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مؤتمر دولي لتعليم وتعلم 

الرياضيات في مركز التميز البحثي

مسؤولون: مؤتمر التميز الثالث يعزز 

ربط التعليم باالقتصاد المزدهر

مركز التميز البحثي.. 

6حراك محلي وسمعة دولية 4 2
جيل مثقف علمًيا.. هدفنا األسمى

األستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر

إن الــدور الــذي تؤديه 
جامعة امللك سعود لم يعد 
تزويد  عىل  فقط  مقترًصا 
املجتمــع بالخريجني بل 
تعــداه إىل اعتماد وتبني 
أســايس  كمحور  املعرفة 
وما  التعليــم،  لعمليــة 

يتضمنه من مفاهيم مثل: اكتســاب، وإنتاج، ونقل 
املعرفــة، فضًل عن تعزيز ثقافــة االبتكار واإلبداع؛ 
حيث تسهم يف تكوين الجيل الجديد القادر عىل العمل 
والتعامل وبناء االقتصاد املعريف الذي يقوده االبتكار 
الــذي يفيض إىل نهضــة األمة وتطوير  والتحديث 

االقتصاد لهذا الوطن املعطاء. 
البحثــي يف تطوير تعليم  التميز  وإن مبادرة مركز 
الثالث  التميز  مؤتمــر  بعقد  والرياضيــات  العلوم 
بعنوان: »جيل مثقــف علميًا القتصاد مزدهر« يأتي 
تأكيًدا عىل أهمية اإلســهام يف نــر الثقافة العلمية 
للمســاهمة يف تحقيق التنمية املستدامة يف االقتصاد 
الوطني، وليكون التعليــم رافًدا مهًما لنهضة وطننا 
وعاكًســا للحراك التنموي فيــه، وتحقيق توجهات 
دولتنا الرشيدة يف دعم وتطوير كافة عنارص العملية 
التعليمية باململكة، والحرص عىل االستثمار يف العنرص 

البري، وتعزيز القدرات االقتصادية لبلدنا.
لقد أولت رؤيــة اململكة 2030 البعد التعليمي عناية 
كبرية؛ لصلته الوطيدة بدفع عجلة االقتصاد الوطني، 
ولعل هــذا املؤتمر الــذي يهــدف إىل تطوير تعلُّم 
وتعليم العلوم والرياضيات من خلل إتاحة الفرصة 
اللتقاء جميــع الفئات العاملة واملهتمة بتعليم العلوم 
والرياضيــات للتحاور والنقاش وتبــادل الخربات 
والتطــور املهني، بما يصــب يف مصلحة الدولة من 
خلل إسهام القطاع التعليمي يف تنشئة جيل مثقف 

علميًا يسهم يف تطوير اقتصاد مزدهر للمملكة.
وختاماً..نثمن رعاية معايل وزير التعليم الدكتور حمد بن 
محمد آل الشــيخ فعاليات هذا املؤتمر، وأرحب باألصالة 
عن نفيس ونيابة عن إدارة ومنسوبي جامعة امللك سعود 

بكل املشاركني يف الدورة الثالثة للمؤتمر وضيوفه.
كما أتقدم بالشــكر لكافة املســؤولني بمركز التميز 
والرياضيات، عىل  العلــوم  تعليم  البحثي يف تطوير 
تنظيم هذا املؤتمر، الذي يــويل عناية خاصة بالعلم 
والتعليــم، وذلــك انطلًقا من أهميــة دور العلوم 
والرياضيات يف رفع مستوى التفوق يف املجاالت املهمة 
التي تمس حياة البــر، وبالتايل بناء مجتمع معريف 

قادر عىل بناء هذا الوطن املعطاء.

مدير جامعة الملك سعود

علــى  المؤتمــر  فعاليــات  وتقــام 
مدار ثالثــة أيام في جامعــة الملك 
مــن  العديــد  وتتضمــن  ســعود، 
الفعاليــات، حيــث تقــام 7 جلســات 
علمية، و4 محاضرات رئيسة، وجلسة 
للملصقات العلمية، بجانب 15 ورشة 
عمــل تدريبية أقيمت أمــس الثالثاء، 

بمشاركة 68 بحثاً وورقة عمل.
ويهدف مؤتمر التميــز الثالث في 
تعليــم وتعلــم العلــوم والرياضيات، 
الــذي يقــام بالرعاية والشــراكة مع 
شــركة تطويــر للخدمــات التعليمية 
ومكتب التربية العربــي لدول الخليج 
بجامعة  المبكــرة  الطفولــة  وقســم 
الملك سعود، إلى تطوير تعلُّم وتعليم 
العلوم والرياضيات مــن خالل إتاحة 
الفرصة اللتقــاء جميع الفئات العاملة 
والمهتمة بتعليم العلوم والرياضيات 
للتحــاور والنقاش وتبــادل الخبرات 

والتطور المهني.
ويشــارك فــي المؤتمر عــدد من 
الخبــراء من خارج المملكــة، وأعضاء 
الجامعــات،  فــي  التدريــس  هيئــة 
العلــوم  تعليــم  فــي  والباحثيــن 

والرياضيات، والقيــادات التربوية في 
التعليم إضافة  التعليم وإدارات  وزارة 
والرياضيــات  العلــوم  معلمــي  إلــى 
ــري  والمشــرفين التربوييــن ومحضِّ
الدراســات  وطالب  العلوم،  مختبرات 
العلــوم  تعليــم  برامــج  فــي  العليــا 
والرياضيــات أو البرامــج ذات الصلة 

بتعليم العلوم والرياضيات.
ويركــز مؤتمر التميــز الثالث على 
عدد من المحاور؛ أولها البُعد البحثي، 

ويشمل ثالثة مجاالت تركز على إعداد 
جيل مثقــف علميا القتصــاد مزدهر، 
والرياضيات  العلــوم  وتعليــم  وتعلُّم 
الذي يضم ســتة محــاور عامة تتناول 
تعليم العلوم والرياضيات في مراحل 
التعليم العــام والجامعــي، والتقويم 
والدراســات الدولية واســعة النطاق 
العلــوم والرياضيــات، والمناهج  في 
والقضايــا  التربويــة  والسياســات 
المرتبطــة  والثقافيــة  المجتمعيــة 

بتعلُّمهما وتعليمهما.
بُعــد  الثانــي  المحــور  ويضــم 
مجاليــن  التأمليــة  الممارســات 
اإلجرائية  البحــوث  فرعيين؛ مجال 
الميدانيــة  الممارســات  ومجــال 
المميزة. فيمــا يركز المحور الثالث 
للمؤتمــر علــى التطويــر المهنــي 
بتقديم عدد من الــورش التدريبية 
في المحتــوى العلمــي والرياضي، 
والممارســات التربويــة في تعليم 
وكذلــك  والرياضيــات  العلــوم 
 STEM مهــارات التفكيــر وتعليــم
الطفولــة  فــي  للمتخصصــات  

المبكرة.

انطالق مؤتمر التميز الثالث في تعليم وتعلم 
العلوم والرياضيات برعاية وزير التعليم

تحت شعار »جيل مثقف علميًا القتصاد مزدهر«

تحــت رعاية معالي وزيــر التعليم الدكتور حمد 
بــن محمد آل الشــيخ، يفتتح األســتاذ الدكتور 
بــدران بــن عبدالرحمــن العمــر مديــر جامعــة 
الملك ســعود، اليوم األربعــاء، مؤتمر التميز 
الثالث في تعليم وتعلم العلوم والرياضيات، 

الــذي ينظمه مركز التميــز البحثي في تطوير 
تعليــم العلــوم والرياضيــات بالجامعــة تحــت 
شــعار »جيل مثقف علميًا القتصاد مزدهر«، 
خــال الفتــرة 5-1440/7/7هـــ الموافــق 12-

2019/3/14م.
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وتعلم العلوم والرياضيات الثالث تقرير

المؤتمر الثالث لمركز التميز 
ألبحاث العلوم والرياضيات: 

نحو تحقيق رؤية وطنية

د. أماني خلف الغامدي

تســعى الــدول المتقدمة إلى تعزيــز موقعها 
االقتصــادي والسياســي بيــن دول العالم، والذي 
ال يتحقــق إال بزيادة إنتاجهــا النوعي في المجاالت 
العلمية والبحثية وتعزيز إمكاناتها في القدرة على 
تحويل األفكار إلــى منتجات اقتصادية تلقى رواًجا 

عالميًا.
 وأصبــح النمو االقتصادي والنفوذ السياســي 
مرتبَطيْن بشكل كبير بالتقدم في المجاالت التقنية 
والعلمية؛ إذ أشارت بوال ســتيفان منذ تسعينيات 
القــرن الماضي إلــى العالقة بين البحــث العلمي 
والنمــو االقتصــادي، وكانــت التكنولوجيــا، وهي 
خطوة وســيطة بين العلم والنمــو، وهي موضوع 

دراسة مكثفة قام بها االقتصاديون. 
وبصورة أعم، احتلت قضية تعزيز استراتيجيات 
 Research, البحــث والتطوير والعائد االقتصــادي
Development and Profitability(( هاجًســا كبيرًا 
خالل الخمســين ســنة الماضية. وتــدرك أنظمة 
التعليــم في العالــم المتقدم أن ذلــك يتحقق من 
خــالل الوصول إلى مســتويات أفضــل في تعليم 
العلوم والرياضيات؛ حيث يشكالن األساس األهم 

للبنى المعرفية. 
وقد جاءت رؤية المملكة 2030 لتعزيز محاور 
أساســية هي: مجتمع حيــوي، واقتصــاد مزدهر، 
ووطن طموح؛ من أجل ذلك تســعى كل قطاعات 
الدولــة ــــــــ وعصبها التعليــم ـــــــ إلى تحقيق 
معادلة مهمة للغاية محورها اإلنسان السعودي، 
فلن تتحقق محاور الرؤية األساسية إال بـــإنسان 
متعلم واع ومتفاعل مع مجتمعه، وقادر على إنتاج 

المعرفة بمهنية للوصول إلى الوطن الطموح. 
 ولذا يأتي المؤتمر الثالــث لمركز التميز ألبحاث 
العلــوم والرياضيــات متناغًما مع الرؤيــة الوطنية 
2030 مــن حيــث العنــوان: مؤتمر التميــز الثالث 
في تعليــم العلوم والرياضيات: جيــل مثقف علميًا 
القتصــاد مزدهــر، وأيًضــا مــن حيــث المضمون؛ 
إذ يشــتمل المؤتمــر علــى أوراق عمــل تركــز على 
الممارســات الميدانيــة  لألفــراد، والبعــد البحثي، 
والممارســات التأملية، ومجال البحــوث اإلجرائية  
وتتمحــور جلها حــول االقتصاد المزدهــر وعالقة 
ذلك بتعليم العلوم والرياضيات، ويشــتمل عدد من 
ورش العمــل المتنوعة التي تســتهدف المعلمين 
والمعلمات والميــدان التربــوي؛ إلعدادهم وتوفير 
تنمية مهنية مناسبة لهم تتواءم مع الخطة الوطنية 

الطموحة2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 . 
ويرى التربويــون ــــــ بال شــك ـــــــ أن مثل 
هــذا المؤتمر يدعم بما ال يدع مجاالً للشــك التوجَه 
الوطني لتعزيز تعليــم العلوم والرياضيات، وإعداد 
جيل مــن المعلمين والطلبة؛ لنقــل تعليم العلوم 
والرياضيات إلى مســتوى أعلى يسهم فيه التعليم 
بشــكل فّعــال فــي تحقيــق الــرؤى الوطنية في 

المستقبل القريب.

أستاذ المناهج العامة المشارك
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

أحــدث مركــز التميــز البحثي في 
والرياضيات  العلــوم  تعليــم  تطويــر 
بكلية التربية في جامعة الملك سعود 
حــراكًا محليًا كبيــرًا في توجيــه وتطوير 
البحــث العلمي في مجــال تعليم العلوم 
المواضيع  مســتوى  علــى  والرياضيــات 
التي يناقشــها أو كيفية حل المشــكالت 
ومعالجتهــا، كمــا أصــدر مجموعــة من 
التقاريــر والكتــب المميزة فــي مجالها، 

وحقق سمعة مميزة محليًا وإقليميًا.

مرتكزات رئيسة
تتمثل إنجــازات المركز في إتقان 
وتنفيذ ثالثة مرتكزات أساســية: أولها 
البحث العلمي من أجــل تطوير تعليم 
العلوم والرياضيــات؛ وذلك من خالل 
مبــادرات نابعة من المركز نفســه أو 
من مشــاركته في الفعاليات المحلية 
المهني  التطويــر  وثانيها:  والدوليــة. 
للباحثيــن فــي مجــال تعليــم العلوم 
الشــراكة  وثالثهــا:  والرياضيــات. 
أعمــال  فــي  المتمثلــة  المجتمعيــة 
بحثية، وخدمات استشــارية للجهات 
مشــاريع  واســتقطاب  المســتفيدة، 
مدعومــة مــن جهــات خارجيــة؛ مما 
يحقق التنمية المســتدامة للمركز من 

حيث االستثمار والعوائد.

إنجازات عريضة
حقق مركز التميز البحثي في تطوير 
تعليــم العلــوم والرياضيــات إنجازات 
الماضية؛ حيث  الفتــرة  عريضة خــالل 
بلغ عــدد األبحاث المنشــورة والقائمة 
واإلقليميــة  العالميــة  المجــالت  فــي 
147 بحثًا، وشــارك المركز  والمحليــة 
وعرًضــا(  علميــة  ورقــة  بـــــــــ)79 
فــي العديــد مــن المؤتمــرات العلمية 
المحكمة، كما قدم المركــز دعًما ألكثر 
من 98 طالبًا في الدراســات العليا عبر 
دعم الرســائل العلمية، ونشر البحوث 
في المجــالت العلميــة المحكمة، فيما 
وصل عــدد الباحثين المشــاركين في 
أبحــاث ومشــاريع المركــز 377 خبيرًا 

وباحثًا ومساعد باحث من داخل وخارج 
المملكة.

أمــا الفعاليــات التي عقدهــا المركز 
فــي ســبيل تطويــر قــدرات الباحثيــن 
 262 التربوييــن فبلغــت  والممارســين 
 12395 مــن  أكثــر  بمشــاركة  فعاليــة 
هــذه  مقدمــة  فــي  ويأتــي  مســتفيًدا، 
الفعاليــات مؤتمــران للتميز فــي تعليم 
وتعلــم العلــوم والرياضيات بمشــاركة 
أكثر مــن 3600 شــخص، باإلضافة إلى 
المؤتمر الثالث الحالــي، كما قدم المركز 
ندوات علمية وورش عمل موسعة شارك 

فيها 2130 شخًصا.
وللمركز اهتمام في نشر المعرفة 
العلمية على مستوى موسع؛ حيث نفذ 
أكثر من  160 حلقة نقاش أسبوعية، 
 4410 مــن  أكثــر  منهــا  واســتفاد 
مهتمين بتعليــم العلوم والرياضيات، 
وفي مجال التدريب والتنمية البشرية 
نفذ المركز 43 فعاليــة بحضور 988 
شــخًصا، و53 ورشــة عمــل بحضور 

1517 مستفيًدا.

أبرز المشروعات
مــن أبرز مشــروعات مركــز التميز 
العلــوم  تعليــم  تطويــر  فــي  البحثــي 
الدراســة  مشــروع  والرياضيــات: 
التقويمية لمشــروع تطوير الرياضيات 
والعلوم الطبيعية في التعليم، ومشروع 
التعليم  الوطنيــة لمناهج  المعايير  بناء 
الشــيخ  لكرســي  باإلضافــة  العــام، 
عبدالرحمن بن ثنيــان العبيكان لتطوير 
تعليــم العلــوم والرياضيــات، كما نفذ 
المركز مشــروًعا تدريبيًــا ألعضاء هيئة 
التدريــس بدعــم مــن شــركة أرامكو، 
ومشروًعا تدريبيًا للمعلمين والمعلمات 
بدعم من البنك األهلي، وللمركز شراكة 
دولية مع جامعة كولورادو بولدر متمثلة 
في مشــروع فــت »phet« القائم على 
مبــادرة كارل وايمــان لتعليــم العلوم، 
حيث تعتبــر تقنيات »فــت« التفاعلية، 
مجموعة من تقنيات المحاكاة تستخدم 
لتحســين طريقة تعلــم وتعليم العلوم 
يســتفيد  تفاعلي  بشــكل  والرياضيات 

منها المعلمون والمعلمات.

إنجازات عريضة باألرقام

مركز التميز البحثي.. حراك محلي وسمعة دولية
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العلوم والرياضيات ركيزة
رقي للمجتمعات المتقدمة

المعامل االفتراضية

د. خالد بن مزعل الشمري

د هدى بنت محمد ناصر الكنعان

عبـــر  األمـــم  إن 
التاريـــخ  مراحـــل 
أن  أدركـــت  قـــد 
التطـــور والنمـــاء ألي 
مجتمـــع، إنمـــا يتـــم 
أبنائـــه،  بســـواعد 
عقولهـــم،  ونبـــوغ 

وإطالقهـــم لألفـــكار، وتوظيفهـــا فـــي 
تحقيـــق رفاهيتهـــم، وحيـــث إننـــا اليـــوم 
ـــُن  ـــعارها »وط ـــة ش ـــٍة هام ـــُب لمرحل نتوث
طمـــوح، واقتصـــاد مزدهـــر، ومجتمـــع 
حيـــوي« تمثلـــت فـــي رؤيـــة المملكـــة 
والتـــي   ،2030 الســـعودية  العربيـــة 
تحـــث علـــى االجتهـــاد والعمـــل، مـــن 
ـــان  ـــة اإلنس ـــاء، ورفع ـــر والبن ـــل التطوي أج
الـــذي  الوقـــت  فـــي  مًعـــا،  والمـــكان 
يعيـــش فيـــه العالـــم تحـــوالت ثقافيـــة، 
المســـتوى  علـــى  جذريـــة،  وتغيـــرات 

واالقتصـــادي.  والعلمـــي،  التقنـــي، 
وألن العلوم والرياضيــات تمثل ركيزة 
من ركائز الرقــي للمجتمعــات المتقدمة، 
فاالهتمــام بها مرتبط فــي تحقيق اإلبداع 
كبــراءات  العلمــي  واإلنجــاز  واالبتــكار، 
االختــراع واإلنتــاج المعرفــي، لذلك أولت 
معظم الــدول االهتمــام بمراجعة نُظمها 
التعليمية والعمل علــى تطويرها، وتوفير 
بيئــات التعلم الفاعلــة، والمحفزة لإلبداع 
واالبتكار، والتي تهيــئ للطالب القدرة على 
المعــارف والمهارات،  التعلم واكتســاب 
الســيما تلك المرتبطة بمتطلبــات القرن 
الحادي والعشــرين كالتفكير الناقد، وحل 
المشــكالت، واالتصال الفعــال، واإللمام 

بمهارات الثقافة المعلوماتية.
وتنال البحــوث العلمية والتربوية أهمية 
بالغة في هذ الصدد، كونها تتناول المشكالت 
أنواعها-  التربوية والتعليمية علــى اختالف 
والتحليل،  بالدراسة  والرياضيات-  كالعلوم 
وتفســير العالقــات، وتتضــح أهميتها من 
خالل وضــع الرؤى التطويرية واستشــراف 
المســتقبل بناءً على جوانب يرى المهتمون 
في الشــأن التربوي أهميتها كالسياســات 
التربويــة، والممارســات الميدانية، وتطوير 
القدرات، والمعارف، والمهــارات، ما يعمل 
على تحقيــق أهداف وتطلعات رؤية المملكة 
2030، مــن أجل الوصول إلــى جيل مزدهر 
يلبــي الطموحــات، ويحقــق الغايــات لهذا 

الوطن الغالي.

رئيس قسم الرياضيات بتعليم حفرالباطن

ـم وتعليم العلــوم باهتمــام بالغ على  يحظى تعلُـّ
الصعيدين المحلــي والعالمي، ولمعمــل العلوم دور 
بالغ في اإلسهام في تحقيق نواتج تعلم العلوم، وأدى 
التطــور التقني الذي نشــهده في عصرنــا الحالي إلى 
دمــج التقنية في تعلم وتعليم العلــوم. وأصبح هناك 
معامل علــوم افتراضيــة Virtual Labs، وهي معامل 

تحاكي المعامل الحقيقية.
    وتتضح أهمية المعامل االفتراضية في توفيرها 
جميــع المــواد واألجهــزة المعمليــة، والتــي يمكــن 
من خاللهــا أن يجــري الطــالب التجــارب المعملية 
ويشــاهدون النتائج ويفحصون العينات في أي وقت 
وأي مــكان، كما يمكنهم أن يقومــوا بذلك عدة مرات، 
مما يراعي الفروق الفردية بيــن الطالب، وفي الوقت 
نفسه يســاعد في التغلب على نقص المعامل، وعدم 

يشــهد مؤتمر التميز في تعليم 
والرياضيــات  العلــوم  وتعلــم 
الثالث، عدداً كبيراً من الفعاليات 
ضمن برنامجه العلمي، فيقام على 
مدار أيامه الثالثة 7 جلسات علمية، 
رئيســة، وجلســة  و4 محاضرات 
للملصقــات العلميــة، بجانب 15 
يتخللها  تدريبيــة،  عمــل  ورشــة 
عرض عــدداً كبيــراً مــن األبحاث 
واألوراق العلمية من أهم البحوث 
والتجارب الحديثة في مجال تعليم 
وتعلم العلــوم والرياضيات، حيث 
وصل عدد المشــاركات المقبولة 
68 مشــاركة بحثية، يقدمها عدد 
مــن الخبــراء مــن داخــل وخارج 
المملكة، وسط مشاركة أكاديمية 
وتربويــة واســعة. وتقــام خالل 
 7 المؤتمر،  الثالثة مــن  النســخة 
جلسة علمية، حيث يتضمن اليوم 
الثانــي األربعــاء، الجلســة األولى 
والتــي خصصت للثقافــة العلمية 
القتصــاد مزدهر ســيتحدث فيها 
ســعادة الدكتــور ناصــر منصــور 
الديــن من جامعة اكســتر  صالح 
ببريطانيا، فيما ســتقدم ســعادة 
الدكتورة إيمــان هباس المطيري 
التجارة واالستثمار  وزير  مســاعد 

في الجلســة الثانيــة رؤية 2030 
لجيل مثقف علميا.

الثالثــة  الجلســة  وترصــد 
والرابعــة عدداً مــن الموضوعات 
الهامــة في تطوير تعليــم العلوم 
والرياضيات،  تتعلق باستراتيجيات 
في  التقنية  واســتخدام  التدريس 

التدريس وتدريب المعلمين. 
وفــي اليوم الثالــث الخميس، 
يبــدأ البرنامــج العلمــي لمؤتمــر 
التميز الثالث بالجلســة الخامسة 
مــن  عــدد  تســتعرض  والتــي 
 STEM األوراق العلميــة في تعليم
ترصد  فيمــا  المعلمين.  وتمكيــن 
الجلســة السادســة تعلم العلوم 

الخليــج  دول  فــي  والرياضيــات 
العربي  التربيــة  مكتــب  وجهــود 
لــدول الخليــج في مجــال تطوير 
والرياضيات،  العلوم  وتعلم  تعليم 
حيــث سيشــارك فيهــا نخبة من 
المتحدثيــن من المملكــة العربية 
السعودية ودول الخليج. وتتطرق 
إلــى تعليــم  الجلســة الســابعة 
العلوم في مرحلة الطفولة ومركز 
والتقنية  العلــوم  تعليــم  تطويــر 

.STEM والهندسة والرياضيات
كما يشــمل اليــوم األخير من 
التي  الملصقات  جلســة  المؤتمر، 
43 ورقــة وبحثــاً علمياً  تعــرض 

منوعاً. 

27 فعالية علمية في مؤتمر التميز الثالث
تتضمن جلسات علمية ومحاضرات وورش عمل

توفــر المــواد واألجهــزة، ومحدوديــة وقت حصص 
العلــوم، وتزايــد أعــداد الطــالب، فضالً عــن األمان 
المعملــي الذي توفــره المعامــل االفتراضيــة، كما 
 )Feed back( يمكن من خاللها تقديــم تغذية راجعة
فورية للطالب، ويمكن للطالب توثيق نتائج تجاربهم 

إلكترونيًا ومشاركتها مع معلميهم وأقرانهم.
        وأجريت العديد من الدراسات حول استخدام 
المعامــل االفتراضية، والتي أثبتــت فاعليتها، ولكن 
من أهم التحديات التي تواجه االســتفادة المثلى من 
المعامــل االفتراضية في تحقيــق نواتج تعلم العلوم 
هو عــدم توفر برامــج وتطبيقات مجانيــة للمعامل 
االفتراضية باللغة العربية مناســبة لمقررات العلوم 
فــي مدارســنا والتي تصمــم ضمن منظومــة منهج 

العلوم. 

أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المشارك

كلية التربية - جامعة القصيم

أ. أحمد بن عبد هللا الشبل
مركز تطوير تعليم العلوم والتقنية والهندسة 

والرياضيات   STEMوالمراكز العلمية

د. ناصر صالح الدين منصور

جامعة اكستر - بريطانيا

أ. د.  سليمان بن محمد البلوشي

جامعة السلطان قابوس -سلطنة عمان

د إيمان هباس المطيري

مساعد وزير التجارة واالستثمار

د. هبة فتحي الدغيدي

الجامعة األمريكية بالقاهرة
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وتعلم العلوم والرياضيات الثالث آراء

مهارات التعّلم للقرن الحادي 
والعشرين في مناهج العلوم 

الطبيعية ..  وقفة تأمل

د.نوال علي ماضي الربيعان

تعد المهاراُت الرئيســة األربع: التفكير الناقد، 
واالبتــكار، والتواصل، والتآزر، مهاراٍت أساســية 
للقرن الحادي والعشرين؛ إذ يحتاجها المتعلمون 
فــي التعلم والعمــل مًعــا للوصول إلــى النجاح، 
وتعد هذه المهارات مفتــاح التغلب على التحديات 
المعرفيــة واالقتصاديــة والعالميــة، واالنخــراط 
بفعالية في تلــك المجاالت، وهــي بمثابة كفاءات 
بالغة األهميــة في المناهــج التعليميــة، لذا فإنه 
من الضروري العمل وفق االعتقاد بأن اســتخدام 
هــذه المهارات إلصالح نظمنا التعليمية أصبح أمرًا 

ضروريًا وملًحا.
ويــؤدي العمل على تكامل هــذه المهارات في 
مناهــج التعليم إلى إنجاز العديد من األهداف؛ ذلك 
أن تلك المهارات ســتمكّن المتعلمين من التعلّم 
واإلنجاز في المواد الدراسية المحورية لمستويات 
عليــاـ كما ســتوفر إطــاًرا منظًما يضمــن انخراط 
المتعلمين في عملية التعلّم، وبما يســاعدهم على 
بناء الثقة والقيادة والمشاركة بفعالية في حياتهم 

العملية مستقبالً.
وتعد مناهــج العلوم ســياًقا واعــًدا لتضمين 
والعشــرين  الحــادي  القــرن  مهــارات  وتنميــة 
أبعــاًدا  بطبيعتهــا  تتضمــن  فهــي  األساســية؛ 
وخصائص تؤهلها وبقــوة لتحقيق تلك المهارات 
في إطــار متناغــم ومتكامــل، وبعد االســتقصاء 
ســتوفر الفرص للمتعلمين لالنخراط في عمليات 
العلم، وبناء الحجج القائمــة على األدلة التجريبية 
وتوضيحها، وتقويم حجج اآلخرين، كما ستســاعد 
فــي تطوير قــدرة المتعلمين علــى التفكير العلمي 
حول المفاهيم التي يتعلمونها ويطبقونها في حل 

المشكالت التي تواجههم في الحياة اليومية.
وتؤدي النظرة للعلم بطبيعته مســعًى إنسانيًا 
خالًقــا ينتج عنه االبتكارات العلميــة والتكنولوجية 
مــن خالل العمليــات العلمية، ومن خــالل تطبيق 
النظريــات فــي مواقف العالــم الحقيقــي إلى أن 
المشــكالت  األولــى حــل  وبالدرجــة  يســتهدف 
والتحديــات المجتمعيــة المعاصرة بطــرق مبدعة 

ومبتكرة.
عن أن العلوم بطبيعتها مسعى تعاونيًا يعتمد 
على المشــاركة والتفاعل بين األفراد والجماعات، 
يتم التأكيد فيها على أهمية التواصل الفعال بطرق 
متنوعة، وبما يبرز روح العمــل الجماعي والقيادة 
والتكيف مع مختلف األدوار والمسؤوليات والعمل 

بشكل مثمر مع اآلخرين. 
ومــن أجل دعــمٍ أفضــل لهذه المهــارات في 
تدريــس مناهــج العلــوم يتطلب مــن المعلمين 
اســتخدام مداخل علمية وتكنولوجية إبداعية توفر 
فرص التفكير والعمل عبر التخصصات البينية، مع 
التأكيد على دمــج التكنولوجيــا بفعالية وبطريقة 
هادفة لممارسة وإتقان تلك المهارات األساسية 

في مجتمٍع تعلّميٍّ مهني متآزر.    

أستاذ المناهج وتعليم العلوم المشارك 
– جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

 اختــار مركز التميــز البحثي في 
والرياضيات  العلــوم  تعليــم  تطويــر 
بجامعة الملك ســعود، شــعار »جيل 
مزدهــر«،  القتصــاد  علميــاً  مثقــف 
عنواناً رئيســاً لمؤتمره الدوري مؤتمر 
التميــز الثالث في تعليم وتعلم العلوم 
والرياضيات، الذي يقام برعاية معالي 
وزير التعليــم في مقــر جامعة الملك 
ســعود بالرياض... وحــول مدلوالت 
شــعار المؤتمر ومضمونــه، كان هذا 
الحوار مــع مديــر المركــز، وعدد من 
رؤساء اللجان التحضيرية والتنظيمية 
للمؤتمر.. البداية، كانت مع أ.د. سعيد 
بن محمد الشــمراني مدير مركز التميز 
البحثــي فــي تطويــر تعليــم العلــوم 
والرياضيات، حيث ســألناه عن رؤيته 
إلقامة المركز مؤتمر التميز الثالث في 

تعليم وتعلم العلوم والرياضيات؟
يعــد المؤتمر الحالي المؤتمر الدوري 
الثالــث لمركــز التميز البحثــي في تطوير 
تعليــم العلــوم والرياضيات، واســتمرار 
المؤتمــر بصورتــه الدوريــة يُعــد ضمن 
األولويات العالية لمركــز التميز، وحرصنا 
فــي مؤتمرنــا الحالي أن نواكــب الحراك 
والتحول الذين تعيشه المملكة من خالل 
ربط المؤتمــر بالرؤية الثاقبة التي أحدثت 

هذا الحراك الشامل والعميق.
 لمــاذا اخترتــم شــعار »جيــل 
مثقف علميًا القتصــاد مزدهر« عنواناً 

للمؤتمر؟
أثنــاء تحليلنــا لمضاميــن رؤية  في 
2030 وجدنا إشــارات دقيقة  المملكــة 
لمالمــح االقتصاد المزدهــر ودور التعليم 
فــي بنائه، كما الحظنــا - من وجهة نظر 
تخصصية في تعليــم العلوم والرياضيات 
- أن الرؤية تضمنت اإلشارة إلى االقتصاد 
المزدهر مــن منظور ربط هــذا االقتصاد 
العمل  يتطلبها سوق  بتخصصات دقيقة 
المســتقبلي الذي سيســهم بــدوره في 
بنــاء االقتصــاد المزدهــر، ومــن منظور 
الحاجة إلى مواطنين يمتلكون المهارات 
األساسية التي تساعدهم على التكيف مع 
التحوالت العلميــة والتقنية التي يفرضها 
االلتزام  فضمــن  المزدهــر؛  المســتقبل 
بتعليم يســهم في دفع عجلــة االقتصاد 
وردت عبــارة »ســنحقق ذلــك من خالل 
إعداد مناهج تعليمية متطــورة تركز على 

مسؤولون: مؤتمر التميز الثالث يعزز ربط 
التعليم باالقتصاد المزدهر

د. الجوهرة بنت فهد 
تطالب بإعادة النظرة 

الشاملة في إعادة تطوير 
برامج إعداد معلمات 

الطفولة المبكرة

د. نضال األحمد: شعار 
المؤتمر بصمة متميزة 

تتزامن بذكاء مع رؤية 
المملكة 2030

المهارات األساسية، باإلضافة إلى تطوير 
المواهب وبناء الشخصية«.

 وما هي انعاكســات هــذا االختيار 
على دعم توجهكم فــي المركز في تطوير 

تعليم وتعلم العلوم والرياضيات؟
هــذا االختيــار يدعم تعزيــز مفهوم 
العلوم  العلميــة فــي مناهــج  الثقافــة 
العــام، والذي  التعليم  والرياضيات فــي 
يمكــن من خــالل تعزيزه بنــاء المواطن 
الــذي يمتلك حًدا أساســيًا من المهارات 
والمعــارف التــي يســتطيع مــن خاللها 
المعاصــرة والتعايــش مــع التطــورات 
المختلفــة، وبالتالي  العلميــة والتقنيــة 
مواكبــة الحــراك والتحول المســتقبلي 
للمملكــة، واالنخــراط في ســوق العمل 
الــذي يتطلــب حــًدا أدنــى مــن القــدرة 
المعرفية والمهاريــة العلمية والرياضية 
والتقنية، أو على مستوى مواكبة التعامل 
مــع التطوير الذي ســيتناول نواحَي عدة، 
مثــل: البُنى التحتيــة، أو الخدمــات التي 
الرؤيــة. كمــا أن مضمون  تســتهدفها 
الثقافــة العلميــة يُفــرق بين مســتوى 
المعرفة العلمية والرياضية والتقنية التي 
يمكن أن يمتلكها كافة المواطنين، وبين 
ما يمكن أن تمتلكه الفئة التي ســتنخرط 
الحًقا في التخصصــات العلمية والتقنية 
الدقيقــة، مــن خــالل تكثيــف وتعميق 
التــي  والمهــارات  المعــارف  مســتوى 
تمتلكها هذه الفئة، بما يسهم في صناعة 

االقتصاد المزدهر.
 ومــا أهم األهــداف التــي يركز 

عليها المؤتمر؟

رأينا فــي مركــز التميــز أن نركز في 
مؤتمرنا علــى تعزيز الربط الذي أشــارت 
إليــه الرؤيــة بيــن التعليــم واالقتصــاد 
المؤسســات  انتبــاه  ولفــت  المزدهــر، 
العلــوم  بتعليــم  المرتبطــة  التربويــة 
والرياضيات؛ لإلســهام في تعزيز الثقافة 
العلمية لــدى المواطن ليكون لبنة مميزة 

في بناء االقتصاد المزدهر.
 ثــم توجهنــا بالســؤال إلــى، 
د. الجوهــرة بنــت فهد بــن خالد آل 
سعود رئيسة قسم الطفولة المبكرة 
بكليــة التربية جامعة الملك ســعود، 
عن ما مدى ضــرورة تكامل المجاالت 

العلمية؟
العلوم  إلى  ينظر بعض المختصيــن 
 )STEM( والتقنية والهندسة والرياضيات
على أنها تخصص منفــرد على حدة، مثل 
أي مجال من مجــاالت العلوم، والتقنية، 
والهندســة، والرياضيــات. إال أن هنــاك 
الكثيرين ممن ينادوا بأن بعض المجاالت 
إن لم يكن كلها يجــب أن تكون متكاملة 
لتحقيق مســمى)STEM( . لذلك، يشــير 
والهندســة  والتقنيــة  العلــوم  تعليــم 
والرياضيــات )STEM( إلى ضرورة تكامل 
 ،)STEM( اثنيــن على األقل من مجــاالت

ضمن نشاط أي منهج.
 ومــن وجهة نظــرك.. ما أهمية 

)STEM( في وقتنا الحالي؟
لقد أصبــح )STEM( محــط اهتمام 
فــي الســنوات األخيــرة فــي الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة لعدة أســباب؛ أوالً: 
مواصلــة طــالب الواليــات المتحدة درب 
أقرانهم في العديد مــن الدول المتقدمة 
العلــوم والرياضيــات، وذلــك طبًقا  في 
لمــا بينتــه االتجاهــات فــي »الدراســة 
العالميــة للرياضيات والعلــوم«. وأيضاً 
وجــود مخــاوف فــي الواليــات المتحدة 
بشــأن التقدم غيــر الكافــي للطالب في 
مجــاالت: التقنية، والهندســة، والعلوم، 
تقريــر  ألحــدث  وطبًقــا  والرياضيــات. 
للكونجرس فقد احتلت الواليات المتحدة 
ـا في عدد  المنزلــة الثانيــة عشــرة عالميًـّ
الطــالب الذيــن تلقوا درجــات علمية في 

العلوم والهندسة.
إضافة إلى ازدياد الحاجة إلى تطبيق 
معرفــة المحتوى مــن مجــاالت العلوم 
  )STEM( والتقنية والهندسة والرياضيات
في الوظائــف بكافة مســتوياتها؛ حيث 
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تعليم  )STEM( القتصاد مزدهر 
أ. د. »محمدخير« محمود السالمات

اهتمت وزارة التعليم 
بمنحــى تكامــل العلوم 
والهندســة  والتقنيــة 
 ،)STEM( والرياضيــات 
زيــادة  إلــى  وســعت 
لدراســة  الطلبة  دافعية 
واالنخراط  المنحــى  هذا 
فيه؛ بهدف تحقيق رؤية 

المملكة 2030 وأهدافها، وتنمية اقتصاد المملكة 
بتخريــج أفراد يتمتعون بمهــارات مهنية مطلوبة 
لســوق العمل، وبالتالي إتاحــة الفرص الوظيفية 
بشــكل واســع ومتنوع، وهذا بدوره ســيؤدي إلى 
تعزيــز دور المملكــة كمحرك قوي لالكتشــافات 
العلمية والتقنية التي أصبحت متطلبًا رئيًســا لهذا 
العصــر، وتعزيز وصولها إلى المنافســة العالمية 
في ضــوء التغير االقتصادي الســريع الذي يفرض 

زيادة في قدرتها على االبتكار. 
ومنحــى )STEM( يســعى إلى الحصــول على 
مجتمع مثقــف بتخصصاته األربعــة، وإيجاد قوى 
ـا، باإلضافة إلــى إيجاد قوى  عاملــة متمكنــة تقنيًـّ
عاملة قادرة علــى البحث والتطوير واالبتكار، وعلى 
درايــة باالقتصــاد المعرفــي فــي القــرن الحادي 
والعشــرين، ويتم ذلك من خالل إكســاب الطالب 
المهارات العملية والتفكير العلمي، وخلق التكامل 
بين العلوم والرياضيات والتقنية من خالل التفكير 
الهندســي، وتصميم بيئة تعليميــة تعلمية حافلة 
بالتجارب واألنشــطة العملية، ومحفــزة للطالب، 
وترتبط بواقعه، وتدفعه إلى االبتكار واالكتشــاف، 
وتعزز ثقته بنفســه مــن خالل اســتخدام التقنية 
واإلبــداع والتصميم الهندســي، ولهــذا فتدريس 
العلوم من خالل هذا المنحى يصف العالم بما فيه 
من ظواهر ومكتشــفات، ويتم عرض هذا الوصف 
بأسلوب رياضي ليسهل نقله وتحليله، كما تسهم 
الهندســة في تغيير العالم بمنظور تطبيقي يعتمد 

على كل من العلوم والرياضيات. 
ولتحقيق اقتصاد مزدهر من خالل تبني منحى 
)STEM(في العملية التعليميــة نحتاج إلى معلم 
ذي خبــرة في تصميم األنشــطة والمشــروعات 
الالزمــة للتعلــم وتنفيذهــا، وقادر علــى التحكم 
بالمــواد الخــام وتحويلهــا إلــى مــواد تعليمية 
محسوســة يســتفيد منها الطالب خالل تعلمه، 
باإلضافة إلى أهمية توفير المختبرات الدراســية 
المجهزة لهــذا المعلم، وتزويــده بالمواد الخام 
والبرامج التقنية والهندســية؛ ليتمكن من تنفيذ 
مشــروعاته وأنشــطته، وبالتالي مســاعدته في 
توصيــل المبــادئ األساســية والنظريــات التي 
ينبغــي أن يعرفها الطالب، حتى يدرك مدى الربط 
بين تلك النظريــات ومبادئ تنفيذ المشــروع أو 
النشــاط العلمي بطريقة علمية ســليمة ال تُفقد 
الطالــب الهويــة العلمية والمغــزى العلمي من 
وراء تنفيذ تلك األنشطة، وحتى ال يتحول إلى أداة 
تنفذ مشــروًعا بطريقة مهنية بعيدة عن المبادئ 

العلمية.

أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم
جامعة الطائف

يتوجب على األفــراد معالجة المعلومات 
حسب )STEM(  التخاذ قرارات اجتماعية 
مستنيرة، مثل: تقويم البيانات السياسية 
المتضاربــة عــن االحتبــاس الحــراري. 
وأخيرًا: ارتباط )STEM(  بالريادة العلمية 

في العالم، والنمو االقتصادي.
وقــد نشــأت التســمية المختصــرة 
»العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات 
)STEM(« مــع نشــأة مؤسســة العلوم 
الوطنيــة، والتــي يشــار إليهــا اختصارًا 
بـــ)NSF( ، وتشــير )STEM(  إلى برامج 
 )NSF( الوطنيــة  العلــوم  مؤسســة 
المرتبطــة بمجــاالت: العلــوم، والتقنية، 

والهندسة، والرياضيات.
 باعتباركم رئيس قسم الطفولة 
المبكرة بكلية التربيــة بجامعة الملك 
ســعود.. برأيكــم مــا الــذي نحتاجه 
لتطويــر برامــج إعــداد المعلمات في 
الطفولة المبكــرة لتقديم تعليم وفق 

منحى  STEMفي المملكة؟
أرى ضــرورة إعادة النظرة الشــاملة 
فــي إعادة تطويــر برامج إعــداد معلمات 
الطفولــة المبكرة، ســواء على مســتوى 
البكالوريوس أو مرحلة الطفولة المبكرة، 
وذلــك وفــق المعاييــر العالميــة إلعداد 
المبكرة. وخالل تطوير  معلمات الطفولة 
هذه البرامج ســيتم ادراج المقررات التي 
تعد المعلمة من حيث تزويدها بالمعارف 
المفاهيم  حــول  العامــة  والمعلومــات 
العلمية المختلفــة لمجاالتSTEM ، وفي 
نفس الوقت تعرف اســتراتيجيات تعليم 
األطفــال مفاهيهموكيــف يمكن دمجها 
مــع مجــاالت النمــو والتعلم. كمــا أوكد 
على ضرورة االســتعانة بالكوادر الوطنية 
والعربيــة فــي مســألة التطويــر, فلدينا 
العديــد منهم علــى المســتوى العالمي، 

وهم أعلم الناس بثقافتنا واحتياجاتنا.
 ومــن ثــم، توجهنا بالســؤال 
إلــى د. نضــال بنــت شــعبان األحمد 
رئيســة لجنــة التنظيم النســائي: ما 
الــذي تأملونه مــن نتائــج وتوصيات 
عــن المؤتمر مــن الناحيــة التعليمية 

والعلمية؟
ال يخفــى علــى الجميــع دور البحث 
العلمي في زيادة رصيــد الثقافة العلمية 
من خالل التوصل لحلول ونتائج تســهم 
في رفع مستوى هذه الثقافة، وتشارك في 
ترقيتها علميا واجتماعيــا بما يفيد الفرد 
والمجتمــع، وإقامة هــذا المؤتمر بهدف 
إثراء الخبرات التعليمية المختلفة، وتنمية 
الوعــي بأثر الثقافة العلمية وانعكاســها 
على االقتصاد وازدهاره، وتشــارك الرؤى 
وبحــث التحديات في هــذا الموضوع هو 
ما نأمله جميعا بأن يتم ترجمته في نتائج 

وتوصيات المؤتمر بإذن هللا.
 مــاذا عــن اختيار المشــاركين 
المملكة لمناقشــة  من داخل وخارج 
العلــوم والرياضيات  قضايــا تعليــم 

والطفولة المبكرة؟
بال شــك وكما هو ملحوظ من تنظيم 
المؤتمر األول، والمؤتمر الثاني للتميز أن 
عملية اختيار المشــاركين فــي كل دورة 
مــن دورات المؤتمر عمليــة دقيقة وفق 
معايير تتناســب مــع اتجــاه المؤتمر في 
تحقيق أعلى مســتويات الجودة، واختيار 
المشــاركات المتميــزة بعنايــة واهتمام 

أكاديمي وإداري متميز أيضا.

  كيف ترين اختيار شــعار )جيل 
مثقف علميا القتصــاد مزدهر( عنوانا 

للمؤتمر؟
حقيقــة وجــدت في الشــعار بصمة 
متميزة تتزامــن بذكاء مع رؤيــة المملكة 
2030، وتنســجم مع مســيرة اإلنجازات 
الوطنية التي ترسم للوطن عنوانا وشعارا 

عظيما وهو )سارعي للمجد والعلياء(.
 ماذا عن الحضور النســائي في 
فعاليات  ومضمــون  الشــكل  جهــة 

المؤتمر؟
حضور المرأة في مثل هذه المؤتمرات 
يعزز البعد االجتماعي التشاركي بين أبناء 
الوطــن رجاال ونســاء، ويتيــح لها خدمة 
العلــم بما متعهــا هللا من علــم وعمل، 
ويمنحهــا فرصة خدمة الوطــن الذي لم 
يبخل عليها في حقهــا بالتعلم والتعليم 

والتطوير.
 وبعــد ذلك، ســألنا د. رجاء بنت 
عمر سعيد باحاذق وكيلة كلية التربية 
بجامعة الملك ســعود، أن تحدثنا عن 
المبادرات والبرامج التي تتبناها الكلية 
في ســبيل تطوير التعليم بشكل عام 
وبرامــج تعليــم العلــوم والرياضيات 

والطفولة المبكرة بشكل خاص؟
فــي حــراك  التربيــة  كليــة  تعمــل 
متواصل، وتشرك جميع منسوبي وطالب 
وطالبــات الكلية فــي عمليــة التخطيط؛ 
لتطويــر الكليــة، وتبنــي مجموعــة مــن 
المبادرات. كما تعمــل على أربعة محاور 
أساســية، وهي؛ المحــور األول: الهيكلة 
والحوكمــة، والمحــور الثانــي: البرامــج 
األكاديميــة، والمحور الثالث: الدراســات 
البحث  الرابع واألخيــر:  العليا، والمحــور 
والتطوير. ويدعــم محور البحث والتطوير 
مجموعة من البرامج و9 مشاريع تنفيذية 

لتحقيق هذه البرامج.
ويعدّ مركز التميــز البحثي في تطوير 
العلوم والرياضيات أحد الثمار التطويرية 
لــوزارة التعليم التي تبنتهــا ضمن حزمة 
من البرامــج التي تهدف إلــى رفع كفاءة 
التعليم فــي المملكة، وألهميــة »تطوير 
العلوم والرياضيات« وأثرهما في التطوير 

التربوي في المملكة فقد صدرت موافقة 
وزارة التعليــم علــى تمويــل المركز؛ لما 
لــه من أهميــة كبرى في البحــث العلمي 
والرياضيات ومنهجيات  بالعلوم  الخاص 
البحــث المختلفة وفي التميــز بالحلقات 
النقاشــية والتنوع في أنشــطته العلمية 

منذ تأسيسه.
أما بالنســبة للطفولــة المبكرة فقد 
أولت الدولة فــي رؤيتها الحكيمة 2030 
أهميــة لهــذه المرحلة بمشــاريع جبارة؛ 
حيث يعتبر قســم الطفولــة المبكرة من 
األقســام المتميــزة فــي جامعــة الملك 
ســعود، وهو من األقســام النشطة في 

شراكاته المجتمعية ومؤتمراته العلمية.
 كيــف تريــن دور مركــز التميز 
البحثي في تطوير العلوم والرياضيات 
من ناحية االهتمام بإقامة المؤتمرات 
فيهــا  يشــارك  التــي  والفعاليــات 

المختصون من مختلف دول العالم؟
يعد مركز التميــز البحثي عالمة تمييز 
لكليــة التربية؛ حيث يقــوم المركز بعمل 
مؤتمــر كل عامين يناقش فيــه القضايا 
المحورية األساســية في مجــال التعليم 
والتعلــم في العلــوم والرياضيات ومنها 
عنوان مؤتمر هذا العــام الذي يحمل في 
طياته مجموعة من الــورش وعددها 15 
ورشــة مقدمة من جهــات مختلفة و68 
مشــاركة بحثية، وتم اختيار هذه األبحاث 
وفق معايير علمية عالية، وألنها األفضل. 
ويقــدم المؤتمر في طياتــه 4 محاضرات 
رئيسة و7 جلســات علمية متخصصة في 
هذا المجــال أيًضــا، ويعتبر هــذا التنوع 
في الطرح متميزًا وثريًا، ونأمل اســتثمار 
النتائج التي يخرج بها المؤتمر وتحقيقها. 
وهذا التميــز العلمي والبحثي الذي يقدمه 
المركــز يضع بصمــة في مســيرة التقدم 

العلمي الذي تشهده الدولة.
 إلــى أي مــدى وجــدِت شــعار 
المؤتمر مناســبًا لما تعيشه المملكة 

من تطور وتنمية؟
 انبثــق عنوان هــذا المؤتمر بوضوح 
من محاور رؤية المملكة 2030، وعنوانه 
»جيــل مثقــف علميًا القتصــاد مزدهر«، 
وجميــع الــورش والجلســات العلميــة 
والمشــاركات البحثية تتطــرق إلى كيفية 

إعداد جيل مثقف علميًا القتصاد مزدهر.
 وتوجهنا بالســؤال إلى د. خالد 
الشــريف رئيــس اللجنــة اإلعالميــة 
للمؤتمر، عــن دور الملتقيات العلمية 
في تطوير تعليم العلوم والرياضيات؟

يولي مركز التميــز البحثي في تطوير 
بجامعــة  والرياضيــات  العلــوم  تعليــم 
الملك ســعود، اهتماماً كبيراً بالمؤتمرات 
العلميــة، التــي يعقدهــا بشــكل دوري 
ويشــارك فيها الخبراء من داخل وخارج 
المملكــة، حيــث يحــرص المركــز علــى 
انتقــاء موضوعات مهمة تحقق متطلبات 
التربوي بمختلف فئاته، وتواكب  الميدان 
مســتجداته ومتغيراتــه، وتتيــح الفرصة 
لذوي الخبــرة واالختصــاص والمهتمين 
للمشاركة.  والرياضيات  العلوم  بمجاالت 
ونتطلع أن يسهم مؤتمر التميز الثالث في 
دعم تحقيــق رؤية المملكة المســتقبلية 
2030 في بنــاء اقتصاد مزدهــر عبر بناء 
منظومــة تعليميــة مرتبطــة باحتياجات 
سوق العمل، وتحقيق التنافسية في رفع 

جودة الخدمات والتنمية االقتصادية.

أ.د. سعيد بن محمد الشمراني

د. رجاء باحاذق: تشرك 
كلية التربية جميع 

منسوبيها وطالبها 
وطالباتها في عملية 

التخطيط لتطوير الكلية
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وتعلم العلوم والرياضيات الثالث تقرير

التعليم ومواكبة تحوالت المستقبل
عايض بن نافع الرحيلي

الحالي  العصر  يشهد 
التحــوالت  مــن  مزيــًدا 
االقتصاديــة والمعرفيــة 
وتقــوم  والسياســية، 
المجتمعــات على مواكبة 
هذه التحوالت التي تعمل 
مســتقبلها،  بنــاء  علــى 
التعليمــي  فالنظــام 

والتربــوي يقع في مقدمة األســباب التي تقف خلف 
نهضة الشــعوب والمجتمعات. ففي كفاءته وتنوع 
برامجــه ومرونته تكمــن قوة هذه األمــة ونجاحها 
ومســتقبلها، ويعكــس التعليــم واقــع وفلســفة 
المجتمع وتاريخه، ومدى تطوره وطموحاته وآماله، 
وتختلف النظــم التعليمية بين المجتمعات باختالف 
الظروف، حيــث إن لكل نظام تعليمــي خصوصيته 
النابعــة من تأثيــر عوامل عدة. وقد بــادرت حكومة 
خادم الحرمين الشــريفين بوضع األســس المتينة 
في بناء مستقبل أجيالها والربط بين تلك التحوالت؛ 
أهــم  والتــي كان مــن   2030 فوضعــت رؤيتهــا 
مرتكزاتها هــو اقتصاد مزدهر، وإيمانا من القيادات 
العليــا بأنه لن يكون هــذا االقتصاد مزدهــرًا ما لم 
تُدعم البحوث واالبتــكارات العلمية لبناء جيل مفكر 
يعمل على النهوض بالمجتمع، وألهمية الرياضيات 
والعلــوم فيمــا ســبق؛ فقد أولــت حكومــة خادم 
الحرميــن الشــريفين رعاية خاصة بهمــا، وقدمت 
الدعم المادي الــال محدود للمؤتمــرات والملتقيات 
والمســابقات التــي تعمل علــى تحســين وتطوير 
مســتويات ومخرجات طالبنــا وطالباتنا، وما مؤتمر 
التميز الثالث في تعليم وتعلــم العلوم والرياضيات 
)جيل مثقــف علمياً القتصــاد مزدهر( إالّ تجســيًدا 

ومثاال لهذه الجهود والدعم واالهتمام المقدمين.
وفي الختام نسأل هللا أن يحفظ لنا ديننا وأمننا 
في ظل حكومة خادم الحرمين الشــريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده األمين 

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان.

مدير التعليم بمحافظة حفرالباطن

دور العلوم في تنمية المجتمع 
وتحقيق رؤية المملكة 2030

د. إيمان محمد الرويثي

إن كليات العلوم لها دور أساسي في التنمية وخدمة 
البيئة وإعداد المختصين في المجاالت المتنوعة للعلوم؛ 
إذ تركــز مخرجاتها وبرامجها على مواكبة التقدم العلمي 
بجميــع تخصصاتهــا األساســية كالفيزيــاء والكيمياء 
واألحياء والجيولوجيــا، أو المجاالت التطبيقية المرتبطة 
بالعلــوم كالتقنيــة الحيويــة والجيوفيزيائيــة والفلــك 
والعلوم البيئية وعلوم البحار وغيرها، وجميع هذه البرامج 
مرتبطة بتنمية واســتثمار قطاعات الطاقــة المتجددة، 
ومجاالت التصنيع والثروات المعدنية والموارد الطبيعية 
واالقتصادية المتنوعة في المملكة، إلى جانب اهتمامها 
بالتنمية المســتدامة، ونشــر الوعــي والمعرفة العلمية 

بين المواطنين، وتشجيع اإلبداع واالبتكار، ودعم البحث 
العلمي، واالســتفادة من اإلنجازات التي يحققها العلم، 
باإلضافة إلــى دورها في تقديم الخدمات االستشــارية 
والبحوث التطبيقية التي تحتاجها مؤسســات المملكة 
في مجــاالت العلوم األساســية في المرحلــة القادمة، 
وجميع ما ســبق يسهم بشــكل فعال في تحقيق رؤية 
المملكة 2030 بجميع برامجها ذات الصلة ومبادراتها 

وأهدافها اإلستراتيجية المرتبطة بها.
وفي إطــار دور كليات العلــوم في خدمة   
المجتمــع المحلي والدولي نجد أن من ضمن أســباب 
تفوق العديد مــن الجامعات الدولية في مجال العلوم 
يعود إلــى كونها تســتطيع أن تنتج نســبة عالية من 
المعــارف العلميــة ذات األثــر، وتقدم االكتشــافات 
العلمية التي تؤثر بشكل مباشر في تطور المجتمعات؛ 
فنوعيــة البحث المنتج، وتدريب الطالب ليكونوا علماء 
وباحثيــن، هو مــا يميز تلك البرامــج العلمية والعلوم 

التطبيقيــة، وقد اشــتركت عوامل عدة فــي تميز كليات 
العلوم فــي تلك الجامعات ومنها ما يلــي: إنتاج البحث 
في الكليــة، والنوعيــة وتأثيــر البحث، والمنــح وعقود 
الدعم للبحوث العلميــة، والجوائز، والوصول إلى طالب 
بمؤهالت عالية، وتفوق التعليم، والتســهيالت المادية 
والتقنية، واإلســهام فــي المصلحة العامــة، والقيادة 
الفعالة، والعالقة المتبادلة بين الصناعة واالكتشافات 
واالختراعات وكليــات العلوم والجامعــات البحثية من 
خــالل تخريج طــالب متدربين يعملون فــي المختبرات 

والمراكز البحثية. 
ختاماً، يبرز لدينا الســؤال التالي:هــل كليات العلوم 
في الجامعات السعودية تقوم بدورها في التنمية وتطوير 

المجتمع وتحقيق رؤية المملكة2030؟

أستاذ تعليم العلوم المشارك
 – جامعة اإلمام محمد بن سعود

ســعى مركز التميــز البحثي في 
تطويــر تعليم العلــوم والرياضيات 
بجامعة الملك سعود، منذ سنوات، 
إلى إقامة مؤتمر دولي كبير في مجال 
تخصصه، تنظم فعالياته كل عامين، 
ويســتهدف ويربط بين المختصين 
والتربويين فــي مجال التخصصات 
العليا،  الدراســات  العلمية، وطالب 
والعامليــن فــي الميــدان التربوي 
والتعليم العام سواء من المعلمين 
أو المشــرفين أو أصحاب القرار في 

وزارة ومؤسسات التعليم.
وتكللت مساعي المركز بالنجاح 
في عقــد المؤتمــر األول فــي مايو 
2015م، بعنــوان »مؤتمر التميز في 
تعليــم وتعلم العلــوم والرياضيات 
والتقنيــة  العلــوم  »توجــه  األول 
 )STEM(  « والهندسة  والرياضيات 
، حيث أقيــم المؤتمر للمــرة األولى 
بالمملكــة فــي مقر جامعــة الملك 
ســعود بالرياض تحت رعاية معالي 

وزيــر التعليــم، وشــهدت فعالياته 
المهتمين  كبيــراً من قبــل  حضوراً 
األكاديمييــن  مــن  والمختصيــن 
على  الضــوء  وســلط  والتربوييــن، 
تطويــر  فــي  مهمــة  موضوعــات 
تعليــم العلوم والتقنية والهندســة 
األفكار  تبادل  والرياضيات، بجانــب 
والخبرات في هذا المجال. وشــهد 

المؤتمر الــذي عقد على مــدار ثالثة 
أيام، العديــد من الفعاليــات، حيث 
أقام ست محاضرات رئيسية وثمان 

جلسات علمية و13 ورشة عمل.
وبعدهــا بعاميــن، وتحديداً في 
مايو 2017، عقد مركز التميز البحثي 
الدورة الثانية مــن مؤتمر التميز في 
تعليــم وتعلم العلــوم والرياضيات 
تحــت عنــوان »التطــور المهني - 
آفاق مســتقبلية«، الذي أقيم تحت 
رعايــة معالــي مدير جامعــة الملك 
ســعود، فــي حضــور مجموعة من 
مجال  فــي  والمختصيــن  الخبــراء 
تطويــر العلــوم والرياضيات، حيث 
شــهد المؤتمر الذي عقــد على مدار 
ثالثة أيــام، العديد مــن الفعاليات، 
حيث أقيــم 11 جلســة علمية و20 
 68 ورشــة عمل تدريبية بمشاركة 
بحثاً وورقــة علميــة.  وحالياً، تقام 
فــي رحاب جامعــة الملك ســعود، 
فعاليات النســخة الثالثــة من هذا 
المؤتمــر تحت شــعار »جيل مثقف 

علمياً القتصاد مزدهر«.

طموح تحقق على أرض الواقع.. بثاث دورات متتالية

مؤتمر دولي لتعليم وتعلم الرياضيات 
في مركز التميز البحثي
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تأسســت شــركة تطويــر للخدمــات 
التعليمية، وهي شركة سعودية – مملوكة 
العامة  االســتثمارات  لصنــدوق  بالكاملة 
– بتاريخ 18 مايــو 2012م، لتكون إحدى 
شــركات شــركة تطوير التعليم القابضة. 
وتعــد شــركة رائــدة فــي مجــال تطوير 
التعليم فــي المملكة العربية الســعودية 
وخارجهــا، وتوّفر الحلــول المبتكرة التي 
تمكّن األطفال والشــباب مــن الحصول 
علــى التعليم األمثــل في القــرن الحادي 
والعشرين. وتســعى الشركة بالعمل مع 
وزارة التعليم إلــى تطوير النظام التعليمي 
فــي المملكــة بشــكل شــمولي، وتزويد 
ليبلغ أقصى  بالمعرفة والمهــارة  الطالب 
درجات النجاح في نطاق اقتصادي معرفي 
عالمي. وتقود هذه المرحلة االســتراتيجية 
الوطنيــة لتطويــر التعليــم العــام التــي 
أنجزتها وزارة التعليم، والتي تضع التعليم 
في أولــى اهتماماتها وتشــكل مجموعة 
متناغمة من القوانين والبرامج للعمل على 
تســيير هذه الرؤية. وهي المنفذ الحصري 

االســتراتيجية  الخطة  وبرامج  لمشــاريع 
لتطويــر التعليــم العــام في الســعودية. 
وقد حددت الخطة االســتراتيجية لتطوير 
التعليم العام مجموعة متنوعة من البرامج 
والمشــاريع والمبادرات – مجموعة منها 
قيــد التنفيــذ - من شــأنها تحويل نظام 
التعليــم الحالي إلى نظــام متكامل يهيئ 
العامليــن فيــه علــى مواجهــة تحديات 
القــرن الحــادي والعشــرين. وتشــتمل 
علــى بعض الشــراكات الرئيســة وبرامج 
الدوليــة. وتعمل شــركة تطوير  التعاون 
– والتزال – علــى توطيد عالقاتها وتعزيز 
جــودة خدماتهــا مــع وزارة التعليــم عبر 
المدرســي  التطوير  التعليمية في  الحلول 
والمهنــي والطفولــة المبكــرة والتربيــة 
الخاصة والحلول اإللكترونية واألنشــطة 
غيــر الصفيــة وبرامــج مابعد المدرســة 
تعزيــز  وبرامــج  والترفيهيــة  الرياضيــة 
الصحة، ورغم صغر ســن الشركة إال أنها 
اســتطاعت أن تثبت نفسها على الساحة 
التعليمية بما تقدمه من برامج ومشــاريع 

في المجاالت التي ذكرت آنفاً نقلت التعليم 
من خاللها من مجــرد تعليم تلقيني ورقي 
إلى تعليم تقني وافتراضي واســع مواكبة 
بذلك التطور العلمي الذي يشــهده العالم 
اليــوم ومتوائمــة مــع التوجهــات التــي 
توليها قيادتنا الرشــيدة ببناء اإلنسان عبر 
رؤيــة 2030م وبرنامج التحــول الوطني 
حيث يرتكزان على االســتثمار في الموارد 
البشــرية من خــالل التعليــم والتدريب. 
ولعــل من أهــم منجــزات الشــركة هذا 
العام واألبــرز هو مشــروع تطوير الكتب 
المدرســية، حيث عملت الشــركة في هذا 
العــام علــى دمــج التقنية فــي 160 ألف 
صفحة من صفحات الكتب وهو األمر الذي 
ســيمكن الطالب والطالبــات ومعلميهم 
على حد ســواء من اإلفادة مــن المحتوى 
اإلثرائي التفاعلي. وقد ســبقت جميع هذه 
العمليات شراكات مع العديد من الجهات 
والمؤسســات  والشــركات  الوزارات  في 
والمراكــز الوطنيــة؛ لتبــادل المعلومات 
والصــور والوثائق المتســمة بالموثوقية 

والوضوح وتحكيم الكتب؛ لينطلق مشروع 
تطويــر الكتــب المدرســية فــي فضاءات 
وطنيــة من خــالل معلومات عــن الوطن 
وكذلــك  وأدبائــه  وعلمائــه  ومشــاريعه 
تطلعاته المستقبلية. وتفخر شركة تطوير 
للخدمات التعليميــة بأنها قد حصلت على 
العديد مــن الشــهادات والجوائز، ومنها 
الحصول على شهادة اآليزو، وكذلك جائزة 
»وعي« عــن المحتوى الرقمــي من وزارة 
الصحة، كما حصلــت المراكز العلمية على 
جائزة القيادة من االتحاد العالمي للمراكز 
العلميــة )ASTC( )المملكــة األولــى في 
الشرق األوسط، والخامسة عشرة عالمياً 
في المراكز العلميــة، وأيضاً حازت تطوير 
علــى المركــز األول بجائزة األليســكو عن 
تطبيق مصحف عين وشهادة تقدير القمة 
 WSIS 2018 العالمية لمجتمع المعلومات

عن مشروع بوابة إسهامات العلماء.

شركة تطوير.. ودورها البارز في تنفيذ الخطة 
االستراتيجية لتطوير التعليم العام

مكتب التربية العربي لدول الخليج.. مسيرة طويلة في 
تطوير تعليم وتعلم العلوم والرياضيات

يولي مكتب التربية العربي لدول الخليج 
بتعليم وتعلــم العلوم الرياضيــات اهتماماً 
كبيراً؛ مــن منطلق أن هذيــن المجالين من 
المجاالت التي يجب أن تحظى باهتمام متنام 
فــي برامجهمــا ومشــروعاتهما، وذلك لما 
توفره مواد العلوم والرياضيات من مواقف 
تعليمية وتربويــة تتيح فرًصا للنمو المعرفي 
الشــامل لألفراد وفتــح مجــاالت وميادين 
التفكير العلمي لديهم وتنمية مهارات اإلبداع 
والتميز في نفوســهم واالنفتــاح على البيئة 
بالتعامل  المتعلــق  ومفاهيمها والســلوك 

األجود مع عناصرها.
وســعى المكتــب منــذ تأسيســه عــام 
1975م إلــى االهتمام بتطوير مناهج العلوم 
اســتراتيجيات  وتحســين  والرياضيــات، 
وطرائق تدريســها، واعتنى بإعداد معلميها، 
وعمل على رفع كفايات أدائهم بما يتناســب 
مع طموحه في إعداد وتطوير معلمي العلوم 

والرياضيات.
ومع تعــدد برامج مكتــب التربية العربي 
لدول الخليج ومشروعاته في مجال العلوم 
تناولت نشاطاته مختلف  والرياضيات، فقد 
المياديــن ذات الصلــة بهذيــن المجاليــن، 

ووفــر المكتــب منتجات القــت اهتمام 
الوســط التربوي، وذلك من خالل 

البرامــج التالية: برنامج تطوير 
مناهج العلــوم والرياضيات، 
الرياضيــات  برمجيــات 
للصفوف )1-12(، برمجيات 
 ،)12-1( للصفــوف  العلوم 

برنامج بناء الكفايات الوطنية 
الدولية  الدراســات  في مجــال 

النطاق مثل  )االختبــارات واســعة 
TIMSS PIRLS – PISA(، وبرنامــج منظومة 

اختبارات مستوى التحصيل الدراسي.
وأيضاً برنامج اختبار الكفايات األساسية 

للمعلميــن، برنامج األنشــطة اإلضافية في 
العلوم والرياضيــات للصفوف من )6-1(، 
دليــل مرجعي في أســاليب تدريس وتقويم 
كفايات التحصيل الدراســي لطالب التعليم 
العام في العلوم، دليل مرجعي في أســاليب 
تدريــس وتقويم كفايــات التحصيل 
العام  التعليم  لطالب  الدراســي 
في الرياضيات، برنامج تنمية 
أولمبياد  التفكيــر،  مهارات 
 ،GMO الرياضيات الخليجي
الخليجي  الفيزياء  أولمبياد 
GPhO، برنامــج تعويضــي 
في  األساســية  للمهــارات 
وبرنامج  والرياضيات،  العلوم 

صعوبات التعلم.
العلــوم  أثــرى المكتــب ســاحة  كمــا 
البحــوث  مــن  بالعديــد  والرياضيــات 
مــن  كبيــراً  عــدداً  وترجــم  والدراســات، 

التجــارب  لنقــل  المتميــزة  اإلصــدارات 
والممارسات العالمية، ومن تلك المنتجات: 
الرياضيات الجميلة، أساليب حل المسائل، 
كيفية تدريس الرياضيات، بناء المســتقبل 
بالرياضيــات والعلــوم والتكنلوجيا، مبادئ 
 ،NCTM المدرســية  الرياضيــات  ومعاييــر 
تنشــئة الطفــل الرقمــي، بجانــب البحــث 
والتجديــد التربوي – قيادة التعلم في القرن 
الحادي والعشــرين، مهارات القرن الحادي 
والعشــرين، طرق عمليــة لتعزيــز التفكير 
االبتــكاري وحل المشــكالت، أطــر العقل: 
المتعــددة، كيف تصمم  الــذكاءات  نظريات 
أســئلة ومهمات لتقويم تفكير الطالب، حل 
مشــكلة الواجب المنزلي بالتعلّم المقلوب، 
إعادة ابتــكار التعلم القائم على المشــاريع 
دليلك الميداني لمشاريع الحياة الواقعية في 
العصر الرقمي، تدريس STEM في السنوات 

.STEM المبكرة، وأساسيات دروس

مراكز STEM المدرسية
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وتعلم العلوم والرياضيات الثالث األخيرة

 The Nationalيعدُّ المجلس القومي لمعلمــي الرياضيات
Council of Teachers of Mathematics )NCTM(   مــن أكبر 
المنظمــات العالميــة التي تهتــم بتعليم وتعلــم الرياضيات 

المدرسية؛ حيث دأب المجلس منذ عقود على 
إطالق مبادرات وإصــدار وثائق تتناول تعليم 

وتعلم الرياضيات.
 Principles to( الكتــاب  هــذا  ويأتــي 
 Actions Ensuring Mathematical
إلــى  المبــادئ  مــن   «  )success for All
الرياضــي  النجــاح  ضمــان  اإلجــراءات 
للجميــع« ضمــن إصــدارات المجلــس 
البارزة التي تــؤدي دوًرا كبيرًا في توجيه 

مستقبل تعليم الرياضيات.
المجلس  أعــاد  الكتــاب  في هــذا 
النظر في مبادئ الرياضيات المدرسية 
الســتة التــي صــدرت عــام 2000م 
)العدالة، والمنهج، والتعليم، والتعلم، 

والتقييم، والتكنولوجيا( والتأمل فيها اســتناًدا إلى ما 
كشــفته البحوث، والخبرة التي تكونت في ضوء ممارسة تلك 
المبادئ لمــا يزيد على عقد من الزمن؛ حيــث حدّث المجلس 

تلك المبادئ، فدمج بعضها وأضاف مبادئ جديدة.
وقــد تضمــن الكتاب ســتة مبــادئ توجيهيــة محدّثة 
للرياضيــات المدرســية؛ هــي: التعليم والتعلــم، وإمكانية 
الوصــول والعدالــة، والمنهــج، واألدوات والتكنولوجيــا، 
والتقييــم، والمهنيــة. وتناول الكتاب هذه المبادئ الســتة 

بالتفصيــل؛ فحدد المقصــود بكلٍّ منها، ووضــح إجراءات 
توظيفها فــي تعليم وتعلــم الرياضيــات، والمعيقات التي 
تواجه هــذه المبادئ، وطــرق التغلب عليهــا، والمعتقدات 
غيــر المنتجــة والمنتجــة التي تؤثــر في تبنــي القادة 
التعليمية  السياسات  والمسؤولين عن 
وأولياء  والطالب  والمعلمين  والمدربين 
األمــور لهــذه المبــادئ وتوظيفهــا في 

تعليم الرياضيات.
وحدد الكتاب ثماني ممارسات للتعليم 
والتعلــم الفّعال، أطلق عليها »ممارســات 
تدريــس الرياضيــات« وناقــش كالً منهــا 
مناقشــة مســتفيضة، مقدًِّمــا أمثلــة مــن 
واقع فصول الرياضيــات توضح كيفية تنفيذ 
الممارسة في حصص الرياضيات، واإلجراءات 
التي يقوم بها المعلمون والطالب في الفصول 
لتنفيذ األنشــطة والمهام المرتبطة بالممارسة 

تنفيًذا فعاالً.
كمــا حــدد الكتــاب المســؤوليات والمهام 
واإلجراءات التي يجــب أن يقوم بها كل من القادة ومخططي 
السياســات التعليميــة والمديرين والمشــرفين والمدربين 
والمعلمين والمتخصصين فــي صعوبات التعلم، وكل من له 
عالقة بتعليم الرياضيات، لنقل المبادئ واألفكار التي تضّمنها 
الكتــاب مــن المســتوى النظري إلــى ممارســات وإجراءات 
للتعليــم والتعلم يقــوم بها المعلمــون والطالب في حصص 

الرياضيات.

من المبادئ إلى اإلجراءات ضمان النجاح الرياضي للجميع

الثقافة العلمية وبناء االقتصاد الوطني المزدهر
أ.د. فهد بن سليمان الشايع

الرئيس  الهــدف  يعد 
للتربيــة العلمية هو إعداد 
علمــي  مثقــف  مواطــن 
قــرارات  اتخاذ  علــى  قادر 
فــي  مســؤولة ومســهم 
ويكون  مجتمعــه،  تنميــة 
إضافة في لبنات االقتصاد 
تجــددت  لــذا؛  الوطنــي. 

الدعــوات مؤخــرا من خــالل المؤتمــرات والمنظمات 
والهيئــات العالمية المختصة في مجــال تعلم وتعليم 
العلوم والرياضيات إلعادة النظــر في مكونات الثقافة 
العلميــة وآليــات تحقيقهــا، فجاء الجيــل القادم من 
معاييــر العلــوم )NGSS(، وغيرهــا مــن االتجاهــات 
والحــركات اإلصالحيــة والتطويريــة لتعليــم العلــوم 
والتقنيــة  »العلــوم  توجــه  وخاصــة  والرياضيــات، 
والهندســة والرياضيــات )STEM(«، لتحــاول الربط 
بوضوح بين النظرية والممارسة من خالل التأكيد على 
الممارســات العلمية والهندســية، وتعزيز االتجاهات 
نحو المهن التقنية والهندســية والعلمية التي تسهم 
فــي بنــاء االقتصاد الوطنــي الــذي يعتمد علــى ابنائه 
بالدرجة األولــى. ومن هنا، ظهرت متالزمــة المواطنة 
والتنمية المستدامة؛ فال يمكن تحقيق المواطنة الحّقة 
إال عن طريق بناء المواطن الذي ينجح في المســاهمة 

الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة لبلده. 
وتنشد رؤية المملكة 2030 تحقيق اقتصاد مزدهر 
لوطن طموح نحــو الريادة من خالل بناء مجتمع حيوي 
قادر على االســتجابة لمتطلبات المستقبل وتحدياته. 
وتعــد الثقافــة العلميــة أحد أهــم مكونــات المجتمع 
الحيــوي الذي يؤمل منه بناء االقتصاد المزدهر، وإعداد 
الجيل المثقــف علميا يتطلب تعليم حيوي مســتجيب 
لمعطيــات العصر والمســتقبل، والتوقعــات العالية 
لصناع رؤيــة المملكــة 2030، ومتوافق مع خصائص 
الجيل الحالي واألجيال القادمة، ومنسجم مع تحديات 
التقنية والتواصل، ومنفتح على العالم أجمع بثقة وقيم 
راســخة. كما يتطلب ذلك إعداد يدرك تحديات اقتصاد 
المعرفة المتجدد، والذي ســيعتمد على مهن ومهارات 
مختلفــة جذريا عن المهن والمهــارات القائمة حاليا. 
الب أن نــدرك أننا في عصر يتطلب روحــا خالقة قادرة 

على التخيل وقراءة واستشراف المستقبل.
إن تعليــم العلــوم والرياضيات هو حجــر الزاوية 
فــي إعداد جيل المســتقبل الــذي يتطلع منــه الوطن 
بناء اقتصــاده المزدهر في عالــم يتنافس على صناعة 
المســتقبل وتوطيــن فــرص االقتصــاد القائــم على 
المعرفــة من خالل االســتثمار في ابنائــه وبناته. ومن 
هذا المنطلــق؛ يتحتم علينــا كمختصيــن وصناع قرار 
وطنــي وتربــوي، العمل في إعادة رســم خريطة إعداد 
جيلنا القادم، الجيل الحيوي الذي يؤمل منه قيادة رؤية 
المملكــة 2030 نحو اقتصاد مزدهــر لوطن طموح ال 

سقف لتوقعاته العالية لقدرات ابنائه وبناته.
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أستاذ تعليم الرياضيات المشارك - جامعة الملك سعود

Creating an In-Nature Learning 
Environment for Young Children

Carol Vukelich

Nature-based early childhood 
programs, where children spend 
most of their day learning 
outside, have been popular in 
Europe for decades. They are 
becoming a growing trend in 
the United States. What is a 
nature-based program, and why 
are such programs gaining in 
popularity?

What is a Nature-based Program?
In a nature-based program, children are immersed in the 
natural world. Rain or shine, cold or warm, the children are 
outside –learning.  They come to school dressed for the weather. 
The children are learning in nature.  They dig in the earth, 
look for bugs, catch tadpoles and frogs, balance on logs, jump 
into puddles and streams, build fires, plant gardens, observe 
wildlife, roll in mud and down hills, climbs hills. They are 
immersed in nature, with reading, writing, math, and science 
skills integrated into their learning as appropriate. When 
children discover a black swallow caterpillar, for example, a 
lively discussion likely will ensue about what it eats, where it 
lives, what happens to it when it’s really cold, and more. The 
teacher serves as a resource, but may not know all the answers 

which might result in her recording the children’s questions so 
that they can search for answers.  In nature is different from 
with nature. Children who observe out a classroom window 
or hear a nature-based story read to them are engaged in with 
nature learning experiences.  
The WHY Behind the Growing Popularity.
Playing and learning in natural environments have been shown 
to have a significantly positive impact on young children’s 
development. The list of benefits grows with each published 
study.
Exposure to natural environments (1) improves children’s 
cognitive development by improving their awareness, reasoning 
and observational skills (Pyle, 2002), (2) fosters children’s 
language and collaborative skills (White, 2004), (3) advances 
children’s motor fitness (Fjortoft & Sageie, 2000), (4) fosters 
children’s self-esteem, self-confidence, and independence 
(Constable, 2014), (5) enhances children’s social skills, makes 
them more attentive, enhances their language development, 
and makes them more attentive (Williams-Siegfredsen, 
2012).  All this while making them healthier.   The North 
American Association for Environmental Education (2017, p. 
2) summarizes the value of young learners’ learning in nature-
based programs, suggesting that such programs: “[improve] 
academic performance, [enhance] critical thinking skills, and 
[develop] personal growth, life-building skills, confidence, 
autonomy, and leadership.” 

عميد كلية الرتبية والتنمية البرشية جامعة ديالوير  -الواليات املتحدة
University of Delaware

رئيس اللجنة المنظمة
د سعيد بن محمد الشمراني

رئيس اللجنة اإلعالمية
 والمشرف على رسالة المؤتمر

د.خالد بن محمد الشريف

أ. سعد العنزي

أ. إبراهيم خليل

أ. هياء اليحيا

أ. ريم السعيد

أ. عائشة العتيبي

أ. عبده نعمان المفتي

د. عبدالعزيز العولة

أ. نورس العلي

أ. أروى العرفج

د. محمد الجالل

د. سمر الشلهوب

د. إيمان الرواف

أعضاء اللجنة اإلعالمية


