إمكانية تنفيذ محتوى كتاب العلوم للصف السادس االبتدائي وفق الخطة الزمنية
إعداد الطالب

غالب بن عبداهلل العتيبي
يشهد العامل اليوم تطوراً متسارعاً ومذهالً يف مجيع مناحي احلياة املختلفة ،االجتماعية واالقتصادية والثقافية واملعرفية
ففي اجلانب املعريف تتواىل االكتشافات بصورة مذهلة ومتالحقة ،مما يتطلب املزيد من اجلهد يف التطوير واالصالح جلوانب
العملية التعليمية .وقد أولت حكومة اململكة العربية السعودية اهتماما كبرياً بقضايا الرتبية والتعليم وعملت على رفع مستوى
برامج الرتبية والتعليم ،وكان من بني اجلوانب اليت حظيت باهتمام الدولة على أعلى املستويات وكذلك اهتمام القادة
الرتبويني واملختصني تطوير مقررات العلوم يف مراحل التعليم العام ،بتوفري مقررات تربوية تعليمية متطورة.
وكانت إحدى خطوات إصالح مناهج العلوم يف اململكة اليت تبنتها وزارة الرتبية والتعليم مشروع تطوير مناهج
الرياضيات والعلوم الطبيعية والذي يعد من أحدث مشروعات الرتبية والتعليم يف اململكة ،حيث تضمن تعريب ومواءمة كتب
العلوم يف سلسلة ماجروهل (( (McGraw Hillوزارة الرتبية والتعليم .)8002 ،ومن ضمن هذه الكتب كتاب العلوم
للصف السادس االبتدائي ،حمل اهتمام هذا البحث.
وتعد الكتب الدراسية ترمجة لوثيقة املنهج اليت تسعى لتحقيق السياسة التعليمية يف أي بلد (احلامد وزمالئه،
8000م) .وما زال الكتاب املدرسي حيتل مكانة بارزة يف العملية التعليمية التعلمية رغم تعدد البدائل التكنولوجية ،فهو
مصدر أساسي من مصادر تعلم الطالب باإلضافة إىل أنه قليل التكاليف ،سهل االستعمال ،وميكن التحكم بعناصره األربعة
(األهداف ،احملتوى ،األنشطة ،والتقومي) ،وميكن تطويره وحتديثه ،وإغناؤه بالصور والرسوم اليت جتعله مشوقاً وممتعاً (جامعة
القدس املفتوحة0998 ،م) .ويف املدارس العربية يعترب الكتاب املدرسي مرادفاً للمنهج ،حيث يتم استخدام الكتاب املدرسي
كمصدر أساسي ووحيد للتعلم (مرعي واحليلة.)8002 ،
ويساعد الكتاب املد رسي املعلم يف حتديد األهداف العامة واألهداف السلوكية ويف إبراز املفاهيم األساسية واقرتاح
األنشطة والتدريبات واختيار الوسائل التعليمية ووسائل التقومي (علي .)0992 ،وقد خلص آيزنر ( )Eisner, 4991أمهية
الكتاب املدرسي يف اجلوانب التالية:
 .0يقدم خربة ذات مستوى يف احملتوى ال ميتلكها إال قليل من املتعلمني.
 .8ينظم احملتوى حول بعض املوضوعات تنظيماً منطقياً مبا يكفل ترتيب املادة لألهداف التعليمية.
 .3يزود املعلمني والطالب بنوع من األمان ،من خالل توضيحه الرحلة اليت يسري فيها كل من املعلمني والطالب
فيعرفون ماذا سيأيت يف املنهج وماذا سيتبع وأين تنتهي هبم الرحلة.

 .4يقدم للمعلمني األسئلة اليت جيب أن تسأل للطالب ،ويزودهم مبادة االمتحان الذي يستخدمونه ويقرتح أنشطة
ينهمك هبا الطلبة ،ويزود املعلمني باإلجابات الصحيحة.
كما يرى جابر عبد احلميد (0991م) أن الكتاب املدرسي ميثل الوثيقة اإلجرائية حملتوى املنهج املقرر ،والذي عن
طريقه يتم حتقيق األهداف الرتبوية املنشودة .ومما ال شك فيه أن الكتاب املدرسي ليس بالوسيلة التعليمية اليت يسهل
اعدادها ووضع مواصفاهتا الرتبوية املناسبة .أما كتاب العلوم بشكل خاص فهو وسيلة هامة من وسائل التعلم ،حيث يقدم
للطالب أشكال املعرفة العلمية املختلفة وحيدد املهارات العلمية واالجتاهات وامليول العلمية اليت يؤمل من الطالب اكتساهبا

دنج (.)Deng, 7002
ومبا أن صورة العلم اليت تقدم يف الصفوف املدرسية حتدد غالباً باحلقائق واملفاهيم العلمية اليت حتتويها الكتب
املدرسية ،وألن كتب العلوم املدرسية هلا دور بارز يف مناهج العلوم فإن حتليل وتقييم الكتب املدرسية بدقة من قبل الرتبويني
العلميني ضرورة تربوية التنج و روبرت ( .)Elting & Roberts, 4991ويشري الشايع وعبداحلميد (8000م) إىل أن من
أبرز التحديات اليت تواجه املناهج املطورة عدم كفاية اخلطة الدراسية حملتوى املناهج املطورة.
هدف هذا البحث إىل التعرف على إمكانية تنفيذ حمتوى كتاب العلوم للصف السادس االبتدائي وفق اخلطة
الزمنية املعتمدة ،ولتحقيق هدف البحث قام الباحث ببناء أدايت البحث ومها عبارة عن أداة حتليل زمين على شكل استبانة
واألخرى أداة مالحظة ومقابلة.
وتتمحور أسئلة البحث حول السؤال الرئيس التالي:
ما مدى إمكانية تنفيذ حمتوى كتاب العلوم للصف السادس االبتدائي خالل اخلطة الزمنية للمقرر؟
ويتفرع من هذا السؤال األسئلة اآلتية :
 ما واقع الزمن املطبق فعلياً-حسب اخلطة الزمنية -لتدريس حمتوى كتاب العلوم للصف السادس االبتدائي؟ ما القدر الزمين املناسب لتدريس حمتوى كتاب العلوم للصف السادس االبتدائي ،ومبا يضمن تطبيق التوجهات اليتبنيت عليها السلسلة اجلديدة ،من وجهة نظر املعلمني؟
 توجد فروق بني وقت التدريس املالئم وفق فلسفة الكتب اجلديدة ،حملتوى كتاب العلوم للصف السادس االبتدائيمع اخلطة الزمنية املعتمدة؟
 ماهي الصعوبات اليت تواجه معلمي العلوم عند تنفيذ حمتوى كتاب العلوم وفق التوجهات اليت بنيت عليها السلسلةاجلديدة؟
وطُبقت األدوات على عينة البحث واليت تكونت من  12معلماً من معلمي العلوم باملرحلة االبتدائية مبحافظة
عفيف ،وأظهرت نتائج البحث أن حمتوى كتاب العلوم للصف السادس االبتدائي ال يتناسب مع اخلطة الدراسية ،حيث

حيتاج تنفيذ احملتوى إىل  080حصة دراسية ،وهذا يزيد عن اخلطة الزمنية املعتمدة  90-حصةً دراسية -بواقع  30حصة
خالل العام الدراسي ،أي بزيادة تصل إىل  %33من الزمن الفعلي.
كما أظهرت نتائج البحث وجود فروق ذات داللة إحصائية بني وقت التدريس املالئم واخلطة الزمنية املعتمدة،
وكذلك وجود عدد من الصعوبات تواجه املعلمني عند تنفيذ حمتوى الكتب اجلديدة من أمهها :أن الوقت غري كاف لتنفيذ
حمتوى الكتب اجلديدة ،وعدم توفر اإلمكانات يف املخترب املدرسي بالشكل املطلوب ،وعدم تدريب املعلمني على تنفيذ
الفلسفة اجلديدة للكتب .ويعتمد منهج البحث على املنهج الوصفي التحليلي القائم على حتليل احملتوى باإلضافة إىل
املالحظة امليدانية للمعلمني.
توصيات البحث:
بناءً على نتائج هذا البحث ،فإن الباحث يوصي مبا يلي:

 .0زيادة عدد حصص مقرر العلوم للصف السادس االبتدائي من ثالث حصص إىل أربع حصص أسبوعياً ،مع األخذ
باالعتبار األوزان النسبية للمواد األخرى.
 .8تقليل حمتوى كتاب العلوم للصف السادس االبتدائي مبا يتناسب مع اخلطة الزمنية املعتمدة لتدريسه ،بشرط أن
حيقق مصفوفة املدى والتتابع ،وال يؤثر ذلك على ترابط املوضوعات.
 .3ضرورة استغالل الوقت الرمسي املتاح للتعليم-من قبل املعلم -واستثماره بكفاءة عالية وفق أساليب علمية وتربوية
مدروسة.
 .4عند تطوير املنهج ،جيب أن يؤخذ عنصر الزمن كعنصر رئيس وأساسي يف بناء املنهج ،وخاصةً مناهج العلوم.
 .5جيب أن ال يقتصر التطوير يف مشروع تطور العلوم والرياضيات على املقرر فحسب ،بل البد أن يكون مشروعاً
متكامالً مع مجيع عناصر املنهج ،مبا فيها تطوير املعلم ،وتطوير نظام احلصص وأوقاهتا بشكل رئيس.
مقترحات البحث:
 .0تدريس مفهوم الزمن األكادميي للتعلم ( )Academic Learning Timeوهو مقدار الوقت الذي يقضيه الطالب
منهمكاً يف مهارات مرتبطة مبستوى الدرس ومبستوى عال من النجاح ,ويعتربه سايندتوب  Siedentopأنه ذلك اجلزء
من وقت االنشغال الذي يكون فيه الطالب منشغالً مبستوى الدرس ومبستوى يالئم قدراته ,ويتحقق من خالله
معدل جناح عال ومعدل أخطاء منخفض ) )Siedentop & parker, 4997وذلك ضمن مقررات طرق التدريس
يف اجلامعات والكليات الرتبوية.
 .8إجراء دراسة مماثلة هلذا البحث على مقررات أخرى خالف مقرر الصف السادس االبتدائي.
 .3إجراء دراسة موسعة للتحديات اليت تواجهها كتب العلوم املطورة وفق الفلسفة اجلديدة ،تشمل مجيع الفئات اليت
تتعامل مع هذه الكتب من مشرفني ومعلمني وطالب وأولياء أمور.

المراجع العربية:

جامعة القدس املفتوحة0998( .م) .المنهاج التربوي ،برنامج التعليم املفتوح ،القدس .احلامد ،حممد معجب؛ والعقيل ،ناصر فهد؛
واحلارثي ،ابراهيم أمحد؛ والدامغ ،أمحد سليمان؛ والتوجيري ،ياسر عبد احملسن8000( .م) .المواصفات العامة للكتاب المدرسي ،وزارة

املعارف :التطوير الرتبوي.

مرعي ،توفيق؛ واحليلة ،حممد8002( .م).المناهج التربوية الحديثة مفاهيمها وعناصرها وأسسها وعملياتها ،الطبعة اخلامسة ،عمان :دار

املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.

وزارة الرتبية والتعليم ،ملتقى التخطيط والتطوير8002( .م) .مشروع تطوير العلوم والرياضيات.

المراجع األجنبية:
Deng, Z. (7002). Scientific Literacy as an lssue of Curriculum lnquiry, The University of Hong Kong.
Promoting Scientific Literacy: Science. Siedentop, D. Tousignamt, M, and Parker, M, (2891).
Academic Learning Time, Physical Education Coding Manual, Columbus, Ohio state university.
Elting, E. & Roberts, C. (4991). Linguistic Content Analysis. Method to Measure Science as lnquiry in
Textbooks.Joumal of Research in Science Teaching 03 (4), p 44104419.
Eisner, E. (4991). Cognition and curriculum reconsidered. New York: Teachers College Press

