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الملخص العربي

يهدف هذا امل�شروع البحثي �إىل تقومي م�شروع «تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم
العام باململكة العربية ال�سعودية» ،وت�ستهدف ه��ذه املرحلة ال�صفوف الثاين واخلام�س االبتدائيني،
والثاين املتو�سط ،والأول الثانوي .وتناولت الدرا�سة تقومي امل�شروع من عدة �أبعاد؛ متثلت يف ـدرا�سة)1 :
م�ستوى ات�ساق كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية للطالب واملعلم لل�صفوف :الثاين االبتدائي ،واخلام�س
االبتدائي ،والثاين املتو�سط ،والأول الثانوي (ريا�ضيات� ،أحياء ،فيزياء ،كيمياء) ،التي مت �إعدادها بعد
ترجمة ومواءمة الكتب املقابلة لها يف �سل�سلة ماجروهيل الأمريكية؛ وكذلك حتديد منا�سبة حمتواها
لثقافة املجتمع وبيئة املتعلمني )2 .مدى كفاية الزمن املخ�ص�ص �ضمن اخلطة الدرا�سية لتنفيذ املناهج
اجلديدة )3 .جودة تنفيذ امل�شروع يف امليدان.
ولتحقيق �أه���داف الدرا�سة �شكلت ع��دد من الفرق البحثية ،تكونت من جمموعة من الباحثني
الرئي�سيني ،وامل�شاركني املخت�صني ،عددهم ( 31باحثاً) ،بالإ�ضافة �إىل ( 85م�ساعداً) ،يعملون على تطبيق
�أدوات امل�شروع يف امليدان ،كما �شارك يف الدرا�سة جمموعة من امل�ست�شارين املتميزين على امل�ستوى املحلي
والإقليمي والعاملي ،عددهم ( )29م�ست�شاراً.
وق��ام الفريق ببناء ع��دة �أدوات للدرا�سة احلالية� ،شملت :بطاقات لتحليل املحتوى ،وبطاقات
للمالحظة ال�صفية ،وا�ستبانات للتعرف على �آراء عينة الدرا�سة .حيث طبقت بطاقات حتليل املحتوى
على الكتب الدرا�سية و�أدلة املعلمني ،التي �شملت ( )40كتاباً للطالب ودلي ً
ال للمعلم من منتجات امل�شروع،
و( )20كتاباً للطالب ودلي ً
ال للمعلم من �سل�سلة ماجروهيل.
كما طبقت بطاقات املالحظة ال�صفية واال�ستبانات يف هذه املرحلة على عينة بلغت ( )1481معلماً
ومعلمة ،و( )371مديراً وم�شرفاً تربوياً و�إداري��اً (حم�ضر خمترب ،و�أمني م�صادر تعلم) ،مت اختيارهم
بطريقة طبقية عنقودية؛ من خالل تق�سيم مناطق اململكة �إىل خم�س مناطق جغرافية (و�سط� ،شمال،
جنوب� ،شرق ،غرب) ،ثم االختيار الع�شوائي لإدارة عموم و�إدارة حمافظة للجن�سني (بنني وبنات) يف كل
منطقة جغرافية ،بحيث يكون جمموع �إدارات التعليم امل�شاركة ( )10ع�شر �إدارات تعليم.
و�أظهرت نتائج حتليل كتب الطالب للريا�ضيات لل�صفوف امل�ستهدفة �أن م�ستوى االت�ساق للموا�صفات
الرتبوية مع ما هو يف الكتب الأ�صلية حتقق بدرجة متو�سطة ،يف حني جاء م�ستوى ات�ساق املوا�صفات
الفنية لنف�س الكتب بدرجة حتقق مرتفعة لل�صفني :اخلام�س االبتدائي ،والأول الثانوي ،وبدرجة حتقق
متو�سطة لل�صفني :الثاين االبتدائي ،والثاين املتو�سط� ,أما فيما يتعلق مبوا�صفات التناول والعر�ض
جلميع كتب الطالب فجاءت بدرجة حتقق متو�سطة ,كما �أظهرت النتائج �أن م�ستوى مالءمة كتب
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الطالب (الن�سخة املطبقة) لثقافة املجتمع جاءت بدرجة حتقق متو�سطة� ،أما حمور مالءمة الكتب
لبيئة املتعلمني فتحقق بدرجة مرتفعة.
كما �أظهرت نتائج حتليل �أدلة املعلم للريا�ضيات يف ال�صفوف امل�ستهدفة �أن م�ستوى ات�ساق املوا�صفات
الرتبوية مع الكتب يف الن�سخة الأ�صلية جاء بدرجة حتقق متو�سطة جلميع ال�صفوف ،ف وجاء م�ستوى
ات�ساق املوا�صفات الفنية لنف�س الكتب بدرجة حتقق مرتفعة ،جلميع ال�صفوف كذلك� ،أما فيما يتعلق
مبوا�صفات التناول والعر�ض جلميع كتب �أدلة املعلم ،فقد جاءت بدرجة حتقق متو�سطة جلميع ال�صفوف
الدرا�سية.
كما �أ�شارت نتائج حتليل كتب الطالب و�أدلة املعلم ملادة العلوم �أن م�ستوى االت�ساق جلميع املحاور
جاء بدرجة متو�سطة للموا�صفات الرتبوية والفنية وموا�صفات التناول والعر�ض .وبالنظر �إىل النتائج
على م�ستوى املحاور فقد جاء يف املرتبة الأوىل املحور الثاين (املوا�صفات الفنية) ،حيث حتقق بدرجة
مرتفعة ،يليه املحور الثالث (موا�صفات التناول والعر�ض) بدرجة حتقق متو�سطة ،و�أخرياً جاء املحور
الأول (املوا�صفات الرتبوية) مب�ستوى حتقق متو�سط ،ليحتل املرتبة الثالثة بني حماور �أداة التقييم.
�أم��ا بالن�سبة ملواءمة حمتوى كتب العلوم لل�صفوف امل�ستهدفة لثقافة املجتمع وبيئة املتعلمني،
فقد جاءت نتائج حتقق املحورين :مواءمة املحتوى لثقافة املجتمع ال�سعودي ،ومواءمة الكتب لبيئة
املتعلمني بدرجة متو�سطة .وج��اء املحور الثاين (م��واءم��ة الكتب لبيئة املتعلمني) يف املرتبة الأوىل،
بدرجة حتقق مرتفعة ،واملحور الأول (مواءمة املحتوى لثقافة املجتمع ال�سعودي) يف املرتبة الثانية،
بدرجة حتقق متو�سطة.
�أم��ا بالن�سبة لكفاية الزمن �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن متو�سط �آراء معلمي الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية لتقدير كفاية الزمن يقع يف امل�ستوى املتو�سط ،كما �أظ��ه��رت نتائج الدرا�سة وج��ود عالقة
ارتباطية بني الأداء التدري�سي للمعلمني واملعلمات عينة الدرا�سة وتقديرات املالحظني لكفاية الزمن
يف تنفيذ املناهج الدرا�سية ،ووجود عالقة ارتباطية بني م�ستوى التطوير املهني لعينة الدرا�سة و�آرائهم
حول منا�سبة الزمن لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية .كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل بع�ض
الفروق بني متغريات اجلن�س واخلربة التدري�سية واملرحلة التعليمية يف بع�ض النتائج.
املهني قد حتققت بدرجة متو�سطة .وفيما
كما �أو�ضحت نتائج الدرا�سة �أن جميع موا�صفات التطور ّ
ؤ�س�سي فقد حقق دعم امل�شرف الرتبوي ومدير املدر�سة
يخ�ص م�ستوى الدعم املقدّم من �أطراف الدعم امل� ّ
ً
ّ
متو�سطا.
حم�ضر املخترب و�أمني م�صادر التعلم م�ستوى
م�ستوى عال ًيا .بينما حقق الدعم املقدّم من
الكلي ملعلم العلوم والريا�ضيات يف امل�ستوى املتو�سط.
وفيما يتعلق بالأداء؛ فقد كان متو�سط الأداء ّ
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Abstract
This study was an evaluation study for the implementation of Saudi national math and
science curriculum (Grades: 2nd , 5th, 8th and 10th) 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 for grades: 2nd , 5th, 8th and 10th of (math , biology,
physics and chemistry textbooks) prepared by translating the corresponding textbooks of
McGraw-Hill series and examine the appropriateness of the presentation style textbooks
and the extent of their content representation of the Saudi society culture and environment of learners. 2) The appropriateness of the time allocated for the implementation of
these new curricula. 3) The quality of the field implementation of the project.
In order to achieve the goals of the study; a number of research teams have been
formed of 31 distinct and qualified researchers, in addition to 85 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 project has created number instruments; included content analyzing instruments,
classroom observation, interviews and questionnaires. The content analyzing instruments
were implemented on textbooks and teachers’ manuals included 40 textbooks and teachers’ manuals of the project products in addition to 20 textbooks and teachers’ manuals of
McGraw-Hill series.
Classroom observation instruments and questionnaires were implemented on a sample of (1481) teachers, and (371) headmasters, educational supervisors, lab technicians, and
resources trustees. Participants were chosen using stratified cluster sampling by dividing
the kingdom into 5 geographical regions (central, northern, southern, eastern and western
regions). Then chosen male and female general and provincial directorates using cluster
sampling in each geographical region, for choosing 10 educational directorates.
The findings have shown that the level of alignment for Math student textbooks were
“moderate”, while the level of technical specifications alignment was “high” for the same
textbooks for 5th and 10th grades and moderate for 2nd and 8th grades. As for the presentation styles alignment of all student textbooks, was moderate. Findings also shown that the
alignment of the implemented version of student textbooks with the society culture was
moderate, while the alignment of textbooks with learners’ environment was high.
The study also show the analysis of teachers’ guides of math for the targeted grades
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indicating that educational specifications alignment was moderate for all grades. While
technical specifications alignment for the same grades was high. As for the presentation
style specifications for all teacher guides was moderate for all grades.
The findings of student textbooks and teachers guides for science analysis indicate that
alignment for all themes was moderate for educational, technical and presentation style
specifications. Regarding the findings on themes level, the second theme which is technical specifications ranked first with high level of achievement, followed by the third theme
which is presentation style specifications ranked second, with moderate level of achievement, while the first theme which is educational specifications ranked third, with moderate
level of achievement.
As for the alignment of the content of science textbooks for targeted grades with the
society culture and teachers’ environment, the findings of achievement for both themes
indicate that they were suitable for the society culture and learners’ environment. The second theme of textbooks alignment with learners’ environment, ranked first, with high
level of achievement. While the first theme of content alignment with the society culture,
ranked second, with moderate level of achievement.
Findings also indicated that the average of math and science teachers perceptions regarding the sufficiency of the time allocated, was moderate. Findings also indicated a correlation between instructional performance of male and female teachers, the sample and
observers perceptions regarding the sufficiency of the time allocated for the implementation of the curricula, as well as correlation between the level of professional development
for the sample, and their perceptions regarding the sufficiency of the time allocated for the
implementation of math and science curricula. The study also found some differences in
some findings between gender, instructional experience, and educational level variables.
The study also found that all professional development specifications were moderate. As for the level of support provided by the institutional support parties, the support
of educational supervisors and headmasters, was high. While the support provided by lab
technicians, and resources trustees, was moderate. As for the performance, the total average performance of science and math teachers was moderate.
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تمهيد

جاء م�شروع «تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام باململكة العربية ال�سعودية»
بتعاقد وزارة الرتبية والتعليم مع �إح��دى امل�ؤ�س�سات الوطنية؛ لتنفيذ ه��ذا امل�شروع ،ممثلة ال�شريك
الأجنبي ،الذي ميلك ال�سل�سلة (ماجروهيل  ،) 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 1430/1429ه��ـ بدء جتربة هذا امل�شروع يف بع�ض مناطق اململكة ،ثم تال
ذلك تعميم تطبيق امل�شروع ،وفق خطة تنفيذية اعتمدت من الوزارة.
ويع ّد 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 اخل�برة ،التي لها باع طويل يف هذا امليدان؛ بيد �أن هذا التوجه يرافقه الكثري من التحديات،
�ش�أنه يف ذلك �ش�أن العمل التطويري والتغيريي على وجه العموم ،وميكن 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 �أية درجة ن�ستطيع تكييف
نظامنا التعليمي؛ لتطبيق هذه املنتجات وفقاً للمعايري التي �أعدت يف �ضوئها .ف�سل�سلة “ماجروهيل”
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 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 �إك�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
12

املهارات وتطبيقها يف �سياقات و�أمثلة واقعية.
	�إن ال��وزارة 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 �أنها (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.
أهداف الدراسة

هدفت الدرا�سة �إىل:
1 ) 1تقومي منتجات كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ،وي�شمل:
 حتديد م�ستوى ات�ساق كتب الطالب و�أدلة املعلم للريا�ضيات مع املوا�صفات الرتبوية والفنية
وموا�صفات التناول والعر�ض لل�صفوف :الثاين االبتدائي ،واخلام�س االبتدائي ،والثاين
املتو�سط ،والأول الثانوي ،التي مت �إعدادها بعد ترجمة ومواءمة الكتب املقابلة لها يف �سل�سلة
ماجروهيل الأمريكية لنف�س ال�سنوات؛ وكذلك حتديد منا�سبة حمتواها لثقافة املجتمع وبيئة
املتعلمني.
 حتديد م�ستوى ات�ساق كتب الطالب و�أدل��ة املعلم للعلوم الطبيعية مع املوا�صفات الرتبوية
والفنية والتناول والعر�ض لل�صفوف :الثاين االبتدائي ،واخلام�س االبتدائي ،والثاين املتو�سط،
والأول الثانوي (�أحياء ،فيزياء ،كيمياء) ،التي مت �إعدادها بعد ترجمة ومواءمة الكتب املقابلة
لها يف �سل�سلة ماجروهيل الأمريكية لنف�س ال�سنوات؛ وكذلك حتديد منا�سبة حمتواها لثقافة
املجتمع وبيئة املتعلمني.
 حتديد مدى كفاية الزمن املخ�ص�ص يف اخلطة الدرا�سية لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية لل�صفوف( :الثاين االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي ،الثاين املتو�سط ،الأول الثانوي
يف التعليم العام)( ،الأول االبتدائي ،الثاين االبتدائي ،الرابع االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي،
الأول املتو�سط ،الثاين املتو�سط ،الأول الثانوي يف مدار�س حتفيظ القران الكرمي والرتبية
اخلا�صة)( ،الأول الثانوي بنظام املقررات الدرا�سية).
2 ) 2تقومي جودة تنفيذ امل�شروع يف امليدان ،وذلك ي�شمل:
املهني املقدم ملعلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات مل�ساعدتهم على
 تقومي م�ستوى التطور
ّ
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تنفيذ املناهج �ضمن م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
ؤ�س�سي
تقومي م�ستوى الدعم املقدم ملعلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات من �أطراف الدعم امل� ّ
(املدير ،امل�شرف ال�ترب��ويّ  ،حم�ضر املخترب ،و�أم�ين م�صادر التعلم) ،مل�ساعدتهم على تنفيذ
املناهج �ضمن م�شروع الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
تقومي تدري�س العلوم والريا�ضيات يف �ضوء فل�سفة وتوجهات م�شروع مناهج الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية.
التدري�سي بالتايل :جن�سه ،امل�ؤهل ،اخلربة التدري�سية ،املرحلة
درا�سة مدى ارتباط �أداء املعلم
ّ
الدرا�سية.
حتديد االحتياجات التدريبية ملعلم العلوم والريا�ضيات يف �ضوء متطلبات امل�شروع.

حدود الدراسة :اقتصرت الدراسة على:
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الكتب ال��ط�لاب و�أدل���ة املعلم للريا�ضيات وال��ع��ل��وم يف اململكة العربية ال�سعودية ،اخلا�صة
بال�صفوف :الثاين االبتدائي ،واخلام�س االبتدائي ،والثاين املتو�سط ،والأول الثانوي ،طبعة
1433هـ ،كما تقت�صر �أي�ضاً على منتجات “ماجروهيل” من املواد التعليمية املقابلة لها ،طبعة
2008م.
معلمي ومعلمات الريا�ضيات وال��ع��ل��وم الطبيعية لل�صفوف (ال��ث��اين االب��ت��دائ��ي ،اخلام�س
االبتدائي ،الثاين املتو�سط ،الأول الثانويّ يف التعليم العام)( ،الأول والثاين والرابع واخلام�س
ّ
االب��ت��دائ��ي ،والأول وال��ث��اين املتو�سط ،والأول الثانوي يف م��دار���س حتفيظ ال��ق��ران الكرمي,
وم�سارات الرتبية اخلا�صة� ,سمعي  ,ب�صري  ,فكري).
 امل�شرفني وامل�شرفات الرتبويات من متخ�ص�صي العلوم والريا�ضيات ،وم��دي��ري ومديرات
املدار�س ،وحم�ضري وحم�ضرات املخترب ،و�أمناء و�أمينات م�صادر التعلم.
 مدار�س التعليم العام يف قطاعي البنني والبنات يف خم�س من مناطق اململكة ،هي الريا�ض
والدمام وتبوك واملدينة املنورة وع�سري.
الدرا�سي 1434 – 1433هـ.
طبقت الدرا�سة خالل العام
ّ

مجتمع وعينة الدراسة

�شملت العينة يف هذه املرحلة ( )1481معلما ومعلمة ،و( )371مديراً وم�شرفاً و�إداري���اً (حم�ضر
خمترب ،و�أمني م�صادر تعلم) ،مت اختيارهم بطريقة طبقية عنقودية؛ من خالل تق�سيم مناطق اململكة
�إىل خم�س مناطق جغرافية (و�سط� ،شمال ،جنوب� ،شرق ،غ��رب) ،ثم االختيار الع�شوائي لإدارة عموم
و�إدارة حمافظة للجن�سني (بنني وبنات) يف كل منطقة جغرافية ،بحيث يكون جمموع �إدارات التعليم
امل�شاركة ( )10ع�شر �إدارات تعليم .كما �شملت العينة ( )40كتاباً للطالب ودلي ً
ال للمعلم من منتجات
امل�شروع ،و ( )20كتاباً للطالب ودلي ً
ال للمعلم من �سل�سلة ماجروهيل.
أدوات الدراسة

لتحقيق �أه��داف الدرا�سة بنيت �أدوات الدرا�سة ،و�شملت� :أدوات حتليل كتب ،وبطاقات مالحظة
�صفية ،وا�ستبانات ،ومت التحقق من �صدقها وثباتها وفق الطرق العلمية.
جدول (� )1أدوات امل�شروع ح�سب التقارير
م

1

2

3

4

�أدوات التقرير

هدف التقرير
ا�سم التقرير
حت��دي��د م�ستوى ات�����س��اق كتب ال��ط��ال��ب و�أدل����ة املعلم للريا�ضيات مع
املوا�صفات الرتبوية والفنية وموا�صفات التناول والعر�ض لل�صفوف:
التقرير الأول – ال��ث��اين االب��ت��دائ��ي ،واخل��ام�����س االب��ت��دائ��ي ،وال��ث��اين املتو�سط ،والأول
بطاقات حتليل حمتوى
الثانوي ،التي مت �إعدادها بعد ترجمة ومواءمة الكتب املقابلة لها يف
اجلزء الأول
�سل�سلة ماجروهيل الأمريكية لنف�س ال�سنوات؛ وكذلك حتديد منا�سبة
حمتواها لثقافة املجتمع وبيئة املتعلمني.
حتديد م�ستوى ات�ساق كتب الطالب و�أدل��ة املعلم للعلوم الطبيعية
م��ع امل��وا���ص��ف��ات ال�ترب��وي��ة وال��ف��ن��ي��ة وم��وا���ص��ف��ات ال��ت��ن��اول وال��ع��ر���ض
لل�صفوف :الثاين االبتدائي ،واخلام�س االبتدائي ،والثاين املتو�سط،
التقرير الأول-
والأول الثانوي (�أحياء ،فيزياء ،كيمياء) ،التي مت �إعدادها بعد ترجمة بطاقات حتليل حمتوى
اجلزء الثاين
ومواءمة الكتب املقابلة لها يف �سل�سلة ماجروهيل الأمريكية لنف�س
ال�سنوات؛ وك��ذل��ك حتديد منا�سبة حمتواها لثقافة املجتمع وبيئة
املتعلمني.
حت��دي��د م��دى كفاية ال��زم��ن املخ�ص�ص يف اخل��ط��ة ال��درا���س��ي��ة لتنفيذ
مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لل�صفوف( :الثاين االبتدائي،
اخلام�س االبتدائي ،الثاين املتو�سط ،الأول الثانوي يف التعليم العام)،
ا�ستبانات ،بطاقة
(الأول االب��ت��دائ��ي ،ال��ث��اين االب��ت��دائ��ي ،ال��راب��ع االب��ت��دائ��ي ،اخلام�س
الثاين
مالحظة
االبتدائي ،الأول املتو�سط ،الثاين املتو�سط ،الأول الثانوي يف مدار�س
حتفيظ ال��ق��ران الكرمي والرتبية اخلا�صة)( ،الأول الثانوي بنظام
املقررات الدرا�سية).
تقومي تنفيذ م�شروع تطوير الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم بطاقات مالحظة،
التقرير الثالث
ا�ستبانات ،بطاقات حتليل
العام

15

المشاركون في تنفيذ الدراسة

�شارك يف �إعداد هذه الدرا�سة جمموعة من الباحثني الرئي�سيني وامل�شاركني املتخ�ص�صني يف جمال
عمل امل�شروع؛ حيث اختريوا وفقاً خلرباتهم البحثية وامليدانية ،وبلغ عددهم ( )31باحثاً ،بالإ�ضافة �إىل
( )85من م�ساعدي الباحثني لتطبيق �أدوات امل�شروع البحثي يف امليدان الرتبوي ،كما مت اال�ستعانة بعدد
( )29م�ست�شاراً من املخت�صني املتميزين على امل�ستوى املحلي والإقليمي والعاملي ،لتقدمي اال�ست�شارات
حول �آلية عمل امل�شروع ،ومنا�سبة �أدواته و�إجراءاته .وبذلك بلغ �إجمايل عدد امل�شاركني يف هذه املرحلة
( )145باحثا ،بزيادة بلغت ( )%32عن املرحلة الأوىل ،ينتمون اىل ( )19جامعة من داخل اململكة وخارجها.
كما بلغ عدد امل�شاركني من من�سوبي وزارة الرتبية والتعليم يف هذه الدرا�سة ( )90م�شاركاً وم�شاركة من
(� )6إدارات تعليم ،بالإ�ضافة �إىل من�سوبي اجلهاز املركزي بالوزارة .ويو�ضح اجلدول ( )2عدد امل�شاركني
ح�سب فئة الباحثني ،وجهات العمل ،حيث اختريوا وفقاً خلرباتهم البحثية وامليدانية.
جدول رقم ( )2عدد امل�شاركني ح�سب فئة الباحثني وجهات العمل

فئة الباحث
باحث رئي�س
باحث م�شارك
م�ساعد باحث
م�ست�شار
املجموع

جهة العمل

جامعات �سعودية
جامعات خارجية
وزارة الرتبية والتعليم
املجموع

العدد

الن�سبة

العدد

الن�سبة

20
11
85
29
145
46
9
90
145

%14
%8
%58
%20
%100
%32
%6
%62
%100

وقد حر�ص القائمون على امل�شروع على تنويع اخلربات امل�شاركة فيه ،من �أجل:
 �إ�ضفاء ال�شمول والطابع الوطني على امل�����ش��روع ،لال�ستفادة م��ن تعدد اخللفيات الثقافية
واملجتمعية والعلمية للم�شاركني يف �إث��راء الفهم الوا�سع لأبعاد امل�شروع ومتغرياته وتطوير
املعرفة العلمية املت�صلة به ،ومبا ي�ضمن تعدد الر�ؤى والأفكار املطروحة ،لتقدمي عمل متكامل
العنا�صر ومرتابط الأجزاء ،وفق ر�ؤية وطنية ،ويف �إطار ثقافة املجتمع ال�سعودي وخ�صو�صيته.
 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 ال�لازم لهم؛ �إمياناً ب�أهمية توطني اخل�برة لدى من�سوبي وزارة الرتبية
والتعليم ،ومن خمتلف الإدارات التعليمية.
 م�شاركة عدد من اخلربات العاملية والإقليمية؛ للإفادة من خرباتهم وجتاربهم ،مبا ي�ضمن
تنفيذ امل�شروع وفق معايري عاملية عالية اجلودة نظرياً وتطبيقياً.
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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 حدة.
�أو ًال -تقومي منتجات كتب الريا�ضيات (التقرير الأول – اجلزء الأول) ،وي�شمل:

حتديد م�ستوى ات�ساق كتب الطالب و�أدل���ة املعلم للريا�ضيات مع املوا�صفات الرتبوية والفنية
وموا�صفات التناول والعر�ض لل�صفوف :الثاين االبتدائي ،واخلام�س االبتدائي ،والثاين املتو�سط ،والأول
الثانوي ،التي مت �إعدادها بعد ترجمة ومواءمة الكتب املقابلة لها يف �سل�سلة ماجروهيل الأمريكية لنف�س
ال�سنوات؛ وكذلك حتديد منا�سبة حمتواها لثقافة املجتمع وبيئة املتعلمني.
ملخ�ص النتائج

لعر�ض ملخ�ص نتائج درا�سة«“تقومي م�ستوى ات�ساق املوا�صفات الرتبوية والفنية وموا�صفات
التناول والعر�ض لكتب الطالب و�أدل���ة املعلم للريا�ضيات م��ع �سل�سة ماجروهيل لل�صفوف :الثاين
االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي ،الثاين املتو�سط ،والأول الثانوي» يتم تناولها وفق حماور ثالثة ،لكتب
الطالب ،ومن ثم لأدلة املعلم ،كما يلي:
ملخ�ص نتائج املوا�صفات الرتبوية لكتب الطالب
وفقاً للجدول ( )3ال��ذي يت�ضمن ملخ�صاً مل�ستويات حتقق املوا�صفات الرتبوية الع�شر يف كتب
الطالب لل�صفوف :الثاين االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي ،الثاين املتو�سط ،والأول الثانوي:
جدول ( :)3املوا�صفات الرتبوية لكتب الطالب لل�صفوف :الثاين االبتدائي ،واخلام�س االبتدائي ،والثاين
املتو�سط ،والأول الثانوي
الثاين االبتدائي
املوا�صفات

يقدم املحتوى دعماً لتعلم جميع
الطالب.
يت�سم املحتوى بال�شمول والعمق
والتوازن.
يت�سم املحتوى بالرتابط املنطقي
والتكامل.
ي�شجع املحتوى التعلم النوعي
املتعدد املداخل.

اخلام�س االبتدائي

الثاين املتو�سط

الأول الثانوي

املتو�سط الن�سبة املتو�سط الن�سبة املتو�سط الن�سبة املتو�سط الن�سبة
احل�سابي املئوية احل�سابي املئوية احل�سابي املئوية احل�سابي املئوية

٪36
1.08
منخف�ضة
٪61
1.83
متو�سطة
٪52.8 1.58
متو�سطة
٪61
1.83
متو�سطة

٪46
1.38
منخف�ضة
٪75
2.25
متو�سطة
٪74
2.22
متو�سطة
٪55
1.65
متو�سطة

٪37
1.19
منخف�ضة
٪70
2.1
متو�سطة
٪70
2.1
متو�سطة
٪54
1.62
متو�سطة

٪31
0.93
منخف�ضة
٪76.7 2.30
مرتفعة
٪84.7 2.54
مرتفعة
٪63.3 1.90
متو�سطة
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الثاين االبتدائي
املوا�صفات

يجعل الطالب حموراً للعملية
التعليمية.
يدعم املحتوى معايري العمليات
الريا�ضية.
يزود املحتوى الطالب مبهمات
ومهارات للمذاكرة والتنظيم
الذاتي.
يعزز املحتوى ال�شراكة مع الأ�سرة.
ي�ستخدم �أدوات و�أ�ساليب تقومي
متنوعة وم�ستمرة للتقومي
واملعاجلة.
يوظف التقنية لدعم تعلم
الريا�ضيات.
م�ستوى حتقق موا�صفات املحور
الأول الكلية

اخلام�س االبتدائي

الثاين املتو�سط

الأول الثانوي

املتو�سط الن�سبة املتو�سط الن�سبة املتو�سط الن�سبة املتو�سط الن�سبة
احل�سابي املئوية احل�سابي املئوية احل�سابي املئوية احل�سابي املئوية

1.62

٪54

1.71

٪57

1.66

٪55

1.78

٪59

متو�سطة

متو�سطة

متو�سطة

متو�سطة

٪70.4 2.11
متو�سطة
٪33
1.00

٪86.4 2.59
مرتفعة
٪45.8 1.37

٪86
2.58
مرتفعة
٪45.8 1.38

٪77
2.31
مرتفعة
٪86.3 2.59

منخف�ضة

متو�سطة

متو�سطة

مرتفعة

٪20.8 0.65
منخف�ضة
٪50
1.5

-

-

-

-

-

-

1.53

٪51

1.51

٪50.3

1.91

٪63.7

متو�سطة

متو�سطة

متو�سطة

متو�سطة

٪30
0.88
منخف�ضة

٪8.3
0.25
منخف�ضة جداً

٪24
0.71
منخف�ضة جداً

14.7
0.44
منخف�ضة جداً

٪51

٪55

٪62

٪71

1.53

متو�سطة

1.66

متو�سطة

1.86

متو�سطة

2.14

متو�سطة

يت�ضح م��ن اجل����دول (� )3أع��ل�اه �أن ق��ي��م امل��ت��و���س��ط��ات احل�سابية مل��وا���ص��ف��ات امل��ح��ور الأول الكلية
لل�صفوف :الثاين االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي ،الثاين املتو�سط ،والأول الثانوي جاءت متفاوتة� ،إال
�أن قيم املتو�سطات لل�صفوف :الثاين االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي ،الثاين املتو�سط ،والأول الثانوي
جاءت يف امل�ستوى املتو�سط ،وجاء كتاب الطالب لل�صف الأول الثانوي يف املرتبة الأوىل ،مبتو�سط ح�سابي
قيمته ( ،)2.14ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا ال�صف تقع يف امل�ستوى املتو�سط� ،إال �أنه يقرتب من
امل�ستوى املرتفع ،وت�ساوي ( ،)٪71مما يدل على �أن م�ستوى التزام كتاب الطالب لل�صف الأول الثانوي
(من منتجات امل�شروع) باملوا�صفات الرتبوية كما تظهر يف كتاب الطالب لل�صف العا�شر (من منتجات
ال�سل�سلة الأ���ص��ل) متو�سطة .يليه يف املرتبة الثانية كتاب الطالب لل�صف الثاين املتو�سط ،مبتو�سط
ح�سابي قيمته ( ،)1.86ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية ت�ساوي ( ،)٪62مما يدل على �أن درجة التزام كتاب
الطالب لل�صف الثاين املتو�سط (من منتجات امل�شروع) باملوا�صفات الرتبوية كما تظهر يف كتاب الطالب
لل�صف الثامن (من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) متو�سطة .وي�أتي يف املرتبة الثالثة كتاب الطالب لل�صف
اخلام�س االبتدائي ،مبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)1.66ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا ال�صف يف
امل�ستوى املتو�سط ،وت�ساوي ( ،)٪55مما يدل على �أن درجة التزام كتاب الطالب لل�صف اخلام�س االبتدائي
(من منتجات امل�شروع) باملوا�صفات الرتبوية كما تظهر يف كتاب الطالب لل�صف اخلام�س (من منتجات
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ال�سل�سلة الأ�صل) متو�سطة .يف حني ي�أتي كتاب الطالب لل�صف الثاين االبتدائي يف املرتبة الأخ�يرة،
ومبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)1.53ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا ال�صف تقع يف امل�ستوى املتو�سط،
وت�ساوي ( ،)٪51وبذلك يكون م�ستوى التزام كتاب الطالب لل�صف الثاين االبتدائي (م��ن منتجات
امل�شروع) باملوا�صفات الرتبوية كما تظهر يف كتاب الطالب لل�صف الثاين (من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل)
متو�سطة.
وبذلك تكون الدرا�سة �أجابت عن ال�س�ؤال الذي ين�ص على «ما م�ستوى حتقق املوا�صفات الرتبوية
يف كتب الطالب للريا�ضيات لل�صفوف :الثاين االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي ،الثاين املتو�سط ،والأول
الثانوي ،يف اململكة العربية ال�سعودية»
ملخ�ص نتائج املوا�صفات الفنية لكتب الطالب
وفقاً للجدول ( )4الذي يت�ضمن ملخ�صاً مل�ستويات حتقق املوا�صفات الفنية الثالث يف كتب الطالب
لل�صفوف :الثاين االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي ،الثاين املتو�سط ،والأول الثانوي:
اجلدول ( )4املوا�صفات الفنية لكتب الطالب لل�صفوف:
الثاين االبتدائي ،واخلام�س االبتدائي ،والثاين املتو�سط ،والأول الثانوي
الثاين االبتدائي
املوا�صفات

يت�سق ال�شكل اخلارجي
للكتاب.
تت�سق مكونات الكتاب
وعنا�صره من حيث الت�صميم
والإخراج.
يت�سق الرتميز وعالمات
الرتقيم يف الكتاب.
م�ستوى حتقق املوا�صفات
الكلية

املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

اخلام�س االبتدائي
املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

الثاين املتو�سط
املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

الأول الثانوي
املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

٪68.4
2.05
متو�سطة
٪84.1
2.52

٪70.4
2.11
متو�سطة
٪95.7
2.87

٪67.7
2.03
متو�سطة
٪88.1
2.64

٪79
2.37
مرتفعة
٪89.6 2.69

مرتفعة

مرتفعة

مرتفعة

مرتفعة

٪65.3
1.96
متو�سطة
2.08
1.74
متو�سطة

٪79.2
2.38
مرتفعة
2.45
٪69.2
متو�سطة

٪75
2.25
مرتفعة
2.31
٪81.8
مرتفعة

٪71.8 2.16
متو�سطة
2.41 ٪76.9
مرتفعة

يت�ضح من اجلدول (� )4أعاله �أن قيم املتو�سطات احل�سابية ملوا�صفات املحور الثاين الكلية لل�صفوف:
الثاين االب��ت��دائ��ي ,اخلام�س االب��ت��دائ��ي ،الثاين املتو�سط ،والأول الثانوي ج��اءت متفاوتة� ،إال �أن قيم
املتو�سطات لل�صفني اخلام�س االبتدائي ،والأول الثانوي جاءت يف امل�ستوى املرتفع ،بينما ال�صف الثاين
االبتدائي والثاين املتو�سط يف امل�ستوى املتو�سط ،وجاء كتاب الطالب (ال�صف اخلام�س االبتدائي) يف
املرتبة الأوىل ،مبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)2.45ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا ال�صف يف امل�ستوى
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املرتفع ،وت�ساوي ( ،)٪81.8مما يدل على �أن درجة التزام كتاب الطالب لل�صف اخلام�س االبتدائي (من
منتجات امل�شروع) باملوا�صفات الفنية كما تظهر يف كتاب الطالب لل�صف اخلام�س (من منتجات ال�سل�سلة
الأ�صل) مرتفعة .يليه كتاب الطالب لل�صف الأول الثانوي يف املرتبة الثانية ،مبتو�سط ح�سابي قيمته
( ،)2.41ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا ال�صف تقع يف امل�ستوى املرتفع ،وت�ساوي ()٪80.2؛ مما
يدل على �أن درجة التزام كتاب الطالب لل�صف الأول الثانوي (من منتجات امل�شروع) باملوا�صفات الفنية
كما تظهر يف كتاب الطالب لل�صف العا�شر(من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) مرتفعة .وي�أتي كتاب الطالب
لل�صف الثاين املتو�سط يف املرتبة الثالثة ،ومبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)2.31ون�سبة حتقق املوا�صفات
الكلية لهذا ال�صف تقع يف امل�ستوى املرتفع ،وت�ساوي ( ،)٪76.9وبذلك تكون درجة التزام كتاب الطالب
لل�صف الثاين املتو�سط (من منتجات امل�شروع) باملوا�صفات الفنية كما تظهر يف كتاب الطالب لل�صف
الثامن (من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) مرتفعة .يف حني ي�أتي كتاب الطالب لل�صف الثاين االبتدائي
يف املرتبة الأخرية ،مبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)2.08ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية ت�ساوي ()٪69.2؛
مما يدل على �أن درجة التزام كتاب الطالب لل�صف الثاين االبتدائي (من منتجات امل�شروع) باملوا�صفات
الرتبوية كما تظهر يف كتاب الطالب لل�صف الثاين (من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) متو�سطة.
وبذلك تكون الدرا�سة قد �أجابت عن ال�س�ؤال الذي ين�ص على «ما م�ستوى حتقق املوا�صفات الفنية
يف كتب الطالب للريا�ضيات اخلا�صة بال�صفوف :الثاين االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي ،الثاين املتو�سط،
والأول الثانوي ،يف اململكة العربية ال�سعودية؟»
ملخ�ص نتائج موا�صفات التناول والعر�ض لكتب الطالب
وفقاً للجدول ( )5الذي يت�ضمن ملخ�صاً مل�ستويات حتقق موا�صفات التناول والعر�ض الثالث يف
كتب الطالب لل�صفوف :الثاين االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي ،الثاين املتو�سط ،والأول الثانوي:
اجلدول ( )5موا�صفات التناول والعر�ض لكتب الطالب اخلا�صة بال�صفوف:
الثاين االبتدائي ،واخلام�س االبتدائي ،والثاين املتو�سط ،والأول الثانوي
الثاين االبتدائي
املوا�صفات

يظهر االت�ساق والرتكيز والتمايز يف
ت�صميم بنية الكتاب و�أ�سلوب العر�ض
يظهر االت�ساق والرتكيز والتمايز يف
ت�صميم الف�صول التعليمية و�أ�سلوب
العر�ض.
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املتو�سط
احل�سابي

اخلام�س االبتدائي

الثاين املتو�سط

الن�سبة املتو�سط الن�سبة املتو�سط
املئوية احل�سابي املئوية احل�سابي

الن�سبة
املئوية

الأول الثانوي
املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

٪19.1 0.57
منخف�ضة جداً
٪56.8 1.70

٪25.7 0.77
منخف�ضة
٪50.4 1.51

٪15.7 0.47
منخف�ضة جداً
٪60.6 1.82

٪14.5
0.44
منخف�ضة جداً
٪76.9
2.31

متو�سطة

متو�سطة

متو�سطة

مرتفعة

الثاين االبتدائي
املوا�صفات

يظهر االت�ساق والرتكيز والتمايز يف
ت�صميم الدرو�س و�أ�سلوب العر�ض.
م�ستوى حتقق موا�صفات املحور
الثالث الكلية

املتو�سط
احل�سابي

اخلام�س االبتدائي

الثاين املتو�سط

الن�سبة املتو�سط الن�سبة املتو�سط
املئوية احل�سابي املئوية احل�سابي

٪85
2.55
مرتفعة
٪53.6 1.61
متو�سطة

٪68 2.04
متو�سطة
٪52 1.54
متو�سطة

الن�سبة
املئوية

٪89.2 2.68
مرتفعة
٪55.2 1.66
متو�سطة

الأول الثانوي
املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

٪93.1
2.79
مرتفعة
٪61.6
1.85
متو�سطة

يت�ضح م��ن اجل��دو ل (� )5أع�ل�اه �أن قيم املتو�سطات احل�سابية ملوا�صفات امل��ح��ور الثالث الكلية
لل�صفوف :الثاين االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي ،الثاين املتو�سط ،والأول الثانوي جاءت متفاوتة� ،إال �أن
قيم املتو�سطات لثالثة �صفوف جاءت يف امل�ستوى املتو�سط؛ فقد جاء كتاب الطالب لل�صف الأول الثانوي
يف املرتبة الأوىل ،مبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)1.85ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا ال�صف ت�ساوي
()٪61.6؛ مما يدل على �أن درج��ة التزام كتاب الطالب لل�صف الأول الثانوي (من منتجات امل�شروع)
مبوا�صفات التناول والعر�ض كما تظهر يف كتاب الطالب لل�صف العا�شر (من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل)
متو�سطة .يليه كتاب الطالب لل�صف الثاين املتو�سط يف املرتبة الثانية ،مبتو�سط ح�سابي قيمته (،)1.66
ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية ت�ساوي ()٪55.2؛ مما يدل على �أن درجة التزام كتاب الطالب لل�صف
الثاين املتو�سط (من منتجات امل�شروع) مبوا�صفات التناول والعر�ض كما تظهر يف كتاب الطالب لل�صف
الثامن (من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) متو�سطة .وي�أتي يف املرتبة الثالثة كتاب الطالب لل�صف الثاين
االبتدائي ،مبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)1.61ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا ال�صف ت�ساوي ()٪54.6؛
مما يدل على �أن درجة التزام كتاب الطالب لل�صف الثاين االبتدائي (من منتجات امل�شروع) مبوا�صفات
التناول والعر�ض كما تظهر يف كتاب الطالب لل�صف الثاين (من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) متو�سطة .يف
حني ي�أتي كتاب الطالب لل�صف اخلام�س يف املرتبة الأخرية ،ومبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)1.54ون�سبة
حتقق املوا�صفات الكلية لهذا ال�صف تقع يف امل�ستوى املتو�سط ،وت�ساوي ( ،)٪52وبذلك تكون درجة التزام
كتاب الطالب لل�صف اخلام�س االبتدائي (من منتجات امل�شروع) مبوا�صفات التناول والعر�ض كما تظهر
يف كتاب الطالب لل�صف اخلام�س (من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) متو�سطة.
وبذلك تكون الدرا�سة قد �أجابت عن ال�س�ؤال الذي ين�ص على «ما م�ستوى حتقق موا�صفات التناول
والعر�ض يف كتب الطالب للريا�ضيات اخلا�صة بال�صفوف :الثاين االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي ،الثاين
املتو�سط ،والأول الثانوي ،يف اململكة العربية ال�سعودية؟»
وفيما يلي ملخ�ص لنتائج م�ستوى حتقق املوا�صفات الفنية وموا�صفات التناول والعر�ض يف كتب
الريا�ضيات لل�صفوف امل�ستهدفة:
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اجلدول ()6
م�ستوى حتقق املوا�صفات الرتبوية والفنية وموا�صفات التناول والعر�ض
الثاين االبتدائي
املوا�صفات

املوا�صفات الرتبوية
املوا�صفات الفنية
موا�صفات التناول
والعر�ض
م�ستوى حتقق
املوا�صفات الكلية

املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

٪51
1.53
متو�سطة
٪69.2
2.08
متو�سطة
٪53.6
1.61
متو�سطة
٪58
1.74
متو�سطة

اخلام�س االبتدائي
املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

٪55
1.66
متو�سطة
٪81.8
2.45
مرتفعة
٪52
1.54
متو�سطة
٪64
1.92
متو�سطة

الثاين املتو�سط
املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

٪62
1.86
متو�سطة
٪76.9
2.31
مرتفعة
٪55.2
1.66
متو�سطة
٪64.8
1.94
متو�سطة

الأول الثانوي
املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

٪71
2.14
متو�سطة
٪80.2 2.41
مرتفعة
٪61.6
1.85
متو�سطة
٪71
2.13
متو�سطة

يت�ضح من اجلدول (� )6أعاله �أن االت�ساق يف املوا�صفات الرتبوية لكتب الطالب (الريا�ضيات) كان
بدرجة متو�سطة جلميع ال�صفوف ،وفق الرتتيب التايل بدءا بالأعلى ات�ساقا:
1 ) 1كتاب الطالب لل�صف الأول الثانوي
2 ) 2كتاب الطالب لل�صف الثاين املتو�سط
3 ) 3كتاب الطالب لل�صف اخلام�س االبتدائي
4 ) 4كتاب الطالب لل�صف الثاين االبتدائي
كما �أن املوا�صفة الرتبوية املتعلقة بـ «ا�ستخدام التقنية» كانت �أدن��ى املوا�صفات ات�ساقاً يف جميع
ال�صفوف.
�أما االت�ساق يف املوا�صفات الفنية فيظهر �أنه �أعلى منه يف املوا�صفات الرتبوية وموا�صفات التناول
والعر�ض ،وقد جاءت ال�صفوف  -يف م�ستوى االت�ساق  -على النحو التايل بدءا بالأعلى ات�ساقا:
1 ) 1كتاب الطالب لل�صف اخلام�س االبتدائي
2 ) 2كتاب الطالب لل�صف الأول الثانوي
3 ) 3كتاب الطالب لل�صف الثاين املتو�سط
4 ) 4كتاب الطالب لل�صف الثاين االبتدائي
حتقق االت�ساق يف موا�صفات التناول والعر�ض لكتب الطالب (الريا�ضيات) بدرجة متو�سطة جلميع
ال�صفوف ،وفق الرتتيب التايل ،بدءا بالأعلى ات�ساقا:
1 ) 1كتاب الطالب لل�صف الأول الثانوي
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2 ) 2كتاب الطالب لل�صف الثاين املتو�سط
3 ) 3كتاب الطالب لل�صف الثاين االبتدائي
4 ) 4كتاب الطالب لل�صف اخلام�س االبتدائي
وحتقق االت�ساق يف املوا�صفات الرتبوية والفنية وموا�صفات التناول والعر�ض الكلية لكتب الطالب
(الريا�ضيات) بدرجة متو�سطة جلميع ال�صفوف ،وفق الرتتيب التايل ،بدءا بالأعلى ات�ساقا:
1 ) 1كتاب الطالب لل�صف الأول الثانوي
2 ) 2كتاب الطالب لل�صف الثاين املتو�سط
3 ) 3كتاب الطالب لل�صف اخلام�س االبتدائي
4 ) 4كتاب الطالب لل�صف الثاين االبتدائي
ومن ذلك يظهر �أن كتاب الطالب لل�صف الأول الثانوي �أعلى الكتب ات�ساقاً فيما يتعلق باملوا�صفات
الرتبوية وموا�صفات التناول والعر�ض واملحاور جمتمعة ،وقد يعود ذلك لكون كتاب ال�صف الأول الثانوي
ت�ضمن العديد من الفقرات الرتبوية ،بالإ�ضافة �إىل حمافظته على بنية الف�صل وبنية الدر�س كما هي يف
ال�سل�سلة الأ�صل ،يف حني مت حذفها من بقية ال�صفوف.
ملخ�ص نتائج املوا�صفات الرتبوية لأدلة املعلم
وفقاً للجدول ( )7الذي يت�ضمن ملخ�صاً مل�ستويات حتقق املوا�صفات الرتبوية الع�شر يف �أدلة املعلم
لل�صفوف :الثاين االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي ،الثاين املتو�سط ،والأول الثانوي:
جدول ()7
املوا�صفات الرتبوية لأدلة املعلم اخلا�صة بال�صفوف:
الثاين االبتدائي ،واخلام�س االبتدائي ،والثاين املتو�سط ،والأول الثانوي
الثاين االبتدائي
املوا�صفات

يقدم املحتوى دعماً للمعلم
للو�صول جلميع الطالب.
يت�سم املحتوى بال�شمول والعمق
والتوازن.
يت�سم املحتوى بالرتابط
املنطقي والتكامل.

املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

٪44.5
1.34
منخف�ضة
٪59.4
1.78
متو�سطة
٪50.7
1.52
متو�سطة

اخلام�س االبتدائي

الثاين املتو�سط

الأول الثانوي

املتو�سط الن�سبة املتو�سط الن�سبة املتو�سط
احل�سابي املئوية احل�سابي املئوية احل�سابي

٪59
1.78
متو�سطة
٪50.7 1.52
متو�سطة
٪51.8 1.55
متو�سطة

٪51.6 1.55
متو�سطة
٪68.9 2.13
متو�سطة
٪59.5 1.79
متو�سطة

الن�سبة
املئوية

٪59.7
1.79
متو�سطة
٪71
2.13
متو�سطة
٪97.3
2.92
مرتفعة
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الثاين االبتدائي
املوا�صفات

املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

يقدم املحتوى دعماً للمعلم
لالجتاه نحو التعلم النوعي
املتعدد املداخل.
يقدم املحتوى دعماً للمعلم
ليجعل الطالب حموراً للعملية
التعليمية.
يدعم املحتوى املعلم يف حتقيق
معايري العمليات الريا�ضية لدى
الطالب.
يزود املعلم مبهمات ومهارات
مهمة تدعم الطالب يف املذاكرة
والتنظيم الذاتي.
يدعم املحتوى فهم املعلمني
للريا�ضيات ،وطرائق تقدميها.

1.83

٪61.1

متو�سطة
1.57

٪52.3

متو�سطة
2.32

٪77.5

مرتفعة
1.1

٪36.7

اخلام�س االبتدائي

الثاين املتو�سط

الأول الثانوي

املتو�سط الن�سبة املتو�سط الن�سبة املتو�سط
احل�سابي املئوية احل�سابي املئوية احل�سابي

1.8

٪60

متو�سطة
1.51

٪50.3

متو�سطة
1.89

٪62.8

متو�سطة
1.27

٪42.2

2.1

٪69

متو�سطة
1.56

٪51.6

متو�سطة
1.95

٪65

متو�سطة
1.33

٪44

2.65

الن�سبة
املئوية

٪88.3

مرتفعة
1.51

٪50.3

متو�سطة
1.77

٪59

متو�سطة
2.00

٪66.7

منخف�ضة

منخف�ضة

منخف�ضة

متو�سطة

٪46
1.38
منخف�ضة

٪41.3 1.24
منخف�ضة

٪38.7 1.16
منخف�ضة

٪40.4
1.21
منخف�ضة

٪50.3

٪50.7

٪.51

٪55.3

يدعم املعلم يف ا�ستخدام �أدوات
و�أ�ساليب تقومي متنوعة
وم�ستمرة للتقومي واملعاجلة.

متو�سطة

متو�سطة

متو�سطة

متو�سطة

يوظف التقنية لدعم تعلم
وتعليم الريا�ضيات.

٪6
0.19
منخف�ضة جداً

٪25.4 0.76
منخف�ضة

٪25
0.76
منخف�ضة

٪17.8
0.53
منخف�ضة جداً

م�ستوى حتقق موا�صفات املحور
الأول الكلية

1.5

1.54

٪52.3

متو�سطة

1.52

1.52

٪50.6

متو�سطة

1.53

1.59

٪52.9

متو�سطة

1.66

1.79

٪59.7

متو�سطة

يت�ضح من اجلدول (� )7أعاله �أن قيم املتو�سطات احل�سابية ملوا�صفات املحور الأول الكلية اخلا�صة
بال�صفوف :الثاين االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي ،الثاين املتو�سط ،والأول الثانوي جاءت متقاربة (يف
امل�ستوى املتو�سط جميعها) ،وجاء دليل املعلم لل�صف الأول الثانوي يف املرتبة الأوىل ،مبتو�سط ح�سابي
قيمته ( ،)1.79ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا ال�صف تقع يف امل�ستوى املتو�سط ،وت�ساوي ()٪59.7؛
مما ي��دل على �أن درج��ة التزام دليل املعلم لل�صف الأول الثانوي (م��ن منتجات امل�شروع) باملوا�صفات
الرتبوية كما تظهر يف دليل املعلم لل�صف العا�شر(من منتجات ال�سل�سلة الأ���ص��ل) متو�سطة .يليه
يف املرتبة الثانية دليل املعلم لل�صف الثاين املتو�سط ،مبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)1.59ون�سبة حتقق
املوا�صفات الكلية ت�ساوي ()٪52.9؛ مما يدل على �أن درجة التزام دليل املعلم لل�صف الثاين املتو�سط (من
منتجات امل�شروع) باملوا�صفات الرتبوية كما تظهر يف دليل املعلم لل�صف الثامن (من منتجات ال�سل�سلة
الأ�صل) متو�سطة .وي�أتي بعده دليل املعلم لل�صف الثاين االبتدائي ،مبتو�سط ح�سابي قيمته (،)1.54
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ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا ال�صف تقع يف امل�ستوى املنخف�ض ،ويقرتب من امل�ستوى املتو�سط،
وت�ساوي ( ،)٪52.3وبذلك تكون درجة التزام دليل املعلم لل�صف الثاين االبتدائي (من منتجات امل�شروع)
باملوا�صفات الرتبوية كما تظهر يف دليل املعلم لل�صف الثاين (من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) متو�سطة.
يليه دليل املعلم ال�صف اخلام�س االبتدائي ،مبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)1.52ون�سبة حتقق املوا�صفات
الكلية لهذا ال�صف يف امل�ستوى املتو�سط ،وت�ساوي ()٪50.6؛ مما يدل على �أن درجة التزام دليل املعلم
لل�صف اخلام�س االبتدائي (من منتجات امل�شروع) باملوا�صفات الرتبوية كما تظهر يف دليل املعلم لل�صف
اخلام�س (من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) متو�سطة.
وب��ذل��ك تكون ال��درا���س��ة ق��د �أج��اب��ت ع��ن ال�����س���ؤال ال��ذي ين�ص على “ما م�ستوى حتقق املوا�صفات
الرتبوية يف �أدلة املعلم للريا�ضيات اخلا�صة بال�صفوف :الثاين االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي ،الثاين
املتو�سط ،والأول الثانوي يف اململكة العربية ال�سعودية؟”
ملخ�ص نتائج املوا�صفات الفنية لأدلة املعلم
وفقاً للجدول ( )8الذي يت�ضمن ملخ�صاً مل�ستويات حتقق املوا�صفات الفنية الثالث يف �أدلة املعلم
لل�صفوف :الثاين االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي ،الثاين املتو�سط ،والأول الثانوي:
اجلدول ()8
موا�صفات التناول والعر�ض لأدلة املعلم اخلا�صة بال�صفوف:
الثاين االبتدائي ،واخلام�س االبتدائي ،والثاين املتو�سط ،والأول الثانوي
الثاين االبتدائي
املوا�صفات

يت�سق ال�شكل اخلارجي للدليل
من حيث جودة الأغلفة.
تت�سق مكونات الدليل وعنا�صره
من حيث الت�صميم والإخراج.
يت�سق الرتميز وعالمات
الرتقيم يف الدليل.
م�ستوى حتقق موا�صفات املحور
الثاين الكلية

املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

٪76.7
2.3
مرتفعة
٪79
2.37
مرتفعة
٪83.3
2.5
مرتفعة
٪79.7
2.39
مرتفعة

اخلام�س االبتدائي
املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

٪75.7
2.27
مرتفعة
٪86.5
2.60
مرتفعة
٪87.5
2.63
مرتفعة
٪83.3
2.5
مرتفعة

الثاين املتو�سط
املتو�سط
احل�سابي

الأول الثانوي

الن�سبة املتو�سط
املئوية احل�سابي

٪75.7 2.27
مرتفعة
٪86
2.58
مرتفعة
٪87.5 2.63
مرتفعة
٪83.1 2.49
مرتفعة

الن�سبة
املئوية

٪72
2.19
متو�سطة
٪91.7
2.75
مرتفعة
٪87.5
2.63
مرتفعة
٪84.1
2.52
مرتفعة

يت�ضح من اجلدول (� )8أعاله �أن قيم املتو�سطات احل�سابية ملوا�صفات املحور الثاين الكلية اخلا�صة
بال�صفوف :الثاين االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي ،الثاين املتو�سط ،والأول الثانوي ج��اءت متفاوتة،
وجاءت جميعها يف امل�ستوى املرتفع ،وجاء دليل املعلم لل�صف الأول الثانوي يف املرتبة الأوىل ،مبتو�سط
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ح�سابي قيمته ( ،)2.52ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا ال�صف ت�ساوي ()٪84.1؛ مما يدل على �أن
درجة التزام دليل املعلم لل�صف الأول الثانوي (من منتجات امل�شروع) باملوا�صفات الفنية كما تظهر يف
دليل املعلم لل�صف العا�شر(من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) مرتفعة .يليه دليل املعلم لل�صف اخلام�س
االبتدائي يف املرتبة الثانية ،مبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)2.5ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية ت�ساوي
()٪83.3؛ مما يدل على �أن درجة التزام دليل املعلم لل�صف اخلام�س االبتدائي (من منتجات امل�شروع)
باملوا�صفات الرتبوية كما تظهر يف دليل املعلم لل�صف اخلام�س (من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) مرتفعة.
وي�أتي يف املرتبة الثالثة دليل املعلم لل�صف الثاين املتو�سط ،مبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)2.49ون�سبة
حتقق املوا�صفات الكلية لهذا ال�صف مرتفعة ،وت�ساوي ()٪83.1؛ مما يدل على �أن درجة التزام دليل
املعلم لل�صف الثاين املتو�سط (من منتجات امل�شروع) باملوا�صفات الفنية كما تظهر يف دليل املعلم لل�صف
الثامن (من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) مرتفعة .يف حني ي�أتي دليل املعلم لل�صف الثاين االبتدائي يف
املرتبة الأخرية ،ومبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)2.39ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا ال�صف تقع يف
امل�ستوى املرتفع ،ويقرتب من امل�ستوى املتو�سط ،وت�ساوي ( ،)٪79.7وبذلك تكون درجة التزام دليل املعلم
لل�صف الثاين االبتدائي (من منتجات امل�شروع) باملوا�صفات الفنية كما تظهر يف دليل املعلم لل�صف الثاين
(من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) مرتفعة.
وبذلك تكون الدرا�سة قد �أجابت عن ال�س�ؤال الذي ين�ص على «ما م�ستوى حتقق املوا�صفات الفنية
يف �أدلة املعلم للريا�ضيات اخلا�صة بال�صفوف :الثاين االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي ،الثاين املتو�سط،
والأول الثانوي ،يف اململكة العربية ال�سعودية؟»
ملخ�ص نتائج موا�صفات التناول والعر�ض لأدلة املعلم
وفقاً للجدول ( )9الذي يت�ضمن ملخ�صاً مل�ستويات حتقق موا�صفات التناول والعر�ض الثالث يف
�أدلة املعلم لل�صفوف :الثاين االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي ،الثاين املتو�سط ،والأول الثانوي:
اجلدول ()9
موا�صفات التناول والعر�ض لأدلة املعلم اخلا�صة بال�صفوف:
الثاين االبتدائي ،واخلام�س االبتدائي ،والثاين املتو�سط ،والأول الثانوي
الثاين االبتدائي
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اخلام�س االبتدائي

الثاين املتو�سط

الأول الثانوي

املوا�صفات

املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

يظهر االت�ساق والرتكيز
والتمايز يف ت�صميم بنية
الكتاب و�أ�سلوب العر�ض.

0.55

٪18.2

0.72

٪24.0

0.72

٪24.0

0.86

28.7

منخف�ضة جداً

منخف�ضة جداً

منخف�ضة جداً

منخف�ضة

الثاين االبتدائي

اخلام�س االبتدائي

الثاين املتو�سط

الأول الثانوي

املوا�صفات

املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

يظهر االت�ساق والرتكيز
والتمايز يف ت�صميم الف�صول
التعليمية و�أ�سلوب العر�ض.
يظهر االت�ساق والرتكيز
والتمايز يف ت�صميم الدرو�س
و�أ�سلوب العر�ض.
م�ستوى حتقق املوا�صفات
الكلية

2.47

٪82.4

1.58

٪52.7

1.52

٪52.7

2.1

70

مرتفعة

2.61

متو�سطة

٪87
مرتفعة

1.73

٪57.6
متو�سطة

2.81

متو�سطة

٪93.7

مرتفعة
1.70

٪56.8
متو�سطة

2.8

متو�سطة

٪93.3

2.74

مرتفعة
٪56

1.68
متو�سطة

91.2

مرتفعة
1.9

٪63.3
متو�سطة

يت�ضح من اجلدول (� )9أعاله �أن قيم املتو�سطات احل�سابية ملوا�صفات املحور الثالث الكلية اخلا�صة
بال�صفوف :الثاين االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي ،الثاين املتو�سط ،والأول الثانوي جاءت متفاوتة� ،إال
�أن قيم املتو�سطات جلميع ال�صفوف جاءت يف امل�ستوى املتو�سط ،وجاء دليل املعلم لل�صف الأول الثانوي
يف املرتبة الأوىل ،مبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)1.9ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا ال�صف ت�ساوي
()٪63.3؛ مما ي��دل على �أن درج��ة ال��ت��زام دليل املعلم لل�صف الأول الثانوي (م��ن منتجات امل�شروع)
مبوا�صفات التناول والعر�ض كما تظهر يف دليل املعلم لل�صف العا�شر(من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل)
متو�سطة .يليه دليل املعلم لل�صف الثاين االبتدائي يف املرتبة الثانية ،مبتو�سط ح�سابي قيمته (،)1.73
ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا ال�صف ت�ساوي ()٪57.6؛ مما يدل على �أن درجة التزام دليل املعلم
لل�صف الثاين االبتدائي (من منتجات امل�شروع) مبوا�صفات التناول والعر�ض كما تظهر يف دليل املعلم
لل�صف الثاين (من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) متو�سطة .يف حني ي�أتي دليل املعلم لل�صف اخلام�س يف
املرتبة الثالثة ،ومبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)1.70ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا ال�صف تقع يف
امل�ستوى املتو�سط ،وت�ساوي ( ،)٪56.8وبذلك تكون درجة التزام دليل املعلم لل�صف اخلام�س االبتدائي
(من منتجات امل�شروع) مبوا�صفات التناول والعر�ض كما تظهر يف دليل املعلم لل�صف اخلام�س (من
منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) متو�سطة .ي�أتي  -وبفارق ب�سيط  -يف املرتبة الأخرية دليل املعلم لل�صف الثاين
املتو�سط ،مبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)1.68ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا ال�صف ت�ساوي (،)٪56
مما يدل على �أن درج��ة التزام دليل املعلم لل�صف الثاين املتو�سط (من منتجات امل�شروع) مبوا�صفات
التناول والعر�ض كما تظهر يف دليل املعلم لل�صف الثامن (من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) متو�سطة.
وبذلك تكون الدرا�سة قد �أجابت عن ال�س�ؤال الذي ين�ص على «ما م�ستوى حتقق موا�صفات التناول
والعر�ض يف �أدلة املعلم للريا�ضيات اخلا�صة بال�صفوف :الثاين االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي ،الثاين
املتو�سط ،والأول الثانوي يف اململكة العربية ال�سعودية؟».
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وفيما يلي ملخ�ص لنتائج م�ستوى حتقق املوا�صفات الفنية وموا�صفات التناول والعر�ض يف �أدلة
املعلم الريا�ضيات لل�صفوف امل�ستهدفة:
اجلدول ()10
م�ستوى حتقق املوا�صفات الرتبوية والفنية وموا�صفات التناول والعر�ض
املوا�صفات
املوا�صفات الرتبوية
املوا�صفات الفنية
موا�صفات التناول
والعر�ض
م�ستوى حتقق
املوا�صفات الكلية

الثاين االبتدائي

اخلام�س االبتدائي

الثاين املتو�سط

املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

1.54

٪52.3

1.52

٪50.6

1.59

٪52.9

متو�سطة
2.39

متو�سطة
٪79.7

2.5

مرتفعة

1.73

٪57.6

املتو�سط الن�سبة
احل�سابي املئوية
1.79

متو�سطة
٪83.3

2.49

مرتفعة

1.70

الأول الثانوي

متو�سطة
٪83.1

2.52

مرتفعة
٪56.8

1.68

٪59.7
٪84.1
مرتفعة

٪56

1.9

٪63.3

متو�سطة

متو�سطة

متو�سطة

متو�سطة

٪62.8
1.88
متو�سطة

٪63.5
1.90
متو�سطة

٪64
1.92
متو�سطة

٪69
2.07
متو�سطة

يت�ضح من اجلدول (� )10أعاله �أن االت�ساق يف املوا�صفات الرتبوية لأدلة املعلم (الريا�ضيات) كان
بدرجة متو�سطة جلميع ال�صفوف ،وفق الرتتيب التايل ،بدءا بالأعلى ات�ساقا:
1 ) 1دليل املعلم لل�صف الأول الثانوي
2 ) 2دليل املعلم لل�صف الثاين املتو�سط
3 ) 3دليل املعلم لل�صف الثاين االبتدائي
4 ) 4دليل املعلم لل�صف اخلام�س االبتدائي
كما �أن املوا�صفة الرتبوية املتعلقة بـ «ا�ستخدام التقنية» والتطوير املهني للمعلمني كانت �أدنى
املوا�صفات ات�ساقا يف جميع ال�صفوف.
�أما االت�ساق يف املوا�صفات الفنية فيظهر �أنه �أعلى منه يف املوا�صفات الرتبوية وموا�صفات التناول
والعر�ض ،وقد جاءت ال�صفوف يف م�ستوى االت�ساق على النحو التايل ،بدءا بالأعلى ات�ساقا:
1 ) 1دليل املعلم لل�صف الأول الثانوي
2 ) 2دليل املعلم لل�صف اخلام�س االبتدائي
3 ) 3دليل املعلم لل�صف الثاين املتو�سط
4 ) 4دليل املعلم لل�صف الثاين االبتدائي
كما �أن االت�ساق يف موا�صفات التناول والعر�ض لأدل��ة املعلم (الريا�ضيات) كان بدرجة متو�سطة
جلميع ال�صفوف ،وفق الرتتيب التايل ،بدءا بالأعلى ات�ساقا:
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1 ) 1دليل املعلم لل�صف الأول الثانوي
2 ) 2دليل املعلم لل�صف الثاين املتو�سط
3 ) 3دليل املعلم لل�صف الثاين االبتدائي
4 ) 4دليل املعلم لل�صف اخلام�س االبتدائي
وك��ان االت�ساق يف املوا�صفات الرتبوية والفنية وموا�صفات التناول والعر�ض الكلية لأدل��ة املعلم
(الريا�ضيات) بدرجة متو�سطة جلميع ال�صفوف ،وفق الرتتيب التايل ،بدءا بالأعلى ات�ساقا:
1 ) 1دليل املعلم لل�صف الأول الثانوي
2 ) 2دليل املعلم لل�صف الثاين املتو�سط
3 ) 3دليل املعلم لل�صف اخلام�س االبتدائي
4 ) 4دليل املعلم لل�صف الثاين االبتدائي
ومن ذلك يظهر �أن دليل املعلم لل�صف الأول الثانوي �أعلى الكتب ات�ساقاً فيما يتعلق باملوا�صفات
الرتبوية وموا�صفات التناول والعر�ض واملحاور جمتمعة ،وقد يعود ذلك لكون دليل املعلم لل�صف الأول
الثانوي ت�ضمن العديد من الفقرات الرتبوية التي مت حذفها من بقية ال�صفوف يف كتاب الطالب.
وبهذا تكون الدرا�سة قد �أجابت عن ال�س�ؤال الرئي�س ،وال��ذي ين�ص على «ما م�ستوى ات�ساق كتب
الطالب و�أدلة املعلم للريا�ضيات مع املوا�صفات الرتبوية والفنية وموا�صفات التناول والعر�ض كما تظهر
يف منتجات �سل�سلة ماجروهيل لل�صفوف :الثاين االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي ,الثاين املتو�سط ,والأول
الثانوي؟»
ملخ�ص النتائج لدرا�سة املجال الثاين

لعر�ض ملخ�ص نتائج درا�سة املجال الثاين «تقومي مدى منا�سبة كتب الريا�ضيات للمجتمع ال�سعودي
وبيئة املتعلمني لل�صفوف :الثاين االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي ،الثاين املتو�سط ،والأول الثانوي» يتم
تناولها وفق حمورين كما وردت يف الف�صل الرابع لكتب الطالب ،كما يلي:
ملخ�ص نتائج منا�سبة كتب الريا�ضيات للمجتمع ال�سعودي
وفقاً للجدول ( )11ال��ذي يت�ضمن ملخ�صاً مل�ستويات حتقق موا�صفات منا�سبة املحتوى لثقافة
املجتمع ال�سعودي اخلا�صة بكتب الطالب لل�صفوف :الثاين االب��ت��دائ��ي ،اخلام�س االب��ت��دائ��ي ،الثاين
املتو�سط ،والأول الثانوي:
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اجلدول ( )11موا�صفات منا�سبة املحتوى لثقافة املجتمع ال�سعودي لكتب ال�صفوف:
الثاين االبتدائي ،واخلام�س االبتدائي ،والثاين املتو�سط ،والأول الثانوي
الثاين االبتدائي
املوا�صفة

مراعاة الهوية الإ�سالمية
مراعاة الهوية الوطنية
مراعاة الت�شريعات
والنظم والبيئات املحلية
م�ستوى حتقق موا�صفات
املحور الأول الكلية

اخلام�س االبتدائي

املتو�سط الن�سبة املتو�سط
احل�سابي املئوية احل�سابي

الن�سبة
املئوية

الثاين املتو�سط
املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

الأول الثانوي
املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

٪68.7 2.06
متو�سطة
٪86.0 2.58
مرتفعة
٪83.3 2.50
مرتفعة

٪68.7
2.00
متو�سطة
٪100
3.00
مرتفعة
٪77.78 2.33
مرتفعة

٪77.0
2.31
مرتفعة
٪66.7
2.00
متو�سطة
٪72.3
2.17
متو�سطة

٪78.3

٪81.44

٪72.7

٪54.1
1.62
متو�سطة
٪52.7
1.58
متو�سطة
٪50.89 1.53
مرتفعة
1.52
٪52.6

متو�سطة

متو�سطة

2.35

مرتفعة

2.44

مرتفعة

2.18

ويظهر م��ن اجل���دول (� )11أن قيمة املتو�سط احل�سابي ملحور منا�سبة املحتوى لثقافة املجتمع
ال�سعودي ( ،)2,138وبذلك تكون درجة حتقق املحور الأول متو�سطة ،ون�سبة التحقق ت�ساوي (،)٪71,25
بينما بلغت قيمة املتو�سط احل�سابي لل�صف اخلام�س  ،2,44ودرجة حتققه مرتفعة ،ون�سبة حتققه ت�ساوي
( .)٪81,44يليه ال�صف الثاين االبتدائي ،حيث بلغت قيمة املتو�سط احل�سابي لهذا املحور( ،)2.35وبذلك
تكون درج��ة حتققه مرتفعة ،ون�سبة حتققه ( .)٪78.3ثم الثاين املتو�سط ،حيث بلغت قيمة املتو�سط
احل�سابي لهذا امل��ح��ور( ،)2.18وبذلك تكون درجة حتققه متو�سطة ،ون�سبة حتققه ( .)٪72.7و�أخ�يراً
ال�صف االول الثانوي حيث بلغت قيمة املتو�سط احل�سابي لهذا املحور ( ،)1.58وبذلك تكون درجة حتققه
متو�سطة ،ون�سبة حتققه (.)٪52.61
ومما �سبق يت�ضح �أن حمور منا�سبة املحتوى لثقافة املجتمع ال�سعودي حتقق بدرجة متو�سطة،
فقد حتققت موا�صفة مراعاة الهوية الإ�سالمية بدرجة متو�سطة يف جميع ال�صفوف ،بينما حتققت
املوا�صفتان :مراعاة الهوية الوطنية ،ومراعاة الت�شريعات والنظم والبيئات املحلية ،بدرجة مرتفعة
يف كتابي ال�صفني الثاين االبتدائي واخلام�س االبتدائي ،وبدرجة متو�سطة يف كتابي ال�صفني الثاين
املتو�سط والأول الثانوي.
وبذلك تكون الدرا�سة قد �أجابت عن ال�س�ؤال ال��ذي ين�ص على «ما م�ستوى متثيل حمتوى كتب
الريا�ضيات لل�صفوف :الثاين االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي ،الثاين املتو�سط ،والأول الثانوي يف اململكة
العربية ال�سعودية ,لثقافة املجتمع يف �ضوء حتليل حمتواها؟»
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ملخ�ص نتائج منا�سبة حمتوى كتب الريا�ضيات لبيئة املتعلمني
وفقاً للجدول ( )12ال��ذي يت�ضمن ملخ�صاً مل�ستويات حتقق موا�صفات منا�سبة املحتوى لثقافة
املتعلمني يف كتب الطالب لل�صفوف :الثاين االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي ،الثاين املتو�سط ،والأول
الثانوي:
اجلدول ( )12موا�صفات منا�سبة املحتوى لبيئة املتعلمني يف كتب الطالب لل�صفوف:
الثاين االبتدائي ،واخلام�س االبتدائي ،والثاين املتو�سط ،والأول الثانوي
الثاين االبتدائي
املوا�صفة

مالءمة املحتوى مع خربات
الطالب
مالءمة مقروئية حمتوى
الكتاب والأ�شكال
مالءمة املحتوى للخ�صائ�ص
العمرية للمرحلة

م�ستوى حتقق موا�صفات
املحور الثاين الكلية

املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

٪77.0
2.31
مرتفعة
٪63.7
1.91
متو�سطة
٪100
3.00
مرتفعة
٪76
2.28
مرتفعة

اخلام�س االبتدائي
املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

٪75.0 2.25
مرتفعة
٪41.7 1.25
منخف�ضة
٪58.3 1.75
متو�سطة
٪58.3 1.75
متو�سطة

الثاين املتو�سط
املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

٪95.8
2.87
مرتفعة
٪89.58
2.69
مرتفعة
٪98
2.94
مرتفعة
٪94.48
2.82
مرتفعة

الأول الثانوي
املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

٪100

3.00
مرتفعة
٪91.7
2.75
مرتفعة
٪100
3.00
مرتفعة
٪96.0
2.88
مرتفعة

ويظهر من اجلدول (� )12أن قيمة املتو�سط احل�سابي ملحور منا�سبة املحتوى لبيئة املتعلمني (،)2,44
وبذلك تكون درجة حتقق املحور الثاين مرتفعة ،ون�سبة التحقق ت�ساوي( .)٪81,17بينما بلغت قيمة
املتو�سط احل�سابي لل�صف الأول الثانوي ( ،)2,88ودرجة حتققه مرتفعة ،ون�سبة حتققه ت�ساوي(.)٪96,00
يليه ال�صف الثاين املتو�سط ،حيث بلغت قيمة املتو�سط احل�سابي لهذا املحور( ،)2.83وبذلك تكون درجة
حتققه مرتفعة ،ون�سبة حتققه ( .)٪94.48ثم الثاين االبتدائي حيث بلغت قيمة املتو�سط احل�سابي لهذا
املحور( ،)2.28وبذلك تكون درجة حتققه مرتفعة ،ون�سبة حتققه ( .)٪76و�أخرياً ال�صف اخلام�س؛ حيث
بلغت قيمة املتو�سط احل�سابي لهذا املحور( ،)1.75وبذلك تكون درجة حتققه متو�سطة ،ون�سبة حتققه
(.)٪ 58.3
وقد حتققت املوا�صفة «مالءمة املحتوى مع خربات الطالب» بدرجة مرتفعة يف كتب ال�صفوف:
الثاين االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي ،الثاين املتو�سط ،والأول الثانوي .وحتققت املوا�صفة «مالءمة
مقروئية حمتوى الكتاب» بدرجة مرتفعة يف كتابي ال�صفني :الثاين املتو�سط والأول الثانوي ،وبدرجة
متو�سطة يف كتاب ال�صف الثاين االبتدائي ،وبدرجة منخف�ضة يف كتاب ال�صف اخلام�س .بينما حتققت
املوا�صفة «مالءمة املحتوى للخ�صائ�ص العمرية للمرحلة» بدرجة مرتفعة يف كتب ال�صفوف :الثاين
االبتدائي ،والثاين املتو�سط ،والأول الثانوي ،وبدرجة متو�سطة يف كتاب ال�صف اخلام�س االبتدائي.

31

وفيما يلي ملخ�ص لنتائج م�ستوى منا�سبة املحتوى لثقافة املجتمع وبيئة املتعلمني يف كتب
الريا�ضيات لل�صفوف امل�ستهدفة:
اجلدول ( )13م�ستوى منا�سبة املحتوى لثقافة املجتمع وبيئة املتعلمني
الثاين االبتدائي
املوا�صفات

منا�سبة املحتوى لثقافة
املجتمع ال�سعودي
منا�سبة املحتوى لبيئة
املتعلمني
م�ستوى حتقق املوا�صفات
الكلية

املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

٪78.3
2.35
مرتفعة
٪76
2.28
مرتفعة
٪77
2.31
مرتفعة

اخلام�س االبتدائي
املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

٪81.44 2.44
مرتفعة
٪58.3
1.75
متو�سطة
٪69
2.10
متو�سطة

الثاين املتو�سط
املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

٪72.7
2.18
متو�سطة
٪94.48 2.82
مرتفعة
٪83
2.5
مرتفعة

الأول الثانوي
املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

٪52.6 1.52
متو�سطة
٪96.0 2.88
مرتفعة
٪73
2.2
متو�سطة

يت�ضح من اجل��دول (� )13أع�لاه �أن م�ستوى منا�سبة كتب الطالب لثقافة املجتمع ال�سعودي كان
بدرجة مرتفعة لل�صفني الثاين االبتدائي واخلام�س االبتدائي ،ومتو�سطة لل�صفني الثاين املتو�سط
والأول الثانوي ،وفق الرتتيب التايل ،بدءا بالأعلى متثي ً
ال:
1 ) 1كتاب الطالب لل�صف اخلام�س االبتدائي
2 ) 2كتاب الطالب لل�صف الثاين االبتدائي
3 ) 3كتاب الطالب لل�صف الأول الثانوي
4 ) 4كتاب الطالب لل�صف الثاين املتو�سط
ومنا�سبة املحتوى لبيئة املتعلمني يظهر �أنه �أعلى منه يف منا�سبة املحتوى لثقافة املجتمع ال�سعودي،
وقد جاءت ال�صفوف يف م�ستوى االت�ساق على النحو التايل ،بدءا بالأعلى متثي ً
ال:
1 ) 1كتاب الطالب لل�صف الأول الثانوي
2 ) 2كتاب الطالب لل�صف الثاين املتو�سط
3 ) 3كتاب الطالب لل�صف الثاين االبتدائي
4 ) 4كتاب الطالب لل�صف اخلام�س االبتدائي
يف حني ك��ان م�ستوى متثيل كتب الريا�ضيات بدرجة مرتفعة لل�صفوف :الأول الثانوي ،الثاين
املتو�سط ،والثاين االبتدائي ،ومتو�سطة لل�صف اخلام�س االبتدائي.
كما �أن متثيل املحتوى لثقافة املجتمع وبيئة املتعلمني لكتب الطالب (الريا�ضيات) كان بدرجة
متو�سطة جلميع ال�صفوف ،وفق الرتتيب التايل ،بدءا بالأعلى متثي ً
ال:
1 ) 1كتاب الطالب لل�صف الثاين املتو�سط
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2 ) 2كتاب الطالب لل�صف الأول الثانوي
3 ) 3كتاب الطالب لل�صف الثاين االبتدائي
4 ) 4كتاب الطالب لل�صف اخلام�س االبتدائي
وبذلك تكون الدرا�سة قد �أجابت عن ال�س�ؤال الرئي�س ،ال��ذي ين�ص على «ما مدى منا�سبة كتب
الريا�ضيات املواءمة لل�صفوف :الثاين االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي ،الثاين املتو�سط ،والأول الثانوي
لثقافة املجتمع يف اململكة العربية ال�سعودية وبيئة املتعلمني؟»
ثاني ًا -تقومي منتجات كتب العلوم (التقرير الأول – اجلزء الثاين) ،وي�شمل:

حتديد م�ستوى ات�ساق كتب الطالب و�أدلة املعلم للعلوم الطبيعية مع املوا�صفات الرتبوية والفنية
وموا�صفات التناول والعر�ض لل�صفوف :الثاين االبتدائي ،واخلام�س االبتدائي ،وال��ث��اين املتو�سط،
والأول الثانوي (�أحياء ،فيزياء ،كيمياء) التي مت �إعدادها بعد ترجمة ومواءمة الكتب املقابلة لها يف
�سل�سلة ماجروهيل الأمريكية لنف�س ال�سنوات؛ وكذلك حتديد منا�سبة حمتواها لثقافة املجتمع وببيئة
املتعلمني.
ملخ�ص نتائج االت�ساق :ملخ�ص نتائج حتليل ات�ساق كتب الطالب للموا�صفات الرتبوية والفنية
وموا�صفات التناول والعر�ض.
�سيتم تلخي�ص نتائج حتليل كتاب الطالب جلميع املوا�صفات الرتبوية والفنية وموا�صفات التناول
والعر�ض جلميع ال�صفوف قيد الدرا�سة :الثاين االبتدائي واخلام�س االبتدائي والثاين املتو�سط والأول
الثانوي (�أحياء ،فيزياء ،كيمياء).
ملخ�ص نتائج املوا�صفات الرتبوية لكتاب الطالب اخلا�ص بال�صفوف :الثاين االبتدائي ،اخلام�س
االبتدائي ،الثاين املتو�سط
جدول ( )14املتو�سطات والن�سب املئوية ملوا�صفات املحور الأول “املوا�صفات الرتبوية” كتاب الطالب

م

املوا�صفات

 .1متحور املحتوى حول اال�ستق�صاء
.2

اعتماد بناء املحتوى على التعلم
املتمركز حول الطالب

الثاين االبتدائي
الن�سبة
املتو�سط
املئوية
احل�سابي

اخلام�س االبتدائي
الن�سبة
املتو�سط
املئوية
احل�سابي

الثاين املتو�سط
الن�سبة
املتو�سط
املئوية
احل�سابي

%87.3

%65.0
1.95
متو�سطة
%69.0
2.07
متو�سطة

%78.7
2.36
مرتفعة
%81.7
2.45
مرتفعة

2.62
مرتفعة

%63.3

1.90
متو�سطة
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الثاين االبتدائي
الن�سبة
املتو�سط
املئوية
احل�سابي

اخلام�س االبتدائي
الن�سبة
املتو�سط
املئوية
احل�سابي

الثاين املتو�سط
الن�سبة
املتو�سط
املئوية
احل�سابي

%66.0

%60.7
1.82
متو�سطة
%58.0
1.74
متو�سطة
%55.7
1.67
متو�سطة
%87.7
2.63

%85.3
2.56
مرتفعة
%94.0
2.82
مرتفعة
%71.7
2.15
متو�سطة
%80.0
2.40

مرتفعة

مرتفعة

مرتفعة

%20.0
0.60
منخف�ضة جداً

%0.0
0.00
منخف�ضة جداً

%0.0
0.00
منخف�ضة جداً

%62.3

%56.5

% 70.2

م

املوا�صفات

3

ي�ستهدف املحتوى تطوير
املهارات الدرا�سية لدى الطالب

1.98

4

ربط حمتوى العلوم مبهارات
القراءة والكتابة والتحدث

1.42
منخف�ضة
%66.7
2.00
متو�سطة
%83.3
2.50

5
6
7

ربط حمتوى العلوم بالطرق
واملهارات الريا�ضية
يوظف حمتوى العلوم �أدوات
و�أ�ساليب تقومي متنوعة
وم�ستمرة للتقومي ال�صفي
ا�ستخدام التقنية لدعم التعلم

م�ستوى حتقق املوا�صفات للمحور الأول
الكلي

متو�سطة
%47.5

1.86
متو�سطة

1.77

متو�سطة

2.11

متو�سطة

يت�ضح من اجلدول (� )14أعاله �أن قيم املتو�سطات احل�سابية ملوا�صفات املحور الأول الكلية «املوا�صفات
الرتبوية» لكتب الطالب لل�صفوف :الثاين االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي ،والثاين املتو�سط ،جاءت يف
امل�ستوى املتو�سط ،وجاء كتاب الطالب لل�صف الثاين املتو�سط يف املرتبة الأوىل ،مبتو�سط ح�سابي قيمته
( ،)2.11ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا ال�صف تقع يف املتو�سط وت�ساوي ( ،)%70.2مما يدل على �أن
م�ستوى التزام كتاب الطالب لل�صف الثاين املتو�سط (من منتجات امل�شروع) باملوا�صفات الرتبوية كما
تظهر يف كتاب الطالب لل�صف الثامن (من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) متو�سطة ،يليه يف املرتبة الثانية
كتاب الطالب لل�صف الثاين االبتدائي مبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)1.86ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية
ت�ساوي ( ،)%62.3مما يدل على �أن درجة التزام كتاب الطالب لل�صف الثاين االبتدائي (من منتجات
امل�شروع) باملوا�صفات الرتبوية كما تظهر يف كتاب الطالب لل�صف الثاين (من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل)
متو�سطة ،وي�أتي يف املرتبة الثالثة كتاب الطالب لل�صف اخلام�س االبتدائي ،مبتو�سط ح�سابي قيمته
( ،)1.77ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا ال�صف يف امل�ستوى املتو�سط ،وت�ساوي ( ،)%56.5مما يدل
على �أن درجة التزام كتاب الطالب لل�صف اخلام�س االبتدائي (من منتجات امل�شروع) باملوا�صفات الرتبوية
كما تظهر يف كتاب الطالب لل�صف اخلام�س (من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) متو�سطة.
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ملخ�ص نتائج املوا�صفات الفنية لكتاب الطالب اخلا�ص بال�صفوف :الثاين االبتدائي ،اخلام�س
االبتدائي ،الثاين املتو�سط
جدول ( )15املتو�سطات والن�سب املئوية ملوا�صفات املحور الثاين «املوا�صفات الفنية»
م

املوا�صفات

1

ال�شكل اخلارجي للكتاب.

2
3

ات�ساق الكتاب من حيث الت�صميم
والإخراج.
يت�سق الرتميز وعالمات
الرتقيم.

م�ستوى حتقق موا�صفات املحور الثاين
الكلية

الثاين املتو�سط
اخلام�س االبتدائي
الثاين االبتدائي
املتو�سط الن�سبة املتو�سط الن�سبة املتو�سط الن�سبة
احل�سابي املئوية احل�سابي املئوية احل�سابي املئوية
%72.7
%80.0
2.40
%84.3
2.53
2.18
مرتفعة
متو�سطة
مرتفعة
%88.3

2.65

2.34

مرتفعة

%78.0

2.22

متو�سطة
%84.7
2.54

متو�سطة
%77.7
2.33

متو�سطة
%83.3
2.50
مرتفعة
%76.6
2.3

مرتفعة

مرتفعة

مرتفعة

2.25

مرتفعة

%74.0

%75.0

%73.7

2.21

يت�ضح من اجلدول (� )15أعاله �أن قيم املتو�سطات احل�سابية ملوا�صفات املحور الثاين الكلية لل�صفوف:
الثاين االبتدائي ,اخلام�س االبتدائي ،الثاين املتو�سط ،جاءت يف امل�ستوى املرتفع ،حيث تراوح املتو�سط
احل�سابي بني ( ،)2.3 – 2.54وجاء كتاب الطالب لل�صف الثاين االبتدائي يف املرتبة الأوىل ،مبتو�سط
ح�سابي قيمته ( ،)2.54ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا ال�صف يف امل�ستوى املرتفع ،وت�ساوي (،)٪84.7
مما يدل على �أن درجة التزام كتاب الطالب لل�صف الثاين االبتدائي (من منتجات امل�شروع) باملوا�صفات
الفنية كما تظهر يف كتاب الطالب لل�صف الثاين (من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) مرتفعة .يليه كتاب
الطالب لل�صف اخلام�س االبتدائي يف املرتبة الثانية ،مبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)2.33ون�سبة حتقق
املوا�صفات الكلية لهذا ال�صف تقع يف امل�ستوى املرتفع ،وت�ساوي ()٪77.7؛ مما يدل على �أن درجة التزام
كتاب الطالب لل�صف اخلام�س االبتدائي (من منتجات امل�شروع) باملوا�صفات الفنية كما تظهر يف كتاب
الطالب اخلام�س (من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) مرتفعة .وي�أتي كتاب الطالب لل�صف الثاين املتو�سط
يف املرتبة الثالثة ،ومبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)2.3ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا ال�صف تقع يف
امل�ستوى املرتفع ،وت�ساوي ( ،)٪76.6وبذلك تكون درجة التزام كتاب الطالب لل�صف الثاين املتو�سط (من
منتجات امل�شروع) باملوا�صفات الفنية كما تظهر يف كتاب الطالب لل�صف الثامن (من منتجات ال�سل�سلة
الأ�صل) مرتفعة.
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ملخ�ص نتائج موا�صفات التناول والعر�ض لكتاب الطالب اخلا�ص بال�صفوف :الثاين االبتدائي،
اخلام�س االبتدائي ،الثاين املتو�سط:
جدول ( )16املتو�سطات والن�سب املئوية ملوا�صفات املحور الثالث (موا�صفات التناول والعر�ض)
الثاين االبتدائي
م

املوا�صفات

1

مكونات الدليل وعنا�صره منظمة
ب�شكل متمايز ومت�سق.

2
3

يظهر االت�ساق والرتكيز والتمايز يف
ت�صميم بنية الكتاب.
يظهر االت�ساق يف ت�صميم الوحدات
التعليمية.

4

يظهر االت�ساق يف ت�صميم الف�صول.

5

يظهر االت�ساق يف ت�صميم الدرو�س.

م�ستوى حتقق موا�صفات املحور الثالث
الكلية

اخلام�س االبتدائي

املتو�سط الن�سبة املتو�سط
احل�سابي املئوية احل�سابي

%93.7
2.81
مرتفعة
%84.7
2.54
مرتفعة
%68.0
2.04
متو�سطة
%69.3
2.08
متو�سطة
%92.7
2.78
مرتفعة
%82.3
2.47
مرتفعة

الن�سبة
املئوية

%88.3
2.65
مرتفعة
%79.3
2.38
مرتفعة
%66.7
2.00
متو�سطة
%83.3
2.50
مرتفعة
%94.7
2.84
مرتفعة
%84.3
2.53
مرتفعة

الثاين املتو�سط
املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

%98.3
2.95
مرتفعة
%47.7
1.42
منخف�ضة
%100
3.00
مرتفعة
%91.3
2.74
مرتفعة
%95.3
2.86
مرتفعة
%86.7
2.59
مرتفعة

يت�ضح من اجلدول (� )16أعاله �أن قيم املتو�سطات احل�سابية ملوا�صفات املحور الثالث «موا�صفات
التناول والعر�ض» الكلية لل�صفوف :الثاين االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي ،الثاين املتو�سط ،جاءت يف
امل�ستوى املرتفع ،حيث ت��راوح املتو�سط احل�سابي بني ()2.47 – 2.59؛ فقد جاء كتاب الطالب لل�صف
الثاين املتو�سط يف املرتبة الأوىل ،مبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)2.59ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية
لهذا ال�صف ت�ساوي ()٪86.7؛ مما يدل على �أن درجة التزام كتاب الطالب لل�صف الثاين املتو�سط (من
منتجات امل�شروع) مبوا�صفات التناول والعر�ض كما تظهر يف كتاب الطالب لل�صف الثامن (من منتجات
ال�سل�سلة الأ�صل) مرتفعة .يليه كتاب الطالب لل�صف اخلام�س االبتدائي يف املرتبة الثانية ،مبتو�سط
ح�سابي قيمته ( ،)2.53ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية ت�ساوي ()٪84.3؛ مما يدل على �أن درجة التزام
كتاب الطالب لل�صف اخلام�س االبتدائي (من منتجات امل�شروع) مبوا�صفات التناول والعر�ض كما تظهر
يف كتاب الطالب لل�صف اخلام�س (من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) مرتفعة .وي�أتي يف املرتبة الثالثة كتاب
الطالب ال�صف الثاين االبتدائي ،مبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)2.47ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا
ال�صف ت�ساوي ()٪82.3؛ مما يدل على �أن درج��ة التزام كتاب الطالب لل�صف الثاين االبتدائي (من
منتجات امل�شروع) مبوا�صفات التناول والعر�ض كما تظهر يف كتاب الطالب لل�صف الثاين (من منتجات
ال�سل�سلة الأ�صل) مرتفعة.
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ملخ�ص نتائج املوا�صفات الرتبوية لكتب الطالب (ال�صف الأول الثانوي)
جدول ( )17املتو�سطات والن�سب املئوية ملوا�صفات املحور الأول الرتبوية اخلا�صة بكتاب الطالب (ال�صف
الأول الثانوي)
م

املوا�صفات

1

متحور املحتوى حول اال�ستق�صاء.

2

التعلم املتمركز حول املتعلم.

3
4
5

ي�������س���ت���ه���دف امل����ح����ت����وى ت���ن���م���ي���ة م����ه����ارات
اال����س���ت���ذك���ار م���ن خ��ل�ال ا���س�ترات��ي��ج��ي��ات
منا�سبة.
رب����ط حم��ت��وى ال��ع��ل��وم مب���ه���ارة ال���ق���راءة
والكتابة واحلوار.
رب��ط حم��ت��وى العلوم بالطرق وامل��ه��ارات
الريا�ضية.

م�ستوى حتقق موا�صفات املحور الأول الكلية

الكيمياء
الفيزياء
الأحياء
املتو�سط الن�سبة املتو�سط الن�سبة املتو�سط الن�سبة
احل�سابي املئوية احل�سابي املئوية احل�سابي املئوية

%77.3
2.32
مرتفعة
%68.3
2.05
متو�سطة
%80.0
2.40

%64.0
1.93
متو�سطة
%67.7
2.03
متو�سطة
%12.0
0.36

%60.7
1.82
متو�سطة
%68.3
2.05
متو�سطة
%68.0
2.04

مرتفعة

منخف�ضة جداً

متو�سطة

%68.3
2.05
متو�سطة
%70.7
2.12
متو�سطة

%63.3
1.9
متو�سطة
%79.3
2.38
مرتفعة

%69.7
2.09
متو�سطة
%71.7
2.15
متو�سطة

%72.92

%57.3

%69.0

2.18

متو�سطة

1.72

متو�سطة

2.07

متو�سطة

يت�ضح من اجل��دول (� )17أع�لاه �أن قيم املتو�سطات احل�سابية ملوا�صفات املحور الأول الكلية
«املوا�صفات الرتبوية» يف كتب الطالب لل�صف الأول الثانوي (مواد :الأحياء ،الفيزياء ،والكيمياء) جاءت
يف امل�ستوى املتو�سط ،وج��اء كتاب الطالب (م��ادة الأح��ي��اء) يف املرتبة الأوىل ،مبتو�سط ح�سابي قيمته
( ،)2.18ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا الكتاب تقع يف امل�ستوى املتو�سط ،وت�ساوي ( ،)%72.92مما
يدل على �أن م�ستوى التزام كتاب الطالب (مادة الأحياء) لل�صف الأول الثانوي (من منتجات امل�شروع)
باملوا�صفات الرتبوية كما تظهر يف كتاب الطالب (مادة الأحياء) لل�صف العا�شر(من منتجات ال�سل�سلة
الأ�صل) متو�سطة .يليه يف املرتبة الثانية كتاب الطالب ملادة الكيمياء ،مبتو�سط ح�سابي قيمته (،)2.07
ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية ت�ساوي ( ،)%69مم��ا ي��دل على �أن درج��ة ال��ت��زام كتاب الطالب (م��ادة
الكيمياء) لل�صف الأول الثانوي (من منتجات امل�شروع) باملوا�صفات الرتبوية كما تظهر يف كتاب الطالب
(مادة الكيمياء) لل�صف العا�شر(من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) متو�سطة .وي�أتي يف املرتبة الثالثة كتاب
الطالب (مادة الفيزياء) ،مبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)1.72ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا الكتاب يف
امل�ستوى املتو�سط ،وت�ساوي ( ،)%57.3مما يدل على �أن درجة التزام كتاب الطالب (مادة الفيزياء) لل�صف
الأول الثانوي (من منتجات امل�شروع) باملوا�صفات الرتبوية كما تظهر يف كتاب الطالب (مادة الفيزياء)
لل�صف العا�شر(من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) متو�سطة.
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ملخ�ص نتائج املوا�صفات الفنية لكتب الطالب (ال�صف الأول الثانوي)
جدول ( )18املتو�سطات والن�سب املئوية ملوا�صفات املحور الثاين للموا�صفات الفنية اخلا�صة بكتب الطالب
(ل�صف الأول الثانوي)
م

املوا�صفات

1

ال�شكل اخلارجي للكتاب.

2

ات�ساق الكتاب من حيث الت�صميم والإخراج.

3

يت�سق الرتميز وعالمات الرتقيم يف الكتاب.
م�ستوى حتقق موا�صفات املحور الثاين الكلية

الكيمياء
الفيزياء
الأحياء
املتو�سط الن�سبة املتو�سط الن�سبة املتو�سط الن�سبة
احل�سابي املئوية احل�سابي املئوية احل�سابي املئوية

%44.7
1.34
منخف�ضة
%75.3
2.26
مرتفعة
%85.7
2.57
مرتفعة
%70.3
2.11
متو�سطة

%75.0
2.25
متو�سطة
%92.3
2.77
مرتفعة
%89.3
2.68
مرتفعة
%88.0
2.64
مرتفعة

%37.7
1.16
منخف�ضة
%73.7
2.21
متو�سطة
%75.0
2.25
متو�سطة
%65.0
1.95
متو�سطة

يت�ضح م��ن اجل���دول (� )18أع�ل�اه �أن قيم املتو�سطات احل�سابية ملوا�صفات امل��ح��ور ال��ث��اين الكلية
«املوا�صفات الفنية» اخلا�صة بكتب الطالب لل�صف الأول الثانوي (مواد :الأحياء ،الفيزياء ،والكيمياء)
ج��اءت متفاوتة ،حيث ت��راوح��ت بني ( ،)1.95 – 2.64وج��اء كتاب الطالب (م��ادة الفيزياء) يف املرتبة
الأوىل ،مبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)2.64ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا الكتاب يف امل�ستوى
املرتفع ،وت�ساوي ( ،)٪88.0مما يدل على �أن درجة التزام كتاب الطالب (مادة الفيزياء) لل�صف الأول
الثانوي (من منتجات امل�شروع) باملوا�صفات الفنية كما تظهر يف كتاب الطالب (مادة الفيزياء) لل�صف
العا�شر (من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) مرتفعة .يليه كتاب الطالب (مادة الأحياء) يف املرتبة الثانية،
مبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)2.11ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا الكتاب تقع يف امل�ستوى املتو�سط،
وت�ساوي ()٪70.3؛ مما يدل على �أن درجة التزام كتاب الطالب (مادة الأحياء) لل�صف الأول الثانوي
(من منتجات امل�شروع) باملوا�صفات الفنية كما تظهر يف كتاب مادة الأحياء لل�صف العا�شر (من منتجات
ال�سل�سلة الأ�صل) متو�سطة .وي�أتي كتاب الطالب (مادة الكيمياء) يف املرتبة الثالثة ،ومبتو�سط ح�سابي
قيمته ( ،)1.95ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا الكتاب تقع يف امل�ستوى املتو�سط ،وت�ساوي (،)٪65.0
وبذلك تكون درجة التزام كتاب الطالب (مادة الكيمياء) لل�صف الأول الثانوي (من منتجات امل�شروع)
باملوا�صفات الفنية كما تظهر يف كتاب الطالب (مادة الكيمياء) لل�صف العا�شر (من منتجات ال�سل�سلة
الأ�صل) متو�سطة.
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ملخ�ص نتائج موا�صفات التناول والعر�ض يف كتب الطالب لل�صف الأول الثانوي:
جدول ( )19املتو�سطات والن�سب املئوية ملوا�صفات املحور الثالث التناول والعر�ض اخلا�صة بكتب الطالب
(ال�صف الأول الثانوي)
م
1
2

املوا�صفات
يتميز ت�صميم املحتوى بالرتكيز على
الأفكار الكربى الو�ضوح.
يظهر االت�ساق والرتكيز والتمايز يف
ت�صميم بنية الكتاب.

3

يظهر االت�ساق يف ت�صميم الف�صول.

4

يظهر االت�ساق يف ت�صميم الدرو�س.

م�ستوى حتقق موا�صفات املحور الثالث الكلية

الأحياء

الفيزياء

الكيمياء

املتو�سط الن�سبة املتو�سط الن�سبة املتو�سط الن�سبة
احل�سابي املئوية احل�سابي املئوية احل�سابي املئوية
%51.3
1.54
%54.7
1.64
%61.3
1.84
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
%14.3
0.43
%42.5
1.28
%50
1.5
منخف�ضة جداً
منخف�ضة
متو�سطة
%100
3.00
%100
3.00
%99.3
2.98
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
%98.3
2.95
%86.0
2.58
%98.0
2.94
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
%65
1.95
%68.3
2.05
%62
1.85
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

يت�ضح م��ن اجل���دول (� )19أع�ل�اه �أن قيم املتو�سطات احل�سابية ملوا�صفات امل��ح��ور الثالث الكلية
«موا�صفات التناول والعر�ض» اخلا�صة بكتب الطالب لل�صف الأول الثانوي (مواد :الأحياء ،الفيزياء،
والكيمياء) جاءت متو�سطة ،حيث تراوحت بني ( ،)1.85 – 2.05وجاء كتاب الطالب (مادة الفيزياء) يف
املرتبة الأوىل ،مبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)2.05ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا الكتاب يف امل�ستوى
املتو�سط ،وت�ساوي ( ،)٪68.3مما يدل على �أن درجة التزام كتاب الطالب (مادة الفيزياء) لل�صف الأول
الثانوي (من منتجات امل�شروع) مبوا�صفات التناول والعر�ض كما تظهر يف كتاب الطالب (مادة الفيزياء)
لل�صف العا�شر (من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) متو�سطة .يليه كتاب الطالب (مادة الكيمياء) يف املرتبة
الثانية ،مبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)1.95ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا الكتاب تقع يف امل�ستوى
املتو�سط ،وت�ساوي ()٪65؛ مما يدل على �أن درجة التزام كتاب الطالب (مادة الكيمياء) لل�صف الأول
الثانوي (من منتجات امل�شروع) باملوا�صفات الفنية كما تظهر يف كتاب (مادة الكيمياء) لل�صف العا�شر
(م��ن منتجات ال�سل�سلة الأ���ص��ل) متو�سطة .وي���أت��ي كتاب الطالب (م��ادة الأح��ي��اء) يف املرتبة الثالثة،
ومبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)1.85ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا الكتاب تقع يف امل�ستوى املتو�سط،
وت�ساوي ( ،)٪62.0وبذلك تكون درجة التزام كتاب الطالب (مادة الأحياء) لل�صف الأول الثانوي (من
منتجات امل�شروع) مبوا�صفات التناول والعر�ض كما تظهر يف كتاب الطالب (مادة الأحياء) لل�صف العا�شر
(من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) متو�سطة.
ويو�ضح اجلدول ( )20قيم املتو�سطات احل�سابية لتحقق املوا�صفات للمحاور الثالثة على النحو
التايل:
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جدول ()20

ملخ�ص ملتو�سط م�ستوى حتقق املوا�صفات الرتبوية والفنية والتناول والعر�ض لكتب الطالب للعلوم
ال�صفوف الثاين واخلام�س االبتدائي والثاين املتو�سط والأول الثانوي (�أحياء ،فيزياء ،كيمياء)
املوا�صفات

ال�صف الثاين
االبتدائي
م

٪

62.3 1.86
الرتبوية
متو�سطة
84.7 2.54
الفنية
مرتفعة
82.3 2.47
التناول والعر�ض
مرتفعة
72.0 2.16
الكلي
متو�سطة

ال�صف اخلام�س
االبتدائي
م

٪

56.5 1.77
متو�سطة
77.7 2.33
مرتفعة
84.3 2.53
مرتفعة
69.0 2.07
متو�سطة

ال�صف الثاين
املتو�سط
م

٪

70.2 2.11
متو�سطة
76.6 2.3
مرتفعة
86.7 2.59
مرتفعة
76.7 2.3
مرتفعة

الأول الثانوي
�أحياء
م

٪

72.9 2.18
متو�سطة
70.3 2.11
متو�سطة
62.0 1.85
متو�سطة
68.3 2.05
متو�سطة

الأول الثانوي
فيزياء
م

٪

57.3 1.72
متو�سطة
88.0 2.64
مرتفعة
68.3 2.05
متو�سطة
68.7 2.13
متو�سطة

الأول الثانوي
كيمياء
م

٪

69.0 2.07
متو�سطة
65.0 1.95
متو�سطة
65.0 1.95
متو�سطة
67.7 2.03
متو�سطة

يت�ضح من اجل��دول (� )20أن قيمة املتو�سطات احل�سابية مل�ستوى حتقق جميع املحاور وقعت بني
( ،)2.3-2.03وكانت قيمة املتو�سط احل�سابي مل�ستوى حتقق حماور التقييم معا ( )2.14وهي مب�ستوى
حتقق متو�سط حيث تقع قيمة ه��ذا املتو�سط يف امل��دى ما بني (�-1.5أق����ل من  ،)2.25وبن�سبة مئوية
(.)%70.9
وعلى م�ستوى املحاور يالحظ �أن املحور الثاين (املوا�صفات الفنية) قد حتقق بدرجة مرتفعة
ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( )2.31وجاء يف املرتبة الأوىل ،ثم املحور الثالث (التناول والعر�ض) فقد ح�صل
على متو�سط ح�سابي ( )2.21بدرجة حتقق متو�سطة ،و�أخرياً جاء املحور الأول (املوا�صفات الرتبوية)
مبتو�سط ح�سابي بلغت قيمته ( )2.01مب�ستوى حتقق متو�سط ليحتل املرتبة الثالثة بني حماور �أداة
التقييم.
ويظهر من اجلدول (� )20أن قيمة املتو�سط احل�سابي للموا�صفات الرتبوية لكتاب الطالب لل�صف
الثاين االبتدائي قد بلغت ( ،)1.86وبذلك تكون درجة حتقق املوا�صفات متو�سطة وبن�سبة (.)%62.3
بينما قيمة املتو�سط احل�سابي للموا�صفات لل�صف اخلام�س االبتدائي ( ,)1.77وبذلك تكون درجة حتقق
املوا�صفات متو�سطة �أي�ضاً ,ون�سبة التحقق ت�ساوي (� .)%56.5أما قيمة املتو�سط احل�سابي للموا�صفات
لل�صف الثاين املتو�سط ( ,)2.11وبذلك تكون درج��ة حتقق املوا�صفات متو�سطة ,ون�سبة حتقق هذه
املوا�صفة بلغت ( .)%70.2وقد بلغت قيمة املتو�سط احل�سابي للموا�صفات الرتبوية لكتاب الطالب لل�صف
الأول الثانوي �أحياء ( ,)2.18وبذلك تكون درجة حتقق املوا�صفات متو�سطة ,وبن�سبة ( .)%72.92بينما
قيمة املتو�سط احل�سابي للموا�صفات لل�صف الأول الثانوي فيزياء ( ,)1.72وبذلك تكون درجة حتقق
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املوا�صفات متو�سطة �أي�ضاً ,ون�سبة التحقق ت�ساوي ( ،)%57.3و�أخ�يرا كانت قيمة املتو�سط احل�سابي
للموا�صفات لل�صف الأول الثانوي كيمياء ( ,)2.07وبذلك تكون درجة حتقق املوا�صفات متو�سطة �أي�ضاً,
ون�سبة التحقق ت�ساوي (.)%69.0
ويظهر �أي�ضا من اجل��دول (� )20أن قيمة املتو�سط احل�سابي للموا�صفات الفنية لكتاب الطالب
لل�صف الثاين االبتدائي ( ,)2.54وبذلك تكون درجة حتقق املوا�صفات مرتفعة ,وبن�سبة ( .)%84.7بينما
قيمة املتو�سط احل�سابي للموا�صفات الفنية لل�صف اخلام�س االبتدائي ( ,)2.33وبذلك تكون درجة حتقق
املوا�صفات مرتفعة �أي�ضاً ,ون�سبة التحقق ت�ساوي ( .)%77.7وكذلك قيمة املتو�سط احل�سابي للموا�صفات
الفنية لل�صف الثاين املتو�سط ( ,)2.3وبذلك تكون درجة حتقق املوا�صفات مرتفعة �أي�ضاً ,ون�سبة حتقق
هذه املوا�صفة ت�ساوي ( .)%76.6وبلغت قيمة املتو�سط احل�سابي للموا�صفات الفنية لكتاب الطالب لل�صف
الأول الثانوي �أحياء ( ,)2.11وبذلك تكون درجة حتقق املوا�صفات متو�سطة ,وبن�سبة ( .)%70.3وقيمة
املتو�سط احل�سابي للموا�صفات الفنية لل�صف الأول الثانوي فيزياء ( ،)2.64وبذلك تكون درجة حتقق
املوا�صفات مرتفعة ,ون�سبة التحقق ت�ساوي ( .)%88.0بينما قيمة املتو�سط احل�سابي للموا�صفات الفنية
لل�صف الأول الثانوي كيمياء ( ,)1.95وبذلك تكون درج��ة حتقق املوا�صفات متو�سطة �أي�ضاً ,ون�سبة
التحقق ت�ساوي (.)%65.0
كما يظهر من اجلدول (� )20أن قيمة املتو�سط احل�سابي ملوا�صفات التناول والعر�ض لكتاب الطالب
لل�صف الثاين االبتدائي كانت ( ,)2.47وبذلك تكون درج��ة حتقق املوا�صفات مرتفعة ,وبن�سبة حتقق
ت�ساوي ( .)%82.3وكذلك قيمة املتو�سط احل�سابي ملوا�صفات ال�صف اخلام�س االبتدائي ( ,)2.53وبذلك
تكون درج��ة حتقق املوا�صفات مرتفعة �أي�ضاً ,ون�سبة التحقق ت�ساوي ( .)%84.3وبلغت قيمة املتو�سط
احل�سابي ملوا�صفات التناول والعر�ض لل�صف الثاين املتو�سط ( ,)2.59وبذلك تكون درجة حتقق املوا�صفات
مرتفعة ,ون�سبة حتقق هذه املوا�صفة ت�ساوي ( .)%86.7وبلغت قيمة املتو�سط احل�سابي ملوا�صفات التناول
والعر�ض لكتاب الطالب لل�صف الأول الثانوي �أحياء ( ,)1.85وبذلك تكون درج��ة حتقق املوا�صفات
متو�سطة ,وبن�سبة ( .)%62.0وبلغت قيمة املتو�سط احل�سابي ملوا�صفات التناول والعر�ض لل�صف الأول
الثانوي فيزياء ( ,)2.05وبذلك تكون درجة حتقق املوا�صفات متو�سطة �أي�ضاً ,ون�سبة التحقق ت�ساوي
( .)%68.3وكذلك قيمة املتو�سط احل�سابي ملوا�صفات التناول والعر�ض لل�صف الأول الثانوي كيمياء
بلغت ( ,)1.95وبذلك تكون درجة حتقق املوا�صفات متو�سطة �أي�ضاً ,ون�سبة التحقق ت�ساوي (.)%65
وتو�ضح النتائج يف اجلدول (� )20أن حتقق ات�ساق املوا�صفات الفنية جاء �أعلى من حتقق االت�ساق يف
املوا�صفات الرتبوية وموا�صفات التناول والعر�ض ،حيث جاء م�ستوى االت�ساق يف جميع ال�صفوف بدرجة
مرتفعة ماعدا الأحياء والكيمياء اللذان حتققا بدرجة متو�سطة ،وفق الرتتيب التنازيل الآتي:
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•كتاب الطالب لل�صف الأول الثانوي (فيزياء).
•كتاب الطالب لل�صف الثاين االبتدائي.
•كتاب الطالب لل�صف اخلام�س االبتدائي.
•كتاب الطالب لل�صف الثاين املتو�سط.
•كتاب الطالب لل�صف الأول الثانوي (�أحياء).
•كتاب الطالب لل�صف الأول الثانوي (كيمياء).
كما يت�ضح من اجل��دول (� )20أن االت�ساق يف موا�صفات التناول والعر�ض �أعلى من االت�ساق يف
املوا�صفات الرتبوية ،و�أقل من االت�ساق يف املوا�صفات الفنية ،حيث جاء م�ستوى االت�ساق يف موا�صفات
التناول والعر�ض يف كتب ال�صفوف الثاين واخلام�س االبتدائي وال�صف الثاين املتو�سط بدرجة مرتفعة،
بينما جاء م�ستوى االت�ساق يف موا�صفات التناول والعر�ض يف كتب العلوم (الفيزياء والكيمياء والأحياء)
لل�صف الأول الثانوي بدرجة متو�سطة ،وفق الرتتيب التنازيل الآتي:
•كتاب الطالب لل�صف الثاين املتو�سط.
•كتاب الطالب لل�صف اخلام�س االبتدائي.
•كتاب الطالب لل�صف الثاين االبتدائي.
•كتاب الطالب لل�صف الأول الثانوي (فيزياء).
•كتاب الطالب لل�صف الأول الثانوي (كيمياء).
•كتاب الطالب لل�صف الأول الثانوي (�أحياء).
كما �أظهرت نتائج التحليل (جدول � )20أن حتقق االت�ساق يف املوا�صفات الرتبوية لكتاب الطالب
للعلوم قد جاء بدرجة متو�سطة جلميع ال�صفوف ،ماعدا ال�صف الثاين املتو�سط الذي حتقق بدرجة
مرتفعة ،وفق الرتتيب التنازيل الآتي:
•كتاب الطالب لل�صف الأول الثانوي (�أحياء).
•كتاب الطالب لل�صف الثاين املتو�سط.
•كتاب الطالب لل�صف الأول الثانوي (كيمياء).
•كتاب الطالب لل�صف الثاين االبتدائي.
•كتاب الطالب لل�صف اخلام�س االبتدائي.
•كتاب الطالب لل�صف الأول الثانوي (فيزياء).
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ملخ�ص نتائج حتليل �أدلة املعلم للموا�صفات الرتبوية والفنية وموا�صفات التناول والعر�ض
�سيتم تلخي�ص نتائج حتليل �أدلة املعلم يف جميع املوا�صفات الرتبوية والفنية وموا�صفات التناول
والعر�ض لل�صفوف قيد الدرا�سة :الثاين االبتدائي واخلام�س االبتدائي والثاين املتو�سط والأول الثانوي
(�أحياء ،فيزياء ،كيمياء).
ملخ�ص نتائج املوا�صفات الرتبوية لأدلة املعلم ،ال�صفوف :الثاين االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي،
الثاين املتو�سط)
جدول ( )21املتو�سطات والن�سب املئوية ملوا�صفات املحور الأول «املوا�صفات الرتبوية»
الثاين االبتدائي
م

املوا�صفات

1

متحور املحتوى حول اال�ستق�صاء.

2

التعلم املتمركز حول املتعلم.

3

ينمي دليل املعلم مهارات اال�ستذكار �أو
الدرا�سة.

4

يطور دليل املعلم مهارات القراءة
والكتابة والتحدث.

5

ربط حمتوى العلوم بالطرق واملهارات
الريا�ضية.

6

يقدم الدليل �أ�ساليب تقومي متعددة.

7

يدعم التطوير املهني للمعلم.

8

يوظف التقنية لدعم تعلم وتعليم
العلوم.

م�ستوى حتقق موا�صفات املحور الأول الكلية

اخلام�س االبتدائي

الثاين املتو�سط

املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

2.75

%91.7

3.00

%100

3.00

%100

مرتفعة
%71.3
2.14
متو�سطة

2.4

%85.3

2.75

2.56

%80

مرتفعة
%80.7
2.42
مرتفعة

مرتفعة

%90.0

%91.7

مرتفعة

مرتفعة
%75.0
2.25
متو�سطة
%75.0
2.25
متو�سطة
%83.3
2.50
مرتفعة
%66.7
2.00
متو�سطة
%8.3
0.25
منخف�ضة جدا

%75
2.25
متو�سطة
%50.0
1.50
متو�سطة
%89.0
2.70
مرتفعة
%66.7
2
متو�سطة
%0.0
0.00
غري متحقق

%47.3
1.42
منخف�ضة
%57.0
1.71
متو�سطة
%0.0
0.00
غري متحقق

%69.0

%66.2

%65.7

2.07

متو�سطة

مرتفعة

2.75

1.98

متو�سطة

مرتفعة
%68.3
2.05
متو�سطة
-

1.97

متو�سطة

يت�ضح م��ن اجل���دول (� )21أع�ل�اه �أن قيم املتو�سطات احل�سابية ملوا�صفات امل��ح��ور الأول الكلية
«املوا�صفات الرتبوية» لأدلة املعلم لل�صفوف :الثاين االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي ،والثاين املتو�سط،
جاءت يف امل�ستوى املتو�سط ،وجاء دليل املعلم لل�صف الثاين االبتدائي يف املرتبة الأوىل ،مبتو�سط ح�سابي
قيمته ( ،)2.07ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا الكتاب تقع يف امل�ستوى املتو�سط ،وت�ساوي (،)%69
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مما يدل على �أن م�ستوى التزام دليل املعلم لل�صف الثاين االبتدائي (من منتجات امل�شروع) باملوا�صفات
الرتبوية كما تظهر يف دليل املعلم لل�صف الثاين (من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) متو�سطة .يليه يف
املرتبة الثانية دليل املعلم لل�صف اخلام�س االبتدائي مبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)1.98ون�سبة حتقق
املوا�صفات الكلية له ت�ساوي ( ،)%66.2مما يدل على �أن درجة التزام دليل املعلم لل�صف اخلام�س (من
منتجات امل�شروع) باملوا�صفات الرتبوية كما تظهر يف دليل املعلم لل�صف اخلام�س (من منتجات ال�سل�سلة
الأ�صل) متو�سطة .وي�أتي يف املرتبة الثالثة دليل املعلم لل�صف الثاين املتو�سط ،مبتو�سط ح�سابي قيمته
( ،)1.97ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا الكتاب يف امل�ستوى املتو�سط ،وت�ساوي ( ،)%65.7مما يدل
على �أن درجة التزام دليل املعلم لل�صف الثاين املتو�سط (من منتجات امل�شروع) باملوا�صفات الرتبوية كما
تظهر يف دليل املعلم لل�صف الثامن (من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) متو�سطة.
ملخ�ص نتائج املوا�صفات الفنية لأدلة املعلم ،ال�صفوف :الثاين االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي ،الثاين
املتو�سط)
جدول ( )22املتو�سطات والن�سب املئوية ملوا�صفات املحور الثاين “املوا�صفات الفنية”

م

املوا�صفات

.1

ال�شكل اخلارجي للدليل.

.2
.3

ات�ساق الكتاب من حيث الت�صميم
والإخراج.
يت�سق الرتميز وعالمات الرتقيم
يف دليل املعلم.

م�ستوى حتقق موا�صفات املحور الثاين
الكلية

الثاين االبتدائي

اخلام�س االبتدائي

الثاين املتو�سط

املتو�سط الن�سبة
احل�سابي املئوية
%78.3
2.3
مرتفعة
%85.0
2.55
مرتفعة
%50.0
1.50
متو�سطة
%70.5
2.11
متو�سطة

املتو�سط املتو�سط
احل�سابي احل�سابي
%56.25
1.68
متو�سطة
%89.6
2.69
مرتفعة
71.0
2.13
متو�سطة
%72.2
2.16
متو�سطة

الن�سبة املتو�سط
املئوية احل�سابي
%83.3
2.50
مرتفعة
%84.0
2.52
مرتفعة
%83.3
2.50
مرتفعة
%83.6
2.51
مرتفعة

يت�ضح م��ن اجل���دول (� )22أع�ل�اه �أن قيم املتو�سطات احل�سابية ملوا�صفات امل��ح��ور ال��ث��اين الكلية
«املوا�صفات الفنية» لأدل��ة املعلم اخلا�صة بال�صفوف :الثاين االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي ،والثاين
املتو�سط ،جاءت متفاوتة ،حيث جاء دليل املعلم لل�صف الثاين املتو�سط يف املرتبة الأوىل ،مبتو�سط ح�سابي
قيمته ( ،)2.51ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا الكتاب تقع يف امل�ستوى املرتفع ،وت�ساوي (،)%83.6
مما يدل على �أن م�ستوى التزام دليل املعلم لل�صف الثاين املتو�سط (من منتجات امل�شروع) باملوا�صفات
الفنية كما تظهر يف دليل املعلم لل�صف الثامن (من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) مرتفعة .يليه يف املرتبة
الثانية دليل املعلم لل�صف اخلام�س االبتدائي ،مبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)2.16ون�سبة حتقق املوا�صفات
الكلية ت�ساوي ( ،)%72.2مما يدل على �أن درجة التزام دليل املعلم لل�صف اخلام�س (من منتجات امل�شروع)
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باملوا�صفات الفنية كما تظهر يف دليل املعلم لل�صف اخلام�س (من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) متو�سطة.
وي�أتي يف املرتبة الثالثة دليل املعلم لل�صف الثاين االبتدائي ،مبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)2.11ون�سبة
حتقق املوا�صفات الكلية لهذا ال�صف يف امل�ستوى املتو�سط ،وت�ساوي ( ،)%70.5مما يدل على �أن درجة
التزام دليل املعلم لل�صف الثاين االبتدائي (من منتجات امل�شروع) باملوا�صفات الفنية كما تظهر يف دليل
املعلم لل�صف الثاين (من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) متو�سطة.
ملخ�ص نتائج موا�صفات التناول والعر�ض لأدل��ة املعلم لل�صفوف :الثاين االبتدائي ،اخلام�س
االبتدائي ،الثاين املتو�سط
جدول ( )23املتو�سطات والن�سب املئوية ملوا�صفات املحور الثالث “التناول والعر�ض”

م
1

الثاين االبتدائي

اخلام�س االبتدائي

الثاين املتو�سط

املوا�صفات
املتو�سط الن�سبة املتو�سط الن�سبة املتو�سط الن�سبة
احل�سابي املئوية احل�سابي املئوية احل�سابي املئوية
%85.7
%81.0
%75.0
2.25
2.43
مكونات الدليل وعنا�صره منظمة ب�شكل 2.57
متمايز ومت�سق.
متو�سطة
مرتفعة
مرتفعة

2

يظهر االت�ساق والرتكيز والتمايز يف
ت�صميم بنية الدليل.

3

يظهر االت�ساق يف ت�صميم الوحدات.

4

يظهر االت�ساق يف ت�صميم الف�صول.

5

يظهر االت�ساق يف ت�صميم الدرو�س.

م�ستوى حتقق موا�صفات املحور الثالث الكلية

1.8

%60

متو�سطة
1.4
منخف�ضة
%70.0
2.10
متو�سطة
%76.7
2.30
مرتفعة
%67.8
2.03
متو�سطة
%46.7

1.16

%38.89

منخف�ضة
1.31
منخف�ضة
%67.7
2.03
متو�سطة
%81.3
2.44
مرتفعة
%62.4
1.87
متو�سطة
%43.7

2.24

%74.7

متو�سطة
%100
3.00
مرتفعة
%94.3
2.83
مرتفعة
%96.0
2.88
مرتفعة
%88.7
2.66
مرتفعة

يت�ضح م��ن اجل���دول (� )23أع�ل�اه �أن قيم املتو�سطات احل�سابية ملوا�صفات امل��ح��ور الثالث الكلية
«موا�صفات التناول والعر�ض» لأدلة املعلم اخلا�صة بال�صفوف :الثاين االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي،
وال��ث��اين املتو�سط ،ج��اءت متفاوتة ،حيث ج��اء دليل املعلم لل�صف ال��ث��اين املتو�سط يف املرتبة الأوىل،
مبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)2.66ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا الكتاب تقع يف امل�ستوى املرتفع،
وت�ساوي ( ،)%88.7مما يدل على �أن م�ستوى التزام دليل املعلم لل�صف الثاين املتو�سط (من منتجات
امل�شروع) مبوا�صفات التناول والعر�ض كما تظهر يف دليل املعلم لل�صف الثامن (من منتجات ال�سل�سلة
الأ�صل) مرتفعة .يليه يف املرتبة الثانية دليل املعلم لل�صف الثاين االبتدائي مبتو�سط ح�سابي قيمته
( ،)2.03ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية له ت�ساوي ( ،)%67.8مما يدل على �أن درجة التزام دليل املعلم
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لل�صف الثاين االبتدائي (من منتجات امل�شروع) مبوا�صفات التناول والعر�ض كما تظهر يف دليل املعلم
لل�صف الثاين (من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) متو�سطة .وي�أتي يف املرتبة الثالثة دليل املعلم لل�صف
اخلام�س االبتدائي ،مبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)1.87ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا ال�صف يف
امل�ستوى املتو�سط ،وت�ساوي ( ،)%62.4مما يدل على �أن درجة التزام دليل املعلم لل�صف اخلام�س االبتدائي
(من منتجات امل�شروع) مبوا�صفات التناول والعر�ض كما تظهر يف دليل املعلم لل�صف اخلام�س (من
منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) متو�سطة.
ملخ�ص نتائج املوا�صفات الرتبوية لأدلة املعلم لل�صف الأول الثانوي

جدول ( )24املتو�سطات والن�سب املئوية ملوا�صفات املحور الأول “املوا�صفات الرتبوية”

م
1
2
3
4

الأحياء

الفيزياء

الكيمياء

املوا�صفات
املتو�سط الن�سبة املتو�سط الن�سبة املتو�سط الن�سبة
احل�سابي املئوية احل�سابي املئوية احل�سابي املئوية
%38.3
1.15
%60
1.80
%80.0
2.40
متحور املحتوى حول اال�ستق�صاء.
منخف�ضة
متو�سطة
مرتفعة
%62.3
1.87
%72.7
2.18
%81.0
2.43
التعلم املتمركز حول املتعلم.
متو�سطة
متو�سطة
مرتفعة
%41.7
1.25
%50
1.50
%25.0
دعم املعلم يف ا�ستخدام �أ�ساليب تقومي 0.75
متعددة.
منخف�ضة
منخف�ضة
منخف�ضة
%0.0
0.00
%14.3
0.11
%0.0
0.00
توظيف التقنية لدعم التعلم.
منخف�ضة جداً
غري متحققة
غري متحققة

م�ستوى حتقق موا�صفات املحور الأول الكلية

1.40

%46.5

منخف�ضة

1.77

%59

متو�سطة

1.48

%49.3

منخف�ضة

يت�ضح م��ن اجل���دول (� )24أع�ل�اه �أن قيم املتو�سطات احل�سابية ملوا�صفات امل��ح��ور الأول الكلية
«املوا�صفات الرتبوية» لأدلة املعلم لل�صف الأول الثانوي جاءت يف امل�ستوى املنخف�ض لدليل املعلم ملادة
الأحياء ،ودليل املعلم ملادة الكيمياء ،يف حني جاءت متو�سطة لدليل املعلم ملادة الفيزياء ،حيث جاء دليل
املعلم ملادة الفيزياء يف املرتبة الأوىل ،مبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)1,77ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية
لهذا الكتاب تقع يف امل�ستوى املتو�سط ،وت�ساوي ( ،)%59.0مما يدل على �أن م�ستوى التزام دليل املعلم ملادة
الفيزياء لل�صف الأول الثانوي (من منتجات امل�شروع) باملوا�صفات الرتبوية كما تظهر يف دليل املعلم ملادة
الفيزياء لل�صف العا�شر(من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) متو�سطة .يليه يف املرتبة الثانية دليل املعلم ملادة
الكيمياء ،مبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)1.48ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية ت�ساوي ( ،)%49.3مما يدل
على �أن درجة التزام دليل املعلم ملادة الكيمياء لل�صف الأول الثانوي (من منتجات امل�شروع) باملوا�صفات
الرتبوية كما تظهر يف دليل املعلم ملادة الكيمياء لل�صف العا�شر(من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) منخف�ضة.
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وي�أتي يف املرتبة الثالثة دليل املعلم ملادة الأحياء ،مبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)1.40ون�سبة حتقق املوا�صفات
الكلية لهذا الكتاب يف امل�ستوى املنخف�ض ،وت�ساوي ( ،)%46.5مما يدل على �أن درجة التزام دليل املعلم ملادة
الأحياء لل�صف الأول الثانوي (من منتجات امل�شروع) باملوا�صفات الرتبوية كما تظهر يف دليل املعلم ملادة
الأحياء لل�صف العا�شر (من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) منخف�ضة.
ملخ�ص نتائج املوا�صفات الفنية لأدلة املعلم لل�صف الأول الثانوي

جدول ( )25املتو�سطات والن�سب املئوية ملوا�صفات املحور الثاين “املوا�صفات الفنية” لدليل املعلم لل�صف
الأول الثانوي
م

املوا�صفات

1

ال�شكل اخلارجي للكتاب.

2
3

ات�ساق الكتاب من حيث الت�صميم
والإخراج.
يت�سق الرتميز وعالمات الرتقيم يف
الكتاب.

م�ستوى حتقق موا�صفات املحور الثاين الكلية

الأحياء

الفيزياء

الكيمياء

املتو�سط الن�سبة
احل�سابي املئوية
%91.7
2.75
مرتفعة
%62
1.86
متو�سطة
%73.3
2.21
متو�سطة
%75.6
2.27
مرتفعة

املتو�سط الن�سبة
احل�سابي املئوية
%85
2.55
مرتفعة
%63.7
1.98
متو�سطة
%65
1.95
متو�سطة
%66
1.98
متو�سطة

املتو�سط الن�سبة
احل�سابي املئوية
%41.7
1.25
منخف�ضة
%49.7
1.49
منخف�ضة
%65.0
1.95
متو�سطة
%50.0
1.50
متو�سطة

يت�ضح م��ن اجل���دول (� )25أع�ل�اه �أن قيم املتو�سطات احل�سابية ملوا�صفات امل��ح��ور ال��ث��اين الكلية
«املوا�صفات الفنية» لأدلة املعلم لل�صف الأول الثانوي (�أحياء ،فيزياء ،كيمياء) جاءت يف امل�ستوى املتو�سط
ما عدا الأحياء جاءت يف امل�ستوى املرتفع ،حيث جاء دليل املعلم ملادة الأحياء يف املرتبة الأوىل ،مبتو�سط
ح�سابي قيمته ( ،)2.27ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا الكتاب تقع يف املرتفع وت�ساوي (،)%75.6
مما يدل على �أن م�ستوى التزام دليل املعلم ملادة الأحياء لل�صف الأول الثانوي (من منتجات امل�شروع)
باملوا�صفات الفنية كما تظهر يف دليل املعلم ملادة الأحياء لل�صف العا�شر (من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل)
مرتفعة ،يليه يف املرتبة الثانية دليل املعلم ملادة الفيزياء مبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)1.98ون�سبة حتقق
املوا�صفات الكلية ت�ساوي ( ،)%66مما يدل على �أن درجة التزام دليل املعلم ملادة الفيزياء لل�صف الأول
الثانوي (من منتجات امل�شروع) باملوا�صفات الفنية كما تظهر يف دليل املعلم ملادة الفيزياء لل�صف العا�شر
(من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) متو�سطة ،وي�أتي يف املرتبة الثالثة دليل املعلم ملادة الكيمياء ،مبتو�سط
ح�سابي قيمته ( ،)1.50ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا الكتاب يف امل�ستوى املتو�سط ،وت�ساوي (،)%50
مما يدل على �أن درجة التزام دليل املعلم ملادة الكيمياء لل�صف الأول الثانوي (من منتجات امل�شروع)
باملوا�صفات الفنية كما تظهر يف دليل املعلم ملادة الكيمياء لل�صف العا�شر (من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل)
متو�سطة.
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ملخ�ص نتائج موا�صفات التناول والعر�ض لأدلة املعلم لل�صف الأول الثانوي

جدول ( )26املتو�سطات والن�سب املئوية ملوا�صفات املحور الثالث “موا�صفات التناول والعر�ض” لأدلة املعلم
لل�صف االول الثانوي
الأحياء

الفيزياء

الكيمياء

املوا�صفات
م
املتو�سط الن�سبة املتو�سط الن�سبة املتو�سط الن�سبة
احل�سابي املئوية احل�سابي املئوية احل�سابي املئوية
%62.7
1.88
%50
1.50
%50.0
1.50
مكونات الدليل وعنا�صره منظمة
1
ب�شكل متمايز ومت�سق
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
%61.0
1.83
%40
1.20
%65.0
1.95
يظهر االت�ساق والرتكيز والتمايز يف
2
ت�صميم بنية الدليل
متو�سطة
منخف�ضة
متو�سطة
__
__
__
__
0.0
0.0
يظهر االت�ساق يف ت�صميم الوحدات
3
___
___
غري متحقق
%87.3
2.62
%83.3
2.50
%79.7
2.39
يظهر االت�ساق يف ت�صميم الف�صول
4
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
%94.3
2.83
%95
2.85
%90
2.7
يظهر االت�ساق يف ت�صميم الدرو�س
5
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
%74.7
2.24
%66
1.98
% 57
1.71
م�ستوى حتقق املوا�صفات للمحور الثالث الكلي
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

يت�ضح م��ن اجل���دول (� )26أع�ل�اه �أن قيم املتو�سطات احل�سابية ملوا�صفات امل��ح��ور الثالث الكلية
“موا�صفات التناول والعر�ض” لأدل��ة املعلم لل�صف الأول الثانوي (�أحياء ،فيزياء ،كيمياء) ج��اءت يف
امل�ستوى املتو�سط .وجاء دليل املعلم ملادة الكيمياء يف املرتبة الأوىل ،مبتو�سط ح�سابي قيمته (،)2.24
ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا الكتاب تقع يف امل�ستوى املتو�سط ،وت�ساوي ( ،)%74.7مما يدل على �أن
م�ستوى التزام دليل املعلم ملادة الكيمياء لل�صف الأول الثانوي (من منتجات امل�شروع) مبوا�صفات التناول
والعر�ض كما تظهر يف دليل املعلم ملادة الكيمياء لل�صف العا�شر (من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) متو�سطة.
يليه يف املرتبة الثانية دليل املعلم ملادة الفيزياء مبتو�سط ح�سابي قيمته ( ،)1.98ون�سبة حتقق املوا�صفات
الكلية ت�ساوي ( ،)%66مما يدل على �أن درجة التزام دليل املعلم ملادة الفيزياء لل�صف الأول الثانوي (من
منتجات امل�شروع) مبوا�صفات التناول والعر�ض كما تظهر يف دليل املعلم ملادة الفيزياء لل�صف العا�شر(من
منتجات ال�سل�سلة الأ�صل) متو�سطة .وي�أتي يف املرتبة الثالثة دليل املعلم ملادة الأحياء ،مبتو�سط ح�سابي
قيمته ( ،)1.71ون�سبة حتقق املوا�صفات الكلية لهذا الكتاب يف امل�ستوى املنخف�ض ،وت�ساوي ( ،)%57مما
يدل على �أن درجة التزام دليل املعلم ملادة الأحياء لل�صف الأول الثانوي (من منتجات امل�شروع) مبوا�صفات
التناول والعر�ض كما تظهر يف دليل املعلم ملادة الأحياء لل�صف العا�شر(من منتجات ال�سل�سلة الأ�صل)
متو�سطة.
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ملخ�ص نتائج حتليل �أدلة املعلم للموا�صفات الرتبوية والفنية وموا�صفات التناول والعر�ض
�سيتم تلخي�ص نتائج حتليل �أدلة املعلم يف جميع املوا�صفات الرتبوية والفنية وموا�صفات التناول
والعر�ض لل�صفوف قيد الدرا�سة :الثاين االبتدائي واخلام�س االبتدائي والثاين املتو�سط والأول الثانوي
(�أحياء ،فيزياء ،كيمياء) .ويو�ضح اجلدول ( )27قيم املتو�سطات احل�سابية لتحقق املوا�صفات للمحاور
الثالثة على النحو التايل:
جدول ()27

ملخ�ص ملتو�سط وم�ستوى حتقق املوا�صفات الرتبوية والفنية وموا�صفات التناول والعر�ض لأدلة
املعلمني لل�صفوف الثاين االبتدائي واخلام�س االبتدائي والثاين املتو�سط والأول الثانوي (�أحياء،
فيزياء ،كيمياء)
املوا�صفات
الرتبوية

ال�صف الثاين ال�صف اخلام�س ال�صف الثاين
املتو�سط
االبتدائي
االبتدائي
م
٪
م
٪
م
٪
م
1.98
1.40 65.7 1.97 66.2
69.0 2.07
متوسطة

الفنية

2.11

70.5

متوسطة
2.03
التناول والعرض

67.8

متوسطة
مستوى التحقق
الكلي

2.07

69.1

متو�سطة

متوسطة
2.16

72.2

متوسطة
2.51

متوسطة
1.87

62.4

2.0

متو�سطة

٪

م

٪

م

٪

46.5

1.77

59

1.48

49.3

منخفضة
2.27

مرتفعة
2.66

متوسطة
66.7

83.6

الأحياء

الفيزياء

الكيمياء

مرتفعة

88.7

مرتفعة
2.36

1.71

1.80

57

%60.0
متو�سطة

1.98

66

متوسطة

متوسطة
78.7

مرتفعة

75.6

متوسطة

1.98

66

متوسطة
63.7

1.91
متو�سطة

منخفضة
1.50

50.0

متوسطة
2.24

74.7

متوسطة
58.0

1.74
متو�سطة

يت�ضح من اجلدول (� )27أن قيمة املتو�سط احل�سابي مل�ستوى حتقق املحاور جميعاً وقعت بني (1.76
 ،)2.36وكانت قيمة املتو�سط احل�سابي مل�ستوى حتقق حماور التقييم معا ( ،)1.97وهي مب�ستوى حتققمتو�سط ،حيث تقع قيمة هذا املتو�سط يف املدى ما بني (�-1.5أقل من  ،)2.25وبن�سبة مئوية (.)%65.5
وعلى م�ستوى امل��ح��اور :يالحظ �أن املحور الثاين قد حتقق بدرجة مرتفعة ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ
( )2.25وجاء يف املرتبة الأوىل ،ثم املحور الثالث ،فقد ح�صل على متو�سط ح�سابي ( ،)2.11بدرجة حتقق
متو�سطة ،و�أخرياً جاء املحور الأول ،مبتو�سط ح�سابي بلغت قيمته ( ،)1.82ومب�ستوى حتقق متو�سط،
ليحتل املرتبة الثالثة بني حماور �أداة التقييم.
ويظهر من اجل��دول (� )27أي�ضا �أن قيمة املتو�سط احل�سابي للموا�صفات الرتبوية لدليل املعلم
لل�صف الثاين االبتدائي ( ,)2.07وبذلك تكون درج��ة حتقق املوا�صفات متو�سطة ,وبن�سبة (.)%69.0
بينما بلغت قيمة املتو�سط احل�سابي للموا�صفات الرتبوية اخلا�صة بال�صف اخلام�س االبتدائي (,)1.99
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وبذلك تكون درجة حتقق املوا�صفات متو�سطة �أي�ضاً ,ون�سبة التحقق ت�ساوي ( .)%66.2.0وكذلك قيمة
املتو�سط احل�سابي للموا�صفات الرتبوية اخلا�صة بال�صف الثاين املتو�سط ( ,)1.97وبذلك تكون درجة
حتقق املوا�صفات متو�سطة �أي�ضاً ,ون�سبة حتققها ت�ساوي ( .)%65.7وبلغت قيمة املتو�سط احل�سابي
للموا�صفات الرتبوية لدليل املعلم لل�صف الأول الثانوي� ،أحياء ( ,)1.40وبذلك تكون درج��ة حتقق
املوا�صفات منخف�ضة ,وبن�سبة ( .)%46.50بينما قيمة املتو�سط احل�سابي للموا�صفات الرتبوية لل�صف
الأول الثانوي ،فيزياء ( ,)1.77وبذلك تكون درجة حتقق املوا�صفات متو�سطة �أي�ضاً ,ون�سبة التحقق
ت�ساوي ( .)%59وقيمة املتو�سط احل�سابي للموا�صفات لل�صف الأول الثانوي ،كيمياء ( ,)1.48وبذلك
تكون درجة حتقق املوا�صفات منخف�ضة �أي�ضاً ,ون�سبة التحقق ت�ساوي (.)%49.3
ويظهر من اجلدول ( )27كذلك �أن قيمة املتو�سط احل�سابي للموا�صفات الفنية لدليل املعلم لل�صف
الثاين االبتدائي ( , )2.60وبذلك تكون درجة حتقق املوا�صفات مرتفعة ,وبن�سبة ( .)%86.7بينما قيمة
املتو�سط احل�سابي للموا�صفات الفنية اخلا�صة بال�صف اخلام�س االبتدائي ( ,)2.16وبذلك تكون درجة
حتقق املوا�صفات متو�سطة �أي�ضاً ,ون�سبة التحقق ت�ساوي ( .)%72.2وكذلك قيمة املتو�سط احل�سابي
للموا�صفات الفنية لل�صف الثاين املتو�سط ( ,)2.51وبذلك تكون درجة حتقق املوا�صفات مرتفعة �أي�ضاً,
ون�سبة حتققها ت�ساوي ( .)%83.6وبلغت قيمة املتو�سط احل�سابي للموا�صفات الفنية لدليل املعلم لل�صف
الأول الثانوي� ،أحياء ( ,)2.24وبذلك تكون درجة حتقق املوا�صفات متو�سطة ,وبن�سبة ( .)%74.7وقيمة
املتو�سط احل�سابي للموا�صفات الفنية اخلا�صة بال�صف الأول الثانوي ،فيزياء ( ,)1.98وبذلك تكون
درجة حتقق املوا�صفات متو�سطة �أي�ضاً ,ون�سبة التحقق ت�ساوي ( .)%66وكذلك قيمة املتو�سط احل�سابي
للموا�صفات الفنية اخلا�صة بال�صف الأول الثانوي ،كيمياء ( ,)1.56وبذلك تكون درجة حتقق املوا�صفات
متو�سطة �أي�ضاً ,ون�سبة التحقق ت�ساوي (.)%50.2
ويظهر من اجل��دول ( )27كذلك �أن قيمة املتو�سط احل�سابي ملوا�صفات التناول والعر�ض لدليل
املعلم لل�صف الثاين االبتدائي ( ,)1.81وبذلك تكون درجة حتقق املوا�صفات متو�سطة ,وبن�سبة (.)%60.3
وكذلك قيمة املتو�سط احل�سابي ملوا�صفات التناول والعر�ض لل�صف اخلام�س االبتدائي ( ,)1.87وبذلك
تكون درجة حتقق املوا�صفات متو�سطة �أي�ضاً ,ون�سبة التحقق ت�ساوي ( .)%62.4بينما قيمة املتو�سط
احل�سابي ملوا�صفات التناول والعر�ض لل�صف الثاين املتو�سط ( ,)2.66وبذلك تكون درجة حتقق املوا�صفات
مرتفعة ,ون�سبة حتقق هذه املوا�صفة ت�ساوي ( .)%88.7وبلغت قيمة املتو�سط احل�سابي ملوا�صفات التناول
والعر�ض لدليل املعلم لل�صف الأول ال��ث��ان��وي� ،أح��ي��اء ( ,)1.71وب��ذل��ك تكون درج��ة حتقق املوا�صفات
متو�سطة ,وبن�سبة ( .)%57وقيمة املتو�سط احل�سابي ملوا�صفات التناول والعر�ض لل�صف الأول الثانوي،
فيزياء ( ,)1.98وبذلك تكون درجة حتقق املوا�صفات متو�سطة �أي�ضاً ,ون�سبة التحقق ت�ساوي (.)%66
وكذلك قيمة املتو�سط احل�سابي ملوا�صفات التناول والعر�ض لل�صف الأول الثانوي ،كيمياء (,)2.24
وبذلك تكون درجة حتقق املوا�صفات متو�سطة �أي�ضاً ,ون�سبة التحقق ت�ساوي (.)%74.7
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ويت�ضح من اجلدول (� )27أن االت�ساق يف املوا�صفات الفنية لأدلة املعلم قد جاء �أعلى من االت�ساق
يف املوا�صفات الرتبوية وموا�صفات التناول والعر�ض ،حيث جاء م�ستوى االت�ساق يف جميع �أدلة املعلمني
لل�صفوف قيد الدرا�سة بدرجة مرتفعة وفق الرتتيب التنازيل الآتي:
•دليل املعلم لل�صف الثاين االبتدائي.
•دليل املعلم لل�صف الثاين املتو�سط.
•دليل املعلم لل�صف الأول الثانوي (�أحياء).
•دليل املعلم لل�صف اخلام�س االبتدائي.
•دليل املعلم لل�صف الأول الثانوي (فيزياء).
•دليل املعلم لل�صف الأول الثانوي (كيمياء).
كما تو�ضح النتائج يف اجلدول (� )27أن م�ستوى االت�ساق يف موا�صفات التناول والعر�ض قد حتقق
بدرجة �أعلى من درجة حتققه يف املوا�صفات الرتبوية ،و�أقل من درجة حتققه يف املوا�صفات الفنية ،حيث
جاء م�ستوى التحقق وفق الرتتيب التنازيل الآتي:
•دليل املعلم لل�صف الثاين املتو�سط.
•دليل املعلم لل�صف الأول الثانوي (كيمياء).
•دليل املعلم لل�صف الأول الثانوي (فيزياء)
•دليل املعلم لل�صف اخلام�س االبتدائي.
•دليل املعلم لل�صف الثاين االبتدائي.
•دليل املعلم لل�صف الأول الثانوي (�أحياء).
وقد جاء م�ستوى االت�ساق يف املوا�صفات الرتبوية �أقل من م�ستوى االت�ساق يف املوا�صفات الفنية
وموا�صفات التناول والعر�ض لأدلة املعلمني ،كتب العلوم (جدول  ،)27حيث جاء بدرجة متو�سطة جلميع
كتب ال�صفوف قيد الدرا�سة وفق الرتتيب التنازيل الآتي:
•دليل املعلم لل�صف الثاين االبتدائي.
•دليل املعلم لل�صف اخلام�س االبتدائي.
•دليل املعلم لل�صف الثاين املتو�سط.
•دليل املعلم لل�صف الأول الثانوي (فيزياء).
•دليل املعلم لل�صف الأول الثانوي (كيمياء).
•دليل املعلم لل�صف الأول الثانوي (�أحياء).
وكما �أن م�ستوى التحقق الكلي الت�ساق املوا�صفات الرتبوية والفنية وموا�صفات التناول والعر�ض
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يف كتب الطالب جاء �أعلى من م�ستوى التحقق الكلي الت�ساق املوا�صفات الرتبوية والفنية وموا�صفات
التناول والعر�ض يف �أدلة املعلم .حيث جاء م�ستوى التحقق الكلي وفق الرتتيب التنازيل الآتي:
•كتب ال�صف الثاين املتو�سط.
•كتب ال�صف الثاين االبتدائي.
•كتب ال�صف اخلام�س االبتدائي.
•كتب الفيزياء ال�صف الأول الثانوي.
•كتب الأحياء لل�صف الأول الثانوي.
•كتب الكيمياء لل�صف الأول الثانوي.
ملخ�ص نتائج املواءمة :ملخ�ص حتليل كتب العلوم (مواءمة املحتوى لثقافة املجتمع ال�سعودي
وبيئة املتعلمني)
�سيتم تلخي�ص نتائج حتليل كتب العلوم للك�شف عن م�ستوى مالءمة املحتوى لثقافة املجتمع
ال�سعودي وبيئة املتعلمني جلميع ال�صفوف قيد الدرا�سة :الثاين واخلام�س االبتدائي والثاين املتو�سط
والأول الثانوي (�أح��ي��اء ،فيزياء ،كيمياء) .ويو�ضح اجل��دول ( )28قيم املتو�سطات احل�سابية لتحقق
املوا�صفات للمحورين على النحو التايل:
جدول()28

ملخ�ص ملتو�سط وم�ستوى منا�سبة حمتوى كتب العلوم لثقافة املجتمع ال�سعودي ومواءمتها لبيئة
املتعلمني لل�صفوف الثاين واخلام�س االبتدائي والثاين املتو�سط والأول الثانوي (�أحياء ،فيزياء،
كيمياء)
املحاور

املوا�صفات

ال�صف الثاين
االبتدائي
م

٪

ال�صف
اخلام�س
االبتدائي
٪
م

ال�صف الثاين
املتو�سط
م

٪

الأول
الثانوي
�أحياء
٪
م

الأول
الثانوي
فيزياء
٪
م

الأول
الثانوي
كيمياء
٪
م

مراعاة الهوية
الإ�سالمية
مالءمة
مراعاة الهوية
املحتوى
الوطنية
50 1.50 33.3 1 80.7 2.42 52.7 1.58 80.6 2.42 33.3 1.00
لثقافة والت�شريعات والنظم
املجتمع
املحلية
ال�سعودي
م�ستوى التحقق 46 1.38 39 1.17 84.9 2.55 63.9 1.92 72.3 2.17 48.7 1.46
الكلي للمحور
منخف�ضة
منخف�ضة
مرتفعة
متو�سطة
متو�سطة
منخف�ضة

2.25 64.0 1.92 64.0 1.92
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75

2.67

89

41.7 1.25 44.3 1.33

املحاور

املوا�صفات

ال�صف الثاين
االبتدائي
م

٪

ال�صف
اخلام�س
االبتدائي
٪
م

ال�صف الثاين
املتو�سط
م

٪

الأول
الثانوي
�أحياء
٪
م

الأول
الثانوي
فيزياء
٪
م

ارتباط املحتوى
بالبيئة املحلية
مالءمة املحتوى
للمرحلة العمرية 3.00 94.3 2.83 100 3 94.3 2.83 91.7 2.75
للمتعلمني
مالءمة لغة الكتاب
3.00 87.0 2.61 96.3 2.89 93 2.79 97.7 2.93
للمرحلة العمرية

الأول
الثانوي
كيمياء
٪
م

54.3 1.63 33.3 1.00 83.3 2.50 56.3 1.69 68.7 2.06 62.7 1.88

مواءمة
الكتب
لبيئة
املتعلمني

م�ستوى التحقق
الكلي للمحور2
م�ستوى التحقق
الكلي

66.7 2.00 100
0.93 100

81 2.43 87.7 2.63 85.7 2.57 86.3 2.59 86.3 2.59
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
60 1.8 86.3 2.59 75 2.25 79.3 2.38 67.5 2.03
متو�سطة
مرتفعة
متو�سطة
مرتفعة
متو�سطة

31

45.3 1.36
مرتفعة
45.7 1.37
منخف�ضة

يت�ضح من اجل��دول (� )28أن قيمة املتو�سط احل�سابي مل�ستوى حتقق املحورين ،وقعت بني (1.37
 ،)2.59وكانت قيمة املتو�سط احل�سابي مل�ستوى حتقق حم��اور التقييم معا ( ،)2.07مب�ستوى حتققمتو�سط ،حيث تقع قيمة هذا املتو�سط يف املدى ما بني (�-1.5أقل من  ،)2.25وبن�سبة مئوية (.)%69
وعلى م�ستوى املحورين يالحظ �أن املحور الثاين قد حتقق بدرجة مرتفعة ،مبتو�سط ح�سابي بلغ
( ،)2.36وبن�سبة مئوية ( ،)%78.7وجاء يف املرتبة الأوىل ،ثم املحور الأول ،مبتو�سط ح�سابي بلغ (،)1.78
وبن�سبة مئوية ( ،)%59.2وجاء يف املرتبة الثانية.
ويظهر من اجلدول (� )28أن قيمة املتو�سط احل�سابي ملواءمة املحتوى لثقافة املجتمع ال�سعودي يف
كتاب ال�صف الثاين االبتدائي ( ،)1.46وبذلك تكون درجة حتقق املحور منخف�ضة ،وبن�سبة ( .)%48.7بينما
قيمة املتو�سط احل�سابي للمحور نف�سه يف كتاب ال�صف اخلام�س االبتدائي ( ،)2.17وبذلك تكون درجة
حتقق املحور متو�سطة ،ون�سبة التحقق ت�ساوي (� .)%72.3أما قيمة املتو�سط احل�سابي للمحور يف كتاب
ل�صف الثاين املتو�سط فبلغت ( ،)1.92وبذلك تكون درجة حتقق املحور متو�سطة �أي�ضا ،ون�سبة التحقق
لهذا املحور بلغت ( .)%64وبلغت قيمة املتو�سط احل�سابي ملالءمة املحتوى لثقافة املجتمع ال�سعودي يف
كتاب الأحياء لل�صف الأول الثانوي ( ،)2.55وبذلك تكون درجة حتقق املحور مرتفعة ،وبن�سبة (.)%85
بينما قيمة املتو�سط احل�سابي للمحور نف�سه يف كتاب ال�صف الأول الثانوي فيزياء ( ،)1.17وبذلك تكون
درجة حتقق املحور منخف�ضة ،ون�سبة التحقق ت�ساوي ( .)%39وكذلك قيمة املتو�سط احل�سابي للمحور يف
كتاب ال�صف الأول الثانوي ،كيمياء ( ،)1.38وبذلك تكون درجة التحقق للمحور منخف�ضة �أي�ضاً ،ون�سبة
التحقق ت�ساوي (.)%46
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كما يظهر من اجلدول (� )28أن قيمة املتو�سط احل�سابي ملواءمة الكتب لبيئة املتعلمني يف كتاب ال�صف
الثاين االبتدائي ( ،)2.59وبذلك تكون درجة حتقق املحور مرتفعة ،وبن�سبة ( .)%86.3وقيمة املتو�سط
احل�سابي للمحور يف كتاب ال�صف اخلام�س االبتدائي ( ،)2.59وبذلك تكون درجة حتقق املحور مرتفعة،
ون�سبة التحقق ت�ساوي ( .)%86.3وقيمة املتو�سط احل�سابي للمحور يف كتاب ال�صف الثاين املتو�سط بلغت
( ،)2.57وبذلك تكون درجة حتقق املحور مرتفعة �أي�ضا ،ون�سبة التحقق ت�ساوي ( .)%85.7وبلغت قيمة
املتو�سط احل�سابي ملواءمة الكتب لبيئة املتعلمني يف كتاب الأحياء لل�صف الأول الثانوي ( ،)2.63وبذلك
تكون درجة حتقق املحور مرتفعة ،وبن�سبة ( .)%87.7بينما قيمة املتو�سط احل�سابي للمحور يف كتاب
ال�صف الأول الثانوي ،فيزياء ( ،)2.43وبذلك تكون درجة حتقق املحور مرتفعة ،ون�سبة التحقق ت�ساوي
( .)%81وكذلك قيمة املتو�سط احل�سابي للمحور يف كتاب ال�صف الأول الثانوي ،كيمياء ( ،)1.36وبذلك
تكون درجة حتقق املحور منخف�ضة ،ون�سبة التحقق ت�ساوي (.)%45.3
وتو�ضح نتائج حمور مالءمة املحتوى لثقافة املجتمع ال�سعودي لكتب العلوم (جدول  )28حتقق
املحور بدرجة مرتفعة لكتاب ال�صف الأول الثانوي� ،أحياء ،ومتو�سطة لكتب ال�صفني :اخلام�س االبتدائي،
والثاين املتو�سط ،وبدرجة منخف�ضة لكتب ال�صفني :الثاين االبتدائي ،والأول الثانوي (كيمياء وفيزياء)،
وفق الرتتيب التنازيل الآتي:
1 ) 1كتاب ال�صف الأول الثانوي (�أحياء).
2 ) 2كتاب ال�صف اخلام�س االبتدائي.
3 ) 3كتاب ال�صف الثاين املتو�سط.
4 ) 4كتاب ال�صف الثاين االبتدائي.
5 ) 5كتاب ال�صف الأول الثانوي (كيمياء).
6 ) 6كتاب ال�صف الأول الثانوي (فيزياء).
وتو�ضح نتائج مواءمة الكتب لبيئة املتعلمني لكتب العلوم حتقق املحور بدرجة مرتفعة خلم�سة
�صفوف :كتاب العلوم لل�صف الثاين االبتدائي ،واخلام�س االبتدائي ،والثاين متو�سط ،والأول الثانوي،
�أحياء ،الأول الثانوي ،فيزياء ،وبدرجة منخف�ضة لكتاب الكيمياء لل�صف الأول الثانوي ،وفق الرتتيب
التنازيل الآتي:
1 ) 1كتاب ال�صف الأول الثانوي (�أحياء).
2 ) 2كتاب ال�صف الثاين االبتدائي.
3 ) 3كتاب ال�صف اخلام�س االبتدائي.
4 ) 4كتاب ال�صف الثاين املتو�سط.
5 ) 5كتاب ال�صف الأول الثانوي (فيزياء).
6 ) 6كتاب ال�صف الأول الثانوي (كيمياء).
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ثالث ًا� :أهم النتائج املتعلقة بتحديد مدى كفاية الزمن املخ�ص�ص يف اخلطة الدرا�سية لتنفيذ مناهج
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لل�صفوف( :الثاين االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي ،الثاين املتو�سط ،الأول
الثانوي يف التعليم العام)( ،الأول االبتدائي ،الثاين االبتدائي ،الرابع االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي،
الأول املتو�سط ،الثاين املتو�سط ،الأول الثانوي يف مدار�س حتفيظ القران الكرمي والرتبية اخلا�صة)،
(الأول الثانوي بنظام املقررات الدرا�سية) (التقرير الثاين)

يلخ�ص اجلدول التايل النتائج اخلا�صة مبدى مالءمة الزمن يف اخلطة الدرا�سية لتنفيذ مناهج
الريا�ضيات والعلوم وفق املعايري واملهارات املطلوبة:
جدول ( )29يو�ضح النتائج اخلا�صة بكفاية الزمن لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم
العن�صر
م�ستوى
كفاية
الزمن

الفروق
وفق
اجلن�س

الفروق
وفق
اخلربة
التدري�سية

املرحلة
التدري�سية

ح�سب
تقدير
املعلمني

تخ�ص�ص الريا�ضيات
تعليم مقررات حتفيظ الرتبية
درا�سية القران اخلا�صة
عام
متو�سط متو�سط متو�سط متو�سط

املالحظني

عال

.......

.......

.......

املعلمني

ال يوجد
اختالف

ال يوجد
اختالف

ال يوجد
اختالف

ال يوجد
اختالف

املالحظني

يوجد
اختالف
ل�صالح
املعلمات

.......

املعلمني

ال يوجد
اختالف

ال يوجد
اختالف

املالحظني

ال يوجد
اختالف

.......

املعلمني

ال يوجد
اختالف

.......

املالحظني

ال يوجد
اختالف

.......

.......

.......

تعليم
عام
متو�سط
عال
يوجد
اختالف
ل�صالح
املعلمات
يوجد
اختالف
ل�صالح
املعلمات

يوجد
اختالف
ل�صالح
ال يوجد
ال يوجد
الذين
اختالف
اختالف
خربتهم
من – 5
� 10سنوات
ال يوجد
.......
.......
اختالف
ال يوجد
اختالف

.......

ال يوجد
اختالف

.......

تخ�ص�ص العلوم
مقررات حتفيظ
درا�سية القران
متو�سط متو�سط
.......

الرتبية
اخلا�صة
متو�سط

.......

.......

ال يوجد
اختالف

يوجد
اختالف
ل�صالح
املعلمات

ال يوجد
اختالف

.......

.......

ال يوجد
اختالف

.......

يوجد
اختالف
ل�صالح
ال يوجد
الذين
اختالف
خربتهم
من 10 – 5
�سنوات

.......

.......

.......

ال يوجد
اختالف

.......

ال يوجد
اختالف

يوجد
اختالف
ل�صالح
الثانوية

يوجد
اختالف
ل�صالح
املتو�سطة

.......

.......

.......
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ملخ�ص نتائج كفاية الزمن لتدري�س مناهج الريا�ضيات
يت�ضح من اجلدول ال�سابق التايل:
•بلغ متو�سط �آراء املعلمني لتقدير كفاية الزمن 1.99من �أ�صل  3لل�صفوف الأربعة ,ويقع يف امل�ستوى
املتو�سط.
•بلغ متو�سط كفاية الزمن وفقا لتقدير املالحظني 2.29م��ن �أ�صل 3لل�صفوف الأربعة ،ويقع يف
امل�ستوى العايل.
•ال يوجد اختالف بني معلمي ومعلمات الريا�ضيات يرجع لعامل اجلن�س يف تقديرهم لكفاية الزمن
لتنفيذ املناهج الدرا�سية.
•وجد اختالف بني املالحظني يف تقديرهم لكفاية الزمن ،يرجع لعامل اجلن�س ول�صالح املعلمات.
•يتفق معلمو ومعلمات الريا�ضيات يف تقديراتهم مل�ستوى منا�سبة الزمن ،بغ�ض النظر عن اختالف
خرباتهم التعليمية.
•تقديرات املالحظني ملنا�سبة الزمن ال تختلف باختالف اخلربة التعليمية للمعلمني واملعلمات.
•تقدير عينة الدرا�سة لكفاية الزمن ال يختلف باختالف املرحلة التعليمية.
•تقدير املالحظني لكفاية الزمن ال يختلف باختالف املرحلة التعليمية.
•وجود عالقة ارتباطية بني الأداء التدري�سي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات (عينة الدرا�سة) وتقديرات
املالحظني لكفاية الزمن لتنفيذ املناهج الدرا�سية.
•عدم وجود عالقة ارتباطية بني م�ستوى الأداء التدري�سي لعينة الدرا�سة وتقديرهم لكفاية الزمن
لتنفيذ مناهج الريا�ضيات.
•وجود عالقة ارتباطية بني م�ستوى التطوير املهني لعينة الدرا�سة و�آرائهم حول منا�سبة الزمن
لتنفيذ مناهج الريا�ضيات.
ملخ�ص نتائج كفاية الزمن لتدري�س مناهج العلوم الطبيعية
يت�ضح من اجلدول ال�سابق ما يلي:
•بلغ متو�سط �آراء املعلمني لكفاية الزمن  1.94من �أ�صل 3لل�صفوف الأرب��ع��ة ,ويقع يف امل�ستوى
املتو�سط.
•بلغ متو�سط كفاية الزمن وفقا لتقدير املالحظني  2.27من �أ�صل 3لل�صفوف الأربعة ،ويقع يف
امل�ستوى العايل.
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•وجود فروق بني الذكور والإناث (عينة الدرا�سة) يف تقديرهم لكفاية الزمن لتنفيذ مناهج العلوم
الطبيعية ،ول�صالح املعلمات.
•وجود اختالف بني املالحظني يف تقديرهم لكفاية الزمن ،يرجع لعامل اجلن�س ول�صالح املعلمات.
•يتفق معلمو ومعلمات العلوم الطبيعية (عينة الدرا�سة) يف تقديراتهم مل�ستوى منا�سبة الزمن،
بغ�ض النظر عن اختالف خرباتهم التعليمية.
•تقديرات املالحظني ملنا�سبة الزمن ال تختلف باختالف اخل�برة التعليمية للمعلمني واملعلمات،
ويرون �أنه منا�سب بدرجة عالية.
•عدم وجود فروق يف تقدير املعلمني لكفاية الزمن تعزى للمرحلة الدرا�سية.
•تقدير املالحظني لكفاية الزمن يختلف باختالف املرحلة التعليمية ،ول�صالح معلمي ومعلمات
املرحلة الثانوية.
•وجود عالقة ارتباطية بني م�ستوى الأداء التدري�سي لعينة الدرا�سة و�آرائهم حول منا�سبة الزمن
لتنفيذ مناهج العلوم الطبيعية ,وتقديرات املالحظني ملنا�سبة الزمن لتنفيذ املناهج الدرا�سية.
•وجود عالقة ارتباطية بني م�ستوى التطوير املهني لعينة الدرا�سة و�آرائهم حول منا�سبة الزمن
لتنفيذ املناهج العلوم الطبيعية ,وتقديرات املالحظني لكفاية زمن التدري�س لهم لتنفيذ املناهج
الدرا�سية.
ملخ�ص نتائج كفاية الزمن لتدري�س مناهج الريا�ضيات والعلوم بنظام املقررات الدرا�سية.
يت�ضح من اجلدول ال�سابق التايل:
•كفاية الزمن الدرا�سي املتاح يف اخلطة الدرا�سية لتنفيذ مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية
لل�صف الأول الثانوي بنظام املقررات الدرا�سية من وجهة نظر معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية كان متو�سطا.
•عدم وجود فرق بني الذكور والإن��اث (عينة الدرا�سة) يف تقديرهم لكفاية الزمن لتنفيذ مناهج
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية.
•عدم وجود فروق بني عينة الدرا�سة يف تقديرهم لكفاية الزمن املخ�ص�ص لتنفيذ املناهج الدرا�سية
باختالف �سنوات خدمتهم التعليمية.
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ملخ�ص نتائج كفاية الزمن لتدري�س مناهج الريا�ضيات والعلوم يف مدار�س حتفيظ القران الكرمي.
يت�ضح من اجلدول ال�سابق ما يلي:
•متو�سط �آراء معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف مدار�س حتفيظ القران الكرمي
لل�صفوف (الأول والثاين والرابع واخلام�س االبتدائي ،وال�صفني الأول والثاين املتو�سط ،وكذلك
ال�صف االول الثانوي) ملدى كفاية الزمن بلغ 1.79 , 1.89على التوايل من �أ�صل  ,3ويقعان يف
امل�ستوى املتو�سط.
•عدم وجود فرق بني الذكور والإن��اث (عينة الدرا�سة) يف تقديرهم لكفاية الزمن لتنفيذ مناهج
الريا�ضيات.
•وجود فرق بني الذكور والإناث (عينة الدرا�سة) يف تقديرهم لكفاية الزمن لتنفيذ املقررات لتنفيذ
مقررات العلوم الطبيعية ،ول�صالح معلمات العلوم الطبيعية.
•معلمو ومعلمات الريا�ضيات والعلوم يف مدار�س حتفيظ القر�آن الكرمي لل�صفوف (عينة الدرا�سة)
مهما اختلفت خدمتهم التعليمية فتقديرهم لكفاية الزمن املخ�ص�ص لتنفيذ مناهج الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية متقارب ،وال يوجد ت�أثري لعامل اخلدمة التعليمية يف ذلك.
•ع��دم وج��ود ف��رق بني �آراء عينة الدرا�سة مهما اختلفت املرحلة التعليمية التي يدر�سون بها يف
تقديرهم لكفاية الزمن لتنفيذ مناهج الريا�ضيات.
•وجود فرق بني عينة الدرا�سة باختالف املرحلة التعليمية التي يدر�سون بها يف تقديرهم لكفاية
الزمن لتنفيذ مناهج الريا�ضيات ،ول�صالح معلمي ومعلمات املرحلة املتو�سطة.
نتائج كفاية الزمن لتدري�س مناهج الريا�ضيات والعلوم يف مدار�س م�سارات الرتبية اخلا�صة�-سمعي،
ب�صري ،فكري.
يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن:
•متو�سط �آراء معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف م�سارات الرتبية اخلا�صة�-سمعي،
ب�صري ،فكري -ملدى كفاية الزمن بلغ  1.79 , 1.88على التوايل من �أ�صل  3لل�صفوف (الأول
والثاين وال��راب��ع واخلام�س االبتدائي ،وال�صفني الأول والثاين املتو�سط ،وكذلك ال�صف الأول
الثانوي) ,ويقعان يف امل�ستوى املتو�سط.
•الفروق بني متو�سطات تقدير م�ستوى كفاية الزمن لتنفيذ املقررات غري دالة �إح�صائ ًيا وفق �آراء
عينة الدرا�سة من معلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف م�سارات الرتبية اخلا�صة.
•املعلمون واملعلمات يف تخ�ص�صي الريا�ضيات والعلوم الطبيعية الذين خدمتهم من � 5إىل �أقل من 10
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�سنوات يرون منا�سبة الزمن وكفايته �أكرث من زمالئهم الذين خدمتهم �أكرث من � 15سنة ,بداللة
�إح�صائية ,بينما مل تكن االختالفات داله بني املجموعات الأخرى.
•تقدير عينة الدرا�سة لكفاية الزمن ال يختلف باختالف املرحلة التعليمية.
•تقدير عينة الدرا�سة لكفاية الزمن ال يختلف باختالف املرحلة التعليمية.
رابع ًا :النتائج املتعلقة بهدف تقومي جودة تنفيذ امل�شروع يف امليدان (التقرير الثالث):

املهني من وجهة نظر معلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات،
وي�شمل :تقومي جودة برامج التطور ّ
يو�ضح اجل��دول التايل املتو�سطات احل�سابية لآراء معلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات حول برامج
التطوير املهني املقدمة لهم:
جدول( )30تقومي جودة برامج التطور املهني من وجهة نظر معلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات
موا�صفات برامج التطور املهني
املهني
�أو ًال� :أهداف التطور ّ
الإ�سهام يف �إيجاد جمتمعات تعلم

املتو�سط احل�سابي
()1.84
()1.48

م�ستوى التحقق
متو�سط
منخف�ض

بناء قيادات تربوية م�س�ؤولة

()1.72

متو�سط

التوجيه لفل�سفة تربوية متكاملة
الإ�سهام يف احرتام االختالف وحتقيق العدالة
املهني
ثانيا :حمتوى التطور ّ
�أ�ساليب البحث والتق�صي وا�ستخدام املواد املخربية
�أ�صول تدري�س مو�ضوعات معينة
عمليات التعليم والتعلم
العلمي والريا�ضي للمناهج
اجلانب
ّ
املهني
ثالثا :مظاهر دعم التطور ّ
تقدم حوافز لت�شجيع املعلمني على امل�شاركة ب�أن�شطة
املهني.
التطور ّ
توفر الوقت الكايف للتدريب املبا�شر ،والوقت الكايف
للتطبيق والتجريب والت�أمل.
توفر املوارد وامل�صادر مل�ساندة املعلم على م�ستوى
حتقق منخف�ض.
توفر فريق تدريب منا�سب
تقدم �آليات لدعم املعلم يف تطبيق ما تعلمه يف
ممار�ساته اليومية
املهني
رابعاً� :أ�ساليب التطور ّ
توفر �أ�ساليب تعلم ن�شط للمعلم

()1.97
()2.35
()2.10
()1.91
()2.02
()2.15
()2.23
()1.59

متو�سط
عال
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط

()1.05

منخف�ض

()1.43

منخف�ض

()1.46

منخف�ض

()1.88
()1.89

متو�سط

()1.74

متو�سط
متو�سط
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يت�ضح من اجل��دول (� )30أن حمور �أه��داف التطور املهني مبجموع �أهدافه الرئي�سة ح�صل على
احل�سابي ( ،)1.84من �أ�صل .3
م�ستوى حتقق متو�سط؛ �إذ بلغ متو�سطه
ّ
ح�سابي منخف�ض (.)1.48
•ح�صل هدف الإ�سهام يف �إيجاد جمتمعات تعلم على متو�سط
ّ
•ح�صل هدف بناء قيادات تربوية م�س�ؤولة على متو�سط ح�سابي متو�سط (.)1.72
•ح�صل هدف التوجيه لفل�سفة تربوية متكاملة على متو�سط ح�سابي متو�سط (.)1.97
ح�سابي عال (.)2.35
•ح�صل هدف الإ�سهام يف احرتام االختالف وحتقيق العدالة على متو�سط
ّ
املهني فقد ح�صل املحور مبجموع حمتوياته الأربعة على م�ستوى
فيما يتعلق مبحتوى التطور
ّ
احل�سابي ( ،)2.10من �أ�صل .3
حتقق متو�سط؛ �إذ بلغ متو�سطة
ّ
•ح�صل حمتوى «�أ�ساليب البحث والتق�صي وا�ستخدام امل��واد املخربية» على �أق��ل متو�سط ح�سابي
للمحتويات الرئي�سة ()1.91؛ مب�ستوى حتقق متو�سط.
•ح�صل حمتوى «�أ�صول تدري�س مو�ضوعات معينة» على م�ستوى حتقق متو�سط؛ �إذ بلغ متو�سطه
احل�سابي (.)2.02
•ح�صل حمتوى «عمليات التعليم والتعلم» على م�ستوى حتقق متو�سط (.)2.15
العلمي والريا�ضي للمناهج» على م�ستوى حتقق متو�سط� ،إذ بلغ (.)2.23
•ح�صل حمتوى «اجلانب
ّ
املهني :فقد كان حمور «دعم �أن�شطة التطور املهني» �أقل املحاور
فيما يتعلق مبظاهر دعم التطور ّ
الرئي�سة ن�سبة يف التحقق؛ �إذ ح�صل على م�ستوى حتقق متو�سط ،وبلغ متو�سطه احل�سابي ( ،)1.59من
�أ�صل .3
•ح�صل مظهر الدعم «تقدم حوافز لت�شجيع املعلمني على امل�شاركة ب�أن�شطة التطور املهني» على
احل�سابي (.)1.05
م�ستوى حتقق منخف�ض؛ �إذ بلغ متو�سطه
ّ
•ح�صل مظهر الدعم« :توفر الوقت الكايف للتدريب املبا�شر ،والوقت الكايف للتطبيق والتجريب
ح�سابي ( ،)1.43وهو ي�شري �إىل م�ستوى حتقق منخف�ض.
والت�أمل» على متو�سط
ّ
•ح�صل مظهر الدعم «توفر امل��وارد وامل�صادر مل�ساندة املعلم» على م�ستوى حتقق منخف�ض؛ �إذ بلغ
احل�سابي (.)1.46
متو�سطه
ّ
•ح�صل مظهر الدعم «توفر فريق تدريب منا�سب» على م�ستوى حتقق متو�سط (.)1.88
•ح�صل مظهر الدعم «تقدم �آليات لدعم املعلم يف تطبيق ما تعلمه يف ممار�ساته اليومية» على م�ستوى
حتقق متو�سط (.)1.89
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املهني» على م�ستوى حتقق
املهني فقد ح�صل حمور «�أ�ساليب التطور ّ
فيما يتعلق ب�أ�ساليب التطور ّ
احل�سابي (.)1.74
متو�سط؛ �إذ بلغ متو�سطه
ّ
•ح�صلت موا�صفة «توفر �أ�ساليب تعلم ن�شط للمعلم» على م�ستوى حتقق متو�سط (.)1.74
املهني» ت�شري النتائج �إىل �أن �أكرث الأ�ساليب
•فيما يخ�ص املوا�صفة« :تتنوع �أ�ساليب وطرق التطور ّ
انت�شاراً وتعر�ض لها املعلمون واملعلمات هي ور�ش العمل وال��دورات التدريبية ،وح�صل على تكرار
(� ،)470أي بن�سبة قدرها ( )%73.8من عينة الدرا�سة ،وح�صل الأ�سلوب الذي يليه «متابعة امل�شرف
و�إر�شاداته» على ن�سبة ( )%65.6من عينة الدرا�سة� ،إذ ح�صلت على تكرار ( ،)418ثم تالهما �أ�سلوب
تبادل الزيارات ال�صفية بني املعلمني بتكرار ( ،)329ثم �أ�سلوب جل�سات نقا�ش �سبل تطوير املنهج،
بتكرار ( ،)314وحظي �أ�سلوب ح�ضور الدرو�س النموذجية بتكرار ( ،)237ونالحظ �ضعفاً يف باقي
الأ�ساليب ،وكان �أقلها ممار�سة و�أقلها تكرا ًرا التدريب عن بعد ،ثم ال�شبكات املهنية ثم امل�شاركة يف
البحوث العلمية ،والتدريب الإلكرتوين على موقع امل�شروع.
املهني بالتعاون مع اخلرباء
•فيما يخ�ص املوا�صفة« :جتعل للمعلمني دوراً رئي�ساً يف �أن�شطة التطور ّ
واملتخ�ص�صني» �أ���ش��ارت النتائج �إىل �ضعف يف مزاولة املعلمني واملعلمات للأن�شطة �ضمن برامج
املهني؛ �إذ كان تكرار �أك�ثر من�شط منها �ضعيفاً مقارنة بالأ�ساليب التي مار�سوها ،وكان
التطور
ّ
تكراره ( ،)120وبن�سبة ( )%18.8من عينة الدرا�سة ،وهي ن�سبة �ضعيفة.
املهني فقد ح�صل املحور على م�ستوى حتقق متو�سط؛ حيث بلغ متو�سطه
فيما يتعلق بتقومي التطور ّ
احل�سابي (.)1.63
ّ
ؤ�س�سي لتنفيذ املناهج �ضمن امل�شروع.
تقومي م�ستوى الدعم املقدم من �أطراف الدعم امل� ّ
يو�ضح اجل��دول ( )31التايل املتو�سطات احل�سابية مل�ستوى الدعم املقدم من �أط��راف الدعم امل�ؤ�س�سي
(امل�����ش��رف ال�ترب��وي ,مدير امل��در���س��ة ,حم�ضر املخترب� ،أم�ين م�صادر التعلم) ملعلمي ومعلمات العلوم
والريا�ضيات لتنفيذ املناهج من خالل حتليل مهامهم:
جدول ( )31م�ستوى الدعم املقدم من �أطراف الدعم امل�ؤ�س�سي لتنفيذ املناهج
الدعم املقدم من �أطراف الدعم امل�ؤ�س�سي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية لتنفيذ املنهج
�أو ًال :دعم امل�شرف الرتبوي
دعم امل�شرف الرتبوي يف حمور التعلم املتمركز حول املتعلم

2.28
2.23

دعم امل�شرف الرتبوي يف حمور تطوير التدري�س والتعليم

2.24

متو�سط

دعم امل�شرف الرتبوي يف حمور تهيئة بيئة التعلم

2.43

عال

املتو�سط احل�سابي

م�ستوى
التحقق
عال
متو�سط
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الدعم املقدم من �أطراف الدعم امل�ؤ�س�سي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية لتنفيذ املنهج
ثان ًيا :دعم مدير املدر�سة
دعم مدير/مديرة املدر�سة ملعلمي الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف حمور
بيئة التعلم
دعم مدير/مديرة املدر�سة ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف
حمور النمو املهني
دعم مدير/مديرة املدر�سة ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف
حمور القيادة الفاعلة
ثال ًثا :دعم حم�ضر املخترب
راب ًعا :دعم �أمني م�صادر التعلم

املتو�سط احل�سابي
2.46

م�ستوى
التحقق
عال

2.48

عال

2.51

عال

2.49

عال

2.05
2.02

متو�سط
متو�سط

يت�ضح من اجل��دول (� )31أن املتو�سط العام لدعم امل�شرف الرتبويّ ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية لتنفيذ املقررات املطورة من خالل حتليل مهامهم ( )2،28من �أ�صل  3ويقع يف امل�ستوى
العايل.
•بلغ متو�سط دعم امل�شرف الرتبوي يف حمور التعلم املتمركز حول املتعلم ( ،)2،23وهي قيمة تقع يف
امل�ستوى املتو�سط.
•بلغ متو�سط دعم امل�شرف الرتبوي يف حمور تطوير التدري�س والتعليم ( ،)2،24وهي قيمة تقع يف
امل�ستوى املتو�سط.
•بلغ متو�سط دعم امل�شرف الرتبوي يف حمور تهيئة بيئة التعلم ( ،)2،43وهي قيمة تقع يف امل�ستوى
العايل.
فيما يتعلق بدعم مدير املدر�سة فقد بلغ متو�سط م�ستوى دعم مدير املدر�سة ملعلمي ومعلمات
الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ املقررات املطورة من خالل حتليل مهامهم ( )2.46من �أ�صل ،3
ويقع يف امل�ستوى العايل.
•بلغ متو�سط دعم مدير/مديرة املدر�سة ملعلمي الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف حمور بيئة التعلم
( ،)2.48وهي قيمة تقع يف امل�ستوى العايل.
•بلغ متو�سط دعم مدير/مديرة املدر�سة ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف حمور
النمو املهني للمعلم ( ،)2.51وهي قيمة تقع يف امل�ستوى العايل.
•بلغ متو�سط دعم مدير/مديرة املدر�سة ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف حمور
القيادة الفاعلة ( ،)2.49وهي قيمة تقع يف امل�ستوى العايل.
فيما يتعلق بدعم حم�ضر املخترب فقد بلغ متو�سط م�ستوى دعم حم�ضر املخترب ملعلمي ومعلمات
العلوم الطبيعية لتنفيذ املقررات املطورة ( )2،05من �أ�صل  ،3ويقع يف امل�ستوى املتو�سط.
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فيما يتعلق بدعم �أمني م�صادر التعلم فقد بلغ متو�سط م�ستوى دعم �أمني م�صادر التعلم ملعلمي
ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية لتنفيذ املقررات املطورة من خالل حتليل مهامهم ( )2.02من
�أ�صل  ،3ويقع يف امل�ستوى املتو�سط.
وجود عالقة ارتباطية موجبة ( )%36بني م�ستوى دعم مدير املدر�سة وم�ستوى الأداء التدري�سي
ملعلمي العلوم والريا�ضيات ،وهي قيمة موجبة ودالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى الدالة ∞ ≤ 0.01؛ مما يعني
وجود عالقة بني دعم مدير املدر�سة الذي يلقاه املعلم وم�ستوى �أدائه التدري�سي .وتدل هذه النتيجة
على �أن املعلمني واملعلمات الذين تلقوا دعماً عالياً من مدير املدر�سة ،كان �أدا�ؤهم التدري�سي عاليا ،بينما
املعلمون واملعلمات الذين مل يتلقوا دعماً عاليا كان �أدا�ؤهم التدري�سي منخف�ضا.
كما �أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة ( )%36بني م�ستوى دعم مدير املدر�سة وم�ستوى
الأداء التدري�سي ملعلمي العلوم والريا�ضيات ،وهي قيمة موجبة ودالة �إح�صائيا عند م�ستوى الدالة ∞
≤ 0.01؛ مما يعني وجود عالقة بني دعم مدير املدر�سة الذي يلقاه املعلم وم�ستوى �أدائه التدري�سي.
وتدل هذه النتيجة على �أن املعلمني واملعلمات الذين تلقوا دعماً عاليا من مدير املدر�سة كان �أدا�ؤه��م
التدري�سي عاليا ،بينما املعلمون واملعلمات الذين مل يتلقوا دعماً عاليا كان �أدا�ؤهم التدري�سي منخف�ضا.
كما �أ�شارت النتائج �إىل وج��ود عالقة ارتباطية موجبة ( )%38بني دعم مدير املدر�سة وم�ستوى
التطوير املهني ملعلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات ،وهي قيمة موجبة مرتفعة ودالة �إح�صائ ًيا عند
م�ستوى ∞ ≤ 0.01؛ مما يعني وجود عالقة بني دعم مدير املدر�سة الذي يلقاه املعلم ور�أيه يف م�ستوى
التطوير املهني املقدم له .وتدل هذه النتيجة على �أن املعلمني واملعلمات الذين تلقوا دعماً عاليا من
مدير املدر�سة لديهم تقدير عال مل�ستوى التطوير املهني الذي ح�صلوا عليه ،بينما املعلمون واملعلمات
الذي مل يتلقوا دعماً عاليا كان تقديرهم مل�ستوى التطوير املهني منخف�ضا.
تقومي م�ستوى تنفيذ درو�س العلوم والريا�ضيات وفق فل�سفة وتوجهات امل�شروع
يو�ضح اجلدول ( )32التايل املتو�سطات احل�سابية لأداء معلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات ملحاور
بطاقة املالحظة ال�صفية لدرو�س العلوم والريا�ضيات:
جدول ( :)32م�ستوى تنفيذ درو�س العلوم والريا�ضيات وفق فل�سفة امل�شروع
حماور بطاقة املالحظة لدرو�س العلوم

الأداء الكلي
املادة العلم ّية
بيئة التعلم

املتو�سط احل�سابي
 /م�ستوى الأداء

1.89
متو�سط
2.33
عايل
2.07
متو�سط

حماور بطاقة املالحظة
لدرو�س الريا�ضيات

الأداء الكلي
املادة العلم ّية
بيئة التعلم

املتو�سط احل�سابي/
م�ستوى الأداء

1.91
متو�سط
2.37
عايل
2.11
متو�سط
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حماور بطاقة املالحظة لدرو�س العلوم

املتو�سط احل�سابي
 /م�ستوى الأداء

العالقة التكاملية بني العلوم واملواد
االخرى واملجتمع

1.98
متو�سط
1.83
متو�سط
1.29
منخف�ض
1.83
متو�سط
1.65
متو�سط

__

__

التمركز حول املتعلم
التقومي وتعزيز الأداء
توظيف التقنية
خربات تعليمية ا�ستق�صائية

حماور بطاقة املالحظة
لدرو�س الريا�ضيات

التمركز حول املتعلم
التقومي وتعزيز الأداء
توظيف التقنية
حل امل�شكالت
مهارات التفكري والتوا�صل
الريا�ضي
توظيف عنا�صر الكتاب املدر�سي
يف التعليم

املتو�سط احل�سابي/
م�ستوى الأداء

1.99
متو�سط
1.39
منخف�ض
1.47
منخف�ض
2.14
متو�سط
1.99
متو�سط
1.68
متو�سط

ت�أثري بع�ض املتغريات ذات العالقة
مت تق�صي بع�ض املتغريات ذات العالقة بنتائج هذه الدرا�سة ،وهي متغريات :املرحلة الدرا�سية،
اجلن�س ،ونوع امل�ؤهل ،واخلربة التدري�سية ،والتخ�ص�ص .وفيما يلي �أبرز النتائج:
متغري املرحلة الدرا�سية:
•تبني �أن قيمة (ف) للفروق بني جمموعات �آراء املعلمني واملعلمات حول التطور املهني املقدم لهم -
�أيا كانت املرحلة الدرا�سية (ابتدائي ،متو�سط ،ثانوي) -غري دالة �إح�صائيا عند م�ستوى ≤ 0.05؛
مما يعني �أنهم يرون �أنهم تلقوا نف�س امل�ستوى من برامج التطوير املهني.
•تبني �أن قيمة (ف) للفروق بني متو�سطات م�ستويات الدعم املقدم من مديري/مديرات املدار�س
ملعلمي الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف املراحل الثالث غري دالة �إح�صائياً عند م�ستوى ≤ ،0.05
مما يعني عدم وجود فروق يف الدعم املقدم من مديري /ومديرات املدار�س يف م�ستوى الدعم املقدم
منهم لعينة الدرا�سة لتنفيذ املقررات املطورة من خالل حتليل املهام التي ميار�سونها باختالف
املرحلة الدرا�سية.
•تبني �أن قيمة (ت) للفرق بني متو�سطي م�ستوى الدعم املقدم من حم�ضري املختربات وحم�ضرات
املختربات ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية وفقاً ملتغري املرحلة الدرا�سية (ابتدائي-متو�سط) غري
دالة �إح�صائيا ،مما يعني عدم وجود فرق دال �إح�صائياً بني املرحلتني االبتدائية واملتو�سطة (عينة
الدرا�سة) يف م�ستوى الدعم املقدم منهم ملعلمي ومعلمات العلوم لتنفيذ املقررات املطورة.
•تبني �أن قيمة (ف) للفروق بني متو�سطات م�ستويات الدعم املقدم من �أمناء م�صادر التعلم يف
املدار�س ملعلمي الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف املراحل الثالث غري دالة �إح�صائياً عند م�ستوى ≤
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 ،0.05مما يعني عدم وجود فروق يف الدعم املقدم من �أمناء م�صادر التعلم يف املدار�س يف م�ستوى
الدعم املقدم منهم لعينة الدرا�سة لتنفيذ املقررات املطورة من خالل حتليل املهام التي ميار�سونها
باختالف املرحلة الدرا�سية.
التدري�سي الكلي ملعلمي ومعلمات العلوم غري دالة
•تبني �أن قيمة (ف) للفروق بني املتو�سطات للأداء
ّ
التدري�سي للمعلمني واملعلمات
�إح�صائ ًيا عند م�ستوى ≤ 0.05؛ مما يعني عدم وجود فرق يف الأداء
ّ
يعزى �إىل متغري املرحلة الدرا�سية.
التدري�سي الكلي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات
•تبني �أن قيمة (ف) للفروق بني املتو�سطات ل�ل�أداء
ّ
التدري�سي للمعلمني
غري دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى ≤  ، ،0.05مما يعني عدم وجود فرق يف الأداء
ّ
واملعلمات يعزى �إىل متغري املرحلة الدرا�سية.
متغري اجلن�س:
•وجود فرق دال �إح�صائ ًيا عند م�ستوى ≤  0.05بني املعلمني واملعلمات يف �آرائهم حول م�ستوى التطور
احل�سابي الأكرب ،وهن املعلمات .وذلك
املهني املقدم لهم ،يعزى �إىل متغري اجلن�س ،ول�صالح املتو�سط
ّ
على م�ستوى كل حمور على حدة ،وللمحاور جمتمعة.
•وجود فرق دال �إح�صائ ًيا عند م�ستوى ≤  0.05بني متو�سطي م�ستوى الدعم املقدم من امل�شرفني
الرتبويني من جهة وامل�شرفات الرتبويات من جهة �أخ��رى ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم
احل�سابي الأكرب ،وهن امل�شرفات الرتبويات.
الطبيعية ،ول�صالح املتو�سط
ّ
•وجود فرق دال �إح�صائ ًيا عند م�ستوى ≤  0.05بني متو�سطي م�ستوى الدعم املقدم من مديري
املدار�س من جهة ومديرات املدار�س من جهة �أخرى ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية،
احل�سابي الأكرب ،وهن مديرات املدار�س.
ول�صالح املتو�سط
ّ
•وجود فرق دال �إح�صائ ًيا عند م�ستوى ≤  0.05بني متو�سطي م�ستوى الدعم املقدم من حم�ضري
املختربات من جهة وحم�ضرات املختربات من جهة �أخرى ملعلمي ومعلمات العلوم الطبيعية ول�صالح
احل�سابي الأكرب ،وهن حم�ضرات املخترب.
املتو�سط
ّ
•ال يوجد فرق دال �إح�صائ ًيا عند م�ستوى ≤  0.05بني متو�سطي م�ستوى الدعم املقدم من �أمناء
م�صادر التعلم من جهة و�أمينات م�صادر التعلم من جهة �أخرى ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم
الطبيعية.
•وجود فرق دال �إح�صائ ًيا عند م�ستوى ≤  0.05بني معلمي ومعلمات العلوم يف �أدائهم التدري�سي،
احل�سابي الأكرب ،وهن معلمات العلوم.
يعزى �إىل متغري اجلن�س ،ول�صالح املتو�سط
ّ
• وجود فرق دال �إح�صائ ًيا عند م�ستوى ≤  0.05بني معلمي ومعلمات الريا�ضيات يف �أدائهم التدري�سي،
احل�سابي الأكرب ،وهن معلمات الريا�ضيات.
يعزى �إىل متغري اجلن�س ،ول�صالح املتو�سط
ّ
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متغري امل�ؤهل:
•تبني �أن قيمة (ت) للفرق بني متو�سطي �آراء الرتبويني وغري الرتبويني غري دالة �إح�صائ ًيا عند
م�ستوى ≤ 0.05؛ ما يعني عدم وج��ود فرق بني �آراء معلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات حول
التطور املهني تعود ملتغري نوع امل�ؤهل.
•تبني �أن قيمة (ت) للفرق بني متو�سطي الأداء الكلي ملعلمي ومعلمات العلوم الرتبويني وغري
الرتبويني دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى ≤  ،0.05مما يعني وجود فرق بني معلمي ومعلمات العلوم
احل�سابي
الرتبويني وغري الرتبويني يف الأداء التدري�سي ،يعزى �إىل متغري امل�ؤهل ،ول�صالح املتو�سط
ّ
الأكرب ،وهم الرتبويون.
•تبني �أن قيمة (ت) للفرق بني متو�سطي الأداء الكلي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات الرتبويني
وغري الرتبويني دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى ≤  0.05؛ مما يعني وجود فرق بني معلمي ومعلمات
العلوم الرتبويني وغري الرتبويني يف الأداء التدري�سي ،يعزى �إىل متغري امل�ؤهل ،ول�صالح املتو�سط
احل�سابي الأكرب ،وهم الرتبويون.
ّ
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التوصيات:

�أو ًال :تو�صيات تقومي منتجات كتب الريا�ضيات (التقرير الأول – اجلزء الأول)

وي�شمل حتديد م�ستوى ات�ساق كتب الريا�ضيات للطالب واملعلم لل�صفوف :الثاين االبتدائي،
واخلام�س االبتدائي ،والثاين املتو�سط ،والأول الثانوي ،التي مت �إعدادها بعد ترجمة ومواءمة الكتب
املقابلة لها يف �سل�سلة ماجروهيل الأمريكية لنف�س ال�سنوات؛ وكذلك حتديد منا�سبة حمتواها لثقافة
املجتمع وبيئة املتعلمني.
فيما يلي يتم عر�ض بع�ض التو�صيات التي من �ش�أنها جتويد كتب الطالب و�أدلة املعلم للريا�ضيات،
لل�صفوف امل�ستهدفة (الثاين االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي ،الثاين املتو�سط ،الأول الثانوي) ،كما يلي:
التو�صيات واملقرتحات املرتبطة بنتائج املوا�صفات الرتبوية والفنية وموا�صفات التناول والعر�ض
اخلا�صة بكتب الطالب:

)1

)2

)3

)4

1يف �ضوء عدم مطابقة بنية كتب الريا�ضيات مع نظريتها من ال�سل�سلة الأ�صل (ماجروهيل)ُ ,يقرتح
�إعادة النظر يف كتب الطالب للم�شروع ،وفق ت�صميم كتب ال�سل�سلة الأ�صل ،بحيث تت�ضمن �أربعة
�أجزاء :الف�صل التمهيدي ،وف�صول املعرفة الريا�ضية  ، lessons Generalوف�صل التعلم الالحق
 ،Ahead Lookingوالتدريب على االختبارات املعيارية ,tests standardized for Preparing
وال بد من درا�سة ت�أثري ذلك على تدري�سها ،وبالتايل على �أداء الطالب؛ لتحديد املوقف املنا�سب يف
�ضوء تلك النتائج.
ُ 2يقرتح �إ�ضافة �صفحة معايري الريا�ضيات املدر�سية لل�صف يف مقدمات كتب الطالب؛ لتكون معلنة
للطالب و�أول��ي��اء الأم��ور ،بعد مواءمتها مع املحتوى لل�صفوف امل�ستهدفة ،وربطها بكل در���س يف
الفهر�س ،ويف افتتاحية الف�صول ،وت�ضمني �صفحة  ,hunt Scavengerوكذلك معايري تكوين
املعنى واال�ستدالل الريا�ضي للمرحلة الثانوية.
�3إ���ض��اف��ة درو����س ف�صل ال��ب��داي��ة ال��ذك��ي��ة  Smart Startلل�صفوف :ال��ث��اين االب��ت��دائ��ي ،واخلام�س
االبتدائي ،والثاين املتو�سط ،يف مقدمات الكتاب ،ويف حالة تعذر ذلك يتم �إ�ضافة هذا املحتوى �إىل
املوقع الإلكرتوين ،بحيث يت�ضمن ( )6درو�س تغطي جماالت الأعداد والعمليات ،واجلرب ،والقيا�س،
والهند�سة ،وحتليل البيانات ،وحل امل�شكالت ،ومراعاة ت�صميمها على هيئة م�شكالت ترتبط بواقع
احلياة ،مزودة ب�صور من الواقع.
4النظر يف �إ�ضافة درو�س الف�صل ال�صفري  ،Zero Chapterوف�صل �أدوات الهند�سة Geometry

67

Tools؛ للت�أكد من ا�ستعداد الطالب لدرا�سة الهند�سة بتقدمي الأ�سا�سيات التي يحتاجون �إليها
لدرا�سة ف�صول الكتاب لل�صف الأول الثانوي ،و�إتاحته يف املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بعد تطويره
وتفعيله ،ومن املقرتح ت�ضمني جميع الرموز باللغتني يف هذا الف�صل ،لي�سهل رجوع الطالب �إليها.
5 ) 5املحافظة على بنية الف�صل كما هي يف كتاب ال�سل�سلة الأ���ص��ل ،ب�إ�ضافة اختبار املنت�صف -Mid
 ،Chapterواالخ��ت��ب��ارات الرتاكمية  ، Test Practiceلل�صفوف :الثاين االبتدائي ،واخلام�س
االبتدائي ،والثاين املتو�سط ،ودرو�س التو�سع املحذوفة ،و�إ�ضافة دليل الدرا�سة واملراجعة Study
 ،Review and Guideال��ذي يقدم ملخ�صاً للمحتوى الريا�ضي ،منظما بنمطية وا�ضحة وفق
الت�سل�سل النمطي للدرو�س داخل الف�صل ،ويختتم به كل ف�صل لل�صفني اخلام�س االبتدائي والثاين
املتو�سط ،واملراجعة الرتاكمية  Review Spiralلل�صف الثاين االبتدائي ,وميكن حتقيق ذلك يف
دليل املعلم �أو البوابة الإلكرتونية.
�6 ) 6إ�ضافة فقرة املفردات اجلديدة  ،New Vocabularyومراجعة املفردات Review Vocabulary
يف بداية الف�صل لل�صفوف امل�ستهدفة ،مزودة برقم ال�صفحة.
7 ) 7املحافظة على بنية الدر�س كما هي يف الكتاب لل�سل�سلة الأ�صل ،ب�إ�ضافة فقرة املراجعة احللزونية
 ،Review Spiralوفقرة ا�ستعد للدر�س الالحق  ،Get Ready for the Next Lessonوفقرة
االختبار املعياري  Test Practiceيف نهاية كل در�س ،كما يف الأ�صل لل�صفني اخلام�س االبتدائي،
والثاين املتو�سط ,وميكن حتقيق ذلك يف دليل املعلم �أو البوابة الإلكرتونية.
�8 ) 8إ�ضافة درو�س م�سائل العلوم  ، Problem solving in Scienceوم�سائل الدرا�سات االجتماعية
 ، Problem solving in Social Studiesوم�سائل يف ال�صحة Problem Solving in Health
 ،ودرو�س القراءة حلل امل�شكلة  ،Reading to Solve Problemsكما هي يف املوا�ضع امل�شابهة لكتب
ال�سل�سلة الأ�صل لل�صفوف امل�ستهدفة.
�9 ) 9إ�ضافة درو���س معامل الهند�سة  ،Lab Geometryودرو���س الربجميات الهند�سية Geometry
 ،Lab Softwareودرو�س معمل برنامج البيانات املجدولة  ، Lab Sheet Spreadودرو�س املعمل
التقني للر�سم  ،Lab Technology Graphingالتي مت اختزالها من كتب الطالب لل�صف الثاين
املتو�سط ،وال�صف الأول الثانوي.
�10 )10إ�ضافة جميع التدريبات املوجودة يف كتب ال�سل�سلة الأ�صل ،حيث يالحظ اختالف وا�ضح يف عدد
ونوع التدريبات بني كتب امل�شروع وكتب ال�سل�سلة الأ�صل ،ال �سيما ال�صف الثاين املتو�سط وال�صف
الأول الثانوي ،ويف حال تعذر ذلك ميكن حتقيقه يف دليل املعلم �أو البوابة الإلكرتونية.
�11 )11إ�ضافة فقرة  Solution Step-by-Stepالتي تقدم حلو ًال مف�صلة لبع�ض التمارين يف مرحلة
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التدرب وحل امل�سائل  Solving Problem and Practiceلل�صف الأول الثانوي.
�12 )12إ�ضافة فقرة  Team I.S.P +يف بداية درو�س حل امل�شكالت ،يف �إطار حل امل�شكلة ،والتي ت�شري للطالب
واملعلم �إىل �أ�سلوب التعلم التعاوين لل�صفني اخلام�س االبتدائي ،والثاين املتو�سط.
13 )13توفري الفقرات التي تدعم م��ه��ارات ال��ق��راءة عند ال��ط�لاب ،مثل،Content the in Reading:
�أو  ، in Reading Mathوغريها ،يف الكتاب وعلى الرابط  ،online Mathالتي بدورها توجه
الطالب �إىل حمتوى �إلكرتوين يدعم التعلم امل�ستقل وفق قدراتهم لكل مرحلة� ،أو امل�صادر الورقية
التي توجه �إليها كتب ال�صفوف امل�ستهدفة ،كما هي يف كتب ال�سل�سلة الأ�صل لل�صفوف امل�ستهدفة،
مع توثيقها ب�إدراج امل�صدر.
�14 )14إ�ضافة الكتاب الإلكرتوين  ebookلل�صفوف امل�ستهدفة على املوقع الإلكرتوين ،على غرار كتاب
ال�سل�سلة الأ�صل ،الذي يوفر العديد من امل�صادر والأدوات الدرا�سية املقروءة وامل�سموعة ،التي ميكن
الو�صول �إليها من خالل روابط �إلكرتونية على نف�س ال�صفحة.
15 )15توفري البدائل الإلكرتونية التي تدعم التعلم الذاتي وفق حاجات الطالب و�أمناط تعلمهم ،مثل:
Math ،Tutor Personal Technology Graphing ،Tutor Personal ،Examples Extra

 ،help work Home ،Vocabulary Review ،Motion inالتي توفرها كتب ال�سل�سلة الأ�صل
لل�صفوف امل�ستهدفة على الرابط .Online Math
16 )16توفري م�صادر التعلم من امل��واد التعليمية املختلفة يف املوقع الإلكرتوين ،مثل كتيبات املت�أخرين
درا���س��ي��اً ( ،)Masters Intervention and Guide Study( ,)Triumph Mathوالكتيبات
الإثرائية  ،Enrichmentوكتيبات �إع��ادة التدري�س  ،Reteachوتوجيه الطالب �إليها على غرار
كتب ال�سل�سلة الأ�صل يف فقرة .Online Math
17 )17دعم جمال التقومي يف كتب الطالب ،بتوفري م�صادر التقومي الورقية والإلكرتونية ،مثل :فقرة
 ، Questions Choice-Multipleوفقرة  Questions Response-Griddedالتي تقدم �شرحاً
لفكرة الإجابة عن الأ�سئلة الإلكرتونية ،بالإ�ضافة �إىل �شروط متعددة لطريقة حتديد الإجابة
 ،test Standardized & test Sracticeوكذلك  ،quizzes check Selfو�صفحات Selected
 Answersيف مالحق الكتاب ،والتي تت�ضمن مفاتيح لإج��اب��ات التدريبات واالخ��ت��ب��ارات املقننة،
حمددة برقم التدريب والدر�س وال�صفحة؛ لتكون مرجعاً علمي�أ وتقييميا للطالب والأ�سرة واملعلم،
وتكون متاحة من خالل حمتوى �إلكرتوين.
 18 )18توفري مناذج خمتلفة من االختبارات الإلكرتونية التي توجه �إليها كتب الطالب لل�سل�سلة الأ�صل،
�سواء �أكانت اختبارات ت�شخي�صية يف فقرة � ،…Chapter for Ready Getأو اختبارات منت�صف
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الف�صل  Test Chapter , Chapter-Midواالختبارات الرتاكمية �أو املعيارية ،والإ���ش��ارة �إليها
ب�شكل �صريح يف تلك ال�صفحات.
�19 )19إثراء كتب الطالب لل�صفوف امل�ستهدفة باملالحق املتمثلة يف :كتيب الطالب ،Handbook Student
بنك املفاهيم وامل���ه���ارات  ،Bank Skills and Conceptsال��ت��دري��ب على االخ��ت��ب��ارات املعيارية
 ،Test Standardized for Preparingقامو�س امل�صطلحات  ،Glossaryم�شاريع حل امل�شكالت
 ،Projects Solving-Problemوف�صل التعلم ال�لاح��ق  ،Ahead Lookingو�أوراق العمل
 ،WorkMatلل�صفوف امل�ستهدفة لدعم التعلم الذاتي والتعليم وفق حاجات الطالب و�أمن��اط
تعلمهم ،ويف حالة تعذر ذلك يتم �إ�ضافتها على الإنرتنت ،وي��زود الطالب بـ  CDsتت�ضمن هذه
الفقرات.
20 )20تزويد الكتب ب�صفحة  ،Symbolsالتي تعر�ض �أبرز ال�صيغ الريا�ضية والرموز امل�ضمنة يف الكتاب؛
فتوفر للطالب مرجعاً ريا�ضياً متكام ً
ال ،على الغالف الداخلي اخللفي لكتاب الطالب يف ال�صف
اخلام�س االبتدائي ،وال�صف الثاين املتو�سط.
21 )21توفري م�صادر التعلم الورقية ،مثل  ،notebook Studyالذي يعد و�سيلة فاعلة للطالب لتنظيم
�أفكاره ،وم�ساعد لتعلمه ،لتدريب الطالب على �أ�سلوب تدوين املالحظات لل�صف الأول الثانوي.
22 )22الت�أكد من توثيق املعلومات الإثرائية وال�صور املوجودة يف كتاب الطالب؛ لتعزيز مهارات البحث
العلمي ،وغر�س الأمانة العلمية لدى الطالب لل�صفوف امل�ستهدفة.
23 )23االهتمام بجودة الأغلفة ونوعيتها ،ب�أن يكون غالف كتاب الطالب من النوع املنا�سب لال�ستعمال
املتكرر ،مع جودة التثبيت.
24 )24االهتمام بجودة الورق ونوعيته املنا�سبة لال�ستعمال وفق ثقافة الكتاب املدر�سي يف اململكة العربية
ال�سعودية.
�25 )25إعادة تن�سيق �صفحات الكتاب بعد �إ�ضافة الفقرات امل�شار �إليها �أعاله ،واالهتمام بنمطية بنط اخلط
ونوعه ،وتباعد الأ�سطر والهوام�ش يف �سائر الكتاب.
�26 )26إع��ادة ت�صميم �أغلفة الكتب اخلارجية ،بحيث تعك�س  ٪30من حمتوى الكتاب ،وكذلك ت�صميم
الأغلفة الداخلية لي�أخذ الت�صميم اخلارجي للغالف ،و�إ�ضافة فقرة  ،Graphics the Aboutالتي
ت�صف �صورة الغالف وارتباطها باملحتوى لكتاب الطالب لل�صفوف :اخلام�س االبتدائي ،والثاين
املتو�سط ،والأول الثانوي.
27 )27ترقيم �صفحات املقدمات بطريقة متنا�سقة ،ت�أخذ الأرقام املت�سل�سلة وحرفا هجائيا؛ ليكون م�ستق ً
ال
عن بقية الف�صول لل�صفوف امل�ستهدفة ،وكذلك املالحق بعد �إ�ضافتها.
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التو�صيات واملقرتحات املرتبطة بنتائج املوا�صفات الرتبوية والفنية وموا�صفات التناول والعر�ض
اخلا�صة بدليل املعلم:

)1

)2

)3

)4

)5

1املحافظة على بنية دليل املعلم للم�شروع وفق ت�صميم كتب الطالب لل�سل�سلة الأ�صل ،بحيث تت�ضمن
�أربعة �أج��زاء :الف�صل التمهيدي ،وف�صول املعرفة الريا�ضية  ، lessons Generalوف�صل
التعلم الالحق  ،Ahead Lookingوالتدريب على االختبارات املعيارية Preparing
 ،tests standardized forمع الإ�شارة �إىل هذا الت�صميم يف مقدمات الدليل ،و�إن مل يتم
�إ�ضافتها يف كتاب الطالب.
�2إ�ضافة درو���س ف�صل البداية الذكية  Smart Startلل�صفوف :الثاين االب��ت��دائ��ي ،اخلام�س
االب��ت��دائ��ي ،وال��ث��اين املتو�سط ،ودرو����س الف�صل ال�صفري  ،Zero Chapterوف�صل �أدوات
الهند�سة  Tools Geometryلل�صف الأول الثانوي ،يف مقدمات الدليل ،و�إن تعذرت �إ�ضافتها
يف كتاب الطالب ،مع �إ�ضافة الفقرات التي توجه املعلم �إىل �أهمية تقدمي ه��ذه الف�صول ب�شكل
�صريح؛ ملراجعة املعلومات واملكت�سبات ال�سابقة التي يحتاجها الطالب لدرا�سة حمتوى الكتاب،
وكيفية تنفيذها وربطها مبحتوى �إلكرتوين على املوقع.
3املحافظة على بنية الف�صل كما ه��ي يف كتاب ال�سل�سلة الأ���ص��ل ،ب�إ�ضافة �إر���ش��ادات ح��ول اختبار
املنت�صف  ،Chapter-Midواالخ��ت��ب��ارات الرتاكمية ، Test Practiceودرو���س التو�سع
املحذوفة ،و�إ�ضافة دليل الدرا�سة واملراجعة  ،Review and Guide Studyوفقرة �صانع
�أحجية املفردات  ، Maker Puzzle Vocabularyالذي يت�ضمن طرقاً متعددة لتمثيل
املفردات الريا�ضية ،وفقرة دليل التوقع  ،Guide Anticipationوفقرة -by-Lesson
 Review Lessonلتنمية مهارات الدرا�سة لدى طالبه ،بتقدمي الأفكار الرئي�سة للدرو�س،
مدعمة بالأمثلة ب�شكل مب�سط ،بحيث ي�سهل تذكرها ،يف �صفحات دليل املراجعة واملذاكرة Study
 ،Review and guideوالإر����ش���ادات امل�صاحبة لها ،وال���ذي يختتم ب��ه ك��ل ف�صل لل�صفني
اخلام�س االبتدائي والثاين املتو�سط ،واملراجعة الرتاكمية لل�صف الثاين االبتدائي.
4الإ�شارة �إىل �أهمية م�شروع الف�صل والوحدة يف دليل املعلم ،world-Real- project Unit
الذي يوجه املعلم �إىل ربط املعرفة الريا�ضية امل�ضمنة يف الوحدة بواقع الطالب ،كما �أنه يوجه املعلم
�إىل الطرق املنا�سبة لتدريب الطالب على البحث واال�ستك�شاف ،وتطبيق الريا�ضيات يف �سياقات
�أخرى لل�صفوف امل�ستهدفة.
5املحافظة على بنية الدر�س كما هي يف كتاب ال�سل�سلة الأ�صل ،ب�إ�ضافة �إر�شادات حول فقرة املراجعة
احللزونية  ،Review Spiralوف��ق��رة ا�ستعد للدر�س ال�لاح��ق the for Ready Get
 ،Lesson Nextوفقرة االختبار املعياري  Practice Testيف نهاية كل در���س ،كما يف
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الأ�صل ،لل�صفني اخلام�س االبتدائي ،والثاين املتو�سط.
�6 ) 6إ�ضافة فقرة م�صادر �إ�ضافية للدر�س  ،Resources Lesson Additionalوم�صادر لتهيئة
البيئة ال�صفية التي تت�ضمن ال�شفافيات  ،Transparenciesوفقرة تهيئة بيئة تعليمية ناجحة
توجه املعلم �إىل كيفية تهيئة الف�صول التفاعلية  ،Classroom Interactiveواال�ستفادة
من القر�ص املرن الذي يحتوي عرو�ضا حا�سوبية لتدريبات ف�صلية ومطبوعات �أخرى Other
 ،Products Printوكذلك �إ�ضافة الأدوات التقنية للمعلم ،Tools Tech Teacher
والأدوات التقنية للطالب � Tools Tech Studentإىل خمططات الدرو�س والف�صول.
�7 ) 7إ�ضافة درو���س م�سائل العلوم  ، Science in solving Problemوم�سائل الدرا�سات
االج��ت��م��اع��ي��ة  ، Studies Social in solving Problemوم�����س��ائ��ل يف ال�صحة
 ، Health in Solving Problemودرو�����س ال��ق��راءة حل��ل امل�شكلة to Reading
 ،Problems Solveوالإر�شادات وامل�شاريع امل�صاحبة لها �إىل دليل املعلم ،كما هي يف املوا�ضع
امل�شابهة لكتب ال�سل�سلة الأ�صل ،واالهتمام بحل امل�شكالت من خالل توفري تدريبات متنوعة تغطي
املحتوى الريا�ضي لكل در�س (مثلGraphic Solving Problem World-Real
 )Solving Problem Word ,Novelsلل�صفوف امل�ستهدفة.
�8 ) 8إ�ضافة م�صادر التطوير املهني والتعريف بها ،مثل� :أقرا�ص ور�ش عمل ،Workshops DVD
وروابط الربامج التدريبية على الإنرتنتَ ، Courses Onlineوبرامج التطوير املهني ح�سب
حاجة كل معلم  Development Professional. Personalizedيف مقدمات
الدليل ،وفقرة التطوير املهني  Development Professionalالتي تظهر يف خمطط
كل ف�صل تت�ضمن روابط املكتبة الإلكرتونية التابعة لل�شركة ،والتي تعر�ض درو�ساً منوذجية ودرو�ساً
تطبيقية ال�سرتاتيجيات تدري�سية حمددة ،على غرار دليل ال�سل�سلة الأ�صل لل�صفوف امل�ستهدفة،
والتي ت�شري �إليها املقدمات ،وخمطط الف�صل يف �أدلة املعلم لل�سل�سلة الأ�صل لل�صفوف امل�ستهدفة.
�9 ) 9إ���ض��اف��ة �صفحات رواب���ط ل��ق��اع��دة ال��ب��ح��وث  Base Research Theال��ت��ي تغطي ال�برام��ج
الريا�ضية ،وكيف ت�ساعد البحوث امل�ستمرة مع الطالب واملعلمني والأكادمييني واخلرباء يف بناء
جميع برامج الريا�ضيات من ال�صف الأول االبتدائي �إىل ال�صف الثاين ع�شر على �أ�س�س قوية متينة
يف مقدمات الدليل ،وتوفري املحتوى الإلكرتوين الذي يحققها لل�صفوف امل�ستهدفة.
�10 )10إ����ض���اف���ة ف���ق���رة ع�ل�اق���ة ال��ري��ا���ض��ي��ات ب����امل����واد الأخ�������رى Curricular-Cross More
 Connectionsيف مقدمات كل وحدة �أو ف�صل ،والتي توجه املعلم �إىل امل�شاركة مع معلمي
املواد الأخرى لتطبيق املفاهيم الريا�ضية يف �سياقات �أخرى لل�صفوف امل�ستهدفة.
�11 )11إ�ضافة فقرة حقائق �أكرث متعة  Facts Fun Moreيف مقدمات الوحدات �أو الف�صول ،التي
72

تزود املعلم مبعلومات ثقافية ترفيهية متنوعة ،توجه املعلم لربط �أهداف الف�صل �أو الوحدة بواقع
حياة الطالب.
�12 )12إثراء دليل املعلم لل�صفوف امل�ستهدفة باملالحق املتوفرة يف كتب الطالب ،واملتمثلة يف :كتيب الطالب
 ،Handbook Studentبنك املفاهيم واملهارات ،Bank Skills and Concepts
التدريب على االختبارات املعيارية  ،Test Standardized for Preparingقامو�س
امل�صطلحات � ،Glossaryأوراق العمل  ،WorkMatلل�صفوف امل�ستهدفة لدعم التعلم الذاتي
والتعليم وفق حاجات الطالب و�أمن��اط تعلمهم ،والإر�شادات امل�صاحبة لها ،و�إتاحتها على املوقع،
وتزويد املعلم بـ  CDsتت�ضمن هذه الفقرات.
�13 )13إ�ضافة ف�صل م�شاريع ح��ل امل�شكالت  ،Projects Solving-Problemوف�صل التعلم
الالحق  Ahead Lookingيف ملحق دليل املعلم والإر�شادات التي توجه املعلم لكيفية تنفيذ
هذه امل�شروعات يف نهاية العام لل�صفوف امل�ستهدفة.
�14 )14إ�ضافة الكتيب املرفق مع دليل املعلم ،على �أن يت�ضمن الفقرات التالية :م�صفوفة املدى والتتابع بعد
مواءمتها مع حمتوى الكتب ،فقرة تن�شيط املعرفة ال�سابقة Knowledge Prior Activate
 ،وج��داول التعلم يف �صفحة  ، strategies Readingوفقرة ذكر الطالب Reminder
 students toيف �صفحة student the Toالتي توجه املعلم �إىل تنبيه طالبه �إىل
ال��ه��دف ال��ع��ام م��ن درا���س��ة ه��ذا املحتوى ،وف��ق��رة مهام املعلم  Works Teacherيف �صفحة
 ،Solutions Technologyوفقرة ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين Cooperative
 ،Strategies Groupوفقرة ن�صيحة خبري والتلخي�ص  Summarizingلل�صفوف:
الثاين االبتدائي واخلام�س االبتدائي والثاين املتو�سط.
�15 )15إ�ضافة �صور للكتب املرتبطة مع كتاب الريا�ضيات لل�صف الواحد �ضمن فقرة الربامج امل�ستخدمة
للر�سم والتمثيل وم�صادر ال�صور  Programs Aligned Horizontally Threeيف
مقدمات الدليل.
�16 )16إ�ضافة �صفحة ال�سنة الدرا�سية year school Theيف مقدمات دليل املعلم ،التي تقدم خمططاً
بيانيا يو�ضح تق�سيم حمتوى كتاب الطالب ،مبا يتوافق مع موعد االختبارات التقوميية لل�صفوف
امل�ستهدفة.
�17 )17إ�ضافة مناذج االختبارات املعيارية  tests standardized for Preparingالتي ترتبط
باملعرفة وامل��ه��ارات املطلوبة ،والإر���ش��ادات التي ت�ساعد املعلم يف تدريب طالبه على هذه النماذج،
مزودة ب�أوراق الإجابة  Practice Sheet Answerيف ال�صفحات اخلتامية ،ومزودة بحلولها
(اليومية ،والأ�سبوعية ،وال�شهرية).
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18 )18االهتمام بجودة الأغلفة ونوعيتها ،ب�أن يكون غالف دليل املعلم �سميكاً من النوع املق ّوى (hard
 ،)coverومثبتاً ب�سلك حلزوين متني ،على غرار جودة غالف الدليل يف ال�سل�سلة الأ�صل ،وكذلك
جودة الورق ونوعيته املنا�سب لال�ستعمال املتكرر.
�19 )19إعادة تن�سيق �صفحات الدليل بعد �إ�ضافة الفقرات امل�شار �إليها �أعاله ،واالهتمام بنمطية بنط اخلط
ونوعه وتباعد الأ�سطر والهوام�ش يف �سائر الدليل.
�20 )20إب��راز حلول التدريبات يف دليل املعلم بخط �أحمر غامق ،على غ��رار و�ضوحها يف الدليل الأ�صل،
وو�ضعها يف املكان املنا�سب عند التدريبات على �صورة كتاب الطالب املت�ضمن يف الدليل �أو يف الهوام�ش
بت�سل�سل منطقي منظم.
التو�صيات واملقرتحات املتعلقة مبنا�سبة املحتوى لثقافة املجتمع ال�سعودي ومالءمته لبيئة
املتعلمني:

)1

)2

)3

)4

)5
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1مت ّيز حمتوى الكتب بتوافقه م��ع م��ب��ادئ ال�شريعة الإ�سالمية ،وتعزيزه لل�سلوكيات والأخ�ل�اق
احلميدة لدى الطالب بدرجة مرتفعة؛ لذا ت�ؤكد الدرا�سة على ا�ستغالل هذه امليزة للكتاب بال�شكل
الأمثل ،واحلر�ص على تفعيل موا�ضع توافرها من ِق َبل املعلم �أثناء التطبيق.
2حتققت مراعاة حمتوى الكتب للهوية الإ�سالمية بدرجة متو�سطة؛ نظراً النخفا�ض م�ستوى
تعزيز املحتوى للجانب الإمياين ،وعدم ت�ضمينه ن�صو�صاً ودالئل علمية من القر�آن الكرمي وال�سنة
النبوية ،وكذلك �أ�سماء وم�آثر العلماء امل�سلمني �إال فيما ندر .وبنا ًء على ذلك يلزم تدعيم حمتوى
الكتب باملزيد من الن�صو�ص والدالئل العلمية من القر�آن وال�سنة ،فيما يخدم جمال الريا�ضيات،
والإ�شارة �إىل علماء امل�سلمني الذين �أ�سهموا يف تطور هذا العلم خا�صة .وميكن �أن يتم ذلك التدعيم
من خالل الأمثلة �أو ال�صور �أو غريها.
3يراعي املحتوى عادات وتقاليد املجتمع ال�سعودي وثوابته الدينية ب�شكلٍ عالٍ  ،حيث يت�ضمن �إ�شارات
عديدة لها ،ويخلو تقريباً مما يخالف تلك العادات والثوابت� ،سواء يف الأمثلة والتدريبات �أو ال�صور
والأ�شكال التو�ضيحية .وعليه ينبغي املحافظة على مت ّيز حمتوى الكتب يف هذا اجلانب.
4ي�ؤكد حمتوى الكتب على ثقافة الأعمال املهنية مبختلف جماالتها و�أنواعها ،من جتارة وزراعة
وحرف مهنية وغريها� ،إال �أنه لوحظ تركيزه �أحياناً على التدريبات التي تن ّمي النزعة اال�ستهالكية،
مما ي�ستدعي �إعادة �صياغة ما ميكن تغيري �صياغته من تلك الأمثلة والتدريبات ،لت�صبح ذات �صبغة
�إنتاجية.
5من �أجل تعزيز الهوية الوطنية �أكرث ،ف�إن حمتوى الكتب يف حاجة �إىل �إثرائه باملزيد من الإ�شارات

والأمثلة والأن�شطة املتعلقة مبجاالت خدمة املجتمع ،كاحلمالت التطوعية واجلمعيات اخلريية
والك�شافة وغريها ،وحمتوى كتابي ال�صفني الثاين املتو�سط والأول الثانوي ب�صفة خا�صة ،حيث
لوحظ انخفا�ض امل���ؤ���ش��ر اخل��ا���ص بامل�شاركة املجتمعية .وميكن ا�ستغالل ه��ذا امل��ج��ال يف تقدمي
�إح�صاءات حقيقية حلمالت التربعات التي تنظمها اململكة العربية ال�سعودية لدول العامل املختلفة،
وتناول �أ�سماء جمعيات خريية �سعودية ،والإ�شادة بذلك.
6 ) 6ينبغي ت�ضمني حمتوى كتاب ال�صف الأول الثانوي – حتديداً  -املزيد من الإ�ضاءات عن منجزات
الوطن وثرواته ،ودعوة الطالب للحفاظ عليها وتطويرها ،وا�ستخدام تلك النماذج �أي�ضاً ك�أمثلة
و�إح�صاءات ودالئل تخدم موا�ضيع الريا�ضيات من البيئة املحلية .وذلك لرفع درجة حتقق موا�صفة
مراعاة النظم والت�شريعات والبيئات املحلية ،التي ت�أثرت بهذا الق�صور.
7 ) 7مما �أ ّثر كذلك على حتقق مراعاة النظم والبيئات املحلية يف مبحتوى الكتب عدم ارتفاع م�ستوى
مراعاته لتنوع البيئات املحلية ال�سعودية .لذا ينبغي دعم املحتوى ب�إ�ضافات ت�ؤكد على تعدد �أقاليم
البيئة ال�سعودية واختالفها اجلغرايف والبيئي ،من خالل �إ�ضافة م�سميات و�صور ّ
تو�ضح هذا التنوع
الذي مت ّيزت به اململكة العربية ال�سعودية.
8 ) 8امتاز حمتوى الكتب بربطه الريا�ضيات بالعلوم الأخ��رى وتكامله معها بدرجة مرتفعة ،ولكن
لوحظ تركيزه �أك�ثر على الربط مب��ادة الرتبية البدنية ،من خالل �إي��راد الأمثلة العديدة التي
حتوي ممار�سات ريا�ضية خمتلفة .وعليه حتتاج الأمثلة والتدريبات �إىل مراجعة ،لتحقيق التوازن
بني فروع املعرفة املتنوعة.
9 ) 9ا�ستخدم حمتوى الكتب �أن�شطة وتدريبات كثرية ومتنوعة تراعي الفروق الفردية بني الطالب،
وت�شمل م�ستوياتهم املتفاوتة ،الأمر الذي جعلها مالئمة لكل الطالب ممن ُي�ص ّنفون فوق �أو �ضمن
�أو دون امل�ستوى املتو�سط .ويبقى على املعلم احلر�ص على �إعطاء كل طالب التدريبات املنا�سبة له،
للو�صول به �إىل �أق�صى ما ت�سمح به قدراته.
10 )10على خالف حمتوى كتابي ال�صفني الثاين املتو�سط والأول الثانوي ،ظهر انخفا�ض م�ستوى مراعاة
حمتوى كتابي ال�صفني الثاين االبتدائي واخلام�س االبتدائي لبيئة الطالب ،من خالل الأن�شطة
والتدريبات و�أ�ساليب التقومي ،ومت ّثلت �أبرز موا�ضع عدم التوافق مع البيئة يف �أ�سماء الأ�شخا�ص
و�أنواع احليوانات امل�ستخدمة يف ن�صو�ص التدريبات .ولذا ف�إن التدريبات والأن�شطة الواردة يف هذين
الكتابني بحاجة �إىل مراجعة و�إعادة نظر؛ لتكييفهما وفق ما يتنا�سب مع البيئة ال�سعودية ،حتى
تتالءم مع خربات الطالب ب�شكلٍ �أف�ضل.
11 )11بالن�سبة لل�صور والر�سوم والأ�شكال التو�ضيحية ،ا ّت�ضح تنوعها وتنا�سبها مع بيئة الطالب ومع
خرباتهم ،وكذلك وقوعها يف مكانٍ منا�سب �ضمن الن�ص املرتبطة به ،حيث حتققت تلك امل�ؤ�شرات
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بدرجة مرتفعة� .إال �أن وجود بع�ض الأخطاء املطبعية يف ال�صور والر�سوم املدرجة يف كتاب ال�صف
اخلام�س االبتدائي ،وكذا عدم ا ّت�ساق عد ٍد من ال�صور مع م�ضامني املحتوى املرفقة بكتابي ال�صفني
الثاين االبتدائي واخلام�س االب��ت��دائ��ي� ،إال �أن هاتني املالحظتني �أ ّث��رت��ا على مالءمة مقروئية
حمتوى الكتب والأ�شكال لتتحقق بدرجة متو�سطة ،وا�ستلزمتا �إعادة تن�سيق موا�ضع تلك ال�صور
والر�سوم التو�ضيحية.
12 )12ت�أ ّثرت مقروئية حمتوى الكتب �أي�ضاً بوجود عد ٍد من الأخطاء املطبعية ،التي ظهر معظمها يف
كتابي ال�صفني الثاين االبتدائي واخلام�س االبتدائي ،وظهر بع�ض منها يف كتاب ال�صف الثاين
املتو�سط ،ومن �أبرزها �إيراد كلمة لي�س لها عالقة باملعطيات ،بن�ص الفقرة �أو التدريب .وعليه حتتاج
طباعة الكتب �إىل مراجعة وتعديل و�إعادة طباعة موا�ضع اخللل.
13 )13ا ّت�سمت لغة الكتب بت�سل�سل الأفكار وترابطها بدرج ٍة مرتفعة ،فظهرت بنية الكتب مرتابطة على
م�ستوى الف�صول وال��درو���س ،لكن املحتوى مل يخ ُل من الأخطاء اللغوية التي مت ّثلت يف �أخطاء
نحوية ،كت�شكيلٍ خط�أ باحلركات �أو رفع جمرور� ،أو �أخطاء �إمالئية ،ك�أخطا ٍء يف موا�ضع ا�ستخدام
عالمات الرتقيم� ،أو �أخطاء يف �صياغة بع�ض اجلمل .وتر ّكزت مثل تلك الأخطاء اللغوية يف كتابي
ال�صفني الثاين االبتدائي واخلام�س االبتدائي ،وكلها حتتاج �إىل تدقيق وت�صحيح.
14 )14من ناحي ٍة لغوي ٍة �أخرى ،ا�ستخدمت يف حمتوى الكتب بع�ض امل�صطلحات واملفاهيم غري املنا�سبة،
�أو غري الوا�ضحة الداللة بالن�سبة للطالب ،مما �أ ّثر على مقروئية املحتوى .وبنا ًء على ذلك ينبغي
مراجعة امل��ف��ردات وامل�صطلحات التي ا�ستخدمتها الكتب ،والتحقق من مالءمتها مل�ستوى فهم
الطالب ،وا�ستبدالها ب�أخرى منا�سبة� ،أو �شرح معناها وتف�سريها كلما لزم الأمر.
15 )15حتققت مالءمة حمتوى الكتب للخ�صائ�ص العمرية للطالب بدرجة مرتفعة� ،سواء من حيث
مراعاته حلاجات الطالب وميولهم� ،أو من حيث مالءمة ال�صور والأ�شكال ،وكذلك حجم اخلط
والألوان امل�ستخدمة ،و�أخرياً من حيث منا�سبة الأن�شطة والتدريبات للمرحلة العمرية للطالب،
عدا بع�ض املوا�ضع يف كتاب ال�صف اخلام�س االبتدائي ،التي ورد فيها تدريب �أو �أدرجت فيها �صورة
�أعلى من م�ستوى املرحلة العمرية للطالب .ولذلك ينبغي حذف مثل تلك املوا�ضع �أو تب�سيطها.
16 )16طباعة كتاب التمارين للمرحلة االبتدائية  -على �أقل تقدير -بالألوان؛ للإ�سهام يف التعبري عن
فكرة امل�س�ألة وتعزيز الت�شويق لدى الطالب.
17 )17تعديل �أيام الدوام الر�سمي والإجازات يف جميع امل�سائل بح�سب الأمر امللكي ال�صادر بذلك ،ومل ينوه
�إىل ذلك �أثناء عر�ض النتائج؛ لأن حتليل الكتب مت االنتهاء منه قبل �صدور الأمر امللكي.
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ثاني ًا :تو�صيات تقومي منتجات كتب العلوم (التقرير الأول – اجلزء الثاين)
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 العلوم لل�صفوف:
الثاين االبتدائي واخلام�س االبتدائي والثاين املتو�سط والأول الثانوي (�أحياء ،وفيزياء ،وكيمياء) ،خل�ص
الفريق البحثي �إىل عدد من التو�صيات ذات ال�صلة مبحاور الدرا�سة .و�سيتم ا�ستعرا�ض هذه التو�صيات
بداية بالتو�صيات امل�شتقة من نتائج حتليل ات�ساق كتب ال�صفوف امل�ستهدفة بالتحليل ،ثم التو�صيات
امل�شتقة من نتائج حتليل مواءمة الكتب ،وذلك على النحو الآتي:
تو�صيات تتعلق بات�ساق كتب و�أدلة العلوم

من خالل التتبع الدقيق ملدى حتقق ال�شواهد التف�صيلية للم�ؤ�شرات لكتاب الطالب ولدليل املعلم،
نقدم عدداً من التو�صيات التف�صيلية التي ميكن لوزارة الرتبية والتعليم متابعة حتقيقها؛ لرفع جودة
الكتب وجعلها �أك�ثر ات�ساقاً مع �سل�سلة ماجروهيل .ونعر�ض التو�صيات وفقاً لل�صفوف بداية بكتاب
الطالب لكل �صف ،ومن ثم دليل املعلم.
وع��م��وم��اً ي�لاح��ظ �أن ه��ن��اك انخفا�ضاً م��ت��ك��ررا يف م�ستوى حتقق امل��وا���ص��ف��ات ال�ترب��وي��ة ،وكذلك
موا�صفات التناول والعر�ض مقارنة باملوا�صفات الفنية .وهذا رمبا يكون متوقعاً بالنظر �إىل �سهولة
التعامل مع املوا�صفات الفنية ومعاجلتها يف الكتاب .غري �أننا نرى �أن املوا�صفات الرتبوية وموا�صفات
التناول والعر�ض قد تكون �أكرث ت�أثريا يف التعلم ،مما ي�ستدعي �أن تويل ال��وزارة اهتماما خا�صا بهذه
املوا�صفات كونها �أكرث �أهمية.
تو�صيات كتب ال�صف الثاين االبتدائي
�أ ) تو�صيات لتح�سني كتاب الطالب لل�صف الثاين االبتدائي:
1 ) 1تطوير م�ستوى الفهم القرائي لدى الطالب ،وذلك من خالل:
•ت�ضمني فقرة �أقر�أ و�أتعلم يف بداية مرحلة ال�شرح يف الدر�س ،التي تت�ضمن املفردات
املهمة من الدر�س.
•ت�ضمني فقرة �أق���ر�أ لأراج���ع  I read to Reviewيف نهاية كل ف�صل من ف�صول
الكتاب ،التي توفر الفر�صة للطالب ملراجعة وت�أكيد ما مت تعلمه يف الف�صل.
•دعم الطالب مب�صادر لكتيبات مب�ستويات قرائية متعددة ()Leveled reader؛
لزيادة فهم الطالب للمفاهيم املفتاحية.
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)2
)3

)4
)5
)6

•دع��م املوقع الإل��ك�تروين بتوفري �أ�ساليب ب�صرية و�سردية متوافقة مع ن�صو�ص
الكتاب ب�صورة تتماثل مع (املراجعة الإلكرتونية)� ،ضمن املوقع الإلكرتوين ل�شركة
ماجروهيل.
•ت�ضمني املوقع الإلكرتوين قِ�سماً يتعلق باملجلة الإلكرتونية ،التي ت�شجع الطلبة
على القراءة من م�صادر من الإنرتنت.
2ت�ضمني فقرة �أدبيات التي ترد يف بداية الوحدات لتعزيز مهارة القراءة وتعزيز مهارات
التثقيف الب�صري.
3االلتزام بت�ضمني مرحلة التو�سع والإثراء يف كل در�س ،وتعاقب تكرار مو�ضوعاتها التي
ظهرت عليها يف ال�سل�سلة الأ�صل (القراءة العلمية ،الكتابة العلمية ،العلوم والريا�ضيات)،
وتكرار ت�ضمني فقرة مهن علمية لأكرث من مرة واحدة يف الكتاب يف نهاية الوحدة.
4تف�صيل فهار�س الكتاب ب�إ�ضافة فهار�س خا�صة باملرجعيات وبالأن�شطة اال�ستق�صائية
ومتييز الأن�شطة العملية بلون خمالف للخط امل�ستخدم للفهر�س.
5ت�ضمني جزء املرجعيات فقرة الر�سوم البيانية لورودها �ضمن فقرة من فقرات مرحلة
الإثراء والتو�سع.
6دعم كتاب الطالب مب�صادر تقنية متعددة منها:
•املفاهيم احلركية  Science in motionالتي توفر املفاهيم املفتاحية با�ستخدام
الر�سوم املتحركة.
•الأق��را���ص املدجمة للعرو�ض التقدميية ل��زي��ادة الدافعية واالنغما�س عند تعلم
العلوم.
•عرو�ض املحاكاة والر�سوم املتحركة CD ROOMS Science quest -

ب ) تو�صيات لتح�سني دليل املعلم لل�صف الثاين االبتدائي:
1 ) 1ت�ضمني دليل املعلم فقرة ا�ستك�شاف بديل alternative explorers؛ لتوفري �أن�شطة
ا�ستق�صائية �إ�ضافية ،تقدم فر�صاً ملمار�سة اال�ستق�صاء ،والتمكن من املهارات العملية.
2 ) 2ت�ضمني التوجيهات املرتبطة بت�ضمني فقرات مرحلة الإثراء والتو�سع يف كل در�س بتزامن
مع ورودها يف كتاب الطالب.
3 ) 3ت�ضمني حقيبة املعلم م�صدر ن�شاطات ممتدة للمنزل school to home activity؛
لت�ساعد املعلم على توجيه الطالب لتطبيق التجارب حول املفاهيم العلمية خارج الغرفة
ال�صفية.
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4 ) 4تعزيز م�صادر املعلم بكتيبات “قراءة متعددة امل�ستويات” التي تقدم املحتوى مب�ستويات
قرائية متعددة لزيادة فهم الطالب للمفاهيم املفتاحية ،ولتعزيز مهارة القراءة العلمية،
وت�ضمني الدليل توجيهات للمعلم ال�سرتاتيجيات �إ�ضافية للقراءة املتعددة امل�ستويات.
5 ) 5توفري بطاقات املفاهيم العلمية �ضمن م�صادر املعلم؛ لتقدمي املفاهيم العلمية املهمة
للمجموعات ال�صغرية� ،أو التعلم الفردي ،وال�ستخدامها �ضمن فقرة التقومي اخلتامي.
6 ) 6ت�ضمني �صفحات املقدمات التعريفية للدليل ال�صفحات التالية:
•�صفحة خمطط الدر�س.
•فقرة تعريفية مبكونات حقيبة املعلم للأن�شطة ال�صفية ونبذة تعريفية موجزة
عنها.
7 ) 7ت�ضمني مراجع الدليل:
•�صفحات خمطط م�صفوفة امل��دى والتتابع ،تو�ضح تتابع املفاهيم العلمية عرب
ال�سنوات (.)6 -1
•قائمة امل�صطلحات العلمية مزودة بال�صور املرافقة.
8 ) 8ت�ضمني افتتاحية الف�صل يف الدليل فقرة م��راع��اة امل�ستويات املختلفة للطالب ،التي
تقرتح ا�سرتاتيجيات متعددة لال�ستجابة للم�ستويات املختلفة للقدرة ،حمددة ب�أرقام
الدرو�س وال�صفحات.
9 ) 9تعديل م�سمى امل�صدر «دليل معلم العلوم» �إىل «املرجع املكتبي ملعلم العلوم»؛ ليتميز عن
ت�سمية الدليل ،وليتقارب مع امل�سمى يف الكتاب الأ�صل (Teacher Desk Reference
.)Book
10 )10تعديل بع�ض املوا�صفات الفنية يف الدليل املتعلقة:
•زيادة �سماكة الغالف اخلارجي للدليل.
•متييز مقدمة الوحدات الدرا�سية يف الدليل بغالف �سميك وحتديد للمجال العلمي
للوحدة ،ل�سهولة ت�صفح الدليل.
•ترقيم �صفحات الدليل بت�سل�سل مت�سق ،ومتييز ترقيم �صفحات املالحق.
•�إفراد �صفحة م�ستقلة لكل جمال علمي يف الفهر�س ،وااللتزام بنف�س �ألوان وبنط
اخلط اخلا�ص الذي مييز كل جمال علمي.
11 )11ت�ضمني الدليل التقنيات امل�صاحبة لدعم التعليم والتعلم منها:
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•االقرا�ص املدجمة امل�صاحبة للعرو�ض التقدميية لكل در�س.
•قر�ص امل�ستك�شف التعليمي.
•�أقرا�ص الدي يف دي للتطوير املهني.
•تطوير املوقع الإلكرتوين املرتبط مبنتجات امل�شروع لي�شمل:
•اختبارات �إلكرتونية عرب الإنرتنت لتقييم الطالب
•م�صادر متعددة للمعلم.
تو�صيات كتب ال�صف اخلام�س االبتدائي:
�أ ) تو�صيات لتح�سني كتاب الطالب لل�صف اخلام�س االبتدائي:
1 ) 1االلتزام بت�ضمني مرحلة الإثراء والتو�سع عند نهاية كل در�س؛ لتكتمل بذلك دورة التعلم
اخلما�سية.
2 ) 2التنوع والتوازن يف تكرار ت�ضمني مو�ضوعات مرحلة الإثراء والتو�سع يف الدرو�س؛ لت�شمل
جميع الفقرات يف ال�سل�سة الأ�صل ،واملتمثلة يف :قراءة علمية ،كتابة علمية ،الريا�ضيات يف
العلوم ،ن�شاط اعمل كالعلماء� ،أو ن�شاط كن عاملا.
3 ) 3ت�ضمني فقرة من الأدب الرتبوي يف افتتاحية الوحدات الدرا�سية.
4 ) 4مراجعة ترجمة عبارة العلوم والريا�ضيات لتعرب عما ق�صد بها يف ال�سل�سلة الأ�صل Math
 linkتعدل �إىل الربط مع الريا�ضيات و  math in scienceتعدل �إىل الريا�ضيات يف
العلوم.
5 ) 5ت�ضمني حقيبة املعلم للأن�شطة ال�صفية م�صادر �إثرائية متعددة امل�ستويات لزيادة فهم
الطالب للمفاهيم.
6 ) 6ت�ضمني الكتاب قراءة الر�سوم البيانية يف كل من :در�س ت�صنيف املخلوقات احلية �صـ()20
ج( ،)1ويف در�س الهواء واملاء �صـ( )157ج(.)2
7 ) 7متييز الأن�شطة اال�ستق�صائية يف الفهر�س بلون خمالف عن بقية مكونات الفهر�س.
8 ) 8توحيد الرموز العلمية يف الكتاب ،من حيث الثبات يف ا�ستخدام الرمز متى ورد ،مثل
درجة �سيليزية.
9 ) 9توفري امل�صادر التقنية املتعددة واملرافقة للكتاب ،وتفعيل و�إثراء املوقع الإلكرتوين امل�شار
له يف �صفحات الكتاب ،مبا يخدم الغر�ض الذي من �أجله و�ضع يف الكتاب.
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ب ) تو�صيات لتح�سني دليل املعلم لل�صف اخلام�س االبتدائي:
ت�ضمني فقرة ا�ستك�شاف بديل ( )explorer alternativeيف دليل املعلم؛ لتوفري �أن�شطة ا�ستق�صائية
�إ�ضافية تقدم فر�صاً ملمار�سة اال�ستق�صاء ،ومتكني املتعلمني من املهارات العملية.
1 ) 1ت�ضمني حقيبة املعلم م�صدراً ممتدا لن�شاطات منزلية ()school to home activity؛
لت�ساعد املعلم على توجيه الطالب لتطبيق التجارب حول املفاهيم العلمية خارج الغرفة
ال�صفية.
2 ) 2تعزيز م�صادر املعلم بكتيبات قراءة متعددة امل�ستويات ،تقدم املحتوى مب�ستويات قرائية
متعددة ،ل��زي��ادة فهم ال��ط�لاب للمفاهيم املفتاحية ،ولتعزيز م��ه��ارة ال��ق��راءة العلمية،
وت�ضمني الدليل توجيهات للمعلم ال�سرتاتيجيات �إ�ضافية للقراءة املتعددة امل�ستويات.
3 ) 3ربط فقرة قراءة علمية يف كتاب الطالب بفقرة تكامل القراءة يف دليل املعلم ،مع تعديل
ترجمة العبارة لتتوافق مع املعني يف الكتاب الأ�صل (.)integrate reading
4 ) 4توفري بطاقات املفاهيم العلمية �ضمن م�صادر املعلم لتقدمي املفاهيم العلمية املهمة
للمجموعات ال�صغرية �أو التعلم الفردي.
5 ) 5ت�ضمني �صفحات املقدمات التعريفية للدليل ال�صفحات التالية:
•�صفحة خمطط الدر�س
•فقرة تعريفية مبكونات حقيبة املعلم للأن�شطة ال�صفية ،ونبذة تعريفية موجزة
عنها.
•ت�ضمني مراجع الدليل �صفحات خمطط م�صفوفة املدى والتتابع؛ لتو�ضح تتابع
املفاهيم العلمية عرب �سنوات املرحلة االبتدائية (.)6 -1
1 ) 1ت�ضمني افتتاحية الف�صل يف الدليل فقرة م��راع��اة امل�ستويات املختلفة للطالب ،التي
تقرتح ا�سرتاتيجيات متعددة لال�ستجابة للم�ستويات املختلفة القدرة ،حمددة ب�أرقام
الدرو�س وال�صفحات.
2 ) 2تعديل م�سمى امل�صدر «دليل معلم العلوم» �إىل «املرجع املكتبي ملعلم العلوم»؛ ليتميز عن
ت�سمية الدليل ،وليعك�س ترجمة امل�سمى املوجود يف الكتاب الأ�صل (Teacher Desk
.) Reference Book
3 ) 3تعديل بع�ض املوا�صفات الفنية يف الدليل املتعلقة مبا يلي:
•زيادة �سماكة الغالف اخلارجي للدليل.
•متييز مقدمة الوحدات الدرا�سية يف الدليل بغالف �سميك ،وحتديد املجال العلمي
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للوحدة ل�سهولة ت�صفح الدليل.
•ترقيم �صفحات الدليل بت�سل�سل مت�سق ،ومتييز ترقيم �صفحات املقدمات و�صفحات
املالحق.
4 ) 4ت�ضمني الدليل التقنيات امل�صاحبة لدعم التعليم والتعلم ،ومنها:
•الأقرا�ص املدجمة امل�صاحبة للعرو�ض التقدميية لكل در�س.
•قر�ص امل�ستك�شف التعليمي.
•�أقرا�ص الدي يف دي للتطوير املهني.
•تطوير املوقع الإلكرتوين املرتبط مبنتجات امل�شروع لي�شمل:
•اختبارات �إلكرتونية عرب الإنرتنت لتقييم الطالب.
•م�صادر متعددة للمعلم.
تو�صيات كتب ال�صف الثاين املتو�سط
�أ ) تو�صيات لتح�سني كتاب الطالب لل�صف الثاين املتو�سط:
�1 ) 1إ�ضافة جزء الت�صميم التجريبي الذي مل يرتجم Design an Experiment
يف �صـ(� )751إىل دليل املهارات العلمية.
�2 ) 2إ�ضافة عبارة النمذجة واالخرتاع �إىل عنوان التجربة للكتاب �صـ(.)136
3 ) 3ت�ضمني املحتوى ال��دع��م التقني للموقع الإل��ك�تروين لدعم فقرة العلوم ع�بر املواقع
الإلكرتونية‘ وكذلك املواقع الإلكرتونية التفاعلية ،مثل ،Brain POP :التي تقدم
ل��ل��ط�لاب حم��ت��وى �إل��ك�ترون��ي��ا ي�ستك�شف امل��ف��اه��ي��م بطريقة ح��رك��ي��ة (Concepts in
 ،)Motionعلى الإنرتنت و�أن�شطة املعامل الإلكرتونية ،التي توفر الفر�صة للطالب
جلمع القيا�سات با�ستخدام املج�سات يف املختربات� ،أو خمتربات الفيديو� ،أو املختربات
االفرتا�ضية.
4 ) 4ت�ضمني املحتوى خمتربات الإنرتنت وامل�شروعات على ال�شبكة الإلكرتونية ،التي تقدم
للطالب فر�صاً لتحليل بيانات مقدمة من قبل علماء� ،أو لأف��راد �آخرين يجرون نف�س
التجربة.
5 ) 5توفري برامج ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية ،التي ت�شجع تفاعل الطالب مع العرو�ض،
وتقدم مقاطع �صوتية ،وبنكا لل�صور ،وبنكا للر�سوم البيانية التفاعلية ،و�أ�سئلة للدر�س
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وللف�صل ،واختبارات مقننة للتدريب ،و�شفافيات ،لوجودها يف بع�ض املدار�س.
6 ) 6ت�ضمني كتب امل�شروع فهار�س مف�صلة للمحتوى ،وت�ضمني الفهر�س ال�صور املرتبطة
مبو�ضوعات ال��وح��دات م��ن هوام�ش الفهر�س؛ لغياب م��رب��ع ن�ص يف الهام�ش الأمي��ن
يت�ضمن فر�ص املراجعة والتقومي لكل ف�صل.
7 ) 7ت�ضمني املحتوى املهارات التقنية ،مثل مهارات ا�ستخدام احلا�سب ،ومهارات العرو�ض
التقدميية.
8 ) 8ت�ضمني الغالف الداخلي �صفحة تت�ضمن جدوال للرموز امل�ستخدمة لل�سالمة.
ب ) تو�صيات لتح�سني دليل املعلم لل�صف الثاين املتو�سط:
1 ) 1ت�ضمني ال�شفافيات ورفعها على املوقع الإلكرتوين.
2 ) 2ت�ضمني امللف التفاعلي والتقنية امل�ساعدة للمعلمني على بناء االختبارات.
3 ) 3ت�ضمني  CDال�سبورة التفاعلية ،التي ت�شجع تفاعل الطالب مع العرو�ض ،وتقدم
مقاطع �صوتية ،وبنكا لل�صور ،وبنكا للر�سوم البيانية التفاعلية ،و�أ�سئلة للدر�س وللف�صل،
واختبارات مقننة للتدريب ،وتوفر روابط ملواقع ذات عالقة باملقرر يف ال�شبكة العنكبوتية.
4 ) 4ت�ضمني امل�صادر بـ  ،reading essentialكما يف ال�سل�سلة الأ�صل لتحقيق م�ستويات قراءة
�أ�سهل.
5 ) 5ت�ضمني �أن�شطة م�صادر التعلم الإلكرتونية التي تدعم مهارة تعزيز املفردات ،مثل (CD-
.),Rom Puzzle Makers
6 ) 6ت�ضمني امللف التفاعلي وال�سبورة التفاعلية والأق��را���ص املدجمة ( )CD-ROMالتي
توفر روابط لأن�شطة وم�صادر على الإنرتنت.
7 ) 7ت�ضمني امل�صادر الإ�ضافية للتطوير املهني على الرابط  ، www.glenco.comواملواقع
الإلكرتونية التفاعلية ،مثل موقع  Science Onlineللمعلمني ،ي�سمح لهم بالو�صول
�إىل منتدى املعلم ،حيث يتبادل املعلمون الأفكار واال�سرتاتيجيات والأن�شطة ،ويت�شاركون
فيه بخرباتهم ومعارفهم.
8 ) 8ت�ضمني خمتربات الإنرتنت وامل�صادر التقنية مثل (املختربات االفرتا�ضية).
9 ) 9ت�ضمني مرجعيات املعلم يف الدليل فهر�سا يو�ضح فقرات املرجعيات و�أرقام ال�صفحات.
10 )10ترقيم �صفحات مقدمات الدليل (نظرة عامة) يف ترقيم موحد مت�سق مع بقية ال�صفحات،
كما ظهرت يف ال�سل�سلة الأ�صل.
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11 )11ت�ضمني مقايي�س تقدير الأ�سئلة املفتوحة التي وردت يف مقدمة الدليل �صـ(9ه) ،عند
ورود �إجابات هذه الأ�سئلة يف نهاية الوحدة ،يف االختبار املقنن كما يف ال�سل�سلة الأ�صل.
تو�صيات كتب الأحياء لل�صف الأول الثانوي
�أ ) تو�صيات لتح�سني كتاب الطالب لل�صف الأول الثانوي (�أحياء)
1 ) 1االلتزام بت�ضمني �أيقونة “�صمم خمتربك” يف املوا�ضع التي تتطلب ذلك �ضمن خمترب
الأحياء؛ متييزا لها عن بقية �أمناط املختربات.
2 ) 2االلتزام بنمطية ثابتة ملكونات الدرو�س ،وذلك بت�ضمني الفقرات املفقودة (مثال :ت�ضمني
فقرة الربط مع احلياة يف الدر�س الأول من الف�صل اخلام�س مع تعديل للفقرة يف الكتاب
الأ�صل ،لتتوافق مع ثقافة املجتمع؛ ت�ضمني الف�صل الرابع �صـ( )89فقرة خمترب م�صغر).
3 ) 3دعم مهارة اال�ستق�صاء يف كتاب الطالب ،بت�ضمني امل�صادر التقنية ،كاملختربات االفرتا�ضية
التي ت�سهم يف تنفيذ بع�ض التجارب.
4 ) 4ت�ضمني فقرات بديلة ومنا�سبة لثقافة املجتمع مبا يتنا�سب مع خربات الطالب للفقرات
املحذوفة من الكتاب ،نظرا لعدم منا�سبتها؛ نتيجة عمليات املواءمة ،والرتباطها بنظرية
التطور يف مواقع متعددة من الكتاب ،مثل:
•بع�ض الفقرات املحذوفة من االختبار املقنن (ال�س�ؤال املقايل).
•الفقرات املحذوفة من national geographic.
5 ) 5ت�ضمني مرجعيات الطالب يف كتاب الطالب تعليمات حول �أنواع وطريقة ا�ستخدام وبناء
الر�سوم البيانية.
6 ) 6تعديل �صورة الغالف لتتنا�سب مع مو�ضوعات كتاب ال�صف الأول الثانوي.
7 ) 7ت�ضمني الغالف الداخلي �صفحة تت�ضمن جدوال للرموز امل�ستخدمة لل�سالمة.
8 ) 8ت�ضمني الكتاب فهار�س م�ستقلة للأن�شطة العملية وللمرجعيات.
9 ) 9ت�ضمني امل��رب��ع الن�صي اخل��ا���ص ب��الأح��ي��اء ع�بر امل��واق��ع الإل��ك�ترون��ي��ة توجيهات كافية
لال�ستفادة من املوقع الإلكرتوين للكتاب.
ب ) تو�صيات لتح�سني دليل املعلم لل�صف الأول الثانوي (�أحياء)
1 ) 1ت�ضمني بع�ضا من فقرات افتتاحية الوحدات يف الدليل الأ�صل مثل (activate prior
 ،)knowledgeوف��ق��رة ( )misconceptionيف الدليل يف الن�سخة العربية� ،ضمن
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افتتاحية الف�صول �أو الدرو�س.
2 ) 2ت�ضمني حقيبة املعلم كتيب خمتربات املج�سات (� ،)probe wareضمن كتيبات املخترب،
والإ�شارة �إليها يف دليل املعلم؛ لت�سمح للطالب با�ستخدام املج�سات يف جمع البيانات.
3 ) 3توفري بع�ض امل�صادر التقنية التي ترتبط ارتباطاً وثيقا بتحقق املوا�صفات يف الدليل
الأ�صل ،مثل )�سي دي  ،)Teacher workوذلك لتوفري قوائم لتقومي �أداء الطالب� ،أو
ت�ضمني هذه القوائم �ضمن �أحد م�صادر حقيبة املعلم للأن�شطة ال�صفية.
4 ) 4ت�ضمني الفهار�س جميع فقرات مقدمات الدليل.
5 ) 5ت�ضمني جداول الزمن املقرتح لتنفيذ الدر�س يف ( )5ف�صول من الدليل ،وهي الف�صول
(.)9 ،8 ،7 ،6 ،1
6 ) 6ت�ضمني مرجعيات املعلم يف الدليل فهر�سا يو�ضح فقرات املرجعيات و�أرقام ال�صفحات.
7 ) 7ت�ضمني الدليل ال�صفحات امل�صغرة لكتاب الطالب ،واملتعلقة باملرجعيات؛ لال�ستفادة من
التعليقات والتوجيهات امل�صاحبة لها.
8 ) 8ترقيم �صفحات مقدمات الدليل (نظرة عامة) يف ترقيم موحد مت�سق مع بقية ال�صفحات،
كما ظهرت يف ال�سل�سلة الأ�صل.
9 ) 9ت�ضمني م�صادر املعلم �ضمن الدليل مبقرتحات مل�صادر قرائية متعددة ملعاجلة ال�صعوبات
القرائية لدى الطالب.
10 )10ت�ضمني الدليل م�صادر �إ�ضافية للمعلم ،تتعلق بالتطوير املهني ،وفهر�سا لأدوات املخترب.
11 )11ت�ضمني الدليل توجيهات ال�ستخدام �سالمل التقدير؛ لتقومي املطويات ،واملتوفرة على
امل�صدر الرقمي (�سي دي .)Teacherwork
تو�صيات كتب الفيزياء لل�صف الأول الثانوي
�أ ) تو�صيات لتح�سني كتاب الطالب لل�صف الأول الثانوي (فيزياء)
�1 ) 1إدراج املوقع الإلكرتوين مت�ضمناً م�صادر التعلم الإلكرتونية وكيفية اال�ستفادة منه.
2 ) 2دعم مهارة اال�ستق�صاء ب�إدراج خمتربات الإنرتنت وتو�ضيح كيفية الإفادة منها.
3 ) 3توفري الكتاب على قر�ص  DVD-ROOMلت�شجيع التعلم با�ستخدام التقنية.
4 ) 4ت�ضمني فهار�س م�ستقلة للأن�شطة املختلفة واملختربات واملرجعيات يف كتاب الطالب.
5 ) 5ت�ضمني مرجعيات الطالب يف كتاب الطالب تعليمات حول �أنواع وطريقة ا�ستخدام وبناء
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الر�سوم البيانية واملطويات.
�6 ) 6ضرورة �إ�ضافة �إ�شارة للتكامل مع فروع املعرفة الأخرى ح�سب الدر�س.
ب ) تو�صيات لتح�سني دليل املعلم لل�صف الأول الثانوي (فيزياء)
1 ) 1ت�ضمني خمتربات املج�سات ( )probewareوكتيب اال�ستق�صاء املفتوح واملوجه �ضمن
كتيبات املخترب.
2 ) 2ت�ضمني م�صادر تقنية مل�ساعدة املعلمني يف بناء االختبارات با�ستخدام ®ExamView
.Pro
3 ) 3ت�ضمني الن�سخة التفاعلية للمتعلم با�ستخدام .Student work CD-ROM
4 ) 4ت�ضمني الأقرا�ص اخلا�صة بال�سبورة التفاعلية.
5 ) 5ت�ضمني مرجعيات املعلم يف الدليل فهر�سا يو�ضح فقرات املرجعيات و�أرقام ال�صفحات.
6 ) 6ت�ضمني دليل املعلم ال�صفحات امل�صغرة لكتاب الطالب واملتعلقة باملرجعيات ،لال�ستفادة
من التعليقات والتوجيهات امل�صاحبة لها.
7 ) 7ت�ضمني ال�سبورة التفاعلية �ضمن هام�ش الدليل.
8 ) 8ت�ضمني م�صادر املعلم دليال لأجهزة املخترب و�أجهزة الأمن وال�سالمة.
تو�صيات كتب الكيمياء لل�صف الأول الثانوي
�أ ) تو�صيات لتح�سني كتاب الطالب لل�صف الأول الثانوي (كيمياء)
1 ) 1ت�ضمني وتفعيل املوقع الإلكرتوين داخ��ل كتاب الطالب ،و�إدراج املزيد من التوجيهات
حول ا�ستخدامه يف مراجعة الف�صول واختبار ا�ستيعابه للمفاهيم.
2 ) 2ت�ضمني امل�صادر التقنية يف كتاب الطالب باملختربات االفرتا�ضية التفاعلية الكت�ساب
املهارات �أو التجارب التي ال ي�ستطيع القيام بها يف املعمل.
3 ) 3دعم الطالب ب�أدلة ورقية خمتلفة� ،سواء املتعلقة باال�ستق�صاء مثل دليل حتدى امل�شكالت
� , Challenge problemsأو دليل اال�ستعداد لالختبارات .Chemistry test prepare
� 4 ) 4إدراج �أ�سئلة يف االختبار املقنن بد ًال عن الفقرات املحذوفة التي تتعلق مبتطلبات دخول
اجلامعة يف اململكة العربية ال�سعودية ،واالختبار التح�صيلي �أو القدرات ،على غرار ما ذكر
يف ال�سل�سة الأ�صل من �أ�سئلة تتعلق باختبار( .Subject Aptitude Test (SAT
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)5
)6
)7
)8

5ت�ضمني املرجعيات يف كتاب الطالب التي تتعلق بكتيب العنا�صر وكتيب الريا�ضيات
.Math handbook
�6إدراج ف�صل حتليل البيانات � Analyzing dataضمن ف�صول كتاب الطالب؛ ملا له من
�أهمية يف �إك�ساب الطالب املهارات الأ�سا�سية ،مثل القيا�س وقراءة وحتليل ور�سم البيانات.
�7إ�ضافة فقرات يف كتاب الطالب تتنا�سب مع ثقافتنا وهويتنا الإ�سالمية ،مثل بع�ض
�إجنازات امل�سلمني يف جمال الكيمياء ،يف ف�صل بناء الذرة.
8ت�ضمني فهار�س م�ستقلة للأن�شطة املختلفة واملرجعيات يف كتاب الطالب.

ب ) تو�صيات لتح�سني دليل املعلم لل�صف الأول الثانوي (كيمياء)
�1 ) 1إدراج فقرة التخطيط للمنهج ( )Backward mappingمن �ضمن �صفحات حلول
�صفية؛ ملا لها من �أهمية يف ر�سم خريطة مفاهيم للمنهج ،ت�ساعد املعلم على تقدمي
املحتوى ب�شكل �أو�ضح.
�2 ) 2إدراج فهر�س م�ستقل ملقدمات الدليل ب�أرقام ال�صفحات.
�3 ) 3إدراج فهار�س م�ستقلة للأن�شطة العملية.
�4 ) 4إدراج فهر�س مع �أرق��ام ال�صفحات ل�ل�أدوات والأج��ه��زة امل�ستخدمة يف الأن�شطة العملية
.Launch lab, Mini Lab, Chem Lab
5 ) 5تفعيل �أيقونات �أدوات املعلم يف املوقع الإلكرتوين؛ ملا لها من �أثر يف ت�سهيل مهمة املعلم.
 6 ) 6ت�ضمني منتجات التقنية يف حقيبة املعلم للأقرا�ص امل�ضغوطة CD-Rom Teacher
,Work Interactive Classroom, Exam View؛ ملا لها من �أثر يف ت�سهيل و�إثراء
مهمة املعلم.
7 ) 7ت�ضمني حقيبة املعلم الن�سخ الورقية املرتبطة ب�أن�شطة ت�شغيل اليدين Hands-on
وت�شغيل الفكر. Minds-on
8 ) 8ت�ضمني دليل خمترب املج�سات ( )probe wareيف حقيبة املعلم ،كونه ي�ساعد على
ا�ستخدام تلك املج�سات يف قراءة وجمع البيانات.
9 ) 9توفري كتب وتوجيهات للمعلم يف مقدمة الدليل مل�صادر قرائية ت�ساعد املعلم يف �إك�ساب
مهارات القراءة للطالب.
�10 )10إدراج �أيقونات يف املوقع الإل��ك�تروين يف ال�صفحة اخلا�صة باملعلم على �سالمل التقدير
وتقييم الأداء ،لتوفري �أدوات ت�ساعد على تقييم الطالب بطريقة عادلة.
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11 )11توفري �شرائح الرتكيز التي تهيئ الطالب ،وتقييم مدى معرفتهم مبفردات الدرو�س
التي تكون يف بداية كل در�س يف ف�صول الكتاب.
�12 )12إدراج ما يتعلق بالتطوير املهني التي من �ش�أنها �أن توفر للمعلم �أدوات ت�ساعده يف تطوير
مهاراته وقدراته التعليمية.
13 )13توفري �صفحات تتعلق ب�أهمية الكتابة وتعلم املفردات الأكادميية وكيفية م�ساعدة الطالب
يف جمال املهام الكتابية املتنوعة.
وعموما ميكن �أن ُي ْعزى غياب �أو انخفا�ض حتقق بع�ض املوا�صفات وامل�ؤ�شرات املرتبطة بات�ساق الكتب
�إىل عدد من الأ�سباب ،قد يكون من �ضمنها التايل:
1 ) 1خ�ضوع حمتوى الكتب �إىل عمليات مواءمة �شملت جوانب متعددة من املحتوى العلمي ،مما تطلب
حذف واخت�صار بع�ض الفقرات غري املتنا�سبة مع ثقافة وقيم املجتمع ،واملثال على ذلك :حذف
املو�ضوعات التي تتعلق بنظرية الن�شوء واالرتقاء ونظريات التطور ،وحذف الأمثلة ذات اجلذور
الغربية ،والهوية الوطنية ،والبيئة املحلية ،الأمر الذي �أثر على حتقق بع�ض موا�صفات الكتاب يف
ال�سل�سلة الأ�صل.
2 ) 2ارتباط عدد من املوا�صفات بامل�صادر التقنية يف ال�سل�سلة الأ�صل ،التي تدعم الطالب واملعلم ب�أدوات
تقنية متعددة ،ت�سهم يف تنفيذ املنهج ب�شكل متكامل مع الن�سخة الورقية له ،ونتيجة لغياب امل�صادر
التقنية يف كتب الن�سخة املعربة من منتجات امل�شروع فقد �أثر ذلك على خف�ض ن�سبة حتقق تلك
املوا�صفات املرتبطة بها.
3 ) 3االخ��ت�لاف ب�ين البلد من�ش�أ الكتب الأ���ص��ل (ال��والي��ات املتحدة الأمريكية) وب�ين اململكة العربية
ال�سعودية من حيث:
•ارتباط حمتوى الكتب باملعايري الوطنية الأمريكية وتوثيقها ب�صورة معلنة و�صريحة يف
الكتب وبالأخ�ص يف �أدلة املعلم.
•اختالف الوزن الن�سبي لتدري�س مواد العلوم ومواد املجاالت العلمية.
•اختالف زمن احل�صة الدرا�سية الواحدة وترتيب اجل��دول الدرا�سي يف بلد املن�ش�أ عن زمن
احل�صة يف النظام التعليمي يف اململكة؛ قد �أثر ب�شكل وا�ضح على حتقق العديد من موا�صفات
الكتب الأ�صل.
4 ) 4اختالف لغة الكتاب يف ال�سل�سلة الأ�صل (اللغة الإجنليزية) عن اللغة العربية �ضمن منتجات امل�شروع،
وما ترتب عليه من فقرات تدعم اللغة الإجنليزية ،مثل (Scientific ,Vocabulary Academic
)Origins Word؛ �ساهم يف عدم حتقق بع�ض املوا�صفات التي تدعم تعلم اللغة الإجنليزية يف
الكتاب الأ�صل.
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تو�صيات تتعلق مبواءمة حمتوى كتب العلوم لثقافة املجتمع ال�سعودي وبيئة املتعلمني
من خالل التتبع الدقيق ملدى حتقق موا�صفات حموري املواءمة ،نقدم عدداً من التو�صيات التف�صيلية
التي ميكن لوزارة الرتبية والتعليم متابعة حتقيقها؛ لرفع جودة الكتب وجعلها �أكرث ات�ساقاً مع �سل�سلة
ماجروهيل .و�سيتم عر�ض التو�صيات وفقاً للكتاب امل�ستهدف بالتحليل ملحوري املواءمة بدءا مبواءمتها
لثقافة املجتمع ال�سعودي ،ثم مواءمتها لبيئة املتعلمني.
تو�صيات مواءمة كتب ال�صف الثاين االبتدائي
تو�صيات تتعلق مبواءمة كتاب العلوم (ال�صف الثاين االبتدائي) لثقافة املجتمع ال�سعودي:
1 ) 1ت�ضمني كتاب العلوم لل�صف الثاين االبتدائي بع�ضا من م�آثر العلماء العرب وامل�سلمني
وجهودهم ،خا�صة العلماء الذين برعوا يف جمال ت�صنيف النباتات وت�صنيع الأدوية منها،
وعلم الفلك وال�ضوء ،بحيث ت�ضمن ب�أ�سلوب ب�سيط يتالءم مع املرحلة العمرية ،ولو ملرة
واحدة يف الكتاب ،يف مرحلة الإثراء �ضمن فقرة قراءة علمية ،التي ت�أتي يف نهاية الف�صل.
2 ) 2ت�ضمني كتاب العلوم لل�صف الثاين االبتدائي بع�ض ق�ضايا املجتمع وم�شكالته واجلهود
الوطنية التي ت�سهم يف حلها ،يف �سياق يختلف عن ال�سياق الأ�سا�سي للدر�س ،وذلك يف
مرحلة الإثراء �ضمن فقرة قراءة علمية �أو الكتابة يف العلوم؛ مثل �إبراز دور الهيئة العامة
لتحلية املياه ،وحر�صها على �ضرورة االهتمام باملاء وعدم الإ�سراف يف ا�ستهالكه ،يف در�س
(املاء على الأر�ض)؛ لربط الطالب بحاجات املجتمع وم�شكالته وغريها.
تو�صيات تتعلق مبواءمة كتاب العلوم (ال�صف الثاين االبتدائي) لبيئة املتعلمني:
1 ) 1دع��م حم��ت��وى ك��ت��اب ال��ع��ل��وم لل�صف ال��ث��اين االب��ت��دائ��ي ب��دالئ��ل و�إح�����ص��اءات م��ن البيئة
املحلية ،بطريقة تتنا�سب وتتفق مع اخلربات الريا�ضية للطالب ما �أمكن� ،ضمن فقرة
العلوم والريا�ضيات التي تنمي مهارة التمثيل البياين لبيانات من البيئة املحلية ،مثل
اال�ست�شهاد ب�أعداد بع�ض احليوانات املعروفة يف حديقة احليوان بالريا�ض ���ص 90من
الف�صل الدرا�سي الأول ،وهكذا. ....
2 ) 2تعديل بع�ض املهام التي تتطلب م��ه��ارات عليا ال تتنا�سب مع املعرفة العلمية لطالب
ال�صف الثاين االب��ت��دائ��ي ،مثل تكليف الطالب بكتابة تقرير عن (حيوانات تعي�ش يف
املناطق القطبية) يف در�س (�أنواع املواطن) ،وتكليف الطالب بكتابه (تقرير عن البحريات
�أو الأنهار) يف در�س (املاء على الأر���ض)؛ لأنه من ال�صعب على الطالب يف هذه املرحلة
كتابة تقرير ح�سب املدلول املتعارف عليه يف اللغة العربية ،والذي يختلف عن مدلوله
باللغة االجنليزية.
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3 ) 3معاجلة بع�ض الأخطاء اللغوية واملطبعية الب�سيطة التي ميكن �أن ت�ؤثر على فهم الن�ص
امل��ق��روء ،مثل (ال�ضب والأرن���ب يحفر جحور يف ال�ترب��ة) ،يف ����ص( )86الف�صل الثالث،
اجتاهات الأ�سهم ل�صورة �سل�سلة غذائية يف ال�صحراء �صـ( )74يف در�س �سال�سل الغذاء.
4 ) 4م��راع��اة ت��رك م�سافة فارغة بعد كل ثالثة �أ�سطر متتالية ،ملالئمة ع��دد الفقرات وما
حتويه من كم الأفكار مع م�ستوى فهم الطالب يف هذه املرحلة العمرية ،كما يف (من
�أين ت�أتي البذور؟) (�ص )34من الف�صل الأول ،وكيف تبدو البذور؟ �صـ( ،)35و�صـ(،)14
�صـ( )21 -18من الف�صل ال�سابع.
تو�صيات مواءمة كتاب العلوم لل�صف اخلام�س االبتدائي
تو�صيات تتعلق مبواءمة كتاب العلوم (ال�صف اخلام�س االبتدائي) لثقافة املجتمع ال�سعودي:
1 ) 1ت�ضمني الف�صلني التا�سع والثاين ع�شر من كتاب العلوم لل�صف اخلام�س االبتدائي �آيات
من القر�آن الكرمي �أو دالئل �إميانية ت�شري �إىل عظمة خلق اهلل �سبحانه وتعاىل و�إعجازه يف
ملكوته مبا يتنا�سب مع �سياق الدر�س ،لتحقيق التوازن بني الف�صلني الدرا�سيني للكتاب
يف تعزيز اجلانب الإمياين.
2 ) 2ت�ضمني كتاب العلوم لل�صف اخلام�س االبتدائي م�آثر العلماء العرب وامل�سلمني ،ولو ملرة
واحدة يف الكتاب يف مرحلة الإث��راء والتو�سع �ضمن فقرة قراءة علمية ،يتم فيها تناول
�سرية �أح��د العلماء ب�سياق ق�ص�صي �أدب���ي حمبب ،ي��ت�لاءم م��ع ط�لاب ال�صف اخلام�س
االبتدائي ،مثل :العامل ابن البيطار ،الذي بزغ يف علم الت�صنيف ،وابن الهيثم والرازي يف
علم الب�صريات وغريهم.
3 ) 3دعم كتاب العلوم لل�صف اخلام�س االبتدائي مبا يعزز منجزات الوطن وموارده املختلفة يف
املو�ضوعات املنا�سبة ،مثل :الإ�شارة �إىل حممية حمازة ال�صيد ،ثاين �أكرب حممية م�س ّيجة
يف العامل ،والتطرق جلامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية من حيث اجنازاتها يف جمال
الإفادة من الطاقة ال�شم�سية ،ودور هيئة امل�ساحة اجليولوجية ال�سعودية يف تنمية امل�صادر
املعدنية يف اململكة ،وغريها.
تو�صيات تتعلق مبواءمة كتاب العلوم (ال�صف اخلام�س االبتدائي) لبيئة املتعلمني
1 ) 1تعديل بع�ض الأخطاء املطبعية التي ميكن �أن ت�ؤثر يف فهم الن�ص املقروء ،مثل :ال�سهم
الذي ي�شري �إىل الأخدود (يف �صورة ت�ضاري�س املحيط) فـ(� )5صـ( ،)125وكلمة الداخلي
يف فـ(� )11صـ( ،)111بع�ض �أرقام ال�صفحات يف فهر�س فـ(� )2صـ( )4مثل :الرتكيز على
املهارات �صـ(� ... ،)33إلخ.
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2 ) 2معاجلة �أو تعديل بع�ض ال�صور التي ظهر ع��دم ات�ساقها مع م�ضامني املحتوى ،التي
ظهرت يف كل من� :س�ؤال اق��ر�أ املخطط يف ف��ـ(� )1صـ( )23ال��ذي ال ينطبق مع ال�صورة،
حيث �إن ال�س�ؤال يتعلق بالعنكبوت ،وال�صورة متثل قنديل البحر ،ويف امللخ�ص امل�صور
�صورة الدر�س الثاين يف فـ(� )3صـ( )92ال تتطابق مع ال�صورة ال�سابقة يف �صـ( ،)80ويف
فـ(� )7صورة طبقات الغالف اجلوي ينق�صها طبقة الإك�سو�سفري ،و�صورة ال�سد �صـ()116
يف فـ( )11ال تنطبق مع املحتوى.
3 ) 3معاجلة حجم اخلط يف امللخ�ص امل�صور لكل در�س مبا يتالءم مع املرحلة العمرية.
تو�صيات مواءمة كتاب ال�صف الثاين املتو�سط:
تو�صيات تتعلق مبواءمة كتاب العلوم (ال�صف الثاين املتو�سط) لثقافة املجتمع ال�سعودي:
4 ) 4ت�ضمني الف�صلني ال�ساد�س واحلادي ع�شر �آيات من القر�آن الكرمي �أو دالئل �إميانية ت�شري
�إىل خلق اهلل �سبحانه وتعاىل و�إعجازه يف ملكوته مبا يتنا�سب مع �سياق الدر�س ،لتحقيق
التوازن بني الف�صلني الدرا�سيني للكتاب يف تعزيز اجلانب الإمياين ،وال يرتكز ت�ضمينها
يف ف�صول دون �أخرى.
5 ) 5تدعيم الكتاب (الف�صل الدرا�سي الثاين)ببع�ض م�آثر العلماء العرب وامل�سلمني ب�شكل
يخلق نوعاً من التوازن يف حتقيقه يف الف�صلني الدرا�سيني ،مثل :العامل ابن البيطار
و�إ�سهاماته يف علم ال�صيدلة والطب ،والبريوين والكندي و�إ�سهاماتهما يف الب�صريات
وال�سمعيات .وذلك من خالل:
•مهام قرائية �ضمن فقرة الإثراء والتو�سع.
•مهام بحثية �ضمن م�شاريع الوحدة.
•مهام كتابية حول �أحد العلماء ،ت�ضاف يف دليل املعلم �ضمن توجيهات املعلم للطالب.
6 ) 6ت�ضمني اجلهود الوطنية التي ت�سهم يف خدمة املجتمع وحل م�شكالته يف موا�ضع متعددة
من الكتاب ،مبا يت�سق مع موا�ضيع الدرو�س لإب��راز الهوية الوطنية ب�صورة مق�صودة
وخمطط لها؛ حيث ميكن الإ���ش��ارة �إىل جهود اجلمعية العلمية ال�سعودية ،والأنظمة
والقوانني التي ت�سنها الدولة للحد من انت�شار �أمرا�ض الدم والأمرا�ض الوراثية ،مثل
فحو�صات ما قبل الزواج يف در�س الدم ،ودور اجلمعية ال�سعودية لأمرا�ض وزراعة الكلى
يف در�س الإخراج ،وجهود مدينة امللك عبد اهلل للطاقة الذرية واملتجددة يف در�س موارد
البيئة ،وغريها.
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تو�صيات تتعلق مبواءمة كتاب العلوم (ال�صف الثاين املتو�سط) لبيئة املتعلمني
1 ) 1ت�ضمني الكتاب منجزات الوطن وموارده املختلفة يف موا�ضع متعددة مبا يتفق وطبيعة
املحتوى؛ مثل :الإ�شارة �إىل دور اململكة يف �صناعة الأدوية ،حيث متثل ( )%80من �صناعة
الدواء يف اخلليج العربي ،وغريها من ال�صناعات ،والإ�سهامات الطبية املتميزة للمملكة
يف جم��ال البحوث العلمية ،مثل اكت�شاف الب�صمة الوراثية ملر�ض ال�سرطان بوا�سطة
د.خولة الكريع ،وغريها.
2 ) 2ت�ضمني الكتاب �صورا من واق��ع بيئتنا ،لتوفرها يف ظل التنوع البيئي ملناطق اململكة،
وتوثيق املوقع اجلغرايف ملحتوى ال�صور امل�ضمنة ،مما يزيد من روح الوالء واملحبة للوطن.
3 ) 3ت�ضمني الكتاب بع�ضا من الإح�صاءات واجل��داول التي ترتبط بالبيئة املحلية ،وتكون
موثقة من امل�ؤ�س�سات الوطنية التي مت احل�صول عليها منها ،وميكن ت�ضمني ذلك من
خالل:
•�سياق الدر�س الأ�سا�سي ،مثل� :إ�ضافة ن�سبة ا�ستهالك الطاقة يف ال�سعودية �صـ()113
يف الف�صل الدرا�سي الأول.
•�أ�سئلة مراجعة الدر�س �أو الف�صل ،مثل� :س� 20صـ( )155الف�صل الدرا�سي الأول.
•فقرة تطبيق العلوم ،مثل :املثال �صـ( )145الف�صل الدرا�سي الأول ،يعدل �إىل ن�سب
حملية.
4 ) 4معاجلة الأخطاء اللغوية التي ممكن �أن ت�ؤثر على فهم الن�ص املقروء ،مثل :كلمة ت�شجيع
النمو يف الف�صل (� )8صـ( ،)53م�صطلح النباتات الالوعائية يف ال�شكل ( )2يف الف�صل ()9
�صـ(.)87
5 ) 5معاجلة الأخطاء املطبعية التي ظهرت يف املوا�ضع التالية :حرف (ي) فقرة ( )4بني
امل�سافات يف فـ(� )1صـ( ،)20يف ال�شكل ( )5كلمة الرببخ بعيدة ولي�ست يف املكان ال�صحيح
�أم��ام خط امل�ؤ�شر ،ف��ـ(��� )8ص��ـ( ،)53ما كتب على املطوية يف ف��ـ(��� )6ص��ـ( )157يختلف عن
املطلوب يف �أ�سئلة تعريفية.
6 ) 6معاجلة بع�ض ال�صور التي ظهر عدم ات�ساقها مع م�ضامني املحتوى ،مثل :ال�شكل ()13
مل يت�سق بو�ضوح مع املحتوى ميني ال�صورة (�سرطان الرئة) فـ(� )6صـ( ،)177عدم تطابق
التعليق املكتوب يف ال�شكل ( )13مع م�ضمون ال�صورة حيث ال تظهر الألواح ال�شم�سية فوق
�سطح املبنى يف فـ(� )10صـ(.)120
7 ) 7مراعاة منا�سبة حجم اخلط للفئة العمرية ،مثل :حجم اخلط يف جدول( )1يف فـ()12
�صـ(.)183
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تو�صيات مواءمة كتاب الأحياء لل�صف الأول الثانوي:
تو�صيات تتعلق مبواءمة كتاب الأحياء (ال�صف الأول الثانوي) لثقافة املجتمع ال�سعودي
1 ) 1ت�ضمني حمتوى كتاب الأح��ي��اء (لف�صل الدرا�سي الثاين) مو�ضوعا عن م�آثر العلماء
العرب وامل�سلمني يف اكت�شاف بع�ض الطفيليات ،كالعامل ابن �سينا �أو العامل ابن اجلزار
يف الف�صل ال�سابع ،ب�شكل يقدم نوعاً من التوازن يف حتقيقه خالل الف�صلني الدرا�سيني.
2 ) 2ت�ضمني اجلهود الوطنية التي ت�سهم يف خدمة املجتمع وحل م�شكالته يف موا�ضع متعددة
من الكتاب ،مبا يت�سق مع موا�ضيع الدرو�س ،مثل :جهود اململكة يف التوعية والوقاية من
الأمرا�ض التي ت�سببها الطفيليات املنت�شرة يف اململكة ،خا�صة الديدان الطفيلية ،والإ�شارة
�إىل احل��م�لات الوطنية للتوعية بحمى ال�ضنك و�أنفلونزا الطيور �ضمن مو�ضوعات
الف�صل ال�سابع يف الف�صل الدرا�سي الثاين ،وغريها.
3 ) 3تعديل بع�ض فقرات الكتابة يف علم الأحياء التي �ضمن تقومي الف�صل؛ لتوجيه الطالب
للكتابة عن بع�ض الق�ضايا وامل�شكالت الوطنية ب�شكل مبا�شر ،مثل الكتابة عن املالريا
وطرق منع انت�شارها �صـ( )99يف الف�صل الدرا�سي الثاين.
تو�صيات تتعلق مبواءمة كتاب الأحياء (ال�صف الأول الثانوي) لبيئة املتعلمني
1 ) 1دعم حمتوى كتاب الأحياء بدالالت و�إح�صاءات من البيئة املحلية ما �أمكن ب�شكل يتناغم
مع حمتوى الدرو�س ويعززها ،مثل:
•ت�ضمني حمتوى الف�صل الأول �إح�صائية بعدد امل�صابني بالأمرا�ض التي ت�سببها
البكترييا والفريو�سات يف اململكة العربية ال�سعودية.
•تعديل ج��دول الن�سب الإح�صائية يف ال��والي��ات املتحدة ودول �أخ��رى� ،ضمن فقرة
التقومي الإ�ضايف يف �صـ(� ،)80إىل جدول يحوي ن�سبا من اململكة العربية ال�سعودية.
2 ) 2معاجلة بع�ض الأخطاء اللغوية الب�سيطة التي وردت يف كل من الف�صل الثالث والف�صل
ال��راب��ع ،ال��ت��ي ميكن �أن ت���ؤث��ر على فهم الن�ص امل��ق��روء؛ ومي��ك��ن حتقيق ذل��ك ب��الأخ��ذ
مبقرتحات التعديل – التي مت تدعيمها لتف�سري النتائج -ملا مت ر�صده من هذه الأخطاء.
3 ) 3معاجلة بع�ض الأخطاء املطبعية ،مثل :تكرار عبارة بناء على �أفكار جديدة يف الف�صل
الثاين �صـ( ،)44عنوان (الكتابة يف علم الأحياء) �صـ( )103ف� ،4إ�ضافة �إىل عنوان (جتربة
حتليل ال��ب��ي��ان��ات) ،وكلمة ع�لاق��ات تكاملية يف ال�سطر ( )4م��ن الفطريات الدعامية
�صـ( )124ف ،5وعنوان الفقرة رقم ( )12يف التقومي ،وا�ستعمل هذه املطوية يف الق�سم (-1
 )6يف ف� 6صـ( )7يف املطويات ،ويف ال�شكل (� )7-4صـ( )44ف� ،7إ�ضافة �إىل “الريا�ضيات
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يف علم الأحياء” يف التقومي ،الفقرة رقم (� )7صـ( ،)63وكلمة (مركبة) ال�سطر ( )10يف
تركيب اجل�سم �صـ( )105ف.9
4 ) 4معاجلة بع�ض ال�صور ال��ت��ي ظهر ع��دم ات�ساقها م��ع م�ضامني امل��ح��ت��وى ،م��ث��ل� :صورة
الإخ�صاب يف الف�صل ال�ساد�س ���ص��ـ(( )11ال�شكل  ،)6-4وكذلك �صورة خمترب الأحياء
�صـ( )31غري مت�سقة مع املحتوى.
5 ) 5تعديل بع�ض العناوين الرئي�سة يف املحتوى ،مبا ي�ضمن ت�سل�سل وترابط الأفكار بعد
عمليات املواءمة التي متت على الكتاب ،مثل :عنوان �أنظمة الت�صنيف القدمية الف�صل
ال��ث��اين ���ص��ـ( )38ي��ع��دل �إىل �أهمية الت�صنيف ،وال��ع��ن��وان يف ���ص��ـ( )114ي��ع��دل �إىل �أن���واع
الفطريات ح�سب اخلاليا ،والعنوان يف �صـ( )115يعدل �إىل تركيب الفطريات.
6 ) 6معاجلة حجم اخلط يف كل الأهداف ومراجعة املفردات ،واملفردات اجلديدة ،وكذلك يف
التجارب؛ ليتمكن املتعلم من قراءة الن�صو�ص وا�ستيعاب م�ضمونها بي�س ٍر و�سهولة.
تو�صيات مواءمة كتاب الفيزياء لل�صف الأول الثانوي:
تو�صيات تتعلق مبواءمة كتاب الفيزياء (ال�صف الأول الثانوي) لثقافة املجتمع ال�سعودي
1 ) 1الإ���ش��ارة �إىل م�آثر العلماء العرب وامل�سلمني على مدى وا�سع يف كتاب الفيزياء لل�صف
الأول الثانوي ،يف الف�صول املنا�سبة من امليكانيكا ب�شكل يتناغم مع املحتوى العلمي ،مثل:
احل�سن بن الهيثم� ،أحمد زويل� ،أبناء مو�سى بن �شاكر ،اخلوارزمي ،وعمر اخليام ون�صر
الدين الطو�سي ،وغريهم؛ وميكن حتقيق ذلك �ضمن:
•�سياق الن�ص املرتبط به يف الدر�س.
•�أ�سئلة مراجعة الدر�س �أو الف�صل.
•فقرة الكتابة يف الفيزياء ،مثل :حددي العلماء امل�سلمني الذين در�سوا علم احلركة
�صـ(.)56
2 ) 2ت�ضمني ق�ضايا املجتمع وم�شكالته املهمة واجلهود الوطنية التي ت�سهم يف حلها ب�صورة
مق�صودة ،مب��ا يتنا�سب م��ع طبيعة ك��ل در����س ،وذل��ك �ضمن �سياق يختلف ع��ن ال�سياق
الأ�سا�سي للدر�س ،يف مرحلة الإثراء التي يف نهاية الف�صل �أو يف م�شاريع الوحدة؛ فمث ً
ال:
ميكن طرح م�شكلة ال�سرعة �أو حتديد الطرق يف ال�سفر يف الف�صل الثاين ،وم�شكلة �سباق
ال�سيارات يف الطرق ال�سريعة وظاهرة التفحيط والت�سارع غري املحدد ،مع ذكر اجلهود
الوطنية املبذولة حلل م�شكلة ال�سرعة وقطع الإ�شارات بو�ضع نظام �ساهر ،و�أهمية ربط
حزام الأم��ان يف الف�صل الثالث ،وم�شروع امللك عبد اهلل للعلوم والريا�ضيات يف الف�صل
الرابع ،ودور وكالة الأر�صاد وحماية البيئة يف الف�صل ال�سابع �صـ(.)71
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تو�صيات تتعلق مبواءمة كتاب الفيزياء (ال�صف الأول الثانوي) لبيئة املتعلمني:
1 ) 1دع��م حم��ت��وى الكتاب ب�صور ودالئ���ل �إح�صائية م��ن البيئة املحلية ب�شكل متناغم مع
مو�ضوعات امل��ح��ت��وى ،كلما �أم��ك��ن ،م��ث ً
�لا :ميكن �إ���ض��اف��ة حت��دي��د القبلة يف ك��ل منطقة
(�أنظمة الإح��داث��ي��ات) ���ص��ـ( )34ف ،2كما ميكن و�ضع �ساعة مكة وكيف توحدت ال��دول
امل�سلمة بتوقيت مكة (الدقة يف قيا�س الزمن) �صـ( ،)52كما ميكن ذكر �إح�صائيات عن
حوادث ال�سيارات ب�سبب ال�سرعة يف ف ،3وغريها.
2 ) 2معاجلة املعارف العلمية التي ميكن �أن ُتخل بجانب مراعاة اخلربات املعرفية للمتعلمني
يف كتاب الفيزياء لل�صف الأول الثانوي؛ مثل :مو�ضوع املتجهات وجمعها وا�ستخدام
الدوال املثلثية يف حتديد املركبات يف الف�صل اخلام�س ،ومو�ضوع الت�سارع املوجب والت�سارع
ال�سالب يف الف�صل الثالث؛ وذلك برتحيلهما �إىل حمتوى كتاب الفيزياء لل�صف الثاين
الثانوي؛ ملالءمتهما م�ستوى الطالب يف هذه املرحلة العمرية.
�3 ) 3إيراد ال�صور والر�سوم والأ�شكال التو�ضيحية واجلداول والتجارب يف مكان منا�سب �ضمن
الن�ص املرتبط بها ،مثل :تطبيق الفيزياء �صـ( )22ف ،5غري منا�سب والأف�ضل �أن يرحل
�إىل �صـ( ،)18وكذلك التعامل مع حاالت االحتكاك �صــ( )22من الأف�ضل �أن يرحل �إىل
�صــ( )19قبل الأمثلة والتدريبات.
تو�صيات مواءمة كتب الكيمياء لل�صف الأول الثانوي:
تو�صيات تتعلق مبواءمة كتاب الكيمياء (ال�صف الأول الثانوي) لثقافة املجتمع ال�سعودي
1 ) 1ربط حمتوى كتاب الكيمياء لل�صف الأول الثانوي بالدالئل الإميانية التي ت�شري �إىل
ريا ،و�إىل �سعة رحمته مبخلوقاته مبا
�إعجاز اهلل �سبحانه وتعاىل يف ملكوته قدر ًة وتدب ً
خلق لهم من مواد تتنوع يف خوا�صها؛ مما يوفر لهم تنوعاً كبرياً يف ا�ستخداماتها بح�سب
حاجاتهم ،ومن املنا�سب �أن ُت�ض َّمن هذه الدالئل يف �سياق الن�ص الدال عليها.
2 ) 2تدعيم حمتوى كتاب الكيمياء لل�صف الأول الثانوي بجهود العلماء العرب وامل�سلمني
الذين لهم دور يف ت�أ�سي�س علم الكيمياء؛ خا�ص ًة يف جمال التجريب العملي ،وبيان م�آثرهم
ري من املواد الكيميائية وت�صنيع بع�ض الأدوات املخربية وال�صناعات املهمة
يف حت�ضري كث ٍ
لأول م��رة ،واكت�شافاتهم ح��ول ما قاموا به من تفاعالت كيميائية �سجلوا بها قوانني
كيميائية مهمة� ،سبقوا بها من بعدهم .ويمُ كن �أن ت�ضمن من خالل:
•�سياق الن�ص املرتبط بها يف الدر�س.
•مهام قرائية مو�سعة يف نهاية الف�صل املرتبط بعامل معني.
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•مهام كتابية يف فقرة الكتابة يف الكيمياء يتم فيها �إحالة املتعلم ملزيدٍ من البحث عن
جهودهم يف جمال معني.
3 ) 3ت�ضمني ح��اج��ات املجتمع ال�سعودي وم�شكالته املحلية يف املوا�ضع املنا�سبة م��ن كتاب
الكيمياء لل�صف الأول الثانوي ،مع �إبراز اجلهود الوطنية يف معاجلة هذه امل�شكالت يف
املو�ضع نف�سه؛ كربط م�شكلة ع�سر املاء ببع�ض م�صادر املياه الع�سرة والي�سرة يف البيئة
املحلية ،وربط ظاهرة ال�صد�أ بت�آكل الهياكل املعدنية مع مرور الزمن ،من خالل درا�سة
�سل�سلة الن�شاط الكيميائي للعنا�صر ،ويف املو�ضع نف�سه ُي�شار ملحطات حتلية املياه ،و ُيع َّرف
بدور �شركات تقنية منع الت�آكل .كما �أ َّن من املهم التعريف باجلهود الوطنية الأخرى التي
ُت�سهم يف خدمة املجتمع ب�شكلٍ عام ،مبا يت�سق مع مو�ضوعات املحتوى ،كمحطات تقطري
النفط ،و�شركات ت�صنيع امل���واد الكيميائية والبرتوكيميائية وال�صناعات التحويلية
القائمة عليها ،وغريها.
تو�صيات تتعلق مبواءمة كتاب الكيمياء (ال�صف الأول الثانوي) لبيئة املتعلمني:
1 ) 1التعريف مبنجزات الوطن وم��وارده البيئية ،والتعريف يف نف�س الوقت مبدن ومناطق
اململكة التي احت�ضنت هذه املنجزات �أو توفرت فيها بع�ض املوارد الطبيعية.
2 ) 2دعم كتاب الكيمياء لل�صف الأول الثانوي بدالالت و�إح�صاءات من البيئة املحلية ،وذلك
عن طريق تقدمي بع�ض م�شكالت املجتمع �أو جهوده الوطنية يف �صورة دالئل �إح�صائية
(جمدولة �أو ر�سوم بيانية) ،مثل� :إح�صاءات درجة ع�سر املاء يف م�صادر حملية خمتلفة،
ودرجة تلوث اجلو يف عد ٍد من املناطق املحلية ،وكذلك بالن�سبة للقيا�سات اجلوية الأخرى
املرتبطة بتقديرات اجلفاف والرطوبة واحتمالية �سقوط الأم��ط��ار بوا�سطة الأم�لاح
املائية ،وكذلك الإح�����ص��اءات التي تك�شف عن حجم ال�صناعات املحلية ال��ب��ارزة مقارنة
بغريها من الدول.
3 ) 3معاجلة امل��ع��ارف العلمية وامل�صطلحات ال��ت��ي ُت��خ��ل بجانب م��راع��اة اخل�ب�رات املعرفية
للمتعلمني يف كتاب الكيمياء لل�صف الأول الثانوي؛ لي�ألفها الطالب ويفهموا مدلولها،
وميكن حتقيق ذلك مبعاجلة ال�شواهد ال�سلبية التي ُر�صدت يف النتائج .مثل �شرح عملية
الكروماتوجرافيا (�ص  )55كطريقة لف�صل املخاليط � ً
أي�ضا ،والتي �أ�شكل فهمها على املعلم
واملتعلم ،وكذلك رموز العنا�صر و�صيغ املركبات يف الف�صل الثاين .و�أبرز امل�صطلحات التي
ت�ضمنها كتاب الكيمياء ولي�س لها داللة لدى املتعلم ،ومل ُيع َّرف بها �أو ت�أخر تعريفها
مثل :البالزما ،الكا�شف العام ،العقد والد�ستة ،عامل التحويل ،الأرقام املعنوية.
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)4

)5

)6

)7

)8

)9

4معاجلة الأخطاء اللغوية التي مت ر�صدها يف كتاب الكيمياء لل�صف الأول الثانوي لكل
الف�صول� ،أويف ف�صلٍ معني؛ والتي ميكن �أن ت�ؤثر على فهم الن�ص وا�ستيعاب م�ضمونه،
وميكن حتقيق ذلك بالأخذ مبقرتحات التعديل – التي مت تدعيمها لتف�سري النتائج -ملا
مت ر�صده من هذه الأخطاء.
5معاجلة الأخطاء املطبعية التي مت ر�صدها يف كتاب الكيمياء لل�صف الأول الثانوي ،وقد
جاء بع�ضها يف كتابة الكلمات �أو اجلمل �أو الأرق��ام ،وبع�ضها جاء يف عدم �إتباع القواعد
ال�صحيحة لطباعة ع�لام��ات الرتقيم ،وبع�ضها ك��ان الخ��ت�لال تن�سيق ن�ص �أو عنوان
عن التن�سيق املتبع فيما مياثله من ن�صو�ص �أو عناوين؛ وميكن حتقيق ذل��ك بالأخذ
مبقرتحات التعديل – التي مت تدعيمها لتف�سري النتائج -ملا مت ر�صده من هذه الأخطاء.
�6إعادة النظر يف ت�سل�سل املادة العلمية يف كتاب الكيمياء ب�شكل عام فيما بني الف�صول ،وب�شكلٍ
خا�ص داخل الف�صل الواحد؛ ملعاجلة ما فيه من تكرا ٍر لبع�ض العناوين واملعلومات� ،أو
جتزيء لبع�ضها يف عدة ف�صول ،وم�ساعدة املتعلم على �أن يبني معارفه وخرباته اجلديدة
أ�سا�سا لبنائها .وميكن �أن يتم ذلك
على ما يكت�سبه من معارف وخ�برات �سابقة تكون � ً
مو�ضع �سابقٍ من هذه
بالأخذ مبقرتحات التعديل اخلا�صة بكل ف�صل التي �أُ�شري �إليها يف
ٍ
الدرا�سة.
7معاجلة م�شكلة االزدحام والت�شتت يف بع�ض ال�صور والر�سوم البيانية يف كتاب الكيمياء
لل�صف الأول الثانوي؛ بتو�ضيح درج��ات �ألوانها ومتييز الأل���وان املتقاربة عن بع�ضها
ب�شكل ميكن معه ا�ستيعاب م�ضمون ال�صورة ،وكذلك ترقيم �أ�سهم التفاعالت الكيميائية
املتتالية يف خطواتها ،وامل�ضمنة يف �شكلٍ واح��د ،ومثله ترميز ال�صور امل�ضمنة يف �شكلٍ
واحد لتمييزها من حيث تتايل خطواتها العملية .ومن املهم كذلك كتابة ُمع ِّرف خا�ص
بال�صور املختلفة امل�ضمنة يف �شكلٍ واحد� ،إ�ضاف ًة للعنوان العام لل�شكل.
8مراعاة ات�ساق ال�صور واجل��داول والتجارب يف كتاب الكيمياء لل�صف الأول الثانوي مع
ريا ،وهذا منت�شر ب�شكلٍ
ريا �أو تت�أخر عنه كث ً
م�ضمون الن�ص الذي ترتبط به؛ ال ت�سبقه كث ً
كبري يف كتاب الطالب .وفيما يتعلق ب�صور الف�صل ،ف�صورة الف�صل الأول مث ً
ال تتنا�سب
�أكرث مع م�ضامني الف�صل الثاين ،و�صورة الف�صل الثالث ُت�شري لظاهرة الت�أ�صل يف بع�ض
الذرات ،وهذه الظاهرة لي�ست �ضمن حمتوى الف�صل�...إلخ.
9معاجلة حجم اخلط يف كتاب الكيمياء لل�صف الأول الثانوي؛ خا�ص ًة يف ن�صو�ص الدرو�س
واجلداول والتقومي ،مع زيادة امل�سافة بني الأ�سطر ما �أمكن؛ ليتمكن املتعلم من قراءة
الن�صو�ص وا�ستيعاب م�ضمونها بي�سرٍ و�سهولة.
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10 )10ا�ستخدام الأرقام العربية بد ًال من الأرقام الإجنليزية؛ وذلك ليثبت اجتاه قراءة الن�صو�ص
والأرقام (من اليمني �إىل الي�سار) ،وبذلك ميكن قراءة �أي رقم مع قراءة الن�ص املرتبط
به (�سواء �أكان �ضمن الن�ص �أو �سابقاً له �أو يف �آخره)� ،أو -على �أقل تقديرُ -يعدَّل اجتاه
الرتقيم الت�سل�سلي يف الدرو�س ،وكذلك اجلداول والأ�شكال والتجارب يف دليل التجارب
العملية؛ عما كانت عليه يف الن�سخة الأمريكية ،مبا يتواءم مع اجت��اه مقروئية الن�ص
العربي.
11 )11الأخذ مبقرتحات التعديل اخلا�صة ببع�ض ال�شواهد ال�سلبية التي مت ر�صدها �أثناء حتليل
الكتاب؛ كتمييز بع�ض العناوين الفرعية باللون الأحمر بد ًال من اللون الأ�سود ،وتغميق
بع�ض العناوين �أو الكلمات املفتاحية يف بع�ض الأه���داف �أو الأ�سئلة؛ لت�أخذ التن�سيق
املطبعي ملثيالتها ،ويجعلها �أكرث بروزاً حال القراءة.
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ثالث ًا :حتديد مدى كفاية الزمن املخ�ص�ص يف اخلطة الدرا�سية لتنفيذ مناهج الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية لل�صفوف( :الثاين االبتدائي ،اخلام�س االبتدائي ،الثاين املتو�سط ،الأول
الثانوي يف التعليم العام)( ،الأول االبتدائي ،الثاين االبتدائي ،الرابع االبتدائي ،اخلام�س
االبتدائي ،الأول املتو�سط ،الثاين املتو�سط ،الأول الثانوي يف مدار�س حتفيظ القران الكرمي
والرتبية اخلا�صة)( ،الأول الثانوي بنظام املقررات الدرا�سية).
�1 ) 1أ�شارت نتائج الدرا�سة احلالية �إىل �أن تقدير عينة الدرا�سة لكفاية الزمن املقرر يف اخلطة الدرا�سية
لتدري�س مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية ب�شكل عام كان متو�سطا� ,إال �أن املالحظ �أن عينة
الدرا�سة يف مدار�س التعليم العام ونظام املقررات والقر�آن الكرمي ي��رون -على وجه اخل�صو�ص
 �أن الزمن املخ�ص�ص من احل�ص�ص ال يكفي لتنفيذ الأن�شطة �أو التمارين �أو التجارب املعملية�ضمن الكتاب �أو كرا�سة الن�شاط �أو كتاب التدريبات ,وهذه النتيجة تتطلب �إعادة النظر يف اخلطة
الدرا�سية ملناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية؛ لق�صور كفايتها يف تقدمي املحتوى امل�ضمن يف الكتب
الدرا�سية وفقاً لتوجهات املنهج املطور ,ومبا ي�ضمن حتقق �أهداف امل�شروع وفل�سفته.
)  2مراجعة التوزيع املقرتح يف دليل املعلم ،والت�أكد من توافقه مع الواقع الفعلي للح�ص�ص املتاحة
لكل ف�صل درا�سي.
3 ) 3و�ضع برنامج خا�ص بكل مدر�سة ب���إ���ش��راف �إدارة امل��در���س��ة وامل�����ش��رف املقيم؛ للبحث ع��ن الآل��ي��ات
والإجراءات اخلا�صة بتفعيل وا�ستثمار الزمن التدري�سي ,و�إلزام املعلم بت�ضمني خطته اليومية بياناً
مف�صال لكيفية توزيع الزمن على املهام التعليمية .
4 ) 4الت�أكيد على تقدمي مقررات الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف بداية اليوم الدرا�سي ,لزيادة فاعلية
�أداء املعلم وتعاون الطالب.
5 ) 5ت�ضمني الكتب الدرا�سية تعليمات و�إر�شادات للطالب لأداء املهام التعليمية ,مما يقلل من الفو�ضى،
ويعزز اال�ستثمار اجليد للزمن التعليمي.
6 ) 6زيادة احل�ص�ص الدرا�سية لتدري�س الريا�ضيات والعلوم الطبيعية يف مدار�س حتفيظ القران الكرمي.
7 ) 7عمل دورات للم�شرفني ومديري املدار�س(باعتبارهم قادة تربويني)؛ لت�أهيلهم يف جمال �إك�ساب
املعلم املهارات اخلا�صة با�ستثمار وتفعيل الزمن التدري�سي داخل احلجرة الدرا�سية.
)  8مراجعة الكتب املدر�سية ومتييز التمرينات �أو الأن�شطة �أو التجارب املكررة كفكرة ،وو�ضعها ك�أن�شطة
�إثرائية م�ضمنة يف الكتاب املدر�سي.
9 ) 9العمل على حل امل�شكالت التي تواجه عدم ا�ستثمار وقت التدري�س بال�شكل املطلوب  ,مثل ق�صور
اهتمام املعلمني باخلطط اليومية لتنفيذ ال��درو���س� ,أو تخ�صي�ص املعلم ج��زءا من وق��ت ح�صته
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لت�صحيح �إج��اب��ات ال��ط�لاب� ,أو �إق��ام��ة ال���دورات التدريبية للمعلمني خ��ارج املدر�سة �أث��ن��اء ال��دوام
الر�سمي؛ لذلك فان على �إدارات املدار�س تقليل عوامل هدر الوقت ،وخ�صو�صا �أن هنالك عالقة
ارتباطية بني م�ستوى الدعم املقدم من مدير املدر�سة و�أداء املعلم ( �إحدى نتائج التقرير الثالث
لهذه الدرا�سة ).
�10 )10أظهرت نتائج الدرا�سة �أن املعلمني واملعلمات الذين تلقوا تطويراً مهنياً عالياً يرون كفاية الزمن
�أف�ضل من زمالئهم الذين مل يتلقوا التطوير املهني بال�شكل املطلوب ,وهذه النتيجة تدل على �أن
برامج التطوير املهني حققت جزءاً من حت�سني �أداء املعلم فيما يتعلق بكفاية التدري�س ,وي�ساعد
املعلمني واملعلمات على فهم فل�سفة املناهج اجلديدة ،وتعريفهم ب�أ�ساليب تدري�سها والتعامل معها،
وهذا بدوره يجعلهم �أكرث دراية باملناهج؛ ف�أثر ذلك على �أدائهم ومنا�سبة الوقت لتدري�س املنهج,
وهذا بدوره ي�شجع امل�س�ؤولني على بذل مزيد من اجلهد يف برامج التطوير املهني ،لنحقق �أف�ضل
النتائج يف تدري�س هذه املناهج.
�11 )11إع����داد �أدل����ة �إر���ش��ادي��ة للمعلمني لكيفية ت��وزي��ع ال��زم��ن ع��ل��ى احل�����ص��ة ال��درا���س��ي��ة ،ت�شمل من��اذج
وا�سرتاتيجيات لإدارة زمن التدري�س وا�ستثماره بال�شكل املطلوب ،وفق اال�سرتاتيجية التدري�سية
امل�ستخدمة.
12 )12تنويع برامج التطوير املهني للمعلمني لتنا�سب طبيعة املحتوى والتعلم وخ�صائ�ص الطالب يف
كل مرحلة تعليمية ,بحيث ت�شمل �آليات ا�ستثمار و�إدارة زمن التدري�س بفاعلية جيدة ومنا�سبة لكل
مرحلة تعليمية.
13 )13ا�ستمرارية ب��رام��ج التطوير املهني للمعلمني ،وب��الأخ�����ص فيما يتعلق بكيفية تفعيل وا�ستثمار
زمن التدري�س بال�شكل املطلوب وتفعيلها ب�شكل �أف�ضل؛ مل�ساعدتهم يف تنفيذ مناهج الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية بال�صورة املطلوبة ,حيث �أ���ش��ارت الإح�صائيات �إىل ع��دم تلقي �شريحة كبرية
من املعلمني واملعلمات التدريب الالزم لتدري�س تلك املناهج� ,أو قلة فرتة التدريب قيا�سا ب�أهمية
امل�شروع وتطلعاته .وميكن االنتقال اىل التدريب التفاعلي الإلكرتوين ل�سهولته وامكانية تعميمه
وا�ستمراريته ب�صورة �أف�ضل من الأ�ساليب التقليدية يف التدريب ,حيث �أظهرت الدرا�سة احلالية
حت�سنا عن م�ستوى املرحلة الأوىل يف كفاية الزمن.
14 )14اقرتاح توزيع الزمن املقرر لكل ح�صة بالتف�صيل ،ولكل �أجزاء الدر�س يف دليل املعلم ،ووفق �آلية
حمددة مع حتديد املمار�سات التدري�سية املالئمة لها.
�15 )15إجراء جتارب ميدانية مطولة بعد تعيني جمموعة من النماذج مقرتحة من قبل املتخ�ص�صني يف
جمال التدري�س لتحديد الأ�سلوب الأمثل لكل �صف درا�سي ،فكما �أن الوقت عن�صر ثمني جدًا يف
التدري�س� ،إال �أنه من املالحظ �أن هناك بع�ض املمار�سات التدري�سية تعترب بب�ساطة م�ضيعة للوقت.
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16 )16ت�ضمني برامج التطوير املهني للمعلمني واملعلمات تطبيقات عملية ومناذج لدرو�س منوذجية لكيفية
توزيع زمن احل�صة املتوازن على عنا�صر الدر�س ,والرتكيز على البحوث الإجرائية Action
 Researchوالتقييم الذاتي  Reflection Selfللمعلمني ،من خالل قواعد ت�صحيح الأداء
� Rubricsأو قوائم الر�صد � ,List Checkأو مراجعة النظراء .Review Peer
17 )17توجيه املعلمني واملعلمات �إىل التمييز بني املحتوى الأ�سا�سي والإث��رائ��ي للمناهج الدرا�سية عند
تدري�سها .ويق�صد بالأ�سا�سي ذلك املحتوى ذو ال�صلة املبا�شرة يف بناء املفاهيم واملهارات الأ�سا�سية,
وفق م�صفوفة املدى والتتابع ,بينما يق�صد بالإثرائي ما يتجاوز ذلك ،وقد ال ي�سهم مبا�شرة يف بناء
املفاهيم واملهارات الأ�سا�سية ,و�إمنا هو لت�أكيد املعرفة �أو تو�سيعها.
18 )18تفعيل ق��ن��وات التدريب الإل��ك�تروين ال�شامل لتتوىل ت��دري��ب ال��ط�لاب على الأن�شطة والتجارب
والتدريبات ملزيد من الفهم ولتوفري بع�ض الزمن يف اخلطة الدرا�سية.
19 )19رفع الكفاءة الأدائية للمعلمني يف اجلانب التقني ،بحيث ت�شمل برامج التطوير املهني �إك�سابهم
املهارات يف ا�ستخدام الربامج التعليمية والربجميات املت�صلة بها ,مبا ي�ساعد على ت�سهيل عملية
التعلم ,وتوفري زمن التدري�س.
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رابع ًا :تو�صيات تقومي م�ستوى تنفيذ درو�س العلوم والريا�ضيات وفق فل�سفة وتوجهات
امل�شروع (التقرير الثالث):
1 ) 1تنظيم جمتمعات تعلم 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.
2 ) 2حت�سني بيئات التعلم وتوفري املوارد مل�ساعدة املعلم يف تنفيذ املنهج .ينبغي االهتمام بتح�سني بيئة
التعلم مبكوناتها املادية ،مثل النظر �إىل م�ساحات الف�صول الدرا�س ّية ،وتوفري التجهيزات الالزمة
من �أجهزة وبرجميات وم��واد حم�سو�سة وم�صادر وقواعد معلومات ،وكذلك مراجع �إثرائية يف
املدار�س ،وجتهيز املختربات املدر�سية باملواد الالزمة ،وكذلك مراكز م�صادر التعلم ب�صورة منا�سبة
وجاذبة لتعلم الطالب .مع �ضمان ا�ستالم جميع املعلمني واملعلمات للمواد التعليمية امل�صاحبة
املنتجة من امل�شروع مثل دليل املعلم وحقيبة املعلم للأن�شطة ،والرتكيز على الدور الفني لأمني
م�صادر التعلم اً
بدل من �إقحامه يف الأعمال الإدارية.
املهني .فبالرغم من �أن الدورات
3 ) 3تنويع �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 .فاملعلمون ما هم �إال متعلمون بالغون يحتاجون
�إىل طرق خمتلفة للتعلم تنا�سب الفروق الفردية بينهم� .إن معايري الرتبية العلم ّية تدعو �إىل
التحول من الدورات وور�ش العمل �إىل تنويع يف �أ�ساليب التدريب.
املهني
4 ) 4امتداد فرتة التطوير املهني لتكون خططا طويلة الأجل ومرتابطة� .إن جناح برامج التطور ّ
وفاعليتها تزيد عند امتدادها لفرتة زمنية لتكون لدى املعلم الفر�صة للتجريب والتعديل والت�أمل،
فتغيري معتقدات املعلمني وممار�ساتهم ال يتم من خالل فعالية واحدة ،و�إمنا من خالل عمليات
ومواقف تعزز بع�ضها بع�ضاً ،ليتحقق التغيري املن�شود .ودل��ت نتائج التحليل البعدي للدرا�سات
املهني
املهني ملعلم العلوم والريا�ضيات على وجود �أثر ملدة وعدد مرات التطوير
املتعلقة بالتطور
ّ
ّ
امل��ق��دم للمعلم على نتائج ال��ط�لاب ،وي��دع��م ه��ذه التو�صيات م��ا ورد يف معايري الرتبية العلم ّية
واملجل�س الوطني لتطوير العاملني .ينبغي �أن تكون خطة التدريب �ساعات تدريبية مرتابطة على
فرتات متوا�صلة ،ولي�ست دورات ق�صرية غري مرتابطة .فمث ً
ال ميكن البدء مبو�ضوع معني من
خالل دورة تدريبية ق�صرية تتبعها �أن�شطة دعم ممتدة ملدة ف�صل �أو عام درا�سي لتعطي املعلم فر�صة
للتجريب والت�أمل ،وميكن �أن تتبع �أن�شطة الدعم هذه عدداً من �أ�ساليب التطوير املتنوعة ،مثل
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)5

)6

)7

)8

)9

ال�شبكات املهن ّية وجمموعات الدرا�سة واللقاءات والزيارات ال�صفية ،وغريها ح�سب طبيعة املو�ضوع.
العلمي وطرق تدري�سه ،ومن بعد ذلك الوقت
فتتوفر ال�ساعات التدريبية الكافية لفهم املحتوى
ّ
الكايف للتطبيق والتجريب والت�أمل.
املهني ،وذل��ك لتقوميها ودرا�سة �أثرها على
�5إج��راء تقومي للأن�شطة التي تقيمها برامج التطور
ّ
املعلمني والطالب والعملية التعليمية ككل ،ومعرفة �آراء املعلمني حيالها ،وحتديد عوائق التطبيق
لكل برنامج .وميكن ذلك من خالل اتباع الدرا�سات امل�سحية �أو املنهج التجريبي للمقارنة بني
جمموعات جتريبية و�ضابطة ،ودرا�سة الأث��ر احلا�صل على تالميذ املعلمني امل�شاركني يف برامج
املهني هو �أحد
املهني .يرى املجل�س الوطني لتطوير العاملني �أن تقومي برامج التطوير
التطور
ّ
ّ
املهني ،ويعد ذلك مهماً من جانبني� ،أولهما :حت�سني نوعية الربامج املقدمة،
معايري التطوير
ّ
وثانيهما :قيا�س مدى حتقيق الأهداف املرجوة من الربنامج.
6تكوين فرق �إ�شرافية داخل املدر�سة مكونة من مدير املدر�سة ووكيل املدر�سة ومعلم ريا�ضيات ومعلم
علوم للقيام مبهام الدعم ال�لازم ،خ�صو�صاً �أن هناك ع��دداً كبرياً من مديري ومديرات املدار�س
لي�سوا متخ�ص�صني يف الريا�ضيات �أو العلوم.
7اكت�شاف ورعاية القيادات املدر�سية املميزة ،وت�أهيلهم ،فقد بلغ املتو�سط العام لدعم مدير املدر�سة
ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم ( ،)2.46ويقع يف امل�ستوى العايل ،كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود
عالقة ارتباطية موجبة ( )%36بني م�ستوى دعم مدير املدر�سة وم�ستوى الأداء التدري�سي ملعلمي
الريا�ضيات والعلوم ،وكذلك �أ�شارت النتائج �إىل وجود عالقة ارتباطيه موجبة ( )%38بني دعم
مدير املدر�سة وم�ستوى التطوير املهني ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات والعلوم ،مما ي�شري �إىل الدور
املحوري ملدير املدر�سة يف عملية التطوير .وبناء عليه يقرتح فريق الدرا�سة بناء معايري علمية على
م�ستوى وزارة الرتبية والتعليم الختيار القيادات املدر�سية.
8االهتمام بالتطوير املهني ملح�ضري املخترب و�أمناء م�صادر التعلم ،ويقرتح الفريق بناء معايري
علمية على م�ستوى وزارة الرتبية والتعليم الختيار حم�ضري املختربات و�أمناء م�صادر التعلم،
و�إع��داد برامج تدريبية بناء على االحتياجات التدريبية الفعلية ملح�ضري املخترب و�أمناء م�صادر
التعلم.
املهني يف وزارة الرتبية والتعليم؛ لتغيري
9تعديل م�سمى �إدارة التدريب الرتبويّ لتكون �إدارة التطور ّ
املهني فال يكون التطوير مق�صوراً على التدريب فقط .لقد تغريت
املفهوم التقليدي للتطور
ّ
املهني للمعلمني من التدريب املبا�شر لعدة �أيام خالل ال�سنة� ،إىل النظر �إىل
النظرة �إىل التطور
ّ
اليومي
الدرا�سي ،ومرتبطة بدور املعلم
املهني على �أنه خربات تعلمية ممتدة خالل العام
ّ
ّ
التطوير ّ
يف التدري�س .ويقرتح �أن يكون من �ضمن هيكلية الإدارة جمل�س ا�ست�شاري من مهامه دعم القائمني
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املهني
املهني للمعلمني ،من خالل ح�صر امل�صادر واجلهات ذات العالقة بالتطوير
على التطوير
ّ
ّ
حمل ًيا وعامل ًيا ،وكذلك التوا�صل مع اجلهات البحثية يف اجلامعات وامل��راك��ز مثل مركز التميز
املهني على
البحثي لتطوير تعليم العلوم والريا�ضيات /جامعة امللك �سعود ،لبناء برامج التطور
ّ
العلمي ،ومد اجل�سور بني املمار�سة والتنظري لتحقيق الأهداف املرجوة.
�أ�سا�س الدرا�سة والبحث
ّ
10 )10ينبغي التوجه �إىل بذل اجلهود لتطوير املعلم مبا يوازي ما ُبذل لتطوير املنتجات التعليمية� .إن
التنفيذ الفعال للمناهج ينبغي �أن ي�صاحبه 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� .إن �أي �إ�صالح لتعليم
العلوم ال بد �أن يركز على املعلم ،كما �أن حت�سني تعلم الريا�ضيات املدر�سية مرتبط ب�إيجاد الفر�ص
للمعلم لتطوير معارفه ومهاراته .فاملعلم هو املحرك الرئي�س لنجاح تنفيذ املناهج اجلديدة.
11 )11الت�أكيد على ت�أهيل املعلم تقن ًيا ،فنحن نعي�ش يف ع�صر التقنية ،الذي �أنتج تالميذ قد يكونون �أف�ضل
من معلميهم يف التعامالت الإلكرتونية والأجهزة التقنية .و�إذا كانت �سيا�سة الدولة هي االهتمام
بالتقنية من خالل اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية ،وحتديدا تعد التقنية �أحد الأهداف العامة
ال�سرتاتيجية تطوير التعليم العام� ،إذ ن�صت اال�سرتاتيجية على “بناء ق��درات املعلمني من �أجل
دمج التقنية باملنهج الدرا�سي ،وتطوير منظومة التطوير املهني للمعلمني تقنيا” ،فيكون دورنا
كرتبويني العناية الفائقة بجانب التقنية لدى معلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات ،وتوظيف
التقنية ب�شكل فاعل يف عملية التعليم والتعلم.
12 )12توجيه املعلمني لتعزيز مفهوم التكامل ،وحاجة معلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات �إىل برامج
تطور مهني ،ت�ساعد يف تلبية احلاجات املرتبطة بالتكامل بني العلوم والريا�ضيات .وبا�ستقراء
جتربة فنلندا يف التعليم ،وهي التي ح�صلت على املراتب الأوىل يف اختبارات التيمز ،جند �أن العلوم
يدر�س بطريقة تكاملية يف ال�سنوات الأوىل من التعليم� ،أي من ال�صف الأول وحتى الرابع االبتدائي،
فلديهم ماده العلوم الطبيعية والبيئية التي ت�شمل الأحياء والفيزياء والكيمياء واجلغرافيا والتعليم
ال�صحي .وقد �أكدت كل من معايري �إعداد معلمي العلوم  ،NSTAومعايري التدري�س املهن ّية ملعلم
العلوم  ،NBPTSومعايري تقومي املعلم اجلديد ،و� ً
أي�ضا يف �أثناء اخلدمة � ،InTASCأكدت كلها
على �أهمية �إملام معلم العلوم بالعالقة التكاملية بني العلوم واملواد الأخرى واملجتمع .وحتى قامت
تعط �أهمية للتكامل
 NSTAبنقد م�سودة معايري اجليل اجلديد ملعايري العلوم  ،NGSSب�أنها مل ِ
بني العلوم واملواد الأخرى ،و�أنه مت جتاهلها يف املعايري اجلديدة.
13 )13االهتمام ب���أن ي�سود ح��ل امل�شكالت والتدري�س اال�ستق�صائي لف�صول .على املعلم �أن يهدف �إىل
�أمرين عندما يلقي توجي ًها �أو �س�ؤا ًال �إىل طالبه ،هما :م�ساعدة الطالب على حل امل�شكلة التي
بني يديه ،والثاين �أن ينمي ملكة الطالب ،كي يتمكن من حل م�شكالته يف امل�ستقبل بنف�سه .لذا
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ينبغي اال�ستمرار يف تطوير املعلمني ،وخا�صة معلمي الريا�ضيات يف جمال حل امل�شكالت ،والعمل
على حت�سني حمتوى ال��دورات التدريبية ،عمقاً و�شمو ًال وتطبيقياً ووقتاً؛ لتكون �أك�ثر فائدة يف
رفع الكفاءة التدري�سية ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات يف حل امل�شكالت� .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؛ فتنفيذ املناهج ب�شكل ف ّعال يتطلب فرتات زمنية متتد �إىل �سنوات ،وقد
يكون من الو�سائل الداعمة لتنفيذ امل�شروع االلتفات �إىل تطبيق مظاهر اال�ستق�صاء ،التي �أو�صت
بها معايري الرتبية العلمية ( ،)NRCوهي انغما�س املتعلمني مبا يلي :الإجابة عن �س�ؤال علمي،
�إعطاء الأولوية لل�شواهد يف الإجابة عن الأ�سئلة ،ا�ستخدام ال�شواهد لتقدمي التو�ضيحات ،ربط
التو�ضيحات باملعرفة العلم ّية ،التوا�صل وتقدمي املربرات للتو�ضيحات.
14 )14ن�شر ثقافة التقومي لأجل التعلم ولي�س تقومي التعلم� .إن مبادئ وتطبيقات التقومي لأجل التعلم
تنبثق من املفاهيم احلديثة لنظريات التعلم البنائية واملعرفية ،التي تركز على ن�شاط وحيوية
املتعلم يف بنائه ملعرفته بنف�سه وتوظيفها ،وقدرته على التفكري ،وحل امل�شكالت ،واتخاذ القرار .مما
يعني احلاجة �إىل تغيري نظرة املعلمني من مفاهيم التقومي التقليدي �إىل التقومي البديل لأجل
التعلم ،خا�صة �أن فل�سفة امل�شروع بنيت على �أ�سا�س هذا النوع من التقومي.
15 )15االهتمام بجميع مراحل التدري�س البنائي ،الأم��ر الذي يتطلب زي��ادة االهتمام بتدريب املعلمني
على ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التعلم البنائي والتعلم الن�شط ب�صفة عامة يف التدري�س ،فعلى معلم
الريا�ضيات التخطيط لبيئة التعلم ال�صفية ،لتم ُثل العامل احلقيقي ،وتوفري فر�ص املناق�شة املعرفية،
مبا يدعم اكت�ساب املعرفة الريا�ضية ،وتقومي نواجت تعلمها ،يف �ضوء تنوع مدركات املتعلمني حولها.
ينبغي توعية املعلمني واملعلمات ب�أهمية ا�ستخدام طرق التدري�س احلديثة يف حتقيق �أهداف مناهج
العلوم اجلديدة ،بهدف تزويدهم بفهم �أكرث لنظريات التعلم من �أجل ترجمة مبادئ ونظريات
التعلم �إىل ممار�سات تدري�سية ميكن تطبيقها.
16 )16اال�ستمرارية يف متكني املعلم يف التخ�ص�ص الأك��ادمي��ي ل��ه ،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 تطوير املعلمني .وق��د �أك��دت معايري املجل�س الوطني لتطوير العاملني يف �أمريكا
( )NSDCعلى �أن ي�شتمل حمتوى برامج تطوير العاملني على اجلانب املعريف للتخ�ص�ص ،كما
املهني على �أن تطوير معلم الريا�ضيات يف
دلت نتائج التحليل البعدي للدرا�سات املتعلقة بالتطور ّ
العلمي ي�ؤثر ب�شكل �إيجابي على نتائج حت�صيل الطالب .وينبغي �أن ال يقت�صر تعلم
جانب املحتوى
ّ
املحتوى على �أ�ساليب التلقي ،و�إمنا من خالل اتباعهم لأ�ساليب البحث والتق�صي ،وميكن �أن يكون
ذلك من خالل تنفيذ املعلمني لأن�شطة ا�ستق�صائية يف خمتربات التدريب� ،أو ت�شكيل جمموعات
داخل املدار�س؛ لبحث وتق�صي �أ�سئلة ذات عالقة بالبيئة واملجتمع واملنهج ،وقد تكون بالتوا�صل مع
105

�أ�ساتذة اجلامعات وم�ؤ�س�سات املجتمع ذات العالقة� .إن معايري الرتبية العلم ّية ت�ؤكد على �أن يتعلم
املعلم املحتوى عن طريق �أ�ساليب البحث والتق�صي ،ولي�س فقط عن طريق القراءة واملحا�ضرات.
�أي ينبغي �أن يكون املعلم ممار�ساً يف جمال تخ�ص�صه.
17 )17يجب �أن يكون هناك برامج تطوير متمايزة وفق طبيعة املحتوى املعريف للمرحلة الدرا�سية من
ناحية العمق وال�شمول ،ووفق م�ستوى �إعداد املعلم .ويرى الفريق �أهمية التمايز بني التطوير املهني
املوجه لكل مرحلة ،مبا يتنا�سب مع خ�صائ�ص املرحلة النمائية للتالميذ لكل مرحلة ،وم�ستوى
�إعداد معلميها ،ومبا يتنا�سب مع العمق وال�شمول للمادة العلمية .فعلى �سبيل املثال ،ال يعد التعمق
يف املادة العلمية �ضرورياً ملعلم املرحلة االبتدائية ،بينما تزداد حاجته �إىل املهارات اخلا�صة بتدري�س
وتقومي الطالب يف العلوم والريا�ضيات يف هذه املرحلة ،وتنمية اجتاهاتهم الإيجابية نحو العلوم
والريا�ضيات ،بينما يحتاج معلم املرحلة املتو�سطة املتخ�ص�ص يف �أحد فروع العلوم (فيزياء ،كيمياء،
�أحياء) �إىل تو�سيع قاعدته املعرفية مبجاالت العلوم املختلفة وطرق التكامل بينها .كما يحتاج معلم
املرحلة الثانوية �إىل التعمق باملادة العلمية ،و�إتقان مهارات البحث والتق�صي يف جمال تخ�ص�صه.
املهني املقدم لهم ،وم�ستوى الدعم
18 )18درا�سة �أ�سباب التباين بني الذكور والإن��اث يف م�ستوى التطور
ّ
من �أطراف الدعم امل�ؤ�س�سي ،وكذلك التباين يف م�ستوى �أدائهم؛ فقد �أ�شارت نتائج ا�ستبانة التطور
املهني للمعلمني
املهني �إىل �أن املعلمات تعر�ضن لربامج تطور مهني �أكرث جودة من برامج التطور ّ
ّ
من وجهة نظرهم ،بغ�ض النظر عن املرحلة الدرا�س ّية �أو التخ�ص�ص ،كما �أ�شارت �إىل وجود فرق دال
�إح�صائ ًيا بني الذكور والإناث يف تقديرهم مل�ستوى الدعم الإداري املقدم لهم من :مدير املدر�سة،
امل�شرف الرتبويّ  ،ومن حم�ضر املخترب ،لتنفيذ املقررات املطورة �ضمن م�شروع تطوير الريا�ضيات
والعلوم الطبيعية ،ول�صالح الإناث .كما �أ�شارت نتائج املالحظة ال�صفية �إىل وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني املعلمني واملعلمات ل�صالح املعلمات يف تخ�ص�صي الريا�ضيات والعلوم� .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.
19 )19الت�أكيد على �أهمية الإع��داد الرتبوي للمعلم ،والتوا�صل مع برامج �إع��داد املعلمني واملعلمات يف
اجلامعات؛ لتطوير برامج الإع���داد مبا يتنا�سب مع متطلبات امل�شروع ،لت�شمل مفاهيم التعلم
البنائي والتعلم الن�شط والتعليم املتمايز والتقومي البديل ،والت�أكيد على �إعداد املعلم قبل اخلدمة
لتحقيق الأهداف املن�شودة يف تعليم العلوم والريا�ضيات .ولعل جتربة فنلندا  -وهي التي حت�صل
على املراتب الأوىل يف امل�سابقات الدولية ،مثل التيمز وبيزا  -ت�شري �إىل �أهمية �إعداد املعلم ،حيث درج
النظام التعليمي لديهم خالل الأربعة العقود الأخرية على توظيف املعلمني الذين ال يقل �إعدادهم
عن خم�س �سنوات.
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