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نوعية حت�صيل طلبة ال�صف ال�ساد�س االبتدائي يف مادة العلوم وفق م�شروع تطوير
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام باململكة العربية ال�سعودية *
�إ�سماعيل �سالمة الرب�صان

خالد عبداهلل العتيبي

�إميان ر�سمي عيد

فهد �سليمان ال�شايع

�أ�ستاذ القيا�س والتقومي امل�شارك �أ�ستاذ التقومي الرتبوي امل�ساعد �أ�ستاذ املناهج وطرق التدري�س �أ�ستاذ املناهج وتعليم العلوم
كلية الرتبية
كلية الرتبية والآداب
كلية الرتبية
كلية الرتبية
جامعة امللك �سعود
الأنروا
جامعة الأمري �سلطان
جامعة امللك �سعود

امللخ�ص:
هدف��ت ه��ذه الدرا�س��ة �إىل تق�ص��ي نوعي��ة حت�صي��ل
الطلب��ة يف مادة العل��وم يف ال�صف ال�ساد���س االبتدائي
وف��ق م�ش��روع تطوير مناه��ج العلوم يف اململك��ة العربية
ال�س��عودية ح�س��ب جماالت املحتوى العلم��ي (الفيزياء،
الكيمياء ،الأحي��اء ،وعلم الأر�ض) ،واملجاالت املعرفية
(معرف��ة ،تطبي��ق ،ا�س��تدالل) ،كما ا�س��تق�صت مناطق
القوة ،وجماالت التح�سني يف حت�صيل الطلبة يف العلوم
وم��دى اخت�لاف التح�صي��ل باخت�لاف الن��وع (طال��ب
وطالبة) ،حيث بلغ عدد �أفراد الدرا�سة ( )1562طال ًبا
وطالب��ة موزع�ين يف خمتلف مناطق اململك��ة .ولتحقيق
�أه��داف الدرا�س��ة مت بن��اء اختبار حت�صيل��ي مك َّون من
( )38فقرة من نوع االختيار من متعدد ،وقد مت التحقق
من معامالت ال�صدق والثبات .ك�ش��فت نتائج الدرا�سة
�أن امل�ستوى العام لتح�صيل طلبة ال�ساد�س االبتدائي يف
مادة العلوم باململكة العربية ال�سعودية جاء يف امل�ستوى
"املاه��ر جزئ��ي ًا" ،وب َّينت � ً
أي�ض��ا �أن حت�صيل الطلبة يف
جم��ال علم الأر�ض كان الأعلى حت�صي ًال ،يف حني كان
التح�صي��ل يف جم��ال الكيمي��اء هو الأق��ل ،وقد �أظهرت
النتائج �أن متو�سطات الطلبة كانت يف امل�ستوى "املاهر
جزئ ًيا" جلميع املجاالت با�ستثناء جمال الكيمياء الذي
ج��اء يف امل�س��توى "املبت��دئ" .كم��ا �أظه��رت النتائج �أن
حت�صيل الطلبة كان الأعلى يف جمال املعرفة بينما كان
الأدن��ى يف جمال اال�س��تدالل .وك�ش��فت � ً
أي�ضا عن وجود

بحوث ودراسات

ف��روق ذات داللة �إح�صائية ( )a ≤ 0.05يف التح�صيل
بني الذكور والإناث ل�صالح الإناث.
الكلم��ات املفتاحي��ة :التح�صي��ل ،ال�ص��ف ال�ساد���س
االبتدائي ،م�شروع تطوير الريا�ضيات والعلوم.
املقدمة
ُيعد اال�ستثمار يف املوارد الب�شرية �أف�ضل اال�ستثمارات
التي تقدمها الأمم لتح�سني مالمح امل�ستقبل ل�شعوبها،
وق��د اعتم��دت ال��دول املتقدم��ة يف نه�ضته��ا العلمي��ة
والعملي��ة على ما متتلكه من ثروة ب�ش��رية ،فوجهت جل
ا�ستثماراتها نحو تنمية هذه الرثوة الب�شرية ،ومتكينها
بالعل��م واملعرفة وامله��ارات واالجتاهات التي انعك�س��ت
يف النهاية على النمو االقت�صادي وم�س��تويات الرفاهية
لل�شعوب ،ومن هنا ظهر مفهوم التنمية الب�شرية ليكون
جوهر التنمية االقت�صادية والعلمية وال�صحية ،وي�ش�ير
مفه��وم التنمي��ة الب�ش��رية �إىل الإجراءات وال�سيا�س��ات
الرامية �إىل دعم القدرات اخلا�صة بالفرد على اعتبار
�أن��ه وح��دة ال ِبن��اء يف املجتم��ع ،وقيا���س درجة م�س��توى
معي�ش��ته وم��دى حت�س��ن �أو�ضاع��ه املعي�ش��ية يف املجتمع
الذي ينتمي �إليه.
وقد بد�أ االقت�صاديون يركزون على �أهمية اال�س��تثمار
يف التعلي��م ك�أح��د املرتكزات الرئي�س��ة لتح�س�ين الدخل
القوم��ي وزي��ادة الن��اجت املحل��ي الإجمايل بغ���ض النظر
ع��ن وف��رة امل��وارد الطبيعية ،وقد ب��د�أت تقاري��ر الأمم

* يتقدم الباحثون بال�شكر والتقدير لوزارة التعليم ومركز التميز البحثي يف تطوير العلوم والريا�ضيات بجامعة امللك �سعود ،حيث �إن هذا البحث جزء من
الدرا�سة التقوميية مل�شروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام باململكة العربية ال�سعودية ،والتي نفذها مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم
العلوم والريا�ضيات ،بجامعة امللك �سعود بتمويل من الإدارة العامة للحوث بوازرة التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية.
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