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مدى حتقيق م�شروع تطوير مناهج العلوم الطبيعية لأهدافه من وجهة
نظر امل�شرفات الرتبويات ومعلمات العلوم باململكة العربية ال�سعودية
د� .سعاد جعفر عمر
�أ�ستاذ م�شارك مناهج وطرق تدري�س العلوم
كلية الرتبية  /جامعة جنران_اململكة العربية ال�سعودية
امل�ستخل�ص
تهدف هذه الدرا�سة �إىل التع ّرف على �آراء م�شرفات ومعلمات العلوم بالتعليم العام باململكة
العربية ال�سعودية نحو مدى حتقيق مناهج العلوم الطبيعية املطورة ب�أ�سلوب املواءمة لأهداف
امل�شروع ومن ّثم التعرف على �آرائهن نحو قبول فكرة تطوير مناهج العلوم الطبيعية ب�أ�سلوب
املواءمة .كما حتاول هذه الدرا�سة الإجابة عن الت�سا�ؤل الرئي�س التايل:
ما مدى حتقيق مناهج العلوم الطبيعية املطورة ب�أ�سلوب مواءمة ال�سال�سل التعليمية الأجنبية
ذات ال�شهرة العاملية لأهداف امل�شروع؟ ويتفرع عن هذا ال�س�ؤال جملة ت�سا�ؤالت فرعية.
ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي التحليلي ،واختارت عينة الدرا�سة ع�شوائي ًا من امل�شرفات
واملعلمات الالئي ا�شرتكن يف تنفيذ امل�شروع 10 :م�شرفات تربويات و 80معلمة علوم .مت جمع
البيانات عن طريق تطبيق ا�ستبانة موحدة مت �إعدادها وتطويرها والتحقق من �صدقها وثباتها
بالطرق العلمية املتبعة ،ومن ثم متت معاجلة البيانات �إح�صائي ًا با�ستخدام برنامج احلزمة
الإح�صائية للعلوم االجتماعية  SPSSحيث مت ح�ساب الن�سب املئوية ،واملتو�سطات التجميعية،
ومعامل االرتباط ,واالنحراف املعياري ,وحتليل التباين ذي االجتاه الواحد لتحليل البيانات .وقد
ا�سفرت الدرا�سة عن نتائج ،من �أهمها:
_ ترى م�شرفات ومعلمات العلوم �أن مناهج العلوم الطبيعية املطورة مبواءمة ال�سال�سل
التعليمية الأجنبية ذات ال�شهرة العاملية �أ�سهمت يف حتقيق �أهداف م�شروع تطوير مناهج
العلوم الطبيعية وفق معايري عاملية بالتعليم العام باململكة العربية ال�سعودية.
_ تتقبل م�شرفات ومعلمات العلوم فكرة تطوير مناهج العلوم الطبيعية مبواءمة ال�سال�سل
التعليمية الأجنبية ذات ال�شهرة العاملية والتي متثلها �سال�سل ماك جرو هيل الأمريكية.
اخ ُتتمت الدرا�سة مبجموعة تو�صيات من �أهمها:
_ االهتمام باملعامل والتجهيزات املعملية مبا ي�ضمن جودة �إخراج وعر�ض املحتوي العلمي.
_ على اجلهات املعنية يف وزارة الرتبية والتعليم دعم وت�شجيع الأن�شطة املهنية للمعلمني.
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Abstract
This study aims to evaluate the developed science curriculum implemented
in intermediate and secondary schools, which has been developed
by accommodation of global foreign scientific series resembled by
Mc Graw Hill series through dealing with the data collected as feed_back
from supervisors and teachers of science at intermediate and secondary
schools (women) in KSA. (At Najran regoin).
This study tries to give an answer to the main question:

To what extent could the developed science curriculum succeed in
achieving the objectives of the project of development?
A number of sub_questions arise from this main question.

The Researcher used the descriptive analytical research methodology.
Tools of the study were a questionnaire to be answered by teachers and
supervisors of science in intermediate and secondary schools at Najran
rejoin. The data collected was analyzed by using SPSS package. The
results achieved were as follows:
_ Supervisors and teachers accept the idea of development of science
curriculum by accommodation.
_ They agree about the effectiveness of the developed science
curriculum in achieving the objectives of the project of of science
curriculum development in line with global standards.
The researcher concluded with the following recommendations:
_ Greater care should be given to the laboratories and equipments.
_ Ministry of education should support and motivate teacher,s
professional activities.
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املقدمة:
ُيعد املنهج مبفهومه احلديث املنظومي الوا�سع و�سيلة الرتبية لتحقيق �أهدافها وطموحاتها.
لذلك الغرو �أن يزداد االهتمام به ،و�أن تتعدد امل�سوغات لتطوير مناهج التعليم وحتديثها
ب�صورة م�ستدامة لتواكب متطلبات الع�صر احلايل ب�إيقاعه ال�سريع يف كل �شيء .وي�أتي �ضمن
امل�سوغات لتطوير املنهج ظهور مفاهيم و�أ�ساليب حديثة ذات �صلة وثيقة باملنهج مثل :تفريد
التعليم ،التعلم الذاتي ،التعلم عن بعد ،التعلم التعاوين ،التعلم الن�شط ،التعلم املوازي .والرتبية
امل�ستدامة� ،إىل جانب ما تبع ذلك من تغري يف مفهوم املدر�سة التقليدية ذات ال�سور والف�صول
وانح�سار الثقافة الورقية لتحل حملها املدر�سة الإلكرتونية ومنهجها الرقمي وف�صولها الذكية
وواقعها االفرتا�ضي وتنت�شر تبعا لذلك ثقافة الرقمنة( . )Digitalizationهذا اىل جانب
ما طر�أ من تغريات حملية وعاملية فر�ضت واقع ًا جديد ًا يدعو ب�إحلاح لتطوير املناهج تطوير ًا
جذري ًا و�شام ًال بل وم�ستمر ًا بحيث ت�ستجيب لكافة املتغريات ولكل امل�ستجدات.
هذا وقد �أجمل اخلليفة (2005م) مربرات تطوير املنهج يف النقاط التالية:
� /1ضعف املناهج املطبقة حالي ًا ،وعجزها و�إخفاقها يف حتقيق الأهداف املرج ّوة منها.
 /2التغريات املحلية والعاملية امل�ستمرة.
 /3التطور املعريف املت�سارع وت�ضخم املعلومات وبلوغها حد ما يو�صف باالنفجار املعريف.
 /4التجديدات الرتبوية املتالحقة.
�أما من حيث الطرق والأ�ساليب املتبعة يف تطوير املنهج فقد تعددت وتنوعت هي الأخرى،
ولكن تجُ مِ ع الكتابات عنها يف الأدب الرتبوي على ت�صنيفها �إىل نوعني �أ�سا�سيني وفق ًا لكل من:
الوكيل ،واملفتي(1988م) ،اللقاين(1999م) ،اخلليفة (2005م) ،احلارثي(2005م)،
وهما_ :
� .1أ�ساليب التطوير اجلزئي وت�شمل:
�أ� /أ�سلوب احلذف والإ�ضافة .ب� /أ�سلوب التقدمي والت�أخري.
� .2أ�سلوب التطوير ال�شامل:
وي�ستند على املفهوم احلديث للمنهج باعتباره و�سيلة مل�ساعدة املتعلم على بلوغ النمو ال�شامل
املتوازن ،لذلك فهو ي�شمل جميع اجلوانب ذات الأثر يف حتقيق ذلك.
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ويف ظل هذا احلراك الدائم املتوا�صل لتطوير مناهج التعليم د�أبت اململكة العربية ال�سعودية
على تطوير وحتديث مناهجها وبا�ستمرار حيث �أولت وزارة الرتبية والتعليم كامل عنايتها
للتطوير ال�شامل ملناهج التعليم ومنذ البدايات الأوىل مل�سرية التعليم .وقد كان �ضمن مبادراتها
اعتماد م�شروع لتطوير املناهج الدرا�سية يف جميع مراحل التعليم العام (1418هـ) ينفذ
على مراحل وقد ُح�شدت لهذا امل�شروع كافة الإمكانات الب�شرية واملادية و ُر�صدت له ميزانية
�ضخمة( .موقع وزارة الرتبية والتعليم).
مل تقف جهود اململكة وطموحاتها يف التحديث والتطوير عند هذا امل�شروع بل ا�ستمرت جادة
يف �سعيها الد�ؤوب للحاق بركب الأمم املتطورة واال�ستفادة من جتارب الآخرين الناجحة ،ومن
اخلربات العاملية امل�شهود لها بالكفاءة .وقد كان من �آخر ما �أثمرت عنه مبادراتها وجهودها
يف هذا املجال وباال�شرتاك مع �شقيقاتها يف دول جمل�س التعاون اخلليجي هو م�شروع تطوير
مناهج الريا�ضيات والعلوم ب�أ�سلوب املواءمة(( )accommodationموقع وزارة الرتبية
والتعليم) ،والذي ّمت تنفيذه انطالقا من رغبة قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي
باهتمام بالغ حيث ّمت
يف مواكبة التطور املت�سارع يف العلوم والريا�ضيات والذي ُحظي منهم
ٍ
عدد من م�ؤمترات القمة لدول املجل�س .وقد تولىّ مكتب الرتبية العربي لدول
تناول ذلك يف ٍ
اخلليج والذي تهدف براجمه �إىل الإ�سهام يف حت�سني بيئة التعليم والتعلم يف مدار�س الدول
الأع�ضاء من خالل تطوير املناهج ومنها مناهج العلوم والريا�ضيات هذه املهمة .حيث تب ّنى
املجل�س التنفيذي ملكتب الرتبية العربي لدول اخلليج هذا امل�شروع والذي ُيعنى بتطوير مناهج
العلوم والريا�ضيات للدول الأع�ضاء يف مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج باال�ستعانة ببيوت
خربة ذات �شهرة عاملية.
ال�شركاء يف امل�شروع
يقوم هذا امل�شروع على مبد�أ ال�شراكة بني خمتلف اجلهات املعنية بتحقيق �أهداف امل�شروع
والعمل معا بروح الفريق .وت�شارك يف تنفيذ امل�شروع اجلهات التالية:
 	)1وزارات الرتبية والتعليم يف الدول امل�شاركة وهي :اململكة العربية ال�سعودية ،ومملكة
البحرين ،ودولة الكويت بالإ�ضافة �إىل الدول الأخرى التي قد ترغب يف امل�شاركة الحقا.
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 	)2مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج :وقد قام املكتب بالإعداد للم�شروع ،والبحث عن بيوت
اخلربة العاملية املنا�سبة ،والإعالن عن املناف�سة وفرزها .كما �سيقوم املكتب بالإ�شراف
على �سري العمل يف امل�شروع.
 	)3جمموعة العبيكان لال�ستثمار.
 	)4النا�شر الأجنبي :ويقوم بتقدمي خرباته الكبرية يف جمال انتاج املواد التعليمية ،والكتب
الدرا�سية ،والتدريب .وذلك خلدمة امل�شروع وفق متطلبات الدول امل�شاركة.
من الناحية الرتبوية التعليمية ومت�شيا مع متطلبات اجل��ودة ال�شاملة فقد ح��ددت الدول
امل�شاركة يف امل�شروع ر�ؤية ،ور�سالة ،و�أهداف امل�شروع كما يلي:
ر�ؤية امل�شروع
يف نهاية امل�شروع عام 2016م (1438_1437هـ) �سيكون لدى دول اخلليج العربي امل�شاركة
يف امل�شروع مناهج ،ومواد تعليمية م�صاحبة ،وتعليم �إلكرتوين ملواد العلوم والريا�ضيات جلميع
مراحل التعليم العام وفق معايري عاملية ،وخربات وطنية متطورة مهني ًا داخل وزارات الرتبية
يف جميع الدول امل�شاركة يف امل�شروع للو�صول �إىل م�ستوى عاملي متقدم يف تعليم وتعلم العلوم
والريا�ضيات.
ر�سالة امل�شروع
التطوير ال�شامل ملادتي العلوم والريا�ضيات من خالل �إعداد مناهج ،ومواد تعليمية م�صاحبة،
وتعليم الكرتوين ،وبرامج تطوير مهني م�ستمر للمعلمني وامل�سئولني يف دول اخلليج العربي
وفق معايري عاملية.
�أهداف امل�شروع الرتبوية العامة
_1احل�صول على �أح��دث ما تو�صلت �إليه م�ؤ�س�سات البحث العلمي من املعايري والبحوث
التقوميية يف جمال تطوير مناهج الريا�ضيات والعلوم الطبيعية على امل�ستوى العاملي.
_2اال�ستفادة من نتاج خربات بيوت اخلربة العاملية البارزة واملتخ�ص�صة يف �إنتاج املواد
التعليمية ،وتوظيف التقنية احلديثة يف عمليات ت�صميم ،وبناء ،وتطوير ،وتطبيق مناهج
العلوم والريا�ضيات.
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_3بناء مناهج العلوم الطبيعية والريا�ضيات ،واملواد التعليمية الداعمة لها يف �صفوف التعليم
العام من الأول �إىل الثاين ع�شر يف الدول امل�شاركة يف امل�شروع ,مبا ي�ضاهي �أحدث ما تو�صلت
�إليه الدول املتقدمة يف هذا املجال.
تف�صيل الأهداف
الهدف العام الأول :تطوير مناهج العلوم والريا�ضيات وفق معايري عاملية جلميع مراحل
التعليم العام يف الدول امل�شاركة ،وي�شمل:
 /1تعريب ومواءمة م�صفوفتي املدى والتتابع ل�سال�سل �شركة ماجروهيل الأمريكية للعلوم
والريا�ضيات.
 /2تعريب ومواءمة وطباعة مواد �شركة ماجروهيل الأمريكية التعليمية الأ�سا�سية للعلوم
والريا�ضيات.
الهدف العام الثاين :التطوير املهني ملن�سوبي الوزارات من املوجهني وامل�شرفني الرتبويني،
واملعلمني يف الدول امل�شاركة .وي�شمل ذلك:
 /1رفع الكفايات املهنية ملتخ�ص�صي العلوم والريا�ضيات يف �أجهزة الوزارة املعنية.
 /2رف��ع الكفايات املهنية ملعلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات املختارين للم�شاركة يف
امل�شروع.
الهدف العام الثالث :دعم عمليات التعليم والتعلم للعلوم والريا�ضيات وي�شمل ذلك:
 /1توفري مواد تعليمية م�صاحبة مبعايري عاملية.
 /2توفري مواد التعليم الإلكرتوين للمناهج املطورة.
ونظر ًا ملا لهذا امل�شروع من �أهمية خا�صة لكونه �أ�سلوب ًا مبتكر ًا يف تطوير املناهج (�أ�سلوب
مواءمة ال�سال�سل التعليمية الأجنبية ذات ال�شهرة العاملية)؛ فقد ر�أت الباحثة �أن ت�سلط
ال�ضوء عليه من خالل هذا البحث والذي ُيعنى با�ستطالع �آراء م�شرفات ومعلمات العلوم
بالتعليم العام يف اململكة العربية ال�سعودية حول مدى حتقيق مناهج العلوم الطبيعية املطورة
ب�أ�سلوب مواءمة ال�سال�سل التعليمية الأجنبية ذات ال�شهرة العاملية لأهداف امل�شروع.

( ) 120

جملة كلية الرتبية ــــ العدد العا�شر

د� .سعاد جعفر عمر

م�شكلة البحث
لقد �أ�صبحت احلاجة ملحة لتطوير مناهج العلوم حتى تواكب امل�ستجدات العاملية و ُتوفيّ
مبتطلبات الع�صر الذي نعي�شه ب�سماته اخلا�صة .ومع هذه اجلهود العظيمة التي تبذلها اململكة
لعربية ال�سعودية يف خدمة بنيها و�سعيها الد�ؤوب للتطوير والتحديث يف التعليم ومناهجه تربز
م�شكلة البحث يف ال�س�ؤال الرئي�س التايل:
ما مدى حتقيق مناهج العلوم الطبيعية املطورة ب�أ�سلوب مواءمة ال�سال�سل التعليمية الأجنبية
ذات ال�شهرة العاملية لأهداف امل�شروع من وجهة نظر امل�شرفات الرتبويات ومعلمات العلوم؟
�أهداف البحث
يهدف هذا البحث �إىل الآتي:
 .1التع ّرف على �آراء م�شرفات ومعلمات العلوم بالتعليم العام باململكة العربية ال�سعودية
نحو مدى حتقيق مناهج العلوم الطبيعية املطورة ب�أ�سلوب املواءمة لأهداف امل�شروع.
 .2التعرف على �آراء م�شرفات ومعلمات العلوم بالتعليم العام باململكة العربية ال�سعودية
نحو قبول فكرة تطوير مناهج العلوم الطبيعية ب�أ�سلوب املواءمة.
�أ�سئلة البحث
يهدف هذا البحث �إىل الإجابة على ال�س�ؤال الرئي�س التايل:
ما مدى حتقيق مناهج العلوم الطبيعية املط ّورة ب�أ�سلوب مواءمة ال�سال�سل التعليمية الأجنبية
ذات ال�شهرة العلمية لأهداف امل�شروع من وجهة نظر م�شرفات ومعلمات العلوم؟
ويتفرع عن هذا ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية التالية:
 /1هل توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية بني ر�ؤية م�شرفات ومعلمات العلوم نحو مدى حتقيق
مناهج العلوم الطبيعية املطورة لأهداف امل�شروع؟
 /2هل تتقبل م�شرفات ومعلمات العلوم بالتعليم العام فكرة تطوير مناهج العلوم الطبيعية
ب�أ�سلوب مواءمة ال�سال�سل التعليمية الأجنبية ذات ال�شهرة العلمية؟
 /3هل توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية بني ر�ؤية م�شرفات العلوم لتحقيق مناهج العلوم
الطبيعية امل��ط��ورة لأه���داف امل�شروع وقبولهن �أو رف�ضهن لفكرة التطوير ب�أ�سلوب
املواءمة؟
( ) 121

جملة كلية الرتبية ــــ العدد العا�شر

د� .سعاد جعفر عمر

 /4هل توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية بني ر�ؤية معلمات العلوم لتحقيق مناهج العلوم
الطبيعية امل��ط��ورة لأه���داف امل�شروع وقبولهن �أو رف�ضهن لفكرة التطوير ب�أ�سلوب
املواءمة؟
 /5هل توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية بني امل�شرفات واملعلمات نحو قبول �أو رف�ض فكرة
تطوير مناهج العلوم الطبيعية ب�أ�سلوب مواءمة ال�سال�سل التعليمية الأجنبية ذات ال�شهرة
العاملية؟
�أهمية البحث
تكمن �أهمية هذا البحث يف جوانب عدة منها:
 .1كونه الأول يف جماله (يف حدود علم الباحثة) يف ت�سليط ال�ضوء على مناهج العلوم
الطبيعية املط ّورة ب�أ�سلوب مواءمة �سال�سل ماجروهيل الأمريكية التعليمية ذات ال�شهرة
العاملية ومدى حتقيقها لأهداف امل�شروع.
 .2ي�سلط ه��ذا البحث ال�ضوء على �أ�سلوب امل��واءم��ة باعتباره �أ�سلوب ًا جديد ًا يف هذا
املجال.
 .3ي�سلط هذا البحث ال�ضوء على مناهج العلوم الطبيعية املطورة من زاويتني �أ�سا�سيتني
يف تقومي املناهج وهما جدوى املنهج ،وج��دارة املنهج .حيث ي�شري مفهوم اجلدارة
�إىل القيمة العلمية للمنهج الكامنة فيه بغ�ض النظر عن بيئة تطبيقه ،بينما ي�شري
�سياق معني �أو عند تطبيقه يف بيئ ٍة معينة (احلارثي
مفهوم اجلدوى �إىل قيمة املنهج يف ٍ
1419هـ).
 .4ميكن �أن ي�سفر هذا البحث عن نتائج ُي�ستفاد منها يف تقومي م�شروع تطوير مناهج
العلوم الطبيعية ب�أ�سلوب مواءمة �سال�سل تعليمية �أجنبية ذات �شهرة عاملية تفيد
اجلهات القائمة على تنفيذ امل�شروع مثل مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج.
حدود البحث
اقت�صر البحث على م�شرفات ومعلمات العلوم مبنطقة جنران جنوبي اململكة العربية ال�سعودية
وللمرحلتني املتو�سطة والثانوية.
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عينة البحث
�شملت عينة البحث جميع م�شرفات العلوم بالتعليم العام مبنطقة جنران والبالغ عددهن
 10م�شرفات .وعينة ع�شوائية من معلمات العلوم بالتعليم العام مبنطقة جنران للمرحلتني
املتو�سطة والثانوية والبالغ عددهن  80معلمة من جمموع معلمات العلوم باملنطقة والبالغ
عددهن  150معلمة.
منهج البحث
ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي التحليلي لهذه الدرا�سة وقد كانت �أداة البحث ا�ستبانه
موحدة مت ا�ستخدامها �أداة جلمع البيانات بعد حتكيمها والت�أكد من ال�صدق الظاهري لها.
كما ّمت الت�أكد من �صدق ات�ساقها الداخلي با�ستخدام الطرق الإح�صائية املعروفة لذلك
(معادلة �ألفا كرونباخ).
جتدر الإ�شارة �إىل � ّأن اال�ستبانة تكونت من حمورين �أ�سا�سيني:
املحور الأول خا�ص بالعبارات التي حتدد �آراء املوجهات واملعلمات نحو قبول �أو رف�ض فكرة
تطوير مناهج العلوم الطبيعية ب�أ�سلوب مواءمة �سال�سل تعليمية �أجنبية ذات �شهرة عاملية
متثلت يف �سال�سل ماك جرو هيل الأمريكية.
�أما املحور الثاين ف ُيعني بتحديد �آراء م�شرفات ومعلمات العلوم نحو مدى حتقيق مناهج
العلوم الطبيعية املطورة ب�أ�سلوب املواءمة لأه��داف امل�شروع .وقد احتوى هذا املحور على
حماور فرعية ت�شمل عبارات نوعية ّمت احل�صول عليها برتجمة الأه��داف العامة للم�شروع
�إىل عبارات نوعية يجيب عنها املفحو�ص من خالل �سلم خما�سي مت جتميع طريف املوافقة
والرف�ض لي�صري ثالثي ًا.
ا�ستخدمت الباحثة برنامج احلزمة االح�صائية للعلوم االجتماعية  SPSSحيث مت ح�ساب
الن�سب املئوية ،واملتو�سطات التجميعية ،ومعامل االرتباط ،واالنحراف املعياري ،وحتليل
التباين ذي االجتاه الواحد.
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تعريف م�صطلحات البحث
املواءمة :Accommodation
ُذكر يف ويكيبيديا املو�سوعة احلرة �أنها تعني (مقابلة �شيء دخيل ب�آخر �أ�صيل) ،وتوا�صل
املو�سوعة القول ب�أنّ (املواءمة اللفظية املعنوية تعني مقابلة لفظ دخيل ب�آخر �أ�صيل يف اللغة
ي�شبهه يف املعنى بغية تعوي�ضه به ،ورمبا �سميت يف العربية تعريب الأ�ساليب).
وترى الباحثة �أنها تعني التكيف �أي التعديل يف ال�شيء املوائم مبا ينا�سب ويتوافق مع و�ضعه
اجلديد.
�أما يف هذا البحث ف�إن املواءمة �إجرائي ًا تعني( :تعريب �سل�سلة تعليمية �أجنبية ذات �شهرة
عاملية ممثلة يف �سال�سل ماك جرو هيل الأمريكية ّثم تعديلها مبا يتوافق مع البيئة املحل ّية).
م�صفوفة املدى والتتابع
تعني كما ورد يف تو�صيف امل�شروع (موقع وزارة الرتبية والتعليم) جمموعة من املو�ضوعات
التي ُتقدم يف مادة درا�سية معينة مثل العلوم �أو الريا�ضيات طوال مراحل التعليم العام،
ُيعدها خرباء متخ�ص�صون يف جمال املناهج و ُيراعى فيها الآتي:
 .1حداثة املحتوى،
 .2التدرج يف عر�ض وتقدمي املحتوى،
 .3تتابع اخلربات التعليمية،
 .4الب�ساطة يف معاجلة املحتوى،
 .5الو�ضوح التام،
 .6مالءمة املحتوى مل�ستوى املتعلمني وقدراتهم وا�ستعداداتهم يف كل مرحلة ويف كل �صف
درا�سي،
 .7االلتزام باخلطة الدرا�سية يف املراحل التعليمية املختلفة.
�أما الباحثة فتعرفها �إجرائيا ب�أنها »:جمموعة املفاهيم واملبادئ والتعميمات املوجودة مبحتوي
املقررات التي مت التو�صل اليها برتجمة ومواءمة ال�سال�سل التعليمية ل�شركة ماك جرو هيل
الأمريكية يف جمال العلوم الطبيعية والتي يتم تدري�سها باملرحلتني املتو�سطة والثانوية باململكة
العربية ال�سعودية».
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التطوير:
ويق�صد به تطوير املنهج .ولكن التطوير عموم ًا يعني :التغيري ،والتعديل ،والتبديل �إىل ما هو
�أح�سن (املعجم الو�سيط).
يف الأدب الرتبوي توجد للتطوير العديد من التعريفات اال�صطالحية مثل تعريف (�سليمان،
والعثمان 2002هـ)( :هو التغري الكيفي يف جميع �أوعية املنهج مبا ي�ؤدي �إىل رفع كفاءته يف
حتقيق غايات النظام التعليمي من �أجل التنمية ال�شاملة).
�أما الباحثة فتعرفه �إجرائيا بـ (تعريب ومواءمة �سال�سل ماك جرو هيل الأمريكية التعليمية
ذات ال�شهرة العاملية وتدري�سها بتطبيق طرق وا�سرتاتيجيات تعليم وتعلم حديثة).
امل�شروع:
هو م�شروع تطوير مناهج العلوم والريا�ضيات الذي ت�شارك فيه اململكة العربية ال�سعودية,
ومملكة البحرين ,ودولة الكويت .ويتبنى تنفيذه مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج العربي.
ويقوم هذا امل�شروع على فكرة تطوير مناهج العلوم الطبيعية والريا�ضيات مبواءمة �سال�سل
تعليمية �أجنبية ذات �شهرة عاملية مثل �سال�سل ماك جرو هيل الأمريكية (وزارة الرتبية
والتعليم 2011م).
الدرا�سات ال�سابقة
يزخر الأدب الرتبوي بالعديد من الدرا�سات التقوميية يف جمال املناهج ب�صف ٍة عامة ويف
جمال مناهج العلوم ب�صف ٍة خا�صة .تناولت موا�ضيع متنوعة تهدف جميعها �إىل الك�شف عن
الواقع التعليمي �ألتعلمي للعلوم مما ي�صعب معه ح�صرها �أو ا�ستعرا�ضها جميعا.وباال�ستناد
�إىل معايري حمددة متثلت يف احلداثة وال�صلة املبا�شرة باملو�ضوع ر�أت الباحثة �أن ت�سلط
ال�ضوء على بع�ضها.
�أوال :الدرا�سات العربية
 _1درا�سة ا�سمري (2003م) بدولة الكويت والتي ك��ان مو�ضوعها� :أث��ر املناخ ال�ص ّفي
(اكت�شايف/ال اكت�شايف) واجتاهات معلمي العلوم نحو تدري�س العلوم احلديثة (مرتفعة/
متو�سطة /منخف�ضة) يف نوعية �أ�سئلة امتحاناتهم وم�ستوى حت�صيل طالبهم.
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ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي وقام مبعاجلة البيانات �إح�صائيا وتو�صل للنتائج
التالية:
معظم �أمناط الأ�سئلة التي ي�ستخدمها معلمو العلوم تقع �ضمن امل�ستويات العقلية الدنيا يف
�سلم املعرفة وهي احلفظ والتذكر ،الفهم ،والتطبيق.
�أقر الباحث بوجود عالقة ارتباطيه دالة �إح�صائيا بني اجتاهات معلمي العلوم نحو تدري�س
العلوم احلديثة (مرتفع ،متو�سط ،منخف�ض) و�أمناط الأ�سئلة التي ي�ستخدمونها (معامل
االرتباط= ،)36ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف التح�صيل العلمي لدى الطالب ُتعزى
الجتاهات معلمي العلوم نحو تدري�س العلوم احلديثة .ال توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية
بني نوعية املناخ ال�ص ّفي واجتاهات معلمي العلوم نحو تدري�س العلوم احلديثة يف التح�صيل
العلمي لدى �أفراد عينة الدرا�سة.
 _2الدرا�سة التي �أجراها مكتب الرتبية العربي للبحوث الرتبوية ل��دول اخلليج العربي
(2000م) والتي كانت تهدف لتقومي مناهج العلوم الطبيعية املوحدة لل�صفني العا�شر
واحلادي بدول اخلليج الأع�ضاء يف املكتب .وقد �أ�سفرت الدرا�سة عن النتائج التالية:
_ يهتم امل�س�ؤولون عن تدري�س العلوم الطبيعية بدول اخلليج بتوفري وثيقة الأهداف ،و�أدلة
املعلمني التي تتناول ال�صياغة ال�سلوكية للأهداف.
_ املحتوى املعريف ملناهج العلوم الطبيعية املوحدة بال�صفني العا�شر واحل��ادي ع�شر
يرتجم �أهداف تدري�س العلوم العامة ترجمة �صادقة ،ويهتم بتحقيق النمو يف جميع
اجلوانب املعرف ّية ،والوجدان ّية ،واملهارية.
_	�أ�سلوب عر�ض املحتوى العلمي يف كتب العلوم الطبيعية املوحدة لل�صفني العا�شر
واحلادي ع�شر يت�سم بالدقة العلمية والو�ضوح واجلاذبية كما �أنّ الأفكار املت�ضمنة يف
مو�ضوعات كل �صف معرو�ضة ب�صور ٍة منظمة ومرتبة منطقيا.
_ �شكل الكتاب و�إخراجه الف ّني يف كل �صف مر�ض.
 _3درا�سة الفالح (1998م) باململكة العربية ال�سعودية بهدف حتديد فاعلية طريقتي
املخترب ،واملحا�ضرة والعر�ض من طرائق تدري�س العلوم على التح�صيل العلمي ،واالجتاهات
العلمية لدى الطالب يف املرحلة الثانوية باململكة العربية ال�سعودية.
( ) 126

جملة كلية الرتبية ــــ العدد العا�شر

د� .سعاد جعفر عمر

ا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي منهج ًا للدرا�سة .بعد حتليل النتائج �إح�صائي ًا تو�صل
الباحث للنتائج التالية:
_ الطالب الذين در�سوا بطريقة املخترب ط�� ّوروا اجتاهات علمية �إيجابية نحو العلوم
�أف�ضل من �أقرانهم الذين در�سوا بطريقة املحا�ضرة والعر�ض.
_ الطالب الذين در�سوا بطريقة املخترب كان �أدا�ؤه��م يف االختبارين البعدي واملرج�أ
�أف�ضل من �أقرانهم الذين در�سوا وتعلموا بطريقة املحا�ضرة والعر�ض.
_ يوجد ارتباط دال موجب بني م�ستوى حت�صيل الطالب (مرتفع) واجتاهاتهم العلمية
(موجبة) ُيعزى لطريقة التدري�س املتبعة ل�صالح الطالب الذين در�سوا وتعلموا بطريقة
املخترب.
 _ 4درا�سة زيتون ،والعبادي (1996م) ،واملتعلقة بتقومي (فاعلية منهاج العلوم العامة من
خالل تقومي م�ستوى حت�صيل الطالب للمعرفة العلمية ،والطرق العلمية ،واملهارات العلمية،
واالجتاهات ،وامليول العلمية .واملت�ضمنة يف حمتوى املنهج بالرتكيز على كتاب العلوم العامة
لل�صف الثالث الإعدادي باململكة الأردنية الها�شمية .متثلت �أداة البحث يف تطبيق اختبار ًا
حت�صيلي ًا ومقايي�س املعرفة العلمية ،والطريقة العلمية ،واملهارات العلمية ،وامليول واالجتاهات
العلمية .وقد �أ�سفرت الدرا�سة عن النتائج التالية:
_ تدين م�ستوى حت�صيل الطالب العام حيث بلغ متو�سط �أداء الطالب يف االختبار الكلي ما
قيمته ()% 37من الدرجة الق�صوى لالختبار.
ك��ان��ت م��ت��و���س��ط��ات �أداء ال��ط�لاب يف امل��ق��اي��ي�����س امل��خ��ت��ل��ف��ة ك��م��ا ي��ل��ي :امل��ع��رف��ة العلمية
( ،)% 54الطريقة العلمية ( ،)% 36املهارات العلمية ( ،)% 20وامليول واالجتاهات
العلمية (.)% 38
مر�ض عن تعلم العلوم يف مكان
وقد �أجمع الباحثان على �أن هذه النتائج تعك�س واقعا غري ٍ
الدرا�سة.
 _5ويف االجتاه نف�سه �أ�شارت درا�سة �أجرتها الباحثة (جعفر 1997م) بعنوان (العالقة بني
�أهمية �أهداف تدري�س الأحياء ودرجة حتقيقها من وجهة نظر املعلمني واملوجهني يف املدار�س
الثانوية ال�سودانية.
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ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي التحليلي وقد �أ�سفرت الدرا�سة عن النتائج التالية:
_ كانت قيمة متو�سط التكرار لأهمية الأهداف ( )% 97وهي قيمة عالية وت�ؤكد على
�أهمية �أهداف تدري�س الإحياء من وجهة نظر املفحو�صني.
_ متو�سط قيم التكرار لتحقيق الأهداف كانت كما يلي :املعلومات العلمية (،)% 89
املهارات العلمية ( ،)% 45التفكري العلمي ( ،)% 40االجتاهات العلمية ()% 55
امليول العلمية ( )% 55و�أوجه التقدير (.)% 45
_ ت�ؤكد هذه النتائج على وعي و�إدراك املعلمني واملوجهني لأهمية �أهداف تدري�س الأحياء
وعجزهم و�إخفاقهم يف حتقيقها بامل�ستوى الذي ين�سجم مع ر�ؤيتهم لأهميتها مما ي�شري
خلل ما يف جوانب �أخرى عزته الباحثة �إىل الآتي :حمتوى املنهج ،طرائق التدري�س
�إىل ٍ
املتبعة� ،إهمال اجلانب التطبيقي ،طرق و�أ�ساليب التقومي املتبعة� ،ضعف الإمكانات
املادية وفقر التجهيزات املعملية).
وقد �أو�صت الدرا�سة ب�ضرورة املراجعة ال�شاملة جلميع اجلوانب ال�سابق ذكرها وتطويرها
ومعاجلة الق�صور والعجز فيها.
ثانيا :الدرا�سات الأجنبية
درا�سة 2002( Kragzic.s.jم) والتي كان هدفها :الك�شف عن واقع تعليم وتعلم العلوم
بالتعليم العام من امل�ستوى الأول �إىل احلادي ع�شر بالواليات املتحدة الأمريكية من خالل
حتليل نتائج الدرا�سات املتعلقة بذلك .وق��د ق�صدت الباحثة ا�ستعرا�ض ه��ذه الدرا�سة
باعتبارها ملخ�ص ًا لدرا�سات عديدة ،وقراءة لواقع تعليم وتعلم العلوم بالتعليم العام من
امل�ستوى الأول �إىل احلادي ع�شر بالواليات املتحدة الأمريكية .وقد ا�ستخدمت الباحثة يف هذه
مر�ض وم�ستوى
واقع غري ٍ
الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي وخل�صت ،وعلى حد تعبريها� ،إىل ٍ
متدن لواقع الرتبية العلمية وتدري�س العلوم يف مراحل لتعليم العام.
التعقيب على الدرا�سات ال�سابقة
�شملت الدرا�سات التي مت عر�ضها جمموعة من الدرا�سات التقوميية يف جمال مناهج العلوم مثل
الدرا�سة التي �أجراها مكتب الرتبية العربي (2000م) ،ودرا�سة زيتون والعبادي (1996م)،
�أو طرائق تدري�سها مثل درا�سة �إ�سمري(2003م) ،ودرا�سة الفالح (1988م) .كما تناولت
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بع�ضها موا�ضيع تهدف �إىل الك�شف عن الواقع التعليمي التعلمي للعلوم بالتعليم العام حملي ًا
مثل درا�سة جعفر (1997م) ,وعاملي ًا مثل درا�سة كراجزك (2002م) يف الواليات املتحدة
الأمريكية .لقد تنوعت �أدوات جمع البيانات فيها ما بني اختبارات حت�صيلية ،ومقايي�س
املعرفة العلمية ،وكان املنهج الغالب لدى الباحثني هو املنهج الو�صفي التحليلي.
وقد ا�ستفادت الباحثة من جمموع تلك الدرا�سات مبا �أعانها على حتديد م�شكلة البحث
وت�صميم �أدوات جمع البيانات واملعاجلات الإح�صائية.
منهج الدرا�سة
ا�ستخدمت الباحثة يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي بهدف و�صف وحتليل �آراء
امل�شرفات الرتبويات للعلوم ومعلمات العلوم بالتعليم العام باململكة العربية ال�سعودية حول
م�شروع تطوير مناهج العلوم ب�أ�سلوب مواءمة ال�سال�سل التعليمية الأجنبية ذات ال�شهرة
العاملية املتمثلة يف �سال�سل ماك جرو هيل الأمريكية ( )McGraw_Hillوذلك بهدف
التحقق من مدى حتقيق مناهج العلوم الطبيعية املطورة ب�أ�سلوب مواءمة �سال�سل تعليمية
�أجنبية ذات �شهرة عاملية للأهداف املرجوة من تطوير مناهج العلوم الطبيعية.
جمتمع الدرا�سة
يتمثل جمتمع الدرا�سة يف امل�شرفات الرتبويات للعلوم ومعلمات العلوم بالتعليم العام مبنطقة
جنران باململكة العربية ال�سعودية.
عينة الدرا�سة
اختارت الباحثة عينة ع�شوائية من م�شرفات العلوم ومعلمات العلوم بالتعليم العام باملرحلتني
املتو�سطة والثانوية العامالت مبنطقة جنران جنوبي اململكة العربية ال�سعودية .وقد كان عدد
امل�شرفات الرتبويات  10م�شرفات من جملة عدد امل�شرفات باملنطقة البالغ عددهن � 10أي
بن�سبة  .% 100كما كانت عينة املعلمات  80معلمة من جملة عدد املعلمات البالغ  120معلمة
للمتو�سط والثانوي باملنطقة بن�سبة .% 66,6
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�أداة البحث
لقد اختارت الباحثة اال�ستبيان ك�أداة جلمع البيانات املطلوبة ،وقد مت �إعداده يف عدة خطوات
كما يلي:
�أ .معلومات عامة ذات �صلة بالبحث عن �أفراد العينة.
ب .حتديد املحاور مبا يجيب عن �أ�سئلة البحث املحددة ،وهما حموران �أ�سا�سيان كما
يلي:
املحور الأول :وجاء بعنوان� :آراء م�شرفات ومعلمات العلوم بالتعليم العام باململكة العربية
ال�سعودية حول مدى قبول �أ�سلوب مواءمة ال�سال�سل التعليمية الأجنبية ذات ال�شهرة العاملية
ك�أ�سلوب لتطوير مناهج العلوم
املحور الثاين :ويخت�ص بالتحقق من مدى حتقيق مناهج العلوم املطورة ب�أ�سلوب املواءمة
للأهداف العامة مل�شروع تطوير مناهج العلوم ،ويتكون من ثالثة حماور فرعية كما يلي:
املحور الثاين (�أ):
مدى حتقيق مناهج العلوم الطبيعية املطورة مبواءمة ال�سال�سل التعليمية الأجنبية ذات ال�شهرة
العاملية لأهداف م�شروع تطوير مناهج العلوم بالتعليم العام باململكة العربية ال�سعودية وفق
معايري عاملية.
املحور الثاين (ب):
�إىل �أي مدى يتم االهتمام بالتطوير املهني مل�س�ؤويل الوزارة ومعلمي العلوم بالتعليم العام
باململكة العربية ال�سعودية؟
املحور الثاين (ج):
�إىل �أي مدى يتم دعم عمليات تعليم وتعلم العلوم الطبيعية مبناهج العلوم املطورة؟
مت عر�ض اال�ستبانة بعد ت�صميمها على نخبة من املحكمني من �أع�ضاء هيئة التدري�س العاملني
بكلية الرتبية بجامعة جنران واملتخ�ص�صني يف مناهج وطرق تدري�س العلوم .وذلك للتحقق
من �صدق وثبات الأداة .وقد مت التعديل فيه وفقا ملرئيات املحكمني ،ومن ثم مت �إعداده
ب�صورته النهائية مبا يحقق �صدقه الظاهري .وللتحقق من االت�ساق الداخلي لال�ستبانة فقد
مت تطبيق معادلة (�ألفا كرونباخ)
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جدول رقم ( )1يو�ضح معامالت الثبات ملحاور اال�ستبيان
م

املحور

معامل ثبات الفاكرونباخ

�آراء م�شرفات ومعلمات العلوم بالتعليم العام باململكة العربية ال�سعودية حول
 1مدى قبول �أ�سلوب مواءمة ال�سال�سل التعليمية الأجنبية ذات ال�شهرة العاملية
ك�أ�سلوب لتطوير مناهج العلوم.

0.93

مدى حتقيق مناهج العلوم الطبيعية املطورة مبواءمة ال�سال�سل التعليمية
 2الأجنبية ذات ال�شهرة العاملية لأهداف م�شروع تطوير مناهج العلوم بالتعليم
العام باململكة العربية ال�سعودية وفق معايري عاملية.

0.90

�إىل �أي مدى يتم االهتمام بالتطوير املهني مل�س�ؤويل الوزارة ومعلمي العلوم
3
بالتعليم العام باململكة العربية ال�سعودية؟

0.85

� 4إىل �أي مدى يتم دعم عمليات التعليم والتعلم مبناهج العلوم الطبيعية املطورة؟

0.93

يت�ضح م��ن اجل���دول رق��م (� )1أن معامالت الثبات جلميع امل��ح��اور ق��د ت��راوح��ت قيمة
(�ألفا  )αفيها بني � 0.85إىل  0.93وتعترب ن�سبة ثبات مقبولة �إح�صائي ًا ودالة على ات�ساق
عبارات اال�ستبانة.
املعاجلة الإح�صائية للبيانات
ا�ستخدمت الباحثة عدد ًا من الطرق الإح�صائية مب�ساعدة برنامج احلزمة الإح�صائية للعلوم
االجتماعية  SPSSحيث مت ح�ساب الن�سب املئوية ،واملتو�سطات التجميعية ،واالنحراف
املعياري ،وحتليل التباين ذي االجتاه الواحد ،ومعامل االرتباط لتحليل البيانات.
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عر�ض وحتليل ومناق�شة النتائج
البيانات العامة لأفراد العينة:
جدول رقم ( )2بيانات �أفراد عينة البحث من امل�شرفات الرتبويات ومعلمات العلوم.
10

80

م�شرفة معلمة

الوظيـ ـ ـ ـ ــفة

10

80

ـــــ

% 80 % 80 % 20 % 20 % 80

100
% 20
%

ــ

م�شرفة معلمة

م�شرفة معلمة م�شرفة معلمة م�شرفة معلمة م�شرفة معلمة

بكالوريو�س

كلية �أكرث من ع�شر اقل من ع�شر �أكرث من ع�شر �أقل من ع�شر
دورات
دورات
�سنوات
�سنوات
متو�سطة

امل�ؤهل العلمي

�سنوات اخلربة

الدورات التدريبية
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مبراجعة اجلدول رقم ( )2يت�ضح الآتي:
جميع �أفراد العينة من امل�شرفات الرتبويات ومعلمات العلوم من حملة البكالوريو�س.
 % 80من �أفراد عينة امل�شرفات الرتبويات يتمتعن بخربة عملية �أكرث من ع�شر �سنوات ،بينما
 % 20فقط من �أفراد عينة املعلمات خربتهن العملية �أكرث من ع�شر �سنوات.
 % 80من �أفراد عينة امل�شرفات الرتبويات تلقني �أكرث من ع�شر دورات تدريبية ،بينما جميع
�أف��راد العينة من املعلمات وبن�سبة  % 100تلقني �أقل من ع�شر دورات تدريبية ،و % 62
منهن تلقني خم�س دورات تدريبية فقط ،والبقية ( )% 38منهن تلقني ثالث دورات تدريبية
فقط.
النتائج املتعلقة باملحور الأول:
�آراء م�شرفات ومعلمات العلوم حول تطوير مناهج العلوم مبواءمة ال�سال�سل التعليمية
الأجنبية:
ُيتو َّقع من نتائج هذا املحور الإجابة عن �أ�سئلة البحث التالية:
.1هل تتقبل م�شرفات العلوم بالتعليم العام فكرة تطوير مناهج العلوم الطبيعية ب�أ�سلوب
املواءمة؟
.2هل تتقبل معلمات العلوم بالتعليم العام فكرة تطوير مناهج العلوم الطبيعية ب�أ�سلوب
املواءمة؟
.3هل توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية بني �آراء امل�شرفات الرتبويات ومعلمات العلوم
(قبول �أو رف�ض) مواءمة ال�سال�سل التعليمية الأجنبية ذات ال�شهرة العاملية (�سال�سل
ماك جروهيل الأمريكية) ك�أ�سلوب لتطوير مناهج العلوم الطبيعية؟
ي�شمل اجلدول رقم ( )3ا�ستجابات �أفراد العينة من امل�شرفات الرتبويات ومعلمات العلوم
على العبارات اخلا�صة بتطوير مناهج العلوم ب�أ�سلوب مواءمة ال�سال�سل التعليمية ذات
ال�شهرة العاملية.
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جدول رقم ( )3يو�ضح �آراء م�شرفات ومعلمات العلوم نحو تطوير املناهج ب�أ�سلوب املواءمة
م

1

2

3

4

5

العبارات

يُعد مواءمة �سال�سل
تعليمية �أجنبية ذات
�شهرة عاملية ك�أ�سلوب
لتطوير مناهج العلوم
�أمرا مقبوال تربويا.

موافق
م�شرفات

%80

مواءمة �سال�سل تعليمية
�أجنبية ذات �شهرة عاملية
يتيح للمملكة فر�صة
املواكبة واال�ستجابة
للم�ستجدات واملتغريات
العاملية.

%100

مواءمة �سال�سل تعليمية
�أجنبية ذات �شهرة عاملية
خا�صة يف جمال العلوم
ميكن �أن يخرج منتجا
ينا�سب البيئة املحلية
بدرج ٍة كبرية.

%100

ال ي�ؤثر املنهج املنتج
من مواءمة ال�سال�سل
التعليمية الأجنبية ذات
ال�شهرة العاملية على
التوجهات الرتبوية
املحلية
تراعي مناهج العلوم
املطورة العاملية
خ�صو�صية املجتمع
ال�سعودي وهويته
العقدية(الدينية)
واالجتماعية ،والثقافية
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%100

%90

حمايد

معلمات

%75

%82.5

%92.5

%77.5

%85

م�شرفات

%20

-----

-----

-----

-----
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%22.5

%17.5

%7.5

%22.5

%2.5

غري موافق
م�شرفات

----

-----

-----

-----

%10

معلمات

%2.5

-----

-----

-----

%12.5

الرتتيب
م�شرفات

3

1

1

1

2

معلمات

7

5

2

6

5
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م

العبارات

6

تراعي مناهج العلوم
املطورة الأ�سا�س النف�سي
وكما هو متبع يف بناء
املناهج.

موافق
م�شرفات

7

8

9

10

حتقق مناهج العلوم
املطورة ر�ؤية اململكة
املتمثلة يف الو�صول �إىل
م�ستوى عاملي متقدم يف
تعليم وتع ّلم العلوم وفق
املعايري العاملية املعمول
بها.
حتقق مناهج العلوم
املطورة مبواءمة
ال�سال�سل التعليمية
الأجنبية ذات ال�شهرة
العاملية ر�سالة امل�شروع
املتمثلة يف التطوير
ال�شامل ملناهج العلوم
وفق معايري عاملية
يوفر التطوير ب�أ�سلوب
املواءمة الكثري من
الوقت واجلهد والكلفة
املادية ويتغلب على
م�شكالت نق�ص الكفاءات
الوطنية والبريوقراطية
ال�شائعة يف النظم
الإدارية.
متتاز �شركة ماجروهل
الأمريكية ب�شهرة عاملية
وكفاءات ب�شرية و�إمكانات
مادية تعزز من فر�ص
جناح منتجاتها.
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%100

%100

%100

%70

%100

حمايد

معلمات

%85

%87.5

%95

%70

%82.5

م�شرفات

-----

-----

------

%10

------
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%15

%12.5

%2.5

%23

%15

غري موافق
م�شرفات

------

-----

-----

%20

------

معلمات

-----

-----

------

%7

%2.5

الرتتيب
م�شرفات

1

1

1

4

1

معلمات

4

3

1

8
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بالرجوع للجدول رقم ( )3ميكن القول ب�أن:
جميع م�شرفات العلوم بن�سبة  %100يرين �أن تطوير مناهج العلوم مبواءمة �سال�سل تعليمية
�أجنبية ذات �شهرة عاملية يحقق الآتي:
يتيح للمملكة فر�صة املواكبة واال�ستجابة للم�ستجدات واملتغريات العاملية.
وميكن �أن ُيخرج منتج ًا ينا�سب البيئة املحلية بدرج ٍة كبرية.
ال ي�ؤثر املنهج املنتج من عمليات مواءمة ال�سال�سل التعليمية الأجنبية ذات ال�شهرة العاملية
على التوجهات الرتبوية املحلية.
تراعي املناهج املطورة ب�أ�سلوب مواءمة ال�سال�سل التعليمية الأجنبية ذات ال�شهرة العاملية
الأ�سا�س النف�سي يف بناء املنهج من حيث االهتمام باملتعلم وخ�صائ�صه العقلية واجل�سمية،
واملبادئ الأ�سا�سية للتعلم من حيث ميول املتعلمني وا�ستعداداتهم ،وقدراتهم ،وحاجاتهم.
حتقق مناهج العلوم املطورة مبواءمة ال�سال�سل التعليمية الأجنبية ذات ال�شهرة العاملية ر�ؤية
اململكة املتمثلة يف الو�صول اىل م�ستوى عاملي متقدم يف تعليم وتع ّلم العلوم.
حتقق املناهج املطورة مبواءمة ال�سال�سل التعليمية الأجنبية ذات ال�شهرة العاملية ر�سالة
امل�شروع املتمثلة يف التطوير ال�شامل ملناهج العلوم وفق معايري عاملية.
متتاز �شركة ماجروهل الأمريكية ب�شهرة عاملية وكفاءات ب�شرية ,و�إمكانات مادية تعزز من
فر�ص جناح منتجاتها كما توجد ن�سبة عالية ترتاوح بني  %80 %90من عينة امل�شرفات
الرتبويات يوافقن على �أن مناهج العلوم املطورة ب�أ�سلوب مواءمة ال�سال�سل التعليمية
الأجنبية ذات ال�شهرة العاملية تراعي خ�صو�صية املجتمع ال�سعودي وهويته العقدية(الدينية)
واالجتماعية والثقافية ,و�إن �أ�سلوب املواءمة ك�أ�سلوب لتطوير مناهج العلوم يعد �أمر ًا مقبو ًال
تربوي ًا ,يف الوقت الذي ترى فيه  % 70من امل�شرفات الرتبويات �أن �أ�سلوب املواءمة يف تطوير
املناهج يوفر الوقت واجلهد والكلفة املادية ويتغلب على البريوقراطية ال�شائعة يف النظم
الإدارية املرتبطة ب�أ�ساليب التطوير التقليدية .وترى الباحثة �أن انخفا�ض معدل التكرار لهذه
العبارة مقارنة بغريها من العبارات يعزى للمدى الزمني الذي مت حتديده مل�شروع تطوير
مناهج العلوم ،وهو ثمان �سنوات من 2009م –2016م 1429/هـ __ 1436هـ يتخللها
الكثري من العمل واجلهد .وعموم ًا ميكن القول �إنّ م�شرفات العلوم يتقبلن �أ�سلوب مواءمة
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ال�سال�سل التعليمية الأجنبية ذات ال�شهرة العاملية ك�أ�سلوب لتطوير مناهج العلوم وقد كان
املتو�سط التجميعي  ،%94وهي ن�سبة قبول عالية.
�أما فيما يخ�ص معلمات العلوم وقبولهن لأ�سلوب مواءمة ال�سال�سل التعليمية الأجنبية ذات
ال�شهرة العاملية ك�أ�سلوب لتطوير مناهج العلوم فقد تباينت الآراء قرب ًا وبعد ًا فيما بينهن؛
حيث تراوحت ن�سب التكرار لعبارات اال�ستبانة باجلدول رقم ( )3لأفراد عينة املعلمات بني
%95اىل  .%73وقد بلغ املتو�سط التجميعي لأفراد عينة املعلمات  .%84وهي ن�سبة عالية
تدل على �أن معلمات العلوم يتقبلن �أ�سلوب تطوير مناهج العلوم مبواءمة �سال�سل تعليمية
�أجنبية ذات �شهرة عاملية مثل �سال�سل ماك جرو هل الأمريكية.
للإجابة عن ال�س�ؤال الفرعي( )3وال��ذي ين�ص على الآت��ي« :هل توجد عالقة ذات داللة
�إح�صائية بني امل�شرفات الرتبويات ومعلمات العلوم (قبول �أو رف�ض) مواءمة ال�سال�سل
التعليمية الأجنبية ذات ال�شهرة العاملية ك�أ�سلوب لتطوير مناهج العلوم؟
يو�ضح اجل��دول رقم ( )4مقارنة بني �آراء م�شرفات ومعلمات العلوم حول �أ�سلوب تطوير
مناهج العلوم مبواءمة ال�سال�سل التعليمية الأجنبية ذات ال�شهرة العاملية .وقد ا�ستخدمت
الباحثة معامل ارتباط بري�سون للتحقق من مدى االرتباط بني �آراء امل�شرفات واملعلمات حول
تطوير مناهج العلوم ب�أ�سلوب املواءمة.
جدول رقم ( ) 4
مقارنة بني �آراء م�شرفات ومعلمات العلوم حول تطوير مناهج العلوم مبواءمة ال�سال�سل
التعليمية الأجنبية
الوظيفة

العدد

املتو�سط
التجميعي

االنحراف
املعياري

řžũŮƈ

10

% 94

7.15

řƈƆŸƈ

80

% 84

10.75

معامل االرتباط م�ستوى الداللة املعنوية
0.706

0.023

يت�ضح من اجلدول رقم (� )4أنه يوجد ارتباط موجب وذو داللة �إح�صائية بني م�شرفات
ومعلمات العلوم قيمته  0.706حول تطوير مناهج العلوم ب�أ�سلوب املواءمة رغم اختالف
املهام واخل�برات (م�شرفة /معلمة) .وعليه ف�إن �آراء امل�شرفات واملعلمات مل تختلف حول
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قبول فكرة تطوير مناهج العلوم مبواءمة �سال�سل تعليمية �أجنبية ذات �شهرة عاملية متثلت
يف �سال�سل ماك جرو هيل الأمريكية .وتعزو الباحثة �أ�سباب اتفاق م�شرفات ومعلمات العلوم
حول قبول فكرة مواءمة ال�سال�سل التعليمية الأجنبية ذات ال�شهرة العاملية كا�سلوب لتطوير
مناهج العلوم لعدة �أ�سباب منها:
�إن ال�سال�سل التعليمية الأجنبية التي مت اختيارها متثل �سال�سل مع ّدة بوا�سطة بيوت خربة
عاملية ومتتاز ب�شهرة عاملية وتتحقق فيها ال�شروط واملوا�صفات املطلوبة بدليل اختيارها من
قبل مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ومن خالل م�شاركة خرباء دوليني ك�شريك �أجنبي يف
م�شروع تطوير مناهج العلوم.
كما �أن البنية املعرفية للعلم ذات �صبغة حمايدة� ،أي �إن احلقائق ،واملفاهيم ،واملبادئ،
والقوانني ,والنظريات العلمية ال تختلف يف م�ضمونها ،ولكن قد تختلف اللغة التي ت�صاغ بها,
و�إن العلم من�شط �إن�ساين عاملي.
وترى الباحثة �أن للأمر داللة �أخري ت�ؤكد على جودة عمليات املواءمة التي �أ�سفرت عن منتج
مقبول نال ر�ضا م�شرفات ومعلمات العلوم.
خال�صة حتليل نتائج هذا املحور ت�ؤكد �أن :م�شرفات العلوم ومعلمات العلوم يقبلن فكرة تطوير
مناهج العلوم ب�أ�سلوب مواءمة ال�سال�سل التعليمية الأجنبية ذات ال�شهرة العاملية واملتمثلة يف
ال�سال�سل التعليمية ل�شركة ماك جرو هيل االمريكية.
النتائج املتعلقة باملحور الثاين:
يخت�ص هذا املحور من البحث بالتحقق من مدى فاعلية مناهج العلوم املطورة من خالل
تعريب ,و طباعة ومواءمة م�صفوفتي املدى والتتابع ل�سال�سل تعليمية �أجنبية ذات �شهرة
عاملية ومتثلها ال�سال�سل التعليمية ل�شركة ماجرو هل الأمريكية يف حتقيق �أهداف م�شروع
تطوير مناهج العلوم الطبيعية وفق معايري عاملية ،والذي تبنته اململكة العربية ال�سعودية
ودولتان عربيتان من الدول الأع�ضاء يف جمل�س التعاون اخلليجي وهما مملكة البحرين,
ودولة الكويت .وقد ا�شتمل هذا املحور على ثالثة حماور فرعية (�أ ،ب ،ج) ،ويخت�ص كل حمور
منها بهدف من �أهداف م�شروع تطوير مناهج العلوم وفق ما ورد يف وثيقة امل�شروع.
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النتائج املتعلقة باملحور الثاين (�أ):
وتخت�ص بالإجابة عن الأ�سئلة التالية:
 .1ما مدى حتقيق مناهج العلوم املطورة مبواءمة �سال�سل تعليمية �أجنبية ذات �شهرة عاملية
لأهداف م�شروع تطوير مناهج العلوم الطبيعية وفق معايري عاملية؟
 .2هل توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية بني م�شرفات ومعلمات العلوم حول حتقيق مناهج
العلوم الطبيعية املطورة لأهداف م�شروع التطوير؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول يتم ا�ستعرا�ض اجلدول رقم ( )5والذي ي�شتمل على ع�شر عبارات
متثل ترجمة نوعية للهدف الأول لتطوير مناهج العلوم وفق معايري عاملية.
جدول رقم ()5
مدى حتقيق مناهج العلوم الطبيعية املطورة مبواءمة �سال�سل تعليمية �أجنبية ذات �شهرة
عاملية يف حتقيق �أهداف م�شروع تطوير مناهج العلوم وفق معايري عاملية
العبارات

م

الرتتيب
غري موافق
حمايد
موافق
م�شرفات معلمات م�شرفات معلمات م�شرفات معلمات م�شرفات معلمات

1

تركز مناهج العلوم الطبيعية
املطورة على حداثة املحتوى،
ودقة املفاهيم العلمية

%100

2

متتاز مناهج العلوم الطبيعية
املطورة بجودة ت�صميم ،و�إخراج،
وعر�ض املحتوى العلمي
ملنتجاتها

%100

3

ت�ساعد اخلربات التعليمية
مبناهج العلوم الطبيعية
املطورة على تع ّلم املفاهيم
العلمية ب�سهولة وي�سر.

4

ت�صحح مناهج العلوم الطبيعية
املطورة وتعالج مفاهيم
الطالب اخلاطئة.
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%100

%98

%78

%93

%98
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----

%2

%10

%2

%2

----

----

%10

---

----

%12

%5

---

1

1

2

1

1

6

3

1
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م

موافق

العبارات

حمايد

الرتتيب

غري موافق

م�شرفات معلمات م�شرفات معلمات م�شرفات معلمات م�شرفات معلمات
5

6

7

تركز مناهج العلوم الطبيعية
املطورة على ربط ما يتعلمه
الطالب بالبيئة
ت�ساعد مناهج العلوم الطبيعية
املطورة املتعلمني على تدعيم
وتنمية مهارات االت�صال
والتعبري العلمي بجميع
�أ�شكالها.
ُتراعي مناهج العلوم الطبيعية
املطورة مبد�أ الت�سل�سل،
والتكامل ،واال�ستمرارية يف
اخلربات التعليمية.

8

ُتراعي مناهج العلوم الطبيعية
املطورة مبد�أ التكامل بينها
وبني العلوم الأخرى.

9

تراعي مناهج العلوم الطبيعية
املطورة وتعالج الفروق الفردية
بني الطالب.

10

يجمع التقومي يف مناهج العلوم
الطبيعية املطورة بني �أ�ساليب
متنوعة يركز فيها على مهارات
التفكري العليا.

%100

%95

----

%2

----

%3

1

2

%100

%93

---

%7

---

---

1

3

%90

%88

%10

%10

----

%2

2

5

%100

%90

%90

%83

%90

%93

-----

----

%10

%12

%5

%7

---

%10

----

%5

%5

-----

1

2

2

6

4

3

بنظرة فاح�صة للجدول رقم ( )5يت�ضح الآتي:
اتفقت جميع م�شرفات العلوم بن�سبة � %100أن مناهج العلوم الطبيعية املطورة تتميز
بالآتي:
تعالج وت�صحح املفاهيم اخلاطئة لدى الطالب ,ومتتاز بت�صميم ,و�إخراج وعر�ض املحتوى
التعليمي ,وتركز على ربط ما يتعلمه الطالب بالبيئة ,كما �أنها ت�ساعد على تدعيم وتنمية
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مهارات االت�صال والتعبري العلمي بجميع �أ�شكالها ,ف�ض ًال عن كونها تراعي مبد�أ التكامل مع
العلوم الأخرى .كما ترى ن�سبة عالية من امل�شرفات � %90أنها ت�ساعد على تعلم املفاهيم
العلمية ب�سهولة وي�سر ،و�أنها تراعي مبد�أ الت�سل�سل ,والتكامل واال�ستمرارية فيما تقدمه من
خربات تعليمية ,وتراعي وتعالج الفروق الفردية بني الطالب .كما يجمع التقومي فيها بني
�أ�ساليب متنوعة يركز فيها على مهارات التفكري العليا بعيد ًا عن احلفظ واال�سرتجاع حلقائق
العلم ومفاهيمه .وقد بلغ املتو�سط التجميعي للم�شرفات  .%96وهي ن�سبة عالية تدل على
ر�ؤية امل�شرفات الإيجابية ملناهج العلوم املطورة يف حتقيق �أهداف امل�شروع.
�أما بالن�سبة ملعلمات العلوم فيبدو �أنهن مل يتفقن كما كان احلال بالن�سبة للم�شرفات على �أي
عبارة بن�سبة كاملة وقد تراوحت ن�سب التكرار من املعلمات بني  %98و .%78
وقد بلغ املتو�سط التجميعي لعينة معلمات العلوم  ،%91وهي ن�سب تكرار مقبولة تدل على �أن
معلمات العلوم يرين �أن مناهج العلوم الطبيعية املطورة �ساهمت يف حتقيق �أهداف م�شروع
تطوير مناهج العلوم الطبيعية بالتعليم العام باململكة العربية ال�سعودية وفق معايري عاملية.
وللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين :هل توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية بني م�شرفات العلوم
ومعلمات العلوم نحو مدى حتقيق مناهج العلوم الطبيعية املطورة مبواءمة ال�سال�سل التعليمية
الأجنبية ذات ال�شهرة العاملية لأهداف م�شروع التطوير؟
يتم ا�ستعرا�ض اجلدول رقم (.)6
جدول رقم ( )6العالقة بني م�شرفات ومعلمات العلوم نحو مدى حتقيق مناهج العلوم
املطورة لأهداف امل�شروع
الوظيفة العدد املتو�سط التجميعي االنحراف املعياري درجات احلرية معامل االرتباط الداللة
م�شرفة

10

% 96

5.16

معلمة

80

% 91

6.45
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يت�ضح م��ن اجل��دول رق��م (� )6أن االرتباط بني �آراء امل�شرفات واملعلمات ارتباط �سالب
ت�ساوي قيمته _ 0.013ومرد ذلك للتفاوت بينهن يف اخلربات واملهام؛ فاملعلمات ممار�سات
ميدانيات ،ورمبا واجهتهن مواقف معينة حقيقية تك�شفت لهن من خاللها بع�ض املعوقات،
والدليل على ذلك على �سبيل املثال يف العبارة رقم ( )2والتي تن�ص على الآتي« :متتاز مناهج
العلوم املطورة بجودة ت�صميم ,و�إخراج ,وعر�ض املحتوى التعليمي ملنتجاتها» ،فقد كانت ن�سبة
التكرار من قبل امل�شرفات  %100ومن قبل املعلمات  .%78وترى الباحثة �أن يف ذلك
داللة وا�ضحة على اختالف الر�ؤى بينهن .وبينما �أجمعت امل�شرفات على �ست من العبارات
بن�سبة تكرار  %100مل حتظى عبارة واحدة ب�إجماع املعلمات عليها بن�سبة  . %100وقد
درج املعلمون واملعلمات ب�صورة عامة على توفري جو غري حقيقي عند زيارة امل�شرف يختلف
عن واقع احلال .وعموم ًا ،ف�إن مناهج العلوم الطبيعية املطورة ال تزال يف طور التجريب،
وقد الحظت الباحثة من خالل متابعة طالبات الرتبية امليدانية باملدار�س �أن املعامل بكثري
من تلك املدار�س تنق�صها التجهيزات واملواد والأدوات .ووفق ًا للخطة عند اكتمال امل�شروع
�سوف تكتمل ال�صورة املطلوبة كما ن�صت عليها ر�ؤية امل�شروع يف العبارة التالية« :يف نهاية
امل�شروع عام ( 2016م 1437_1436 /هـ) �سيكون لدى دول اخلليج العربي امل�شاركة يف
امل�شروع مناهج ومواد تعليمية م�صاحبة وتعليم الكرتوين ملواد العلوم والريا�ضيات جلميع
مراحل التعليم العام وفق معايري عاملية ».
النتائج املتعلقة باملحور الثاين (ب):
يخت�ص هذا املحور بالهدف الثاين من �أهداف م�شروع تطوير مناهج العلوم بالتعليم العام
باململكة العربية ال�سعودية والذي ورد ن�ص ًا كما يلي( :التطوير املهني ملن�سوبي الوزارات من
املوجهني ،وامل�شرفني الرتبويني واملعلمني يف الدول امل�شاركة يف امل�شروع ،وي�شمل:
 .1رفع الكفايات املهنية ملتخ�ص�صي العلوم والريا�ضيات يف �أجهزة الوزارة املعنية.
 .2رف��ع الكفايات املهنية ملعلمي ومعلمات العلوم والريا�ضيات املختارين للم�شاركة يف
امل�شروع.
وقد قامت الباحثة برتجمة هذه الأهداف �إىل عبارات نوعيه وعددها ع�شر عبارات �شملها
املحور الثاين (ب).
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وفيما يلي ا�ستعرا�ض للجدول رقم ( )7واخلا�ص با�ستجابات �أفراد عينة البحث من امل�شرفات
واملعلمات.
جدول رقم ()7
التطوير املهني ملن�سوبي الوزارة من املوجهني ،وامل�شرفني الرتبويني واملعلمني.
العبارات

م

موافق

غري موافق

م�شرفات معلمات م�شرفات معلمات م�شرفات معلمات م�شرفات معلمات

1

ُتعقد دورات تدريبية
م�ستمرة بخطة و�أهداف
وا�ضحة للجميع.

%90

2

تركز برامج التدريب على
املعارف الأ�سا�سية يف جمال
التخ�ص�ص ويف مهارات
التدري�س

%100

3

تزود برامج التدريب
امل�شاركني ب�أحدث اخلربات
يف جمال تخطيط وتنفيذ
الدرو�س والت�صميم
التعليمي

%80

4

تدرب برامج التدريب
امل�شاركني وتعدهم ملهمات
�أخرى غري تقليدية كما
يتطلبها التطوير مثل:
موجه الن�شاط ،مرافق
التق�صي واالكت�شاف،
........الخ

%90

5

تهتم برامج التدريب
باكت�ساب امل�شاركني مهارات
التعامل مع التقنيات
احلديثة مثل :احلا�سوب
وبرجمياته ,وال�سبورة
الذكية ....الخ

%90
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حمايد

الرتتيب

%85

%95

%78

%88

%88
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%10

----

%20

%10

%10

%15

%2

%20

%10

%8

----

----

------

----

-----

-----

%3

%3

%3

%5

2

1

3

2

2

4

2

5

3

3
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م

6

7

العبارات
تركز برامج التدريب على
اكت�ساب امل�شاركني كفايات
العمل داخل الف�صل
الدرا�سي وفقا للأ�ساليب
احلديثة التي يتطلبها
التطوير.
ت�شجع �إدارات التعليم
من�سوبيها من املعلمني على
�إجراء البحوث العلمية
وتوفر لهم الدعم املادي
وت�ساعدهم على ن�شرها.

موافق
م�شرفات معلمات

حمايد
م�شرفات معلمات

غري موافق
م�شرفات معلمات

الرتتيب
م�شرفات معلمات

%100

%98

----

%2

-----

------

1

1

%50

%48

%20

%22

%30

%30

4

8

8

ت�شجع وزارة الرتبية
والتعليم و�إداراتها
املحلية املعلمني املتميزين
ومبادراتهم الإبداعية
وحتفزهم ماديا ومعنويا.

%50

9

تدعم �إدارات التعليم
املحلية و�إدارات املدار�س
التدري�س بالفريق،
وور�ش العمل واحل�ص�ص
النموذجية( ،ماديا
ومعنويا)

%100

تدعم وزارة الرتبية
والتعليم �ضمن نظمها
املتبعة ابتعاث املعلمني
 10للدرا�سات العليا مثل
الدبلومات الرتبوية،
واملاج�ستري والدكتوراة.

%50

%40

%73

%50

%10

------

%10

%20

%17

%20

%40

-----

%40

%40

%10

%30

4

1

4

9

6

7

بالرجوع �إىل اجلدول رقم (ُ )7يالحظ ،وبو�ضوح ،التفاوت يف ن�سب التكرار بني العبارات
املقرتع عليها ومن كال الطرفني من �أفراد عينة البحث (م�شرفات ومعلمات) وقد ح�صلت
العبارة رقم ( )6واخلا�صة برتكيز برامج التدريب على �إك�ساب امل�شاركني كفايات العمل
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داخل الف�صول الدرا�سية على �أعلى تقدير من امل�شرفات وهو  ، %100واملعلمات ,%98
وكذلك العبارة رقم ( )2كان التكرار فيها متقارب ًا من الطرفني وهو  %100م�شرفات و
 %95معلمات .وعموم ًا ف�إن العبارات من � 1إىل  6ت�ؤكد �أن هنالك دورات تدريبية م�ستمرة
ُتعقد ،و�أهدافها وا�ضحة للجميع م�شرفات تربويات ومعلمات ,و�أنها تهتم بتحديث معارف
امل�شاركني يف جمال التخ�ص�ص وتزودهم ب�أحدث اخلربات يف جمال تخطيط ,وت�صميم,
وتنفيذ الدرو�س ،وتعدهم ملهمات غري تقليدية ك�أن يكون املعلم موجه ًا للن�شاط ,ومرافق ًا
للتق�صي واالكت�شاف وم�ساهم ًا فعا ًال يف خدمة البيئة .كما �أنها ت�ساعد امل�شاركني على
اكت�ساب مهارات التعامل مع التقنيات احلديثة مثل احلا�سوب وبرجمياته وال�سبورة الذكية,
والعرو�ض ال�ضوئية ،وغريها مع الرتكيز فيها على اكت�ساب امل�شاركني كفايات العمل داخل
ال�صف الدرا�سي وفق ًا للأ�ساليب احلديثة التي يتطلبها التطوير مثل التدري�س بالفريق,
والتعلم التعاوين ,والتعليم يف جمموعات �صغرية ,وتدري�س الأق��ران ,وا�ستخدام االنرتنت.
وقد تراوحت ن�سب التكرار من امل�شرفات بني � % 100إىل  ،% 80ومن قبل املعلمات بني
� % 98إىل  % 85عدا العبارة رقم ( )3واخلا�صة بتزويد امل�شاركني ب�أحدث اخلربات يف
جمال تخطيط وتنفيذ الدرو�س والت�صميم التعليمي والتي نالت تقديرا من املعلمات مقداره
 .% 78وتعزو الباحثة �أن ال�سبب يف ذلك هو �أن التخطيط والت�صميم التعليمي مهارات يفتقر
اليها الكثري من املعلمني ،مع �أهميتهما البالغة .وانخفا�ض تقديرها عن غريها يدل على �أن
املعلمات يرين �أنهن بحاجة للمزيد من التدريب عليها .كما �أن هذه النتيجة تن�سجم مع ما ورد
من بيانات عن �أفراد عينة املعلمات فيما يخت�ص بعدد الدورات التدريبية التي تلقينها حيث
تلقت % 38منهن �أقل من خم�س دورات تدريبية.
�أما فيما يخت�ص بالعبارات الدالة علي دعم وت�شجيع وزارة الرتبية والتعليم و�إدارات التعليم
مر�ض؛ حيث نالت
املحلية ملن�سوبيها من امل�شرفني واملعلمني ،ف�إن النتائج تعك�س واقع ًا غري ِ
العبارات الدالة عليها الأرقام  10, 7,8ن�سب تكرار �ضعيفة تراوحت بني ،%40 __%50 %
وهي ن�سب �ضعيفة وتدل على عدم ر�ضا امل�شرفات واملعلمات ع ّما تقدمه ال��وزارة و�إدارات
التعليم من دعم مادي ًا �أو معنوي ًا .و�إذا كان الهدف هو التطوير ال�شامل فال بد من االهتمام
بالدعم املادي واملعنوي للبحوث العلمية واالبتعاث للدرا�سات العليا وت�شجيع مبادرات املعلمني
الإبداعية وحتفيزهم مادي ًا ومعنوي ًا مبا يحقق لهم التطوير املهني.
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وعموم ًا ،فقد بلغ املتو�سط التجميعي لعينة امل�شرفات  % 80ولعينة املعلمات %74وهي
�أقل مما نالته عبارات املحور الأول اخلا�ص بفاعلية مناهج العلوم املطورة يف حتقيق �أهداف
م�شروع التطوير.
للت�أكد من وجود ارتباط ذي داللة �إح�صائية بني امل�شرفات واملعلمات يف جمال التطوير املهني
ملن�سوبي الوزارة واملعلمني ن�ستعر�ض اجلدول رقم ()8
جدول رقم ( )8لتحديد معامل االرتباط بني �آراء امل�شرفات واملعلمات نحو التطوير املهني
الوظيفة العدد املتو�سط التجميعي االنحراف املعياري درجات احلرية معامل االرتباط الداللة
م�شرفة 10
			

معلمة

80

% 80

21,6

% 74

18,92

0,05

0,736

0,015

يت�ضح من اجلدول رقم ( )8وجود ارتباط ذي داللة �إح�صائية بلغت قيمته  0,736بني �أفراد
العينتني من امل�شرفات واملعلمات حول التطوير املهني لهن .وكما ُذكر �سابق ًا ،خا�صة فيما
يرتبط بالوزارة و�إدارات التعليم املحلية ،يبدو عدم الر�ضا وا�ضح ًا لدى امل�شرفات واملعلمات
فيما يقدم لهن من دعم ما ّدي �أو معنوي.
النتائج املتعلقة باملحور الثاين (ج):
يخت�ص هذا املحور بالهدف الثالث من �أهداف م�شروع تطوير مناهج العلوم بالتعليم العام
باململكة العربية ال�سعودية واخلا�ص بدعم عمليات التعليم والتعلم وي�شمل:
 .1توفري مواد تعليمية م�صاحبة مبعايري عاملية.
 .2توفري مواد التعليم الإلكرتوين للمناهج املطورة.
وقد قامت الباحثة برتجمة الهدف �إىل ع�شر عبارات نوعية ،و يو�ضح اجل��دول رقم ()9
العبارات وا�ستجابات �أفراد عينة البحث من امل�شرفات واملعلمات.
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جدول رقم ( )9دعم عمليات التعليم والتعلم
م

1

2

العبارات
تركز مناهج العلوم املطورة يف
عمليات التعليم والتعلم على
ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات تعليمية
متطورة وذات فعالية يف �إحداث
التعلم الفعال.
توظف مناهج العلوم الطبيعية
املطورة التقنيات احلديثة
مثل احلا�سوب وبرجمياته
يف عمليات التعليم والتعلم
وتركز على دجمها يف املحتوى
التعليمي.

الرتتيب
غري موافق
حمايد
موافق
م�شرفات معلمات م�شرفات معلمات م�شرفات معلمات م�شرفات معلمات
%100

%95

----

%5

----

----

1

3

%100

%95

----

%3

----

%2

1

3

3

ت�ستخدم مناهج العلوم
الطبيعية املطورة برجميات
تعليمية ذات جودة عالية داعمة
لعمليات التعليم والتعلم.

%100

4

%93

----

%5

----

%2

1

4

تركز مناهج العلوم الطبيعية
املطورة ب�صورة متكافئة على
اجلانبني النظري والعملي
(التطبيقي) يف عمليات التعليم
والتعلم.

%90

%98

%10

%2

----

----

2

2

5

مناهج العلوم الطبيعية املطورة
تدعم بفعالية وتنمي مهارات
التعلم الذاتي لدى الطالب

%90

%90

%10

%2

----

%8

2

5

6

ت�ستخدم مناهج العلوم
الطبيعية املطورة �أمناط
التعلم املختلفة (فردي ،ويف
جمموعات ،وتعلم ن�شط ..الخ).

%90

7

توظف مناهج العلوم الطبيعية
املطورة مناهج خرائط املفاهيم
واملنظمات الب�صرية.
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----

-----

%10

----

%10

2

5

----

1

1

د� .سعاد جعفر عمر
العبارات

م

8

تركز مناهج العلوم الطبيعية
املطورة على تنمية وتطوير
املهارات العلمية العملية
للطالب وت�شجعهم على
ا�ستغالل املوارد املحلية.

9

يوظف التقومي يف مناهج
العلوم الطبيعية املطورة
التقنية احلديثة (مثل
ب�شكل ف ّعال يف
احلا�سوب) ٍ
مناذجه و�أ�ساليبه املختلفة.

10

تتميز البوابة االلكرتونية
التعليمية ملناهج العلوم
الطبيعية املطورة بالتنوع،
والرثاء العلمي ,والتفاعلية
,وبجودة ت�صميم و�إخراج
منتجاتها التعليمية وفق
املعايري العاملية .

الرتتيب
غري موافق
حمايد
موافق
م�شرفات معلمات م�شرفات معلمات م�شرفات معلمات م�شرفات معلمات

%100

%100

%90

%98

%98

%75

-----

----

10%

%2

%2

%25

-----

-----

-----

-----

-----

-------

1

1

2

2

1

6

بالرجوع �إىل اجلدول رقم ( )9ميكن القول ب�أن م�شرفات العلوم ينظرن بعني الر�ضا ملا يبذل
يف جانب دعم عمليات التعليم والتعلم مبناهج العلوم املطورة وقد بلغت ن�سبة التكرار %100
يف اجلوانب التالية:
• ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات تعليمية متطورة وذات فعالية يف تعلم الطالب العلوم.
• توظف مناهج العلوم املطورة التقنيات احلديثة مثل احلا�سوب وبرجمياته يف
عمليات التعليم والتعلم .وت�ستخدم لذلك برجميات تعليمية ذات ج��ودة عالية
وداعمة لعمليات التعليم والتعلم.
• مناهج العلوم املطورة توظف خرائط املفاهيم واملنظمات الب�صرية بفعالية مما
يوفر �صورة �شاملة ومتكاملة عن املحتوى.
• تركز مناهج العلوم املطورة على تنمية وتطوير املهارات العلمية لدى الطالب
وتتيح لهم فر�ص التفاعل مع البيئة وا�ستغالل مواردها املتاحة .ويف �سبيل قيا�س ما
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�سبق وغريه ف�إنّ التقومي مبناهج العلوم املطورة يوظف التقنية احلديثة مثل احلا�سوب
وب�شكل فعال يف مناذجه و�أ�ساليبه املختلفة.
وال تختلف ر�ؤي��ة املعلمات كثري ًا عن امل�شرفات يف كل ما �سبق و�إن تطابقت تقديراتهن يف
جوانب واختلفت قلي ًال يف جوانب �أخرى .وقد تراوحت ن�سب التكرار بني  %100و ، %93
يف حني تطابقت �آرا�ؤهن متام ًا (ن�سبة التكرار  ) %90من الطرفني فيما يلي:
• مناهج العلوم املطورة تدعم بفعالية وتنمي مهارات التعلم الذاتي لدى الطالب،
وت�ستخدم �أمن��اط التعلم املختلفة (ف��ردي ،ويف جمموعات ،وتعلم ن�شط) .وتركز
على اجلانبني النظري والتطبيقي و�إن فاقت ن�سبة التكرار من جانب املعلمات تلك
التي من جانب امل�شرفات فيما يخ�ص العبارة رقم ( )4وهي على التوايل (م�شرفات
%90ومعلمات  .)%98و تعزو الباحثة هذا التباين و�إن كان ب�سيط ًا ،لأن لكل معلمة
ر�ؤية خا�صة بها ترتبط ب�أدائها هي فقط ,ولكن امل�شرفات بحكم طبيعة عملهن تكون
ر�ؤيتهن �أ�شمل .وقد توجد من وجهة نظرهن معلمات ال يزال �أدا�ؤهن يغلب عليه اجلانب
النظري .كذلك يوجد اختالف بني ر�ؤية امل�شرفات واملعلمات حول البوابة االلكرتونية
[ العبارة رقم (])10فقد كانت ن�سبة التكرار من قبل امل�شرفات  ، %90بينما كانت
من جانب املعلمات  .%75وتعزو الباحثة هذا التباين لعدم توفر احلوا�سيب باملعامل
املدر�سية ،ولكونها غري متاحة للجميع بالقدر املطلوب ،فقد ال يتحقق التوا�صل املطلوب
بالبوابة الإلكرتونية للم�شروع وبالتايل ال تتحقق الفائدة املطلوبة.
وعموما لقد نال هذا اجلانب من �أهداف تطوير مناهج العلوم واخلا�ص بدعم عمليات التعليم
والتعلم على متو�سطات جتميعية مرتفعة من جانب الطرفني حيث بلغ املتو�سط التجميعي
للم�شرفات  %96وللمعلمات  %93وهي تقديرات عالية تدل على ر�ضا الطرفني (م�شرفات
ومعلمات ) عن دعم عمليات التعليم والتعلم مبناهج العلوم املطورة.
ولتحديد العالقة بني امل�شرفات واملعلمات يتم ا�ستعرا�ض اجلدول رقم ( ،)10وذلك للح�صول
على الإجابة عن ال�س�ؤال :هل توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية بني امل�شرفات الرتبويات
ومعلمات العلوم حول مدى دعم مناهج العلوم املطورة عمليات التعليم والتعلم؟
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جدول رقم ( )10العالقة بني امل�شرفات واملعلمات حول دعم عمليات التعليم والتعلم
الوظيفة العدد املتو�سط التجميعي االنحراف املعياري درجات احلرية معامل االرتباط الداللة
10

م�شرفة
			
معلمة 80

12و5

% 96

 25و7

% 93

0.05

0.59

0.07

يت�ضح من اجلدول رقم ( )10وجود ارتباط ذي داللة �إح�صائية بني امل�شرفات واملعلمات
حول دعم عمليات التعليم والتعلم قيمته .0.59
ولتو�ضيح العالقة بني امل�شرفات الرتبويات يف اجلوانب الأربعة ال�سابقة (تطوير مناهج العلوم
الطبيعية مبواءمة ال�سال�سل التعليمية الأجنبية ذات ال�شهرة العاملية ومدى حتقيق مناهج
العلوم الطبيعية املطورة لأهداف م�شروع التطوير ،والتطوير املهني ملن�سوبي الوزارة ،ودعم
عمليات التعليم والتعلم) فقد ا�ستخدمت الباحثة حتليل التباين ذي االجتاه الواحد .واجلدول
رقم ( )11يو�ضح النتائج.
جدول رقم ( )11العالقة بني �آراء م�شرفات العلوم يف جميع املحاور
المتوسطات

االنحراف
المعياري

اختبار ت
t-test

درجة
احلرية

م�ستوى
الداللة

 1املحور الأول

94

7.15

54.00

9

0.00

 2املحور الثاين(�أ)

96

5.02

58.8

9

0.00

 3املحور الثاين (ب)

80

21.6

11.7

9

0.00

 4املحور الثاين (ج)

96

5.2

58.8

9

0.00

م

املحور

يت�ضح من اجلدول رقم (� )11أن �آراء امل�شرفات الرتبويات فيما يخ�ص قبول فكرة مواءمة
ال�سال�سل التعليمية الأجنبية ذات ال�شهرة العاملية ,ومدى حتقيق املنتج من املواءمة (املنهج)
لأهداف م�شروع تطوير مناهج العلوم الطبيعية بالتعليم العام ،ومدى التطوير املهني ملن�سوبي
ال��وزارة واملعلمني ،ومدى دعمه لعمليات التعليم والتعلم ,تعترب تلك الآراء ،وفقا للنتائج،
متجان�سة ومرتبطة مع بع�ضها البع�ض وعليه ميكن القول �أن امل�شرفات الرتبويات:
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يتقبلن فكرة تطوير مناهج العلوم الطبيعية مبواءمة ال�سال�سل التعليمية الأجنبية ذات
ال�شهرة العاملية ،و�إنّ املناهج املنتجة من عمليات املواءمة حتقق �أهداف م�شروع تطوير مناهج
العلوم ،و�إنها تدعم عمليات التطوير املهني ملن�سوبي الوزارة واملعلمني ,وتدعم عمليات التعليم
والتعلم .وباملثل ميكن مقارنة �آراء معلمات العلوم يف املحاور املختلفة كما �سبق وذلك وفق ًا ملا
�سريد يف اجلدول رقم (.)12
جدول رقم ( )12العالقة بني �آراء معلمات العلوم يف جميع املحاور
املتو�سطات

االنحراف
املعياري

اختبار ت
t-test

درجة
احلرية

م�ستوى
الداللة

 1املحور الأول

84.00

10.75

12.9

9

0.00

 2املحور الثاين(�أ)

90.9

6.4

13.01

9

0.00

 3املحور الثاين (ب)

80.00

18.9

44.9

9

0.00

 4املحور الثاين (ج)

93.00

7.3

40.6

9

0.00

م

املحور

يت�ضح من اجلدول رقم (� )12أن �آراء املعلمات فيما يخ�ص قبول فكرة مواءمة ال�سال�سل
التعليمية الأجنبية ذات ال�شهرة العاملية ،ومدى حتقيق املنتج من املواءمة (املنهج) لأهداف
م�شروع تطوير مناهج العلوم الطبيعية بالتعليم العام ،ويف جانب التطوير املهني ملن�سوبي
الوزارة ودعمه لعمليات التعليم والتعلم ،تعترب تلك الآراء وفق ًا للنتائج متجان�سة ومرتبطة مع
بع�ضها البع�ض .وعليه ميكن القول �إن معلمات العلوم:
يتقبلن فكرة تطوير مناهج العلوم الطبيعية مبواءمة ال�سال�سل التعليمية الأجنبية ذات ال�شهرة
العاملية ،و�إنّ املناهج املنتجة من عمليات املواءمة حتقق �أهداف م�شروع تطوير مناهج العلوم
الطبيعية ،و�إنها تدعم عمليات التطوير املهني ملن�سوبي ال��وزارة واملعلمني ،وتدعم عمليات
التعليم والتعلم.
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اخلال�صة
من خالل نتائج هذا البحث نخل�ص للآتي:
�أو ًال :م�شرفات ومعلمات العلوم يتقبلن فكرة تطوير مناهج العلوم الطبيعية مبواءمة ال�سال�سل
التعليمية الأجنبية ذات ال�شهرة العاملية والتي متثلها �سال�سل ماك جرو هيل الأمريكية.
ثاني ًا :م�شرفات ومعلمات العلوم يرين �أن مناهج العلوم الطبيعية املطورة مبواءمة ال�سال�سل
التعليمية الأجنبية ذات ال�شهرة العاملية حتقق �أهداف م�شروع تطوير مناهج العلوم الطبيعية،
وفق معايري عاملية ،بالتعليم العام باململكة العربية ال�سعودية.
ثالثا :توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية بني �آراء م�شرفات ومعلمات العلوم (ارتباطيه موجبة)
يف املحاور التالية:
 /1تطوير مناهج العلوم الطبيعية مبواءمة ال�سال�سل التعليمية الأجنبية ذات ال�شهرة
العاملية والتي متثلها �سال�سل ماك جرو هيل الأمريكية {معامل االرتباط = } 0.706
 /2دعم مناهج العلوم الطبيعية املطورة لعمليات تعليم وتعلم العلوم {.معامل االرتباط
= } 0.736
 /3دعم مناهج العلوم الطبيعية املطورة للتطوير املهني ملن�سوبي الوزارة {.معامل االرتباط
= } 0.59
راب��ع�� ًا :ع��دم وج���ود ع�لاق��ة ذات دالل���ة �إح�صائية ب�ين �أراء م�شرفات ومعلمات العلوم
{ معامل االرتباط =  } 13.01فيما يتعلق بتحقيق مناهج العلوم الطبيعية املطورة لأهداف
امل�شروع.
خام�س ًا� :آراء امل�شرفات فيما يخ�ص قبول فكرة مواءمة ال�سال�سل التعليمية الأجنبية ذات
ال�شهرة العاملية ,ومدى حتقيق املنتج من املواءمة (املنهج) لأهداف م�شروع تطوير مناهج
العلوم الطبيعية بالتعليم العام والتطوير املهني ملن�سوبي ال��وزارة ,ودعمه لعمليات التعليم
والتعلم ,تعترب وفقا للنتائج متجان�سة ومرتبطة مع بع�ضها البع�ض.
�ساد�س ًا� :آراء املعلمات فيما يخ�ص قبول فكرة مواءمة ال�سال�سل التعليمية الأجنبية ذات
ال�شهرة العاملية ,ومدى حتقيق املنتج من املواءمة (املنهج) لأهداف م�شروع تطوير مناهج
العلوم الطبيعية بالتعليم العام والتطوير املهني ملن�سوبي ال��وزارة ودعمه لعمليات التعليم
والتعلم ,تعترب وفقا للنتائج متجان�سة ومرتبطة مع بع�ضها البع�ض.
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تو�صيات البحث
يف �ضوء النتائج ال�سابقة تو�صي الباحثة مبا يلي:
 /1االهتمام باملعامل والتجهيزات املعملية مبا ي�ضمن جودة �إخراج وعر�ض املحتوي العلمي
ومبا يدعم عمليات تعليم وتعلم العلوم.
 / 2توفري احلوا�سيب باملدار�س مبا يجعلها متاحة للجميع ويي�سر الو�صول للبوابة الإلكرتونية
للم�شروع لتحقيق التفاعل والتوا�صل عربها.
 / 3لتحقيق النمو والتطوير املهني ملن�سوبي الوزارة ،ولرفع كفاياتهم املهنية ُيو�صى بالآتي:
• ت�شجيع �إدارات التعليم من�سوبيها على �إجراء البحوث العلمية وتوفري الدعم املادي
لهم وم�ساعدتهم على ن�شرها.
• ت�شجيع وزارة الرتبية والتعليم و�إداراتها املحلية املعلمني واملعلمات املتميزين ومبادراتهم
الإبداعية وحتفيزهم مادي ًا ومعنوي ًا.
• �أن تدعم وزارة الرتبية والتعليم من�سوبيها بتوفري فر�ص االبتعاث للدرا�سات
العليا.
• �أن حتر�ص وزارة الرتبية والتعليم و�إدارات���ه���ا املحلية على التدريب امل�ستمر
ملن�سوبيها.
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