيقة ,ولقيا

التطبيق فإن

تيمس  0200يشمل فقرات تستدعي من الطالب القيام مبقارنة ومعاكسة وتصنيف ,وتفسري
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معلومات علمية على ضوء مفاهيم ومبادئ علمية ,واستعمال وتطبيق فهمهم للمفاهيم العلمية
واملبادئ للتوصل إىل حل أو لتقديم شرا وافٍ ,وكذلك إظهار العالقات ,واملعادالت بني
املفاهيم العلمية ,ويشمل هذا اجملال مسائل كمية لتاج إىل حلول رقمية ,ومسائل نوعية
لتاج إىل كتابة إجابات وصفية ,وعند تقديم اإلجابات ينبغي على الطالب استعمال الرسوم
التوضيحية أو النماذج أو املباني التخطيطية والعالقات لتوضيح املباني.
 -4التحليل واالستدالل:
خيتص التحليل واالستدالل باملهام العلمية األكثر تعقيداً إن أحد األهداف الرئيسة من تدريس
العلوم هو إعداد الطالط لتقديم مربرات علمية حلل املسائل وتقديم الشروا والتوصل إىل
استنتاجات واختاذ قرارات وتوسيع معرفته العلمية على حاالت جديدة ,وهنا على الطالط أن
يعلل ما قام به بناءً على مبادئ علمية لكي يقدم احلل ,ومن املتوقع من الطالب أن يقوموا
بتقييم املواد البديلة واحللول البديلة واختاذ قرارات وتقييم حسناتها وسيئاتها ,واألخذ بعني
االعتبار التأثري املمكن الذي قد ينجم عن املساعي العلمية وتقديم شروا بديلة وتوسيع
االستنتاجات وتعميمها على حاالت جديدة وتدعيم الشرا املعتمد على الرباهني العلمية واإلملام
العلمي ,كما ويدخل يف التعليل العلمي اجلدير باالهتمام تطوير افرتاضات وتعميم طرق للبحث
العلمي لفحصها ولليل املعطيات اليت تفسرها.
يتم التعرض هلذه القدرات يف املراحل املبكرة من التعليم االبتـدائي ومـن ثـم يـتم تطويرهـا الحقـاً
من خالل الرتبية العلمية اليت يتلقاها الطالب يف التعليم املتوس والثانوي.
ثالثاً :االستقصاء العلمي:
يعترب االستقصاء العلمي كإطار شامل يف دراسة تيمس  0200للعلوم ويدخل يف كافة اجملاالت
العلمية ويتألف من مكونات تعتمد على امل امني العلمية واملهارات العلمية ومن املتوقع من
الطالب يف الصف الرابع االبتدائي إبداء اإلملام بطبيعة العلوم وبطبيعة االستقصاء العلمي مبا يف
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ذلك حقيقة أن املعرفة واإلملام العلمي هي أمور قابلة للتغيري ,وأهمية استعمال أنواع خمتلفة من
البحث العلمي لتأكيد املعرفة العلمية واستعمال الطرق العلمية األساسية وربطها بالنتائج
والتفاعل بني العلوم والرياضيات والتكنولوجيا ,باإلضافة إىل ذلك من املتوقع من الطالب إبداء
ممارستهم ملهارات وقدرات تدخل يف سمس جوانط رئيسة من عملية التحقيق واالستقصاء
العلمي وهي:
0

-تكوين أسئلة وافرتاضات.

0

-تصميم البحث.

4

-عرض املعطيات.

3

-لليل وتفسري املعطيات.

9

-التوصل إىل استنتاجات وصياغة الشرا.

هذه اجلوانط من االستقصاء العلمي مناسـبة لطـالب الصـف الرابـع والصـف الثـامن لكـن اإلملـام
والقدرات املفـروض ممارسـتها تـزداد تعقيـدًا كلمـا ارتفـع مسـتوى الصـف ويـنعكس مـن خالهلـا
مدى التقدم الذهين الذي حيققه الطالب.
يركز تدريس العلوم يف الصف الرابع على املشاهدة والوصف ومن املتوقع من طالب هذا الصـف
أن يكونوا قـادرين علـى تكـوين أسـئلة ممكـن اإلجابـة عليهـا مـن خـالل املشـاهدة أو باالعتمـاد
على املعلومات املكتسبة عن العامل الطبيعي ,وللحصـول علـى أدلـة وبـراهني لتلـك األسـئلة والبـد
أن يكـــون الطـــالب قـــادرين علـــى وصـــف وإجـــراء يـــث باالعتمـــاد علـــى مشـــاهدات منهجيـــة أو
قياسات يستعملون فيها أدوات بسيطة ومعدات بسيطة وتشـخيص عالقـات بسـيطة وتقـديم نتـائج
للبحــث بطريقــة مقت ــبة ,ومــن املتوقــع أن يــتم كتابــة االســتنتاجات الــيت يــتم التوصــل إليهــا يف
الصف الرابع على شكل إجابة عن سؤال معني .
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إ ن تقيــيم قــدرة الطــالب يف الصــف الرابــع علــى تقــديم شــروا باالعتمــاد علــى أدلــة وبــراهني مت
احلصـــول عليهـــا مـــن خـــالل االستقصـــاء العلمـــي هـــي مبثابـــة قيـــا

إضـــايف إلملـــامهم وتطبـــيقهم

للمفاهيم املتعلقة بالعلوم.
اخلطوات العامة إلجراء دراسة التوجهات الدولية للعلوم والرياضيات (:)TIMSS
يـــذكر املخـــاليف (0340هــــ ,ص ص  )26 -20أن هنـــاك عـــدة خطـــوات عامـــة إلجـــراء دراســـة
التيمس ( )TIMSSوهي:
0

-إعداد إطار التقييم وأدواته:

ويف هذه اخلطوة يتم إعداد إطار التقييم وأدواته مبا يف ذلك إرشادات تصحيح االسئلة غري
االختيارية ,أي هناك إطار التقييم ,واالختبار ,واربع استبانات (للمدرسة واملعلم والطالط
واملنهج).
وي ــم إطــار التقيــيم األهــداف اخلاصــة بتقيــيم العلــوم والرياضــيات عــالوة علــى خلفيــات التعلــيم
والتعلم اليت تستطلعها االستبيانات.
0

-ترمجة وتكييف األدوات وطنياً:

هذه واحدة من ال واب الثقافية املهمة الستبيانات واختبار التيمس  TIMSSوفيها تعمل كل
دولة على ترمجة األدوات أو مراجعة ترمجة معدة من قبل منظمة التقويم الدولية  ,ومبا ي من
خلو أية أداة من دالالت ثقافية ال تقبلها ثقافة الدولة املشرتكة يف الدراسة بشرط عدم اإلخالل
بامل مون الذهين واملوضوعي ألي سؤال يف االختبار وهو من شروط بقاء الدراسة مقننة.
4

-تصميم العينة واختيارها:

تتبنى دراسة تيمس ( )TIMSSالعينة الطبقية والعنقودية العشوائية املنتظمة ذات االحتمال
املتناسط مع احلجم واالختبار ثالثي املراحل ,ويدخل يف تطبيق هذا التصميم أكثر من دور
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بدءاً من الدولة املشرتكة اليت عليها أن توفر بيانات مجيع مدارسها يف ما يسمى( إطار العينة)
وتقرر املسارات الطبقية الختيار عينتها مثالً ريف  /ح ر,و بنون /بنات وغريها.
وكـــذلك علـــى الدولـــة أن تقـــرر إذا مـــا كانـــت ســـتقوم بتنفيـــذ هـــذه املرحلـــة مـــن اختيــار العينـــة
(املدار ) بنفسـها ,أم تريـد مكتـط اإلحصـاءات الكنـدي ( )statistics Canadaأن يقـوم
بذلك.
وبعد ذلك يأتي اختيار الفصول داخل املدرسة ,واختيار طـالب مـن داخـل الفصـل كمرحلـة ثالثـة
واملرحلتان األخريتان من مسئوليات فريق تيمس يف كل دولة تنفيـذياً ,أمـا ال ـواب لـذلك فمـن
مسئولية اهليئة عـرب ت ـمني ال ـواب برناجمـاً حاسـوبياً ا ـه ( )winw3sويـتم تـدريط ممثلـي
الدول على استخدامه إضافة إىل االستفادة من دليـل اإلجـراءات اخلـاص بالدراسـة يف جـودة هـذا
االستخدام.
3

-تنفيذ خطوات املسح وضب جودته:

هذه اخلطوة من مسؤولية فريق تيمس يف كل دولة ,ويف حدود هذه املسؤولية على الفريق
االلتزام احلريف بتعليمات تنفيذ كل خطوة كما ترد يف أدلة مكتوبة معدة لذلك من قبل
مؤسسات منظمة التقويم الدولية وجيري املسح على النحو التالي:
أ

-بعــد االنتهــاء مــن اختيــار العينــة يبــدأ فريــق تــيمس بالتواصــل مــع املــدار

وتــدوين أ ــاء

الطالب عينة الدراسة لتوزيع كراسات االختبار عليهم عشوائياً ثم يـأتي إخـراج األدوات فنيـاً
قبــل إرســال للطباعــة بعـــد إقــرار مؤسســات املنظمــة ملطابقـــة التصــميم للنســخة املقننــة مـــن
األدوات.
ب

 هيـــز برنـــامج إلدخـــال البيانـــات املقـــدم مـــن املنظمـــة نفســـها ,وجيـــري تـــدريط مطبقـــياالختبار ,ويذهط هؤالء إىل املدار

جلمع البيانات.
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جـ -تصحيح أسئلة االختبار غري االختيارية مـن قبـل مصـححني سـبق تـدريبهم وإدخـال البيانـات
يف الربنامج اخلاص بذلك.
د -إرسال البيانات إىل املنظمة يف املوعد ا دد ليبدأ دورهم يف لليلها وإعداد تقارير النتائج.
وتــتم مراقبــة عمليــة مجــع البيانــات للتأكــد مــن جــودة مجــع البيانــات وذلــك مــن خــالل مالحظــة
جمموعة من املدار

ضمن عينة الدراسة من قبل ضاب جودة دولي وآخر وطين.

الطالب املشاركون يف الدراسة:
تستهدف الدراسة طالب الصفني الرابع والثامن (الثاني متوس ) األساسيني يف الدول
املشاركة حيث ختتار كل دولة مشاركة أحد الصفني أو الصفني معاً ,وقد اختارت اململكة
العربية السعودية الصف الثامن يف العام  0224وكذلك يف دراسة (.,0222وزارة الرتبية
والتعليم0222,م,ص )4
أما يف دراسة  0200فقد شاركت اململكة العربية السعودية يف الصفني الرابع االبتدائي
والثامن (الثاني متوس ).
أدوات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ):(TIMSS
تت من الدراسة عدة أدوات خاصة باهلدف العام كما أورد املخاليف ( ,0340ص ص -19
,)004و

وزارة

الرتبية

والتعليم

(0222م,

ص

ص

,)9 -3وموليس

وآخرون

( )mullis&others,2009,pp71-76ووزارة الرتبية والتعليم( 0200م ,ص ص )00 -0
ما يلي:
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أوالً :استبيانات الدراسة وتشمل:
0

-استبيان الطالط:

يقــوم كــل طالــط خي ــع لتقيــيم  TIMSSمبـلء هــذه االســتبانة ويطــرا االســتبيان أســئلة عــن
اجلوانط احلياتية للطالب يف البيت واملدرسة مبا يف ذلك معلومات دميغرافيـة أساسـية عـن البيئـة
املنزليــة وأجــواء الــتعلم يف املدرســة ,والتص ـور الــذاتي ,والســلوكيات

ــاه الرياضــيات والعلــوم

,ويتطلط تعبئة االستبيان من  42 -09دقيقة.
0

-استبيان املعلمني:

يقوم معلمو العلوم والرياضيات املتخصصون بطالب العينة املشاركة يف امتحان تيمس
 TIMSSمبلء االستبيان ,ويشمل هذا االستبيان خصائص املعلمني إضافة إىل معلومات عن
غرفة الصف املتعلقة بتعليم وتعلم العلوم والرياضيات ,واملواضيع اليت يتم تعليمها ضمن هذه
اجملاالت ,واخللفية العلمية واألكادميية واملمارسات وا اهات املعلمني ويعبئه املعلم خالل 39
دقيقة تقريباً.
 -4استبيان املدرسة:
يطلط من مدير كل مدرسة مشاركة يف  TIMSSأن جييط عن هذا االستبيان فهو يطرا
أسئلة عن ميزات املدرسة ,ومدة التدريس ,واملوارد والتكنولوجيا ,وتعاون األهل ,وأجواء
التعلم يف املدرسة ,وطاقم التدريس ,ودور املدير وجاهزية املدرسة ويستغرق ملؤه حنو  42دقيقة.
 -3استبيانات املنهج الدراسي:
يتحمل منسق األياث الوطنية يف كل دولة مشاركة املسؤولية عند ملء استبيان املنهج
املدرسي اخلاص بالرياضيات والعلوم اعتماداً على خربة خمتصي املنهج املدرسي ,ومن خالل
هذا االستبيان يتم مجع معلومات أساسية حول تنظيم املنهج املدرسي للرياضيات والعلوم يف كل
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دولة وحول م مون هذه املواضيع واليت ينوي تغطيتها للصفوف الرابع والثامن ,كما أنه ي م
أسئلة حول سياسات االستبقاء وأنظمة الفحص ا لية ,إضافة إىل األهداف واملعايري اخلاصة
بعملية تدريس العلوم والرياضيات.
ثانياً :كراسات اختبار التحصيل:
تتوزع أسئلة الرياضيات والعلوم على ( )03كراسة اختيارية متكافئة ,ييث يتم توزيعها
بشكل عشوائي على الطالب عن طريق الربجميات اخلاصة بهذه الدراسة اليت لدد إسم
الطالط ورقم الكتيط اخلاص به ,وجييط كل طالط على كراسة واحدة من جزئني تتكون
من أربع قوالط قالبني للعلوم وقالبني للرياضيات موزعة على جزئني يف اجلزء األول قالط
رياضيات ثم قالط علوم ,ثم يأخذ الطالب اسرتاحة ,ثم ُيعْطى الطالط اجلزء الثاني من االختبار
ويشمل قالط علوم يليه قالط رياضيات ويكون الوقت الكلي لإلجابة  20دقيقة أي  46دقيقة
لكراسة لصيل الطالط اجلزء األول و 46للجزء الثاني وذلك للصف الرابع االبتدائي أنظر
جدول رقم ( )4وتكون  %22من أسئلة االختبار من نوع االختيار من متعدد و  %42من األسئلة
ذات اإلجابات القصرية املعتمدة على االستنتاج.
جدول ()4
مدة اختبار طالب  TIMSS 2011للصف الرابع االبتدائي
الفعالية

الصف الرابع

كراسة حتصيل الطالب اجلزء 3

 11دقيقة

اسرتاحة
كراسة حتصيل الطالب اجلزء 6

 11دقيقة

اسرتاحة
استبانة األسئلة اخلاصة بالطالب

- 11 -

 11دقيقة

وتسعى الدول املشاركة يف التيمس إىل الوصول لعينة مؤلفة من  3922طالط علـى األقـل ل ـمان
وجود عدد كاف من اجمليبني عن كل مادة.
لألطالع على منوذج ألسئلة اختبار التيمس  TIMSSللصـف الرابـع االبتـدائي راجـع امللحـق رقـم
(.)0
توجيهات حول أسئلة التيمس (:)TIMSS
تذكر سهري الراوي( 0200م) أن أسئلة اختبار  TIMSSتعترب قيا

دقيق للمهارات العليا

اليت يكتسبها املتعلم من خالل الرتكيز على قدراته العقلية ومتكنه من الفهم والتطبيق
وهلذه األسئلة فوائد عديدة عندما تتم صياغتها بالشكل الصحيح واملبين على أهداف حمددة
مثل:
 -0تفيد املتعلمني وتساعد يف بناء جيل قادر على:
 التعامل الفعال مع خمتلف املواقف. اختاذ القرار الصحيح يف اال اه الصحيح والوقت الصحيح. النقد البناء ألعماله أو أعمال غريه. التعامل مع احلل واحلل البديل للمشاكل. ترتيط أولويات احلل بطريقة األهم ثم املهم. لويل أي علم يقدم له إىل سلوك وظيفي مفيد. -0وتفيد املعلمني وتدفعهم إىل:
 تطوير املستوى العلمي وباستمرار . لديث طرق التدريس. استعمال أحدث الوسائل الرتبوية والتقنية.- 11 -

 االهتمام احلقيقي باجلانط العملي الدقيق.التعامل مع إجابات الطالب على أنها ناتج تفكري لعقل بشري حر والبعد عن التقيد يرفية
منوذج اإلجابة.
طريقة بناء سؤال التيمس (:)TIMSS
يرى إ اعيل (0200م,ص)02أن هناك عدة شروط لتقديم سؤال من نوعية أسئلة اختبار
TIMSSومنها:
أوالً :البعد عن التعامل مع مستوى احلف والتذكر واعتباره قاعدة البد من اإلملام بها كحد
أدنى من حدود املعرفة.
ثانياً :صياغة السؤال بطريقة تدفع الطالط حنو إعمال الفكر يف فهم ما يقرأه وتطبيقه ولليل
لعناصره أو تركيط جزئياته وفق عالقات منطقية صحيحة ثم الوصول إىل احلكم عليه
بالصحة أو عدم الصحة.
مالحظة :تقديم السؤال كمشكلة أو رسم ختطيطي أو صوره سيجرب الطالط على " الفحص"
وهو مهارة نفس حركية مطلوبة كبداية.
فلسفة بناء أسئلة التيمس (:)TIMSS
يذكر موليس ( )mullis &others,2003أن فلسفة بناء أسئلة الـ TIMSSترتكز على
ما يلي:
 -0ليست أسئلة تعجيزية.
 -0ال تتعامل مع املستويات الدنيا للمعرفة أي احلف واالستظهار.
 -4السؤال يهدف إىل إثارة تفكري الطالط وإكسابه مهارات ستؤثر إجيابياً يف بنائه عموماُ.
 -3السؤال يتعامل مع أكثر من مهارة من املستويات العليا للمعرفة.
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ديد وتعميق معلوماته والتعامل الدائم مع أحدث املراجع.

-9

ستدفع املعلم حنو

-6

ستؤدي لتغريات جوهرية يف:

•كم ونوع وطريقة عرض الدرو

وأسئلة التقويم يف الكتط املدرسية.

•كم ونوع وطريقة عرض الدرو

العملية.

•كم ونوع ومستوى أسئلة االمتحانات واالختبارات العملية.
•أطر االمتحانات واالختبارات العملية.
-2

ستبين جسراً قويًا للثقة املتبادلة بني املعلم واملتعلم حينما يتأكد املتعلم أن معلمه يفيده

فائدة مؤثرة ويتعامل مع أفكاره باحرتام وال جيربه على من حمدد من أمناط األداء التعبريي أو
احلركي.
 -8ستتيح فرصاً كبرية لظهور املوهوبني .
عملية تطوير األطر النظرية لتيمس ):(TIMSS,2011
مت لديث األطر النظرية المتحان تيمس  0200مقارنة بتلك اليت استخدمت يف األطر النظرية
المتحان تيمس  ,0222حيث مينح هذا التحديث الدول املشاركة فرصة أكرب للمراجعة وتوفري
املعلومات كذلك تتطور األطر النظرية واألدوات واإلجراءات تدرجييا مع مرور السنوات بالنسبة
لتيمس  0200متت مناقشة األطر النظرية من قبل ممثلي الدول املشاركة وذلك بعد أن يطبق
ممثلوا الدول الدراسة يف دوهلم ثم يتشاور املنسقون مع اخلرباء يف دوهلم ,وجييبون على
استمارات األسئلة حول الطريقة األف ل لتحديث اجملاالت امل مونية واإلدراكية بالنسبة
لتميس  ,0200ويسط رد فعل الدول املشاركة تتم اإلضافة أو احلذف من ا توى أو اجملاالت
اإلدراكية وتغري نسبها ,ويالح أن الوثيقة اليت لتوي على األطر النظرية المتحانات التيمس
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 0200تشبه إىل حد كبري الوثيقة اخلاصة بتيمس  ,0222وذلك ألن الدراسة مصممة لقيا
التوجهات يف التحصيل الرتبوي مع مرور الوقت ألن االستمرارية مهمة جداً.
ومن التعديالت البسيطة مت التعديل على األسئلة حيث عدلت  00قالباً يف جمال العلوم وطورت
عما كان يف قوالط  , 0222وكذلك مت التأكيد على تطوير جودة قيا

التقييمات يف تيمس

 ,0200وعلى جعل النتائج أكثر عملية عند الدول املشاركة ,كذلك امتحان الطالب مبواد
مناسبة هلم وحلياتهم املستقبلية وضمان مدة كافية لإلجابة عن األسئلة ( & mullis
.)others,2009,p:6
مستويات األداء يف دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم(:(TIMSS
حددت دراسة التوجهـات الدوليـة للرياضـيات والعلـوم ()TIMSSسمـس مسـتويات كمقيـا
جلـــودة أداء الطـــالب كمـــا ذكـــر الرفيـــع وآخـــرون (0222م ,ص ص  ,)002 -022ومـــوليس
( )mullis,et,2007,p:58وبثينــــــــــــــــــــــــــــــةأبو عــــــــــــــــــــــــــــــيش (0228م ,ص ص )90 -92
,والشمراني(,0342ص )02وهذه املستويات يوضحها اجلدول التالي:
جدول ()3
مستويات األداء يف دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم TIMSS
مستوى األداء

مدى الدرجات

متقدم

أكرب من 161

عالي

من  111إىل 161

متوسط

من  111إىل 111

منخفض

من  111إىل 111

أقل من منخفض

أقل من 111
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3

 -مستوى األداء املتقدم advanced international Bench mark(+625) :

ويقع ضمن هذا املستوى الطالب احلاصلون على ( ) 609درجة فأكثر ويتصف هؤالء الطالب
بأنهم قادرون على:
فهم استيعاب مفاهيم العلوم اجملردة واملركبة,وتطبيق ما يفهمونه عن النظام الشمسي
والظواهر ودورات األرض ,وتطبيق ما يفهمونه عن العالقات املعقدة بني الكائنات احلية
ويربطون بني هذه العالقات وبيئة الكائنات احلية ,وكذلك يكونوا قادرين على إظهار فهماً
للكهرباء والتمدد احلراري والصوت وتركيط املادة وخواصها وتغرياتها الفيزيائية ,وفهم بعض
ق ايا البحث العلمي وتقديم تفسريات علمية مكتوبة قابلة للتواصل والتبادل.
6

 -مستوى األداء العاليHigh International Bench mark (+550( :

هو املستوى الذي يت من الطلبة احلاصلني على درجة ( )992فأكثر يف اختبار التيمس
ويكون الطالب احلاصلني على هذه الدرجات قادرين على:
فهم بعض املفاهيم اخلاصة بالدورات واألنظمة واملبادئ العلمية ولديهم بعض الفهم للعمليات
األرضية والنظام الشمسي واألنظمة البيولوجية والسكان والتكاثر ويظهرون بعض الفهم
للتغريات الفيزيائية والكيميائية وتركيط املادة ,ويظهرون معرفة أساسية بالق ايا البيئية
األساسية ويظهرون بعض مهارات االستقصاء.
وميكنهم مجع املعلومات واخلروج منها باستنتاجات وتفسري البيانات من خالل اإلشكال
والرسوم البيانية واجلداول أو تقديم شرا علمي موجز تظهر فيه العالقات بني السبط والنتيجة.
1

-مستوى األداء املتوس Intermediate International bench mark(+475) :

حيصل الطالب يف هذا املستوى على درجة  329فأكثر ويتصف طالب هذا املستوى بقدرتهم
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على إدراك املعرفة العلمية األساسية ,وإدراك بعض خواص النظام الشمسي ودورة املاء,
واحليوانات وصحة اإلنسان ,ولديهم بعض احلقائق حول الطاقة والقوة واحلركة وانعكا
ال وء والصوت وامتالك معرفة أولية عن أثر اإلنسان ودوره يف البيئة.
 -3مستوى األداء املنخفضlow international bench mark (+400( :

يقع ضمن هذا املستوى الطالب احلاصلون على  322درجة فأكثر ويتصف هؤالء الطالب
بأنهم قادرون على إدراك بعض احلقائق عن العلوم الفيزيائية والبيولوجية وجسم اإلنسان
والوراثة ولديهم ألفة مع بعض الظواهر اليت هلا صلة باحلياة اليومية ولديهم قدرة على تفسري
الرسوم البيانية اجملسمة وتطبيق املعارف واحلقائق الفيزيائية يف مواقف عملية.
مستويات األداء للدول املشاركة يف دراسة التوجهات الدولية للعلوم والرياضيات (:)TIMSS
أ

مستوى أداء الدول املشاركة يف دراسة التيمس ( )TIMSS, 2003يف لعلوم :
-

ضمت دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم الثالثة ()32( ) TIMSS, 2003دولة يف
الصف الثامن ,و( )06دولة يف الصف الرابع وبلا عدد الدول العربية املشاركة يف الصف الثامن
سبع دول هي( البحرين ومصر واألردن ولبنان واملغرب وفلسطني والسعودية وسوريا وتونس),
بينما مل يزد عددها يف الصف الرابع عن ثالث دول هي (املغرب وتونس واليمن) ,وبذلك يكون
جمموع الدول العربية املشاركة يف هذه الدراسة عشر دول فق ( .املخاليف ,0340 ,ص)44
وسوف يتم عرض نتائج مادة العلوم للصف الثامن الشرتاك السعودية بها يف دورة ( TIMSS
 )2003وكأول مشاركة سعودية يف دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم (.)TIMSS
بالرجوع إىل تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ( )UNDPحول نتائج دراسة التيمس
( )TIMSS, 2003ووفقاً ملا ذكره الشمراني (0342هـ  ,ص )00والزهراني (0202م ,ص
ص  )99 -92ميكن أن نلخص نتائج الدول املشاركة يف دراسة تيمس ()TIMSS, 2003
يف مادة العلوم للصف الثامن من خالل اجلدول رقم (. )9
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جدول ()9
متوسطات أداء طالب الدول املشاركة يف دراسة ( )TIMSS,2003يف العلوم
الرتتيب

الدولة

متوسط األداء

الرتتيب

الدولة

متوسط األداء

3

سنغافورة

111

61

بلغاريا

111

6

تايوان

113

61

األردن

111

1

كوريا

111

61

مولدوفيا

116

1

هونج كونج

111

61

رومانيا

111

1

استونيا

116

61

صربيا

111

1

اليابان

116

11

أرمينيا

113

1

بريطانيا

111

13

إيران

111

1

هنغاريا

111

16

مقدونيا

111

1

هولندا

111

11

قربص

113

31

امريكا

161

11

البحرين

111

33

اسرتاليا

161

11

فلسطني

111

36

السويد

161

11

مصر

163

31

سلوفينيا

161

11

اندونيسيا

161

31

نيوزيلندا

161

11

سوريا

133

31

لتوانيا

131

11

تشيلي

131

31

سلوفاكيا

131

11

تونس

111

31

بلجيكا

131

13

السعودية

111

31

روسيا

131

16

املغرب

111

31

التفيا

136

11

لبنان

111

61

سكوتلندا

136

11

الفلبني

111

63

ماليزيا

131

11

بوتسوانا

111

66

النرويج

111

11

غانا

611

61

ايطاليا

113

11

جنوب أفريقيا

611

61

إسرائيل

111
111

املتوسط الدولي لألداء

يُالح من جدول رقم ( )9انه مل تصل أي دولة ملستوى األداء املتقدم وكانت سنغافورة وتايوان
هما أعلى الدول يف مستوى األداء ختطت درجاتهما ( )922درجة يليهما كوريا  ,وهونا كونا
واسرتاليا واليابان بدرجات ختطت ( )992درجة  ,وعموماً فقد بلا عدد الدول اليت
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اوزت

املتوس الدولي للدرجات البالا ( )323درجة ( ,)06دولة فق فيها دولة عربية واحدة فق وهي
األردن حصلت على درجة قدرها( ) 329درجة أي بفارق درجة واحدة عند املتوس الدولي ()323
 ,أما بقية الدول ومنها الدول العربية املشاركة يف علوم الصف الثامن فقد حصلت على درجات
أقل من املتوس

الدولي حيث حصلت البحرين على () 348درجة ,وفلسطني على (,)349

ومصر على ( )300درجة وسوريا على(  )300درجة والسعودية ,على(  )418درجة ,وكانت
املغرب ولبنان أقل الدول العربية درجة فحصلت املغرب على( ) 416درجة ,ولبنان على( )414
كأقل دولة عربية نتيجة ,ومل يليها إال أربع دول هي الفلبني وبوتسوانا وغانا وجنوب أفريقيا
بدرجة قدرها(  )033كآخر دولة يف ترتيط الدول املشاركة بدراسة التوجهات الدولية
للرياضيات والعلوم (.)TIMSS,2003
أداء الطالب السعوديني يف اختبار (:)TIMSS, 2003
اظهرت تقارير الدراسة أن متوس لصيل الطالب السعوديني يف العلوم للصف الثامن (الثاني
متوس ) كان مساوياً ()418درجة وهو يقل مبقدار ( )082درجة معيارية عن متوس

األداء

مقارنة بأعلى دولة وهي سنغافورة ,ويقل مبقدار ( )29درجة معيارية عند املتوس الدولي لألداء
( )323درجة معيارية وبالرجوع للجدول رقم ( )9جند أن ترتيط الطالب السعوديني كان يف
املوقع ( )30مبتوس درجات مقدرة ( )418كما ذكرنا سابقاً (بثينة أبوعيش0221 ,م ,ص)4
ويذكر الزهراني (0202م,ص )90أن نسبة طالب الصف الثاني املتوس

بالسعودية الذين

حصلوا على الدرجة الدولية ( )609فأعلى يف مادة العلوم مل يصل إىل الواحد صحيح على الرغم
من أن النسبة العاملية بلغت ( )%6من جمموع الطالب املشاركني ,أما نسبة من حصل على
الدرجة الدولية العالية ( )992فأعلى مل يتعد  %0من طالب السعودية املشاركني ,بينما كانت
النسبة العاملية  %06من جمموع الطالب املشاركني ,وحصل طالب السعودية على نسبة ()%09
يف الدرجة الدولية املتوسطة ( )329فأعلى بينما كانت النسبة العاملية للطالب ( )%96من جمموع
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الطالب املشاركني ,وحصل ( )%31من الطالب السعوديني املشاركني يف اختبار ( TIMSS
 )2003على الدرجة الدولية املنخف ة ( )322فأعلى وهي نسبة مرتفعة إال أنها تظل أقل من
النسبة العاملية للطالب احلاصلني على هذه الدرجة فأعلى اليت بلغت ()%21من جمموع الطالب
املشاركني,وحصل(  )%49من الطالب السعوديني املشاركني يف اختبار ()TIMSS 2003
على الدرجة الدولية االقل من املنخف ة أي اقل من()322درجة .
وميكن تلخيص ما سبق يف اجلدول رقم ( )6كما يلي:
جدول ()6
أداء الطالب السعوديني املشاركني يف دراسة ( )TIMSS,2003يف العلوم للصف الثاني متوس
الدولة

مستوى األداء
المتقدم ()526

مستوى األداء
العالي ()665

السعودية
المتوسط الدولي

صفر
%6

%1
%66

مستوى األداء
المنخفض()555

مستوى األداء
المتوسط
()576
%11
%16

%94
%94

ب -مستوى أداء الدول املشاركة يف دراسة التيمس (:)TIMSS 2007
أجريت دراسة ()TIMSS, 2007مبشاركة ( )38دولة يف علوم الصف الثامن (الثاني
متوس ) منها ( )00دولة عربية هي (األردن ,والبحرين وسوريا وتونس وسلطنة عمان ,ولبنان ,
ومصر  ,واجلزائر ,وفلسطني ,والسعودية ,وقطر) وكان هناك اخنفاض يف متوس

األداء

الدولي يف العلوم كما جاء يف تقرير الدراسة الدولية  TIMSS, 2007للعلوم والذي أعده
 mullis & othersوقد حققت ( )00دولة لسنا يف األداء مقابل ( )8دول اخنفض أداؤها
وكان املتوس

الدولي يف دراسة ( )323( )TIMSS, 2003أما يف دراسة ( TIMSS,

)2007اخنفض إىل  ,366وقد تراوحت الدرجات بشكل عام ما بني ( )962و( ) 424حيث
احتلت أربع دول من آسيا املراكز األربع األوىل وحققت أعلى متوس

اجناز يف العلوم للصف

الثامن حيث احتلت سنغافورة املركز األول مبتوس مقداره ( )962درجة معيارية ويليها الصني
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مبتوس

مقدار ( )960درجة معيارية ثم اليابان مبتوس

( )993درجة معيارية وجاءت

السلفادور ,و بتسوانيا وقطر وغانا يف ذيل القائمة وكان متوس األداء لدولة قطر ( )401درجة
معيارية وغانا ( )442درجة معيارية وميكن تلخيص نتائج الدول املشاركة يف دراسة التيمس
( )TIMSS, 2007من خالل اجلدول رقم ((. )2الشمراني ,0342 ,ص)04
جدول ()2
متوسطات أداء طالب الدول املشاركة يف دراسة ( )TIMSS,2007يف العلوم
الرتتيب

الدولة

متوسط األداء

الرتتيب

الدولة

متوسط األداء

3

سنغافورة

111

61

إسرائيل

111

6

تايبية(الصني)

113

61

البحرين

111

1

اليابان

111

61

البوسنة واهلرسك

111

1

كوريا اجلنوبية

111

61

رومانيا

116

1

بريطانيا

116

61

إيران

111

1

هنغاريا

111

11

مالطا

111

1

التشيك

111

13

تركيا

111

1

سلوفانيا

111

16

سوريا

116

1

هونج كونج

111

11

قربص

116

31

روسيا

111

11

تونس

111

33

أمريكا

161

11

اندونيسيا

161

36

لتوانيا

131

11

سلطنة عمان

161

31

اسرتاليا

131

11

جورجيا

163

31

السويد

133

11

الكويت

131

31

اسكوتلندا

111

11

كولومبيا

131

31

ايطاليا

111

11

لبنان

131

31

أرمينيا

111

13

مصر

111

31

النرويج

111

16

اجلزائر

111

31

أوكرانيا

111

11

فلسطني

111

61

األردن

116

11

السعودية

111

63

ماليزيا

113

11

السلفادور

111

66

تايلند

113

11

بتسوانيا

111

61

صربيا

111

11

قطر

131

61

بلغاريا

111

11

غانا

111

111

املتوسط الدولي لألداء
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يُالح

من خالل اجلدول رقم ( )2عدم وصول أي دولة من الدول املشاركة إىل مستوى األداء

املتقدم ( )609درجة معيارية وأن أعلى دولة حصلت على متوس

( )962درجة معيارية بفارق

( )94درجة معيارية عند مستوى األداء املتقدم.
كما يالح

من خالل جدول رقم ( )2أن نتائج الدول العربية املشاركة متفاوتة إذ احتلت

األردن املرتبة األول عربياً مبتوس

أداء مقداره ( )380درجة معيارية اي ضمن األداء املتوس

ويليها البحرين مبتوس أداء مقداره ( )362درجة معيارية ثم سوريا ,وسلطنة عمان ,ثم لبنان,
ومصر  ,واجلزائر ,عل ى التوالي وبفارق بسي يف الدرجات ,بينما احتلت فلسطني والسعودية ,
وقطر املراتط األخرية بني الدول العربية املشاركة مبتوسطات أداء ( )323و( )324و( )401على
التوالي ويالح من خالل تلك النتائج أنه مل تصل أي دولة من الدول العربية إىل مستوى األداء
العالي.
ومن اجلدير ذكره أن دراسة ( )TIMSS, 2007وضعت متوس

للمقيا

مقداره ()922

وذلك بسبط اخنفاض املتوس الدولي باستمرار يف كل دورة ,وحتى ال يفهم أن الدول ينخفض
مستواها ألن هناك دول يتحسن أداؤها باستمرار( .الشمراني ,0342 ,ص)00
أداء الطالب السعوديني يف اختبار ( )TIMSS, 2007يف العلوم:
توزع أداء الطالب السعوديني املشاركني يف دراسة ( )TIMSS, 2007يف العلوم كما يذكر
الشمراني ( ,0342ص )44حسط مستويات األداء ا ددة يف الدراسة بنسط متفاوتة يف
املستويات املختلفة كما يف اجلدول رقم (.)8
جدول رقم ()8

توزيع الطالب السعوديني يف العلوم حسط مستويات

دراسة(.(TIMSS, 2007

- 11 -

األداء يف

جدول ()8
توزيع الطالب السعوديني املشاركني يف دراسة ( )TIMSS,2007يف العلوم حسط مستويات األداء
م
1
6
2
9
1

عدد الطالب
16
692
1159
6161
2914
9548

مستوى األداء
متقدم
عال
متوسط
منخفض
اقل من منخفض
المجموع

نسبة الطالب
ـــــــ
%2
%11
%29
%91
%455

يظهر من خالل اجلدول السابق ان نسبة الطالب احلاصلني على مستوى األداء املتقدم 609
فأكثر مل تصل إىل الواحد الصحيح يف حني كانت النسبة الدولية (,)%4وأن نسبة طالب
الصف الثامن من السعوديني الذين حصلوا على مستوى األداء العالي ( )992فأكثر يف مادة
العلوم هو ( )%4من إمجالي الطال ب الذين شاركوا باالختبار ,يف حني كانت النسبة الدولية
( ,)%02وأن نسبة من حصل على مستوى األداء املتوس ( )329فأكثر يف مادة العلوم هو ()%08
يف حني كانت النسبة الدولية ( )%31من إمجالي الطالب املشاركني ,وأن نسبة الطالب
السعوديني احلاصلني على مستوى األداء املنخفض ( )322فأعلى يف مادة العلوم هو ( )%43من
إمجالي النسبة الدولية ( ,)%28بينما حصل ( )%39من الطالب السعوديني على مستوى أداء أقل
من املنخفض (أقل من  )322يف مادة العلوم.
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متوسطات حتصيل الطالب السعوديني يف جماالت العلوم يف دراسة (:)TIMSS, 2007
يوضح اجلدول رقم ( )1متوس

لصيل الطالب يف جماالت العلوم كما يشري الشمراني

( ,0342ص)43
جدول ()1
متوس أداء الطالب السعوديني املشاركني يف دراسة ( )TIMSS-2007يف العلوم حسط جماالت العلوم
مجاالت محتوى مادة
العلوم
األحياء
الكيمياء
الفيزياء
علم األرض

متوسط المقياس

متوسط التحصيل
959
245
951
962

155

يظهر من اجلدول رقم ( )1وجود فرق دال احصائي ًا بني متوس
جماالت العلوم املختلفة ومتوس

األداء يف مقيا

المتوسط الوطني

952

أداء الطالب السعوديني يف

الدراسة ( )922ويظهر اخنفاض يف مستوى

أداء الطالب يف جمال الكيمياء ( )412مقارنة بغريه من اجملاالت األخرى,بينما كان جمال علم
األرض هو األعلى ( )304من بني كافة جماالت العلوم.
متوسط أداء الطالب السعوديني يف نتائج دراسة ( )TIMSS, 2007وفقاً ملستويات التفكري:
جدول ()02
متوس أداء الطالب السعوديني املشاركني يف دراسة ( )TIMSS,2007يف العلوم حسط مستويات التفكري:
مستوى التفكير
المستهدف
المعرفة
التطبيق
االستدالل

متوسط التحصيل

متوسط المقياس

952
919
241

155
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المتوسط الوطني

952

يت ح من اجلدول رقم ( )02كما جاء يف الشمراني ( ,0342ص )49وجود فروق دالة إحصائياً
بني متوسطات أداء الطالب السعوديني ومتوس

مقيا

الدراسة ( )922كما يالح

أن

متوس أداء الطالب يف أسئلة االستدالل ( )419اليت تتطلط نوعاً من مهارات التفكري العليا اقل
من متوسطات األداء يف مستويات التفكري األخرى املستهدفة يف االختبار ( 3240302املعرفة
والتطبيق على التوالي.
األداء يف دراسة ( )TIMSS, 2007بنا ًء على جنس الطالب:
يوكد الشمراني (0342هـ,ص  )46حصول البنات على متوس

أداء أعلى من البنني يف مادة

العلوم حيث كان متوس أداء البنات ( )306وباحنراف معياري قدره (,)001بينما حصل البنون
على متوس أداء ( )484وباحنراف معياري (.)401
ويساب الفرق بني متوسطات األداء يف كل جمال من جماالت العلوم املستهدفة يف االختبار
يتبني وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أداء البنني والبنات يف مجيع جماالت العلوم األربعة
,كما أن متوس أداء البنات أعلى من البنني يف كل جماالت العلوم كما يت ح من اجلدول
رقم()00
جدول ()00
الفروق يف جماالت العلوم بناء على جنس الطالط
متوسط األداء
الوطني العام
البنين
البنات

األحياء
959
219
922

الكيمياء
245
291
911
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الفيزياء
951
242
969

علم األرض
962
956
996

كما أوضحت النتائج تفوق البنات على البنني يف مستويات التفكري اليت مشلها االختبار
واملستهدفة يف العلوم  ,حيث وجد فرق دال إحصائيا بني البنني والبنات يف جمال املعرفة ,لكنه
غري دال يف جمال التطبيق ,ويوضح ذلك اجلدول رقم(.)00
جدول ()00
الفرق يف مستويات التفكري يف العلوم بناء على جنس الطالط:
متوسط األداء
الوطني العام
البنين
البنات

التطبيق
919
959
926

المعرفة
952
212
966
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االستدالل
241
291
966

املبحث الثاني :الربامج واملشاريع العاملية لتطوير تعليم العلوم
إن التطور يف خمتلف جماالت احلياة ويف العلمية منها خاصة يدعو إىل التطوير يف تعليم العلوم من
حيث الطرق والوسائل وا توى ليواكط املنهج هذا التطور احلاصل ,وهذا دعا إىل ظهور عدة
مشاريع إصالحية لتطوير تعليم وتعلم العلوم منذ زمنٍ بعيد وما زالت هناك حركات إصالا تظهر
بني فرتة وأخرى ,وكذلك أوجه النقد اليت توجه إىل مناهج العلوم يف املدرسة االبتدائية وأنها
تقدم للتالميذ جمموعة من احلقائق املنفصلة اليت ال يوجد بينها ارتباط واضح بالنسبة
للتالميذ,وأن هذه املناهج أهملت توضيح األساليط والطرق اليت بواسطتها استطاع العلماء
التوصل إىل احلقائق واملفاهيم والقواعد اليت يدرسها التالميذ وأنها أهملت تدريط التالميذ على
التفكري.
وللتغلط على نواحي النقد السابقة ظهرت عدة مشروعات حديثة ملناهج العلوم وخاصة مناهج
العلوم يف املرحلة االبتدائية وتتميز هذه املشروعات بعدد من اخلصائص كما يراها كاظم
وزكي (,0114ص )494وهي:
تقليص عدد املوضوعات مبا خيدم العملية التعليمية.
ز -يادة االهتمام بتدريط التالميذ على االكتشاف بأنفسهم ,وذلك عن طريق الدراسة
املعملية ,واستخدام أساليط البحث يف الوصول إىل املعلومات اجلديدة.
إتاحة الفرص أمام التالميذ الستخدام أدواتهم اخلاصة واملواد املتاحة هلم للقيام بالتجارب.
إتاحة الفرص أمام التالميذ جلمع املعلومات والبيانات وتسجيلها ولليلها وعمل الرسوم
البيانية والوصول إىل النتائج بأنفسهم.
مراعاة أن تكون املادة العلمية واألنشطة التعليمية مناسبة ملستوى التلميذ املتوس
-

أو

العادي.
وي يف مارتن وآخرون (0118م ,ص )033أن اجليل اجلديد من برامج العلوم يهدف إىل خدمة
حاجات املتعلمني واهتماماتهم وليس فق النخبة منهم ,وغالباً ما يؤكد على التطور املفهومي
املتمثل بالطرائق االستنتاجية ,وتستخدم هذه الربامج طرق تعليمية متعددة تناسط االهتمامات
املتع ددة للطالب ,وتت من رؤى متعددة للتنوعات اإلنسانية ,والعديد من تلك الربامج يعزز
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ويشجع نتائج إضافية مثل مهارة التالميذ يف البحث العلمي وحل املشكالت والبحث
واالستقصاء يف العالقات بني العلم والثقافة واجملتمع ,وإدراك تاريخ العلوم وطبيعتها االختيارية,
واإلطالع املوسع على العمل يف العلوم.
وقد تعددت الربامج واملشاريع اليت عملت على تطوير وإصالا تعليم العلوم إال أن أهدافها تتمحور
حول عدة نقاط كما يلي:

الفقيهي( .)0226

0

توثيق الرواب بني جماالت العلوم املتعددة.
-

0

استثمار املعرفة العلمية يف تطبيقات حياتية تثري فكر املتعلم و عله أكثر قدرة على
التعايش مع تغريات العصر.

4

تكوين فرد مثقف علمياً ,ومتكيف مع بيئته ا لية وتطور العامل من حوله.
-

3

جعل املتعلم قادرًا على املساهمة بشكل فاعل يف تنمية جمتمعه ا لي.
-

9

متكني املتعلم من استيعاب املستجدات العاملية بروا تتسم باالنفتاا الواعي املستند إىل
قاعدة صلبة من القيم اجملتمعية واخللقية.

ويرى الباحث أن استعراض برامج ومشاريع تطوير تعليم العلوم العاملية ودراستها بشكل فاحص
الستخالص اجلوانط اإلجيابية فيها يعد أمراً مهماً لتطوير تعليم العلوم يف اململكة العربية
السعودية والوقوف على أهم ما مييز هذه الربامج واملشاريع واألخذ به عند تطوير حمتوى مناهج
العلوم يف املرحلة االبتدائية ومبا يناسط جمتمعنا وبيئتنا للوصول إىل أف ل املستويات العاملية يف
جمال تعليم وتعلم العلوم.
وفيما يلي سوف يتم عرض أهم الربامج واملشاريع العاملية لتطوير تعليم العلوم عامة ويف املرحلة
االبتدائية على وجه اخلصوص ومنها:
أوالً :برنامج دراسة العلوم يف املرحلة االبتدائية(:) ESS
)( The Elementary Science Study

بدأ هذا املشروع يف الواليات املتحدة األمريكية يف عام 0162م بهدف إعداد مواد تعليمية
لألطفال من احل انة إىل الصف الثامن ,واشرتك يف إعداده وبنائه عدد كبري من العلماء
واملتخصصني يف تدريس العلوم وعلم النفس واملعلمني يزيد على املئة ,ويف عام 0161م أصبحت
الوحدات الدراسية اليت مت بناؤها للمشروع وعددها سمسون وحدة معدة للتوزيع التجاري ,وهذه
الوحدات مصممة لتثري حط استطالع األطفال لبعض أجزاء البيئة اليت لي

بهم وتعلم املزيد

عنها ,وقد اهتم املشروع بعمليات العلم من مالحظة وتصنيف وقيا

واستنتاج وتنبؤ
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و ريط...اخل ,واهتم أي اً بتوفري الفرص لألطفال للكشف عند املشكالت اليت تثري
اهتماماتهم وتزيد تفهمهم ومتتعهم بالعامل اخلارجي (الوكيل وحممود0220 ,م ,ص.)446
الفرضيات األولية لربنامج (:)ESS
يعتقد معدو برنامج الـ( )ESSبأن على املدرسة االبتدائية أن متنح األطفال الوقت الكايف
لتحري وا ستكشاف العالقات بني اإلنسان والعامل اخلارجي الطبيعي ,وأن بعض املصطلحات
مثل االكتشاف احلر واالكتشاف املوجة قد نشأت من الطرق التعليمية املستخدمة يف هذا
الربنامج ,ولقد استخدم "ديفيد هاوكينز" وهو مطور برنامج ( )Essمصطلح "الفوضى" يف
وصف الوقت الذي يق يه الطالب يف األنشطة والتدريبات غرياملوجهة (مرحلة التعلم من
الربنامج) .ويعتقد مطوروا هذا الربنامج أنه جيط على التعليم أن يزود املعلمني باملتعة ,وأن يغين
اربهم ,وأن األنشطة بكافة أنواعها جيط أن تكون متاحة للجميع( ,خطابية0228 ,م ,ص
ص .)99 -093
والوحدات الدراسية هلذا املشروع ليست مصممة لتكون برنامج علوم متتابعاً  ,بل إن كل وحدة
مستقلة وغالباً غري مرتبطة بالوحدات األخرى وتستطيع كل مدرسة أن ختتار ما يناسبها من
وحدات لتكون منها برنامج العلوم اخلاص بها وفق ظروفها وأهدافها.
وصممت موضوعات الوحدات لتنمي املهارات األساسية يف الرسم البياني ,والوزن والقيا
والبعض يهتم بنمو ا توى املعريف ,والبعض األخر بنمو مهارات التفكري وتتكون املواد
التعليمية األساسية لكل وحدة من دليل املعلم ,وحافظة للتلميذ ( )pupilkitوأوراق عمل يسجل
فيها التالميذ مالحظاتهم وصور وكتيبات إضافية وأقالم تعليمية (الوكيل وحممود0220 ,م,
ص ص .)442 -446

ثانياً :برنامج أسلوب العمليات يف تدريس العلوم (:)SAPA
)(Science – A process Approach

يف سنة  0160م قامت جلنة خاصة بإعداد املواد التعليمية املناسبة هلذا املشروع لتدريس العلوم يف
املرحلة االبتدائية وتشتمل هذه املواد على جمموعة من التجارب والتدريبات لغرض إكساب
التالميذ مهارات يف استخدام األساليط والعمليات اليت يت منها العلم (املالحظة والتفسري
والقيا

– واالتصال  -االستنتاج – التنبؤ – إدراك العالقات الزمانية واملكانية – إدراك

العالقات ال رورية) وذلك من احل انة حتى نهاية الصف الثالث ,أما الصفوف العليا فإن
املشروع حياول تنمية مهارات أكثر تعقيداً مثل :تكوين الفروض ,والقيام بالتعريفات اإلجرائية
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وتنا ول املتغريات والتحكم فيها ,والقيام بالتجارب ,وتفسري النتائج (كاظم وزكي0114 ,م,
ص .)493
ثالثاً :مشروع دراسة حتسني منهج العلوم(:)SCIS
)(Science Curriculum Improvement Study

بدأ هذا املشروع يف عام 0160م جبامعة كاليفورنيا بالواليات املتحدة األمريكية بهدف تنمية
الثقافة العلمية لدى األطفال وهذا يت من:
الوكيل وحممود( 0220م ,ص ص )441 -442
أ -تفهم املفاهيم األساسية يف كل من العلوم الطبيعية وعلوم احلياة.
ب -تنمية ا اهات البحث والتقصي واستخدام التفكري العلمي الختاذ القرار.
ويتكون هذا املشروع من عدد من الوحدات اليت يدرسها األطفال بالتتابع من احل انة إىل
الصف الساد

االبتدائي لتنمية الفهم احلقيقي ملفاهيم العلم ,ويبلا عدد الوحدات األساسية

اليت يتكون منها املشروع ثالث عشرة وحدة :الوحدة األوىل تقدم ألطفال احل انة ,ووحدتان
لكل صف من الصفوف الدراسية الستة ,ووحدة علوم طبيعية ووحدة علوم حياة.
وتستخدم هذه الوحدات أسلوب يف تنظيمها يعتد على دراسة املفاهيم اآلتية :القيا

– التفاعل –

النظم – األشياء املادية – الكائنات احلية دورات حياة الكائنات احلية احلرارة – النسبية يف
املكان واحلركة ,ويتبع تدري س هذه الوحدات للطالب االكتشاف بأنفسهم واكتساب
املفاهيم اجلديدة ,وبعض الدرو

تساعد التالميذ على اكتساب الطرق واألساليط اليت

يستخدمها العلماء ,كما أنَ بعض الدرو

تتيح للتالميذ الفرصة لتطبيق املفاهيم اليت سبق

تعلمها والستفادة مما درسوه( .كاظم ,وزكي ,0114 ,ص)499
ويالح أن املواد التعليمية قد صممت لتحقيق أهداف أربعة هي:
الوكيل ,وحممود( 0220م ,ص)441
0

حمو األمية العلمية.
-

0

النمو العقلي.
-

4

اختاذ القرارات.
-

3

تنمية ا اهات مف لة لدى التالميذ حنو العلوم.
-
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وتتكون املواد التعليمية من أربعة أنواع:
دليل املعلم.
كتيبات للتلميذ يسجل فيها مالحظاته.
حماف ( )kitsلألدوات املعملية.
أفالم تعليمية.
ولقد أحرز طالب برنامج ( )SCISيف اختبارات التحصيل نقاط تزيد مبقدار(  )%43عن أطفال
برامج العلوم التقليدية وكذلك يعد برنامج ( )SCISاألكثر تأثرياً يف لصيل التالميذ إذ أنه
يتفوق على كل من الربناجمني ( )SAPAو ( )ESSمبقدار( )%42و( )%02من النقاط على
التوالي( .خطابية0228 ,م ,ص)093
رابعاً :حركة إصالح مناهج العلوم يف ضوء التفاعل بني العلم والتكنولوجيا واجملتمع() STS
()science technology and society
بدأت حركة العلم والتكنولوجيا واجملتمع ( )STSيف منتصف عام 0122م باالهتمام بتعليم
( )STSكمدخل جديد يف الرتبية العلمية ,مما أدى إىل تطويرين متوازيني هما( :عبد السالم,
0226م ,ص)448
 -0تطوير تصور التفاعل بني العلم والتكنولوجيا واجملتمع للتعامل مع الرتبية العلمية وتطوير
نص وحمتوى ومواد املنهج.
 -0مساعدة املعلمني يف تدريس العلوم بتلك التأكيدات.
ويف نهاية عام 0122م أصبحت والزالت ثالثية العلم والتكنولوجيا واجملتمع( (STSعنوان وشعار
ملدخل من مداخل تدريس العلوم.
وتعد حركة إصالا مناهج العلوم يف ضوء التفاعل بني العلم والتكنولوجيا واجملتمع ((STS
أكثر حركات إصالا مناهج العلوم وتطوير حمتواها سعياً لتحقيق الثقافة العلمية,وقد ظهرت
هذه احلركة كردة فعل لالنتقادات اليت وجهت إىل مناهج العلوم يف اخلمسينات والستينيات
وهي:

علي( 0224م ,ص)08

0

عدم تركيز مناهج العلوم على العالقة املتبادلة بني العلم والتكنولوجيا.
-

0

عدم إظهار اجلانط االجتماعي للعلم.
-

4

ظهور ق ايا ومشكالت ذات صبغة علمية وتكنولوجية اختذت طابع ًا حملياً وعاملياً.
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ومتتاز برامج هذه احلركة باخلصائص اآلتية:

القبيالت ( 0229م ,ص)01

حيدد فيها الطالط املشكالت اليت تناسط اهتمامه.
تستخدم املصادر ا لية حلل املشكلة.
املشاركة النشطة للطالط يف البحث عن املعرفة اليت ميكن تطبيقها يف حل املشكالت
الواقعية احلياتية.
امتداد التعلم ليتعدى الصف الدراسي واملدرسي.
الرتكيز على تأثري العلم والتكنولوجيا على التالميذ أنفسهم.
التأكيد على مهارات عمليات العلم اليت يستخدمها الطالط يف حل مشكالته.
التأكيد على الوعي املهين ,وخباصة املهن املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا.
ومن خالل فحص برامج ( )STSالنموذجية وجد أن معظمها يتصف مبا يلي:
عبد السالم(  ,0226ص)492
0

تؤكد على العلوم لكل الطالب.
-

0

تؤكد على مهارات التفكري العليا من خالل جماالت ا توى.
-

4

متداخلة يف طبيعتها.
-

3

أنها برامج تركز على العمل اليدوي  ,وترتكز على الطالط وعلى العقل.
-

9

توفر للطالط خط عمل ,ومشروعات ,وخربات حقلية أو ميدانية.
-

6

تستفيد من املصادر اخلارجية العديدة.
-

2

ترتب ق ايا ( )STSبا توى التقليدي للمقرر.
-

8

يتجه التقويم للبناء املختلف جداً.
-

1

يشتمل التقويم على الوعي ومكونات التفكري.
-

 -02ال تستخدم االختبارات التقليدية يف التقويم غالباً ,ولكن االختبارات املصممة لقيا
خمتلف اجملاالت.
 -00االختبارات مقننة.
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ويقوم ا اه العلم والتقنية واجملتمع على سمسة حماور هي :الفقيهي( 0221م)
0

اإلطار االجتماعي للعلوم والتقنية  :وهو يقوم على أسا
-

أن أكثر الق ايا واملشاكل

امللحة تنشأ من تداخل العلوم والتقنية واجملتمع وبالتالي أصحبت هناك حاجة ملحة إىل
الفهم الصحيح للمعرفة ,وحدودها واستثمارها يف خدمة اجملتمع.
0

استخدام املعرفة :ويقوم على رب العلوم كجهاز إلنتاج املعرفة يف جمتمع يستخدم هذه
املعرفة وتكون التقنية هي الراب بينهما.

4

مناهج علوم ترتكز على طريقة حل املشكالت :وذلك بأن استخدام املعرفة العلمية
إلعداد املواطن يتطلط أن يتفهم الطالب مشكالت العامل احلقيقي اليت عادة ما تكون هلا
جوانط علمية وتقنية واجتماعية.

3

األخالق والقيم :ويقوم على استخدام املعرفة العلمية والتقنية يف إطار اجتماعي بطرا
أسئلة ترتب

بالقيم واألخالق ,ويظهر من خالهلا الت ارب يف وجهات النظر املختلفة بني

األفراد واجلماعات.
9

التفكري املنطقي يف صنع القرار :ويقوم على أن استخدام املعرفة ألجل حل املشكالت
االجتماعية ال يت من عملية

ميع احلقائق والتفكري املنطقي يف حلها فحسط ,وإمنا

يراعي القيم الفردية واالجتماعية ,حيث يوجه يف الغالط أسئلة مرتبطة باملشكلة مثل :ما
املخاطر؟ ومن ال كاسط؟ ومن اخلاسر؟ فتلك مشكلة ظروف وأجواء تتطلط خطة وقرار
مناسبني.
ومن الق ايا اليت تعاجلها برامج ( )STSما يلي :علي(  ,0224ص)01
 اجلوع ومصادر الغذاء يف العامل.
 اهلندسة الوراثية.
 نقص الطاقة.
 املواد اخلطرة.
 تكنولوجيا االتصاالت.
 املفاعالت النووية.
 تكنولوجيا احلرب.
 صحة اإلنسان ,ومرضه ,وزراعة األع اء البشرية.
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وقد أدت حركة إصالا مناهج العلوم يف ضوء التفاعل بني العلم والتكنولوجيا واجملتمع
( )STSإىل تنفيذ مشروعني يف الواليات املتحدة األمريكية من أجل إصالا تعليم العلوم هما:
مشروع الرابطة القومية لتقدم العلوم عام 0181م وهو مشروع 0260م ويعرف بالعلوم لكل
األمريكيني ,ومشروع املعايري القومية للرتبية العلمية عام 0116م (عبد السالم0226 ,ن ص)96
يت ح مماسبق أن حركة إصالا العلوم ( )STSكانت أول حركة إلصالا تعليم العلوم يف
الواليات املتحدة األمريكية نا ة كردة فعل على مشاريع اإلصالا يف اخلمسينيات والستينيات
واليت كانت تركز يف تلك الفرتة على عمليات العلم بشكل أكرب ,ومع التطور الصناعي
والتكنولوجي اهلائل ظهرت هذه احلركة ومهدت السبيل لظهور مشاريع إصالحية حديثة يف
تعليم العلوم تركز على الثقافة العلمية للمجتمع ككل ,وليس كما هي احلال يف املشاريع
السابقة اليت كانت تركز على فئات معينة من أفراد اجملتمع وسيت ح ذلك عند استعراضنا
للمشاريع األخرى التالية حلركة (.)STS
خامساً -:مشروع ( )6113العلم جلميع األمريكيني:
)) Science FOR All Americans
يف نهاية الثمانينات أسس يف جيمس رذرفورد ( )ratherfordمشروع ( )0260وقد أعد هذا
املشروع كنظرة مشولية طويلة األمد إلصالا تدريس العلوم ,ويستند هذا اإلصالا على الثقافة
العلمية ويت من حمتوى مشروع العلم جلميع األمريكيني وطبعة عام 0114م من "معامل الثقافة
العلمية" توصيات مقدمة من قبل جمموعة بارزة من العلماء واملربني عند ماهية العادات الفكرية
واملفاهيم األساسية جلميع املواطنيني األمريكيني يف جمتمع مستنري علمياً( .تروبريدج وآخرون,
0223م ,ص.)092
يتبع هذا املشروع الرابطة األمريكية للتقدم العلمي ( )AAASويقدم رؤيا بعيدة املدى لإلصالا
الرتبوي يف العلوم ,حيث متثل الثقافة العلمية األسا

يف إعادة بناء مقاصد الرتبية العلمية من

رياض األطفال حتى نهاية املرحلة الثانوية وميثل التداخل بني كل من العلوم والرياضيات
والتكنولوجيا املقصد ا وري للرتبية العلمية( .القبيالت0229 ,م ,ص)02
وقد حددت جنوى شاهني ( ,0222ص )28أهداف املشروع فيما يلي:
 -0نشر التعليم جلميع املواطنني األمريكيني.
 -0استشراف املستقبل يف ظل التغريات العلمية والتكنولوجيا.
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 -4اقرتاا مناهج تعليمية خمتلفة من أهداف وحمتوى ووسائل وأساليط تقويم واسرتاتيجيات
تدريس.
 -3االهتمام باجلوانط العقلية من معتقدات وقيم علمية وا اهات ضرورية لتحقيق التنور
العلمي.
وقد

ي املشروع بهذا االسم نسبة إىل العام الذي يتوقع أن يعود فيه مذنط هالي ويقوم هذا

املشروع على عدة أفكار وهي :خطابية( 0228م ,ص)86
 جيط أن حيدد بدقة ما جيط أن يعرفه الطلبة الذين يدرسون مادة العلوم.
 جيط أن يشجع تدريس العلوم الفعال التنوع الطالبي وخيدم حاجات مجيع الطلبة
واهتماماتهم مبحور مشرتك للمعرفة واخلربات.
 ينبغي على الطالب أن يتعلموا مفاهيم العلوم وليس قوائم مبوضوعاتها.
 ينبغي لقيق نواتج التعلم بواسطة ممارسات تدريسه مالئمة تبدأ بأسئلة وظواهر تشد
اهتمام األطفال وتوجه حنو مساعدتهم على استكشاف كيفية عمل األشياء.
 جيط أن يكون منهاج العلوم انتقائياً ووثيق الصلة بالعلوم.
 جيط أن تتكامل العلوم مع موضوعات أخرى مثل الرياضيات واإلنسانيات.
 جيط أن تكون أهداف تعلم العلوم أكثر عمومية دون االعتماد على مقرر حمدد يف
العلوم.
 ينبغي أن يعرف الطالب أن مادة العلوم هي

ريبية وليست مطلقة ,وأنها قائمة على

الدليل والتخمني واإلبداع.
 جيط أن لتوي مناهج العلوم على مواضيع تعاجل املسائل االجتماعية والتقنية ما أمكن.
 جيط أن يكون هناك معايري تربوية مبينة وحمددة لتدريس العلوم يف املدار .
وقد ت من املشروع ثالث مراحل أساسية هي:
علي ( 0224م  ,ص ص  ,)42 -01جنوى شاهني( 0222م ,ص, )28القبيالت ( 0229م,
ص)00 -02
املرحلة األوىل:
وفيها حددت املعرفة واملهارات واال اهات العلمية اليت ينبغي لكل الطالب إكتسابها من خالل
الرتبية املدرسية ,ويف هذه املرحلة يتم التأكيد على ما يلي:
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 اختزال كم ا توى يف مقررات العلوم.
 إزالة احلواجز الفاصلة بني اجملاالت املعرفية املختلفة.
 الرتاب بني العلوم والرياضيات والتكنولوجيا.
 تشجيع مهارات التفكري العليا.
 تقديم العلم كمؤثر ومتأثر باجملتمع.
وقد انتهت هذه املرحلة عام 0181م بنشر التقرير املعنون "العلم لكل األمريكيني" وقد حد فيه
صفات الشخص املثقف.
املرحلة الثانية:
وفيها مت ترمجة توصيات املرحلة األوىل إىل خط
املناهج يف مدار

عمل ووضع مناذج للمناهج ,ونفذت هذه

خمتارة من الواليات املتحدة األمريكية وانتهت هذه املرحلة بنشر التقرير

املعنون" باملقاصد النوعية للثقافة العلمية" وتتألف املقاصد من أهداف عامة وأخرى حمددة ملنهج
العلوم ,وقد بنيت هذه املقاصد على التقرير األوىل"العلم جلميع األمريكيني".
املرحلة الثالثة:
وتستمر هذه املرحلة أثناء القرن احلادي والعشرين وفيها تنفذ خمرجات املرحلتني األوىل والثانية
على نطاق واسع ويتناول مشروع ( )0260عدداً كبرياً من املوضوعات الشائعة يف مناهج العلوم
مثل تركيط املادة ,والوظائف األساسية للخلية ,والوقاية من األمراض ,وتكنولوجيا
االتصاالت ,باإلضافة إىل ت مني موضوعات جديدة مثل طبيعة املسعى العلمي ,والعالقة بني
العلوم والرياضيات والتكنولوجيا ,وتاريخ العلم والتكنولوجيا.
أمثلة ملنتجات مشروع ( )0260لصفوف املرحلة االبتدائي:
خطابية( 0228م ,ص)88
خربات بأشياء متنوعة قابلة للتحليل ,وأجسام قابلة إلعادة الرتتيط مثل عملية السرعة للقطارات
وعربات النقل يف ألعاب األطفال واحليوانات ,باإلضافة إىل املكعبات التقليدية,والدمى,واملنازل
الصغرية (كألعاب) من أجل أن يتعلم األطفال تأثريات لريكها أو تبديل أجزائها وعلى األطفال
قبل نهاية الصف الثاني أن يعرفوا املفاهيم التالية:
معظم األشياء مؤلفة من أجزاء خمتلفة.
الشيء ال يعمل إذا كانت بعض أجزائه مفقودة.
عند
-

ميع األجزاء سوية فإنهم يستطيعون لقيق أشياء ال يستطيعون فعلها بأنفسهم.
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أما األطفال من الصف الثالث حتى الصف اخلامس تقدم هلم خربات متنوعة بأنظمة
ميكانيكية تشمل أدوات وأشياء معتادة ميكن تفكيكها ثم

ميعها مرة أخرى بواسطة

أدوات مألوفة,و أن يكونوا ملمني باملفاهيم التالية:
تؤثر األجزاء عادة بع ها يف بعض.
الشيء ال يعمل بشكل جيد إذا كان جزءاً منه مفقوداً أو مكسوراً أو مهرتياً أو غري
مطابق أو غري موصول.
سادساً :مشروع املعايري الوطنية لتعليم العلوم (:)NSES
))National Science Education Standards
يعترب مشروع املعايري القومية للرتبية العلمية ( )NSESأحد أهم املشروعات اليت متت خالل فرتة
التسعينات يف الواليات املتحدة األمريكية وأسهمت بشكل فاعل يف تطور الرتبية العلمية وكان
هلا صدى واسع بني املختصني بالرتبية العلمية يف مجيع أحناء العامل ,وعملت العديد من
الدراسات للكشف عن مدى توفر هذه املعايري يف مناهج الرتبية العلمية يف خمتلفة دول العامل
فكانت هذه املعايري مبثابة املؤشر على جودة تدريس مناهج الرتبية العلمية املتنوعة.
وقد ظهرت أول مسودة متكاملة عن معايري ا توى والتدريس والتقييم والربامج والنظام عام
0113م ,ويف ديسمرب عام 0119م أذن بنشر "املعايري الوطنية لتعليم العلوم" وللمعايري الوطنية
لتدريس العلوم عدة وظائف اعتماداً على من يستخدمها والغاية من استخدمها,ومتثل املعايري رؤية
وطموحاً وإجنازاً كما ميكن أن تستخدم كوسائل قيا

للحكم على تدريس العلوم احلالي

وأسس أو كمعايري لتصميم برامج العلوم املدرسية( .تروبريدج وآخرون0223 ,م ,ص.)82
ويذكر خطابية (0228م ,ص  )12 -81أن اجمللس القومي للبحث ( )NRCالتابع لألكادميية
القومية للعلوم بأمريكا قام بتنسيق املعايري الوطنية لتعليم العلوم من دور احل انة وحتى الصف
الثاني عشر ,وتقوم هذه املعايري على أهداف من أجل إعداد الطالب القادرين على:
0
0

استخدام املعلومات العلمية والعمليات املناسبة يف اختاذ القرارات الشخصية.
اإلحسا
-

باملواقف واإلثارة النا ة عن فهم العامل الطبيعي.

زيادة اإلنتاجية االقتصادية.
4
3

االخنراط الذكي يف األحاديث العامة واملناقشات حول االهتمامات التكنولوجية
والعلمية.
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وترتكز هذه املعايري على املبادئ واألسس التالية:
على( 0224م ,ص ص )40 -40
 العلم جلميع الطالب.
 تعلم العلوم عملية نشطة.
 إن التقاليد الفكرية والثقافية اليت متيز العلوم املعاصرة تعكسها العلوم املدرسية.
 إن إصالا الرتبية العلمية جزء من إصالا النظام الرتبوي ككل.
و يط املعايري القومية للرتبية العلمية عن األسئلة التالية:
:0ما الذي جيط أن يعرفه الطالب ,وأن يكونوا قادرين على أدائه وعمله يف العلوم الطبيعية؟
:0ما الذي جيط أن يعرفه مدر

العلوم ويفهمه ويكون قادرًا على أدائه؟

:4كيف ميكن إجراء تقدير مناسط لفهم الطالط وقدراته؟
:3كيف تهيئ املدرسة من خالل براجمها الفرصة لكل الطالب يف تعلم العلوم؟
:9ما الذي جيط على النظام الرتبوي عمله ملساندة برامج العلوم باملدرسة طبقاً للمعايري
الوطنية؟
جماالت املعايري الوطنية لتعليم العلوم:
تت من املعايري الوطنية لتعليم العلوم ستة جماالت رئيسية ولكل جمال عدة معايري فرعية سوف
نلخص يف العرض اآلتي املعايري املتعلقة مبرحلة رياض األطفال إىل الصف الرابع يكم أنها
جمال الدراسة احلالية وهي كمايلي:
خطابية( 0228م ,ص ص  ,)16 -12علي( 0224م ,ص ص  ,)48 -40تروبريدج وآخرون,
( 0223م ,ص ص  ,)020 -82الشايع والعقيل( 0226م ,ص ص .)409 -004
أوالً :معايري ا توى:
توضح معايري ا توى ما جيط أن يعرفه الطالب ويكونوا قادرين على أدائه وعمله يف العلوم
الطبيعية ,وينطوى لتها مثانية حماور رئيسة متثل معايري لتصميم ا توى الدراسي ملناهج العلوم
حسط املراحل التعليمية حيث قسمت هذه املعايري على ثالث مراحل رئيسة :تشمل املرحلة األوىل
الصفوف من رياض األطفال وحتى الصف الرابع وت م املرحلة الثانية الصفوف من اخلامس
وحتى الثامن ( ,)8 -9وتشمل املرحلة الثالثة الصفوف من التاسع وحتى الثاني عشر ()00 -1
وتنقسم حماور معايري ا توى الدراسي للعلوم إىل-:
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ا -معايري املفاهيم املوحدة وعمليات التعلم-:
يركز هذا ا ور على تنمية املفاهيم والعمليات املوحدة وت م-:
األنظمة والرتتيط والتنظيم.
الدليل والنماذج والتفسري.
التغري والثبات والقيا .
التطور واالتزان.
الشكل والوظيفة.
 -0معايري العلم كطريقة استقصاء:
وتؤكد هذه املعايري على التكامل بني العلم كبناء معريف وكطريقة للبحث واالستقصاء
وتركز على ما يلي-:
إدراك املفاهيم.
فهم طبيعة العلم.
كيفية التوصل إىل املعرفة العلمية.
املهارات واال اهات املرتبطة بالعلم.
وعلى الطالب من رياض األطفال وحتى الصف الرابع التمكن من القدرات الالزمة لتنفيذ
استقصاء علمي ,وفهم االستقصاء العلمي.
 -4معايري العلوم الفيزيائية:
لدد املوضوعات اليت جيط أن تت منها عمليات تعلم وتعليم العلوم الفيزيائية وتوزيعها حسط
املراحل الدراسية,وتشمل :خواص األشياء واملواد ومواقع وحركة األجسام ,وال وء ,واحلرارة,
والكهرباء ,واملغناطيسية وذلك من رياض األطفال حتى الصف الرابع.
 -3معايري العلوم البيولوجية:
وتصف املوضوعات العلمية اليت جيط أن يدرسها الطالب يف املراحل الثالث للتعليم ,حيث تشمل
معايري العلوم البيولوجية للصفوف من رياض األطفال حتى الصف الرابع ,خصائص الكائنات
احلية ,ودورة حياة الكائنات احلية ,والكائنات احلية والبيئات.
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 -9معايري علوم األرض والف اء-:
وتشمل بالنسبة لطالب رياض األطفال وحتى الصف الرابع :خواص املواد ,واألشياء يف السماء
والتغريات يف األرض والسماء.
 -6معايري العلم والتكنولوجيا:
وهي تزود الطالب بالفرص اليت تنمي قدراتهم على اختاذ القرار ,وبالنسبة ملا خيص رياض
األطفال وحتى الصف الرابع فتشمل :القدرة على التمييز بني األشياء الطبيعية واألشياء اليت
صنعها اإلنسان ,والقدرات اخلاصة بالتصميم التكنولوجي ,وإدراك العالقة بني العلم
والتكنولوجيا.
 -2معايري العلم من وجهيت النظر الفردية واالجتماعية:
تسعى معايري هذا اجلانط إىل رب

املتعلمني مع واقعهم الشخصي واالجتماعي ,وتزود الطالب

بأسس اختاذ القرار حول بعض الق ايا اهلامة اليت سيواجهونها يف املستقبل واملعايري املتعلقة
برياض األطفال وحتى الصف الرابع بهذا ا ور تشمل :الصحة الشخصية ,خصائص وتغريات
السكان ,وأنواع املصادر ,والتغريات يف البيئات والتحديات ا لية للعلم والتكنولوجيا.
 -8معايري تاريخ وطبيعة العلم-:
توضح هذه املعايري األوجه املختلفة لالستقصاء العلمي,والوجه اإلنساني للعلم وتشمل مصادر
العلم كمنش إنساني رياض األطفال وحتى الصف الرابع.
ثانياً :معايري تدريس العلوم:
تصف معايري تدريس العلوم ما جيط أن يفهمه معلم العلوم ,ويكون قادراً على القيام به ,أي أنها
تشري للمهمات التعليمية اليت جيط أن يؤديها املعلم بغية إكساب طالبه الثقافة العلمية وتشمل
األدوار التالية ملعلمي العلوم:
خيط لطالبهم برناجماً قائم ًا على االستقصاء.
يرشدوا وييسروا التعلم.
التقويم املستمر لعملية تعليم وتعلم العلوم.
تصميم وتنظيم بيئة التعلم.
تكوين مجاعات من دارسي العلوم.
املشاركة يف ختطي وتطوير برنامج العلوم املدرسية.
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ثالثاً :معايري النمو املهين ملعلمي العلوم:
وتتمثل هذه املعايري فيما يلي:
تعلم حمتوى العلوم األساسي من خالل االستقصاء.
تكامل املعرفة يف العلوم والتعلم وعلم طرائق التدريس وتطبيق ذلك يف تدريس العلوم.
أن -يبنى لدى معلم العلوم القدرة على الفهم والتعلم املستمر مدى احلياة.
جيط أن تكون برامج النمو املهين ملعلمي العلوم متناسقة ومتكاملة.
رابعاً :معايري التقويم:
وهي لدد اخلصائص األساسية للتقويم العادل الدقيق للطالب ,وتوفر حمكات للحكم على
نوعية التقويم وتشمل:
جيط أن ينسجم التقويم مع القرارات اليت تتخذ بشأن تعلم العلوم.
جيط تقويم لصيل وفرص تعلم العلوم.
أن -تنسجم اجلودة الفنية للبيانات التقوميية مع القرارات واألفعال املتخذة على أسا
تفسري هذه البيانات.
جيط أن تكون ممارسات التقويم عادلة.
سالمة االستدالالت املستخلصة من التقوميات املتعلقة بتحصيل الطالب.
خامساً :معايري برنامج الرتبية العلمية:
توضح هذه املعايري دور الربامج املدرسية يف تهيئة الفرص املناسبة لكل الطالب يف تعلم العلوم
وتتمثل فيما يلي:
انسجام عناصر برنامج العلوم مع املعايري الوطنية للرتبية العلمية ,ومع بع ها البعض,
وتطور خالل الصفوف الدراسية لتحقيق جمموعة من األهداف ا ددة.
تقارب مجيع معايري ا توى يف املناهج املتنوعة يف املواد الدراسية املختلفة.
تناسق برامج العلوم مع برامج الرياضيات.
أن -توفر برامج تعليم العلوم مصادر كافية ومناسبة جلميع الطالب للتعلم .
تزود برامج العلوم مجيع الطالب بفرص متساوية.
أن -تعمل املدار

كجماعات تشجع وتدعم وتساند املعلمني مبا يساعد على تنفيذ برامج

العلوم بصورة فعالة.
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سادساً :معايري نظام الرتبية العلمية:
ت ع شروطاً للحكم على فعالية مكونات هذا النظام وجيط على األنظمة أن:
تستخدم رؤية مشرتكة لوضع سياسات تعليم العلوم.
تنسق السياسات بني الوزارات واملؤسسات واملنظمات ذات العالقة.
تدعم السياسات باملصادر الكافية.
تقدم دعماً متساوياً جلميع الطالب.
أن -تؤكد سياسات الرتبية العلمية على املساواة.
تشجع األفراد على لمل املسئولية عند إجراء التغريات اليت وضعتها املعايري.
ويؤكد الباحث على أهمية املعايري السابقة يف عملية احلكم على جودة تعليم العلوم يف أي نظام
من األنظمة  ,و أنها تعكس مدى التطور احلاصل يف مناهج وتدريس العلوم ,بالتالي ال بد من
استخدامهم يف تقويم الرتبية العلمية مبختلف جوانبها ,وبناءً على النتائج املستخلصة من عملية
التقويم مت تطوير برامج تعليم العلوم مبا يتوافق مع هذه املعايري واليت بال شك تعترب معايري عاملية
تأخذ بها أغلط الدول املتقدمة ,وتقوُم براجمها بناءً عليها ,مع عدم إغفال املشاريع العاملية
األخرى واملتجددة ,واألخذ باجلوانط املفيدة منها لتطوير تعليم العلوم يف اململكة العربية
السعودية ,والعمل على استخالص جوانط التميز والريادة يف هذه املشاريع والربامج اإلصالحية
لتعليم العلوم واالستفادة الشاملة من هذه املشاريع ابتداءً بفكرتها املبدئية وكيفية املشاركة
اجلماعية بها وانتهاءً بنتائجها مبا يتوافق مع ديننا احلنيف وطبيعة جمتمعنا .
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املبحث االثالث :حمتوى منهج العلوم
مفهوم حمتوى منهج العلوم:
ان حمتوى املنهج هو أول املكونات تأثراً بأهداف املنهج فبعد أن لدد األهداف بدقة وعناية
يتم بعد ذلك لديد ا توى املناسط لتحقيق تلك األهداف وقد تعددت تعاريف حمتوى املنهج
فقد عرفته جنوى شاهني (0226م) بأنه "جمموعة من اخلربات اليت تقدم من خالل املقررات
الدراسية لتحقيق التنمية الشاملة للمتعلم من خالل ما يكتسبه من املعلومات واملفاهيم واملهارات
واال اهات والقيم اليت حيتاج إليها ليتوافق مع جمتمعه يف جماالت احلياة املختلفة واليت تعدها
املؤسسة الرتبوية للمتعلمني من أجل دراستها"ص.004
كما عرفه العمر (0222م) بأنه "جمموعة من احلقائق واملفاهيم واملبادئ واملهارات والقيم
واألنشطة اليت يت منها املنهج املراد للطالب أن يتعلموه ,وغالباً ما يتم اختيار هذا ا توى وفق
معايري

حمددة

(standards

)content

ليناسط

املرحلة

العمرية

للمتعلمني

( )Developmental stageوالتطورات التعليمية اجلارية"ص.060
وعرفه اخلليفة (0229م) بأنه "نوعية اخلربات التعليمية – احلقائق واملفاهيم والتعميمات
والنظريات – واملهارات والوجدانيات اليت يتم اختيارها ,وتنظيمها على من

معني ,لتحقيق

أهداف املنهج اليت مت لديدها من قبل" ص.044
ويعرف بو شامط (0182م) ا توى بأنه "ذلك اجلزء والقدر من املعارف الكلية لإلنسان اليت
تنتقى لتستخدم يف املدرسة كوسيلة لتحقيق األهداف املوضوعة" ص.082
من خالل التعاريف السابقة للمحتوى يُالح

أنها تركز على احلقائق واملفاهيم والتعميمات

والنظريات والقيم واملبادئ واألنشطة ,اليت تنظم وفق معايري حمددة وتراعي جوانط منو الفرد
املختلفة بالتالي فهي تهتم باجلانط املعريف واملهاري والوجداني للوصول بالفرد إىل النمو املتكامل
حسط املرحلة العمرية اليت مير بها ووفقاً خلرباته السابقة مراعية التطور العلمي والتكنولوجي
يف جمال العلوم والتدرج يف مقررات العلوم اليت تدر
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يف املؤسسات الرتبوية.

مربرات اختيار حمتوى منهج العلوم:
هناك عدة أسباب تدعو إىل اختيار حمتوى مقررات العلوم بكل دقة وعناية ولعل من أهمها ما
أورده اخلليفة (,0229ص ص )049 -044كما يلي:
0

وفرة املادة العلمية وت خمها:
-

متتلك البشرية اليوم رصيداً ضخماً من املعرفة يف كافة اجملاالت وخاصة يف اجملاالت العلمية
وتزداد هذه املعرفة بشكل مطرد ويف وقت قياسي ومن ثم صار من املستحيل على الشخص أن
يلم باملعارف العلمية املرتاكمة عرب الزمن وكذلك زادت األنشطة واملواقف وتنوعت وأصبح هلا
فروع وختصصات دقيقة تبعاً ملا يف اجملال العلمي من معارف ومفاهيم وتعميمات ونظريات وإزاء
هذه الوفرة وال خامة يف املادة العلمية البد من اختيار ما تقدمه للمتعلم.
0

قصر املدة اليت يق يها املتعلم يف املدرسة:
-

ميكن القول بأنه حتى لو ق ى املتعلم عمره كله يف املدرسة فإنه ال يستطيع أن حيي

مبا

مع من معارف يف حقل املادة العلمية ,فما بالنا وهو يق ي وقتاً قصري من عمره ال يتجاوز اثنا
عشر عاماً ,هي فرتة التعليم العام الذي نهتم به هنا وحنن بصدد حمتوى منهج العلوم ,وحتى هذه
الفرتة ال يق يها كلها يف املدرسة ,بل يق ي ثلثيها على األقل خارج املدرسة .وإذا كان العلماء
املتخصصو ن يف فرع واحد من فروع العلم يعيشون وميوتون دون أن يدعوا أنهم عرفوا كل شيء
يف حقل ختصصهم فإن الدار

يف التعليم ال ميكن أن نقدم له إال شيئاً يسرياً يف الفرتة القصرية

اليت يق يها من حياته يف املدرسة.
4

متكني املتعلم من تعليم نفسه مدى احلياة:
-

البد للمتعلم أن يعت مد على نفسه يف التعلم وال يبقى معتمداً على املعلم طوال فرتة حياته ويتأتى
ذلك إذا اقتصر حمتوى املنهج على املبادئ األساسية ومنهجها يف دراسة الظواهر اليت تعين بها
وتقع يف نطاق يثها  ,واليت متى ما متت السيطرة عليها من قبل املتعلم متكن من أن مي ي يف
دراستها مستقالً عن املعلم ومستعيناً بهذه املبادئ والقوانني ومناهج الدراسة.
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إذن فاملنهج اجليد هو الذي يقتصر حمتواه على دراسة هذه املبادئ والقوانني واحلقائق األساسية
واال اهات الرئيسية ,وال يغرق املتعلم يف تفاصيل وجزئيات ال تفيده يف تنمية استقالله بالتعلم
فيما بعد.
3

ان-تقال أثر التعلم للمواقف املشابهة:

وهذه ظاهرة تدرك باملالحظة العادية وقد أثبتها العلماء منذ زمن بعيد وأكد عليها علم النفس
احلديث ,وتعين أن املتعلم إذا مار

التعليم يف حقل معني فإنه يكتسط قدرة معينة يستطيع بها

أن مي ي بسهولة ويسر يف دراسة هذا احلقل وهذا يعين بالنسبة الختيار ا توى أنه ليس من
ال روري تقديم كل املواقف واخلربات واملعلومات للطالب يف املنهج ,بل ميكن تقديم بع ها,
وما تهدف إليه حيدث ويتم من دراسة هذا البعض ,استناداً إىل تلك النظرية وهي أن دراسة هذا
البعض املختار سوف لدث أثراً تعليمياً يستفيد منه املتعلم يف فهم املواقف املشابهة ودراستها,
بشرط أن حيسن اختيار هذا البعض الذي يُ َمن يف املنهج ,وأن تراعي الشروط اليت يذكرها
علماء النفس ل مان أنتقال أثر التعلم املطلوب.
تطوير حمتوى منهج العلوم:
إذا كان هناك مربرات أدت إىل ضرورة اختيار حمتوى مناسط للمتعلم فالبد أنه يتم وفقاً لتلك
املربرات تطوير حمتوى منهج العلوم بشكل دوري مراعاة لتلك املربرات ,ومراعاة للتطورات
احلاصلة يف خمتلف اجملاالت العلمية من حيث ا توى املعريف ومن حيث طرق وأساليط التعليم
احلديثة والتطوير يف أي جانط من جوانط احلياة يهدف دائماً إىل الوصول بالشيء املطور إىل
أف ل صورة  ,حتى يؤدي الغرض املطلوب منه بكفاءة تامة ,وحيقق كل األهداف املنشودة منه
على أمت وجه ,مراعياً للناحية االقتصادية يف الوقت واجلهد والتكاليف ,وهذا بال شك يستدعي
التغيري يف شكل أو م مون الشيء املراد تطويره أو هلما معاً ,فا توى مثالً يعمل على لقيق
أهداف املنهج لذلك يتم تطويره مبا يناسط لقيق هذه األهداف وقد ذكر الوكيل وحممود
( ,0220ص ص )066 -063بأن التطوير عملية شاملة وديناميكية مبنية على أسا
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علمي

تؤدي إىل التحسن والتقدم واالزدهار ويشمل مجيع جوانط املوضوع أو الشيء املراد تطويره
ويرتب جبميع العوامل املؤثرة يف هذا املوضوع.
كما عرف سرحان (0118م) تطوير املنهج بأنه "عملية يقصد بها إدخال

ديدات ومستحدثات

يف جمال املنهج ,بقصد لسني العملية الرتبوية ,ورفع مستواها ,ييث تؤدي يف النهاية إىل
تعديل سلوك التالميذ وتوجيهه يف اال اهات املطلوبة ,وفق األهداف املنشودة" ص.029
دواعي تطوير حمتوى منهج العلوم:
يتفق الوكيل وحممود (0220م ,ص ص  )028 -020والوكيل وحممد ( ,0228ص ص -439
 )432أن هناك عدة أسباب تدعوا إىل تطوير حمتوى منهج العلوم وهي:
أوالً :سوء وقصور حمتوى املناهج احلالية:
عندماُ ْتجِمُع كل اآلراء والتقارير على سوء املناهج احلالية من خالل:
0

نتائج االمتحانات املختلفة اليت يؤديها الطالب:
-

وهي تعرب عن مؤشر هام يدل على نوعية وصالحية حمتوى املناهج املتبعة ,وكلما ساءت النتائج,
استدعى ذلك تطوير حمتوى هذه املناهج.
0

تقارير املوجهني واخلرباء والفنيني:
-

فإذا أمجعت غالبية هذه التقارير على سوء جوانط ا توى املختلفة ,وخاصة إذا صيغت هذه
التقارير مبوضوعية تامة فإنه ذلك يستدعي عملية تطوير.
4

اخنفاض مستوى اخلرجيني بصفة عامة:
إذا تبني اخنفاض مستوى اخلرجيني يف التخصصات العلمية فإن ذلك يف حد ذاته يعترب

دافعاً قوياً إلعادة النظر يف حمتوى املناهج وتطويرها.
نتائج البحوث:
3
يف حالة إجراء البحوث املختلفة على جوانط حمتوى املنهج املتعددة فإن نتائج تلك البحوث,
وخاصة إذا أظهرت قصوراً جوهرياً يف حمتوى املنهج ,فإنها تؤدي إىل ضرورة تطوير حمتوى
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املنهج وجيط يف هذه احلالة أن تك ون هذه البحوث مبنية على أسا

علمي ومتنوعة خمتارة وفقاً

حلظة عامة مدروسة ومتفق عليها من قبل املسؤولني.
الرأي العام:
9
إذا ما ظهر أن الرأي العام بقطاعاته املختلفة يشكو من حمتوى املناهج احلالية وخاصة إذا ما
دعمت هذه الشكوى باحلجج واألسانيد واألدلة والرباهني ,فإن ذلك يدفع إىل اإلسراع بعملية
التطوير.
ثانياً :التغريات اليت تطرأ على التلميذ والبيئة واجملتمع واملعرفة والعلوم الرتبوية:
إن جيل اليوم خيتلف عن جيل األمس يف أمور عديدة كعاداته وثقافته وا اهاته ومشاكله
ومستوى تفكريه ويف نظرته للحياة نفسها ويف عالقته مبن حوله.
وكذلك البيئة اليت يعيش فيها الطالط دائمة التغري سريعة التبدل ,وكل تغيري يف أحد
عناصرها يؤدي إىل تغيري يف كافة اجلوانط األخرى ,وقد أدت التكنولوجيا احلديثة إىل زيادة
سرعة هذا التغيري بدرجة ال يتصورها العقل.
واجملتمع الذي ينتمي إليه الطالط يف تغري مستمر من ناحية نظمه السياسية واالقتصادية
واالجتماعية,واملعرفة هي األخرى تتغري ,كل يوم تأتي إلينا باجلديد مما يبتكره اإلنسان
بفكره فالنظريات تتغري واملعلومات تتزايد ,واالكتشافات تتالحق واالبتكارات تتواىل لدرجة
أننا نعيش يف عصر يطلق عليه اآلن عصر االنفجار املعريف.
وكذا العلوم الرتبوية بدورها يف تغري مستمر :أهداف الرتبية تتغري وفقاً ملا يطرأ على اجملتمع من
تغيري ونظريات التعلم تتغري وفقاً لنتائج البحوث ,وطرق التدريس هي األخرى تتأثر بهذا وذاك.
وهكذا جند أن حمتوى املنهج البد أن يتغري متأثراً بتلك التغريات اليت تطرأ على الطالط والبيئة
واجملتمع واملعرفة والعلوم الرتبوية ليواكط تلك التغريات ويتجه حنو األحسن ويسري حنو األف ل
فيتطور بشكل دوري جملاراة هذه التغريات.
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ثالثاً :التنبؤ باحتياجات الفرد واجملتمع يف املستقبل:
وميثل ذلك احتياجات اجملتمع يف املستقبل وميكن التنبؤ بهذه االحتياجات عن طريق دراسة
شاملة للواقع وللحاضر تؤدي للتنبؤ ببعض األمور واالحتياجات يف املستقبل على أن تستند هذه
الدراسة على التخطي الدقيق املرن.
وليس غريباً أن نعلم أن رجال الرتبية يف كثري من الدول املتقدمة قاموا بالتخطي

منذ عدة

سنوات للتعليم يف القرن احلادي والعشرين فهم عن طريق البحوث واالستفتاءات والنظرة البعيدة
إىل األمام يستطيعون أن ير وا صورة ملا سوف تكون عليه احلياة يف اجملتمع ,ثم يطورون
حمتوى املناهج وفقاً هلذا املفهوم وهلذه الصورة.
أمّا يف الدول النامية ففي معظم األحيان يتم تطوير حمتوى املناهج وفقاً للعوامل املرتبطة
باملاضي ,أما يف الدول املتقدمة فيتم ذلك وفقاً ملا حدث وملا هو منتظر حدوثه ,أي توقع الشيء
قبل حدوثه.
رابعاً :املقارنة بأنظمة أكثر تقدماً:
من ال روري التطلع إىل الدول اليت قطعت شوطاً بعيداً يف طريق املدنية والتقدم لالستفادة من
خرباتها ,فاإلنسان ال يستطيع أن حيكم على شيء بطريقة سليمة إال عند مقارنته بأشياء
أخرى ,ولعل نتائج دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ( )TIMSSتظهر مدى التقدم يف
تعليم العلوم يف الدول املشاركة يف هذه الدراسة ,ومن خالل االستفادة من قواعد البيانات اليت
تو فرها هذه الدراسة تستطيع الدول اليت حصلت على نتائج منخف ة أن لدد أسباب حصوهلا
على هذه النتائج بعمل مقارنة بينها وبني الدول اليت حصلت على نتائج مرتفعة يف اختبار التميز
( )TIMSSوالعمل على إصالا اخللل يف املناهج أو يف البيئة املدرسية ,أو يف أي جمال آخر
حسط ما ظهر من أسباب لإلخفاق مما ينعكس فيما بعد على مستوى تعليم العلوم والرياضيات
بشكل إجيابي تظهر نتائجها بوضوا على نتائج طالب تلك الدولة يف حالـة تكرار هذه التجربة
,وكذلك يعود بالنفع على اجملتمع ككل ألن ذلك يزيد من التقدم العلمي يف الدولة.
وي يف النعواشي (0222م,ص )91إن من ابرز دواعي تطوير حمتوى مناهج العلوم :
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أ

التقدم التكنولوجي .
-

ب -املشكالت البيئية اليت صاحبت التقدم التكنولوجي .
ج -االنفجار املعريف اهلائل املتمثل يف كم املعلومات الكبري املخزن على شبكة االنرتنت
واحلاسط ,وسهولة استخدامها وإسرتجاعها .
د

التداخل بني اجملاالت املعرفية املختلفة.
-

ول مان جودة حمتوى مناهج العلوم يرى الباحث أن يتم تطويرها بصفة دورية لتتماشى مع
املعارف والتقنيات احلديثة ,اليت تتزايد بشكل كبري جداً وخالل فرتة زمنية قصرية ,وإن
التأخر يف عملية التطوير ينعكس سلبياً على تعلم الطالط وتقبله للمحتوى ,ويفقد اجملتمع
الكثري من املنجزات العلمية اليت أساسها تطوير مناهج العلوم كما يت ح ذلك جلياً بالنظر إىل
منجزات اجملتمعات املتقدمة باعتمادها على مراجعة مناهجها العلمية بشكل مستمر ومن ثم
تطويرها مما أوصلها ملا هي عليه اآلن من تقدم كبري يف اجملاالت املختلفة وخاصة العلمية.
مكونات حمتوى منهج العلوم:
يتكون ا توى من عناصر املعرفة العلمية واليت هي نواتج العلم ,وتعرف على أنها نتاج التفكري
والبحث العلمي ,يتوصل إليها العلماء والباحثون عن طريق املالحظة والتقصي والبحث
التجرييب ,وتشكل املعرفة العلمية مكونات ا توى,وبالتالي جيط تقدميها بصورة وظيفية
وذات معنى حلياة املتعلم ومشكالت جمتمعة ,وتدريسها مبا يناسط املرحلة العمرية للمتعلمني
وعلى أسا

العمليات العقلية العليا إىل جانط العمليات الدنيا ,كما جيط رب مكونات املعرفة

ببع ها لتسهيل فهمها واحتفاظ املتعلم بها لفرتة أطول (عليان0202 ,م ,ص ص .)94 -90
يتكون حمتوى منهج العلوم كما اتفق عليه كالً من جنوى شاهني (0226م ,ص ص -00
 ,)040ومرعي واحليلة (0220م ,ص ,)020عليان (0202م ,ص ص  ,)92 -94وسعادة
وإبراهيم (0223م ,ص ص  )029 -063من عدة مكونات هي:
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0

احلقيقة العلمية:
-

هي مجلة صحيحة عل مياً تعرب عن حالة خاصة أو موقف جزئي ميكن أن يتوصل إليه اإلنسان
عن طريق املالحظة املباشرة أو الوسائل املساعدة والتجريط ,وتعد الوحدة البنائية األساسية
لبقية البناء املعريف كما ميكن تكرار مالحظة احلقيقة العلمية وبالتالي التأكد من صحتها.
0

املفهوم العلمي:
-

وهو جمموعة من األشياء أو الرموز أو احلوادث اخلاصة اليت مت

ميعها معاً على أسا

من

اخلصائص أو الصفات املشرتكة واليت ميكن اإلشارة إليها برمز أو اسم معني ,وينتج املفهوم
من رب

جمموعة حقائق علمية مت مالحظتها وقد يكون املفهوم جمرد أي غري ناتج عن

املالحظة ,مثل مفهوم الذرة ومفهوم  ,DNAوقد تكون أولية مثل مفهوم الزمن والكتلة,
واملفاهيم تنمو بشكل مستمر ومتدرج حسط خربة الفرد.
4

املبدأ (التعميم) العلمي:
-

هو مجلة صحيحة علمياً هلا صيغة الشمول وإمكانية التطبيق على جمتمع األشياء أو األحداث
أو الظواهر مثل الفلزات جيدة التوصيل للحرارة هذا ينطبق على مجيع الفلزات (حنا  ,وحديد,
ف ة...إخل) ولو أن أحدها ذكر مكان كلمة الفلزات ,لتحولت اجلملة إىل حقيقة علمية ولكن
كلمة فلزات ت مها مجيعها ,فاجلملة إذاً فيها عمومية ومشول.
3
يرب

القانون العلمي:
القانون العلمي بني مفهومني (متغريين) أو أكثر بصورة رمزية ويعترب درجة متقدمة

للمبدأ العلمي ,فاملبدأ العلمي إذا انطبق على كل احلاالت املتماثلة ولت نفس الشروط يصبح
قانوناً علمياً ,ويتصف القانون العلمي بالثبات ألنه مر بسلسلة من التجارب والعمليات ,ودراسة
العوامل اليت تؤثر فيه
9

عله أكثر ثباتاً مثل قوانني نيوتن وقانوني مندل يف الوراثة.

النظرية العلمية:
-
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هي جمموعة من التصورات الذهنية تتكامل يف نظام معني يوضح العالقة بني جمموعة من
املبادئ والتعميمات العلمية أو العالقات أو املتغريات أو الظواهر مثل النظرية الذرية والنظرية
املوجية لل وء.
معايري اختيار حمتوى مناهج العلوم:
لقد تعددت اآلراء حول املعايري اليت جيط أن تراعى عند اختيار حمتوى مناهج العلوم ولعلنا هنا
نورد أهم قوائم املعايري اليت وردت يف األدبيات ونبدأ باملعايري العاملية للمحتوى اليت أوردها طعيمة
(0226م ,ص ص .)32 -36
حيث يذكر طعيمه نقالُ عن نيكوالسي جمموعة من املعايري اليت ميكن إمجاهلا فيما يلي:
أ

معيار الصدق  validityيعترب ا توى صادقاً عندما يكون واقعياً وأصيالً وصحيحاً
علمياً ف ال عن متشيه مع األهداف املوضوعية.

ب -معيار األهمية  :significanceيعترب ا توى مهما عندما يكون ذا قيمة يف حياة
الطالط ,مع تغطية اجلوانط املختلفة من ميادين املعرفة والقيم واملهارات و مهتما بتنمية
املهارات العقلية ,وأساليط تنظيم املعرفة أو جعلها مفيدة للمتعلم و تنمية اال اهات اإلجيابية
لديه.
ج -معيار امليول واالهتمامات  :interestويكون ا توى متمشياً مع اهتمامات الطالب
عندما خيتار على أسا

من دراسة هذه االهتمامات وامليول فيعطيها األولوية دون الت حية

بالطبع مبا يعترب مهماً هلم.
د -معيار القابلية للتعلم  :Learn abilityويكون ا توى قابالً للتعلم عندما يراعي قدرات
الطالب ,متمشياً مع الفروق الفردية بينهم ,مراعيا ملبادئ التدرج يف عرض املادة التعليمية.
هـ  -معيار العاملية  :universalityويكون ا توى جيدا عندما يشمل أمناطاً من التعلم ال
تعرتف باحلدود اجلغرافية بني البشر ,وبقدر ما يعكس ا توى الصيغة ا لية للمجتمع ينبغي
أن يرب الطالط بالعامل املعاصر من حولة.
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كما اورد طعيمة (0226م,ص ص  )32 -36اي اً نقالً عن روماين ()Romineقائمة رتط فيها
املعايري وفق ارتباطها بأهداف الرتبية واملتعلم وطبيعة العملية الرتبوية ,وقد صاغ املعايري يف صورة
أسئلة كما يلي:
معايري تتعلق بأهداف الرتبية:
0

هل ا توى املقرتا صادق ومفيد وذو داللة يف تفسري وفهم وتقدير احلياة املعاصرة؟
-

0

هل يرتب ا توى مبجال أو أكثر من مشكالت احلياة اليت جيط أن يتعرض هلا املنهج؟
-

4

هل االستخدام السليم للمحتوى املقرتا يؤدي إىل النمو املتوازن للتالميذ حنو األهداف
الرتبوية؟

3

هل ا توى املقرتا مهم بالنسبة لكل األدوار اليت جيط أن يؤديها املنهج؟
-

معايري تتعلق بطبيعة املتعلم:
9

هل ا توى املقرتا له فائدة يف إشباع التحديات وامليول واحلاجات واملشكالت امللحة
اليت حيس بها التالميذ؟

6

هل ا توى املقرتا يتفق مع مستوى ن ج التالميذ وخرباتهم السابقة؟
-

2

هل ا توى املقرتا قادر على التكيف ملقابلة الفروق الفردية؟
-

معايري تتعلق بطبيعة العملية الرتبوية:
8

هل ا توى املقرتا يؤدي إىل تعلم مستمر ونش حيقق منو الفرد؟
-

1

هل ا توى املقرتا يهيء الفرص لتطبيقات مفيدة ترتب يياة املتعلم؟
-

 -02هل ا توى املقرتا له دوافعه الذاتية اليت تشجع على النشاط التعليمي املشبع؟
 -00هل ا توى املقرتا متوازن وليس فيه تكرار غري مناسط .وهل يأخذ يف االعتبار دور القوى
واملؤسسات الرتبوية األخرى؟
ومن قوائم املعايري اليت وردت يف األدبيات العربية ما حدده مرعي واحليلة (0220م ,ص)023
كمعايري الختيار حمتوى مناهج العلوم:
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0

صدق ا توى :ويقصد به صحة ا توى,ودقته,وارتباطه باألهداف ومواكبته
لالكتشافات العلمية املعاصرة.

0

االتساق مع الواقع االجتماعي والثقايف أي ارتباطه و مالءمته للمجتمع وعاداته وتقاليده.
-

4

التوازن :من حيث العمق والشمول العلمي والنظري واحتياجات الفرد واجملتمع.
-

3

مراعاته للخربات السابقة لدى املتعلمني.
-

9

مراعاة ا توى حلاجات الفرد واجملتمع.
-

وذكر سعادة وإبراهيم (0223م ,ص ص  )062 -096أن هناك عدة معايري الختيار حمتوى
املنهج تتمثل يف الصدق واألهمية ومراعاة اهتمامات التالميذ ,وقابلية ا توى للتعلم واملنفعة أو
الفائدة ,والتوافق أو التناسق وفيما يلي توضيح لكل معيار من هذه املعايري.
أ

-معيار الصدق:

يكون حمتوى املنهج املدرسي صادق إذا كان وثيق الصلة باألهداف املوضوعة له ,فكلما عمل
ا توى على لقيق األهداف املختارة قلنا أنه متتع بدرجة عالية من الصدق والعكس صحيح.
ب

معيار األهمية:
-

ويتحقق هذا املعيار إذا ركز ا توى على املفاهيم والتعميمات والنظريات وعدم اقتصاره على
الكميات اهلائلة من احلقائق واملعلومات.
ج -معيار اهتمامات التالميذ:
تعترب اهتمامات التالميذ من املعايري املهمة الواجط أخذها يف احلسبان عند اختيار حمتوى املنهج
املدرسي ويتحقق هذا املعيار من خالل التأكد من أن حمتوى املنهج يتفق مع اهتمامات التالميذ,
وال حيتوي على أي شيء ال يثري اهتمام التالميذ وكذلك إعطاء اهتمامات التالميذ أولوية عندما
حيدث تعلم جديد من أجل إجياد صلة مباشرة بني التالميذ وحمتوى املنهج.
د -معيار قابلية ا توى للتعليم:
ينبغي أن يتصف حمتوى املنهج املدرسي بصفة القابلية للتعليم من جانط التالميذ وذلك مبراعاته
ملستوى ن ج التالميذ وقدراتهم يف كل مرحلة من مراحل التعليم وخاصتاً يف املرحلة االبتدائية.
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هـ  -معيار الفائدة:
ويرتب هذا املعيار مبقدار الفائدة املرجوة من حمتوى املنهج ومدى ارتباطه يياة التالميذ وقيمته
العملية واحلياتية للمتعلمني.
و -معيار العاملية:
ا توى اجليد هو الذي يشمل أمناط من التعليم ال تعرتف باحلدود اجلغرافية أو احلواجز
املصطنعة بني بين البشر ,فا توى البد إىل جانط احتوائه على مشكالت اجملتمع ا لي أن
يشمل عدد من املشاكل العاملية الن العامل اآلن يعترب كقرية واحدة من خالل العوملة وأثارها
اليت تنتشر بشكل سريع جدًا إىل خمتلف دول العامل.
ز -معيار التوافق أو التناسق:
يتطلط هذا املعيار أنه يتمشى حمتوى املنهج مع الوقائع االجتماعية والثقافية للمجتمع الذي يعش
فيه التالميذ.
يت ح من العرض السابق ملعايري ا توى أنّ عملية اختيار ا توى عملية يف غاية األهمية وال تتم
بطريقة عشوائية والذي يؤكد على أهميتها تعدد املعايري الختيار ا توى رغم أنها يف الغالط
تتفق على نقاط رئيسية ,بالتالي البد من اإلطالع على املعايري املختلفة واألخذ مبا يناسط جمتمعاً
املسلم,ويتماشى مع روا العصر.
اختيار حمتوى مناهج العلوم يف املرحلة االبتدائية:
أن عملية اختيار حمتوى مناهج العلوم الذي يناسط تالميذ املرحلة االبتدائية ليس أمراً سهالً,
فالعلم يت من جماالت متسعة من املعرفة اليت يصعط على أي فرد تعلمها بأكملها كما ذكرنا
سابقاً ولو استمر يف دراستها طوال حياته ,لذلك فإنه من املنطق أن ال تتم حماولة حشو مناهج
املرحلة االبتدائية باملعلومات الكثرية وإمنا جيط اختيار القدر والنوع املناسط من املعلومات
واملهارات الذي يناسط طالب هذه املرحلة.
وتقسم موضوعات العلوم بوجه عام إىل ثالثة أقسام وهي:
األرض والكون.
0
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الكائنات احلية.
0
املادة الطاقة.
4
ودراسة هذه املوضوعات يت من دراسة فروع العلوم اخلمسة الرئيسية وهي :البيولوجي –
الفيزياء – الكيمياء -الفلك – اجليولوجيا .وألن ملناهج العلوم يف املرحلة االبتدائية أن ختتار
موضوعاتها من األقسام الثالثة السابقة مع إعطاء اعتبارات متساوية لكل من العلوم الطبيعية
والعلوم البيولوجية (كاظم وزكي0114 ,م ,ص.)499
وهناك عدة أسس هلا أهميتها وجيط مراعاتها عند اختيار حمتوى منهج العلوم يف املرحلة
االبتدائية هذا األسس كما يراها كاظم وزكي ( ,0114ص ص )492 -499هي:
0

طبيعة املعرفة العلمية نفسها:
-

جيط أن يعكس حمتوى مناهج العلوم يف املرحلة االبتدائية طبيعة العلم نفسه فالعلم يتكون
من جمموعة من احلقائق واألفكار والقواعد الرئيسية,باإلضافة إىل أسلوب البحث العلمي
 ,وحيث أن األفكار والقواعد الرئيسية تستخدم يف تنظيم املنهج فأنها جيط أن تستخدم يف
اختيار املعلومات اليت يدرسها التالميذ يف هذه املرحلة واليت تكون مناسبة مليوهلم واهتماماتهم.
كما أن حمتوى مناهج العلوم جيط أن خيتار ييث أن النشاط اخلاص بتدريس هذا ا توى
يتيح للتالميذ الفرص الكتساب طرق التفكري وأساليط البحث العلمي اليت يستخدمها العلماء.
0

طبيعة تالميذ املرحلة االبتدائية:
-

عند اختيار حمتوى مناهج العلوم لتالميذ املرحلة االبتدائية فأنه جيط مراعاة اخلصائص
العامة لتالميذ هذه املرحلة فتالميذ هذه املرحلة لديهم النزعة الذاتية وأنهم بعامل غريط وعجيط
يرغبون يف تفسري ظواهره ,وحيبون االستطالع ,ويهتمون باألشياء اليت تثري احلوادث ال األشياء
اليت تدور حوهلا هذه احلوادث ,وكذلك هم حيبون البحث واالكتشاف بأنفسهم ,وهلم نشاط
مستمر بل مشحونون بالطاقة.
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لذلك فإن حمتوى مناهج العلوم يف املرحلة االبتدائية جيط أن خيتار ييث يوفر للتالميذ
اخلربات اليت تتفق مع اخلصائص السابقة.
4

طبيعة البيئة ا لية واجملتمع:
-

البد أن يراعي حمتوى مناهج العلوم يف املرحلة االبتدائية البيئة اليت يعيش بها التلميذ
ويساعده على فهمها ,لذلك جيط أن خيتلف حمتوى مناهج العلوم من بيئة ألخرى باختالف
موقعها وطبيعتها ,فاملناخ مثالً يلعط دوراً هاماً يف اختيار الكائنات احلية اليت يدرسها التلميذ
ويف فهمهم ألثر املناخ على حياة هذه الكائنات ,كما أن حمتوى مناهج العلوم جيط أنه يتناسط
مع البيئات الصناعية أو الزراعية أو الريفية أو احل رية ,ورغم ذلك فأن املفاهيم والقواعد
األساسية اليت تنظم حمتوى املنهج سوف يتعلمها مجيع التالميذ.
3

طبيعة املنهج العام للمرحلة االبتدائية:
أن حمتوى مناهج العلوم يف املرحلة االبتدائية جيط أن يكون مرتب

ما أمكن باملناهج

األخرى ومكمل هلا ,فكل املناهج تهتم بإعداد املواطن الصاحل كما هو احلال بالنسبة ملناهج
العلوم ,لذلك جيط أن تدعم مناهج العلوم املناهج األخرى وكذلك جيط أن ترتب

املناهج

األخرى مبناهج العلوم وتكون داعمة هلا.
خطوات اختيار حمتوى منهج العلوم:
أن عملية اختيار ا توى ملنهج العلوم عملية ليست بالسهلة فهناك جماالت عامة وكل جمال
يشمل موضوعات ولكل موضوع حماورة الرئيسية واألخرى الفرعية ,وتت من يف طياتها معارف
ومفاهيم وحقائق فال بد لواضع املنهج أن خيتار األنسط من هذه املواضيع لتحقيق األهداف
املرجوة ويتفق كالً من اخلليفة (0229م,ص ,)046واملكاوي (0222م ,ص ص )068 -066
والوكيل واملفيت (0228م ,ص ص )042 -046وهندي وآخرون ( ,0110ص )080بأن هناك
عدة خطوات الختيار حمتوى منهج العلوم وهي:
أ

اختيار املوضوعات الرئيسية:
-
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وتعترب هذه اخلطوة هي أول مهمة يف عملية اختيار ا توى وتتم بناء على مدى ارتباط
ملوضوعات ومناسبتها لألهداف وإىل أي مدى ترمجة هذه املوضوعات لألهداف املوضوعة
كما جيط أن تكون املوضوعات املختارة متثل عينة مرتبطة تظهر فيها طبيعة ا توى
واألبعاد اليت ينبغي أن يدرسها التلميذ على أن يكون حجم هذه املوضوعات يناسط الوقت
املخصص هلا يف العملية التعليمية ,ومن املرونة ييث تسمح باحتواء أفكار جديدة دون
ضرورة إلضافة أجزاء معرفية قد ت خم من حجم هذه املوضوعات.

ب -اختيار األفكار األساسية اليت لتويها املوضوعات:
يف هذه اخلطوة يتم لديد واختيار األفكار األساسية اليت جيط أن يت منها كل موضوع,
وهذه األفكار تعترب األساسيات املكونة للمادة وبالتالي جيط أن لتوي على املعلومات ال رورية
والكافية اليت جيط أن يعرفها التلميذ حتى يلم باملادة إملاماً كامالً.
وميكن اختيار األف كار الرئيسية لكل موضع عن طريق لديد هذه األفكار ووضعها يف
قائمة تعرض على خرباء يف املادة العلمية الختيار أكثرها أهمية وصدقا وداللة لكل موضوع من
املوضوعات اليت مت اختيارها.
واختيار األفكار الرئيسية للموضوع ومتركزها حول حمور معني يساعد على اختيار املعلومات
واملفاهيم املناسبة مما يعطي نظرة ذات معنى وداللة للموضوع وكذلك ييسر عملية رب
موضوعات ا توى وتكاملها يف كل متسق.
وال تعترب عملية اختيار األفكار الرئيسية للموضوعات قد انتهت إال بعد اختبارها

ريبياً يف

املواقف التعليمية وتعديلها وذلك يف ضوء االعتبارات اليت مت على أساسها هذه االختيار.
ج -اختيار املادة اخلاصة باألفكار الرئيسية:
بعد اختيار ا ور الذي تتمركز حوله األفكار الرئيسية للموضوع يتم اختيار املادة اخلاصة
لكل فكرة رئيسية ,وعادة ختتار املادة اليت ترتب
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بأكرب عدد من األهداف ,وتفي أكثر

ياجات البيئ ة ا لية ,وتتماشى مع اهتمامات وميول التالميذ أكثر من غريها ,وتراعي
بطريقة أف ل مستوى تالميذ املرحلة االبتدائية وخرباتهم السابقة ,وترتب مبشكالت حياتهم
وتنمي قدراتهم ,إضافة إىل اإلمكانات املادية املتاحة اليت هي أحد شروط التف يل يف االختيار
من بني العينات املختلفة للمادة التعليمية.
تنظيم حمتوى منهج العلوم:
تنظيم حمتوى املنهج هو العملية املخططة اليت قد تكون يف صورة حرة أو مقيدة أو قد تكون
يف شكل أحد املدخلني :نفسي أو منطقي ,ييث يتم يف ضوء هذه الركائز عرض وتقديم
املوضوعات اليت يت منها حمتوى املنهج (إبراهيم ,0224 ,ص)61
بعد أن يتم اختيار حمتوى املنهج يف ضوء املعايري السابقة الذكر ينبغي على واضع املنهج أن
يقوم بتنظيم هذا ا توى ,ذلك ألن املوضوعات الرئيسية واألفكار األساسية هلذه املوضوعات
واملادة العلمية اخلاصة بهذه األفكار لتاج إىل تنظيم وذلك من أجل تيسري عملية تعلم التالميذ.
ويرى الوكيل وحممود (0220م ,ص )01أن هناك نوعان من أنواع تنظيم ا توى:
التنظيم املنطقي :ويرتب بطبيعة املادة وحقائقها فق .
0
التنظيم السيكولوجي :يرتب بقدرات التالميذ واستعداداتهم وحاجاتهم.
0
وهناك عدة معايري ينبغي مراعاتها عند تنظيم حمتوى املنهج ومنها ما ذكره مرعي واحليلة
( ,0220ص ص  )022 -026كما يلي:
0

معيار االستمرار ,ويقصد به العالقة الرأسية بني املوضوعات من الصف األول األساسي
إىل الصف الثاني عشر.

0

معيار التكامل و يكون أفقي كرب الرياضيات بالعلوم يف صف ما .
-

4

معيار التوحيد ويقصد به وضع املواد املتخصصة يف وحدات معاً مثل وضع الكيمياء
والفيزياء واألحياء يف وحدة واحدة.

وي يف اخلليفة (0229م ,ص )032من معايري تنظيم ا توى:
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3

معيار التتابع وهو يتصل باالستمرار لكنه يذهط إىل مدى أبعد منه وذلك بأن تكون
اخلربة احلالية اليت يكتسبها التلميذ مبنية على اخلربات السابقة مما يؤدي إىل اتساع
وتعمق أكرب للموضوعات اليت يت منها حمتوى املنهج ,وكذلك ال يف ل اخلربات
الالحقة اليت سوف مير بها التلميذ.

9

معيار التوازن بني الرتتيبني املنطقي والنفسي,وذلك بأنه يراعي واضع املنهج بني الرتتيط
املنطقي

توى منهج العلوم والرتتيط السيكولوجي (النفسي) الذي يهتم مبيول التالميذ

وحاجاتهم.
6

أن -يتيح تنظيم ا توى استخدام أكثر من طريقة للتعلم:أن التالميذ ال يتعلمون بطريقة
واحدة ,لذلك فإن احتمال حدوث التعلم يزداد كلما كان هناك تنوع أكثر يف الطرق
اليت يتعلم بها التالميذ ,وهلذا ينبغي أن يكون التنظيم مرناً يسمح باستخدام أكثر من
طريقة.

ويرى الباحث أن تلك املعايري هلا أهمية بالغة فإذا تقيد واضعو املناهج بها تكون ضامناً
حلصول التعلم الفعال لدى التلميذ ولد من التداخل بني املوضوعات يف مراحل التعليم املختلفة
وتؤدي إىل لقيق أهداف املنهج بأسرع وقت وبأقل جهد وبالتالي نصل إىل مستوى عالٍ من
اجلودة التعليمية.
مداخل تنظيم حمتوى منهج العلوم:
هناك عدة مداخل تنظيم حمتوى مناهج العلوم ومنها ما أورده طعيمه (0226م ,ص ص)62 -91
كما يلي:
أ

التنظيم املنطقي :ويتم فيه ترتيط حمتوى املادة العلمية املقدمة للطالب مبا يتماشىوطبيعة املادة الدراسية كما يقرره أصحاب التخصص يف جمال املادة العلمية ويلتزم هذا
التنظيم بعدة مبادئ هي االنتقال من املعلوم إىل اجملهول ومن ا سو

إىل اجملرد ,ومن

البسي إىل املركط ,ومن السهل إىل الصعط ومن املاضي إىل احلاضر ومن اجلزء للكل.
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ب

التنظيم السيكلوجي :ينظم فيه ا توى وفقاً لقدرات التالميذ واستعداداتهم وميوهلم
ومدى تقبلهم وحاجاتهم إليه وما يقبلون عليه من نشاط.

ج -التنظيم القائم على املشكالت :ينظم فيه ا توى يف صورة مشكالت ذات داللة
اجتماعية أو ذات أهمية يف احلياة املعاصرة أو حول مشكالت التالميذ وحاجاتهم ,وميتاز هذا
املدخل بأنه جيعل التعلم ذا وظيفة يف حياة األفراد ويدرب املتعلم على التفكري العلمي وعلى
مواجهة احلياة يف صورتها الواقعية.
د -مدخل املفاهيم الكربى :يستند هذا املدخل إىل التطور املعريف الذي أدى إىل

مع

اجلزئيات حول كليات كما أن احلقائق واملعارف قد ازدادت ييث أصبح من الصعوبة مبكان
على املنهج املدرسي إلقاء ال وء عليها مجيعاً ,وملا كانت جمموعة من املفاهيم تنظم حول مفهوم
أكرب بالتالي تعترب هذه املفاهيم الكربى حماور أساسية يف املناهج الدراسية ييث ميكن أن
يفهم التالميذ احلقائق واملفاهيم املتدرجة لتها.
هـ  -مدخل العمليات (املدخل الوظيفي) :يتم فيه لليل العمل املطلوب اإلعداد له إىل
مكوناته ثم توضع بعد ذلك املعارف واملهارات واال اهات املرتبطة بهذه املكونات.
و -املدخل البيئي :يهتم هذا املدخل مبا يسمى بالرتبية البيئة من خالل دراسة البيئة اخلارجية
بشكل مباشر (املعسكرات – الرحالت – ومقررات صيانة البيئة ومحايتها).
ز -املدخل التكاملي :يعتمد هذا املدخل على تقديم املعرفة للتالميذ يف من
صورة مفاهيم متدرجة ومرتابطة تغطي املوضوعات املختلفة دون أن يكون هناك

وظيفي على
زئة أو تقسيم

للمعرفة إىل ميادين منفصلة ,ومن خصائص املنهج التكاملي هو إمكانية نقل اسرتاتيجيات
ومبادئ علم ما إىل علم آخر.
من خالل استعراض مداخل تنظيم ا توى السابقة يُالح أن لكل مدخل من املداخل السابقة
ميزاته كما له عيوبه ,ومن األف ل األخذ مبيزات تلك املداخل ما أمكن وتنظيم حمتوى منهج
العلوم بناءً على ذلك ,وتاليف أوجه القصور يف بعض املداخل ويالح
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أن هذه املداخل وضعت

خلدمة أهداف معينة فما يناسط جمال ما قد ال يناسط جمال آخر وبالتالي البد لواضعي حمتوى
املنهج مراعاة هذا أثناء تنظيم حمتوى منهج العلوم.
مناذج تنظيم حمتوى منهج العلوم:
هناك العديد من النماذج لتنظيم حمتوى منهج العلوم وتعتمد هذه النماذج على نظريات يف علم
النفس كونت هلا األسا

النظري مثل نظرية بياجية يف التعلم املعريف ونظرية أوزبيل يف التعلم ذو

املعنى ,ونظرية برونر يف التعلم االكتشايف ونظرية جانيية يف التعلم اهلرمي ونظرية راجيلوث يف
تصميم التعليم وغريها (األمحدي0301 ,م ,ص.)33
وتعرف مناذج تنظيم ا توى بأنها تلك الطرق اليت تبحث يف كيفية تركيط و ميع أجزاء
املعرفة وا لتسلسل يف عرضها وفق مبدأ أو قانون معني ,ثم بيان العالقات الداخلية اليت ترب بني
أجزائها ,والعالقات اخلارجية اليت تربطها مع موضوعات أخرى ذات عالقة باملوضوع بشكل
يؤدي إىل لقيق األهداف الرتبوية (أفنان دروزة0222 ,م ,ص.)000
يوجد العديد من النماذج اليت تستخدم يف تنظيم حمتوى منهج العلوم ومنها ما ذكرته جنوى
شاهني( ,0226ص ص  )046 -040كما يلي:
0

منوذج روربت جانييه-:
-

وفيه يتم تنظيم املادة وفق املهمة األساسية ,ثم لليل املهمة األساسية إىل مهمات تعليمية لت
رئيسية متثل متطلبات تعلم املهمة الرئيسية ,ويسمى هذا النوع من التعلم التعلم اهلرمي الذي فيه
تتدرج املعلومة من احلقيقة إىل املفهوم ثم املبدأ فالقاعدة يف حل املشكلة.
وهلذا النوع من التعلم مثانية مستويات للتعلم ,ويؤكد جانيية على أهمية املستويات األربعة العليا
من حيث القدرات العقلية.
والتنظيم لدى جانيية مهم حيث أن قدرات اإلنسان مبنية متتابعة بع ها فوق بعض ,ولكل من
تعليمي جانبان ,داخلي يرتب

باستعدادات وقدرات وميول ودوافع املتعلم ومدى متكينه من

املتطلبات السابقة ,وخارجي يتعلق بهندسة البنية التعليمية فيزيقيا وسيكلوجياً.
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0

منوذج نورمان-:
-

ينظم فيه ا توى بطريقة شبكية ,حيدد فيها أهم األفكار ثم توضح العالقات اهلرمية
والتسلسلية والتجميعية وله طريقتان.
تعرض األفكار الرئيسة اهلامة ثم األقل عمومية وأهمية يف خ مستقيم وتعرض األفكار العامة
اليت متثل مجيع ا توى املراد تعلمه يف صورة شبكية ثم تبدأ عملية التوصيل التدرجيي جلميع
هذه األفكار على عدة مراحل حتى يصل املتعلم إىل اجلزئيات والعناصر واألمثلة ا سوسة.
4

منوذج جيلربت ورونرتي:
-

ينظم ا توى وفق نظامهما على طريقتني أساسيتني:
 التسلسل املتقدم وفيه يبدأ باملفاهيم السهلة ثم يتدرج بالصعوبة.
 التسلسل العكسي :يعطي املتعلم موقف معتمد ثم يتم التعرف على املوقف البسي ويتبع
اخلطوات التالية:
 تعلم حل املشكالت. تعلم املبادئ والقوانني. تعلم املفاهيم اجملردة. تعلم املفاهيم املادية. تعلم السلسلة اللفظية. تعلم السلسلة احلركية. تعلم الرب بني املثري واالستجابة. التعلم باإلشارة.3

منوذج دافيد أوزابيل:
-

يرى أن التعلم يكون له معنى عندما ترتب املعلومات اجلديدة خبلفية املتعلم السابقة ويعتمد
هذا األسلوب بالتعرف على بنية املتعلم املعرفية من مفاهيم جزئية مصنفة بدقة ,ثم تزويده بعد
ذلك مبنظم الرتقية ,املفاهيم ,ويعمل على نقل املفهوم اجلديد إىل وضع مناسط يف خريطة
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املفهوم الشامل املصنف وميكن أن تأخذ منظمات ترقية املفاهيم عدة أشكال منها املفاهيم أو
املبادئ واليت تكون لدى املتعلم معرفة سابقة بها أو تكون يف صورة سؤال عام قد يكون لدى
املتعلم معرفة ببعض جزئياته ,وقد يستخدم خمططي املناهج عند تنظيم ا توى العلمي أحد تلك
الطرق أو قد يستخدموا أكثر من طريقة بغرض لقيق األهداف ا ددة للمحتوى العلمي.
9

منوذج راجيلوث-:
-

يقوم هذا النموذج على افرتاضات النظرية التوسعية ويشمل كافة أمناط ا توى :مفاهيم
ومبادئ وإجراءات وحقائق وبالتالي يصنف إىل ثالث مناذج:
 منوذج تنظيم املفاهيم.
 منوذج تنظيم اإلجراءات.
 منوذج تنظيم املبادئ.
ويتكون تنظيم ا توى يف صورة متكاملة مكونة من:
 oعرض املقدمة واألفكار الرئيسة.
 oعرض املادة الدراسية بالتفصيل.
 oالتلخيص.
 oالتجميع.
 oاخلامتة.
يرى الباحث أن اختيار منوذج لتنظيم حمتوى املنهج البد أن يراعي خصائص منو تالميذ
املرحلة االبتدائية املختلفة وكذلك يلتزم مبعايري اختيار ا توى اليت ذكرناها سابقاً ومن أف ل
النماذج لتنظيم حمتوى مناهج املرحلة االبتدائية منوذج فورمان ومنوذج جليربت من خالل التسلسل
املتقدم الذي يبدأ باملفاهيم السهلة ثم يتدرج بالصعوبة.
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تطوير مناهج العلوم باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية:
ظهر أول منهج للمرحلة االبتدائية بعد تأسيس مديرية املعارف عام 0433هـ بسنة واحدة,
وكانت من أهم خصائصه اهتمامه بالعلوم الدينية وتزويد التلميذ بالقدر الكايف من العلوم اليت
متكنه من خدمة وطنه بصورة أف ل وكذلك تأكيده على تنمية اال اهات وخاصة حط
الوطن( .احلامد وآخرون0222 ,م,ص.)14
وقد استعانت مديرية املعارف مبناهج وكتط بعض األقطار العربية اجملاورة ,حيث اقتبست منها
ما يتفق وطبيعة البالد وتقاليدها وبيئتها (احلقيل,0300 ,ص ,)038وكان تدريس العلوم يف
إطار إقليمي ييث كانت املناهج املصرية هي اليت تطبق يف عدد من الدول العربية (سليم,
0118م,ص.)3
صدر نظام املدار

االبتدائية عام 0438هـ وفيه بدأ االهتمام مبناهج العلوم باململكة العربية

السع ودية يف املرحلة االبتدائية حيث أدرجت العلوم على هيئة مادتني هما األشياء ومبادئ العلوم,
والصحة وتدر

للسنتني الثالثة والرابعة مبعدل حصة واحدة باألسبوع لكل منها ,ثم عدلت

اخلطة السابقة عام  0431هـ بتغيري مسمى مادة األشياء ومبادئ العلوم إىل اسم خواص األجسام
على أن تدر

بالسنة األوىل والثانية والثالثة وذلك مبعدل حصة واحدة أسبوعياً ,أما مادة الصحة

فقد عدلت إىل مسمى تدبري الصحة وقررت على السنتني األوىل وقد اشتملت مادة تدابري الصحة
على موضوعات تهتم بنظافة اجلسم وحسن اهليئة والتنفري من العادات السيئة ,وقواعد اعتدال
القامة يف املشي واجللو

والقراءة والكتابة والرياضة البدنية ,والراحة ,والنوم واألوقات

املالئمة له ,وحاجة اجلسم للغذاء واهلواء واملاء النقي ,وآداب األكل واستمر العمل بهذه اخلطة
يف كل من املرحلتني التح ريية واالبتدائية إىل أن ضمتا معاً مبا يسمى باملرحلة االبتدائية عام
0460هـ  ,و يف هذه املرحلة مل تنل مادة العلوم نصيباً كافياً من االهتمام حيث مل تدر

إال

مبعدل حصة واحدة أسبوعياً يف السنة اخلامسة وكانت خمصصة للصحة ويف عام 0469هـ
الغيت مادة الصحة وظلت املناهج خالية من مادة العلوم( .احلصني0224 ,م ,ص ص .)20 -61
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ويف عام 0424هـ أعيدت مادة العلوم مع إنشاء وزارة املعارف ,وذلك بتدريس مادة مبادئ
الصحة العامة بواقع حصة واحدة أسبوعياً يف كل من السنوات الرابعة واخلامسة والسادسة ويف
عام  0422هـ طبق منهج جديد يف املرحلة االبتدائية ويعترب أول منهج وضع خصيصاً ملدار
اململكة العر بية السعودية وقد روعي يف هذا املنهج متطلبات البيئة السعودية ومكانة اململكة
العربية السعودية باعتبارها دولة إسالمية دستورها القرآن الكريم وقانونها الشريعة اإلسالمية
السمحة ويف هذه الفرتة أدخلت موضوعات جديدة ملناهج العلوم لت مسمى مبادئ العلوم
والرتبية الصحي ة وكانت تدر

بواقع حصتني باألسبوع يف املراحل األربع األوىل وثالث حصص

أسبوعياً يف السنتني اخلامسة والسادسة (احلقيل0309 ,هـ ص ص.)096 -099
استمرت وزارة املعارف يف تطويرها ملناهج التعليم يف املرحلة االبتدائية عن طريق جلان إلعادة
النظر يف املناهج الدراسية وتوصلت هذه اللجان إىل وضع منهج متطور للمرحلة االبتدائية عام
 0488هـ وكان نصيط مناهج العلوم منه تطور كمياً ونوعياً يف مقدار الزمن املخصص لتدريس
العلوم ومقدار الدرو

املخصصة ملنهج العلوم ,فأصبحت مادة العلوم تدر

يف أربع حصص

بالسنة السادسة بدالً من ثالث ,ومشل االهتمام فلسفة تدريس العلوم وطرق التدريس ومراعاة
خمتلف النظريات الرتبوية احلديثة ,ويف عام 0411هـ مت تقويم جذري جلميع مراحل التعليم مبا
فيها املرحلة االبتدائية مما نتج عنه ازدياد نسبة مواد العلوم والرتبية الصحية يف املرحلة االبتدائية
ألكثر من  %8من جمموع ما يد رسه تلميذ تلك املرحلة بالرغم من تقليل درو

العلوم بالسنة

السادسة من أربع حصص إىل ثالث حصص وعمل بهذا املنهج يف عام 0329هـ (احلصني,
0224م ,ص ص .)26 -24
استمر تطوير مناهج العلوم يف املرحلة االبتدائية ففي عام 0411هـ شكلت أسراً وطنية لتطوير
املناهج الدراسية ومن ضمنها أسراً وطنية ملادة العلوم وهي جلان استشارية متخصصة تابعة جلهاز
التطوير الرتبوي فنياً وإدارياً ومالياً ,وتشكل سنوياً حسط احلاجة ويتكون أع اء األسرة من
جمموعة منتقاه بعناية من أساتذة اجلامعات واملشرفني الرتبويني ,ومشريف املناهج ,واملعلمني
املتميزين يف ا مليدان وتعمل هذه اللجان على اخلروج بتوصيات مفيدة فيما يتعلق بتطوير الكتط
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املدرسية وكانت املناهج مبا فيها الكتط على رأ

اهتمامات األسر الوطنية وقد طورت األسرة

الوطنية للعلوم مادة العلوم للمرحلة االبتدائية وفقاً لعدة أهداف ومالمح منها:
وتعميق اإلميان باهلل رباً وخالقاً ومدبراً.

0

غر
-

0

إثارة التساؤالت مما جيعل املتعلم يتحفز ويندفع إىل التعلم.
-

4

اال -اه حنو زيادة فاعلية التلميذ داخل الصف مبساعدة املعلم.

3

تنمية مهارات التفكري ,وتنمية مهارات البحث العلمي ,وتنمية روا االبتكار ,وتنمية
اجلوانط الشخصية مثل االعتزاز بالنفس وإبداء الرأي.

9

تعليم التلميذ كيف يتعلم بنفسه.
-

6

تعويد التلميذ على البحث واالستقصاء.
-

2

رب -املعارف باحلياة اليومية من خالل التطبيقات العلمية احلية.

8

لديث املعارف ويشمل التواريخ ,واألمثلة بالصور ,تصحيح األخطاء.
-

وقد نتج عن مرحلة األسر الوطنية للعلوم تأليف كتط علوم جلميع صفوف املرحلة االبتدائية
عام  0302هـ هذا وال نغفل التطورات اليت سبقت تأليف الكتط وذلك من خالل التعديل باحلذف
واإلضافة اجلزئية إىل أن مت تأليف الكتط اجلديدة عام 0302هـ (.جملة املعرفة0300 ,هـ ,ص
ص )26 -20
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مشروع تطوير العلوم والرياضيات :
استمراراً لعملية تطوير حمتوى مناهج العلوم وخاصة باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية
السعودية واستجابة للحاجة امللحة للتطوير وفق ملتطلبات العصر الراهن ظهر مشروع تطوير
العلوم والرياضيات ,والذي انبثقت فكرته من خالل توجيهات املؤمتر العام ملكتط الرتبية
العربي لدول اخلليج وذلك بتطوير ولديث مناهج الرياضيات والعلوم وضرورة تبين أف ل
السالسل العاملية يف الرياضيات والعلوم الطبيعية ومبتابعة من اجمللس التنفيذي للمكتط مت
إعداد وثيقة املشروع استنادًا إىل املربرات احلافزة على تطوير مناهج العلوم والرياضيات املتمثلة
فيما يأتي(:رسالة اخلليج العربي ,0229,ص ص)92 -32
 -0الرغبة يف مواكبة التطور والتقدم املتسارع يف جمالي الرياضيات والعلوم.
 -0مواكبة املستجدات واملستحدثات للمواد التعليمية والنظريات الرتبوية العاملية ,واالستفادة
من التطور التقين يف االتصاالت واملعلومات.
 -4رفع مستوى الكفايات التعليمية لطالب املنطقة يف مادتي الرياضيات والعلوم ليتسنى هلم
منافسة أقرانهم على املستوى العاملي خاصة يف ضوء ما يسمى بالعوملة.
 -4تلبية دعوة مؤسسات التعليم العالي لرفع كفايات ومهارات خرجيي التعليم العام يف مادتي
الرياضيات والعلوم.
 -3األخذ باال اهات الرتبوية احلديثة اليت تشري إىل التمحور حول املتعلم والتعلم الذاتي.
 -9الرغبة يف لسني بيئة التعليم والتعلم يف مدار الدول األع اء باملكتط.
 -6رفع الكفايات املهنية للمعلمني ملادتي الرياضيات والعلوم يف دول اخلليج العربية.
 -2إتاحة الفرصة أمام القطاع اخلاص لإلسهام الوطين يف صناعة املواد التعليمية وإنتاجها
حمليًا يف دول املنطقة.
 -8االستفادة من اخلربات العاملية والتوجهات املعاصرة يف إحداث نقلة نوعية يف املناهج من حيث
اإلعداد العلمي وأسلوب العرض واستخدام التقنيات احلديثة.
وقد مت اإلعالن عن املشروع يف الصحف ا لية كمناقصة وت منت وثائق املناقصة
العقد اخلاص بها ,والشروط العامة واخلاصة والغرامات والبنود واملالحق ,وقد تقدمت
شركات عاملية لدخول املنافسة.
وقد تقدمت شركة العبيكان من اململكة العربية السعودية بأنسط العروض ,حيث توافر يف
عرضها لقيق تنمية املقدرة على تعلم الرياضيات والعلوم لدى كافة الطالب ,كما متد
السلسلة اليت تقدمت بها الطالب باملهارات الفكرية اليت تساعدهم على فهم العلوم وتطبيقاتها,
إضافة إىل أن التكنولوجيا يف تلك السلسلة جزء ال يتجزأ من منهج الرياضيات والعلوم وترتب
ارتباطًا وثيقًا بكافة الدرو اليت تقدم للمتعلم ,كما ترب الرياضيات والعلوم مبوضوعات
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املواد األخرى( :القراءة ,االستماع ,التكلم ,الكتابة ,واآلداب ,والعلوم االجتماعية ,والصحة
,والرتبية البيئية) .وتشدد على جعل الرياضيات والعلوم مادة ذات صلة يياة الطالب اليومية,
بصفتها مسألة حا ة للحفاظ على اهتمام الطالب ولفيزهم وتعويدهم على حل املشكالت
احلياتية .وتشتمل أي ًا على اسرتاتيجيات عديدة تساعد املعلمني يف التعامل مع الطالب من ذوي
االحتياجات اخلاصة وتراعي الفروق الفردية بني املتعلمني على أسا أن للطالب مواهط خمتلفة
ومستويات إجناز متباينة ,وكذلك أساليط تعلم واهتمامات خمتلفة ,ويعطى املتعلم مساحة يف
كل در لقق هذه التوجهات الرتبوية .كما تت من السلسلة شقًا خاصًا إلقامة الصلة بني
البيت واملدرسة من خالل مكونات عديدة توفرها يف أنشطتها.
وقد وقعت وزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية عقد تنفيذ املشروع مع الشركة
املنفذة (شركة العبيكان) يف السابع عشر من شوال 0309هـ املوافق الثالثني من ديسمرب
0223م مببلا وقدره 10001080424024ريال سعودي ,ومت تدشينه يوم الثالثاء  02يونيو 0228 /م
املوافق 0301/6/6هـ.
وسوف يتم استعراض املشروع بشيء من التفصيل من خالل ماورد يف املوقع الر ي للمشروع
على االنرتنت)http://msd-ord.com/project.htm ( :
تعريف املشروع:
مواءمة سالسل عامليـة متـميزة للرياضـيات والعـلوم الطبيعية يف مجيع مراحل التعليم العام يف
اململكة العربية السعودية (ابتدائي ,ومتوس  ,وثانوي) ,سعياً إىل االستفادة من اخلربات العاملية
يف هـذا املـجال ,ومواكبـة الدول املتقدمة لبنـاء جيل إجيـابي قادر على اإلسـهام يف رقـي هـذا
الوطن وصوال إىل جمتمع املعرفة.
رؤية املشروع:
تطوير قدرات وإبداعات ومهارات طالب التعليم العام يف اململكة العربية السعودية يف الوصول
إىل فهم عميق للمادة العلمية وبناء مفاهيم جديدة وحل املشكالت وابتكار وتطوير املنتــــجات
واالتصال واستخدام التقنية لتـــلبية احتياجات سوق العمل املتطـور وقيـم اجملتمع واملعــايري العاملية
املتقدمة ومتطلبات الفوز يف سباق التنافسية العاملي.
رسالة املشروع:
تصميم وبناء املواد التعليمية للرياضيات والعلوم الطبيعية املبنية على املعايري العاملية وآخر
ماتوصلت إليه األياث يف جمال صناعة املواد التعليمية وبناء وتطوير قدرات وكفايات
املعلمني واملعلمات واملشرفني واملشرفات لتواكط املعايري العاملية ولسني البيئة التعليمية ونقل
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وتوطني صناعتها مبقاييس عاملية.
فلسفة المشروع:

فلسفة هذا املشروع تعتمد على ت مينات السالسل العاملية للرياضيات والعلوم الطبيعية ,وذلك
توياتها املستند على الدور النش
من خالل الفهم العميق ()Deep Understanding
للمتعلم ( )Active Learningوالقائم على التجريط واالستقصاء والتعليل Reasoning
لغرض تلبية حاجات األفراد ومراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني وتطوير مهارتهم وتطبيق التقنية
والتكامل بني العلوم وتوظيفها يف فروع املعرفة األخرى.
أهداف المشروع:

شكل رقم()0
أهداف مشروع تطوير العلوم والرياضيات
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مراحل المشروع:

شكل رقم()4
املراحل العامة ملشروع تطوير العلوم والرياضيات

عمليات اإلنتاج:

شكل رقم()3
عمليات اإلنتاج يف مشروع تطوير العلوم والرياضيات
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التجريب:

شكل رقم()9
مراحل التجريط يف مشروع تطوير العلوم والرياضيات

خمرجات املشروع:
يهدف مشروع تطوير العلوم والرياضيات إىل إعداد املواد التعليمية التالية:
 مواد تعليمية أساسية: كتاب الطالط
 كرا النشاط
 دليل املعلم
 مواد تعليمية اختيارية: حقيبة املعلم لألنشطة الصفية (التحدي ,إعادة التعليم ,مهارات التفكري ,األنشطة,
مشاركة األهل) .
 دليل التقويم
 أشرطة فيديو
 أقراص مدجمة CD
 ملصقات وشفافيات وبطاقات ولوحات وبوسرتات
 موقع االنرتنت
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تنفيذ أعمال المشروع:

أوالً :تهيئـــــة إدارات الرتبيـــــة والتعلـــــيم لتـــ ــجريط مـــ ــنتجات املشـــــروع يف عـــــدد مـــــن املـــ ــدار
للـ ــبنات والبـــنني للعـــام الدراســـي 0342/0301هــــ كـــان الرتكيـــز علـــى بـــرامج التطـــوير املهـــين
للمختصـــني مـــن املشـــرفات واملشـــرفني واملعلمــــات واملــــعلمني ,حيـــث مت تنفــــيذ عـــدد مـــن ور
العمــــــل واللــــ ــقاءات واالجتماعــــــات مــــــع القيــــــادات واملختصــــــني يف إدارات الرتبيــــــة والتعلــــــيم
ا ــــددة للتجريــــط مــــن بـــــداية العــــام الدراســــي 0301/0308هـــــ حتــــى  02شــــوال 0301هـــــ,
وميكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تلخيصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها يف اآلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي:
مت خــــالل العــــام الدراســــي 0301/0308هـــــ عقــــد عــــدد ( )4ثــــالث ور عمــــل عامليــــة مبدينــــة
الريــــاض قــــام بتنفيــــذها عــــدد ( )09مــــن املــــؤلفني واخلــــرباء املختصــــني لــــدى شــــركة مــــاك
قروهيـــل األمريكيـــة املالكـــة للمنتجـــات األصـــلية  McGraw-Hill, USAواســـتفاد مـــن
تلــــك الــــور عــــدد ( )092مــــن املشــــرفات واملشــــرفني املختصــــني يف قطاعــــات الــــوزارة وإدارات
الرتبيـــــــــــــــة والتعلـــــــــــــــيم الـــــــــــــــيت يـــــــــــــــتم فيهـــــــــــــــا ريـــــــــــــــط منتجـــــــــــــــات املشـــــــــــــــروع.
مت تنفيــــذ برنــــامج التطــــوير املهــــين األول يف شــــركة مــــاك قروهيــــل األمريكيــــة McGraw-
 Hill, USAمبقرهـــا بأمريكـــا يف شـــهر أبريـــل 0228م واســـتفاد مـــن هـــذا الربنـــامج عـــدد
( )09مــــن املختصــــني مــــن الــــوزارة وإدارات الرتبيــــة والتعلــــيم ومتكنــــوا مــــن ح ــــور املــــؤمترات
العامليــــــــــة لتعلــــــــــيم الرياضــــــــــيات  NCTMوالعلــــــــــوم الــــــــــيت عقــــــــــدت يف تلــــــــــك الفــــــــــرتة.
قــــام املختصــــني يف وزارة الرتبيــــة والتعلــــيم بزيــــارات ميدانيــــة جلميــــع إدارات الرتبيــــة والتعلــــيم
وعقـــد لقـــاءات تعريفيـــة باملشــــروع مـــع املســـئولني ومت عقـــد ( )06ورشــــة عمـــل للمختصـــني مــــن
املشـــــــــــــــرفات واملشـــــــــــــــرفني خـــــــــــــــالل الفصـــــــــــــــل الدراســـــــــــــــي األول 0301/0308هــــــــــــــــ.
ريــــط منتجــــات املشــــروع بالريــــاض
عقــــد اللقــــاء الرتبــــوي األول ملــــديرات ومــــديري مــــدار
يوم األربعاء0301 /9/04هـ لغرض تهيئة قيادات املدار لتنفيذ أعمال املشروع.
ثانياً:عقد اللقاءات وإعداد الربامـج وعقـد الــدورات التدريبية لتـهيئة إدارات الرتبـية والتـعليم
لتطبيق منتجات املشروع يف الصفوف األول والرابع االبتدائي واألول املتوس واألول الثانوي يف
مجيع املدار للبنات والبنني ابتداء من العام الدراسي 0340/0342هـ مت اآلتي:
مدة التنفيذ:

يتم تنفيذ املشروع خالل عشر سنوات من تاريخ توقيع العقد يف 02شوال 0309هـ وقد طبقت
منتجات املشروع على الصفوف األول والثاني والرابع واخلامس االبتدائي من املرحلة االبتدائية
وتبقى الصف الثالث والساد واليت سوف تطبق عليهما منتجات املشروع يف العام الدراسي
0344/0340هـ.
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البوابة االلكترونية للمشروع على االنترنت:

من خالل الراب التالي( )http://ksa.obeikaneducation.com/ar/homeميكن
الدخول إىل بوّابة الرّياضيات و العلوم اليت ختدم مشروع تطوير العلوم والرياضيات وتعترب
مواكَبةً للتّطوّر التّكنولوجيّ الذي نشهده يف عاملنا وعصرنا احلاضر ,و تقدم حمتوىً
إلكرتونيًّا متعدّد املصادر ,يهدف إىل النّهوض بعملية التعليم والتعلم يف مرحلة التعليم املدرسي
لذا ,فق د أنشئ هذا املوقع ليقدّم كتط الرّياضيّات و العلوم بصيغتها اإللكرتونيّة ,اليت متكّن
الطّالط من تصفّحها بيسر وسهولة ,مصحوبة مبواد إثرائيّة متنوعة ,منها األلعاب ,والفيديو
التّعليميّ ,وأوراق العمل.
وميكن إجياز أهداف هذه البوّابة اإللكرتونيّة فيما يلي:
 تقديم حمتوًى إلكرتونيّ متعدّد األشكال يرقى بتعليم الطّلبة وتعلمهم ,ويواكط التّطوّرالتّكنولوجي.
 تقديم كتط الرّياضيّات و العلوم بصيغتها اإللكرتونيّة ,اليت متكّن الطّالط منتصفّحها بسهولة ويسر.
 تقديم مواد إثرائيّة متنوّعة تشمل :األلعاب ,والفيديو التّعليمي ,وأوراق العمل. تقديم مواد علميّة إثرائيّة تساعد املعلّم على إعداد الدرو ؛ وتعينه على استعمالاسرتاتيجيات التدريس احلديثة .
 تقديم مادّة تربويّة لوليّ األمر تساعده على اإلسهام يف تعليم أبنائه وتعلمهم ,بصورة بنّاءةمنسجمة مع ما يقدّم له يف املدرسة وغرفة الصّفّ.
 رب الطّالط بالتّكنولوجيا من خالل توظيف املفاهيم العلميّة يف حياته ,وكذلك تنميةقدرته على اتّخاذ القرار ,وحلّ املشكالت بطريقة علميّة منهجيّة.
من خالل االستعراض السابق ملشروع تطوير العلوم والرياضيات يعترب املشروع خطوة قوية
با اه التطور والسعي إىل لسني حمتوى مناهج العلوم بغية النهوض بتعليم العلوم والرياضيات
يف اململكة العربية السعودية للوصول بها إىل مصاف الدول املتقدمة علمياً ,ولكن جيط تهيئة
سبل النجاا لتطبيق منتجات املشروع وذلك بتوفري كافة املتطلبات البشرية واملادية ,وتقويم
منتجات هذا املشروع بإتباع طرق التقويم العلمي ,واالرتباط بامليدان وأخذ املالحظات منه بكل
جدية  ,وذلك من خالل التقارير الواردة من امليدان ومن وسائل اإلعالم وكذلك نتائج الدراسات
واألياث اليت رى على منتجات املشروع ومدى وفائها مبتطلبات التلميذ وارتباطها ببيئته
,ومدى لقيقها ألهداف التطوير ,وألهداف التعليم يف اململكة العربية السعودية ودراسة تلك
املالحظات والتعديل وفقا لذلك للوصول إىل أف ل حمتوى خيدم التلميذ ويكون متماشيا مع
بيئته ا لية ,ومتماشياً مع تغريات العصر وتقدمه العلمي املتسارع.
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الفصل الثالث
إجــراءات الدراســة


منهج الدراسة .



جمتمع الدراسة .



عينة الدراسة .



أدوات الدراسة .



خطوات تنفيذ الدراسة .



األساليب اإلحصائية .
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تمهيد:
يتناول هذا الفصل وصفًا ملنهج الدراسة ،وللمجتمع ،والعينة اليت طبقت عليها أدوات
الدراسة ،واإلجراءات اليت اتبعت يف إعداد هذه األدوات ،وبيان كيفية التحقق من صدق
وثبات أدوات الدراسة ،واخلطوات التنفيذية للدراسة ،كما يتضمن تعريفاً باألساليب
اإلحصائية اليت استخدمت لتحليل البيانات ،واستخراج النتائج.

أوال -منهج الدراسة:

استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي الذي ميكن من خالله وصف
ومجع البيانات املتعلقة بأهداف الدراسة وحتليلها للوصول إىل بعض االستنتاجات اليت
ميكن من خالهلا إصدا ر حكم على حمتوى مقررات العلوم املطورة للصف األول والثاني
والثالث والرابع االبتدائي من حيث مدى وفائها مبتطلبات دراسة التوجهات الدولية
للرياضيات والعلوم)(TIMSS,2011
ويعرّف عبيدات وآخرون (9111م) املنهج الوصفي بأنه "املنهج الذي يعتمد على دراسة
الظاهرة كما هي موجودة يف الواقع ،ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ويعرب عنها تعبرياً
كيفيًّا أو تعبرياً كميًّا" .ص.742

ثانياً -جمتمع الدراسة:
يتكون جمتمع الدراسة من حمتوى كتب العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية واليت تدرس
يف العام الدراسي (9444 -9447هـ) والبالغ عددها  74كتاب ًا.

ثالثاً -عينة الدراسة:

تتكون عينة الدراسة من حمتوى كتب العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية واليت تدرس يف
العام (9444 -9447هـ) للصفوف من األول االبتدائي حتى الرابع االبتدائي ،واليت
تتكون من  91كتابا منها (  ) 8كتب للطالب ،و( )8كتب للنشاط ،مبعدل أربع كتب
لكل صف دراسي ( كتابني للطالب ،كتابني للنشاط ) ،وقد بلغ عدد صفحات كتب
العلوم للطالب ( )9721صفحة اشتملت على ( )74وحدة ،و( )19موضوعا ،ويوضح
اجلدول رقم ( )94ما تضمنته هذه الكتب.
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جدول ()94
وصف حملتوى كتب العلوم للصفوف األول ،والثاني ،والثالث ،والرابع االبتدائي
الصف

الطبعة

الجزء

عدد الوحدات

األول االبتدائي

2341هـ1122/م

2
1

4
4

عدد
الموضوعات
22
22

عدد
الصفحات
211
221

الثاني االبتدائي

2342هـ1121/م

الثالث االبتدائي

2341هـ1122/م

2
1
2

4
4
4

21
24
21

211
213
211

الرابع االبتدائي

2341هـ1122/م

1
2
1

4
4
4
13

21
21
21
12

251
251
231
2111

المجموع

رابعاً -أدوات الدراسة:
أوالً -قائمــــــة متطلبــــــات دراســــــة التوجهــــــات الدوليــــــة للرياضــــــيات والعلــــــوم
()TIMSS,2011
مت بناء قائمة مبتطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم )(TIMSS,2011اليت
جيب أن يتضمنها حمتوى كتب العلوم للمرحلة االبتدائية لإلجابة على أسئلة الدراسة األول،
والثالث ،واخلامس ،وليتم يف ضوئها بناء بطاقة حتليل حمتوى كتب العلوم املطورة باملرحلة
االبتدائية ،وقد مت حتديد حمتوى هذه القائمة من خالل االستعانة باملصادر التالية:
 -9الرجوع إىل األدبيات والدراسات والبحوث ذات العالقة بالدراسة احلالية ،واليت
تناولت تقويم حمتوى مقررات العلوم يف ضوء متطلبات دراسة التوجهات الدولية
للرياضيات والعلوم ).(TIMSS
 -7االطالع على اإلطار النظري للدراسة الدولية للرياضيات والعلوم)(TIMSS,2011
واليت أصدرتها اجلمعية الدولية لتقييم التحصيل الرتبوي للطالب (.) IEA
 -4الرجوع إىل مواقع اإلنرتنت اليت هلا عالقة مبوضوع الدراسة ،واملتخصصة يف دراسة
التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ).(TIMSS
ومن ثم حتديد قائمة أولية مبتطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم
) ،(TIMSS,2011يف جمال العلوم باملرحلة االبتدائية ملحق رقم( ،)4وعرضت على()94
حمكم من احملكمني املتخصصني يف جمال املناهج وطرق تدريس ،ويف جمال العلوم خاصة،
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وعلى مركز الدراسات واالختبارات الدولية املسئول عن دراسة التوجهات الدولية للرياضيات
والعلوم يف وزارة الرتبية والتعليم ملحق رقم (،)7وقد اورد احملكمون بعض املالحظات وكان
اغلبها يركز على عملية فصل بعض املتطلبات إىل اكثر من متطلب يف عبارات مستقلة مثل
متطلب املقارنة بني جمموعة من الكائنات احلية جسمياً وسلوكياً (مثل احلشرات ،والطيور،
الثدييات،والنباتات )مع التمثيل مت جتزئة هذا املتطلب إىل متطلبني وهما -9 :املقارنة بني
جمموعة من الكائنات احلية تركيباً مثل( احلشرات ،والطيور ،الثدييات،والنباتات )مع
التمثيل ،و -7املقارنة بني جمموعة من الكائنات احلية سلوكياً مثل( احلشرات ،والطيور،
الثدييات،والنباتات )مع التمثيل،ونتج عن عملية التجزئة ( )61متطلب ًا ،ومت اضافة متطلبني
هما -9:حتديد اهم اعضاء االنسان -7،تسمية حاالت املادة ،ومت حذف متطلب تأثري العادات
الشخصية على الصحة ،وكذلك استبدال بعض الكلمات بأخرى مثل كلمة الربط باملالئمة
،ومن ثم تعديل القائمة وفقاً ملقرتحات احملكمني يف صورتها النهائية ملحق رقم ( ،)4وكانت
القائمة تضم ( )976متطلب ،وبعد التحكيم أصبحت تضم ( )917متطلب ًا موزعها على ثالث
جماالت رئيسية وهي :
 -9جمال موضوعات العلوم ،ويشمل (علم األحياء ،علم الفيزياء ،علم األرض) وهذه تنقسم إىل
( )99متطلباً رئيساً ،يندرج حتتها ( )82متطلب ًا فرعيًّا.
 -7جمال العمليات املعرفية ،ويشمل (املعرفة ،التطبيق ،التحليل واالستدالل) ،وهذه تنقسم إىل
(  )91متطلبا رئيسيا ،يندرج حتتها ( ) 16متطلباً فرعيًّا.
 -4جمال االستقصاء العلمي ويشمل مخس متطلبات رئيسية ،يندرج حتتها ( )97متطلبات
فرعية.
ثانياً -بطاقة حتليل احملتوى:
قام الباحث ببناء بطاقة لتحليل حمتوى كتب العلوم املطورة للصف األول ،والثاني والثالث،
والرابع االبتدائي باملرحلة االبتدائية يف ضوء قائمة متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات
والعلوم ) ،(TIMSS,2011وذلك لإلجابة على السؤال الثاني والرابع والسادس من أسئلة هذه
الدراسة ملحق رقم ( )4واخلطوات التالية تبني مراحل بناء بطاقة حتليل احملتوى:
 اهلدف من بطاقة التحليل :أ
معرفة مدى مراعاة متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم)(TIMSS,2011يف
حمتوى كتب العلوم املطورة للصف األول ،والثاني والثالث ،والرابع االبتدائي باملرحلة االبتدائية
يف اململكة العربية السعودية.
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ب

-وحدة التحليل :

وحدة التحليل يف هذا التحليل هي وحدة املوضوع ،أو الفكرة  ،والذي سيتم حتليل احملتوى على
أساسها مبا يشمله من معلومات ومعانٍ ،سواء أكانت مباشرة أم غري مباشرة.
ج -فئات التحليل الرئيسية :
وتتمثل يف متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ) ،(TIMSS,2011واملتعلقة
مبادة العلوم للمرحلة االبتدائية فقط ،وعددها ( )917متطلب ًا موزعها يف ثالث حماور كما يلي:
 احملور األول وميثله جمال املوضوعات ويشمل (علم األحياء ،علم الفيزياء ،علم األرض)
وهذه تنقسم إىل ( )99متطلباً رئيساً ،يندرج حتتها ( )82متطلباً فرعيًّا.
 احملور الثاني وميثله جمال العمليات املعرفية ويشمل (املعرفة ،التطبيق ،التحليل
واالستدالل) ،وهذه تنقسم إىل (  )91متطلبا رئيسيا ،يندرج حتتها ( ) 16متطلباً فرعيًّا.
 احملور الثالث وميثله جمال االستقصاء العلمي ويشمل مخس متطلبات رئيسية ،يندرج
حتتها ( )97متطلبات فرعية.
د -فئات التحليل الفرعية :
وتتحدد يف مقياس متدرج يتضمن :
9

بُعد التحقق  :ويصف مدى حتقق املتطلب ،ومبوجبه تصنف حالة التحقق إىل ثالث درجاتهي ( :كبرية ،متوسطة ،ضعيفة).

7

-بُعد عدم التحقق :ويصف حالة عدم حتقق املتطلب بصورة مطلقة.

وقد قام الباحث بتعريف هذه الفئات تعريفاً إجرائيا وحتديد املقصود منها يف دليل االستخدام
املرفق مع البطاقة ،حبيث تساعد على القيام بعملية التحليل بشكل دقيق.
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إجراءات التحليل:
مرت عملية التحليل باخلطوات التالية:
9

قراءة قائمة متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم )(TIMSS,2011
الواردة يف بطاقة حتليل احملتوى قراءة فاحصة ومتأنية؛ لتكوين صورة واضحة عنها يف
ذهن احمللل.

7

قراءة كتاب العلوم ،وكراس األنشطة لكل صف قراءة متأنية فاحصة؛ لتكوين
صورة واضحة يف ذهن احمللل عن املوضوعات واألفكار اليت يتناوهلا.

4

حتديد املتطلبات اليت ترتبط باملوضوعات واألفكار الواردة يف الكتاب.
-

4

حتديد شكل التناول (صرحيًا أو ضمنيًّا) ،ومستوى التناول (تفصيليًّا ،موجزًا)،
باستخدام استمارة حتليل مبدئية تسجل فيها العالمات التكرارية لفئات التحليل.

6

احلكم على درجة حتقق املتطلب بوضع إشارة حتت أحد البدائل (كبرية ،متوسطة،
ضعيفة) ،أو اختيار (غري متحقق)إذا كان املتطلب غري وارد (صرحيا أو ضمنياً) يف
حمتوى الكتاب.

وقد استخدم الباحث املقياس املتدرج الرباعي يف اجلانب األيسر أمام املتطلبات لتحديد درجة
التحقق من عدمه ،وحدد لذلك الدرجات التالية:
أ
ب

 متحقق بدرجة (كبرية) ،يعطى الدرجة (.)4-متحقق بدرجة (متوسطة) ،يعطى الدرجة (.)4

ج -متحقق بدرجة (ضعيفة) ،يعطى الدرجة (.)7
د -غري متحقق ،يعطى الدرجة (.)9
وللحكم على متوسط درجة التحقق وفقاً للمقياس الرباعي مت استخدام املعيار التالي:
املدى = أكرب درجة ـــــ أقل درجة.
املدى=  ، 4 =9 - 4طول الفرتة = املدى /عدد فئات االستجابة =7726 = 4/4
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وبذلك يكون معيار احلكم على قيمة املتوسط احلسابي كالتالي:
 إذا كانت قيمة املتوسط احلسابي من ( )9إىل ( )9726يكون املتطلب غري متحقق.
 إذا كانت قيمة املتوسط احلسابي من ( )9721إىل ( )7767تكون درجة التحقق
(ضعيفة).
 إذا كانت قيمة املتوسط احلسابي من ( )7769إىل ( )4776تكون درجة التحقق
(متوسطة).
 إذا كانت قيمة املتوسط احلسابي من ( )4771إىل ( )4تكون درجة التحقق (كبرية).
صدق بطاقة حتليل احملتوى:
-

للتأكــد مــن صــدق بطاقــة التحليــل مت عرضــها يف صــورتها املبدئيــة ملحــق رقــم ( )6علــى
94حمكــم مــن احملكمــني املتخصصــني يف املنــاهج وطــرق تــدريس العلــوم ،وعلــى مركــز
الدراسات واالختبارات الدوليـة املسـئول عـن دراسـة التوجهـات الدوليـة للرياضـيات والعلـوم
يف وزارة الرتبية والتعليم ملحق رقم ( ، )7إلبداء مالحظاتهم حول صياغة فقرات التحليـل،
ودقــة ضــوابط عمليــة التحليــل  ،واكــدو علــى مناســبة صــياغة فقــرات التحليــل ،ومناســبة
الفئات الرئيسية للتحليل ،وكانت مالحظاتهم حول عدم وجـود دليـل اسـتخدام للبطاقـة ،
وكــذلك علــى فئــات التحليــل الفرعيــة وتوحيــدها حبيــث تشــمل مــدى التنــاول (يتنــاول-
اليتناول ) -شكل التناول (ضمنى – صريح ) -مستوى التنـاول ( مـوجز – خمتصـر)،و
وقد امجع على هذه املالحظه () 6مـن احملكمـني ومت االخـذ بهـا ثـم عـدلت بطاقـة حتليـل

احملتوى وفقاً لتلك املالحظات ،ووضعت يف صورتها النهائية ملحق رقم (.)1
ثبات بطاقة حتليل احملتوى:
مت حساب الثابت من خالل ثبات االتساق ،وذلك بإعادة التحليل من قبل الباحث ،حيث
مت حساب مدى االتفاق بني نتائج التحليل األول ونتائج التحليل الثاني والذي يفصل بينهما
ثالثة أسابيع باستخدام معادلة هولسيت : Holisti
فتح اهلل ( ،7771ص)774
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معامل االتفاق ،و ضعف عدد مرات االتفاق بني التحليل األول والثاني،
حيث إن
عدد الفئات اليت حللت يف التحليل
و عدد الفئات اليت حللت يف التحليل األول،
الثاني.
ومن خالل تطبيق معادلة هولسيت  Holistiظهر أن معامالت االتفاق مرتفعة تراوحت بني
( )7784إىل ( ،)7717وكان معامل االتفاق العام بني مرتي التحليل ( )7781وهذا معامل
اتفاق كبري ميكن الوثوق به ،وميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول رقم (.)94
جدول ()94
نتائج ثبات حتليل احملتوى بني مرتي التحليل

المجال الفرعي
المجال العام
علم األحياء
مجال
الموضوعات
علم الفيزياء
علم األرض
المعرفة
مجال العمليات
المعرفية
التطبيق
التحليل واالستدالل
مجال االستقصاء العلمي
الثبات العام

معامل االتفاق
1911
1914
1911
1911
1911
1913
1911
1911

خامساً:خطوات تنفيذ الدراسة:
9

 االطالع ومراجعة األدب الرتبوي والدراسات السابقة املتعلقة باملوضوع ،وحتليله،.وذلك بإجراء مسح عام للدراسات العربية واألجنبية ذات الصلة مبوضوع البحث
باستخدام املسح اليدوي واملسح اإللكرتوني من خالل قواعد البيانات الرتبوية ،بغرض
تكوين اخللفية النظرية للموضوع ،واالستفادة منها يف بناء أدوات البحث وللمساعدة يف
حتليل النتائج وتفسريها.

7

 -حتديد اإلطار النظري يف ثالثة مباحث :

 حمتوى منهج العلوم. دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ).(TIMSS مشاريع وحركات إصالح تعليم العلوم العاملية.- 211 -

-4

إعداد قائمة مبتطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم

) (TIMSS,2011الواجب توافرها يف حمتوى كتب العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية،
وذلك بعد حتكيمها للتأكد من صدق حمتواها.
 -4حتويل

قائمة

متطلبات

دراسة

التوجهات

الدولية

للرياضيات

والعلوم

) (TIMSS,2011إىل بطاقة حتليل احملتوى ،وفق مقياس رباعي متحقق بدرجة
(كبرية ،متوسطة ،ضعيفة) ،أو غري متحقق.
 -6حتليل كتب العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية للصفوف
(األول ،الثاني ،الثالث ،الرابع ) يف ضوء أداة الدراسة.
 -1إجراء املعاجلات اإلحصائية للبيانات املستخلصة من عملية التحليل.
 -2حتليل نتائج البحث ،وتفسريها ،ومناقشتها يف ضوء أسئلة البحث.
 -8تقديم التوصيات واملقرتحات يف ضوء نتائج البحث.

سادساً -األساليب اإلحصائية:
لإلجابة على أسئلة الدراسة استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية:
9

التكرارات ،واملتوسطات احلسابية ،لتحديد مدى مراعاة كتب العلوم املطورة باملرحلةاالبتدائية يف اململكة العربية السعودية ملتطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات
والعلوم ).(TIMSS,2011

7

معادلة هولسيت حلساب معامل ثبات بطاقة حتليل احملتوى.
-
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الفصل الرابع
عرض ومناقشة النتائج وتفسريها

- 131 -

متهيد:
تناول الباحث يف هذا الفصل عرض النتائج اليت مت التوصل إليها ،واإلجابة على تساؤالت
الدراسة ،وكانت اإلجابة عن األسئلة ( )5 ،3 ،1من خالل الرجوع إىل األدبيات والدراسات
والبحوث ذات العالقة بالدراسة احلالية ،واليت تناولت تقويم حمتوى مقررات العلوم يف ضوء
متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ( ،)TIMSSوعلى اإلطار النظري
للدراسة الدولية للرياضيات والعلوم ( )TIMSS,2011واليت أصدرتها اجلمعية الدولية
لتقييم التحصيل الرتبوي للطالب ( ،) IEAوكذلك الرجوع إىل مواقع اإلنرتنت اليت هلا
عالقة مبوضوع الدراسة ،واملتخصصة يف دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم
(( .)TIMSSانظر ملحق رقم . ) 2
أما األسئلة ( )6 ،4 ،2متت اإلجابة عليها من خالل حتليل البيانات اليت مت احلصول
عليها ،وعرض نتائج التحليالت اإلحصائية لكل سؤال ،ثم مناقشة النتائج املتعلقة بكل
سؤال ،وتفسريها ،ومت االعتماد على قيمة املتوسط احلسابي كمعيار عند مناقشة النتائج
املعطاة لفئات اإلجابة كما ورد يف الفصل الثالث من هذه الدراسة.
وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها:

إجابة السؤال األول:
ونص هذا السؤال على:
 ما متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ( )TIMSS,2011اليت ينبغيمراعاتها يف موضوعات العلوم (علم األحياء ،علم الفيزياء ،علم األرض) مبقررات العلوم
املطورة باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية ؟
لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث باالطالع على األدبيات والدراسات والبحوث ذات
العالقة بالدراسة احلالية ،واليت تناولت تقويم حمتوى مقررات العلوم يف ضوء متطلبات
دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ( ،)TIMSSوعلى اإلطار النظري للدراسة
الدولية للرياضيات والعلوم ( )TIMSS,2011واليت أصدرتها اجلمعية الدولية لتقييم
التحصيل الرتبوي للطالب (.) IEAوكذلك الرجوع إىل مواقع اإلنرتنت اليت هلا عالقة
مبوضوع الدراسة ،واملتخصصة يف دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم
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( ،)TIMSSومت حتديد قائمة مبتطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم
( )TIMSS,2011واملتعلقة مبجال موضوعات العلوم بعد عرضها على جمموعة من
احملكمني ،وضمت القائمة ثالث جماالت رئيسية وهي (علم األحياء ،علم الفيزياء ،علم
األرض) ،وهذه تنقسم إىل (  )11متطلباً رئيساً ،يندرج حتتها ( )78متطلباً فرعيًّا من
متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ( (TIMSS,2011كما يلي:
جمال علم األحياء :ويشمل ( )31متطلب ًا تندرج حتت مخسة جماالت فرعية،1
وهي:
خصائص الكائنات احلية ،وتصنيفاتها ،وعملياتها احليوية.
دورات احلياة ،والتكاثر ،والوراثة.
التفاعل مع البيئة احمليطة.
األنظمة البيئية.
صحة اإلنسان.
جمال علم الفيزياء :ويشمل ( )35متطلباً تندرج حتت ثالثة جماالت فرعية وهي:2
تصنيف املادة ،وخصائصها.
مصادر الطاقة ،وتأثرياتها.
القوى ،واحلركة.
جمال علم األرض :ويشمل ( )21متطلباً تندرج حتت ثالثة جماالت فرعية وهي:3
تركيب األرض ،وخصائصها الطبيعية ،ومواردها.
تاريخ الكرة األرضية ،وعملياتها ،ودوراتها.
األرض يف النظام الشمسي.
ويتضح ذلك بالتفصيل يف ملحق رقم (.)3
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إجابة السؤال الثاني:
ونص هذا السؤال على:
 ما درجة مراعاة متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم( )TIMSS,2011يف جمال موضوعات العلوم (علم األحياء ،وعلم الفيزياء ،وعلم
األرض) مبقررات العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية ؟
لإلجابة على التساؤل السابق قام الباحث بتحليل حمتوى مقررات العلوم باملرحلة االبتدائية
للصفوف (األول ،الثاني ،الثالث ،الرابع) وفقاً ملتطلبات دراسة التوجهات الدولية
للرياضيات والعلوم ( ،(TIMSS,2011وحبساب تكرارات متطلبات جمال موضوعات
العلوم وحتديد درجة حتققها يف حمتوى مقررات العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية ،وحساب
متوسطاتها احلسابية أمكن التوصل إىل النتائج التالية:
 -فيما يتعلق مبجال موضوعات العلوم بصفة عامة:

أ

جدول ()15
نتائج حتليل حمتوى كتب العلوم باملرحلة االبتدائية وفقاً ملتطلبات دراسة التوجهات الدولية
للرياضيات والعلوم ()TIMSS,2011جملال موضوعات العلوم بصفة عامة.

المجاالت
الرئيسية

عدد المتطلبات الفرعية

الترتيب

المتوسط

درجة التحقق

المتوسط

درجة التحقق

الترتيب

المتوسط

المجموع
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درجة التحقق

72

7613

ضعيفة

.

7627

متوسطة

3

3

متوسطة

7

36..

متوسطة

1

7627

متوسطة

الترتيب

23

322.

ضعيفة

1

22.2

متوسطة

2

2232

متوسطة

1

22..

متوسطة

2

76.2

ضعيفة

المتوسط

الترتيب

13

2223

ضعيفة

3

2222

متوسطة

3

12.2

متوسطة

2

1233

كبيرة

3

76.7

متوسطة 1

درجة التحقق

-1علم
األحياء
-7علم
الفيزياء
 -3علم
األرض

13

2222

ضعيفة

2

22.3

متوسطة

1

1223

متوسطة

3

22.3

متوسطة

1

76.2

متوسطة 7

الترتيب

درجة التحقق

كتب الصف األول
االبتدائي

كتب الصف الرابع
االبتدائي

المتوسط

كتب الصف الثاني االبتدائي

كتب الصف الثالث االبتدائي

المجموع الكلي

3

يتضح من اجلدول رقم ( )15ما يلي:
أن -متطلبات دراسة التوجهات الدولية يف جمال موضوعات العلوم (علم األحياء ،علم
األرض ،علم الفيزياء) قد حتققت بدرجة متوسطة يف حمتوى كتب العلوم املطورة باملرحلة
االبتدائية يف اململكة العربية السعودية ،ومبتوسط عام قدره ( ،)2782يف حني كانت
املتوسطات متقاربة يف مجيع اجملاالت الثالث ،وحصل جمال علم الفيزياء على أعلى
متوسط وقدره ( ،)27.2يليه علم األحياء مبتوسط قدره ( ،)2768ثم علم األرض مبتوسط
قدره (.)2748
يتضح مما سبق أن درجة حتقق جمال علم الفيزياء وعلم األحياء كانت متوسطة ،ودرجة
حتقق جمال علم األرض كانت ضعيفة وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة الشايع،
والعقيل (2006م) ،ودراسة اجلهوري ،واخلروصي (2010م) ،واليت أظهرت نتائجها حصول
جمال علم الفيزياء على أعلى درجة حتقق.
وعلى مستوى الصفوف الدراسية يتضح من اجلدول رقم ( )15أن متطلبات دراسة التوجهات
الدولية يف جمال املوضوعات قد حتققت بدرجات متفاوتة عرب الصفوف الدراسية ،حيث
حتققت بدرجة متوسطة يف حمتوى كتب الصف الرابع ،ومبتوسط قدره ( )3704كأعلى
متوسط ،يليه الصف الثالث مبتوسط بلغ ( ،)3ثم حمتوى كتب الصف الثاني مبتوسط
قدره ( )2782وأخريا كتب الصف األول مبتوسط قدره (.)2713
مما سبق يتضح أن درجة حتقق متطلبات جمال موضوعات العلوم يف حمتوى كتب علوم
الصف األول االبتدائي كانت (ضعيفة) ،ويف الصفوف :الثاني ،والثالث ،والرابع ،كان
حتققها بدرجة متوسطة ،وهذا يدل على أن متطلبات جمال موضوعات العلوم ال تتوافر يف
حمتوى مقررات علوم املرحلة االبتدائية بالدرجة الكافية ،وخاصةً يف كتب الصف األول
االبتدائي ،وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة عبد السالم وآخرين (2008م)،
ودراسة العرجا (200.م) ،ودراسة الزهراني (2010م).
وكذلك يتضح من اجلدول رقم ( )15أن درجة حتقق متطلبات دراسة التوجهات الدولية
للرياضيات والعلوم ( )TIMSS,2011لكل جمال من جماالت موضوعات العلوم الثالث
- 131 -

(علم األحياء ،علم الفيزياء ،علم األرض) حسب الصف الدراسي الواحد متفاوتة حيث
حصل حمتوى كتب العلوم للصف الثالث االبتدائي على أعلى متوسط يف جمال علم
األحياء وقدره ( ،)3725ثم كتب الصف الثاني والرابع مبتوسط قدره ( ،)2761ثم كتب
الصف األول مبتوسط بلغ ( ،)2722أما يف جمال علم الفيزياء فكان متوسط تواجده يف
حمتوى كتب علوم الصف الرابع يساوي ( )3751كأعلى متوسط ،يليه الصف الثالث
مبتوسط ( ،)3702ثم الصف الثاني مبتوسط قدره ( ،)2777ثم الصف األول مبتوسط قدره
( ،)2725ويف جمال علم األرض حصل حمتوى كتب العلوم للصف الرابع على متوسط
( ،)27.0يليه حمتوى كتب الصف الثاني مبتوسط قدره ( ،)2762ثم حمتوى كتب الصف
الثالث مبتوسط قدره ( ،)2758وأقلها متوسطاً حصل عليها حمتوى كتب الصف األول
مبتوسط قدره (. )1770
مما سبق يتضح أن هناك تفاوتًا يف درجات حتقق متطلبات دراسة التوجهات الدولية للعلوم
والرياضيات ( )TIMSS,2011بالنسبة جملاالت موضوعات العلوم (علم األحياء ،علم
الفيزياء ،علم األرض) حسب الصف الدراسي ،فقد حتققت اجملاالت الثالث يف مجيع
الصفوف بدرجة متوسطة ،باستثناء الصف األول كانت درجة حتققها ضعيفة ،وكذلك
حصل جمال الفيزياء يف الصف الرابع على درجة حتقق كبرية.
وهذه النتيجة قد تعزى إىل أن حمتوى كتب العلوم للصف األول االبتدائي يقدم موضوعات
قليلة مقارنة مبا يتم تقدميه يف الصفوف الثالث األخرى ،وذلك مراعاةً خلصائص مرحلة
طالب الصف األول العمرية والعقلية.
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وميكن متثيل النتائج املوضحة يف اجلدول رقم ( )15بيانيًّا كما يلي:
شكل رقم ().
مدى توافر متطلبات دراسة التوجهات الدولية لمجال موضوعات العلوم في
كتب العلوم بالمرحلة االبتدائية حسب الصف الدراسي
4
3.5
3

2

علم األحياء
علم الفيزياء

1.5

علم األرض

المتوسط الحسابي

2.5

1
0.5
0
المجموع الكلي

الصف الرابع

الصف الثالث

الصف الثاني

الصف اآلول

الصف

يتضح من الشكل رقم ( )6اختالف يف درجات حتقق متطلبات دراسة التوجهات الدولية
للرياضيات والعلوم ( )TIMSS,2011يف جمال موضوعات العلوم حسب الصف الدراسي؛
حيث يالحظ ارتفاع درجة حتقق جمال علم الفيزياء يف الصف الرابع ،وعلم األحياء
والفيزياء يف الصف الثالث ،يف حني حتققت بقية اجملاالت بدرجة متوسطة يف مجيع
الصفوف ،عدا الصف األول فكانت درجة حتقق متطلبات جمال موضوعات العلوم الثالثة
ضعيفة.

- 131 -

-فيما يتعلق مبجال موضوعات العلوم (علم األحياء ،علم الفيزياء ،علم األرض)

ب

بشكل مفصل:
أوالً :علم األحياء :اشتمل جمال علم األحياء على مخسة متطلبات رئيسية يندرج حتتها ()31
متطلباً فرعيًّا ،مت حساب درجة حتققها يف حمتوى مقررات العلوم املطورة باملرحلة
االبتدائية باستخدام املتوسط احلسابي كمعيار وكانت النتائج كالتالي:
جدول ()16
نتائج حتليل حمتوى كتب العلوم باملرحلة االبتدائية وفقاً ملتطلبات دراسة التوجهات الدولية
للرياضيات والعلوم ( )TIMSS,2011جملال علم األحياء.
عدد المتطلبات الفرعية

المتوسط

درجة التحقق

الترتيب

المتوسط

درجة التحقق

الترتيب

المتوسط

درجة التحقق

الترتيب

المتوسط

درجة التحقق

الترتيب

المتوسط

.
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متوسطة

المجموع

31

7677

ضعيفة

76.1

متوسطة

7

3672

متوسطة

1

76.1

متوسطة

7

76.2

الترتيب

هـ -صحة
اإلنسان

3

322

غير
متحقق

3

32.

غير
متحقق

3

322.

غير
متحقق

3

322.

غير
متحقق

3

1632

متوسطة

د -األنظمة
البيئية

2

1232

متوسطة

2

223

ضعيفة

1

1223

كبيرة

2

12.2

كبيرة

3

3672

كبيرة

ج -التفاعل
مع البيئة
المحيطة

2

1223

متوسطة

3

123

كبيرة

3

2

كبيرة

3

223

ضعيفة

1

3631

متوسطة

2

3222

غير
متحقق

2

1222

كبيرة

2

1223

كبيرة

1

3223

غير
متحقق

2

7623

غير متحقق

2

2232

ضعيفة

1

2222

ضعيفة

2

1232

متوسطة

2

1222

كبيرة

2

7622

متوسطة

أ-خصائص
الكائنات
الحية
وتصنيفاتها
وعملياتها
الحيوية
ب -دورات
الحياة
والتكاثر
والوراثة

كتب الصف الرابع
االبتدائي

درجة التحقق

مجاالت علم
األحياء

كتب الصف األول االبتدائي

كتب الصف الثاني االبتدائي

كتب الصف الثالث االبتدائي

المجموع الكلي

3

.

1

7

2

يتضح من اجلدول رقم ( )16ما يلي:
أن -متطلبات دراسة التوجهات الدولية يف جمال علم األحياء الرئيسية اخلمسة (خصائص
الكائنات احلية ،وتصنيفاتها ،وعملياتها احليوية ــــــ دورات احلياة ،والتكاثر ،والوراثة
ــــــ التفاعل مع البيئة احمليطة ــــــ األنظمة البيئية ــــــ صحة اإلنسان) .متوافرة يف حمتوى
كتب العلوم للمرحلة االبتدائية بدرجة متوسطة ومبتوسط قدره ( ،)2768يف حني حصلت
متطلبات التفاعل مع البيئة احمليطة على أعلى متوسط وبلغ ( ،)3731وحصلت متطلبات
صحة اإلنسان على أقل متوسط ( ،)1735أما املتطلبات األخرى فحصلت على متوسطات
متقاربة فكان متوسط متطلبات األنظمة البيئية قدره ( ،)3725ومتطلبات خصائص
الكائنات احلية حصلت على متوسط بلغ قدره ( ،)2785ومتطلبات دورات احلياة حصلت
على متوسط قدره (.)2753
مما سبق يتضح أن هناك تركيزًا كبريًا على متطلبات التفاعل مع البيئة احمليطة يف
حمتوى كتب العلوم باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية ،حيث كانت درجة
حتققها كبرية ،يقابل ذلك عدم حتقق ملتطلبات صحة اإلنسان ،وتوسط يف درجة حتقق
للمتطلبات األخرى ،وتتوافق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة حسان (2006م)،
ودراسة الشايع ،والعقيل (2006م) ،وختتلف مع دراسة الزهراني (2010م) فيما يتعلق يف
متطلبات الصحة العامة ،ولعل ذلك يعود الختالف املرحلة الدراسية فقد أجرى الزهراني
دراسته على مقررات املرحلة املتوسطة.
وعلى مستوى الصفوف الدراسية بصفة عامة يبني اجلدول رقم ( )16أن متطلبات جمال علم
األحياء قد حتققت بدرجات متفاوتة ،فقد حصل حمتوى كتب العلوم للصف الثالث على
املرتبة األوىل يف درجة التحقق ومبتوسط قدره ( ،)3725ثم كتب الصف الثاني والرابع
مبتوسط بلغ ( ،)2761وجاء حمتوى كتب الصف األول بدرجة حتقق ضعيفة ومبتوسط
قدره (. )2722
ومما سبق يتضح أن درجة حتقق متطلبات جمال علم األحياء متوسطة يف الصفوف (الثاني،
الثالث ،الرابع) ،وبدرجة حتقق ضعيفة بالنسبة للصف األول االبتدائي ،وهذا يدل على أن
متطلبات جمال علم األحياء غري متوفرة بالشكل الكايف ،وخاصة يف حمتوى كتب
العلوم للصف األول االبتدائي .
أما على مستوى الصف الدراسي يتضح من اجلدول رقم ( )16أن متوسط حتقق متطلبات
خصائص الكائنات احلية وتصنيفاتها عملياتها احليوية بلغ قدره ( )3742يف الصف الرابع
كأعلى متوسط ،يليه الصف الثالث مبتوسط قدره ( ،)3714ثم الصف الثاني مبتوسط
( ،)2714أما متطلبات دورات احلياة ،والتكاثر ،والوراثة فقد حصل حمتوى كتب الصف
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الثالث على أعلى متوسط وقدره ( ،)3781ويليه الصف الثاني مبتوسط بلغ ( ،)3727ثم
الصف الرابع مبتوسط ( ،)1781ويف املرتبة األخرية يأتي حمتوى كتب العلوم للصف األول
مبتوسط (.)1742
ويف متطلبات التفاعل مع البيئة احمليطة حصل حمتوى كتب الصف الثالث على أعلى
متوسط وقدره ( ،)4وكذلك حصل حمتوى كتب العلوم للصف الثاني على متوسط مرتفع
قدره ( ،)375يليهما حمتوى كتب العلوم للصف األول مبتوسط قدره ( ،)3725ثم يف حمتوى
كتب الصف الرابع كأقل متوسط وقدره ( ،)275يف حني حصلت متطلبات األنظمة البيئية
على متوسط قدره ( )3785يف حمتوى كتب الصف الثالث ،ومتوسط قدره ( )3762يف
حمتوى كتب الصف الرابع ،ثم كتب الصف األول مبتوسط ( ،)3712يليه حمتوى كتب
العلوم للصف الثاني كأقل متوسط وقدره (.)275
أما متطلبات صحة اإلنسان فكان حتققها متدنيًا جدًّا يف حمتوى كتب العلوم بشكل
عام حيث بلغ أعلى متوسط يف الصف الثاني وقدره ( ،)176ثم يف حمتوى كتب الصف
الثالث مبتوسط قدره ( ،)174يليهما الصف األول والرابع مبتوسط قدره ( ،)172كأقل
متوسط بالنسبة ملتطلبات صحة اإلنسان ،وملتطلبات جمال األحياء عموماً.
من خالل النتائج السابقة يتضح أن هناك تفاوتًا كبريًا يف درجة حتقق متطلبات جمال علم
األحياء من صف آلخر ،وأن هناك عدم حتقق ملتطلبات صحة اإلنسان يف مجيع الصفوف،
وهناك عدم استمرارية وتتابع لبعض املتطلبات عرب الصفوف ،كما يف متطلبات دورات
احلياة ،والتكاثر ،والوراثة فهي غري متحققة يف حمتوى كتب الصف األول والرابع،
ومتحققة بدرجة كبرية يف الصفني الثاني والثالث ،وهذا يتوافق مع ما توصلت إليه دراسة
حسان (2006م) ،ودراسة الزهراني (2010م) ،ودراسة أمحد (2007م).

- 111 -

وميكن متثيل نتائج اجلدول رقم ( )16بيانيًّا كما يلي:
شكل رقم ()2
مدى توافر متطلبات دراسة التوجهات الدولية لمجال علم االحياء في كتب
العلوم بالمرحلة االبتدائية حسب الصف الدراسي
4
3.5
خصائص الكائنات الحية

المتوسط الحسابي

3

2.5

دورات الحياة والتكاثر والوراثة

2

التفاعل مع البيئة
االنظمة البيئية

1.5

صحة االنسان

1
0.5
0
المجموع الكلي

الصف الرابع

الصف الثالث

الصف الثاني

الصف االول

الصف

يبني الشكل رقم ( )8أن هناك اختالفًا يف درجات حتقق متطلبات دراسة التوجهات الدولية
للرياضيات والعلوم ( )TIMSS,2011يف جمال علم األحياء حسب الصف الدراسي ،ففي
الصف األول ركز احملتوى على التفاعل مع البيئة احمليطة ،ثم األنظمة البيئية ،وخصائص
الكائنات احلية ،وتصنيفاتها ،وعملياتها احليوية ،وأهمل دورات احلياة ،والتكاثر،
والوراثة ،وكذلك صحة اإلنسان.
أما يف الصف الثاني فقد كان النصيب األكرب لصاحل متطلبات التفاعل مع البيئة
احمليطة ،ودورات احلياة ،والتكاثر ،والوراثة ،ثم األنظمة البيئية وخصائص الكائنات
احلية وكان هنا قصور كبري يف تضمني متطلبات صحة اإلنسان كذلك.
أما حمتوى كتب العلوم للصف الثالث فقد حصلت فيها متطلبات التفاعل مع البيئة
واألنظمة البيئية على أعلى درجة يف التحقق ،ثم دورات احلياة ،والتكاثر ،والوراثة ،يليها
خصائص الكائنات احلية ،مع عدم حتقق ملتطلبات صحة اإلنسان.
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ويف الصف الرابع حصلت متطلبات خصائص الكائنات احلية على أعلى درجة يف التحقق،
ثم متطلبات التفاعل مع البيئة ،مع عدم حتقق ملتطلبات دورات احلياة ،والتكاثر،
والوراثة ،وملتطلبات صحة اإلنسان كذلك .
ثانياً :علم الفيزياء :اشتمل جمال علم الفيزياء على ثالثة متطلبات رئيسية يندرج حتتها
( )35متطلباً فرعيًّا ،مت حساب درجة حتققها يف حمتوى مقررات العلوم املطورة باملرحلة
االبتدائية باستخدام املتوسط احلسابي كمعيار وكانت النتائج كالتالي:
جدول ()18
نتائج حتليل حمتوى كتب العلوم باملرحلة االبتدائية وفقاً ملتطلبات دراسة التوجهات الدولية
للرياضيات والعلوم ( )TIMSS,2011جملال علم الفيزياء.
عدد المتطلبات الفرعية

المتوسط

درجة التحقق

الترتيب

المتوسط

درجة التحقق

الترتيب

المتوسط

درجة التحقق

الترتيب

المتوسط

المتوسط

يتضح من اجلدول رقم ( )18ما يلي:
أن -متطلبات دراسة التوجهات الدولية يف جمال علم الفيزياء الرئيسية الثالثة (تصنيف
املادة ،وخصائصها ــــــ مصادر الطاقة ،وتأثرياتها ــــــ القوى ،واحلركة) متوافرة يف حمتوى
كتب العلوم باملرحلة االبتدائية بدرجة متوسطة ومبتوسط قدره ( ،)27.2يف حني حصلت
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درجة التحقق

المجموع

متوسطة

32

7672

ضعيفة

.

7677

متوسطة

3

36.7

متوسطة

7

3621

كبيرة

1

76.7

متوسطة

ج -القوى
والحركة

1

2

كبيرة

3

1211

كبيرة

3

2

كبيرة

3

2

كبيرة

3

3673

كبيرة

ب-مصادر
الطاقة
وتأثيراتها

32

2

ضعيفة

1

123.

متوسطة

2

22.3

متوسطة

1

12..

كبيرة

2

76.3

متوسطة

أ-تصنيف
المادة
وخصائصها

2.

2233

ضعيفة

2

22.3

متوسطة

1

22.3

متوسطة

2

1213

كبيرة

1

7622

الترتيب

مجاالت علم
الفيزياء

الترتيب

كتب الصف الثاني االبتدائي

كتب الصف الرابع
االبتدائي
درجة التحقق

كتب الصف األول االبتدائي

كتب الصف الثالث
االبتدائي

المجموع الكلي

3

7

1

متطلبات القوى واحلركة على أعلى متوسط بلغ ( ،)3773يليها متطلبات مصادر الطاقة
وتأثرياتها ،ثم متطلبات تصنيف املادة وخصائصها كأقل متوسط وقدره (. )2788
مما سبق يتضح أن حمتوى كتب العلوم باملرحلة االبتدائية ركز بدرجة كبرية على
متطلبات القوى ،واحلركة ،وكان تركيزه بدرجة متوسطة على املتطلبات األخرى
واملتمثلة بتصنيف املادة وخصائصها ،ومصادر الطاقة وتأثرياتها ،وتتفق هذه النتيجة مع ما
توصلت إليه دراسة الشايع والعقيل (2006م) ،وختتلف مع ما توصلت إليه دراسة
عبدالسالم وآخرين (2008م) ،ودراسة حسان (2006م) ،ودراسة الزهراني (2010م)،
ويرجع ذلك إىل اختالف حمتوى الكتب اليت أجريت عليها تلك الدراسات ،واختالف
املراحل الدراسية.
وعلى مستوى الصفوف الدراسية بشكل عام يبني اجلدول رقم ( )18أن متطلبات جمال
علم الفيزياء قد حتققت بدرجات متقاربة بالنسبة للصفني الثاني والثالث؛ حيث بلغ
املتوسط للصفني على التوالي ( )2777و( ،)3702بينما حصل حمتوى كتب العلوم يف الصف
الرابع على أعلى متوسط وقدره ( ،)3751وحصل الصف األول على أقل متوسط وقدره
(.)2725
وتدل النتائج السابقة على أن درجة حتقق متطلبات دراسة التوجهات الدولية يف جمال
الفيزياء كانت كبرية يف حمتوى كتب العلوم للصف الرابع ،ومتوسطة بالنسبة للصفني
الثاني ،والثالث ،وبدرجة حتقق ضعيفة بالنسبة للصف األول االبتدائي.
أما على مستوى الصف الدراسي فيتضح من اجلدول رقم ( )18أن متوسط حتقق متطلبات
تصنيف املادة وخصائصها بلغ ( )3735كأعلى متوسط ،ثم مبتوسط قدره ( )27.5للصف
الثالث ،يليه الصف الثاني مبتوسط قدره ( ،)2765ومن ثم الصف األول كأقل متوسط
وقدره ( ،)2715أما متطلبات مصادر الطاقة وتأثرياتها فتصدَّر حمتوى كتب الصف الرابع
الرتتيب مبتوسط قدره ( ،)3766ثم الصف الثاني مبتوسط بلغ ( ،)3716يليه الصف الثالث
مبتوسط قدره ( ،)27.1وأخرياً حمتوى كتب الصف األول مبتوسط قدره ( ،)2وحصلت
متطلبات القوى واحلركة على متوسطات متساوية للصفوف (األول ،الثالث ،الرابع )
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وذلك مبتوسط قدره ( ،)4أما يف الصف الثاني فكان متوسط متطلبات القوى واحلركة
يساوي (.)3733
ومن خالل النتائج السابقة يالحظ أن متطلبات القوى واحلركة قد حتققت بدرجة كبرية
يف مجيع الصفوف ،وهذا يتوافق مع النتائج اليت توصلت إليها دراسة الشايع والعقيل
(2006م) ،أما متطلبات تصنيف املادة ،وخصائصها ،ومتطلبات مصادر الطاقة وتأثرياتها
فقد حتققت بدرجة كبرية يف الصف الرابع ،وبدرجة متوسطة يف الصف الثاني والثالث،
وبدرجة ضعيفة يف حمتوى كتب علوم الصف األول االبتدائي ،وقد يعزى الضعف يف حتقق
متطلبات تصنيف املادة ،وخصائصها ،ومتطلبات مصادر الطاقة وتأثرياتها يف حمتوى
كتب العلوم للصف األول االبتدائي إىل أن هذه املتطلبات مت الرتكيز عليها يف حمتوى
كتب الصفوف األخرى باملرحلة االبتدائية ،ومت الرتكيز على متطلبات القوى واحلركة
لتهيئة طالب الصف األول للمراحل القادمة ،والعتمادهم بشكل كبري على التعلم
احملسوس يف هذه املرحلة والتدرج فيما بعد للتوسع يف حمتوى موضوعات علم الفيزياء يف
الصفوف األعلى.
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وميكن متثيل نتائج اجلدول رقم ( )18بيانيًّا كما يلي:
شكل رقم ()7
مدى توافر متطلبات دراسة التوجهات الدولية لمجال علم الفيزياء في كتب
العلوم بالمرحلة االبتدائية حسب الصف الدراسي
4
3.5
2.5
تصنيف المادة وخصائصها

2
1.5

مصادر الطاقة وتأثيراتها

1

القوى والحركة

المتوسط الحسابي

3

0.5
0
المجموع
الكلي

الصف الرابع الصف الثالث الصف الثاني الصف األول

الصف

يبني الشكل رقم ( )7أن هناك اختالفًا يف درجة حتقق متطلبات علم الفيزياء حسب
الصف الدراسي ،ففي الصف األول ركز احملتوى على متطلبات القوى واحلركة ،مع
ضعف واضح يف الرتكيز على متطلبات تصنيف املادة وخصائصها ،ومتطلبات مصادر
الطاقة وتأثرياتها.
أما يف حمتوى كتب العلوم للصفني الثاني والثالث فكانت درجة الرتكيز كبرية على
متطلبات القوى ،واحلركة ،مع مالحظة أن درجة حتققها كانت أكرب يف الصف
الثالث ،أما متطلبات تصنيف املادة وخصائصها ،ومتطلبات مصادر الطاقة وتأثرياتها كان
الرتكيز عليهما بالنسبة للصفني بدرجة متوسطة .
ويف الصف الرابع يالحظ أن مجيع املتطلبات قد حتققت بدرجة كبرية ،وهذا يدل أن
احملتوى قد تعرض ملتطلبات جمال علم الفيزياء بشكل مفصل ،وأكثر تركيز مما هو
عليه يف الصفوف (األول ،الثاني ،الثالث).
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ثانياً :علم األرض :اشتمل جمال علم األرض على ثالثة متطلبات رئيسية يندرج حتتها
( )21متطلباً فرعيًّا ،مت حساب درجة حتققها يف حمتوى كتب العلوم املطورة باملرحلة
االبتدائية باستخدام املتوسط احلسابي كمعيار وكانت النتائج كالتالي:
جدول ()17
نتائج حتليل حمتوى كتب العلوم باملرحلة االبتدائية وفقاً ملتطلبات دراسة التوجهات الدولية
للرياضيات والعلوم ( (TIMSS,2011جملال علم األرض.
عدد المتطلبات الفرعية

المتوسط

الترتيب

درجة التحقق

المتوسط

درجة التحقق

الترتيب

الترتيب

المتوسط

المجموع

المتوسط

71

167.

ضعيفة

.

76.7

متوسطة

3

7622

متوسطة

7

76..

متوسطة

1

76.2

ضعيفة

درجة التحقق

.

3211

غير
متحقق

1

2

ضعيفة

2

323

غير
متحقق

1

2

كبيرة

3

767.

ضعيفة

7

درجة التحقق

.

323

غير
متحقق

2

2

ضعيفة

2

123.

متوسطة

3

3221

ضعيفة

1

7617

ضعيفة

3

درجة التحقق

أ-تركيب
األرض
وخصائصها
الطبيعية
ومواردها
ب -تاريخ
الكرة
األرضية
وعملياتها
ودوراتها
ج -األرض
في النظام
الشمسي

.

2211

ضعيفة

3

1222

كبيرة

3

2222

متوسطة

2

2222

متوسطة

2

7677

متوس
طة

1

يتضح من اجلدول رقم ( )17ما يلي:
 أن متطلبات دراسة التوجهات الدولية يف جمال علم األرض الرئيسية الثالثة (تركيباألرض ،وخصائصها الطبيعية ،ومواردها ــــ تاريخ الكرة األرضية ،وعملياتها ،ودوراتها ـــــ
األرض يف النظام الشمسي) متوافرة يف حمتوى كتب العلوم باملرحلة االبتدائية بدرجة
ضعيفة ،ومبتوسط قدره ( ،)2748يف حني حصلت متطلبات تركيب األرض ،وخصائصها
الطبيعية ،ومواردها ،على أعلى متوسط وقدره ( ،)2777ويليها متطلبات األرض يف النظام
الشمسي مبتوسط بلغ ( ،)2720ثم تاريخ الكرة األرضية ،وعملياتها ،ودوراتها مبتوسط
قدره ( )2712كأقل متوسط.
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الترتيب

مجاالت علم
األرض

الترتيب

كتب الصف الثاني
االبتدائي

كتب الصف الرابع
االبتدائي

المتوسط

كتب الصف األول
االبتدائي

كتب الصف الثالث
االبتدائي

المجموع الكلي

من خالل النتائج السابقة يتضح أن حمتوى كتب العلوم باملرحلة االبتدائية فيه قصور
واضح يف حتقيق متطلبات جمال علم األرض حيث كانت درجة حتققها ضعيفة ،وتتفق
هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة أمحد (2006م) ،ودراسة حسان (2006م) ،ودراسة
عبدالسالم وآخرين (2008م) ،،ودراسة اجلهوري واخلروصي (2010م) ،حيث أظهرت
هذه الدراسات اخنفاضًا كبريًا يف توفر متطلبات جمال علم األرض يف حمتوى كتب
العلوم املطبقة عليها تلك الدراسات ،ولعل ذلك يرجع إىل عدم تضمني مقررات العلوم
ملوضوعات علم األرض بشكل كافٍ كما هو حاصل يف حمتوى مقررات علوم املرحلة
االبتدائية يف اململكة العربية السعودية.
ويالحظ أيضا أن درجة حتقق متطلبات تركيب األرض ،وخصائصها الطبيعية ،ومواردها
حصلت على درجة حتقق متوسطة ،أما بقية املتطلبات األخرى واملتمثلة مبتطلبات تاريخ
الكرة األرضية ،وعملياتها ،ودوراتها ،ومتطلبات األرض يف النظام الشمسي كانت درجة
حتققها ضعيفة ،ويعزى ذلك إىل تركيز موضوعات العلوم على متطلبات تركيب األرض،
وخصائصها الطبيعية ،ومواردها يف الوحدات الواردة يف كتب العلوم ،وإهماهلا للمتطلبات
األخرى ،وذلك قد يكون بسبب اعتماد املتطلبات األخرى على اجلانب النظري كما يف
تاريخ األرض ،وعملياتها ،واألرض يف النظام الشمسي وتفضيل تدريسها يف الصفوف العليا
باملرحلة االبتدائية ،وباملرحلة املتوسطة.
أما على مستوى الصفوف الدراسية ينب اجلدول رقم ( )17أن متطلبات علم األرض قد
حتققت بدرجات متقاربة ،حيث حصلت على متوسط قدره ( )27.0يف حمتوى كتب العلوم
للصف الرابع ،يليها كتب الصف الثاني مبتوسط قدره ( ،)2762ثم حمتوى كتب الصف
الثالث مبتوسط بلغ ( ،)2758وحصلت هذه املتطلبات على أقل متوسط يف الصف األول
االبتدائي وقدره (.)1770
وتدل النتائج السابقة على أن درجة حتقق متطلبات جمال علم األرض الثالثة حتققت بدرجة
متوسطة للصفوف (الثاني ،الثالث ،الرابع) ،بينما حتققت هذه املتطلبات بدرجة ضعيفة يف
حمتوى كتب العلوم للصف األول االبتدائي.
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وعلى مستوى الصف الدراسي يتضح من اجلدول رقم ( )17أن متوسط حتقق متطلبات
تركيب األرض ،وخصائصها الطبيعية ،ومواردها كان هو األعلى يف حمتوى كتب
العلوم للصف الثاني مبتوسط قدره ( ،)2744ثم يف الصفني الثالث والرابع مبتوسط متساوٍ
قدره ( ،)2777يليهما الصف األول مبتوسط بلغ ( ،)2733أما متطلبات تاريخ الكرة
األرضية ،وعملياتها ،ودوراتها فحصلت يف حمتوى كتب العلوم للصف الثالث على أعلى
متوسط وقدره ( ،)3716ثم الصف الثاني مبتوسط ( ،)2يليه الصف الرابع مبتوسط قدره
( ،)1773وحصل الصف األول على أقل متوسط يف جمال متطلبات تاريخ الكرة األرضية،
وعملياتها ،ودوراتها مبتوسط قدره ( ،)175وكان متوسط متطلبات األرض يف النظام
الشمسي مرتفعاً يف حمتوى كتب العلوم للصف الرابع مبتوسط قدره ( ،)4يليه وبفارق
كبري الصف الثاني مبتوسط حتقق بلغ ( ،)2ثم الصف الثالث مبتوسط ( ،)175ثم الصف
األول مبتوسط (.)1733
يظهر من النتائج السابقة أن درجة حتقق متطلبات تركيب األرض ،وخصائصها الطبيعية،
ومواردها كانت كبرية يف الصف الثاني ،ومتوسطة يف الصفني الثالث والرابع ،وضعيفة
يف الصف األول ،يف حني كانت متطلبات تاريخ الكرة األرضية ،وعملياتها ،ودوراتها
متحققة بدرجة متوسطة يف الصف الثالث ،وضعيفة التحقق يف الصفني الثاني والرابع،
وغري متحققة يف الصف األول ،أما متطلبات األرض يف النظام الشمسي فقد حتققت
بدرجة كبرية يف الصف الرابع ،وبدرجة ضعيفة يف الصف الثاني ،ومل تتحقق يف الصفني
األول والثالث .
ويالحظ أن هناك ضعفًا يف حتقق معياري االستمرار والتتابع عرب الصفوف يف جمال علم
األرض ،وذلك بالنظر إىل عدم حتقق متطلبات تاريخ الكرة األرضية ،وعملياتها ،ودوراتها
يف الصف األول ،وكذلك عدم حتقق متطلبات األرض يف النظام الشمسي يف الصفني:
األول ،والثالث ،على الرغم من حتققها بدرجة كبرية يف حمتوى كتب الصف الرابع،
وبدرجة ضعيفة يف حمتوى كتب العلوم للصف الثاني.
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ويتضح من خالل ما سبق كذلك أن درجة حتقق متطلبات علم األرض يف حمتوى كتب
العلوم للصف األول كانت ضعيفة بالنسبة ملتطلب تركيب األرض ،وخصائصها الطبيعية،
ومواردها ،وغري متحققة ملتطلبات تاريخ الكرة األرضية ،وعملياتها ،ودوراتها ،ومتطلبات
األرض يف النظام الشمسي ،وقد يكون ذلك مراعاة للمرحلة العمرية لطالب الصف األول
االبتدائي ،حيث مل حتتوِ كتب العلوم للصف األول على موضوعات كافية تتناول علم
األرض على مستوى الصف األول خصوصاً ،وعلى مستوى الصفوف (الثاني ،الثالث،
الرابع) بشكل عام.
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وميكن متثيل نتائج اجلدول رقم ( )17بيانيًّا كما يلي:
شكل رقم ().
مدى توافرمتطلبات دراسة التوجهات الدولية لمجال علم االرض في كتب العلوم بالمرحلة االبتدائية
حسب الصف الدراسي
4
تركيب األرض وخصائصها الطبيعية ومواردها

3.5
3
2.5
2

األرض في النظام الشمسي

1.5
1
0.5
0
المجموع الكلي الصف الرابع

الصف الثالث

الصف الثاني

الصف األول

الصف

من الشكل رقم ( ).يتضح أن هناك ضعفًا يف حتقق متطلبات جمال علم األرض يف حمتوى
مقررات العلوم جلميع الصفوف ،حيث حصلت متطلبات جمال علم األرض على اهتمام
بسيط جدًّا وصل إىل درجة عدم التحقق يف حمتوى مقررات العلوم للصف األول ،وكانت
أكثر املتطلبات تناول يف حمتوى كتب العلوم للصف األول متطلبات تركيب األرض
وخصائصها الطبيعية ومواردها ،وذلك بدرجة ضعيفة أيضا.
أما يف الصف الثاني فقد ارتفعت درجة حتقق متطلبات تركيب األرض ،وخصائصها
الطبيعية ،ومواردها ،يف حني مل يتم الرتكيز بالشكل الكايف على بقية املتطلبات .
ويف الصف الثالث كان الرتكيز ضعيفًا جدًّا على متطلبات األرض يف النظام الشمسي،
ومتوسطًا على بقية املتطلبات.
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المتوسط الحسابي

تاريخ الكرة األرضية وعملياتها ودوراتها

أما يف الصف الرابع فكان حتقق متطلبات جمال علم األرض يف حمتوى كتب العلوم هو
األفضل على مستوى مجيع الصفوف ،على الرغم من القصور الواضح يف تركيز احملتوى
على متطلبات تاريخ الكرة األرضية ،وعملياتها ،ودوراتها.

إجابة السؤال الثالث:
ونص هذا السؤال على:
 ما متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ( )TIMSS,2011اليت ينبغيمراعاتها يف جمال العمليات املعرفية (املعرفة ،التطبيق ،التحليل واالستدالل) مبقررات
العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية ؟
لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث باالطالع على األدبيات والدراسات والبحوث ذات
العالقة بالدراسة احلالية ،واليت تناولت تقويم حمتوى مقررات العلوم يف ضوء متطلبات
دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ( ،)TIMSSوعلى اإلطار النظري للدراسة
الدولية للرياضيات والعلوم ( (TIMSS,2011واليت أصدرتها اجلمعية الدولية لتقييم
التحصيل الرتبوي للطالب (.) IEAوكذلك الرجوع إىل مواقع اإلنرتنت اليت هلا عالقة
مبوضوع الدراسة ،واملتخصصة يف دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم
( ،)TIMSSومت حتديد قائمة مبتطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم
( (TIMSS,2011واملتعلقة مبجال العمليات املعرفية بعد عرضها على جمموعة من
احملكمني ،وضمت القائمة ثالثة جماالت رئيسية ،وهي (املعرفة ،التطبيق ،التحليل
واالستدالل) ،وهذه تنقسم إىل (  )1.متطلباً رئيساً ،يندرج حتتها ( )65متطلباً فرعيًّا من
متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ( (TIMSS,2011كما يلي:
جمال املعرفة :ويشمل ( )17متطلباً فرعيًّا ،تندرج حتت مخسة جماالت فرعية1
وهي:
االسرتجاع واإلدراك.
التعريف اإلجرائي.
الوصف.
التوضيح باألمثلة.
استخدام األدوات واإلجراءات.
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جمال التطبيق :ويشمل ( )16متطلباً فرعيًّا ،تندرج حتت ستة جماالت فرعية2
وهي:
املقارنة والتصنيف.
استخدام النماذج.
الربط بني األفكار واألشياء.
تفسري املعلومات.
إجياد احللول.
التفسري.
جمال التحليل واالستدالل :ويشمل ( )31متطلباً فرعيًّا ،تندرج حتت مثانية3
جماالت فرعية وهي:
التحليل.
التكامل والرتكيب.
فرض الفرضيات العلمية /التنبؤ العلمي.
التصميم والتخطيط.
االستخالص واالستنتاج.
التعميم.
التقييم.
التربير.
ويتضح ذلك بالتفصيل من خالل امللحق رقم (.)3

إجابة السؤال الرابع:
ونص هذا السؤال على:
 ما درجة مراعاة متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم( )TIMSS,2011يف جمال العمليات املعرفية (املعرفة ،التطبيق ،التحليل واالستدالل)
مبقررات العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية ؟
لإلجابة على التساؤل السابق قام الباحث بتحليل حمتوى كتب العلوم باملرحلة االبتدائية
للصفوف (األول ،الثاني ،الثالث ،الرابع) وفقاً ملتطلبات دراسة التوجهات الدولية
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للرياضيات والعلوم ( ،(TIMSS,2011وحبساب تكرارات متطلبات جمال العمليات
املعرفية وحتديد درجة حتققها يف حمتوى كتب العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية ،وحساب
متوسطاتها احلسابية أمكن التوصل إىل النتائج التالية:
 -فيما يتعلق مبجال العمليات املعرفية بصفة عامة:

أ

جدول ()1.
نتائج حتليل حمتوى كتب العلوم باملرحلة االبتدائية وفقاً ملتطلبات دراسة التوجهات الدولية
للرياضيات والعلوم ( (TIMSS,2011جملال العمليات املعرفية بصفة عامة.
المجاالت
الرئيسية

كتب الصف الثاني
االبتدائي

كتب الصف الرابع
االبتدائي

المتوسط

درجة التحقق

المجموع

.2

76.3

متوسطة

.

3672

كبيرة

3

367.

كبيرة

7

3637

كبيرة

1

3677

متوسطة

الترتيب

المتوسط

درجة التحقق

الترتيب

المعرفة
التطبيق
التحليل
واالستدالل

32
3.
13

1233
2223
22.2

كبيرة
متوسطة
متوسطة

3
2
1

1222
1213
22..

كبيرة
كبيرة
متوسطة

3
2
1

1222
1223
1222

كبيرة
متوسطة
متوسطة

3
2
1

123
1223
1212

كبيرة
متوسطة
كبيرة

3
1
2

362.
3612
36.2

كبيرة
متوسطة
متوسطة

1
7
3

الترتيب

المتوسط

درجة التحقق

الترتيب

المتوسط

درجة التحقق

المتوسط

درجة التحقق

الترتيب

عدد المتطلبات الفرعية

كتب الصف األول
االبتدائي

كتب الصف الثالث
االبتدائي

المجموع الكلي

يتضح من اجلدول رقم ( )1.ما يلي:
أن -متطلبات دراسة التوجهات الدولية يف جمال العمليات املعرفية (املعرفة ،التطبيق،
التحليل واالستدالل) قد حتققت بدرجة متوسطة يف حمتوى كتب العلوم املطورة باملرحلة
االبتدائية يف اململكة العربية السعودية مبتوسط قدره ( ،)3722يف حني حصلت متطلبات
جمال املعرفة على أعلى متوسط وقدره ( ،)3756أما متطلبات التطبيق ،ومتطلبات التحليل
واالستدالل فقد كانت متوسطاتها متقاربة وقدرها ( )3715و( )3705على التوالي.
يتضح من النتائج السابقة أن جمال املعرفة حتقق بدرجة كبرية ،بينما حتقق جمال
التطبيق ،وجمال التحليل واالستدالل بدرجة متوسطة ،وتتوافق هذه النتيجة مع ما توصلت
إليه دراسة عبد السالم وآخرين (2008م) ،ودراسة الزهراني (2010م) ،وختتلف مع ما
جاءت به نتائج دراسة اجلهوري ،واخلروصي (2010م) واليت توصلت إىل أن جمال
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االستدالل حتقق بدرجة أكرب من جمال املعرفة ،وأن جمال املعرفة جاء يف املرتبة األخرية
بني متطلبات جمال العمليات املعرفية ،وقد يعزى ذلك إىل أن دراسة اجلهوري ،واخلروصي
(2010م) قد طبقت على املرحلة املتوسطة ،وأن هذه املرحلة تتطلب أن يتم الرتكيز على
االستدالل يف حمتوى كتب العلوم؛ وذلك لتوافقها مع اخلصائص العقلية لطالب املرحلة
املتوسطة بشكل أكرب ،أما يف املرحلة االبتدائية فيجب الرتكيز على جمال املعرفة
بشكل أكرب من الرتكيز على باقي اجملاالت األخرى ،وذلك مراعاةً خلصائص الطالب
العقلية وهذا ما أظهرته نتائج الدراسة احلالية.
وعلى مستوى الصفوف الدراسية يتضح من اجلدول رقم ( )1.أن متطلبات جمال العمليات
املعرفية قد حتققت بدرجات متقاربة عرب الصفوف ،فكان متوسط حتققها يف الصف
الرابع ( )3737كأعلى متوسط ،يليه الصف الثالث مبتوسط قدره ( ،)372.ثم الصف
الثاني مبتوسط بلغ ( ،)3728وحصل حمتوى كتب علوم الصف األول على املرتبة األخرية
مبتوسط قدره (.)27.2
مما سبق يتضح أن درجة حتقق متطلبات جمال العمليات املعرفية يف حمتوى كتب العلوم
كانت كبرية يف الصفوف (الثاني ،الثالث ،الرابع) ،أما يف الصف األول فكانت درجة
حتقق متطلبات جمال العمليات املعرفية متوسطة ،وهذا يدل على أن متطلبات جمال
العمليات املعرفية قد حتققت يف حمتوى كتب علوم املرحلة االبتدائية باستثناء كتب
الصف األول ،وقد يرجع ذلك إىل طبيعة خصائص طالب هذا الصف ،وبالتالي يتم التدرج
يف تناول متطلبات جمال العمليات املعرفية يف حمتوى كتب علوم املرحلة االبتدائية عرب
الصفوف الدراسية.
ويبني اجلدول رقم ( )1.أن درجة حتقق متطلبات العمليات املعرفية (املعرفة ،التطبيق،
التحليل واالستدالل) حسب الصف الدراسي متقاربة ،حيث حصل حمتوى كتب علوم
الصف الثاني على أعلى متوسط يف جمال املعرفة وقدره ( ،)3788ثم الصفني األول
والرابع مبتوسط قدره ( ،)375يليهما الصف الثالث مبتوسط قدره ( ،)3744أما فيما
يتعلق مبجال التطبيق فقد كان متوسط حتققه يف حمتوى كتب علوم الصف الثاني
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هو األعلى وقدره ( ،)3731ثم الصفني الثالث والرابع مبتوسط قدره ( ،)2771يف حني
حققت كتب الصف الرابع أعلى متوسط يف جمال التحليل واالستدالل إذ بلغ قدره
( ،)3737يليه كتب علوم الصف الثالث مبتوسط ( ،)3722ثم كتب الصف الثاني
مبتوسط ( ،)27.6وحصلت كتب علوم الصف األول على أقل متوسط يف جمال التحليل
واالستدالل وقدره (.)2764
ومن خالل النتائج السابقة يتبني أن هناك تقاربًا يف درجات حتقق متطلبات جمال
العمليات املعرفية الثالثة حسب الصف الدراسي ،فقد حتقق جمال املعرفة يف مجيع
الصفوف بدرجة كبرية ،وحتقق جمال التطبيق بدرجة كبرية يف الصف الثاني،
وبدرجة متوسطة يف باقي الصفوف األخرى ،أما جمال التحليل واالستدالل فقد حتقق
بدرجة كبرية يف الصف الرابع ،وبدرجة متوسطة يف الصفوف (األول ،الثاني،
الثالث).
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وميكن متثيل النتائج الواردة يف اجلدول رقم ( )1.بيانيًّا كما يلي:

شكل رقم()1.
مدى توافر متطلبات دراسة التوجهات الدولية لمجال العمليات المعرفية في
كتب العلوم بالمرحلة االبتدائية حسب الصف الدراسي
4
3.5
3

2

المعرفة

1.5

التطبيق
التحليل واالستدالل

المتوسط الحسابي

2.5

1
0.5
0
المجموع الكلي

الصف الرابع

الصف الثالث

الصف الثاني

الصف األول

الصف

يبني الشكل رقم ( )10تقارب يف الرتكيز على متطلبات جمال العمليات املعرفية يف
حمتوى كتب العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية ،مع ارتفاع درجة حتقق متطلبات جمال
املعرفة يف مجيع الصفوف ،وحتقق جمال التطبيق يف مجيع الصفوف بدرجة متساوية
تقريباً باستثناء كتب الصف األول ،أما جمال التحليل واالستدالل فتم الرتكيز عليه
بدرجة متوسطة يف مجيع الصفوف ،وزادت درجة الرتكيز عليه يف حمتوى كتب العلوم
للصف الرابع ،ويف اجململ حصلت جماالت العمليات املعرفية الثالثة على درجة حتقق
متوسطة.
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-فيما يتعلق مبجال العمليات املعرفية (املعرفة ،التطبيق ،التحليل واالستدالل)

ب

بشكل مفصل:
أوالً :جمال املعرفة :اشتمل جمال املعرفة على مخسة متطلبات رئيسية يندرج حتتها ()17
متطلباً فرعيًّا ،مت حساب درجة حتققها يف حمتوى مقررات العلوم املطورة باملرحلة
االبتدائية باستخدام املتوسط احلسابي كمعيار وكانت النتائج كالتالي:
جدول ()20
نتائج حتليل حمتوى كتب العلوم باملرحلة االبتدائية وفقاً ملتطلبات دراسة التوجهات الدولية
للرياضيات والعلوم ( (TIMSS,2011جملال املعرفة.

عدد المتطلبات الفرعية

درجة التحقق

درجة التحقق

درجة التحقق

2

123

كبيره

2

2

كبيرة

3

1223

كبيرة

2

1

متوسطة

3

362.

كبيرة

3

3622

كبيرة

7

3622

كبيرة

1

36..

كبيرة

.

362

كبيرة

3

362.

كبيرة

الترتيب

الترتيب

17

المتوسط

1
2

1
2

متوسطة
كبيرة

1
3

12..
2

كبيرة
كبيرة

2
3

1211
2

2
3

1211
2

كبيرة
كبيرة

2
3

362.
.

.
1

المتوسط

3

1

متوسطة

1

122.

كبيرة

1

1

متوسط
ة
كبيرة
كبيرة

3

12..

كبيرة

1

3672

متوس
طة
كبيرة
كبيرة

2

المتوسط

الترتيب

المتوسط

الترتيب

درجة التحقق

المتوسط

المجموع

2

2

كبيرة

3

2

كبيرة

3

123.

كبيرة

1

1223

كبيرة

2

3671

كبيرة

7

يتضح من اجلدول رقم ( )20ما يلي:
 أن متطلبات دراسة التوجهات الدولية يف جمال املعرفة الرئيسية اخلمسة (االسرتجاعواإلدراك ـــــ التعريف اإلجرائي ـــــ الوصف ـــــ التوضيح باألمثلة ـــــ استخدام األدوات
واإلجراءات ) قد توفرت يف حمتوى مقررات علوم املرحلة االبتدائية بدرجة كبرية،
ومبتوسط قدره ( ،)3756وقد حصلت متطلبات التوضيح باألمثلة على أعلى متوسط وقدره
( ،)4يليها متطلبات االسرتجاع واإلدراك مبتوسط قدره ( ،)3771ثم متطلبات استخدام
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الترتيب

االسترجاع
واإلدراك
التعريف
اإلجرائي
الوصف
التوضيح
باألمثلة
استخدام
األدوات
واإلجراءات

كتب الصف الثاني
االبتدائي

كتب الصف الرابع
االبتدائي

درجة التحقق

مجاالت المعرفة

كتب الصف األول
االبتدائي

كتب الصف الثالث
االبتدائي

المجموع الكلي

األدوات واإلجراءات مبتوسط بلغ ( ،)3756ثم متطلبات جمال الوصف مبتوسط (،)3750
وكانت متطلبات التعريف اإلجرائي أقل املتطلبات حتققاً.
يتضح من العرض السابق أن جماالت املعرفة قد حتققت بدرجة كبرية ،باستثناء جمال
التعريف اإلجرائي قد حتقق بدرجة متوسطة ،وهذا يتوافق مع ما توصلت إليه دراسة
عبدالسالم وآخرين (2008م) ،ودراسة الزهراني (2010م) ،وهذا يعزى إىل تناول احملتوى
لألنشطة العملية بدرجة كبرية ،وذلك يدل على مراعاة مطوري حمتوى مقررات العلوم
لالجتاهات احلديثة يف التعليم ،واألخذ باملعايري العاملية عند عملية التطوير.
وعلى مستوى الصفوف الدراسية بصفة عامة يتضح من اجلدول رقم ( )20أن متطلبات
جمال املعرفة كان ترتيب حمتوى كتب علوم الصف الثاني فيها قد حصل على املرتبة
األوىل مبتوسط قدره ( ،)3788يليه يف الرتتيب حمتوى كتب علوم الصف األول مبتوسط
( ،)3755ويف املرتبة الثالثة الصف الرابع ،وأقلها متوسط حصل عليه حمتوى الصف الثالث.
ومن خالل النتائج السابقة يتبني أن درجة حتقق متطلبات جمال املعرفة عرب الصفوف
الدراسية كانت كبرية يف مجيع الصفوف ،وهذا يدل على توافر متطلبات جمال املعرفة
بقدر كافٍ يف حمتوى كتب العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية.
 أما على مستوى الصف الدراسي فيتضح من اجلدول رقم ( )20أن متطلبات االسرتجاعواإلدراك قد حصلت على املرتبة األوىل يف حمتوى كتب الصفني األوىل والثاني وذلك
مبتوسط بلغ ( ،)4ومبتوسط قدره ( )3785يف الصف الرابع ،ويف املرتبة األخرية جاء حمتوى
كتب الصف الثالث مبتوسط قدره ( ،)3750أما يف متطلبات التعريف اإلجرائي فاحتل
حمتوى كتب علوم الصف الرابع املرتبة األوىل مبتوسط قدره ( ،)3760ثم كتب الصف
الثاني مبتوسط قدره ( ،)3740يليه الصفان األول والثالث مبتوسط قدره ( ،)3يف حني
حصلت متطلبات الوصف على املرتبة األوىل لدى الصف الثاني مبتوسط ( ،)3766ثم كتب
الصفني الثالث والرابع مبتوسط متساوٍ قدره ( ،)3733وأخريا الصف األول مبتوسط قدره
( ،)3وقد حصلت متطلبات التوضيح باألمثلة على أعلى درجة حتقق يف مجيع الصفوف
وذلك مبتوسط متساوٍ قدره ( ،)4أما متطلبات استخدام األدوات واإلجراءات فقد حصل
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فيه حمتوى كتب علوم الصف الثاني على أعلى متوسط وقدره ( ،)4ويف املرتبة الثانية جاء
الصف الثالث مبتوسط قدره ( ،)3785ثم الصف األول مبتوسط ( ،)375ويف املرتبة الرابعة
جاء حمتوى كتب علوم الصف الرابع مبتوسط قدره (.)3
يتضح من النتائج السابقة أن متطلبات االسرتجاع واإلدراك حتققت بدرجة كبرية يف مجيع
الصفوف ،بينما حتققت متطلبات التعريف اإلجرائي بدرجة كبرية يف الصفني الثاني
والرابع ،وبدرجة متوسطة يف الصفني األول والثالث ،أما متطلبات جمال التوضيح باألمثلة
فكانت درجة حتققها كبرية يف مجيع الصفوف ،يف حني حتققت متطلبات استخدام
األدوات واإلجراءات بدرجة كبرية يف مجيع الصفوف باستثناء الصف الرابع ،وتدل هذه
النتيجة على توافر متطلبات املعرفة يف مجيع الصفوف الدراسية .
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وميكن متثيل نتائج اجلدول رقم ( )20بيانيًّا كما يلي:
شكل رقم()11
مدى توافر متطلبات دراسة التوجهات الدولية لمجال المعرفة في كتب العلوم بالمرحلة
االبتدائية حسب الصف الدراسي
4
3.5
3

التعريف اإلجرائي

2

الوصف

1.5

التوضيح باألمثلة

1

استخدام األدوات واإلجراءات

0.5
0
المجموع الكلي

الصف الرابع

الصف الثالث

الصف الثاني

الصف األول

الصف

يتضح من الشكل رقم ( )11أن هناك تقاربًا كبريًا يف تركيز حمتوى كتب علوم املرحلة
االبتدائية على متطلبات جمال املعرفة يف مجيع الصفوف ،وبدرجة مرتفعة ،ففي حمتوى
كتب الصف األول كان هناك تركيز على مجيع املتطلبات ،باستثناء متطلبات التعريف
اإلجرائي والوصف كان الرتكيز عليها أقل ،أما يف الصف الثاني فكان الرتكيز كبري
على مجيع متطلبات املعرفة ،ويف الصف الثالث ركز احملتوى كذلك على مجيع
املتطلبات باستثناء التعريف اإلجرائي فكان الرتكيز عليه بدرجة متوسطة ،أما يف الصف
الرابع فقد تناول حمتوى كتب العلوم متطلبات جمال املعرفة بالقدر الكايف مع قصور
بسيط يف الرتكيز على متطلبات استخدام األدوات واإلجراءات.
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المتوسط الحسابي

األسترجاع واإلدراك

2.5

ثانياً :جمال التطبيق :اشتمل جمال التطبيق على ستة متطلبات رئيسية يندرج حتتها ()16
متطلباً فرعيًّا ،مت حساب درجة حتققها يف حمتوى مقررات العلوم املطورة باملرحلة
االبتدائية باستخدام املتوسط احلسابي كمعيار وكانت النتائج كالتالي:
جدول ()21
نتائج حتليل حمتوى كتب العلوم باملرحلة االبتدائية وفقاً ملتطلبات دراسة التوجهات الدولية
للرياضيات والعلوم ((TIMSS,2011جملال التطبيق.

درجة التحقق

درجة التحقق

1

32..

3

3

.

2

ضعيفة

3

2

ضعيفة

3

3

التفسير

2

1

2

كبيرة

3

2

كبيرة

3

123

غير
متحقق
كبيرة

.

162

1

3622

غير
متحقق
كبيرة

.

123

غير
متحقق
غير
متحقق
كبيرة

3

2211

ضعيفة

2

2211

ضعيفة

2

22..

متوسطة

3

7672

ضعيفة

2

1.

7671

متوسطة

.

3631

كبيرة

1

3672

متوسطة

7

3

متوسطة

3

3612

متوسطة

الترتيب

الترتيب

المجموع

المتوسط

3

2

كبيرة

3

2

كبيرة

3

2

كبيرة

3

2

كبيرة

3

.

كبيرة

1

المتوسط

1

2

ضعيفة

2

12..

كبيرة

2

1

متوسطة

1

1

متوسطة

2

76.1

متوسطة

.

المتوسط

الترتيب

درجة التحقق

المتوسط

الترتيب

المقارنة
والتصنيف
استخدام
النماذج
الربط بين
األفكار
واألشياء
تفسير
المعلومات
إيجاد الحلول

.

12..

كبيرة

2

123

كبيرة

1

12..

كبيرة

2

1221

كبيرة

2

36..

كبيرة

3

يتضح من اجلدول رقم ( )21ما يلي:
أن -متطلبات دراسة التوجهات الدولية يف جمال التطبيق الرئيسية الستة (املقارنة والتصنيف
ــــ استخدام النماذج ــــ الربط بني األفكار واألشياء ـــــ تفسري املعلومات ـــ إجياد احللول ـــ
التفسري ) قد توافرت يف حمتوى مقررات العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية بدرجة متوسطة
ومبتوسط قدره ( ،)3715وقد احتلت متطلبات الربط بني األفكار واألشياء املرتبة األوىل
مبتوسط قدره ( ،)4يليها متطلبات التفسري مبتوسط ( ،)3785ويف املرتبة الثالثة متطلبات
املقارنة والتصنيف مبتوسط بلغ ( ،)3766ثم متطلبات استخدام النماذج مبتوسط قدره
( ،)27.1يليها متطلبات تفسري املعلومات مبتوسط قدره ( ،)2725ويف املرتبة األخرية
متطلبات إجياد احللول مبتوسط قدره (.)175
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الترتيب

المتوسط

درجة التحقق

عدد المتطلبات الفرعية

كتب الصف الثاني
االبتدائي

كتب الصف الرابع
االبتدائي

درجة التحقق

مجاالت
التطبيق

كتب الصف األول
االبتدائي

كتب الصف الثالث
االبتدائي

المجموع الكلي

7

من خالل العرض السابق يتضح أن درجة حتقق جمال التطبيق يف حمتوى كتب العلوم
املطورة باملرحلة االبتدائية كانت متوسطة ،يف حني كان أكثرها حتققاً متطلبات الربط
بني األفكار واألشياء ،ومتطلبات املقارنة والتصنيف ،ومتطلبات التفسري بدرجة حتقق
كبرية ،وحتققت متطلبات استخدام النماذج بدرجة متوسطة ،ومتطلبات تفسري املعلومات
بدرجة ضعيفة ،ومل تتحقق متطلبات إجياد احللول ،ويدل ذلك على حتقق معظم متطلبات
جمال التطبيق ،ما عدا متطلبات تفسري املعلومات ،ومتطلبات إجياد احللول اليت مل تتحقق
بشكل عام ،وميكن تفسري هذه النتيجة بأن حمتوى مقررات العلوم مل يركز على
متطلبات إجياد احللول يف نهاية كل نشاط بتوضيح احلل الصحيح أو أفضل احللول،
وهذا يتوافق مع ما توصلت إليه دراسة اجلهوري واخلروصي (2010م).
وعلى مستوى الصفوف الدراسية بصفة عامة يبني اجلدول رقم ( )21أن متطلبات جمال
التطبيق قد حتققت بدرجات متقاربة يف مجيع الصفوف حيث حصل حمتوى كتب علوم
الصف الثاني على املرتبة األوىل ومبتوسط ( ،)3731ثم الصف الثالث مبتوسط قدره
( ،)3725ويف املرتبة الثالثة الصف الرابع مبتوسط ( ،)3وحصل حمتوى كتب علوم الصف
األول على االبتدائي على أقل متوسط يف جمال متطلبات التطبيق مبتوسط قدره (.)2771
ومما سبق يتضح أن درجة حتقق متطلبات جمال التطبيق كانت متوسطة يف مجيع
الصفوف باستثناء الصف الثاني فقد حتققت فيه متطلبات التطبيق بدرجة كبرية ،وهذا
يدل على أن متطلبات جمال التطبيق متوفرة بدرجة كافية يف حمتوى علوم الصف الثاني،
وحتتاج إىل تركيز أكرب يف حمتوى كتب علوم الصفوف األخرى (األول ،الثالث ،الرابع).
أما على مستوى الصف الدراسي فيتضح من اجلدول رقم ( )21أن متوسط حتقق متطلبات
املقارنة والتصنيف كان األعلى يف حمتوى كتب علوم الصف الرابع مبتوسط قدره
( ،)3773يليه الصفان األول والثالث مبتوسط بلغ ( ،)3766ثم الصف الثاني مبتوسط قدره
( ،)375أما متطلبات استخدام النماذج فقد حتققت مبتوسط عالٍ وقدره ( )3766يف حمتوى
كتب علوم الصف الثاني ،يليه الصفان الثالث والرابع مبتوسط متساوٍ وقدره ( ،)3ويف
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املرتبة األخرية الصف األول مبتوسط ( ،)2يف حني حصلت متطلبات الربط بني األشياء
واألفكار يف حمتوى كتب العلوم جلميع الصفوف على القيمة العظمى للمتوسط وقدرها
( ،)4وبالنسبة ملتطلبات تفسري املعلومات حتققت بدرجة كبرية ومبتوسط قدره ( )2766يف
حمتوى كتب علوم الصف الرابع ،يليه الصفان الثاني والثالث مبتوسط قدره ( ،)2733ثم
الصف األول مبتوسط قدره ( ،)1766يف حني حتققت متطلبات إجياد احللول مبتوسط قدره
( )2يف الصفني الثاني والثالث ،ومبتوسط بلغ ( )1يف الصفني األول والرابع ،أما متطلبات
التفسري فقد حتققت مبتوسط قدره ( )4يف الصفني الثاني والثالث ،ومبتوسط قدره ()375
يف الصفني األول والرابع.
من خالل النتائج السابقة تبني أن هناك تفاوتًا يف درجة حتقق متطلبات جمال التطبيق من
صف آلخر حسب املتطلبات الفرعية هلذا اجملال ،حيث حتققت متطلبات املقارنة
والتصنيف بدرجة كبرية يف مجيع الصفوف ،أما متطلبات استخدام النماذج فقد حتققت
بدرجة كبرية يف الصف الثاني فقط ،أما يف بقية الصفوف فكانت درجة حتققها
متوسطة ،يف حني حصلت متطلبات الربط بني األفكار واألشياء على درجة حتقق كبرية
يف مجيع الصفوف ،وكانت درجة حتقق متطلبات تفسري املعلومات متوسطة يف الصف
الرابع ،وضعيفة يف الصفني الثالث والثاني ،وغري متحققة يف الصف األول ،بينما حصل
متطلب إجياد احللول على درجة حتقق ضعيفة يف الصفني الثاني والثالث ،ومل يتحقق يف
الصفني األول والرابع ،وكانت درجة حتقق متطلبات التفسري كبرية يف مجيع الصفوف،
وهذا يدل على أن هناك قصورًا كبريًا يف تناول حمتوى كتب العلوم باملرحلة االبتدائية
ملتطلبات تفسري املعلومات وكذلك متطلبات إجياد احللول اليت مل تتحقق بشكل عام .
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وميكن متثيل نتائج اجلدول رقم ( )21بيانيًّا كما يلي:
شكل رقم()17
مدى توافر متطلبات دراسة التوجهات الدولية لمجال التطبيق في كتب العلوم بالمرحلة
االبتدائية
4
3.5
المقارنة والتصنيف
3

استخدام النماذج

تفسير المعلومات

2

إيجاد الحلول
1.5

التفسير

1
0.5
0
المجموع الكلي

الصف الرابع

الصف الثالث

الصف الثاني

الصف األول

الصف

يتضح من الشكل رقم ( )12أن حمتوى كتب العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية تناول
متطلبات جمال التطبيق بدرجات متفاوتة يف الصفوف الدراسية ،وإمجاال حصلت متطلبات
جمال الربط بني األفكار واألشياء ،ومتطلبات التفسري ،ومتطلبات املقارنة والتصنيف على
الرتكيز األكرب يف حمتوى كتب مجيع الصفوف ،بينما كان الرتكيز على متطلبات
إجياد احللول ومتطلبات تفسري املعلومات متدنيًا يف مجيع الصفوف ،ففي الصف األول
ركز احملتوى على متطلبات الربط بني األفكار واألشياء ،ومتطلبات املقارنة والتصنيف،
وأهمل متطلبات تفسري املعلومات ،ومتطلبات إجياد احللول ،أما يف الصف الثاني فتم
الرتكيز يف احملتوى على مجيع متطلبات جمال التطبيق باستثناء متطلبات تفسري
املعلومات ،ومتطلبات إجياد احللول ،ويف الصف الثالث مت الرتكيز على متطلبات الربط
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المتوسط الحسابي

الربط بين األفكارواألشياء

2.5

بني األفكار واألشياء ،ومتطلبات التفسري ،وكان هناك قصور يف تناول متطلبات إجياد
احللول ،ومتطلبات تفسري البيانات ،أما يف الصف الرابع فقد ركز حمتوى كتب العلوم
على متطلبات الربط بني األفكار واألشياء بدرجة كبرية ،وأهمل متطلبات إجياد احللول
فلم تتحقق يف هذا الصف.
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ثالثاً :جمال التحليل واالستدالل :اشتمل جمال التحليل واالستدالل على مثانية متطلبات
رئيسية يندرج حتتها ( )31متطلباً فرعيًّا ،مت حساب درجة حتققها يف حمتوى مقررات
العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية باستخدام املتوسط احلسابي كمعيار وكانت النتائج
كالتالي:

جدول ()22

نتائج حتليل حمتوى كتب العلوم باملرحلة االبتدائية وفقاً ملتطلبات دراسة التوجهات الدولية
للرياضيات والعلوم ( (TIMSS,2011جملال التحليل واالستدالل.

درجة التحقق

درجة التحقق

درجة التحقق

1
3
2

2211
222.
2213

ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة

3
1
2

2211
1
123

ضعيفة
متوسطة
كبيرة

2
3
2

22..
122.
123

متوسطة
متوسطة
كبيرة

3
1
2

2211
122.
2

ضعيفة
كبيرة
كبيرة

3
2
3

76.1
3
36.7

ضعيفة
متوسطة
كبيرة

2
2
1

المجموع

31

76..

متوسطة

.

76..

متوسطة

3

3677

متوسطة

7

3637

كبيرة

1

36.2

متوسطة

الترتيب

الترتيب

الترتيب

المتوسط

.

123.

متوسطة

3

1211

كبيرة

1

123

كبيرة

2

123

كبيرة

1

3632

كبيرة

.

المتوسط

2

2223

ضعيفة

.

2

ضعيفة

2

1

متوسطة

2

1223

كبيرة

2

7622

متوسطة

.

المتوسط

2

1

متوسطة

2

1223

متوسطة

2

123

كبيرة

2

2

كبيرة

3

36.3

كبيرة

3

المتوسط

الترتيب

درجة التحقق

التحليل
التكامل
والتركيب
فرض
الفرضيات
العلمية /
التنبؤ العلمي
التصميم
والتخطيط
االستخالص
واالستنتاج
التعميم
التقييم
التبرير

1
2

2211
2223

ضعيفة
ضعيفة

3
.

2
223

كبيرة
ضعيفة

3
.

2
223

كبيرة
ضعيفة

3
.

2
2223

كبيرة
ضعيفة

3
.

3627
7632

كبيرة
ضعيفة

7
7

الترتيب

المتوسط

عدد المتطلبات الفرعية

كتب الصف الثاني
االبتدائي

كتب الصف الرابع
االبتدائي

درجة التحقق

مجاالت
التحليل
واالستدالل

كتب الصف األول
االبتدائي

كتب الصف الثالث
االبتدائي

المجموع الكلي

يتضح من اجلدول رقم ( )22ما يلي:
أن -متطلبات دراسة التوجهات الدولية يف جمال التحليل واالستدالل الثمانية الرئيسية
(التحليل ـــــ التكامل والرتكيب ـــــ فرض الفرضيات العلمية  /التنبؤ العلمي ــــ التصميم
والتخطيط ـــــ االستخالص واالستنتاج ــــ التعميم ـــــ التقييم ــــ التربير ) قد توافرت يف
حمتوى كتب العلوم املطورة مبتوسط قدره ( ،)3705يف حني حصلت متطلبات التربير على
أعلى متوسط وقدره ( ،)3762يليها متطلبات التحليل مبتوسط قدره ( ،)3757ثم متطلبات
فرض الفرضيات العلمية مبتوسط بلغ ( ،)3743يليها متطلبات االستخالص واالستنتاج
مبتوسط قدره ( ،)3738ويف املرتبة اخلامسة متطلبات التقييم مبتوسط قدره ( ،)3ثم
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متطلبات التصميم والتخطيط مبتوسط قدره ( ،)2785ويف املرتبة السابعة متطلبات التعميم
مبتوسط ( ،)2741ويف املرتبة األخرية متطلبات التكامل والرتكيب مبتوسط قدره (.)3738
مما سبق يتضح أن متطلبات التحليل ،ومتطلبات التربير ،ومتطلبات االستخالص
واالستنتاج ،ومتطلبات فرض الفرضيات العلمية قد حتققت بدرجة كبرية ،بينما حتققت
متطلبات التكامل والرتكيب ،ومتطلبات التصميم والتخطيط ،ومتطلبات التقييم بدرجة
متوسطة ،أما متطلبات التعميم ،ومتطلبات التكامل والرتكيب فقد حتققت بدرجة
ضعيفة ،وهذا يدل على مراعاة حمتوى كتب العلوم املطورة جملال التحليل واالستدالل
بدرجة متوسطة ،وتتوافق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة الزهراني (2010م)،
وختتلف مع النتائج اليت توصلت إليها دراسة اجلهوري واخلروصي (2010م) اليت أظهرت أن
نسبة حتقق متطلبات جمال االستدالل كبرية ،وميكن إرجاع سبب هذا االختالف إىل أن
الدراسة احلالية طبقت على حمتوى كتب علوم املرحلة االبتدائية بينما دراسة اجلهوري
واخلروصي (2010م) طبقت على حمتوى كتب املرحلة املتوسطة .
وعلى مستوى الصفوف الدراسية بصفة عامة يتضح من اجلدول رقم ( )22أن متطلبات
جمال التحليل واالستدالل قد حتققت بدرجات متقاربة يف الصفوف األربعة حمل الدراسة،
حيث حتققت يف حمتوى كتب علوم الصف الرابع مبتوسط قدره ( )3737كأعلى
متوسط ،ويف املرتبة الثانية حلت كتب علوم الصف الثالث مبتوسط قدره ( ،)3722يليها
كتب علوم الصف الثاني مبتوسط قدره ( ،)27.6وكان متوسط حتققها يف كتب علوم
الصف األول هو األقل إذ بلغ قدره (.)2764
يتضح من العرض السابق أن درجة حتقق متطلبات جمال التحليل واالستدالل كانت كبرية
يف حمتوى كتب علوم الصف الرابع ،ومتوسطة يف كتب علوم باقي الصفوف ،وكان
هناك تدرج يف زيادة درجة حتققها عرب الصفوف األربعة ،ابتداءً من الصف األول حتى
الصف الرابع ،وهذا يدل على أن هناك مراعاة ملعياري االستمرارية والتتابع يف حمتوى
كتب العلوم املطورة ،وذلك لتناسب خصائص طالب املرحلة االبتدائية بزيادة الرتكيز
على متطلبات التحليل واالستدالل مع تقدم الطالب يف التعليم عرب الصفوف الالحقة.
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أما على مستوى الصف الدراسي فيتضح من اجلدول رقم ( )22أن متوسط حتقق متطلبات
التحليل كان مرتفعًا يف الصفوف (الثاني ،والثالث ،والرابع) إذ بلغ قدره ( ،)4أما يف
الصف األول فكان متوسطًا حتققه ( ،)2733يف حني حتققت متطلبات التكامل
والرتكيب مبتوسط قدره ( )275يف الصفني الثاني والثالث ،وكان متوسط حتققها يف
الصفني األول والرابع يساوي ( ،)2725أما متطلبات فرض الفرضيات العلمية فقد احتل
حمتوى علوم الصف الرابع املرتبة األوىل يف درجة حتققها مبتوسط ( ،)4يليه الصف الثالث
مبتوسط قدره ( ،)375ثم الصف الثاني مبتوسط ( ،)3725وحصل حمتوى كتب علوم
الصف األول على أقل درجة حتقق بالنسبة ملتطلبات فرض الفرضيات العلمية مبتوسط
( ،)3بينما حصلت متطلبات التصميم والتخطيط على أعلى درجة حتقق يف حمتوى كتب
علوم الصف الرابع مبتوسط قدره ( ،)3785يليه الصف الثالث مبتوسط بلغ قدره ( ،)3ثم
الصف األول مبتوسط ( ،)2725وحتققت يف حمتوى كتب علوم الصف الثاني بأقل متوسط
وقدره ( ،)2وقد حصلت متطلبات االستخالص واالستنتاج على متوسط قدره ( )375يف
الصفني الثالث والرابع ،وعلى متوسط قدره ( )3733يف الصف الثاني ،واحتل املرتبة الرابعة
حمتوى كتب الصف األول ،يف حني حتققت متطلبات التعميم مبتوسط قدره ( )2766
كأعلى متوسط يف حمتوى كتب علوم الصف الثالث ،أما يف بقية الصفوف فكان
املتوسط متساويًا وقدره ( ،)2733أما متطلبات جمال التقييم فقد حصلت على املرتبة األوىل
يف التحقق :حمتوى علوم الصف الرابع مبتوسط ( ،)3740يليه الصف الثالث مبتوسط
( ،)3720ثم الصف الثاني مبتوسط ( ،)3فالصف األول مبتوسط ( ،)2740وأخريا متطلبات
التربير حتققت يف الصف الرابع مبتوسط قدره ( ،)4كأعلى متوسط ،واحتل حمتوى علوم
الصفني الثاني والثالث املرتبة الثانية مبتوسط متسا ٍو ( ،)375أما حمتوى علوم الصف األول
فكان متوسط حتقق متطلبات التربير به يساوي (.)2735
من خالل النتائج السابقة يتضح أن متطلبات التحليل حتققت بدرجة كبرية يف مجيع
الصفوف باستثناء الصف األول ،كانت درجة حتققها فيه ضعيفة ،أما متطلبات التكامل
والرتكيب فكان حتققها ضعيفًا يف مجيع الصفوف ،يف حني حتققت متطلبات فرض
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الفرضيات العلمية بدرجة كبرية يف الصفني الثالث والرابع ،وبدرجة متوسطة يف الصفني
األول والثاني ،بينما حتققت متطلبات التصميم والتخطيط بدرجة كبرية يف الصف
الرابع ،وبدرجة متوسطة يف الصف الثالث ،وبدرجة ضعيفة يف الصفني األول والثاني ،يف
حني حصلت متطلبات االستخالص واالستنتاج على درجة حتقق كبرية يف مجيع الصفوف
باستثناء الصف األول كانت درجة التحقق فيه متوسطة ،وقد حتققت متطلبات التعميم
بدرجة متوسطة يف كتب علوم الصف الثالث ،وبدرجة ضعيفة يف باقي الصفوف ،أما
متطلبات التقييم فقد حتققت بدرجة كبرية يف حمتوى كتب علوم الصف الرابع ،وبدرجة
متوسطة يف الصفني الثاني والثالث ،وبدرجة ضعيفة يف الصف األول ،يف حني حتققت
متطلبات التربير بدرجة كبرية يف مجيع الصفوف عدا الصف األول فقد حتققت فيه
متطلبات التربير بدرجة ضعيفة ،وهذا يدل على أن هناك تفاوتًا كبريًا يف درجات حتقق
متطلبات التحليل واالستدالل من صف آلخر ،وأن هناك قصورًا يف حتققها يف بعض
الصفوف بدرجة كبرية كما يف الصف األول ،وقد يرجع ذلك إىل عدم تناول احملتوى
ملتطلبات التحليل واالستدالل بشكل موسع كما يف الصفوف التالية من املرحلة االبتدائية
والتدرج يف حتقيق هذه املتطلبات مبا يتماشى مع مراحل النمو العقلي لطالب هذه املرحلة
كما تبني من دراسات علم النفس.
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وميكن متثيل نتائج اجلدول رقم ( )22بيانيًّا كما يلي:
شكل رقم ()13
مدى توافر متطلبات دراسة التوجهات الدولية لمجال التحليل واالستدالل في كتب العلوم
بالمرحلة االبتدائية
4

التحليل
التكامل والتركيب

3.5

فرض الفرضيات

3

التصميم والتخطيط
اإلستخالص واإلستنتاج

2

التعميم

1.5

التقييم

1

التبرير

0.5
0
المجموع الكلي

الصف الرابع

الصف الثالث

الصف الثاني

الصف األول

الصف

يبني الشكل رقم ( )13أن هناك تفاوتًا يف درجة الرتكيز على متطلبات جمال التحليل
واالستدالل بني الصفوف الدراسية ،حيث كان الرتكيز األكرب على متطلبات التحليل،
ومتطلبات االستخالص واالستنتاج ،ومتطلبات التربير ،ومتطلبات فرض الفرضيات
العلمية ،مع ضعف يف الرتكيز على متطلبات التكامل والرتكيب ،ومتطلبات التعميم،
وكان الرتكيز متوسطًا على باقي املتطلبات األخرى يف مجيع الصفوف الدراسية ،ففي
الصف األول كان هناك تركيز متوسط على متطلبات االستخالص واالستنتاج ،وكذلك
على متطلبات فرض الفرضيات العلمية ،أما باقي املتطلبات فتم الرتكيز عليها بشكل
ضعيف ومل يتناوهلا احملتوى بالشكل الكايف ،ويف حمتوى كتب الصف الثاني تناول
احملتوى متطلبات التحليل ،ومتطلبات االستخالص واالستنتاج ،ومتطلبات التربير بدرجة
كافية ،وكان تناوله ملتطلبات فرض الفرضيات العلمية ،ومتطلبات التقييم متوسطا،
بينما كان هناك قصور يف تناوله ملتطلبات التكامل والرتكيب ،ومتطلبات التصميم
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2.5

والتخطيط ،ومتطلبات التعميم ،ويف الصف الثالث ركز احملتوى على متطلبات التحليل،
ومتطلبات فرض الفرضيات العلمية ،ومتطلبات االستخالص واالستنتاج ،ومتطلبات
التربير ،وأهمل متطلبات التكامل والرتكيب ،يف حني كان حمتوى كتب علوم الصف
الرابع هو األفضل يف تناوله ملتطلبات التحليل واالستدالل على الرغم من قصوره يف تناول
متطلبات التكامل والرتكيب ومتطلبات التعميم ،وهذا يتفق مع دراسة عبد السالم
وآخرين (2008م) ،ودراسة اجلهوري واخلروصي (2010م) ،ولعل ذلك يعود إىل أن هناك
تدرجًا كما ذكر سابقاً يف حتقيق متطلبات جمال التحليل واالستدالل مع تقدم الصف
الدراسي مبا يتناسب مع النمو العقلي للطالب ،وان اختبارات دراسة التوجهات الدولية
جترى على طالب الصف الرابع.

إجابة السؤال اخلامس:
ونص هذا السؤال على:
 ما متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ( )TIMSS,2011اليت ينبغيمراعاتها يف جمال االستقصاء العلمي مبقررات العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية يف
اململكة العربية السعودية ؟
لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث باالطالع على األدبيات والدراسات والبحوث ذات
العالقة بالدراسة احلالية ،واليت تناولت تقويم حمتوى مقررات العلوم يف ضوء متطلبات
دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ( ،)TIMSSوعلى اإلطار النظري للدراسة
الدولية للرياضيات والعلوم ( (TIMSS,2011واليت أصدرتها اجلمعية الدولية لتقييم
التحصيل الرتبوي للطالب ( ،) IEAوكذلك الرجوع إىل مواقع اإلنرتنت اليت هلا عالقة
مبوضوع الدراسة ،واملتخصصة يف دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم
( ،)TIMSSومت حتديد قائمة مبتطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم
( )TIMSS,2011واملتعلقة مبجال االستقصاء العلمي بعد عرضها على جمموعة من
احملكمني ،وضمت القائمة مخسة جماالت رئيسية وهي (تكوين أسئلة وفروض ـــــ
تصميم البحث ـــ متثيل البيانات ــــ حتليل وتفسري البيانات ـــ االستنتاج والتفسري ) ،وهذه
يندرج حتتها ( )10متطلبات فرعية من متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات
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والعلوم ( (TIMSS,2011كما يلي:
تكوين أسئلة وفروض :ويشمل:1
يساعد احملتوى على تكوين أسئلة ميكن اإلجابة عليها باملشاهدة..
يساعد احملتوى على تكوين أسئلة ميكن اإلجابة عليها باالعتماد على املعلومات
املكتسبة من العامل اخلارجي .
تصميم البحث يف احملتوى ويشمل:2
يساعد على وصف حبث باالعتماد على مشاهدات منهجية ،وقياسات تستخدم فيها
أدوات وإجراءات بسيطة.
يساعد على إجراء حبث باالعتماد على مشاهدات منهجية وقياسات تستخدم فيها
أدوات وإجراءات بسيطة.
متثيل البيانات يف احملتوى :ويشمل:3
يتيح اجملال لعرض النتائج على شكل رسوم توضيحية .
يتيح اجملال لعرض النتائج على شكل جداول.
يتيح اجملال لعرض النتائج بصورة أشكال بسيطة.
يساعد على تشخيص عالقات بسيطة بني عناصر املوضوع.
حتليل وتفسري البيانات يف احملتوى :ويشمل:4
يقدم نتائج البحث بصورة مقتضبة.
االستنتاج والتفسري يف احملتوى :ويشمل:5
يساعد على كتابة االستنتاجات اليت يتم التوصل إليها على شكل إجابة عن سؤال.
ويتضح ذلك من خالل امللحق رقم (.)3
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إجابة السؤال السادس:
ونص هذا السؤال على:
 ما درجة مراعاة متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم( (TIMSS,2011يف جمال االستقصاء العلمي مبقررات العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية
يف اململكة العربية السعودية ؟
لإلجابة على التساؤل السابق قام الباحث بتحليل حمتوى كتب العلوم باملرحلة االبتدائية
للصفوف (األول ،الثاني ،الثالث ،الرابع) وفقاً ملتطلبات دراسة التوجهات الدولية
للرياضيات والعلوم ( ،(TIMSS,2011وحبساب تكرارات متطلبات جمال االستقصاء
العلمي وحتديد درجة حتققها يف حمتوى كتب العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية ،وحساب
متوسطاتها احلسابية أمكن التوصل إىل النتائج التالية:
جدول ()23
نتائج حتليل حمتوى كتب العلوم باملرحلة االبتدائية وفقاً ملتطلبات دراسة التوجهات الدولية
للرياضيات والعلوم ((TIMSS,2011جملال االستقصاء العلمي.
عدد المتطلبات الفرعية

المتوسط

درجة التحقق

الترتيب

المتوسط

درجة التحقق

1.

363.

كبيرة

.

362

كبيرة

7

36.

كبيرة

3

36.

كبيرة

1

36.2

كبيرة

الترتيب

3

2

كبيرة

3

2

كبيرة

3

2

كبيرة

3

2

كبيرة

3

.

كبيرة

1

المتوسط

3

3

غير
متحقق

2

3

غير
متحقق

1

3

غير
متحقق

3

3

غير
متحقق

1

1

غير
متحقق

.
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درجة التحقق

2

1223

2

2

كبيرة

3

1223

كبيرة

1

1223

كبيرة

2

3671

كبيرة

7

الترتيب

الترتيب

2

223

ضعي
فة
كبيرة

1

1

متوسطة

2

1

متوسطة

2

2

كبيرة

3

3617

متوسطة

3

المتوسط

درجة التحقق

2

2

كبيرة

3

2

كبيرة

3

2

كبيرة

3

2

كبيرة

3

.

كبيرة

1

المتوسط

المجموع

درجة التحقق

تكوين
أسئلة
وفروض
تصميم
البحث
تمثيل
البيانات
تحليل
وتفسير
البيانات
االستنتاج
والتفسير

كتب الصف الثاني
االبتدائي

كتب الصف الرابع
االبتدائي

الترتيب

مجاالت
االستقصاء
العلمي

كتب الصف األول
االبتدائي

كتب الصف الثالث
االبتدائي

المجموع الكلي

يتضح من اجلدول رقم ( )23ما يلي:
أن -متطلبات دراسة التوجهات الدولية يف جمال االستقصاء العلمي اخلمسة الرئيسية
(تكوين أسئلة وفروض ـــــ تصميم البحث ـــ متثيل البيانات ــــ حتليل وتفسري البيانات ـــ
االستنتاج والتفسري ) قد توافرت يف حمتوى مقررات العلوم املطورة مبتوسط قدره (،)3745
وعلى العام لتحقق تلك املتطلبات حصلت متطلبات تكوين األسئلة ،والفروض ،ومتطلبات
االستنتاج والتفسري على أعلى متوسط وقدره ( ،)4يف حني حصلت متطلبات متثيل البيانات
على املرتبة الثانية مبتوسط ( ،)3771يليها متطلبات تصميم البحث مبتوسط قدره (،)3712
ثم حتليل وتفسري البيانات بأقل متوسط وقدره (.)1
مما سبق يتضح أن درجة حتقق متطلبات جمال االستقصاء العلمي بصفة عامة كانت
كبرية ،يف حني حتققت متطلبات تكوين األسئلة ،والفروض ،ومتطلبات االستنتاج
والتفسري ،ومتطلبات متثيل البيانات بدرجة كبرية ،وحتققت متطلبات تصميم البحث
بدرجة متوسطة ،أما متطلبات حتليل وتفسري البيانات مل تتحقق ،وهذا يدل على أن درجة
حتقق متطلبات جمال االستقصاء العلمي جيدة وأن حمتوى مقررات علوم املرحلة االبتدائية
قد تناوهلا بشكل كافٍ وذلك متاشياً مع االجتاهات احلديثة يف التعليم واليت تطالب
بالرتكيز على مهارات االستقصاء العلمي ،وعلى الرغم من ذلك إال أن متطلبات حتليل
وتفسري البيانات مل تتحقق يف حمتوى كتب علوم املرحلة االبتدائية ،وقد يرجع ذلك إىل أن
احملتوى يريد من الطالب أن يقدم أكثر من إجابة على السؤال وخيتار األفضل منها وال
يقيده بإجابة واحدة وذلك من أجل تفعيل مهارة املرونة يف التفكري ،وتتفق هذه النتائج مع
النتائج اليت توصلت إليها دراسة الشايع والعقيل ( ،)2006واليت أثبتت توافر متطلبات
االستقصاء العلمي بنسبة جيدة ،وكذلك مع دراسة عبدالسالم وآخرين (2008م) ،ودراسة
الزهراني (2010م).
وعلى مستوى الصفوف الدراسية بشكل عام يتضح من اجلدول رقم ( )23أن متوسطات
حتقق متطلبات جمال االستقصاء العلمي متقاربة ،وتراوحت بني ( )3730و( ،)376حيث
حصل حمتوى كتب علوم الصف الرابع على املرتبة األوىل مبتوسط قدره ( ،)376يليه
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حمتوى كتب الصف الثاني مبتوسط قدره ( ،)375ثم الصف الثالث مبتوسط بلغ قدره
( ،)374ويف املرتبة الرابعة جاء حمتوى كتب علوم الصف األول مبتوسط قدره (.)3730
يتضح من خالل النتائج السابقة أن درجة حتقق متطلبات جمال االستقصاء العلمي كانت
كبرية يف مجيع الصفوف ،وهذا يدل على أن حمتوى كتب العلوم للمرحلة االبتدائية قد
تناول مهارات جمال االستقصاء العلمي بالقدر الكايف ،وأن مطوري حمتوى كتب العلوم
قد اهتموا بالدراسات والتوجهات العاملية احلديثة ومنها دراسة التوجهات الدولية
للرياضيات والعلوم ( )TIMSSعند تطويرهم حملتوى كتب علوم املرحلة االبتدائية،
واهتموا كذلك مبعياري االستمرارية والتتابع ملهارات الستقصاء العلمي عرب الصفوف
الدراسية.
وعلى مستوى الصف الدراسي يتضح من اجلدول رقم ( )23أن متوسطات حتقق متطلبات
دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ( (TIMSS,2011لكل متطلب من متطلبات
جمال االستقصاء العلمي اخلمسة (تكوين أسئلة وفروض ـــــ تصميم البحث ـــ متثيل
البيانات ــــ حتليل وتفسري البيانات ـــ االستنتاج والتفسري) ،كانت متقاربة جدًّا ،فقد
حصلت متطلبات تكوين األسئلة والفروض على متوسط قدره ( )4يف مجيع الصفوف ،أما
متطلبات تصميم البحث فحصل فيها حمتوى كتب علوم الصف الرابع على املرتبة األوىل
مبتوسط قدره ( ،)4ثم كتب الصفني الثاني والثالث مبتوسط قدره ( ،)3يليهما كتب
الصف األول مبتوسط ( ،)275يف حني حصلت متطلبات متثيل البيانات على أعلى متوسط
يف حمتوى كتب علوم الصف الثاني وقدره ( ،)4يف حني كان متوسط باقي الصفوف
( ،)3785أما متطلبات حتليل وتفسري البيانات فكان متوسط حتققها ( )1يف مجيع
الصفوف ،بينما حصل حمتوى كتب العلوم يف مجيع الصفوف على متوسط قدره ( )4يف
حتقق متطلبات االستنتاج والتفسري .
يتضح من خالل العرض السابق أن متطلبات تكوين األسئلة والفروض ،ومتطلبات متثيل
البيانات ،ومتطلبات االستنتاج والتفسري قد حتققت بدرجة كبرية يف مجيع الصفوف ،أما
تصميم البحث فكانت درجة حتققه يف الصف الرابع كبرية ،ومتوسطة يف الصفني الثاني
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والثالث ،وضعيفة يف الصف األول ،يف حني مل تتحقق متطلبات حتليل وتفسري البيانات يف
مجيع الصفوف الدراسية ،وهذا يدل على أن متطلبات جمال االستقصاء العلمي قد تناوهلا
حمتوى كتب العلوم يف مجيع الصفوف بشكل كافٍ ،باستثناء متطلبات حتليل ،وتفسري
البيانات واليت مل يتطرق إليها حمتوى تلك الكتب ،مع وجود قصور يف تناول حمتوى
كتب علوم الصف األول ملتطلبات تصميم البحث ،وقد يعزى ذلك إىل الرتكيز التدرجيي
على متطلبات تصميم البحث يف الصفوف التالية مراعاة خلصائص طالب الصف األول،
وحتقيقاً ملعياري االستمرارية والتتابع ،وهذا خيتلف مع دراسة الزهراني (2010م) ،واليت
أُجريت على كتب املرحلة املتوسطة وأظهرت نتائجها ارتفاعًا يف نسبة حتقق متطلبات
حتليل وتفسري البيانات ،وقد يرجع ذلك الختالف اخلصائص العقلية لطالب املرحلة
املتوسطة وبالتالي مراعاة ذلك عند حتديد مهارات االستقصاء العلمي اليت جيب أن حتتويها
كتب علوم املرحلة املتوسطة ،وتركيزها بشكل أكرب يف هذه املرحلة عنها يف املرحلة
االبتدائية.
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وميكن متثيل نتائج اجلدول رقم ( )23بيانيًّا كما يلي:
شكل رقم()1.
مدى توافرمتطلبات دراسة التوجهات الدولية لمجال االستقصاء العلمي في كتب العلوم
بالمرحلة االبتدائية حسب الصف الدراسي
4
3.5
تكوين أسئلة وفروض

3

تمثيل البيانات
2
تحليل وتفسير البيانات
1.5
األستنتاج والتفسير

المتوسط الحسابي

تصميم البحث

2.5

1
0.5
0
المجموع الكلي

الصف الرابع

الصف الثالث

الصف الثاني

الصف األول

الصف

يبني الشكل رقم ( )14تقاربًا يف درجة تركيز حمتوى كتب علوم املرحلة االبتدائية
املطورة يف اململكة العربية السعودية على متطلبات جمال االستقصاء العلمي يف مجيع
الصفوف الدراسية ،حيث تناول حمتوى كتب العلوم متطلبات تكوين األسئلة،
والفروض ،ومتطلبات متثيل البيانات ،االستنتاج والتفسري برتكيز كبري ،أما متطلبات
تصميم البحث فقد تناوهلا احملتوى بدرجة متوسطة ،يف حني كان هناك قصور واضح يف
تضمن حمتوى كتب العلوم عموماً ملتطلبات حتليل وتفسري البيانات ،ففي الصف األول
كان هناك تركيز كبري على مجيع املتطلبات باستثناء متطلبات تصميم البحث مل يتم
تناوهلا بالشكل الكايف ،وكذلك مل يتناول حمتوى الصف األول ملتطلبات حتليل وتفسري
البيانات ،أما يف الصف الثاني والثالث فقد تناول حمتوى كتب العلوم مجيع اجملاالت
بنفس الرتكيز تقريباً ،حيث تناول متطلبات تكوين األسئلة والفروض ،ومتطلبات متثيل
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البيانات ،ومتطلبات االستنتاج والتفسري برتكيز عالٍ ،وتناول متطلبات تصميم البحث
بدرجة متوسطة ،ومل يتناول متطلبات حتليل وتفسري البيانات ،أما يف الرابع فقد تناول
حمتوى كتب العلوم مجيع املتطلبات بشكل كافٍ ،باستثناء متطلبات حتليل وتفسري
البيانات اليت أهملها احملتوى ،ولعل ذلك يعزى إىل أن مطوري حمتوى كتب علوم الصف
الرابع حياولون الوصول بالطالب إىل امتالك مجيع مهارات االستقصاء العلمي املتضمنة يف
اإلطار النظري لدراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ( )TIMSSبالتدريج من
الصف األول حتى نهاية دراسة متطلبات الصف الرابع ،وذلك لتطبيق ما جاءت به
الدراسات والتوجهات العاملية احلديثة ،ولتمكني الطالب بعد ذلك من اجتياز اختبارات
دراسة التوجهات الدولية يف جمال العلوم اليت تقدم لطالب الصف الرابع .
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الفصل اخلامس
ملخص النتائج والتوصيات واملقرتحات


ملخص نتائج الدراسة .



توصيات الدراسة .



مقرتحات الدراسة .
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متهيد:
يتناول هذا الفصل ملخص النتائج اليت توصلت اليها الدراسة ,والتوصيات واملقرتحات اليت
توصل اليها الباحث يف ضوء تلك النتائج.

اوالً -ملخص لنتائج الدراسة:
توصلت الدراسة إىل النتائج التالية :
1

حتديد قائمة مبتطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ()TIMSS, 2011
اليت ينبغي مراعاتها يف جمال املوضوعات (علم األحياء ,علم الفيزياء ,علم األرض)
مبقررات العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية .

2

حمتوى مقررات العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية مل يراعِ متطلبات جمال املوضوعات (علم
األحياء ,علم الفيزياء ,علم األرض) بالشكل الكايف ,فقد حصلت هذه املتطلبات على
درجة حتقق متوسطة وقدرها (. )27.2

3

قصور كبري يف تناول حمتوى مقررات علوم الصف األول ملتطلبات جمال املوضوعات,
فكان متوسط حتققها ضعيفًا (. )2713

4

متطلبات صحة اإلنسان ,التابعة جملال علم األحياء مل تتحقق يف مجيع الصفوف ,حيث
حصلت على متوسط قدره (. )1731

1

عدم توافر معياري االستمرارية والتتابع يف تناول احملتوى لبعض املتطلبات عرب الصفوف,
كما يف متطلبات دورات احلياة ,والتكاثر ,والوراثة ,فهي غري متحققة يف الصفني األول
والرابع ,ومتحققة بدرجة كبرية يف الصفني الثاني والثالث.

6

متطلبات علم الفيزياء حتققت بدرجة كبرية يف حمتوى مقررات علوم الصف الرابع
مبتوسط قدره (. )3711

.

حتديد قائمة مبتطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ()TIMSS, 2011
اليت ينبغي مراعاتها يف جمال العمليات املعرفية (املعرفة ,التطبيق ,التحليل واالستدالل)
مبقررات العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية .
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8

ظهرت نتائج الدراسة أن حمتوى مقررات العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية مل يهتم
أ-
مبتطلبات جمال العمليات املعرفية بالقدر الكايف؛ حيث كانت درجة حتققها متوسطة
(. )3722

9

حتقق متطلبات جمال العمليات املعرفية بدرجة كبرية يف الصفوف (الثاني ,الثالث,
الرابع) ,وبدرجة متوسطة يف الصف األول (. )2793

11

متطلبات جمال املعرفة حتققت يف حمتوى مقررات العلوم جبميع الصفوف بدرجة كبرية
(. )3716

11

اظهرت النتائج أن هناك قصورًا يف حتقق متطلبات جمال التطبيق؛ حيث حتققت بدرجة
متوسطة (. )3711

12

ضعف يف حتقق متطلبات تفسري املعلومات يف مجيع الصفوف ,حيث حصلت على متوسط
قدره (. )2721

13

مل تتحقق متطلبات إجياد احللول بصفة عامة جبميع الصفوف ,حيث حصلت على
متوسط (. )171

14

حتققت متطلبات املقارنة والتصنيف ,ومتطلبات الربط بني األفكار واألشياء ,ومتطلبات
التفسري بدرجة كبرية يف مجيع الصفوف.

11

مل يتم الرتكيز على متطلبات جمال التحليل واالستدالل بدرجة كافية ,حيث حتققت
هذه املتطلبات بدرجة متوسطة (. )3711

16

حتديد قائمة مبتطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ()TIMSS, 2011
اليت ينبغي مراعاتها يف جمال االستقصاء العلمي مبقررات العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية
يف اململكة العربية السعودية .

1.

حتققت متطلبات االستقصاء العلمي يف حمتوى مقررات العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية
بصفة عامة بدرجة كبرية (. )3741

18

عدم حتقق متطلبات حتليل وتفسري البيانات يف حمتوى مقررات العلوم املطورة باملرحلة
االبتدائية ,حيث حصلت على متوسط قدره (. )1
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ثانياً -التوصيات:
يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة يوصي الباحث مبا يلي:
1

إجراء مراجعة ملقررات العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية ,حبيث يتم تضمني جمالاملوضوعات (علم األحياء ,علم الفيزياء ,علم األرض) يف حمتوى هذه املقررات بقدر
يتناسب مع متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ( TIMSS,
.)2011

2

تضمني موضوعات عن صحة اإلنسان يف حمتوى مقررات العلوم املطورة باملرحلةاالبتدائية مبا يتوافق مع متطلبات دراسة التوجهات الدولية.

3

مراعاة معياري االستمرارية والتتابع عرب الصفوف يف حمتوى مقررات العلوم بشكلأكرب.

4

تضمني متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ()TIMSS, 2011واملتعلقة مبجال العمليات املعرفية يف حمتوى مقررات العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية
بقدر أكرب.

1

تضمني متطلبات إجياد احللول التابعة جملال التحليل واالستدالل يف حمتوى مقرراتالعلوم املطورة باملرحلة االبتدائية.

6

تضمني متطلبات حتليل وتفسري البيانات التابعة جملال االستقصاء العلمي يف حمتوىمقررات العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية.

.

مراجعة حمتوى مقررات العلوم وتقوميها بصفة دورية ,ومن ثم تطويرها لتتوافق معاالجتاهات العاملية ,واملستجدات العلمية .
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ثالثاً -املقرتحات:
يقرتح الباحث إجراء الدراسات التالية:
1

إجراء دراسة للتعرف على مدى تضمني حمتوى مقررات العلوم املطورة يف الصفوفاخلامس والسادس االبتدائي ,واألول والثاني املتوسط ملتطلبات دراسة التوجهات
الدولية للرياضيات والعلوم (. )TIMSS, 2011

2

إجراء دراسة لبيان أهم العوامل املؤثرة على مستوى حتصيل طالب املرحلة االبتدائيةمبجال العلوم يف اختبارات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ( TIMSS,
.)2011

3

إمكانية االستعانة بنتائج الدراسة احلالية إلجراء دراسة مقارنة بني حمتوى مقرراتالعلوم املطورة باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية ,وحمتوى مقررات
العلوم باملرحلة االبتدائية يف إحدى الدول احلاصلة على مستويات متقدمة يف اختبارات
دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم (.)TIMSS, 2011

4

إجراء دراسة لتقويم حمتوى مقررات العلوم باملرحلة االبتدائية واملرحلة املتوسطة ,يفضوء متطلبات الدراسة العاملية واسعة النطاق بيزا (. ) PISA

1

إجراء دراسة مشابهة هلذه الدراسة على حمتوى مقررات الرياضيات املطورة باملرحلةاالبتدائية.
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�ذهب كل من أحمد وجمال إلى متجر لأللبسة لشراء قميص برتقالي اللون.
في طريق العودة إلى البيت ،قاما بفتح الكيس لعرض القميص البرتقالي اجلديد على أحد أصدقائهما.
لكنهما تفاجئا بأن القميص كان يبدو أحمر اللون و ليس برتقاليا.

في املتجر

في طريق العودة إلى البيت

ظن أحمد أنه حدث التباس عند تسليمهما القميص ،في حني اعتقد جمال بأن لون القميص بدا مختلفا
ألن ضوء الشمس يختلف عن اإلضاءة املوجودة في املتجر .لذلك قررا إجراء حتقيق ملعرفة من منهما على
صواب.

SP31446

تبدأ األسئلة حول الضوء واللون على الصفحة التالية.

الضوء واللون (تابع)
S01_01

حتقيق حول القميص اجلديد
أحضر أحمد وجمال مصباحا وأربعة ملبات ملونة (بيضاء وحمراء وصفراء وخضراء) .ثم أحضرا القميص
�اجلديد الذي اشترياه ونظرا إليه مرة حتت كل ملبة من اللمبات .تظهر الصور أدناه نتيجة ما شاهداه.
أ .صف نتائج حتقيق أحمد وجمال حول القميص اجلديد.

القميص اجلديد حتت ضوء ملبات ملونة مختلفة
اللمبة البيضاء

اللمبة احلمراء

اللمبة الصفراء

اللمبة اخلضراء

يبدو أحمرا

يبدو أحمرا

يبدو برتقاليا

يبدو أسودا

S031446_1

بقية األسئلة حول الضوء واللون تتبع على الصفحة التالية.

الضوء واللون (تابع)
S01_01

ب .هل حدث التباس عند تسليم أحمد وجمال القميص في املتجر؟
(إمأل خانة واحدة).

C
C

نعم
ال

إشرح إجابتك اعتمادا على نتائج التحقيق الذي قاما به.

ج .ماذا كان لون ضوء اللمبة في املتجر؟
اإلجابة________________________ :

S031446_2

األسئلة حول الضوء واللون تتبع.

الضوء واللون (تابع)
S01_02

جتربة على قميص أبيض
تساءل كل من أحمد وجمال عن كيفية ظهور ألوان قمصان أخرى حتت أضواء مختلفة .فأحضرا قميصا
�أبيضا ونظرا إليه مرة حتت كل ملبة من اللمبات .تظهر الصور أدناه ما شاهداه.

القميص األبيض حتت ضوء ملبات ملونة مختلفة
اللمبة البيضاء

اللمبة
احلمراء

اللمبة الصفراء

اللمبة اخلضراء

يبدو أبيضا

يبدو أحمرا

يبدو أصفرا

يبدو أخضرا

أ .إشرح نتائج حتقيق أحمد وجمال حول القميص األبيض.

ب .كيف سيكون لون القميص األبيض برأيك حتت ضوء ملبة زرقاء ؟
اإلجابة________________________ :

S031445

األسئلة حول الضوء واللون تتبع.

الضوء واللون (تابع)
S01_03

أحضر أحمد وجمال بعد ذلك قميصا آخر .وبدا القميص أزرقا حتت اللمبة البيضاء.

اللمبة
البيضاء

اللمبة الزرقاء

يبدو أزرقا

ماذا سيكون لون القميص حتت ضوء ملبة زرقاء برأيك؟
اإلجابة______________________________ :

إشرح إجابتك اعتمادا على نتائج التحقيق الذي قام به أحمد وجمال.

S031447

نهاية قسم الضوء واللون.

S01_04

أي من احليوانات التالية لديه أسنان تشبه أسنان اإلنسان؟

a
b
c
d

الغزال
األسد
القرد
الكلب

S031193
S01_05

مجعـد .ما الذي يؤدي إلى والدة بعضهم بشعر
بعض الناس لديهم شعر أملس وبعضهم لديهم شعر
ّ
مجعـد وبعضهم اآلخر بشعر أملس؟
ّ

a
b
c
d

نوع شعر الوالدين
نوع شعر أخوانهم وأخواتهم
لون شعرهم
لون بشرتهم

S031264

S01_06

العشب

اجلرادة

فأر احلقل

الثعبان

أي العبارات التالية املتعلقة بسلسلة الغذاء املبينة أعاله صحيحة؟

a
b
c
d

فئران احلقل تأكل اجلراد والعشب.
اجلراد يأكل العشب و فئران احلقل.
الثعابني تأكل فئران احلقل.
الثعابني تأكل العشب.

S031347
S01_07

أخبر كمال صديقته صفية أنه بواسطة أكل الفاكهة ميكنه احلصول على كل ما يحتاجه من تغذية
للبقاء بصحة جيدة .وتعتقد صفية أن كمال سيحتاج لتناول أنواع أخرى من األطعمة أيضا.
من منهما على صواب؟
(إمأل خانة واحدة).

C
C

كمال
صفية

إشرح إجابتك.

S031346

S01_08

مت ربط وشاح إلى سارية من أجل قياس قوة الهواء كما يظهر أدناه.

1

2

3

اكتب األرقام  1و 2و 3و 4بالترتيب الصحيح معتمدا على قوة الهواء من األقوى إلى األضعف.
اإلجابة_____ ،_____ ،_____ ،_____ :

4

S031081

S02_01

أنظر إلى الرسوم األربعة.

األشجار

النهر

النار

البذور

ما هي الصور التي تعرض أشياء غير حية؟

a
b
c
d

األشجار والنار
النار والنهر
النهر والبذور
البذور واألشجار

S041007
S02_02

لدى حيوان ست أرجل.
ما املرجح أن يكون هذا احليوان؟

a
b
c
d

عنكبوت
ذبابة
سحلية
مثينية ( أم أربع وأربعني)

S041164

S02_03

يشير الرسم أدناه إلى دورة احلياة لدى حشرة العثة.
أكتب إسم كل من األطوار في اخلانات اخملصصة لذلك .لقد مت إكمال خانة ملساعدتك.

حشرة العثة البالغة

S041018
S02_04

من أين تستمد النباتات الطاقة لصناعة الغذاء؟

a
b
c
d

الهواء
التربة
املاء
أشعة الشمس

S041160

S02_05

يض ّر التدخني اجلسد بطرق عديدة.
ما هو العضو الذي يتض ّرر األكثر؟

a
b
c
d

الرئة
الكلية
الكبد
املعدة

S041042
S02_06

لدى طارق ثالث كرات متشابهة الشكل واحلجم.
وعاء زجاجي مملوء باملاء ،فالحظ أن الكرة (س) تعوم لكن الكرتني (ع) و(ف)
وضع طارق الكرات الثالث في
ٍ
تغرقان.

س

ف

ع

ماذا ميكنه اإلستنتاج بخصوص وزن الكرة (س) مقارنة بالكرتني (ع) و(ف)؟

a
b
c
d

س ّ
أخف من ع وف.
س أثقل من ع وف.
س ّ
أخف من ع وأثقل من ف.
ّ
وأخف من ف.
س أثقل من ع

S041079

S02_07

املصباح في الدائرة املب ّينة أدناه ال يتوهج.
املصباح

البطارية

–

+

أحد األسباب املمكنة هو انكسار املصباح.
توهج املصباح.
أعط سببا ً آخرا لعدم ّ

S041073
S02_08

مع سارة مزيجا من برادة احلديد والرمل تريد فصلهما عن بعضهما.
كيف ميكنها القيام بذلك؟

a
b
c
d

خض املزيج ،جلعل برادة احلديد تطفو على السطح.
ّ
إضافة املاء الى املزيج ،ليذوب الرمل في املاء.
مترير املزيج في منخل ،ليبقي الرمل في املنخل.
مترير مغناطيس فوق املزيج ،جلذب برادة احلديد.

S041217

S02_09

أي مما يلي يعمل فقط على الكهرباء؟

a
b
c
d

املركب الشراعي
الدراجة النارية
مروحة السقف
احمل ّرك البخاري

S041196

وضعت مع ّلمة ليلى صحنا ً من املاء على حافة نافذة مشمسة .حني نظرت ليلى إلى الصحن في أواخر
النهار ،كان كل املاء قد إختفى.
إشرح سبب اختفاء املاء.

S02_10

S041211

S02_11

مع سهير ثالثة مكعبات من الثلج ذات أحجام مختلفة ،وثالثة أوعية متشابهة متاما .وضعت سهير كل
مكعب ثلج في وعاء يحتوي على نفس الكمية من املاء ،كما يظهر في الرسم.
املكعب رقم 1

املكعب رقم 2

املكعب رقم 3

ماذا يحدث ملكعبات الثلج عندما يتم وضعها في املاء؟

a
b
c
d

املكعبات رقم  1و 2و 3تغرق.
املكعبات رقم  1و 2و 3تطفو.
املكعب رقم  1يطفو واملكعبان رقم  2و 3يغرقان.
املكعبان رقم  1و 2يطفوان واملكعب رقم  3يغرق.

S041051

ّ
مغطى بـ
معظم سطح األرض

a
b
c
d

الرمل
األشجار
املاء
اجلبال

S02_12

S041089

S02_13

يوضح اجلدول أدناه املسافة بني الشمس وأربعة كواكب في النظام الشمسي .

املسافة التقريبية
�عن الشمس
(مليون كم)

األرض

املريخ

عطارد

زحل

150

230

58

1,400

أ .ما هو الكوكب األقرب للشمس؟

a
b
c
d

األرض
املريخ
عطارد
زحل

ب .أي تلك الكواكب األربعة األكثر احتماال بوجود أدنى معدل درجة حرارة لسطحه؟

S041156

S03_01

أية مجموعة من مجموعات احليوانات التالية تعتبر كلها من الثدييات؟

a
b
c
d

البطة ،النسر ،الببغاء
الفأر ،القرد ،اخلفاش (الوطواط)
الفراشة ،النملة،البعوضة
التمساح ،الثعبان ،السلحفاة

S031229
S03_02

نبتة ت َّباع الشمس

شجرة سنديان

هل ميكن لشجرة سنديان ونبتة ت َّباع الشمس أن تنتجا معا شجرة سنديان تثمر نبتات ت َّباع شمس؟
(إمأل خانة واحدة).

C
C

نعم
ال

إشرح إجابتك.

S031270

S03_03

اجلمجمة 1

اجلمجمة 2

�تظهر الصورتان أعاله جمجمتني حليوانني :اجلمجمة  1واجلمجمة .2
أحدهما تغذى على النباتات فقط بينما اآلخر لم يأكل سوى فصائل أخرى من احليوانات.
ع ّرف أية جمجمة تابعة لكل من احليوانني.
احليوان الذي تغذى على النبات لديه اجلمجمة _______________.
احليوان الذي أكل فصائل أخرى من احليوانات لديه اجلمجمة _______________.
إشرح إجابتك معتمدا على معلوماتك حول األسنان.

S031026

S03_04

جرح طالل إصبعه .واحتاج جسده لطاقة من أجل إلتئام اجلرح .من أين سيحصل على الطاقة إللتئام
اجلرح؟

a
b
c
d

الضمادة التي وضعها على اجلرح
من
ّ
املطهر الذي وضعه على اجلرح
من املرهم
ّ
من الطعام الذي أكله
من املاء الذي شربه

S031319
S03_05

السائل

الثلج

الثلج والسائل حالتان مختلفان من حاالت املاء  .تُستخدم كل حالة من حاالت املاء بطريقة مختلفة.
اكتب إستخدام من إستخدامات اإلنسان لكل من احلالتني.
الثلج:

السائل:

S031414

S03_06

5

4

3

2

1
حبات الفول

املسطرة املعدنية

الشمعة

مت تثبيت ح ّبات فول على مسطرة معدنية بواسطة الزبدة كما في الشكل أعاله ،ومت تسخني املسطرة من
طرف واحد .في أي ترتيب سوف تتساقط حبات الفول؟

a
b
c
d

1و2و3و4و5
5و4و3و2و1
1و3و5و4و2
تتساقط كلها في نفس الوقت

S031078

S03_07

ّ
تتشكل الفقاعات وتعلو نحو سطح املاء .ما هو سبب صعود الفقاعات
حني تنفخ في املاء بواسطة قشة،
الى سطح املاء؟

S031009
S03_08

ما هو السبب الرئيسي الذي يسمح لنا برؤية القمر؟

a
b
c
d

يعكس القمر الضوء املنبعث من األرض.
يعكس القمر الضوء املنبعث من الشمس.
ينتج القمر ضوءه بذاته.
القمر أكبر حجما من النجوم.

S031401

S03_09

أ .أذكرإسم فصلني من فصول السنة؟
الفصل __________________________________________ :1
الفصل __________________________________________ :2
ب .اكتب إختالفا واحدا بالطقس بني الفصلني اللذين ذكرتهما.

S031384

S04_01

ما هو احليوان الذي هيكله العظمي خارج جسده؟

b

a
القطة

d

c
S041165

األفعى

قد تقع بذور نبتة ما في مكان بعيد جدا ً عنها.

S04_02

صف إحدى طرق حدوث ذلك.

S041023
S04_03

ما هو أفضل مصدر للفيتامينات واألمالح املعدنية؟

a
b
c
d

الفاكهة واخلضار
اخلبز واألرز واملعكرونة
احلليب ومشتقاته
اللحم والسمك والدواجن

S041047

S04_04

الطائر

الطائر كائن حي والسحاب ليس كائنا ً حيا ً.
اذكر سببني لكون الطائر كائنا ً حيا ً وعدم كون السحاب كائنا ً حيا ً.
.1

.2

S041001

لدى كل من فادي وفدوى بذرة لت َّباع الشمس اُخذت من النبتة ذاتها .أخذ كل منهما وعاءان مماثالن ووضعا
التراب فيهما .ثم زرعا بذرة في كل وعاء .إعتنى فادي بأحد الوعائني في بيته ،واعتنت فدوى بالوعاء اآلخر
في بيتها.
بعد مرور بعض الوقت ،قاما مبقارنة النبتتان والحظا وجود فرق كبير في منوهما ،كما يظهر في الرسوم
�أدناه.

نبتة فدوى

نبتة فادي

صف إحدى الطرق التي من املمكن أن يكون فادي اتّبعها في اإلعتناء بنبتته بشكل مختلف عما فعلت
فدوى.

S04_05

S041029

S04_06

يتشابه شكل األجسام أدناه وحجمها.

بوليستيرين

حديد

خشب

أي من العبارات اخلاصة بوزن األجسام يكثر احتمال كونها صحيحا؟

a
b
c
d

اجلسم اخلشبي هو األثقل.
اجلسم احلديدي هو األثقل.
جسم البوليستيرين هو األثقل.
لألجسام الثالثة نفس الوزن.

S041054
S04_07

غرض ما بفعل قوة اجلاذبية؟
في أي مثال يتح ّرك
ٌ

a
b
c
d

فتا ٌة تضرب كرة بواسطة مضرب
ولد يدفع صندوقا على األرض
فتا ٌة تدقّ مسمارا على جدار
ولد يقع عن شجرة على األرض

S041308

S04_08

يعرض اجلدول أدناه مصدر الطاقة لبعض الكائنات احلية.
الكائنات احلية

مصدر الطاقة

األفاعي

الثدييات الصغيرة ،الطيور والضفادع

اخلنافس

األوراق

الصقور

الثدييات الصغيرة ،الزواحف الصغيرة واألسماك

أشجار سنديان

الشمس

العظائات (السحالي)

احلشرات

إعتمد على تلك املعلومات إلكمال السلسلة الغذائية الواردة أدناه.
حي في كل خانة.
أكتب اسم كائن ّ
(تشير األسهم إلى تدفق الطاقة).

أشجار سنديان

اخلنافس

S041179

S04_09

ما هو الرسم الدائري الذي يبينّ نسبة توزيع اليابسة واملاء على األرض؟

املاء

a

املاء

b

املاء
املاء

d

c

S041087
S04_10

يبني الشكل أدناه بعض األحافير احملارية التي مت العثور عليها في طبق ٍة صخرية لسفح جبلي.

ما هو السبب األكثر إحتماال ً لوجودها في الطبقة الصخرية؟

a
b
c
d

عاشت احملارات على اليابسة في قدمي الزمان.
تدوم األحافير وقتا ً أطول حني تتك ّون في اجلبال.
ترك البشر األصداف على سفح اجلبل.
كانت الطبقة الصخرية في املاضي جزءا ً من قعر البحر.

S041205

S04_11

مع أمينة مجموعة من الكرات في وعاء زجاجي ،كما يظهر أدناه.

هذه الكرات لها نفس احلجم لكنها مصنوعة من معادن مختلفة.
أذكر معيارا (تصنيفا) ميكن أن تطبقه أمينة لفصل الكرات احلديدية عن بعضها البعض ضمن مجموعات
مختلفة.

S041216
S04_12

تتواجد املادة في إحدى احلاالت التالية :الصلبة اوالسائلة اوالغازية عند درجات احلرارة العادية.
يشير اجلدول أدناه إلى بعض األنواع من املواد التي جرى جتميعها حسب حالتها.
سجل حالة كل مجموعة في العمود الثالث من اجلدول.
ّ

S041061

اجملموعة

املادة

1

املاء والعصير

2

الهواء واألوكسجني

3

الصخر والذهب

احلالة

S04_13

املاء مورد طبيعي موجود على األرض يُستخدم في احلياة اليومية.
أذكر موردا طبيعيا أخرا يُستخدم في احلياة اليومية.

صف مجاالت استخدام هذا املورد.

S041202
S04_14

هناك عدة أنواع من الصحاري.
ما هي ميزتها املشتركة؟

a
b
c
d

شتاء دافئ
صيف طويل
هطول أمطار خفيفة
درجات حرارة منخفضة ليالً ونهارا ً

S041215

S05_01

تبدل غشائها اخلارجي مع منو جسدها.
�إ ّن صغار (اجلنادب/اجلراد) ّ
يبدل غشائه اخلارجي مع منو جسده أيضا؟
أي من احليوانات التالية ّ

a
b
c
d

الضفدعة
الثعبان
السمكة
اإلنسان

S031255
S05_02

�أنظر إلى صورة الهيكل العظمي البشري أعاله.
اكتب سببني من أسباب احتياج اإلنسان إلى هيكل عظمي.
السبب :1

السبب :2

S031240

S05_03

ما هو الطائر الذي ميكن ان يأكل الثدييات الصغيرة؟

a

b

c

d

S031239
S05_04

مت اكتشاف حيوان جديد يعيش في البحار .ويعتقد أنه إما من األسماك وإما من الثدييات.
أذكر ميزة من ميزات األسماك وميزة من ميزات الثدييات من أجل معرفة فصيلة ذلك احليوان.
أ .ميزة من ميزات األسماك:

ب .ميزة من ميزات الثدييات:

S031235

S05_05

قاست سناء كمية السكر التي ميكنها أن تذوب في كأس من املاء البارد وفي كأس من املاء الفاتر وفي كأس
من املاء الساخن .ماالذي الحظته سناء بشكل بارز؟

a
b
c
d

أذاب املاء البارد معظم كمية السكر.
أذاب املاء الفاتر معظم كمية السكر.
أذاب املاء الساخن معظم كمية السكر.
أذاب املاء البارد واملاء الفاتر واملاء الساخن نفس الكمية من السكر.

S031205
S05_06

من املمكن لسائل ما أن يتحول إلى غاز أو إلى مادة صلبة.
أ .كيف ميكنك حتويل سائل إلى غاز؟

ب .كيف ميكنك حتويل سائل إلى مادة صلبة؟

S031399

S05_07

�يجب على الناس عدم الشرب من مياه احمليطات أو البحار مباشرة.
إشرح ملاذا.

S031393
S05_08

أذكر إحدى اإلختالفات التي متيز الشمس عن القمر.

S031278

S07_01

أي من الكائنات احلية التالية تقوم بصنع غذائها مستخدمة ضوء الشمس؟

a
b
c
d

العظاءة/السحلية
الشجرة
الوضيحي
الصقر

S031317
S07_02

هناك سلحفاة عمالقة تعيش على جزيرة .هذه السلحفاة ذكر ،وهي الوحيدة املتبقية من هذه الفصيلة
املميزة من السالحف العمالقة.
هل بإمكان تلك السلحفاة الذكر التكاثر كي ال ينقرض هذا النوع من السالحف؟
(إمأل خانة واحدة).

C
C

نعم
ال

أعط سببا إلجابتك.

S031190

S07_03

من النادر أن جند في البرك الصخرية (وهي عبارة عن حفر في الصخر متتلئ مبياه احمليط عند حدوث املد)
الطحالب البحرية التي تعيش في احمليطات.
يريد أربعة تالميذ معرفة ما إذا كانت الطحالب البحرية ال تنمو في تلك البرك الصخرية بسبب شدة
ملوحة املاء .ولهذا ،قام كل منهم بتجربة للتأكد من صحة هذا القول .وتشير الصور أدناه إلى التجارب
التي قاموا بها.
أية جتربة من التجارب األربعة تعتبر األفضل للتأكد من أن الطحالب البحرية ال ميكنها النمو في مياه
احمليط شديدة امللوحة؟

a

b

جتربة محمد

لتران من مياه
احمليط

لتران من مياه
احمليط

c

لتر واحد من مياه
احمليط

d
جتربة سليم

لتران من مياه احمليط
زائد  50غرام من امللح

لتران من مياه
احمليط

جتربة مرمي

لتران من مياه احمليط

جتربة سامية

لتران من املياه العذبة
زائد  50غرام من امللح

لتران من املياه
العذبة

S031431

S07_04

أي من احليوانات التالية يكثر احتمال عيشه في الصحراء؟

a

     

c

      

b
السرطان

الدب

d
العظاءة/

النمر

S031283
S07_05

تشير الصورتان أعاله إلى نوعني من البذور .كيف يتم انتشار هذه البذور؟

a
b
c
d

بالتفتح على سطح األرض
باإللتصاق على احليوانات
عبر أكلها من قبل احليوانات
بواسطة الرياح

S031426

S07_06

أي من املواد التالية قابل للصدأ؟

a
b
c
d

رقاقات اخلشب
قشات البالستيك
مسامير احلديد
الكرات الزجاجية

S031422
S07_07

                 

املسحوق 1

املسحوق 2

املسحوق 3

تشير الصور أعاله إلى ثالثة أنواع مختلفة من املساحيق ينظر إليها عبر عدسة مكبرة .أي من املساحيق
يكثر احتمال كونها خليطا؟

S031427

a
b
c
d

املسحوقان  1و 2فقط
املسحوقان  1و 3فقط
املسحوقان  2و 3فقط
املساحيق  1و 2و3

S07_08

أي من مكعبات الثلج التالية سوف يستغرق ذوبانها أطول وقت؟

a

b

c

d

S031075
S07_09

متّ إيقاف بعض السيارات خارجا طوال الليل .في الصباح ،لوحظ أنها كانت مبللة بالرغم من أنه لم
يتساقط أي مطر.
من أين أتى املاء؟

S031047
S07_10

�يعتقد العلماء أن احمليطات كانت تغطي قدميا جزءا كبيرا من اليابسة احلالية.
أي من األشياء التالية التي عثر عليها على اليابسة دفعت بالعلماء إلى زعم ذلك؟

a
b
c
d

املياه اجلوفية
التربة الرملية
أحافير األسماك
البحيرات املاحلة

S031387

S07_11

يعتبراخلشب من املوارد التي يستعملها اإلنسان .إذكر استخدامني إثنني للخشب.
.1

.2

S031396

ملحق رقم ()2
أمساء حمكمي أدوات الدراسة
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أمساء حمكمي أدوات الدراسة
م

االسم

الدرجة العلمية

جهة العمل

1

أ.د /حفيظ بن حممد حافظ

أستاذ يف مناهج وطرق تدريس

قسم املناهج وطرق التدريس -كلية

املزروعي

العلوم

الرتبية – جامعة أم القرى

أ  .د  /عبداهلل علي حممد

أستاذ تعليم العلوم

قسم املناهج وطرق التدريس -كلية

2

إبراهيم
2

أ  .د  /ماهر إمساعيل صربي

4

الرتبية – جامعة جنران
أستاذ يف مناهج وطرق تدريس

أستاذ تعليم العلوم جامعة طيبة -

العلوم

رئيس رابطة الرتبويني العرب

أ.د /ناهد عبد الراضى نوبى

أستاذ املناهج وطرق تدريس

قسم املناهج وطرق التدريس – كلية

حممد

العلوم

الرتبية – جامعة الدمام

د /عبد اللطيف بن محيد

أستاذ مشارك يف املناهج وطرق

قسم املناهج وطرق التدريس -كلية

الرايقي

تدريس العلوم

الرتبية – جامعة أم القرى

6

د/عوض بن زريبان الزايدي

أستاذ مشارك يف املناهج وطرق

قسم املناهج وطرق التدريس -كلية

تدريس الرتبية االسالمية

الرتبية – جامعة طيبة

7

د /غازي بن صالح املطريف

أستاذ مشارك يف املناهج وطرق

قسم املناهج وطرق التدريس -كلية

تدريس العلوم

الرتبية – جامعة أم القرى

8

د /صاحل بن حممد السيف

أستاذ مساعد يف املناهج وطرق

قسم املناهج وطرق التدريس -كلية

تدريس العلوم

الرتبية – جامعة أم القرى

9

د /أكرم بن حممد سامل

أستاذ مساعد يف املناهج وطرق

قسم املناهج وطرق التدريس -كلية

بريكيت

تدريس اللغة العربية

الرتبية – جامعة طيبة

5

11

د /عبداهلل بن عبد احملسن

أستاذ مساعد يف املناهج وطرق االدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة

احلربي

تدريس اللغة االجنليزية

11

د/علي بن حسن االمحدي

أستاذ مساعد يف املناهج وطرق

12

د/ناصر منصور

12

أ/عبدالكريم بن ساجي احلربي

14

أ/فهد احلربي

املدينة املنورة
كلية العلوم واآلداب بعقلة الصقور-

تدريس العلوم

جامعة القصيم

أستاذ مساعد يف الرتبية

قسم املناهج وطرق التدريس -كلية

العلمية

الرتبية – جامعة إكسرت  -بريطانيا

مشرف تربوي ملادة اللغة

االدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة

االجنليزية(ماجستري)

القصيم

مشرف تربوي ملادة

مركز الدراسات و االختبارات الدولية

العلوم(بكالوريوس)

بوزارة الرتبية والتعليم
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ملحق رقم ()3
الصورة املبدئية لقائمة متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات
والعلوم (,)TIMSS,2011واليت جيب تضمينها يف حمتوى كتب
العلوم باملرحلة االبتدائية
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
وبعد :

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

أفيدكم حفظكم اهلل بأنين أقوم بإعداد دراسة تكميلية للحصول على درجة الدكتوراه من كلية الرتبية جبامعة أم
القرى بقسم املناهج وطرق التدريس بعنوان" تقويم حمتوى مقررات العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية
يف ضوء متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم) "(TIMSS,2001وتهدف هذه الدراسة إىل:
1

إعداد قائمة مبتطلبات دراسة التوجهاات الدولياة للرياضايات والعلاوم) (TIMSSالا ينبيام مراعاتهاا يف موضاوعات
كتب العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية .

2

معرفة مدى مراعاة كتاب العلاوم املطاورة باملرحلاة االبتدائياة يف اململكاة العربياة الساعودية ملوضاوعات العلاوم (علام
األحياء,وعلم الفيزياء,وعلم األرض)وفقاً ملتطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم).(TIMSS

3

إعا-اداد قائمااة مبتطلبااات دراسااة التوجهااات الدوليااة للرياضاايات والعلااوم) (TIMSSال ا ينبياام مراعاتهااا يف

ااال

العمليااات املعرفيااة(املعرفااة ,والتطبيا ,والتحليااو واالسااتدالل) بكتااب العلااوم املطااورة باملرحلااة االبتدائيااة يف اململكااة
العربية السعودية .
4

معرفة مدى مراعاة كتب العلوم املطورة با ملرحلاة االبتدائياة يف اململكاة العربياة الساعودية لاال العملياات املعرفياة
(املعرفة ,التطبي ,والتحليو واالستدالل)وفقاً ملتطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم).(TIMSS

5

إعااداد قائمااة مبتطلبااات دراسااة التوجهااات الدوليااة للرياضاايات والعلااوم) (TIMSSال ا ينبياام مراعاتهااا يف
-

ااال

االستقصاء العلمم بكتب العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية .
6

معرفة مدى مراعاة كتب العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية يف اململكاة العربياة الساعودية لاال االستقصااء العلمام
وفقاً ملتطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم).(TIMSS

وتتطلب هذه الدراسة إعداد قائمة مبتطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ) (TIMSSوال

جيب توافرها

يف حمتوى مقررات العلوم باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية ,ونظراً ملا متلكونه من خربة واسعة يف هذا الال ويف
مهار ات البحث العلمم فأن الباحث يتشرف باختياركم حمكماً هلذه األداة شكالً ومضموناً ,واالسرتشاد برأي سعادتكم
وما ترونه من مالحظات للوصول بهذه األداة إىل أعال درجات اإلتقان بأذن اهلل ,فمشاركتكم يف احلكم على هذه األداة أمر
بالغ األهمية ,وله عظيم األثر للوصول إىل أفضو النتائج.
شاكراً ومقدراً لكم سلفاً كريم اهتمامكم القتطاع جزء من وقتكم الثمني لتحكيم هذه األداة ,, ,,,أثابكم اهلل
الباحث
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أوالً :معلومات عامة :

 - 1االسم -:

-4الجهة التي تعمل بها-:

 -3التخصص-:

 -2الدرجة العلمية-:


أستاذ



أستاذ مشارك



أستاذ مساعد



ماجستير



بكالوريوس



أخرى ( حدد )………………………… :
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أوالً /جمال موضوعات العلوم(علم األحياء,علم الفيزياء ,علم األرض)

م

متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ( )TIMSS,2011الرئيسية والفرعية

-1متطلبات علم األحياء وتشمل :
أ -خصائص الكائنات الحية وتصنيفاتها وعملياتها ا الحيوية :
1

وصف الفروق بني الكائنات احلية وغري احلية.

2

املقارنة بني

3

الربط بني تركيب ووظيفة أجهز جسم بعض احليوانات (مثو املعدة هلضم الطعام).

4

الربط بني الرتكيب والوظيفة ألجهزة النباتات (مثو اجلذر المتصاص املاء).

موعة من الكائنات احلية جسمي ًا وسلوكي ًا (مثو احلشرات ,والطيور ,الثدييات,والنباتات )مع التمثيو.

ب -دورات الحياة والتكاثر والوراثة :
2

تتبع اخلطوات الرئيسية لدورة حياة النبات .

2

تتبع اخلطوات الرئيسية لدورة حياة احليوان.

2

مقارنة دورات احلياة لنباتات مألوفة .

8

مقارنة دورات احلياة حليوانات مألوفة.

9

معرفة أن النباتات واحليوانات تتكاثر مع أبناء جنسها لتنتج نسو مشابه لولديها.

11

وصف عالقات بسيطة بني التكاثر والبقاء (مثو النبتة تنتج بذور كثرية).

ج -التفاعل مع البيئة المحيطة:
11

الربط بني شكو الكائنات احلية وبيئتها.

14

التمثيو خلصائص جسمية وسلوكية حمددة لدى الكائنات احلية متكنها من العيش يف بيئتها بشكو أفضو (مثو تيري اللون
,وكثافة الفراء ) وتوضيح األسباب .

13

وصف االستجابة اجلسدية لدى الكائنات احلية للظروف اخلارجية (احلرارة ,الربودة ,مواجهة املخاطر)والنشاط احلركم.

11

الربط بني شكو الكائنات احلية وبيئتها.

14

التمثيو خلصائص جسمية وسلوكية حمددة لدى الكائنات احلية متكنها من العيش يف بيئتها بشكو أفضو (مثو تيري اللون
,وكثافة الفراء ) وتوضيح األسباب .

د -األنظمة البيئية :
12

سبب حاجة النبات للشمس من اجو صنع غذائه ,بينما تستهلك احليوانات النباتات واحليوانات األخرى كيذاء .

12

إن مجيع النباتات واحليوانات حتتاج لليذاء لتوفري الطاقة الالزمة لنشاطها ومنوها وتعويض التالف من اخلاليا.

12

شرح العالقات داخو

12

عرض ممارسة سلبية واجيابية لسلوك اإلنسان حنو البيئة.

18

تقديم وصف عام وأمثلة عن تأثري التلوث على اإلنسان والنبات واحليوان والبيئة وتقديم طرق ملنع التلوث أو التقليو منه

موعة مشرتكة (مثو :غابة ,حبرية ,صحراء)باالعتماد على سالسو غذائية بسيطة.

هـ -صحة اإلنسان :
19

حتديد طرق انتقال األمراض املعدية .

41

توضيح عالمات الصحة واملرض وبعض طرق الوقاية والعالج منها.

41

وصف طرق للمحافظة على الصحة (مثو موازنة األكو ,وممارسة الرياضة,والتعرف على مصادر اليذاء الصحم).

44

تأثري العادات الشخصية على الصحة (مثو التمارين ,واحلميات اليذائية).
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م

متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ( )TIMSS,2011الرئيسية والفرعية

 -2متطلبات علم الفيزياء وتشمل:
أ -تصنيف المادة وخصائصها :
43

املقارنة بني حاالت املادة الثالث.

42

معرفة أن املادة قابلة للتحول من حالة ألخرى بواسطة التسخني والتربيد.

42

وصف حتوالت املادة مبصطلحات االنصهار ,والتجمد,والتسخني ,والتبخر ,والتكثف.

42

املقارنة بني املواد اعتمادا على خصائصها الفيزيائية (مثو :الوزن ,الكتلة ,احلجم,اجلاذبية امليناطيسية).

42

حتديد خصائص املعادن وربطها باستخداماتها

48

حتديد خواص املاء واستعماالته يف حالته الثالث (حملول مربد,مذيب ,مصدر للحرارة).

49

وصف املخلوط وتوضيح كيفية فصو مكوناته.

31

تقديم أمثلة ملواد تذوب باملاء وأخرى ال تذوب

31

شرح طرق لتسريع ذوبان املواد باملاء.

34

حتديد تيريات واضحة للمادة بسب التلف ,واحلرق ,والصدأ,والطبخ ,وال تنُتج مواد جديدة اخلصائص.

ب -مصادر الطاقة وتأثيراتها :
33

معرفة مصادر الطاقة الشائعة.

32

وصف استعماالت الطاقة.

32

احلرارة تنتقو من األجسام الساخنة إىل الباردة

32

ذكر أمثلة ملواد موصلة للطاقة.

32

حتديد مصادر الضوء املألوفة.

38

الربط بني مظاهر طبيعية مألوفة بوجود أو بيياب الضوء (االنعكاس ,قوس قزح ,الظو).

39

حتديد الدائرة الكهربائية املكتملة باستخدام (بطاريات,وملبات,وأسالك كهربائية,ومكونات شائعة أخرى)

21

معرفة أقطاب امليناطيس(سالب,وموجب) ,وان األقطاب املتشابهة تتنافر واملتضادة تتجاذب,وان امليناطيس يستخدم جلذب
مواد أخرى.

ج -القوى والحركة :
21

معرفة أنواع القوى احملركة لألجسام( قوة اجلاذبية,وقوة الشد والدفع).

24

املقارنة بني تأثري القوه الكبري والقوة الصيرية على جسم معني.

23

وصف كيف يتم تقدير الوزن النسيب لألجسام باستخدام امليزان.
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م

متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ( )TIMSS,2011الرئيسية والفرعية

 -3متطلبات علم األرض وتشمل:
أ -تركيب األرض وخصائصها الطبيعية ومواردها:
22

معرفة مكونات سطح األرض (الصخور,املعادن ,الرتبة).

22

يكون املاء النسبة األكرب من سطح األرض وله عدة أنواع(عذب ,ماحل ,ثلج ).

22

تقديم أدلة على وجود اهلواء.

22

معرفة أن اهلواء حيتوى على ماء كما يف (الييوم,قطرات الندى,تبخر البحريات).

28

ذكر أمثلة على استخدامات اهلواء وأهميته.

29

وصف تضاريس األرض(جبال,سهول,انهار ,صحاري)وربطها باستخدامات اإلنسان مثو(الفالحة,الري,وتنمية األرض).

21

معرفة بعض موارد األرض ال تستخدم يف احلياةاليومية(املاء,الرتبة,األخشاب,املعادن)وكيفية استخدامها حبكمة.

ب -تاريخ الكرة األرضية وعملياتها ودوراتها :
21

وصف حركة املياه على سطح األرض (اجلريان يف األنهار,أو اجلداول من اجلبال للمحيطات والبحار

24

ربط تكون السحب واملطر أو الثلج بتيري حالة املادة.

24

وصف التيريات اليومية والفصلية يف الطقس من حيث درجة احلرارة وحالة الييوم والرياح.

22

معرفة أن االحافري هم بقايا حيوانات ونباتات عاشت على األرض منذ زمن طويو.

22

ربط وجود االحافري بالتيريات ال طرأت على سطح األرض عرب الزمن .

ج -األرض في النظام الشمسي:
22

وصف الموعة الشمسية بصفتها

22

معرفة أن القمر يدور حول األرض ,ويبدو خمتلف يف مراحو خمتلفة من الشهر.

28

الشمس هم مصدر احلرارة والضوء بالنسبة للمجموعة الشمسية.

29

ربط النمط اليومم املشاهد على األرض بدورانها حول حمورها وعالقتها بالشمس (مثو:تعاقب الليو والنهار,وتكون

موعة من الكواكب( مبا فيها األرض) وكلها تدور حول الشمس.

الظو).
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ثانياً /جمال العمليات املعرفية(املعرفة ,التطبيق,التحليل واالستدالل)

م

متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ( )TIMSS,2011الرئيسية والفرعية

-1متطلبات مجال المعرفة في المحتوى وتشمل :
أ -االسترجاع(التذكر) واإلدراك:
1
4

يوضح المحتوى الحقائق العلمية والعالقات والعمليات والمفاهيم بجمل دقيقة.
يميز المحتوى خصائص بعض الكائنات الحية ,والمواد ,والعمليات .

ب -التعريف اإلجرائي:
3
2

يقدم المحتوى تعاريف علمية.
يستخدم المحتوى المصطلحات العلمية ,والرموز,واالختصارات العلمية,والوحدات وساللم القياس في السياقات المناسبة.

ج -الوصف :
2

يصف المحتوى الكائنات الحية والمواد الفيزيائية والعمليات العلمية بما يساعد معرفة الخصائص,والتركيب ,والوظائف
,والعالقات.

د -التوضيح باألمثلة :
2
2

يوضح المحتوى عبارات الحقائق والمفاهيم باألمثلة المالئمة.
يقدم المحتوى أمثلة معينة تساعد على معرفة المفاهيم العامة.

هـ -استخدام األدوات واإلجراءات:
8

يعرض المحتوى المعرفة حول استخدام األجهزة العلمية ,والمعدات ,وإجراءات التجهيز,واألدوات,وأجهزة القياس,وساللم
القياس.

- 421 -

م

متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ( )TIMSS,2011الرئيسية والفرعية

 -2متطلبات مجال التطبيق في المحتوى وتشمل :
أ -المقارنة والتصنيف:
9

يصف احملتوى الشبه واالختالف بني

11

مييز احملتوى ويصنف ويرتب الكائنات احلية واملواد والعمليات معتمدًا على خصائصها.

موعات من الكائنات احلية واملواد والعمليات.

ب -استخدام النماذج:
11

يستخدم

احملتوى

رسوم

بيانية

ومناذج

,وخمططات

ليربهن

للمفاهيم

العلمية

,وللرتكيب

,والعالقات,واإلجراءات,واألنظمة,وللدورات البيولوجية والفيزيائية.

ج -الربط بين األفكار واألشياء :
14

يربط احملتوى بني معرفة مفهوم بيولوجم أو فيزيائم وبني اخلواص املرئية أو املستنتجة أو سلوك أو استعمال أغراض أو كائنات
حية ومواد.

د -تفسير المعلومات :
13

يفسر احملتوى معلومات مكتوبة أو جدوليه أو بيانية على ضوء مفهوم علمم أو مبدأ علمم.

هـ -إيجاد الحلول :
12

يستخدم احملتوى عالقات علمية أو معادالت علمية للتوصو إىل حو كمم أو نوعم يتضمن تطبي مباشر للمفهوم العلمم.

و -التفسير:
12

يعطم احملتوى تفسرياً للظواهر الطبيعية.

12

يشرح احملتوى املصطلح أو املبدأ أو القانون أو النظرية العلمية ال ترتكز عليها الظواهر الطبيعية
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م

متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ( )TIMSS,2011الرئيسية والفرعية

 -3متطلبات مجال التحليل واالستدالل في المحتوى وتشمل :
أ -التحليل :
12

حيلو احملتوى مشكالت العالقات واملفاهيم وخطوات حو املشكالت.

18

يساعد احملتوى على تطوير وشرح اسرتاتيجيات حو املشكالت.

ب -التكامل والتركيب:
19

يقدم احملتوى احللول للمشكالت ال بها متيريات متعددة.

41

يربط احملتوى بني عدة مفاهيم من

41

يظهر احملتوى مفاهيم وموضوعات مشرتكة عرب فروع العلوم.

44

يكامو احملتوى بني املفاهيم واإلجراءات الرياضية وحو املشكالت العلمية.

االت علمية خمتلفة.

ج -فرض الفرضيات العلمية /التنبؤ العلمي:
43

يساعد احملتوى على الربط بني املعرفة باملفاهيم العلمية واملعلومات املكتسبة بالتجربة واملشاهدة لتكوين أسئلة ميكن اإلجابة
عليها من خالل البحث .

42

يكون احملتوى فروض ميكن اختبارها من خالل املالحظة أو حتليو معلوم علمية وفهم للمفاهيم.

42

يعتمد احملتوى على األدلة العلمية واملفاهيم العلمية للتنبؤ بالتأثريات ال قد تنتج عن تيري الظروف البيولوجية والفيزيائية.

د -التصميم والتخطيط :
42

يساعد احملتوى على تصميم وختطيط حبث إلجابة أسئلة علمية أو الختبار الفروض.

42

يصف احملتوى ميزات التحقيقات والبحوث العلمية جيدة التصميم من حيث املتيريات ال

ختضع للقياس وعالقات السبب

بالنتيجة.
48

يبني احملتوى كيفية اختاذ قرارات بشأن القياسات واإلجراءات املستعملة يف التحق من الفروض .

هـ -االستخالص واالستنتاج من خالل المواقف العلمية:
49

يساعد احملتوى على اكتشاف أمناط من خالل اجتاه البيانات.

31

يساعد احملتوى على وصف أو تلخيص اجتاهات ,وحذف بعض املعلومات اوتوسيعها.

31

يوكد احملتوى على االستدالل الصحيح باالعتماد على الدليو ,واإلملام باملفاهيم العلمية

34

يركز احملتوى على التوصو إىل استنتاجات مالئمة تتناول أسئلة وفروضاً,وتكشف فهم ًا باملسبب والنتيجة.

و -التعميم :
33

يساعد احملتوى على استخالص استنتاجات عامة تتجاوز الشروط التجريبية أو املعطيات.

32

يتيح احملتوى الفرصة لتطبي النتائج على حاالت جديدة.

32

حيدد احملتوى املعادالت العامة للتعبري عن عالقات فيزيائية.

ز -التقييم :
32

يوازن احملتوى بني السلبيات واالجيابيات الختاذ قرارات حول إجراءات بديلة ,ومواد ,ومصادر جديدة .

32

يأخذ احملتوى يف االعتبار العوامو العلمية واالجتماعية لتقويم تأثري العلم والتكنولوجيا على األنظمة البيولوجية والفيزيائية.

38

يتيح احملتوى عملية تقويم نتائج التحقيقات العلمية من حيث كفاية البيانات لدعم االستنتاجات.

ح-التبرير :
39

يستخدم احملتوى األدلة والرباهني واملفاهيم العلمية لتربير التفسريات العلمية وحو املشكالت.

21

يركز احملتوى على احلجج لدعم معقولية حلول املشكالت ,واستنتاجات التحقيقات والتفسريات العلمية.
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ثالثاً /جمال االستقصاء العلمي

م
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أ -تكوين أسئلة وفروض في المحتوى ويشمل:
1

يساعد احملتوى على تكوين أسئلة ميكن اإلجابة عليها باملشاهدة أو باالعتماد على املعلومات املكتسبة من العامل اخلارجم .

ب -تصميم البحث في المحتوى ويشمل:
4

يساعد احملتوى على وصف وإجراء حبث باالعتماد على مشاهدات منهجية وقياسات تستخدم فيها أدوات ومعدات وإجراءات
بسيطة.

ج -تمثيل البيانات في المحتوى ويشمل:
3

يتيح احملتوى الال لعرض النتائج على شكو رسوم توضيحية وجداول وأشكال بسيطة.

2

يساعد احملتوى على تشخيص عالقات بسيطة بني عناصر املوضوع.

د -تحليل وتفسير البيانات في المحتوى ويشمل :
2

يقدم احملتوى نتائج البحث بصورة مقتضبة.

هـ -االستنتاج والتفسير في المحتوى ويشمل:
2

يساعد احملتوى على كتابة االستنتاجات ال يتم التوصو إليها على شكو إجابة عن سؤال.
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ملحق رقم ()4
الصورة النهائية لقائمة متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات
والعلوم (,)TIMSS,2011واليت جيب تضمينها يف حمتوى كتب
العلوم باملرحلة االبتدائية
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-1متطلبات علم األحياء وتشمل :
أ -خصائص الكائنات الحية وتصنيفاتها وعملياتها ا الحيوية :
1

وصف الفروق بني الكائنات احلية وغري احلية.

2

حتديد اخلصائص املشرتكة بني الكائنات احلية .

3
4

املقارنة بني جمموعة من الكائنات احلية تركيباً مثل( احلشرات ,والطيور ,الثدييات,والنباتات )مع التمثيل.

املقارنة بني جمموعة من الكائنات احلية سلوكيا مثل( احلشرات ,والطيور ,الثدييات,والنباتات )مع التمثيل

5

حتديد أهم أعضاء جسم اإلنسان.

6

املالئمة بني تركيب ووظيفة أجهزة جسم بعض احليوانات مثل( املعدة هلضم الطعام).

7

املالئمة بني تراكيب ,ووظائف أجهزة النباتات مثل( اجلذور المتصاص املاء).

ب -دورات الحياة والتكاثر والوراثة :
8

تتبع املراحل الرئيسية لدورة حياة النبات .

9

تتبع املراحل الرئيسية لدورة حياة احليوان.

11

مقارنة دورات احلياة لنباتات مألوفة .

11

مقارنة دورات احلياة حليوانات مألوفة.

12

تكاثر النباتات مع أبناء جنسها لتنتج نسل من نفس النوع

13

تكاثر احليوانات مع أبناء جنسها لتنتج نسل مشابه لوالديها.

14

وصف عالقات بسيطة بني التكاثر والبقاء مثل(النبتة تنتج بذور كثرية).

ج -التفاعل مع البيئة المحيطة:
15

الربط بني شكل الكائنات احلية وبيئتها.

16

التمثيل خلصائص جسمية حمددة لدى الكائنات احلية متكنها من العيش يف بيئتها بشكل أفضل مثل( تغري اللون ,وكثافة الفراء ) وتوضيح
األسباب

17

التمثيل خلصائص سلوكية حمددة لدى الكائنات احلية متكنها من العيش يف بيئتها بشكل أفضل مثل( أوقات احلركة ) وتوضيح األسباب .

18

وصف االستجابة اجلسدية لدى الكائنات احلية للظروف اخلارجية (احلرارة ,الربودة ,مواجهة املخاطر),ولألنشطة كالتمارين.

د -األنظمة البيئية :
19

سبب حاجة النبات للشمس .

21

حاجة النباتات واحليوانات للغذاء .

21
22

شرح العالقات داخل جمموعة مشرتكة مثل(غابة ,حبرية,صحراء)اعتماداً على سالسل غذائية بسيطة.
عرض ممارسة اجيابية لسلوك اإلنسان حنو البيئة.

23

عرض ممارسة سلبية لسلوك اإلنسان حنو البيئة.

24

تقدمي وصف عام ,وأمثلة عن تأثري التلوث على الكائنات احلية.

25

تقدمي وصف عام ,وأمثلة عن تأثري التلوث على البيئة.

26

بيان طرق ملنع التلوث ,أو التقليل منه.
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هـ -صحة اإلنسان :
27

حتديد طرق انتقال األمراض املعدية .

28

توضيح عالمات الصحة واملرض

29

إيضاح طرق الوقاية والعالج من األمراض.

31

طرق احملافظة على الصحة مثل( موازنة األكل ,وممارسة الرياضة)

31

حتديد مصادر الغذاء الصحي.
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 -2متطلبات علم الفيزياء وتشمل:
أ -تصنيف المادة وخصائصها :
32

تسمية حالة املادة الثالث.

33

املقارنة بني حاالت املادة الثالث.

34

قابلية املادة للتحول من حالة ألخرى بواسطة التسخني والتربيد.

35

وصف عملية االنصهار .

36

وصف عملية التجمد.

37

وصف عملية التسخني.

38

وصف عملية التبخر.

39

وصف عملية التكثف.

41

املقارنة بني املواد اعتمادا على خصائصها الفيزيائية مثل(الوزن ,الكتلة ,احلجم,اجلاذبية املغناطيسية).

41

حتديد خصائص املعادن.

42

ربط خصائص املعادن باستخداماهتا.

43

حتديد خواص املاء .

44

استعماالت املاء يف حالته الثالث (حملول مربد,مذيب ,مصدر للحرارة).

45

وصف مناذج للمخاليط.

46

توضيح كيفية فصل مكونات املخلوط.

47

تقدمي أمثلة ملواد تذوب باملاء .

48

تقدمي أمثلة ملواد التذوب باملاء.

49

شرح طرق لتسريع ذوبان املواد باملاء.

51

شرح طرق لزيادة كمية املادة املذابة باملاء.

51

حتديد تغريات واضحة للمادة اليت تؤدي إىل فقد خصائصها األصلية ,وحتوهلا إىل مواد جديدة

ب -مصادر الطاقة وتأثيراتها :
52

مصادر الطاقة الشائعة.

53

وصف استعماالت الطاقة.

54

انتقال احلرارة من األجسام الساخنة إىل الباردة.

55

ذكر أمثلة ملواد موصلة للطاقة.

56

حتديد مصادر الطاقة الضوئية املألوفة.

57

الربط بني مظاهر طبيعية مألوفة بوجود الضوء (االنعكاس ,قوس قزح).

58

الربط بني مظاهر طبيعية مألوفة بغياب الضوء (الظل).

59

حتديد تركيب الدائرة الكهربائية املكتملة باستخدام (بطاريات ,ملبات ,أسالك كهربائية ,مكونات شائعة أخرى)
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61

حتديد مواد موصلة للتيار الكهربائي.

61

يتكون املغناطيس من قطبني(سالب,وموجب)

62

األقطاب املتشاهبة تتنافر واملتضادة تتجاذب.

63

املغناطيس يستخدم جلذب مواد أخرى.

ج -القوى والحركة :
64

أنواع القوى احملركة لألجسام( قوة اجلاذبية ,قوة الشد ,قوة الدفع).

65

املقارنة بني تأثري القوة الكبرية ,والقوة الصغرية على جسم معني.

66

وصف كيف يتم تقدير الوزن النسيب لألجسام باستخدام امليزان.
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 -3متطلبات علم األرض وتشمل:
أ -تركيب األرض وخصائصها الطبيعية ومواردها:
 67مكونات سطح األرض (الصخور,املعادن ,الرتبة).
 68يكون املاء الغالبية الكربى من سطح األرض.
69

للماء عدة أنواع ,توجد يف أماكن خمتلفة

 71تقدمي أدلة على وجود اهلواء.
 71احتواء اهلواء على ماء كما يف (الغيوم,قطرات الندى,تبخر البحريات).
 72وصف تضاريس األرض(جبال,سهول,اهنار ,صحاري)
 73ربط تضاريس األرض باستخدامات اإلنسان مثل(الفالحة,الري ,تنمية األرض).
 74احتواء األرض على موارد تستخدم يف احلياة اليومية(املاء,الرتبة,األخشاب,املعادن).
 75كيفية استخدام موارد األرض حبكمة.
ب -تاريخ الكرة األرضية وعملياتها ودوراتها :
 76وصف حركة املياه على سطح األرض (اجلريان يف األهنار,أو اجلداول من اجلبال للمحيطات والبحار).
 77ربط تكون السحب ,واملطر ,أو الثلج بتغري حالة املادة.
 78وصف التغريات اليومية ,والفصلية يف الطقس من حيث درجة احلرارة ,وحالة الغيوم والرياح.
 79تتكون األحافري من بقايا حيوانات ونباتات عاشت على األرض منذ زمن طويل.
 81توجد األحافري داخل الصخور.
 81ربط وجود األحافري بالتغريات اليت طرأت على سطح األرض عرب الزمن .
ج -األرض في النظام الشمسي:
 82وصف اجملموعة الشمسية بصفتها جمموعة من الكواكب( مبا فيها األرض) وكلها تدور حول الشمس.
 83يدور القمر حول األرض .
 84يبدو القمر خمتلفاً يف مراحل خمتلفة من الشهر.

 85أن الشمس هي مصدر احلرارة بالنسبة للمجموعة الشمسية.
 86أن الشمس هي مصدر الضوء بالنسبة للمجموعة الشمسية.
 87ربط النمط اليومي املشاهد على األرض بدوراهنا حول حمورها وعالقتها بالشمس (مثل(تعاقب الليل والنهار ,تكون
الظل).
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-1متطلبات مجال المعرفة في المحتوى وتشمل :
أ -االسترجاع(التذكر) واإلدراك:
1

يوضح احلقائق العلمية ,والعالقات والعمليات ,واملفاهيم جبمل دقيقة.

2

حيدد خصائص بعض الكائنات احلية.

3

حيدد خصائص بعض املواد .

4

حيدد خصائص بعض العمليات .

ب -التعريف اإلجرائي:
5

يقدم تعاريف علمية.

6

يستخدم املصطلحات العلمية يف السياقات املناسبة.

7

يستخدم الرموز يف السياقات املناسبة.

8

يستخدم االختصارات العلمية يف السياقات املناسبة.

9

يستخدم الوحدات وسالمل القياس يف السياقات املناسبة

ج -الوصف :
11

يصف الكائنات احلية مبا يساعد على معرفة اخلصائص,والرتكيب ,والوظائف ,والعالقات.

11

يصف املواد الفيزيائية مبا يساعد على معرفة اخلصائص,والرتكيب ,والوظائف ,والعالقات.

12

يصف العمليات العلمية مبا يساعد على معرفة اخلصائص,والرتكيب ,والوظائف ,والعالقات.

د -التوضيح باألمثلة :
 13يوضح عبارات احلقائق باألمثلة املالئمة.
 14يوضح عبارات املفاهيم باألمثلة املالئمة.
هـ -استخدام األدوات واإلجراءات:
 15يعرض املعرفة حول استخدام األجهزة العلمية .
 16يعرض املعرفة حول إجراءات التجهيز.
 17يعرض املعرفة حول استخدام األدوات
 18يعرض املعرفة حول استخدام أجهزة القياس ,وسالمل القياس.
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 -2متطلبات مجال التطبيق في المحتوى وتشمل :
أ -المقارنة والتصنيف:
 19يصف الشبه واالختالف بني جمموعات من الكائنات احلية.
 21يصف الشبه واالختالف بني جمموعات من املواد.
 21يصف الشبه واالختالف بني جمموعات من العمليات.
 22مييز,ويصنف ,ويرتب الكائنات احلية معتمداً على خصائصها.
 23مييز,ويصنف ويرتب املواد معتمداً على خصائصها.

 24مييز ,ويصنف ,ويرتب العمليات معتمداً على خصائصها.

ب -استخدام النماذج:

 25يس تتتخدم رس تتوم بياني تتة ملي تتربهن للمف تتاهيم العلمي تتة ,وللرتكي تتب ,والعالق تتات,واإلج تراءات,واألنظم تتة,ولل تتدورات البيولوجي تتة
والفيزيائية
 26يستخدم مناذجم ليربهن للمفاهيم العلمية ,وللرتكيب ,والعالقات,واإلجراءات,واألنظمة,وللدورات البيولوجية والفيزيائية
 27يس تتتخدم خمطط تتاتم لي تتربهن للمفت تتاهيم العلمي تتة ,وللرتكي تتب ,والعالق تتات,واإلج ت تراءات,واألنظم تتة,ولل تتدورات البيولوجيت تتة
والفيزيائية
ج -الربط بين األفكار واألشياء :
28

ي تربط بتتني معرفتتة مفهتتوم بيولتتوجي أو فيزيتتائي ,وبتتني اخل تواص املرئيتتة ,أو املستتتنتجة ,أو ستتلوك ,أو استتتعمال أغ تراض أو
كائنات حية ومواد.

د -تفسير المعلومات :
 29يفسر معلومات مكتوبة على ضوء مفهوم علمي أو مبدأ علمي.
 31يفسر معلومات جدوليه على ضوء مفهوم علمي أو مبدأ علمي.
 31يفسر معلومات بيانية على ضوء مفهوم علمي أو مبدأ علمي.
هـ -إيجاد الحلول :
 32يستخدم عالقات علمية أو معادالت علمية للتوصل إىل حل كمي أو نوعي يتضمن التطبيق املباشر للمفهوم العلمي.
و -التفسير:
 33يعطي تفسرياً للظواهر الطبيعية.

 34يشرح املصطلح ,أو املبدأ ,أو القانون ,أو النظرية العلمية اليت ترتكز عليها الظواهر الطبيعية
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 -3متطلبات مجال التحليل واالستدالل في المحتوى وتشمل :
أ -التحليل :
 35حيلل املشكلة مإلظهار العالقات ,واملفاهيم وخطوات حل املشكلة.
 36يساعد على تطوير اسرتاتيجيات حل املشكالت.
 37يساعد على شرح اسرتاتيجيات حل املشكالت.
ب -التكامل والتركيب:
 38يقدم احللول للمشكالت اليت هبا متغريات متعددة.
 39يربط بني عدة مفاهيم من جماالت علمية خمتلفة.
 41يظهر مفاهيم ,وموضوعات مشرتكة عرب فروع العلوم.
 41يكامل بني املفاهيم ,واإلجراءات الرياضية ,وحل املشكالت العلمية.
ج -فرض الفرضيات العلمية /التنبؤ العلمي:
 42يستتاعد علتتى ال تربط بتتني املعرفتتة باملفتتاهيم العلميتتة ,واملعلومتتات املكتستتبة بالتجربتتة واملشتتاهدة لتكتتوين أستتئلة ميكتتن اإلجابتتة
عليها من خالل البحث .
 43يكون فروضاً ميكن اختبارها من خالل املالحظة ,أو حتليل معلومات علمية وفهم للمفاهيم.

 44يعتمد على األدلة العلمية  ,واملفاهيم العلمية للتنبؤ بالتأثريات اليت قد تنتج عن تغري الظروف البيولوجية .
 45يعتمد على األدلة العلمية واملفاهيم العلمية للتنبؤ بالتأثريات اليت قد تنتج عن تغري الظروف الفيزيائية.
د -التصميم والتخطيط :
 46يساعد على تصميم ,وختطيط حبث إلجابة أسئلة علمية.
 47يساعد على تصميم ,وختطيط حبث الختبار الفروض.
 48يصف ميزات التحقيقتات ,والبحتوث العلميتة جيتدة التصتميم متن حيتث املتغتريات التيت ختضتع للقيتاس ,وعالقتات الستبب
بالنتيجة.
 49يبني كيفية اختاذ قرارات بشأن القياسات ,واإلجراءات املستعملة يف إجراء التحقق من الفروض ,والبحوث.
هـ -االستخالص واالستنتاج من خالل المواقف العلمية:
 51يساعد على اكتشاف أمناط من خالل اجتاه البيانات.
 51يساعد احملتوى على وصف ,أو تلخيص اجتاهات .
 52يساعد احملتوى حذف بعض املعلومات ,أو توسيعها.
 53يؤكد على االستدالل الصحيح باالعتماد على الدليل ,واإلملام باملفاهيم العلمية
 54يركز على التوصل إىل استنتاجات مالئمة تتناول أسئلة ,وفروضاً.
 55يركز على التوصل إىل استنتاجات مالئمة تكشف فهماً باملسبب والنتيجة.
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و -التعميم :
 56يساعد على استخالص استنتاجات عامة تتجاوز الشروط التجريبية أو املعطيات.
 57يتيح الفرصة لتطبيق النتائج على حاالت جديدة.
 58حيدد املعادالت العامة للتعبري عن عالقات فيزيائية.
ز -التقييم :
 59يوازن بني السلبيات ,واالجيابيات الختاذ قرارات حول إجراءات بديلة ,ومواد ,ومصادر جديدة .
 61يأخذ يف االعتبار العوامل العلمية لتقومي تأثريها على األنظمة البيولوجية والفيزيائية.
 61يأخذ يف االعتبار العوامل االجتماعية لتقومي تأثريها على األنظمة البيولوجية والفيزيائية.
 62يقوم التفسريات البديلة ,واسرتاتيجيات حل املشكالت.
 63يتيح عملية تقومي نتائج التحقيقات العلمية من حيث كفاية البيانات ملدعم االستنتاجات.
ح-التبرير :
 64يستخدم األدلة ,والرباهني ,واملفاهيم العلمية لتربير التفسريات العلمية ,وحل املشكالت.
 65يركز على احلجج لدعم معقولية حلول املشكالت ,واستنتاجات التحقيقات والتفسريات العلمية.
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أ -تكوين أسئلة وفروض في المحتوى ويشمل:
1

يساعد على تكوين أسئلة ميكن اإلجابة عليها باملشاهدة.

2

يساعد على تكوين أسئلة ميكن اإلجابة عليها باالعتماد على املعلومات املكتسبة من العامل اخلارجي .

ب -تصميم البحث في المحتوى ويشمل:
3

يساعد على وصف حبث باالعتماد على مشاهدات منهجية ,وقياسات تستخدم فيها أدوات وإجراءات بسيطة.

4

يساعد على إجراء حبث باالعتماد على مشاهدات منهجية وقياسات تستخدم فيها أدوات وإجراءات بسيطة.

ج -تمثيل البيانات في المحتوى ويشمل:
5

يتيح اجملالم لعرض النتائج على شكل رسوم توضيحية .

6

يتيح اجملال ملعرض النتائج على شكل جداول.

7

يتيح اجملال ملعرض النتائج بصورة أشكال بسيطة.

8

يساعد على تشخيص عالقات بسيطة بني عناصر املوضوع.

د -تحليل وتفسير البيانات في المحتوى ويشمل :
9

يقدم نتائج البحث بصورة مقتضبة.

هـ -االستنتاج والتفسير في المحتوى ويشمل:
 11يساعد على كتابة االستنتاجات اليت يتم التوصل إليها على شكل إجابة عن سؤال.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
وبعد :

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

أفيدكم حفظكم اهلل بأنني أقوم بإعداد دراسة تكميلية للحصول على درجة الددكوورا مد كليدة الويبيدة بعةمأدة أم ال دي
ب سم المنةهج وطيق الودريس بأنوان" ت ويم محوو م يرات الألوم المطورة بةلميحلة االبودائية في المملكة الأيبية السأودية

في ضوء موطلبةت دراسة الووجهةت الدولية للييةضيةت والألوم) "(TIMSS,2011وتهدف هذ الدراسة إلى:

 1إ-ع ددداد قةئم ددة بموطلب ددةت دراس ددة الووجه ددةت الدولي ددة للييةض دديةت والأل ددوم) (TIMSSالو ددي ينبم ددي مياعةته ددة ف ددي
موضوعةت كوب الألوم المطورة بةلميحلة االبودائية في المملكة الأيبية السأودية .
- 2مأيفددة مددد ميا عددةة كوددب الألددوم المطددورة بةلميحلددة االبودائيددة فددي المملكددة الأيبيددة السددأودية لموضددوعةت الألددوم
(عل د د ددم ا حي د د ددةء,وعل د د ددم الفي ي د د ددةء,وعلد د د دم ا رض)وف د د د دةب لموطلب د د ددةت دراس د د ددة الووجه د د ددةت الدولي د د ددة للييةض د د دديةت
والألوم).(TIMSS
- 3إعداد قةئمة بموطلبةت دراسدة الووجهدةت الدوليدة للييةضديةت والألدوم) (TIMSSالودي ينبمدي مياعةتهدة فدي معدةل
الأمليةت المأيفية(المأيفة ,والوطبيق,والوحليل واالسودالل) بكوب الألوم المطورة بةلميحلة االبودائية في المملكة
الأيبية السأودية .
- 4مأيفددة مددد مياعددةة كوددب الألددوم المطددورة بةلميحلددة االبودائيددة فددي المملكددة الأيبيددة السددأودية لمعددةل الأمليددةت
المأيفيد ددة (المأيفد ددة ,الوطبيد ددق,والوحليد ددل واالسد ددودالل)وف د دةب لموطلبد ددةت دراسد ددة الووجهد ددةت الدوليد ددة للييةضد دديةت
والألوم).(TIMSS
- 5إعداد قةئمة بموطلبةت دراسة الووجهةت الدولية للييةضيةت والألدوم) (TIMSSالودي ينبمدي مياعةتهدة فدي معدةل
االسو صةء الألمي بكوب الألوم المطورة بةلميحلة االبودائية في المملكة الأيبية السأودية .
6

 مأيف ددة م ددد مياع ددةة كو ددب الأل ددوم المط ددورة بةلميحل ددة االبودائي ددة ف ددي المملك ددة الأيبي ددة الس ددأودية لمع ددةلاالسو صةء الألمي وف ةب لموطلبةت دراسة الووجهةت الدولية للييةضيةت والألوم).(TIMSS

وتوطلب هذ الدراسة إعداد بطةقة تحليل محوو توضم قةئمة بموطلبةت دراسة الووجهةت الدولية للييةضيةت
والألوم ) (TIMSSم واقع اإلطةر النظيي لهذ الدراسة,والوي يعب توافيهة في محوو م يرات الألوم بةلميحلة االبودائية
في المملكة الأيبية السأودية ,ونظياب لمة تملكونه م خبية واسأة في هذا المعةل وفي مهةرات البحث الألمي فأني اتشيف
بةخويةركم محكمةب لهذ ا داة شكالب ومضمونةب ,واالسويشةد بيأي سأةدتكم ومة تيونه م مالحظةت للوصول بهذ ا داة
إلى أعال درجةت اإلت ةن بأذن اهلل ,فمشةركوكم في الحكم على هذ ا داة أمي له بةلغ ا همية وا ثي في نوةئج الدراسة.

شةكياب وم دراب لكم سلفةب كييم اهومةمكم القوطةع ج ء م وقوكم الثمي لوحكيم ا داة ,,,,,,أثةبكم اهلل

البةحث
- 566 -

أولا :معلومات عامة :

 - 1االسم ............................................................................-:
-2العهة الوي تأمل بهة................................................................-:
 -3الوخصص.........................................................................-:
 -4الدرجة الألمية-:


أسوةذ



أسوةذ مشةرك



أسوةذ مسةعد



مةجسويي



بكةلوريوس



أخي ( حدد )………………………… :
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ثةنيةب:محةور بطةقة تحليل المحوو :

بطةقة تحليل محوو كوب علوم الصف ا ول والثةني والثةلث واليابع االبودائي وف ة لموطلبةت دراسة
الووجهةت الدولية للييةضيةت والألوم ()TIMSS
أوالب /معةل موضوعةت الألوم(علم ا حيةء,علم الفي يةء ,علم ا رض)

موطلبةت دراسة الووجهةت

م

الدولية للييةضيةت والألوم
( )TIMSSاليئيسية والفيعية

الصف

مالحظةت المحكم

درجة الووفي
مووفي غيي

منةسبة

مووفي

-1موطلبةت علم ا حيةء وتشمل :
أ -خصائص الكائنات الحية وعملياتها الحيوية
كمايلي:
1

وصف الفيوق بي الكةئنةت الحية وغيي الحية.

2

تحديد الخصةئص المشويكة بي الكةئنةت الحية .

3

الم ةرنة بي معموعة م الكةئنةت الحية تيكيبةب
مثل( الحشيات ,والطيور ,الثدييةت,والنبةتةت )مع

4

الم ةرنة بي معموعة م الكةئنةت الحية سلوكية

الومثيل.

مثل( الحشيات ,والطيور ,الثدييةت,والنبةتةت )مع
الومثيل
5

تحديد أهم أعضةء جسم اإلنسةن.

6

المالئمة بي تيكيب ووظيفة أجه ة جسم بأض

7

المالئمة بي تياكيب ,ووظةئف أجه ة النبةتةت مثل(

الحيوانةت مثل( المأدة لهضم الطأةم).
العذور الموصةص المةء).

ب -دورات الحياة والتكاثر والوراثة كمايلي:

8

توبع المياحل اليئيسية لدورة حيةة النبةت .

9

توبع المياحل اليئيسية لدورة حيةة الحيوان.

11

م ةرنة دورات الحيةة لنبةتةت مألوفة .

11

م ةرنة دورات الحيةة لحيوانةت مألوفة.

12

تكةثي النبةتةت مع أبنةء جنسهة لونوج نسل

13

تكةثي الحيوانةت مع أبنةء جنسهة لونوج نسل مشةبه

14

م نفس النوع
لوالديهة.

وصف عالقةت بسيطة بي الوكةثي والب ةء مثل(النبوة
تنوج بذور كثيية).
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غيي
منةسبة

الوأديل الم ويح

ج -التفاعل مع البيئة المحيطة:
15

اليبط بي شكل الكةئنةت الحية وبيئوهة.

16

الومثيل لخصةئص جسمية محددة لد الكةئنةت
الحية تمكنهة م الأيش في بيئوهة بشكل أفضل

مثل( تميي اللون ,وكثةفة الفياء ) وتوضيح ا سبةب
17

الومثيل لخصةئص سلوكية محددة لد

الكةئنةت

الحية تمكنهة م الأيش في بيئوهة بشكل أفضل
مثل( أوقةت الحيكة ) وتوضيح ا سبةب .
18

وصف االسوعةبة العسدية لد الكةئنةت الحية

للظيوف الخةرجية (الحيارة ,البيودة ,مواجهة
المخةطي),ولألنشطة كةلومةري .

د -األنظمة البيئية كمايلي:
19

سبب حةجة النبةت للشمس .

21

حةجة النبةتةت والحيوانةت للمذاء .

21

شيح الأالقةت داخل معموعة مشويكة مثل(غةبة
,بحيية,صحياء)اعومةداب على سالسل غذائية
بسيطة.

22

عيض ممةرسة ايعةبية لسلوك اإلنسةن نحو البيئة.

23

عيض ممةرسة سلبية لسلوك اإلنسةن نحو البيئة.

24

ت ديم وصف عةم ,وأمثلة ع تأثيي الولوث على
الكةئنةت الحية.

25

ت ديم وصف عةم ,وأمثلة ع تأثيي الولوث على

26

بيةن طيق لمنع الولوث ,أو الو ليل منه.

البيئة.

هـ -صحة اإلنسان كمايلي:
27

تحديد طيق انو ةل ا مياض المأدية .

28

توضيح عالمةت الصحة والميض

29

إيضةح طيق الوقةية والأالج م ا مياض.

31

طيق المحةفظة على الصحة مثل( موازنة ا كل
,وممةرسة الييةضة)

31

تحديد مصةدر المذاء الصحي.
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الصف
درجة الووفي
مووفي

غيي
مووفي

 -2موطلبةت علم الفي يةء وتشمل:
أ -تصنيف المادة وخصائصها كمايلي:
32

تسمية حةلة المةدة الثالث.

33

الم ةرنة بي حةالت المةدة الثالث.

34

حةلة

قةبلية المةدة للوحول م

خي

بواسطة

الوسخي والوبييد.
35

وصف عملية االنصهةر .

36

وصف عملية الوعمد.

37

وصف عملية الوسخي .

38

وصف عملية الوبخي.

39

وصف عملية الوكثف.

41

الم ةرنة بي المواد اعومةدا على خصةئصهة الفي يةئية

41

تحديد خصةئص المأةدن.

42

ربط خصةئص المأةدن بةسوخدامةتهة.

43

تحديد خواص المةء .

44

اسوأمةالت المةء في حةلوه الثالث (محلول

45

وصف نمةذج للمخةليط.

46

توضيح كيفية فصل مكونةت المخلوط.

47

ت ديم أمثلة لمواد تذوب بةلمةء .

48

ت ديم أمثلة لمواد التذوب بةلمةء.

49

شيح طيق لوسييع ذوبةن المواد بةلمةء.

51

شيح طيق ل يةدة كمية المةدة المذابة بةلمةء.

51

تحديد تمييات واضحة للمةدة الوي تؤدي إلى ف د

مالحظةت المحكم

مثل(الوزن ,الكولة ,الحعم,العةذبية الممنةطيسية).

مبيد,مذيب ,مصدر للحيارة).

خصةئصهة ا صلية ,وتحولهة إلى مواد جديدة
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منةسبة

الوأديل الم ويح

ب -مصادر الطاقة وتأثيراتهاكمايلي:
52

مصةدر الطةقة الشةئأة.

53

وصف اسوأمةالت الطةقة.

54

انو ةل الحيارة م ا جسةم السةخنة إلى البةردة.

55

ذكي أمثلة لمواد موصلة للطةقة.

56

تحديد مصةدر الطةقة الضوئية المألوفة.
مظةهي طبيأية مألوفة بوجود الضوء

57

اليبط بي

58

اليبط بي مظةهي طبيأية مألوفة بميةب الضوء (الظل).

59

تحديد تيكيب الدائية الكهيبةئية المكوملة بةسوخدام

(االنأكةس ,قوس ق ح).

(بطةريةت ,لمبةت ,أسالك كهيبةئية ,مكونةت شةئأة
أخي )
61

تحديد مواد موصلة للويةر الكهيبةئي.

61

يوكون الممنةطيس م قطبي (سةلب,وموجب)

62

ا قطةب الموشةبهة تونةفي والموضةدة توعةذب.

63

الممنةطيس يسوخدم لعذب مواد أخي .

ج -القوى والحركة كمايلي:
64

أنواع ال و المحيكة لألجسةم( قوة العةذبية ,قوة
الشد ,قوة الدفع).

65

الم ةرنة بي تأثيي ال وة الكبيية ,وال وة الصميية على
جسم مأي .

66

وصف كيف يوم ت ديي الوزن النسبي لألجسةم

بةسوخدام المي ان.
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موطلبةت دراسة الووجهةت الدولية
للييةضيةت والألوم ()TIMSS
اليئيسية والفيعية

الصف ا ول
درجة الووفي
مووفي غيي
مووفي

 -3موطلبةت علم ا رض وتشمل:
أ -تركيب األرض وخصائصها الطبيعية
ومواردها كمايلي:
67

مكونةت سطح ا رض (الصخور,المأةدن ,الويبة).

68

يكون المةء المةلبية الكبي م سطح ا رض.

69

للمةء عدة أنواع ,توجد في أمةك مخولفة

71

ت ديم أدلة على وجود الهواء.

71

احوواء الهواء على مةء كمة في (الميوم,قطيات
الند ,تبخي البحييات).

72

وصف تضةريس ا رض(جبةل,سهول,انهةر ,صحةري)

73

رب د د د د د ددط تض د د د د د ددةريس ا رض بةس د د د د د ددوخدامةت اإلنس د د د د د ددةن

74

احوواء ا رض على موارد تسوخدم في الحيةة

مثل(الفالحة,اليي ,تنمية ا رض).

اليومية(المةء,الويبة,ا خشةب,المأةدن).
75

كيفية اسوخدام موارد ا رض بحكمة.

ب -تاريخ الكرة األرضية وعملياتها ودوراتها
كمايلي:
76

وصف حيكة المية على سطح ا رض (العييةن في
ا نهةر,أو العداول م العبةل للمحيطةت والبحةر).

77

ربط تكون السحب ,والمطي ,أو الثلج بوميي حةلة المةدة.

78

وصف الومييات اليومية ,والفصلية في الط س م حيث
درجة الحيارة ,وحةلة الميوم والييةح.

79

توكون ا حةفيي م ب ةية حيوانةت ونبةتةت عةشت على

81

توجد ا حةفيي داخل الصخور.

81

ربط وجود ا حةفيي بةلومييات الوي طيأت على سطح

ا رض منذ زم طويل.

ا رض عبي ال م .

ج -األرض في النظام الشمسي كمايلي:
82

وصف المعموعة الشمسية بصفوهة معموعة م
الكواكب( بمة فيهة ا رض) وكلهة تدور حول الشمس.

83

مالحظةت المحكم

يدور ال مي حول ا رض .
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غيي
منةسبة

منةسبة

الوأديل الم ويح

84
85

يبدو ال مي مخولفةب في مياحل مخولفة م الشهي.
أن الشمس هي مصدر الحيارة

بةلنسبة للمعموعة

الشمسية.
86

أن الشمس هي مصدر الضوء بةلنسبة للمعموعة
الشمسية.

87

ربط النمط اليومي المشةهد على ا رض بدورانهة حول
محورهة وعالقوهة بةلشمس (مثل(تأةقب الليل والنهةر,

تكون الظل).

مالحظةت أخي :
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

................................................................................ ....
....................................................................................
....................................................................................

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

....................................................................................
..................................................................................
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ثةنيةب /معةل الأمليةت المأيفية(المأيفة ,الوطبيق,الوحليل واالسودالل)

م

الصف

موطلبةت دراسة الووجهةت الدولية
للييةضيةت والألوم ( )TIMSSاليئيسية
والفيعية

درجة الووفي
كبيية

مووسطة

-1موطلبةت معةل المأيفة وتشمل :
أ -السترجاع(التذكر) واإلدراك كمايلي:
1

يوضح الح ةئق الألمية ,والأالقةت والأمليةت ,والمفةهيم بعمل
دقي ة.

2

يحدد خصةئص بأض الكةئنةت الحية.

3

يحدد خصةئص بأض المواد .

4

يحدد خصةئص بأض الأمليةت .

ب -التعريف اإلجرائي كمايلي:
5

ي دم تأةريف علمية.

6

يسوخدم المصطلحةت الألمية في السيةقةت المنةسبة.

7

يسوخدم اليموز في السيةقةت المنةسبة.

8

يسوخدم االخوصةرات الألمية في السيةقةت المنةسبة.

9

يسوخدم الوحدات وساللم ال يةس في السيةقةت المنةسبة

ج -الوصف كمايلي :
11

يصدف الكةئندةت الحيددة بمدة يسددةعد علدى مأيفددة الخصدةئص,والويكيددب
,والوظةئف ,والأالقةت.

11

يصدف المدواد الفي يةئيدة بمدة يسدةعد علدى مأيفدة الخصدةئص,والويكيدب

12

يصف الأمليةت الألمية بمة يسةعد على مأيفدة الخصدةئص,والويكيدب

,والوظةئف ,والأالقةت.
والأالقةت.

د -التوضيح باألمثلة كمايلي:
13

يوضح عبةرات الح ةئق بة مثلة المالئمة.

14

يوضح عبةرات المفةهيم بة مثلة المالئمة.

مالحظةت المحكم
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منأدمة

منةسبة

غيي

منةسبة

الوأديل الم ويح

هـ -استخدام األدوات واإلجراءات كمايلي:
15

يأيض المأيفة حول اسوخدام ا جه ة الألمية .

16

يأيض المأيفة حول إجياءات الوعهي .

17

يأيض المأيفة حول اسوخدام ا دوات

18

يأيض المأيفة حول اسوخدام أجه ة ال يةس ,وساللم ال يةس.
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م

الصف

موطلبةت دراسة الووجهةت الدولية
للييةضيةت والألوم ()TIMSS

درجة الووفي
كبيية

مووسطة

اليئيسية والفيعية
أ -المقارنة والتصنيف كمايلي:
يصف الشبه واالخوالف بي معموعةت م الكةئنةت
الحية.
21

يصف الشبه واالخوالف بي معموعةت م المواد.

21

يصف الشبه واالخوالف بي معموعةت م الأمليةت.

22

يمي ,ويصنف ,وييتب الكةئنةت الحية مأومداب على
خصةئصهة.

23

يمي ,ويصنف وييتب المواد مأومداب على خصةئصهة.

24

يمي ,ويصنف ,وييتب الأمليةت مأومداب على
خصةئصهة.

ب -استخدام النماذج كمايلي:
25

يس د ددوخدم رس د ددوم بيةني د ددة لليب د دديه للمف د ددةهيم الألمي د ددة
 ,وللويكي د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددب
,والأالقد د د د ددةت,واإلج د د د د دياءات,وا نظمد د د د ددة,وللد د د د دددورات
البيولوجية والفي يةئية

26

يسددوخدم نمددةذجل ليبدديه للمفددةهيم الألميددة ,وللويكيددب
,والأالقد د د د ددةت,واإلج د د د د دياءات,وا نظمد د د د ددة,وللد د د د دددورات
البيولوجية والفي يةئية

27

يس د د ددوخدم مخطط د د ددةتل ليب د د دديه للمف د د ددةهيم الألمي د د ددة
 ,وللويكي د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددب
,والأالقد د د د ددةت,واإلج د د د د دياءات,وا نظمد د د د ددة,وللد د د د دددورات
البيولوجية والفي يةئية

ج -الربط بين األفكار واألشياء كمايلي :
28

يد ديبط ب ددي مأيف ددة مفه ددوم بيول ددوجي أو في ي ددةئي ,وب ددي
الخد د د ددواص الميئي د د د ددة ,أو المس د د د ددونوعة ,أو س د د د ددلوك ,أو
اسوأمةل أغياض أو كةئنةت حية ومواد.

د -تفسير المعلومات كمايلي:
29

يفس ددي مألوم ددةت مكووب ددة عل ددى ض ددوء مفه ددوم علم ددي أو
مبدأ علمي.

31

يفس ددي مألوم ددةت جدولي دده عل ددى ض ددوء مفه ددوم علم ددي أو

31

يفسي مألومةت بيةنية على ضوء مفهوم اومبدأ علمي .

منأدمة

منةسبة

غيي
منةسبة

 -2موطلبةت معةل الوطبيق وتشمل :
19

مالحظةت المحكم

مبدأ علمي.
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هـ -إيجاد الحلول كمايلي:
32

يسددوخدم عالقددةت علميددة أو مأددةدالت علميددة

للووصد ددل إلد ددى حد ددل كمد ددي أو ند ددوعي يوضد ددم

الوطبيق المبةشي للمفهوم الألمي.
و -التفسير كمايلي:
33

يأطي تفسيياب للظواهي الطبيأية.

34

يشدديح المصددطلح ,أو المبدددأ ,أو ال ددةنون ,أو
النظيي ددة الألمي ددة الو ددي تيتكد د عليه ددة الظ ددواهي

الطبيأية
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م

الصف

موطلبةت دراسة الووجهةت الدولية
للييةضيةت والألوم ( )TIMSSاليئيسية

درجة الووفي
كبيية

مووسطة

والفيعية
وتشمل :
أ -التحليل كمايلي:
يحلل المشكلة لإلظهةر الأالقةت ,والمفةهيم وخطوات حل
المشكلة.
36

يسةعد على تطويي اسوياتيعيةت حل المشكالت.

37

يسةعد على شيح اسوياتيعيةت حل المشكالت.

ب -التكامل والتركيب كمايلي:
38

ي دم الحلول للمشكالت الوي بهة مومييات موأددة.

39

ييبط بي عدة مفةهيم م معةالت علمية مخولفة.

41

يظهي مفةهيم ,وموضوعةت مشويكة عبي فيوع الألوم.

41

يكةمل بي المفةهيم ,واإلجياءات الييةضية ,وحل المشكالت الألمية.

ج -فرض الفرضيات العلمية /التنبؤ العلمي كمايلي:
42

يسةعد على اليبط بي المأيفة بةلمفةهيم الألمية ,والمألومةت
المكوسبة بةلوعيبة والمشةهدة لوكوي أسئلة يمك اإلجةبة عليهة
م خالل البحث .

43

يكون فيوضةب يمك اخوبةرهة م خالل المالحظة ,أو تحليل
مألومةت علمية وفهم للمفةهيم.

44

يأومد على ا دلة الألمية ,والمفةهيم الألمية للونبؤ بةلوأثييات
الوي قد تنوج ع تميي الظيوف البيولوجية .

45

يأومد على ا دلة الألمية والمفةهيم الألمية للونبؤ بةلوأثييات الوي
قد تنوج ع تميي الظيوف الفي يةئية.

د -التصميم والتخطيط كمايلي:
46

يسةعد على تصميم ,وتخطيط بحث إلجةبة أسئلة علمية.

47

يسةعد على تصميم ,وتخطيط بحث الخوبةر الفيوض.

48

يصف مي ات الوح ي ةت ,والبحوث الألمية جيدة الوصميم م حيث المومييات

49

كيفية اتخةذ قيارات بشأن ال يةسةت ,واإلجياءات

الوي تخضع لل يةس ,وعالقةت السبب بةلنويعة.

يبي

منأدمة

منةسبة

غيي
منةسبة

 -3موطلبةت معةل الوحليل واالسودالل

35

مالحظةت المحكم

المسوأملة في إجياء الوح ق م الفيوض ,والبحوث.
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م

الصف

موطلبةت دراسة الووجهةت الدولية
للييةضيةت والألوم ( )TIMSSاليئيسية
والفيعية

مالحظةت المحكم

درجة الووفي
كبيية

مووسطة

منأدمة

منةسبة

غيي
منةسبة

هـ -الستخالص والستنتاج من خالل المواقف
العلمية كمايلي:
51

يسةعد على اكوشةف أنمةط م خالل اتعة البيةنةت.

51

يسةعد المحوو على وصف ,أو تلخيص اتعةهةت .

52

يسةعد المحوو حذف بأض المألومةت ,أو توسيأهة.

53

يؤكددد علددى االسددودالل الصددحيح بةالعومددةد علددى الدددليل ,واإللمددةم
بةلمفةهيم الألمية

54

ييك على الووصل إلى اسونوةجةت مالئمة تونةول أسئلة ,وفيوضةب.

55

ييك على الووصل إلى اسونوةجةت مالئمدة تكشدف فهمدةب بةلمسدبب

والنويعة.

و -التعميم كمايلي:
56

يسد ددةعد علد ددى اس د ددوخالص اسد ددونوةجةت عةم د ددة توعد ددةوز الش د دديوط
الوعييبية أو المأطيةت.

57

يويح الفيصة لوطبيق النوةئج على حةالت جديدة.

58

يحدد المأةدالت الأةمة للوأبيي ع عالقةت في يةئية.

ز -التقييم كمايلي:
59

يوازن بي السلبيةت ,وااليعةبيةت التخةذ قيارات حول إجدياءات
بديلة ,ومواد ,ومصةدر جديدة .

61

يأخددذ فددي االعوبددةر الأوامددل الألميددة لو ددويم تأثييهددة علددى ا نظمددة
البيولوجية والفي يةئية.

61

يأخذ في االعوبةر الأوامل االجومةعيدة لو دويم تأثييهدة علدى ا نظمدة

62

ي وم الوفسييات البديلة ,واسوياتيعيةت حل المشكالت.

63

يو دديح عملي ددة ت ددويم نو ددةئج الوح ي ددةت الألمي ددة مد د حي ددث كفةي ددة

البيولوجية والفي يةئية.

البيةنةت للدعم االسونوةجةت.

ح-التبرير كمايلي:
64

يسددوخدم ا دلددة ,والبدياهي ,والمفددةهيم الألميددة لوبييددي الوفسددييات
الألمية ,وحل المشكالت.

65

ييك على الحعج لدعم مأ ولية حلدول المشدكالت ,واسدونوةجةت
الوح ي ةت والوفسييات الألمية.
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مالحظةت أخي :
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

................................................................................ ....
....................................................................................
....................................................................................

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

....................................................................................
....................................................................................
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ثةلثةب /معةل االسو صةء الألمي

م

الصف

موطلبةت دراسة الووجهةت الدولية
للييةضيةت والألوم ()TIMSS

درجة الووفي
كبيية

مووسطة

اليئيسية والفيعية
1

يسةعد

على تكوي

اإلجةبة عليهة

بةلمشةهدة.
2

يسةعد

على تكوي

أسئلة يمك

اإلجةبة عليهة

بةالعومةد على المألومةت المكوسبة م الأةلم الخةرجي
.

ب -تصميم البحث ويشمل:
3

يسةعد على وصف بحث بةالعومةد على مشةهدات
منهعية ,وقيةسةت تسوخدم فيهة أدوات وإجياءات
بسيطة.

4

يسةعد على إجياء بحث بةالعومةد على مشةهدات
منهعية وقيةسةت تسوخدم فيهة أدوات وإجياءات

بسيطة.

ج -تمثيل البيانات ويشمل:
5

يويح المعةلل لأيض النوةئج على شكل رسوم توضيحية .

6

يويح المعةل للأيض النوةئج على شكل جداول.

7

يويح المعةل للأيض النوةئج بصورة أشكةل بسيطة.

8

يسةعد على تشخيص عالقةت بسيطة بي

الموضوع.

عنةصي

د -تحليل وتفسير البيانات ويشمل :
9

ي دم نوةئج البحث بصورة م وضبة.

هـ -الستنتاج والتفسير ويشمل:
11

منأدمة

منةسبة

غيي
منةسبة

أ -تكوين أسئلة وفروض ويشمل:
أسئلة يمك

مالحظةت المحكم

يسةعد على كوةبة االسونوةجةت الوي يوم الووصل إليهة

على شكل إجةبة ع سؤال.
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مالحظةت أخي :
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

................................................................................ ....
....................................................................................
....................................................................................

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
وج اكم اهلل خيي الع اء
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ملحق رقم ()6
الصورة النهائية لبطاقة حتليل احملتوى

- 382 -

دليل استخدام بطاقة حتليل احملتوى
اهلدف من عملية التحليل :
معرفة مدى مراعاة متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم)(TIMSS,2011
يف حمتوى كتب العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية .

وحدة التحليل :
وحدة التحليل املعتمده يف هذا التحليل هي وحدة املوضوع أو الفكرة ,والذي سيتم حتليل
احملتوى على أساسها مبا يشمله من معلومات ومعاني سواء كانت مباشرة أو غري مباشرة.

حمتوى التحليل:
تتناول عملية التحليل حمتوى كتب مقررات العلوم للصف األول والثاني والثالث والرابع
االبتدائي وكراس النشاط املصاحب لكل كتاب واليت تدرس خالل العام 2344/2341هـ
وعددها  8كتب طالب ,و 8كراس نشاط ,وترتكز عملية التحليل على احملتوى العلمي
الذي يدرس ,واألنشطة,واألسئلة,مع استثناء مقدمة الكتب والفصول والفهارس .

فئات التحليل الرئيسية :
وتتمثل يف متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم( (TIMSS,2011واملتعلقة
مبادة العلوم للمرحلة االبتدائية فقط وعددها ( )261متطلب موزعها يف ثالث حماور رئيسية
وفرعية كمايلي:
 احملور األول ينقسم إىل ثالث جماالت تتفرع منها عدد من املتطلبات الرئيسية
وعددها ( )22وهذه يتفرع منها ( )87متطلب فرعي.
 احملور الثاني ينقسم إىل ثالث جماالت تتفرع منها (  )21متطلب رئيسي وهذه يتفرع
منها( ) 65متطلب فرعي.
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 احملور الثالث يتفرع منه ( ) 5متطلبا ت رئيسية ,وهذه يتفرع منها (  )21متطلبات
فرعية.

فئات التحليل الفرعية :
وتتحدد يف مقياس متدرج يتضمن :
-بُعد التحقق  :ويصف مدى حتقق املتطلب ,ومبوجبه تصنف حالة التحقق إىل ثالث

2

درجات هي  :كبرية,متوسطة ,ضعيفة .
-بُعد عدم التحقق :ويصف حالة عدم حتقق املتطلب بصورة مطلقة.

1

وميكن إيضاح كيفية اختيار البعُد ,والتحقق من مدى مراعاة كل متطلب من خالل
مايلي:
أ

تكون درجة حتقق املتطلب كبرية عندما يتم تناوله بشكل صريح
(مباشر وواضح),ومستوى تناول تفصيلي ( إبراز معظم اجلوانب املتعلقة
باملتطلب).

ب

تكون درجة حتقق املتطلب متوسطة عندما يتم تناوله بشكل صريح
(مباشر وواضح),ومستوى التناول يكون موجز (إبراز بعض اجلوانب
املتعلقة باملتطلب ).

ج-

تكون درجة حتقق املتطلب ضعيفة عندما يتم تناوله بشكل ضمين

(غري مباشر وغري واضح),ومستوى التناول يكون موجز (إبراز بعض اجلوانب
املتعلقة باملتطلب ).
د -يكون احلكم على املتطلب ضمن بُعد عدم التحقق عندما خيلو احملتوى
(مادة التحليل املستهدفة ) من اإلشارة إليه مطلقاً.
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إجراءات التحليل:
اُجريت عملية التحليل حسب اخلطوات التالية:
قراءة
2

قائمة

متطلبات

دراسة

الدولية

التوجهات

للرياضيات

والعلوم) (TIMSS,2011الواردة يف بطاقة حتليل احملتوى قراءة فاحصة
ومتأنية ,لتكوين صورة واضحة عنها يف ذهن احمللل.
قراءة كتاب العلوم ,وكراس األنشطة لكل صف قراءة متأنية فاحصة
1
 ,لتكوين صورة واضحة يف ذهن احمللل عن املوضوعات واألفكار اليت
يتناوهلا .
حتديد املتطلبات اليت ترتبط باملوضوعات واألفكار الواردة يف الكتاب.
4
حتديد شكل التناول(صريح,ضمين) ,ومستوى التناول (تفصيلي
3
,موجز),باستخدام استمارة حتليل مبدئية

تسجل فيها العالمات

التكرارية لفئات التحليل.
حلكم على درجة حتقق املتطلب بوضع إشارة حتت احد البدائل
 5ا-
(كبرية,متوسطة ,ضعيفة),أو اختيار (غري متحقق)إذا كان املتطلب
غري وارد(صرحيا أو ضمنياً) يف حمتوى الكتاب.
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محاور بطاقة تحليل المحتوى:
أو ًلاً/مجالًموضوعاتًالعلوم(علمًاألحياء,علمًالفيزياءً,علمًاألرض)ً
ً
مً

ً
متطلباتًدراسةًالتوجهاتًالدوليةًللرياضياتًوالعلومً
(ً)TIMSSالرئيسيةًوالفرعيةً

الصفًًاألولً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

كبيرةً

الصفًالثانيً
درجةًالتحققً
ضعيفةً
متوسطةً

غيرً
متحققً

الصفًالثالثً
ً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

الصفًالرابعً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

-1متطلباتًعلمًاألحياءًوتشملًً:
أً-خصائصًالكائناتًالحيةًوتصنيفاتهاًوعملياتهاًاًالحيويةًًً:
1
2
3
4
5
6
7

وصف الفروق بين الكائنات الحية ,وغير الحية.
تحديد الخصائص المشتركة بين الكائنات الحية .
المقارنة بين مجموعة من الكائنات الحية تركيبا ً مثل(
الحشرات ,والطيور ,الثدييات,والنباتات )مع التمثيل.
ً
المقارنة بين مجموعة من الكائنات الحية سلوكيامثل(
الحشرات ,والطيور ,الثدييات,والنباتات )مع التمثيل
تحديد أهم أعضاء جسم اإلنسان.
المالئمة بين تركيب ووظيفة أجهزة جسم بعض
الحيوانات مثل( المعدة لهضم الطعام).
المالئمة بين تراكيب ووظائف أجهزة النباتات مثل(
الجذور المتصاص الماء).

√

√
√

√

√

√

√

√
√

√

√
√
√

√
√

√

√

√
√

√
√

√

√
√
√

√
√
√

بً-دوراتًالحياةًوالتكاثرًوالوراثةً:
8
9
11
11
12
13
14

تتبع المراحل الرئيسية لدورة حياة النبات .
تتبع المراحل الرئيسية لدورة حياة الحيوان.
مقارنة دورات الحياة لنباتات مألوفة .
مقارنة دورات الحياة لحيوانات مألوفة.
تكاثر النباتات مع أبناء جنسها لتنتج نسل من نفس النوع.
تكاثر الحيوانات مع أبناء جنسها لتنتج نسل مشابه
لوالديها.
وصف عالقات بسيطة بين التكاثر والبقاء مثل( النبتة
تنتج بذور كثيرة).

√
√
√
√
√
√
√

√
√

√
√
√
√
√
√

√

ً
ً
ً
ً
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√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√

ً
مً

ً
متطلباتًدراسةًالتوجهاتًالدوليةًللرياضياتً
والعلومً(ً)TIMSSالرئيسيةًوالفرعيةً

الصفًًاألولً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

كبيرةً

الصفًالثانيً
درجةًالتحققً
متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

الصفًالثالثً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

الصفًالرابعً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

جً-التفاعلًمعًالبيئةًالمحيطة:
15
16

17

18

الربط بين شكل الكائنات الحية وبيئتها.
التمثيل لخصائص جسمية محددة لدى الكائنات
الحية تمكنها من العيش في بيئتها بشكل أفضل مثل
( تغير اللون ,وكثافة الفراء ) وتوضيح األسباب .
التمثيل لخصائص سلوكية محددة لدى الكائنات
الحية تمكنها من العيش في بيئتها بشكل أفضل
مثل( أوقات الحركة ) وتوضيح األسباب .
وصف االستجابة الجسدية لدى الكائنات الحية
للظروف الخارجية (الحرارة ,البرودة ,مواجهة
المخاطر)ولألنشطة كالتمارين.

√
√

√
√

√

√
√

√

√
√

√

√

√
√

√

√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√

√
√

دً-األنظمةًالبيئيةً:
19
21
21

22
23
24
25
26

سبب حاجة النبات للشمس .
حاجة النباتات والحيوانات للغذاء .
شرح العالقات داخل مجموعة مشتركة مثل( غابة
,بحيرة ,صحراء)اعتماداً على سالسل غذائية
بسيطة.
عرض ممارسة ايجابية لسلوك اإلنسان نحو البيئة.
عرض ممارسة سلبية لسلوك اإلنسان نحو البيئة.
تقديم وصف عام ,وأمثلة عن تأثير التلوث على
الكائنات الحية.
تقديم وصف عام ,وأمثلة عن تأثير التلوث على
البيئة.
بيان طرق لمنع التلوث ,أو التقليل منه.

√
√
√

√

√
√

√
√

√

√

√
√

√

√

√

√

√
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√

√

غيرً
متحققً

ً
مً

ً
متطلباتًدراسةًالتوجهاتًالدوليةًللرياضياتً
كبيرةً
والعلومً(ً)TIMSSالرئيسيةًوالفرعيةً

الصفًًاألولً
درجةًالتحققً
ضعيفةً
متوسطةً

غيرً
متحققً

كبيرةً

الصفًالثانيً
درجةًالتحققً
متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

كبيرةً

الصفًالثالثً
درجةًالتحققً
ضعيفةً
متوسطةً

غيرً
متحققً

الصفًالرابعً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

هـً-صحةًاإلنسانً:
27
28
29
31
31

تحديد طرق انتقال األمراض المعدية .
توضيح عالمات الصحة والمرض
إيضاح طرق الوقاية والعالج من األمراض.
طرق المحافظة على الصحة مثل( موازنة
األكل ,وممارسة الرياضة)
تحديد مصادر الغذاء الصحي.

√

√
√
√
√

√

√

√

√
√
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√
√

√

√
√
√

√

√

√

√

ً
مً

ً
متطلباتًدراسةًالتوجهاتًالدوليةًللرياضياتً
والعلومً(ً)TIMSSالرئيسيةًوالفرعيةً

كبيرةً

الصفًًاألولً
درجةًالتحققً
ضعيفةً
متوسطةً

غيرً
متحققً

الصفًالثانيً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

الصفًالثالثً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

كبيرةً

الصفًالرابعً
درجةًالتحققً
ضعيفةً
متوسطةً

غيرً
متحققً

ً-2متطلباتًعلمًالفيزياءًوتشملً:
أً-تصنيفًالمادةًوخصائصهاًًً:
32
33
34
35
36
37
38
39
41

41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
51

تسمية حالة المادة الثالث.
المقارنة بين حاالت المادة الثالث.
قابلية المادة للتحول من حالة ألخرى بواسطة
التسخين والتبريد.
وصف عملية االنصهار .
وصف عملية التجمد.
وصف عملية التسخين.
وصف عملية التبخر.
وصف عملية التكثف.
المقارنة بين المواد اعتماداً على خصائصها
الفيزيائية مثل(الوزن ,الكتلة ,الحجم,الجاذبية
المغناطيسية).
تحديد خصائص المعادن.
ربط خصائص المعادن باستخداماتها.
تحديد خواص الماء .
استعماالت الماء في حالته الثالث (محلول
مبرد,مذيب ,مصدر للحرارة).
وصف نماذج للمخاليط.
توضيح كيفية فصل مكونات المخلوط.
تقديم أمثلة لمواد تذوب بالماء .
تقديم أمثلة لمواد التذوب بالماء
شرح طرق لتسريع ذوبان المواد بالماء.
شرح طرق لزيادة كمية المادة المذابة بالماء
تحديد تغيرات واضحة للمادة التي تؤدي إلى
فقد خصائصها األصلية ,وتحولها إلى مواد
جديدة

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

√
√
√

√

√
√

√
√
√

√
√

√

√
√

√
√
√

√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
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√
√
√
√
√
√

√
√
√

√

√
√

√

√
√

√

√
√
√

√

√
√
√

√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√

√
√
√

√

ً
مً

ً
متطلباتًدراسةًالتوجهاتًالدوليةًللرياضياتً
والعلومً(ً)TIMSSالرئيسيةًوالفرعيةً

الصفًالرابعً
الصفًالثالثً
الصفًالثانيً
الصفًًاألولً
غيرً
درجةًالتحققً
غيرً
درجةًالتحققً
غيرً
درجةًالتحققً
غيرً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً متحققً كبيرةً متوسطةً ضعيفةً متحققً كبيرةً متوسطةً ضعيفةً متحققً كبيرةً متوسطةً ضعيفةً متحققً

بً-مصادرًالطاقةًوتأثيراتهاًً:

52
53
54
55
56
57
58
59
61
61
62
63

مصادر الطاقة الشائعة.
وصف استعماالت الطاقة.
انتقال الحرارة من األجسام الساخنة إلى الباردة
ذكر أمثلة لمواد موصلة للطاقة.
تحديد مصادر الطاقة الضوئية المألوفة.
الربط بين مظاهر طبيعية مألوفة بوجود
الضوء (االنعكاس ,قوس قزح).
الربط بين مظاهر طبيعية مألوفة بغياب الضوء
(الظل).
تحديد تركيب الدائرة الكهربائية المكتملة
باستخدام (بطاريات ,لمبات ,أسالك كهربائية,
مكونات شائعة أخرى)
تحديد مواد موصلة للتيار الكهربائي.
يتكون المغناطيس من قطبين(سالب,موجب)
األقطاب المتشابهة تتنافر والمتضادة تتجاذب.
المغناطيس يستخدم لجذب مواد أخرى.

√

√
√
√
√

√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√

√

√
√

√
√

√

√

√
√
√
√

√
√
√
√

جً-القوىًوالحركةً:

64
65
66

لألجسام(

قوة

أنواع القوى المحركة
الجاذبية,قوة الشد ,قوة الدفع).
المقارنة بين تأثير القوة الكبيرة ,والقوة
الصغيرة على جسم معين.
وصف كيف يتم تقدير الوزن النسبي لألجسام
باستخدام الميزان.

√

√

√
√

√
√
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√

√

√

√

√

√

ً
مً

ً
متطلباتًدراسةًالتوجهاتًالدوليةًللرياضياتً
والعلومً(ً)TIMSSالرئيسيةًوالفرعيةً

الصفًًاألولً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

الصفًالثانيً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

الصفًالثالثً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

كبيرةً

الصفًالرابعً
درجةًالتحققً
ضعيفةً
متوسطةً

غيرً
متحققً

ً-3متطلباتًعلمًاألرضًوتشملً:
أً-تركيبًاألرضًوخصائصهاًالطبيعيةًومواردهاًً:

 ً76مكوناااااات ساااااطح األرض (الصاااااخور,المعاااااادن
,التربة).
 ً76يكون الماء الغالبية العظمى من سطح األرض.
 ً76للماء عدة أنواع ,توجد في أماكن مختلفة.
 ً67تقديم أدلة على وجود الهواء.
 ً61احتواء الهواء على ماء كما في (الغيوم,قطرات
الندى,تبخر البحيرات).
 ً62وصااف تضاااريس األرض(جبااال,سااهول,انهاااار
,صحاري)
 ً63رباااط تضااااريس األرض باساااتخدامات اإلنساااان
مثل(الفالحة,الري,تنمية األرض).
 ً67احتواء األرض على موارد تستخدم في
الحياةاليومية(الماء,التربة,األخشاب,المعادن).
 ً67كيفية استخدام موارد األرض بحكمة.
بً-تاريخًالكرةًاألرضيةًوعملياتهاًودوراتهاًً:
 ً67وصف حركة المياه على سطح األرض
(الجريان في األنهار,أو الجداول من الجبال
للمحيطات والبحار).
 ً66ربط تكون السحب ,والمطر ,أو الثلج بتغير حالة
المادة.
 ً66وصف التغيرات اليومية ,والفصلية في الطقس
من حيث درجة الحرارة ,وحالة الغيوم ,والرياح.
 ً66تتكون األحافير من بقايا حيوانات ,ونباتات
عاشت على األرض منذ زمن طويل.
 ً67توجد األحافير داخل الصخور.
 ً61ربط وجود األحافير بالتغيرات التي طرأت على
سطح األرض عبر الزمن .

√

√
√
√

√

√
√

√

√
√
√

√
√

√

√

√
√

√

√

√

√
√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√
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√
√

√

√

√

√
√

√

√
√

√

√

√
√

√
√

√

√

√

√
√
√
√

ً
مً

ً
متطلباتًدراسةًالتوجهاتًالدوليةًللرياضياتً
والعلومً(ً)TIMSSالرئيسيةًوالفرعيةً

الصفًًاألولً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

الصفًالثانيً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

الصفًالثالثً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

كبيرةً

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√
√

جً-األرضًفيًالنظامًالشمسيً:
ً62

ً63
ً67
ً67
ً67

وصف المجموعة الشمسية بصفتها مجموعة من
الكواكب( بما فيها األرض) وكلها تدور حول
الشمس.
يدور القمر حول األرض .
يبدو القمر مختلفا ً في مراحل مختلفة من الشهر.
أن الشمس هي مصدر الحرارة بالنسبة للمجموعة
الشمسية.
أن الشمس هي مصدر الضوء بالنسبة للمجموعة
الشمسية.

 ً66ربط النمط اليومي المشاهد على األرض بدورانها حول
محورها وعالقتها بالشمس مثل (تعاقب الليل والنهار,تكون
الظل).

√

√

√

√
√

√

√

ً
ً
ً
ً

- 722 -

√

√

√

√

الصفًالرابعً
درجةًالتحققً
ضعيفةً
متوسطةً

غيرً
متحققً

ثانيًا اً/مجالًالعملياتًالمعرفية(المعرفةً,التطبيق,التحليلًوالستدلل)ً
ً
مً

ً
متطلباتًدراسةًالتوجهاتًالدوليةًللرياضياتً
والعلومً(ً)TIMSSالرئيسيةًوالفرعيةً

الصفًًاألولً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

الصفًالثانيً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

الصفًالثالثً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

الصفًالرابعً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

-1متطلباتًمجالًالمعرفةًفيًالمحتوىًوتشملًً:
أً-السترجاع(التذكر)ًواإلدراكًً:
1
2
3
4

يوضح الحقائق العلمية والعالقات والعمليات
والمفاهيم بجمل دقيقة.
يحدد خصائص بعض الكائنات الحية.
يحدد خصائص بعض المواد .
يحدد خصائص بعض العمليات .

√

√

√
√
√

√
√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√
√
√

√

بً-التعريفًاإلجرائي:
5
6
7
8
9

يقدم تعاريف علمية.
يسااااتخدم المصااااطلحات العلميااااة فااااي السااااياقات
المناسبة.
يستخدم الرموز في السياقات المناسبة.
يسااااتخدم االختصااااارات العلميااااة فااااي السااااياقات
المناسبة.
يسااتخدم الوحاادات وساااللم القياااس فااي السااياقات
المناسبة

√

√

√
√

√
√
√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

جً-الوصفً:
11
11
12

يصااف الكائنااات الحيااة بمااا يساااعد علااى معرفااة
الخصائص,والتركيب ,والوظائف ,والعالقات.
يصااف المااواد الفيزيائيااة بمااا يساااعد علااى معرفااة
الخصائص,والتركيب ,والوظائف ,والعالقات.
يصاف العملياات العلمياة بماا يسااعد علاى معرفااة
الخصائص,والتركيب ,والوظائف ,والعالقات.

√
√

√
√

√
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√

√

√

√

غيرً
متحققً

ً
مً

ً
متطلباتًدراسةًالتوجهاتًالدوليةًللرياضياتً
والعلومً(ً)TIMSSالرئيسيةًوالفرعيةً

الصفًًاألولً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

الصفًالثانيً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

كبيرةً

الصفًالثالثً
درجةًالتحققً
متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

الصفًالرابعً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

دً-التوضيحًباألمثلةًً:
13
14

يوضح عبارات الحقائق باألمثلة المالئمة.
يوضح عبارات المفاهيم باألمثلة المالئمة.

√
√

√
√

√
√

√
√

هـً-استخدامًاألدواتًواإلجراءات:
15
16
17
18

يعرض المعرفة حول استخدام األجهزة العلمية
.
يعرض المعرفة حول إجراءات التجهيز.
يعرض المعرفة حول استخدام األدوات
يعرض المعرفاة حاول اساتخدام أجهازة القيااس
,وساللم القياس.

√
√
√
√

√

√

√
√
√

√
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√
√
√

√

√
√

غيرً
متحققً

ً
ً
متطلباتًدراسةًالتوجهاتًالدوليةً
مً
للرياضياتًوالعلومً(ً)TIMSSالرئيسيةً
والفرعيةً
ً-2متطلباتًمجالًالتطبيقًفيًالمحتوىًوتشملًً:

الصفًًاألولً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

الصفًالثانيً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

كبيرةً

الصفًالثالثً
درجةًالتحققً
ضعيفةً
متوسطةً

غيرً
متحققً

كبيرةً

الصفًالرابعً
درجةًالتحققً
ضعيفةً
متوسطةً

غيرً
متحققً

أً-المقارنةًوالتصنيفًً:
19
21
21
22
23
24

يصف الشبه واالختالف بين مجموعات من
الكائنات الحية.
يصف الشبه واالختالف بين مجموعات من
المواد.
يصف الشبه واالختالف بين مجموعات من
العمليات.
يميز ويصنف ويرتب الكائنات الحية معتمداً
على خصائصها.
ً
يميز ويصنف ويرتب المواد معتمدا على
خصائصها.
يميز ويصنف ويرتب العمليات معتمداً على
خصائصها.

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√
√

√

√
√

√

بً-استخدامًالنماذج:
25

26

27

يستخدم رسوم بيانية ليبرهن للمفاهيم العلمية
,وللتركياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب
,والعالقااات,واإلجااراءات,واألنظمااة,وللاادورا
ت البيولوجية والفيزيائية
يساااتخدم نمااااذج ليبااارهن للمفااااهيم العلمياااة
,وللتركياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب
,والعالقااات,واإلجااراءات,واألنظمااة,وللاادورا
ت البيولوجية والفيزيائية
يستخدم مخططاات ليبارهن للمفااهيم العلمياة
,وللتركياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب
,والعالقااات,واإلجااراءات,واألنظمااة,وللاادورا
ت البيولوجية والفيزيائية

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

جً-الربطًبينًاألفكارًواألشياءً:
28

يربط بين معرفاة مفهاوم بيولاوجي ,أو فيزياائي ,وباين
الخااواص المرئيااة أو المسااتنتجة أو ساالوك أو اسااتعمال
أغراض أو كائنات حية ومواد.

√
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ً
مً

ً
متطلباتًدراسةًالتوجهاتًالدوليةً
للرياضياتًوالعلومً(ً)TIMSSالرئيسيةً
والفرعيةً

الصفًًاألولً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

كبيرةً

الصفًالثانيً
درجةًالتحققً
متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

الصفًالثالثً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

الصفًالرابعً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

دً-تفسيرًالمعلوماتً:
29
31
31

يفساار معلومااات مكتوبااة علااى ضااوء مفهااوم
علمي أو مبدأ علمي.
يفساار معلومااات جدوليااه علااى ضااوء مفهااوم
علمي أو مبدأ علمي.
يفسااار معلوماااات بيانياااة علاااى ضاااوء مفهاااوم
علمي أو مبدأ علمي.

√

√

√
√

√
√

√
√

√

√
√

√

هـً-إيجادًالحلولً:
32

يسااتخدم عالقااات علميااة أو معااادالت علميااة
للتوصاال إلااى حاال كمااي أو نااوعي يتضاامن
التطبيق المباشر للمفهوم العلمي.

√

√

√

√

وً-التفسير:
33
34

يعطي تفسيراً للظواهر الطبيعية.
يشاااارح المصااااطلح أو المباااادأ أو القااااانون أو
النظرية العلمياة التاي ترتكاز عليهاا الظاواهر
الطبيعية

√
√

√
√
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√
√

√
√

ً
ً
ً
ً
ً
ً

ً
ً
مً

ً
متطلباتًدراسةًالتوجهاتًالدوليةًللرياضياتً
والعلومً(ً)TIMSSالرئيسيةًوالفرعيةً

الصفًًاألولً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

الصفًالثانيً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

الصفًالثالثً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

الصفًالرابعً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

ً -3متطلبات ًمجال ًالتحليل ًوالستدلل ًفي ًالمحتوىً
وتشملًً:
أً-التحليلًًً:
35
36
37

يحلل المشكلة إلظهار العالقات والمفاهيم وخطوات
حل المشكلة.
يساعد على تطوير استراتيجيات حل المشكالت.
يساعد على شرح استراتيجيات حل المشكالت.

√
√
√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

بً-التكاملًوالتركيب:
38
39
41
41

يقدم الحلول للمشكالت التي بها متغيرات متعددة.
يربط بين عدة مفاهيم من مجاالت علمية مختلفة.
يظهاار مفاااهيم وموضااوعات مشااتركة عباار فااروع
العلوم.
يكاماال بااين المفاااهيم واإلجااراءات الرياضااية وحاال
المشكالت العلمية.

√

√
√
√

√

√

√

√
√

√

√
√

√
√
√

√

جً-فرضًالفرضياتًالعلميةً/التنبؤًالعلمي:
42

43
44

45

يساااعد علااى الااربط بااين المعرفااة بالمفاااهيم العلميااة
,والمعلومات المكتسبة بالتجرباة والمشااهدة لتكاوين
أسئلة يمكن اإلجابة عليها من خالل البحث .
يكون فروضا ً يمكن اختبارها بالمالحظة أو تحليال
معلومات علمية ,وفهم للمفاهيم.
يعتمااد علااى األدلااة العلميااة والمفاااهيم العلميااة للتنبااؤ
بالتاااأثيرات التااااي قااااد تناااتج عاااان تغياااار الظااااروف
البيولوجية .
يعتمااد علااى األدلااة العلميااة والمفاااهيم العلميااة للتنبااؤ
بالتاااأثيرات التااااي قااااد تناااتج عاااان تغياااار الظااااروف
الفيزيائية.

√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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ً
مً

ً
متطلباتًدراسةًالتوجهاتًالدوليةًللرياضياتً
والعلومً(ً)TIMSSالرئيسيةًوالفرعيةً

الصفًًاألولً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

كبيرةً

الصفًالثانيً
درجةًالتحققً
ضعيفةً
متوسطةً

غيرً
متحققً

كبيرةً

الصفًالثالثً
درجةًالتحققً
ضعيفةً
متوسطةً

غيرً
متحققً

كبيرةً

الصفًالرابعً
درجةًالتحققً
ضعيفةً
متوسطةً

غيرً
متحققً

دً-التصميمًوالتخطيطً:
46
47
48

49

يساااعد علااى تصااميم ,وتخطاايط بحااث إلجابااة
أسئلة علمية.
يسااعد علااى تصاميم ,وتخطاايط بحاث الختبااار
الفروض.
يصاااف ميااازات التحقيقاااات ,والبحاااوث العلمياااة
جيدة التصميم من حيث المتغيرات التي تخضع
للقياس وعالقات السبب بالنتيجة.
يباااين كيفياااة اتخااااذ قااارارات بشاااأن القياساااات
واإلجراءات المساتعملة فاي إجاراء التحقاق مان
الفروض والبحوث.

√

√

√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

هـً-الستخالصًوالستنتاجًمنًخاللًالمواقفًالعلميةً:
51
51
52
53
54
55

يساااعد علااى اكتشاااف أنماااط ماان خااالل اتجاااه
البيانات.
يساااااعد المحتااااوى علااااى وصااااف أو تلخاااايص
اتجاهات .
يساااعد المحتااوى حااذف بعااض المعلومااات أو
توسيعها.
يؤكاد علاى االساتدالل الصاحيح باالعتمااد علااى
الدليل ,واإللمام بالمفاهيم العلمية
يركااز علااى التوصاال إلااى اسااتنتاجات مالئمااة
تتناول أسئلة وفروضا ً.
يركااز علااى التوصاال إلااى اسااتنتاجات مالئمااة
تكشف فهما ً بالمسبب والنتيجة.

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

ً

- 722 -

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

ً
مً

ً
متطلباتًدراسةًالتوجهاتًالدوليةً
للرياضياتًوالعلومً(ً)TIMSSالرئيسيةً
والفرعيةً

كبيرةً

الصفًًاألولً
درجةًالتحققً
متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

الصفًالثانيً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

الصفًالثالثً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

الصفًالرابعً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

وً-التعميمً:

 56يساااعد علااى اسااتخالص اسااتنتاجات عامااة
تتجاوز الشروط التجريبية أو المعطيات.
 57يتاايح الفرصااة لتطبيااق النتااائج علااى حاااالت
جديدة.
 58يحدد المعادالت العامة للتعبيار عان عالقاات
فيزيائية.
زًً-التقييمًً:
 59يوازن بين السلبيات وااليجابيات ؛التخاذ
قرارات حول إجراءات بديلة ,ومواد
,ومصادر جديدة .
 61يأخذ في االعتبار العوامل العلمية لتقويم
تأثيرها على األنظمة البيولوجية والفيزيائية.
 61يأخذ في االعتبار العوامل االجتماعية لتقويم
تأثيرها على األنظمة البيولوجية والفيزيائية.
 62يقوم التفسيرات البديلة واستراتيجيات حل
المشكالت.
 63يتيح عملية تقويم نتائج التحقيقات العلمية من
حيث كفاية البيانات لدعم االستنتاجات.

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√
√

√
√

√

√

√
√

√

√
√

√

√

√

√
√

√
√

√

ح-التبريرًً:
64
65

يستخدم األدلة ,والبراهين ,والمفاهيم العلمية
لتبرير التفسيرات العلمية وحل المشكالت.
يركاااز علاااى الحجاااج؛ لااادعم معقولياااة حلاااول
المشاااااااااكالت  ,واساااااااااتنتاجات التحقيقاااااااااات
والتفسيرات العلمية.

√

√
√

√
√

ً
ً
ً
ً
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√
√

√

غيرً
متحققً

ثالثًا اً/مجالًالستقصاءًالعلمي
ً
مً

ً
متطلباتًدراسةًالتوجهاتًالدوليةًللرياضياتً
والعلومً(ً)TIMSSالرئيسيةًوالفرعيةً

أً-تكوينًأسئلةًوفروضًفيًالمحتوىًويشملً:
1
يساعد على تكوين أسئلة يمكن اإلجابة عليها
بالمشاهدة.
2
يساعد على تكوين أسئلة يمكن اإلجابة عليها
باالعتماد على المعلومات المكتسبة من العالم
الخارجي .

الصفًًاألولً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

الصفًالثانيً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

الصفًالثالثً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

غيرً
متحققً

الصفًالرابعً
درجةًالتحققً
كبيرةً متوسطةً ضعيفةً

√

√

√

√

√

√

√

√

غيرً
متحققً

بً-تصميمًالبحثًفيًالمحتوىًويشمل:
3

4

يساعد على وصف بحث باالعتماد على
مشاهدات منهجية وقياسات تستخدم فيها
أدوات ,وإجراءات بسيطة.
يساعد على إجراء بحث باالعتماد على
مشاهدات منهجية وقياسات تستخدم فيها أدوات
,وإجراءات بسيطة.

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

جً-تمثيلًالبياناتًفيًالمحتوىًويشمل:

يتيح المجال؛ لعرض النتائج على شكل رسوم
توضيحية .
يتيح المجال؛ لعرض النتائج على شكل جداول.
يتيح المجال؛ لعرض النتائج بصورة أشكال
بسيطة.
يساعد على تشخيص عالقات بسيطة بين
عناصر الموضوع.

5
6
7
8

√

√

√

√

دً-تحليلًوتفسيرًالبياناتًفيًالمحتوىًويشملً:
9

يقدم نتائج البحث بصورة مقتضبة.

√

√

√

√

هـً-الستنتاجًوالتفسيرًفيًالمحتوىًويشمل:
11

يساعد على كتابة االستنتاجات التي يتم
التوصل إليها على شكل إجابة عن سؤال.

√

√
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√

√

املراجع
أوالً -املراجع العربية
ثانياً -املراجع األجنبية
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املراجع
أوالً :املراجع العربية
 - 1إبراهيم ,جمدي عزير (3002م)"تنظيمات حديثة للمناهج الرتبوية " مكتبة االجنلو
املصرية ,القاهرة ,مصر.
 - 2أبو

جاللة,

صبحي

محدان

,واهلويدي,زيد

حممد,والبستنجي,مصطفى

عيسى(3002م) " .تقويم مناهج العلوم للصفني األول والثاني من املرحلة األوىل يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة يف ضوء املعايري العاملية ملناهج العلوم" ,جملة القراءة واملعرفة
– مصر  ,ع  , 23ص ص .653 -631
 - 3امحد,عزت عبد الرؤف(3003م)".تطوير حمتوى منهج العلوم باملرحلة االبتدائية وفق
مدخل احملاور العلمية يف ضوء بعض املشاريع العاملية واملستويات املعيارية حملتوى منهج
العلوم",جملة الرتبية العلمية ,ع,2مج ,66ص ص .622 -661
 - 4األمحدي ,علي حسن (6231م)"فاعلية تطوير حمتوى منهج العلوم يف ضوء بعض
جماالت التقنية املعاصرة لتنمية التنور التقين لدى طالب الصف الثالث املتوسط يف
املدينة املنورة ",رسالة دكتوراه غري منشورة  ,كلية الرتبية ,جامعة أم القرى ,مكة
املكرمة.
 - 5إمساعيل ,جمدي رجب (3066م)"االختبارات الدولية  "TIMSSاسرتجعت
بتاريح6223/1/3هـ

من

املوقع

االلكرتوني:

http://magdyscienceedu.blogspot.com/2011_04_01_archi
ve.html
 - 6الضبيبان ,صاحل موسى(6113م) ".حتليل حمتوى كتب العلوم للصف الثالث متوسط
يف ضوء مدخل العلوم والتقنية واجلتمع "رسالة اخلليج العربي ,السعودية ,س ,61ع
,13ص ص.616 -651
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 - 7أفنان دروزة (3000م) "النظرية يف التدريس وترمجتها عملياً" ط ,6دار الشروق ,عمان
,األردن.
 - 8إميان حممود شحادة(3001م)".تقويم حمتوى منهاج العلوم العامة للمرحلة األساسية
الدنيا يف ضوء متطلبات التنور الصحي",رسالة ماجستري غري منشورة,كلية
الرتبية,اجلامعة اإلسالمية بغزة.
 - 9بثينه بنت رشاد أبوعيش (3003م)".العوامل ذات العالقة بتباين حتصيل طالب
وطالبات الصف الثاني املتوسط يف العلوم والرياضيات يف اململكة العربية السعودية
يف ضوء نتائج دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم  "TIMSS-2003رسالة
دكتوراه غري منشورة ,كلية الرتبية ,األقسام األدبية مبكة املكرمة ,جامعة أم
القرى.
 - 11بثينه رشاد ابوعيش (3001م) "التطلع للجامعة واستخدام احلاسب اآللي أهم
اسباب التفوق " اسرتجعت

بتاريخ 6223/1/60هـ من املوقع االليكرتوني :

http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=601
 - 11بلفقيه  ,جنيب حمفوظ (3001م)" .دراسة أثر تطبيق سلسلة مناهج العلوم املرتمجة
على حتصيل طالب الصف الرابع بدولة اإلمارات العربية املتحدة يف ضوء نتائج
اختبارات  ,"TIMSS,2007دراسات يف املناهج وطرق التدريس –مصر  ,ع ,621
 ,ص ص .33 -13
 - 12بوابة الرياضيات والعلوم الطبيعية اململكة العربية السعودية ,اسرتجعت بتاريخ
6223/1/2هـ

املوقع

من

االلكرتوني:

http://ksa.obeikaneducation.com/ar/home
 - 13بوشامب ,جورج (6131م)"نظرية املنهج " ترمجة ممدوح حممد سليمان وآخرون
,ط, 6الدار العربية للنشر والتوزيع  ,مصر.
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 - 14تروبريدج ,ليزلي ,و باييب ,روجر؛ و باول ,جانيت ( ".)3002تدريس العلوم يف
املدارس الثانوية ...اسرتاتيجيات تطوير الثقافة العلمية" .ترمجة :حممد عبداحلميد,
ط  ,6دار الكتاب اجلامعي ,العني – اإلمارات العربية املتحدة.
 - 15التقرير اإلقليمي لدراسة ( )TIMSS-2003برنامج األمم املتحدة اإلمنائي,
اسرتجعت بتاريخ 6223/1/60هـ من املوقع االلكرتوني:
http://www.arabtimssundp.org/01_Default.aspx?id=1basel
nime&tar=01_default.aspx
 - 16اجلرب  ,جرب بن حممد بن داود (3005م) ".دراسة حتليلية حملتوى كتاب العلوم
للصف السادس االبتدائي باململكة العربية السعودية يف ضوء معايري تدريس العلوم
",املؤمتر العلمي السابع عشر – مناهج التعليم واملستويات املعيارية – مصر  ,مج,2
ص ص .102 -332
- 17

جالتهورن ,ألن (6115م) ".قيادة املنهج" .ترمجة سالم سيد وآخرون .ط ,6مطابع

جامعة امللك سعود  .الرياض.
 - 18اجلهوري ,ناصر علي.واخلروصي ,هدى سيف.حتليل (3060م)".حتليل حمتوى
كتاب العلوم للصف الثامن األساسي يف سلطنة عمان يف ضوء متطلبات مشروع
(.")TIMSSاملؤمتر العلمي الرابع عشر :الرتبية العلمية واملعايري الفكرة والتطبيق ,
اجلمعية املصرية للرتبية العلمية , ,ص ص.302 -611:
 - 19احلامد ,حممد معجب وآخرون (3001م)"التعليم يف اململكة العربية السعودية
رؤية احلاضر واستشراف املستقبل "ط , 2مكتبة الرشد,الرياض.
 - 21احلدابي  ,داود عبد امللك,والرفاعي ,امحد سعيد (3005م) ".تقييم منهج العلوم
للصف األول من التعليم األساسي وفق معايري مطورة" ,جملة الدراسات االجتماعية
اليمن  ,مج ,60ع ,30ص ص .22 -3
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 - 21حسان ,حممد عبداللطيف (3001م)",تقويم حمتوى مناهج العلوم باملرحاتني
االبتدائية واالعدادية يف ضوء املتطلبات املعرفية ملشروع التيمز (,"(TIMSSرسالة
ماجستري غري منشورة ,كلية الرتبية ,جامعة املنصورة .
 - 22احلصني ,عبداهلل علي (3002م)"تدريس العلوم".ط ,5مرامر للطباعة ,الرياض.
 - 23احلقيل ,سليمان عبدالرمحن (6265هـ) "التعليم االبتدائي يف اململكة العربية
السعودية" ,ط, 2مطابع التقنية لالوفست ,الرياض.
 - 24حكمي ,حممد شاوش(3003م)".تقويم حمتوى مناهج العلوم باملرحلة االبتدائية
يف ضوء متطلبات الثقافة العلمية",رسالة ماجستري غري منشورة ,كلية الرتبية ,جامعة
امللك خالد ,ابها.
 - 25احلكيمي  ,مجيل ,وطالب,عبداهلل (3002م) " .دراسة حتليلية تقوميية لكتاب
العلوم للصف التاسع األساسي يف املدارس اليمنية ".دراسات يف املناهج وطرق
التدريس –مصر  ,ع ,16ص ص .31 -13
 - 26حنان بنت حممد الغامدي(3060م)".خصائص املدرسة يف الدول ذات التحصيل
املرتفع (الصني وسنغافورة )وذات التحصيل املنخفض (السعودية) يف اختبارات
الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم ), )TIMSS-2007رسالة ماجستري غري
منشورة ’كلية الرتبية ,جامعة أم القرى مبكة املكرمة.
 - 27حيدر ,عبداللطيف (" .)6113إصالح تعليم العلوم :التجربة األمريكية واالستفادة
منها .املؤمتر العلمي الثاني :إعداد معلم العلوم للقرن احلادي والعشرين" ,اجلمعية
املصرية للرتبية العلمية ,اجمللد الثاني ,ص.165 -512
 - 28خطابية ,عبداهلل حممد (3003م) "تعليم العلوم للجميع " ط,3دار املسرية ,عمان
,األردن.
 - 29اخلليفة

,حسن

جعفر(3005م)"املنهج

الرشد,الرياض.
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املدرسي

املعاصر"

ط,1مكتبة

 - 31الرشيد,عبداهلل,وباصهي,عبداهلل,والعويس,امحد,والرويلي,موافق,والصويغ,
محد,والرويشد,حممد (6111م)".مشروع تعليم العلوم يف املرحلتني االبتدائية
واملتوسطة (للبنني والبنات)يف اململكة العربية السعودية" ,مدينة امللك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية,الرياض.
 - 31الرفيع  ,امحد وآخرون(3001م)"نتائج الدول العربية املشاركة يف الدراسة
الدولية لتوجهات مستويات التحصيل يف الرياضيات والعلوم ()TIMSS2003
"برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ,املنظمة الدولية لتقويم األداء الرتبوي (.)IEA
 - 32الزهراني ,غرم اهلل بركات (3060م)".تقويم حمتوى مقررات العلوم باملرحلة
املتوسطة يف ضوء متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم(,")TIMSS
رسالة دكتوراه غري منشورة,كلية الرتبية ,جامعة أم القرى مبكة املكرمة.
 - 33زيتون ,كمال عبداحلميد(3002هـ)"اإلطار العملي لتقييم العلوم يف ضوء الدراسة
الدولية الثالثة للعلوم والرياضيات (األبعاد واجملاالت)" املؤمتر العلمي الثامن ,اجلمعية
املصرية للرتبية العلمية – مصر ,ص ص.335 -326 :
 - 34السايح  ,السيد حممد,وهاني ,مرفت حممد(3001م) " .تقويم منهج العلوم
باملرحلة اإلعدادية على ضوء بعض مفاهيم النانوتكنولوجي" ,املؤمتر العلمي احلادي
والعشرون (تطوير املناهج الدراسية بني األصالة واملعاصرة) -مصر,مج, 6ص ص
.335 -305
 - 35سرحان ,الدمرداش (6113م) "املناهج املعاصرة"ط, 1مكتبة الفالح,الكويت.
 - 36سعادة ,جودة.وإبراهيم,عبداهلل (3002م)"املنهج املدرسي املعاصر" ط,2دار
الفكر ,عمان ,األردن.
 - 37سليم  ,حممد صابر 6113( .م)" .أضواء على تطوير مناهج العلوم للتعليم العام يف
الدول العربية " .جملة الرتبية العلمية  -مصر  ,مج  ,6ع  , ,3ص ص.61 - 6 :
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 - 38سهري

الراوي

(3066م)"االختبارات

بتاريح6223/1/3هـ

من

الدولية

املوقع

"TIMSS

اسرتجعت

االلكرتوني:

http://aeatq.mam9.com/t254-topic

 - 39الشايع  ,فهد بن سليمان,والعقيل,حممد عبدالعزيز(3001م) ".مدى حتقق معايري
احملتوى من رياض األطفال إىل الصف الرابع ) (K-4مبشروع املعايري القومية للرتبية
العلمية األمريكية ) (NSESفى حمتوى كتب العلوم باململكة العربية السعودية",
املؤمتر العلمي العاشر – الرتبية العلمية حتديات احلاضر ورؤى املستقبل -مصر ,
مج 6ص ص .225 -236
 - 41الشايع  ,فهد بن سليمان,وشينان ,علي بن سعود(3001م) " .مدى حتقق معايري
احملتوى ( )3 -5مبشروع املعايري القومية للرتبية العلمية األمريكية ) (NSESيف
حمتوى كتب العلوم يف اململكة العربية السعودية ",دراسات يف املناهج وطرق
التدريس –مصر  ,ع  ,661ص ص .633 -613
 - 41الشايع ,فهد سليمان(3000م)" .تطوير تعليم العلوم والرياضيات ..خطوة أوىل يف
بناء جمتمع املعرفة" .جملة املعرفة ,عدد ,611اسرتجعت بتاريخ6223/2/32هـ من
املوقع

االلكرتوني:

http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=612
 - 42شحيرب,حممد سعيد(3001م)".تقويم حمتوى مقرر العلوم للصف العاشر األساسي
يف ضوء املعايري اإلسالمية",رسالة ماجستري غري منشورة ,كلية الرتبية اجلامعة
اإلسالمية بغزة.
 - 43الشمراني ,صاحل علوان (6220هـ)"تقرير عن مشاركة اململكة يف دراسة
االجتاهات الدوليى يف العلوم والرياضيات  "3001 -مركز التميز البحثي يف تطوير
العلوم والرياضيات ,جامعة امللك سعود ,الرياض.
- 411 -

 - 44الشهري ,مانع بن علي (3060م)".حتليل حمتوى منهج الرياضيات باملرحلة
املتوسطة يف ضوء متطلبات الدراسة الدولية الثالثة للعلوم والرياضيات (")TIMSS
,رسالة دكتوراه غري منشورة,كلية الرتبية ,جامعة أم القرى مبكة املكرمة.
 - 45طعيمة  ,رشدي أمحد (3001م) ".معايري جودة األصالة واملعاصرة يف التعليم العام
للعامل اإلسالمي (احملتوى) "املؤمتر العلمي الثامن عشر -مناهج التعليم وبناء اإلنسان
العربي -مصر  ,مج , 6ص ص .13 -32:
- 46

الطناوي ,عفت مصطفى (3005م)".معايري حمتوى مناهج العلوم مدخل لتطوير

مناهج العلوم باملرحلة اإلعدادية" .جملد املؤمتر العلمي التاسع",معوقات الرتبية العلمية
يف الوطن العربي ",اجلمعية املصرية للرتبية العلمية ,عني مشس ,القاهرة ,ع, 6ص
ص .12 -51
 - 47عايدة عبداحلميد سرور (3003م)".املناهج الدراسية (رؤية مستقبلية)" ,ط
,6عامر للطباعة والنشر,املنصورة,مصر.
 - 48عبدالسالم ,عبدالسالم مصطفى (3001م) "تدريس العلوم ومتطلبات العصر" ط6
,دار الفكر العربي ,القاهرة.
 - 49عبدالسالم ,عبدالسالم مصطفى ( ".)3002إصالح الرتبية العلمية يف ضوء معايري
املعرفة املهنية ملعلم معلمي العلوم .اجلمعية املصرية للرتبية العلمية" ,املؤمتر العلمي
السابع :حنو تربية علمية أفضل ,اجمللد األول ,ص ص.353 -321 :
 - 51عبدالسالم ,عبدالسالم مصطفى ,وقرني,زبيدة حممد,وابوالعز,امحد عبد
الغين,ابوشامة,حممد رشدي(3001م)".أمنوذج مقرتح لتطوير منهج العلوم مبرحلة
التعليم االبتدائي يف ضوء متطلبات مشروع (.")TIMSSجملد املؤمتر العلمي احلادي
عشر :الرتبية العلمية إىل أين؟,اجلمعية املصرية للرتبية العلمية ,اإلمساعيلية,ص
ص.626 -32
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 - 51عبده ,فائزة,وفوده إبراهيم (6111م) ) ".تقويم مناهج العلوم يف املرحلة االبتدائية
يف ضوء متطلبات الرتبية الوقائية ",املؤمتر العلمي األول(الرتبية العلمية للقرن احلادي
والعشرين) -مصر,مج 6ص ص.13 -31,
 - 52العربي ,سعيد (3001م) "  TIMSSوتطوير برامج التعليم اخلاصة مبادتي العلوم
والرياضيات" رسالة الرتبية ,ع ,622سلطنة عمان,ص ص.32 -11:
 - 53عبيدات ذوقان ,وعدس,عبدالرمحن,عبداحلق,كايد (6111م) " البحث العلمي
مفهومه وأدواته وأساليبه" ط .1دار الفكر للطباعة والنشر .عمان .األردن.
 - 54العرجا ,حممد حسن (3001م)".مستوى جودة حمتوى كتاب العلوم للصف الثامن
األساسي يف ضوء املعايري العاملية ومدى اكتساب الطلبة هلا" .رسالة ماجستري غري
منشورة,كلية الرتبية,اجلامعة اإلسالمية ,غزة ,فلسطني.
 - 55علي ,حممد السيد (3002م)"الرتبية العلمية وتدريس العلوم" ط, 6دار املسرية
,عمان ,األردن.
 - 56عليان ,شاهر رحبي (3060م)"مناهج العلوم الطبيعية وطرق تدريسها النظرية
والتطبيق " ط, 6دار املسرية للنشر والتوزيع ,عمان ,األردن.
 - 57العمر ,عبدالعزيز سعود(3001م) "لغة الرتبويني" مكتب الرتبية العربي لدول
اخلليج ,الرياض.
 - 58العيسى ,ثامر(3003م)" معلومات عن االختبارات الدولية يف الرياضيات"
اسرتجعت

بتاريخ

6223/1/3هـ

من

املوقع

االلكرتوني

:

http://www.yzeeed.com/vb/archive/index.php/t-36669.html
 - 59الغنام  ,حمرز عبده (3000م) ".دراسة حتليلية حملتوى مناهج العلوم باملرحلتني
االبتدائية واإلعدادية يف ضوء أبعاد التنور" ,العلمي املؤمتر العلمي الرابع –الرتبية
العلمية للجميع -مصر  ,مج , 6ص ص .13 -31
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 - 61الغياض ,راشد ( ".)3002تطوير حمتوى منهج العلوم يف املرحلة االبتدائية يف
اململكة العربية السعودية يف ضوء االجتاهات العاملية احلديثة" .رسالة دكتوراه,
جامعة اإلمام حممد بن سعود.
- 61

فاطمة بنت حممد جعفري(3060م)".خصائص الطالب الشخصية واألسرية

وعاداته الدراسية يف الدول ذات التحصيل املرتفع (الصني -

سنغافورة )وذات

التحصيل املنخفض (السعودية) يف اختبارات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات
والعلوم ,"TIMSS2007رسالة ماجستري غري منشورة ’كلية الرتبية ,جامعة أم
القرى مبكة املكرمة.
 - 62فايزة مصطفى حممد(6116م) " .تقويم حمتوى كتب العلوم وأسئلتها باحللقة
االبتدائية من التعليم األساسي يف ضوء عمليات العلم األساسية" ,اجمللة الرتبوية –
مصر  ,ع,1ج, ,6ص ص .250 -226
 - 63فتح اهلل,مندور عبدالسالم(3001م)" أساليب تعليم العلوم  ...االجتاهات احلديثة
يف تعليم العلوم " ج,3ط,6مكتبة الرشد,الرياض.
 - 64فتحية صبحي اللولو (3002م) ".تقويم مناهج العلوم الفلسطينية للمرحلة العليا من
التعليم األساسي يف ضوء املستحدثات العلمية املعاصرة ",املؤمتر الرتبوي األول –
الرتبية يف فلسطني ومتغريات العصر –فلسطني  ,ج, 6ص ص .11 -51
- 65

فقيهي ,حييى علي (6231هـ)" .تقويم منهج األحياء يف التعليم الثانوي القائم على

نظام املقررات يف ضوء معايري مقرتحة لتعليم العلوم" .رسالة دكتوراه ,جامعة أم
القرى.
- 66

فقيهي ,حييى علي (3001م)".أين موقعنا منها ؟برامج ومشاريع أصالح تعليم

العلوم العاملية ".جملة املعرفة ,عدد ,611اسرتجعت بتاريخ 6223/2/33هـمن املوقع
:

االلكرتوني
http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=611
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 - 67القبيالت ,راجي عيسى (3005م) "أساليب تدريس العلوم يف املرحلة األساسية
الدنيا ومرحلة رياض األطفال " ط, 6دار الثقافة ,عمان ,األردن.
 - 68كاظم ,امحد,و زكي,سعد (6112م)"تدريس العلوم" دار النهضة العربية
,القاهرة ,مصر.
 - 69مارتن ,رلب ,وسيكتون,كولني,وكاي ,وجنري,جريلوفيش,جاك(6113م)
"تعليم العلوم جلميع األطفال ",ترمجة:غدير زيزفون  ,وابراهيم,هاشم,وخطايبة
,عبداهلل,املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ,املركز العربي للتعريب والرتمجة
والنشر بدمشق.
- 71

املخاليف ,توفيق امحد (6226هـ) "دراسات التقويم الدولية واسعة النطاق (

 )TIMSS-PIRLS-PISAحتليل مقارن يف األهداف واملنهج واحملتوى
وتضميناتها الثقافية " مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ,الرياض.
 - 71مرعي ,توفيق ,وحممد ,احليلة (3003م)"املناهج الرتبوية احلديثة مفاهيمها
وعناصرها واسسها وعملياتها "ط, 2دار املسرية ,عمان ,األردن .
 - 72املركز العربي للبحوث الرتبوي لدول اخلليج (3005م)"جهود مكتب الرتبية
العربي لدول اخلليج يف توحيد املناهج وتطويرها :دراسة وثائقية" جملة رسالة اخلليج
,ع , 12الرياض .
 - 73مباركة صاحل األكرف املري6111( .م)".دراسة تقوميية ملدى توافر مفاهيم
الرتبية البيئية مبناهج العلوم املوحدة يف املرحلة اإلعدادية بدولة اخلليج العربية
",حولية كلية الرتبية,قطر  ,س  , 62ع  , , 62ص ص.310 -331
 - 74املزيدي ,ناصر سليم(3060م) "مستويات التعلم يف الدراسة الدولية ))TIMSS
وأمثلة عليها من العلوم ( ")2 -6جملة التطوير الرتبوي ,سلطنة عمان ,ع ,51ص ص:
.35 -32
 - 75املساعفة ,امحد مجيل (3005م)"درجة متثيل كتب الرياضيات املدرسية
للصفوف (من الرابع وحتى الثامن) يف االردن للمفاهيم الرئيسية ولشكل ومستويات
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االسئلة يف اختبار( ," )TIMSS-Rرسالة ماجستري ,كلية الدراسات العليا
,اجلامعة االردنية ,عمان.
 - 76املكاوي ,حممد اشرف (3000م)"أساسيات املناهج " ط,6دار النشر الدولي
,الرياض .
 - 77مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج (3001م) "التوجهات يف الدراسة الدولية
للرياضيات والعلوم ), )TIMSS2011الرياض .
 - 78املوقع الرمسي لالختبارات الدولية (" ,)TIMSS&PIRLSاألطر النظرية
المتحان ) ")TIMSS,2011اسرتجعت بتاريخ 6223/2/32هـ من املوقع
االلكرتوني:
http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/frameworks.html
 - 79املوقع الرمسي للمكتب اإلقليمي العربي ملشروع  TIMSS 2007التابع
لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي.اسرتجعت بتاريخ 6223/2/61هـ من املوقع
االلكرتوني:
http://www.arabtimssundp.org/01_Default.aspx?id=MainP
age2&tar=01_default.aspx
 - 81موقع مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات( أفكر) .تقرير
عن ورشة عمل " االختبارات الدولية يف العلوم والرياضيات  /متس  /إىل أين نتجه؟
". //جامعة امللك سعود.اسرتجعت بتاريخ 6223/2/36هـ من املوقع االلكرتوني:
http://ecsme.ksu.edu.sa/index.cfm?method=home.con&C
ontentID=205
 - 81موقع مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج " ,املؤمتر العام احلادي والعشرين
ملكتب الرتبية العربي لدول اخلليج " اسرتجعت بتاريخ 6223/2/30هـ من املوقع
:

االلكرتوني

http://www.abegs.org/Aportal/New/Show?ID=1533
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 - 82النجدي  ,أمحد ,وراشد,علي,عبداهلادي,منى(6230هـ) ".املدخل يف تدريس
العلوم"  ,دار الفكر العربي  ,القاهرة .
 - 83النجدي,امحد ,وراشد,علي,عبداهلادي,منى (" )3005اجتاهات حديثة لتعليم
العلوم يف ضوء املعايري العاملية وتنمية التفكري والنظرية البنائية" .ط ,6دار الفكر
العربي ,القاهرة.
 - 84جنوى صاحل ,ولينا صبيح(3060م)" .دراسة تقوميية حملتوى منهج العلوم للصف
اخلامس األساسي يف ضوء املعايري العاملية ",جملة القراءة واملعرفة – مصر  ,ع ,603
ص ص .665 -12
 - 85جنوى عبدالرحيم شاهني (3001م)"أساسيات وتطبيقات يف علم املناهج " ط,6دار
القاهرة ,القاهرة ,مصر.
 - 86جنوى عبدالرحيم شاهني (3001م) "تطوير مناهج األحياء يف ضوء حاجات
الطالبات وتنمية عمليات العلم " ط , 6دار القاهرة  ,مصر.
 - 87نشوان ,يعقوب (" .)3006اجلديد يف تعليم العلوم" .ط ,6دار الفرقان ,عمان –
األردن.
 - 88النعواشي,قاسم صاحل(3001م) "العلوم جلميع األطفال وتطبيقاتها العلمية" ط6
,دار املسرية,عمان ,األردن.
 - 89هندي,صاحل,وعليان,هشام,مصلح,عدنان,والدبعي,مجال,عارف,عبدالرحيم
(6113م)"ختطيط املنهج وتطويره " ط,2دار الفكر ,عمان األردن.
 - 91وزارة الرتبية والتعليم (3066م -أ) "استبانة الطالب للصف الرابع االبتدائي "
مركز الدراسات واالختبارات الدولية ,الرياض.
 - 91وزارة الرتبية والتعليم (3066م -ب) "استبانة معلم العلوم " مركز الدراسات
واالختبارات الدولية ,الرياض.
 - 92وزارة الرتبية والتعليم (3066م -ج) "التوجهات يف الدراسة الدولية للرياضيات
والعلوم " مركز الدراسات واالختبارات الدولية ,الرياض.
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 - 93وزارة الرتبية والتعليم(3066م -د)"العلوم للصف األول االبتدائي" الفصل الدراسي
األول ,جمموعة العبيكان,الرياض.
 - 94وزارة الرتبية والتعليم(3066م -هـ)" كراسة النشاط لعلوم الصف األول
االبتدائي" ,الفصل الدراسي األول ,جمموعة العبيكان,الرياض.
 - 95وزارة الرتبية والتعليم( -3066و)"العلوم للصف األول االبتدائي" الفصل الدراسي
الثاني ,جمموعة العبيكان,الرياض.
 - 96وزارة الرتبية والتعليم(3066م -ز)" كراسة النشاط لعلوم الصف األول االبتدائي "
 ,الفصل الدراسي الثاني,جمموعة العبيكان,الرياض.
 - 97وزارة الرتبية والتعليم(3066م -ح)"العلوم للصف الثالث االبتدائي" الفصل
الدراسي األول ,جمموعة العبيكان,الرياض.
 - 98وزارة الرتبية والتعليم(3066م -ك)"كراسة النشاط لعلوم الصف الثالث
االبتدائي" الفصل الدراسي األول ,جمموعة العبيكان,الرياض.
 - 99وزارة الرتبية والتعليم(3066م -ل)"العلوم للصف الثالث االبتدائي" الفصل
الدراسي الثاني,جمموعة العبيكان,الرياض.
 - 111وزارة الرتبية والتعليم(3066م -م)"كراسة النشاط لعلوم الصف الثالث االبتدائي"
الفصل الدراسي الثاني ,جمموعة العبيكان,الرياض.
 - 111وزارة الرتبية والتعليم(3066م -ن)"العلوم للصف الرابع االبتدائي" الفصل الدراسي
األول ,جمموعة العبيكان,الرياض.
 - 112وزارة الرتبية والتعليم(3066م -س)"كراسة النشاط لعلوم الصف الرابع
االبتدائي" الفصل الدراسي األول ,جمموعة العبيكان,الرياض.
 - 113وزارة الرتبية والتعليم(3066م -ع)"العلوم للصف الرابع االبتدائي" الفصل الدراسي
الثاني ,جمموعة العبيكان,الرياض.
 - 114وزارة الرتبية والتعليم(3066م -ف)"كراسة النشاط لعلوم الصف الرابع
االبتدائي" الفصل الدراسي الثاني ,جمموعة العبيكان,الرياض.
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 - 115وزارة الرتبية والتعليم(3060م -أ)"العلوم للصف الثاني االبتدائي" الفصل الدراسي
األول ,جمموعة العبيكان,الرياض.
 - 116وزارة الرتبية والتعليم(3060م -ب)"كراسة النشاط لعلوم الصف الثاني
االبتدائي" الفصل الدراسي األول ,جمموعة العبيكان,الرياض.
 - 117وزارة الرتبية والتعليم(3060م -ج)"العلوم للصف الثاني االبتدائي" الفصل الدراسي
الثاني,جمموعة العبيكان,الرياض.
 - 118وزارة الرتبية والتعليم(3060م -د)"كراسة النشاط لعلوم الصف الثاني االبتدائي"
الفصل الدراسي الثاني ,جمموعة العبيكان,الرياض.
 - 119وزارة الرتبية والتعليم ,موقع مشروع تطوير العلوم والرياضيات ,اسرتجعت بتاريخ
6223/1/6هـ من املوقع االلكرتوني:
.http://msd-ord.com/project.htm
 - 111وزارة الرتبية والتعليم جبمهورية مصر العربية ( ".)3002املعايري القومية للتعليم
املصري" .مشروع إعداد املعايري القومية ,القاهرة.
 - 111وزارة الرتبية والتعليم(3001م) "الدراسة الدولية يف العلوم والرياضيات TIMSS-
) " )2007وكالة التطوير الرتبوي ,الرياض .
 - 112وزارة املعارف(6233هـ)"التطوير اجلزئي والتطوير الشامل للمناهج" جملة املعرفة
,ع ,10الرياض ,ص ص.35 -11
 - 113الوكيل ,حلمي ,واملفيت ,حممد(3003م)"أسس بناء املناهج وتنظيماتها " ط2
,دار املسرية ,عمان ,األردن.
 - 114الوكيل ,حلمي ,وحممود ,حسني(3006م)"االجتاهات احلديثة يف ختطيط
وتطوير مناهج املرحلة األوىل " ط,6دار الفكر العربي ,القاهرة ,مصر.
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فهرساملوضوعات
املوضوع

رقم الصفحة

 -مستخلص الدراسة باللغة العربية.

أ

 -مستخلص الدراسة باللغة اإلجنليزية.

ب

 -اإلهداء.

ج

 -الشكر والتقدير.

د

 -فهرس املوضوعات.

و

 -فهرس اجلداول.

ي

 -فهرس األشكال.

ل

 -فهرس املالحق.

م

الفصلاألول:املدخلإىلالدراسة

1

 -املقدمة.

2

 -مشكلة الدراسة.

6

 -أسئلة الدراسة.

7

 -أهداف الدراسة.

8

 -أهمية الدراسة.

9

 -حدود الدراسة.

9

 -مصطلحات الدراسة.

11

الفصلالثاني:اإلطارالنظريوالدراساتالسابقة

11

أوالً:اإلطارالنظري:

11

املبحثاألول:دراسةالتوجهاتالدوليةللرياضياتوالعلوم()TIMSS

11

 -مفهوم دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم (.)TIMSS

11

 -تاريخ دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم (.)TIMSS

16

 -أهداف دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم (.)TIMSS

18

 -أهمية دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم (.)TIMSS

21

 -نظام متويل دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم (.)TIMSS

22

و

رقم الصفحة

املوضوع
 -إدارة دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم (.)TIMSS

21

 -معايري اإلجناز يف دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم (.)TIMSS

21

 -منوذج املنهج يف دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم (.)TIMSS

21

 -جماالت دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم (.)TIMSS

26

 -اخلطووووات العاموووة إلجوووراء دراسوووة التوجهوووات الدوليوووة للرياضووويات والعلووووم

11

(.(TIMSS
 -الطالب املشاركون يف الدراسة.

11

 -أدوات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم (.)TIMSS

11

 -توجيهات حول أسئلة التيمس (.)TIMSS

18

 -طريقة بناء أسئلة التيمس (.)TIMSS

19

 -فلسفة بناء أسئلة التيمس (.)TIMSS

19

 -عملية تطوير األطر النظرية لتيمس (.)TIMSS,2011

11

 -مستويات األداء يف دراسة التوجهات الدولية (.)TIMSS

11

مستويات األداء للدول املشاركة يف دراسة التيمس ( )TIMSSيف مادة العلوم.

11

أ -مستويات أداء الدول املشاركة يف دراسة التيمس (.)TIMSS,2003

11

 -أداء الطالب السعوديني يف اختبار (.)TIMSS,2003

11

ب -مستويات أداء الدول املشاركة يف دراسة التيمس (.)TIMSS,2007

16

 -أداء الطالب السعوديني يف اختبار (.)TIMSS,2007

18

املبحثالثاني:الربامجواملشاريعالعامليةلتطويرتعليمالعلوم

11

أوالً :برنامج دراسة العلوم يف املرحلة االبتدائية (.)ESS

11

ثانياً :برنامج أسلوب العمليات يف تدريس العلوم (.)SAPA

11

ثالثاً :مشروع دراسة حتسني منهج العلوم (.)SCIS

16

رابعاً :حركة إصالح مناهج العلوم يف ضوء التفاعل بني العلم والتكنولوجيا

17

واجملتمع (.(STS
ز

رقم الصفحة

املوضوع
خامساً :مشروع ( )1602العلم جلميع األمريكيني.

61

سادساً :مشروع املعايري الوطنية لتعليم العلوم (.)NSES

61

املبحثالثالث:حمتوىمنهجالعلوم

69

 -مفهوم حمتوى منهج العلوم..

69

 -مربرات اختيار حمتوى منهج العلوم.

71

 -تطوير حمتوى منهج العلوم.

71

 -دواعي تطوير حمتوى منهج العلوم.

72

 -مكونات حمتوى منهج العلوم.

71

 -معايري اختيار حمتوى مناهج العلوم.

77

 -اختيار مناهج العلوم يف املرحلة االبتدائية.

81

 -خطوات اختيار حمتوى منهج العلوم.

82

 -تنظيم حمتوى منهج العلوم.

81

 -مداخل تنظيم حمتوى منهج العلوم.

81

 -مناذج حمتوى منهج العلوم.

86

تطوير مناهج العلوم باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية.

91

 -مشروع تطوير العلوم والرياضيات.

91

ثانياً:الدراساتالسابقة.

111

احملور األول /دراسات تناولت تقويم حمتوى مقررات العلوم.

111

احملور الثاني /الدراسات اليت تناولت دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم.

111

التعليق على الدراسات السابقة.

119

ح


املوضوع

رقم الصفحة

الفصلالثالث:إجراءاتالدراسة

122

 -منهج الدراسة.

121

 -جمتمع الدراسة.

121

 -عينة الدراسة.

121

 -أدوات الدراسة.

121

 -خطوات تنفيذ الدراسة.

129

 -األساليب اإلحصائية.

111

الفصلالرابع:عرضنتائجالدراسةومناقشتهاوتفسريها

111

 -متهيد

112

 -إجابة السؤال األول.

112

 -إجابة السؤال الثاني.

111

 -إجابة السؤال الثالث.

111

 -إجابة السؤال الرابع.

112

 -إجابة السؤال اخلامس.

171

 -إجابة السؤال السادس.

171

الفصلاخلامس:ملخصالنتائجوالتوصياتواملقرتاحات

179

 -ملخص النتائج.

181

 -التوصيات.

182

 -املقرتحات.

181

 -املراجع.

181

 -املالحق.

211


ط

فهرساجلداول
الرقم

عنوان اجلدول

رقم الصفحة

1

جمووواالت املوضووووعات ونسوووبها املئويوووة يف دراسوووة ( )TIMSS,2011للصوووف

27

الرابع االبتدائي.
2

جموووواالت االعمليووووات املعرفيووووة ونسووووبها املئويووووة يف دراسووووة ()TIMSS,2011

11

للصف الرابع االبتدائي.
1

مدة اختبار العلوم ( )TIMSS,2011لطالب الصف الرابع االبتدائي.

17

1

مستويات األداء يف دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم (.)TIMSS

11

1

متوسطات أداء طالب الدول املشاركة يف دراسوة ( )TIMSS,2003يف موادة

11

العلوم للصف الثاني املتوسط.
6

أداء الطوووووووالب السوووووووعوديني املشووووووواركني يف دراسوووووووة ( )TIMSS,2003يف

16

مادةالعلوم للصف الثاني املتوسط.
7

متوسووووطات أداء طووووالب الوووودول املشوووواركة يف دراسووووة ( )TIMSS,2007يف

17

مادةالعلوم للصف الثاني املتوسط.
8

توزيوووووع الطوووووالب السوووووعوديني املشووووواركني يف دراسوووووة ( )TIMSS,2007يف

19

مادةالعلوم للصف الثاني املتوسط.
9

متوسط أداء الطالب السعوديني املشواركني يف دراسوة ( )TIMSS,2007يف

11

مادةالعلوم حسب جماالت العلوم.
 11متوسط أداء الطالب السعوديني املشواركني يف دراسوة ( )TIMSS,2007يف

11

مادةالعلوم حسب مستويات التفكري.
 11الفروق يف جماالت العلوم بني الطالب السعوديني بناءًعلى جنس الطالب.

11

 12الفرق يف مستويات التفكري بني الطالب السعوديني بناءًعلى جنس الطالب.

12

 11توصيف حملتوى كتب العلوم للصفوف (األول،الثاني ،الثالث،الرابع).

121

 11نتائج ثبات حتليل احملتوى بني مرتي التحليل.

129

 11نتووائج حتليوول حمتوووى كتووب العلوووم وفق واً ملتطلبووات دراسووة التوجهووات الدوليووة

111

للرياضيات والعلوم ( )TIMSS,2011جملال موضوعات العلوم بصفة عامة
ي

عنوان اجلدول

الرقم

 16نتائج حتليول حمتووى كتوب العلووم وفقو ًا ملتطلبوات دراسوة التوجهوات الدوليوة

رقم الصفحة
118

للرياضيات والعلوم ( )TIMSS,2011جملال علم األحياء.
 17نتائج حتليول حمتووى كتوب العلووم وفقو ًا ملتطلبوات دراسوة التوجهوات الدوليوة

112

للرياضيات والعلوم ( )TIMSS,2011جملال علم الفيزياء.
 18نتائج حتليول حمتووى كتوب العلووم وفقو ًا ملتطلبوات دراسوة التوجهوات الدوليوة

116

للرياضيات والعلوم ( )TIMSS,2011جملال علم األرض.
 19نتائج حتليول حمتووى كتوب العلووم وفقو ًا ملتطلبوات دراسوة التوجهوات الدوليوة

111

للرياضووويات والعلووووم ( )TIMSS,2011جملوووال العمليوووات املعرفيوووة بصوووفة
عامة.
 21نتائج حتليول حمتووى كتوب العلووم وفقو ًا ملتطلبوات دراسوة التوجهوات الدوليوة

117

للرياضيات والعلوم ( )TIMSS,2011جملال املعرفة.
 21نتائج حتليول حمتووى كتوب العلووم وفقو ًا ملتطلبوات دراسوة التوجهوات الدوليوة

161

للرياضيات والعلوم ( )TIMSS,2011جملال التطبيق.
 22نتائج حتليول حمتووى كتوب العلووم وفقو ًا ملتطلبوات دراسوة التوجهوات الدوليوة

166

للرياضيات والعلوم ( )TIMSS,2011جملال التحليل واالستدالل.
 21نتائج حتليول حمتووى كتوب العلووم وفقو ًا ملتطلبوات دراسوة التوجهوات الدوليوة
للرياضيات والعلوم ( )TIMSS,2011جملال االستقصاء العلمي.

ك

171

فهرساألشكال
عنوان الشكل

الرقم

رقم الصفحة

1

منوذج املنهج يف دراسة التيمس (.)TIMSS

21

2

أهداف مشروع تطوير العلوم والرياضيات.

91

1

املراحل العامة ملشروع تطوير العلوم والرياضيات.

96

1

عمليات اإلنتاج يف مشروع تطوير العلوم والرياضيات.

96

1

مراحل التجريب يف مشروع تطوير العلوم والرياضيات.

97

6

مدى توافر متطلبات دراسة التوجهات الدولية جملال موضوعات العلوم

117

يف كتب العلوم باملرحلة االبتدائية حسب الصف الدراسي.
7

مدى توافر متطلبوات دراسوة التوجهوات الدوليوة جملوال علوم األحيواء يف

111

كتب العلوم باملرحلة االبتدائية حسب الصف الدراسي.
8

مدى توافر متطلبات دراسة التوجهوات الدوليوة جملوال علوم الفيزيواء يف

111

كتب العلوم باملرحلة االبتدائية حسب الصف الدراسي.
9

موودى توووافر متطلبووات دراسووة التوجهووات الدوليووة جملووال علووم األرض يف

111

كتب العلوم باملرحلة االبتدائية حسب الصف الدراسي.
 11مدى توافر متطلبات دراسة التوجهات الدولية جملال العمليات املعرفيوة

116

يف كتب العلوم باملرحلة االبتدائية حسب الصف الدراسي.
 11مدى توافر متطلبات دراسة التوجهات الدولية جملال املعرفوة يف كتوب

161

العلوم باملرحلة االبتدائية حسب الصف الدراسي.
 12مووودى تووووافر متطلبوووات دراسوووة التوجهوووات الدوليوووة جملوووال التطبيوووق يف

161

كتب العلوم باملرحلة االبتدائية حسب الصف الدراسي.
 11موووودى توووووافر متطلبووووات دراسووووة التوجهووووات الدوليووووة جملووووال التحليوووول

171

واالسووووتدالل يف كتووووب العلوووووم باملرحلووووة االبتدائيووووة حسووووب الصووووف
الدراسي.
 11مووودى تووووافر متطلبوووات دراسوووة التوجهوووات الدوليوووة جملوووال االستقصووواء
العلمي يف كتب العلوم باملرحلة االبتدائية حسب الصف الدراسي.
ل

177

فهرساملالاحق
الرقم

عنوان امللحق

رقم الصفحة

1

منوذج من أسوئلة اختبوارات دراسوة التوجهوات الدوليوة ملوادة العلووم

212

للصف الرابع االبتدائي.
2

أمساء حمكمي أدوات الدراسة.

212

1

الصوووورة املبدئيووووة لقائمووووة متطلبووووات دراسووووة التوجهووووات الدوليووووة

211

للرياضيات والعلوم (، (TIMSS,2011واليت جيب تضمينها يف
حمتوى كتب العلوم باملرحلة االبتدائية.
1

الصوووورة النهائيوووة لقائموووة متطلبوووات دراسوووة التوجهوووات الدوليوووة

211

للرياضيات والعلوم (، (TIMSS,2011واليت جيب تضمينها يف
حمتوى كتب العلوم باملرحلة االبتدائية.
1

الصورة املبدئية لبطاقة حتليل احملتوى.

261

6

الصورة النهائية لبطاقة حتليل احملتوى.

281

م

