تقىين أسئلت كتب العلىم ببملحرللت اسأسبسةت

ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ:

ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻻﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ
ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ:

ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  -ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ -ﻣﺼﺮ

وأنشطتهب يف ضىء اسأهداف املحرجىة يف املولكت

ﺍﻟﻤؤﻟﻒ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ:

السعىديت
العحربةت
ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ،ﺃﻳﺎﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻠﻴﻢ

ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ/ﺍﻟﻌﺪﺩ:

ﻉ  ,35ﺝ 4

ﻣﺤﻜﻤﺔ:

ﻧﻌﻢ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ:

2011

ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ:

د .إياد عبد الحليم محمد النجار

أستاذ مساعد مناهج وأساليب تدريس العلوم

545 - 569قسم التربية وعلم النفس  -الكلية الجامعية بالقنفذة

ﺭﻗﻢ :MD

183969

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ:

ﺑﺤﻮﺙ ﻭﻣﻘﺎﻻﺕ

جامعة أم القرى  -مكة المكرمة

هقدهت
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ:
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ،اؼبعرفة
مهمة لنقل
اؼبدرسي ،وىو
ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢمن اؼبنهاج
ﺍﻟﻨﻈﻢاؼبدرسي
يع ّد الكتاب
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩﻱ،
وسيلة ﻛﺘﺐ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ،
ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻯ ،ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ:
جزءاً مهماً
EduSearch

ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ،ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ،ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻰ ،ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻻﺳﺌﻠﺔبالنسبة للطالب أو اؼبعلم .وقد
مية سواء
ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺕالتعليمية/
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،يف العملية
أساسية
ﺍﻻﺳﺌﻠﺔ،التعلّ
ﺃﻧﻮﺍﻉ

ﺭﺍﺑﻂ:

العلمية ،وأداة
http://search.mandumah.com/Record/183969الكتاب اؼبدرسي ديثل
أوضحت نتائج واستفتاءات قامت هبا اليونسكو يف ( )69دولة أن
عامالً رئيساً يف أنظمتها التعليمية (اػبميس .)0222 ،وكذلك اغبال يف العلوم ،فكتاب
العلوم ،يُفًتض أنو يقدم اؼبعرفة العلمية بأشكاؽبا اؼبختلفة اؼبراد تعلمها ،وحيدد اؼبهارات
العلمية وعمليات التعلم واالذباىات واؼبيول العلمية اليت يؤمل من الطالب أن يكتسبها .كما
يستخدمو معلم العلوم مرجعاً للمعرفة العلمية اؼبنظمة ،ومصدراً لتخطيط العملية التدريسية
وتنفيذىا ،كما يوجو إىل طريقة التدريس اؼبناسبة ،إذ غالباً ما تتأثر طريقة تدريس معلم العلوم

بطريقة عرض كتاب العلوم وؿبتواه .كما يؤثر ؿبتوى كتاب العلوم على ربصيل الطلبة –
إجياباً أو سلباً -دبا يقدمو من معرفة علمية وأسئلة تقوديية وأنشطة وذبارب عملية ،لذلك
اىتم الباحثون بدراسة الكتاب اؼبدرسي /كتاب العلوم دراسة ربليلية تقوديية تشمل أىدافو
وؿبتواه وأسئلتو وأنشطتو .وذلك للكشف عن مدى ربقيقو ألىداف تدريس العلوم،
والكتشاف نقاط الضعف فيو ،ومن مث تعديلو وتطويره ليتناسب مع النظرة اغبديثة لتدريس
العلوم وطبيعة العصر الذي نعيش فيو.
©  2016ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ .ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻘﻂ ،ﻭﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻋﺒﺮ ﺃﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ )ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ( ﺩﻭﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﻄﻲ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺃﻭ ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ.

تقىين أسئلت كتب العلىم ببملحرللت اسأسبسةت

وأنشطتهب يف ضىء اسأهداف املحرجىة يف املولكت
العحربةت السعىديت

د .إياد عبد الحليم محمد النجار

أستاذ مساعد مناهج وأساليب تدريس العلوم
قسم التربية وعلم النفس  -الكلية الجامعية بالقنفذة
جامعة أم القرى  -مكة المكرمة
هقدهت
يع ّد الكتاب اؼبدرسي جزءاً مهماً من اؼبنهاج اؼبدرسي ،وىو وسيلة مهمة لنقل اؼبعرفة

العلمية ،وأداة أساسية يف العملية التعليمية /التعلّمية سواء بالنسبة للطالب أو اؼبعلم .وقد
أوضحت نتائج واستفتاءات قامت هبا اليونسكو يف ( )69دولة أن الكتاب اؼبدرسي ديثل
عامالً رئيساً يف أنظمتها التعليمية (اػبميس .)0222 ،وكذلك اغبال يف العلوم ،فكتاب
العلوم ،يُفًتض أنو يقدم اؼبعرفة العلمية بأشكاؽبا اؼبختلفة اؼبراد تعلمها ،وحيدد اؼبهارات
العلمية وعمليات التعلم واالذباىات واؼبيول العلمية اليت يؤمل من الطالب أن يكتسبها .كما
يستخدمو معلم العلوم مرجعاً للمعرفة العلمية اؼبنظمة ،ومصدراً لتخطيط العملية التدريسية
وتنفيذىا ،كما يوجو إىل طريقة التدريس اؼبناسبة ،إذ غالباً ما تتأثر طريقة تدريس معلم العلوم

بطريقة عرض كتاب العلوم وؿبتواه .كما يؤثر ؿبتوى كتاب العلوم على ربصيل الطلبة –
إجياباً أو سلباً -دبا يقدمو من معرفة علمية وأسئلة تقوديية وأنشطة وذبارب عملية ،لذلك
اىتم الباحثون بدراسة الكتاب اؼبدرسي /كتاب العلوم دراسة ربليلية تقوديية تشمل أىدافو
وؿبتواه وأسئلتو وأنشطتو .وذلك للكشف عن مدى ربقيقو ألىداف تدريس العلوم،
والكتشاف نقاط الضعف فيو ،ومن مث تعديلو وتطويره ليتناسب مع النظرة اغبديثة لتدريس
العلوم وطبيعة العصر الذي نعيش فيو.
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ومن اؼبعلوم يف األدب الًتبوي العلمي ،أن العلم (العلوم) يتضمن اؼبادة والطريقة
واالذباه العلمي ،ومن أىداف تدريس العلوم اكتساب اؼبعرفة واؼبادة العلمية ،ويتم التحقق
من ذلك من خالل األسئلة التقوديية اليت تتدرج من تذكر ىذه اؼبادة العلمية إىل تقوديها،
وكلما رّك زت األسئلة التقوديية على مستويات اؼبعرفة العليا كان ذلك أفضل يف ربقيق أىداف
تدريس العلوم مع ضرورة ربقيق التوازن يف ىذه األسئلة ،فاؼبتعلم يف اؼبرحلة األساسية لن
يطبق قانوناً علمياً إذا مل يعرف نص القانون ومل يفهمو جيداً .أما األنشطة العلمية دبا
تتضمنو من ذبارب علمية وتطبيقات عملية تع ّد جزءاً ال يتجزأ من مادة العلوم .فهي القلب
النابض يف العلوم ،كما تسهم يف اكتساب اعبزء اآلخر من العلم وىي طرق العلم وعملياتو
واذباىاتو .ويصنف اؼبختصون بالًتبية العلمية األنشطة العلمية من حيث اؽبدف واألداء

والتنفيذ إىل:
 -1النشاط التوضيحي ( :)Illustrativeويهدف إىل التحقق والتأكد من معلومات علمية
سبق أن تعلمها الطلبة ،كما يهدف إىل تدريب الطلبة على بعض عمليات العلم ،مثل
اؼبالحظة والقياس والتجريب .ويف ىذا النشاط يُزود الطلبة خبطوات إجراء التجربة،
وكذلك اؼبواد واألدوات الالزمة ،وتكون نتائج التجربة معروفة لديهم سابقاً .وكثرياً ما
يُستخدم ىذا اؼبخترب يف تنفيذ النشاطات اؼبخربية يف اؼبدارس.
 -0النشاط االستقصائي ( :)Investigative/Inquiryوحيقق ىذا النوع من األنشطة

العلمية أىداف الًتبية العلمية أكثر من غريه واؼبتمثلة بالتعلم عن طريق العمل ،وتنمية
التفكري وطرق العلم وعملياتو ،وتكوين االذباىات واؼبيول العملية اإلجيابية .ويهدف
إىل وصول الطلبة إىل اؼبعلومات بأنفسهم ،حيث يسلك الطلبة نفس الطريق الذي
يسلكو العلماء ،حيث يقًتح الطلبة أسئلتهم ومشكالهتم العلمية ويسعون غبلها وىو
ما يسمى باالستقصاء اغبر .أما االستقصاء اؼبوجو فهنا يتم تقدًن اؼبشكلة العلمية،
وعلى الطلبة حلها حيث يتم تزويدىم باألدوات الالزمة وخطوات تقصي اؼبعرفة
العلمية واكتشافها وحل اؼبشكلة دبساعدة ؿبدودة من اؼبعلم (زيتون.)0222 ،
نقوم الكتب اؼبدرسية ومنها كتب العلوم البد أن كباكمها إىل أىداف اؼبناىج
وحىت ّ
اليت انبثقت ىذه الكتب منها ،ونرى مدى ربقيق ىذه الكتب ؼبعايري وأىداف اؼبناىج.

مجلة كلية التربية – جامعة عين شمس

645

العدد الخامس والثالثون (الجزء الرابع) 3122

وباالطالع على وثيقة مناىج العلوم للمرحلة االبتدائية يف السعودية قبد أن األىداف
واؼبعايري اليت ينبغي أن ربققها مناىج العلوم يف السعودية واليت تكاد ُذبمع عليها معظم

االذباىات اغبديثة يف تدريس العلوم ديكن إصباؽبا كالتايل( :وزارة الًتبية والتعليم)0210 ،؛
(زيتون.)0222 ،
 مساعدة اؼبتعلمني على كسب معلومات مناسبة بصورة ووظيفية وتطوير قدرهتمعلى اكتشاف اغبقائق العلمية وتكوين اؼبفاىيم واؼببادئ العلمية بأنفسهم.
 مساعدة اؼبتعلمني على كسب االذباىات العلمية اؼبناسبة ،وذلك بتكوين عاداتواذباىات علمية سليمة لدى اؼبتعلمني ،من خالل تدريس العلوم حيث تتناول ىذه
االذباىات ـبتلف جوانب حياهتم سواء ما يتصل بالبيئة واجملتمع والعلم ....
وغريىا ،ومن أبرز ىذه االذباىات اليت يهدف تدريس العلوم إىل تكوينها عند
اؼبتعلمني ىي حب االستطالع ،اؼبوضوعية ،والعقلية الناقدة.
 مساعدة اؼبتعلمني على اكتساب مهارات عقلية مناسبة وطرق العلم اؼبناسبة ،فمناؼبهارات اليت يهدف تدريس العلوم إىل ربقيقها وتنميتها لدى اؼبتعلمني ىي مهارة
حل اؼبشكالت اليت تواجهو ،وطرح األسئلة بشكل مناسب ،االستنتاج ،التفسري
واإلؼبام بالتفكري االستنتاجي واالستقرائي.
 مساعدة اؼبتعلمني على اكتساب مهارات عمليات العلم ،فهي هتدف إىل إكسابوبعمليات العلم وىي عمليات عقلية الزمة لتطبيق طرق العلم والتفكري العلمي
وتنقسم إىل عمليات العلم األساسية واليت تضم عشر عمليات وعمليات العلم
اؼبتكاملة واليت ىي أعلى من عمليات العلم األساسية يف ىرم تعلم عمليات العلم
وتضم طبس عمليات.
 مساعدة اؼبتعلمني على اكتساب االىتمامات واؼبيول العلمية ،مثل اىتمام اؼبتعلمبالعلوم وأنشطتها ،ويظهر ذلك من خالل مشاركة اؼبتعلم يف زيارة اؼبتاحف العلمية
أو القيام بالرحالت العلمية أو يهتم بالعمل اؼبخربي ونشاطاتو العلمية واؼبخربية ...
وغريىا من النشاطات اليت تكسبو اؼبيول كبو العلوم.
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 مساعدة اؼبتعلمني على اكتساب اؼبهارات العلمية ،وىذه اؼبهارات اليت حياولتدريس العلوم تزويد اؼبتعلم هبا ال تقتصر على اؼبهارة اليدوية واليت تتمثل باستخدام
األجهزة واألدوات العلمية ،أو إجراء بعض التجارب العلمية فحسب ،بل تشمل
اؼبهارات األكادديية اليت تشمل ىي أيضاً استخدام اؼبصادر واؼبراجع العلمية ،والقيام
ببعض العمليات الرياضية بقصد اغبصول على اؼبعلومات اليت تتعلق باؼبوضوع الذي
يدرسونو.
 مساعدة اؼبتعلمني على تذوق العلم وتقدير جهود العلماء ودورىم يف تقدم العلمواإلنسانية حيث جيب أن تتيح العلوم فرصاً للمتعلمني لتقدير أمهية العلم يف حياتنا
والدور الذي يقوم بو العلماء يف كشف اغبقائق وتطبيقها يف حياتنا وجهدىم
اؼبستمر يف سبيل ربقيق مزيد من سعادة اإلنسان ورفاىيتو.

هشكلت الدراست:
مل يعد ؿبتوى اؼبناىج الدراسية  -ومنها العلوم -القائم على اغبفظ والتلقني كفيالً
بتنمية طرق العلم وعملياتو ومهارات التفكري العلمي لدى الطلبة على اختالف مستوياهتم،
لذلك بدأت الدول اؼبتقدمة صناعياً بإصالحات جذرية شعارىا تنمية التفكري العلمي
واإلبداع ،األمر الذي أدى إىل تفجر اؼبعرفة العلمية والتقدم العلمي والتكنولوجي يف العصر
اغبديث .بل ويرى الكثري من اؼبهتمني بالتفكري العلمي واإلبداعي أن مناىج اؼبستقبل جيب
أن تصمم ليس للحفظ فقط بل للتفكري واالستقصاء .وعليو ،إذا كان التفكري العلمي
واإلبداعي مهماً بالنسبة للمجتمعات اؼبتقدمة صناعياً ،فإنو ينبغي أن تتزايد أمهيتو يف بلداننا

العربية ،بل وجيب أن تفوق أمهيتو يف الدول الصناعية .ومع حركات التطوير الًتبوي العاؼبية
اليت نشهدىا يربز سؤال مهم ينبغي اإلجابة عنو :ىل مناىجنا اؼبدرسية  -وخصوصاً العلوم-
مصممة لتثري تفكري الطلبة وتواكب متطلبات العصر وتدفعهم كبو البحث واالستقصاء؟.
ومن اؼبالحظ شكوى كثري من معلمي العلوم وأولياء أمور الطلبة من ضعف ربصيل

الطلبة يف العلوم وربطها يف اغبياة ،وردبا يؤيد ذلك حصول اؼبملكة العربية السعودية على
ترتيب متأخر عاؼبياً (ضمن أدىن طبس دول يف العلوم والرياضيات لكل من الصف الثامن
والرابع األساسي) يف اختبار العلوم والرياضيات العاؼبي ( .)TIMSS, 2007وىنا يُطرح
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سؤال مهم أين نقاط الضعف يف ـبرجات التعليم األساسي وخصوصاً يف العلوم ،ىل ىو
اؼبنهاج؟! أم تأىيل اؼبعلمني؟ أم طرق التدريس؟ أين اػبلل؟!.
لقد بدأت اؼبملكة العربية السعودية تشهد حركة قوية لتطوير العملية التعليمية/
التعلميّة ،وربسني نوعية التعليم يف صبيع اؼبستويات األساسية والثانوية واعبامعية .وقد قامت
وزارة الًتبية والتعليم بتعديل وتطوير اؼبناىج اؼبدرسية ومنها مناىج العلوم ،ومت اعتماد ىذه
اؼبناىج وتدريسها بداية ىذا العام الدراسي 1240ىـ .وىنا تُطرح أسئلة مهمة ينبغي اإلجابة

عنها .ىل مناىج العلوم اؼبطورة ومنها الكتب اؼبدرسية ربقق أىداف الًتبية العلمية اؼبنشودة؟
وىل أسئلة التقوًن اليت تضمنتها الكتب اؼبدرسية تراعي طبيعة العلم وبنيتو وتركز على فهم
العلوم واؼبستويات اؼبعرفية العليا؟ وىل مت تصميم األنشطة العلمية لتحفز الطلبة على التفكري
والبحث واالستقصاء وتوجههم كبو اإلبداع واالخًتاع؟.
من ىنا جاءت ىذه الدراسة كخطوة  -متواضعة  -لتصنيف وتقوًن أسئلة كتب
العلوم اؼبدرسية وأنشطتها العلمية ،ومن مث ربسني اؼبناىج وتطويرىا.
هدف الدراست:
ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على نوعية األسئلة واألنشطة الواردة يف كتب
العلوم اؼبدرسية يف اؼبملكة العربية السعودية ،وربليلها وتصنيفها وتقوديها حسب معايري
ؿبددة.
أسئلت الدراست:

حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة الرئيسة اآلتية:

 )1ما مدى التزام كل من أسئلة وأنشطة كتب العلوم دبعايري وأىداف منهاج العلوم للمرحلة
األساسية؟ وينبثق عن ىذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:
 ما اؼبعايري (األىداف) اليت ينبغي أن ربققها أسئلة كتب العلوم؟ ما مدى توافر تلك اؼبعايري يف أسئلة كتب العلوم اغبالية؟ ما نسبة كل مستوى من اؼبستويات اؼبعرفية (تذكر ،فهم ،تطبيق ،ربليل ،تركيب،تقوًن)؟
 -ما مدى التنوع يف األسئلة من حيث األسئلة اؼبقالية واؼبوضوعية؟
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 )0ما مدى التزام كل من أنشطة كتب العلوم دبعايري وأىداف منهاج العلوم للمرحلة
األساسية؟ وينبثق عن ىذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:
-

ما اؼبعايري (األىداف) اليت ينبغي أن ربققها أنشطة كتب العلوم؟
ما مدى توافر تلك اؼبعايري يف أنشطة كتب العلوم اغبالية؟
ما نسبة األنشطة التوضيحية؟
ما نسبة األنشطة االستقصائية بنوعيها اؼبوجهة واغبرة؟

تعحريف املصطلحبث:
 األنشطة العلمية (:)Science Activitiesمواقف تعليمية ـبططة تثري تفكري الطلبة وتوفر ؽبم الفرصة للعمل بغرض تعلم العلوم
أو تعليمها سواء كان ىذا النشاط داخل اؼبدرسة أو خارجها وربت إشراف اؼبعلم وتوجيهو.
وديكن تقسيمها يف ىذه الدراسة إىل (كما ورد يف زيتون:)0222 ،
أ -أنشطة توضيحية (ربققية) ( :)Illustrative Activitiesوهتدف إىل
توضيح معلومات علمية مت تعلمها سابقاً ،أو التحقق والتأكد من نتيجتها.
ويقوم الطالب فيها بتنفيذ اػبطوات والتعليمات اليت تُعطى لو ،كما تُعطى
لو األدوات واؼبواد اليت ينبغي استخدامها ،وتكون نتيجة النشاط معروفة قبل
إجرائو.
ب -أنشطة استقصائية ( :)Investigative/Inquiry Activitiesوهتدف
إىل أن ديارس الطالب بنفسو طرق العلم وعملياتو ،ويصل بنفسو إىل نتائج
علمية مل يكن يعرفها من قبل .وديكن تقسيمها إىل ثالثة أقسام :النشاط
االستقصائي اؼبوجو (اؼببين) وىنا تكون نتيجة النشاط غري معروفة للطالب،
أما طريقة وخطوات تنفيذ النشاط فتكون معطاة .أما االستقصاء
اؼبوجو/اغبر فتكون النتيجة غري معطاة وكذلك األدوات ،أما طريقة التنفيذ
فتكون معطاة .وستعتمد ىذه الدراسة النوعني السابقني لالستقصاء
ؼبناسبتهما للمرحلة األساسية .أما النوع الثالث فهو االستقصاء اغبر،
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والطالب ىنا ىو الذي يضع اؼبشكلة وخيطط للتجربة ويقًتح األدوات
واػبطوات وديارس عمل ِ
العامل.
 -تصنيف األسئلة:

األسئلة التقوديية اليت ترد قبل الدرس أو خاللو أو هنايتو وتشمل أسئلة الفصل
والوحدة أيضاً .أما التصنيف ،فقد مت االعتماد على تصنيف األسئلة وفق تصنيفات بلوم
( )Bloomلألىداف يف اجملاالت الثالثة اؼبعرفية واؼبهارية والوجدانية ،ويشمل اجملال اؼبعريف
اؼبستويات العقلية التالية :التذكر ،والفهم (االستيعاب) ،والتطبيق ،والتحليل ،والًتكيب،
والتقوًن.
حمدداث الدراست:
اقتصرت ىذه الدراسة على ربليل كتاب الطالب للعلوم للصف الرابع والثامن
األساسي (الثاين متوسط) اؼبقرر تدريسو يف اؼبملكة العربية السعودية للعام الدراسي 1240
ىـ اؼبوافق  0211م .ومت ربليل صبيع األسئلة الواردة يف كل درس (بداية الدرس ،وخاللو،
وهناية الدرس ،وأسئلة الفصل ،وأسئلة الوحدة) .وقد مت تصنيف األسئلة على أساس اجملاالت
الثالثة لتصنيف بلوم  Bloomوىي اجملال اؼبعريف ،واؼبهاري ،والوجداين ،وتصنيف األسئلة يف
اجملال اؼبعريف إىل مستوياهتا .كذلك مت ربليل صبيع األنشطة العلمية والتجارب الواردة يف كل
درس (بداية الدرس ،وخاللو ،وهنايتو).
كما حيدد تعميم نتائج ىذه الدراسة :منهجية التحليل اؼبستخدمة ،وآلية صبع
البيانات ،واؼبدة الزمنية اؼبستغرقة يف صبع البيانات .وعليو فإن تعميم النتائج على مناىج
أخرى ينبغي أن تتشابو ىذه اؼبناىج دبناىج الدراسة اغبالية.
أهوةت الدراست:
 ؼبا كانت عملية تقوًن اؼبناىج الًتبوية عملية أساسية لتطوير وربسني اؼبناىج ومن مثّ
تطوير التدريس ،جاءت ىذه الدراسة كخطوة يف عملية التقوًن واغبكم على مدى
ربقيق كل من أسئلة وأنشطة كتب العلوم ألىداف مناىج العلوم.
 توفر ىذه الدراسة بطاقة ربليل وتصنيف ألسئلة كتب العلوم وأنشطتها ديكن أنتفيد الباحثني يف دراسات ربليلية مشاهبة.
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 تع ّد ىذه الدراسة األوىل  -يف حدود علم الباحث -اليت تدرس وربلل أسئلةوأنشطة كتب العلوم اؼبطورة للمرحلة األساسية يف اؼبملكة العربية السعودية ،وذلك
ألن ىذه اؼبناىج اؼبطورة مت اعتمادىا وتدريسها الفصل األول من ىذا العام
0211م وىي مازالت طبعة ذبريبية ،األمر الذي قد يسهم يف تعديل وتطوير ىذه
اؼبناىج.
 الحظ الباحث من خالل خربتو وإشرافو يف الًتبية العملية وزياراتو للمدارس تكرارشكاوى معلمي العلوم وأولياء أمور الطلبة من ضعف ربصيل الطلبة يف العلوم
وربطها يف اغبياة ،وحيث أن ىذه الشكاوى ال تستند إىل دراسات علمية
وموضوعية ،فقد تطلب األمر إجراء مثل ىذه الدراسات الكتشاف نقاط الضعف
ومواطن اػبلل – إن وجدت -يف جزء مهم من أجزاء العملية الًتبوية وىو اؼبنهاج
الًتبوي /ومنو الكتاب اؼبدرسي.
 حصلت اؼبملكة العربية السعودية على مركز متأخر عاؼبياً يف اختبار العلوم العاؼبيلطلبة الصف الرابع والثامن األساسي ( ،)TIMSSوقد تساعد ىذه الدراسة يف
الكشف عن بعض مواطن الضعف يف اؼبناىج اؼبدرسية (حيث يع ّد الكتاب جزءاً
مهماً منها) اليت قد تكون أدت إىل ىذه النتيجة.
ومن اؼبأمول أن تكون ىذه الدراسة فبهدة وفاربة لدراسات وأحباث ربليلية تقوديية
أخرى ؼبناىج العلوم يف مراحل تعليمية ـبتلفة لتحسني وتطوير ىذه اؼبناىج دبا يتالءم والنظرة
اؼبعاصرة للعلم وبنيتو.
الدراسبث السببقت:
أجريـت عديـد مــن الدراسـات العربيــة واألجنبيـة اؼبتعلقــة بتحليـل وتقــوًن ؿبتـوى وأســئلة
كتــب العلــوم ،وأظهــرت ىــذه الدراســات يف معظمهــا غلبــة أســئلة اجملــال اؼبعــريف علــى اجملــاالت
األخ ــرى (الوج ــداين واؼبه ــاري) ،والًتكي ــز عل ــى أس ــئلة الت ــذكر عل ــى حس ــاب أس ــئلة مس ــتويات
التفكــري العليــا ،واختلفــت ىــذه الدراســات يف تنــوع أشــكال األســئلة اؼبقاليــة واؼبوضــوعية .أمــا
األنشطة العلمية فأظهرت معظـم ىـذه الدراسـات أن أنشـطة الكتـاب العلميـة – يف معظمهـا-
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ســطحية وبســيطة وال تعطــي دوراً مهم ـاً للطالــب وقلــيالً مــا ربفــزه علــى التفكــري واالستقصــاء.
ومن ىذه الدراسات:
 دراسة (الطويسي واجملايل )0212 ،اليت ىدفت إىل الكشف عن اؼبفاىيم اؼبهنيةاؼبتضمنة يف كتب العلوم للمرحلة األساسية اؼبتوسطة يف األردن ،وذلك من خالل
ربليل احملتوى .ولغايات ىذه الدراسة مت إعداد قائمة باؼبفاىيم اؼبهنية اؼبقًتحة،
مشلت ( )34مفهوماً مهنياً ،موزعة على طبسة ؾباالت مهنية ىي :الزراعي،
والصناعي ،والتجاري ،والعلوم اؼبنزلية ،والصحة والسالمة العامة .وقد مت استخدام
وحدتني يف التحليل :الكلمة والفكرة .وقد خلصت الدراسة إىل مناسبة نسبة
اؼبفاىيم اؼبهنية اؼبتضمنة يف كتب العلوم للصف اػبامس والصف السادس

األساسي ،وباؼبقابل عدم مناسبة نسبة اؼبفاىيم اؼبهنية اؼبتضمنة يف كتاب العلوم
للصف السابع.
 دراسة كارلوز وفشنيت ( (Kariluz ; Vicente, 2010وقد ىدفت إىل التعرفعلى طبيعة األسئلة واؼبشكالت الواردة يف هناية الوحدات يف كتب الكيمياء العامة
اؼبعتمدة يف الكليات اعبامعية ومناقشة تأثرياهتا على تدريس ىذه اؼبقررات .وأظهرت
نتائج ىذه الدراسة أن أكثر األسئلة شيوعاً ىي أسئلة التطبيق والتحليل ،وقد ركزت
أسئلة التطبيق على حل اؼبسائل اغبسابية ،أما أسئلة التحليل فقد ركزت على
االستدالل والتنبؤ .كما كانت األسئلة قليلة جداً يف ما يتعلق بالفهم والًتكيب
والتقوًن.
 دراسة بنس ( )Binns, 2009وقد ىدفت إىل تقييم مدى توافر اؼبنهجية العلمية(اليت تركز على دور الطالب) يف كتب العلوم اؼبقررة وكيفية عرضها يف ىذه الكتب.
تكونت عينة الدراسة من شبانية كتب مقررة يف العلوم ومشلت كتاب اؼبعلم والطالب
للمرحلة الثانوية لناشرين مها ماجروىيل ( )McGraw-Hillوىاركورت
( ،)Harcourtوباستخدام التحليل االثنوغرايف مت ربليل احملتوى واألنشطة
االستقصائية والصور والرسومات .ومت االسًتشاد دبعايري الرابطة األمريكية واؼبعايري
الوطنية للعلوم الًتبوية (.)AAAS, 1993), "NSES" (NRC, 1996
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وأظهرت الدراسة عدم اتفاق الكتب الثمانية حول وصف اؼبنهجية العلمية،
وظهرت أعلى نسبة لتوافر اؼبنهجية العلمية يف كتاب األحياء ،وكانت أقلها يف
كتاب الفيزياء ،إال أن اؼبنهجية العلمية كانت جيدة بشكل عام يف ىذه الكتب.
وأوصت الدراسة بضرورة االىتمام بدراسة اؼبنهجية العلمية يف كتب العلوم والًتكيز
عليها لتأثريىا الكبري على تعلم العلوم.
 ومن الدراسات احمللية دراسة (الزويد )0226 ،وقد ىدفت إىل تقوًن ؿبتوى كتابالعلوم للصف الثالث اؼبتوسط باؼبملكة العربية السعودية يف ضوء اؼبعايري الدولية
باستخدام ربليل احملتوى .وقد أظهرت الدراسة أن نسبة اؼبعايري الرئيسة اليت مت
ربقيقها ومعاعبتها بشكل كلي يف ؿبتوى الكتاب عينة الدراسة تبلغ (،)%02.22
ونسبة اؼبعايري اليت مت ربقيقها بشكل جزئي ( ،)%04.06كما أن نسبة اؼبعايري
الرئيسة غري احملققة يف احملتوى كانت أعلى النسب فقد بلغت (.)%29.19
وكذلك من الدراسات احمللية ،دراسة (اعبرب )0222 ،اليت ىدفت إىل ربليل ؿبتوى
كتاب العلوم للصف السادس االبتدائي يف اؼبملكة العربية السعودية يف ضوء اؼبعايري
الوطنية األمريكية لتعليم العلوم ( .)NSESوأظهرت نتائج الدراسة أن كتاب العلوم
للصف السادس يغطي إىل حد كبري معايري تدريس العلوم وىي :طبيعة العلم
والتقنية ،والتفكري العلمي ،والظواىر الطبيعية ،واألحياء البيئية بواقع ،%02.2
 %12.2 ،%1..2 ،%00.2على التوايل .أما اؼبعايري األخرى فكانت نسبتها
صبيعاً أقل من  .%02كذلك دراسة (الطنطاوي )1664 ،اليت ىدفت إىل ربليل
أسئلة كتب العلوم يف اؼبرحلة اؼبتوسطة يف السعودية وفقاً لتصنيف بلوم .وأظهرت
نتائج ىذه الدراسة أن ( )%....من ؾبموع األسئلة كانت يف الفئة الدنيا (اليت
تقيس مستوى التذكر) مقابل ( )%04.4ألسئلة الفئة العليا.
 كم ــا قام ــت (أب ــو دق ــة )0222 ،بدراس ــة ى ــدفت إىل التع ــرف عل ــى طبيع ــة ونوعي ــةاألس ـ ــئلة اؼبوج ـ ــودة يف الكت ـ ــب اؼبدرس ـ ــية للص ـ ــف الس ـ ــابع األساس ـ ــي يف فلس ـ ــطني.
وأظهــرت الدراســة أن صبيــع أســئلة الكتــب (تقريب ـاً) الــيت مت ربليلهــا – ومنهــا العلــوم-
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تن ــدرج رب ــت اجمل ــال اؼبع ــريف ،وك ــان معظمه ــا يف اؼبس ــتويات العقلي ــة ال ــدنيا ،كم ــا أن
األسئلة اؼبقالية غلبت على غريىا.
 وأجريت دراسة مشاهبة يف اليمن قام هبا اغبكيمي وطالب ( )0224هبدف ربليلوتقوًن كتاب العلوم للصف التاسع األساسي .وقد أظهرت أن أسئلة الكتاب ركزت
على اؼبستويات الدنيا للتفكري ،وأن مستوى إشراك الكتاب للطالب يف عملية التعلم
من خالل األنشطة والرسوم كانت منخفضة ( ،)%31كما أن الكتاب ال يوجو
الطلبة ؼبزيد من القراءات اإلضافية ،وكذلك ؿبتوى الكتاب يف معظمو ال يدعو
للبحث واالستقصاء ،واألنشطة العلمية مل تقدم بطريقة تثري التفكري.
 ودراس ـ ــة (جاس ـ ــم )0222 ،ال ـ ــيت ى ـ ــدفت إىل تق ـ ــوًن األس ـ ــئلة اؼبتض ـ ــمنة يف كت ـ ــابالكيميــاء للصــف الرابــع ثــانوي بدولــة الكويــت يف ضــوء أىــداف تــدريس الكيميــاء يف
ذلـك الصـف .وتناولـت الدراسـة ربليـل األســئلة مـن حيـث نوعهـا والتزامهـا دبســتويات
بلوم وأمناط التفكري وعمليات علم الكيميـاء .وأظهـرت الدراسـة تفـوق أسـئلة التطبيـق
مث التذكر مث الفهم (حيث خالفت معظـم الدراسـات األخـرى) ،وقـد تفوقـت األسـئلة
اؼبوضوعية على كل من األسئلة اؼبقالية وأسئلة التكملة.
 دراسة (زيتون ،)1662 ،وبـالرغم مـن أن ىـذه الدراسـة قدديـة (قبـل عشـرين سـنة) إالأن الكتــب الــيت تناولتهــا الدراســة كانــت معتمــدة ؼبــدة ســبعة عشــر عامـاً ،وقــد ىــدفت
إىل ربليــل وتقــوًن ؿبتــوى وأســئلة كتــاب العلــوم للصــف التاســع األساســي يف األردن.
وأظهــرت الدراســة أن معظــم أســئلة الكتــاب ركــزت علــى مســتوى التــذكر()%2..9
مــن ؾبمــوع األســئلة ،تلتهــا أســئلة الفهــم ( ،)%42.2أم ــا أســئلة العمليــات العقليــة
العلي ــا فق ــد ش ــكلت ( )%.,1م ــن ؾبم ــوع األس ــئلة .ومل تظه ــر األس ــئلة ال ــيت تق ــيس
اجملال الوجداين واؼبهاري .أما ؿبتوى كتاب العلوم فقـد تضـمن اغبقـائق العلميـة بنسـبة
( ،)%26.0مث اؼبف ـ ـ ـ ـ ـ ــاىيم العلمي ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة ( ،)%43.0مث اؼبب ـ ـ ـ ـ ـ ــادئ العلمي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
( ،)%10.9وقد كانت األنشطة العلمية قليلة وسطحية وبسيطة .وأظهرت الدراسـة
أن ىــذه الكتــب ال ربقــق أىــداف تــدريس العلــوم والًتبيــة العلميــة كمــا ينبغــي يف إثــارة
التفكري والبحث واالستقصاء لدى الطالب.
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إجحراءاث الدراست:

 -عينة الدراسة:

مت اختيار كتاب الطالب يف العلوم للصف الرابع والثامن األساسي للعام الدراسي
 0211بطريقة قصدية ،لألسباب التالية:
 )1مناىج العلوم اؼبطورة عبميع اؼبرحلة األساسية مصممة بطريقة متشاهبة من حيث
الشكل واحملتوى ،وىي ترصبة معدلة للمناىج األمريكية ماجروىل (McGraw-
 ،)Hillاألمر الذي يشري إىل أن العينة سبثل صبيع مناىج العلوم األخرى.
 )0يتم إجراء اختبار العلوم والرياضيات العاؼبي ( )TIMSSلطلبة الصف الرابع والثامن
األساسي كل أربع سنوات ،األمر الذي يشجع على ربليل ىذه اؼبناىج وتقوديها،
الكتشاف أسباب ضعف الطلبة يف ىذه اؼبواد.

أدواث الدراست:

استخدم الباحث في هذه الدراسة قائمة تحليل لتصنيف وتقويم األسئلة

واألنشطة الواردة في كتب العلوم ،وقد تم إعداد هذه القائمة كما يلي:
 )2تصميم قائمة (بطاقة) التحليل والتصنيف:

سبت مراجعة األدبيات اليت تناولت موضوع ربليل اؼبناىج اؼبدرسية ،ويف ضوء ىذه

الدراسات واعتماداً على أسئلة الدراسة مت بناء بطاقة التحليل يف صورهتا األولية،
حيث تضمنت البطاقة معلومات عامة عن الكتاب مثل :اسم الكتاب ،وعدد
فصولو ووحداتو ،وعدد الدروس يف كل وحدة ،وأظباء الوحدات والدروس .وقد مت
زبصيص صفحة مستقلة لكل وحدة من وحدات الكتاب .كما تضمنت البطاقة
عدد األسئلة القبلية (قبل بداية الدرس) ،والتكوينية (أثناء عرض الدرس) ،واػبتامية
(وتشمل أسئلة هناية الدرس ،وأسئلة الفصل والوحدة) .مث مت تصنيف ؾبال األسئلة،
كما ورد يف تصنيف بلوم ( )Bloomلألىداف الًتبوية ،حيث يتمتع ىذا
صنفت األسئلة إىل ثالثة ؾباالت
التصنيف بثبات وفعالية يف دراسات سابقة ،وقد ُ
وصنفت اؼبعرفية إىل ستة مستويات ىي:
ىي :الوجدانية ،واؼبهارية ،واؼبعرفيةُ .
التذكر ،والفهم ،والتطبيق ،والتحليل ،والًتكيب ،والتقوًن .كما مت تصنيف نوع
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األسئلة إىل مقالية ،وموضوعية ،وأسئلة أخرى (مثل حل اؼبسائل الرياضية ،وحل
اؼبشكالت العلمية ،وأسئلة التطبيقات واؼبهارات العملية .)...مث مت تصنيف
األنشطة والتجارب العلمية الواردة يف كل درس إىل :نشاط توضيحي (ربققي)،
ونشاط استقصائي ،حيث يضم االستقصائي اؼبوجو ،و االستقصائي اؼبوجو/اغبر.
 )3صدق التحليل والتصنيف:

متّ عرض قائمة التحليل يف صورهتا األولية على ؾبموعة من احمل ّكمني ،عددىم طبسة

أشخاص ،وىم :أعضاء ىيئة تدريس ـبتصون يف اؼبناىج وطرق تدريس العلوم
والقياس والتقوًن .وطلب إليهم أن حيكموا على قائمة التحليل من حيث قدرهتا
على تصنيف وربليل األسئلة واألنشطة العلمية الواردة يف كتب العلوم اؼبدرسية (عينة

الدراسة) ،ومدى وضوح عناصر القائمة وصدقها الظاىري .وقد سبت كذلك مقابلة
احمل ّكمني ،ومناقشتهم يف إجاباهتم ،كما ناقش الباحث احمل ّكمني يف نسب األسئلة
اؼبعرفية اؼبقًتحة من بعض الًتبويني حيث يقًتح بعض الًتبويني (زيتون )0222 ،أن
تكون نسب األسئلة اؼبعرفية يف العلوم كما يلي )%02( :للتذكر ،و( )%42للفهم
واالستيعاب ،و( )%02للتطبيق ،و( )%02للمستويات اؼبعرفية العليا (ربليل،
وتركيب ،وتقوًن)  ،وقد وافق احمل ّكمون على ىذه النسب مربرين ذلك أنو ينبغي
على الطلبة يف اؼبراحل األساسية حفظ الكثري من اؼبعارف العلمية وفهمها بنسب
متوازنة لتطبيقها يف حل اؼبشكالت العلمية ،وأضاف احمل ّكمون أنو كلما زادت نسبة
األسئلة التقوديية يف اؼبستويات اؼبعرفية العليا كان ذلك أفضل يف تنمية التفكري
العلمي واكتساب عمليات العلم وطرقو.
وللتأكــد مــن قــدرة قائمــة بطاقــة التحليــل علــى التصــنيف والتحليــل لألســئلة واألنشــطة
الواردة يف الكتب اؼبدرسية ،قـام الباحـث بـإجراء ربليـل مبـدئي باسـتخدام ىـذه البطاقـة ،حيـث
طبقهـا علــى ثالثـة دروس مــن خـارج عينــة الدراسـة ،وأكــدت ىـذه اػبطــوة قـدرة بطاقــة التحليــل
على ربليل وتصنيف صبيع األسئلة واألنشطة الواردة يف ىذه الدروس.
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 )4ثبات التحليل والتصنيف:
للتأكد من ثبات التحليل استخدم الباحث نوعين من ثبات التحليل هما:
 طريقة اتفاق احملللني (االتساق من خالل األشـخاص) ،حيـث قـام الباحـث وؿبلـلمتعــاون  -متخصــص يف منــاىج العلــوم وطــرق تدريس ـها -بعمليــة التحليــل ،يف ضــوء
القواع ــد احمل ــددة لعملي ــة التحلي ــل (س ــيأيت توض ــيح لقواع ــد التحلي ــل وخطوات ــو) .مث مت
حساب معامل الثبات أو االتفاق بني نتائج التحليلني باستخدام معامل سكوت:
}{R=(100-Po)-Pe/100-Pe
 :Rمعامل الثبات.

 :Poالفروق اؼبطلقة للنسب اؼبئوية بني احملللني.
 :Peمربعات متوسطات النسب اؼبئوية بني احملللني.
وقد بينت النتائج أن نسبة االتفاق بني احملللني كانت  %33و %61يف كل
كتاب ،وىي معامالت ثبات جيدة ومقبولة لغرض البحث.
 ثبات التحليل عرب الزمن (االتساق من خالل الزمن) :ويُقصد بو وصول احمللل إىلالنتائج نفسها عند تطبيق إجراءات التحليل والتصنيف نفسها ،ولكن بفًتات زمنية
ـبتلفة .وعليو فقد مت إعادة التحليل والتصنيف باتباع قواعد التحليل السابقة ،بعد حوايل
شهر لنفس اؼبواضيع ،وقد تبني من نتائج التحليل والتصنيف ،أن ىناك تشاهباً كبرياً يف
عملية التحليل فبا زاد الثقة يف عملية التحليل والتصنيف.

إجراءات التحليل والتصنيف:

 يتبع البحث اغبايل اؼبنهج التحليلي ،حيث يعتمد على أسلوب ربليل احملتوى( ،)Content Analysisوىو منهجية علمية إحصائية هتدف إىل ربويل اؼبواد
اؼبكتوبة إىل بيانات كمية قابلة للقياس.
 مت قراءة كل درس يف كتب العلوم ،وكتابة اسم الوحدة والدروس اليت تضمنتها ،ومت ربليلكل وحدة يف صفحة خاصة.
 كل سؤال رئيس ورد يف الدرس يتم ربليلو وتصنيفو ويُعطى رقماً متسلسالً ،ويلتزم بذلكاحملللون لضمان دقة اؼبقارنة فيما بعد.
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 إذا كانت ىناك أسئلة فرعية منبثقة من أسئلة رئيسة وكانت متشاهبة فإهنا تُصنف وكأهناسؤال واحد .مثل :علل ؼبا يلي :مث تعددت األسئلة الفرعية.
 إذا كانت ىناك أسئلة فرعية منبثقة من أسئلة رئيسة وكانت غري متشاهبة فإن كل سؤالفرعي يُصنف على أنو سؤال رئيس.
 مراجعة اؼبوضوع العلمي (الرئيسي أو الفرعي) اؼبتعلق بالسؤال يف كتاب العلوم ،وذلكلتحديد اجملال واؼبستوى اؼبعريف الذي يقيسو السؤال.
 يُصنف ؾبال السؤال طبقاً لنوعو وؿبتواه .فالسؤال يكون ؾبالو وجدانياً إذا كان يهدفإىل التعرف على اىتمامات الطالب وميولو واذباىو كبو شيء معني أو قضية ما .ويكون
السؤال مهارياً إذا كان يتطلب أداء حركات أو مهارات معينة كالرسم أو القياس أو
تصميم وتركيب التجارب واألجهزة .ويكون السؤال معرفياً إذا كان يسأل عن حقائق أو
معلومات علمية وىذا اجملال يتم تصنيفو إىل ستة مستويات ىي :مستوى التذكر
ويتضمن قدرة الطالب على التذكر واستدعاء واسًتجاع اؼبعلومات (كاغبقائق،
واؼبفاىيم ،والتعميمات ،ونص النظريات ،ومعرفة الرموز ،والتواريخ ،وغريىا) .أما مستوى
الفهم فهو السؤال الذي تشري إجابتو إىل فهم الطالب واستيعابو للموضوع ،ويتضح
ذلك من خالل شرحو للموضوع بلغتو اػباصة ،أو استنتاجو اػباص ،أو تلخيصو
للموضوع وترصبتو للرموز وإعطاء األمثلة وغريىا .أما مستوى التطبيق فهو السؤال الذي
تتطلب إجابتو تطبيق ما فهمو الطالب من معلومات وحقائق وقوانني يف مواقف أخرى.
ومستوى التحليل تتطلب إجابتو ذبزئة وربليل الفكرة واؼبوضوع إىل عناصره وربديد
العالقات بينها .ومستوى الًتكيب يتطلب التجميع والتأليف إلنتاج جديد .ومستوى
التقوًن يتطلب إصدار حكم ،أو تقدير وإعطاء رأي يف موضوع معني (وىي مستويات
بلوم اؼبعروفة).
 مت إعطاء لكل نشاط علمي رقماً متسلسالً. يتضمن النشاط العلمي كل إجراء عملي يقوم بو الطالب بإشراف اؼبعلم لتعلم العلوم،وديكن أن زبتلف مسمياتو مثل :ذبربة عملية ،أو تدريب عملي ،أو قضية للبحث ،أو
نشاط بييت ،أو استكشاف.
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 مت تصنيف األنشطة والتجارب العلمية إىل ؾبالني -كما ورد سابقاً -مها :أنشطةاستقصائية وأنشطة توضيحية (ربققية) .ومت تقسيم االستقصائية إىل قسمني :النشاط
االستقصائي اؼبوجو والنشاط االستقصائي اؼبوجو /اغبر.
 تفريغ نتائج ربليل األسئلة واألنشطة وتصنيفها يف جداول خاصة وذلك باستخدامالتكرار .مث ربويل التكرارات إىل نسب مئوية.
 بعد االتفاق على قواعد التحليل السابقة ،قام الباحث ومتخصص آخر يف اؼبناىجوطرق تدريس العلوم بتحليل كتب العلوم اؼبدرسية (عينة الدراسة).
 قام الباحث دبراجعة ومقارنة نتائج التحليلني ،فإذا كان ىناك اختالف يف النتائج سبتإعادة فحص السؤال أو النشاط وربليلو من جديد للتوصل إىل اتفاق يف التحليل
والتصنيف.
 مت تطبيق بطاقة التحليل يف صورهتا النهائية على كتب العلوم (عينة الدراسة) وإجراءالتحليل يف شهر يناير .0211
إجراءات التقويم:
 قام الباحث دبراجعة وثيقة منهاج العلوم للمرحلة األساسية يف اؼبملكة العربية السعودية،وكذلك دليل اؼبعلم للصف الرابع والثامن .واستخلص منها األىداف واؼبعايري اليت ينبغي
أن حيققها كتاب العلوم يف ؾبال األسئلة واألنشطة.
 بعد ذلك قام الباحث بربط نتيجة ىذه اؼبعايري واألىداف بنتيجة التحليل والتصنيفالسابقة ،ومن مث اغبكم على مدى ربقيق كل من أسئلة وأنشطة كتب العلوم ؽبذه
اؼبعايري واألىداف.
عحرض النتبئج وتفسريهب:
ما يتعلق باؼبعايري واألىداف اليت ينبغي أن ربققها كتب العلوم يف السعودية :فقد مت
استخالص ىذه اؼبعايري واألىداف– بعد مراجعة وثيقة منهاج العلوم للمرحلة األساسية
ودليل اؼبعلم للصف الرابع والثامن -وبعداً عن التكرار فقد وردت ىذه األىداف سابقاً يف
مقدمة الدراسة .وفيما يلي توضيح ؽبا:
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 مت تصميم مناىج العلوم اؼبطورة للمرحلة األساسية يف اؼبملكة العربية السعودية اعتماداًعلى اؼبعايري األمريكية ؼبناىج العلوم حيث مت االتفاق مع شركة العبيكان السعودية
(شركة متخصصة يف التأليف والنشر) لًتصبة مناىج العلوم األمريكية وتعديلها لتناسب
البيئة احمللية .وذلك يعين تشابو واتفاق معايري وأىداف مناىج العلوم السعودية مع
اؼبناىج األمريكية (وزارة الًتبية والتعليم.)0210 ،
 قامت شركة ماجروىيل ( )McGraw-Hillبتصميم وطباعة مناىج العلوم األمريكية،وسبت ترصبتها للمناىج السعودية ،وأىم ىذه األىداف واؼبعايري اليت ينبغي أن ربققها
مناىج العلوم يف السعودية وأمريكا ىي :يتم تصميم مناىج العلوم والرياضيات وفقاً
لنظرية تربوية متقدمة (البنائية) .وتركز مناىج شركة ماجروىيل على دقة اؼبفاىيم
وحداثتها ،وتعاجل وتصحح اؼبفاىيم اػباطئة عند الطالب .و تربط ما يتعلمو الطالب
باغبياة اليومية ،وهتتم بتنمية مهارات الطالب يف أساليب حل اؼبشكالت .وتوظف
خرائط اؼبفاىيم واؼبنظمات البصرية إلعطاء صورة شاملة ومتكاملة عن احملتوى .وربفز
الطالب الستخدام أساليب البحث واالستقصاء .وتفعل أساليب التعلم التعاوين .وتنمية
مهارات التعلم الذايت للمتعلمني .و تركز على تنمية وتطوير اؼبهارات العملية واػبربات
اؼبباشرة واحملسوسة .واالىتمام بتنمية مهارات التفكري اؼبختلفة والًتكيز على اؼبهارات
العليا .وتنمية مهارات االتصال والتعبري العلمي .وتوظيف التقنية ودؾبها يف احملتوى
التعليمي بطريقة مناسبة .ومراعاة الفروق الفردية بني اؼبتعلمني .واالىتمام بأمناط التعلم
اؼبختلفة .وتقدًن برؾبيات تعليمية داعمة لعملية التعلم ذات جودة عالية .أما التقوًن
فيجمع بني أساليب متنوعة ومثرية للتفكري .ويستهدف التقوًن مهارات التفكري اؼبختلفة
ويركز على مهارات التفكري العليا والتفكري الناقد .ويرتبط التقوًن بأىداف الدرس
والوحدة .ويوظف التقوًن التقنية بشكل جيد يف مناذجو وأساليبو .ويراعي التقوًن أمناط
التعلم اؼبختلفة.
(العبيكان)McGraw-Hill, 2012( ،)0210 ،
بعد إجراء عملية تحليل المحتوى وتصنيف األسئلة واألنشطة ثم تقويمها ،كما
ذُكر سابقاً ،تم الحصول على النتائج اآلتية:
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ً
أوال :النتبئج املتعلقت بتقىين اسأسئلت:
بعد ربليل أسئلة كتب العلوم بناءً على ؾباالت األىداف الًتبوية الثالثة مت اغبصول
على نتائج ىذا التحليل .ويبني اعبدول ( )1عدد األسئلة ونسبتها يف كل ؾبال يف كتب
العلوم للصف الرابع والثامن:
جدول ()2
عدد األسئلة ونسبتها في كل مجال في كتب العلوم للصف الرابع والثامن
عدد
الكتاب

الدروس
في

عدد األسئلة
الكلي

(قبلي،

المجال

المجال

المجال

الوجداني

المهاري

المعرفي

تكويني،

العدد

%

العدد

الرابع

00

2.9

1

2.0

9

63.2 296 1.4

الثامن

03

323

0

2.4

12

63.1 340 1.9

الفصلين

نهائي)

%

العدد

%

يظهر من اعبدول ( )1أن :صبيع األسئلة الواردة يف كتاب الصف الرابع والثامن –
تقريباً -تصنف يف اجملال اؼبعريف .ونسبة األسئلة يف اجملال الوجداين واؼبهاري تكاد تكون غري
موجودة .وىذا يتفق مع دراسات (زيتون ،)0222 ،و(أبو دقة ،)0222 ،و(وزيتون،
 )1662حيث أظهرت ىذه الدراسات غلبة األسئلة يف اجملال اؼبعريف مقارنة باجملاالت
األخرى ،كما أن األسئلة يف اجملال الوجداين تكاد تكون غري متوفرة .وىنا ذبدر اإلشارة إىل
أن أسئلة ىذين اجملالني قد تكون واردة بشكل غري مباشر على شكل أنشطة أو تدريبات
عملية ،أو يف أجزاء أخرى من اؼبنهاج (ككتاب اؼبعلم ،أو كتاب األنشطة).
ىذا ،وعلى الرغم من أن االىتمام ينصب بوجو عام ،يف تدريس العلوم على اجملال
اؼبعريف أكثر من اجملالني اآلخرين (اؼبهاري والوجداين) ،وردبا ساىم الفكر التقوديي الذي ما
زال يسيطر على مصممي اؼبناىج ،حيث االعتقاد السائد بأمهية اجملال اؼبعريف مقارنة
باجملاالت األخرى لسهولة تقييم اجملال اؼبعريف وصعوبتو وتطلبو لفًتة زمنية أطول يف اجملالني
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اآلخرين ،إال أنو ينبغي أن تؤخذ اجملاالت الثالثة بعني االعتبار يف عملية تقوًن الطلبة وذلك
ربقيقاً ألىداف الًتبية العملية وبناء شخصية الطالب بشكل متكامل ومتوازن.
كما يُظهر اعبدول ( )0اؼبستويات اؼبتعددة للمجال اؼبعريف ونسبتها اليت تضمنتها
أسئلة كتب العلوم للصف الرابع والثامن كما وردت يف تصنيف بلوم (.)Bloom
جدول ()3
المستويات المعرفية ونسبتها التي تضمنتها أسئلة كتب العلوم للصف الرابع والثامن
الكتاب

عدد
األسئلة

التذكر

التطبيق

الفهم

التحليل

التركيب

نوع األسئلة

التقويم

أسئلة

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

مقالي

موضوعي

الرابع

296

121

01.2

163

20.0

4.

..6

114

02.1

16

2.1

1

2.0

02.
%22.3

130
% 43.3

42
% 9.2

الثامن

340

021

03.6

412

4..3

102

12.2

104

12.3

02

0.6

12

1.0

260
%26.1

022
% 42..

32
%12.0

يتضح من الجدول ( )3ما يلي:

 ارتفاع وغلبة أسئلة الفهم (االستيعاب) على صبيع اؼبستويات اؼبعرفية يف الكتابني( )%20.0من ؾبموع أسئلة كتاب الصف الرابع ،و( )%4..3من ؾبموع أسئلة
كتاب الثامن ،وقد يشري ذلك إىل أن الكتاب يسعى لتحقيق تعلم العلوم من أجل
الفهم .وتع ّد ىذه النسبة أعلى بقليل من النسبة اليت يقًتحها بعض اؼبختصني بالًتبية
العلمية وعبنة التحكيم السابقة وىي ( )%42من ؾبموع أسئلة الكتاب .ىذا وقد
تنوعت أسئلة الفهم ما بني التفسري والشرح والتوضيح لبعض اؼبفاىيم العلمية الواردة يف
الكتاب .وىذا خيتلف مع بعض الدراسات السابقة (اغبكيمي وطالب ،)0224 ،و(أبو
دقة ،)0222 ،و(الطنطاوي ،)1664 ،و(زيتون )1662 ،واليت أظهرت تفوق أسئلة
التذكر بنسب عالية.
 كما يظهر أن أسئلة التذكر اؼبعريف قد شكلت ما نسبتو ( )%01.2من أسئلة كتابالصف الرابع ،و( )%03.6من أسئلة كتاب الصف الثامن .وتع ّد ىذه النسبة متفقة

أخرى
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نوعاً ما مع النسبة اليت اقًتحها بعض اؼبختصني بالًتبية العلمية وىي ( )%02من
ؾبموع أسئلة كتب العلوم.
 مشلت أسئلة التطبيق :استخدام وتطبيق مفاىيم ومبادئ وقوانني علمية يف مواقفجديدة وحل بعض اؼبشكالت العلمية واؼبسائل الرياضية ذات العالقة .وقد شكلت
أسئلة التطبيق ما نسبتو ( )%..6من أسئلة الصف الرابع ،و( )%12.2من أسئلة
الصف الثامن .وتع ّد ىذه النسبة أقل من نصف النسبة ( )%02اليت اقًتحها اؼبختصون
بالًتبية العلمية .وقد يشري ذلك إىل ضعف اعبانب التطبيقي يف كتب العلوم ،األمر
الذي قد يسبب ضعف ارتباط ما يتعلمو الطالب بالتطبيقات والظواىر واؼبشكالت
العلمية اليت يراىا يف حياتو.

 ارتفاع نسبة أسئلة التحليل واؼبتعلقة بالقدرة على تفكيك الفكرة واؼبشكلة إىل عناصرىاوفهم العالقات بني ىذه العناصر حيث بلغت النسبة ( )%02.1من أسئلة الصف
الرابع ،و( )%12.3من أسئلة الصف الثامن وكان ذلك على حساب أسئلة الًتكيب
( %2.1و  )%0.6والتقوًن ( %2.0و  )%1.0من ؾبموع أسئلة الصف الرابع
والثامن على التوايل .وديكن القول بوجود ضعف ملموس يف أسئلة الًتكيب اػباصة ببناء
وتركيب عدة عناصر لتكوين منتج أو فكرة تتميز باألصالة واإلبداع ،ووجود ضعف
شديد يف أسئلة التقوًن اليت تقيس قدرة الطلبة على ازباذ القرارات وإصدار األحكام
بالنسبة لألفكار العلمية .وىذا يتفق جزئياً مع دراسة (; Vicente, 2010

 (Kariluzاليت أظهرت قلة أسئلة الًتكيب والتقوًن وكثرة أسئلة التحليل والتطبيق.
 األسئلة التقوديية اؼبقالية (القصرية أو الطويلة) أكثر من األسئلة اؼبوضوعية بنسبة قليلةولكنها شكلت نصف األسئلة تقريباً حيث كانت نسبتها ( %22.3و )%26.1من
ؾبموع أسئلة الصف الرابع والثامن على التوايل ،وقد وردت ىذه األسئلة اؼبقالية خالل
الدروس (تكويين) ويف هنايتها ويف أسئلة الفصل والوحدة (ختامي) لتقيس مدى ربقيق
الطلبة ألىداف اؼبادة العلمية لنقلهم إىل أىداف وخربات تعليمية/تعلمية جديدة .أما
األسئلة اؼبوضوعية فقد بلغت ( %43.3و  )%42..من ؾبموع األسئلة ،وقد تنوعت
ىذه األسئلة بني االختيار من متعدد واؼبوضوعية التكميلية ،ووردت ىذه األسئلة كتقوًن
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ختامي .وكذلك اغبال يف "أسئلة أخرى" واليت مشلت :األسئلة اؼبهارية ،وحل اؼبسائل
الرياضية ،وحل اؼبشكالت العلمية ،وأسئلة التطبيقات واؼبهارات العملية فقد بلغت
نسبتها ( %9.2و  )%12.0من أسئلة الرابع والثامن على التوايل .وىذا يشري إىل
توزيع مقبول ومتوازن إىل حد ما لنوع األسئلة يف كتب العلوم .وقد خالفت ىذه النتيجة
مع دراسة (جاسم )0222 ،اليت أظهرت تفوق األسئلة اؼبوضوعية .أما دراسات (أبو
دقة ،)0222 ،و (زيتون ،)1662 ،فقد تفوقت فيها األسئلة اؼبقالية بشكل كبري.
فبا سبق نستطيع القول إن أسئلة كتب العلوم يف اؼبرحلة األساسية ربقق أىداف
ومعايري منهاج العلوم بشكل مقبول ،فقد ركزت معظم األسئلة على الفهم وىذا ما يهدف
إليو اؼبنهاج ،وقد ظهر ضعف ملموس يف أسئلة الًتكيب والتقوًن ،وذلك خيالف أىداف
اؼبنهاج اليت تدعو إىل تشجيع اإلبداع ،واألصالة ،وربفيز الطلبة على ازباذ القرارات وإصدار
األحكام بالنسبة لألفكار العلمية ،كما كانت األسئلة يف اعبوانب الوجدانية واؼبهارية قليلة
بالنظر إىل أىداف اؼبنهاج اليت تطالب بتوازن األىداف وربقيق البناء اؼبتكامل للمتعلمني.
ً
ثبنةب :النتبئج املتعلقت بتصنةف اسأنشطت العلوةت:
بعد ربليل األنشطة العلمية والتجارب العملية والتدريبات الصفية والبيتية الواردة يف
كتب العلوم ،مت اغبصول على نتائج التحليل ،ويُظهر اعبدول ( )4أنواع األنشطة العلمية اليت
تضمنتها كتب العلوم للصف الرابع والثامن:

جدول ()4
عدد األنشطة االستقصائية ونسبتها التي تضمنتها كتب العلوم للصف الرابع والثامن
األنشطة
الكتاب

عدد

عدد

الدروس

األنشطة

األنشطة االستقصائية

التوضيحية

االستقصائية

العدد

%

العدد

%

االستقصائية الموجهة

الرابع

00

29

2

2

29

122

22
%6..3

1
%0.0

الثامن

03

4.

2

2

4.

122

42
%62.9

0
%2.2

الموجهة/الحرة
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يظهر من اعبدول ( ) 4أن عدد األنشطة والتجارب العلمية يف كتاب الرابع كانت
( )29نشاطاً علمياً بواقع نشاطني يف الدرس الواحد .أما كتاب الثامن فقد كان عدد
األنشطة العلمية ( )4.نشاطاً ،حيث تضمن كل درس نشاطاً واحداً على األقل بينما
تضمنت بعض الدروس نشاطني .وتضمنت معظم األنشطة رسومات وأشكاالً توضيحية
لألدوات واؼبواد اؼبطلوبة.
أما تصنيف األنشطة العلمية فنالحظ أن صبيع األنشطة الواردة يف الكتابني ىي

أنشطة استقصائية وليست توضيحية ،حيث مل تكن نتيجة النشاط العلمي معروفة أو معطاة
لدى الطلبة  .وقد كانت األنشطة االستقصائية اؼبوجهة ىي الغالبة يف الكتابني حيث كانت
نسبتها ( )%6..3من أنشطة الصف الرابع ،و( )%62.9من أنشطة الصف الثامن،
حيث كانت اؼبشكلة العلمية معطاة ،وكذلك األدوات واؼبواد الالزمة ،ومل تكن النتيجة
معطاة ،وتع ّد ىذه األنشطة االستقصائية اؼبوجهة مناسبة لطلبة اؼبرحلة األساسية .أما
األنشطة االستقصائية اؼبوجهة /اغبرة فقد كانت قليلة ،وىذه األنشطة هتدف إىل تعليم الطلبة
سلوك العلماء يف البحث والتفكري والتجريب للوصول إىل تفسري الظاىرة وحل اؼبشكلة
العلمية ،حيث يقوم الطالب بنفسو بصياغة اؼبشكلة العلمية (بتوجيو بسيط من اؼبعلم) مث
يقًتح بنفسو األدوات واألجهزة الالزمة وطريقة تنفيذ النشاط ومن مث اإلجابة على مشكلتو
العلمية .وردبا تكون كثرة األنشطة اغبرة غري مناسبة للمرحلة األساسية ؼبا تتطلبو من وقت
وجهد وقدرات عليا يف التفكري .وزبتلف ىذه النتيجة مع نتائج دراسات (اغبكيمي وطالب،
 ،)0224و(أبو دقة ،)0222 ،و(زيتون )1662 ،حيث أظهرت ىذه الدراسات قلة
األنشطة العلمية وسبيزىا بالسطحية وعدم ربفيز الطلبة ودفعهم كبو البحث واالستقصاء.
وتتفق ىذه النتائج إىل حد ما مع دراسة ( )Binns, 2009اليت أظهرت تركيز كتب
ماجروىيل ( )McGraw-Hillو ىاركورت ( ،)Harcourtعلى اؼبنهجية العلمية اليت تركز
على دور الطالب يف تعلم العلوم.
فبا سبق نستطيع القول أن األنشطة العلمية االستقصائية كانت متوافرة بشكل جيد
يف كتب العلوم اؼبدرسية ومناسبة للمرحلة األساسية ،وحيث أن العلم (العلوم) مادة وطريقة
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واذباه ،فهذه األنشطة – إذا مت تنفيذىا بشكل صحيح -فإهنا تسهم يف إكساب الطلبة
طرق العلم وعملياتو ومهاراتو ،كما تنمي االذباىات واؼبيول العلمية لديهم.
التىصةبث واملقرتلبث:
في ضوء نتائج هذا التحليل والتقويم واالستنتاجات البحثية السابقة ،فإن
الدراسة توصي بما يأتي:

 تضمني كتب العلوم أسئلة تقوديية تستهدف اجملال الوجداين واؼبهاري بشكل حيققأىداف تدريس العلوم والًتبية العلمية.
 إعادة النظر يف توزيع األسئلة وتنوعها يف اجملال اؼبعريف ،مع زيادة نسبة األسئلة يفمستوى التطبيق والًتكيب والتقوًن لتقيس مستويات عليا من التفكري.
 العمل على توفري أدوات تقوًن مناسبة للمجاالت اؼبهارية والوجدانية مثل حقائب اإلقباز( )Portfoliosوأدوات تقوًن األداء واالذباىات واؼبيول العلمية وغريىا.
 إجراء اؼبزيد من الدراسات التحليلية التقوديية لكتب العلوم يف اؼبراحل اؼبختلفة ،ؼبعرفةمدى مسامهتها يف تنمية مهارات البحث والتفكري العلمي وطرق العلم ومهاراتو وبالتايل
ربقيق أىداف تدريس العلوم.
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