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ملخص

يهدف هذا امل�شروع البحثي �إىل تقومي م�شروع «مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم
العام باململكة العربية ال�سعودية»،وت�ستهدف هذه املرحلة ال�صفوف الأول والرابع االبتدائيني ،والأول
املتو�سط .وتناولت الدرا�سة تقومي امل�شروع من عدة �أبعاد؛ متثلت بـدرا�سة ) 1:م�ستوى ات�ساق املنتجات
التعليمية للم�شروع مع الكتب املقابلة لها يف �سل�سلة «ماقروهل» الأمريكية ) 2 .مدى مالءمة �أ�سلوب
التناول والعر�ض ,ومدى متثيل حمتوى الكتب لثقافة املجتمع ال�سعودي ,ولبيئة املتعلمني ) 3 .مدى كفاية
الزمن املخ�ص�ص �ضمن اخلطة الدرا�سية ،لتدري�س الكتب اجلديدة ) 4 .جودة تنفيذ امل�شروع يف امليدان.
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة �شكلت عدد من الفرق البحثية؛ تكونت من جمموعة من الباحثني الرئي�سيني
املخت�صني ( 23باحثاً) ,وجمموعة من الباحثني امل�شاركني ( 12باحثاً) ,بالإ�ضافة �إىل ( )45م�ساعداً يعملون
على تطبيق �أدوات امل�شروع يف امليدان .كما �شارك بالدرا�سة جمموعة من امل�ست�شارين املتميزين على
امل�ستوى املحلي والإقليمي والعاملي ,وبلغ عددهم (.)29
وبُنيت( )10حزم من الأدوات ,ت�ضمنت مبجموعها(� )22أداة متنوعة� ,شملت� :أدوات حتليل كتب,
وبطاقات مالحظة �صفية ,ومقابلة ,وا�ستبانات .وقد طبقت الأدوات على عينات الدرا�سة املختلفة ،حيث
طبقت �ست �أدوات حتليل حمتوى كيفية وكمية تت�ضمن موا�صفات وم�ؤ�شرات و�شواهد م�ستخل�صة من
كتب �سل�سلة «ماقروهل» والأدب الرتبوي ذي العالقة .وطبقت كذلك �أداتي حتليل الكتب ,للك�شف عن
مدى مالءمة �أ�سلوب التناول والعر�ض ,ومدى متثيل حمتوى الكتب لثقافة املجتمع ال�سعودي ,ولبيئة
املتعلمني.
و�ضمت العينة �أكرث من( )1000مدر�سة من (� )19إدارة تعليم ,و( )5650معلم ومعلمة ,و()800
مدير وم�شرف و�إداري (حم�ضر خمترب ,و�أمني م�صادر تعلم) .كما �شملت ( )24كتاباً للطالب ودلي ًال
للمعلم.كما �أُجريت ( )578مالحظة �صفية.
و�أظهرت نتائج حتليل م�ستوى ات�ساق كتاب الطالب ودليل املعلم للريا�ضيات �أن م�ستوى االت�ساق
مع ال�سل�سة الأم جلميع ال�صفوف كان بدرجة «متو�سطة» ملوا�صفات الأ�س�س الرتبوية والنظرية ومكونات
الكتاب؛ يف حني كان بدرجة «مرتفعة» للموا�صفات الفنية ،وقد كانت كتب ال�صف الرابع االبتدائي
الأعلى ات�ساقاً.
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�أما بالن�سبة للعلوم فقد ظهر م�ستوى االت�ساق بدرجة «متو�سطة» للموا�صفات الرتبوية وكذلك
للموا�صفات الفنية (ما عدا ال�صف الرابع فقد كان بدرجة «مرتفعة») لكتب الطالب ،وقد كانت كتب
ال�صف الرابع االبتدائي الأعلى ات�ساقا يف كال نوعي املوا�صفات� .أما بالن�سبة لدليل املعلم للعلوم فقد
كان م�ستوى االت�ساق للموا�صفات الرتبوية بدرجة «متو�سطة» لل�صفني الأول والرابع االبتدائي ،وبدرجة
«مرتفعة» لل�صف الأول املتو�سط� ،أما االت�ساق للموا�صفات الفنية فقد كان بدرجة «متو�سطة» جلميع
ال�صفوف ،وكان دليل ال�صف الأول املتو�سط �أعالها ات�ساقا لكال نوعي املوا�صفات.
كما �أ�سفرت نتائج الدرا�سة عن متثيل مالءمة �أ�سلوب التناول والعر�ض يف حمتوى كتب الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية ب�شكل منا�سب ،مع وجود تدين يف م�ستوى حتقق بع�ض امل�ؤ�شرات يف نتائج العلوم
الطبيعية .كما بينت النتائج حتقق جميع معايري مواءمة ثقافة املجتمع ال�سعودي بدرجة «منخف�ضة»
و«متو�سطة» يف كتابي الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ,وحتقق جميع معايري مواءمة بيئة املتعلمني بدرجة
«مرتفعة» يف الريا�ضيات ,وتفاوت حتققها يف العلوم الطبيعية بدرجة «مرتفعة» و«متو�سطة».
و�أظهرت النتائج عدم كفاية الزمن املخ�ص�ص لتدري�س الكتب وخ�صو�صاً مادة العلوم؛ حيث يرى
( )٪ 58.8من معلمي ومعلمات العلوم عدم �إمكانية تنفيذ الدرو�س وفقاً للخطة الدرا�سية املحددة ،يف
حني كانت الن�سبة ( )٪54.0ملعلمي ومعلمات والريا�ضيات ممّن يرى عدم �إمكانية تنفيذ الدرو�س وفقاً
للخطة الدرا�سية.
املهني ،و�أن م�ستوى دعم
و�أ�شارت النتائج كذلك �إىل وجود جوانب �ضعف يف جودة برامج التطور ّ
ً
«متو�سطا» ب�شكل عام ,و�أن الدعم املقدم لهم من وزارة
الرتبوي للمعلمني واملعلمات كان
املدير وامل�شرف
ّ
ً
«متو�سطا» .كذلك �أ�شارت النتائج �إىل �أن م�ستوى دعم حم�ضر املخترب و�أمني امل�صادر
الرتبية والتعليم كان
للمعلم كان «�ضعي ًفا» .وبينت النتائج �أن متو�سط الأداء الكلي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات عينة الدرا�سة
يف مهارات تنفيذ الدرو�س يقع يف امل�ستوى «املنخف�ض» ,و�أن متو�سط الأداء الكلي ملعلمي ومعلمات
العلوم يف مهارات تنفيذ الدرو�س يقع يف امل�ستوى»املتو�سط».
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Abstract
This study was an evaluation study for the implementation of Saudi national
math and science curriculum (Grades: 1st, 4th, and 7th) in public education. The aim
of this study was to evaluate: 1) the level of alignment in the new textbooks and
teacher guides with the equivalent textbooks and guides in McGraw-Hill series. 2)
Appropriateness of the presentation style textbooks and the extent of their content
representation of the Saudi society culture and environment of learners. 3) Teachers’ views about the sufficiency of allocated time to teach the newly introduced
textbooks. 4) Implementation of the project which include: teachers’ opinions towards professional development programs, evaluation of organizational support of
headmasters, supervisors, lab technicians, and resources trustees and classroom
observations.
The project has created 10 packages of instruments; included a total of 22 instruments, including: textbooks analyzing instruments, classroom observation, interviews and questionnaires. The sample of this study consist of (5650) teachers,
and (800) headmasters, educational supervisors, lab technicians, and resources
trustees support. More than (1000) schools from 19 educational districts were participated in this study.
In order to achieve the goals of the study, a number of research teams have
been formed of 23 distinct and qualified researchers, and other 12 associate researchers, in addition to 45 research assistants for implementing the instruments
of the research project. The project also has recruited 29 distinct consultants at the
local and regional levels.
The findings showed that the level of alignment for Math student textbooks
and teacher guides were «moderate» in terms of educational and theoretical bases
specifications and textbooks components, while the level of alignment was «high»
for the technical specifications. Grade 4 achieved the highest alignment compared
to the other two grades (1st, and 7th grades). Regarding the findings for science
student textbooks, the alignment was moderate in terms of instructional and educational specifications in all target grades (except grade 4 that it was «high» only in
terms of technical specifications, and the highest in both kind of specifications compared to the other two grades). For the science teacher guides, the alignment of
instructional specifications was «moderate» for grades 1 and 4, and it came «high»
for grade 7, while all grades were «moderately» aligned in terms of technical speci-
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fications.
In a broad view, regardless of the low level of some indicators in science textbooks, the study findings also revealed that the presentations styles of math and
science textbooks were generally appropriate. Moreover, results for the appropriateness of the textbooks with regard to the categories and their indicators of Saudi
society culture were «low» and «moderate» harmonized. Additionally, results for
the appropriateness of the math textbooks with regard to the categories and their
indicators of the environment of learners were «high» harmonized, and were «moderate» and «high» harmonized in science textbooks
Findings also indicated insufficiency of the allocated time to teach the newly introduced textbooks, especially for science textbooks, since 58.8% of science teachers and 54% of math teachers believe in the impossibility of implementing the lessons according to the specified study plan. Also, the findings indicated there are
weaknesses in professional development quality programs, and the level of headmasters and supervisors support for teachers was «moderate», and also level of lab
technicians, and resources trustees support was «low». According to classroom the
level of math curriculum implementation was «low», and the level of science curriculum implementation was «moderate».
Finally, discussions and interpretations were comprehensively presented, recommendations and conclusions were suggested.
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تمهيد

جاء م�شروع تطوير مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف اململكة العربية ال�سعودية بتعاقد وزارة
الرتبية والتعليم مع �إحدى امل�ؤ�س�سات الوطنية؛ لتنفيذ هذا امل�شروع ،ممثلة ال�شريك الأجنبي ،الذي
ميلك ال�سل�سلة (ماقروهل ،) McGraw Hillبغر�ض ترجمة ومواءمة املواد التعليمية املحددة .وقد اختار
املخت�صون هذه ال�سل�سلة بعد درا�سة م�ستفي�ضة لعدد من ال�سال�سل التي متثل جتارب ناجحة ،يف دول
مثل� :سنغافورة ،وكندا ،وبريطانيا ،و�أمريكا؛ لي�ستقر االختيار يف النهاية على هذه ال�سل�سلة .و�شهد
العام الدرا�سي 1430/1429هـ بدء جتربة هذا امل�شروع يف بع�ض مناطق اململكة ،ثم تال ذلك تعميم تطبيق
امل�شروع ،وفق خطة تنفيذية اعتمدت من الوزارة.
ويعد هذا امل�شروع �إحدى اخلطوات التطويرية املهمة ،التي ي�ؤمل �أن يكون لها الأثر الكبري -مب�شيئة اهلل
ّ
تعاىل -يف �إحداث تغيريات جذرية �إيجابية ،يف م�ستوى ونوعية خمرجات التعليم ،يف وطننا احلبيب.
ولعل هذا التوجه نابع من ر�ؤية الوزارة يف ت�أهيل م�ؤ�س�سات وطنية متخ�ص�صة؛ لإنتاج املواد التعليمية
املناف�سة ،يف جماالت معرفية ،ت�ضيق فيها اخل�صو�صية املحلية والثقافية ،بالإفادة من جتارب الدول ،وبيوت
اخلربة ،التي لها باع طويل يف هذا امليدان؛ بيد �أن هذا التوجه تواكبه كثري من التحديات� ،ش�أنه يف ذلك
�ش�أن العمل التطويري والتغيريي على وجه العموم ،والتي ميكن جتاوزها بالتعاون والتفاعل الإيجابي بني
بيت اخلربة املحلي والعاملي ،ووزارة الرتبية والتعليم؛ لكونها م�ستفيدة ومنفذة يف الوقت نف�سه للم�شروع
على �أر�ض الواقع.
ومن �أبرز التحديات يف هذا التوجه العمل على املحافظة على بنية ال�سل�سلة الأم عند نقلها �إىل
نظام تعليمي خمتلف ،مبا يت�سق مع الظروف الثقافية التي يفر�ضها هذا النظام ،و�إىل �أي درجة ن�ستطيع
تكييف نظامنا التعليمي؛ لتطبيق هذه املنتجات وفقاً للمعايري التي �أعدت يف �ضوئها .ف�سل�سلة «ماقروهل»
اختريت يف �ضوء ما يتوقع �أن ت�سهم فيه من تطوير يف تعليم العلوم والريا�ضيات يف اململكة ،ومن ثم
حت�سني وتطوير �أداء املتعلمني ،بح�سن اختيار املحتوى التعليمي ،واملحافظة على الرتابطني الر�أ�سي والأفقي
للمنهج ،مبا يخلق تقدمي منهج متما�سك ذي معنى وا�ضح ،وكذلك معاجلته بال�صورة التي تعتمد على تعزيز
دور املتعلم يف البحث ،وبناء املعرفة ،من خالل توجيهات تنفيذ الدرو�س يف دليل املعلم؛ بحيث تت�سق مع
هذا التوجه ،وتلتزم به ،بالإ�ضافة �إىل تعدد امل�صادر التعليمية التي تدعم ذلك ،ومن �أهمها :توافر التقنيات
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التي ت�سمح بتمثيل املفاهيم ،واملعارف ،و�إمكانية منذجتها ،وتقدمي متثيالت متعددة لها ،وتوفري ال�سياقات
الواقعية من حياة املتعلمني لبيئاتهم التعليمية .ولعل النجاح يف تطبيق تلك ال�سل�سلة قد يخلق تعلماً متوازناً
تدمج فيه املعارف واملهارات ،حيث ال يقت�صر التعليم على اكت�ساب الطالب �أكرب عدد من املفاهيم ،بل ميتد
�إىل جعلهم يتعمقون فيها ،لتتحول املهارات �إىل كفايات توازن بني اجلوانب النظرية والتطبيقية ،ويتحقق
ذلك عرب توفري فر�ص ا�ستق�صاء املفاهيم وبنائها ،وتطوير املهارات وتطبيقها يف �سياقات و�أمثلة واقعية.
	�إن الوزارة معنية بتحقيق النجاح يف هذا امل�شروع ،والت�أكد من �أن مواءمة املنتجات التعليمية
لل�سل�سلة قد متت وفق طرق علمية �سليمة ،ت�ضمن املحافظة على بنية وفل�سفة ال�سل�سلة التي اختريت ،ومدى
موافقتها اخلطط الدرا�سية للتعليم العام يف اململكة .كما هي (الوزارة) معنية بالت�أكد من تهيئة الظروف
املنا�سبة لتنفيذ هذه املنتجات التعليمية يف املدار�س ب�شكل فاعل ،مبعنى تهيئة البيئة التعليمية ،وتدريب
املعلمني واملعلمات ،وامل�شرفني وامل�شرفات ،ومتابعة مدى التزامهم بالتطبيق ال�صحيح خالل تدري�س
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية .وهذه اخلطوة مهمة؛ لأن مرد كل هذه اجلهود �سينتهي يف الغرفة ال�صفية.
وهذا ي�ؤكد لزاماً على �أهمية �إعادة ت�أهيل املعلمني ،وتغيري قناعاتهم التي �ألفوها ملدة طويلة ،وتوفري الفر�ص
لهم؛ لتطوير �أدائهم.
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أهداف الدراسة

هدفت الدرا�سة �إىل:

1 ) 1تقومي منتجات كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ،وي�شمل:
�أ  -حتديد مدى ات�ساق املوا�صفات الرتبوية والفنية لكتب امل�شروع و�سل�سة ماقروهل للريا�ضيات
والعلوم لل�صفوف :الأول االبتدائي ،والرابع االبتدائي ،والأول املتو�سط.
ب -الك�شف عن مدى منا�سبة مواءمة كتب امل�شروع لأ�سلوب التناول والعر�ض وارتباط حمتواها
بفل�سفة املجتمع وببيئة املتعلمني .
2 ) 2تقومي توافق ومالءمة ال�سل�سلة مع اخلطط الدرا�سية املحلية يف حتقيق املعايري واملهارات املطلوبة.
3 ) 3تقومي جودة تنفيذ امل�شروع يف امليدان ،وذلك ي�شمل:
�أ  -تقومي التطور املهني املقدم ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم ،مل�ساعدتهم على تنفيذ املناهج
�ضمن م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
ب -تقومي م�ستوى الدعم املقدم ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم من �أطراف الدعم امل�ؤ�س�سي:
الرتبوي ،حم�ضر املخترب ،و�أمني م�صادر التعلم)؛ مل�ساعدتهم على تي�سري تطبيق
(املدير ،امل�شرف
ّ
املناهج �ضمن م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
ج -تقومي تدري�س الريا�ضيات والعلوم يف �ضوء فل�سفة وتوجهات م�شروع مناهج الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية.
التدري�سي بجن�سه ،املرحلة التعليمية ،وخرباته التدري�سية.
د  -درا�سة مدى ارتباط �أداء املعلم
ّ

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

اقت�صرت الدرا�سة على:

 كتب الطالب ،و�أدلة التمارين ،وكرا�سات الأن�شطة ،و�أدلة املعلمني للريا�ضيات والعلوم يف اململكة
العربية ال�سعودية ،اخلا�صة بال�صفوف :الأول االبتدائي ،الرابع االبتدائي ،والأول املتو�سط ،للف�صلني:
الأول والثاين ،طبعة 1432هـ2011-م ,كما تقت�صر �أي�ضاً على منتجات«ماقروهل» من املواد التعليمية
املقابلة لها لل�صفوف الأول والرابع وال�سابع ،طبعة 2009م.
 مدار�س التعليم العام يف قطاعي البنني والبنات.
الدرا�سي 1433 – 1432هـ.
 طبقت هذه الدرا�سة خالل العام
ّ
عينة الدراسة

�شملت العينة يف هذه املرحلة(� )19إدارة تعليم ،و�أكرث م��ن( )1000مدر�سة ،و( )5650معلماً

ومعلمة ،و( )800مدير وم�شرف و�إداري (حم�ضر خمترب ،و�أمني م�صادر تعلم) .كما �شملت ( )24كتاباً
للطالب ودلي ًال للمعلم.
أدوات الدراسة

لتحقيق �أهداف الدرا�سة بنيت ( )10حزم من الأدوات ،ت�ضمنت مبجموعها(� )22أداة متنوعة،
�شملت� :أدوات حتليل كتب ،وبطاقات مالحظة �صفية ،ومقابالت ،وا�ستبانات .مت التحقق من �صدقها
وثباتها وفق الطرق املعتد بها علمياً ،و�أجريت من �أجل الت�أكد من �سالمة بنائها وتطبيقها( )17ور�شة عمل
متنوعة.
جدول رقم(� )1أدوات امل�شروع

م

ا�سم التقرير

هدف التقرير

�أدوات التقرير

1

التقرير الأول –
اجلزء الأول

ت�ق��ومي م��دى ات���س��اق امل��وا��ص�ف��ات ال�ترب��وي��ة وال�ف�ن�ي��ة لكتب
امل�شروع و�سل�سة ماقروهل للريا�ضيات والعلوم لل�صفوف:
الأول االبتدائي ،والرابع االبتدائي ،والأول املتو�سط

بطاقات حتليل حمتوى

2

التقرير الأول -اجلزء
الثاين

مدى منا�سبة مواءمة كتب امل�شروع لأ�سلوب التناول والعر�ض
وارتباط حمتواها بفل�سفة املجتمع وببيئة املتعلمني

بطاقات حتليل حمتوى
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م

ا�سم التقرير

هدف التقرير

�أدوات التقرير

3

الثاين

مدى توافق ومالءمة ال�سل�سلة مع اخلطط الدرا�سية املحلية
يف حتقيق املعايري واملهارات املطلوبة

ا�ستبانات

4

التقرير الثالث

تقومي جودة تنفيذ امل�شروع يف امليدان

بطاقات مالحظات،
ا�ستبانات ،بطاقات حتليل

المشاركون في تنفيذ هذه الدراسة

�شارك يف �إعداد هذه الدرا�سة جمموعة من الباحثني الرئي�سيني املتخ�ص�صني يف جمال عمل امل�شروع،
وبلغ عددهم ( )23باحثاً ،وجمموعة من الباحثني امل�شاركني ،وبلغ عددهم ( )12باحثاً ،حيث اختريوا
وفقاً خلرباتهم البحثية وامليدانية ،بالإ�ضافة �إىل( )45من م�ساعدي الباحثني؛ الذين يعملون على تطبيق
�أدوات امل�شروع البحثي يف امليدان الرتبوي .كما مت ا�ستقطاب جمموعة من امل�ست�شارين املتميزين على
امل�ستوى املحلي والإقليمي والعاملي ،وبلغ عددهم ( )29م�ست�شاراً� ،إذ كان لهم دور حموري يف تقدمي
اال�ست�شارات حول �آلية عمل امل�شروع ،ومنا�سبة �أدواته و�إجراءاته .وبذلك بلغ �إجمايل عدد امل�شاركني
يف الدرا�سة ( )109باحثني ،ميثلون ( )19جامعة من داخل اململكة وخارجها .كما بلغ عدد امل�شاركني
من من�سوبي وزارة الرتبية والتعليم يف هذه الدرا�سة ( )60م�شاركاً وم�شاركة ،من(� )6إدارات تعليم،
بالإ�ضافة �إىل من�سوبي اجلهاز املركزي بالوزارة .وقد حر�ص القائمون على امل�شروع على تنويع اخلربات
امل�شاركة فيه ،وذلك من �أجل:
 �أهمية تنوع خربات امل�شاركني وخلفياتهم العلمية واجلغرافية والرتبوية ،من خمتلف مناطق اململكة،
يعد وطنياً؛ لذا توجب م�شاركة �أكرب قدر ممكن من فئات املجتمع املختلفة يف
حيث �إن امل�شروع ّ
تقوميه.
 حر�ص امل�شروع على ت�أهيل و�إ�شراك �أكرب عدد ممكن من من�سوبي ومن�سوبات وزارة الرتبية والتعليم،
من خمتلف مناطق وحمافظات اململكة ،يف تنفيذ هذه الدرا�سة ،وتقدمي الدعم والتدريب البحثي
الالزم لهم؛ �إمياناً ب�أهمية توطني اخلربة لدى من�سوبي وزارة الرتبية والتعليم ،ومن خمتلف الإدارات
التعليمية.
 م�شاركة عدد من اخلربات العاملية والإقليمية؛ للإفادة من خرباتهم وجتاربهم ،و�سيتو�سع يف ذلك
ح�سب متطلبات مراحل امل�شروع املختلفة.
واجلدوالن التاليان يو�ضحان �أ�سماء امل�شاركني على النحو التايل:

18

�شكل رقم ( )1عدد امل�شاركني ح�سب فئة الباحثني

�شكل رقم( )2عدد الباحثني ح�سب جهات العمل

النتائج:

يعر�ض هذا اجلزء ملخ�صاً لنتائج الدرا�سة وفق �أهدافها الرئي�سة ،وميكن الرجوع لتفا�صيل النتائج
ومناق�شتها يف التقرير املخت�ص بكل هدف على حده .ويو�ضح جدول ( )4ملخ�صاً عاماً لنتائج هذه
الدرا�سة.
جدول رقم( )2ملخ�ص عام لنتائج الدرا�سة
ريا�ضيات
املحور

م�ستوى ات�ساق كتب الطالب
مع كتب ال�سل�سلة الأ�صل

م�ستوى ات�ساق �أدلة املعلم
مع �أدلةال�سل�سلة الأ�صل

املجال

علوم

الأول
الرابع
الأول
الأول
الرابع
الأول
االبتدائي االبتدائي املتو�سط االبتدائي االبتدائي املتو�سط

املوا�صفات الرتبوية

متو�سطة

متو�سطة

متو�سطة

متو�سطة

متو�سطة

متو�سطة

املوا�صفات الفنية

عالية

عالية

عالية

عالية

عالية

عالية

مكونات الكتاب

متو�سطة

متو�سطة

متو�سطة

--

--

--

املوا�صفات الرتبوية

متو�سطة

متو�سطة

متو�سطة

متو�سطة

متو�سطة

متو�سطة

املوا�صفات التقنية

عالية

عالية

عالية

عالية

عالية

عالية
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ريا�ضيات
املحور

تقومي منتجات الكتب من
حيث منا�سبة م�ؤامتها
وارتباط حمتواها بثقافة
املجتمع وببيئة املتعلمني،
و�أ�سلوب التناول والعر�ض.

املجال
�أ�سلوب التناول والعر�ض
لثقافة املجتمع
بيئة املتعلمني

مدى كفاية الزمن لتنفيذ ن�سبة الذين يرون �إمكانية
الدرو�س وفقاً للخطة تنفيذ الدرو�س وفقاً للخطة
الدرا�سية
الدرا�سية
م�ستوى حتقق �أهداف
التطور املهني
م�ستوى حتقق حمور
حمتوى التطور املهني
تقومي التطور املهني املقدم م�ستوى حتقق حمور دعم
�أن�شطة التطور املهني
ملعلمي العلوم والريا�ضيات.
م�ستوى حتقق حمور �أ�ساليب
التطور املهني
م�ستوى حتقق حمور �أن�شطة
التطور املهني
تقومي م�ستوى الدعم
املقدم ملعلمي العلوم
والريا�ضيات من �أطراف
الدعم امل�ؤ�س�سي
تقومي تدري�س العلوم
والريا�ضيات يف �ضوء
فل�سفة وتوجهات م�شروع
مناهج الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية.
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علوم

الأول
الرابع
الأول
الأول
الرابع
الأول
االبتدائي االبتدائي املتو�سط االبتدائي االبتدائي املتو�سط
عالية

عالية

عالية

عالية

عالية

منخف�ضة ,منخف�ضة ,منخف�ضة,
منخف�ضة منخف�ضة منخف�ضة
ومتو�سطة ومتو�سطة ومتو�سطة
عالية
%44.5

عالية
%41.9

عالية
%44.5

عالية
%40.4

عالية
%32.5

متو�سط

متو�سط

متو�سط

متو�سط

متو�سط

متو�سط

متو�سط

متو�سط

منخف�ض

منخف�ض

امل�شرف الرتبوي

متو�سط

متو�سط

مدير املدر�سة

متو�سط

متو�سط

حم�ضرو املخترب

-----

منخف�ض

�أمناء م�صادر التعلم

منخف�ض

منخف�ض

مهارات تنفيذ الدر�س

عالية

منخف�ض

متو�سط

عالية
%40.4

�أو ًال� :أهم النتائج املتعلقة بهدف تقومي منتجات كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
�أ  -مدى ات�ساق املوا�صفات الرتبوية والفنية لكتب امل�شروع و�سل�سة ماقروهل للريا�ضيات والعلوم لل�صفوف:
الأول االبتدائي ،والرابع االبتدائي ،والأول املتو�سط.

كتب الريا�ضيات
�أظهرت النتائج �أن درجة االت�ساق يف موا�صفات الأ�س�س النظرية والرتبوية لكتب الطالب يف
الريا�ضيات،جلميع ال�صفوف امل�ستهدفة «متو�سطة» ،وكان كتاب الأول املتو�سط الأعلى ات�ساقاً ،وكذلك
كانت درجة االت�ساق يف حتقيق موا�صفات مكونات كتاب الطالب يف الريا�ضيات،جلميع ال�صفوف
امل�ستهدفة «متو�سطة» ،وكان كتاب ال�صف الرابع االبتدائي الأعلى ات�ساقاً .وبينت النتائج �أن درجة االت�ساق
يف املوا�صفات الفنية لكتاب الطالب يف الريا�ضيات ،لل�صفوف امل�ستهدفة «عالية».
�أما بخ�صو�ص دليل املعلم للريا�ضيات،فقد ك�شفت النتائج �أن االت�ساق يف موا�صفات الأ�س�س الرتبوية
والنظرية كان بدرجة «متو�سطة» لل�صفوف امل�ستهدفة ،كما بينت النتائج �أن درجة االت�ساق يف مكونات
الكتاب لل�صفوف كانت «متو�سطة» ،وكان دليل املعلم لل�صف الرابع الأعلى ات�ساقاً� .أما بالن�سبة لالت�ساق
يف املوا�صفات الفنية فقد كان بدرجة «مرتفعة» ،حيث كان دليل املعلم لل�صف الرابع الأعلى ات�ساقاً.
كتب العلوم:
�أظ��ه��رت النتائج �أن درج��ة االت�ساق يف املوا�صفات الرتبوية لكتب الطالب جلميع ال�صفوف
«متو�سطة»،حيث كان كتاب الطالب لل�صف الرابع الأعلى ات�ساقاً .كما �أن املوا�صفة الرتبوية املتعلقة
با�ستخدام التقنية كانت �أقل املوا�صفات ات�ساقاً يف جميع ال�صفوف ،وظهرت غري متحققة يف كتاب ال�صف
الأول املتو�سط.
وات�ضح من خالل النتائج �أن درجة االت�ساق يف املوا�صفات الفنية لكتاب الطالب لل�صف الأول
االبتدائي «متو�سطة» ،فيما كانت درجة االت�ساق «عالية» لل�صف الرابع االبتدائي،و«متو�سطة» لل�صف
الأول املتو�سط.
�أما بخ�صو�ص دليل املعلم،فقد �أ�شارت النتائج �إىل �أن درجة االت�ساق يف املوا�صفات الرتبوية كانت
«متو�سطة» لل�صفني الأول والرابع االبتدائيني ،و«عالية» لل�صف الأول املتو�سط .يف حني بينت النتائج �أن
درجة االت�ساق يف املوا�صفات الفنية «متو�سطة» جلميع ال�صفوف ،وكان دليل املعلم لل�صف الأول املتو�سط
الأعلى ات�ساقاً.
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ب  -الك�شف عن مدى منا�سبة مواءمة كتب امل�شروع لأ�سلوب التناول والعر�ض وارتباط حمتواها بفل�سفة
املجتمع وببيئة املتعلمني.

كتب الريا�ضيات:
ك�شفت نتائج التحليل عن حتقق جميع معايري حمور �أ�ساليب التناول والعر�ض بدرجة مرتفعة ،مع
اختالف الرتتيب داخل كل �صف ،يف حني بينت نتائج التحليل بالن�سبة ملدى متثيل كتب الريا�ضيات لثقافة
املجتمع ال�سعودي  -حتقق املعايري بدرجة «منخف�ضة» و«متو�سطة» ،وبينت نتائج التحليل حتقق جميع
معايري متثيل حمتوى كتب الريا�ضيات لبيئة املتعلمني بدرجة «مرتفعة».
كتب العلوم:
�أظهرت نتائج التحليل حتقق جميع معايري حمور �أ�ساليب التناول والعر�ض يف كتب العلوم بدرجة
«مرتفعة» ،مع وجود تدن يف م�ستوى حتقق بع�ض امل�ؤ�شرات،يف حني حتقق متثيل كتب العلوم لثقافة
املجتمع ال�سعودي بدرجة «منخف�ضة» و»متو�سطة» ،كما �أظهرت النتائج تفاوت درجة حتقق معايري متثيل
حمتوى كتب العلوم لبيئة املتعلمني بني «مرتفعة» و»متو�سطة».
ثانياً� :أهم النتائج املتعلقة بهدف تقومي توافق ومالءمة ال�سل�سلة مع اخلطط الدرا�سية املحلية يف حتقيق
املعايري واملهارات املطلوبة.

للك�شف عن مدى توافق ومالءمة ال�سل�سلة مع اخلطط الدرا�سية املحلية يف حتقيق املعايري واملهارات
املطلوبة ،من حيث كفاية الزمن املخ�ص�ص يف اخلطة الدرا�سية لتقدمي حمتوى كتب العلوم والريا�ضيات،
وفق املتطلبات التعليمية التي حتددها الكتب  -مت ا�ستطالع �آراء املعلمني؛ للإجابة على الأ�سئلة اخلا�صة
بتحقيق هذا الهدف،فكانت النتائج على النحو التايل:
الريا�ضيات:
�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن جميع ممار�سات املعلمني تقع يف درجة املمار�سات املقبولة .كما �أ�شارت
النتائج املتعلقة بتنفيذ بع�ض العنا�صر الواردة يف الكتاب – �سواء كان ذلك داخل الف�صل �أو املعمل ،جماعياً
�أو فردياً� ،أو كان الطالب مبفردهم يف املنزل� -أن معظم ممار�سات املعلمني واملعلمات (عينة الدرا�سة) تقع
يف م�ستوى املمار�سات «املقبولة».
كما �أ�شارت نتائج ا�ستجابة املعلمني واملعلمات على البنود اخلا�صة بكفاية الزمن �أن ما ن�سبته ()%54
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من عينة الدرا�سة  -من املعلمني واملعلمات -يرون عدم �إمكانية تنفيذ الدرو�س وفقاً للخطة املحددة ،يف
حني يرى ( )%42.8من عينة الدرا�سة �إمكانية تنفيذ الدرو�س وفقاً للخطة الدرا�سية املحددة .يف حني كان
ر�أي الن�سبة املتبقية حمايداً.
و�أظ��ه��رت نتائج الدرا�سة ارتباطاً بني املمار�سات التدري�سية وكفاية الزمن ،حيث بلغت قيمة
االرتباط( )0.283عند م�ستوى داللة ( .)0.01وهذا االرتباط الإيجابي ي�ؤكد �أن تقدير العينة لكفاية
الزمن تعترب مقبولة ،بنا ًء على املمار�سات التدري�سية املرغوبة لتنفيذ املنهج ،وفق فل�سفته التي بُني عليها.
العلوم:
�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن جميع ممار�سات تقع يف درجة املمار�سات «املقبولة» ،كما بينت النتائج
املتعلقة بتنفيذ بع�ض العنا�صر الواردة يف الكتاب – �سواء كان ذلك داخل الف�صل �أو املعمل ،جماعياً �أو
فردياً� ،أو كان الطالب مبفردهم يف املنزل� -أن معظم ممار�سات املعلمني واملعلمات -عينة الدرا�سة -تقع
يف م�ستوى املمار�سات «املقبولة».
و�أو�ضحت النتائج  -فيما يتعلق ب�آراء املعلمني واملعلمات (عينة الدرا�سة) يف مدى كفاية الزمن
املخ�ص�ص يف اخلطة الدرا�سية � -أن ما ن�سبته ( )%58.8من عينة الدرا�سة يرون عدم �إمكانية تنفيذ
الدرو�س وفقاً للخطة املحددة ،يف حني يرى ( )%37.6من عينة الدرا�سة �إمكانية تنفيذ الدرو�س وفقاً
للخطة املحددة.
و�أظهرت الدرا�سة ارتباطاً بني املمار�سات التدري�سية وكفاية الزمن ،حيث بلغت قيمة االرتباط()0.128
تعد مقبولة ،بنا ًء
عند م�ستوى داللة ( .)0.05وهذا االرتباط الإيجابي ي�ؤكد �أن تقدير العينة لكفاية الزمن ّ
على املمار�سات التدري�سية املرغوبة لتنفيذ املنهج ،وفق فل�سفته التي بُني عليها.
ثالثاً� :أهم النتائج املتعلقة بهدف تقومي جودة تنفيذ امل�شروع يف امليدان ،وي�شمل:
�أ  -تقومي التطور املهني املقدم ملعلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات ،مل�ساعدتهم على تنفيذ املناهج� ،ضمن
م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.

�أ�سفرت نتائج الدرا�سة اخلا�صة مبحور �أه��داف التطور املهني عن حتقق جميع �أهدافها الرئي�سة
الأربعة،وعباراته الت�سع مب�ستوى«متو�سط» ،كذلك ح�صل حمور حمتوى التطور املهني على م�ستوى حتقق
«متو�سط»،يف حني ح�صل حمور دعم �أن�شطة التطور املهني على م�ستوى حتقق «منخف�ض» ،ويت�ضمن هذا
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املحور �سبع ع�شرة عبارة ،اندرجت �ضمن خم�سة �أ�شكال للدعم ،ح�صل اثنان من هذه الأ�شكال على
م�ستوى حتقق «متو�سط» ،بينما ح�صل الثالثة املتبقون على م�ستوى حتقق «منخف�ض» ،كما ح�صل حمور
�أ�ساليب التطور املهني على م�ستوى حتقق «متو�سط» ،وبينت النتائج �أن حمور تقومي �أن�شطة التطور املهني
�أقل املحاور حتققاً ،حيث ح�صل على م�ستوى حتقق «منخف�ض».
ؤ�س�سي (املدير،
ب -تقومي م�ستوى الدعم املقدم ملعلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات من �أطراف الدعم امل� ّ
ّ
الرتبوي ،حم�ضر املخترب ،و�أمني م�صادر التعلم) ،مل�ساعدتهم على تي�سري تطبيق املناهج.
امل�شرف

�أ�شارت النتائج �إىل �أن متو�سط تقدير عينة الدرا�سة مل�ستوى دعم امل�شرف الرتبوي ملعلمي ومعلمات
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية؛ لتنفيذ املقررات املطورة يقع يف امل�ستوى «املتو�سط» ،كما �أظهرت النتائج
�أن م�ستوى دعم مدير ومديرة املدر�سة ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية؛ للم�ساعدة يف
تنفيذ املقررات املطورة  -يقع يف امل�ستوى «املتو�سط»،يف حني �أن تقدير عينة الدرا�سة (معلمي ومعلمات
العلوم الطبيعية) مل�ستوى دعم حم�ضر وحم�ضرة املخترب ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية؛ كان يف
امل�ستوى «املنخف�ض» ،كما �أظهرت النتائج �أن تقدير عينة الدرا�سة مل�ستوى دعم �أمناء و�أمينات م�صادر
التعلم ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية؛ كان يف امل�ستوى «املنخف�ض».
ج  -تقومي تدري�س العلوم والريا�ضيات يف �ضوء فل�سفة وتوجهات م�شروع مناهج الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية.

	�أ�شارت النتائج �إىل �أن متو�سطات �أداء معلمي ومعلمات العلوم ملهارات التدري�س تراوحت
بني �أداء «عال» و�أداء «متو�سط» و�أداء «منخف�ض» للمهارة،ومل توجد مهارات كان �أدا�ؤها منعدماً،و�أن
م�ستوى الأداء الكلي ملعلمي ومعلمات العلوم يف مهارات تنفيذ الدرو�س بلغ ( )1.97من �أ�صل (،)3
ويقع يف امل�ستوى «املتو�سط» .ويدل ذلك على �أن املعلمني واملعلمات ميتلكون املهارات الالزمة لتنفيذ
درو�س العلوم بكفاءة «متو�سطة».
وبينت النتائج �أن متو�سط الأداء الكلي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات (عينة الدرا�سة) يف مهارات
تنفيذ الدرو�س بلغ ( )1.49من �أ�صل(،)3ويقع يف امل�ستوى «املنخف�ض» ،وتدل هذه النتيجة على �ضعف
امل�ستوى التدري�سي لعينة الدرا�سة�،أثناء تدري�سهم ملقررات الريا�ضيات املطورة؛كونهم ميتلكون املهارات
الالزمة لتنفيذ درو�س الريا�ضيات بكفاءة «منخف�ضة» ،تدل على عدم متكنهم من القيام بالأدوار املنوطة
بهم لتنفيذ املقررات املطورة بال�شكل املطلوب.
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التدري�سي للمعلم بـ (جن�سه ،املرحلة التعليمية،وخربته التدري�سية).
د  -درا�سة مدى ارتباط الأداء
ّ

بالن�سبة لتدري�س العلوم؛�أظهرت النتائج وجود فرق بني معلمي ومعلمات مادة العلوم يف الأداء
التدري�سي ،يعزى ملتغري اجلن�س ،ويح�سب ل�صالح املعلمات� ،إذ تدل هذه النتيجة على �أن الأداء التدري�سي
للمعلمات ب�شكل عام �أف�ضل من الأداء التدري�سي للمعلمني .يف حني �أظهرت النتائج عدم وجود فرق يف
الأداء التدري�سي للمعلمني واملعلمات يعزى ملتغري امل�ؤهل ،مع �إ�شارتها (النتائج) �إىل وجود فرق يف الأداء
التدري�س للمعلمني واملعلمات،يُعزى الختالف اخلربة التدري�سية يف املحاور :املادة العلمية ،التدري�س
املتمايز والربط مع العلوم الأخرى ،وذلك ل�صالح ذوي اخلربة (� 15سنة ف�أكرث).
وبالن�سبة لتدري�س الريا�ضيات؛ فقد �أ�شارت النتائج �إىل وجود فرق ّ
دال �إح�صائياً بني املعلمني
واملعلمات يف الأداء التدري�سي ،يُعزى ملتغري اجلن�س ،ول�صالح �أداء معلمات الريا�ضيات ،وتدل هذه
النتيجة على �أن الأداء التدري�سي للمعلمات ب�شكل عام �أف�ضل من الأداء التدري�سي للمعلمني يف املهارات
املت�صلة بتنفيذ املقررات املطورة ،كما بينت النتائج عدم وجود اختالفات يف الأداء التدري�سي ملعلمي
ومعلمات الريا�ضيات يُعزى �إىل اخلدمة التعليمية.
هـ  -حتديد االحتياجات التدريبية ملعلمي العلوم والريا�ضيات يف �ضوء متطلبات امل�شروع.

�أظهرت النتائج اخلا�صة باالحتياجات التدريبية ملعلم العلوم �أن هناك عدداً من الأداءات التدري�سية
حتتاج �إىل تدريب ،حيث لوحظ ق�صور يف عدد (� )32أدا ًء تدري�سياً من �إجمايل الأداءات التدري�سية الـ
(� ،)39إذ مل حتقق عينة الدرا�سة هذه الأداءات مب�ستوى عال ،وبالتايل فهي متثل احتياجات تدريبيه ملعلمي
ومعلمات العلوم.
�أ�شارت النتائج اخلا�صة باالحتياجات التدريبية ملعلم الريا�ضيات �أن هنالك ق�صو ًرا يف عدد (� )49أدا ًء
تدري�سياً من �إجمايل الأداءات التدري�سيةالـ(�،)50إذ مل حتقق عينة الدرا�سة هذه الأداءات مب�ستوى عال،
وبالتايل فهي متثل احتياجات تدريبيه ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات.
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توصيات الدراسة:

ا�ستناداً �إىل نتائج الدرا�سة ،يقدم الفريق البحثي التو�صيات التالية:
�أو ًال :مدى ات�ساق املوا�صفات الرتبوية والفنية لكتب امل�شروع و�سل�سة ماقروهل للريا�ضيات والعلوم
لل�صفوف :الأول االبتدائي ،والرابع االبتدائي ،والأول املتو�سط.

تو�صيات تتعلق بكتب و�أدلة الريا�ضيات:
1 ) 1وفقاً لتحليل النتائج وتف�سريها ،والتي �أظهرت حتقق موا�صفتني بدرجة �ضعيفة ،وحتقق بقية املوا�صفات
الفنية والرتبوية بدرجة متو�سطة،ات�ضح �أن ذلك ب�سبب غياب بع�ض الأن�شطة والتطبيقات يف الن�سخة
العربية ،وال يوجد مربر لعدم ت�ضمينها؛ لذا تو�صي الدرا�سة بتعريب ومواءمة دليل املعلم ب�شكل
كامل ،وتوفريه لكافة املعلمني ،ولي�س بال�ضرورة مقابلته بن�سخة كتاب الطالب.
�2 ) 2إعادة بناء م�صفوفة املدى والتتابع للمحتوى ،و�ضرورة ترجمتها للمواد التعليمية ب�شكل دقيق ،مبا
ي�ضمن حتقيق التتابع والعمق الكايف ،والتوازن يف عر�ض املفاهيم واملهارات واملعارف.
3 ) 3مل تتحقق موا�صفة تقدمي حمتوى الدليل دعماً للمعلمني لفهم الريا�ضيات ،وطرائق تقدميها؛ نتيجة
لعدم حتقق م�ؤ�شرات هذه املوا�صفة ،وتُعزى هذه النتيجة لغياب:
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فقرة  Chapter Literature Listالتي تت�ضمن قائمة مقرتحة لكتيبات وم�صادر تدعم تعلم املتعلمني
لكل در�س.
فقرة تقنيات الطالب .Student Technology
الروابط الإلكرتونية التي تلبي حاجات املتعلمني.
روابط قاعدة البحوث املوجودة يف املقدمات  ،The Researchالتي تغطي الربامج الريا�ضية،
وكيف ت�ساعد البحوث امل�ستمرة املعلمني والأكادمييني واخلرباء يف بناء برامج الريا�ضيات.
الإ�شارة �إىل م�صادر للتنمية املهنية مثل :ور�ش عمل � ،DVD Workshopsأو .Online Courses
�صفحة التطوير املهني ال�شخ�صية ،Personalized Professional Developmentاملوجودة يف
مقدمات الدليل من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل.
فقرة الريا�ضيات يف املنزل  Math at homeالتي تقدم ن�صائح للمعلم؛ لقراءة وفهم املعرفة
الريا�ضية املت�ضمنة يف الف�صل ،لتطبيق الريا�ضيات يف املنزل.

 فقرة التطوير املهني  Professional Developmentالتي تظهر يف خمطط الف�صل وتت�ضمن روابط
املكتبة الإلكرتونية التابعة لل�شركة ،والتي تعر�ض درو�ساً منوذجية ،ودرو�ساً تطبيقية ال�سرتاتيجيات
تدري�سية حمددة.
لذا تو�صي الدرا�سة با�ستكمال كل ما من �ش�أنه دعم فهم املعلمني للريا�ضيات ،وتنويع طرق تعلمها
وتعليمها ،وتوظيف التقنية يف ذلك ،كما ورد يف ال�سل�سلة الأ�صل.
4 ) 4موا�صفة تقدمي املحتوى دعماً للمعلم لالجتاه نحو التعلم النوعي  Qualitative Learningاملتعدد
املداخل  Multi-Approaches Learningحتققت ب�صورة منخف�ضة ،نتيجة حلذف الأجزاء الداعمة؛
لذلك البد من �إعادة تلك الأجزاء.
�5 ) 5إثراء كتب الطالب وكتب الن�شاط والتدريبات بالتطبيقات الالزمة لال�سرتاتيجيات التي تعر�ض يف
كتاب الطالب ،حيث يلحظ اختزال لتلك التطبيقات مقارنة مبا يرد يف الأ�صل ،على �سبيل املثال:
التطبيقات على ا�سرتاتيجية حل امل�شكالت.
6 ) 6مع �أن ال�سل�سة الأ�صلية تت�ضمن توجيهات و�إر�شادات لأولياء الأمور ،لتو�ضيح املطلوب منهم جتاه
�أبنائهم يف مواقف متنوعة� ،إال �أن كتب الطالب للريا�ضيات يف ال�صفوف الثالثة تفتقر لذلك،
كون هذه املوا�صفة غري متحققة؛ لذا البد من �إعادة ت�ضمني تلك الإر�شادات .ويُعزى عدم حتقق
تلك الوا�صفة �إىل غياب العديد من الفقرات التي حتققها ،مثل فقرة الريا�ضيات يف املنزل Math at
 ،homeوغياب ر�سائل الأ�سرة املتوفرة على الغالف الأمامي يف منتجات ال�سل�سة الأ�صل ،حتت
م�سمى For Parentsالتي تقدم فيها تو�صيات مل�صادر متعددة ،تدعم حمتوى هذا الكتاب ،وكذلك
يف بداية كل ف�صل ،بالإ�ضافة �إىل غياب �صفحات بنك احلربات واملفاهيم Concept and Skills Bank
 ،التي تقدم �شرحاً جلميع املفاهيم الريا�ضية الواردة يف الكتاب والتو�سع فيها.
7 ) 7حتقق يف الكتب الرتابط الريا�ضي،وتنوعت – كذلك  -التمثيالت الريا�ضية؛ لذا ت�ؤكد الدرا�سة
املحافظة على ذلك ،وحتقيقه على م�ستوى التطبيق.
8 ) 8يوجد ثالث موا�صفات فنية وتربوية لكتاب الطالب حتققت بدرجة مرتفعة ،يف �صفني على الأقل،فيما
حتققت البقية بدرجة متو�سطة ،عدا واحدة غري متحققة .لذا من املهم مراجعة عر�ض املحتوى
الريا�ضي و�إثرائه بتلك املنا�شط املفقودة ،والتي �ست�سهم يف دعم تعلم الطالب.
9 ) 9هناك نق�ص على م�ستوى الوحدات والدرو�س وعنا�صرها ،حيث جاءت مطابقتها للن�سخة الأ�صلية
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يف م�ستوى متو�سط ،لذا هناك حاجة لدرا�سة الأجزاء املفقودة يف منتجات امل�شروع على م�ستوى
كتب الطالب.
 10 )10تقنيات كتاب الطالب جاءت متوافقة مع كتب ال�سل�سة بدرجة مرتفعة ،عدا موا�صفة «�شكل الكتاب
اخلارجي»التي حتققت بدرجة متو�سطة ،وهذا طبيعي ليتوافق مع البيئة ،لذا يلزم الت�أكيد على
املحافظة على تلك املوا�صفات.
 11 )11دعم دليل املعلم بطرق متنوعة ،لتقدمي املحتوى الريا�ضي،ودعم التعلم متعدد املداخل؛ �إذ جاء
حتقق تلك املوا�صفة بدرجة منخف�ضة.
 12 )12موا�صفة بنية الدليل غري متحققة؛ لذا البد من ا�ستكماله ،ليكون مطابقاً للدليل يف الن�سخة الأ�صلية.
13 )13يف ال�صف الرابع ،امل�ؤ�شر اخلام�س "يحقق التكامل بني التقنية وتعليم الريا�ضيات وتوظيفها
 " Integrating Technology & Learningمل يتحقق ،وتعزى هذه النتيجة لغياب العديد من امل�صادر
يف كتاب الريا�ضيات ،لهذا ال�صف ،وكذلك ال�صف الأول املتو�سط ،كما تظهر يف منتجات
ال�سل�سلة الأ�صل ،مثل فقرة الريا�ضيات املتاحة عرب ال�شبكة العنكبوتية  ، Math Onlineيف بداية كل
ف�صل وكل در�س على �شبكة الإنرتنت ،والتي يتوفر فيها حمتوى ريا�ضي متنوع ،مثل� :أمثلة �إ�ضافية
 ،Extra Examplesمعلم �شخ�صي  ،Personal Tutorاختبار ذاتي  ، Self-Check Quizويف بداية كل
ف�صل فقرة Study Tools Math Online- Studentلتعلم الريا�ضيات ،وكذلك غياب درو�س التو�سع
الأن�شطة التقنية � ،Activity Technologyأما من حيث امل�ؤ�شرات الأخرى ،بالرغم من �أنه يتم تقدمي
املعرفة الريا�ضية ب�شكل مرتابط ر�أ�سياً ،عرب ال�صفوف والف�صول والدرو�س ،كما تظهر يف ال�سل�سلة
الأ�صل ،يف معظم الكتاب� ،إال �أنه نتيجة للرتحيل من �صف �إىل �آخر يحدث نوع من التداخل يف
املفاهيم الريا�ضية ،فمث ًال يف الف�صل الرابع ي�أتي در�س العبارات العددية  2-4بعد در�س اجلمل
العددية  ،1-4يف حني �أن مفهوم اجلمل العددية يعتمد على مفهوم العبارة العددية ،وحدث هذا
التداخل نتيجة لرتحيل در�س العبارة العددية من حمتوى ال�صف الثالث ،وكذلك يف در�س جدول
الدوال .لذا ت�ؤكد الدرا�سة �أهمية �إعادة كتابة تلك الأجزاء.
�14 )14أظهرت النتائج عدم التزام كتاب الطالب باملوا�صفة الرابعة ع�شرة "ات�ساق بنية الكتاب مع بنية
الكتاب (من ال�سل�سلة الأ�صل)" التي احتلت املرتبة الأخرية لهذا املحور؛ نتيجة لغياب العديد
من الأج��زاء يف كتاب الطالب (من منتجات امل�شروع) ،مثل :غياب جميع روابط التقنية التي
توجه املتعلم والأ�سرة �إىل ا�ستخدام التقنية ،مثل فقرة  Math Onlineمن غالف الكتاب ،وافتتاحية
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الوحدة والف�صل ،و�أيقونة الدرو�س ،التي ت�شري �إىل حمتوى �صريح يف املوقع ،مثل :فقرة تقومي
ذاتي  ،Self Check Quizzesوفقرة تطبيقات �إ�ضافية  ،Extra Practiceوفقرة الأدوات الدرا�سيةStudy
 ، Toolsوفقرة التو�سع يف الأن�شطة  ،Extend the Activityوفقرة معلم �شخ�صي Personal Tutor
 ،وفقرة مراجعة امل�صطلحات Vocabulary Reviewيف �صفحات املراجعة لكل ف�صل ،ويف املقابل
يوجه الكتاب (من منتجات امل�شروع) �إىل موقع �شركة العبيكان  obeikaneducation.comفقط،
ِّ
وال يتوفر املحتوى الذي يحقق تلك الفقرات حتى تاريخ هذه الدرا�سة .عليه يلزم ا�ستكمال تلك
الأجزاء وتوفري التقنيات املطلوبة.
تو�صيات تتعلق بكتب و�أدلة العلوم
تو�صيات لتح�سني كتاب الطالب لل�صف الأول االبتدائي:
1 ) 1ت�ضمني جزء ما قبل الوحدات الدرا�سية �ضمن فقرة (�أعمل كالعلماء) ،و(كن عاملاً) ،كما وردت
يف ال�سل�سلة الأ�صل.
2 ) 2توفري م�صادر دعم �إ�ضافية للأن�شطة ال�صفية ،مثل كتاب الأن�شطة من �أ -ي (.)A to Z activity book
�3 ) 3إدراج فقرة «ا�ستك�شف �أكرث» �ضمن الن�شاط اال�ستك�شايف يف بداية كل در�س؛ لتعزيز وتطوير
اال�ستق�صاء املفتوح .
4 ) 4ت�ضمني الفقرة التقوميية لتقومي املهام الكتابية «�أفكر و�أحتدث و�أكتب» يف اجلزء الأول من الكتاب
(الف�صل الدرا�سي الأول).
 دعم الكتاب باملهارات الكتابية كما ظهرت يف ال�سل�سلة الأ�صل ،يف اجلزء الأول من الكتاب،
من �أجل دعم مهارة التلخي�ص ،وعدم االرتكاز على اجلانب اللفظي يف مناق�شات الأن�شطة
والفكرة الرئي�سية.
5 ) 5ت�ضمني الفقرة �أقر�أ و�أتعلم «نقر�أ جميعاً ونتعلم» كما وردت يف ال�سل�سلة الأ�صل� ،ضمن مرحلة
ال�شرح ،وذلك لرفع قدرات الطالب على قراءة املفردات.
6 ) 6تعديل ال�صور املرافقة للن�ص يف مرحلة ال�شرح يف كتاب الطالب؛ لتكون �أكرث ترابطاً مع الن�ص
املرافق و�أكرث و�ضوحاً.
7 ) 7ت�ضمني فقرات �إ�ضافية «للقراءة العلمية ومهن يف العلوم»؛ لزيادة الدافعية واالنهماك عند تعلم
العلوم.
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8 ) 8ت�ضمني امل�صدر �أن�شطة ال�سبورة  Activity Flipchartلدعم �أن�شطة بناء املهارة وذلك من �أجل تعزيز
العديد من املهارات اخلا�صة بالعمليات ،وتطوير مهارات البحث واالت�صال ،واكت�ساب الطالب
املهارات الإح�صائية واالحتماالت.
9 ) 9ت�ضمني فقرات �إ�ضافية «للعلوم والكتابة» و»العلوم والريا�ضيات».
�10 )10إ�ضافة �أرقام �صفحات ظهور املفردات.
�11 )11إ�ضافة فهار�س خا�صة بالأن�شطة اال�ستك�شافية ،وفهر�س خا�ص مبرجعيات الطالب.
12 )12ت�ضمني فقرة «�أدبيات» ،التي ترد يف بداية الوحدات ،لتعزيز مهارة القراءة ،وتعزيز مهارات
التثقيف الب�صري.
13 )13تطوير املوقع الإلكرتوين املرتبط مبنتجات امل�شروع لي�شمل التايل:
 املراجعة الإلكرتونية  e –reviewواملت�ضمن �سرد ،با�ستخدام الر�سوم املتحركة واختبارات
تفاعلية ،توفر تغذية راجعة فورية ،على فهم الطالب للمفاهيم ،وت�شجع الطالب على حتمل
م�س�ؤولية تعلمهم.
 املجلة االلكرتونية  ، e-journalالتي توفر تلخي�صاً كتابياً لتطوير م�ستوى الفهم القرائي عند
الطالب ،وتدعم مهارات الكتابة يف العلوم.
 �ألعاب تعليمية ،لتعزيز قدرات الطالب على قراءة املفردات ،ولتطوير الفهم القرائي للطالب.
14 )14توفري م�صادر تقنية متعددة للطالب منها:





الأقرا�ص املدجمة للعرو�ض التقدميية ،لزيادة الدافعية واالنهماك عند تعلم العلوم.
عرو�ض املحاكاة والر�سوم املتحركة . Science Quest CD-ROMS
�أقرا�ص للألعاب التعليمية ،لتعزيز تعلم املفردات العلمية ،وتعزيز الفهم القرائيpuzzle Maker
. CD-ROOM
العلوم يف احلركة  Science in Motionيوفر املفاهيم املفتاحية ،با�ستخدام الر�سوم املتحركة،
و�أ�ساليب متعددة للتقومي ،لتطوير الثقافة الب�صرية (رفع مهارات التثقيف الب�صري).

تو�صيات لتح�سني دليل املعلم لل�صف الأول االبتدائي:
1 ) 1توفري بطاقات املفاهيم العلمية �ضمن م�صادر املعلم ،لتقدمي املفاهيم املهمة للمجموعات ال�صغرية� ،أو
التعلم الفردي.
30

2 ) 2تقدمي توجيهات للمعلم ،لتطبيق التجارب واملفاهيم خارج الغرفة ال�صفية ،يف ن�شاطات ممتدة
للمنزل � ، school to home activityضمن م�صادر املعلم.
3 ) 3ت�ضمني دليل املعلم فقرات �إ�ضافية «التكامل مع الريا�ضيات» بالتزامن مع فقرة العلوم والريا�ضيات
يف كتاب الطالب.
4 ) 4ربط ورود غالف م�صدر»بناء مهارات الريا�ضيات يف العلوم» يف دليل املعلم ،مع ورود فقرة
الريا�ضيات والعلوم يف مرحلة التو�سع.
5 ) 5تعزيز م�صادر املعلم «حقيبة املعلم للأن�شطة ال�صفية» مب�صدر»(القراءة املتعددة امل�ستويات»،
وت�ضمني الدليل توجيهات للمعلم ،با�سرتاتيجيات �إ�ضافية للقراءة املتعددة امل�ستويات.
6 ) 6ت�ضمني دليل املعلم ب�أن�شطة بديلة يف مرحلة اال�ستك�شاف،وذلك لدعم الرتكيز على اال�ستق�صاء.
7 ) 7متييز �صفحة افتتاحية الوحدة بغالف �سميك ،ول�سان يو�ضح املجال العلمي.
8 ) 8ت�ضمني الدليل التقنيات امل�صاحبة لدعم التعلم ،ومنها:
 الأقرا�ص املدجمة للعرو�ض التقدميية لكل در�س .classroom presentation toolkit
 قر�ص امل�ستك�شف التعليمي (. )Instructional Navigator CD-ROM
 و�أقرا�ص الـ دي يف دي للتطوير املهني (.)Professional Development DVDs
9 ) 9تطوير املوقع الإلكرتوين املرتبط مبنتجات امل�شروع لي�شمل:
 اختبارات �إلكرتونية عرب الإنرتنت لتقييم الطالب.
 م�صادر للمعلم.
10 )10متييز �صفحة افتتاحية الوحدة بغالف �سميك ،مع �إ�ضافة ل�سان يو�ضح املجال العلمي الذي تتناوله
الوحدة.
11 )11ت�ضمني ال�صور امل�صغرة لل�صفحات امل�ستهدفة من امل�صادر �صفحات من م�صادر املعلم ،وذلك
لوجود �إجابات الأ�سئلة على ال�صفحات.
12 )12ت�ضمني مرحلة التو�سع جلميع درو�س الكتاب ،واعتبارها مرحلة �أ�سا�سية من مراحل دورة التعلم.
13 )13ت�ضمني دليل املعلم املرجعيات التالية:
 جدول �أيام الأ�سبوع ،وامل�ساطر ،ومقيا�س احلرارة.
 �صفحة الر�سم البياين.
31

 �صفحة للمواد امل�ستهلكة ،واملواد غري امل�ستهلكة.
 م�صفوفة املدى والتتابع.
تو�صيات لتح�سني كتاب الطالب لل�صف الرابع االبتدائي:
1 ) 1ت�ضمني كتاب الطالب �أن�شطة �إ�ضافية� ،ضمن فقرة الن�شاط اال�ستق�صائي (�أعمل كالعلماء) وذلك لـ:
 تعزيز وتطوير تطبيقات على مهارات القيا�س.
 تزويد الطالب بفر�ص ،ليكونوا متعلمني ن�شطني.
 تطوير مهارات عمليات العلم ،ومنها (جمع البيانات وحتليلها).
 ت�شجيع الطالب على حتمل م�س�ؤولية التعلم (حيث يخترب الطالب ويقيمون توقعاتهم يف
الن�شاطات اال�ستك�شافية).
2 ) 2ت�ضمني الكتاب �أن�شطة �إ�ضافية �ضمن الن�شاط اال�ستق�صائي (بناء املهارة) ،وذلك من �أجل الرتكيز
على جميع مهارات الطريقة العلمية ،و�إفراد كل مهارة بن�شاط م�ستقل ،ولتعزيز بع�ض مهارات
الريا�ضيات الأ�سا�سية ،مثل مهارات الإح�صاء واالحتمال.
3 ) 3ت�ضمني الكتاب ف��ق��رات �إ�ضافية لـ»الريا�ضيات وال��ع��ل��وم» ،بهدف تعزيز م��ه��ارات القيا�س
والتطوير،ومهارات �إعداد وقراءة الر�سوم البيانية.
4 ) 4ت�ضمني الكتاب فقرات �إ�ضافية لـ «القراءة العلمية ،ومهن يف العلوم».
5 ) 5ت�ضمني الكتاب �أن�شطة �إ�ضافية ،ت�شجع الطالب على كتابة امللخ�صات.
6 ) 6توفري م�صادر دعم �إ�ضافية للأن�شطة ال�صفية ،مثل كتاب الأن�شطة من �أ  -ي

() A to Z activity book

7 ) 7تطوير املوقع الإلكرتوين املرتبط مبنتجات امل�شروع لي�شمل:
 املراجعة االلكرتونية  e–reviewواملت�ضمن �سرد با�ستخدام الر�سوم املتحركة واختبارات تفاعلية،
توفر تغذية راجعة فورية على فهم الطالب للمفاهيم.
 املجلة االلكرتونية  ،e-journalالتي ت�شجع الطالب على �أخذ مالحظات حول امل��ادة التي
يبحثونها ،ومن ثم الإ�شارة �إىل هذه املالحظات عند كتابة ملخ�صاتهم.
 �ألعاب تعليمية.
8 ) 8توفري م�صادر تقنية متعددة للطالب ،ومنها:
 الأقرا�ص املدجمة للعرو�ض التقدميية ،لزيادة الدافعية واالنغما�س عند تعلم العلوم.
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 عرو�ض املحاكاة والر�سوم املتحركة . Science Quest CD-ROMS
 �أقرا�ص للألعاب التعليمية ،لتعزيز تعلم املفردات العلمية ،وتعزيز الفهم القرائيPuzzle Maker
.CD-ROOM
  Science in Motionيوفر املفاهيم املفتاحية ،با�ستخدام الر�سوم املتحركة ،و�أ�ساليب متعددة
للتقومي.
9 ) 9التزام الكتاب بدرجة و�ضوح عالية ،لل�صور والر�سوم والأ�شكال ،بنف�س درجة الو�ضوح التي
ظهرت عليه يف ال�سل�سلة الأ�صل.
�10 )10إ�ضافة مربع ن�صي لعبارة �شارحة ل�صورة افتتاحية الف�صل.
�11 )11إ�ضافة �أرقام �صفحات ظهور املفردات.
خا�ص مبرجعيات الطالب.
�12 )12إ�ضافة فهار�س خا�صة بالأن�شطة اال�ستك�شافية ،وفهر�س ّ
تو�صيات لتح�سني دليل املعلم لل�صف الرابع االبتدائي:
1 ) 1توفري بطاقات املفاهيم العلمية� ،ضمن م�صادر املعلم ،لتقدمي املفاهيم املهمة للمجموعات ال�صغرية،
�أو التعلم الفردي.
2 ) 2تقدمي توجيهات للمعلم ،لتطبيق التجارب واملفاهيم خارج الغرفة ال�صفية ،يف ن�شاطات ممتدة
للمنزل� ،ضمن م�صادر املعلم . School to Home Activity
3 ) 3ت�ضمني توجيهات للمعلم ،لفقرة القراءة يف العلوم والكتابة يف العلوم يف كتاب الطالب ،من
خالل فقرات تكامل القراءة وتكامل الكتابة يف الدليل ،ب�شكل متزامن مع ورودها يف كتاب الطالب؛
لتعزيز فر�ص التوا�صل والت�شارك باملهام القرائية ،لتطوير مهارة القراءة والكتابة والتحدث.
4 ) 4ت�ضمني دليل املعلم فقرات �إ�ضافية «للتكامل مع الريا�ضيات» ،بالتزامن مع فقرة «العلوم والريا�ضيات»
يف كتاب الطالب.
5 ) 5ربط ورود غالف م�صدر (بناء مهارات الريا�ضيات يف العلوم) يف دليل املعلم مع ورود فقرة
«الريا�ضيات والعلوم يف مرحلة التو�سع».
6 ) 6تعزيز م�صادر املعلم (حقيبة املعلم للأن�شطة ال�صفية) مب�صدر (القراءة املتعددة امل�ستويات)،
وت�ضمني الدليل توجيهات للمعلم ،ال�سرتاتيجيات �إ�ضافية للقراءة املتعددة امل�ستويات.
7 ) 7ت�ضمني دليل املعلم �أن�شطة بديلة،وذلك لدعم الرتكيز على اال�ستق�صاء.
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8 ) 8ت�ضمني الدليل التقنيات امل�صاحبة لدعم التعلم ،ومنها:
 الأقرا�ص املدجمة للعرو�ض التقدميية لكل در�س
 قر�ص امل�ستك�شف التعليمي . Instructional Navigator CD-RO
 �أقرا�ص التطوير املهني . Professional Development DVDs
9 ) 9تطوير املوقع الإلكرتوين املرتبط مبنتجات امل�شروع ،لي�شمل:

Classroom Presentation Toolkit

 اختبارات �إلكرتونية عرب الإنرتنت ،لتقييم الطالب.
 م�صادر للمعلم.
10 )10متييز �صفحة افتتاحية الوحدة بغالف �سميك ،مع �إ�ضافة ل�سان يو�ضح املجال العلمي الذي تتناوله
الوحدة.
11 )11ت�ضمني ال�صور امل�صغرة لل�صفحات امل�ستهدفة من امل�صادر �صفحات من م�صادر املعلم ،وذلك
لوجود �إجابات الأ�سئلة على ال�صفحات.
12 )12ت�ضمني مرحلة التو�سع جلميع درو���س الكتاب ،واعتبارها مرحلة �أ�سا�سية من مراحل دورة
التعلم(بالإمكان تكرارها للطالب واملعلم).
13 )13ت�ضمني دليل املعلم املرجعيات التالية:





جدول لأيام الأ�سبوع ،وامل�ساطر ،ومقيا�س احلرارة.
�صفحة الر�سم البياين.
�صفحة للمواد امل�ستهلكة ،واملواد غري امل�ستهلكة.
م�صفوفة املدى والتتابع.

تو�صيات لتح�سني كتاب الطالب لل�صف الأول املتو�سط:
1 ) 1تعزيز مرجعيات الطالب مب�صادر و�أن�شطة �إ�ضافية ،ملمار�سة اال�ستق�صاء العلمي عرب فقرة «فر�ص
�إ�ضافية للمعمل املنزيل �أو املخترب املنزيل»(.)extra try at home lab
2 ) 2زيادة تكرار فقرة «العلوم والتاريخ» �أو «العلوم واملجتمع».
3 ) 3ح�صر جميع امل�صطلحات العلمية الواردة يف كتاب الطالب ،وت�ضمينها املعجم �ضمن مرجعيات
الطالب ،لزيادة احل�صيلة اللغوية للطالب.
4 ) 4ت�ضمني كتاب الطالب مثا ًال من �صفحة ن�شاطات متعددة للكتابة� ،ضمن فقرة «العلوم و�آداب اللغة».
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5 ) 5ت�ضمني االختبار املقنن جميع الأ�سئلة الواردة يف الكتاب الأ�صل ،والتي ترتبط مب�ضمون الف�صول
يف الن�سخة املعربة.
6 ) 6تعزيز املوقع الإلكرتوين بـ:
 �أن�شطة تفاعلية ملراجعة املفاهيم (مفاهيم الف�صل).
 الف�صول التفاعلية واالختبارات الذاتية ،لدعم فقرة «العلوم عرب املواقع الإلكرتونية».
7 ) 7توفري جميع ال�شفافيات املرتبطة مبحتوى الدرو�س ،كما وردت يف ال�سل�سلة الأ�صل.
8 ) 8تكرار معمل النماذج والأحداث ،ومعمل «منذج وا�صنع» لأكرث من مرة واحدة يف الكتاب.
�9 ) 9إ�ضافة �أن�شطة متعددة للقراءة الفاعلة ،وفقرات «القراءة والكتابة يف العلوم» ،لتعزيز وتطوير
مهارة القراءة والكتابة والتحدث.
10 )10ت�ضمني الكتاب جتارب الكت�شاف االحتمالية والإح�صاء.
�11 )11إ�ضافة مهام تقوميية تركز على حل املعادالت.
12 )12ا�ستبدال كلمة الأهداف بعبارة «ماذا �سنتعلم» كما وردت يف ال�سل�سلة الأ�صل؛ للت�أكيد على �أهداف
التعلم.
13 )13ا�ستبدال كلمة «التجربة» بـ»املعمل امل�صغر �أو املخترب امل�صغر»؛ لتمييزه عن بقية التجارب
اال�ستق�صائية.
14 )14ت�ضمني بع�ض �صفحات خمترب اال�ستق�صاء املوجه ،الذي يتكون من �صفحة واحدة.
15 )15التزام الكتاب بدرجة و�ضوح عالية لل�صور والر�سوم والأ�شكال ،بنف�س درجة الو�ضوح التي
ظهرت عليه يف ال�سل�سلة الأ�صل.
16 )16ت�ضمني فهار�س الكتاب فهار�س خا�صة بفقرات القراءة ،وفهار�س خا�صة باملختربات والأن�شطة
اال�ستق�صائية ،وفهار�س خا�صة ب�أن�شطة الربط والتكامل مع فروع املعرفة املختلفة ،وفهر�س االختبارات
املقننة.
تو�صيات لتح�سني دليل املعلم لل�صف الأول املتو�سط:
1 ) 1لدعم املعلم ،يتم توفري امل�صادر التقنية التالية:
 قر�ص مراجعة االختبار

: Exam viewCD
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•م�ساعدة املعلم على بناء االختبارات (ت�صميم وتعديل ومواءمة).

•دعم املعلم يف ا�ستخدام �أدوات و�أ�ساليب تقومي متنوعة للتقومي ال�صفي (بناء مناذج متعددة من
االختبارات).

•بناء اختبارات متوافقة مع املعايري الوطنية.

 ال�سبورة التفاعلية التي توفر:

•عرو�ضاً تقدميية  Power point presentationتقدم �أ�ساليب ب�صرية لتعلم حمتوى الف�صل.
•توفر قراءة كاملة للن�ص ،وتدعم مهارات القراءة والكتابة والتحدث.
•بنكاً لل�صور ،وال�صور التفاعلية.
•مقاطع فيديو.

•اختبارات مقننة.
•�شفافيات.

•�أ�سئلة قبل بداية كل خمترب.
•توجيهات لعمل املطويات.
•رابطاً للموقع الإلكرتوين.

•�أقرا�ص املختربات االفرتا�ضية  ،Virtual Lab CD- ROOMالتي توفر فر�صاً لإمتام جتارب تتطلب
وقتاً �أو جهداً �أو كلفة عالية لتنفيذها.

 معامل الفيديو: VIDEO LABS

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

2 ) 2تطوير املوقع الإلكرتوين لل�شركة ،لدعم العديد من الأن�شطة املت�ضمنة يف كتاب الطالب.
�3 ) 3إ�ضافة امل�صادر التالية �إىل مرجعيات الطالب يف نهاية الدليل:
 �أن�شطة �إ�ضافية ممتدة للمنزل.
 دليل املهارات الريا�ضية.
 دليل املهارات التقنية.
4 ) 4ت�ضمني امللف التفاعلي  Active Folder؛ لتعزيز دعم املعلم ملهارة القراءة والكتابة والتحدث.
5 ) 5ت�ضمني �صفحة الغالف اخللفي للدليل خمت�صراً لوحدات الكتاب.
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6 ) 6ت�ضمني مقدمات الدليل �صفحات تقدم �شرحاً مل�صادر املعلم املتعددة ،واملتوفرة لدعم التعلم يف
الغرفة ال�صفية (حقيبة املعلم للأن�شطة ال�صفية).
7 ) 7توفري ال�شفافيات بجميع �أنواعها:


�شفافيات الرتكيز Section focus transparency.



�شفافيات التقييم .Assessment transparency



�شفافيات التدري�س Teaching transparency.



�شفافيات �أوراق العمل Transparency master and work sheet.

ثانياً :ا�ستنتاجات وتو�صيات تتعلق مبدى منا�سبة مواءمة كتب امل�شروع لأ�سلوب التناول والعر�ض
وارتباط حمتواها بفل�سفة املجتمع وببيئة املتعلمني.

مالءمة �أ�ساليب تناول وعر�ض كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية:
�1 ) 1إعادة �صياغة حمتوى كتب العلوم الطبيعية ،بحيث يت�ضمن حمتواها توازناً يف املجاالت الثالثة
للأهداف الرتبوية :املجال املعريف ،املجال االنفعايل ،املجال النف�س احلركي (املهاري) ،وبناء
اخلربات التعليمية على هذا الأ�سا�س ،مع زيادة تدعيم اجلانب الوجداين �ضمن �أهداف كتب العلوم
الطبيعية.
2 ) 2توفري برجميات متقدمة لعر�ض الدرو�س ب�صورة �شيقة وفاعلة ،من خالل تخ�صي�ص مواقع �إلكرتونية
تابعة لوزارة الرتبية والتعليم ،والتي من �ش�أنها دعم عملية التعلم ،وحتديد م�صادر �أخرى للتعلم،
ميكن الرجوع �إليها بجانب هذه املواقع.
3 ) 3تفعيل فكرة قامو�س امل�صطلحات العلمية يف كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية؛ لفعاليتها يف فهم
امل�صطلحات اجلديدة واملفاهيم الواردة يف امل�سائل الريا�ضية والعلمية.
4 ) 4و�ضع ال�صور والر�سوم والأ�شكال التو�ضيحية يف مكان منا�سب� ،ضمن �سياق الن�ص املرتبطة به.
5 ) 5ت�صميم دليل موثق ،يت�ضمن جميع معايري املواءمة ملحور �أ�سلوب التناول والعر�ض ،وطرق تفعيلها،
يف حمتوى كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
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مالءمة كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لثقافة املجتمع ال�سعودي:
1 ) 1ت�أكيد �أهمية ت�أ�صيل كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ،و�صبغها بالهوية الإ�سالمية.
2 ) 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.
3 ) 3تعزيز كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ب�إ�ضاءات عن العلماء امل�سلمني ،وت�سليط الأ�ضواء على
جهودهم يف خدمة العلم واالكت�شافات العلمية.
4 ) 4ت�ضمني كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية � -إىل جانب املعلومات والعمليات واملهارات  -القيم
واالجتاهات التي متثل �أهداف وفل�سفة املجتمع ال�سعودي.
5 ) 5ت�ضمني حمتوى كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية املزيد من املفاهيم الأ�سا�سية املرتبطة مبقومات
املجتمع ال�سعودي وثوابته.
6 ) 6تدعيم حمتوى كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مب�شاركة الطالب يف جماالت خدمة املجتمع،
مثل :احلمالت التطوعية ،ع�ضوية اجلمعيات اخلريية ،الك�شافة.
7 ) 7تعزيز حمتوى كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ب�إ�ضاءات ال�ستثمار منجزات وثروات الوطن
واحلفاظ عليها.
8 ) 8تعزيز حمتوى كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية بقيم تدعم احرتام الأنظمة الر�سمية يف املجتمع
ال�سعودي.
9 ) 9ت�ضمني كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية معارف ت�سهم يف التعرف على الت�شريعات والنظم
املحلية.
�10 )10ضرورة مراعاة حمتوى كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية للبيئة املحلية ال�سعودية ،يف تقدمي
الأمثلة وال�شواهد والإح�صائيات.
11 )11تزويد �أدلة املعلمني لكتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية بكيفية تنمية القيم و�إك�سابها للطالب ،يف
جميع املو�ضوعات والأن�شطة املقرتحة لذلك.
�12 )12ضرورة �أخذ �أولويات امل�شكالت البيئية املحلية يف االعتبار ،عند مواءمة كتب العلوم الطبيعية.
13 )13ت�صميم دليل موثق ،يت�ضمن جميع معايري املواءمة ملحور ثقافة املجتمع ال�سعودي ،وطرق تفعيلها يف
حمتوى كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
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ا�ستنتاجات وتو�صيات تتعلق مبالءمة كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لبيئة املتعلمني:
1 ) 1ت�ضمني حمتوى كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية م�صادر تعلم �إ�ضافية؛ للتزود والإثراء 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 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 ) 5دعم حمتوى كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية مبزيد من االهتمام من خالل مراعاة الكتب
مل�ستويات املتعلمني وميولهم واهتماماتهم وحاجاتهم ،مع مراعاة النمو اخللقي والقيمي لهم.
6 ) 6توجيه اهتمام القائمني على عملية املواءمة �إىل امل�ستجدات الرتبوية العاملية ،والتي تتنا�سب مع
متطلبات املجتمع ،وحاجات املتعلمني وم�ستوى ن�ضجهم.
7 ) 7ت�صميم دليل موثق ،يت�ضمن جميع معايري املواءمة لبيئة املتعلمني ،وطرق تفعيلها يف حمتوى كتب
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
ثالثاً :تو�صيات متعلقة مبدى كفاية الزمن املخ�ص�ص يف اخلطة الدرا�سية لتقدمي حمتوى كتب الريا�ضيات
والعلوم لل�صفوف :الأول االبتدائي ،الرابع االبتدائي ،الأول املتو�سط ،يف �ضوء املمار�سات التدري�سية

�1 ) 1ضرورة مراجعة التوزيع املقرتح يف دليل املعلم ،والت�أكد من توافقه مع الواقع الفعلي للح�ص�ص
املتاحة لكل ف�صل درا�سي ،ومن توفري الوقت الكايف لتدري�س العلوم والريا�ضيات.
�2 ) 2إعادة النظر يف اخلطة الدرا�سية للعلوم والريا�ضيات؛ للتحقق من كفايتها لتقدمي املحتوى امل�ضمن
يف الكتب الدرا�سية ،وفقاً لتوجهات املنهج.
3 ) 3الت�أكيد على �أهمية التوظيف ال�صحيح للوقت املتاح –حالياً -يف اخلطة الدرا�سية ،وتوجيهه ب�شكل
فاعل للمهام التعليمية.
4 ) 4التفكري يف درا�سة مدى منا�سبة كمية املحتوى املقرر تدري�سه� ،ضمن التفكري يف مدى كفاية الزمن،
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مبعنى �أن امل�شكلة قد تكون يف كثافة املحتوى ذاته ،ولي�س ب�سبب �ضيق الوقت بال�ضرورة .ومبا �أن
الكتب مواءم ٌة من �سل�سلة �أمريكية ،ومن املعروف �أن ال�سال�سل الأمريكية يف العلوم والريا�ضيات
تعاين �أ�ص ًال من م�شكلة كثافة املحتوى ،مقارنة بالدول الأخرى،فرمبا هناك حاجة �إىل مراجعة مدى
منا�سبة املحتوى ،جنباً �إىل جنب ،مع مراجعة مدى كفاية الزمن.
5 ) 5وللتعامل مع �ضيق الوقت وكثافة املحتوى،ميكن �أن تخفف من حدة امل�شكلة ،وميكن تبنيها على
م�ستوى وزارة الرتبية والتعليم ،وهي:
 التمييز بني املحتوى الأ�سا�سي والإثرائي .ويق�صد بالأ�سا�سي ذلك املحتوى ذو ال�صلة املبا�شرة
ببناء املفاهيم واملهارات الأ�سا�سية .بينما يق�صد بالإثرائي ما يتجاوز ذلك ،وقد ال ي�سهم مبا�شرة
يف بناء املفاهيم واملهارات الأ�سا�سية.
 تنظيم املحتوى الأ�سا�سي بطريقة ت�ضمن تعلم الطالب لكافة �أجزائه.
 �ضمان �أن املعلمني يقدمون املحتوى الأ�سا�سي فعلياً وفق التمييز املحدد م�سبقاً.
 احلفاظ على الزمن املخ�ص�ص لتدري�س مقرر درا�سي قدر امل�ستطاع ،وتعوي�ضه يف حال فقدانه.
�6 ) 6إجراءات �أو ا�سرتاتيجيات �أكرث تف�صي ًال ،موجه ًة للمعلم ب�شكل خا�ص ،من �أجل ا�ستخدام الوقت
بفاعلية �أكرث .وميكن تلخي�ص هذه اال�سرتاتيجيات يف التايل:
 بدء الدر�س و�إنهائه يف الوقت املحدد.
 تقليل وقت االنتقال بني املهام والأن�شطة داخل ال�صف.
 توزيع الطالب يف ال�صف بتوازن ،مع ّ
التمكن من التوا�صل معهم ب�سهولة.
 و�ضع قواعد معلنة وب�سيطة ووا�ضحة للجميع ،بخ�صو�ص ال�سلوك يف ال�صف.
 حتديد التوقعات من الطالب ،وكيف �سيتم قيا�س حتققها.
 تقليل الأن�شطة التي ال تت�صل بالتعليم والتعلم.
 تقليل مقاطعات ال�صف ممن هم خارجه ،من الإدارة واملعلمني وبقية الطالب.
�7 ) 7ضرورة ت�ضمني برامج التنمية املهنية للمعلمني واملعلمات تطبيقات لتوزيع احل�صة املتوازن على
عنا�صر الدر�س.
8 ) 8الت�أكيد على توعية املعلمني والأ�سر بعدم �ضرورة تنفيذ كل التطبيقات والتدريبات والأن�شطة
الواردة يف الكتاب ،و�أن املهم حتقيق املعايري.
9 ) 9الت�أكيد على �إعادة الدرا�سة بعد مرور املعلمني واملعلمات بخربة كافية من التعامل مع املنهج اجلديد،
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حيث �أ�شارت ا�ستجاباتهم لتح�سن كفاية الزمن مع تكرار تدري�س املنهج ،حيث ر�أى املعلمون �أن
تكرار تدري�سهم للكتاب ميكنهم ب�شكل �أف�ضل من تدري�س الكتاب ،وفقاً لعدد احل�ص�ص املقررة.
�10 )10ضرورة توفري �أدلة املعلم ،وكذلك حقيبة الأن�شطة لكافة املعلمني.
رابعاً :تو�صيات متعلقة بتقومي جودة تنفيذ امل�شروع يف امليدان

املهني:
تو�صيات على م�ستوى برامج التطور ّ
1 ) 1التنظيم ملجتمعات تع ّلم للمعلمني ،ت�شجع التعاون وال�شراكة املهن ّية؛ ليتم من خاللها النمو والتعلم
التعاوين .وميكن تكوين هذه املجموعات داخل املدر�سة �أو على م�ستوى املعلمني ،يف مكاتب
الإ�شراف الرتبوية� ،أو احلي� ،أو على م�ستوى �إدارة التعليم ،من خالل �أن�شطة ولقاءات مبا�شرة� ،أو
جمتمعات تعلم �إلكرتونية.
املهني .فبالرغم من �أن الدورات
2 ) 2تنويع �أ�ساليب تطوير املعلمني ،وتفعيل دورهم يف عمليات التطوير ّ
التدريبية �أو ور�ش العمل هي �أكرث الأ�ساليب �شيوعاً لتطوير املعلمني� ،إال �أنه ينبغي تو�سيع برامج
املهني ،لت�أخذ �أ�شكا ًال وا�سرتاتيجيات متنوعة ،وتوفري �أ�ساليب تعلم ن�شط للمعلم ،بحيث
التطوير ّ
يحاكي التعلم الن�شط الذي �سي�ستخدم مع الطالب.
املهني
3 ) 3تقدمي �أن�شطة متدرجة يف العمق؛ تلبية مل�ستويات املعلمني املختلفة.حيث �إن برامج التطور ّ
�أف��ادت ب�شكل �أكرث غري الرتبويني من املعلمني واملعلمات ،وخريجي معاهد املعلمني والكليات
املتو�سطة ،وه���ؤالء ي�شرتكون يف انخفا�ض م�ستوى ت�أهيلهم الرتبوي� .أي �أنها مل حتقق رغبات
وطموح املعلمني واملعلمات �أ�صحاب اخلربة التدري�سية الكبرية� ،أو خريجي الكليات اجلامعية �أو
�أ�صحاب امل�ؤهالت الرتبوية ،فيمكن تقدمي برامج حمددة لكل فئة من الفئات ،ح�سب تباين خلفياتهم
الرتبوية والعلم ّية و�سنوات اخلربة التدري�سية.
4 ) 4الت�أكيد على ت�أهيل املعلم تقن ًيا� .أ�شارت نتائج املالحظة ال�صفية يف هذه الدرا�سة �إىل �أن متو�سط
الأداء الكلي لعينة الدرا�سة يف حمور التقنية يف التعليم يقع يف امل�ستوى املنخف�ض ،لكل من
درو�س العلوم والريا�ضيات .ويف ظل التطورات العلم ّية والتكنولوجية التي تدعو �إىل �إحداث
تغري يف �أدوار املعلمني ،فلم يعد دور املعلم مقت�صراً على نقل املعرفة ومل يعد امل�صدر الوحيد
للمعرفة ،بل �أ�صبح دوره يف ظل تقنية التعليم املخطط وامل�صمم واملنفذ واملقوم للعملية التعليمية.
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ويف �ضوء هذا الدور اجلديد للمعلم بالإ�ضافة �إىل متطلبات امل�شروع� ،أ�صبح من ال�ضروري توافر
املهني ،وليقوموا بدورهم املهم يف التدري�س
الكفايات التقنية التعليمية لدى املعلم؛ لتح�سني �أدائهم ّ
بكل كفاءة واقتدار .لذلك من املهم حتديد قائمة بالكفايات التقنية التعليمية الالزمة لتدري�س مناهج
العلوم اجلديدة ،والتو�صية بتنميتها واالهتمام بها ،يف كليات ومعاهد �إعداد املعلمني قبل اخلدمة.
5 ) 5االهتمام بتعديل معتقدات املعلمني حول التدري�س .تقوم املمار�سات التدري�سية املرتبطة بتنفيذ
امل�شروع على �أ�س�س ومبادئ النظرية البنائية ،بيد �أن املدر�سة ال�سلوكية ما تزال هي املهيمنة على ثقافة
التعليم والتعلم يف مدار�سنا،وحيث �إن كثرياً من الدرا�سات و�ضحت وجود عالقة بني معتقدات
املعلمني وت�صوراتهم عن نظريات التعلم وطبيعة العلم وبني املمار�سات التدري�سية لديهم،لذلك
ف�إنه البد من وجود برامج تطوير متكاملة تهتم بتغيري معتقدات املعلمني ومفهومهم للتدري�س،
وت�صوراتهم عن طبيعة العلم ،بحيث تتوافق مع مبادئ البنائية والفل�سفة الرتبوية للم�شروع.
6 ) 6اال�ستمرارية يف متكني املعلم من التخ�ص�ص الأكادميي له ،عن طريق مزاولته �أ�ساليب البحث والتق�صي
يف جمال العلوم والريا�ضيات .فاملعرفة باملحتوى هي �أحد املبادئ التي يجب �أن ت�ستند �إليها برامج
املهني املطبقة يف هذه الدرا�سة �إىل وجود اهتمام
تطوير املعلمني.وقد �أ�شارت نتائج ا�ستبانة التطور ّ
املهني� ،إال �أن املعلمني واملعلمات �أكدوا حاجتهم �إىل مزيد
بالتخ�ص�ص الأكادميي يف برامج التطور ّ
من الرتكيز يف هذا اجلانب ،من خالل ال�س�ؤال املفتوح.
7 ) 7ينبغي �أال يقت�صر تعلم املحتوى على �أ�ساليب التلقي ،و�إمنا من خالل اتباعهم لأ�ساليب البحث
والتق�صي؛ حتى ي�ستطيع املعلم تطبيق التدري�س اال�ستق�صائي مع تالميذه ،وبالتايل ينبغي احلر�ص
على تقدمي �أن�شطة لتطوير املعلم يف التدري�س اال�ستق�صائي؛ ليكون هو ال�سائد يف الف�صول الدرا�س ّية.
�إن حتويل ممار�سات املعلمني من طرق التلقني �إىل الطرق التي يقوم عليها امل�شروع –مثل التق�صي -
يحتاج �إىل وقت لنقل وتبني وتوطني املمار�سات املطلوبة،حيث ميكن يكون �أحد �آليات تطبيق هذه
التو�صية من خالل تنفيذ املعلمني لأن�شطة ا�ستق�صائية يف خمتربات التدريب،وت�شكيل جمموعات
تعلم داخل املدار�س ،لبحث وتق�صي �أ�سئلة علمية ب�سيطة من واقع البيئة واملجتمع واملنهج ،وقد
تكون بت�شجيع املعلمني للم�شاركة يف الأن�شطة العلم ّية ،التي تقيمها امل�ست�شفيات وامل�ؤ�س�سات،
للتعامل مع الق�ضايا وامل�شكالت ذات العالقة بالعلم والتقنية واملجتمع.
11 )11االهتمام مبعرفة املعلم ب�أ�صول تدري�س مو�ضوعات معينة (،Pedagogy Content knowledge (PCk
العلمي يعد �أ�سا�سياً؛ �إال �أنه من ال�ضروري للمعلم �أن يعرف
فبالرغم من �أن فهم املعلم للمحتوى
ّ
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كيف يجعل الطالب يفهم هذا املحتوى ،ويكون ذلك من خالل تزويده باملعرفة حول كيفية تعلم
الطالب مو�ضوعات معينة ،وكيفية ا�ستخدام اال�سرتاتيجيات الفعالة لذلك .لقد �أ�شارت نتائج
املهني يف هذه الدرا�سة �إىل ح�صول املحتويني «�أ�صول تدري�س مو�ضوعات
ا�ستبانة التطور
ّ
معينة» و»عمليات التعليم والتعلم» على م�ستوى حتقق متو�سط؛ حيث بلغت متو�سطاتهما احل�سابية
على التوايل ( )2.04و(� .)2.18إن �إملام املعلم باملادة العلم ّية �أ�سا�سي ،ولكنه غري ٍ
كاف جلودة
التدري�س�،إذ يحتاج املعلم �إىل خربات مل�ساعدة املتعلمني على ا�ستيعاب املفاهيم العلم ّية ،مثل معرفة
اال�سرتاتيجيات ،والأمثلة والتو�ضيحات ،والأن�شطة اخلا�صة بكل مفهوم.
 8 ) 8توجيه وتدريب املعلمني لتعزيز مفهوم التكامل،حيث ت�أتي فكرة التكامل من باب وظيفية العلم،
و�أن العلوم �أو الريا�ضيات لي�ست منف�صلة عن واقع حياة املتعلم ،وبالتايل فالتكامل مع التخ�ص�صات
الأخرى �أمر مهم؛لأنه يظهر العلوم والريا�ضيات للطالب يف طبيعتها الوظيفية ،ولي�س يف �شكلها
الأكادميي البحت .كما يفيد التكامل يف تغطية م�ساحة وا�سعة من املعرفة واملهارات املتعددة
للمتعلمني ،في�ستطيع املعلم  -وبوا�سطة التخطيط الدقيق � -أن يفيد املتعلمني يف جماالت يُحتمل �أن
ال ميكن احل�صول عليها �إذا عولج التدري�س يف مو�ضوعات فردية.
9 ) 9ن�شر ثقافة التقومي لأجل التعلم ولي�س تقومي التعلم .من خالل تغيري نظرة املعلمني عن التقومي ،من
مفاهيم التقومي التقليدي �إىل التقومي البديل ،خا�صة �أن فل�سفة امل�شروع بنيت على �أ�سا�س هذا النوع
من التقومي ،وتدريب املعلمني على ا�ستخدام ملفات الأداء لتقومي الطلبة ،بحيث تكون داعماً لنظام
العالمات التقليدي.
 10 )10م�ساندة املعلم لتقدمي بيئة �صفية داعمة� .إن �أف�ضل الطرق لإيجاد بيئة داعمة اختيار املعلمني
ال�سرتاتيجيات وطرق حتافظ على البيئة التعليمية ،وتزيد م�شاركة و�إجناز الطالب ،وتلبي احتياجاتهم.
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تو�صيات على م�ستوى امل�شروع:
1 ) 1ينبغي التوجه �إىل بذل اجلهود لتطوير املعلم مبا يوازي ما بذل لتطوير املنتجات التعليمية .فقد �أ�شارت
النتائج �إىل انخفا�ض يف م�ستوى �شمولية التدريب للمعلمني واملعلمات ،فما يقارب ن�صف عينة
الدرا�سة مل يحظ بالتدريب الكايف؛ حيث �إن  %21.8من عينة الدرا�سة مل يتلقوا تدريباً ،و%32.2
تلقوا تدريباً من يوم �إىل ثالثة �أيام تدريبية فقط .كما يالحظ �أي�ضا انخفا�ض يف احلوافز املقدمة
املهني� .إن التنفيذ الفعال للمناهج ينبغي �أن ي�صاحبه
لت�شجيع املعلمني ،للم�شاركة يف �أن�شطة التطور ّ
تطوير جوهري وم�ستمر للمعلم ،فال ميكن نقل املعلم من املمار�سات التقليدية �إىل املمار�سات القائمة
على البنائية بدون �إيجاد فهم م�شرتك ،بني مطوري املناهج واملعلمني ،للمق�صود بالبنائية وانعكا�ساتها
على املنهج والتدري�س.
ؤ�س�سي مل�ساعدة املعلم يف تنفيذ املنهج ،و�ضمان ا�ستالم جميع
�2 ) 2ضرورة توفري املوارد والدعم امل� ّ
املعلمني واملعلمات للمواد التعليمية امل�صاحبة ،املنتجة من امل�شروع ،خا�صة دليل املعلم ،ملا له من
دور كبري يف �إحداث التغيري ،وتوجيه املعلمني ،وتعديل املمار�سات التقليدية .وكذلك توفري املواد
والو�سائل والتجهيزات يف املدار�س ،وكذلك مراكز م�صادر التعلم،والرتكيز على الدور الفني
لأمني م�صادر التعلم ،وحم�ضر املخترب ،بد ًال من �إقحامه يف الأعمال الإدارية.
املهني املقدم لهم ،وكذلك التباين
3 ) 3درا�سة �أ�سباب التباين بني املعلمني واملعلمات يف م�ستوى التطور ّ
املهني �إىل �أن املعلمات تعر�ضن لربامج تطور
يف م�ستوى �أدائهم .فقد �أ�شارت نتائج ا�ستبانة التطور ّ
املهني للمعلمني من وجهه نظرهم ،بغ�ض النظر عن املرحلة
مهني �أكرث جودة من برامج التطور ّ
الدرا�س ّية �أو التخ�ص�ص .كما �أ�شارت �إىل وجود فرق ّ
دال–�إح�صائ ًيا -بني الذكور والإناث ،يف
الرتبوي ،من حم�ضر املخترب ،من �أمني
تقديرهم مل�ستوى الدعم الإداري املقدم لهم من( :امل�شرف
ّ
م�صادر التعلم) ،لتنفيذ املقررات ،ول�صالح الإناث .كما �أ�شارت نتائج املالحظة ال�صفية �إىل وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بني املعلمني واملعلمات ،ل�صالح املعلمات� .إن هذه التباينات ت�سرتعي
االنتباه والتق�صي ،فقد يكون التباين حقيقياً ،يعك�س جودة الربامج املقدمة للإناث ،وقد يكون
التباين عائداً �إىل عامل اجلن�س ،والت�أثريات االجتماعية والنف�سية عليه.
4 ) 4تكوين فرق �إ�شرافية داخل املدر�سة مكونة من :مدير املدر�سة ووكيل املدر�سة ومعلم ريا�ضيات
ومعلم علوم؛ للقيام مبهام الدعم الالزمة ملعلمي الريا�ضيات والعلوم ،خ�صو�صاً و�أن هناك عدداً
كبرياً من مديري ومديرات املدار�س لي�سوا متخ�ص�صني يف الريا�ضيات �أو العلوم.
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�5 ) 5إعداد وتنفيذ برامج تدريبية ،و�أن�شطة تطوير مهني لتدريب القيادات الرتبوية .وذلك على كيفية
�إعداد �أن�شطة وبرامج توعوية ون�شرات �إر�شادية لأولياء الأمور ،لتحقيق التكامل بني الأ�سرة واملدر�سة
يف تنفيذ مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ،كما ت�شمل الربامج الرتبوية الأمور التالية:
 �إجراءات تنظيم البيئة ال�صفية مبا يحقق تطبيق ا�سرتاتيجيات التعلم املتمركز حول املتعلم.
 تفعيل برامج التدريب الإلكرتوين لإك�ساب القيادات الرتبوية املهارات الإ�شرافية ب�صورة
م�ستمرة وفاعلة.
 تزويدهم باملعرفة واملهارة الالزمة لأ�ساليب القيادة التعاونية والت�شاركية والتحويلية ،وكذلك
�أ�ساليب تدريب املعلمني وحم�ضري املخترب و�أمناء م�صادر التعلم؛ لتطوير منوهم الذاتي ،مثل
(املالزمة ،املراقبة الذاتية ،الت�أمل الذاتي).
 تزويدهم باملعرفة واملهارة حول �آليات ممار�سة �أ�ساليب الإ�شراف الإلكرتوين ،ملتابعة تنفيذ مقررات
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ،وكذلك �آليات توجيه وتفعيل الأن�شطة الطالبية ،للم�ساندة يف
تنفيذ مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
املهني للقيادات الرتبويه،وذلك بغر�ض اكت�شاف ورعاية القيادات
 تنويع م�ستويات برامج التطور ّ
الإدارية املبدعة ،والتي �سوف ت�سهم يف حتقيق الأهداف من خالل برامج تدريبية نوعية م�ؤهلة
للح�صول على �إدارة مدر�سة ،ورفع م�ستوى �أداء القيادات الرتبوية التي يوجد لديها ق�صور
لتتواكب مع متطلبات امل�شروع.
�6 ) 6إع��داد وتنفيذ �أن�شطة تطوير مهني،لإك�ساب �أمناء م�صادر التعلم املعرفة واملهارة حول كيفية
بناء �أن�شطة وبرامج لتنفيذ امل�شروع .مثل تنمية مهارات ال��ق��راءة ل��دى الطالب يف مقررات
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ،وكيفية بناء قاعدة بيانات بال�صور والر�سوم والأ�شكال املت�ضمنة
يف م��ق��ررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ،وكيفية بناء �أن�شطة وب��رام��ج لتدريب الطالب
العلمي ،وكتابة املقاالت وتلخي�ص الكتب واملو�ضوعات ،مبا ينا�سب
على �أ�ساليب البحث
ّ
م�ستوياتهم وقدراتهم ،وكيفية اال�ستفادة من املواقع الإلكرتونية ،لتنفيذ مقررات الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية ،مثل :املعامل االفرتا�ضية – الربجميات الإلكرتونية وامل��واق��ع التفاعلية.
ح��ي��ث �أظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج ال���درا����س���ة �أن م�����س��ت��وى دع���م �أم���ن���اء و�أم���ي���ن���ات م�����ص��ادر التعلم

ملعلمي وم��ع��ل��م��ات ال��ري��ا���ض��ي��ات وال��ع��ل��وم الطبيعية ،لتنفيذ امل�����ش��روع ،ك���ان منخف�ضاً
ب�شكل عام ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سة انخفا�ض الدعم املقدم لهم من وزارة الرتبية والتعليم.
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�7 ) 7إعداد وتنفيذ برامج تدريبية و�أن�شطة تطوير مهني ،لتزويد حم�ضري املخترب مبعرفة �شاملة حول فل�سفة
ومعايري م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ،ومتطلبات تطبيقها .وكذلك اخلطوات الأ�سا�سية
للتعلم املتمركز حول املتعلم ،وتدريبهم على كيفية بناء بطاقات ملحوظات الطالب ،واملقارنات،
والت�صنيف للأن�شطة املعملية ملقررات العلوم الطبيعية يف �أثناء تنفيذهم لها ،وكذلك تدريبهم
على كيفية �إعداد �أدلة �إر�شادية  -للمعلم والطالب -لكيفية اال�ستفادة من مكونات البيئة املحلية،
وامل�صادر البديلة ،لتطبيق مقررات العلوم الطبيعية .حيث �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى دعم
حم�ضر وحم�ضرة املخترب ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية لتنفيذ امل�شروع كان منخف�ضاً ب�شكل
عام ،من وجهة نظر املعلمني واملعلمات ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الدعم املقدم لهم من وزارة
الرتبية والتعليم كان متو�سطاً.
املهني يف وزارة الرتبية والتعليم؛
8 ) 8تعديل م�سمى �إدارة التدريب
ّ
الرتبوي ،لتكون �إدارة التطور ّ
املهني ،فال يكون التطوير مق�صوراً على التدريب فقط .لقد تغريت
لتغيري املفهوم التقليدي للتطور ّ
املهني للمعلمني ،من التدريب املبا�شر لعدة �أيام خالل ال�سنة� ،إىل النظر �إىل
النظرة �إىل التطور ّ
اليومي يف
الدرا�سي ،ومرتبطة بدور املعلم
املهني على �أنه خربات تعلمية ممتدة خالل العام
ّ
ّ
التطوير ّ
التدري�س .ويقرتح �أن يكون من �ضمن هيكلية الإدارة جمل�س ا�ست�شاري ،من مهامه دعم القائمني
املهني،
املهني للمعلمني ،من خالل ح�صر امل�صادر واجلهات ذات العالقة بالتطوير ّ
على التطوير ّ
حملياً وعاملياً ،وكذلك التوا�صل مع اجلهات البحثية يف اجلامعات واملراكز ،مثل مركز التميز
املهني على
البحثي لتطوير تعليم العلوم والريا�ضيات بجامعة امللك �سعود؛ لبناء برامج التطور ّ
العلمي ،ومد اجل�سور بني املمار�سة والتنظري لتحقيق الأهداف املرجوة.
�أ�سا�س الدرا�سة والبحث
ّ
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