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امللخ�ص:

هدف��ت ه��ذه الدرا�ص��ة اإىل تق�ص��ي نوعي��ة حت�صي��ل 
الطلب��ة يف مادة العل��وم يف ال�صف ال�صاد���س البتدائي 
وف��ق م�ص��روع تطوير مناه��ج العلوم يف اململك��ة العربية 
ال�ص��عودية ح�ص��ب جمالت املحتوى العلم��ي )الفيزياء، 
الكيمياء، الأحي��اء، وعلم الأر�س(، واملجالت املعرفية 
)معرف��ة، تطبي��ق، ا�ص��تدلل(، كما ا�ص��تق�صت مناطق 
القوة، وجمالت التح�صن يف حت�صيل الطلبة يف العلوم 
وم��دى اخت��الف التح�صي��ل باخت��الف الن��وع )طال��ب 
وطالبة(، حيث بلغ عدد اأفراد الدرا�صة )1562( طالًبا 
وطالب��ة موزع��ن يف خمتلف مناطق اململك��ة. ولتحقيق 
ن من  اأه��داف الدرا�ص��ة مت بن��اء اختبار حت�صيل��ي مكوَّ
)38( فقرة من نوع الختيار من متعدد، وقد مت التحقق 
من معامالت ال�صدق والثبات. ك�ص��فت نتائج الدرا�صة 
اأن امل�صتوى العام لتح�صيل طلبة ال�صاد�س البتدائي يف 
مادة العلوم باململكة العربية ال�صعودية جاء يف امل�صتوى 
��ا اأن حت�صيل الطلبة يف  "املاه��ر جزئ��ي ًا"، وبيَّنت اأي�صً
جم��ال علم الأر�س  كان الأعلى حت�صياًل، يف حن كان 
التح�صي��ل يف جم��ال الكيمي��اء هو الأق��ل، وقد اأظهرت 
النتائج  اأن متو�صطات الطلبة كانت يف امل�صتوى "املاهر 
جزئًيا" جلميع املجالت با�صتثناء جمال الكيمياء الذي 
ج��اء يف امل�ص��توى "املبت��دئ". كم��ا اأظه��رت النتائج اأن 
حت�صيل الطلبة كان الأعلى يف جمال املعرفة بينما كان 
ا عن وجود  الأدن��ى يف جمال ال�ص��تدلل. وك�ص��فت اأي�صً

ف��روق ذات دللة اإح�صائية )a ≤ 0.05( يف التح�صيل 
بن الذكور والإناث ل�صالح الإناث. 

الكلم��ات املفتاحي��ة: التح�صي��ل، ال�ص��ف ال�صاد���س 
البتدائي، م�صروع تطوير الريا�صيات والعلوم.

املقدمة 

 ُيعد ال�صتثمار يف املوارد الب�صرية اأف�صل ال�صتثمارات 
التي تقدمها الأمم لتح�صن مالمح امل�صتقبل ل�صعوبها، 
العلمي��ة  املتقدم��ة يف نه�صته��ا  ال��دول  اعتم��دت  وق��د 
والعملي��ة على ما متتلكه من ثروة ب�ص��رية، فوجهت جل 
ا�صتثماراتها نحو تنمية هذه الروة الب�صرية، ومتكينها 
بالعل��م واملعرفة وامله��ارات والجتاهات التي انعك�ص��ت 
يف النهاية على النمو القت�صادي وم�ص��تويات الرفاهية 
لل�صعوب، ومن هنا ظهر مفهوم التنمية الب�صرية ليكون 
جوهر التنمية القت�صادية والعلمية وال�صحية، وي�ص��ري 
مفه��وم التنمي��ة الب�ص��رية اإىل الإجراءات وال�صيا�ص��ات 
الرامية اإىل دعم القدرات اخلا�صة بالفرد على اعتبار 
اأن��ه وح��دة الِبن��اء يف املجتم��ع، وقيا���س درجة م�ص��توى 
معي�ص��ته وم��دى حت�ص��ن اأو�صاع��ه املعي�ص��ية يف املجتمع 

الذي ينتمي اإليه.

وقد بداأ القت�صاديون يركزون على اأهمية ال�ص��تثمار 
يف التعلي��م كاأح��د املرتكزات الرئي�ص��ة لتح�ص��ن الدخل 
القوم��ي وزي��ادة الن��اجت املحل��ي الإجمايل بغ���س النظر 
ع��ن وف��رة امل��وارد الطبيعية، وقد ب��داأت تقاري��ر الأمم 

نوعية  حت�سيل طلبة  ال�سف ال�ساد�ص البتدائي يف مادة العلوم وفق م�سروع تطوير 
الريا�سيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام  باململكة العربية ال�سعودية *

فهد �سليمان ال�سايعاإميان ر�سمي عيدخالد عبداهلل العتيبياإ�سماعيل �سالمة الرب�سان

اأ�صتاذ القيا�س والتقومي امل�صارك
كلية الرتبية

جامعة امللك �صعود

اأ�صتاذ التقومي الرتبوي امل�صاعد
كلية الرتبية

 جامعة الأمري �صلطان

اأ�صتاذ املناهج وطرق التدري�س
كلية الرتبية والآداب

الأنروا

اأ�صتاذ املناهج وتعليم العلوم
كلية الرتبية

جامعة امللك �صعود

* يتقدم الباحثون بال�سكر والتقدير لوزارة التعليم ومركز التميز البحثي يف تطوير العلوم والريا�سيات بجامعة امللك �سعود، حيث اإن هذا البحث جزء من 
الدرا�سة التقوميية مل�سروع تطوير الريا�سيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام باململكة العربية ال�سعودية، والتي نفذها مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم 

العلوم ولريا�سيات، بجامعة امللك �سعود بتمويل من الإدارة العامة للحوث بوازرة التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية.


