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المستخلص العربي:

ا�ستهدفت هذه الدرا�سة الك�شف عن مدى مالءمة �أ�سلوب التناول والعر�ض ،ومدى متثيل حمتوى
كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لثقافة املجتمع ال�سعودي ولبيئة املتعلمني يف �ضوء حتليل حمتواها،
وذلك من خالل �أداة متثلت يف بطاقتي حتليل ملحتوى كتابي الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
وقد اتبعت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ،حيث تكون جمتمعها من جميع كتب الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية املطورة (�سل�سلة ماجروهل) لل�صفوف الأول االبتدائي والرابع االبتدائي والأول
املتو�سط يف الف�صلني يف الطبعة املعدلة 1433-1432هـ ،م�شتملة على كتاب الطالب ،وكتاب املعلم ،وكتاب
التمارين يف الريا�ضيات وكرا�س الأن�شطة والتجارب يف العلوم .وتكونت عينة الدرا�سة يف املحور الأول
(�أ�سلوب التناول والعر�ض) من جمموعة من ال��درو���س ،بلغت ن�سبتها ( )%30من درو���س الريا�ضيات
و( )%50من درو�س العلوم الطبيعية يف كل �صف ،مت اختيارها بالطريقة الع�شوائية الطبقية .كما تكونت
عينة الدرا�سة يف املحورين الثاين والثالث (منا�سبة املواءمة لثقافة املجتمع ،منا�سبة املواءمة لبيئة
املتعلمني) من جمتمع الدرا�سة كامال حتى ميكن احلكم على هذين املحورين لأن بع�ض الدرو�س ال
ميكن �أن تعك�س مدى حتقق م�ؤ�شرات هذين املحورين ب�سبب طبيعة مو�ضوعاتها.
وا�ستخدمت �أ�ساليب �إح�صائية منا�سبة متثلت يف معامل ارت��ب��اط بري�سون لقيا�س ثبات بطاقة
التحليل ،واملتو�سطات احل�سابية وذلك لرتتيب امل�ؤ�شرات يف كل جمال ليتم مقارنتها ومناق�شتها.
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة عدد من النتائج العامة ،متثلت يف مالءمة �أ�ساليب التناول والعر�ض يف
حمتوى كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ب�شكل عام مع وجود تدين يف م�ستوى حتقق بع�ض امل�ؤ�شرات
يف نتائج العلوم الطبيعية .كما �أظهرت النتائج حتقق جميع معايري مواءمة ثقافة املجتمع ال�سعودي
بدرجة منخف�ضة ومتو�سطة يف كتابي الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ,وحتقق جميع معايري مواءمة بيئة
املتعلمني بدرجة مرتفعة يف الريا�ضيات ،وتفاوت حتققها يف العلوم الطبيعية بني مرتفعة ومتو�سطة .ثم
مت مناق�شة النتائج وتف�سريها وتقدمي التو�صيات واال�ستنتاجات واملقرتحات التطويرية املرتبطة بنتائج
الدرا�سة.
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:المستخلص اإلنجليزي
Evaluation of Mathematics and Science Textbooks
ABSTRACT:
This research project aimed at investigating appropriateness of the presentation style of mathematics and science textbooks and the extent of their content
representation of the Saudi society culture and environment of learners in light of
content analysis by using content analysis tools in Saudi Arabia. The research project
used descriptive analytical method, where its population consisted of mathematics
and science textbooks (McGraw Hill) for 1st, 4th, 7th grades, including student’s
textbook, activities’ textbooks (Ed. 1432-1433). The sample of the project was stratified random sample and consisted of (30%) of mathematics lessons and (50%) of sciences lessons for the presentation style of the textbooks, where its sample for the
representation of the Saudi society culture and environment of learners covered all
lessons on the selected textbooks. Statistical procedures such as means and Pearson correlation coefficient were conducted to verify the reliability of the analysis
tool. Comparisons were made between means with regard to all indicators for each
category.
In a broad view, regardless of the low level of some indicators in science textbooks, results of the project revealed that the presentations styles of mathematics
and science textbooks were generally appropriate. Moreover, resultes for the appropriateness of the mathematics and science textbooks with regard to the categories and their indicators of Saudi society culture were low and medium harmonized.
Additionally, resultes for the appropriateness of the mathematics textbooks with
regard to the categories and their indicators of the environment of learners were
high harmonized, and were medium and high harmonized in science textbooks. Finally, discussions and interpretations were comprehensively presented and recommendations, conclusions were suggested.
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تمهيد:

ي���أت��ي ه��ذا التقرير �ضمن عمل بحثي �أك�بر و�أ���ش��م��ل لتقومي
م�شروع «مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام باململكة
العربية ال�سعودية» ،والذي يقوم على تبني ال�سل�سلة الأ�صلية ملنتجات
كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية (ماجروهل .) McGraw Hill
وي�ستهدف ه��ذا امل�شروع البحثي الك�شف عن م��دى مالءمة �أ�سلوب
التناول والعر�ض ،وم��دى متثيل حمتوى كتب الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية لثقافة املجتمع ال�سعودي ولبيئة املتعلمني يف �ضوء حتليل
حمتواها .ولتحقيق الهدف الرئي�سي لهذا امل�شروع البحثي مت ت�شكيل
فريق مكون من ( )30ع�ضواً اختلفت مهامهم باختالف طبيعة العمل
املوكل لهم (باحثني رئي�سني ،م�ساعدي باحثني ،حمللني ،م�ست�شارين)،
مت تر�شيحهم واخ��ت��ي��اره��م وف��ق��اً خل�برات��ه��م ال�ترب��وي��ة والأك��ادمي��ي��ة
املتميزة يف جمال مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
ويتقدم الفريق البحثي بجزيل ال�شكر والتقدير لكل من
�ساهم يف دعم ومتويل هذا امل�شروع الوطني ،ويخ�ص بال�شكر وكالة
وزارة الرتبية والتعليم للتخطيط والتطوير ،كما يتقدم بال�شكر ملركز
التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�ضيات على ثقته ب�أع�ضاء
الفريق ،و�إتاحة الفر�صة لهم بامل�شاركة يف هذا امل�شروع الوطني املهم.
كما يتقدم الفريق البحثي بجزيل ال�شكر والعرفان لكل من �شارك
يف هذا امل�شروع من امليدان الرتبوي� ،سواء يف حتكيم �أدوات امل�شروع،
�أو امل�ساهمة يف حتليل املحتوى العلمي لكتب الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية.
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الفصل األول
مشكلة الدراسة والحاجة إليها

المقدمة:

يعد الكتاب املدر�سي �أحد العنا�صر الرئي�سة يف املنظومة التعليمية وو�سيلة يف حتقيق �أهدافها .كما
يعد عام ً
ال مهما من عوامل جناح العملية التعليمية مبا يوفره من مادة علمية وخربات متنوعة يعتمد
عليها املعلم واملتعلم داخل الف�صل وخارجه .كما �أن الكتاب املدر�سي ي�ؤدي دورا مهما ك�أحد مكونات حمتوى
املنهج الذي له ال��دور الرئي�س يف حتديد ما ينبغي تدري�سه ( .)Jones & Tarr, 2007وبالتايل فهو
يعك�س �إىل حد كبري ر�ؤية املناهج التعليمية الوطنية ووجهات النظر الرتبوية (Schimid, McKnight,
 )& Raizen, 1997لذا فلي�س مب�ستغرب �أن تتجه كثري من الإ�صالحات الرتبوية �إىل مراجعته ،حتى
يكون �أدا ًة فاعلة يف العملية التعليمية� .إن فاعلية عملية التعليم مرتبطة �إىل حد بعيد بنوعية الكتاب
املدر�سي ومالئمته لثقافة املجتمع وما يوفرة للمتعلم لتح�سني م�ستوى حت�صيله( (Heyneman, Fa r
.)rell, & Sepulveda- Stuardo., 1981
ولكي يكون الكتاب املدر�سي �أدا ًة تعليمية فاعلة يجب االرت��ق��اء بجودته ,واالهتمام با�ستمرارية
تطويره يف �ضوء التوجهات والإ�صالحات الرتبوية احلديثة ،التي تويل التفاعل بني املتعلم يف املوقف
التعليمي وحمتوى الكتاب حمور اهتمامها .لذا فمحتوى كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يجب �أن
يكون و�سيلة جاذبة جتعل املتعلم ي�شارك يف بناء املعرفة ,ويكت�سب خربات ومهارات متنوعة ت�شمل مهارات
التفكري املختلفة ,مع الأخ��ذ يف االعتبار الق�ضايا االجتماعية والأخالقية املرتبطة بالبيئة واملجتمع
املحلي من خالل االهتمام بتنويع م�صادر التعلم وا�سرتاتيجيات التدري�س ,بحيث ت�ضع املتعلم يف مواقف
عملية تدفعه �إىل ممار�سة التفكري واتخاذ القرارات فيما يتعلق بتعلمه ,كما ت�ضعه يف مواقف ميار�س
فيها حل امل�شكالت املرتبطة باحلياة العملية الواقعية وجتعل من الدرا�سة تعلماً ذا معنى (Patrick,
.)1988
ولقد مرت كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف اململكة العربية ال�سعودية بخطوات تطويرية
متعددة ,بد�أت باال�ستعانة ببع�ض الكتب املدر�سية املقررة يف الأقطار العربية والتي تتفق مع طبيعة البالد
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وتقاليدها .بعد ذلك �ألفت كتب جديدة تتفق مع �أحدث التطورات الرتبوية والعلمية على يد م�ؤلفني
من دول جماورة .ولكن بعد تطبيقها وتقوميها ,لوحظ عدم م�سايرتها للتطور العلمي املعا�صر.الأمر
الذي دعا وزارة الرتبية والتعليم لإح��داث تطوير �شامل لكتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ،والذي
بد�أ تطبيقه عام 1400هـ (ال�سلوم ,)1411 ,يف حني اقت�صر التطوير بعد ذلك ،على حذف و�إ�ضافة بع�ض
املو�ضوعات عن طريق نظام الأ�سر الوطنية للريا�ضيات والعلوم الطبيعية .ويف عام 1419هـ مت تطوير
الكتب املدر�سية من خالل تعديالت جوهرية يف �أ�سلوب ال�صياغة ,وحتديث املعلومات وزيادة الأن�شطة
العلمية ال�صفية وا�ستحداث �إ�ضافات جديدة (احل�صني.)1424 ,
وبالرغم من ال�سعي احلثيث �إىل تطوير كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية� ,إال �أن نتائج الدرا�سات
التقوميية الدولية �أكدت على وجود ق�صور يف م�ستوى التح�صيل الدرا�سي للطالب يف هاتني املادتني
ح�سب نتائج درا�سة االجتاهات الدولية يف الريا�ضيات والعلوم (التيم�س) Trends in International
 )TIMSS( Mathematics and Science Studyعامي  2003و( 2007مركز التميز البحثي يف تطوير
تعليم العلوم والريا�ضيات .)1430 ,كما �أن نتائج الدرا�سات املحلية ت�ؤكد على وجود ق�صور يف جوانب
خمتلفة تتعلق بكتب العلوم الطبيعية؛ ومن ذلك درا�سة الر�شيد و�آخرون ( ,)1997والو�سيمي (,)2000
والرا�شد ( ,)2000وال�شمري ( ,)2000وفراج ( ,)2000واجلرب ( ,)2005وال�شايع والعقيل ( ,)2006والعثمان
( ،)1427ع�سيالن ( ،)2011البيايل ( .)2011كما �أو�ضحت نتائج بع�ض الدرا�سات املحلية ال�سابقة وجود
ق�صور يف كتب الريا�ضيات كدرا�سة املركز العربي للبحوث الرتبوية لدول اخلليج العربي ( ,)1400ودرا�سة
العبدالهادي ( ,)1984والدوي�ش ( ,)1412واحلربي ( ,)2003والنذير ( ,)1424والنذير ( ،)1426وبايون�س
( )2011والعقالء ( .)1431وملعاجلة هذه امل�شكالت و�أوجه الق�صور ورغبة يف مواكبة التطور يف جمايل
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية وامل�ستجدات يف جمال ت�صميم املواد التعليمية وا�سرتاتيجيات تدري�سها
وتقوميها مبا يتالءم مع املعايري العاملية والنظريات الرتبوية احلديثة ،تبنت وزارة الرتبية والتعليم
�سل�سلة �أمريكية يف الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتطبقها على طالبها بعد ترجمتها ومواءمتها.
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مشكلة الدراسة:

نظراً لأهمية تقومي الكتاب املدر�سي ك�أحد �أ�ساليب تطوير املناهج ولكون التطوير والتقومي
عمليتان متالزمتان ,وحيث �أن الكتاب املدر�سي جزء ال يتجز�أ من املنهج فهو يحتاج �إىل املراجعة والتحليل
والتقومي امل�ستمر ل��ي���ؤدي دوره املنا�سب يف عمليتي التعليم والتعلم .ولأن م��ن ع��وام��ل جن��اح الكتاب
املدر�سي منا�سبة �أ�سلوب التناول والعر�ض املقدم فيه للمتعلم ,ومراعاة طبيعة املجتمع الذي �سينفذ فيه,
ومنا�سبته لبيئة املتعلم احلا�ضنة لتنفيذه (�سرحان ،)1418 ,ومبا �أن �سل�سلة �شركة ماجروهل للتعليم
�صممت ملجتمع �آخر ,ولعدم وجود درا�سات علمية حمكمة حول تقومي منا�سبة ومواءمة هذه ال�سل�سلة
مع طبيعة املجتمع ال�سعودي والبيئة املدر�سية ،عدا درا�سة مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ()2012
التي ركزت على جوانب خم�سة رئي�سه ،هي :منا�سبة مواءمة الن�صو�ص املرتجمة لفل�سفة الن�صو�ص يف
الكتب الأ�صلية ،مدى وفاء الن�سخة املرتجمة باملفاهيم العلمية املت�ضمنة يف الن�سخة الأ�صلية ،منا�سبة
مواءمة لغة الن�صو�ص املرتجمة للم�ستويات التعليمية لطلبة الدول الأع�ضاء يف مكتب الرتبية العربي
لدول اخلليج ،منا�سبة مواءمة التعريب يف الكتب املرتجمة خلدمة املفاهيم الريا�ضية والعلمية ،منا�سبة
مواءمة الكتب للخ�صو�صية الثقافية للدول االع�ضاء يف مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج.
وانطالقا من اهتمام وزارة الرتبية والتعليم بالتطوير امل�ستمر املبني على درا�سات علمية ,وحلداثة
الأ�سلوب ال��ذي عر�ض به حمتوى كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ,ونظراً مل��رور ثالثة �أع��وام على
تطبيقها ,جاءت هذه الدرا�سة لتقومي مواءمة كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف �أ�سلوب التناول
والعر�ض ومالئمتها لثقافة املجتمع وبيئة املتعلمني .وتتحدد م�شكلة الدرا�سة يف عدد من الت�سا�ؤالت
البحثية التالية.
أسئلة الدراسة:

)1
)2
)3
)4
)5
)6
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جتيب الدرا�سة عن الأ�سئلة التالية:
1ما مدى مالءمة �أ�سلوب التناول والعر�ض ملحتوى كتب الريا�ضيات يف �ضوء حتليل حمتواها؟
2ما مدى مالءمة �أ�سلوب التناول والعر�ض ملحتوى كتب العلوم الطبيعية يف �ضوء حتليل حمتواها؟
3ما مدى متثيل حمتوى كتب الريا�ضيات لثقافة املجتمع يف �ضوء حتليل حمتواها؟
4ما مدى متثيل حمتوى كتب العلوم الطبيعية لثقافة املجتمع يف �ضوء حتليل حمتواها؟
5ما مدى متثيل حمتوى كتب الريا�ضيات لبيئة املتعلمني يف �ضوء حتليل حمتواها؟
6ما مدى متثيل حمتوى كتب العلوم الطبيعية لبيئة املتعلمني يف �ضوء حتليل حمتواها؟

أهداف الدراسة:

هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على:
1 ) 1مدى مالءمة �أ�سلوب التناول والعر�ض ملحتوى كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف �ضوء حتليل
حمتواها.
2 ) 2مدى متثيل حمتوى كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لثقافة املجتمع ال�سعودي يف �ضوء حتليل
حمتواها.
3 ) 3مدى متثيل حمتوى كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لبيئة املتعلمني يف �ضوء حتليل حمتواها.
أهمية الدراسة:

تكمن �أهمية الدرا�سة يف �أنها قد:
1 ) 1ت�ساهم يف �إعطاء �صورة واقعية وجلية للم�س�ؤولني عن م�شروع «مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية»,
وتو�ضح جوانب القوة املتعلقة مبواءمة منتجاته من حيث منا�سبة �أ�سلوب التناول والعر�ض ,ومدى
متثيل حمتواها لثقافة املجتمع ,وبيئة املتعلمني لتعزيزها ,وجوانب الق�صور �إن وجدت ملعاجلتها.
2 ) 2ت�ساهم يف بناء �أداة لتقومي كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ,للتعرف على مدى حتقق منا�سبة
�أ�سلوب التناول والعر�ض يف الكتب ومدى منا�سبة حمتواها لثقافة املجتمع وبيئة املتعلمني؛ لي�ستفيد
منها الباحثون ولت�صبح مرجعاً يف الدرا�سات التقوميية يف جمال الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
حدود الدراسة:

اقت�صرت حدود الدرا�سة على كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لل�صف الأول والرابع ابتدائي,
والأول متو�سط (الطبعة املعدلة 1432ه��ـ) املطبقة يف العام الدرا�سي 1433-1432ه���ـ بجز�أيها (الف�صل
الأول والثاين) ،وت�شمل :كتابي الطالب والتمارين يف الريا�ضيات ،وكتابي الطالب وكرا�سة الن�شاط
�أو التجارب يف العلوم الطبيعية ،من حيث تقومي منا�سبة �أ�سلوب التناول والعر�ض يف حمتوى الكتب,
ومتثيل حمتواها لكل من ثقافة املجتمع ,وبيئة املتعلمني.
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مصطلحات الدراسة:

)1

)2

)3

)4

)5
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1تقومي الكتاب املدر�سي :ويق�صد به «�إ���ص��دار حكم على م��دى ج��ودة الكتاب ال��ذي ميثل الوثيقة
الإجرائية ملحتوى املنهج ,ومدى تي�سريه وت�سيريه لعمليتي التعليم والتعلم ,ومدى قدرته على
حتقيق �أه��داف العملية التعليمية ,وك�شف نقاط ومواطن الق�صور فيه ,متهيداً التخاذ ق��رارات
منا�سبة لعالجها» (يو�سف والرافعي� ،2003 ,ص.)124.
ويق�صد بالتقومي �إجرائيا يف هذه الدرا�سة ب�أنه :عملية احلكم على مدى مواءمة كتب الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية لل�صف الأول والرابع االبتدائي والأول املتو�سط الطبعة املعدلة 1432هـ املطبقة
يف العام الدرا�سي 1433-1432ه��ـ ،بجز�أيها من حيث مالءمة �أ�سلوب التناول والعر�ض يف حمتوى
تلك الكتب ,ومتثيل حمتواها لكل من ثقافة املجتمع وبيئة املتعلمني.
2املواءمة :تعرف لغة :املوافقة (ابن منظور.)1403 ,
وتعرف املواءمة منهجياً ب�أنها :تكييف منتج جديد يف بيئة جديدة .كما تعرف �إجرائيا ب�أنها :مدى
منا�سبة �أ�سلوب التناول والعر�ض يف حمتوى كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعة وم��دى منا�سبة
حمتواها لثقافة املجتمع ال�سعودي وبيئة املتعلمني ,وموافقتها للنظام التعليمي باململكة العربية
ال�سعودية.
� 3أ�سلوب التناول والعر�ض :ويعرف �إجرائياً ب�أنه :الطريقة التي انتهجت يف كتب الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية لعر�ض الأهداف ,واملحتوى املعريف ,والأن�شطة والتدريبات ,وال�صور والر�سوم والأ�شكال
التو�ضيحية ,ومهام التقومي ,وانقرائية الكتاب ولغته.
4منا�سبة املواءمة لثقافة املجتمع ال�سعودي  :تعرف �إجرائياً ب�أنها مدى تنفيذ �أو تقيد كتب الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية بتعزيز الهوية الإ�سالمية ,وبقيم املجتمع ال�سعودي ,واالت�ساق مع الت�شريعات
والنظم املحلية ,واالرتباط بالبيئة اجلغرافية ال�سعودية.
5منا�سبة بيئة املتعلمني :تعرف �إجرائياً ب�أنها م��دى مراعاة كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
خلربات املتعلمني ,وللخ�صائ�ص العمرية للمرحلة.

الفصل الثاني
أدبيات الدراسة

مقدمة:

انطالقاً م��ن �أه���داف ال��درا���س��ة احلالية يف تقومي كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية (املرحلة
الأوىل) ،مت تق�سيم هذا اجل��زء �إىل حمورين �أ�سا�سيني .املحور الأول� :أهمية تقومي كتب الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية وخطوات تطويرها باململكة العربية ال�سعودية؛ يف حني تناول املحور الثاين :حماور
الدرا�سة احلالية التي تقوم عليها عملية حتليل الكتب املدر�سية وتقوميها.
أو ً
ال :أهمية تقويم كتب الرياضيات والعلوم الطبيعية وخطوات تطويرها:

تعد الكتب املدر�سية مبا حتويه من معارف ومهارات �أحد امل�صادر الأ�سا�سية للتعلم والتعليم لكل
من املتعلم واملعلم ،لذا تناولها الرتبويون بالدرا�سة والتقومي لتلم�س موا�ضع اخللل فيها ولت�شخي�صها
وعالجها .وهذا الأمر يتطلب �أن ُي ّقوم الكتاب املدر�سي با�ستمرار لقيا�س م�ستوى فعاليته وكفاءته .وهذا
الأمر ميثل حتديا �أمام مطوري املناهج لأنه يتطلب حتديد ما ينبغي تقوميه ،والإطار املرجعي للتقومي،
ووجهة النظر التي يجب تقوميها ،وحتديد امل�شاركني يف التقومي (.)Schober & Reimann, 2006
وبالرغم من اهتمام الرتبويني بكتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ،باعتبارها �أداة مهمة لتقدم العلوم
والتقنية� ،إال �أن العديد من الدرا�سات �أظهرت وجود �سلبيات يف املحتوى و�أن�شطة التعلم ،ونواجت تقومي
حت�صيل املتعلمني يف كل املراحل الدرا�سية (بايون�س2012،؛ العقال1433 ،؛ البيايل2011 ،؛ ع�سيالن،
2011؛ احلربي2008 ،؛ ال�شايع والعقيل2006 ،؛ الغيا�ض2005 ،؛ عبيد2004 ،؛ �شاهني .)2003 ،ويرى
رفيع والعوي�شق (� )2010أن التحديات التي تواجه �أي عمل لتجويد خمرجات تعليم الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية يف الوقت الراهن تكمن يف حمدودية اال�ستفادة من التوجهات والنظريات احلديثة يف تعليم
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف بناء وتنظيم املناهج الدرا�سية وت�صميم املواد التعليمية.
ويف �ضوء ما �سبق خطت وزارة الرتبية والتعليم خطواتها التطويرية ال�شاملة لتجويد خمرجات
التعليم جلميع املناهج الدرا�سية .لذا حر�صت على اال�ستفادة من جت��ارب ال��دول املتقدمة وخا�صة يف
تعليم الريا�ضيات والعلوم الطبيعية وذلك من خالل ترجمة �سل�سلة تعليمية �أجنبية وتطبيقها على
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مراحل التعليم املحلي ،حيث طبق يف ال�سنة الأوىل جتريب كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لل�صفوف
الأول والرابع االبتدائي وال�صف الأول متو�سط ،واملرحلة الثانية تناولت كتب ال�صف الثاين واخلام�س
االبتدائي وال�صف الثاين متو�سط ،وال�صف الأول ثانوي ،واملرحلة الأخرية لتجريب كتب ال�صف الثالث
وال�ساد�س االبتدائي وال�صف الثالث متو�سط ،والثاين والثالث ثانوي ،ومن ثم تعميم امل�شروع يف جميع
مراحل التعليم العام.
ولتحقيق النجاح يف هذا امل�شروع ،ف���إن ال��وزارة معنية بتقومي تلك الكتب للت�أكد من �أن مواءمة
املنتجات التعليمية لل�سل�سلة متت وفقا لطرق علمية �سليمة ت�ضمن املحافظة على بنية وفل�سفة ال�سل�سلة
التي مت اختيارها لتحقيق الأهداف املرجوة من عملية التطوير .وهذا الأمر يتطلب تناول تلك الكتب
بالتحليل لتجزئة الكل �إىل اجلزء ،وحتويل العام �إىل خا�ص ،ا�ستنا ًد �إىل معايري تهدف �إىل و�صف واقع
هذا املحتوى يف �ضوء حماور الدرا�سة.
ثانيا :محاور الدراسة:

�إن حتليل كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية املطبقة حالياً يف �ضوء �شروط ومعايري و�أ�س�س علمية
حمددة ووا�ضحة ,والتعرف على واقعها من خالل الوقوف على �أو�ضاعها و�أحوالها ،ميثل حاجة ملحة
للحكم على مدى ات�ساق هذه الكتب مع �أهداف وفل�سفة املجتمع والبيئة ال�سعودية .وهذا يتطلب تناول
�أح��دث ما تو�صل �إليه الرتبويني من اجتاهات حديثة يف جم��ال �إع��داد م��ادة الكتاب املدر�سي ،و�سيتم
ا�ستعرا�ض هذا من خالل حماور الدرا�سة احلالية على النحو الآتي:
املحور الأول� :أ�سلوب التناول والعر�ض:

ويت�ضمن هذا املحور العديد من املعايري العلمية ومن �أهمها :الأهداف ,املحتوى املعريف� ,إنقرائية
الكتاب ولغته ,الأن�شطة والتدريبات والتجارب ,ال�صور والر�سوم والأ�شكال التو�ضيحية ,والتقومي ،من
حيث م��دى مالءمتها للبنية املعرفية للدرو�س .وه��ذه املعايري هي التي �سيتم تناولها يف ه��ذا املحور
بالدرا�سة والتحليل.
�أو ًال :الأهداف:
يتفق اجلميع على �أن �أي عمل ناجح ال بد �أن يكون موجهاً نحو حتقيق �أهداف حمددة ومقبولة,
لذا فمن املهم �أن تغطي الأهداف متطلبات املجتمع وتوقعاته ومتطلبات املتعلمني تبعاً لتغري �سوق
العمل ومتطلبات الع�صر (عطية .)2008 ,وتعرف الأهداف ب�أنها و�صف للتغري املتوقع حدوثه يف
�سلوك املتعلمني ,نتيجة مرورهم باخلربات التعليمية ,وتفاعلهم مع املواقف التعليمية ,املقدمة لهم
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من خالل املنهج� .أي �أن الهدف – بعبارة �أخرى – و�صف ما نتوقعه من خمرجات تعليمية لدى
الطالب نتيجة درا�ستهم للمنهج (عبد ال�سالم2004 ,؛ زيتون.)2010,
وي�شري �إي�سرن ( )Eisner, 2004اىل �أن الأهداف التعليمية يجب �أن حتدد ب�شكل وا�ضح لعدة �أ�سباب،
منها :توفر الأهداف التي ت�سعى املناهج الدرا�سية لتحقيقها ،ت�سهيل و�ضوح اختيار وتنظيم املحتوى،
وجعل من املمكن تقييم نتائج املناهج .ويرى كا�س (� )Casas, 2011أنه ينبغي �أن حتدد الأهداف
النتائج املرجوة من الدر�س بو�ضوح ،مبا يف ذلك معايري الأداء .كما يجب �أن تكون الأهداف منا�سبة
مل�ستوى ال�صف الدرا�سي ,ومن املهم� ,أن تعر�ض �أه��داف كل در�س عر�ضاً منطقياً ,بدءا بالأهداف
الأقل �صعوبة وتليها الأ�صعب وهكذا ,لت�سهيل عملية تعلم الطالب .لذا ينبغي عند اختيار الأهداف
التعليمية املرجو حتقيقها من منهج معني مراعاة املعايري التالية (عبد ال�سالم:)2004 ,
1 ) 1ال�شمول :ويعني �أن ت�شتمل الأه���داف على ك��ل مكونات اخل�برة الثالثة (امل��ع��ريف ،امل��ه��اري،
الوجداين) وذلك حتى ي�سهم املنهج يف بناء ال�شخ�صية املتكاملة للمتعلم.
2 ) 2ال��ت��وازن :ويعني �إعطاء الأه���داف القدر نف�سه من الأهمية يف جماالتها الثالثة ,وه��و �أمر
يجب الت�أكيد عليه لأنه كثرياً ما يركز وا�ضعو الأهداف على اجلانب املعريف للخربة و�إهمال
اجلانبان الآخران.
3 ) 3ال�صحة :ويعني انبثاق الأه��داف من املبادئ التي متثل املرتكزات ال�صحيحة لعملية تربوية
�سليمة .فيجب �أن تنا�سب الأه��داف م�ستوى عمر املتعلمني وخرباتهم ال�سابقة و�أن ترتبط
مبيولهم وحاجاتهم.
4 ) 4الواقعية :وتعني �إمكانية حتقق الأهداف املختارة يف ظل ظروف املدر�سة العادية والإمكانات
(الزمن املخ�ص�ص للتدري�س ،م�ستوى ن�ضج املتعلمني).
5 ) 5االجتماعية :مبعنى �أن تنبثق الأه��داف من املجتمع الذي ينفذ فيه املنهج الذي تو�ضع له,
ت�ؤكد فل�سفته ,تنفذ خطط تنميته ,وحتقق �آماله و�أمانيه �أي �أن تكون غري م�ستوردة خا�صة
مبجتمع �آخر.
6 ) 6االت�ساق :ويعني تناغم الأهداف وان�سجامها مع بع�ضها البع�ض �أي تكون موحدة االجتاه ,فال
يكون هناك ثمة تعار�ض يف ما ي�شري �إليه الهدف وما ي�شري �إليه �آخر.
ثاني ًا :حمتوى الكتاب املعريف:
وه��و م��ا ي�سعى خمططو وم�صممو املنهج �أن يتعلمه ال��ط�لاب م��ن معرفة وم��ه��ارات ووجدانيات
حتقيقاً لأهداف املنهج (زيتون .)2010 ,لذا ال بد �أن يكون حمتوى املنهج ترجمة �صادقة للأهداف،
وذل��ك ملراعاة مو�ضوعاته لكل العوامل التي حتددها هذه الأه���داف .وبناء على ذلك ف���إن عملية
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اختيار وت�صنيف املحتوى الميكن �أن تتم بطريقة ع�شوائية ،لأن املحتوى غري ذي ال�صلة �أو غري
ال�صحيح ميكن �أن ي�ؤثر ب�شكل كبري على م�سار حياة املتعلم ،لذا يجب �أن يخ�ضع املحتوى املعريف
لعمليات تقومي م�ستمرة يف ظل التطورات ال�سريعة يف جمال املعرفة والتكنولوجيا وفق معايري
معينة ( .)Carl, 2009وتكمن �أهمية معايري املحتوى يف حتديد املعارف واملفاهيم واملهارات التي
يجب على الطالب �إتقانها يف كل �صف درا�سي ,وت�صمم معايري املحتوى لت�شجع املعلمني على �إي�صال
طالبهم لأعلى م�ستوى ممكن يف اكت�ساب هذه املعارف واملفاهيم واملهارات عن طريق توظيف �أ�ساليب
تع ّلم وتعليم خمتلفة كح ّل امل�شكالت واال�ستق�صاء والتطبيقات العملية والتوا�صل ,وتبنى املناهج يف
العديد من ال��دول املتقدمة يف �ضوء معايري املحتوى (اجلغيمان و�آخ���رون)1432 ,؛ لذا ال بد �أن
ت�سري عملية اختيار املحتوى وفقاً ملعايري عدة ميكن �إجمالها فيما يلي (م�صطفى2000 ,؛ اخلليفة,
:)2010
�1 ) 1أن يرتبط املحتوى ب�أهداف املنهج ,لأنه �أهم الو�سائل لبلوغ هذه الأهداف .وي�ؤكد ذلك درا�سة
الدهم�ش ( )2007التي تو�صلت �إىل �أن املحتوى ي�شري غالباً �إىل الغر�ض من درا�سة كل وحدة
درا�سية؛ وم��ع ذل��ك يوجد ارتباط �ضعيف بني �أغ��را���ض الوحدة وك ً
�لا من �أغ��را���ض الدرو�س
و�أغرا�ض الأن�شطة ,وبينهما معاً.
�2 ) 2أن يراعي املحتوى ميول التالميذ وحاجاتهم وواق��ع حياتهم والفروق الفردية بينهم من
جهة ,وثقافة املجتمع واجتاهاته ونظمه من جهة �أخرى ,مما يخلق الدافع لديهم للإقبال
على درا�سة املحتوى ويي�سر عملية التعلم .ويتوافق هذا مع تو�صيات ندوة الأ�س�س واملناهج
واملنطلقات ( ،)2003حيث �أك��دت على �ضرورة ربط املحتوى يف املقررات الدرا�سية باملجتمع,
والتعر�ض لق�ضاياه ومناق�شة م�شكالته والت�أكيد على مواءمة املناهج الدرا�سية ملتطلبات
التنمية االجتماعية وخ�صائ�ص الع�صر التقنية (عي�سى.)2003 ،
�3 ) 3أن يكون املحتوى �صادقاً وذا داللة ,مبعنى �أن يكون ما ي�شتمل عليه من معارف �صحيحاً من
الناحية العلمية البحتة ,كما �أن �صدق املحتوى له معنى �آخر ,وهو �أن ي�ؤدي هذا املحتوى �إىل
حتقيق الأهداف املطلوبة.
�4 ) 4أن يكون املحتوى مهماً للمتعلم يف اكت�سابه املهارات واملفاهيم الأ�سا�سية يف املجال الذي يتعلمه,
ويف تنمية االجتاهات والقيم املرغوب فيها .ولأهمية املحتوى ُبعد �آخر يت�صل با�ستمرارية هذا
املحتوى لأطول فرتة ممكنة من الزمن؛ �أي �أنه كلما ا�ستمر املحتوى فرتة �أطول ,كان مهماً.
�5 ) 5أن يكون املحتوى منا�سباً من حيث ال�شمول والعمق وال��زم��ن وال��ظ��روف املختلفة .فحجم
املحتوى امل�ضمن يف املنهج ال بد �أن يغطي جماالت وا�سعة ,تكفي لإعطاء فكرة عن املادة ونظامها
مبا يكفي من تفا�صيل لفهمها ،يف زمن منا�سب لتدري�سها خالل العام �أو الف�صل الدرا�سي,
وللظروف والإمكانات املادية وتقنيات التعليم .ويف هذا ال�صدد تو�صي درا�سة احلكيمي وطالب
( )2003بت�ضمني كتب العلوم قراءات �إ�ضافية ومراجع لها.
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ثالث ًا� :إنقرائية الكتاب ولغته:
يق�صد بالإنقرائية :العوامل امل�ؤثرة يف قدرة املتعلم على قراءة الن�صو�ص املعطاة وفهمه لها بنجاح,
والتي ت�شمل عوامل الدافعية وامليول ,وعوامل الطباعة و�إخراج الن�صو�ص ,وعوامل �صعوبة الكلمات
واجلمل وتعقيدها ,كما تعرف ب�أنها الدرجة الن�سبية ل�صعوبة الن�صو�ص العلمية التي يواجهها
الطالب يف فهمه مل�ضمونها (�أمبو�سعيدي والعرميي .)2004 ,وتعرف كذلك ب�أنها م��دى قابلية
الكتاب للقراءة والفهم (�صربي والرافعي.)2001 ,
وقراءة �أي كتاب تتطلب فهم معنى املقروء واملعنى الإجمايل ملا كتب ,وقد ين�ش�أ عن �سهولة الن�ص
املكتوب ي�سر الفهم كما ين�ش�أ عن �صعوبته تعذر الفهم .و�أن �إخفاق العديد من الكبار وال�صغار يف
فهم ما ي��ق��ر�ؤون ب�سبب تعقيد اللغة بني �أيديهم ولي�س ب�سبب الق�صور يف قدرتهم على فهم ما
يقر�ؤون (�أبو �سكينة.)2009 ,
مما �سبق يت�ضح �أهمية فهم املتعلمني املعنى الدقيق لكل كلمة ,حيث �إن قراءة كلمة واحدة ب�شكل
غري كامل يغري القطعة �أو امل�س�ألة كاملة (�أبو �سكينة .)2009 ,وي�ؤكد ذلك زيتون ( )2007عندما ذكر
�أن املحتوى التدري�سي املنتظم يف الكتاب املدر�سي يجب �أن يكون قاب ً
ال للقراءة ب�شكل ميكن املتعلم
من فهم املعاين املت�ضمنة فيه .وكذلك درا�سة را�شد ( )2008التي �أ�شارت �إىل �أن االنقرائية تفيد يف
التحقق من �أن الكتب التي يقر�أها التالميذ كافية لتحدي قدراتهم وتوفري التدريب املفيد لهم,
و�أنها يف ذات الوقت لي�ست �صعبة حتى ال حتبطهم وتعوقهم عن موا�صلة القراءة والفهم.
ومتثل االنقرائية ا�ستك�شافاً للخ�صائ�ص امل��وج��ودة ل��دى القارئ ويف الن�ص ،والتي تنتج ارتباطاً
ناجحاً بينهما .لذايجب االهتمام باالنقرائية عند ت�صميم الكتب املدر�سية لأهميتها يف حتديد
منا�سبة الكتب املدر�سية للطالب داخل الف�صول الدرا�سية (Richardson, Morgan, & Fleener,
 )2012وعلى الرغم من �أهمية القراءة يف فهم الر�سالة املت�ضمنة يف املحتوى العلمي �إال �أنها تعترب
�إحدى امل�شكالت التي تواجه املتعلمني يف مادة الريا�ضيات والعلوم كما �أ�شارت درا�سة (�أبو �سكينة,
)2009؛ حيث �أ�شارت نتائج الكثري من الدرا�سات �إىل تدين م�ستوى مقروئية كتب العلوم (عبد
املجيد والطحاوي 2005 ,؛�أب��و �صليط ,؛ 2007؛ Johnson, 2008؛  Robyn, 2008؛ العوامله
وال�سويلميني و�أب��و ال�شيخ2010 ,؛ الربعي وعبد املجيد .)2010 ,وت��دين م�ستوى املقروئية يعوق
الطلبة عن موا�صلة القراءة والفهم ,حيث يجعل الطالب ميار�سون م�ستوى تفكري جتريدي غري
قائم على اال�ستق�صاء والبحث العلمي ( .)Robyn, 2008كما يرى جون�سون(� ) Johnson, 2008أن
�صعوبة مقر�ؤية لغة الكتاب تقلل من دافعية الطلبة للإنتقال بني موا�ضيع الكتاب املختلفة لوجود
فجوة بني لغة الكتاب وم�ستوى الطالب اللغوي ,لذا �أ�شار الناجي (� )2000إىل �ضرورة املواءمة بني
م�ضمون الكتب املدر�سية ومدى قابليتها للقراءة من حيث معرفة مدى �صعوبة لغة مادتها وطبيعة
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عر�ضها ,ومدى �إ�شراكها للمتعلم .و�أك��دت ذلك درا�سة را�شد ( )2009التي �أ�شارت �إىل �أن م�ستوى
�إنقرائية الكتب املقدمة للمتعلمني تزيد من اهتمامهم بقراءة الكتب وفهمها ,وكذلك تزيد من
قدرتهم اللغوية يف حت�سن �أ�سلوبهم يف الكتابة والتعبري .وكذلك درا�سة روبني ()Robyn, 2008
التي تو�صلت اىل �أنه عند�أ�ستخدام �صيغ منا�سبة من الن�صو�ص وقابلة للقراءة ف�إنه �سوف نحقق
هدف الكتاب مبو�ضوعية.
وتتحدد قابلية امل��ادة امل��ق��روءة للفهم واال�ستيعاب بالعديد من املتغريات� ,أهمها م�ستوى جودة
ال�صياغة اللغوية (طعيمة� ,)2006 ,إال �أن �إنقرائية املادة املطبوعة تعد حم�صلة نهائية لعدد من
العنا�صر التي ت�ؤدي �إىل جناح القراء يف االت�صال بها ,ويقا�س هذا النجاح مبدى فهم القراء لهذه
امل��ادة وم��دى �سرعة قراءتها ف�ضال عن امليل نحوها (�أب��و �سكينة .)2009 ,و�أك��د عي�سى ( )2003يف
تقريره عن ندوة الأ�س�س واملناهج واملنطلقات املنعقدة يف جامعة امللك �سعود على �ضرورة االهتمام
مب�ستوى �إنقرائية الكتب املدر�سية وتناغمها مع م�ستويات املتعلمني .وح��ددت معايري �إنقرائية
الكتاب مبا يلي (�صربي و الرافعي:)2001,
1 ) 1منا�سبة البنط امل�ستخدم ل�صف الكتاب.
 2 ) 2منا�سبة كثافة الكلمات يف ال�سطر الواحد وكثافة ال�سطور يف ال�صفحة الواحدة.
�3 ) 3إبراز العناوين الرئي�سية واجلانبية الفرعية ب�أحجام خمتلفة ,و�ألوان منا�سبة.
4 ) 4دقة و�سالمة لغة الكتاب ومنا�سبة تلك اللغة ملن يقر�أها.
�5 ) 5سالمة التعبريات والرتاكيب اللغوية يف الكتاب وو�ضوحها.
6 ) 6االعتماد على مفردات لغوية م�ألوفة ومفهومة للمتعلم يف �صياغة الكتاب.
7 ) 7االلتزام بعالمات الوقف والرتقيم يف كتابة ن�ص مو�ضوعات الكتاب.
8 ) 8قابلية الكتاب للفهم من قبل املتعلم.
رابع ًا :الر�سوم وال�صور والأ�شكال التو�ضيحية:
يرى جوبراك (� )Jobrack, 2012أن الألوان امل�ستخدمة ،والطباعة ،والت�صميم ،وال�صور ،والغالف،
وال�شعارات ،والأعمال الفنية؛ مبثابة ترجمة ملا مت تخطيطه يف امل��ادة لتحويلها �إىل �شكل جذاب
ومنا�سب يربز املالمح الرئي�سية للمقرر .وتعد الر�سوم وال�صور والأ�شكال التو�ضيحية مقيا�ساً
ملدى جودة الكتاب املدر�سي فهي ت�ساهم ب�شكل فعال يف احلكم على مدى جناح حتقيق الأهداف �إذ
�أنها تخدم وظائف متعددة فهي ت�ستخدم لزيادة دوافع املتعلمني و�إثارة انتباههم ,لتطوير املواقف
التعليمية و�إثرائها وتعزيزها ,وت�ساعد يف الق�ضاء على �شكل التجريد �أو البعد املكاين �أو الزماين
ملا يرد يف الكتاب (حممد .)1990 ,وي�ؤكد ذلك درا�سة امل�شيقح ( )1996التي تو�صلت �إىل �أن للر�سوم
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وال�صور يف الكتاب املدر�سي �أثر بالغ الأهمية يف ت�شويق و�إث��ارة انتباه املتعلمني وزي��ادة ا�ستيعابهم
وتثبيت املعلومات لديهم .لذا عند ت�ضمني الكتاب ر�سوماً و�صوراً و�أ�شكا ًال تو�ضيحية ,ينبغي مراعاة
املعايري التالية (�صربي والرافعي2001,؛ ع�سقول:)2002,
1 ) 1ارتباطها ب�أهداف وحمتوى الدر�س ,ومنا�سبتها مل�ستوى املتعلمني.
2 ) 2واقعيتها ,واحتواءها على معلومات �صحيحة وحمددة.
3 ) 3تنا�سق �ألوانها وو�ضوح �أجزاءها ,وعدم ازدحامها بتف�صيالت غري �ضرورية.
4 ) 4و�ضعها يف املوقع املنا�سب داخل امل�ضمون ,وو�ضع عناوينها ب�شكل يدل عليها.
5 ) 5ارت��ب��اط��ه��ا ارت��ب��اط��اً م��ب��ا���ش��راً مب��و���ض��وع��ات امل�ضمون وخ��ل��وه��ا مم��ا يتنافى م��ع م��ب��ادئ الدين
الإ�سالمي.
خام�س ًا :الأن�شطة التعليمية:
هي جمموعة من الأداءات العقلية واحلركية ,التي يقوم بها الطالب داخل الف�صل وخارجه؛ بغية
تعلمهم حمتوى املنهج لتحقيق الأه��داف املرجوة (زيتون .)2010 ,وقد جاء االهتمام بالأن�شطة
انطالقاً من الفل�سفة التقدمية التي جعلت الطالب حمورها وهدفها ,ومن ثم فهي ترى �ضرورة
�أن يقوم تنظيم املنهج على �أ�سا�س من ميول املتعلمني وحاجاتهم ون�شاطاتهم وم�شاركتهم الإيجابية
يف املواقف التعليمية املختلفة بد ًال من الرتكيز على املعرفة فقط (فرج .)2009 ,ومن هنا �أ�صبحت
الأن�شطة من اجلوانب الأ�سا�سية التي يجب �أن تعنى بها الكتب املدر�سية لأنها جزء من املنهج ,وعليه
يجب �أن تراعى املعايري التالية (اخلليفة 2010 ,؛ :)Killion 1999
1 ) 1مالءمة الأن�شطة التعليمية للأهداف املحددة للدر�س.
2 ) 2مالءمة الأن�شطة للمحتوى.
3 ) 3منا�سبة الأن�شطة للإمكانات املادية والب�شرية للبيئة املدر�سية.
4 ) 4مالءمة الأن�شطة التعليمية مل�ستوى املتعلمني ,بحيث تتما�شى مع قدراتهم العقلية واجل�سمية.
5 ) 5م�لاءم��ة الأن�شطة التعليمية ل��ق��درات املتعلمني وميولهم مم��ا يدفعهم للم�شاركة الفاعلة
الإيجابية يف املوقف التعليمي.
6 ) 6تنوع الأن�شطة ,بحيث تزيد من دافعية املتعلمني للدرا�سة ,واملحافظة على متابعة التعلم
لأطول فرتة ممكنة.
7 ) 7مراعاة الأن�شطة التعليمية لأمن��اط التعلم ,فكلما تواءمت الأن�شطة التعليمية مع �أمناط
املتعلمني ,كان التعلم �أ�سرع و�أبقى.
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كما �أو�صت الرابطة الإمريكية لتطوير العلموم (American Association for the Advanc e

 )ment of Science, AAAS, 2002مبجموعة موا�صفات للأن�شطة التعليمية ينبغي مراعاتها،
ومنها:
�1 ) 1أن تو�ضح الأن�شطة الأفكار اً
بدل من �سردها .
�2 ) 2أن تت�ضمن الأن�شطة �أ�سئلة حمدده �أو مهام متكن املعلم من حتديد �أفكار الطالب.
�3 ) 3أن تعتمد الأن�شطة على اندماج الطالب يف الظواهر الطبيعية املختلفة.
�4 ) 4أن تنمى الأن�شطة مهارات التفكري العلمي.
�5 ) 5أن تعمل الأن�شطة على الربط بني امل�صطلحات التقنية واخلربات املرتبطة بها.
�6 ) 6أن تعك�س الأن�شطة مدى تقدم الطالب.
�7 ) 7أن تعد الأن�شطة مبثابة تقييم �ضمني للطالب ميكن يف �ضوءه اتخاذ قرارات عن الأفكار التي
حتتاج مزيد من الأن�شطة.
�8 ) 8أن تدعم الأن�شطة بيئة تعلم العلوم.
� 9 ) 9أن تو�ضح الأن�شطة كيفية ا�ستخدام املعرفة.
�10 )10أن تعتمد الأن�شطة على املمار�سة املوجهة ،يعقبها التغذية الراجعة وتقليل امل�ساندة من املعلم.
11 )11تتميز الأن�شطة ب�أنها تتناول املو�ضوعات الهامة.
� 12 )12أن ت�ساعد الأن�شطة الطالب على الربط بني �أفكارهم والأف��ك��ار العلمية مع توقع الأفكار
اخلاطئة.
�13 )13أن تو�ضح الأن�شطة التناق�ض بني الأفكار اخلاطئة والبدائل العلمية.
�14 )14أن تتيح الأن�شطة الفر�صة للطالب ملراجعة �أفكارهم االوليه يف �ضوء ما تعلموه.
وباال�ضافة ملا �سبق ،ولتكون الأن�شطة عالية اجلودة يجب �أن تكون متنوعة مفتوحة ومغلقة ،و�أ�صيلة،
وتتمحور حول املتعلم ،وموجهة ،ومثرية للتعلم .ويف �ضوء تلك املوا�صفات �أظهرت درا�سة ايب�سكان
و�آخ��رون ( ) Epçaçan et al., 2010والتي �أجريت على الكتب الدرا�سية يف تركيا �أن الأن�شطة
املت�ضمنة يف الكتاب املدر�سي ال تتنا�سب مع الأهداف العامة واملبادئ الرئي�سة للتعليم الوطني يف
تركيا ،بينما �أظهرت درا�سة يالدرم ( )Yildrim, 2010والتي �أجريت على كتاب الريا�ضيات لل�صف
ال�سابع الذي يدر�س منذ العام ( )2007-2006يف تركيا �أنه بالرغم من �أن الأن�شطة املت�ضمنه يف
الكتاب املدر�سي ميكن تطبيقها وت�ساعد على حتقيق الأهداف ،ومتمركزة حول املتعلم؛ �إال �أن الوقت
املخ�ص�ص لتنفيذها اليتنا�سب مع الزمن املحدد لها يف اخلطة الدرا�سية.
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�ساد�س ًا :التقومي:
�إن اختيار و�سائل التقومي مبا ي�ضمن حتقيق الأهداف التي ي�سعى املنهج �إىل حتقيقها مطلب تربوي
مهم ,حيث �إن الطريقة التي يتم بها تقومي املتعلمني لها ت�أثري كبري على جميع جوانب العملية
الرتبوية (اخلمي�س)2000 ,؛ ويجب �أن من ّيز بني التقومي املوجه للمتعلم ،وتقومي املناهج الدرا�سية،
حيث �أن التقومي املوجه للمتعلم يحدد تقدم املتعلمني يف حتقيق الأه��داف لدر�س ما �أو �سل�سلة
من الدرو�س �أو برنامج درا�سي ب�أكمله ،يف حني يحدد تقومي املناهج الدرا�سية�إىل �أي مدى حتققت
�أهداف املنهج ،ولذلك ف�إن التقومي املوجه للمتعلم يف الواقع ميثل جانبا واحدا من تقومي املناهج
الدرا�سية ( .)Carl, 2009ويق�صد بالتقومي عملية جمع معلومات با�ستخدام �أ�ساليب و�أدوات
معينة ,عما يحدث من تغريات معرفية ،مهارية ,وجدانية يف تعلم الطالب؛ نتيجة تلقيهم تعليماً
ملحتوى منهج معني ,واحلكم على جودة هذا التعليم يف �ضوء معايري معينة ,ومن ثم �إ�صدار قرارات
تعمل على حت�سني هذا التعلم ,مبا يحقق الأهداف التعليمية املتوقعة للمنهج (زيتون.)2010 ,
وعلى الرغم من ذلك يرى فقيهي (� )2008أن �أ�ساليب تقومي حت�صيل الطلبة يف مدار�سنا تظل
قا�صرة عن الر�ؤية ال�سابقة وبعيدة عما تنادي به املعايري الرتبوية املعا�صرة ،ولكي يحقق التقومي
�أهدافه ال بد من توفر جمموعة من املعايري الآتية (م�صطفى2000 ,؛ عبد ال�سالم:)2004 ,
�1 ) 1أن يرتبط بالأهداف ,فمن ال�ضروري �أن يتفق التقومي مع فل�سفة املنهج و�أهدافه.
�2 ) 2أن يهتم بال�شمول لكل �أنواع وم�ستويات الأهداف التعليمية وكل عنا�صر العملية التعليمية,
والعوامل امل�ؤثرة فيه .وعلى الرغم من ذلك تو�صلت درا�سة (ال�سعيد� )1993 ,إىل �أن التقومي
يف كتب العلوم ال�سابقة يف املرحلة املتو�سطة بال�سعودية تركز على الأهداف املعرفية فقط.
�3 ) 3أن يكون م�ستمراً ,فمن ال�����ض��روري �أن تكون عملية التقومي م�ستمرة ومتالزمة للعملية
التعليمية من بدايتها حتى نهايتها ,حيث �أو�صت درا�سة اجلغيمان و�آخرون ( )1432باال�ستمرار
يف تبني تطبيق التقومي امل�ستمر يف املرحلة االبتدائية باململكة العربية ال�سعودية ,مع ال�سعي
يف تطويره وفق الأ�س�س العلمية والرتبوية احلديثة؛ وربط �أي تطوير يف �أ�ساليب التقومي
بتطوير مواز يف املناهج وطرق التدري�س.
�4 ) 4أن يكون تعاونياً ,مبعنى �أن تكون عملية التقومي م�شرتكة بني املعلم واملتعلم ,كما يتعاونون
فيما بينهم على تقومي �أنف�سهم ,ويتعاون املعلمون معاً على تقومي منو املتعلمني.
�5 ) 5أن تكون عملية التقومي عملية �إن�سانية ,هدفها م�ساعدة املتعلمني على النمو ال�شامل �إىل
�أق�صى حد ت�سمح به قدراتهم.
�6 ) 6أن يكون و�سيلة لتح�سني عمليتي التعليم والتعلم ,وي�ؤكد ذلك درا�سة �شاهني ( )2003التي
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�أو�صت �أن حتث �أ�سئلة التقومي على التفكري العلمي والتعلم الذاتي .وما �أو�صت به درا�سة
احلكيمي و طالب ( )2003من االهتمام ب�أ�سئلة النهاية املفتوحة ملا لها من �أهمية يف امل�ساعدة
على تنمية التفكري.
�7 ) 7أن ي��ق��وم على �أ���س��ا���س علمي :مبعنى �أن تتوفر يف الو�سائل امل�ستخدمة فيه جمموعة من
اخل�صائ�ص :كال�صدق ,والثبات ,واملو�ضوعية ,والتنوع والتمييز.
�8 ) 8أن يكون اقت�صادياً يف ال��وق��ت واجل��ه��د وامل���ال ,ف�يراع��ي وق��ت املعلم ووق��ت املتعلمني والوقت
املخ�ص�ص للعملية التعليمية.
املحور الثاين :منا�سبة املواءمة لثقافة املجتمع ال�سعودي:

يعد الأ�سا�س االجتماعي من الأ�س�س الرئي�سة التي يقوم عليها بناء املنهج ،حيث تعترب املناهج
الو�سيلة الر�سمية لتحقيق النظرة الوظيفية للمدر�سة كم�ؤ�س�سة اجتماعية؛ من خالل �سعيها لإعادة
�إنتاج املواطنة التي تخدم متطلبات واحتياجات املجتمع ،فلكل جمتمع ثوابته الثقافية التي تتحدد
بعدة عوامل منها اللغة ،والبنية الدينية مبعتقداتها وقيمها وتنظيمها ،والبنية االجتماعية املت�ضمنة
يف العادات والتقاليد ،والبنية اجلمالية التي ت�شمل الآداب والفنون ،بالإ�ضافة �إىل النظم الإنتاجية
واملعرفية والتكنولوجية التي جتعل لكل جمتمع ثقافته التي متيزه؛ وخ�صائ�صه التي ت�شكل منظومته
القيمية ومتثل الإطار املرجعي ل�سلوك �أفراده وجماعاته ،لذا يعترب التطبيع االجتماعي من �أهم وظائف
�أي نظام تعليمي عاملي ( )Bush, 2002و (قمرب و�آخرون ،1998 ،نقال عن خ�ضراوي.)2001 ،
�إن تناول �أبعاد ثقافة املجتمع بالدرا�سة والتحليل والت�أكد من مدى ت�ضمينها يف الكتب الدرا�سية
يعد مطلبا رئي�ساً لأي جمتمع لتكون مناهجها معربة عن هويته وثقافته ،ويزيد الأمر �إحلاحاً حني
يعتمد �أي جمتمع يف تطوير مناهجه على مواءمة �سال�سل �أجنبية �أعدت يف بيئة خمتلفة ،مما قد يعيق
تكوين املواطنة واحتياجاتها .وبالرغم مما تتمتع به اململكة العربية ال�سعودية من خ�صو�صية دينية
وت�شريعية وما لها من تطلعات م�ستقبلية وم�شكالت حملية ت�ستوجب ت�ضمني �أبعاد ثقافتها يف كتبها
الدرا�سية فقد اعتمدت اململكة يف تطوير كتب الريا�ضيات والعلوم على مواءمة �سال�سل �أجنبية مل ُتعد
يف بيئتها ،مما يتطلب �إجراء حتليال دقيقا للمفاهيم والقيم واملبادئ التي يلتزم بها املجتمع وي�سعى �إىل
�إقامة احلياة على �أ�سا�سها والت�أكد من مدى ت�ضمينها يف تلك الكتب.
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�أبعاد ثقافة املجتمع:
حظيت ثقافة املجتمع و�أهمية ت�ضمينها يف املناهج الدرا�سية باهتمام كثري من الرتبويني ،حيث
جاءت الدعوة �إىل �ضرورة و�ضع خطة ملختلف املواد الدرا�سية لتنمية القيم واالجتاهات الالزمة
لإعداد الفرد ملواجهة حتديات العوملة ومتطلبات العي�ش يف القرن الواحد والع�شرين ()Bush, 2002
و(الناقة .)1999 ،وتعد الهوية الإ�سالمية ،والقيم االجتماعية والت�شريعات والنظم املحلية والبيئة
اجلغرافية من �أهم الأبعاد الثقافية للمجتمع التي تناولتها هذه الدرا�سة بالتحليل ،والتي �أكدت
عليها تو�صيات ندوة بناء املناهج املنعقدة يف جامعة �أم القرى عام ( ,)2004حيث ركزت على �أهمية
الدين ك�إطار مرجعي للمناهج واملقررات الدرا�سية؛ وتوظيف املقررات الدرا�سية يف �إب��راز العمق
والأ�صالة يف الهوية ,وتطوير م�ستوى التعاون والعمل اجلماعي بني الأفراد وتفهم قيم الآخرين
وثقافتهم ,وااله��ت��م��ام بت�ضمني حمتوى الكتب املدر�سية املفاهيم املرتبطة مبقومات املجتمع
وثوابته ،والقيم ذات العالقة بالأ�س�س العقدية واالجتماعية للمنهج ،وهذه التو�صيات تتقارب مع
ما �أكد عليه الإطار العام ملناهج العلوم يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي يف الأردن الذي دعا �إىل �ضرورة
الأخذ يف االعتبار الق�ضايا الأخالقية املرتبطة بالبيئة واملجتمع الإن�ساين ،وربط العلوم بالواقع
املحيط وثقافة املجتمع(Boujemaa, et al. 2009؛ وزارة الرتبية والتعليم بالأردن.)2005 ،
�أو ًال :الهوية الإ�سالمية:
تعك�س الهوية الإ�سالمية اهتمام الفرد بالقيم الدينية املطلقة ،والإمي��ان ب�أ�صل احلياة ،وم�صري
الإن�سان .وقد حظي هذا اجلانب باهتمام العديد من الرتبويني والباحثني ،فقد �أك��دت درا�ستا
الغايل ( )2006وبايينيني ومازيكيني ( )Baluiuniene, Mazeikiene, 2005على �أهمية الدور
الذي ينبغي �أن تقوم به املناهج ل�صون الهوية الإ�سالمية ،واالرتقاء بالعملية التعليمية وتر�سيخ
خ�صو�صيات الثقافة يف جميع جماالت احلياة االجتماعية .وتو�صلت درا�سة عمار (� )1997إىل �أن
تزويد املتعلمني يف املرحلة االبتدائية ب�أ�سا�سيات الثقافة والهوية القومية مبكوناتها ال�شخ�صية
والعربية والإ�سالمية والإن�سانية ميثل هدفاً جوهرياً .وهذا هو ما ركزت عليه �سيا�سة التعليم يف
اململكة العربية ال�سعودية حيث جعلت غايتها التعليمية غر�س العقيدة الإ�سالمية ون�شرها وتزويد
املتعلمني بالقيم والتعاليم الإ�سالمية وباملثل العليا ،و�إك�سابهم املعارف واملهارات املختلفة وتنمية
االجتاهات ال�سلوكية البناءة ،وتطوير املجتمع اقت�صاديا واجتماعيا وثقافيا ،وتهيئة الفرد ليكون
ع�ضوا نافعا يف بناء جمتمعه (احلقيل.)1419 ,
وعلى الرغم من ذلك؛ �أظهرت درا�سة بدران (� )1991أن مناهج العلوم يف التعليم العام بدول اخلليج
العربية ال حتقق الربط بالرتاث العربي والإ�سالمي ,كما ك�شفت درا�سة البيايل (� )2011ضعف
ت�ضمني القيم الإ�سالمية يف كتب العلوم لل�صفوف العليا باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية
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ال�سعودية ،و�أو�صت ب�ضرورة ت�ضمينها يف الكتب ب�صورة مق�صودة وخمطط لها ،كما تو�صلت درا�سة
العقالء (� )1433إىل �أن حمتوى كتاب ريا�ضيات ال�صف الرابع االبتدائي احلايل باململكة العربية
ال�سعودية يعزز القيم الإ�سالمية والوطنية املرتبطة باملجتمع ال�سعودي بدرجة متو�سطة .ومما
�سبق يت�ضح �أهمية العناية بهذا اجلانب و�ضرورة ت�ضمينه يف مناهجنا ،وخ�صو�صا يف ظل تطبيق
كتب �سال�سل �أجنبية متت مواءمتها مع بيئتنا املحلية ،لذا كان البد من الت�أكد من مدى عناية تلك
املواءمة ب�إظهار الهوية الإ�سالمية.
ثاني ًا :القيم االجتماعية:
يعد غر�س القيم لدى املتعلمني �أحد الأهداف الرئي�سة التي تعنى بها املدر�سة كم�ؤ�س�سة تربوية ،ملا
لها من دور فاعل يف ت�شكيل �شخ�صية الفرد و�سلوكه ،بالإ�ضافة �إىل دورها يف ت�شكيل هوية املجتمع.
وي�شري الزيود ( )2006وبايينيني ومازيكيني (� )Baluiuniene, Mazeikiene, 2005إىل �أن القيم
هي جمموعة املعتقدات واملبادئ الكامنة لدى الفرد التي تعمل على توجيه �سلوكه و�ضبطه وتنظيم
عالقاته يف املجتمع يف جميع نواحي احلياة .فالقيم ت�شكل جمموعة ال�ضوابط ال�ضرورية لبقاء
�أي جمتمع ،وهي ما يطلق عليها بالقيم االجتماعية والتي عرفها لطفي ( )1403ب�أنها جمموعة
القوانني واملقايي�س التي تنبثق من الدولة وتكون مبثابة موجهات للحكم على الأعمال واملمار�سات
املادية واملعنوية و�أي خروج عليها �أو انحراف عنها ي�صبح مبثابة خروج عن �أهداف اجلماعة ومثلها
العليا وجميع العالقات التي تن�ش�أ بني الأف���راد حتكمها طبيعة القيم ال�سائدة يف املجتمع التي
انتقاها وغر�سها يف �أف��راده .فبقاء �أي جمتمع ومتيزه مرتبط مبدى مت�سكه بقيمه االجتماعية.
ويرى اخلوالدة وال�شوحة (� )2005أن القيم تعمل على وحدة املجتمع ومتا�سكه ،وكلما زاد و�ضوح
القيم داخل املجتمع زاد متا�سكه وارتباطه ،وكلما قل ارتباطها ببنية النظام االجتماعي زاد تفكك
املجتمع ،لذا �أكدت �سيا�سة التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية على �ضرورة عناية املناهج الدرا�سية
بتنمية القيم االجتماعية ،حيث دعت �إىل �ضرورة حتقيق مناهج التعليم ملا يلي (احلقيل:)1419 ،
1 ) 1تربية املواطن امل�ؤمن ليكون لبنة �صاحلة يف بناء �أمته وي�شعر مب�س�ؤوليته خلدمة ب�لاده،
والدفاع عنها.
2 ) 2تزويد املتعلم بالقدر املنا�سب من املعلومات الثقافية واخلربات املختلفة التي جتعل منه ع�ضوا
عامال يف املجتمع.
3 ) 3تنمية �إح�سا�س املتعلم مب�شكالت املجتمع الثقافية واالقت�صادية واالجتماعية و�إع��داده��م
للإ�سهام يف حلها.
وقد �أكدت العديد من الدرا�سات الرتبوية �إىل �ضرورة العناية بالقيم وت�ضمينها يف الكتب املدر�سية
 ،كما يف درا���س��ة اخلليلي ( )1998التي �أ���ش��ارت �إىل ���ض��رورة غر�س القيم وامل��ب��ادئ التي يت�ضمنها
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تراثنا يف مناهج العلوم ،ودرا�سة ن�صر ( )2001التي �أو�ضحت �أن تفعيل الرتبية العلمية يتحقق
من خالل جمموعة من الأهداف منها ت�أ�صيل القيم االجتماعية الأ�صيلة لدى الطالب واملتمثلة
يف املواطنة ،واالنتماء ،وال��والء ،وتقدير العلم والعلماء والدولة ،بالإ�ضافة �إىل ما �أظهرته نتائج
حتليل �أبو عمرية ( )2000لتو�صيات العديد من البحوث وامل�ؤمترات والندوات الدولية اخلا�صة
بتطوير تعليم الريا�ضيات يف فرتة الت�سعينات ,والتي �أك��دت على �أولوية ال��دور املجتمعي لتعليم
الريا�ضيات ،وطالبت ب�ضرورة ت�ضمني حمتوى كتب الريا�ضيات بع�ض املفاهيم املتعلقة مب�شكالت
وق�ضايا املجتمع وطرق عالجها.
و�أظهرت درا�سة الغيا�ض (� )2005ضعف االهتمام بالرتبية املهنية يف حمتوى كتب العلوم يف املرحلة
االبتدائية باململكة العربية ال�سعودية يف �ضوء االجتاهات العاملية احلديثة ,وك�شفت درا�ستي ال�شايع
والعقيل ( )2006وال�شايع و�شينان (� )2006ضعف حتقق حم��ور معايري العلم ب�أبعاده الفردية
واالجتماعية يف كتب العلوم باململكة العربية ال�سعودية من ريا�ض الأطفال وحتى ال�صف الثاين
متو�سط ,حيث مل تظهر الكتب اهتما ًما بالعلم والتقنية يف التحديات املحلية .و�أو�صت الدرا�ستان
ب�����ض��رورة ت�ضمني تلك امل��و���ض��وع��ات يف كتب ال��ط�لاب لأن��ه��ا ت��رب��ط ال��ط�لاب بواقعهم ال�شخ�صي
واالجتماعي وت�ساعدهم على فهم ق�ضايا املجتمع.
و�أظهرت درا�سة احلربي (� )2008إىل �أن القيم االجتماعية – التي ت�ضم ( )11قيمة تربوية – يف
كتب ريا�ضيات ال�صف الرابع االبتدائي يف اململكة العربية ال�سعودية (طبعة 1429-1428هـ) ،احتلت
مرك ًزا متدن ًيا ،حيث بلغ ترتيب عن�صر االنتماء الوطني ( )43من �أ�صل ( )48قيمة تربوية؛ كما
بلغ ترتيب التكافل االجتماعي ()44؛ �أما عن�صر احرتام الآخرين واملحافظة على حق اجلار فقد
بلغ ترتيبهما (45؛  )48من ترتيب القيم الرتبوية يف درا�سته ،و�أو���ص��ت ب�ضرورة �إع��ادة �صياغة
حمتوى الكتب مبا يعزز تواجد القيم االجتماعية� .إن نتائج تلك العنا�صر الأربعة يف جمال القيم
االجتماعية لها الأهمية لأنها تتوافق مع عنا�صر القيم االجتماعية يف الدرا�سة احلالية .كما �أو�صت
درا�سة ايب�سكان و�آخرون ( )Epçaçan et al., 2010والتي �أجريت على الكتب الدرا�سية يف تركيا
ب�ضرورة �أن تتنا�سب الأن�شطة مع الثقافة القومية ،الأخالقيات ،القوانني ،العادات ،وطبيعة املجتمع
ريا� ،أن تتنا�سب الأن�شطة مع م�ستوى الطالب واملرحلة العمرية.
الرتكي .و�أخ ً
ثالث ًا :االت�ساق مع الت�شريعات والنظم املحلية:
�إن لكل جمتمع مقدراته وثرواته التي ي�سعى �إىل املحافظة عليها ،وح�سن ا�ستغاللها من قبل �أفراده
اال�ستغالل الأمثل وهذا الأمر يتطلب وجود �أنظمه حتكم �سلوكيات �أفراده وجتربهم على احرتامها
وتطبيقها ،وتلك الأمور ال ميكن تنميتها بطريقة ع�شوائية بل حتتاج �إىل متابعة بطريقة ر�سمية
لتكوين مواطنة حقه ,وهذا لن يتحقق �إال من خالل عدة قنوات من �أهمها املنهج املدر�سي .وهذا
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ما تناولته درا�سة احلربي ( )2008التي �أظهرت �أن عنا�صر احرتام الأنظمة والقوانني ،وا�ستثمار
منجزات الوطن ،واملحافظة على م�صادر الطاقة يف كتاب الريا�ضيات لل�صف الرابع االبتدائي
باململكة العربية ال�سعودية جاءت يف مراتب متدنية يف ترتيب القيم التي و�ضعها الباحث.
رابع ًا :االرتباط بالبيئة اجلغرافية:
يرى �شحاته والنجار (� )2003أن البيئة هي كل ما يحيط بالكائن احلي من ظروف وعوامل مادية
واجتماعية ومعنوية من �ش�أنها �أن ت�ؤثر يف تكوينه ومنط حياته و�سلوكه� .أما البيئة اجلغرافية
فهي املعرفة التي يح�صل عليها الطالب من خالل البيئة املحلية املحيطة به مبا ميكنه من معرفة
احلياة من حوله .والبيئة اجلغرافية ترتبط بالقيم البيئية التي تناولها الباحثني بالدرا�سة
والتو�ضيح ،والتي تعنى باجلانب الذي يهتم مبيل الفرد �إىل االهتمام بق�ضايا بيئته وم�شكالته
وم�شاركته بفاعلية يف عالجها وحمافظته عليها .وقد �أظهرت درا�سة (الطنطاوي ورفاع1992 ,؛
والفالح1995 ,؛ واليحيوي )1998 ,انخفا�ض ن�سبة ت�ضمني املفاهيم واالجتاهات وامل�شكالت البيئية
يف كتب العلوم جلميع مراحل التعليم العام باململكة العربية ال�سعودية .وظهر هذا الأمر �أي�ضا يف
كتب الريا�ضيات ،حيث �أظهرت درا�سة احلربي (� )2008أن القيم البيئية يف كتاب ريا�ضيات ال�صف
الرابع ،قد �أتت يف املرتبة الأخرية مقارنة بالقيم الرتبوية الأخرى وبن�سبة �ضعيفة.
املحور الثالث :بيئة املتعلمني:

الرتبية عملية ت�شكيل لل�شخ�صية الإن�سانية لأفراد املجتمع ،و�إك�سابهم ال�صفات االجتماعية والنف�سية
التي جتعلهم مواطنني قادرين على التكيف مع جمتمعهم ،يف حدود الإطار الثقايف االجتماعي ,فاملتعلم
هو حمور العملية التعليمية وجوهرها ،من خالل الرتكيز على م�س�ؤولياته جتاه تعلمه (م�صطفى،
2000؛ Felder, 2005؛  .)Çubukcu, 2012ف�أي كانت الأهداف التعليمية واملحتوى ,ف�إن هذا ال ي�ؤدي
�إىل �شيء ما مل يعتمد على الفهم احلقيقي لبيئة املتعلمني التي تهتم بخ�صائ�ص املتعلم وحاجاته وميوله
وم�شكالته وكيفية تعلمه (Felder, 2005؛ .)Çubukcu, 2012
والنمو عملية م�ستمرة ويت�أثر بالبيئة ,فالإن�سان جزء من بيئته ويعمل على �إ�شباع حاجاته املتنوعة,
وي�ستمر منوه يف جميع مراحل حياته ,ولكل مرحلة من مراحل النمو خ�صائ�صها ومطالبها الرتبوية.
وهذا ما يقوم عليه الأ�سا�س النف�سي لبناء املنهج املدر�سي والذي يعرف ب�أنه درا�سة املتعلم بو�صفه حمور
العملية التعليمية من حيث خ�صائ�ص منوه ومراحل هذا النمو وما يرتبط بذلك من معلومات يف جمال
التعلم وتف�سري كيفية حدوثه ( ،Felder, 2005بابطني2008 ,؛ اخلليفة2010,؛ .)Çubukcu, 2012
والتعر�ض لبيئة املتعلمني التي متثل الأ�سا�س النف�سي يف املنهج ي�ستدعي عر�ض اجلوانب التالية:
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�أو ًال :مالءمة املحتوى خلربات املتعلمني:
من ال�ضروري �أن تعمل املناهج الدرا�سية على مراعاة قدرات املتعلمني ،واهتماماتهم ،وا�ستعداداتهم،
وميولهم واجتاهاتهم ،ودافعيتهم نحو التعلم يف بيئة تعليمية وتعلمية متحمورة على املتعلم ،وذلك
من خالل الأخذ باملعايري التالية (م�صطفى2000 ,؛ مكاوي2000 ,؛ Felder, 2005؛ Song, 2006؛
زيتون2010 ،؛ Huntula & Chitaree, 2010؛ :)Çubukcu, 2012
1 ) 1الرتكيز على بع�ض ال��ق��درات العقلية التي تفيد املتعلم يف حياته الدرا�سية والعامة مثل:
القدرة على التفكري ,التحليل ,الربط بني الأ�سباب والنتائج ,حل امل�شكالت ،وا�ستيعاب املفاهيم
العلمية والريا�ضية وغريها.
2 ) 2تخطيط التعلم يف �ضوء ما لدى املتعلم من قدرات وميول واجتاهات ,وهذا ي�ؤدي �إىل حدوث
التعلم بدرجة �أ�سرع و�أق��وى و�أف�ضل .وقد تو�صلت درا�سة ال�صادق ( )2001التي ا�ستهدفت
تقومي مناهج العلوم املطورة باملرحلة املتو�سطة� ,إىل �أن حمتوى مقرر العلوم بال�صف الأول
املتو�سط به ق�صور يف عدم مالءمته للبيئة التي يعي�ش فيها املتعلمني بن�سبة ( )%76,4و�أن هذا
املحتوى ال يقابل اهتماماتهم بن�سبة (.)%60
3 ) 3توفري اخل�برات وامل��واق��ف التعليمية ال�لازم��ة لإك�ساب املتعلمني االجت��اه��ات املنا�سبة وذلك
با�ستخدام الو�سائل والأن�شطة التعليمية املختلفة مثل الأف�لام وال��رح�لات ,وعقد الندوات
العامة ,والتخ�ص�صية التي تناق�ش ق�ضايا وم�شكالت املجتمع والبيئة وحماولة �إيجاد حلول لها
من خالل واقع احلياة اليومية للمتعلمني ( .)Huntula & Chitaree, 2010وت�ؤكد درا�سة
را�شد ( )2008على �أن �ضرورة �إع��داد وت�أهيل الأف��راد بحيث ي�ستطيعون التعامل مب�س�ؤولية
مع الأحداث واملواقف ,والقدرة على اتخاذ القرارات ال�سليمة ،يقع على عاتق الرتبية عامة,
والرتبية العلمية خا�صة .فمناهج العلوم ميكنها �أن متد الطالب بخربات ومهارات ترتبط
بحياتهم اليومية وت�ساعدهم على الت�صرف ال�سليم يف مواجهة املواقف ال�صعبة� ،إىل جانب
الدور الذي يلعبه املعلم وم�ساهمته يف �إتاحة الفر�ص الكافية للتعلم والوقت املنا�سب لتنفيذ
الأن�شطة ال�صفية والال�صفية على امل�ستوى الفردي �أو اجلماعي (Huntula & Chitaree,
2010؛  .)Çubukcu, 2012ولكن بالنظر لواقع مناهج العلوم وما يرتبط بها من �أن�شطة
وممار�سات تدري�سيةُ ,يالحظ �أن هناك نوعاً من االنف�صال بينها وبني الواقع الآين الذي
يعي�شه �أو يتعاي�ش معه يف امل�ستقبل القريب .وقد ك�شفت درا�سة ع�سيالن ( )2011عن نتيجة
ت�ؤكد �أنه على الرغم من �أن امل�شروعات البحثية والتجريبية التي ت�ضمنها مقرر ال�صف الأول
متو�سط املطور يف اململكة العربية ال�سعودية ،ت�سهم يف الك�شف عن ما لدى املتعلمني من ميول
واجتاهات �إيجابية نحو العلوم� ،إال �أن معيار ارتباط حمتواها بالبيئة واملجتمع جاء يف املرتبة
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الأخرية ,مما يعني �أن مناهج العلوم حتتاج �إىل املزيد من تناول الق�ضايا وامل�شكالت املرتبطة
بالبيئة.
4 ) 4يجب �أن يبد�أ التعلم من واقع املتعلم ,و�أال يتجاهل خرباته ال�سابقة؛ فالتعلم اجليد يبد�أ دائماً
مبا لدى املتعلم من خربة ,ويعمل على ت�صحيحها واكتماله ا (Hailikari,Nevgi, Kom u
lainen, 2008؛ Huntula & Chitaree, 2010؛ .)Hailikari & Nevgi, 2010

5 ) 5التو�سع يف توظيف م�صادر التعلم ب�أنواعها املختلفة وعدم اقت�صار هذه امل�صادر على الكتاب
املدر�سي� ,أو على املعلم بل متتد لت�شمل اال�ستفادة من بيئات التعلم املختلفة ,ومن م�صادر
التعلم الإلكرتوين احلديثة (الربجميات ,الإنرتنت وغريها) ،والأن�شطة ال�صفية والال�صفية،
و�أن�شطة النوادي الطالبية على م�ستوى املدر�سة ( ،)Çubukcu, 2012وما لها من �أثر �إيجابي
على حت�صيل الطلبة املعريف ( .)Jebson & Moses, 2012ويف ه��ذا ال�صدد �أك��دت درا�سة
ع�سيالن ( )2011على حاجة مقررات العلوم لل�صف الأول متو�سط املطور يف اململكة العربية
ال�سعودية �إىل املزيد من التنوع يف عر�ض املواقع االلكرتونية التي تدعم عملية التعلم.
ثاني ًا :املحتوى واخل�صائ�ص العمرية للمتعلمني:
ميكن للمناهج الدرا�سية مراعاة خ�صائ�ص منو املتعلمني من خالل االهتمام مبا يلي (Loucks-
Horsely et al., 1990؛ Hollins & Whitby, 1998؛ م�صطفى2000 ,؛ مكاوي2000 ,؛ ,Felder
2005؛ :)Çubukcu, 2012
1 ) 1حتديد �أهداف املنهج و�صياغتها على نحو مت�سق مع خ�صائ�ص املتعلمني يف مراحلهم املختلفة.
2 ) 2اختيار اخلربات التعليمية املنا�سبة مل�ستويات املتعلمني وميولهم وقدراتهم وتطويعها بحيث
تي�سر التعلم يف كل املراحل التعليمية املختلفة.
3 ) 3حت��دي��د جم���االت الن�شاط املنا�سبة للمتعلمني وال��ت��ن��وي��ع فيها ،مب��ا يتفق م��ع اهتماماتهم
وا�ستعداداتهم وقدراتهم يف كل مرحلة تعليمية.
4 ) 4اختيار الو�سائل التعليمية التي ميكن �أن تثري اهتمامات املتعلمني وميولهم ودوافعهم.
�5 ) 5إعداد وا�ستخدام �أ�ساليب التقومي املنا�سبة لكل متعلم.
6 ) 6اختيار املعارف واملواقف التعليمية التي ت�سهم يف حتقيق النمو املتكامل للمتعلم ،من النواحي
اجل�سمية ،والعقلية ،والوجدانية ،واالجتماعية ،مع �ضرورة ربط املعارف مبواقف �إيجابية من
احلياة.
وانطالقاً من الت�أ�سي�س النظري والفل�سفي ملحاور الدرا�سة ،مت ر�صد منهجية الدرا�سة ،و�إجراءاتها،
والتي �سيتم عر�ضها وتف�صيل خطواتها يف الف�صل التايل.
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الفصل الثالث
منهجية الدراسة

يتناول هذا الف�صل منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها ،مت�ضمنا منهج الدرا�سة وجمتمعها ،وعينتها،
و�أدواتها ،وكيفية قيا�س �صدقها وثباتها ،وتو�ضيح �آلية التحليل املتبعة يف هذه الدرا�سة ،و�أخرياً الأ�ساليب
الإح�صائية التي مت ا�ستخدامها لتحليل البيانات.
منهج الدراسة:

اتبعت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ،والذي يعرفه بريل�سون ( )Berelson, 1952, p.18ب�أنه:
«�أ�سلوب يف البحث ي�صف ب�شكل مو�ضوعي ومنظم وكمي ،حمتوى االت�صاالت» ،حيث مت اختيار حتليل
املحتوى ب�صفته �أحد �أدوات املنهج الو�صفي ،وميكن �أن تكون املادة اخلام لتحليل املحتوى� ،أي نوع من
الوثائق �أو �أي و�سيط �آخر من و�سائط االت�صال.
ويعد �أ�سلوب حتليل املحتوى الأ�سلوب الأمثل لهذه الدرا�سة ،باعتباره كما يذكر ح�سن والنجار
(� )2003أهم �أ�ساليب التقومي الرتبوي ,خ�صو�صاً عند احلكم على حمتوى �أية مادة تعليمية وحتقيق
�أهدافها� ،أو حمتوى �أي منهج درا�سي ،للحكم على مدى جودة هذا املحتوى ،ومدى �شموله ,ومدى تكامله
ر�أ�س ّيا على م�ستوى مراحل التعليم ،و�أفق ّيا على م�ستوى املناهج الأخرى لل�صف الدرا�سي نف�سه ،ومدى
كفايته لتحقيق الأهداف املنوطة به� ،إىل غري ذلك من املعايري .وي�ستخدم هذا الأ�سلوب غالباً يف حتليل
الكتب الدرا�سية ،للحكم على مدى جودة هذه الكتب بداية من الإخ��راج والطباعة ,وم��روراً بالأ�سلوب
واللغة وانتها ًء بكفاية ودق��ة امل�ضمون العلمي لتلك الكتب .وقد يكون حتليل املحتوى يف �ضوء معيار
واحد ،ك�أن يتم حتليل حمتوى �أحد الكتب ملعرفة مدى ترتيب ما يت�ضمنه من مو�ضوعات علمية ترتيباً
منطقياً من ال�سهل �إىل ال�صعب ،وقد يكون حتليل املحتوى للحكم على هذا املحتوى يف �ضوء عدة معايري
جمتمعة يف الوقت ذاته ،ويتوقف ذلك على الهدف من حتليل املحتوى.
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مجتمع الدراسة:

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية امل��ط��ورة لل�صفوف الأول
االبتدائي ،والرابع االبتدائي ،والأول املتو�سط (الطبعة املعدلة 1432هـ) املطبقة يف العام الدرا�سي -1432
1433هـ ,بجز�أيها الف�صل الأول والف�صل الثاين ،من كتابي الطالب والتمارين للريا�ضيات ،وكتاب الطالب
وكرا�سة الن�شاط �أو التجارب العملية للعلوم الطبيعية.
عينة الدراسة:

مت اختيار عينة الدرا�سة بناء على طبيعة حماورها الثالثة على النحو الآتي:
�أو ًال :عينة املحور الأول:

تكونت عينة الدرا�سة يف املحور الأول (حمور �أ�سلوب التناول والعر�ض) من جمموعة من الدرو�س
املمثلة ،بلغت ن�سبتها ( )%30من درو�س الريا�ضيات و( )%50من درو�س العلوم الطبيعية يف كل �صف ،مت
اختيارها بالطريقة الع�شوائية الطبقية ،ويعود اختالف ن�سبة درو�س عينة الدرا�سة يف هذا املحور بني
درو���س الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لكرثة عدد درو���س الريا�ضيات يف جميع ال�صفوف مقارنة بعدد
درو�س العلوم الطبيعية لل�صفوف نف�سها ،حيث ميثل الدرو�س املفردة بينما ميثل الف�صل الطبقة (ملحق
�-1أ-1 ،ب) ،كما هو مو�ضح باجلدول (.)1
جدول ()1

عدد درو�س عينة الدرا�سة يف املحور الأول لكتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
ال�صف
الأول االبتدائي
الرابع االبتدائي
الأول املتو�سط

عدد الدرو�س يف كتب الريا�ضيات
الف�صل الأول الف�صل الثاين املجموع
25
13
12
24
13
11
18
9
9

عدد الدرو�س يف كتب العلوم الطبيعية
الف�صل الأول الف�صل الثاين املجموع
11
5
6
10
5
5
14
7
7

ثانياً :عينة املحورين الثاين والثالث:

تكونت عينة الدرا�سة يف املحورين الثاين (منا�سبة املواءمة لثقافة املجتمع ال�سعودي) ,واملحور
الثالث (منا�سبة املواءمة لبيئة املتعلمني) من جمتمع الدرا�سة كام ً
ال ،وقد مت اختيار جمتمع الدرا�سة
كامال يف هذين املحورين ملربر علمي يكمن يف �أنه ال ميكن احلكم على حتقق هذين املحورين �إال من
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خالل الكتاب كام ً
ال ،لأن بع�ض الدرو�س ال ميكن �أن تعك�س ب�سبب طبيعتها ،مدى حتقق م�ؤ�شرات هذين
املحورين ،حيث مت حتليل جميع درو�س كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف الف�صلني الأول والثاين،
وذلك يف جميع الكتب لل�صفوف عينة الدرا�سة ,كما هو مو�ضح باجلدول (.)2
جدول ()2
عدد درو�س عينة الدرا�سة يف املحورين الثاين والثالث لكتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
عدد الدرو�س يف كتب الريا�ضيات
ال�صف
الف�صل الأول الف�صل الثاين املجموع
84
43
41
الأول االبتدائي
80
42
38
الرابع االبتدائي
61
30
31
الأول املتو�سط

عدد الدرو�س يف كتب العلوم الطبيعية
الف�صل الأول الف�صل الثاين املجموع
22
11
11
20
10
10
28
14
14

أداة الدراسة:

متثلت �أداة الدرا�سة يف بطاقتي حتليل ملحتوى كتابي الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ,ا�شرتكتا يف
املحاور الثالثة (�أ�سلوب التناول والعر�ض ,ومنا�سبة املواءمة لثقافة املجتمع ,ومنا�سبة املواءمة لبيئة
املتعلمني) ،كما ا�شرتكتا يف املعايري الواردة يف املحاور الثالثة ،واختلفتا يف امل�ؤ�شرات من حيث عددها ومبا
يتفق مع طبيعة كل كتاب .وفيما يلي �إي�ضاح لإجراءات بناء �أداتي الدرا�سة ومكوناتهما ,وقيا�س �صدقهما
وثباتهما.
�أوال :الهدف من الأداة:

حتدد الهدف من الأداة يف �ضوء هدف الدرا�سة ،حيث تهدف الأداة �إىل احلكم على مدى مالءمة
كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية املطورة من حيث �أ�سلوب التناول والعر�ض الوارد يف الكتب ,ومدى
متثيل حمتواها لكل من ثقافة املجتمع وبيئة املتعلمني.
ثانيا :وحدة التحليل:

مت حتديد وح��دة التحليل بالفكرة� ،أو ما ت�سمى يف بع�ض �أدب��ي��ات البحث باملو�ضوع ،حيث تتنوع
وحدات التحليل كما يذكر بريل�سون ( )Berelson, 1971من الكلمة �إىل الفقرة �إىل املحور �إىل املو�ضوع
(الفكرة) .وقد اعتمدت الدرا�سة احلالية على تعريف عد�س و�آخرون ( )2003كتعريف �إجرائي للفكرة
�أو املو�ضوع والذي ي�شري �إىل �أنها :جملة ب�سيطة �أو فكرة �أو عدة �أفكار تدور حول مو�ضوع حمدد ,ومت
ا�ستخدام الفكرة كوحدة للتحليل لعدة مربرات ،من �أهمها:
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1 ) 1منا�سبتها لهدف ومو�ضوع الدرا�سة احلالية.
�2 ) 2أ َّن ا�ستخدامها كوحدة للتحليل كما يذكر الفوال ( )1982تتنوع بتنوع مواد التحليل ذاتها� ،إذ قد
تتطلب تلك املو�ضوعات �أفكاراً خمتلفة ،حيث يتطلب احلكم على مدى حتقق م�ؤ�شرات �أداة الدرا�سة
احلالية البحث عن كلمات وجمل ومفاهيم مرتابطة ي�صعب ح�صرها يف كلمة �أو مفردة واحدة.
�3 ) 3أنها متثل كما يذكر الفوال ( )1982وطعيمة (� )1987أهم وحدات حتليل امل�ضمون ،و�أكربها و�أعظمها
فائدة يف الدرا�سات التحليلية.
ثالثا :فئة التحليل:

يعرف ح�سني ( )1983فئة التحليل ب�أنها« :جمموعة من الت�صنيفات �أو الف�صائل التي يتم
�إع��داده��ا يف �ضوء طبيعة املحتوى امل��راد حتليله وال��ه��دف من عملية التحليل ،وذل��ك لكي يتم و�صف
املحتوى مبو�ضوعية و�شمول ,ومبا يتيح �إمكانية التحليل وا�ستخراج النتائج ب�أ�سلوب مي�سر» (�ص.)87.
وقد حتددت فئة التحليل للدرا�سة احلالية يف قائمة امل�ؤ�شرات الواردة يف �أدوات الدرا�سة.
رابعاً :بناء �أداة الدرا�سة:

قام الفريق البحثي باخلطوات التالية من �أجل بناء �أداتي الدرا�سة يف �صورتهما املبدئية (بطاقتي
التحليل):
1 ) 1درا�سة نظرية للأدبيات التي تناولت تقومي حمتوى كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية بوا�سطة
حتليل حمتواها.
2 ) 2مراجعة ال��درا���س��ات العربية والأجنبية التي تناولت تقومي حمتوى كتب الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية.
3 ) 3الإطالع على املوقع االلكرتوين اخلا�ص بال�سل�سلة (�سل�سلة ماجروهل) والأدبيات والدرا�سات التي
تناولتها.
4 ) 4مراجعة كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية (الطالب ،املعلم ،التمارين ،كرا�سة الأن�شطة �أو التجارب)
لل�صفوف عينة الدرا�سة.
5 ) 5التو�صل ملحاور �أداتي الدرا�سة ومعايريها وم�ؤ�شراتها .وبناء �أداتي الدرا�سة يف �صورتهما املبدئية،
حيث تكونت من ثالثة حماور ,وت�ضمنت ( )16معياراً رئي�ساً و( )278م�ؤ�شراً.
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خام�ساً� :صدق �أداة الدرا�سة:

بعد بناء بطاقتي الدرا�سة يف �صورتهما املبدئية ،مت �إخ�ضاعهما لعدد من املراحل للتحقق من
�صدقهما ،وذلك بتحكيمها على عدة مراحل ،حيث مت عر�ضها على الفريق البحثي ,واللجنة الإ�شرافية
على امل�شروع ,ومن ثم ،جمموعة من املحكمني ,ويلخ�ص ج��دول ( )3املراحل التي مر بها حتكيم �أداة
الدرا�سة:
جدول ()3

مراحل حتكيم �أداة الدرا�سة
املرحلة

عدد املحكمني

عدد املحاور

عدد املعايري

الأوىل
الثانية
الثالثة
الرابعة
اخلام�سة
ال�ساد�سة

14
14
14
14
14
20

3
3
3
3
3
3

16
14
14
8
12
12

عدد امل�ؤ�شرات
علوم
ريا�ضيات
280
278
115
118
95
90
68
65
60
52
58
54

مت بعد ذلك �إر�سال الأداة �إىل جمموعة من املحكمني املخت�صني يف تدري�س الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية وم�ست�شاري الدرا�سة (ملحق �-2أ) ,حيث بلغ عدد من �شارك يف مراجعة وتطوير بطاقة حتليل
الريا�ضيات ( ،)10فيما بلغ عدد مراجعي ومطوري بطاقة حتليل العلوم الطبيعية ( ,)11ومت �إجراء
التعديالت املنا�سبة يف �ضوء مقرتحاتهم ومبا يحقق �أهداف الدرا�سة (ملحق -2ب-2 ،ج).
�ساد�ساً :ثبات �أداة الدرا�سة:

لقيا�س ثبات �أداة الدرا�سة مت تطبيقها على عينة من جمتمع الدرا�سة ,وحيث �إن كتب الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية يف ال�صفوف الثالثة عينة الدرا�سة (الأول االبتدائي ،وال��راب��ع االبتدائي ،والأول
متو�سط) مت�شابهة من حيث بنية الكتاب؛ فقد مت اختيار كتب ال�صف الرابع االبتدائي كعينة لقيا�س
الثبات .ومت اختيار ( )%15من درو�س الريا�ضيات و( )%50من درو�س العلوم الطبيعية بالطريقة الع�شوائية
الطبقية .ويعود اختالف ن�سبة درو�س عينة قيا�س الثبات بني كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لكرثة
عدد درو�س الريا�ضيات لل�صف الرابع ( 80در�ساً) مقارنة بعدد درو�س العلوم الطبيعية لل�صف نف�سه (20
در�ساً) ,ومت حتليل الثبات بوا�سطة حمللني اثنني لكل كتاب (ملحق  .)3ومت ح�ساب الثبات با�ستخدام
معامل االرتباط ,وقد جاء معامل الثبات لبطاقتي الدرا�سة على النحو التايل:
1 ) 1ثبات بطاقة حتليل الريا�ضيات :يو�ضح اجلدول ( )4معامالت االرتباط بني املحلل الأول واملحلل
الثاين يف كل حمور يف كتاب الريا�ضيات.
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جدول ()4
معامالت االرتباط بني املحلل الأول والثاين يف كل حمور يف كتاب الريا�ضيات
املحاور
�أ�سلوب التناول والعر�ض
منا�سبة املواءمة لثقافة املجتمع
منا�سبة املواءمة لبيئة املتعلمني

عدد امل�ؤ�شرات
31
13
10

معامل االرتباط
**0.932
**0.966
**0.921

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن جميع معامالت االرتباط دالة �إح�صائيا عند م�ستوى �أو �أقل من
( )0.01حيث انح�صرت معامالت االرتباط بني ( ،)0.966–0.921مما ي�ؤكد االت�ساق املرتفع لقائمة
التحليل مبكوناتها املحاور الرئي�سية واملعايري وامل�ؤ�شرات .وفيما يلي تو�ضيح ملعامالت الثبات لكل در�س
من درو�س عينة الدرا�سة يف كتب الريا�ضيات ،حيث مت ح�ساب معامالت االرتباط بني املحلل الأول واملحلل
الثاين يف كل در�س من درو�س عينة الدرا�سة ،كما يف اجلدول (�-4أ).
جدول (�-4أ)
معامالت االرتباط بني املحلل الأول والثاين يف كل در�س على حدة لكتب الريا�ضيات
معامالت االرتباط بني املحلل الأول
الدر�س
واملحلل الثاين
1
**0.962
2
**0.993
3
**0.885
4
**0.776
5
**0.859
6
**0.826
7
**0.810
8
**0.838
9
**0.838
10
**0.783
11
**0.594
12
**0.624
معامالت االرتباط الكلي لدرو�س الف�صلني

الف�صل الدرا�سي

معامالت االرتباط الكلي لدرو�س
الف�صل الأول
**0.952

معامالت االرتباط الكلي لدرو�س
الف�صل الثاين
**0.824
**0.990

يت�ضح من اجلدول (�-4أ) �أن جميع معامالت االرتباط دالة �إح�صائيا عند م�ستوى ( )0.01حيث
انح�صرت معامالت االرتباط بني ( )0.993 - 0.776لدرو�س الف�صل الأول على حدة ،وبني (- 0.594
 )0.838لدرو�س الف�صل الثاين على حدة؛ مما ي�ؤكد االت�ساق املرتفع بني املحلل الأول واملحلل الثاين
�أثناء حتليل درو�س الريا�ضيات وفقا ملعايري التحليل ،ومن جهة �أخرى ي�ؤكد ذلك و�ضوح املحاور الرئي�سية
واملعايري وم�ؤ�شرات التحليل.
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2 ) 2ثبات بطاقة حتليل العلوم الطبيعية :يو�ضح اجل��دول ( )5معامالت االرتباط بني املحلل الأول
واملحلل الثاين يف كل حمور يف كتاب العلوم الطبيعية.
جدول ()5
معامالت االرتباط بني املحلل الأول والثاين يف كل حمور يف كتاب العلوم الطبيعية
املحاور
�أ�سلوب التناول والعر�ض
منا�سبة املواءمة لثقافة املجتمع
منا�سبة املواءمة لبيئة املتعلمني

عدد امل�ؤ�شرات
34
14
10

معامل االرتباط
**0.640
**0.765
**0.661

يت�ضح من اجل��دول ال�سابق �أن جميع معامالت االرتباط دالة �إح�صائيا عند م�ستوى �أو اقل من
( )0.01حيث انح�صرت معامالت االرتباط بني ( ،)0.765-0.640مما ي�ؤكد االت�ساق املرتفع لقائمة
التحليل مبكوناتها :املجاالت الرئي�سية واملعايري وامل�ؤ�شرات .وفيما يلي تو�ضيح ملعامالت الثبات لكل
در�س من درو�س عينة الدرا�سة يف كتب العلوم الطبيعية ،حيث مت ح�ساب معامالت االرتباط بني املحلل
الأول واملحلل الثاين يف كل در�س من درو�س عينة الدرا�سة ،كما يف اجلدول (�-5أ).
جدول (�-5أ)
معامالت االرتباط بني املحلل الأول والثاين يف كل در�س على حدة لكتب العلوم الطبيعية
معامالت االرتباط بني املحلل الأول
الدر�س
واملحلل الثاين
1
**0.793
2
**0.771
3
**0.783
4
**0.761
5
**0.835
6
**0.743
7
**0.828
8
**0.853
9
**0.841
10
**0.826
معامالت االرتباط الكلي لدرو�س الف�صلني

الف�صل الدرا�سي
معامالت االرتباط الكلي لدرو�س
الف�صل الأول
**0.874
معامالت االرتباط الكلي لدرو�س
الف�صل الثاين
**0.877
**0.885

يت�ضح من اجلدول (�-5أ) �أن جميع معامالت االرتباط دالة �إح�صائيا عند م�ستوى ( )0.01حيث
انح�صرت معامالت االرتباط بني ( )0.835 - 0.761لدرو�س الف�صل الأول على حدة ،وبني (- 0.743
 )0.853لدرو�س الف�صل الثاين على حدة؛ مما ي�ؤكد االت�ساق املرتفع بني املحلل الأول واملحلل الثاين
�أثناء حتليل درو�س العلوم الطبيعية وفقا ملعايري التحليل ،ومن جهة �أخرى ي�ؤكد ذلك و�ضوح املحاور
الرئي�سية واملعايري وم�ؤ�شرات التحليل.
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�سابعاً :بطاقتي التحليل يف �صورتهما النهائية:

بعد التحقق من �صدق �أداتي الدرا�سة وثباتهما ،خرجت البطاقتان ب�صورتهما النهائية من حيث
املحاور واملعايري وامل�ؤ�شرات ,كما هو مو�ضح يف واجلدولني ( )6و(.)7
جدول ()6
املحاور واملعايري وامل�ؤ�شرات لبطاقة حتليل كتاب الريا�ضيات
املحور

املعايري

مالءمة الأفكار للدر�س
مالءمة الأن�شطة والتدريبات للدر�س
مالءمة املحتوى املعريف للدر�س
�أ�سلوب التناول والعر�ض
مالءمة ال�صور والر�سوم والأ�شكال التو�ضيحية للدر�س
مالءمة مهام التقومي للدر�س
مالءمة انقرائية الكتاب ولغته
تعزيز الهوية الإ�سالمية
تعزيز قيم املجتمع ال�سعودي
منا�سبة املواءمة لثقافة املجتمع
االت�ساق مع الت�شريعات والنظم املحلية
االرتباط بالبيئة اجلغرافية ال�سعودية
مالءمة املحتوى خلربات الطالب
منا�سبة املواءمة لبيئة املتعلمني
مالءمة املحتوى للخ�صائ�ص العمرية للمرحلة
املجموع الكلي مل�ؤ�شرات البطاقة

عدد امل�ؤ�شرات
4
4
6
5
4
6
4
4
3
2
7
5
54

جدول ()7
املحاور واملعايري وامل�ؤ�شرات لبطاقة حتليل كتاب العلوم الطبيعية
املعايري
املحور
مالءمة الأهداف للدر�س
مالءمة الأن�شطة والتجارب للدر�س
مالءمة املحتوى املعريف للدر�س
�أ�سلوب التناول والعر�ض
مالءمة ال�صور والر�سوم والأ�شكال التو�ضيحية للدر�س
مالءمة مهام التقومي للدر�س
مالءمة انقرائية الكتاب ولغته
تعزيز الهوية الإ�سالمية
تعزيز قيم املجتمع ال�سعودي
منا�سبة املواءمة لثقافة املجتمع
االت�ساق مع الت�شريعات والنظم املحلية
االرتباط بالبيئة اجلغرافية ال�سعودية
مالءمة املحتوى خلربات الطالب
منا�سبة املواءمة لبيئة املتعلمني
مالءمة املحتوى للخ�صائ�ص العمرية للمرحلة
املجموع الكلي مل�ؤ�شرات البطاقة
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عدد امل�ؤ�شرات
6
6
6
4
4
6
4
4
2
4
7
5
58

مت بعد ذلك ت�صميم بطاقتي التحليل ب�شكلهما النهائي ،وقد جاءت فئات اال�ستجابة يف البطاقة
للمحور الأول وفق تدريج رباعي :متحقق بدرجة عالية ( ،)4متحقق بدرجة متو�سطة ( ،)3متحقق
بدرجة �ضعيفة ( ،)2غري متحقق ( .)1فيما جاءت فئات التحليل للمحورين الثاين والثالث وفق تدريج
رباعي :متحقق بدرجة عالية ( ،)3متحقق بدرجة متو�سطة ( ،)2متحقق بدرجة �ضعيفة ( ،)1ال ينطبق
(×) ,ومت �إ�ضافة جدول خا�ص بال�شواهد لكل م�ؤ�شر ,بهدف الو�صول لأعلى درجات الدقة يف عملية
التحليل من خالل و�ضع �شواهد تدعم احلكم على امل�ؤ�شر من جانب ,ودعم تف�سري النتائج ومناق�شتها
من جانب �آخر (ملحق �-4أ-4 ،ب).
إجراءات التحليل:

بعد التحقق من �صدق وثبات الأداة ,واختيار عينة الدرا�سة ,مت حتليل الدرو�س وفق �آلية حمددة
للتحليل ،من �أجل �سري �إج��راءات التحليل وفق خطة علمية وا�ضحة وحم��ددة ،ورغبة يف الو�صول �إىل
�أف�ضل النتائج و�أدقها .وقد �سارت عملية التحليل وفق املراحل الثالث التالية:
املرحلة الأوىل :حمددات رئي�سة:

)1
)2

)3
)4
)5
)6

مت �إجراء عملية التحليل يف �ضوء املحددات الآتية:
1حددت وحدة التحليل يف هذه الدرا�سة بالفكرة (�أو املو�ضوع) ،وفئة التحليل بامل�ؤ�شرات ،ومفردات
العينة بالدرو�س.
2قام بتحليل درو�س كل �صف �أربعة حمللني (باحث رئي�س ،وم�ساعد باحث ،وحمللني �أثنني �آخرين
مت اختيارهم وفق �ضوابط حمددة) (ملحق  ،5ملحق  ،)6رغبة يف الو�صول �إىل نتائج �أكرث دقة ،من
خالل �أخذ املتو�سط احل�سابي لنتائج حتليل املحللني الأربعة لكل م�ؤ�شر.
3مت حتليل كل در�س من عينة الدرا�سة يف كتابي الطالب والتمارين بالن�سبة للريا�ضيات ،باعتبارهما
در�ساً واحداً عند التحليل ,ويف كتابي الطالب والأن�شطة والتجارب بالن�سبة للعلوم الطبيعة.
4مت ا�ستخدام ثالث بطاقات لكل كتاب بواقع بطاقة لكل حمور من املحاور الثالثة (�أ�سلوب التناول
والعر�ض ،ثقافة املجتمع ،بيئة املتعلمني).
5مت ا�ستخدام بطاقة واح���دة جلميع درو����س امل��ح��ور الأول يف ك�لا الكتابني (الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية) ،ولكال الف�صلني الأول والثاين.
6مت ا�ستخدام بطاقة واحدة لكل حمور من املحورين الثاين والثالث ،ولكل ف�صل على حده ،ليتم
حتليل جميع درو�س الف�صل يف كل كتاب.
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7 ) 7مت االتفاق على �ضابط حمدد يف ا�ستخدام «متحقق بدرجة �ضعيفة» �أو «ال ينطبق» يف املحورين
الثاين والثالث ،حيث ي�ستخدم «متحقق بدرجة �ضعيفة» �إذا ر�أى املحلل ب�أن امل�ؤ�شر ميكن حتقيقه يف
الدر�س ب�صورة وا�ضحة ،و�أن عدم حتقيقه يف الدر�س يعود خللل يف املواءمة ولي�س لطبيعة الدر�س،
كما ي�ستخدم «ال ينطبق» �إذا ر�أى املحلل ب�أن امل�ؤ�شر ال ميكن حتقيقه يف الدر�س ،و�أن عدم حتقيقه يف
الدر�س يعود لطبيعة الدر�س ال �إىل املواءمة.
8 ) 8مت التحليل يف املحور الأول لكال الكتابني وفق التدرج التايل« :متحقق بدرجة عالية» ويح�صل
على الدرجة (« ،)4متحقق بدرجة متو�سطة» ويح�صل على الدرجة (« ،)3متحقق بدرجة �ضعيفة»
ويح�صل على الدرجة (« ،)2غري متحقق» ويح�صل على الدرجة (.)1
9 ) 9مت التحليل يف املحورين الثاين والثالث لكال الكاتبني وفق التدرج التايل« :متحقق بدرجة عالية»
ويح�صل على الدرجة (« ،)3متحقق بدرجة متو�سطة» ويح�صل على الدرجة (« ،)2متحقق بدرجة
�ضعيفة» ويح�صل على الدرجة (« ،)1ال ينطبق» ويكتب �أمامه (×).
ثانياً  :التهيئة لعملية التحليل:

)1

)2

)3

)4
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ا�ستعداداً لعملية التحليل ،مت �إجراء اخلطوات الآتية:
1اجتمع الباحث الرئي�س ببقية املحللني ،ومت االتفاق على خطوات و�إجراءات التحليل وقواعده (�آلية
التحليل) التي �سيلتزم كل حملل بها يف عملية التحليل ،وقد �صيغت هذه اخلطوات والتعليمات
ب�صورة كتابية �أعطي لكل حملل �صورة منها للرجوع �إليها عند احلاجة.
2مت حتليل حمتوى �أحد الدرو�س بح�ضور املحللني الأربعة كنموذج يحتذى به يف عملية التحليل،
وليت�ضح لهم ب�شكل �أكرب كيفية ا�ستخدام قائمة التحليل وفق قواعد و�إجراءات موحدة متفق عليها
بني املحللني جميعا.
3بعد �أن �أق ّر كل حملل بتفهم التعليمات والقواعد التي �سيتم �إتباعها يف عملية التحليل �سلمت لكل
منهم ن�سخة من �أدوات الدرا�سة ،والكتب عينة التحليل مع التنبيه على قيام املحلل بالعمل م�ستق ً
ال
عن الآخرين ،ومت االتفاق على موعد حمدد لت�سليم نتائج التحليل للباحث الرئي�س.
4مت الت�أكيد على جميع املحللني �أنه يف حال عدم و�ضوح �آلية التحليل �أثناء ممار�سة العمل �أو مواجهة
�صعوبة معينة يجب التوقف فورا ،والتوا�صل مع رئي�س الفريق ملناق�شته ،وذلك ل�ضمان �سري عملية
التحليل وفقا للآلية املحددة لها.

ثالثاً :تنفيذ عملية التحليل:

�سارت عملية التحليل وفق اخلطوات املخطط لها ،حيث قام �أربعة حمللون بتحليل الكتب املحددة
يف كل �صف من ال�صفوف الثالثة ،يعمل كل واحد منهم ب�شكل م�ستقل عن الآخرين .وبعد االنتهاء من
عملية التحليل مت تفريغ البيانات وا�ستخدام برنامج احلزم الإح�صائية يف البحوث االجتماعية ()SPSS
لتحليلها.
المعالجات اإلحصائية:

ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية الأ�ساليب الإح�صائية الآتية:
1 ) 1معامل ارتباط بري�سون لقيا�س ثبات بطاقة التحليل.
2 ) 2املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري وذلك لرتتيب امل�ؤ�شرات يف كل جمال.
3 ) 3ا�ستخراج م��دى وط��ول فئات بطاقة التحليل للمحور الأول .ق��ام الفريق البحثي بح�ساب املدى
(املدى =  3 = 1 - 4وميثل املدى �أعلى درجة مطروحاً منها �أقل درجة يف املقيا�س) ال�ستخراج طول
كل فئة يف املقـيا�س (طول الفئة =  0.75 = 4 ÷ 3وميثل طول كل فئة من الفئات الأربع للمقيا�س)
(احلب�شي1426 ،؛ احلبيب1426 ،؛ نحا�س ،)1426 ،وفق اجلـدول (.)8
جدول ()8
توزيع فئات املقيا�س وفق التدرج امل�ستخدم يف بطاقة التحليل للمحور الأول
فئات مقيا�س املواءمة
غري متحققة
منخف�ضة
متو�سطة
عالية

مدى املتو�سطات
� 1إىل �أقل من 1.75
� 1.75إىل �أقل من2.50
� 2.50إىل �أقل من 3.25
� 3.25إىل 4.00

4 ) 4ا�ستخراج مدى وطول فئات بطاقة التحليل للمحورين الثاين والثالث :قام الفريق البحثي بح�ساب
املدى (املدى =  2 = 1 - 3وميثل املدى �أعلى درجة مطروحاً منها �أقل درجة يف املقيا�س) ال�ستخراج
ط��ول كل فئة يف املقـيا�س (ط��ول الفئة =  0.66 = 3 ÷ 2وميثل ط��ول كل فئة من الفئات الثالث
للمقيا�س) (احلب�شي1426 ،؛ احلبيب1426 ،؛ نحا�س ،)1426 ،وفق اجلـدول (.)9
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جدول ()9
توزيع فئات املقيا�س وفق التدرج امل�ستخدم يف بطاقة التحليل للمحورين الثاين والثالث
فئات مقيا�س املواءمة
منخف�ضة
متو�سطة
عالية

مدى املتو�سطات
� 1إىل �أقل من 1.66
� 1.67إىل �أقل من 2.34
� 2.35إىل 3.00

وانطالقاً من الأ�ساليب الإح�صائية �أعاله ،مت احل�صول على نتائج الدرا�سة ،والتي �سيتم عر�ضها
وتناولها ومناق�شتها وتف�سريها يف الف�صل التايل.
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الفصل الرابع
النتائج والمناقشة

تناول هذا الف�صل تقدمي نتائج الدرا�سة على ق�سمني ،بحيث يتناول الق�سم الأول :نتائج حتليل
كتب الريا�ضيات ،ويتناول الق�سم الثاين :نتائج حتليل كتب العلوم الطبيعية.
القسم األول :نتائج تحليل كتب الرياضيات:

يت�ضمن هذا الق�سم الإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة الثالثة واملتعلقة بتحليل كتب الريا�ضيات لل�صف
الأول االبتدائي ،الرابع االبتدائي ،والأول املتو�سط.
�أو ًال :نتائج ومناق�شة ال�س�ؤال الأول:

ين�ص ال�س�ؤال الأول على :ما مدى مالءمة �أ�سلوب التناول والعر�ض يف حمتوى كتب الريا�ضيات
يف �ضوء حتليل حمتواها؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الفريق البحثي بتحليل كتب الريا�ضيات بهدف
التعرف على مدى مالءمة �أ�سلوب التناول والعر�ض يف حمتوى كتب الريا�ضيات لل�صفوف الأول والرابع
االبتدائي والأول املتو�سط يف طبعتها املعدلة 1433-1432ه��ـ ،وذلك من خالل �ستة معايري فرعية لهذا
املحور على النحو الآتي:
املعيار الأول :مالءمة الأفكار للدر�س:
يركز هذا املعيار على �أن تكون الأفكار ذات �صياغة وا�ضحة وتتميز ب�أنها ذات �صلة مبحتوى الدر�س
امل��راد حتقيق �أهدافه ومت�سقة فيما بينها عرب الف�صول وال��درو���س ،بحيث ال توجد فجوة عند تغطية
�أهداف الف�صول يف �أهداف و�أفكار الدر�س .كما وت�ساهم يف الربط بني خربات الطالب ال�سابقة والالحقة.
واجلدول ( )10يو�ضح نتائج حتليل كتب الريا�ضيات لهذا املعيار.

47

جدول ()10
املتو�سطات احل�سابية ملعيار مالءمة الأفكار للدر�س
م

امل�ؤ�شرات

1
2
3

تت�سم �أفكار الدر�س ب�صياغة وا�ضحة
تتميز �أفكار الدر�س بقابليتها للتحقق
ترتبط �أفكار الدر�س ب�أفكار الف�صل

4

ت�ساهم �أفكار الدر�س يف الربط بني خربات
الطالب ال�سابقة والالحقة

الأول االبتدائي
ت
م
1
4.00
1
4.00
1
4.00
4.00

1

الرابع االبتدائي
ت
م
3
3.90
1
3.99
4
3.84
3.92

2

الأول متو�سط
ت
م
1
3.99
1
3.99
3
3.67
3.82

2

م = املتو�سط احل�سابي ،ت = الرتتيب

يت�ضح من اجلدول (� )10أن املتو�سطات احل�سابية مل�ؤ�شرات معيار مالءمة الأفكار للدر�س ح�صلت
جميعها على متو�سط ح�سابي ( )4.00يف كتاب ال�صف الأول االبتدائي؛ بينما انح�صرت املتو�سطات
احل�سابية يف كتاب ال�صف الرابع بني ()3.99-3.84؛ �أما يف كتاب ال�صف الأول املتو�سط فقد تراوحت
املتو�سطات احل�سابية بني ( .)3.99-3.67وب�شكل عام يت�ضح �أن كتب الريا�ضيات املطورة يف املراحل الثالث
قد حققت م�ؤ�شرات معيار مالءمة الأفكار للدر�س بدرجة عالية .وقد تعزى هذه النتائج �إىل تركيز
ال�سل�سلة الأ�صل على الأفكار ،واالهتمامها بها ،وت�أكيدها على ترابطها يف درو�س ال�صف الواحد وبني
ال�صفوف ،واهتمام القائمني على مواءمة كتب الريا�ضيات مبالءمة الأفكار/الأهداف على اعتبار �أنها
من �أهم عنا�صر املنهج املدر�سي .فهي املرتكز الذي يتم يف �ضوئه مالءمة املحتوى والأن�شطة والأ�شكال
التو�ضيحية والتقومي .وهذا ما �أكده تقرير مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ( ،)2012وما تو�صلت
�إليه نتائج درا�سة العقالء ( )2012يف �أن كتاب الريا�ضيات لل�صف الرابع باململكة العربية ال�سعودية تت�سم
�أفكار درو�سه بواقعيتها وقابليتها للتحقق بدرجة عالية.
املعيار الثاين :مالءمة املحتوى املعريف للدر�س:
يركز هذا املعيار على املحتوى املعريف للدر�س ،ويق�صد باملحتوى املعريف ،البنية املعرفية للدر�س مبا
حتويه من جميع الن�صو�ص املكتوبة �ضمن �صفحات الكتاب التي قد تكون فقرات ن�صية خالل الدر�س،
�أو �أن�شطة تعليمية عملية �أو ذهنية معرفية� ،أو فقرات �إثرائية خالل الدر�س ،مثل :قراءة الريا�ضيات،
والربط مع احلياة ،و�إر�شادات للدرا�سة .ويندرج حتت هذا املعيار �ستة م�ؤ�شرات تن�ضوي على مدى ترابط
املحتوى املعريف مع الفكرة املراد حتقيقها ،ومدى مراعاة املحتوى لت�سل�سل الأفكار وترابطها ،وارتباط
العناوين الفرعية الواردة يف املحتوى مب�ضامينها املعرفية ،والوفاء بالبنية املعرفية للدر�س من حقائق
ومفاهيم وتعميمات وح��ل م�شكالت .ويعك�س ه��ذا املعيار �أخ�ي�راً تركيز املحتوى املعريف على املفاهيم
اجلديدة للدر�س ،و�صحته العلمية ،واجلدول ( )11يو�ضح نتائج حتليل كتب الريا�ضيات لهذا املعيار.
48

جدول ()11
املتو�سطات احل�سابية ملعيار مالءمة املحتوى املعريف للدر�س
م

امل�ؤ�شرات

 5يرتبــط املحتـوى املعـريف بالفكــرة املــراد حتقيقهــا
 6يراعي املحتوى املعريف ت�سل�سل الأفكار وترابطها

الأول االبتدائي الرابع االبتدائي الأول متو�سط
ت
م
ت
م
ت
م
3
3.94
4
3.96
6
3.94
2
3.97
2
3.98
2
3.99

تعرب العناوين الفرعية داخـل الـدرو�س عن حمتواهــا
7
املعـريف

4.00

1

3.99

1

3.97

2

يراعي املحتوى املعريف ال�شمول بني املفاهيم
8
والتعميمات واملهارات وحل امل�شكالت

3.95

5

3.97

3

3.74

4

يركز املحتوى املعريف على املفاهيم اجلـديدة الـواردة يف
9
الـدر�س

3.98

3

3.90

5

3.99

1

 10يت�سم املحتوى املعريف بال�صحة العلمية

3.96

4

3.99

1

3.99

1

م = املتو�سط احل�سابي ،ت = الرتتيب

يت�ضح من اجلدول (� )11أن املتو�سطات احل�سابية مل�ؤ�شرات معيار مالءمة املحتوى املعريف للدر�س
انح�صرت بني ( )4.00–3.94يف كتاب ال�صف الأول االبتدائي ،بينما انح�صرت املتو�سطات احل�سابية
يف كتاب ال�صف الرابع االبتدائي بني (� ،)3.99-3.90أم��ا يف كتاب ال�صف الأول متو�سط فقد تراوحت
املتو�سطات احل�سابية بني ( ،)3.99-3.74وب�شكل عام يت�ضح �أن كتب الريا�ضيات املطورة يف املراحل الثالث
قد حققت م�ؤ�شرات معيار مالءمة املحتوى املعريف للدر�س بدرجة عالية.
وعلى الرغم من حتقق م�ؤ�شرات ه��ذا املعيار� ،إال �أن هناك تفاوت يف درج��ة حتقيقها يف املراحل
الثالث ،ولكنه �أمراً متوقعاً ،حيث �إن تنظيم املحتوى املعريف وفق االجتاه احلديث يف بناء املناهج ي�ؤكد
على �أهمية املفاهيم وتنظيمها يف كل جمال يف ت�سل�سل خا�ص وتنظيم لكل مرحلة عمرية معينة (اخلليفة
والقا�سمية .)2010 ،وقد تعزى هذه النتيجة �إىل تركيز ال�سل�سلة الأ�صل على املحتوى املعريف ،واهتمامها
به ،وت�أكيدها على ارتباطه بالفكرة املراد حتقيقها ومراعاة ت�سل�سل الأفكار وترابطها ،وارتباط العناوين
الفرعية ال��واردة يف املحتوى مب�ضامينها املعرفية ،وب�شمولية املحتوى للبنية الريا�ضية من مفاهيم
وتعميمات ومهارات وحل م�شكالت وتركيزه على املفاهيم اجلديدة للدر�س و�صحته العلمية.
ويف هذا ال�سياق �أك��دت نتائج درا�سة بايون�س (� )2012أن حمتوى كتاب الريا�ضيات املطور لل�صف
الأول متو�سط باململكة العربية ال�سعودية يحقق الأه��داف ،وذلك بت�سل�سل خرباته وترابطها و�صحته
العلمية ،وت�شرتك مع هذه النتيجة درا�سة العقالء ( )2012يف �أن حمتوى كتاب الريا�ضيات املطور لل�صف
الرابع باململكة العربية ال�سعودية يت�سم بال�صحة العلمية.
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املعيار الثالث :مالءمة ال�صور والر�سوم والأ�شكال التو�ضيحية للدر�س:
يركز هذا املعيار على مدى تعبري ال�صور والر�سوم والأ�شكال التو�ضيحية عن حمتوى الدر�س،
ومدى دقة تفا�صيلها املكونة وترابطها ،وخلوها من االزدح��ام وامل�شتتات ،وتكاملها يف الوقت نف�سه مع
م�ضامني املحتوى ،وموقعها املنا�سب �ضمن �سياق الن�ص املرتبطة به ،و�سالمتها من الأخطاء العلمية.
واجلدول ( )12يو�ضح نتائج حتليل كتب الريا�ضيات لهذا املعيار.
جدول ()12
املتو�سطات احل�سابية ملعيار مالءمة ال�صور والر�سوم والأ�شكال التو�ضيحية للدر�س
م

امل�ؤ�شرات

الأول االبتدائي الرابع االبتدائي

الأول متو�سط

م

ت

م

ت

م

ت

تعرب ال�صور والر�سوم والأ�شكال التو�ضيحية عن
11
حمتوى الدر�س

4.00

1

3.95

2

3.92

3

 12تت�سم مكونات ال�صور والر�سوم والأ�شكال بالو�ضوح

4.00

1

3.94

3

4.00

1

تت�سم مكونات ال�صور والر�سوم والأ�شكال بالرتابط
13
فيما بينها

4.00

1

3.99

1

4.00

1

تخلو ال�صور والر�سوم والأ�شكال التو�ضيحية من
14
االزدحام وامل�شتتات

3.95

3

3.85

4

4.00

1

3.99

2

3.73

5

3.96

2

تقع ال�صور والر�سوم الأ�شكال التو�ضيحية يف مكان
15
منا�سب �ضمن �سياق الن�ص املرتبطة به
م = املتو�سط احل�سابي ،ت = الرتتيب

يت�ضح من اجلدول (� )12أن املتو�سطات احل�سابية مل�ؤ�شرات معيار مالءمة ال�صور والأ�شكال والر�سوم
التو�ضيحية انح�صرت بني ( )4.00–3.95يف كتاب ال�صف الأول االبتدائي ،بينما انح�صرت يف كتاب
ال�صف الرابع االبتدائي بني (� ،)3.99-3.73أما يف كتاب ال�صف الأول املتو�سط فقد تراوحت املتو�سطات
احل�سابية بني ( .)4.00-3.92وب�شكل عام يت�ضح �أن كتب الريا�ضيات املطورة يف املراحل الثالث قد حققت
م�ؤ�شرات معيار مالءمة ال�صور والر�سوم والأ�شكال التو�ضيحية للدر�س بدرجة عالية.
وهذه النتيجة تعطي داللة كبرية على �أن ال�صور والأ�شكال يف كتاب الطالب وكتاب التمارين وا�ضحة
ودقيقة وترتبط باملحتوى وال�صفحة ،وتخلو من االزدحام وامل�شتتات ،وتت�سم مكوناتها بالرتابط بينها.
وقد تعزى هذه النتيجة �إىل اهتمام الكتب مبعايري مالءمة ال�صور والر�سوم والأ�شكال التو�ضيحية،
وحر�صها على االلتزام بال�شروط واملوا�صفات التي تتبناها وزارة الرتبية والتعليم يف ت�صميم الكتب
املدر�سية و�إخراجها ،ومنها موا�صفات الر�سوم والأ�شكال التو�ضيحية (الغامن و�آخرون.)2005 ،
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وق��د �أظ��ه��رت نتائج درا���س��ة بايون�س (� )2012أن ال�صور والر�سوم والأ�شكال التو�ضيحية يف كتاب
الريا�ضيات املطور لل�صف الأول متو�سط باململكة العربية ال�سعودية ترتبط مبحتوى الدر�س ،وتت�سم
مكوناتها بالو�ضوح ؛ وكذلك �أو�ضحت نتائج درا���س��ة العقالء (� )2012أن ال�صور والر�سوم والأ�شكال
التو�ضيحية يف كتاب الريا�ضيات املطور لل�صف الرابع باململكة العربية ال�سعودية ترتبط مبحتوى الدر�س
وتت�سم بدقتها و�صحتها ومنا�سبتها للدر�س.
املعيار الرابع :مالءمة التقومي للدر�س:
يركز هذا املعيار على املهمة التقوميية ومدى ارتباطها ب�أفكار الدر�س ،وحمتواه ،وو�ضوح املطلوب
�أدا�ؤه يف املهمة التقوميية ،و�إمكانية تنفيذه من قبل املتعلم ،واجل��دول ( )13يو�ضح نتائج حتليل كتب
الريا�ضيات لهذا املعيار.
جدول ()13
املتو�سطات احل�سابية ملعيار مالءمة التقومي للدر�س

م

امل�ؤ�شرات

 16يرتبط التقومي ب�أفكار الدر�س
 17يرتبط التقومي مبحتوى الدر�س
 18يو�ضح التقومي املتطلبات املراد اجنازها
 19يت�سم التقومي بقابليته للتنفيذ
م = املتو�سط احل�سابي ،ت = الرتتيب

الأول االبتدائي
م
3.98
3.99
3.96
3.99

ت
2
1
3
1

الرابع
االبتدائي
ت
م
4
3.89
3
3.90
2
3.97
1
4.00

الأول متو�سط
م
3.99
3.89
4.00
3.99

ت
3
4
1
2

يت�ضح من اجلدول (� )13أن املتو�سطات احل�سابية مل�ؤ�شرات معيار مالءمة التقومي للدر�س انح�صرت
بني ( )3.99-3.96يف كتاب ال�صف الأول االبتدائي؛ بينما انح�صرت املتو�سطات احل�سابية يف كتاب ال�صف
الرابع بني ()4.00-3.89؛ �أما يف كتاب ال�صف الأول املتو�سط فقد تراوحت املتو�سط احل�سابية بني (-3.89
 .)4.00وب�شكل عام يت�ضح �أن الريا�ضيات املطورة يف املراحل الثالث قد حققت م�ؤ�شرات معيار مالءمة
التقومي للدر�س بدرجة عالية.
ويعزى حتقق م�ؤ�شرات معيار مالءمة التقومي للدر�س بدرجة عالية �إىل تركيز ال�سل�سلة الأ�صل
على معايري التقومي وتقديرهم لدرجة �أهميتها للطلبة من ناحية ارتباط مهام التقومي ب�أهداف التعلم
واملحتوى املعريف املرتبطة به ،وو�ضوح متطلبات املهمة التقوميية وتعليماتها و�إمكانية تطبيقها.
وت�شرتك هذه النتيجة مع نتائج درا�سة بايون�س ( )2012يف �أن التقومي يف كتاب الريا�ضيات املطور
لل�صف الأول متو�سط باململكة العربية ال�سعودية يرتبط ب�أفكار الدر�س وحمتواه ،وكذلك درا�سة العقالء
( )2012يف �أن �أ�ساليب التقومي يف كتاب الريا�ضيات املطور لل�صف الرابع باململكة العربية ال�سعودية
ت�ساعد يف حتقيق �أهداف الدر�س.
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املعيار اخلام�س :مالءمة انقرائية الكتاب ولغته:
يركز هذا املعيار على مدى قابلية ن�صو�ص الكتاب للقراءة والفهم من قبل الطالب يف الفئة العمرية
امل�ستهدفة ،مع الرتكيز على بنية الن�ص و�أ�سلوب عر�ضه ولي�س �إىل طبيعته كن�ص علمي لأن الهدف لي�س
تغيري الن�صو�ص العلمية الواردة يف الكتب ،بل الهدف هو �صياغتها ب�شكل منا�سب ليتمكن الطالب من
فهمها ،مع الت�أكد من خلو الن�صو�ص من الأخطاء اللغوية ،والإمالئية واملطبعية ،وت�سل�سل �أفكار الن�ص
وترابطها ،و�إتباع الكتاب �أ�سلوباً موحداً يف ذكر الأرقام وامل�صطلحات والرموز ووحدات القيا�س الواردة
فيهن واجلدول ( )14يو�ضح نتائج حتليل كتب الريا�ضيات لهذا املعيار.
جدول ()14
املتو�سطات احل�سابية ملعيار مالءمة انقرائية الكتاب ولغته
م

امل�ؤ�شرات

 20تخلو لغة الكتاب من الأخطاء اللغوية
 21تخلو لغة الكتاب من الأخطاء املطبعية

الأول االبتدائي
ت
م
2
3.92
1
4.00

الرابع االبتدائي
ت
م
1
4.00
2
3.99

الأول متو�سط
ت
م
1
4.00
1
4.00

يحوي الكتاب جمال وم�صطلحات ومفاهيم م�ألوفة
22
ووا�ضحة الداللة

3.79

3

3.93

4

4.00

1

 23تت�سم لغة الكتاب بت�سل�سل الأفكار وترابطها

4.00

1

3.97

3

4.00

1

ت�ستخدم لغة الكتاب عبارات ربط منا�سبة لالنتقال
24
بني الأفكار �أو داخل الفكرة الواحدة

4.00

1

3.83

5

4.00

1

يتبع الكتاب �أ�سلوب موحد يف ذكر الأرقام وامل�صطلحات
25
والرموز ووحدات القيا�س الواردة فيه

4.00

1

3.93

4

4.00

1

م = املتو�سط احل�سابي ،ت = الرتتيب

يت�ضح من اجلدول (� )14أن املتو�سطات احل�سابية مل�ؤ�شرات معيار مالءمة انقرائية الكتاب ولغته
انح�صرت بني ( )4.00-3.79يف كتاب ال�صف الأول االبتدائي؛ بينما انح�صرت املتو�سطات احل�سابية يف
كتاب ال�صف الرابع بني ()4.00-3.83؛ �أما يف كتاب ال�صف الأول املتو�سط فقد جاءت كل امل�ؤ�شرات لتحقق
�أعلى متو�سط ح�سابي ( .)4.00وب�شكل عام يت�ضح �أن كتب الريا�ضيات املطورة يف املراحل الثالث قد
حققت م�ؤ�شرات معيار مالءمة انقرائية الكتاب ولغته بدرجة عالية.
وعلى الرغم من حتقق م�ؤ�شرات هذا املعيار� ،إال �أن نتائج التحليل �أظهرت �أن امل�ؤ�شر «يحوي الكتاب
جمال وم�صطلحات ومفاهيم م�ألوفة ووا�ضحة الداللة»  ،حاز على املتو�سط احل�سابي الأقل مقارنة بغريه
من امل�ؤ�شرات يف كتاب ال�صف الأول االبتدائي� ،إذ �أن هناك بع�ض العبارات التي �أوردت يف كتاب الطالب يف
العديد من الدرو�س ،مثل :احل�س العددي ,التفكري املنطقي ,التفكري الناقد ,التفكري الريا�ضي ،وغريها
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التي ال يعرف الطالب لها معنى ومل ي��رد لها تف�سري خمت�صر يف كتاب الطالب يحقق الهدف منها،
وي�شيع معنى الثقافة الريا�ضية ويحققه.
وتعزى نتيجة هذا املعيار �إىل اهتمام القائمني على مواءمة الكتب ملعايري االنقرائية وتقديرهم
لدرجة �أهميتها للطلبة ،ومدى مالءمتها مل�ستواهم ،واختيارهم للمادة العلمية امل�ضمنة من ن�صو�ص
ومواد قرائية مبا يتالءم وم�ستوى فهم الطلبة وبيئتهم� ،إ�ضافة �إىل تدعيم كتب الريا�ضيات ب�إ�سرتاتيجيات
معاجلة املعلومات وتنظيمها ،ومراعاتهم للعوامل امل�ؤثرة على االنقرائية �سوا ًء تلك املتعلقة باملحتوى
من حيث و�ضوح املحتوى ،وطريقة تنظيمه ،ومدى �ألفة املفردات و�شيوع ا�ستخدامها و�سهولتها لدى
التالميذ ،وع��دد الفقرات وم��ا حتويه من كم الأف��ك��ار وغ�يره��ا� ،أو تلك التي تت�صل بعوامل الطباعة
والإخراج وو�ضوح املادة املطبوعة و�شكلها وعر�ض الأ�سطر والعناوين البارزة وغريها من عوامل� .إ�ضافة
�إىل ذلك حر�ص ال��وزارة على ا�ستطالع ال��ر�أي واملراجعة الدائمة عن طريق �أخذ التغذية الراجعة من
معلمي ومعلمات الريا�ضيات يف املدار�س ومن الطلبة و�أولياء الأم��ور حول معايري تلك الكتب ومنها
معيار االنقرائية (اللجنة العلمية للريا�ضيات والعلوم.)2011 ،
وقد �أو�ضح تقرير مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج (� )2012أن لغة كتب الريا�ضيات املطورة
باململكة العربية ال�سعودية كانت منا�سبة للم�ستوى التعليمي للطالب .وكذلك �أكدت نتائج درا�سة بايون�س
( )2012يف �أن كتاب الريا�ضيات املطور لل�صف الأول متو�سط باململكة العربية ال�سعودية يحوي جم ً
ال
وم�صطلحات ومفاهيم م�ألوفة ووا�ضحة الداللة وتخلو لغة الكتاب من الأخطاء اللغوية واملطبعية.
و�أو�ضحت نتائج درا�سة العقالء (� )2012أن كتاب الريا�ضيات املطور لل�صف الرابع باململكة العربية
ال�سعودية تخلو لغته من الأخطاء اللغوية واملطبعية والنحوية والإمالئية .وكانت �أهم النتائج يف درا�سة
القثامي ( )2012التي ا�ستخدمت اختبارات التتمة �أن م�ستوى انقرائية كتاب الريا�ضيات لل�صف االول
متو�سط املطور باململكة العربية ال�سعودية كانت ( ،)٪٥٨م�شرية �إىل �أن هذه الن�سبة تقع يف امل�ستوى
التعليمي املقبول.
املعيار ال�ساد�س :مالءمة الأن�شطة والتدريبات للدر�س:
يركز هذا املعيار على عالقة الأن�شطة التعليمية والتدريبات ب�أفكار الدر�س ،وعدم اقت�صارها على
اجلانب النظري ومراعاتها للجوانب التطبيقية العملية ،وقابليتها للتطبيق من قبل الفئة العمرية
امل�ستهدفة والفروق الفردية بينهم ،واجلدول ( )15يو�ضح نتائج حتليل كتب الريا�ضيات لهذا املعيار.
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جدول ()15
املتو�سطات احل�سابية ملعيار مالءمة الأن�شطة والتدريبات للدر�س
م

امل�ؤ�شرات

 26تن�سجم الأن�شطة والتدريبات مع �أفكار الدر�س

الأول االبتدائي الرابع االبتدائي
ت
م
ت
م
1
3.92
2
3.97

الأول متو�سط
ت
م
2
3.93

تراعي الأن�شطة والتدريبات اجل��وان��ب التطبيقية
27
العملية

4.00

1

3.89

2

3.93

2

 28تت�سم الأن�شطة والتدريبات بقابليتها للتنفيذ

4.00

1

3.92

1

4.00

1

تراعي الأن�شطة والتدريبات الفروق الفردية بني
29
الطالب

4.00

1

3.84

3

3.74

3

م = املتو�سط احل�سابي ،ت = الرتتيب

يت�ضح من اجل��دول (� )15أن املتو�سطات احل�سابية مل�ؤ�شرات معيار مالءمة الأن�شطة والتدريبات
انح�صرت بني ( )4.00-3.97يف كتاب ال�صف الأول االبتدائي؛ بينما انح�صرت املتو�سطات احل�سابية يف
كتاب ال�صف الرابع بني ()3.92-3.84؛ �أما يف كتاب ال�صف الأول املتو�سط فقد تراوحت املتو�سط احل�سابية
بني ( .)4.00-3.74وب�شكل عام يت�ضح �أن كتب الريا�ضيات املطورة يف املراحل الثالث قد حققت م�ؤ�شرات
معيار مالءمة الأن�شطة والتدريبات بدرجة عالية.
وتعزى هذه النتيجة �إىل تركيز ال�سل�سلة الأ�صل على معايري التقومي ،كذلك اهتمام القائمني على
مواءمة الكتب ب�ضرورة ان�سجام الأن�شطة والتدريبات املطروحة يف كتاب الطالب وكتاب التمارين مع
�أفكار الدرو�س مظهرة تنوعاً وتنا�سباً مع قدرات الطالب وحاجاتهم �أفراد وجماعات �أخذ ًة يف احل�سبان
التدرج يف تعليم املو�ضوعات اجلديدة مبتدئة من الفهم الأويل �إىل تعميق الفهم ،ثم �إىل التطبيق
وتر�سيخ املفاهيم والتعميمات؛ مما ي�ضفي على �أداء املعلم حيوية ويزيد من فر�ص جناحه يف التعامل مع
املحتوى من جهة ومع الطالب من جهة �أخرى .وقد �أكدت نتائج العقالء (� )2012أن �أن�شطة وتدريبات
كتاب الريا�ضيات املطور لل�صف الرابع باململكة العربية ال�سعودية تن�سجم مع �أفكار�/أهداف الدر�س و�أنها
تراعي الفروق الفردية.
املقارنة بني معايري حمور �أ�سلوب التناول والعر�ض:
ولإج���راء مقارنة ب�ين معايري حم��ور �أ�سلوب التناول والعر�ض ال�ستة ،مت ا�ستخراج املتو�سطات
احل�سابية والرتتيب كما وردت يف اجلدول (.)16
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جدول ()16
املتو�سطات احل�سابية ملعايري حمور �أ�سلوب التناول والعر�ض
م

املعايري

 1مالءمة الأفكار للدرو�س
 2مالءمة املحتوى للدر�س
 3مالءمة ال�صور والر�سوم التو�ضيحية للدر�س
 4مالءمة مهام التقومي للدر�س
 5مالءمة انقرائية الكتاب ولغته
 6مالءمة الأن�شطة والتدريبات للدر�س
م = املتو�سط احل�سابي ،ت = الرتتيب

الأول االبتدائي الرابع االبتدائي
ت
م
ت
م
3
3.91
1
4.00
1
3.96
4
3.97
2
3.94
3
3.98
2
3.94
5
3.95
4
3.89
2
3.99
4
3.89
2
3.99

الأول متو�سط
ت
م
6
3.87
4
3.93
2
3.98
1
4.00
5
3.90
3
3.97

يت�ضح من اجلدول (� )16أن املتو�سطات احل�سابية ملعايري حمور �أ�سلوب التناول والعر�ض انح�صرت
بني ( )4.00–3.95يف كتاب ال�صف الأول االبتدائي؛ بينما انح�صرت املتو�سطات احل�سابية يف كتاب ال�صف
الرابع بني ()3.96-3.89؛ �أما يف كتاب ال�صف الأول املتو�سط فقد تراوحت املتو�سط احل�سابية بني (
 .)4.00-3.87وب�شكل عام يت�ضح �أن كتب الريا�ضيات املطورة يف املراحل الثالث قد حققت معايري حمور
�أ�سلوب التناول والعر�ض بدرجة عالية.
ثانياً :نتائج ومناق�شة ال�س�ؤال الثاين:

ين�ص ال�س�ؤال الثاين على :ما مدى متثيل حمتوى كتب الريا�ضيات لثقافة املجتمع ال�سعودي يف
�ضوء حتليل حمتواها؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،قام الفريق البحثي بتحليل كتب الريا�ضيات بهدف
التعرف على مدى متثيل حمتوى كتب الريا�ضيات لل�صفوف الأول والرابع االبتدائي والأول املتو�سط
لثقافة املجتمع ال�سعودي يف طبعتها املعدلة 1433-1432ه��ـ ،وذلك من خالل �أربعة معايري فرعية لهذا
املحور.
املعيار الأول :تعزيز الهوية الإ�سالمية:
يركز هذا املعيار على مدى مراعاة حمتوى كتاب الريا�ضيات بجميع مكوناته (الن�صو�ص والأن�شطة
والأ�شكال والتقومي وغ�يره��ا) خل�صو�صية اململكة العربية ال�سعودية مببادئها الإ�سالمية وثقافتها
و�أنظمتها ،وم��دى م�ساهمة املحتوى يف تعزيز القيم الإ�سالمية ،وتدعيمه بدالئل علمية من القر�آن
الكرمي وال�سنة النبوية ،وذكره لإ�سهامات العلماء امل�سلمني يف االكت�شافات العلمية وتقدم العلم ،وتنميته
لل�سلوكيات وال�ضوابط الأخالقية احلميدة ،واجلدول ( )17يو�ضح نتائج حتليل كتب الريا�ضيات لهذا
املعيار.
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جدول ()17
املتو�سطات احل�سابية ملعيار تعزيز الهوية الإ�سالمية
م

امل�ؤ�شرات

1

ي�ساهم املحتوى يف تعزيز القيم الإ�سالمية

الأول االبتدائي الرابع االبتدائي
ت
م
ت
م
2
1.05
-

الأول متو�سط
ت
م
2
1.20

2

يت�ضمن املحتوى دالئل علمية من القر�آن الكرمي
وال�سنة النبوية

-

-

0.07

3

0.64

4

3

يربز املحتوى دور العلماء امل�سلمني يف االكت�شافات
العلمية وتقدم العلم

-

-

-

-

1.16

3

4

ينمي املحتوى ال�سلوكيات وال�ضوابط الأخالقية
احلميدة لدى الطالب

1.50

1.76

1

2.01

1

م = املتو�سط احل�سابي ،ت = الرتتيب

يت�ضح من اجلدول (� )17أن املتو�سط احل�سابي للم�ؤ�شر الرابع يف معيار تعزيز الهوية الإ�سالمية كان
( )1.50يف كتاب ال�صف الأول االبتدائي يف حني �أن امل�ؤ�شرات الثالثة الأوىل مل تنطبق؛ بينما انح�صرت
املتو�سطات احل�سابية يف كتاب ال�صف الرابع بني (� )1.76-0.07أما يف كتاب ال�صف الأول املتو�سط فقد
تراوحت املتو�سط احل�سابية بني ( .)2.01-0.64وب�شكل عام يت�ضح �أن كتب الريا�ضيات املطورة يف املراحل
الثالث قد حققت م�ؤ�شرات معيار تعزيز الهوية الإ�سالمية بدرجة منخف�ضة.
وقد يعزى انخفا�ض هذه النتائج بالن�سبة لل�صف الأول االبتدائي �إىل الطبيعة العمرية للمرحلة،
وتركيز املحتوى فيها على ال�صورة والر�سوم والأ�شكال �أكرث من املحتوى املعريف املكتوب .ويف كتابي ال�صف
الرابع والأول متو�سط ،يالحظ عدم حتقق م�ؤ�شر «يت�ضمن املحتوى دالئل علمية من القر�آن الكرمي
وال�سنة النبوية» بالرغم من وجود العديد من الفر�ص لتعزيزها يف حمتوى الكتابني .ففي كتاب ال�صف
الرابع ميكن الإ�شارة لبع�ض الأح��داث �أو املنا�سبات التي ا�ستخدم فيها الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
التقدير والتقريب ،وكذلك تقدمي الآية الكرمية« :مثل الذين ينفقون �أموالهم يف �سبيل اهلل كمثل
حبة �أنبتت �سبع �سنابل يف كل �سنبلة مئة حبة» (�سورة البقرة) ك�أحد التدريبات �أو التمارين ،حيث ُيطلب
من الطالب �إيجاد العدد الإجمايل للحبات الناجتة من زراعة حبة واحدة ،ثم من زراعة حبتني وهكذا
�أو احل�سنات امل�ضاعفة التي يح�صل عليها امل�سلم �إذا ت�صدق يف �سبيل اهلل.
كما ميكن �أن يعزى �سبب انخفا�ض م�ستويات حتقق القيم يف بع�ض حمتوى كتب الريا�ضيات �إىل
طبيعة حمتوى بع�ض وحدات الريا�ضيات العلمية ،و�أن مادة الريا�ضيات ذات خ�صو�صية ،وبالتايل اليتوقع
�أن يغطى كل معيار يف الريا�ضيات كما لو كان يف تخ�ص�صات �أخرى .وقد �أظهرت نتائج درا�سة العقالء
(� )2012أن حمتوى كتاب الريا�ضيات املطور لل�صف الرابع االبتدائي احلايل باململكة العربية ال�سعودية
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يعزز القيم الإ�سالمية والوطنية املرتبطة باملجتمع ال�سعودي بدرجة متو�سطة .وقد يرجع االختالف
بني نتيجة الدرا�ستني �أن درا�سة العقالء ( )2012مل تف�صل بني القيم الوطنية واال�سالمية.
املعيار الثاين :تعزيز قيم املجتمع ال�سعودي:
يركز ه��ذا املعيار على م��دى م��راع��اة حمتوى كتاب الريا�ضيات بجميع مكوناته لقيم املجتمع
ال�سعودي وخ�صو�صياته وموروثاته ،ومدى ت�شجيعه للطالب بخدمة املجتمع ،وتعزيزه للثقافة املهنية
يف املجتمع ال�سعودي ،ا�شتماله على �أمثلة ومناذج ملقدرات الوطن ،واجلدول ( )18يو�ضح نتائج حتليل
كتب الريا�ضيات لهذا املعيار.
جدول ()18
املتو�سطات احل�سابية ملعيار تعزيز قيم املجتمع ال�سعودي

م

امل�ؤ�شرات

5

الأول االبتدائي الرابع االبتدائي
ت
م
ت
م

الأول متو�سط
ت
م

ي�����ش��ج��ع امل��ح��ت��وى م�����ش��ارك��ة ال���ط�ل�اب مب���ج���االت خ��دم��ة
املجتمع مثل :احلمالت التطوعية ،ع�ضوية اجلمعيات
اخلريية ،الك�شافة.

-

-

1.28

4

1.09

4

6

يراعي املحتوى خ�صو�صيات املجتمع ال�سعودي وعاداته
وتقاليده مثل :الزي ,احلجاب ,وامل�صطلحات.

2.25

1

2.93

1

2.50

1

7

يعزز املحتوى ثقافة الأعمال املهنية مثل :التجارة� ،سوق
املال ،املهارات احلرفية واملهنية.

1.25

2

2.06

2

1.87

2

-

-

1.52

3

1.16

3

يعزز املحتوى االنتماء الوطني من خالل ا�شتماله على
8
�أمثلة ومناذج ملقدرات الوطن.
م = املتو�سط احل�سابي ،ت = الرتتيب

يت�ضح من اجل��دول (� )18أن املتو�سطات احل�سابية مل�ؤ�شرات معيار تعزيز قيم املجتمع ال�سعودي
انح�صرت بني ( )2.25-1.25يف كتاب ال�صف الأول االبتدائي؛ بينما انح�صرت املتو�سطات احل�سابية
يف كتاب ال�صف الرابع بني ()2.93-1.28؛ �أما يف كتاب ال�صف الأول املتو�سط فقد تراوحت املتو�سطات
احل�سابية بني ( .)2.50-1.09وب�شكل عام يت�ضح �أن كتب الريا�ضيات املطورة يف املراحل الثالث قد حققت
م�ؤ�شرات تعزيز قيم املجتمع ال�سعودي بدرجة منخف�ضة.
بالرغم من حتقق م�ؤ�شرات هذا املعيار بدرجة منخف�ضة �إال �أن هناك م�ؤ�شرين يف كتاب ال�صف الأول
االبتدائي مل ينطبقا ،ورمبا تعود تلك النتيجة �إىل طبيعة املرحلة العمرية يف ال�صف الأول االبتدائي،
وتركيز املحتوى على القراءة الب�صرية �أكرث من املحتوى املعريف املكتوب .كما قد تعزى هذه النتيجة
�إىل �أن مو�ضوع القيم يف الأ�سا�س مل يحظ بالعناية الكافية يف ال�سل�سلة الأ�صل ،فجاءت الن�سخ املرتجمة
انعكا�سا ملا يف ال�سل�سلة الأ�صل ب�شكل عام.
ً
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وبالنظر �إىل بع�ض امل�ؤ�شرات ،يالحظ �أن هناك تدين يف حتقق امل�ؤ�شر «ي�شجع املحتوى م�شاركة
الطالب مبجاالت خدمة املجتمع مثل :احلمالت التطوعية ،ع�ضوية اجلمعيات اخلريية ،الك�شافة»
يف كتابي ال�صف الرابع والأول املتو�سط بالرغم من ووجود العديد من الفر�ص لتعزيزها يف حمتوى
الكتابني .فيمكن تقدمي �أمثلة �أو متارين حول عدد املتربعني بالدم �أو احلمالت التطوعية� ،أو ع�ضوية
اجلمعيات اخلريية ،الك�شافة يف �إح��دى ال�سنوات �أو يف فرتة زمنية معينة .وكذلك يالحظ �أن هناك
تدين يف حتقق امل�ؤ�شر «يعزز املحتوى االنتماء الوطني من خالل ا�شتماله على �أمثلة ومن��اذج ملقدرات
الوطن» يف كتابي ال�صف الرابع والأول املتو�سط بالرغم من وج��ود العديد من الفر�ص لتعزيزها يف
حمتوى الكتابني .فيمكن الإ���ش��ارة يف الأمثلة والتدريبات حول بع�ض منجزات وث��روات الوطن مثل:
بع�ض ال�صادرات ال�سعودية لأحد املنتجات �أوعدد امللتحقني ب�إحدى اجلامعات �أو الرعاية ال�صحية يف �أحد
امل�ست�شفيات.
فمن الأهمية مبكان �أن يحتوي املنهج من القيم واملفاهيم ما يجعل الطالب يعرفون مالهم وما
عليهم يف جمتمعهم حتى يتمكنوا من االندماج فيه ،وحتى ال ي�صدموا مع ما ي�ؤمن به �أفراد جمتمعهم
من قيم وما ميار�سونه من عادات وتقاليد و�أعراف (جان.)2010 ،
املعيار الثالث :االت�ساق مع الت�شريعات والنظم املحلية:
يركز هذا املعيار على مدى مراعاة حمتوى كتاب الريا�ضيات بجميع مكوناته للت�شريعات والنظم
من خالل تعزيز املحتوى ال�ستثمار منجزات وث��روات الوطن واحلفاظ عليها ،وتعزيزه ملبادئ النظام
واحرتام الأنظمة الر�سمية يف املجتمع ال�سعودي ،واجلدول ( )19يو�ضح نتائج حتليل كتب الريا�ضيات
لهذا املعيار.
جدول ()19
املتو�سطات احل�سابية ملعيار االت�ساق مع الت�شريعات والنظم املحلية

م
9

امل�ؤ�شرات
يعزز املحتوى ا�ستثمار منجزات وثروات الوطن
واحلفاظ عليها

يعزز املحتوى احرتام الأنظمة الر�سمية يف املجتمع
10
ال�سعودي
ي�ساهم املحتوى يف التعرف على الت�شريعات والنظم
11
املحلية
م = املتو�سط احل�سابي ،ت = الرتتيب
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الأول االبتدائي الرابع االبتدائي

الأول متو�سط

م

ت

م

ت

م

ت

-

-

1.24

2

1.05

1

-

-

2.39

1

1.00

2

-

-

0.75

3

1.00

2

يت�ضح من اجلدول (� )19أن املتو�سطات احل�سابية مل�ؤ�شرات معيار االت�ساق مع الت�شريعات والنظم
املحلية انح�صرت املتو�سطات احل�سابية يف كتاب ال�صف الرابع بني ( )2.39-0.75؛ �أما يف كتاب ال�صف الأول
املتو�سط فقد تراوحت املتو�سطات احل�سابية بني ( .)1.05-1.00وب�شكل عام يت�ضح �أن كتب الريا�ضيات
املطورة يف املراحل الثالث قد حققت م�ؤ�شرات معيار االت�ساق مع الت�شريعات والنظم املحلية بدرجة
منخف�ضة.
وقد يعزى انخفا�ض حتقق م�ؤ�شرات هذا املعيار �إىل طبيعة مادة الريا�ضيات ،كما ميكن تعليل عدم
انطباقه يف كتاب ال�صف الأول االبتدائي بطبيعة املرحلة العمرية للطالب .فمن ال�شواهد التي من
خاللها يتم تعزيز وتدعيم املحتوى الح�ترام الأنظمة الر�سمية يف املجتمع ال�سعودي يف كتاب ال�صف
الرابع الدر�س ( )3من الف�صل ( )3ن�شاط «ا�ستعد» ،حيث كان يف�ضل الإ�شارة �إىل �أن عبداهلل ووالده قد
ح�صال على �إذن لزيارة املحمية ،لأن املحميات ب�شكل عام ممنوع زيارتها والتنزه فيها .والإ�شارة �إىل الإذن
يجعل املحتوى يدعم ويعزز احرتام الأنظمة الر�سمية يف املجتمع ال�سعودي.
ومبقارنة نتائج هذا املعيار مع نتائج درا�سة احلربي ( )2008تبني �أنهما تو�صلتا �إىل تدين حتقق
م�ؤ�شرات احرتام الأنظمة والقوانني ،وا�ستثمار منجزات الوطن ،واملحافظة على م�صادر الطاقة كرثوة
من ثروات الوطن وممتلكاته يف كتاب الريا�ضيات لل�صف الرابع االبتدائي باململكة العربية ال�سعودية،
حيث جاءت يف املراتب الأخ�يرة ،وهذا يعني �أن كتب الريا�ضيات حتتاج �إىل املزيد من التمثيل لطبيعة
املجتمع ال�سعودي والتعبري عن هويته.
املعيار الرابع :االرتباط بالبيئة اجلغرافية ال�سعودية:
ويركز هذا املعيار على مدى مراعاة حمتوى كتاب الريا�ضيات بجميع �أوعيته للبيئات املحلية مبا
حتويها من هيئات وطنية ،ومدى تقدميه لأدلة و�شواهد و�إح�صائيات ترتبط بالبيئة ال�سعودية ،واجلدول
( )20يو�ضح نتائج حتليل كتب الريا�ضيات لهذا املعيار.
جدول ()20
املتو�سطات احل�سابية ملعيار االرتباط بالبيئة اجلغرافية ال�سعودية
م

امل�ؤ�شرات

 12يراعي املحتوى البيئات املحلية املختلفة
يراعي املحتوى البيئة ال�سعودية يف تقدمي الأمثلة
13
وال�شواهد والإح�صائيات

الأول االبتدائي الرابع االبتدائي

الأول متو�سط

م
-

ت
-

م
2.96

ت
1

م
1.24

ت
2

1.09

1

2.93

2

1.59

1

م = املتو�سط احل�سابي ،ت = الرتتيب

59

يت�ضح من اجل��دول (� ،)20أن املتو�سطات احل�سابية مل�ؤ�شرات معيار االرتباط بالبيئة اجلغرافية
ال�سعودية كان ( )1.09يف كتاب ال�صف الأول االبتدائي؛ بينما انح�صرت املتو�سطات احل�سابية يف كتاب
ال�صف الرابع بني ()2.96-2.93؛ �أما يف كتاب ال�صف الأول املتو�سط فقد تراوحت املتو�سطات احل�سابية
بني ( .)1.59-1.24وب�شكل عام يت�ضح �أن كتب الريا�ضيات املطورة يف املراحل الثالث قد حققت م�ؤ�شرات
معيار االرتباط بالبيئة اجلغرافية ال�سعودية بدرجة منخف�ضة.
وعلى الرغم من حتقق م�ؤ�شرات هذا املعيار بدرجة منخف�ضة� ،إال �أن نتائج التحليل �أظهرت �أن
امل�ؤ�شر «يراعي املحتوى البيئات املحلية املختلفة» ال ينطبق يف كتاب ال�صف الأول االبتدائي ،ورمبا
يعود هذا �إىل طبيعة املرحلة العمرية يف ال�صف الأول االبتدائي ،وتركيز املحتوى على ال�صور والر�سوم
والأ�شكال الريا�ضية �أكرث من املحتوى املعريف املكتوب.
كما ك�شفت النتائج عن م�ستوى حتقق بدرجة مرتفعة يف كتاب ال�صف الرابع ،وبدرجة منخف�ضة يف
كتاب ال�صف الأول متو�سط .ومن ال�شواهد التي ميكن من خاللها مراعاة املحتوى للبيئة ال�سعودية يف
كتاب ال�صف الأول متو�سط ،تناول رايل حائل وال�سياحة يف مدن �سعودية ،كالطائف و�أبها ،بد ًال من رايل
الإم��ارات وال�سياحة يف مدينة باري�س .كما �أنه من املمكن ذكر الغزال العربي واملها والو�ضيحي ك�أمثلة
بد ًال من حيوان املدرع والكواال ،وكذلك تناول �أ�شجار النخيل وال�سدر بد ًال من نبات اخليزران وهو غري
متوفر يف البيئة ال�سعودية .فينبغي للمنهج املدر�سي �أن يعرف الطالب ببلدهم والظروف الطبيعية التي
يتكون منها وطنهم من ت�ضاري�س ومناخ وموقع ،وتعريفهم مبا فيه من ثروات طبيعية ،مما ي�ؤدي �إىل
افتخارهم بوطنهم والتفاين يف �سبيل رفعته ورقيه (جان.)2003 ،
املقارنة بني معايري حمور منا�سبة املواءمة لثقافة املجتمع ال�سعودي:
ولإج����راء مقارنة ب�ين معايري حم��ور منا�سبة امل��واءم��ة لثقافة املجتمع ال�سعودي ،مت ا�ستخراج
املتو�سطات احل�سابية والرتتيب ،كما يف اجلدول (.)21
جدول ()21
املتو�سطات احل�سابية ملعايري حمور منا�سبة املواءمة لثقافة املجتمع ال�سعودي
م

املعايري

 1تعزيز الهوية الإ�سالمية
 2تعزيز قيم املجتمع ال�سعودي
 3االت�ساق مع الت�شريعات والنظم املحلية
 4االرتباط مع البيئة اجلغرافية
م = املتو�سط احل�سابي ،ت = الرتتيب
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الأول االبتدائي الرابع االبتدائي
ت
م
ت
م
4
1.3
2
1.50
2
1.95
1
1.75
3
1.46
1
2.95
3
1.09

الأول متو�سط
ت
م
2
1.5
1
1.66
4
1.2
3
1.42

يت�ضح من اجلدول (� )21أن املتو�سطات احل�سابية ملعايري حمور منا�سبة املواءمة لثقافة املجتمع
ال�سعودي انح�صرت بني ( )1.75-1.09يف كتاب ال�صف الأول االبتدائي؛ بينما انح�صرت املتو�سطات
احل�سابية يف كتاب ال�صف الرابع بني ()2.95-1.30؛ �أما يف كتاب ال�صف الأول املتو�سط فقد تراوحت
املتو�سطات احل�سابية بني ( .)1.66-1.20وب�شكل عام يت�ضح �أن كتب الريا�ضيات املطورة يف املراحل الثالث
قد حققت معايري حمور منا�سبة املواءمة لثقافة املجتمع ال�سعودي بدرجة منخف�ضة ،حيث �أكدت درا�سة
كل من املركز العربي للبحوث الرتبوية لدول اخلليج العربي ( ،)2000واخلرايف ( ،)2000وال�سر (،)2008
واحلربي ( ،)2008وبايون�س ( )2012على �أهمية ت�ضمني كتب الريا�ضيات �أ�س�س ثقافة املجتمع ال�سعودي.
ثالثاً :نتائج ومناق�شة ال�س�ؤال الثالث

ين�ص ال�س�ؤال الثالث على :ما مدى متثيل حمتوى كتب الريا�ضيات لبيئة املتعلمني يف �ضوء حتليل
حمتواها؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،قام الفريق البحثي بتحليل كتب الريا�ضيات بهدف التعرف على
م��دى متثيل حمتوى كتب الريا�ضيات لبيئة املتعلمني يف حمتوى كتب الريا�ضيات لل�صفوف الأول
والرابع االبتدائي والأول املتو�سط يف طبعتها املعدلة 1433-1432هـ ،وذلك من خالل معيارين فرعيني.
املعيار الأول :مالءمة املحتوى خلربات الطالب:
وي��رك��ز ه��ذا امل��ع��ي��ار على م��دى م��راع��اة حم��ت��وى ك��ت��اب الريا�ضيات بجميع مكوناته (الن�صو�ص
والأن�شطة والأ�شكال والتقومي وغريها) خل�برات الطالب وقدراتهم من خالل ت�شجيعه ملهام تقنية،
وتفعيل الروابط واملواقع الإلكرتونية التي حتفز الطالب على البحث واال�ستك�شاف يف م��ادة التعلم،
وربطه للمحتوى النظري العلمي بالبيئة الواقعية للطالب وقدراتهم وا�ستعداداتهم ،ومراعاته للتكامل
والربط بني خربات الطالب القبلية وامل�ستقبلية ،واجلدول ( )22يو�ضح نتائج حتليل كتب الريا�ضيات
لهذا املعيار.
جدول ()22
املتو�سطات احل�سابية ملعيار مالءمة املحتوى خلربات الطالب

م
1
2

امل�ؤ�شرات
ي�شجع املحتوى مهام تقن ّية من بيئة الطالب مثل:
ا�ستخدام برامج املحاكاة ،الأف�ل�ام التعليمية ،برامج
احلا�سب الآيل.
يربط املحتوى املتطلبات ال�لازم��ة لتنفيذ الأن�شطة
وال��ت��دري��ب��ات ب��ب��ي��ئ��ة ال���ط�ل�اب م��ث��ل :الأدوات وامل����واد
والأجهزة والنماذج والعينات.

الأول االبتدائي الرابع االبتدائي
م

ت

م

ت

الأول متو�سط
م

ت

-

-

2.98

1

1.46

6

3.00

1

2.98

1

2.98

2
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م

امل�ؤ�شرات

الأول االبتدائي الرابع االبتدائي
م
3.00

ت
1

م
2.94

ت
4

م
2.95

ت
3

1

2.95

2

3.00

1

2.38

5

2.24

5

2.92
2.98

3
1

2.95
2.93

3
4

3

ترتبط الر�سوم وال�صور والأدوات ببيئة الطالب.

4

يراعي املحتوى املهارات ال�سابقة للطالب مثل املهارات
الكتابية وقراءة اجلداول والر�سوم البيانية.

3.00

5

ي��رب��ط امل��ح��ت��وى خ��ب�رات ال���ط�ل�اب ال�����س��اب��ق��ة ب��ال��ع��ل��وم
الأخرى.

3.00

1

3.00
3.00

1
1

 6ترتبط الأن�شطة والتدريبات ببيئة الطالب.
 7ينا�سب التقومي بيئة الطالب.
م = املتو�سط احل�سابي ،ت = الرتتيب

الأول متو�سط

يت�ضح من اجلدول (� )22أن املتو�سطات احل�سابية مل�ؤ�شرات معيار مالءمة املحتوى خلربات الطالب
كان ( )3.00يف كتاب ال�صف الأول االبتدائي؛ بينما انح�صرت املتو�سطات احل�سابية يف كتاب ال�صف الرابع
بني ()2.98-2.38؛ �أما يف كتاب ال�صف الأول املتو�سط فقد تراوحت املتو�سطات احل�سابية بني (-1.46
 .)3.00وب�شكل عام يت�ضح �أن كتب الريا�ضيات املطورة يف املراحل الثالث قد حققت م�ؤ�شرات معيار
مالءمة املحتوى خلربات الطالب بدرجة عالية.
وعلى الرغم من حتقق م�ؤ�شرات هذا املعيار بدرجة عالية� ،إال �أن نتائج التحليل �أظهرت �أن امل�ؤ�شر
«ي�شجع املحتوى مهام تقن ّية من بيئة الطالب مثل :ا�ستخدام برامج املحاكاة ،الأفالم التعليمية ،برامج
احلا�سب الآيل» مل ينطبق امل�ؤ�شر يف كتاب ال�صف الأول االبتدائي ،وذلك خل�صو�صية املرحلة العمرية
للطالب .بينما كان هذا امل�ؤ�شر مرتفعاً يف ال�صف الرابع ،وقد تعود هذه النتيجة �إىل ت�ضمني الكتاب
لبع�ض عناوين املوقع الإلكرتونية على �شبكة االنرتنت ،وقد تعود �أ�سباب تدين هذا امل�ؤ�شر يف ال�صف
الأول متو�سط �إىل �أن هذه املهام التقنية تعد جزءاً من الن�شاط التعليمي ،والتي تعد در�ساً تو�سعياً يف
نهاية كل ف�صل .وهذا ما �أكدته درا�سة بايون�س ( )2012التي �أظهرت �أن كتاب الريا�ضيات املطور لل�صف
الأول متو�سط باململكة العربية ال�سعودية ي�شجع على ا�ستخدام معامل الريا�ضيات التي تن�ضوي على
مناذج وبرجميات وو�سائل تعليمية.
املعيار الثاين :مالءمة املحتوى للخ�صائ�ص العمرية للمرحلة:
يركز هذا املعيار على مدى مراعاة حمتوى كتاب الريا�ضيات بجميع مكوناته للخ�صائ�ص العمرية
للمرحلة ،من حيث عر�ض املحتوى ب�أ�سلوب وا�ضح و�سل�س ،ومراعاة املحتوى والأن�شطة والتدريبات
و�أ�ساليب التقومي حلاجات الطالب وخل�صائ�صهم العمرية ،واجل��دول ( )23يو�ضح نتائج حتليل كتب
الريا�ضيات لهذا املعيار.
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جدول ()23
املتو�سطات احل�سابية ملعيار مالءمة املحتوى للخ�صائ�ص العمرية للمرحلة
م

امل�ؤ�شرات

يعر�ض املحتوى امل�صطلحات اجلديدة ب�أ�سلوب وا�ضح
8
للمتعلمني.
 9يراعي املحتوى حاجات وميول الطالب.
 10تتنا�سب الأن�شطة مع اخل�صائ�ص العمرية للمتعلمني.
تتنا�سب الر�سوم و ال�صور والأ�شكال التو�ضيحية مع
11
اخل�صائ�ص العمرية للمتعلمني.
 12يتنا�سب التقومي مع اخل�صائ�ص العمرية للمتعلمني.
م = املتو�سط احل�سابي ،ت = الرتتيب

الأول االبتدائي الرابع االبتدائي
ت
م
ت
م

الأول متو�سط
ت
م

2.99

2

2.98

2

2.99

1

3.00
3.00

1
1

2.85
2.95

5
4

2.84
2.86

3
2

3.00

1

2.97

3

2.86

2

3.00

1

2.99

1

2.84

3

يت�ضح من اجل��دول (� )23أن املتو�سطات احل�سابية مل�ؤ�شرات معيار مالءمة املحتوى للخ�صائ�ص
العمرية للمرحلة انح�صرت ب�ين ( )3.00-2.99يف ك��ت��اب ال�صف الأول االب��ت��دائ��ي؛ بينما انح�صرت
املتو�سطات احل�سابية يف كتاب ال�صف الرابع بني ()2.99-2.85؛ �أما يف كتاب ال�صف الأول املتو�سط فقد
تراوحت املتو�سطات احل�سابية بني ( .)2.99-2.84وب�شكل عام يت�ضح �أن كتب الريا�ضيات املطورة يف
املراحل الثالث قد حققت م�ؤ�شرات معيار مالءمة املحتوى للخ�صائ�ص العمرية للمرحلة بدرجة عالية.
وتعزى هذه النتيجة �إىل �أن ال�سل�سلة الأ�صل تهتم مبراعاة الأ�س�س النف�سية املرتبطة بخ�صائ�ص
النمو وحاجات واهتمامات وميول وم�شكالت التالميذ يف تنظيم حمتوى املنهج ،بحيث مي�س حاجات
املتعلمني وينا�سب ميولهم وي�ساعدهم يف حل م�شكالتهم ،مبعنى �آخ��ر مراعاة الأ�سا�س ال�سيكولوجي
يف �أثناء تنظيم املحتوى (عقيالن .)2002 ،وهذا ما �أكدته نتائج درا�سة العقالء (� )2012أن الأن�شطة
والتدريبات والتقومي يف كتاب الريا�ضيات املطور لل�صف الرابع االبتدائي باململكة العربية ال�سعودية
يتنا�سب مع اخل�صائ�ص العمرية للمتعلمني .كذلك �أك��دت نتائج درا�سة يايون�س (� )2012أن الر�سوم
وال�صور والأ���ش��ك��ال التو�ضيحية يف كتاب الريا�ضيات املطور لل�صف الأول متو�سط باململكة العربية
ال�سعودية يتنا�سب مع اخل�صائ�ص العمرية للمتعلمني.
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املقارنة بني معايري حمور بيئة املتعلمني:
ولإج��راء مقارنة بني معايري حمور بيئة املتعلمني ،فقد مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية ،كما
يو�ضح اجلدول (.)24
جدول ()24
املتو�سطات احل�سابية ملعايري حمور بيئة املتعلمني

م

املعايري

 1مالءمة املحتوي خلربات الطالب
 2مالءمة املحتوي للخ�صائ�ص العمرية
م = املتو�سط احل�سابي ،ت = الرتتيب

الأول االبتدائي الرابع االبتدائي
ت
م
ت
م
1
2.88
1
3.00
2
2.64
2
2.99

الأول متو�سط
ت
م
2
2.95
1
2.88

يت�ضح من اجلدول (� )24أن املتو�سطات احل�سابية ملعايري حمور بيئة املتعلمني انح�صرت بني (-2.99
 )3.00يف كتاب ال�صف الأول االبتدائي؛ بينما انح�صرت املتو�سطات احل�سابية يف كتاب ال�صف الرابع بني
()2.88-2.64؛ �أما يف كتاب ال�صف الأول املتو�سط فقد تراوحت املتو�سط احل�سابية بني (.)2.95-2.88
وب�شكل عام يت�ضح �أن كتب الريا�ضيات املطورة يف املراحل الثالث قد حققت معايري حمور بيئة املتعلمني
بدرجة عالية .وقد يعزى ذلك �إىل كون ال�سل�سلة الأ�صل عاملية وبنيت على معايري علمية تراعي خ�صائ�ص
املتعلمني وخرباتهم يف كل مرحلة.
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القسم الثاني :نتائج تحليل كتب العلوم الطبيعية:

يت�ضمن هذا الق�سم الإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة الثالثة ،واملتعلقة بتحليل كتب العلوم الطبيعية
لل�صف الأول االبتدائي ،الرابع االبتدائي ،والأول املتو�سط.
�أوال :نتائج ومناق�شة ال�س�ؤال الأول:

ين�ص ال�س�ؤال الأول على :ما مدى مالءمة �أ�سلوب التناول والعر�ض يف حمتوى كتب العلوم يف
�ضوء حتليل حمتواها؟ للإجابة على هذا ال�س�ؤال ،قام الفريق البحثي بتحليل كتب العلوم الطبيعية
بهدف التعرف على مدى مالءمة �أ�سلوب التناول والعر�ض يف حمتوى كتب العلوم الطبيعية لل�صفوف
الأول والرابع االبتدائي والأول املتو�سط املنبثقة عن م�شروع تطوير تعليم الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
باململكة العربية ال�سعودية يف طبعتها املعدلة 1433-1432هـ ،وذلك من خالل �ستة معايري فرعية.
املعيار الأول :مالءمة الأهداف للدر�س:
يركز هذا املعيار على �أن تكون الأهداف ذات �صياغة وا�ضحة ومرتابطة مع حمتوى الدر�س املراد
حتقيق �أهدافه ،ومت�سقة فيما بينها عرب الف�صول والدرو�س ،بحيث ال توجد فجوة عند تغطية �أهداف
الف�صول يف �أهداف و�أفكار الدر�س .وتكون �أي�ضاً مت�سقة مع حمتوى الدرو�س ،فال يقبل �أن يوجد هدف
كاف يف ثنايا الف�صل �أو الدر�س املرتبط به .واجلدول ( )25يو�ضح نتائج
�أو فكرة �أ�سا�سية لي�س لها امتداد ٍ
حتليل كتب العلوم الطبيعية لهذا املعيار.
جدول ()25

املتو�سطات احل�سابية ملعيار مالءمة الأهداف للدر�س
م

امل�ؤ�شرات

 1تت�سم �أهداف التعلم ب�صياغة وا�ضحة
 2تتميز �أهداف التعلم بقابليتها للتحقق
 3حتقق �أهداف التعلم الفكرة الرئي�سة للدر�س
حتقق �أهـداف التعـلم للـدرو�س الفكـرة العامة الرئي�سـة
4
للف�صـل
ت�ساهم �أه��داف التعلم يف الربط بني خربات الطالب
5
ال�سابقة والالحقة
ت��ن��وع �أه����داف التعلم لت�شمل امل��ع��رف��ي��ة وال��وج��دان��ي��ة
6
واملهارية
م = املتو�سط احل�سابي ،ت = الرتتيب

الأول االبتدائي الرابع االبتدائي
ت
م
ت
م
3
3.84
4
3.66
2
3.92
1
3.93
1
3.92
4
3.66

الأول متو�سط
ت
م
3
3.86
2
3.93
4
3.64

3.80

3

3.98

1

4.00

1

3.89

2

3.98

1

3.86

3

1.93

5

2.26

4

3.23

5
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يت�ضح من اجلدول (� ،)25أن املتو�سطات احل�سابية مل�ؤ�شرات هذا املعيار انح�صرت بني ()3.93-3.66
يف اخلم�سة م�ؤ�شرات الأوىل منها كما وردت يف بطاقة التحليل ،يف حني كان متو�سط امل�ؤ�شر ال�ساد�س
منخف�ضاً ،مبتو�سط ح�سابي ( )1.93يف كتاب ال�صف الأول االبتدائي؛ �أما يف كتاب ال�صف الرابع ،فقد
تراوحت املتو�سطات بني ( )3.98-3.84يف اخلم�سة م�ؤ�شرات الأوىل ،وكان متو�سط امل�ؤ�شر الأخري (.)2.26
ويف كتاب ال�صف الأول املتو�سط؛ تراوح متو�سط امل�ؤ�شرات بني ( ،)4.00-3.64وح�صل امل�ؤ�شر الأخري على
متو�سط ( .)3.23وب�شكل عام يالحظ ارتفاع م�ؤ�شرات هذا املعيار بدرجة عالية ،عدا امل�ؤ�شر «تنوع �أهداف
ً
ومتو�سطا
التعلم لت�شمل املعرفية والوجدانية واملهارية» حيث كان منخف�ضاً يف ال�صفني الأول والرابع،
يف ال�صف الأول متو�سط.
وبالرجوع �إىل الأدلة وال�شواهد التحليلية لكتب العلوم ،ميكن اال�ستدالل كيفياً على تدين حتقق
م�ؤ�شر«تنوع �أهداف التعلم لت�شمل املعرفية والوجدانية واملهارية» من خالل بع�ض الأمثلة املتفرقة من
كتب املراحل الثالثة .ففي كتاب ال�صف الأول االبتدائي تفتقر الأهداف ل�صياغة وا�ضحة .فمث ً
ال �صياغة
الهدف «يتعرف �أحوا ًال خمتلفة للطق�س» ،الفعل امل�ستخدم ال ينا�سب ال�سلوك املرغوب ،والأ�صح �أن تكون
ال�صياغة« :ي�صف �أح��وال الطق�س املختلفة» ،وذلك لكي ال يقت�صر الهدف على م�ستوى املعرفة فقط،
و�إمنا لكي يتعداه مل�ستويات معرفية �أعلى ترتقي مل�ستوى الو�صف والتحليل .وميكن تف�سري �سبب تدين
تنوع �أهداف التعلم يف كتاب ال�صف الأول االبتدائي �إىل طبيعة املرحلة العمرية يف ال�صف الأول االبتدائي،
وتركيز املحتوى على القراءة الب�صرية �أكرث من املحتوى املعريف املكتوب .وي�شري الفريق البحثي هنا �إىل
�أهمية التحقق من ال�صياغة ،فلرمبا تكون امل�شكلة يف الرتجمة ولي�س يف بناء ال�سل�سلة الأ�صل ،وهذا ما
تو�صلت اليه درا�سة مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ( ،)2012يف �أن �أه��داف التعلم يف كتب العلوم
املرتجمة ال تتما�شى مع الفل�سفة التي بنيت عليها الكتب ،ومعظمها جاء يف امل�ستويات الدنيا من ت�صنيف
بلوم.
وب�شكل عام �أظهرت نتائج التحليل �أن هناك تركيز على اجلانب املعريف فقط يف �صياغة الأهداف
وتغييب للأهداف يف املجالني املهاري والوجداين يف كتاب الطالب ودليل املعلم يف الكتب الثالثة ،وذلك
بالرغم من وجود بع�ض الن�شاطات والتجارب العلمية يف كتاب الطالب وكتاب الن�شاط امل�صاحب ،والتي
يتوقع منها �إك�ساب الطلبة بع�ض املهارات اليدوية وا�ستخدام الأجهزة العلمية ،بالإ�ضافة �إىل اكت�ساب
مهارة ق��راءة اجل��داول والر�سوم وحتليل املعلومات والتو�صل للنتائج ،مما ي�شري �إىل �أن كتب العلوم
الطبيعية حتتاج �إىل تنوع �أهداف التعلم ،الأمر الذي يدعو �إىل �ضرورة �إعادة النظر يف �صياغة الأهداف،
بحيث ت�ؤكد على اخلربات التي تنمي جماالت التعلم الثالثة جمتمعة ،وذلك من خالل ت�أكيدها على
التطبيقات العملية للمفاهيم العلمية� ،إىل جانب تقدميها من خالل م�شكالت وق�ضايا حياتية تهم
الطالب.
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املعيار الثاين :معيار مالءمة املحتوى املعريف للدر�س:
يركز هذا املعيار على البنية املعرفية للدر�س مبا حتويه من جميع الن�صو�ص املكتوبة �ضمن �صفحات
الكتاب والتي قد تكون فقرات ن�صية للتهيئة يف مقدمة الف�صل �أو الوحدة� ،أو فقرات ن�صية خالل الدر�س،
�أو �أن�شطة تعليمية عملية �أو ذهنية معرفية� ،أو فقرات �إثرائية خالل الدر�س �أو يف نهايته .ويندرج حتت
هذا املعيار �ستة م�ؤ�شرات تن�ضوي على مدى ترابط املحتوى املعريف مع �أهداف التعلم املراد حتقيقها،
ومدى مراعاته لت�سل�سل املفاهيم �ضمن �سياق الدر�س و�أهدافه وارتباط العناوين الفرعية ال��واردة يف
املحتوى مب�ضامينها املعرفية ،والوفاء بالبنية املعرفية للدر�س من حقائق ومفاهيم وتعميمات وقوانني
ونظريات .ويعك�س هذا املعيار �أخ�يراً تركيز املحتوى املعريف على املفاهيم ال�سابقة واجلديدة للدر�س.
واجلدول ( )26يو�ضح نتائج حتليل كتب العلوم الطبيعية وفق هذا املعيار.
جدول ()26
املتو�سطات احل�سابية ملعيار مالءمة املحتوى املعريف للدر�س

م
7
8
9

الأول االبتدائي الرابع االبتدائي
امل�ؤ�شرات
ت
م
ت
م
2
3.93
1
يرتبط املحتوى املعريف ب�أهداف التعلم املراد حتقيقها4.00 .
3
3.91
5
3.86
يراعي املحتوى املعريف ت�سل�سل املفاهيم.
1
3.95
3
تعرب العناوين الفرعية للدرو�س عن حمتواها املعريف3.93 .

الأول متو�سط
ت
م
4
3.89
3
3.91
1
3.96

ي���راع���ي امل��ح��ت��وى امل���ع���ريف ال�����ش��م��ول��ي��ة ب�ي�ن احل��ق��ائ��ق،
10
املفاهيم ،التعميمات ،القوانني ،النظريات.

68.2

6

3.57

5

3.96

1

يركز املحتوى املعريف على املفاهيم ال�سابقة واجلديدة
11
يف الدر�س.

3.89

4

3.93

2

3.95

2

 12يت�سم املحتوى املعريف بالدقة العلمية.

3.95

2

3.82

4

3.96

1

م = املتو�سط احل�سابي ،ت = الرتتيب

يت�ضح من اجلدول (� )26أن املتو�سطات احل�سابية مل�ؤ�شرات مالءمة املحتوى املعريف للدر�س انح�صرت
بني ( )4.00-3.86يف خم�سة منها يف كتاب ال�صف الأول االبتدائي ،يف حني كان متو�سط امل�ؤ�شر الرابع
�أقل من متو�سط امل�ؤ�شرات مبتو�سط ح�سابي ()2.68؛ بينما يف كتاب ال�صف الرابع تراوحت املتو�سطات
احل�سابية بني ( )3.95-3.57للم�ؤ�شرات ال�ستة� .أما يف كتاب ال�صف الأول املتو�سط فقد تراوح املتو�سط
احل�سابي للم�ؤ�شرات بني ( .)3.96-3.89وب�شكل عام يالحظ ارتفاع م�ؤ�شرات هذا املعيار بدرجة عالية،
عدا امل�ؤ�شر «يراعي املحتوى املعريف ال�شمولية بني احلقائق ،املفاهيم ،التعميمات ،القوانني ،النظريات»،
حيث حتقق بدرجة متو�سطة.
وبالرجوع �إىل الأدل��ة وال�شواهد التحليلية لكتب العلوم ،ميكننا اال�ستدالل كيفياً على انخفا�ض
حتقق م�ؤ�شر «يراعي املحتوى املعريف ال�شمولية بني احلقائق ،املفاهيم ،التعميمات ،القوانني ،النظريات»
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من خالل بع�ض الأمثلة املتفرقة من كتاب ال�صف الأول االبتدائي مقارنة ببقية امل�ؤ�شرات ،حيث يالحظ
�أن غالبية الدرو�س اقت�صرت على احلقائق واملفاهيم ،وبع�ضها توافر فيها تعميمات ،مع وجود بع�ض
املفاهيم غري الوا�ضحة يف بع�ض الدرو�س مما ال يتحقق معه ت�سل�سل املفاهيم بالدرجة املطلوبة مثل در�س
احليوانات وحاجاتها .ويعد انخفا�ض حتقق هذا امل�ؤ�شر �أمر منطقي يعزى �إىل كون حمتوى كتاب العلوم
لل�صف الأول االبتدائي مب�سط ج��داً ،مبا يتوافق مع �إدراك��ات وق��درات الفئة العمرية يف هذه املرحلة.
لذا جاء املحتوى يف قالب يركز على مفاهيم حم�سو�سة مب�سطة ،وحقائق يلم�سها الطفل ويدركها من
واقعه احلياتي ،وبالتايل ف�إن طبيعة املرحلة العمرية ال ت�شجع على تقدمي مثل هذا البناء املعريف املتقدم
(اخلليفة والقا�سمية .)2010 ،كما يعزو الفريق البحثي نتائج هذا املعيار �إىل �أن مالءمة املحتوى املعريف
من حيث مراعاته لت�سل�سل املفاهيم من ال�سهل �إىل ال�صعب وم��ن املح�سو�س �إىل املجرد ج��اء مراعياً
للمدخل املنطقي ومبادئه الأ�سا�سية يف تنظيم املحتوى وهو املدخل املالئم وال�ضروري لتنظيم حمتوى
املناهج الدرا�سية ب�صفة عامة (ال�سعيد.)2005 ،
وي�ؤيد ارتفاع متو�سط امل�ؤ�شرات يف كتاب ال�صف الأول املتو�سط درا�سة ع�سيالن ( )2011والتي متت
على كتاب العلوم املطور لل�صف الأول املتو�سط باململكة العربية ال�سعودية حيث كان �أكرث املعايري حتققاً
يف كتاب علوم ال�صف الأول املتو�سط املطور يف اململكة العربية ال�سعودية ،بينما م�ؤ�شرات معيار املفاهيم
الأ�سا�سية ومن بينها ت�سل�سل املفاهيم والأفكار وتتابعها يف تلك الدرا�سة فقد كانت بدرجة متو�سطة .كما
تتفق نتائج هذا املعيار مع ما �أكدت عليه درا�سة ال�سعدين ( ،)2009وفقيهي ( )2008التي �أكدت على �أهمية
�أن يرتبط املحتوى ب�أهداف املنهج بعد حتليل منهج الأحياء القائم على نظام املقررات يف ال�سعودية ,لأنه
�أهم الو�سائل لبلوغ هذه الأهداف.
املعيار الثالث :مالءمة ال�صور والر�سوم والأ�شكال التو�ضيحية للدر�س:
يركز ه��ذا املعيار على م��دى تعبري ال�صور وال��ر���س��وم والأ���ش��ك��ال التو�ضيحية ع��ن الأه���داف امل��راد
حتقيقها ،وم��دى دقة وو�ضوح تفا�صيلها ومكوناتها ،وتكاملها يف الوقت نف�سه مع م�ضامني املحتوى
وموقعها املنا�سب �ضمن �سياق الن�ص املرتبطة به ،وخلوها من االزدحام وامل�شتتات ،و�سالمتها من الأخطاء
العلمية ،واجلدول ( )27يو�ضح نتائج حتليل كتب العلوم الطبيعية لهذا املعيار.
جدول ()27
املتو�سطات احل�سابية ملعيار مالءمة ال�صور والر�سوم والأ�شكال التو�ضيحية للدر�س
م

امل�ؤ�شرات

تعرب ال�صور والر�سوم والأ�شكال التو�ضيحية عن
13
الأهداف املراد حتقيقها
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الأول االبتدائي الرابع االبتدائي
ت
م
ت
م
3.86

3

3.70

4

الأول متو�سط
ت
م
3.89

2

م

امل�ؤ�شرات

الأول االبتدائي الرابع االبتدائي
ت
م
ت
م

الأول متو�سط
ت
م

تت�سم مكونات ال�صور والر�سوم والأ�شكال التو�ضيحية
14
بالو�ضوح.

3.98

2

3.38

6

3.89

2

تخلو ال�صور والر�سوم والأ�شكال التو�ضيحية من
15
االزدحام وامل�شتتات.

4.00

1

3.77

3

3.86

2

تتكامل ال�صور والر�سوم والأ�شكال التو�ضيحية مع
16
م�ضامني املحتوى.

3.70

5

3.67

5

3.84

3

تقع ال�صور والر�سوم والأ�شكال التو�ضيحية يف مكان
17
منا�سب �ضمن �سياق الن�ص املرتبطة به.

3.73

4

3.98

1

3.21

4

تخلو ال�صور والر�سوم والأ�شكال التو�ضيحية من
18
الأخطاء العلمية.

4.00

1

3.82

2

4.00

1

م = املتو�سط احل�سابي ،ت = الرتتيب

يت�ضح من اجل��دول (� )27أن املتو�سطات احل�سابية مل�ؤ�شرات مالءمة ال�صور والر�سوم والأ�شكال
التو�ضيحية للدر�س انح�صرت بني ( )4.00-3.70يف م�ؤ�شراتها ال�ستة يف كتاب ال�صف الأول االبتدائي.
بينما يف كتاب ال�صف الرابع تراوحت املتو�سطات احل�سابية بني ( )3.98-3.38للم�ؤ�شرات ال�ستة� .أما يف
كتاب ال�صف الأول املتو�سط؛ فقد تراوح املتو�سط احل�سابي للم�ؤ�شرات بني ( .)4.00-3.21وب�شكل عام
يالحظ ارتفاع م�ؤ�شرات هذا املعيار بدرجة عالية ،عدا امل�ؤ�شر «تقع ال�صور والر�سوم والأ�شكال التو�ضيحية
يف مكان منا�سب �ضمن �سياق الن�ص املرتبطة به» ،حيث حتقق بدرجة متو�سطة.
وبالرجوع �إىل الأدلة وال�شواهد التحليلية لكتب العلوم الطبيعية ،مبا يت�صل مب�ؤ�شر «تقع ال�صور
والر�سوم والأ�شكال التو�ضيحية يف مكان منا�سب �ضمن �سياق الن�ص املرتبطة به» ومن خالل الإطالع
على بع�ض الأمثلة املتفرقة من الكتب الثالثة مو�ضع التحليل ،يالحظ يف كتاب ال�صف الأول االبتدائي
ظهور بع�ض ال�صور يف مكان غري منا�سب �ضمن �سياق الن�ص املرتبطة به ،فمث ً
ال يف املحتوى الذي يناق�ش
الفكرة الرئي�سة �أن النباتات خملوقات حية ،ظهرت ال�صورة دون �أن تعرب عن حاجات النباتات ،فهي مل
تظهر املقومات الرئي�سة التي يحتاجها النبات مثل ال�ضوء ،وال�شم�س ،والهواء ،واملاء� .أما يف كتاب ال�صف
الرابع يالحظ وجود بع�ض ال�صور غري الدقيقة علمياً وهي قليلة كما يف �صورة فريو�سات الأنفلونزا
والتي ظهرت بال�شكل الع�صوي بينما هي كروية ال�شكل� .أما يف كتاب ال�صف الأول املتو�سط جميع ال�صور
والأ�شكال التو�ضيحية يف در�س التجوية والتعرية ال تقع �ضمن �سياق الن�ص املرتبط به.
وت�ؤكد هذه النتيجة �أهمية العناية مبعايري ال�صور والر�سوم التو�ضيحية يف كتب العلوم الطبيعية،
من �أجل حتقيق �أهداف وا�ضحة وحمددة ومرتبطة باملحتوى املعريف للدر�س ،وهو ما �أكدت عليه بع�ض
الدرا�سات ال�سابقة مثل درا�سة احل�صري ( )2004التي ا�ستهدفت الر�سوم التو�ضيحية يف كتب وامتحانات
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العلوم للمرحلة الإعدادية مب�صر ،ودرا�سة ع�سقول ( )2002التي ا�ستهدفت تقومي الر�سوم التو�ضيحية يف
كتاب العلوم لل�صف الأول من التعليم الأ�سا�سي بفل�سطني �إذ �أ�شارتا �إىل �أهمية تقومي الر�سوم التو�ضيحية
يف كتب العلوم ،وحتديد تلك الر�سوم التي ال تن�سجم مع الأهداف واملحتوى وم�ستويات املتعلمني� ،أو تلك
التي ال تتميز بالو�ضوح والواقعية وت�ؤدي لالزدحام والت�شتت.
كما تتفق ه��ذه النتيجة مع درا�سة ع�سيالن ( )2011التي ا�ستهدفت تقومي كتاب العلوم املطور
لل�صف الأول متو�سط بال�سعودية يف �ضوء معايري اجل��ودة ال�شاملة ,و�أ�شارت �إىل �أن معيار موا�صفات
ال�صور والر�سوم والأ�شكال يف جمال جودة �إخراج الكتاب كان �أكرث معايري جودة �إخراج الكتاب حتققاً ،و�أن
موا�صفات ال�صور والر�سوم والأ�شكال يف كتاب ال�صف الأول املتو�سط تت�سم باجلاذبية والو�ضوح والبعد
عن التعقيد ومنا�سبتها للمحتوى العلمي ،وقد مت توظيف الأ�شكال والر�سوم ب�شكل جيد.
املعيار الرابع :مالءمة التقومي للدر�س:
يركز هذا املعيار على املهمة التقوميية ومدى ارتباطها ب�أهداف الدر�س ،وو�ضوح املطلوب من املتعلم
�أدا�ؤه يف املهمة التقوميية ،ودقة الكلمات والعبارات امل�ستخدمة يف �صياغتها ،وارتباطها باملحتوى املراد
تقومي تعلمه ،وب�أمناط تعلم الطالب ،واجلدول ( )28يو�ضح نتائج حتليل كتب العلوم الطبيعية لهذا
املعيار.
جدول ()28
املتو�سطات احل�سابية ملعيار مالءمة التقومي للدر�س

م

امل�ؤ�شرات

 19يرتبط التقومي ب�أهداف الدر�س
 20يرتبط التقومي باملحتوى املعريف للدر�س
 21و�ضوح متطلبات وتعليمات التقومي
 22يت�سم التقومي مبالءمته لأمناط التعلم
م = املتو�سط احل�سابي ،ت = الرتتيب

الأول االبتدائي الرابع االبتدائي
ت
م
ت
م
3
3.82
2
3.89
2
3.86
3
3.82
1
3.87
3
3.82
2
3.86
1
4.00

الأول متو�سط
ت
م
1
3.95
3
3.84
2
3.93
1
3.95

يت�ضح من اجلدول (� )28أن قيم املتو�سطات احل�سابية مل�ؤ�شرات مالءمة التقومي للدر�س انح�صرت
بني ( )4.00-3.82يف م�ؤ�شراته الأربعة يف كتاب ال�صف الأول االبتدائي .بينما يف كتاب ال�صف الرابع
تراوحت املتو�سطات احل�سابية للم�ؤ�شرات بني ( )3.87-3.82للم�ؤ�شرات الأربعة� .أما يف كتاب ال�صف الأول
املتو�سط؛ فقد تراوح متو�سط امل�ؤ�شرات بني ( .)3.95-3.84وب�شكل عام يالحظ ارتفاع يف ن�سب حتقق
م�ؤ�شرات هذا املعيار بدرجة عالية.
مما �سبق يالحظ �أن كتب العلوم الطبيعية املطورة يف املراحل الثالث قد حققت م�ؤ�شرات مالئمة
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التقومي للدر�س من ناحية ارتباط مهام التقومي ب�أهداف التعلم واملحتوى املعريف املرتبطة به ،وو�ضوح
متطلبات املهمة التقوميية وتعليماتها ،كما �سجلت ارتفاعا ملحوظا يف حتقق م�ؤ�شر “يت�سم التقومي
مبالءمته لأمناط التعلم” يف ال�صفوف الثالثة .كما ك�شف التحليل الكيفي للكتب الثالثة عن مراعاة
الكتب لأمناط التعلم املختلفة اللغوي والب�صري والت�أملي والريا�ضي ،وذلك من خالل فقرات ومهام
التقومي يف ثنايا الكتاب ،وذلك تلبية الحتياجات الطالب وفقاً ملبد�أ الفروق الفردية ،فهناك �أن�شطة
تنمية مهارات القراءة والكتابة ومهارة قراءة الأ�شكال وال�صور ،ومهارات الربط بني الريا�ضيات والعلوم،
ناهيك عن ت�أكيدها على املنظمات البيانية واملطويات ،الأمر الذي يعطي دلي ً
ال على حتقق هذا امل�ؤ�شر
وبدرجة مرتفعة.
وميكن اال�ستدالل على مالءمة التقومي و�أ�ساليبه لأمن��اط التعلم ،وذل��ك مبراعاة جميع املهام
التقوميية للمرحلة العمرية للطالب ،ففي ال�صف الأول االبتدائي مت الرتكيز على �أمناط التعلم الب�صري
وذلك ل�ضعف القدرات الكتابية واللغوية للطالب ال�صغري يف هذا املرحلة ،وبنمو مهارات الطالب اللغوية
والكتابية والقرائية تنمو �أمناط التعلم يف ال�صف الرابع االبتدائي وتتطور يف ال�صف الأول املتو�سط،
بحيث يتم مراعاة تنوع وتعدد �أمن��اط التعلم الب�صري واللغوي واحل�سي واحلركي وال�سمعي .وميكن
تف�سري هذه النتيجة ب�أن بناء كتب العلوم و�أدلة املعلمني جاءت من�سجمة مع التوجهات املعا�صرة يف بناء
املناهج والكتب الدرا�سية بكافة جماالتها ،ومنها جمال التقومي والذي يت�ضح ب�شكل جلي يف بناء دليل
املعلم ،والذي تت�ضح فيه املفاهيم التي تت�ضمنها كل وحدة وكل ف�صل ب�شكل وا�ضح ،كما تبني الأ�سا�س
العلمي لعملية التقومي للأن�شطة التي تفرت�ضها تلك الكتب .وهذه النتيجة تتوائم مع درا�سة ع�سيالن
( )2011التي ا�ستهدفت تقومي كتاب العلوم املطور لل�صف الأول متو�سط بال�سعودية يف �ضوء معايري
اجلودة ال�شاملة وحتققت فيها �أ�ساليب التقييم بدرجة كبرية .على الرغم من �أن العديد من �أن�شطة
التقومي مل تكن مت�ضمنة يف الن�سخة العربية من �سل�سلة ماجروهل ح�سب ما �أ�شارت له درا�سة مكتب
الرتبية العربي لدول اخلليج (.)2012
املعيار اخلام�س :مالءمة انقرائية الكتاب ولغته:
يركز هذا املعيار على مدى قابلية ن�صو�ص الكتاب للقراءة والفهم من قبل الطالب يف الفئة العمرية
امل�ستهدفة ،مع الرتكيز على بنية الن�ص و�أ�سلوب عر�ضه ولي�س �إىل طبيعته كن�ص علمي ،لأن الهدف لي�س
تغيري الن�صو�ص العلمية الواردة يف الكتب ،بل الهدف هو �صياغتها ب�شكل منا�سب ليتمكن الطالب من
فهمها ،مع الت�أكد من خلو الن�صو�ص من الأخطاء اللغوية والإمالئية واملطبعية وت�سل�سل �أفكار الن�ص
وترابطها ،و�إتباع الكتاب �أ�سلوباً موحداً يف ذكر الأرقام وامل�صطلحات والرموز ووحدات القيا�س الواردة
فيه ،واجلدول ( )29يو�ضح نتائج حتليل كتب العلوم الطبيعية لهذا املعيار.
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جدول ()29
املتو�سطات احل�سابية ملعيار مالءمة انقرائية الكتاب ولغته
م

امل�ؤ�شرات

 23تخلو لغة الكتاب من الأخطاء اللغوية
 24تخلو لغة الكتاب من الأخطاء املطبعية

الأول االبتدائي الرابع االبتدائي
ت
م
ت
م
2
3.94
4
3.45
2
3.94
3
3.48

الأول متو�سط
ت
م
5
3.54
2
3.96

يحوي الكتاب جمال وم�صطلحات ومفاهيم م�ألوفة
25
وا�ضحة الداللة

3.43

5

3.89

4

3.95

3

 26تت�سم لغة الكتاب بت�سل�سل الأفكار وترابطها

3.89

2

3.92

3

3.98

1

ت�ستخدم لغة الكتاب عبارات ربط منا�سبة لالنتقال
27
بني الأفكار �أو داخل الفكرة الواحدة

3.86

1

3.91

3

3.96

2

يتبع الكتاب �أ�سلوباً موحداً يف ذكر الأرقام
28
وامل�صطلحات والرموز ووحدات القيا�س الواردة فيه

3.77

2

3.95

1

3.93

4

م = املتو�سط احل�سابي ،ت = الرتتيب

يت�ضح من اجل��دول (� )29أن قيم املتو�سطات احل�سابية مل�ؤ�شرات مالءمة انقرائية الكتاب ولغته
انح�صرت بني ( )3.89-3.43يف م�ؤ�شراتها الأربعة يف كتاب ال�صف الأول االبتدائي .بينما يف كتاب ال�صف
الرابع فقد انح�صرت املتو�سطات احل�سابية بني( )3.92-3.89للم�ؤ�شرات الأربعة .ويف كتاب ال�صف الأول
املتو�سط؛ فقد انح�صرت املتو�سطات احل�سابية بني ( .)3.98-3.54وب�شكل عام يالحظ ارتفاع يف حتقق
م�ؤ�شرات هذا املعيار يف ال�صفوف الثالثة.
وبالرغم من حتقق م�ؤ�شرات ه��ذا املعيار بدرجة مرتفعة� ،إال �أن نتائج التحليل الكيفي �أظهرت
بع�ض املالحظات الطفيفة ح��ول بع�ض امل�ؤ�شرات يف الكتب مو�ضع التحليل ،ففي كتاب ال�صف الأول
االبتدائي يالحظ وج��ود بع�ض الأخطاء املطبعية الب�سيطة ،ويف كتاب ال�صف الرابع االبتدائي وردت
بع�ض امل�صطلحات غري امل�ألوفة للطالب يف هذه املرحلة لكونه مل ي�ألفها يف بيئته ومن هذه امل�صطلحات:
�أب��و ذنيبة ،خيا�شيم� ،سلمندر ،منقار البط) يف در���س احليوانات الفقارية؛ ويف در���س الأنظمة البيئية:
الزنابق ،والأ�صي�ص) ،ويف كتاب ال�صف الأول املتو�سط وردت اجلملة «فالتعرية هي اهرتاء ال�صخور»،
والأ�صح ت�آكل ال�صخور.
وب�شكل عام ف�إن م�ستوى االنقرائية وفق نتائج التحليل ي�شري �إىل حتقق املواءمة لهذا املعيار بدرجة
مرتفعة .وتعزى هذه النتيجة �إىل منا�سبة مواءمة الكتب ملعايري االنقرائية ،وتقدير درجة �أهميتها
للطلبة ،ومدى مالءمتها مل�ستواهم ،واختيار املادة العلمية امل�ضمنة من ن�صو�ص ومواد قرائية مبا يتالءم
وم�ستوى فهم الطلبة وبيئتهم� ،إىل جانب حر�ص ال��وزارة على ا�ستطالع الر�أي واملراجعة الدائمة عن
طريق �أخذ التغذية الراجعة من معلمي ومعلمات العلوم يف املدار�س ومن الطلبة و�أولياء الأمور حول
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معايري تلك الكتب ومنها معيار االنقرائية (اللجنة العلمية للريا�ضيات والعلوم.)2011 ،
هذا وقد جاءت هذه النتيجة مت�سقة �إىل حد كبري مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة ،كدرا�سة مكتب
الرتبية العربي لدول اخلليج ( ،)2012التي خل�صت �إىل �أن كتب العلوم ب�شكل عام منا�سبة مل�ستوى تعلم
الطلبة فيما يتعلق باختالف تراكيب اللغة وا�ستخدام �أمثلة واقعية لتو�ضيح املفاهيم ،ومع درا�سة يونق
( )Yong, 2010التي تو�صلت �إىل �أن م�ستوى مقروئية كتب العلوم املطورة لدى طالب ال�صف ال�سابع –
�سل�سلة ماجروهل – يف بروناي كانت متو�سطة .وتتما�شى مع درا�سة الربعي وعبد احلميد ( ،)2010والتي
اهتمت بقيا�س انقرائية كتب العلوم ال�سابقة يف املرحلة االبتدائية (ال�صف الرابع واخلام�س وال�ساد�س)
و�أو�ضحت �أن كتاب ال�صف الرابع االبتدائي تتوفر فيه معظم عوامل االنقرائية ،حيث التزم القائمني
على مواءمة الكتب با�ستخدام الكلمات امل�ألوفة للتالميذ يف عر�ض املحتوى وا�ستخدام اجلمل الب�سيطة،
حيث ح�صلت معظم عوامل االنقرائية يف املحتوى العلمي على ن�سبة اتفاق تزيد عن ( )%70مما ي�شري
�إىل حتقق عوامل املقروئية يف الكتاب.
وتختلف نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة روبني ( )Robyn, 2008والتي هدفت �إىل الك�شف عن
حتليل مقروئية كتب العلوم للمرحلة الأ�سا�سية يف والية فلوريدا بالواليات املتحدة الأمريكية (�سل�سلة
ماجرو هيل الثانية) وعالقتها بتح�صيل الطالب و�أمن��اط تفكريهم ،حيث تو�صلت �أن مقروئية كتب
العلوم للمرحلة الأ�سا�سية يف منطقة فلوريدا تقع �ضمن امل�ستوى الأ�صعب ،وبالتايل امل�ستوى الإحباطي
للطالب مما �أدى �إىل تراجع حت�صيل الطالب ب�شكل عام ب�سبب �صعوبة املقروئية وخا�صة يف امل�صطلحات
املتعلقة بالكائنات احلية والنبات والإن�سان .كما خل�صت الدرا�سة �إىل احلاجة لتنفيذ تعديالت يف الدرو�س
والأن�شطة وتعزيز الكتب بال�صور امللونة والأن�شطة العملية لت�سهيل املقروئية .كما تتعار�ض هذه النتيجة
�أي�ضاً مع درا�سة جون�سون ( )Johnson ,2008التي تو�صلت �إىل �صعوبة مقروئية لغة كتاب العلوم ب�سبب
ارتفاع م�ستوى اللغة على االطفال.
املعيار ال�ساد�س :مالءمة الأن�شطة والتدريبات والتجارب للدر�س:
يركز هذا املعيار على مدى و�ضوح الأن�شطة التعليمية والتدريبات والتجارب العلمية من حيث
عالقتها ب�أهداف الدر�س و�أفكاره ،وو�ضوح الغر�ض من كل ن�شاط تعليمي ،وقابليته للتطبيق من قبل
الفئة العمرية امل�ستهدفة وال��ف��روق الفردية بينهم ،واجل��دول ( )30يو�ضح نتائج حتليل كتب العلوم
الطبيعية لهذا املعيار.
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جدول ()30
املتو�سطات احل�سابية ملعيار مالءمة الأن�شطة والتدريبات والتجارب للدر�س
الأول االبتدائي الرابع االبتدائي
امل�ؤ�شرات
م
ت
م
ت
م
3
3.89
1
 29حتقق الأن�شطة والتدريبات والتجارب �أهداف الدر�س 3.93

الأول متو�سط
ت
م
2
3.89

ت��راع��ي الأن�����ش��ط��ة وال��ت��دري��ب��ات وال��ت��ج��ارب اجل��وان��ب
30
التطبيقية العملية

3.82

4

3.91

2

3.96

1

تت�سم الأن�����ش��ط��ة وال��ت��دري��ب��ات وال��ت��ج��ارب بقابليتها
31
للتنفيذ

3.86

3

3.84

4

3.70

3

ت���راع���ي الأن�����ش��ط��ة وال��ت��دري��ب��ات وال���ت���ج���ارب ال��ف��روق
32
الفردية

3.91

2

3.95

1

3.66

4

م = املتو�سط احل�سابي ،ت = الرتتيب

يت�ضح من اجل��دول (� )30أن قيم املتو�سطات احل�سابية مل�ؤ�شرات مالءمة الأن�شطة والتدريبات
والتجارب للدر�س انح�صرت بني ( )3.93-3.82يف م�ؤ�شراتها ال�ستة يف كتاب ال�صف الأول االبتدائي .بينما
يف كتاب ال�صف الرابع فقد انح�صرت املتو�سطات احل�سابية ب�ين( )3.95-3.84للم�ؤ�شرات ال�ستة� .أما يف
كتاب ال�صف الأول املتو�سط؛ فقد انح�صرت املتو�سطات بني ( .)3.96-3.66وب�شكل عام يالحظ تفاوت يف
ترتيب امل�ؤ�شرات ح�سب درجة حتققها يف كتب العلوم الطبيعية لل�صفوف الثالثة� ،إال �أن جميعها حتققت
بدرجة مرتفعة.
واملتفح�ص بعناية لكتب العلوم املطورة يلحظ �أن تلك الكتب وما ي�صاحبها من �أدلة تعتني بو�ضوح
بخطوات تنفيذ الأن�شطة والتجارب ،وذلك من خالل تدعيمها ب�صور تو�ضيحية تعمق من فهم الطالب
وت�سهل عملية تنفيذها ،وهو ما تو�صي به الدرا�سات ذات ال�صلة كدرا�سة عبد الهادي ( )2003والتي �أ�شارت
�إىل �ضرورة �إعطاء املزيد من االهتمام باجلداول والر�سوم يف حمتوى كرا�سة التدريبات والأن�شطة� ،إ�ضافة
�إىل مراعاة تنا�سب ن�سب ت�ضمني العمليات العقلية املختلفة يف حمتوى كرا�سة التدريبات والأن�شطة ،وهو
ما تراعيه كتب العلوم الطبيعية الثالثة و�أدلتها امل�صاحبة.
ومبقارنة هذه النتيجة بالدرا�سات الأخرى جندها مت�سقة متاماً مع نتائج درا�سة ع�سيالن ()2011
والتي �أ�شارت �إىل حتقق م�ؤ�شرات معيار تنمية املهارات العلمية �ضمن جمال ج��ودة الأه��داف يف كتاب
العلوم املطور لل�صف الأول متو�سط بال�سعودية بدرجة كبرية ،ويظهر ذلك اهتمام �أهداف كتاب العلوم
املطور بتنمية املهارات العلمية لدى الطالب ،من خالل تنمية مهارات التفكري العلمي والتفكري الناقد،
ومهارات البحث وت�صميم التجارب وا�ستعمال املعدات والأجهزة العلمية.
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املقارنة الكلية ملعايري حمور �أ�سلوب التناول والعر�ض:
ولإج���راء مقارنة ب�ين معايري حم��ور �أ�سلوب التناول والعر�ض ال�ستة ،مت ا�ستخراج املتو�سطات
احل�سابية والرتتيب كما يف اجلدول (.)31
جدول ()31
املتو�سطات احل�سابية ملعايري حمور �أ�سلوب التناول والعر�ض

م

املعايري

 1مالءمة الأهداف للدر�س
 2مالءمة املحتوى املعريف للدر�س
مالءمة ال�صور والر�سوم والأ�شكال التو�ضيحية
3
للدر�س
 4مالءمة التقومي للدر�س
 5مالءمة انقرائية الكتاب ولغته
 6مالءمة الأن�شطة والتدريبات والتجارب للدر�س
م = املتو�سط احل�سابي ،ت = الرتتيب

الأول االبتدائي الرابع االبتدائي
ت
م
ت
م
5
3.66
4
3.84
3
3.85
2
3.72

الأول متو�سط
ت
م
6
3.75
1
3.94

3.88

1

3.72

4

3.78

5

3.88
3.63
3.88

1
3
1

3.85
3.93
3.89

3
1
2

3.92
3.89
3.80

2
3
4

يت�ضح من اجل��دول ( )31حتقق جميع املعايري يف ال�صفوف الثالثة بدرجة مرتفعة مع اختالف
الرتتيب يف داخل كل �صف ،حيث انح�صرت قيم املتو�سطات احل�سابية بني ( )3.88-3.63يف كتاب ال�صف
الأول االبتدائي ،وانح�صرت بني ( )3.93-3.66يف كتاب ال�صف الرابع االبتدائي ،وبني ( )3.94-3.75يف
كتاب ال�صف الأول متو�سط.
وانطالقاً من امل�ؤ�شرات ال�سابقة يالحظ �أن كتب العلوم الطبيعية املطورة يف املراحل الثالث قد
حققت معايري �أ�ساليب التناول والعر�ض بدرجة عالية ,مما ي�شري �إىل �أن مالءمة �أ�ساليب التناول
والعر�ض ملحتوى كتب العلوم لل�صفوف الثالثة جاءت متحققة .وتعزى هذه النتيجة �إىل منا�سبة �أ�ساليب
التناول والعر�ض يف ال�سل�سلة الأ�صل ،مما �أدى �إىل ظهور عملية املواءمة ب�شكل منا�سب يف هذا املحور.
وتت�أتي هذه النتيجة من�سجمة مع التوجهات املعا�صرة يف بناء املناهج والكتب املدر�سية والتي ت�ؤكد
على �ضرورة االهتمام مبجاالت الكتاب املختلفة ،ومن �ضمنها املحتوى والأن�شطة والتقومي .كما جاءت
هذه النتيجة حمققة لتو�صيات م�ؤمتر التطوير الرتبوي الذي و�ضع اخلطوط العري�ضة ملنهاج العلوم
يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي «كتب العلوم وموا�صفاتها» ،والتي جاء يف تو�صياته �أن تعر�ض املادة العلمية
يف الكتاب بحيث ت�ستثري التفكري اال�ستق�صائي عند الطلبة ،و�أن تنوع الأ�ساليب فيه بحيث يتنا�سب
مع طبيعة املادة العلمية ومع م�ستوى الطلبة ون�ضجهم العقلي ،و�أن يعر�ض الكتاب املو�ضوعات ب�شكل
مت�سل�سل ومرتابط ،ويزود بالأ�شكال والر�سوم واجلداول ،و�أن يراعى فيه الدقة واحلداثة يف تقدمي املادة
العلمية (العمري.)2011 ،
75

ثانياً :نتائج ومناق�شة ال�س�ؤال الثاين:

ين�ص ال�����س���ؤال ال��ث��اين على :م��ا م��دى متثيل حمتوى كتب العلوم الطبيعية لثقافة املجتمع
ال�سعودي يف �ضوء حتليل حمتواها؟ للإجابة على هذا ال�س�ؤال ،قام الفريق البحثي بتحليل كتب العلوم
الطبيعية بهدف التعرف على مدى متثيل حمتوى كتب العلوم الطبيعية لثقافة املجتمع ال�سعودي يف
حمتوى كتب العلوم لل�صف الأول والرابع االبتدائي والأول املتو�سط املنبثقة عن م�شروع تطوير تعليم
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية باململكة العربية ال�سعودية يف طبعتها املعدلة 1432ه��ـ1433-ه ،وذلك من
خالل �أربعة معايري فرعية تنبثق من املحور الرئي�سي الثاين .وفيما يلي ا�ستعرا�ض نتائج حتليل كتب
العلوم الطبيعية للإجابة على ال�س�ؤال البحثي الثاين ومعايريه الأربعة املنبثقة منه على التوايل:
املعيار الأول :تعزيز الهوية الإ�سالمية:
يركز هذا املعيار على مدى مراعاة حمتوى كتاب العلوم بجميع مكوناته من الن�صو�ص والأن�شطة
والأ���ش��ك��ال وال��ت��ق��ومي وغ�يره��ا خ�صو�صية اململكة العربية ال�سعودية مببادئها الإ���س�لام��ي��ة وثقافتها
و�أنظمتها ،ومدى م�ساهمة املحتوى يف تعزيز القيم الإ�سالمية ،واجلدول ( )32يو�ضح نتائج حتليل كتب
العلوم الطبيعية لهذا املعيار.
جدول ()32
املتو�سطات احل�سابية ملعيار تعزيز الهوية الإ�سالمية

م

امل�ؤ�شرات

1

ي�ساهم املحتوى يف تعزيز القيم الإ�سالمية

الأول االبتدائي الرابع االبتدائي
ت
م
ت
م
3
1.62
3
1.28

الأول متو�سط
ت
م
2
1.47

2

يت�ضمن املحتوى دالئل علمية با�ست�شهادات من القر�آن
الكرمي وال�سنة النبوية.

1.54

1

1.94

1

1.36

3

3

يت�ضمن املحتوى ما ي�ؤكد على دور العلماء امل�سلمني يف
االكت�شافات العلمية وتقدم العلم واحل�ضارة الإن�سانية.

1.00

4

1.31

4

1.15

4

4

ينمي امل��ح��ت��وى ال�����س��ل��وك��ي��ات وال�����ض��واب��ط الأخ�لاق��ي��ة
احلميدة لدى الطالب

1.39

2

1.76

2

1.96

1

م = املتو�سط احل�سابي ،ت = الرتتيب

يت�ضح من اجلدول (� )32أن قيم املتو�سطات احل�سابية مل�ؤ�شرات تعزيز الهوية الإ�سالمية انح�صرت
بني ( )1.54-1.00يف م�ؤ�شراتها الأربعة ،يف كتاب ال�صف الأول االبتدائي .بينما يف كتاب ال�صف الرابع
تراوحت املتو�سطات احل�سابية بني( )1.94-1.31للم�ؤ�شرات الأربعة� .أما يف كتاب ال�صف الأول املتو�سط؛
تراوح متو�سط امل�ؤ�شرات بني ( .)1.96-1.15وب�شكل عام يالحظ وجود انخفا�ض وا�ضح يف درجة حتقق
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م�ؤ�شرات تعزيز الهوية الإ�سالمية يف كتب العلوم لل�صفوف الثالثة .كما احتل امل�ؤ�شر «يت�ضمن املحتوى
ما ي�ؤكد على دور العلماء امل�سلمني يف االكت�شافات العلمية وتقدم العلم واحل�ضارة الإن�سانية» املرتبة
الأخرية يف ال�صفوف الثالثة ،حيث ح�صل على متو�سط ح�سابي ( )1.15( ،)1.31( ،)1.00يف كتاب ال�صف
الأول والرابع والأول املتو�سط على التوايل.
وج��اءت نتيجة التحليل الكيفي للكتب الثالثة مت�سقة مع هذه النتائج املنخف�ضة ،حيث ُ�سجلت
العديد من ال�شواهد والأمثلة من قبل املحللني ،والتي تت�صل بتلك امل�ؤ�شرات على م�ستوى حمتوى الكتب
الثالثة والتي حتتاج ملراجعة ،ومنها :يف كتاب ال�صف الأول االبتدائي وجد يف املحتوى �إ�شارات �ضمنية
لبع�ض القيم الإ�سالمية كتوجيه االهتمام نحو املحافظة على املاء ،و�ضرورة التفكر يف خلق اهلل ،وتعزيز
املحافظة على النظافة ،كما اقت�صر اال�ست�شهاد بالقر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ب�آية كرمية يف بداية كل
ف�صل ،ومل يت�ضمن املحتوى العلمي �أية �إ�شارات لدور العلماء امل�سلمني يف االكت�شافات العلمية وتقدم
العلم واحل�ضارة الإن�سانية مثل �إ�سهاماتهم يف علم ال�صوت وال�ضوء وعلم الفلك والذي يف�ضل �أن يكون
ب�أ�سلوب مب�سط يتالءم واملرحلة العمرية ،كما و�أن حث املحتوى على ال�سلوكيات وال�ضوابط الأخالقية
جاء ب�صورة قليلة وغري �صريحة ،مثل ا�ستخدام بع�ض الألفاظ التي تع ّود على الأخالق احلميدة مثل
الرفق (برفق) ،كما كان من املف�ضل الإ�شارة للعلماء العرب امل�سلمني �أمثال (ابن �سينا ،ابن البيطار) ودور
العلماء امل�سلمني يف �إدخال الت�صنيف ح�سب الرتكيب والوظيفة.
ويف كتاب ال�صف الرابع االبتدائي كان من املمكن الإ�شارة –ولو ب�إيجاز– �إىل دور العلماء امل�سلمني
يف درو�س الوحدة الثانية مثل القزويني ،والإ�شارة �إىل كتابات الكندي حول م�شكلة التلوث؛ والإ�شارة �إىل
ما كتبه بع�ض علماء امل�سلمني حول ت�صنيف ال�صخور واملعادن وو�صفها ،وكذلك �أنواع املياه يف الأر�ض
وا�ستخدامهم �أ�ساليب قيا�س دقيقة؛ والإ�شارة �إىل دور العلماء امل�سلمني كالرازي وابن حيان يف ف�صل
املواد .ولوحظ غياب بع�ض القيم الإ�سالمية يف بع�ض الدرو�س مثل «التغريات يف الأنظمة البيئية»  ،حيث
ميكن تعزيز بع�ض القيم الإ�سالمية من خالل الت�أكيد على دعوة الإ�سالم للحفاظ على مكونات البيئة،
ونظام احلمى يف الإ�سالم وعدم الإ�سراف ،والرفق باحليوان �إىل غري ذلك من القيم ،وعند احلديث عن
دور املنتجات يف النظام البيئي ميكن اال�ست�شهاد بالآية رقم ( )99من �سورة الأنعام� ،أو غريها من ال�شواهد
الكثرية من القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية للحفاظ على مكونات النظام البيئي ،وحول حركة الأفالك
والأجرام ال�سماوية وما ينتج عن ذلك يف درو�س القوى واحلركة.
�أما كتاب ال�صف الأول املتو�سط فمحتواه جمال خ�صب لال�ست�شهاد بالعديد من الآي��ات القر�آنية
والأح��ادي��ث ال�شريفة كما يف مواطن احلديث عن �أط��وار القمر وظاهرتي اخل�سوف والك�سوف وقيمة
الرثوة املائية وتنوعها ودورة املاء يف الطبيعة ،وطبقات الغالف اجلوي ،وعن�صر احلديد� ،إال �أن جميع
تلك املواطن املذكورة مل يرد اال�ست�شهاد فيها ب�آية �أو حديث؛ كما مل يرد يف حمتوى الكتاب ما يعزز دور
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العلماء يف االكت�شافات العلمية ب�صورة عامة والعلماء امل�سلمني ب�صفة خا�صة ،على الرغم من �أن املحتوى
جمال خ�صب لذلك .فعلى �سبيل املثال ميكن الإ�شارة �إىل �أن العلماء امل�سلمني هم �أول من �أ�س�س املنهج
التجريبي يف البحث� ،إ�ضافة �إىل �إ�سهامات علماء امل�سلمني يف جمال الفلك و�صناعة مناذج لبع�ض الأجهزة
مثل الإ�سطرالب �أو ال�ساعات ،ودورهم يف علم امليكانيكا .كما �أن املحتوى يفتقر للإ�شارة �إىل ال�سلوكيات
والأخالق احلميدة ،و�إىل قيم املحافظة على البيئة و�أهمية املحافظة على املعادن والرثوات الوطنية.
وت�شري هذه النتيجة �إىل �أن تعزيز الكتب الثالثة للقيم الإ�سالمية مل ي�صل للم�ستوى املقبول
بالرغم من �أن تعهد العقيدة الإ�سالمية ال�صحيحة يف نف�س الطالب ورعايته برتبية �إ�سالمية متكاملة،
وجعلها �ضابطة ل�سلوكه وت�صرفاته من �أهم �أهداف التعليم يف املرحلة االبتدائية واملتو�سطة وفقاً لوثيقة
التعليم ال�صادرة من اللجنة العليا ل�سيا�سة التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية يف عام 1390هـ (احلقيل،
 ،)1996ووجود العديد من الفر�ص لتعزيزها يف حمتوى الكتب .وقد يعزى ذلك �إىل �أن عملية مواءمة
الكتب مل حتظ باالهتمام الكايف ب�سبب عدم دعم ال�سل�سلة الأ�صلية ملثل هذه الق�ضايا .وت�ؤكد على هذه
الأهمية تو�صيات ندوة بناء املناهج املنعقدة يف جامعة �أم القرى عام ( ,)2004حيث ركزت على �أهمية
الدين ك�إطار مرجعي للمناهج واملقررات الدرا�سية؛ وتوظيف املقررات الدرا�سية يف �إبراز العمق والأ�صالة
يف الهوية ,وتطوير م�ستوى التعاون والعمل اجلماعي بني الأف���راد وتفهم قيم الآخ��ري��ن وثقافتهم,
واالهتمام بت�ضمني حمتوى الكتب املدر�سية املفاهيم املرتبطة مبقومات املجتمع وثوابته ،والقيم ذات
العالقة بالأ�س�س العقدية واالجتماعية للمنهج.
وت�شرتك هذه النتيجة مع بع�ض الدرا�سات احلديثة على امل�ستوى املحلي كدرا�سة البيايل ()2011
والتي �أظهرت �ضعف ت�ضمني كتب العلوم لل�صفوف العليا باملرحلة االبتدائية باململكة العربة ال�سعودية
للقيم الإ�سالمية ،و�أو�صت ب�ضرورة ت�ضمني القيم الإ�سالمية يف الكتب بطريقة مق�صودة وخمطط لها؛
ودرا�سة ع�سيالن ( )2011والتي �أ�شارت �إىل عدم حتقق م�ؤ�شر م�ساعدة الطالب على تقدير عظمة اهلل
وقدرته يف خلق الكون ،وتعميق العقيدة الإ�سالمية يف نفو�سهم بال�شكل املطلوب� ،إذ يعد هذا امل�ؤ�شر �شبه
غائب �ضمن �أه��داف مقرر العلوم لل�صف الأول متو�سط ،مما يدل على احلاجة �إىل زي��ادة تدعيم هذا
اجلانب �ضمن �أهداف كتاب العلوم.
املعيار الثاين :تعزيز قيم املجتمع ال�سعودي:
يركز هذا املعيار على مدى مراعاة حمتوى كتاب العلوم بجميع مكوناته لقيم املجتمع ال�سعودي
وخ�صو�صياته وموروثاته ،ومدى تعزيزه للثقافة املهنية يف املجتمع ال�سعودي ،وتعزيزه لالنتماء الوطني،
واجلدول ( )33يو�ضح نتائج حتليل كتب العلوم الطبيعية لهذا املعيار.
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جدول ()33
املتو�سطات احل�سابية ملعيار تعزيز قيم املجتمع ال�سعودي
م

امل�ؤ�شرات

5

الأول االبتدائي الرابع االبتدائي
ت
م
ت
م

الأول متو�سط
ت
م

ي�شجع امل��ح��ت��وى م�شاركة ال��ط�لاب مب��ج��االت خدمة
املجتمع مثل :احلمالت التطوعية ،ع�ضوية اجلمعيات
اخلريية ،الك�شافة

1.38

2

1.71

3

1.96

2

6

يراعي املحتوى خ�صو�صيات املجتمع ال�سعودي وعاداته
وتقاليده مثل :الزي ,احلجاب ,وامل�صطلحات

3.00

1

2.89

1

2.89

1

7

يعزز املحتوى ثقافة الأع��م��ال املهنية مثل :التجارة،
�سوق املال ،املهارات احلرفية واملهنية.

1.38

2

1.74

2

1.26

3

8

يعزز املحتوى االنتماء الوطني م��ن خ�لال ا�شتماله
على �أمثلة ومناذج و�سري ال�شخ�صيات ال�سعودية البارزة
يف خمتلف املجاالت.

1.19

3

1.48

4

1.22

4

م = املتو�سط احل�سابي ،ت = الرتتيب

يت�ضح م��ن اجل����دول(� )33أن قيم املتو�سطات احل�سابية مل���ؤ���ش��رات تعزيز قيم املجتمع ال�سعودي
انح�صرت بني ( )3.00-1.19يف م�ؤ�شراتها الأربعة يف كتاب ال�صف الأول االبتدائي .بينما يف كتاب ال�صف
الرابع فقد تراوحت املتو�سطات بني ( )2.89-1.48للم�ؤ�شرات الأربعة� .أما يف كتاب العلوم لل�صف الأول
املتو�سط؛ فقد ت��راوح متو�سط امل�ؤ�شرات بني ( .)2.89-1.22وب�شكل عام يالحظ �أن نتائج حتليل كتب
العلوم الطبيعية املطورة يف املراحل الثالث قد حققت م�ؤ�شرات هذا املعيار بدرجة منخف�ضة فيما يتعلق
ب�شجيع املحتوى م�شاركة الطالب مبجاالت خدمة املجتمع وتنمية البيئة ،وتعزيزه ثقافة الأعمال املهنية،
واالنتماء الوطني ،يف حني جاء حتقيقها مل�ؤ�شر «يراعي املحتوى خ�صو�صيات املجتمع ال�سعودي وعاداته
وتقاليده مثل :الزي ,احلجاب ,وامل�صطلحات» بدرجة عالية.
وبالرجوع �إىل الأدل��ة وال�شواهد التحليلية لكتب العلوم الطبيعية ،ميكن اال�ستدالل كيفياً على
بع�ض ال�شواهد والأمثلة من قبل املحللني والتي تت�صل بتلك امل�ؤ�شرات على م�ستوى حمتوى الكتب
الثالثة والتي حتتاج ملراجعة ،وهي :افتقار حمتوى كتاب ال�صف الأول االبتدائي �إجما ًال للمو�ضوعات
ال�صريحة التي تبدو م�صاغة ب�صفة خا�صة لتعزيز قيم املجتمع ال�سعودي� ،إال �أن ذلك ال يعني عدم وجود
فر�ص للإ�شارة لتلك القيم ب�صورة �ضمنية �ضمن املحتوى .فمث ً
ال جاء مو�ضوع الدر�س «املحافظة على
موارد الأر���ض» جما ًال خ�صباً لت�شجيع الطالب على االلتحاق باحلمالت التطوعية والك�شافة حلماية
البيئة واحلد من ظاهرة التلوث� ،إ�ضافة �إىل �إمكانية اقرتاح العديد من احلمالت الهادفة مثل :اقرتاح
حملة لزراعة النباتات يف املدر�سة ورعايتها يوميا ،وحملة للرفق باحليوان ،وت�شجيع الطالب على تكوين
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حملة تطوعية لنظافة البيئة املدر�سية ،وحملة جلمع املالب�س املنا�سبة لكل ف�صل و�إي�صالها للمحتاجني،
وحملة مل�ساندة ال�صم وفاقدي الب�صر بزيارتهم �أو دعوتهم حلفل يف املدر�سة.
وعلى �صعيد حمتوى كتاب ال�صف الرابع االبتدائي ،فيظهر افتقار املحتوى �إجما ًال للمو�ضوعات
ال�صريحة التي تبدو م�صاغة ب�صفة خا�صة لتعزيز قيم املجتمع ال�سعودي� ،إال �أن ذلك ال يعني عدم وجود
فر�ص للإ�شارة لتلك القيم ب�صورة �ضمنية �ضمن املحتوى ،فمث ً
ال مو�ضوع الدر�س «التغريات يف النظام
البيئي» يعد جم��ا ًال خ�صباً لت�شجيع الطالب على االلتحاق باحلمالت التطوعية والك�شافة حلماية
البيئة واحلد من ظاهرة التلوث� ،إال �أن املحتوى جاء خالياً من �أية �إ�شارات لأي حمالت مقرتحة بهذا
ال�ش�أن ،فهناك �إمكانية لت�شجيع احلمالت التي ت�ستهدف حماية ال�شواطئ وتنظيفها ،مما ي�سهم يف حماية
الكائنات املائية والتقليل من التلوث؛ وحمالت حلماية احلياة الفطرية.
ويف كتاب ال�صف الأول املتو�سط يعترب مو�ضوع الدر�س «الإن�سان والبيئة» من املجاالت اخل�صبة
لت�شجيع الطالب على االلتحاق باحلمالت التطوعية والك�شافة حلماية البيئة واحلد من ظاهرة التلوث،
�إال �أن املحتوى جاء خالياً من �أية �إ�شارات لأي حمالت مقرتحة بهذا ال�ش�أن ،فهناك �إمكانية لت�شجيع
احلمالت التي ت�ستهدف حماية البيئة كحملة �إع��ادة تدوير امل��واد اال�ستهالكية كاملواد البال�ستيكية،
وتعزيز ثقافة بع�ض املهن كمهنة ال�صناعة ،وا�ستخراج املعادن وال�صخور .كما �أغفل املحتوى الإ�شارة
�إىل ال�سعوديني الذين ح�صلوا على براءات االخرتاع يف جمال الفيزياء والكيمياء؛ ومل ي�شري املحتوى
لأي مهنة تتناول ا�ستخدام املعادن كال�صناعات الوطنية؛ كما مل يرد يف املحتوى ما يعزز دور العلماء يف
االكت�شافات العلمية.
وت���أت��ي ه��ذه ال�شواهد والأدل����ة الكيفية لتعزز وت���ؤك��د �أهمية ت�ضمني ه��ذا املعيار يف كتب العلوم
الطبيعية ،في�شري البيايل (� )2011إىل �ضعف ت�ضمني كتب العلوم لل�صفوف العليا باملرحلة االبتدائية
يف اململكة العربية ال�سعودية للقيم الإ�سالمية ،و�أو�صت الدرا�سة ب�ضرورة ت�ضمني القيم الإ�سالمية
يف الكتب ب�صورة مق�صودة وخمطط لها� .إ�ضافة لأهمية ت�ضمني مناهج العلوم يف حمتواها لعدد من
الق�ضايا االجتماعية للمتعلم ودور الإن�سان يف احل�ضارات املختلفة عرب التاريخ ب�صورة �سهلة ومي�سرة
وذات طابع م�شوق (ال�سمريي2004 ،؛ ج��ان2003 ،؛ ال�شايع والعقيل .)2006 ،وميكن �أن يعزى �سبب
انخفا�ض م�ستويات حتقق القيم يف بع�ض حمتوى كتب العلوم� ،إىل طبيعة حمتوى بع�ض وحدات العلوم
العلمية ،واالعتقاد ب�أن هذه القيم بعيدة عن العلم واملعرفة العلمية .كما ميكن �أن يعزى ذلك �إىل �أن
مو�ضوع القيم يف الأ�سا�س مل يحظ بالعناية الكافية يف ال�سل�سلة الأ�صل ،وبالتايل ف�إنه من املتوقع �أن ال
تلق تلك القيم اهتما ًما كبرياً يف عملية املواءمة.
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املعيار الثالث :االت�ساق مع الت�شريعات والنظم املحلية:
يركز هذا املعيار على مدى مراعاة حمتوى كتاب العلوم بجميع مكوناته للت�شريعات والنظم من
خالل تعزيز املحتوى ال�ستثمار منجزات وثروات الوطن واحلفاظ عليها ،وتعزيزه ملبادئ النظام واحرتام
الأنظمة الر�سمية يف املجتمع ال�سعودي ،واجلدول ( )34يو�ضح نتائج حتليل كتب العلوم الطبيعية لهذا
املعيار.
جدول ()34
املتو�سطات احل�سابية ملعيار االت�ساق مع الت�شريعات والنظم املحلية

م

امل�ؤ�شرات

يعزز املحتوى ا�ستثمار منجزات وثروات الوطن
9
واحلفاظ عليها.
يعزز املحتوى احرتام الأنظمة الر�سمية يف املجتمع
10
ال�سعودي.
م = املتو�سط احل�سابي ،ت = الرتتيب

الأول االبتدائي الرابع االبتدائي

الأول متو�سط

م

ت

م

ت

م

ت

1.67

1

1.44

2

1.18

2

1.00

2

1.75

1

2.17

1

يت�ضح من اجلدول (� )34أن قيم املتو�سطات احل�سابية مل�ؤ�شري االت�ساق مع الت�شريعات والنظم املحلية
بني ( )1.67-1.00بالن�سبة لكتاب ال�صف الأول االبتدائي .ويف كتاب ال�صف الرابع تراوحت املتو�سطات
احل�سابية بني ( )1.75-1.44للم�ؤ�شرين .ويف كتاب ال�صف الأول املتو�سط؛ تراوح متو�سط امل�ؤ�شرين بني
( .)2.17-1.18وب�شكل عام يالحظ انخفا�ض يف نتائج هذا املعيار �ضمن كتب العلوم الطبيعية لل�صفوف
الثالثة.
ومن حتليل كتب العلوم الطبيعية املطورة يف املراحل الثالثة يالحظ �أنها قد حققت م�ؤ�شرات
هذا املعيار بدرجة منخف�ضة فيما يتعلق بتعزيز املحتوى ال�ستثمار منجزات وثروات الوطن واحلفاظ
عليها ،واحرتام الأنظمة الر�سمية يف املجتمع ال�سعودي .وبالرجوع �إىل الأدلة وال�شواهد التحليلية لكتب
العلوم ،ميكن اال�ستدالل كيفياً على انخفا�ض حتقيق م�ؤ�شرات املعيار ،حيث افتقر حمتوى كتاب ال�صف
الأول االبتدائي �إجما ًال للإ�شارات ال�صريحة لتعزيز ا�ستثمار منجزات وثروات الوطن واحلفاظ عليها،
واح�ترام الأنظمة الر�سمية يف املجتمع ال�سعودي .فمث ً
ال هناك حاجة لتعزيز املحافظة على الغطاء
النباتي ،واحرتام الأنظمة الر�سمية يف عدم ا�ستهالك املياه يف غري حاجتها ،و�سن القوانني والغرامات
عند حدوث جتاوزات اال�ستخدام.
ويف كتاب ال�صف الرابع االبتدائي مل يتم تعزيز احلفاظ على ثروات الوطن وا�ستثمارها من خالل
العديد من املو�ضوعات مثل :التنوع البيولوجي ،الرثوة احليوانية والنباتية ،الرثوة املعدنية� ،صناعة
و�إع��داد امللح يف اململكة يف در���س املخاليط ،الطاقة الكهربائية وتر�شيد ا�ستهالكها ،بالرغم من توفر
املو�ضوعات املنا�سبة .ويف كتاب ال�صف الأول املتو�سط يفتقر املحتوى �إجما ًال للإ�شارات ال�صريحة والتي
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تبدو م�صاغة ب�صفة خا�صة لتعزيز ا�ستثمار منجزات وثروات الوطن واحلفاظ عليها ،واحرتام الأنظمة
الر�سمية يف املجتمع ال�سعودي �إال �أن ذلك ال يعني عدم وجود فر�ص للإ�شارة لتلك القيم ب�صورة �ضمنية
�ضمن املحتوى ،و�إن كانت قليلة فمث ً
ال هناك فر�صة للت�أكيد على منع ال�صيد اجلائر ك�أحد الأنظمة
ال�سعودية الر�سمية.
وميكن تف�سري �سبب انخفا�ض درجة حتقيق امل�ؤ�شرات اخلا�صة بهذا املعيار ،و�أن معظم القيم التي
ع�برت عنها تلك امل�ؤ�شرات على قلتها قد ج��اءت �ضمنية؛ �إىل �أن مو�ضوع القيم يف الأ�سا�س مل يحظ
بالعناية الكافية يف ال�سل�سلة الأ�صل ،وبالتايل ف�إنه من املتوقع �أن ال تلق تلك القيم اهتماما كبرياً يف
عملية املواءمة .وهذا ما �أكدت عليه تو�صيات ندوة بناء املناهج :الأ�س�س واملنطلقات من �أهمية ت�ضمني
حمتوى املناهج بقيم االنتماء وتقوية الوحدة الوطنية وتوظيف املقررات يف �إبراز العمق والأ�صالة يف
الهوية الإ�سالمية ،وت�ضمني املفاهيم املرتبطة مبقومات املجتمع وثوابته .ونتائج هذا املعيار تتفق مع
نتائج درا�سة ع�سيالن ( )2011التي تو�صلت �إىل �أن حمتوى كتاب العلوم املطور لل�صف الأول املتو�سط
باململكة العربية ال�سعودية يحتاج �إىل التمثيل لطبيعة املجتمع ال�سعودي والتعبري عن هويته ،كما تتفق
مع درا�سة بلفقيه ( )2009التي �أجريت على �سل�سة مناهج العلوم املرتجمة بدولة الأم���ارات العربية
املتحدة ،والتي خل�صت �إىل �أن كتب العلوم املرتجمة يف الإمارات وخا�صة ال�صف الرابع االبتدائي مو�ضع
الدرا�سة بحاجة �إىل �إعادة نظر من حيث ارتباطها بثقافة املجتمع.
املعيار الرابع :االرتباط بالبيئة اجلغرافية ال�سعودية:
يركز هذا املعيار على مدى مراعاة حمتوى كتاب العلوم بجميع مكوناته للبيئات املحلية مبا حتويه
من هيئات وطنية ،ومدى تقدميه لأدلة و�شواهد و�إح�صائيات ،وعر�ضه لبع�ض امل�شكالت البيئية التي
تعاين منها البيئة ال�سعودية ،واجلدول ( )35يو�ضح نتائج حتليل كتب العلوم الطبيعية لهذا املعيار.
جدول ()35
املتو�سطات احل�سابية ملعيار االرتباط بالبيئة اجلغرافية ال�سعودية
م

امل�ؤ�شرات

 11يراعي املحتوى البيئات املحلية املختلفة
 12ي�شري املحتوى لأهم الهيئات الوطنية املحلية.
يراعي املحتوى البيئة ال�سعودية يف تقدمي الأمثلة
13
وال�شواهد والإح�صائيات وامل�شكالت البيئية.
يت�ضمن امل��ح��ت��وى ���ص��وراً فوتوغرافية م�ستمدة من
14
البيئة املحلية.
م = املتو�سط احل�سابي ،ت = الرتتيب
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الأول االبتدائي الرابع االبتدائي
ت
م
ت
م
1
2.54
2
1.27
4
1.46
4
1.00

الأول متو�سط
ت
م
1
2.47
4
1.42

1.10

3

1.94

3

1.95

3

1.69

1

2.30

2

2.06

2

يت�ضح م��ن اجل���دول (� )35أن قيم املتو�سطات احل�سابية مل���ؤ���ش��رات االرت��ب��اط بالبيئة اجلغرافية
ال�سعودية انح�صرت بني ( )1.69-1.00يف م�ؤ�شراتها الأربعة يف كتاب ال�صف الأول االبتدائي .ويف كتاب
ال�صف الرابع تراوحت املتو�سطات احل�سابية بني ( )2.54-1.46للم�ؤ�شرات الأربعة .ويف كتاب ال�صف
الأول املتو�سط؛ تراوح متو�سط امل�ؤ�شرات بني ( .)2.47-1.42ومن حتليل كتب العلوم الطبيعية املطورة يف
املراحل الثالث يالحظ �أنها قد حققت م�ؤ�شرات هذا املعيار بدرجة متو�سطة �أو �أقل فيما يتعلق مبراعاة
املحتوى للبيئات املحلية املختلفة ،وت�ضمينه �صوراً فوتوغرافية م�ستمدة من البيئة املحلية ،يف حني جاء
حتقيقها مل�ؤ�شر «يراعي املحتوى البيئة ال�سعودية يف تقدمي الأمثلة وال�شواهد والإح�صائيات وامل�شكالت
البيئية» وم�ؤ�شر «ي�شري املحتوى لأهم الهيئات الوطنية املحلية» بدرجة منخف�ضة.
وبالرجوع �إىل الأدل��ة وال�شواهد التحليلية لكتب العلوم ،ميكن اال�ستدالل كيفياً على انخفا�ض
حتقيق م�ؤ�شرات معيار االرتباط بالبيئة اجلغرافية ال�سعودية عن امل�ستوى املطلوب ،حيث وجد �أن كتاب
ال�صف الأول االبتدائي مل يتم تدعيمه ب�صور �أو م�صطلحات ت�شري لبيئات اململكة الأخ��رى كاملناطق
ال�ساحلية ،واقت�صر املحتوى على �صور لبحريات ال تقع �ضمن البيئة املحلية .وتفتقر العديد من الدرو�س
ل�صور فوتوغرافية م�ستمدة من البيئة املحلية .ويف كتاب ال�صف الرابع االبتدائي مل يراع املحتوى التنوع
البيئي يف اجلزيرة العربية ،فهناك البيئة اجلبلية وال�صحراوية وال�ساحلية؛ ومل تتم الإ�شارة للعديد
من الهيئات الوطنية املحلية رغم وج��ود العديد من الفر�ص لذلك ك��دور وزارة البرتول واملعادن يف
در�س املعادن وال�صخور ،ودور وزارة املياه والهيئة العامة لتحلية املياه ،وهيئة الأر�صاد وحماية البيئة يف
درو�س الأنظمة البيئية ،ومدينة امللك عبد العزيز و�أق�سام الفلك يف اجلامعات ال�سعودية يف درو�س النظام
ال�شم�سي والف�ضاء .ويف كتاب ال�صف الأول املتو�سط مل يراع حمتوى الكتاب العديد من البيئات املحلية
املختلفة كمهد الذهب كمنطقة غنية بالذهب وغريها من املعادن ،كما مل ي�شر املحتوى �إىل �أي �أمثلة
عن ثروات اململكة من املعادن يف در�س املعادن ،ومل ي�شر �إىل دور الرئا�سة العامة للأر�صاد اجلوية وحماية
البيئة� ،أو هيئة امل�ساحة اجليولوجية ال�سعودية ،ومل يتم الإ�شارة �إىل ربط املعادن ب�أماكن وجودها يف
ال�سعودية ،و�إ�ضافة �صور لبع�ض مواقع (مناجم) ا�ستخراج املعادن باململكة.
وتتواكب هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة ع�سيالن ( )2011التي تو�صلت �إىل �أن حمتوى كتاب العلوم
املطور لل�صف الأول املتو�سط يف اململكة العربية ال�سعودية يحتاج �إىل املزيد من االهتمام بتناول ق�ضايا
املجتمع ال�سعودي وم�شكالته ال�صحية والبيئية.
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املقارنة الكلية ملعايري حمور منا�سبة املواءمة لثقافة املجتمع ال�سعودي:
ولإج����راء مقارنة ب�ين معايري حم��ور منا�سبة امل��واءم��ة لثقافة املجتمع ال�سعودي ،مت ا�ستخراج
املتو�سطات احل�سابية والرتتيب كما يف اجلدول (.)36
جدول ()36
املتو�سطات احل�سابية ملحور منا�سبة املواءمة لثقافة املجتمع ال�سعودي

م

املعايري

 1تعزيز الهوية الإ�سالمية
 2تعزيز قيم املجتمع ال�سعودي
 3االت�ساق مع الت�شريعات والنظم املحلية
 4االرتباط مع البيئة اجلغرافية
م = املتو�سط احل�سابي ،ت = الرتتيب

الأول االبتدائي الرابع االبتدائي
ت
م
ت
م
3
1.66
3
1.30
2
1.96
1
1.74
4
1.60
2
1.34
1
2.06
4
1.27

الأول متو�سط
ت
م
4
1.49
2
1.83
3
1.68
1
1.98

يت�ضح من اجلدول (� )36أن تعزيز قيم املجتمع ال�سعودي جاء يف الرتتيب الأول وحتقق بدرجة متو�سطة
( )1.74بالن�سبة لل�صف الأول االبتدائي ،بينما حتقق كل من االت�ساق مع الت�شريعات والنظم املحلية (،)1.34
وتعزيز الهوية الإ�سالمية ( ،)1.3واالرتباط بالبيئة اجلغرافية ( )1.27بدرجة منخف�ضة .ويف كتاب ال�صف
الرابع االبتدائي انح�صرت املتو�سطات احل�سابية بني ( )2.06-1.60وجميع املعايري متحققة بدرجة منخف�ضة
ومتو�سطة .ويف كتاب ال�صف الأول متو�سط انح�صرت املتو�سطات احل�سابية بني ( ،)1.98-1.49وظهرت جميع
املعايري متحققة بدرجة منخف�ضة ومتو�سطة.
مما �سبق يالحظ �أن كتب العلوم الطبيعية املطورة يف املراحل الثالث قد حققت معايري حمور منا�سبة
املواءمة لثقافة املجتمع ال�سعودي بدرجة متو�سطة� ،أو منخف�ضة .مما ي�شري �إىل �أن درجة مواءمة كتب العلوم
الطبيعية لل�صفوف الثالثة مل ت�صل للم�ستوى املقبول لدرجة املواءمة ،بالرغم من �أن وثيقة التعليم يف اململكة
العربية ال�سعودية ( )1390جاءت لت�ؤكد على ما ن�صه�« :أن غاية التعليم فهم الإ�سالم فهماً �صحيحاً متكام ً
ال
وغر�س العقيدة الإ�سالمية ون�شرها ،وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم الإ�سالمية واملثل العليا ،و�إك�سابه املعارف
واملهارات املختلفة ،وتنمية االجتاهات ال�سلوكية البناءة ،وتطوير املجتمع اقت�صادياً واجتماعياً وثقافياً ،وتهيئة
الفرد ليكون ع�ضواً نافعاَ يف بناء جمتمعه» (احلقيل� ،1419 ،ص .)96-95.وهذا ما �أكد عليه �سكران ( )2010يف
ورقة عمل عن تنمية ثقافة املواطنة يف املجتمع امل�صري ب�أنه من ال�ضروري �أن تويل مناهج التعليم ب�صفة عامة
ومناهج العلوم ب�صفة خا�صة االهتمام بتنمية ثقافة املواطنة و�إثارة الوعي مبكوناتها ومقوماتها و�أخالقياتها
وما تت�ضمنه من قيم اجتماعية و�سيا�سية وبيئية.
وتختلف هذه النتيجة مع درا�سة مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ( )2012التي خل�صت �إىل منا�سبة
مواءمة كتب العلوم لثقافة دول اخلليج .ويعلل الفريق البحثي هذا االختالف �إىل طبيعة املعايري التي بنيت
عليها �أداة درا�سة مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ،عن طبيعة الأداة يف الدرا�سة احلالية ،واختالف خلفية
املحللني وارتباطهم باملجتمع والبيئة املحلية.
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ثالثاً :نتائج ومناق�شة ال�س�ؤال الثالث:

ين�ص ال�س�ؤال الثالث على :ما مدى متثيل حمتوى كتب العلوم الطبيعية لبيئة املتعلمني يف �ضوء
حتليل حمتواها؟ للإجابة على هذا ال�س�ؤال ،قام الفريق البحثي بتحليل كتب العلوم الطبيعية بهدف
التعرف على مدى متثيل حمتوى كتب العلوم الطبيعية لبيئة املتعلمني يف �ضوء حتليل حمتواها لل�صفوف
الأول والرابع االبتدائي والأول املتو�سط يف طبعتها املعدلة 1432هـ1433-هـ ،وذلك من خالل معيارين
فرعيني .وفيما يلي ا�ستعرا�ض نتائج حتليل كتب العلوم الطبيعية للإجابة على ال�س�ؤال البحثي الثالث.
املعيار الأول :مالءمة املحتوى خلربات الطالب:
يركز هذا املعيار على مدى مراعاة حمتوى كتاب العلوم بجميع مكوناته خلربات الطالب وقدراتهم
من خالل ت�شجيعه ملهام تقنية ،وتفعيل الروابط واملواقع االلكرتونية التي حتفز الطالب على البحث
واال�ستك�شاف يف م��ادة التعلم ،وربطه للمحتوى النظري العلمي بالبيئة الواقعية للطالب وقدراتهم
وا�ستعداداتهم ،ومراعاته للتكامل والربط بني خ�برات الطالب القبلية وامل�ستقبلية ،واجل��دول ()37
يو�ضح نتائج حتليل كتب العلوم الطبيعية لهذا املعيار.
جدول ()37
املتو�سطات احل�سابية ملعيار مالءمة املحتوى خلربات الطالب

م

امل�ؤ�شرات

1

ي�شجع املحتوى مهام تقن ّية من بيئة الطالب مثل:
ا�ستخدام برامج املحاكاة ،الأف�ل�ام التعليمية ،برامج
احلا�سب الآيل

2

يت�ضمن املحتوى متطلبات تنفيذ الأن�شطة والتدريبات
م��ن بيئة ال��ط�لاب م��ث��ل :الأدوات وامل�����واد والأج���ه���زة
املخربية والنماذج والعينات.
ت��رت��ب��ط الأن�����ش��ط��ة وال��ت��دري��ب��ات وال��ت��ج��ارب ب��خ�برات
الطالب احلياتية.
ي��راع��ي امل��ح��ت��وى امل���ه���ارات ال�����س��اب��ق��ة للمتعلمني مثل
املهارات الكتابية وقراءة اجلداول والر�سوم البيانية.

الأول االبتدائي الرابع االبتدائي
م
1.18

ت
5

م
1.14

ت
6

الأول متو�سط
م
1.52

ت
7

2.95

1

2.90

5

3.00

1

2.95

1

2.95

2

2.84

3

2.91

4

3.00

1

2.21

6

5

يراعي املحتوى الربط والتكامل بني خربات الطالب
ال�سابقة والعلوم الأخرى.

2.93

3

2.94

3

2.55

5

6

ترتبط الأن�شطة والتدريبات والتجارب ببيئة الطالب
املحلية.

2.93

3

2.92

4

2.97

2

2.94

2

2.95

2

2.82

4

3
4

 7يراعي التقومي بيئة الطالب املحلية.
م = املتو�سط احل�سابي ،ت = الرتتيب
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يت�ضح من اجلدول (� )37أن قيم املتو�سطات احل�سابية مل�ؤ�شرات مالءمة املحتوى خلربات الطالب
انح�صرت بني ( )2.95-1.18يف كتاب ال�صف الأول االبتدائي .ويف كتاب ال�صف الرابع فقد تراوحت
املتو�سطات بني ( .)3.00-1.14ويف كتاب ال�صف الأول املتو�سط؛ تراوح متو�سط امل�ؤ�شرات بني (-2.21
 .)3.00كما يالحظ من حتليل كتب العلوم الطبيعية املطورة يف املراحل الثالث �أنها حققت م�ؤ�شرات
هذا املعيار بدرجة مرتفعة من ناحية ارتباط املحتوى مبا يحويه من �أن�شطة وتدريبات ومهام للتقومي
بخربات الطالب احلياتية وبيئتهم املحلية �إ�ضافة ً ملراعاته املهارات ال�سابقة للمتعلمني والتكامل بني
خربات الطالب ال�سابقة والعلوم الأخرى� ،إال �أن حتقيقها مل�ؤ�شر«ي�شجع املحتوى مهام تقنية من بيئة
الطالب مثل :ا�ستخدام برامج املحاكاة ،الأفالم التعليمية ،برامج احلا�سب الآيل»  ،مل يحظ بالدرجة
نف�سها ،حيث �أظهرت النتيجة انخفا�ضاً يف درجة حتقيق الكتب لهذا امل�ؤ�شر.
وميكن تف�سري نتيجة ارتفاع م�ؤ�شرات هذا املعيار �إىل �أن من �أبرز املبادئ التي ت�ستند �إليها فل�سفة
امل�شروع ربط التعلم ب�سياقات حياتيه حقيقية (ال�شايع وعبداحلميد ،)2011 ،و�أن طبيعة حمتوى الكتب
ت�ؤ�س�س على املعرفة العلمية للمفاهيم الأ�سا�سية �إىل جانب اهتمامها بعملية العلم الأ�سا�سية والتكاملية،
كما ت�ضع باعتبارها املجاالت الثالثة للعلوم ،وت�ؤكد على العالقة بني مفاهيم العلوم وامل��واد الأخرى
بالإ�ضافة �إىل تكامل املهارات الريا�ضية مع منهج العلوم .كما جاءت �أن�شطة الكتب مراعية لالجتاهات
العاملية مل�شروعات تدري�س العلوم والتي تهتم ب�أن تكون تلك الأن�شطة من املمكن �إنتاجها حملياً وبحيث
ترتبط بالبيئة املحلية وتتكامل مع حمتوى املنهج ،وبذلك �أظهرت الدرا�سة احلالية تفوق كتب العلوم
املطورة يف هذا املجال.
وبالرجوع �إىل الأدلة وال�شواهد التحليلية لكتب العلوم ،ميكن اال�ستدالل كيفياً على انخفا�ض حتقق
م�ؤ�شر«ي�شجع املحتوى مهام تقنية من بيئة الطالب مثل :ا�ستخدام برامج املحاكاة ،الأفالم التعليمية،
برامج احلا�سب الآيل» .ففي كتاب ال�صف الأول االبتدائي يفتقر املحتوى ب�صفة عامة ملهام تقنية توجه
الطالب وحتفزهم ال�ستخدام التقنية وتوظيفها يف العلوم وتعلمها .ويف بع�ض الدرو�س بيئة الطالب
املحلية ال متكنهم من معرفة بع�ض �أن��واع النباتات يف الغابات ،لذا يف�ضل توفري برامج حا�سوبية �أو
عرو�ض فيديو على ال�شبكة العنكبوتية .وبع�ض الدرو�س يف�ضل �إحالة الطالب لعرو�ض ت�سجيل فيديو
وروابط و�سائط متعددة لبع�ض مظاهر التلوث يف البيئة املحلية ليتمكن الطالب من ا�ستنتاج مفهوم
التلوث .ويف كتاب ال�صف الرابع االبتدائي يالحظ خلو جميع ال��درو���س من مهام تقنية قائمة على
احلا�سب الآيل وبرجمياته �أو الأف�لام التعليمية عدا در�س املعادن .ويف كتاب ال�صف الأول املتو�سط مل
ي�شر املحتوى ملهام تقنية قائمة على احلا�سب الآيل وبرجمياته كربامج املحاكاة �أو الأفالم التعليمية يف
بع�ض الدرو�س مثل :التغريات الكيميائية وحفظ الكتلة وتطور النموذج الذري ،ودورة املاء يف الطبيعة،
والأحوال اجلوية القا�سية ،واخل�سوف والك�سوف.
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وقد يعزى �سبب انخفا�ض درجة حتقيق هذا امل�ؤ�شر �إىل ت�أثر املواءمة بالإمكانات املتوافرة يف امليدان
الرتبوي ،والذي يربز يف غياب التجهيزات التقنية واملعامل يف بع�ض املدار�س ،مما يحول دون توظيف
مزيد من املهام التقنية يف حمتوى الكتب .وتتفق نتيجة هذا املعيار مع نتيجة درا�سة ع�سيالن ()2011
التي تو�صلت �إىل �أن حمتوى كتاب العلوم املطور لل�صف الأول املتو�سط باململكة العربية ال�سعودية يحتاج
�إىل املزيد من االهتمام مبعايري جودة املحتوى العلمي حيث احتل جمال املحتوى العلمي الرتبة الأخرية
من جماالت اجلودة ال�شاملة لكتاب العلوم لل�صف الأول املتو�سط ،و�أ�شارت �إىل �أن املحتوى العلمي بحاجة
�إىل املزيد من التنوع يف عر�ض املواقع الإلكرتونية التي تدعم عملية التعلم.
املعيار الثاين :مالءمة املحتوى للخ�صائ�ص العمرية للمرحلة:
يركز ه��ذا املعيار على م��دى مراعاة حمتوى كتاب العلوم بجميع مكوناته للخ�صائ�ص العمرية
للمرحلة من حيث عر�ض املحتوى ب�أ�سلوب وا�ضح و�سل�س وم��راع��اة املحتوى والأن�شطة والتدريبات
و�أ�ساليب التقومي حلاجات الطالب وميولهم واحتياجاتهم وقدراتهم ،واجل��دول ( )38يو�ضح نتائج
حتليل كتب العلوم الطبيعية لهذا املعيار.
جدول ()38
املتو�سطات احل�سابية ملعيار مالءمة املحتوى للخ�صائ�ص العمرية للمرحلة
م

امل�ؤ�شرات

8

الأول االبتدائي الرابع االبتدائي
ت
م
ت
م

الأول متو�سط
ت
م

يعر�ض املحتوى امل�صطلحات اجلديدة ب�أ�سلوب وا�ضح
للمتعلمني

2.98

1

3.00

1

2.93

4

 9يراعي املحتوى حاجات وميول الطالب
 10تتنا�سب الأن�شطة مع اخل�صائ�ص العمرية للمتعلمني

2.98
2.90

1
2

2.88
2.96

5
3

2.71
2.99

5
2

تتنا�سب الر�سوم وال�صور والأ�شكال التو�ضيحية مع
11
اخل�صائ�ص العمرية للمتعلمني

2.81

3

2.92

4

3.00

1

ت��ت��ن��ا���س��ب م��ه��ام ال��ت��ق��ومي م���ع اخل�����ص��ائ�����ص ال��ع��م��ري��ة
12
للمتعلمني.

2.53

4

2.98

2

2.97

3

م = املتو�سط احل�سابي ،ت = الرتتيب

يت�ضح من اجلدول (� )38أن قيم املتو�سطات احل�سابية مل�ؤ�شرات مالءمة املحتوى للخ�صائ�ص العمرية
للمرحلة بني ( )2.98-2.53يف كتاب ال�صف الأول االبتدائي .ويف كتاب ال�صف الرابع تراوحت املتو�سطات
بني ( .)3.00-2.92ويف كتاب ال�صف الأول املتو�سط؛ فقد تراوح متو�سط امل�ؤ�شرات بني (.)3.00-2.71
ويالحظ �أن هناك تفاوتاً يف ترتيب حتقق امل�ؤ�شرات �ضمن كتب العلوم الطبيعية لل�صفوف الثالثة.
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وم��ن حتليل كتب العلوم الطبيعية املطورة يف املراحل الثالث يالحظ �أنها قد حققت م�ؤ�شرات
هذا املعيار بدرجة مرتفعة من ناحية مراعاة حمتوى كتب العلوم بجميع مكوناته (املحتوى والأن�شطة
والتدريبات و�أ�ساليب التقومي) للخ�صائ�ص العمرية للمرحلة وب�أ�سلوب وا�ضح و�سل�س ومراعاة املحتوى
والأن�شطة والتدريبات و�أ�ساليب التقومي حلاجات الطالب وميولهم واحتياجاتهم وقدراتهم الأخرى.
وميكن تف�سري �سبب ارتفاع درجة حتقيق امل�ؤ�شرات اخلا�صة بهذا املعيار �إىل مراعاة الأ�س�س النف�سية
املرتبطة بخ�صائ�ص النمو وحاجات واهتمامات وميول وم�شكالت التالميذ يف تنظيم حمتوى املنهج،
بحيث مي�س حاجات املتعلمني وينا�سب ميولهم وي�ساعدهم يف حل م�شكالتهم ،مبعنى �آخ��ر مراعاة
الأ�سا�س ال�سيكولوجي �أثناء تنظيم املحتوى (ال�سعيد ،)2005 ،بالإ�ضافة �إىل الأخذ باالجتاهات احلديثة
يف تطوير تدري�س العلوم من ناحية تنوع مو�ضوعات املحتوى ومواده التعليمية مبا يتما�شى مع اهتمامات
التالميذ ( �أحمد.)1995 ،
املقارنة الكلية بني معايري حمور بيئة املتعلمني:
ولإجراء مقارنة بني معايري حمور بيئة املتعلمني ،فقد مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية والرتتيب،
كما يف اجلدول (.)39
جدول ()39
املتو�سطات احل�سابية ملعايري حمور بيئة املتعلمني

م

املعايري

الأول االبتدائي الرابع االبتدائي

الأول متو�سط

م

ت

م

ت

م

ت

1

مالءمة املحتوى خلربات الطالب

2.68

2

2.69

2

2.56

2

2

مالءمة املحتوى للخ�صائ�ص العمرية

2.84

1

2.95

1

2.92

1

م = املتو�سط احل�سابي ،ت = الرتتيب

يت�ضح من اجلدول (� )39أن م�ؤ�شرات بيئة املتعلمني متحققة بدرجة مرتفعة ومت�ساوية يف الرتتيب
جلميع ال�صفوف ،حيث جاء يف الرتتيب الأول مع اختالف قيم املتو�سطات احل�سابية مالءمة املحتوى
للخ�صائ�ص العمرية للمرحلة ،ويف الرتتيب الثاين مع اختالف قيم املتو�سطات احل�سابية مالءمة
املحتوى خلربات الطالب .وب�شكل عام يالحظ �أن كتب العلوم الطبيعية املطورة يف املراحل الثالث قد
حققت معايري حمور مالءمة بيئة املتعلمني بدرجة مرتفعة ،مما ي�شري �إىل �أن درجة مالءمة كتب العلوم
الطبيعية لل�صفوف الثالثة على امل�ستوى املقبول لدرجة املواءمة .وقد تعزى هذه النتيجة �إىل اهتمام
وزارة الرتبية والتعليم بعملية �إع��داد الكتب الدرا�سية وكتب العلوم الطبيعية ب�شكل خا�ص .فمن بني
الأهداف الرئي�سة مل�شروع تطوير كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية �إنتاج مناهج وكتب و�أدلة معلمني
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ومواد علمية م�ساندة بحيث ت�ستند ملوا�صفات ومعايري عاملية حديثة تتفق ومعطيات النظريات الرتبوية
احلديثة املوثوقة ونتائج البحث العلمي يف جمال الرتبية (ال�شايع وعبداحلميد.)2011 ،
�إ�ضافة �إىل ذل��ك� ،إن من بني �أب��رز جوانب التطوير التي اهتم بها امل�شروع و�أك��د عليها التثقيف
(التنوير العلمي) ،العلم والتقنية واملجتمع ( ،)STSكما �شملت جوانب التطوير م�ضامني املناهج
حيث روعي فيها احلداثة والربط بينها وبني املباحث املعرفية الأخرى والربط بواقع احلياة (التطبيق
العملي ،ال�سياقات احلياتية ،اال�ستق�صاءات)  ،وطرائق التدري�س بحيث تراعي الفروق الفردية وحاجات
الطالب وقدراتهم ،بالإ�ضافة �إىل تنوع املواد العلمية (ال�شايع وعبداحلميد .)2011 ،كما تعزى نتائج هذا
املحور �إىل �أن ربط الأن�شطة والتدريبات بالواقع العملي له منطق علمي ،ويظهر ذلك يف تنظيم املحتوى
يف �ضوء خ�صائ�ص البيئة املحيطة باملتعلم من خالل عر�ض م�شكالت اجتماعية وثقافية وبيئية ميكن
حلها والتعامل معها فردياً وجماعياً ،وي�ساهم يف �إيجاد الأمناط الرتكيبية الالزمة ليجد املتعلم معنى
للخربات املتعلمة.
وت�أتي هذه النتيجة حمققة ملا �أكدت عليه تو�صيات ندوة الأ�س�س واملناهج واملنطلقات املنعقد عام
( )2003على �ضرورة الت�أكيد على معيار املالءمة ليتنا�سب حمتوى املنهج وطريقة �إخراجه مع م�ستوى
املتعلم ،والهدف من تعلمه ،ومتطلبات التنمية املجتمعية ،وخ�صائ�ص الع�صر التقنية بالإ�ضافة �إىل ربط
حمتوى الكتب املدر�سية بخربات احلياة ،و�أهمية ربط املقررات الدرا�سية بنظم املعلومات والتقنيات
احلا�سوبية وطرق معاجلتها ودعم ا�ستخدام ال�شبكات املعلوماتية العاملية (عي�سى.)2003 ,
وخال�صة القول �أن كتب العلوم الطبيعية متيزت مبواءمتها لبع�ض امل�ؤ�شرات التي تطرقت �إليها
حماور الدرا�سة ب�صفة عامة ،وبع�ضها الآخ��ر يحتاج �إىل جهود م�ضاعفة لتحقيق م�ستويات �أعلى من
املواءمة يف كتب العلوم الطبيعية التي ا�ستهدفتها حماور امل�شروع.
وانطالقاً من نتائج الدرا�سة ،وما انبثق منها من حتليل ومناق�شة وتف�سري علمي ومنهجي� ،سيتم
ا�ستعرا�ض ملخ�صاً خمت�صراً للدرا�سة ،و�أبرز ما جاء فيها من نتائج وتو�صيات يف الف�صل التايل.
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الفصل الخامس
االستنتاجات والتوصيات

يقدم ه��ذا الف�صل ملخ�صاً لنتائج الدرا�سة ويتناول حت��دي��داً م��وج��زاً مل�شكلة الدرا�سة و�أهدافها
و�أ�سئلتها و�إجراءاتها و�أهم النتائج التي تو�صلت �إليها ،وتتبعها التو�صيات التي يو�صي بها الفريق البحثي
ا�ستناداً �إىل نتائج الدرا�سة ،وا�ستكما ًال للجوانب التي مل تتطرق لها الدرا�سة احلالية.
ملخص الدراسة:

تهدف هذه الدرا�سة �إىل التعرف على مدى مالءمة �أ�سلوب التناول والعر�ض ،ومدى متثيل حمتوى
كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لثقافة املجتمع ال�سعودي ولبيئة املتعلمني يف �ضوء حتليل حمتواها.
وتكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف �أنها تعد من �أوائل الدرا�سات يف تقومي منتجات م�شروع مناهج
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية .كما �أنها ت�سهم يف �إعطاء �صورة واقعية وجلية للم�س�ؤولني عن م�شروع
تطوير كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ،وتبني جوانب القوة املتعلقة مبواءمة منتجاته ،من حيث
منا�سبة �أ�سلوب التناول والعر�ض ,ومدى متثيلها لثقافة املجتمع ال�سعودي ,وبيئة املتعلمني ,وجوانب
الق�صور ملعاجلتها.
واتبعت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ،حيث تكون جمتمع الدرا�سة من جميع كتب الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية املطورة (�سل�سلة ماجروهل) لل�صفوف الأول االبتدائي والرابع االبتدائي والأول
املتو�سط يف طبعتها املعدلة 1433-1432ه����ـ ,بجز�أيها (الف�صل الأول والف�صل الثاين) (كتاب الطالب
وكتاب التمارين) للريا�ضيات( ،وكتاب الطالب وكرا�سة الن�شاط �أو التجارب العملية) للعلوم .وتكونت
عينة الدرا�سة يف املحور الأول من جمموعة من الدرو�س ،بلغت ن�سبتها ( )%30من درو�س الريا�ضيات
و( )%50من درو�س العلوم الطبيعية يف كل �صف ،مت اختيارها بالطريقة الع�شوائية الطبقية .وتكونت
عينة الدرا�سة يف املحورين الثاين والثالث من جمتمع الدرا�سة كامال ،حيث مت حتليل جميع درو�س
كتب الريا�ضيات والعلوم يف الف�صلني الأول والثاين ،وذلك يف جميع الكتب (كتابي الطالب والتمارين
يف الريا�ضيات ،وكتابي الطالب وكرا�سة الن�شاط �أو التجارب يف العلوم) مع الرجوع لكتاب املعلم متى ما
دعت احلاجة لذلك.
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ومتثلت �أداة الدرا�سة يف بطاقتي حتليل ملحتوى كتابي الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ,ا�شرتكتا يف
املجاالت الثالثة (�أ�سلوب التناول والعر�ض ,ومنا�سبة املواءمة لثقافة املجتمع ,ومنا�سبة املواءمة لبيئة
املتعلمني) ،كما ا�شرتكتا يف املعايري الواردة حتت املجاالت الثالثة ،واختلفتا يف امل�ؤ�شرات من حيث عددها
ومبا يتفق مع طبيعة كل مادة.
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدمت �أ�ساليب �إح�صائية منا�سبة متثلت يف معامل ارتباط بري�سون
لقيا�س ثبات بطاقة التحليل ،واملتو�سطات احل�سابية وذلك لرتتيب امل�ؤ�شرات يف كل جمال.
ملخص النتائج:

�أو ًال :نتائج حتليل كتب الريا�ضيات جلميع املراحل عينة الدرا�سة:

نتائج املحور الأول :مالءمة �أ�سلوب التناول والعر�ض:
�أ�سفر حتليل كتب الريا�ضيات للك�شف عن مدى مالءمة �أ�سلوب التناول والعر�ض يف حمتوى كتب
الريا�ضيات لل�صفوف الأول والرابع االبتدائي والأول املتو�سط عن نتيجة عامة متثلت يف حتقق جميع
معايري حمور �أ�سلوب التناول والعر�ض ال�ستة بدرجة عالية يف جميع ال�صفوف.
نتائج املحور الثاين :متثيل حمتوى كتب الريا�ضيات لثقافة املجتمع ال�سعودي:
�أ�سفر حتليل كتب الريا�ضيات للك�شف عن مدى متثيل حمتوها لثقافة املجتمع ال�سعودي لل�صفوف
الأول والرابع االبتدائي والأول املتو�سط عن نتيجة عامة متثلت يف تفاوت حتقق معايري مواءمة ثقافة
املجتمع ال�سعودي كما يلي:
1 ) 1حتقق معيار تعزيز الهوية الإ�سالمية بدرجة منخف�ضة ومتو�سطة لل�صفوف الثالثة.
2 ) 2حتقق معيار قيم املجتمع ال�سعودي بدرجة متو�سطة.
3 ) 3حتقق معيار االت�ساق مع الت�شريعات والنظم املحلية بدرجة منخف�ضة يف ال�صفني الرابع االبتدائي
والأول املتو�سط ،وعدم انطباقه يف ال�صف الأول االبتدائي.
4 ) 4حتقق معيار االرتباط بالبيئة اجلغرافية ال�سعودية بدرجة منخف�ضة يف ال�صفني االول االبتدائي
والأول املتو�سط ،وبدرجة عالية يف ال�صف الرابع.
نتائج املحور الثالث :متثيل حمتوى كتب الريا�ضيات لبيئة املتعلمني:
�أ�سفر حتليل كتب الريا�ضيات للك�شف عن مدى متثيل حمتوها لبيئة املتعلمني لل�صفوف الأول
وال��راب��ع االب��ت��دائ��ي والأول املتو�سط ع��ن نتيجة متثلت يف حتقق معياري حم��ور متثيل حمتوى كتب
الريا�ضيات لبيئة املتعلمني بدرجة عالية.
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ثانياً :نتائج حتليل كتب العلوم جلميع املراحل عينة الدرا�سة:

نتائج املحور الأول :مالءمة �أ�سلوب التناول والعر�ض:
�أ�سفر حتليل كتب العلوم الطبيعية للك�شف عن مدى مالءمة �أ�سلوب التناول والعر�ض يف حمتوى
كتب العلوم الطبيعية لل�صفوف الأول والرابع االبتدائي والأول املتو�سط عن نتيجة عامة متثلت يف
حتقق جميع معايري حمور �أ�سلوب التناول والعر�ض بدرجة عالية.
نتائج املحور الثاين :متثيل حمتوى كتب العلوم الطبيعية لثقافة املجتمع ال�سعودي:
�أ�سفر حتليل كتب العلوم الطبيعية للك�شف عن مدى متثيل حمتواها الطبيعية لثقافة املجتمع
ال�سعودي لل�صفوف الأول والرابع االبتدائي والأول املتو�سط عن نتيجة عامة متثلت يف تفاوت حتقق
معايري مواءمة ثقافة املجتمع ال�سعودي بدرجة منخف�ضة ومتو�سطة كما يلي:
1 ) 1حتقق معيار تعزيز الهوية الإ�سالمية بدرجة منخف�ضة لل�صفوف الثالثة.
2 ) 2حتقق معيار قيم املجتمع ال�سعودي بدرجة متو�سطة يف كل ال�صفوف الثالثة.
3 ) 3حتقق معيار االت�ساق مع الت�شريعات والنظم املحلية بدرجة منخف�ضة يف ال�صف الأول االبتدائي
والرابع االبتدائي ،وبدرجة متو�سطة يف ال�صف الأول املتو�سط.
4 ) 4حتقق معيار االرتباط بالبيئة اجلغرافية ال�سعودية بدرجة منخف�ضة يف ال�صف الأول االبتدائي
ومتو�سطة يف ال�صف الرابع االبتدائي والأول املتو�سط.
نتائج املحور الثالث :متثيل حمتوى كتب العلوم الطبيعية لبيئة املتعلمني:
�أ�سفر حتليل كتب العلوم الطبيعية للك�شف عن مدى متثيل حمتواها لبيئة املتعلمني لل�صفوف
الأول والرابع االبتدائي والأول املتو�سط عن نتيجة متثلت يف حتقق معياري حمور متثيل حمتوى كتب
العلوم الطبيعية لبيئة املتعلمني بدرجة عالية.
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االستنتاجات والتوصيات:

يف �ضوء ما مت عر�ضه من نتائج الدرا�سة ،ويف �ضوء ما خل�صت �إليه نتائج حتليل الكتب ،وما مت
مناق�شته والإ�شارة �إليه من ال�شواهد والأدلة التي مت التو�صل �إليها من حتليل كتب الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية لل�صفوف الأول والرابع والأول املتو�سط ،خل�ص الفريق البحثي �إىل عدد من التو�صيات ذات
ال�صلة مبحاور الدرا�سة على النحو الآتي:
�أو ًال :ا�ستنتاجات وتو�صيات تتعلق مبالءمة �أ�سلوب التناول والعر�ض لكتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية:

1 ) 1توفري برجميات متقدمة لعر�ض ال��درو���س ب�صورة �شيقة وفاعلة م��ن خ�لال تخ�صي�ص مواقع
�إلكرتونية تابعة ل��وزارة الرتبية والتعليم ،والتي من �ش�أنها دعم عملية التعلم ،وحتديد م�صادر
�أخرى للتعلم ميكن الرجوع �إليها بجانب هذه املواقع.
2 ) 2ب��ن��اء ق��ام��و���س امل�صطلحات العلمية يف كتب الريا�ضيات وال��ع��ل��وم الطبيعية ،لفعاليتها يف فهم
امل�صطلحات اجلديدة واملفاهيم الواردة يف امل�سائل الريا�ضية والعلمية.
ثانياً :ا�ستنتاجات وتو�صيات تتعلق مبالءمة كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لثقافة املجتمع ال�سعودي:

)1
)2
)3
)4

�1إبراز الهوية الإ�سالمية يف كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية كلما كان ذلك ممك ًنا.
2تعزيز كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية بقيم املواطنة والقيم الإ�سالمية باعتبارها �صمام �أمان
لتما�سك الن�سيج املجتمعي يف ظل خ�صو�صية املجتمع ال�سعودي وثوابته.
3تعزيز كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ب�إ�ضاءات عن العلماء امل�سلمني و�إلقاء ال�ضوء على جهودهم
يف خدمة العلم واالكت�شافات العلمية.
4تدعيم حمتوى كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ب�أن�شطة ت�شجع م�شاركة الطالب مبجاالت
خدمة املجتمع مثل :احلمالت التطوعية ،ع�ضوية اجلمعيات اخلريية ،الك�شافة.

ثالثاً :ا�ستنتاجات وتو�صيات تتعلق مبالءمة كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لبيئة املتعلمني:

1 ) 1ت�ضمني حمتوى كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مب�صادر تعلم �إ�ضافية للتزود والإث��راء حول
املو�ضوعات العلمية املطروحة.
2 ) 2تعزيز حمتوى كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ملهام تقن ّية من بيئة الطالب مثل :ا�ستخدام
برامج املحاكاة ،الأفالم التعليمية ،برامج احلا�سب الآيل التفاعلية.
3 ) 3تدعيم �أدلة املعلمني يف الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ببع�ض الأفالم التعليمية وبرامج احلا�سب
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الآيل املنا�سبة للمو�ضوعات.
4 ) 4دعم حمتوى كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مبزيد من االهتمام بحياة املتعلمني واخلربات
احلياتية وذلك بجعل عملية املواءمة لكتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ال مركزية.
5 ) 5دع��م حمتوى كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مبزيد م��ن االهتمام مب��راع��اة الكتب مل�ستوى
املتعلمني وميولهم واهتماماتهم وحاجاتهم مع مراعاة النمو اخللقي و القيمي لهم.
6 ) 6توجيه اهتمام القائمني على عملية امل��واءم��ة بامل�ستجدات الرتبوية العاملية والتي تتنا�سب مع
متطلبات املجتمع وحاجات املتعلمني وم�ستوى ن�ضجهم.
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5

1

4

13

-

-

-

-

-

-

-

املجموع

43

13

13

املجموع

42

13

13

املجموع

30

9

9

84

25

25

80

24

24

61

18

18

املجموع الكلي
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ال�صف الأول املتو�سط

ملحق (-1ب)

عدد الدرو�س و�أرقامها لعينة الدرا�سة يف مادة العلوم الطبيعية للمحور الأول
العينة =  %50من العدد الكلي لدرو�س كل كتاب يف كل مرحلة
ال�صف الأول االبتدائي

ال�صف الأول املتو�سط

ال�صف الرابع االبتدائي

الف�صل الدرا�سي الأول
الف�صل الدرا�سي الثاين

رقم الف�صل

عدد درو�س الف�صل

عدد درو�س العينة

�أرقام الدرو�س املُختارة

رقم الف�صل

عدد درو�س الف�صل

عدد درو�س العينة

�أرقام الدرو�س املُختارة

رقم الف�صل

عدد درو�س الف�صل

عدد درو�س العينة

�أرقام الدرو�س املُختارة

1

2

1

1

1

2

1

1

1

3

2

3+2

2

2

1

2

2

3

2

3+2

2

3

1

3

3

2

1

2

3

3

1

1

3

2

1

1

4

2

1

1

4

2

1

2

4

2

1

2

5

3

2

3+2

-

-

-

-

5

2

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

6

2

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

املجموع

11

6

6

املجموع

10

5

5

املجموع

14

7

7

6

2

1

1

5

2

1

1

7

2

1

2

7

3

1

3

6

3

2

3+2

8

2

1

1

8

2

1

2

7

2

1

2

9

2

1

1

9

2

1

2

8

3

1

1

10

2

1

2

10

2

1

2

-

-

-

-

11

2

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

12

2

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

13

2

1

1

املجموع

11

5

5

املجموع

10

5

5

املجموع

14

7

7

22

11

11

20

10

10

28

14

14

املجموع الكلي
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ملحق (-2أ)

�أ�سماء امل�ست�شارين يف حتكيم �أدوات الدرا�سة
امل�ؤهل العلمي

التخ�ص�ص

العمل

م
1

�أ.د .ال�سيد �أبو ها�شم

دكتوراه

قيا�س وتقومي

كلية الرتبية
بجامعة امللك �سعود

2

د .عبداللطيف بن حميد الرايقي

دكتوراه

تعليم العلوم

كلية الرتبية
بجامعة �أم القرى

3

�أ.د .عبد اللطيف ح�سني احلكيمي

دكتوراه

تعليم العلوم

جمل�س �أبو ظبي للتعليم

4

�أ.د .خليل يو�سف اخلليلي

دكتوراه

تعليم العلوم

نائب مدير مركز الن�شر العلمي
بجامعة البحرين

5

�أ.د� .سعيد حممد ال�سعيد

دكتوراه

تعليم العلوم

كلية الرتبية بجامعة بالق�صيم

6

د .نا�صر من�صور

دكتوراه

تعليم العلوم

جامعة �إك�سرت -بريطانيا

7

�أ .وفاء عبداحلميد الربيكان

بكالوريو�س

علم حيوان

م�شرفة عامة بالإدارة العامة
للمناهج

8

�أ.د .عبداهلل بن عبدالرحمن املقو�شي

دكتوراه

تعليم ريا�ضيات

كلية الرتبية
بجامعة امللك �سعود

9

�أ.د .طالل بن �سعد احلربي

دكتوراه

تعليم ريا�ضيات

كلية الرتبية بجامعة طيبة

10

د .ها�شم بن �سعيد ال�شيخي

دكتوراه

تعليم ريا�ضيات

كلية الرتبية
بجامعة امللك في�صل

12

د .خالد بن �سعد املطرب

دكتوراه

تعليم ريا�ضيات

كلية الرتبية
بجامعة امللك في�صل

13

�أ .هيا حممد العمراين

بكالوريو�س

ريا�ضيات

م�شرفة عامة بالإدارة العامة
للمناهج
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ا�سم امل�ست�شار

ملحق (-2ب)

�أ�سماء مراجعي ومطوري بطاقة حتليل كتب الريا�ضيات
امل�ؤهل العلمي

التخ�ص�ص

العمل احلايل

م

ا�سم املحكم

ريا�ضيات

م�شرفة تربوية تبوك

1

عزيزة حممد البلوي

بكالوريو�س

م�شرفة ريا�ضيات باملنطقة ال�شرقية

2

منرية عبدالعزيز اجللعود

ماج�ستري

�إدارة تربويه

3

�أمل علي الدجيعي

بكالوريو�س

ريا�ضيات

مدربة يف �إدارة التدريب الرتبوي

4

�صبحيه عبدالرحمن الرفاعي

ماج�ستري

ريا�ضيات

م�شرفة ريا�ضيات ب�إدارة الإ�شراف
الرتبوي باملدينة املنورة

5

علي �صالح امل�ضيان

بكالوريو�س

ريا�ضيات

م�شرف تربوي ومدرب مركزي

6

�سليمان مطري احلويد

بكالوريو�س

ريا�ضيات

م�شرف تربوي

7

عادل عبدالعزيز

بكالوريو�س

ريا�ضيات

م�شرف تربوي

8

حامد حممد العلوين

بكالوريو�س

ريا�ضيات

رئي�س فريق خرباء التطوير املهني

9

�سمرية حممد الأملعي

بكالوريو�س

ريا�ضيات

م�شرفة ريا�ضيات ومنهاج

10

�أحمد �إبراهيم عبداهلل

بكالوريو�س

ريا�ضيات

م�شرف تربوي وع�ضو خرباء
التطوير املهني
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ملحق (-2ج)

�أ�سماء مراجعي ومطوري بطاقة حتليل كتب العلوم الطبيعية
امل�ؤهل العلمي

التخ�ص�ص

العمل احلايل

ا�سم املحكم

م
1

�سعد مبارك �صقر

بكالوريو�س

�أحياء

م�شرف تربوي ومدرب مركزي

2

حممد علي الع�سريي

بكالوريو�س

كيمياء

م�شرف تربوي ومدرب مركزي

3

�إبراهيم مرغوب الهندي

ماج�ستري

فيزياء

م�شرف تربوي

4

ب�شري �سعود البلوي

بكالوريو�س

علوم

م�شرف تربوي

5

علي مقبل امل�سند

بكالوريو�س

كيمياء

م�شرف تربوي

6

�سمرية حممد ع�سريي

بكالوريو�س

فيزياء

م�شرفة علوم ومدربة مركزية على
م�شروع تطوير الريا�ضيات والعلوم

7

�أناهيد خري بدر

بكالوريو�س

علوم

رئي�سة ق�سم العلوم وخبرية يف
م�شروع الريا�ضيات والعلوم باملنطقة
ال�شرقية

8

مرزوقة حمود البلوى

ماج�ستري

فيزياء

رئي�سة ق�سم العلوم

9

�إميان علي مدين

بكالوريو�س

كيمياء حيوية

م�شرفة علوم وع�ضوه فريق التطوير
املهني

� 10أمل البلوي

بكالوريو�س

علوم و�أحياء

خبرية يف م�شروع التطوير املهني

 11وفاء عبداحلميد الربيكان

بكالوريو�س

علم احليوان

م�شرفة عامة بالإدارة العامة
للمناهج

ملحق (-3أ)

بيانات حمللي الثبات
م
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التخ�ص�ص

العمل

ا�سم املحلل

1

د .حممد بن �صنت احلربي

تعليم ريا�ضيات

�أ�ستاذ م�ساعد بكلية املعلمني بجامعة امللك �سعود

2

�سعد �سعيد مالهي �آل مرير

ريا�ضيات

م�شرف تربوي  -ريا�ضيات

3

د .منرية �سعود عبدالعزيز بن زيد

تعليم علوم

�أ�ستاذ م�ساعد بكلية الرتبية بجامعة الأمرية نورة

4

�أمل طفاح ح�سني القحطاين

علوم

م�شرفة تربوية  -علوم

ملحق (-4أ)

بطاقة حتليل كتب الريا�ضيات

معلومات عامة:
ا�سم املحلل:

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

املرحلة الدرا�سية:

1ب.

4ب.

الف�صل الدرا�سي:

الأول.

الثاين.

رقم الوحدة:

( .) .............................................................

رقم الف�صل:

( .) .............................................................

رقم الدر�س:

( .) .............................................................

1م.

املحور الأول� :أ�سلوب التناول والعر�ض:
 =1غري متحقق.

م

 =2متحقق بدرجة منخف�ضة.

		
 =3متحقق بدرجة متو�سطة.

املعايري الرئي�سة وامل�ؤ�شـــــــرات

 =4متحقق بدرجة عالية

تدرج املقيا�س

1

2

3

4

ال�شواهد والأمثلة
والدالئل

ال�صفحة

�أو ًال مالءمة الأفكار للدر�س:
1

تت�سم �أفكار الدر�س ب�صياغة وا�ضحة.

2

تتميز �أفكار الدر�س بقابليتها للتحقق.

3

ترتبط �أفكار الدر�س ب�أفكار الف�صل.

4

ت�ساهم �أفكار الدر�س يف الربط بني خربات الطالب
ال�سابقة والالحقة.

ثانياً مالءمة املحتوى املعريف للدر�س:
5

يرتبــط املحتـوى املعـريف بالفكــرة املــراد حتقيقهــا.

6

يراعي املحتوى املعريف ت�سل�سل الأفكار وترابطها

7

تعرب العناوين الفرعية داخـل الـدرو�س عن حمتواهــا
املعـريف.

8

يراعي املحتوى املعريف ال�شمول بني املفاهيم
والتعميمات واملهارات وحل امل�شكالت.

9

يركز املحتوى املعريف على املفاهيم اجلـديدة الـواردة
يف الـدر�س.

10

يت�سم املحتوى املعريف بال�صحة العلمية.
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 =1غري متحقق.

م

 =2متحقق بدرجة منخف�ضة.

		
 =3متحقق بدرجة متو�سطة.

املعايري الرئي�سة وامل�ؤ�شـــــــرات

ثالثاً مالءمة ال�صور والر�سوم التو�ضيحية للدر�س:
ت��ع�بر ال�����ص��ور وال��ر���س��وم والأ����ش���ك���ال التو�ضيحية عن
11
حمتوى الدر�س
 12تت�سم مكونات ال�صور والر�سوم والأ�شكال بالو�ضوح.
13
14
15

تت�سم مكونات ال�صور والر�سوم والأ�شكال بالرتابط فيما
بينها
ت��خ��ل��و ال�����ص��ور وال���ر����س���وم والأ����ش���ك���ال ال��ت��و���ض��ي��ح��ي��ة من
االزدحام وامل�شتتات.
تقع ال�صور وال��ر���س��وم والأ���ش��ك��ال التو�ضيحية يف مكان
منا�سب �ضمن �سياق الن�ص املرتبطة به.

رابعاً مالءمة مهام التقومي للدر�س:
16

يرتبط التقومي ب�أفكار الدر�س.

17

يرتبط التقومي مبحتوى الدر�س.

18

تو�ضح مهام التقومي املتطلبات املراد اجنازها.

19

يت�سم التقومي بقابليته للتنفيذ.

خام�ساً مالءمة انقرائية الكتاب ولغته:
20

تخلو لغة الكتاب من الأخطاء اللغوية.

21

تخلو لغة الكتاب من الأخطاء املطبعية.
يحوي الكتاب جمال وم�صطلحات ومفاهيم م�ألوفة
ووا�ضحة الداللة.
تت�سم لغة الكتاب بت�سل�سل الأفكار وترابطها.

22
23
24
25

ت�ستخدم لغة الكتاب عبارات ربط منا�سبة لالنتقال بني
الأفكار �أو داخل الفكرة الواحدة.
يتبع الكتاب �أ�سلوب موحد يف ذكر الأرقام وامل�صطلحات
والرموز ووحدات القيا�س الواردة فيه.

�ساد�ساً مالءمة الأن�شطة والتدريبات للدر�س:
26
27
28
29

114

تن�سجم الأن�شطة والتدريبات مع �أفكار الدر�س.
ت���راع���ي الأن�����ش��ط��ة وال��ت��دري��ب��ات اجل���وان���ب التطبيقية
العملية.
تت�سم الأن�شطة والتدريبات بقابليتها للتنفيذ.
ت��راع��ي الأن�����ش��ط��ة وال��ت��دري��ب��ات ال���ف���روق ال��ف��ردي��ة بني
الطالب.

 =4متحقق بدرجة عالية

تدرج املقيا�س

1

2

3

4

ال�شواهد والأمثلة
والدالئل

ال�صفحة

املحور الثاين :منا�سبة املواءمة لثقافة املجتمع ال�سعودي:
×= ال ينطبق.

م

		
 =1متحقق بدرجة منخف�ضة =2 .متحقق بدرجة متو�سطة.

املعايري الرئي�سة وامل�ؤ�شـــــــرات

 =3متحقق بدرجة عالية

تدرج املقيا�س
× 1

2

3

ال�شواهد والأمثلة
والدالئل

ال�صفحة

�أو ًال تعزيز الهوية الإ�سالمية:
1
2
3
4

ي�ساهم املحتوى يف تعزيز القيم الإ�سالمية.
يت�ضمن امل��ح��ت��وى دالئ���ل علمية م��ن ال���ق���ر�آن ال��ك��رمي
وال�سنة النبوية.
ي�برز امل��ح��ت��وى دور العلماء امل�سلمني يف االكت�شافات
العلمية وتقدم العلم.
ي��ن��م��ي امل��ح��ت��وى ال�����س��ل��وك��ي��ات وال�����ض��واب��ط الأخ�لاق��ي��ة
احلميدة لدى الطالب.

ثانياً تعزيز قيم املجتمع ال�سعودي:
5
6
7
8

ي�شجع امل��ح��ت��وى م�����ش��ارك��ة ال��ط�لاب مب��ج��االت خدمة
املجتمع مثل :احلمالت التطوعية ،ع�ضوية اجلمعيات
اخلريية ،الك�شافة.
يراعي املحتوى خ�صو�صيات املجتمع ال�سعودي وعاداته
وتقاليده مثل :الزي ,احلجاب ,وامل�صطلحات.
يعزز املحتوى ثقافة الأع��م��ال املهنية مثل :التجارة،
�سوق املال ،املهارات احلرفية واملهنية.
يعزز املحتوى االنتماء الوطني من خالل ا�شتماله على
�أمثلة ومناذج ملقدرات الوطن.

ثالثاً االت�ساق مع الت�شريعات والنظم املحلية
9
10
11

ي��ع��زز امل��ح��ت��وى ا���س��ت��ث��م��ار م��ن��ج��زات وث������روات ال��وط��ن
واحلفاظ عليها.
يعزز املحتوى اح�ت�رام الأن��ظ��م��ة الر�سمية يف املجتمع
ال�سعودي.
ي�ساهم املحتوى يف التعرف على الت�شريعات والنظم
املحلية.

رابعاً االرتباط بالبيئة اجلغرافية:
12

يراعي املحتوى البيئات املحلية املختلفة.

13

ي��راع��ي املحتوى البيئة ال�سعودية يف ت��ق��دمي الأمثلة
وال�شواهد والإح�صائيات.
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املحور الثالث :بيئة املتعلمني:
×= ال ينطبق.

م

		
 =1متحقق بدرجة منخف�ضة =2 .متحقق بدرجة متو�سطة.

املعايري الرئي�سة وامل�ؤ�شـــــــرات

�أو ًال مالءمة املحتوى خلربات الطالب:
1

ي�شجع امل��ح��ت��وى م��ه��ام تقن ّية م��ن بيئة ال��ط�لاب مثل:
ا���س��ت��خ��دام ب��رام��ج امل��ح��اك��اة ،الأف��ل�ام التعليمية ،برامج
احلا�سب الآيل.

2

ي��رب��ط امل��ح��ت��وى املتطلبات ال�لازم��ة لتنفيذ الأن�شطة
والتدريبات ببيئة الطالب مثل :الأدوات واملواد والأجهزة
والنماذج والعينات.

3

ترتبط الر�سوم وال�صور والأدوات ببيئة الطالب.

4

يراعي املحتوى املهارات ال�سابقة للطالب مثل املهارات
الكتابية وقراءة اجلداول والر�سوم البيانية.

5

يربط املحتوى خربات الطالب ال�سابقة بالعلوم الأخرى

6

ترتبط الأن�شطة والتدريبات ببيئة الطالب.

7

ينا�سب التقومي بيئة الطالب.

ثانياً مالءمة املحتوى للخ�صائ�ص العمرية للمرحلة:
8

يعر�ض املحتوى امل�صطلحات اجلديدة ب�أ�سلوب وا�ضح
للمتعلمني.

9

يراعي املحتوى حاجات وميول الطالب.

10

تتنا�سب الأن�شطة مع اخل�صائ�ص العمرية للمتعلمني.

11

تتنا�سب الر�سوم و ال�صور والأ�شكال التو�ضيحية مع
اخل�صائ�ص العمرية للمتعلمني.

12

ت��ت��ن��ا���س��ب م���ه���ام ال���ت���ق���ومي م���ع اخل�����ص��ائ�����ص ال��ع��م��ري��ة
للمتعلمني.
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 =3متحقق بدرجة عالية

تدرج املقيا�س
× 1

2

3

ال�شواهد والأمثلة
والدالئل

ال�صفحة

ملحق (-4ب)

بطاقة حتليل كتب العلوم الطبيعية

معلومات عامة:
ا�سم املحلل:
املرحلة الدرا�سية:
الف�صل الدرا�سي:
رقم الوحدة:
رقم الف�صل:
رقم الدر�س:

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

1ب.
الأول.

1م.

4ب.
الثاين.

( .) .............................................................
( .) .............................................................
( .) .............................................................

املحور الأول� :أ�سلوب التناول والعر�ض:
 =1غري متحقق.

م
�أو ًال

		
 =2متحقق بدرجة منخف�ضة =3 .متحقق بدرجة متو�سطة.

املعايري الرئي�سة وامل�ؤ�شـــــــرات

تدرج املقيا�س
1

2

3

4

ال�شواهد والأمثلة
والدالئل

ال�صفحة

مالءمة الأهداف للدر�س:

1
2
3

تت�سم �أهداف التعلم ب�صياغة وا�ضحة.
تتميز �أهداف التعلم بقابليتها للتحقق.
حتقق �أهداف التعلم الفكرة الرئي�سة للدر�س.

4

حتقق �أهـداف التعـلم للـدرو�س الفكـرة العامة الرئي�سـة
للف�صـل.

5

ت�ساهم �أه��داف التعلم يف الربط بني خ�برات الطالب
ال�سابقة والالحقة.

6

ت��ن��وع �أه�����داف ال��ت��ع��ل��م لت�شمل امل��ع��رف��ي��ة وال��وج��دان��ي��ة
واملهارية.

ثانياً

 =4متحقق بدرجة عالية

مالءمة املحتوى املعريف للدر�س:

7

يرتبط املحتوى املعريف ب�أهداف التعلم املراد حتقيقها.

8

يراعي املحتوى املعريف ت�سل�سل املفاهيم.

9

تعرب العناوين الفرعية للدرو�س عن حمتواها املعريف.

10

ي���راع���ي امل��ح��ت��وى امل���ع���ريف ال�����ش��م��ول��ي��ة ب�ي�ن احل��ق��ائ��ق،
املفاهيم ،التعميمات ،القوانني ،النظريات.

11

يركز املحتوى املعريف على املفاهيم ال�سابقة واجلديدة
يف الدر�س.

12

يت�سم املحتوى املعريف بالدقة العلمية.
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 =1غري متحقق.

		
 =2متحقق بدرجة منخف�ضة =3 .متحقق بدرجة متو�سطة.

م

املعايري الرئي�سة وامل�ؤ�شـــــــرات

ثالثاً

مالءمة ال�صور والر�سوم والأ�شكال التو�ضيحية للدر�س:
ت��ع�بر ال�����ص��ور وال��ر���س��وم والأ����ش���ك���ال التو�ضيحية عن
الأهداف املراد حتقيقها.
تت�سم مكونات ال�صور والر�سوم والأ�شكال التو�ضيحية
بالو�ضوح.
ت��خ��ل��و ال�����ص��ور وال���ر����س���وم والأ����ش���ك���ال ال��ت��و���ض��ي��ح��ي��ة من
االزدحام وامل�شتتات.
تتكامل ال�����ص��ور وال��ر���س��وم والأ���ش��ك��ال التو�ضيحية مع
م�ضامني املحتوى.
تقع ال�صور وال��ر���س��وم والأ���ش��ك��ال التو�ضيحية يف مكان
منا�سب �ضمن �سياق الن�ص املرتبطة به.
ت��خ��ل��و ال�����ص��ور وال���ر����س���وم والأ����ش���ك���ال ال��ت��و���ض��ي��ح��ي��ة من
الأخطاء العلمية.
مالءمة مهام التقومي للدر�س:

19
20
21
22

ترتبط مهام التقومي ب�أهداف الدر�س.
ترتبط مهام التقومي باملحتوى املعريف للدر�س.
و�ضوح متطلبات وتعليمات مهام التقومي.
يت�سم التقومي مبالءمته لأمناط التعلم.

13
14
15
16
17
18
رابعاً

خام�ساً مالءمة انقرائية الكتاب ولغته:
 23تخلو لغة الكتاب من الأخطاء اللغوية.
 24تخلو لغة الكتاب من الأخطاء املطبعية.
ي��ح��وي ال��ك��ت��اب جمال وم�صطلحات ومفاهيم م�ألوفة
25
وا�ضحة الداللة.
 26تت�سم لغة الكتاب بت�سل�سل الأفكار وترابطها.
ت�ستخدم لغة الكتاب عبارات ربط منا�سبة لالنتقال بني
27
الأفكار �أو داخل الفكرة الواحدة.
يتبع الكتاب �أ�سلوباً موحداً يف ذكر الأرقام وامل�صطلحات
28
والرموز ووحدات القيا�س الواردة فيه.
�ساد�ساً مالءمة الأن�شطة والتدريبات والتجارب للدر�س:
29
30
31
32
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حتقق الأن�شطة والتدريبات والتجارب �أهداف الدر�س.
ت���راع���ي الأن�����ش��ط��ة وال���ت���دري���ب���ات وال���ت���ج���ارب اجل��وان��ب
التطبيقية العملية.
تت�سم الأن�شطة والتدريبات والتجارب بقابليتها للتنفيذ.
تراعي الأن�شطة والتدريبات والتجارب الفروق الفردية.

 =4متحقق بدرجة عالية

تدرج املقيا�س
1

2

3

4

ال�شواهد والأمثلة
والدالئل

ال�صفحة

املحور الثاين :منا�سبة املواءمة لثقافة املجتمع ال�سعودي:
×= ال ينطبق.

م

 =1متحقق بدرجة منخف�ضة.

		
 =2متحقق بدرجة متو�سطة.

املعايري الرئي�سة وامل�ؤ�شـــــــرات

تدرج املقيا�س
× 3 2 1

 =3متحقق بدرجة عالية

ال�شواهد والأمثلة
والدالئل

ال�صفحة

�أو ًال تعزيز الهوية الإ�سالمية:
 1ي�ساهم املحتوى يف تعزيز القيم الإ�سالمية.
يت�ضمن املحتوى دالئل علمية با�ست�شهادات من القر�آن
 2الكرمي وال�سنة النبوية.
3

يت�ضمن املحتوى ما ي�ؤكد على دور العلماء امل�سلمني يف
االكت�شافات العلمية وتقدم العلم واحل�ضارة الإن�سانية.

4

ينمي امل��ح��ت��وى ال�����س��ل��وك��ي��ات وال�����ض��واب��ط الأخ�لاق��ي��ة
احلميدة لدى الطالب.

ثانياً تعزيز قيم املجتمع ال�سعودي:
ي�شجع امل��ح��ت��وى م�����ش��ارك��ة ال��ط�لاب مب��ج��االت خدمة
 5املجتمع وتنمية البيئة م��ث��ل :احل��م�لات التطوعية،
ع�ضوية اجلمعيات اخلريية ،الك�شافة.
6

يراعي املحتوى خ�صو�صيات املجتمع ال�سعودي وعاداته
وتقاليده مثل :الزي ,احلجاب ,وامل�صطلحات.

7

يعزز املحتوى ثقافة الأع��م��ال املهنية مثل :التجارة،
�سوق املال ،املهارات احلرفية واملهنية.

8
ثالثاً
9
10
رابعاً
11
12
13
14

يعزز املحتوى االنتماء الوطني من خالل ا�شتماله على
�أمثلة ومن��اذج و�سري ال�شخ�صيات ال�سعودية البارزة يف
خمتلف املجاالت.
االت�ساق مع الت�شريعات والنظم املحلية:
ي��ع��زز امل��ح��ت��وى ا���س��ت��ث��م��ار م��ن��ج��زات وث������روات ال��وط��ن
واحلفاظ عليها.
يعزز املحتوى اح�ت�رام الأن��ظ��م��ة الر�سمية يف املجتمع
ال�سعودي.
االرتباط بالبيئة اجلغرافية ال�سعودية:
يراعي املحتوى البيئات املحلية املختلفة.
ي�شري املحتوى لأهم الهيئات الوطنية املحلية.
ي��راع��ي املحتوى البيئة ال�سعودية يف ت��ق��دمي الأمثلة
وال�شواهد والإح�صائيات وامل�شكالت البيئية.
يت�ضمن امل��ح��ت��وى ���ص��وراً ف��وت��وغ��راف��ي��ة م�ستمدة من
البيئة املحلية.
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املحور الثالث :بيئة املتعلمني:
×= ال ينطبق.

م

 =1متحقق بدرجة منخف�ضة.

		
 =2متحقق بدرجة متو�سطة.

املعايري الرئي�سة وامل�ؤ�شـــــــرات

�أو ًال مالءمة املحتوى خلربات الطالب:
ي�شجع امل��ح��ت��وى م��ه��ام تقن ّية م��ن بيئة ال��ط�لاب مثل:
 1ا���س��ت��خ��دام ب��رام��ج امل��ح��اك��اة ،الأف��ل�ام التعليمية ،برامج
احلا�سب الآيل.
2
3
4

ي��رب��ط امل��ح��ت��وى املتطلبات ال�لازم��ة لتنفيذ الأن�شطة
والتدريبات ببيئة الطالب مثل :الأدوات واملواد والأجهزة
والنماذج والعينات.
ترتبط الر�سوم وال�صور والأدوات ببيئة الطالب.
يراعي املحتوى املهارات ال�سابقة للطالب مثل املهارات
الكتابية وقراءة اجلداول والر�سوم البيانية.

 5يربط املحتوى خربات الطالب ال�سابقة بالعلوم الأخرى
ثانياً مالءمة املحتوى للخ�صائ�ص العمرية للمرحلة:
يعر�ض املحتوى امل�صطلحات اجلديدة ب�أ�سلوب وا�ضح
 6للمتعلمني.
7
8
9
10
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يراعي املحتوى حاجات وميول الطالب.
تتنا�سب الأن�شطة مع اخل�صائ�ص العمرية للمتعلمني.
تتنا�سب ال��ر���س��وم و ال�صور والأ���ش��ك��ال التو�ضيحية مع
اخل�صائ�ص العمرية للمتعلمني.
ت��ت��ن��ا���س��ب م���ه���ام ال���ت���ق���ومي م���ع اخل�����ص��ائ�����ص ال��ع��م��ري��ة
للمتعلمني.

تدرج املقيا�س
× 3 2 1

 =3متحقق بدرجة عالية

ال�شواهد والأمثلة
والدالئل

ال�صفحة

ملحق ()5

�ضوابط اختيار املحللني

معايري اختيار املحلل ،الذي �سيتم اختياره للم�شاركة يف التحليل يف هذه الدرا�سة:
)1
)2
)3
)4
)5
)6

�1سنوات اخلربة.
2التكاف�ؤ يف اخلربة وامل�ؤهالت العلمية.
3املمار�سة يف تدري�س املقررات مو�ضع التحليل .معيار مهم جدا ورئي�س
4احل�ضور وامل�شاركة يف دورات تدريبية وور�ش عمل حول املقررات.
5الإ�شراف على من يقوم بتدري�س املقررات� ،إن وجد.
6امل�شاركة يف جلان الرتجمة �أو املراجعة �أو �إعادة ال�صياغة لكتب امل�شروع.
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ملحق ()6

�أ�سماء حمللي كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
حمللي كتب الريا�ضيات
التخ�ص�ص

اال�سم

م
1
2
3
4
5
6

د .ناعم بن حممد العمري
د .خالد بن عبداهلل املعثم
�سعد �سعيد مالهي �آل مرير

7

خالد بن زيد بن عبداهلل الدريهم

ريا�ضيات

8
9
10
11
12

�أمل عبداهلل علي ال�شهري
�سعاد بنت عبداهلل العمار
�أريج عو�ض حوفان ال�شمراين
دل ّيل حم�سن حمود اخلما�ش
منى بنت �صالح �سامل احل�سيني

ريا�ضيات
ريا�ضيات
ريا�ضيات
ريا�ضيات
ريا�ضيات

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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د  .حممد بن �صنت احلربي
د .نوال بنت حممد الراجح
د� .سعاد بنت م�ساعد الأحمدي

اال�سم

تعليم ريا�ضيات
تعليم ريا�ضيات
تعليم ريا�ضيات
تعليم ريا�ضيات
تعليم ريا�ضيات
ريا�ضيات

حمللي كتب العلوم الطبيعية
التخ�ص�ص

د .فهد بن عبداهلل العي�سى
د� .أماين بنت حممد احل�صان
د .جميلة بنت عبداهلل احل�سيني
د .خالد بن �إبراهيم الر�ضيان
د .نوال بنت علي الربيعان
د .و�ضحى بنت حباب العتيبي
زيد بن را�شد عبد اهلل �آل ر�شود
�إبراهيم بن حممد بن �صمان الأ�سمري
وفاء نا�صر حممد العامر
نوره عبداهلل ما�ضي الربيعان
فاطمة �سليمان عبداهلل اخلليفة
وفاء حممد �أحمد عبداهلل

تعليم علوم
تعليم علوم
تعليم علوم
تعليم علوم
تعليم علوم
تعليم علوم
علوم
علوم
علوم
علوم
علوم
علوم

العمل
جامعة امللك �سعود
جامعة الأمرية نورة
جامعة الإمام حممد بن �سعود
جامعة امللك �سعود
جامعة الق�صيم
م�شرف تربوي  -ريا�ضيات
م�ساعد ال�ش�ؤون املدر�سية مبكتب العزيزية
 الريا�ضم�شرفة تربوية  -ريا�ضيات
وزارة الرتبية والتعليم
م�شرفة تربوية  -ريا�ضيات
م�شرفة تربوية  -ريا�ضيات
م�شرفة تربوية  -ريا�ضيات

العمل
وزارة الرتبية والتعليم
جامعة الأمرية نورة
وزارة الرتبية والتعليم
وزارة الرتبية والتعليم
جامعة الأمرية نورة
جامعة الأمرية نورة
معلم علوم
معلم علوم
م�شرفة تربوية  -علوم
م�شرفة تربوية  -علوم
معلمة علوم
م�شرفة تربوية  -علوم

ملحق ()7

ا�سماء فريق عمل التقرير
املهمة

التخ�ص�ص

جهة العمل

م

اال�سم

 1د .جرب بن حممد اجلرب

رئي�س الفريق

تعليم علوم

جامعة امللك �سعود

 2د .م�سفر بن �سعود ال�سلويل

م�ساعد رئي�س
الفريق

تعليم ريا�ضيات

جامعة امللك �سعود

 3د .حممد بن �صنت احلربي

باحث رئي�س

تعليم ريا�ضيات

جامعة امللك �سعود

 4د .فهد بن عبداهلل العي�سى

باحث رئي�س

تعليم علوم

وزارة الرتبية والتعليم

 5د .نوال بنت حممد الراجح

باحث رئي�س

تعليم ريا�ضيات

 6د� .أماين بنت حممد احل�صان

باحث رئي�س

تعليم علوم

 7د� .سعاد بنت م�ساعد الأحمدي

باحث رئي�س

تعليم ريا�ضيات

 8د .جميلة بنت عبداهلل احل�سيني

باحث رئي�س

تعليم علوم

وزارة الرتبية والتعليم

 9د .خالد بن عبداهلل املعثم

م�ساعد باحث

تعليم ريا�ضيات

جامعة الق�صيم

 10د .خالد بن �إبراهيم الر�ضيان

م�ساعد باحث

تعليم علوم

وزارة الرتبية والتعليم

 11د .نوال بنت علي الربيعان

م�ساعد باحث

تعليم علوم

 12د .و�ضحى بنت حباب العتيبي

م�ساعد باحث

تعليم علوم

� 13أ� .سعاد عبداهلل العمار

م�ساعد باحث

تعليم ريا�ضيات

وزارة الرتبية والتعليم

� 14أ .دليل حم�سن اخلما�ش

م�ساعد باحث

تعليم ريا�ضيات

وزارة الرتبية والتعليم

� 15أ .منى بنت �صالح �سامل احل�سيني

م�ساعد باحث

تعليم ريا�ضيات

وزارة الرتبية والتعليم

ا�ست�شارة يف حتكيم
�أدوات الدرا�سة

قيا�س وتقومي

جامعة امللك �سعود

� 16أ.د .ال�سيد �أبو ها�شم

جامعة الأمرية نورة بنت
عبدالرحمن
جامعة الأمرية نورة بنت
عبدالرحمن
جامعة الإمام بن �سعود
الإ�سالمية

جامعة الأمرية نورة بنت
عبدالرحمن
جامعة الأمرية نورة بنت
عبدالرحمن
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التخ�ص�ص

جهة العمل

م

اال�سم

تعليم العلوم

جامعة�أم القرى

تعليم العلوم

جمل�س �أبو ظبي للتعليم

تعليم العلوم

نائب مدير مركز الن�شر العلمي
بجامعة البحرين

تعليم العلوم

جامعة بالق�صيم

تعليم العلوم

جامعة �إك�سرت -بريطانيا

علم حيوان

وزارة الرتبية والتعليم

تعليمريا�ضيات

جامعة امللك �سعود

تعليمريا�ضيات

جامعةطيبة

تعليمريا�ضيات

جامعة امللك في�صل

تعليمريا�ضيات

جامعة امللك في�صل

تعليمريا�ضيات

وزارة الرتبية والتعليم

تعليم ريا�ضيات

جامعة امللك �سعود

تعليم ريا�ضيات

وزارة الرتبية والتعليم

تعليم ريا�ضيات

وزارة الرتبية والتعليم

تعليم ريا�ضيات

وزارة الرتبية والتعليم

تعليم ريا�ضيات

وزارة الرتبية والتعليم

� 33أ .زيد بن را�شد عبداهلل �آل ر�شود

حتليل كتب العلوم

تعليم علوم

وزارة الرتبية والتعليم

� 34أ� .إبراهيم بن حممد بن �صمان الأ�سمري

حتليل كتب العلوم

تعليم علوم

وزارة الرتبية والتعليم

� 35أ .وفاء نا�صر حممد العامر

حتليل كتب العلوم

تعليم علوم

وزارة الرتبية والتعليم

 17د .عبداللطيف بن حميد الرايقي
� 18أ.د .عبد اللطيف ح�سني احلكيمي
� 19أ.د .خليل يو�سف اخلليلي
� 20أ.د� .سعيد حممد ال�سعيد
 21د .نا�صر من�صور
� 22أ .وفاء عبداحلميد الربيكان
� 23أ.د .عبداهلل بن عبدالرحمن املقو�شي
� 24أ.د .طالل بن �سعد احلربي
 25د .ها�شم بن �سعيد ال�شيخي
 26د .خالد بن �سعد املطرب
� 27أ .هيا حممد العمراين
 28د .ناعم حممد العمري
� 29أ� .سعد �سعيد مالهي �آل مرير
� 30أ .خالد بن زيد عبداهلل الدريهم
� 31أ� .أمل عبداهلل علي ال�شهري
� 32أ� .أريج عو�ض حوفان ال�شمراين
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املهمة
ا�ست�شارة يف حتكيم
�أدوات الدرا�سة
ا�ست�شارة يف حتكيم
�أدوات الدرا�سة
ا�ست�شارة يف حتكيم
�أدوات الدرا�سة
ا�ست�شارة يف حتكيم
�أدوات الدرا�سة
ا�ست�شارة يف حتكيم
�أدوات الدرا�سة
ا�ست�شارة يف حتكيم
�أدوات الدرا�سة
ا�ست�شارة يف حتكيم
�أدوات الدرا�سة
ا�ست�شارة يف حتكيم
�أدوات الدرا�سة
ا�ست�شارة يف حتكيم
�أدوات الدرا�سة
ا�ست�شارة يف حتكيم
�أدوات الدرا�سة
ا�ست�شارة يف حتكيم
�أدوات الدرا�سة
حتليل كتب
الريا�ضيات
حتليل كتب
الريا�ضيات
حتليل كتب
الريا�ضيات
حتليل كتب
الريا�ضيات
حتليل كتب
الريا�ضيات

املهمة

التخ�ص�ص

جهة العمل

م

اال�سم

� 36أ .نوره عبداهلل ما�ضي الربيعان

حتليل كتب العلوم

تعليم علوم

وزارة الرتبية والتعليم

� 37أ .فاطمة �سليمان عبداهلل اخلليفة

حتليل كتب العلوم

تعليم علوم

وزارة الرتبية والتعليم

� 38أ .وفاء حممد �أحمد عبداهلل

حتليل كتب العلوم

تعليم علوم

وزارة الرتبية والتعليم

 39د .منرية �سعود عبدالعزيز بن زيد

حتليل الثبات

تعليم علوم

جامعة الأمرية نورة بنت
عبدالرحمن

� 40أ� .أمل طفاح ح�سني القحطاين

حتليل الثبات

تعليم علوم

وزارة الرتبية والتعليم

ريا�ضيات

وزارة الرتبية والتعليم

ريا�ضيات

وزارة الرتبية والتعليم

ريا�ضيات

وزارة الرتبية والتعليم

ريا�ضيات

وزارة الرتبية والتعليم

ريا�ضيات

وزارة الرتبية والتعليم

ريا�ضيات

وزارة الرتبية والتعليم

ريا�ضيات

وزارة الرتبية والتعليم

ريا�ضيات

وزارة الرتبية والتعليم

ريا�ضيات

وزارة الرتبية والتعليم

ريا�ضيات

وزارة الرتبية والتعليم

�أحياء

وزارة الرتبية والتعليم

كيمياء

وزارة الرتبية والتعليم

فيزياء

وزارة الرتبية والتعليم

علوم

وزارة الرتبية والتعليم

� 41أ .عزيزة حممد البلوي
� 42أ .منرية عبدالعزيز اجللعود
� 43أ� .أمل علي الدجيعي
� 45أ� .صبحيه عبدالرحمن الرفاعي
� 46أ .علي �صالح امل�ضيان
� 47أ� .سليمان مطري احلويد
� 48أ .عادل عبدالعزيز
� 49أ .حامد حممد العلوين
� 50أ� .سمرية حممد الأملعي
� 51أ� .أحمد �إبراهيم عبداهلل
� 52أ�.سعد مبارك �صقر
� 53أ .حممد علي الع�سريي
� 54أ� .إبراهيم مرغوب الهندي
� 55أ .ب�شري �سعود البلوي

مراجعة وتطوير
�أداتي التحليل
مراجعة وتطوير
�أداتي التحليل
مراجعة وتطوير
�أداتي التحليل
مراجعة وتطوير
�أداتي التحليل
مراجعة وتطوير
�أداتي التحليل
مراجعة وتطوير
�أداتي التحليل
مراجعة وتطوير
�أداتي التحليل
مراجعة وتطوير
�أداتي التحليل
مراجعة وتطوير
�أداتي التحليل
مراجعة وتطوير
�أداتي التحليل
مراجعة وتطوير
�أداتي التحليل
مراجعة وتطوير
�أداتي التحليل
مراجعة وتطوير
�أداتي التحليل
مراجعة وتطوير
�أداتي التحليل
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م

اال�سم

� 56أ.علي مقبل امل�سند
� 57أ�.سمرية حممد ع�سريي
� 58أ� .أناهيد خري بدر
� 59أ.مرزوقة حمود البلوى
� 60أ�.إميان علي مدين
� 61أ� .أمل البلوي
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املهمة
مراجعة وتطوير
�أداتي التحليل
مراجعة وتطوير
�أداتي التحليل
مراجعة وتطوير
�أداتي التحليل
مراجعة وتطوير
�أداتي التحليل
مراجعة وتطوير
�أداتي التحليل
مراجعة وتطوير
�أداتي التحليل

التخ�ص�ص

جهة العمل

كيمياء

وزارة الرتبية والتعليم

فيزياء

وزارة الرتبية والتعليم

علوم

وزارة الرتبية والتعليم

فيزياء

وزارة الرتبية والتعليم

كيمياء حيوية

وزارة الرتبية والتعليم

علوم و�أحياء

وزارة الرتبية والتعليم

مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�ضيات
كلية الرتبية  -جامعة امللك �سعود
�ص.ب - 2458.الريا�ض 11451
هاتف  014678022فاك�س 014678263

ecsme.ksu.edu.sa
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