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  ملخص

التعليم  يف  الطبيعية  والعلوم  الريا�ضيات  »مناهج  م�ضروع  تقومي  اإىل  البحثي  امل�ضروع  هذا  يهدف 
والأول  البتدائيني،  والرابع  الأول  ال�ضفوف  املرحلة  ال�ضعودية«،وت�ضتهدف هذه  العربية  باململكة  العام 
املتو�ضط. وتناولت الدرا�ضة تقومي امل�ضروع من عدة اأبعاد؛ متثلت بـدرا�ضة:1 ( م�ضتوى ات�ضاق املنتجات 
اأ�ضلوب  الأمريكية.  2 ( مدى مالءمة  �ضل�ضلة »ماقروهل«  لها يف  املقابلة  الكتب  للم�ضروع مع  التعليمية 
التناول والعر�ض، ومدى متثيل حمتوى الكتب لثقافة املجتمع ال�ضعودي، ولبيئة املتعلمني. 3 ( مدى كفاية 
الزمن املخ�ض�ض �ضمن اخلطة الدرا�ضية، لتدري�ض الكتب اجلديدة. 4 ( جودة تنفيذ امل�ضروع يف امليدان.
ولتحقيق اأهداف الدرا�ضة �ضكلت عدد من الفرق البحثية؛ تكونت من جمموعة من الباحثني الرئي�ضيني 
املخت�ضني )23 باحثاً(، وجمموعة من الباحثني امل�ضاركني )12 باحثاً(، بالإ�ضافة اإىل )45( م�ضاعداً يعملون 
على  املتميزين  امل�ضت�ضارين  من  جمموعة  بالدرا�ضة  �ضارك  كما  امليدان.  يف  امل�ضروع  اأدوات  تطبيق  على 

امل�ضتوى املحلي والإقليمي والعاملي، وبلغ عددهم )29(.
وبُنيت)10( حزم من الأدوات، ت�ضمنت مبجموعها)22( اأداة متنوعة، �ضملت: اأدوات حتليل كتب، 
وبطاقات مالحظة �ضفية، ومقابلة، وا�ضتبانات. وقد طبقت الأدوات على عينات الدرا�ضة املختلفة، حيث 
تت�ضمن موا�ضفات وموؤ�ضرات و�ضواهد م�ضتخل�ضة من  اأدوات حتليل حمتوى كيفية وكمية  طبقت �ضت 
كتب �ضل�ضلة »ماقروهل« والأدب الرتبوي ذي العالقة. وطبقت كذلك اأداتي حتليل الكتب، للك�ضف عن 
ولبيئة  ال�ضعودي،  املجتمع  لثقافة  الكتب  حمتوى  متثيل  ومدى  والعر�ض،  التناول  اأ�ضلوب  مالءمة  مدى 

املتعلمني.
و�ضمت العينة اأكرث من)1000( مدر�ضة من )19( اإدارة تعليم، و)5650( معلم ومعلمة، و)800( 
ودلياًل  للطالب  كتاباً  �ضملت )24(  كما  تعلم(.  م�ضادر  واأمني  واإداري )حم�ضر خمترب،  وم�ضرف  مدير 

للمعلم.كما اأُجريت )578( مالحظة �ضفية.
الت�ضاق  م�ضتوى  اأن  للريا�ضيات  املعلم  ودليل  الطالب  كتاب  ات�ضاق  م�ضتوى  نتائج حتليل  واأظهرت 
مع ال�ضل�ضة الأم  جلميع ال�ضفوف كان بدرجة »متو�ضطة« ملوا�ضفات الأ�ض�ض الرتبوية والنظرية ومكونات 
البتدائي  الرابع  ال�ضف  كتب  كانت  وقد  الفنية،  للموا�ضفات  »مرتفعة«  بدرجة  كان  حني  يف  الكتاب؛ 

الأعلى ات�ضاقاً. 
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وكذلك  الرتبوية  للموا�ضفات  »متو�ضطة«  بدرجة  الت�ضاق  م�ضتوى  ظهر  فقد  للعلوم  بالن�ضبة  اأما 
كانت كتب  الطالب، وقد  لكتب  »مرتفعة«(  بدرجة  كان  فقد  الرابع  ال�ضف  )ما عدا  الفنية  للموا�ضفات 
فقد  للعلوم  املعلم  لدليل  بالن�ضبة  اأما  املوا�ضفات.  نوعي  كال  يف  ات�ضاقا  الأعلى  البتدائي  الرابع  ال�ضف 
كان م�ضتوى الت�ضاق للموا�ضفات الرتبوية بدرجة »متو�ضطة« لل�ضفني الأول والرابع البتدائي، وبدرجة 
جلميع  »متو�ضطة«  بدرجة  كان  فقد  الفنية  للموا�ضفات  الت�ضاق  اأما  املتو�ضط،  الأول  لل�ضف  »مرتفعة« 

ال�ضفوف، وكان دليل ال�ضف الأول املتو�ضط اأعالها ات�ضاقا لكال نوعي املوا�ضفات. 
كما اأ�ضفرت نتائج الدرا�ضة عن متثيل مالءمة اأ�ضلوب التناول والعر�ض يف حمتوى كتب الريا�ضيات 
العلوم  نتائج  يف  املوؤ�ضرات  بع�ض  حتقق  م�ضتوى  يف  تدين  وجود  مع  منا�ضب،  ب�ضكل  الطبيعية  والعلوم 
»منخف�ضة«  بدرجة  ال�ضعودي  املجتمع  ثقافة  مواءمة  معايري  جميع  حتقق  النتائج  بينت  كما  الطبيعية. 
بدرجة  املتعلمني  بيئة  مواءمة  معايري  الطبيعية، وحتقق جميع  والعلوم  الريا�ضيات  كتابي  و»متو�ضطة« يف 

»مرتفعة« يف الريا�ضيات، وتفاوت حتققها يف العلوم الطبيعية بدرجة »مرتفعة« و»متو�ضطة«.
واأظهرت النتائج عدم كفاية الزمن املخ�ض�ض لتدري�ض الكتب وخ�ضو�ضاً مادة العلوم؛ حيث يرى 
)58.8 ٪( من معلمي ومعلمات العلوم عدم اإمكانية تنفيذ الدرو�ض وفقاً للخطة الدرا�ضية املحددة، يف 
الدرو�ض وفقاً  تنفيذ  اإمكانية  يرى عدم  ممّن  والريا�ضيات  ملعلمي ومعلمات  الن�ضبة )٪54.0(  كانت  حني 

للخطة الدرا�ضية.
واأ�ضارت النتائج كذلك اإىل وجود جوانب �ضعف يف جودة برامج التطور املهنّي، واأن م�ضتوى دعم 
املدير وامل�ضرف الرتبوّي للمعلمني واملعلمات كان »متو�ضًطا« ب�ضكل عام، واأن الدعم املقدم لهم من وزارة 
الرتبية والتعليم كان »متو�ضًطا«. كذلك اأ�ضارت النتائج اإىل اأن م�ضتوى دعم حم�ضر املخترب واأمني امل�ضادر 
للمعلم كان »�ضعيًفا«. وبينت النتائج اأن متو�ضط الأداء الكلي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات عينة الدرا�ضة 
ملعلمي ومعلمات  الكلي  الأداء  متو�ضط  واأن  »املنخف�ض«،  امل�ضتوى  يقع يف  الدرو�ض  تنفيذ  مهارات  يف 

العلوم يف مهارات تنفيذ الدرو�ض يقع يف امل�ضتوى«املتو�ضط«. 
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  Abstract

This study was an evaluation study for the implementation of Saudi national 
math and science curriculum (Grades: 1st, 4th, and 7th) in public education. The aim 
of this study was to evaluate: 1) the level of alignment in the new textbooks and 
teacher guides with the equivalent textbooks and guides in McGraw-Hill series. 2) 
Appropriateness of the presentation style textbooks and the extent of their content 
representation of the Saudi society culture and environment of learners. 3) Teach-
ers’ views about the sufficiency of allocated time to teach the newly introduced 
textbooks. 4) Implementation of the project which include: teachers’ opinions to-
wards professional development programs, evaluation of organizational support of 
headmasters, supervisors, lab technicians, and resources trustees and classroom 
observations.

The project has created 10 packages of instruments; included a total of 22 in-
struments, including: textbooks analyzing instruments, classroom observation, in-
terviews and questionnaires. The sample of this study consist of (5650) teachers, 
and (800) headmasters, educational supervisors, lab technicians, and resources 
trustees support. More than (1000) schools from 19 educational districts were par-
ticipated in this study.

In order to achieve the goals of the study, a number of research teams have 
been formed of 23 distinct and qualified researchers, and other 12 associate re-
searchers, in addition to 45 research assistants for implementing the instruments 
of the research project. The project also has recruited 29 distinct consultants at the 
local and regional levels.

The findings showed that the level of alignment for Math student textbooks 
and teacher guides were «moderate» in terms of educational and theoretical bases 
specifications and textbooks components, while the level of alignment was «high» 
for the technical specifications. Grade 4 achieved the highest alignment compared 
to the other two grades (1st, and 7th grades). Regarding the findings for science 
student textbooks, the alignment was moderate in terms of instructional and edu-
cational specifications in all target grades (except grade 4 that it was «high» only in 
terms of technical specifications, and the highest in both kind of specifications com-
pared to the other two grades). For the science teacher guides, the alignment of 
instructional specifications was «moderate» for grades 1 and 4, and it came «high» 
for grade 7, while all grades were «moderately» aligned in terms of technical speci-
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fications.

In a broad view, regardless of the low level of some indicators in science text-
books, the study findings also revealed that the presentations styles of math and 
science textbooks were generally appropriate. Moreover, results for the appropri-
ateness of the textbooks with regard to the categories and their indicators of Saudi 
society culture were «low» and «moderate» harmonized. Additionally, results for 
the appropriateness of the math textbooks with regard to the categories and their 
indicators of the environment of learners were «high» harmonized, and were «mod-
erate» and «high» harmonized in science textbooks

Findings also indicated insufficiency of the allocated time to teach the newly in-
troduced textbooks, especially for science textbooks, since 58.8% of science teach-
ers and 54% of math teachers believe in the impossibility of implementing the les-
sons according to the specified study plan. Also, the findings indicated there are 
weaknesses in professional development quality programs, and the level of head-
masters and supervisors support for teachers was «moderate», and also level of lab 
technicians, and resources trustees support was «low».  According to classroom the 
level of math curriculum implementation was «low», and the level of science cur-
riculum implementation was «moderate».

Finally, discussions and interpretations were comprehensively presented, rec-
ommendations and conclusions were suggested.
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  تمهيد

جاء م�ضروع تطوير مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف اململكة العربية ال�ضعودية بتعاقد وزارة 
الذي  الأجنبي،  ال�ضريك  ممثلة  امل�ضروع،  هذا  لتنفيذ  الوطنية؛  املوؤ�ض�ضات  اإحدى  مع  والتعليم  الرتبية 
التعليمية املحددة. وقد اختار  املواد  ال�ضل�ضلة )ماقروهلMcGraw Hill (، بغر�ض ترجمة ومواءمة  ميلك 
دول  يف  ناجحة،  جتارب  متثل  التي  ال�ضال�ضل  من  لعدد  م�ضتفي�ضة  درا�ضة  بعد  ال�ضل�ضلة  هذه  املخت�ضون 
و�ضهد  ال�ضل�ضلة.  هذه  على  النهاية  يف  الختيار  لي�ضتقر  واأمريكا؛  وبريطانيا،  وكندا،  �ضنغافورة،  مثل: 
العام الدرا�ضي 1430/1429هـ بدء جتربة هذا امل�ضروع يف بع�ض مناطق اململكة، ثم تال ذلك تعميم تطبيق 

امل�ضروع، وفق خطة تنفيذية اعتمدت من الوزارة.
ويعّد هذا امل�ضروع اإحدى اخلطوات التطويرية املهمة، التي يوؤمل اأن يكون لها الأثر الكبري- مب�ضيئة اهلل 
تعاىل- يف اإحداث تغيريات جذرية اإيجابية، يف م�ضتوى ونوعية خمرجات التعليم، يف وطننا احلبيب. 
التعليمية  املواد  تاأهيل موؤ�ض�ضات وطنية متخ�ض�ضة؛ لإنتاج  الوزارة يف  نابع من روؤية  التوجه  ولعل هذا 
املناف�ضة، يف جمالت معرفية، ت�ضيق فيها اخل�ضو�ضية املحلية والثقافية، بالإفادة من جتارب الدول، وبيوت 
اخلربة، التي لها باع طويل يف هذا امليدان؛ بيد اأن هذا التوجه تواكبه كثري من التحديات، �ضاأنه يف ذلك 
�ضاأن العمل التطويري والتغيريي على وجه العموم، والتي ميكن جتاوزها بالتعاون والتفاعل الإيجابي بني 
بيت اخلربة املحلي والعاملي، ووزارة الرتبية والتعليم؛ لكونها م�ضتفيدة ومنفذة يف الوقت نف�ضه للم�ضروع 

على اأر�ض الواقع.
اإىل  نقلها  عند  الأم  ال�ضل�ضلة  بنية  على  املحافظة  على  العمل  التوجه  هذا  يف  التحديات  اأبرز  ومن 
نظام تعليمي خمتلف، مبا يت�ضق مع الظروف الثقافية التي يفر�ضها هذا النظام، واإىل اأي درجة ن�ضتطيع 
تكييف نظامنا التعليمي؛ لتطبيق هذه املنتجات وفقاً للمعايري التي اأعدت يف �ضوئها. ف�ضل�ضلة »ماقروهل« 
ثم  اململكة، ومن  العلوم والريا�ضيات يف  تعليم  تطوير يف  فيه من  ت�ضهم  اأن  يتوقع  ما  اختريت يف �ضوء 
حت�ضني وتطوير اأداء املتعلمني، بح�ضن اختيار املحتوى التعليمي، واملحافظة على الرتابطني الراأ�ضي والأفقي 
للمنهج، مبا يخلق تقدمي منهج متما�ضك ذي معنى وا�ضح، وكذلك معاجلته بال�ضورة التي تعتمد على تعزيز 
دور املتعلم يف البحث، وبناء املعرفة، من خالل توجيهات تنفيذ الدرو�ض يف دليل املعلم؛ بحيث تت�ضق مع 
هذا التوجه، وتلتزم به، بالإ�ضافة اإىل تعدد امل�ضادر التعليمية التي تدعم ذلك، ومن اأهمها: توافر التقنيات 
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التي ت�ضمح بتمثيل املفاهيم، واملعارف، واإمكانية منذجتها، وتقدمي متثيالت متعددة لها، وتوفري ال�ضياقات 
الواقعية من حياة املتعلمني لبيئاتهم التعليمية. ولعل النجاح يف تطبيق تلك ال�ضل�ضلة قد يخلق تعلماً متوازناً 
تدمج فيه املعارف واملهارات، حيث ل يقت�ضر التعليم على اكت�ضاب الطالب اأكرب عدد من املفاهيم، بل ميتد 
اإىل جعلهم يتعمقون فيها، لتتحول املهارات اإىل كفايات توازن بني اجلوانب النظرية والتطبيقية، ويتحقق 

ذلك عرب توفري فر�ض ا�ضتق�ضاء املفاهيم وبنائها، وتطوير املهارات وتطبيقها يف �ضياقات واأمثلة واقعية.
التعليمية  املنتجات  اأن مواءمة  امل�ضروع، والتاأكد من  النجاح يف هذا  بتحقيق  الوزارة معنية  اإن   
لل�ضل�ضلة قد متت وفق طرق علمية �ضليمة، ت�ضمن املحافظة على بنية وفل�ضفة ال�ضل�ضلة التي اختريت، ومدى 
موافقتها اخلطط الدرا�ضية للتعليم العام يف اململكة. كما هي )الوزارة( معنية بالتاأكد من تهيئة الظروف 
وتدريب  التعليمية،  البيئة  تهيئة  مبعنى  فاعل،  ب�ضكل  املدار�ض  التعليمية يف  املنتجات  لتنفيذ هذه  املنا�ضبة 
تدري�ض  خالل  ال�ضحيح  بالتطبيق  التزامهم  مدى  ومتابعة  وامل�ضرفات،  وامل�ضرفني  واملعلمات،  املعلمني 
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية. وهذه اخلطوة مهمة؛ لأن مرد كل هذه اجلهود �ضينتهي يف الغرفة ال�ضفية. 
وهذا يوؤكد لزاماً على اأهمية اإعادة تاأهيل املعلمني، وتغيري قناعاتهم التي األفوها ملدة طويلة، وتوفري الفر�ض 

لهم؛ لتطوير اأدائهم.
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  أهداف الدراسة 

هدفت �لدر��سة �إىل:

تقومي منتجات كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية، وي�ضمل:  (  1
للريا�ضيات  ماقروهل  و�ضل�ضة  امل�ضروع  لكتب  والفنية  الرتبوية  املوا�ضفات  ات�ضاق  اأ  - حتديد مدى 

والعلوم لل�ضفوف: الأول البتدائي، والرابع البتدائي، والأول املتو�ضط.
ب- الك�ضف عن مدى منا�ضبة مواءمة كتب امل�ضروع لأ�ضلوب التناول والعر�ض وارتباط حمتواها 

بفل�ضفة املجتمع وببيئة املتعلمني .
تقومي توافق ومالءمة ال�ضل�ضلة مع اخلطط الدرا�ضية املحلية يف حتقيق املعايري واملهارات املطلوبة. (  2
تقومي جودة تنفيذ امل�ضروع يف امليدان، وذلك ي�ضمل: (  3

اأ  - تقومي التطور املهني املقدم ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم، مل�ضاعدتهم على تنفيذ املناهج 
�ضمن م�ضروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

ب- تقومي م�ضتوى الدعم املقدم ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم من اأطراف الدعم املوؤ�ض�ضي: 
)املدير، امل�ضرف الرتبوّي، حم�ضر املخترب، واأمني م�ضادر التعلم(؛ مل�ضاعدتهم على تي�ضري تطبيق 

املناهج �ضمن م�ضروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
الريا�ضيات  مناهج  م�ضروع  وتوجهات  فل�ضفة  �ضوء  يف  والعلوم  الريا�ضيات  تدري�ض  تقومي  ج- 

والعلوم الطبيعية. 
د - درا�ضة مدى ارتباط اأداء املعلم التدري�ضّي بجن�ضه، املرحلة التعليمية، وخرباته التدري�ضية.

هـ- حتديد الحتياجات التدريبية ملعلمي الريا�ضيات والعلوم يف �ضوء متطلبات امل�ضروع.
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  حدود الدراسة

�قت�سرت �لدر��سة على:

كتب الطالب، واأدلة التمارين، وكرا�ضات الأن�ضطة، واأدلة املعلمني للريا�ضيات والعلوم يف اململكة  �
العربية ال�ضعودية، اخلا�ضة بال�ضفوف: الأول البتدائي، الرابع البتدائي، والأول املتو�ضط، للف�ضلني: 
الأول والثاين، طبعة 1432هـ-2011م، كما تقت�ضر اأي�ضاً على منتجات»ماقروهل« من املواد التعليمية 

املقابلة لها لل�ضفوف الأول والرابع وال�ضابع، طبعة 2009م.
مدار�ض التعليم العام يف قطاعي البنني والبنات. �
طبقت هذه الدرا�ضة خالل العام الدرا�ضّي 1432 – 1433هـ. �

  عينة الدراسة

معلماً  و)5650(  مدر�ضة،  مــن)1000(  واأكرث  تعليم،  اإدارة  املرحلة)19(  هذه  يف  العينة  �ضملت 
ومعلمة، و)800( مدير وم�ضرف واإداري )حم�ضر خمترب، واأمني م�ضادر تعلم(. كما �ضملت )24( كتاباً 

للطالب ودلياًل للمعلم.

  أدوات الدراسة

متنوعة،  اأداة  مبجموعها)22(  ت�ضمنت  الأدوات،  من  حزم   )10( بنيت  الدرا�ضة  اأهداف  لتحقيق 
�ضدقها  من  التحقق  مت  وا�ضتبانات.  ومقابالت،  �ضفية،  مالحظة  وبطاقات  كتب،  حتليل  اأدوات  �ضملت: 
وثباتها وفق الطرق املعتد بها علمياً، واأجريت من اأجل التاأكد من �ضالمة بنائها وتطبيقها)17( ور�ضة عمل 

متنوعة.
جدول رقم)1( �أدو�ت �مل�سروع

اأدوات التقريرهدف التقريرا�صم التقريرم

التقرير الأول – 1
اجلزء الأول

ت��ق��ومي م���دى ات�����ش��اق امل��وا���ش��ف��ات ال��رتب��وي��ة وال��ف��ن��ي��ة لكتب 
لل�شفوف:  والعلوم  للريا�شيات  ماقروهل  و�شل�شة  امل�شروع 

الأول البتدائي، والرابع البتدائي، والأول املتو�شط
بطاقات حتليل حمتوى

التقرير الأول- اجلزء 2
الثاين

مدى منا�شبة مواءمة كتب امل�شروع لأ�شلوب التناول والعر�س 
بطاقات حتليل حمتوىوارتباط حمتواها بفل�شفة املجتمع وببيئة املتعلمني 
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اأدوات التقريرهدف التقريرا�صم التقريرم

مدى توافق ومالءمة ال�شل�شلة مع اخلطط الدرا�شية املحلية الثاين3
ا�شتباناتيف حتقيق املعايري واملهارات املطلوبة

بطاقات مالحظات، تقومي جودة تنفيذ امل�شروع يف امليدانالتقرير الثالث4
ا�شتبانات، بطاقات حتليل

  المشاركون في تنفيذ هذه الدراسة

�ضارك يف اإعداد هذه الدرا�ضة جمموعة من الباحثني الرئي�ضيني املتخ�ض�ضني يف جمال عمل امل�ضروع، 
باحثاً، حيث اختريوا  امل�ضاركني، وبلغ عددهم )12(  الباحثني  باحثاً، وجمموعة من  وبلغ عددهم )23( 
تطبيق  على  يعملون  الذين  الباحثني؛  م�ضاعدي  من  اإىل)45(  بالإ�ضافة  وامليدانية،  البحثية  خلرباتهم  وفقاً 
املتميزين على  امل�ضت�ضارين  ا�ضتقطاب جمموعة من  الرتبوي. كما مت  امليدان  البحثي يف  امل�ضروع  اأدوات 
اإذ كان لهم دور حموري يف تقدمي  امل�ضتوى املحلي والإقليمي والعاملي، وبلغ عددهم )29( م�ضت�ضاراً، 
امل�ضاركني  عدد  اإجمايل  بلغ  وبذلك  واإجراءاته.  اأدواته  ومنا�ضبة  امل�ضروع،  عمل  اآلية  ال�ضت�ضارات حول 
امل�ضاركني  بلغ عدد  كما  اململكة وخارجها.  داخل  من  ميثلون )19( جامعة  باحثني،  الدرا�ضة )109(  يف 
تعليم،  اإدارات  الدرا�ضة )60( م�ضاركاً وم�ضاركة، من)6(  الرتبية والتعليم يف هذه  من من�ضوبي وزارة 
بالإ�ضافة اإىل من�ضوبي اجلهاز املركزي بالوزارة. وقد حر�ض القائمون على امل�ضروع على تنويع اخلربات 

امل�ضاركة فيه، وذلك من اأجل:
اأهمية تنوع خربات امل�ضاركني وخلفياتهم العلمية واجلغرافية والرتبوية، من خمتلف مناطق اململكة،  �

يف  املختلفة  املجتمع  فئات  من  ممكن  قدر  اأكرب  م�ضاركة  توجب  لذا  وطنياً؛  يعّد  امل�ضروع  اإن  حيث 
تقوميه.

حر�ض امل�ضروع على تاأهيل واإ�ضراك اأكرب عدد ممكن من من�ضوبي ومن�ضوبات وزارة الرتبية والتعليم،  �
من خمتلف مناطق وحمافظات اململكة، يف تنفيذ هذه الدرا�ضة، وتقدمي الدعم والتدريب البحثي 
الالزم لهم؛ اإمياناً باأهمية توطني اخلربة لدى من�ضوبي وزارة الرتبية والتعليم، ومن خمتلف الإدارات 

التعليمية.
ذلك  � يف  و�ضيتو�ضع  وجتاربهم،  خرباتهم  من  لالإفادة  والإقليمية؛  العاملية  اخلربات  من  عدد  م�ضاركة 

ح�ضب متطلبات مراحل امل�ضروع املختلفة.
واجلدولن التاليان يو�ضحان اأ�ضماء امل�ضاركني على النحو التايل:
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�سكل رقم )1( عدد �مل�ساركني ح�سب فئة �لباحثني

�سكل رقم)2( عدد �لباحثني ح�سب جهات �لعمل

  النتائج:

النتائج  لتفا�ضيل  الرجوع  وميكن  الرئي�ضة،  اأهدافها  وفق  الدرا�ضة  لنتائج  ملخ�ضاً  اجلزء  هذا  يعر�ض 
هذه  لنتائج  عاماً  ملخ�ضاً   )4( جدول  ويو�ضح  حده.  على  هدف  بكل  املخت�ض  التقرير  يف  ومناق�ضتها 

الدرا�ضة.
جدول رقم)2( ملخ�ص عام لنتائج �لدر��سة

املجالاملحور

علومريا�صيات

الأول 
البتدائي

الرابع 
البتدائي

الأول 
املتو�صط

الأول 
البتدائي

الرابع 
البتدائي

الأول 
املتو�صط

م�شتوى ات�شاق كتب الطالب 
مع كتب ال�شل�شلة الأ�شل

متو�شطةمتو�شطةمتو�شطةمتو�شطةمتو�شطةمتو�شطةاملوا�شفات الرتبوية

عاليةعاليةعاليةعاليةعاليةعاليةاملوا�شفات الفنية

------متو�شطةمتو�شطةمتو�شطةمكونات الكتاب

م�شتوى ات�شاق اأدلة املعلم 
مع اأدلةال�شل�شلة الأ�شل

متو�شطةمتو�شطةمتو�شطةمتو�شطةمتو�شطةمتو�شطةاملوا�شفات الرتبوية

عاليةعاليةعاليةعاليةعاليةعاليةاملوا�شفات التقنية
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املجالاملحور

علومريا�صيات

الأول 
البتدائي

الرابع 
البتدائي

الأول 
املتو�صط

الأول 
البتدائي

الرابع 
البتدائي

الأول 
املتو�صط

تقومي منتجات الكتب من 
حيث منا�شبة موؤامتها 

وارتباط حمتواها بثقافة 
املجتمع وببيئة املتعلمني، 
واأ�شلوب التناول والعر�س.

عاليةعاليةعاليةعاليةعاليةعاليةاأ�شلوب التناول والعر�س

منخف�شة، منخف�شةمنخف�شةمنخف�شةلثقافة املجتمع 
ومتو�شطة

منخف�شة، 
ومتو�شطة

منخف�شة، 
ومتو�شطة

عاليةعاليةعاليةعاليةعاليةعاليةبيئة املتعلمني

مدى كفاية الزمن لتنفيذ 
الدرو�س وفقاً للخطة 

الدرا�شية

ن�شبة الذين يرون اإمكانية 
تنفيذ الدرو�س وفقاً للخطة 

الدرا�شية
%44.5%41.9%44.5%40.4%32.5%40.4

تقومي التطور املهني املقدم 
ملعلمي العلوم والريا�شيات.

م�شتوى حتقق اأهداف 
متو�شطمتو�شطالتطور املهني

م�شتوى حتقق حمور 
متو�شطمتو�شطحمتوى التطور املهني

م�شتوى حتقق حمور دعم 
متو�شطمتو�شطاأن�شطة التطور املهني

م�شتوى حتقق حمور اأ�شاليب 
متو�شط متو�شط التطور املهني

م�شتوى حتقق حمور اأن�شطة 
منخف�سمنخف�سالتطور املهني

تقومي م�شتوى الدعم 
املقدم ملعلمي العلوم 

والريا�شيات من اأطراف 
الدعم املوؤ�ش�شي 

متو�شطمتو�شطامل�شرف الرتبوي

متو�شطمتو�شطمدير املدر�شة

منخف�س-----حم�شرو املخترب

منخف�سمنخف�ساأمناء م�شادر التعلم
تقومي تدري�س العلوم 
والريا�شيات يف �شوء 

فل�شفة وتوجهات م�شروع 
مناهج الريا�شيات والعلوم 

الطبيعية.

متو�شط منخف�سمهارات تنفيذ الدر�س
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�أواًل: �أهم �لنتائج �ملتعلقة بهدف تقومي منتجات كتب �لريا�سيات و�لعلوم �لطبيعية.

اأ  -   مدى ات�صاق املوا�صفات الرتبوية والفنية لكتب امل�صروع و�صل�صة ماقروهل للريا�صيات والعلوم لل�صفوف: 
الأول البتدائي، والرابع البتدائي، والأول املتو�صط.

كتب الريا�ضيات 
يف  الطالب  لكتب  والرتبوية  النظرية  الأ�ض�ض  موا�ضفات  يف  الت�ضاق  درجة  اأن  النتائج  اأظهرت 
الريا�ضيات،جلميع ال�ضفوف امل�ضتهدفة »متو�ضطة«، وكان كتاب الأول املتو�ضط الأعلى ات�ضاقاً، وكذلك 
ال�ضفوف  الريا�ضيات،جلميع  يف  الطالب  كتاب  مكونات  موا�ضفات  حتقيق  يف  الت�ضاق  درجة  كانت 
امل�ضتهدفة »متو�ضطة«، وكان كتاب ال�ضف الرابع البتدائي الأعلى ات�ضاقاً. وبينت النتائج اأن درجة الت�ضاق 

يف املوا�ضفات الفنية لكتاب الطالب يف الريا�ضيات، لل�ضفوف امل�ضتهدفة »عالية«.
اأما بخ�ضو�ض دليل املعلم للريا�ضيات،فقد ك�ضفت النتائج اأن الت�ضاق يف موا�ضفات الأ�ض�ض الرتبوية 
اأن درجة الت�ضاق يف مكونات  النتائج  بينت  امل�ضتهدفة، كما  والنظرية كان بدرجة »متو�ضطة« لل�ضفوف 
الكتاب لل�ضفوف كانت »متو�ضطة«، وكان دليل املعلم لل�ضف الرابع الأعلى ات�ضاقاً. اأما بالن�ضبة لالت�ضاق 

يف املوا�ضفات الفنية فقد كان بدرجة »مرتفعة«، حيث كان دليل املعلم لل�ضف الرابع الأعلى ات�ضاقاً.

كتب العلوم:
ال�ضفوف  جلميع  الطالب  لكتب  الرتبوية  املوا�ضفات  يف  الت�ضاق  درجــة  اأن  النتائج  اأظــهــرت 
املتعلقة  الرتبوية  املوا�ضفة  اأن  كما  ات�ضاقاً.  الأعلى  الرابع  لل�ضف  الطالب  كتاب  كان  »متو�ضطة«،حيث 
با�ضتخدام التقنية كانت اأقل املوا�ضفات ات�ضاقاً يف جميع ال�ضفوف، وظهرت غري متحققة يف كتاب ال�ضف 

الأول املتو�ضط.
الأول  لل�ضف  الطالب  لكتاب  الفنية  املوا�ضفات  يف  الت�ضاق  درجة  اأن  النتائج  خالل  من  وات�ضح   
لل�ضف  البتدائي،و»متو�ضطة«  الرابع  لل�ضف  »عالية«  الت�ضاق  درجة  كانت  فيما  »متو�ضطة«،  البتدائي 

الأول املتو�ضط.
اأما بخ�ضو�ض دليل املعلم،فقد اأ�ضارت النتائج اإىل اأن درجة الت�ضاق يف املوا�ضفات الرتبوية كانت 
»متو�ضطة« لل�ضفني الأول والرابع البتدائيني، و»عالية«  لل�ضف الأول املتو�ضط. يف حني بينت النتائج اأن 
درجة الت�ضاق يف املوا�ضفات الفنية »متو�ضطة« جلميع ال�ضفوف، وكان دليل املعلم لل�ضف الأول املتو�ضط 

الأعلى ات�ضاقاً.
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التناول والعر�ص وارتباط حمتواها بفل�صفة  الك�صف عن مدى منا�صبة مواءمة كتب امل�صروع لأ�صلوب  ب - 
املجتمع وببيئة املتعلمني.

كتب الريا�ضيات:
التناول والعر�ض بدرجة مرتفعة، مع  اأ�ضاليب  التحليل عن حتقق جميع معايري حمور  نتائج  ك�ضفت 
اختالف الرتتيب داخل كل �ضف، يف حني بينت نتائج التحليل بالن�ضبة ملدى متثيل كتب الريا�ضيات لثقافة 
جميع  حتقق  التحليل  نتائج  وبينت  و»متو�ضطة«،  »منخف�ضة«  بدرجة  املعايري  حتقق   - ال�ضعودي  املجتمع 

معايري متثيل حمتوى كتب الريا�ضيات لبيئة املتعلمني بدرجة »مرتفعة«.

كتب العلوم:
اأظهرت نتائج التحليل حتقق جميع معايري حمور اأ�ضاليب التناول والعر�ض يف كتب العلوم بدرجة 
لثقافة  العلوم  كتب  متثيل  حتقق  حني  املوؤ�ضرات،يف  بع�ض  حتقق  م�ضتوى  يف  تدن  وجود  مع  »مرتفعة«، 
املجتمع ال�ضعودي بدرجة »منخف�ضة« و«متو�ضطة«، كما اأظهرت النتائج تفاوت درجة حتقق معايري متثيل 

حمتوى كتب العلوم لبيئة املتعلمني بني »مرتفعة« و«متو�ضطة«.

ثانياً: �أهم �لنتائج �ملتعلقة بهدف تقومي تو�فق ومالءمة �ل�سل�سلة مع �خلطط �لدر��سية �ملحلية يف حتقيق 
�ملعايري و�ملهار�ت �ملطلوبة.

للك�ضف عن مدى توافق ومالءمة ال�ضل�ضلة مع اخلطط الدرا�ضية املحلية يف حتقيق املعايري واملهارات 
املطلوبة، من حيث كفاية الزمن املخ�ض�ض يف اخلطة الدرا�ضية لتقدمي حمتوى كتب العلوم والريا�ضيات، 
اآراء املعلمني؛ لالإجابة على الأ�ضئلة اخلا�ضة  التي حتددها الكتب - مت ا�ضتطالع  التعليمية  وفق املتطلبات 

بتحقيق هذا الهدف،فكانت النتائج على النحو التايل:

الريا�ضيات:
اأ�ضارت نتائج الدرا�ضة اإىل اأن جميع ممار�ضات املعلمني تقع يف درجة املمار�ضات املقبولة. كما اأ�ضارت 
النتائج املتعلقة بتنفيذ بع�ض العنا�ضر الواردة يف الكتاب – �ضواء كان ذلك داخل الف�ضل اأو املعمل، جماعياً 
اأو فردياً، اأو كان الطالب مبفردهم يف املنزل- اأن معظم ممار�ضات املعلمني واملعلمات )عينة الدرا�ضة( تقع 

يف م�ضتوى املمار�ضات »املقبولة«.
كما اأ�ضارت نتائج ا�ضتجابة املعلمني واملعلمات على البنود اخلا�ضة بكفاية الزمن اأن ما ن�ضبته )٪54( 
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من عينة الدرا�ضة - من املعلمني واملعلمات- يرون عدم اإمكانية تنفيذ الدرو�ض وفقاً للخطة املحددة، يف 
حني يرى )42.8٪( من عينة الدرا�ضة اإمكانية تنفيذ الدرو�ض وفقاً للخطة الدرا�ضية املحددة. يف حني كان 

راأي الن�ضبة املتبقية حمايداً.
قيمة  بلغت  حيث  الزمن،  وكفاية  التدري�ضية  املمار�ضات  بني  ارتباطاً  الدرا�ضة  نتائج  واأظــهــرت 
لكفاية  العينة  تقدير  اأن  يوؤكد  الإيجابي   الرتباط  وهذا   .)0.01( دللة  م�ضتوى  عند  الرتباط)0.283( 

الزمن تعترب مقبولة، بناًء على املمار�ضات التدري�ضية املرغوبة لتنفيذ املنهج، وفق فل�ضفته التي بُني عليها.

العلوم:
اأ�ضارت نتائج الدرا�ضة اإىل اأن جميع ممار�ضات تقع يف درجة املمار�ضات »املقبولة«، كما بينت النتائج 
املتعلقة بتنفيذ بع�ض العنا�ضر الواردة يف الكتاب – �ضواء كان ذلك داخل الف�ضل اأو املعمل، جماعياً اأو 
فردياً، اأو كان الطالب مبفردهم يف املنزل- اأن معظم ممار�ضات املعلمني واملعلمات -عينة الدرا�ضة-  تقع 

يف م�ضتوى املمار�ضات »املقبولة«.
الزمن  كفاية  مدى  يف  الدرا�ضة(  )عينة  واملعلمات  املعلمني  باآراء  يتعلق  فيما   - النتائج  واأو�ضحت 
تنفيذ  اإمكانية  عدم  يرون  الدرا�ضة  عينة  من   )٪58.8( ن�ضبته  ما  اأن    - الدرا�ضية  اخلطة  يف  املخ�ض�ض 
وفقاً  الدرو�ض  تنفيذ  اإمكانية  الدرا�ضة  عينة  يرى )37.6٪( من  املحددة، يف حني  للخطة  وفقاً  الدرو�ض 

للخطة املحددة.
واأظهرت الدرا�ضة ارتباطاً بني املمار�ضات التدري�ضية وكفاية الزمن، حيث بلغت قيمة الرتباط)0.128( 
عند م�ضتوى دللة )0.05(. وهذا الرتباط الإيجابي يوؤكد اأن تقدير العينة لكفاية الزمن تعّد مقبولة، بناًء 

على املمار�ضات التدري�ضية املرغوبة لتنفيذ املنهج، وفق فل�ضفته التي بُني عليها.

ثالثاً: �أهم �لنتائج �ملتعلقة بهدف تقومي جودة تنفيذ �مل�سروع يف �مليد�ن، وي�سمل:

اأ  -   تقومي التطور املهني املقدم ملعلمي ومعلمات العلوم والريا�صيات، مل�صاعدتهم على تنفيذ املناهج، �صمن 
م�صروع الريا�صيات والعلوم الطبيعية.

الرئي�ضة  اأهدافها  جميع  حتقق  عن  املهني  التطور  اأهــداف  مبحور  اخلا�ضة  الدرا�ضة  نتائج  اأ�ضفرت 
الأربعة،وعباراته الت�ضع مب�ضتوى»متو�ضط«، كذلك ح�ضل حمور حمتوى التطور املهني على م�ضتوى حتقق 
»متو�ضط«،يف حني ح�ضل حمور دعم اأن�ضطة التطور املهني على م�ضتوى حتقق »منخف�ض«، ويت�ضمن هذا 
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الأ�ضكال على  اثنان من هذه  للدعم، ح�ضل  اأ�ضكال  اندرجت �ضمن خم�ضة  �ضبع ع�ضرة عبارة،  املحور 
م�ضتوى حتقق »متو�ضط«، بينما ح�ضل الثالثة املتبقون على م�ضتوى حتقق »منخف�ض«، كما ح�ضل حمور 
اأ�ضاليب التطور املهني على م�ضتوى حتقق »متو�ضط«، وبينت النتائج اأن حمور تقومي اأن�ضطة التطور املهني 

اأقل املحاور حتققاً، حيث ح�ضل على م�ضتوى حتقق »منخف�ض«.
)املدير،  املوؤ�ص�صّي  الدعم  اأطراف  من  والريا�صيات  العلوم  ومعلمات  ملعلمي  املقدم  الدعم  م�صتوى  تقومي  ب- 

امل�صرف الرتبوّي، حم�صر املخترب، واأمني م�صادر التعلم(، مل�صاعدتهم على تي�صري تطبيق املناهج.

اأ�ضارت النتائج اإىل اأن متو�ضط تقدير عينة الدرا�ضة مل�ضتوى دعم امل�ضرف الرتبوي ملعلمي ومعلمات 
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية؛ لتنفيذ املقررات املطورة يقع يف امل�ضتوى »املتو�ضط«، كما اأظهرت النتائج 
يف  للم�ضاعدة  الطبيعية؛  والعلوم  الريا�ضيات  ومعلمات  ملعلمي  املدر�ضة  ومديرة  مدير  دعم  م�ضتوى  اأن 
تنفيذ املقررات املطورة - يقع يف امل�ضتوى »املتو�ضط«،يف حني اأن تقدير عينة الدرا�ضة )معلمي ومعلمات 
يف  كان  الطبيعية؛  العلوم  ومعلمات  ملعلمي  املخترب  وحم�ضرة  حم�ضر  دعم  مل�ضتوى  الطبيعية(  العلوم 
م�ضادر  واأمينات  اأمناء  دعم  مل�ضتوى  الدرا�ضة  عينة  تقدير  اأن  النتائج  اأظهرت  كما  »املنخف�ض«،  امل�ضتوى 

التعلم ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية؛ كان يف امل�ضتوى »املنخف�ض«.

والعلوم  الريا�صيات  مناهج  م�صروع  وتوجهات  فل�صفة  �صوء  يف  والريا�صيات  العلوم  تدري�ص  تقومي   - ج 
الطبيعية. 

تراوحت  التدري�ض  ملهارات  العلوم  ومعلمات  معلمي  اأداء  متو�ضطات  اأن  اإىل  النتائج  اأ�ضارت   
بني اأداء »عال« واأداء »متو�ضط« واأداء »منخف�ض« للمهارة،ومل توجد مهارات كان اأداوؤها منعدماً،واأن 
اأ�ضل )3(،  م�ضتوى الأداء الكلي ملعلمي ومعلمات العلوم يف مهارات تنفيذ الدرو�ض بلغ )1.97( من 
ويقع يف امل�ضتوى »املتو�ضط«. ويدل ذلك على اأن املعلمني واملعلمات ميتلكون املهارات الالزمة لتنفيذ 

درو�ض العلوم بكفاءة »متو�ضطة«.
وبينت النتائج اأن متو�ضط الأداء الكلي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات )عينة الدرا�ضة( يف مهارات   
تنفيذ الدرو�ض بلغ )1.49( من اأ�ضل)3(،ويقع يف امل�ضتوى »املنخف�ض«، وتدل هذه النتيجة على �ضعف 
امل�ضتوى التدري�ضي لعينة الدرا�ضة،اأثناء تدري�ضهم ملقررات الريا�ضيات املطورة؛كونهم ميتلكون املهارات 
الالزمة لتنفيذ درو�ض الريا�ضيات بكفاءة »منخف�ضة«، تدل على عدم متكنهم من القيام بالأدوار املنوطة 

بهم لتنفيذ املقررات املطورة بال�ضكل املطلوب.
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د - درا�صة مدى ارتباط الأداء التدري�صّي للمعلم بـ )جن�صه، املرحلة التعليمية،وخربته التدري�صية(.

الأداء  العلوم يف  مادة  النتائج وجود فرق بني معلمي ومعلمات  العلوم؛اأظهرت  لتدري�ض  بالن�ضبة 
التدري�ضي، يعزى ملتغري اجلن�ض، ويح�ضب ل�ضالح املعلمات، اإذ تدل هذه النتيجة على اأن الأداء التدري�ضي 
للمعلمات ب�ضكل عام اأف�ضل من الأداء التدري�ضي للمعلمني. يف حني اأظهرت النتائج عدم وجود فرق يف 
الأداء التدري�ضي للمعلمني واملعلمات يعزى ملتغري املوؤهل، مع اإ�ضارتها )النتائج( اإىل وجود فرق يف الأداء 
التدري�ض  العلمية،  املادة  املحاور:  التدري�ضية يف  اخلربة  واملعلمات،يُعزى لختالف  للمعلمني  التدري�ض 

املتمايز والربط مع العلوم الأخرى، وذلك ل�ضالح ذوي اخلربة )15 �ضنة فاأكرث(. 
املعلمني  بني  اإح�ضائياً  داّل  فرق  وجود  اإىل  النتائج  اأ�ضارت  فقد  الريا�ضيات؛  لتدري�ض  وبالن�ضبة 
هذه  وتدل  الريا�ضيات،  معلمات  اأداء  ول�ضالح  اجلن�ض،  ملتغري  يُعزى  التدري�ضي،  الأداء  يف  واملعلمات 
النتيجة على اأن الأداء التدري�ضي للمعلمات ب�ضكل عام اأف�ضل من الأداء التدري�ضي للمعلمني يف املهارات 
ملعلمي  التدري�ضي  الأداء  اختالفات يف  النتائج عدم وجود  بينت  املطورة، كما  املقررات  بتنفيذ  املت�ضلة 

ومعلمات الريا�ضيات يُعزى اإىل اخلدمة التعليمية. 
هـ - حتديد الحتياجات التدريبية ملعلمي العلوم والريا�صيات يف �صوء متطلبات امل�صروع.

اأظهرت النتائج اخلا�ضة بالحتياجات التدريبية ملعلم العلوم اأن هناك عدداً من الأداءات التدري�ضية 
حتتاج اإىل تدريب، حيث لوحظ ق�ضور يف عدد )32( اأداًء تدري�ضياً من اإجمايل الأداءات التدري�ضية الـ 
)39(، اإذ مل حتقق عينة الدرا�ضة هذه الأداءات مب�ضتوى عال، وبالتايل فهي متثل احتياجات تدريبيه ملعلمي 

ومعلمات العلوم.
اأ�ضارت النتائج اخلا�ضة بالحتياجات التدريبية ملعلم الريا�ضيات اأن هنالك ق�ضوًرا يف عدد )49( اأداًء 
تدري�ضياً من اإجمايل الأداءات التدري�ضيةالـ)50(،اإذ مل حتقق عينة الدرا�ضة هذه الأداءات مب�ضتوى عال، 

وبالتايل فهي متثل احتياجات تدريبيه ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات.
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  توصيات الدراسة:

ا�ضتناداً اإىل نتائج الدرا�ضة، يقدم الفريق البحثي التو�ضيات التالية:

و�لعلوم  للريا�سيات  ماقروهل  و�سل�سة  �مل�سروع  لكتب  و�لفنية  �لرتبوية  �ملو��سفات  �ت�ساق  مدى  �أواًل: 
لل�سفوف: �الأول �البتد�ئي، و�لر�بع �البتد�ئي، و�الأول �ملتو�سط.

تو�صيات تتعلق بكتب واأدلة الريا�صيات:

وفقاً لتحليل النتائج وتف�ضريها، والتي اأظهرت حتقق موا�ضفتني بدرجة �ضعيفة، وحتقق بقية املوا�ضفات  (  1
الفنية والرتبوية بدرجة متو�ضطة،ات�ضح اأن ذلك ب�ضبب غياب بع�ض الأن�ضطة والتطبيقات يف الن�ضخة 
بتعريب ومواءمة دليل املعلم ب�ضكل  العربية، ول يوجد مربر لعدم ت�ضمينها؛ لذا تو�ضي الدرا�ضة 

كامل، وتوفريه لكافة املعلمني، ولي�ض بال�ضرورة مقابلته بن�ضخة كتاب الطالب.
اإعادة بناء م�ضفوفة املدى والتتابع للمحتوى، و�ضرورة ترجمتها للمواد التعليمية ب�ضكل دقيق، مبا  (  2

ي�ضمن حتقيق التتابع والعمق الكايف، والتوازن يف عر�ض املفاهيم واملهارات واملعارف.
مل تتحقق موا�ضفة تقدمي حمتوى الدليل دعماً للمعلمني لفهم الريا�ضيات، وطرائق تقدميها؛ نتيجة  (  3

لعدم حتقق موؤ�ضرات هذه املوا�ضفة، وتُعزى هذه النتيجة لغياب:
فقرة Chapter Literature List التي تت�ضمن قائمة مقرتحة لكتيبات وم�ضادر تدعم تعلم املتعلمني  �

لكل در�ض.
� .Student Technology فقرة تقنيات الطالب
الروابط الإلكرتونية التي تلبي حاجات املتعلمني. �
The Research، التي تغطي الربامج الريا�ضية،  � روابط قاعدة البحوث املوجودة يف املقدمات 

وكيف ت�ضاعد البحوث امل�ضتمرة املعلمني والأكادمييني واخلرباء يف بناء برامج الريا�ضيات.
� .Online Courses اأو ،DVD Workshops الإ�ضارة اإىل م�ضادر للتنمية املهنية مثل: ور�ض عمل
يف  � املوجودة   ،Personalized Professional Developmentال�ضخ�ضية املهني  التطوير  �ضفحة 

مقدمات الدليل من منتجات ال�ضل�ضلة الأ�ضل.
املعرفة  � لقراءة وفهم  للمعلم؛  ن�ضائح  تقدم  التي    Math at home املنزل  الريا�ضيات يف  فقرة 

الريا�ضية املت�ضمنة يف الف�ضل، لتطبيق الريا�ضيات يف املنزل.
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فقرة التطوير املهني Professional Development التي تظهر يف خمطط الف�ضل وتت�ضمن روابط  �
املكتبة الإلكرتونية التابعة لل�ضركة، والتي تعر�ض درو�ضاً منوذجية، ودرو�ضاً تطبيقية ل�ضرتاتيجيات 

تدري�ضية حمددة. 
تعلمها  للريا�ضيات، وتنويع طرق  املعلمني  �ضاأنه دعم فهم  ما من  با�ضتكمال كل  الدرا�ضة  تو�ضي  لذا 

وتعليمها، وتوظيف التقنية يف ذلك، كما ورد يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل.
املتعدد  (  4  Qualitative Learning النوعي   التعلم  نحو  لالجتاه  للمعلم  دعماً  املحتوى  تقدمي  موا�ضفة 

الداعمة؛  الأجزاء  نتيجة حلذف  منخف�ضة،  ب�ضورة  Multi-Approaches Learning حتققت  املداخل 
لذلك لبد من اإعادة تلك الأجزاء.

اإثراء كتب الطالب وكتب الن�ضاط والتدريبات بالتطبيقات الالزمة لال�ضرتاتيجيات التي تعر�ض يف  (  5
كتاب الطالب، حيث يلحظ اختزال لتلك التطبيقات مقارنة مبا يرد يف الأ�ضل، على �ضبيل املثال: 

التطبيقات على ا�ضرتاتيجية حل امل�ضكالت.
مع اأن ال�ضل�ضة الأ�ضلية تت�ضمن توجيهات واإر�ضادات لأولياء الأمور، لتو�ضيح املطلوب منهم جتاه  (  6

لذلك،  تفتقر  الثالثة  ال�ضفوف  يف  للريا�ضيات  الطالب  كتب  اأن  اإل  متنوعة،  مواقف  يف  اأبنائهم 
كون هذه املوا�ضفة غري متحققة؛ لذا لبد من اإعادة ت�ضمني تلك الإر�ضادات. ويُعزى عدم حتقق 
 Math at تلك الوا�ضفة اإىل غياب العديد من الفقرات التي حتققها، مثل فقرة الريا�ضيات يف املنزل
الأ�ضل، حتت  ال�ضل�ضة  الأمامي يف منتجات  الغالف  املتوفرة على  الأ�ضرة  home، وغياب ر�ضائل 

م�ضمى  For  Parentsالتي تقدم فيها تو�ضيات مل�ضادر متعددة، تدعم حمتوى هذا الكتاب، وكذلك 
 Concept and Skills Bank يف بداية كل ف�ضل، بالإ�ضافة اإىل غياب �ضفحات بنك احلربات واملفاهيم

، التي تقدم �ضرحاً جلميع املفاهيم الريا�ضية الواردة يف الكتاب والتو�ضع فيها.
الدرا�ضة  (  7 توؤكد  الريا�ضية؛ لذا  التمثيالت  – كذلك -  الريا�ضي،وتنوعت  الرتابط  الكتب  حتقق يف 

املحافظة على ذلك، وحتقيقه على م�ضتوى التطبيق.
يوجد ثالث موا�ضفات فنية وتربوية لكتاب الطالب حتققت بدرجة مرتفعة، يف �ضفني على الأقل،فيما  (  8

املحتوى  عر�ض  مراجعة  املهم  من  لذا  متحققة.   غري  واحدة  عدا  متو�ضطة،  بدرجة  البقية  حتققت 
الريا�ضي واإثرائه بتلك املنا�ضط املفقودة، والتي �ضت�ضهم يف دعم تعلم الطالب.

هناك نق�ض على م�ضتوى الوحدات والدرو�ض وعنا�ضرها، حيث جاءت مطابقتها للن�ضخة الأ�ضلية  (  9
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يف م�ضتوى متو�ضط، لذا هناك حاجة لدرا�ضة الأجزاء املفقودة يف منتجات امل�ضروع على م�ضتوى 
كتب الطالب.

 تقنيات كتاب الطالب جاءت متوافقة مع كتب ال�ضل�ضة بدرجة مرتفعة، عدا موا�ضفة »�ضكل الكتاب  (  10
على  التاأكيد  يلزم  لذا  البيئة،  مع  ليتوافق  طبيعي  وهذا  متو�ضطة،  بدرجة  حتققت  اخلارجي«التي 

املحافظة على تلك املوا�ضفات.
اإذ جاء  (  11 املداخل؛  التعلم متعدد  الريا�ضي،ودعم  املحتوى  لتقدمي  متنوعة،  بطرق  املعلم   دعم دليل 

حتقق تلك املوا�ضفة بدرجة منخف�ضة.
 موا�ضفة بنية الدليل غري متحققة؛ لذا لبد من ا�ضتكماله، ليكون مطابقاً للدليل يف الن�ضخة الأ�ضلية. (  12
وتوظيفها (  13 الريا�ضيات  وتعليم  التقنية  بني  التكامل  "يحقق  اخلام�ض  املوؤ�ضر  الرابع،  ال�ضف  يف 

Integrating Technology & Learning " مل يتحقق، وتعزى هذه النتيجة لغياب العديد من امل�ضادر 

منتجات  يف  تظهر  كما  املتو�ضط،  الأول  ال�ضف  وكذلك  ال�ضف،  لهذا  الريا�ضيات،  كتاب  يف 
ال�ضل�ضلة الأ�ضل، مثل فقرة الريا�ضيات املتاحة عرب ال�ضبكة العنكبوتية Math Online ، يف بداية كل 
ف�ضل وكل در�ض على �ضبكة الإنرتنت، والتي يتوفر فيها حمتوى ريا�ضي متنوع، مثل: اأمثلة اإ�ضافية 
Extra Examples، معلم �ضخ�ضي Personal Tutor، اختبار ذاتي Self-Check Quiz ، ويف بداية كل 

ف�ضل فقرةStudy Tools  Math Online- Student لتعلم الريا�ضيات، وكذلك غياب درو�ض التو�ضع 
تقدمي  يتم  اأنه  من  بالرغم  الأخرى،  املوؤ�ضرات  اأما من حيث   ،Activity Technology التقنية  الأن�ضطة 
املعرفة الريا�ضية ب�ضكل مرتابط راأ�ضياً، عرب ال�ضفوف والف�ضول والدرو�ض، كما تظهر يف ال�ضل�ضلة 
الأ�ضل، يف معظم الكتاب، اإل اأنه نتيجة للرتحيل من �ضف اإىل اآخر يحدث نوع من التداخل يف 
املفاهيم الريا�ضية، فمثاًل يف الف�ضل الرابع ياأتي در�ض العبارات العددية  4-2   بعد در�ض اجلمل 
العددية  4-1، يف حني اأن مفهوم اجلمل العددية يعتمد على مفهوم العبارة العددية، وحدث هذا 
التداخل نتيجة لرتحيل در�ض العبارة العددية من حمتوى ال�ضف الثالث، وكذلك يف در�ض جدول 

الدوال. لذا توؤكد الدرا�ضة اأهمية اإعادة كتابة تلك الأجزاء.
بنية  (  14 مع  الكتاب  بنية  "ات�ضاق  ع�ضرة  الرابعة  باملوا�ضفة  الطالب  كتاب  التزام  عدم  النتائج  اأظهرت 

العديد  لغياب  نتيجة  املحور؛  لهذا  الأخرية  املرتبة  احتلت  الأ�ضل(" التي  ال�ضل�ضلة  )من  الكتاب 
التي  التقنية  روابط  جميع  غياب  مثل:  امل�ضروع(،  منتجات  )من  الطالب  كتاب  يف  الأجــزاء  من 
توجه املتعلم والأ�ضرة اإىل ا�ضتخدام التقنية، مثل فقرة Math Online  من غالف الكتاب، وافتتاحية  
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اإىل حمتوى �ضريح يف املوقع، مثل: فقرة تقومي  التي ت�ضري  الوحدة والف�ضل، واأيقونة الدرو�ض، 
 Studyوفقرة الأدوات الدرا�ضية ،Extra Practice وفقرة تطبيقات اإ�ضافية ،Self Check Quizzes ذاتي
 Personal Tutor وفقرة معلم �ضخ�ضي ،Extend the Activity  وفقرة التو�ضع يف الأن�ضطة ،  Tools

املقابل  املراجعة لكل ف�ضل، ويف  Vocabulary Reviewيف �ضفحات  امل�ضطلحات  ، وفقرة مراجعة 
فقط،   obeikaneducation.com العبيكان  �ضركة  موقع  اإىل  امل�ضروع(  منتجات  )من  الكتاب  ه  يوجِّ
ول يتوفر املحتوى الذي يحقق تلك الفقرات حتى تاريخ هذه الدرا�ضة. عليه يلزم ا�ضتكمال تلك 

الأجزاء وتوفري التقنيات املطلوبة.

تو�صيات تتعلق بكتب واأدلة العلوم

تو�ضيات لتح�ضني كتاب الطالب لل�ضف االأول االبتدائي:
ت�ضمني جزء ما قبل الوحدات الدرا�ضية �ضمن فقرة )اأعمل كالعلماء(، و)كن عاملاً(، كما وردت  (  1

يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل.
2  ) .(A to Z activity book) توفري م�ضادر دعم اإ�ضافية لالأن�ضطة ال�ضفية، مثل كتاب الأن�ضطة من اأ- ي
وتطوير  (  3 لتعزيز  در�ض؛   كل  بداية  يف  ال�ضتك�ضايف  الن�ضاط  �ضمن  اأكرث«  »ا�ضتك�ضف  فقرة  اإدراج 

ال�ضتق�ضاء املفتوح .
ت�ضمني الفقرة التقوميية لتقومي املهام الكتابية »اأفكر واأحتدث واأكتب« يف اجلزء الأول من الكتاب  (  4

)الف�ضل الدرا�ضي الأول(.
دعم الكتاب باملهارات الكتابية كما ظهرت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل، يف اجلزء الأول من الكتاب،  �

الأن�ضطة  مناق�ضات  يف  اللفظي  اجلانب  على  الرتكاز  وعدم  التلخي�ض،  مهارة  دعم  اأجل  من 
والفكرة الرئي�ضية.

مرحلة  (  5 �ضمن  الأ�ضل،  ال�ضل�ضلة  يف  وردت  كما  ونتعلم«  جميعاً  »نقراأ  واأتعلم  اأقراأ  الفقرة  ت�ضمني 
ال�ضرح، وذلك لرفع قدرات الطالب على قراءة املفردات.

الن�ض  (  6 مع  ترابطاً  اأكرث  لتكون  الطالب؛  كتاب  ال�ضرح يف  مرحلة  للن�ض يف  املرافقة  ال�ضور  تعديل 
املرافق واأكرث و�ضوحاً.

تعلم  (  7 الدافعية والنهماك عند  لزيادة  العلوم«؛  العلمية ومهن يف  اإ�ضافية »للقراءة  ت�ضمني فقرات 
العلوم.
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ت�ضمني امل�ضدر اأن�ضطة ال�ضبورة Activity Flipchart لدعم اأن�ضطة بناء املهارة وذلك من اأجل تعزيز  (  8
الطالب  واكت�ضاب  والت�ضال،  البحث  مهارات  وتطوير  بالعمليات،  اخلا�ضة  املهارات  من  العديد 

املهارات الإح�ضائية والحتمالت.
ت�ضمني فقرات اإ�ضافية »للعلوم والكتابة« و«العلوم والريا�ضيات«. (  9

اإ�ضافة اأرقام �ضفحات ظهور املفردات.  (  10
اإ�ضافة فهار�ض خا�ضة بالأن�ضطة ال�ضتك�ضافية، وفهر�ض خا�ض مبرجعيات الطالب. (  11
مهارات  (  12 وتعزيز  القراءة،  مهارة  لتعزيز  الوحدات،  بداية  يف  ترد  التي  »اأدبيات«،  فقرة  ت�ضمني 

التثقيف الب�ضري.
تطوير املوقع الإلكرتوين املرتبط مبنتجات امل�ضروع لي�ضمل التايل: (  13

واختبارات  � املتحركة  الر�ضوم  با�ضتخدام  �ضرد،  واملت�ضمن   e –review الإلكرتونية  املراجعة 
الطالب على حتمل  للمفاهيم، وت�ضجع  الطالب  فهم  فورية، على  تغذية راجعة  توفر  تفاعلية، 

م�ضوؤولية تعلمهم.
عند  � القرائي  الفهم  م�ضتوى  لتطوير  كتابياً  تلخي�ضاً  توفر  التي   ،  e-journal اللكرتونية  املجلة 

الطالب، وتدعم مهارات الكتابة يف العلوم.
األعاب تعليمية، لتعزيز قدرات الطالب على قراءة املفردات، ولتطوير الفهم القرائي للطالب. �

توفري م�ضادر تقنية متعددة للطالب منها: (  14
الأقرا�ض املدجمة للعرو�ض التقدميية، لزيادة الدافعية والنهماك عند تعلم العلوم. �
� . Science Quest CD-ROMS عرو�ض املحاكاة والر�ضوم املتحركة
�  puzzle Makerاأقرا�ض لالألعاب التعليمية، لتعزيز تعلم املفردات العلمية، وتعزيز الفهم القرائي

. CD-ROOM

با�ضتخدام الر�ضوم املتحركة،  � العلوم يف احلركة Science in Motion  يوفر املفاهيم املفتاحية، 
واأ�ضاليب متعددة للتقومي، لتطوير الثقافة الب�ضرية )رفع مهارات التثقيف الب�ضري(.

تو�ضيات لتح�ضني دليل املعلم لل�ضف االأول االبتدائي:
توفري بطاقات املفاهيم العلمية �ضمن م�ضادر املعلم، لتقدمي املفاهيم املهمة للمجموعات ال�ضغرية، اأو  (  1

التعلم الفردي.
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ممتدة  (  2 ن�ضاطات  يف  ال�ضفية،  الغرفة  خارج  واملفاهيم  التجارب  لتطبيق  للمعلم،  توجيهات  تقدمي 
للمنزل school to home activity ، �ضمن م�ضادر املعلم.

ت�ضمني دليل املعلم فقرات اإ�ضافية »التكامل مع الريا�ضيات« بالتزامن مع فقرة العلوم والريا�ضيات  (  3
يف كتاب الطالب.

فقرة  (  4 مع ورود  املعلم،  دليل  العلوم« يف  الريا�ضيات يف  مهارات  م�ضدر«بناء  ربط ورود غالف 
الريا�ضيات والعلوم يف مرحلة التو�ضع.

امل�ضتويات«،  (  5 املتعددة  مب�ضدر«)القراءة  ال�ضفية«  لالأن�ضطة  املعلم  »حقيبة  املعلم  م�ضادر  تعزيز 
وت�ضمني الدليل توجيهات للمعلم، با�ضرتاتيجيات اإ�ضافية للقراءة املتعددة امل�ضتويات.

ت�ضمني دليل املعلم باأن�ضطة بديلة يف مرحلة ال�ضتك�ضاف،وذلك لدعم الرتكيز على ال�ضتق�ضاء. (  6
متييز �ضفحة افتتاحية الوحدة بغالف �ضميك، ول�ضان يو�ضح املجال العلمي. (  7
ت�ضمني الدليل التقنيات امل�ضاحبة لدعم التعلم، ومنها: (  8

� .classroom presentation toolkit الأقرا�ض املدجمة للعرو�ض التقدميية  لكل در�ض
� . (Instructional Navigator CD-ROM) قر�ض امل�ضتك�ضف التعليمي
� .)Professional Development DVDs( واأقرا�ض الـ دي يف دي للتطوير املهني

تطوير املوقع الإلكرتوين املرتبط مبنتجات امل�ضروع لي�ضمل: (  9
اختبارات اإلكرتونية عرب الإنرتنت لتقييم الطالب. �
م�ضادر للمعلم. �

متييز �ضفحة افتتاحية الوحدة بغالف �ضميك، مع اإ�ضافة ل�ضان يو�ضح املجال العلمي الذي تتناوله  (  10
الوحدة.

وذلك  (  11 املعلم،  م�ضادر  من  �ضفحات  امل�ضادر  من  امل�ضتهدفة  لل�ضفحات  امل�ضغرة  ال�ضور  ت�ضمني 
لوجود اإجابات الأ�ضئلة على ال�ضفحات.

ت�ضمني مرحلة التو�ضع جلميع درو�ض الكتاب، واعتبارها مرحلة اأ�ضا�ضية من مراحل دورة التعلم. (  12
ت�ضمني دليل املعلم املرجعيات التالية: (  13

جدول اأيام الأ�ضبوع، وامل�ضاطر، ومقيا�ض احلرارة. �
�ضفحة الر�ضم البياين. �
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�ضفحة للمواد امل�ضتهلكة، واملواد غري امل�ضتهلكة. �
م�ضفوفة املدى والتتابع. �

تو�ضيات لتح�ضني كتاب الطالب لل�ضف الرابع االبتدائي:
ت�ضمني كتاب الطالب اأن�ضطة اإ�ضافية، �ضمن فقرة الن�ضاط ال�ضتق�ضائي )اأعمل كالعلماء( وذلك لـ: (  1

تعزيز وتطوير تطبيقات على مهارات القيا�ض. �
تزويد الطالب بفر�ض، ليكونوا متعلمني ن�ضطني. �
تطوير مهارات عمليات العلم، ومنها )جمع البيانات وحتليلها(. �
يف  � توقعاتهم  ويقيمون  الطالب  يخترب  )حيث  التعلم  م�ضوؤولية  حتمل  على  الطالب  ت�ضجيع 

الن�ضاطات ال�ضتك�ضافية(.
اأجل الرتكيز  (  2 الن�ضاط ال�ضتق�ضائي )بناء املهارة(، وذلك من  اإ�ضافية �ضمن  اأن�ضطة  ت�ضمني الكتاب 

مهارات  بع�ض  ولتعزيز  م�ضتقل،  بن�ضاط  مهارة  كل  واإفراد  العلمية،  الطريقة  مهارات  جميع  على 
الريا�ضيات الأ�ضا�ضية، مثل مهارات الإح�ضاء والحتمال.

القيا�ض  (  3 مــهــارات  تعزيز  بهدف  والــعــلــوم«،  لـ«الريا�ضيات  اإ�ضافية  فــقــرات  الكتاب  ت�ضمني 
والتطوير،ومهارات اإعداد وقراءة الر�ضوم البيانية.

ت�ضمني الكتاب فقرات اإ�ضافية لـ »القراءة العلمية، ومهن يف العلوم«. (  4
ت�ضمني الكتاب اأن�ضطة اإ�ضافية، ت�ضجع الطالب على كتابة امللخ�ضات. (  5
6  ) ( A to Z activity book) توفري م�ضادر دعم اإ�ضافية لالأن�ضطة ال�ضفية، مثل كتاب الأن�ضطة من اأ - ي
تطوير املوقع الإلكرتوين املرتبط مبنتجات امل�ضروع لي�ضمل: (  7

املراجعة اللكرتونية e–review واملت�ضمن �ضرد با�ضتخدام الر�ضوم املتحركة واختبارات تفاعلية،  �
توفر تغذية راجعة فورية على فهم الطالب للمفاهيم. 

التي  � املــادة  حول  مالحظات  اأخذ  على  الطالب  ت�ضجع  التي   ،e-journal اللكرتونية  املجلة 
يبحثونها، ومن ثم الإ�ضارة اإىل هذه املالحظات عند كتابة ملخ�ضاتهم. 

األعاب تعليمية. �
توفري م�ضادر تقنية متعددة للطالب، ومنها: (  8

الأقرا�ض املدجمة للعرو�ض التقدميية، لزيادة الدافعية والنغما�ض عند تعلم العلوم. �
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� .  Science Quest CD-ROMS عرو�ض املحاكاة والر�ضوم املتحركة
�  Puzzle Makerاأقرا�ض لالألعاب التعليمية، لتعزيز تعلم املفردات العلمية، وتعزيز الفهم القرائي

.CD-ROOM

متعددة  � واأ�ضاليب  املتحركة،  الر�ضوم  با�ضتخدام  املفتاحية،  املفاهيم  يوفر   Science in Motion

للتقومي.
التي  (  9 الو�ضوح  درجة  بنف�ض  والأ�ضكال،  والر�ضوم  لل�ضور  عالية،  و�ضوح  بدرجة  الكتاب  التزام 

ظهرت عليه يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل.
اإ�ضافة مربع ن�ضي لعبارة �ضارحة ل�ضورة افتتاحية الف�ضل. (  10
اإ�ضافة اأرقام �ضفحات ظهور املفردات.  (  11
اإ�ضافة فهار�ض خا�ضة بالأن�ضطة ال�ضتك�ضافية، وفهر�ض خا�ّض مبرجعيات الطالب. (  12

تو�ضيات لتح�ضني دليل املعلم لل�ضف الرابع االبتدائي:
توفري بطاقات املفاهيم العلمية، �ضمن م�ضادر املعلم، لتقدمي املفاهيم املهمة للمجموعات ال�ضغرية،  (  1

اأو التعلم الفردي.
ممتدة  (  2 ن�ضاطات  يف  ال�ضفية،  الغرفة  خارج  واملفاهيم  التجارب  لتطبيق  للمعلم،  توجيهات  تقدمي 

. School to Home Activity للمنزل،  �ضمن م�ضادر املعلم
من  (  3 الطالب،  كتاب  العلوم يف  والكتابة يف  العلوم  القراءة يف  لفقرة  للمعلم،  توجيهات  ت�ضمني 

خالل فقرات تكامل القراءة وتكامل الكتابة يف الدليل، ب�ضكل متزامن مع ورودها يف كتاب الطالب؛ 
لتعزيز فر�ض التوا�ضل والت�ضارك باملهام القرائية، لتطوير مهارة القراءة والكتابة والتحدث.

ت�ضمني دليل املعلم فقرات اإ�ضافية »للتكامل مع الريا�ضيات«، بالتزامن مع فقرة »العلوم والريا�ضيات«  (  4
يف كتاب الطالب.

فقرة  (  5 مع ورود  املعلم  دليل  العلوم( يف  الريا�ضيات يف  مهارات  )بناء  م�ضدر  ربط ورود غالف 
»الريا�ضيات والعلوم يف مرحلة التو�ضع«.

امل�ضتويات(،  (  6 املتعددة  )القراءة  مب�ضدر  ال�ضفية(  لالأن�ضطة  املعلم  )حقيبة  املعلم  م�ضادر  تعزيز 
وت�ضمني الدليل توجيهات للمعلم، ل�ضرتاتيجيات اإ�ضافية للقراءة املتعددة امل�ضتويات.

ت�ضمني دليل املعلم اأن�ضطة بديلة،وذلك لدعم الرتكيز على ال�ضتق�ضاء. (  7
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ت�ضمني الدليل التقنيات امل�ضاحبة لدعم التعلم، ومنها: (  8
�             Classroom Presentation Toolkit الأقرا�ض املدجمة للعرو�ض التقدميية لكل در�ض
� . Instructional Navigator CD-RO قر�ض امل�ضتك�ضف التعليمي
� . Professional Development DVDs اأقرا�ض التطوير املهني

تطوير املوقع الإلكرتوين املرتبط مبنتجات امل�ضروع، لي�ضمل: (  9
اختبارات اإلكرتونية عرب الإنرتنت، لتقييم الطالب. �
م�ضادر للمعلم. �

متييز �ضفحة افتتاحية الوحدة بغالف �ضميك، مع اإ�ضافة ل�ضان يو�ضح املجال العلمي الذي تتناوله  (  10
الوحدة.

وذلك  (  11 املعلم،  م�ضادر  من  �ضفحات  امل�ضادر  من  امل�ضتهدفة  لل�ضفحات  امل�ضغرة  ال�ضور  ت�ضمني 
لوجود اإجابات الأ�ضئلة على ال�ضفحات.

دورة  (  12 مراحل  من  اأ�ضا�ضية  مرحلة  واعتبارها  الكتاب،  درو�ــض  جلميع  التو�ضع  مرحلة  ت�ضمني 
التعلم)بالإمكان تكرارها للطالب واملعلم(.

ت�ضمني دليل املعلم املرجعيات التالية: (  13
جدول لأيام الأ�ضبوع، وامل�ضاطر، ومقيا�ض احلرارة. �
�ضفحة الر�ضم البياين. �
�ضفحة للمواد امل�ضتهلكة، واملواد غري امل�ضتهلكة. �
م�ضفوفة املدى والتتابع. �

تو�ضيات لتح�ضني كتاب الطالب لل�ضف االأول املتو�ضط:
العلمي عرب فقرة »فر�ض  (  1 اإ�ضافية،  ملمار�ضة ال�ضتق�ضاء  الطالب مب�ضادر واأن�ضطة   تعزيز مرجعيات 

.)extra try at home lab(»اإ�ضافية للمعمل املنزيل اأو املخترب املنزيل
زيادة تكرار فقرة »العلوم والتاريخ« اأو »العلوم واملجتمع«. (  2
املعجم �ضمن مرجعيات  (  3 الطالب، وت�ضمينها  الواردة يف كتاب  العلمية  امل�ضطلحات  ح�ضر جميع 

الطالب، لزيادة احل�ضيلة اللغوية للطالب.
ت�ضمني كتاب الطالب مثاًل من �ضفحة ن�ضاطات متعددة للكتابة، �ضمن فقرة »العلوم واآداب اللغة«.  (  4
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ت�ضمني الختبار املقنن جميع الأ�ضئلة الواردة يف الكتاب الأ�ضل، والتي ترتبط مب�ضمون الف�ضول  (  5
يف الن�ضخة املعربة.

تعزيز املوقع الإلكرتوين بـ: (  6
اأن�ضطة تفاعلية ملراجعة املفاهيم )مفاهيم الف�ضل(. �
الف�ضول التفاعلية والختبارات الذاتية، لدعم فقرة »العلوم عرب املواقع الإلكرتونية«. �

توفري جميع ال�ضفافيات املرتبطة مبحتوى الدرو�ض، كما وردت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل. (  7
تكرار معمل النماذج والأحداث، ومعمل »منذج وا�ضنع« لأكرث من مرة واحدة يف الكتاب. (  8
وتطوير  (  9 لتعزيز  العلوم«،  يف  والكتابة  »القراءة  وفقرات  الفاعلة،  للقراءة  متعددة  اأن�ضطة  اإ�ضافة 

مهارة القراءة والكتابة والتحدث.
ت�ضمني الكتاب جتارب لكت�ضاف الحتمالية والإح�ضاء. (  10
اإ�ضافة مهام تقوميية تركز على حل املعادلت. (  11
ا�ضتبدال كلمة الأهداف بعبارة »ماذا �ضنتعلم« كما وردت يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل؛ للتاأكيد على اأهداف  (  12

التعلم.
التجارب  (  13 بقية  عن  لتمييزه  امل�ضغر«؛  املخترب  اأو  امل�ضغر  بـ«املعمل  »التجربة«  كلمة  ا�ضتبدال 

ال�ضتق�ضائية.
ت�ضمني بع�ض �ضفحات خمترب ال�ضتق�ضاء املوجه، الذي يتكون من �ضفحة واحدة. (  14
التي  (  15 الو�ضوح  درجة  بنف�ض  والأ�ضكال،  والر�ضوم  لل�ضور  عالية  و�ضوح  بدرجة  الكتاب  التزام 

ظهرت عليه يف ال�ضل�ضلة الأ�ضل.
والأن�ضطة  (  16 باملختربات  خا�ضة  وفهار�ض  القراءة،  بفقرات  خا�ضة  فهار�ض  الكتاب  فهار�ض  ت�ضمني 

ال�ضتق�ضائية، وفهار�ض خا�ضة باأن�ضطة الربط والتكامل مع فروع املعرفة املختلفة، وفهر�ض الختبارات 
املقننة.

تو�ضيات لتح�ضني دليل املعلم لل�ضف االأول املتو�ضط:
لدعم املعلم، يتم توفري امل�ضادر التقنية التالية: (  1

� : Exam viewCD قر�ض مراجعة الختبار
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م�ضاعدة املعلم على بناء الختبارات )ت�ضميم وتعديل ومواءمة(.	•
دعم املعلم يف ا�ضتخدام اأدوات واأ�ضاليب تقومي متنوعة للتقومي ال�ضفي )بناء مناذج متعددة من 	•

الختبارات(.
بناء اختبارات متوافقة مع املعايري الوطنية.	•

ال�ضبورة التفاعلية التي توفر: �
عرو�ضاً تقدميية Power point presentation  تقدم اأ�ضاليب ب�ضرية لتعلم حمتوى الف�ضل.	•
توفر قراءة كاملة للن�ض، وتدعم مهارات القراءة والكتابة والتحدث.	•
بنكاً لل�ضور، وال�ضور التفاعلية.	•
مقاطع فيديو.	•
اختبارات مقننة.	•
�ضفافيات.	•
اأ�ضئلة قبل بداية كل خمترب.	•
توجيهات لعمل املطويات.	•
رابطاً للموقع الإلكرتوين.	•
اأقرا�ض املختربات الفرتا�ضية Virtual Lab CD- ROOM، التي  توفر فر�ضاً لإمتام جتارب تتطلب 	•

وقتاً اأو جهداً اأو كلفة عالية لتنفيذها.
� : VIDEO LABSمعامل الفيديو

تو�ضح كيفية تنفيذ خمتربات منتقاة من كتاب الطالب، خطوة بخطوة.	•
مهارات ال�ضالمة يف املخترب.	•

تطوير املوقع الإلكرتوين لل�ضركة، لدعم العديد من الأن�ضطة املت�ضمنة يف كتاب الطالب. (  2
اإ�ضافة امل�ضادر التالية اإىل مرجعيات الطالب  يف نهاية الدليل: (  3

اأن�ضطة اإ�ضافية ممتدة للمنزل. �
دليل املهارات الريا�ضية. �
دليل املهارات التقنية. �

ت�ضمني امللف التفاعلي Active Folder ؛ لتعزيز دعم املعلم ملهارة القراءة والكتابة والتحدث. (  4
ت�ضمني �ضفحة الغالف اخللفي للدليل خمت�ضراً لوحدات الكتاب. (  5
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ت�ضمني مقدمات الدليل �ضفحات تقدم �ضرحاً مل�ضادر املعلم املتعددة، واملتوفرة لدعم التعلم يف  (  6
الغرفة ال�ضفية )حقيبة املعلم لالأن�ضطة ال�ضفية(.

توفري ال�ضفافيات بجميع اأنواعها: (  7
�  Section focus transparency. ضفافيات الرتكيز�
� .Assessment transparency ضفافيات التقييم�
�  Teaching transparency. ضفافيات التدري�ض�
� Transparency master and work sheet. ضفافيات اأوراق العمل�

و�لعر�ص  �لتناول  الأ�سلوب  �مل�سروع  كتب  مو�ءمة  منا�سبة  مبدى  تتعلق  وتو�سيات  ��ستنتاجات  ثانياً: 
و�رتباط حمتو�ها بفل�سفة �ملجتمع وببيئة �ملتعلمني.

مالءمة اأ�صاليب تناول وعر�ص كتب الريا�صيات والعلوم الطبيعية:

الثالثة  (  1 توازناً يف املجالت  يت�ضمن حمتواها  الطبيعية، بحيث  العلوم  اإعادة �ضياغة حمتوى كتب 
وبناء  )املهاري(،  احلركي  النف�ض  املجال  النفعايل،  املجال  املعريف،  املجال  الرتبوية:  لالأهداف 
اخلربات التعليمية على هذا الأ�ضا�ض، مع زيادة تدعيم اجلانب الوجداين �ضمن اأهداف كتب العلوم 

الطبيعية.
توفري برجميات متقدمة لعر�ض الدرو�ض ب�ضورة �ضيقة وفاعلة، من خالل تخ�ضي�ض مواقع اإلكرتونية  (  2

تابعة لوزارة الرتبية والتعليم، والتي من �ضاأنها دعم عملية التعلم، وحتديد م�ضادر اأخرى للتعلم، 
ميكن الرجوع اإليها بجانب هذه املواقع.

تفعيل فكرة قامو�ض امل�ضطلحات العلمية يف كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية؛ لفعاليتها يف فهم  (  3
امل�ضطلحات اجلديدة واملفاهيم الواردة يف امل�ضائل الريا�ضية والعلمية.

و�ضع  ال�ضور والر�ضوم والأ�ضكال التو�ضيحية يف مكان منا�ضب، �ضمن �ضياق الن�ض املرتبطة به. (  4
ت�ضميم دليل موثق، يت�ضمن جميع معايري املواءمة ملحور اأ�ضلوب التناول والعر�ض، وطرق تفعيلها،  (  5

يف حمتوى كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
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مالءمة كتب الريا�صيات والعلوم الطبيعية لثقافة املجتمع ال�صعودي:

تاأكيد اأهمية تاأ�ضيل كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية، و�ضبغها بالهوية الإ�ضالمية. (  1
اأمان  (  2 �ضمام  باعتبارها  الإ�ضالمية؛  والقيم  املواطنة  بقيم  الطبيعية  والعلوم  الريا�ضيات  كتب  تعزيز 

لتما�ضك الن�ضيج املجتمعي، يف ظل خ�ضو�ضية املجتمع ال�ضعودي.
تعزيز كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية باإ�ضاءات عن العلماء امل�ضلمني، وت�ضليط الأ�ضواء على  (  3

جهودهم يف خدمة العلم والكت�ضافات العلمية.
ت�ضمني كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية - اإىل جانب املعلومات والعمليات واملهارات - القيم  (  4

والجتاهات التي متثل اأهداف وفل�ضفة املجتمع ال�ضعودي.   
مبقومات  (  5 املرتبطة  الأ�ضا�ضية  املفاهيم  من  املزيد  الطبيعية  والعلوم  الريا�ضيات  ت�ضمني حمتوى كتب 

املجتمع ال�ضعودي وثوابته.
الطبيعية مب�ضاركة الطالب يف جمالت خدمة املجتمع،  (  6 الريا�ضيات والعلوم  تدعيم حمتوى كتب 

مثل: احلمالت التطوعية، ع�ضوية اجلمعيات اخلريية، الك�ضافة.
الوطن  (  7 وثروات  منجزات  ل�ضتثمار  باإ�ضاءات  الطبيعية  والعلوم  الريا�ضيات  كتب  حمتوى  تعزيز 

واحلفاظ عليها.
تعزيز حمتوى كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية بقيم تدعم احرتام الأنظمة الر�ضمية يف املجتمع  (  8

ال�ضعودي.
والنظم  (  9 الت�ضريعات  على  التعرف  يف  ت�ضهم  معارف  الطبيعية  والعلوم  الريا�ضيات  كتب  ت�ضمني 

املحلية.
تقدمي  (  10 يف  ال�ضعودية،  املحلية  للبيئة  الطبيعية  والعلوم  الريا�ضيات  كتب  حمتوى  مراعاة  �ضرورة 

الأمثلة وال�ضواهد والإح�ضائيات.
اأدلة املعلمني لكتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية بكيفية تنمية القيم واإك�ضابها للطالب، يف  (  11 تزويد 

جميع املو�ضوعات والأن�ضطة املقرتحة لذلك.
�ضرورة اأخذ اأولويات امل�ضكالت البيئية املحلية يف العتبار، عند مواءمة كتب العلوم الطبيعية. (  12
ت�ضميم دليل موثق، يت�ضمن جميع معايري املواءمة ملحور ثقافة املجتمع ال�ضعودي، وطرق تفعيلها يف  (  13

حمتوى كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية. 
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ا�صتنتاجات وتو�صيات تتعلق مبالءمة كتب الريا�صيات والعلوم الطبيعية لبيئة املتعلمني:

حول  (  1 والإثراء  للتزود  اإ�ضافية؛  تعلم  م�ضادر  الطبيعية  والعلوم  الريا�ضيات  كتب  حمتوى  ت�ضمني 
املو�ضوعات العلمية املطروحة.

تعزيز حمتوى كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ملهام تقنّية من بيئة الطالب، مثل: ا�ضتخدام برامج  (  2
املحاكاة، الأفالم التعليمية، برامج احلا�ضب الآيل التفاعلية.

تدعيم اأدلة املعلمني يف الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ببع�ض الأفالم التعليمية وبرامج احلا�ضب الآيل  (  3
املنا�ضبة للمو�ضوعات.

واخلربات  (  4 املتعلمني  بحياة  الهتمام  من  مبزيد  الطبيعية  والعلوم  الريا�ضيات  كتب  حمتوى  دعم 
احلياتية، وذلك بجعل عملية املواءمة لكتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ل مركزية.

الكتب  (  5 مراعاة  خالل  من  الهتمام  من  مبزيد  الطبيعية  والعلوم  الريا�ضيات  كتب  حمتوى  دعم 
مل�ضتويات املتعلمني وميولهم واهتماماتهم وحاجاتهم، مع مراعاة النمو اخللقي والقيمي لهم. 

مع  (  6 تتنا�ضب  والتي  العاملية،  الرتبوية  امل�ضتجدات  اإىل  املواءمة  عملية  على  القائمني  اهتمام  توجيه 
متطلبات املجتمع، وحاجات املتعلمني وم�ضتوى ن�ضجهم.

ت�ضميم دليل موثق، يت�ضمن جميع معايري املواءمة لبيئة املتعلمني، وطرق تفعيلها يف حمتوى كتب  (  7
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

ثالثاً:  تو�سيات متعلقة مبدى كفاية �لزمن �ملخ�س�ص يف �خلطة �لدر��سية لتقدمي حمتوى كتب �لريا�سيات 
و�لعلوم لل�سفوف: �الأول �البتد�ئي، �لر�بع �البتد�ئي، �الأول �ملتو�سط، يف �سوء �ملمار�سات �لتدري�سية

�ضرورة مراجعة التوزيع املقرتح يف دليل املعلم، والتاأكد من توافقه مع الواقع الفعلي للح�ض�ض  (  1
املتاحة لكل ف�ضل درا�ضي، ومن توفري الوقت الكايف لتدري�ض العلوم والريا�ضيات.

اإعادة النظر يف اخلطة الدرا�ضية للعلوم والريا�ضيات؛ للتحقق من كفايتها لتقدمي املحتوى امل�ضمن  (  2
يف الكتب الدرا�ضية، وفقاً لتوجهات املنهج.

التاأكيد على اأهمية التوظيف ال�ضحيح للوقت املتاح –حالياً- يف اخلطة الدرا�ضية، وتوجيهه ب�ضكل  (  3
فاعل للمهام التعليمية.

التفكري يف درا�ضة مدى منا�ضبة كمية املحتوى املقرر تدري�ضه، �ضمن التفكري يف مدى كفاية الزمن،  (  4
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مبعنى اأن امل�ضكلة قد تكون يف كثافة املحتوى ذاته، ولي�ض ب�ضبب �ضيق الوقت بال�ضرورة. ومبا اأن 
الكتب مواءمٌة من �ضل�ضلة اأمريكية، ومن املعروف اأن ال�ضال�ضل الأمريكية يف العلوم والريا�ضيات 
تعاين اأ�ضاًل من م�ضكلة كثافة املحتوى، مقارنة بالدول الأخرى،فرمبا هناك حاجة اإىل مراجعة مدى 

منا�ضبة املحتوى، جنباً اإىل جنب، مع مراجعة مدى كفاية الزمن.
على  (  5 تبنيها  امل�ضكلة، وميكن  من حدة  تخفف  اأن  املحتوى،ميكن  وكثافة  الوقت  �ضيق  مع  وللتعامل 

م�ضتوى وزارة الرتبية والتعليم، وهي:
التمييز بني املحتوى الأ�ضا�ضي والإثرائي. ويق�ضد بالأ�ضا�ضي ذلك املحتوى ذو ال�ضلة املبا�ضرة  �

ببناء املفاهيم واملهارات الأ�ضا�ضية. بينما يق�ضد بالإثرائي ما يتجاوز ذلك، وقد ل ي�ضهم مبا�ضرة 
يف بناء املفاهيم واملهارات الأ�ضا�ضية.

تنظيم املحتوى الأ�ضا�ضي بطريقة ت�ضمن تعلم الطالب لكافة اأجزائه.  �
�ضمان اأن املعلمني يقدمون املحتوى الأ�ضا�ضي فعلياً وفق التمييز املحدد م�ضبقاً. �
احلفاظ على الزمن املخ�ض�ض لتدري�ض مقرر درا�ضي قدر امل�ضتطاع، وتعوي�ضه يف حال فقدانه. �

اأو ا�ضرتاتيجيات اأكرث تف�ضياًل، موجهًة للمعلم ب�ضكل خا�ض، من اأجل ا�ضتخدام الوقت  (  6 اإجراءات 
بفاعلية اأكرث. وميكن تلخي�ض هذه ال�ضرتاتيجيات يف التايل:

بدء الدر�ض واإنهائه يف الوقت املحدد. �
تقليل وقت النتقال بني املهام والأن�ضطة داخل ال�ضف. �
توزيع الطالب يف ال�ضف بتوازن، مع التمّكن من التوا�ضل معهم ب�ضهولة. �
و�ضع قواعد معلنة وب�ضيطة ووا�ضحة للجميع، بخ�ضو�ض ال�ضلوك يف ال�ضف. �
حتديد التوقعات من الطالب، وكيف �ضيتم قيا�ض حتققها. �
تقليل الأن�ضطة التي ل تت�ضل بالتعليم والتعلم. �
تقليل مقاطعات ال�ضف ممن هم خارجه، من الإدارة واملعلمني وبقية الطالب. �

على  (  7 املتوازن  احل�ضة  لتوزيع  تطبيقات  واملعلمات  للمعلمني  املهنية  التنمية  برامج  ت�ضمني  �ضرورة 
عنا�ضر الدر�ض.

والأن�ضطة  (  8 والتدريبات  التطبيقات  كل  تنفيذ  �ضرورة  بعدم  والأ�ضر  املعلمني  توعية  على  التاأكيد 
الواردة يف الكتاب، واأن املهم حتقيق املعايري.

التاأكيد على اإعادة الدرا�ضة بعد مرور املعلمني واملعلمات بخربة كافية من التعامل مع املنهج اجلديد،  (  9
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اأن  املنهج، حيث راأى املعلمون  ا�ضتجاباتهم لتح�ضن كفاية الزمن مع تكرار تدري�ض  اأ�ضارت  حيث 
تكرار تدري�ضهم للكتاب ميكنهم ب�ضكل اأف�ضل من تدري�ض الكتاب، وفقاً لعدد احل�ض�ض املقررة.

�ضرورة توفري اأدلة املعلم، وكذلك حقيبة الأن�ضطة لكافة املعلمني. (  10

ر�بعاً: تو�سيات متعلقة بتقومي جودة تنفيذ �مل�سروع يف �مليد�ن

تو�صيات على م�صتوى برامج التطور املهنّي:

التنظيم ملجتمعات تعّلم للمعلمني، ت�ضجع التعاون وال�ضراكة  املهنّية؛ ليتم من خاللها النمو والتعلم  (  1
مكاتب  يف  املعلمني،  م�ضتوى  على  اأو  املدر�ضة  داخل  املجموعات  هذه  تكوين  وميكن  التعاوين. 
الإ�ضراف الرتبوية، اأو احلي، اأو على م�ضتوى اإدارة التعليم، من خالل اأن�ضطة ولقاءات مبا�ضرة، اأو 

جمتمعات تعلم اإلكرتونية.
تنويع اأ�ضاليب تطوير املعلمني، وتفعيل دورهم يف عمليات التطوير املهنّي. فبالرغم من اأن الدورات  (  2

برامج  تو�ضيع  ينبغي  اأنه  اإل  املعلمني،  لتطوير  �ضيوعاً  الأ�ضاليب  اأكرث  العمل هي  اأو ور�ض  التدريبية 
للمعلم، بحيث  ن�ضط  تعلم  اأ�ضاليب  متنوعة، وتوفري  اأ�ضكاًل وا�ضرتاتيجيات  لتاأخذ  املهنّي،  التطوير 

يحاكي التعلم الن�ضط الذي �ضي�ضتخدم مع الطالب. 
املهنّي  (  3 التطور  برامج  اإن  املختلفة.حيث  املعلمني  مل�ضتويات  تلبية  العمق؛  متدرجة يف  اأن�ضطة  تقدمي 

والكليات  املعلمني  معاهد  وخريجي  واملعلمات،  املعلمني  من  الرتبويني  غري  اأكرث  ب�ضكل  اأفــادت 
رغبات  حتقق  مل  اأنها  اأي  الرتبوي.  تاأهيلهم  م�ضتوى  انخفا�ض  يف  ي�ضرتكون  وهــوؤلء  املتو�ضطة، 
اأو  اأو خريجي الكليات اجلامعية  التدري�ضية الكبرية،  اأ�ضحاب اخلربة  وطموح املعلمني واملعلمات 
اأ�ضحاب املوؤهالت الرتبوية، فيمكن تقدمي برامج حمددة لكل فئة من الفئات، ح�ضب تباين خلفياتهم 

الرتبوية والعلمّية و�ضنوات اخلربة التدري�ضية. 
متو�ضط  (  4 اأن  اإىل  الدرا�ضة  ال�ضفية يف هذه  املالحظة  نتائج  اأ�ضارت  تقنًيا.  املعلم  تاأهيل  التاأكيد على 

من  لكل  املنخف�ض،  امل�ضتوى  يف  يقع  التعليم  يف  التقنية  حمور  يف  الدرا�ضة  لعينة  الكلي  الأداء 
اإحداث  اإىل  تدعو  التي  والتكنولوجية  العلمّية  التطورات  والريا�ضيات. ويف ظل  العلوم  درو�ض 
الوحيد  امل�ضدر  يعد  املعرفة ومل  نقل  على  مقت�ضراً  املعلم  دور  يعد  فلم  املعلمني،  اأدوار  يف  تغري 
للمعرفة، بل اأ�ضبح دوره يف ظل تقنية التعليم املخطط وامل�ضمم واملنفذ واملقوم للعملية التعليمية. 
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ويف �ضوء هذا الدور اجلديد للمعلم بالإ�ضافة اإىل متطلبات امل�ضروع، اأ�ضبح من ال�ضروري توافر 
الكفايات التقنية التعليمية لدى املعلم؛ لتح�ضني اأدائهم  املهنّي، وليقوموا بدورهم املهم يف التدري�ض 
بكل كفاءة واقتدار. لذلك من املهم حتديد قائمة بالكفايات التقنية التعليمية الالزمة لتدري�ض مناهج 
العلوم اجلديدة، والتو�ضية بتنميتها والهتمام بها، يف كليات ومعاهد اإعداد املعلمني قبل اخلدمة. 

بتنفيذ  (  5 املرتبطة  التدري�ضية  املمار�ضات  تقوم  التدري�ض.  حول  املعلمني  معتقدات  بتعديل  الهتمام 
امل�ضروع على اأ�ض�ض ومبادئ النظرية البنائية، بيد اأن املدر�ضة ال�ضلوكية ما تزال هي املهيمنة على ثقافة 
التعليم والتعلم يف مدار�ضنا،وحيث اإن كثرياً من الدرا�ضات و�ضحت وجود عالقة بني معتقدات 
لديهم،لذلك  التدري�ضية  املمار�ضات  وبني  العلم  وطبيعة  التعلم  نظريات  عن  وت�ضوراتهم  املعلمني 
للتدري�ض،  ومفهومهم  املعلمني  معتقدات  بتغيري  تهتم  متكاملة  تطوير  برامج  وجود  من  لبد  فاإنه 

وت�ضوراتهم عن طبيعة العلم، بحيث تتوافق مع مبادئ البنائية والفل�ضفة الرتبوية للم�ضروع.
ال�ضتمرارية يف متكني املعلم من التخ�ض�ض الأكادميي له، عن طريق مزاولته اأ�ضاليب البحث والتق�ضي  (  6

يف جمال العلوم والريا�ضيات. فاملعرفة باملحتوى هي اأحد املبادئ التي يجب اأن ت�ضتند اإليها برامج 
تطوير املعلمني.وقد اأ�ضارت نتائج ا�ضتبانة التطور املهنّي املطبقة يف هذه الدرا�ضة اإىل وجود اهتمام 
بالتخ�ض�ض الأكادميي يف برامج التطور املهنّي، اإل اأن املعلمني واملعلمات اأكدوا حاجتهم اإىل مزيد 

من الرتكيز يف هذا اجلانب، من خالل ال�ضوؤال املفتوح.
البحث  (  7 لأ�ضاليب  اتباعهم  خالل  من  واإمنا  التلقي،  اأ�ضاليب  على  املحتوى  تعلم  يقت�ضر  األ  ينبغي 

والتق�ضي؛ حتى ي�ضتطيع املعلم تطبيق التدري�ض ال�ضتق�ضائي مع تالميذه، وبالتايل ينبغي احلر�ض 
على تقدمي اأن�ضطة لتطوير املعلم يف التدري�ض ال�ضتق�ضائي؛ ليكون هو ال�ضائد يف الف�ضول الدرا�ضّية. 
اإن حتويل ممار�ضات املعلمني من طرق التلقني اإىل الطرق التي يقوم عليها امل�ضروع –مثل التق�ضي - 
يحتاج اإىل وقت لنقل وتبني وتوطني املمار�ضات املطلوبة،حيث ميكن يكون اأحد اآليات تطبيق هذه 
التو�ضية من خالل تنفيذ املعلمني لأن�ضطة ا�ضتق�ضائية يف خمتربات التدريب،وت�ضكيل جمموعات 
البيئة واملجتمع واملنهج، وقد  ب�ضيطة من واقع  اأ�ضئلة علمية  املدار�ض، لبحث وتق�ضي  تعلم داخل 
واملوؤ�ض�ضات،  امل�ضت�ضفيات  تقيمها  التي  العلمّية،  الأن�ضطة  يف  للم�ضاركة  املعلمني  بت�ضجيع  تكون 

للتعامل مع الق�ضايا وامل�ضكالت ذات العالقة بالعلم والتقنية واملجتمع.
11  )  ،Pedagogy Content knowledge (PCk) باأ�ضول تدري�ض مو�ضوعات معينة  الهتمام مبعرفة املعلم 

اأن يعرف  اأنه من ال�ضروري للمعلم  اإل  اأ�ضا�ضياً؛  اأن فهم املعلم للمحتوى العلمّي يعد  فبالرغم من 
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كيف يجعل الطالب يفهم هذا املحتوى، ويكون ذلك من خالل تزويده باملعرفة حول كيفية تعلم 
نتائج  اأ�ضارت  لقد  لذلك.  الفعالة  ال�ضرتاتيجيات  ا�ضتخدام  وكيفية  معينة،  مو�ضوعات  الطالب 
مو�ضوعات  تدري�ض  »اأ�ضول  املحتويني  ح�ضول  اإىل  الدرا�ضة  هذه  يف  املهنّي  التطور  ا�ضتبانة 
معينة« و«عمليات التعليم والتعلم« على م�ضتوى حتقق متو�ضط؛ حيث بلغت متو�ضطاتهما احل�ضابية 
كاٍف جلودة  ولكنه غري  اأ�ضا�ضي،  العلمّية  باملادة  املعلم  اإملام  اإن  )2.04( و)2.18(.  التوايل  على 
التدري�ض،اإذ يحتاج املعلم اإىل خربات مل�ضاعدة املتعلمني على ا�ضتيعاب املفاهيم العلمّية، مثل معرفة 

ال�ضرتاتيجيات، والأمثلة والتو�ضيحات، والأن�ضطة اخلا�ضة بكل مفهوم. 
 توجيه وتدريب املعلمني لتعزيز مفهوم التكامل،حيث تاأتي فكرة التكامل من باب وظيفية العلم،  (  8

واأن العلوم اأو الريا�ضيات لي�ضت منف�ضلة عن واقع حياة املتعلم، وبالتايل فالتكامل مع التخ�ض�ضات 
�ضكلها  الوظيفية، ولي�ض يف  للطالب يف طبيعتها  العلوم والريا�ضيات  يظهر  اأمر مهم؛لأنه  الأخرى 
املتعددة  واملهارات  املعرفة  من  وا�ضعة  م�ضاحة  تغطية  يف  التكامل  يفيد  كما  البحت.  الأكادميي 
للمتعلمني، في�ضتطيع املعلم - وبوا�ضطة التخطيط الدقيق - اأن يفيد املتعلمني يف جمالت يُحتمل اأن 

ل ميكن احل�ضول عليها اإذا عولج التدري�ض يف مو�ضوعات فردية. 
ن�ضر ثقافة التقومي لأجل التعلم ولي�ض تقومي التعلم. من خالل تغيري نظرة املعلمني عن التقومي، من  (  9

مفاهيم التقومي التقليدي اإىل التقومي البديل، خا�ضة اأن فل�ضفة امل�ضروع بنيت على اأ�ضا�ض هذا النوع 
من التقومي، وتدريب املعلمني على ا�ضتخدام ملفات الأداء لتقومي الطلبة، بحيث تكون داعماً لنظام 

العالمات التقليدي.
املعلمني  (  10 داعمة اختيار  بيئة  لإيجاد  الطرق  اأف�ضل  اإن  داعمة.  �ضفية  بيئة  لتقدمي  املعلم  م�ضاندة 

ل�ضرتاتيجيات وطرق حتافظ على البيئة التعليمية، وتزيد م�ضاركة واإجناز الطالب، وتلبي احتياجاتهم.
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تو�صيات على م�صتوى امل�صروع:

ينبغي التوجه اإىل بذل اجلهود لتطوير املعلم مبا يوازي ما بذل لتطوير املنتجات التعليمية. فقد اأ�ضارت  (  1
عينة  ن�ضف  يقارب  فما  للمعلمني واملعلمات،  التدريب  �ضمولية  م�ضتوى  انخفا�ض يف  اإىل  النتائج 
الدرا�ضة مل يحظ بالتدريب الكايف؛ حيث اإن 21.8٪ من عينة الدرا�ضة مل يتلقوا تدريباً، و٪32.2 
املقدمة  احلوافز  انخفا�ض يف  اأي�ضا  يالحظ  كما  فقط.  تدريبية  اأيام  ثالثة  اإىل  يوم  من  تدريباً  تلقوا 
لت�ضجيع املعلمني، للم�ضاركة يف اأن�ضطة التطور املهنّي. اإن التنفيذ الفعال للمناهج ينبغي اأن ي�ضاحبه 
تطوير جوهري وم�ضتمر للمعلم، فال ميكن نقل املعلم من املمار�ضات التقليدية اإىل املمار�ضات القائمة 
على البنائية بدون اإيجاد فهم م�ضرتك، بني مطوري املناهج واملعلمني، للمق�ضود بالبنائية وانعكا�ضاتها 

على املنهج والتدري�ض.
جميع  (  2 ا�ضتالم  و�ضمان  املنهج،  تنفيذ  يف  املعلم  مل�ضاعدة  املوؤ�ض�ضّي  والدعم  املوارد  توفري  �ضرورة 

املعلمني واملعلمات للمواد التعليمية امل�ضاحبة، املنتجة من امل�ضروع، خا�ضة دليل املعلم، ملا له من 
دور كبري يف اإحداث التغيري، وتوجيه املعلمني، وتعديل املمار�ضات التقليدية. وكذلك توفري املواد 
الفني  الدور  على  التعلم،والرتكيز  م�ضادر  مراكز  املدار�ض، وكذلك  والتجهيزات يف  والو�ضائل 

لأمني م�ضادر التعلم، وحم�ضر املخترب، بدًل من اإقحامه يف الأعمال الإدارية. 
درا�ضة اأ�ضباب التباين بني املعلمني واملعلمات يف م�ضتوى التطور املهنّي املقدم لهم، وكذلك التباين  (  3

يف م�ضتوى اأدائهم. فقد اأ�ضارت نتائج ا�ضتبانة التطور املهنّي اإىل اأن املعلمات تعر�ضن لربامج تطور 
املرحلة  عن  النظر  بغ�ض  نظرهم،  وجهه  من  للمعلمني  املهنّي  التطور  برامج  من  جودة  اأكرث  مهني 
اأ�ضارت اإىل وجود فرق داّل–اإح�ضائًيا- بني الذكور والإناث، يف  اأو التخ�ض�ض. كما  الدرا�ضّية 
تقديرهم مل�ضتوى الدعم الإداري املقدم لهم من: )امل�ضرف الرتبوّي، من حم�ضر املخترب، من اأمني 
م�ضادر التعلم(، لتنفيذ املقررات، ول�ضالح الإناث. كما اأ�ضارت نتائج املالحظة ال�ضفية اإىل وجود 
التباينات ت�ضرتعي  اإن هذه  اإح�ضائية بني املعلمني واملعلمات، ل�ضالح املعلمات.  فروق ذات دللة 
يكون  وقد  لالإناث،  املقدمة  الربامج  جودة  يعك�ض  حقيقياً،  التباين  يكون  فقد  والتق�ضي،  النتباه 

التباين عائداً اإىل عامل اجلن�ض، والتاأثريات الجتماعية والنف�ضية عليه.
ريا�ضيات  (  4 ومعلم  املدر�ضة  ووكيل  املدر�ضة  مدير  من:  مكونة  املدر�ضة  داخل  اإ�ضرافية  فرق  تكوين 

ومعلم علوم؛ للقيام مبهام الدعم الالزمة ملعلمي الريا�ضيات والعلوم، خ�ضو�ضاً واأن هناك عدداً 
كبرياً من مديري ومديرات املدار�ض لي�ضوا متخ�ض�ضني يف الريا�ضيات اأو العلوم.
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كيفية  (  5 الرتبوية. وذلك على  القيادات  لتدريب  مهني  تطوير  واأن�ضطة  تدريبية،  برامج  وتنفيذ  اإعداد 
اإعداد اأن�ضطة وبرامج توعوية ون�ضرات اإر�ضادية لأولياء الأمور، لتحقيق التكامل بني الأ�ضرة واملدر�ضة 

يف تنفيذ مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية، كما ت�ضمل الربامج الرتبوية الأمور التالية:
اإجراءات تنظيم البيئة ال�ضفية مبا يحقق تطبيق ا�ضرتاتيجيات التعلم املتمركز حول املتعلم. �
ب�ضورة  � الإ�ضرافية  املهارات  الرتبوية  القيادات  لإك�ضاب  الإلكرتوين  التدريب  برامج  تفعيل 

م�ضتمرة وفاعلة. 
تزويدهم باملعرفة واملهارة الالزمة لأ�ضاليب القيادة التعاونية والت�ضاركية والتحويلية، وكذلك  �

اأ�ضاليب تدريب املعلمني وحم�ضري املخترب واأمناء م�ضادر التعلم؛ لتطوير منوهم الذاتي، مثل 
)املالزمة، املراقبة الذاتية، التاأمل الذاتي(. 

تزويدهم باملعرفة واملهارة حول اآليات ممار�ضة اأ�ضاليب الإ�ضراف الإلكرتوين، ملتابعة تنفيذ مقررات  �
يف  للم�ضاندة  الطالبية،  الأن�ضطة  وتفعيل  توجيه  اآليات  وكذلك  الطبيعية،  والعلوم  الريا�ضيات 

تنفيذ مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
تنويع م�ضتويات برامج التطور املهنّي للقيادات الرتبويه،وذلك بغر�ض اكت�ضاف ورعاية القيادات  �

الإدارية املبدعة، والتي �ضوف ت�ضهم يف حتقيق الأهداف من خالل برامج تدريبية نوعية موؤهلة 
اأداء القيادات الرتبوية التي يوجد لديها ق�ضور  اإدارة مدر�ضة، ورفع م�ضتوى  للح�ضول على 

لتتواكب مع متطلبات امل�ضروع.
كيفية  (  6 حول  واملهارة  املعرفة  التعلم  م�ضادر  اأمناء  مهني،لإك�ضاب  تطوير  اأن�ضطة  وتنفيذ  اإعــداد 

مقررات  يف  الطالب  لــدى  الــقــراءة  مهارات  تنمية  مثل  امل�ضروع.  لتنفيذ  وبرامج  اأن�ضطة  بناء 
املت�ضمنة  والأ�ضكال  والر�ضوم  بال�ضور  بيانات  قاعدة  بناء  وكيفية  الطبيعية،  والعلوم  الريا�ضيات 
الطالب  لتدريب  وبــرامــج  اأن�ضطة  بناء  وكيفية  الطبيعية،  والعلوم  الريا�ضيات  مــقــررات  يف 
ينا�ضب  مبا  واملو�ضوعات،  الكتب  وتلخي�ض  املقالت  وكتابة  العلمّي،  البحث  اأ�ضاليب  على 
الريا�ضيات  مقررات  لتنفيذ  الإلكرتونية،  املواقع  من  ال�ضتفادة  وكيفية  وقدراتهم،   م�ضتوياتهم 
التفاعلية.   واملــواقــع  الإلكرتونية  الربجميات   – الفرتا�ضية  املعامل  مثل:  الطبيعية،   والعلوم 
التعلم  ــادر  ــض ــ� م واأمـــيـــنـــات  ـــاء  اأمـــن ـــم  دع مــ�ــضــتــوى  اأن  الـــدرا�ـــضـــة  ــتــائــج  ن اأظـــهـــرت   حــيــث 
منخف�ضاً كـــان  ــروع،  ــض ــ� امل لتنفيذ  الطبيعية،  ــوم  ــعــل وال الــريــا�ــضــيــات  ومــعــلــمــات   ملعلمي 

ب�ضكل عام، كما اأظهرت نتائج الدرا�ضة انخفا�ض الدعم املقدم لهم من وزارة الرتبية والتعليم. 
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اإعداد وتنفيذ برامج تدريبية واأن�ضطة تطوير مهني، لتزويد حم�ضري املخترب مبعرفة �ضاملة حول فل�ضفة  (  7
الأ�ضا�ضية  اخلطوات  وكذلك  تطبيقها.  ومتطلبات  الطبيعية،  والعلوم  الريا�ضيات  م�ضروع  ومعايري 
للتعلم املتمركز حول املتعلم، وتدريبهم على كيفية بناء بطاقات ملحوظات الطالب، واملقارنات، 
تدريبهم  وكذلك  لها،  تنفيذهم  اأثناء  يف  الطبيعية  العلوم  ملقررات  املعملية  لالأن�ضطة  والت�ضنيف 
اأدلة اإر�ضادية - للمعلم والطالب- لكيفية ال�ضتفادة من مكونات البيئة املحلية،  على كيفية اإعداد 
وامل�ضادر البديلة، لتطبيق مقررات العلوم الطبيعية. حيث اأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن م�ضتوى دعم 
ب�ضكل  امل�ضروع كان منخف�ضاً  لتنفيذ  الطبيعية  العلوم  املخترب ملعلمي ومعلمات  حم�ضر وحم�ضرة 
عام، من وجهة نظر املعلمني واملعلمات، كما اأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن الدعم املقدم لهم من وزارة 

الرتبية والتعليم كان متو�ضطاً.
والتعليم؛  (  8 الرتبية  وزارة  يف  املهنّي  التطور  اإدارة  لتكون  الرتبوّي،  التدريب  اإدارة  م�ضمى  تعديل 

لتغيري املفهوم التقليدي للتطور املهنّي، فال يكون التطوير مق�ضوراً على التدريب فقط. لقد تغريت 
اإىل  النظر  اإىل  ال�ضنة،  اأيام خالل  املبا�ضر لعدة  التدريب  للمعلمني، من  املهنّي  التطور  اإىل  النظرة 
التطوير املهنّي على اأنه خربات تعلمية ممتدة خالل العام الدرا�ضّي، ومرتبطة بدور املعلم اليومّي يف 
التدري�ض. ويقرتح اأن يكون من �ضمن هيكلية الإدارة جمل�ض ا�ضت�ضاري، من مهامه دعم القائمني 
املهنّي،  بالتطوير  العالقة  ذات  واجلهات  امل�ضادر  ح�ضر  خالل  من  للمعلمني،  املهنّي  التطوير  على 
التميز  مركز  مثل  واملراكز،  اجلامعات  يف  البحثية  اجلهات  مع  التوا�ضل  وكذلك  وعاملياً،  حملياً 
على  املهنّي  التطور  برامج  لبناء  �ضعود؛  امللك  بجامعة  والريا�ضيات  العلوم  تعليم  لتطوير  البحثي 

اأ�ضا�ض الدرا�ضة والبحث العلمّي، ومد اجل�ضور بني املمار�ضة والتنظري لتحقيق الأهداف املرجوة.
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