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الفصل األول
مدخل البحث
مقدمة:
ردما فري مختلرف الميرادي فعلرت ذلر مر خرلل بوابرة
يعتبرر اّلتعلريم بوابرة تقردم األمرم فكرل الردول التري حققرت تق ا

التعليم ,لذا فإ الدول المتقدمة تضعه في أولوية برامجها وسياساتها التعليمية )بهاء الدي  ,9117,ص)94.

رثثير بجملرة مر الّتحرديات ,والّتغيررات
وتعرد المنراهج الد ارسرية مر أكثرر عناصرر العمليرة الّتعليميرة ترثثرارا ,وت اا
يعتمرد عليهرا فري تنميرة القرو البشررية اللةمرة لتحقير اّلتنميرة
المحيطرة بالعرالم ,حيرث غردت هرذ المنراهج ركي ا
رة رئيسر اة ت

شاملة في سبيل مواجهة هذ اّلتحديات ,واّلتغيرات.
ال ّ

ويؤكرد بلطيرة ومت ّرولي ( ,6222ص )55.علرى أ هرذ المنراهج هري وسريلةة مر الوسرائل المعرد  ,والمسرما
المتعلم,
يتوفر فيها م عناصر القو  ,ومراعا مطالب ّ
لتحقي هدف العملية اّلتعليمية في مراحل اّلتعليم العام ,وبقدر ما ّ
تحق
بقدر ما يكو ّ

أهدافها في المستهدفي منها.

ويعتبررر الكترراب المدرس رري فرري ظررل المفه رروم الحررديث للم ررنهج أدا ووسرريلة لتحقي ر األه ررداف المرسررومة ف رري

العملير ررة التربوير ررة والتعليمير ررة .فالكتر رراب المدرسر رري  -فر رري وقتنر ررا الحاضر ررر  -المصر رردر المر ررنظم الر ررذي يحر رروي المعر ررارف

والمعلومرات الم رراد توصرريلها للمتعلمرري  .باإلضررافة إلررى ذل ر  ,يعتبرر الكترراب المدرسرري وسرريلة م ر وسررائل ا تص رال

المباشر بي المعلم والمتعلم ,كما يسهم في تهيئة بيئة تعليمية خصبة وايجابية قائمة على الحيويرة والتفاعرل إذا مرا

استخدم ا ستخدام الجيد الذي يتناسب مع األهداف التربوية ,المحتو  ,الوسائل التعليمية ,أساليب التقويم (الجبر,

 ,6225ص)4.

م هنا تثتي أهمية الكتاب المدرسري والتري تجعلنرا نعتنري بإعرداد واخ ارجره وفر معرايير ومواصرفات علميرة

وتربويرة يرتم مر خللهرا تحسري العمليررة التعليميرة والتربويرة وتطويرهرا .تلر العنايررة تكشرف لنرا مرا يتضرمنه الكترراب

وفقرا لمتطلبرات
المدرسي م نقاط قو وضعف ,وبالترالي تحثنرا علرى مراجعتهرا والتردقي فيهرا مر وقرت خرر وذلر
ا
المجتمع الذي نعيش فيه وبما يتناسب مع قدرات التلميذ وميولهم واستعدادهم للتعلم ويعكس واقع بيئتهم(الغامدي,

 ,9433ص)52.

ولعررل م ر أسرراليب العناي ررة بالكترراب المدرسرري أسررلوب تحلي ررل محن روا التعليمرري ,والررذي يقص ررد برره "د ارسررة المقص ررود

لمعرفرة مرواط القرو والضرعف فيره ,وفر المعرايير والمواصرفات التري وضرعت للكتراب بوابرة التعلريم ,لرذا فرإ الردول

المتقدمة تضعه في أولوية برامجها وسياساتها التعليمية )بهاء الدي  ,9117,ص)94.

وتثثير بجملة م اّلتحديات ,واّلتغيرات المحيطة بالعالم,
اا
وتعد المناهج الدراسية م أكثر عناصر العملية اّلتعليمية تثثرارا,

يعتمرد عليهرا فري تنميرة القرو البشررية اللةمرة لتحقير الّتنميرة ال ّشراملة فري سربيل
حيث غردت هرذ المنراهج ركي ا
رة رئيسر اة ت
مواجهة هذ الّتحديات ,والّتغيرات.

ويؤكرد بلطيرة ومت ّرولي ( ,6222ص )55.علرى أ هرذ المنراهج هري وسريلةة مر الوسرائل المعرد  ,والمسرما
المتعلم,
يتوفر فيها م عناصر القو  ,ومراعا مطالب ّ
لتحقي هدف العملية الّتعليمية في مراحل الّتعليم العام ,وبقدر ما ّ
تحق
بقدر ما يكو ّ

أهدافها في المستهدفي منها.

ويعتبررر الكترراب المدرس رري فرري ظررل المفه رروم الحررديث للم ررنهج أدا ووسرريلة لتحقي ر األه ررداف المرسررومة ف رري

العملير ررة التربوير ررة والتعليمير ررة .فالكتر رراب المدرسر رري  -فر رري وقتنر ررا الحاضر ررر  -المصر رردر المر ررنظم الر ررذي يحر رروي المعر ررارف

والمعلومرات الم رراد توصرريلها للمتعلمرري  .باإلضررافة إلررى ذل ر  ,يعتبرر الكترراب المدرسرري وسرريلة م ر وسررائل ا تصررال

المباشر بي المعلم والمتعلم ,كما يسهم في تهيئة بيئة تعليمية خصبة وايجابية قائمة على الحيويرة والتفاعرل إذا مرا

استخدم ا ستخدام الجيد الذي يتناسب مع األهداف التربوية ,المحتو  ,الوسائل التعليمية ,أساليب التقويم (الجبر,

 ,6225ص)4.

م هنا تثتي أهمية الكتاب المدرسري والتري تجعلنرا نعتنري بإعرداد واخ ارجره وفر معرايير ومواصرفات علميرة

وتربويرة يرتم مر خللهرا تحسري العمليررة التعليميرة والتربويرة وتطويرهرا .تلر العنايررة تكشرف لنرا مرا يتضرمنه الكترراب

المدرسي م نقاط قو وضعف ,وبالترالي تحثنرا علرى مراجعتهرا والتردقي فيهرا مر وقرت خرر وذلر وفقارا لمتطلبرات
المجتمع الذي نعيش فيه وبما يتناسب مع قدرات ال تلميذ وميولهم واستعدادهم للتعلم ويعكس واقع بيئتهم(الغامدي,

 ,9433ص)52.

ولعررل مر ر أس رراليب العناي ررة بالكت رراب المدرس رري أس ررلوب تحلي ررل محنر روا التعليم رري ,وال ررذي يقص ررد ب رره "د ارس ررة

المقصرود لمعرفرة مرواط القرو والضرعف فيره ,وفر المعرايير والمواصرفات التري وضرعت للكتراب المدرسري الجيرد بمررا

يرتلءم مررع حاجررات المجتمرع وحاجررات الطررلب الررذي يخصرهم الكترراب فرري إطررار السياسرة العليررا للتعلرريم (الوكيررل,

 ,6225ص)965.

ويمكر أسرلوب تحليررل المحترو التعليمري للكترراب المدرسري الباحثرة م ر إعطراء وصرف دقي ر لمرا يتضررمنه

الكتاب المدرسي م الحقائ والمفاهيم العلمية ,كشف مواط القو والضعف مع تقديم المبادئ األساسية للتصحيح

والتعرديل ,تسرهيل مهمرة اختيررار المحترو التعليمري المناسرب ,لررذا فرإ عمليرة تحليرل الكتررب المدرسرية تعتبرر عمليررة

تشخيصية هدفها تطوير المناهج م عد نواحي كاختيار األهداف التربوية ,والوسرائل التعليميرة ,أسراليب التقرويم,

وطري وأساليب التدريس التي تتناسب مع حاجات المتعلمي النفسية,

قدراتهم العقلية و المهارية ,وحاجاتهم ا جتماعية .وبالتالي المساعد في بناء شخصية متكاملة م جميع

النواحي التي تضم لهم القدر على مساير مجتمعاتهم والتكيف معها (النواصر ,6226 ,ص)65.

والعلروم مر أكثرر المنراهج حاجر اة إلرى المراجعرة ,واّلتحليرل ,واّلتقرويم ,واّلتطروير فري ضروء ا ّتجاهرات العالميرة

المتعلم المثّقرف ,وامرداد بك ّرل مرا يحترا إليره مر معلومرات ,ومهرارات
المعاصر؛ لما لذل ّكله م دور إيجابي في إعداد ّ
حياتية ,وتدريبه على كيفية تطبيقها ,والّتعامل معها (مهدي ,6221 ,ص)6.
ونظ اارر لرذل فقرد ركرة البحرث الحرالي علرى تحليرل المحترو التعليمري للكتراب العلروم لكرل مر الصرف األول
ا بتدائي والصف الثالث ا بتدائي إلعطراء وصرف دقير لمرا يتضرمنه الكتراب فري كرل مر المررحلتي مر الحقرائ

والمفراهيم العلميررة ,وكشررف م رواط القرو والضررعف مررع تقررد يم المبررادئ األساسرية للتصررحيح والتعررديل ,تسررهيل مهمررة
اختيار المحتو التعليمي المناسب.

مشكلة البحث:
تعرد عمليرة تطروير وتحسري منراهج العلروم عمليرة مسررتمر وتسراهم بردور مهرم فري بنراء الشخصرية المتكاملررة

للمتعلم .وم هذا المنطل جاءت فكر دراسة تحليل محتو كتراب العلروم للصرف ي ا ول والثالرث ا بتردائي حيرث
أنهرا تعتبرر مر الم ارحرل المهمرة فري التعلريم والتري يعررول عليهرا الكثيرر لضرما نجراع ومواصرلة المرتعلم فري الم ارحررل

التالية ,ولتحليل كترابي العلروم لكلترا المررحلتي األول والثالرث ا بتردائي ترم اختيرار معرايير عالميرة دقيقرة ومنضربطة

خاصة بتعليم العلوم وذل لضما الدقة والموضوعية في عملية تحليل هذي الكتابي  ,وم ثرم إلقراء الضروء علرى
نقاط القو وتثكيدها والخرو بتوصيات يمك ا ستفاد منها في تصحيح وتعديل نقاط الضعف في كل الكتابي .

 أسئلة الدراسة:

تسعى الدراسة لإلجابة ع السؤال الرئيسي التالي:

مامد توافر المعايير في محتو كتب العلوم للصف األول والثالث ا بتدائي في المملكة العربية السعودية؟
والذ تتفرع منه األسئلة التالية:

 - 9م ررا مر ررد تر روافر معير ررار العل ررم كطريقر ررة استقصر راء فر رري كت ررابي العلر رروم للص ررف األول والصر ررف الثال ررث ا بتر رردائي فر رري
السعودية؟

 - 6ما مد توافر معيار العلوم الفيةيائية في كتابي العلوم للصف األول والصف الثالث ا بتدائي في السعودية؟
 - 3ما مد توافر معيار علم الحيا في كتابي العلوم للصف األول والصف الثالث ا بتدائي في السعودية؟

 - 4ما مد توافر معيار العلم والتكنولوجيا في كتابي العلوم للصف األول والصف الثالث ا بتدائي في السعودية؟

 - 5ما مد توافر معيار العلم والتكنولوجيا في كتابي العلوم للصف األول والصف الثالث ا بتدائي في السعودية؟

 - 6ما مد توافر معيار تاريخ العلم وطبيعته في كتابي العلوم للصف األول والصف الثالث ا بتدائي في السعودية؟
 - 7م ررا مر ررد تر روافر معير ررار علر رروم األرض والقض رراء فر رري كتر ررابي العل رروم للصر ررف األول والصر ررف الثال ررث ا بتر رردائي فر رري
السعودية؟

 أهداف الدراسة:
 تهردف هرذ الد ارسرة إلررى تحليرل محترو كترراب العلروم للصرف األول ا بتردائي والثالررث ا بتردائي فري المملكررة

راء علرى معررايير عالميررة محردد صررادر م ر مجلرس البحرروث الرروطني فري الو يررات المتحررد
العربيرة السررعودية بنر ا
األمريكيررة ( ,)9116والمسررمى بالمعررايير الوطنيررة لتعلرريم العلرروم ,والررذي تررم ا سررتفاد منهررا فرري تصررميم من رراهج
العلوم في المملكة العربية السعودية.

مصطلحات الدراسة:
-9

المحتو التعليمي :ويقصد به الماد العلمية والخبررات واألنشرطة التعليميرة وأسراليب التقرويم التري يتضرمنها
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تحليل المحتو  :ويقصرد بره أسرلوب وصرفي كمري مرنظم ودقير وموضروعي لمحترو كترب العلروم لكرل مر

-3

المع ررايير :م جموع ررة مر ر التوجه ررات الت رري ينبغ رري توفره ررا ف رري كت رراب العل رروم للص ررف األول والص ررف الثالر ررث

كتاب العلوم في كل م الصف األول والثالث ا بتدائي للعام 9436- 9435هر.

الصف األول والثالث ا بتدائي في المملكة العربية السعودية في ضوء معايير محدد .

ا بتدائي.

حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة على تحليل محتو التعليمري المباشرر وغيرر المباشرر الموجرود فري كتراب العلروم لكرل مر

الصف األول والثالث ا بتدائي في المملكة العربية السعودية  -للعام 9436- 9435هر.

الفصل الثاني
اإلطار النظري
الدراسات السابقة
المحور األول :المعايير التربوية وانعكاسها على تعليم العلوم
مفهوم المعايير:

المتوقع اّلذي وضعته هيةئرة مسرؤولةة ,أو معتررف بهرا,
يعرف السعيد ( )6221المعايير بثّنها" :بيا بالمستو
ّ

بشث درجة ,أو هدف معي يراد الوصول إليه؛ لتحقير قردر مطلروب مر الجرود ) ,(Qualityأو التميرة )"(Excellence

( .ص)62.

كمرا يعرفهرا اّللقراني ,والجمرل ( )6223بثّنهرا "آراء محصرلة لكثيرر مر األبعراد السريكولوجية ,وا جتماعيرة,

والعلمية ,واّلتربوية ,ويمك م خلل تطبيقها ,تعرف الصور الحقيقية للموضوع المراد تقويمه ,أو الوصول إلى أحكام
على الشيء الذي نقومه"( .ص)6.

بينما يعرف الباة ( )6225معايير تعليم العلوم بثّنها "مجموعرة مر المحكرات اّلتري تحردد مرا ينبغري أ يعرفره,

قادر على القيام به خلل ماد العلوم"( .ص)996.
ويفهمه الطالب ,وما يكو اا

تمثل ما يجب
وم خلل الّتعريفات السابقة ,يمك ملحظة أ المعايير الّتعليمية في مجملها :صياغات عامة ّ

أ يصل إليه المعنيو  ,والعاملو في اّلنظام اّلتعليمي ,ويمك ّتحققهرا مر خرلل ,عبرر مؤشررات تصصرا ص فري شركل أداء
محدد قابل للملحظة ,والقياس.

أهمية المعايير:

إ مر أهرم دواعري األخرذ بالمعرايير فري العمليرة الّتعليميرة جراء ألهيتهرا فري تجويرد األداء فري منظومرة العمرل

اّلتربروي فري جميرع جوانبهرا ,وتكتسرب المعرايير أهميتهرا فري ضروء ا تري (:فضرل اهلل  6225,م ,ص )454- 955.؛

ومحمود  6226م ,ص)456 .
-9

تعلم.
ّتوفر المعايير
مقياسا لتقويم أبعاد الّتدريس كاّف اة ,وتحديد ما يجب أ يكو عليه الّتعليم ,والّ ّ
ا

 - 6تمثل المعايير قاعد ا للمحاسبية وهرو مردخ ةل مهرم لإلصرلع المدرسري ,وعليره؛ فرإ المردارس سرتنتقل إلرى الّتربيرة
المتمركرة حرول األداء ,مسرتخدمةا آليرات ,واجرراءات ,واختبرارات تقروم علرى أسراس األداء ,مرا يعرةة مر ثقرة
المجتمعات في اّلتعليم.

تحق المعايير مبدأ الجود الشاملة وتعكس تنامي المجتمع ,وخدمته ,وتلتقي مع احتياجاته ,وظروفه ,وقضايا
ّ -3
المتغيرر ,ومجابهرة المتغيررات ,والتطرورات العلميرة ,واّلتكنولوجيرة ,وهري فري الوقرت ذاتره تخردم القرواني السرائد ,
وتراعى عادات المجتمع ,وأخلقياته.

 - 4تصس ِهم المعايير في بناء تقويم تتوافر فيه درةجة عالية ةم الّثبات ,وتساعد على تتبع تطور أداء الطلب ,وم ثم
الحكم على مد تقدمهم صوب تحقي المعايير المنشود  ,كما تحدد جوانب األداء المختلفة ,اّلتي ينبغي الّتركية
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عليها أثناء عمليتي اّلتعليم ,واّلتقويم.

اتساقا في األحكام؛ حيث تشير الممارسات السابقة ,وبعض الممارسات الحالية إلى أ
ّتوفر المعايير
توحيدا ,و ا
ا

معلرم معري  ,قرد
اّلتقدير ممتاة في مدرسة ما ,قد يعني اّلتقدير جيد في مدرسة أخر  ,ودرجة (  92م  ( 92عند ّ
معلم آخر.
تعنى (  5م  ) 92عند ّ

للمعلمري  ,وا براء,
ات األداء  -مترى مرا ترم اشرتقاقها مر المعرايير بعنايرةّ ,
وبدقرة  -موجهرات جيرد ا ّ
 - 6تصعرد مؤشرر ص
المتعلم قد أتق المحتو  ,واذا لم
المعلمي في الّتخطيط للّتدريس؛ حيث توضح ما إذا كا
ّ
المتعلمي ؛ فهي تفيد ّ
و ّ
المتعلم؛ للبناء عليها ,وأوجه القصور؛ لتعديلها ,كما تفيد ا باء
المعلم على أوجه القو لد
يك كذل ؛ فهي ّ
ّ
تدل ّ

تعلمره ,وكيفيرة اسرتخدام هرذ
المتعلمري فري تعررف المطلروب مرنهم ّ
المعلمري  ,كمرا أّنهرا تفيرد ّ
عنرد قيرامهم بمحاسربة ّ
تعلمهم.
ّ
األدلة؛ لتحسي نتائج ّ

يحقر مبردأي مهمري مر مبرادئ
 - 7المعايير ّ
المتعلمي و ة
احد بصرف الّنظر عر خلفيراتهم ,وخصائصرهم ,مرا ّ
لكل ّ
للمتعلمري  ,مرا يردفعهم إلرى برذل أقصرى جه ارد؛ للوصرول إلرى
رديا ّ
يمثرل تح ا
الّ ّ
تعلم ,هما :الّتميرة ,والمسراوا ؛ فالمعيرار ّ

يحق المساوا فيما
تحقي المعيار ,وبالتالي تحقي اّلتمية ,كما أ كو المعايير ّ
لكل المتعلمي واحد ا؛ فهذا مما ّ
تحق اّلثقة باّلنفس.
بينهم ,ومما يعطيهم اا
شعور بهذ المساوا  ,وباّلتالي ّ
يتعلمو بصور فضرلى فري بيئرة تقروم علرى أسراس المعرايير؛ إذ يتحرر ك ّرل
 - 2م الناحية المثالية؛ فإ
المتعلمي ّ
ّ
فرد منهم في اّتجا متماثل.
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تقدم المعايير إطرا ار للرربط مرا بري المعرفرة ,واسرتخدامها ,وتصظ ِهرر دمجرا مرا بري المفراهيم مر ناحيرة ,والقردر علرى

توظيفه هذ المعرفة ,وهذ المفاهيم في مواقف الحيا م ناحية أخر  ,وهذا الربط ,وتل القدر ظاهرتا بوضوع

حقيقيا علرى ا كتسراب العقلري,
ل
المتعلم في صور أداء يقدم دلي ا
ا
في الممارسات العقلية ,واألدائية ,ويعبر عنهما ّ

والّتمك األدائي.

 - 92تضم المعايير استمرارية الخبر م صف إلى آخر ,وم مدرسة إلى أخر ؛ فتتضافر الجهرود كاّفرةا؛ لتحقير
كل المدارس.
تعلم م مرحلة إلى أخر  ,وفي ّ
المعايير على مد مسير الّ ّ

تعلمو م قبل ,والمحتو الجديد
متعلمي على ال ربط ما بي شيء ّ
للمعلمي ؛ لمساعد ال ّ
فرصا ّ
ّ - 99توفر المعايير ا
المتعلمي
تعلم إلى مواقف جديد  ,كما يشجع ّ
تعلمه ,وييسر مثل هذا الربط انتقال أثر اّل ّ
المطلوب منهم ّ

المتعلمرو ؛
علرى اّلتفكيرر الناقرد ,ولهرذا؛ فرإ
المعلرم فري حاجرة إلرى معرفرة المهرارات ,والمعرارف ّالتري يجرب أ يكتسربها ّ
ّ
تحققه المعايير عند ك ّرل مرحلرة
تعلمه ,وهذا ما ّ
تعلمه ,والمطلوب ّ
تعلم الجديد ,وحتى تبرة العلقة ما بي ما تم ّ
لتحقي اّل ّ
م مراحل العملية الّتعليمية.
تعلم في فرع معي م فروع المعرفة؛ فهي تسمح
ّ - 96توفر المعايير فرص الّتعاو  ,وا ّتسا  ,والّتماس ؛ لتحسي الّ ّ
دعمرا مر
ّ
لكل مشار فري العمليرة الّتعليميرة برث يتحرر فري نفرس ا تجرا ؛ ض ا
رمانا لنيرل مبرادرات تحسري الّتعلريم ا

المعلمري  ,وا براء ,والطرلب ,واإلدار
جميرع الجهرات المعنيرة؛ إذ تعتمرد المعرايير علرى تواصرل جهرود كرل مر
ّ
المدرسية ,ومخططي المناهج ,ومطوريها ,ورجال األعمال ,وقاد المجتمع.

ل ,ع طري ّتبني فضلى الممارسات الحالية ,ما يعني مساهمتها في
 - 93تسهم المعايير في تطوير المقررات مستقب ا
فهم ما وراء مع وقات ال ِبتنى الحالية للمدارس ,وكذل الّتوجيه نحو أفا مشتركة للّتمية.
الوسائل اّلتي يمك م خللها الوصول بمستو األداء الحالي إلى مستو األداء المرغوب فيه.
 - 94تت ِجد المعايير
ت

 المبادئ األساسية لمعايير الّتربية العلمية:
رادئ أساس ر ررية قام ر ررت عليه ر ررا معر ر ررايير اّلتربي ر ررة العلمي ر ررة ,وت ر ررتلخص ه ر ررذ المب ر ررادئ فيم ر ررا يلر ر رري
توج ر ررد ع ر ررد مب ر ر ت
(:)NRC,1996, p.19
لكل الطلب:
 )9العلوم ّ
يصف هذا المبدأ خاصية اإلنصاف ,والمساوا ؛ فيجب أ يتاع تعليم العلوم في المدارس لجميع الطلب؛

رتعلم ,أو
عليررا مر ر اّلتنرروير العلمرري ,دو األخررذ بعرري ا عتبررار لعمررر الم ر ّ
إذ يسرراعدهم فرري الوصررول إلررى مسررتويات ا
جنسه ,أو خلفيته اّلثقافية ,أو عرقه ,أو طموحه ,أو اهتمامه ,أو دافعيته نحو دراسة العلوم.
تعلم العلوم عمليةة فعالةة تقوم على ا ستقصاء:
ّ )6
يتضم مصطلح "العملية الفعالة" المشاركة اإليجابية في جوانب الّنشاط المختلفة :عقليا ,وجسديا ,ونفسيا,

رل لهررم؛ فهرم أثنرراء تعلرريم العلروم يصررفو األشررياء,
ريئا يعم ص
ريئا يعملره الطررلب ,شر ا
واجتماعيرا إذ يعررد تعلريم العلرروم شر ا
واألحرداث ,والظرواهر ,ويطرحرو األسررئلة ,ويكتسربو المعرفرة ,ويكونرو الّتفسرريرات للظرواهر الطبيعيرة ,ويختبرررو

معلمهرم ,وفيمرا
هذ اّلتفسيرات بطرائ مختلفرة ,ويوصرلو أفكرارهم إلرى ا خرري ؛ فيكتسربو مر خرلل تفراعلهم مرع ّ
وقيما جديد ا.
بينهم معارف ,ومهارات ا

 )3تعكس العلوم المدرسية اّلتقاليد اّلثقافية ,والفكرية ّالتي تمية ممارسات العلوم المعاصر:

تصعرد العلرروم طرير المعرفررة المتميرة باسررتخدام المحكررات الّتجريبيرة ,والب رراهي المنطقيرة ,والمراجعررة النقديررة,
لذا؛ فم اللةم فهم الطلب ما تتشكل منه العلوم فهما متكاملا؛ إذ إّنها هادفةة إلى تنمية المعرفة العلمية,

واكتشاف العلم الطبيعي ,بما يجعل الطلب يثلفو طرائ ا ستقصاء العلمي ,واتباع قواعد تنمي لديهم فهم ماهية
العلم ,وكيفية تفاعل العلم مع الطبيعة.

تعلم العلوم جةء م اإلصلع الّتعليمي بشكل عام:
 )4تحسي ّ
رل
تسررهم األه ررداف القوميررة ,ومع ررايير اّلتنظرريم عل ررى مسررتو الو ي ررة؛ إذ إ األنظمررة القومي ررة ,والمحليررة يكم ر ص
بعضرها بعضرا ,ويمك ر رؤيرة تعلرريم العلروم؛ كنظرام فرعرري داخرل نظررام الّتعلريم الكبيرر ,ذا مكونررات مشرتركة ,ومتفرررد

المعلمي
المعلمي  ,والمدارس بكوادرها اإلدارية ,واإلشرافية ,والّلجا المدرسية ,وبرامج تدريب ّ
معا تشمل الطلب ,و ّ
ا
في ال ّكليات ,والجامعات ,والكتب ,والمتاحف العلمية.

مكونات المعايير:
يتضم تحديد الجوانب األساسية في بناء المعايير تحديد مكوناتها ,وهي الموضوعات الكبر اّلتي يشملها

وتتمثل هذ المكونات كما ورد ع وةار الّتربية ,والّتعليم المصرية ( ) 6223البنود التاالية:
تعليمّ ,
 المجا ت العلوم ,وهي :علوم الحيا  ,وعلوم األرض والفضاء ,والعلوم الفيةيائية ,والعلم والّتقنية ,والعلم م منظرورشخصي ,واجتماعي ,والبحث والّتجريب ,وتاريخ العلم ,والعلم واإليما .

رتعلم) ,ومررا يمك ر أ يقروم بثدائرره م ر المهرارات العقليررة ,والعلميررة,
 المعرايير وهرري :مررا ينبغري أ يعرفرره الطالررب (الم ّكل مجال م مجا ت العلوم.
والعملية ,وما يمك أ يكتسبه م قيم ,وسلوكيات في ّ
تحق مر بلرو المعيرار,
 المؤشرات :فيتم تحديد المؤشرات ,أو الد ئل الخاصة ّبكل معيار ,واّلتي يتم م خللها الّ ّ
وفق ررا
ويصررا كر ّرل مؤشررر فرري ص ررور أداء محرردد يسررمح بقياسرره ,وتترردر المؤشر ررات فرري عمقهررا ,ومسررتو صررعوبتها ا
للمرحلة الّتعليمية.

كل مكو م مكونات المعيرار ,وعنرد
المتعلم في ّ
 العلمات المرجعية :وهي عبارات تصف ما يجب أ يصل إليه ّكل مد معي م صفوف المراحل الّتعليم ية المختلفة.
ّ
تحق معيار معي  ,وقد
المتعلم ,وتقدير ,كما تحدد الحد األدنى لقبول ّ
 قواعد التقدير :ويقصد بها قواعد قياس أداء ّتختلف م معيار إلى آخر ,أو م مرحلة إلى أخر .

مجاالت المعايير:
المتحررد األمريكي ررة ,وهرري كمررا يورده ررا كررل مر ر
هنررا ّسررتة مج ررا ت أساسررية لمع ررايير اّلتربيررة فرري الو ي ررات ّ
تروبر ( 6224م ,ص ,) 26 .والباة (  6225م ,ص:)997.
 معايير تدريس العلوم.لمعلمي العلوم.
 -معايير الّتطوير المهني ّ

 معايير الّتقييم في الّتربية العلمية. معايير برنامج الّتربية العلمية. معايير نظام الّتربية العلمية. -معايير محتو العلوم.

ويمك تفصيل هذ المعايير ,كما يلي:

معلرم العلروم بالصرفوف المختلفرة ,ومرا ينبغري
أو اال :معايير تدريس العلوم :تصف هذ المعايير ما ينبغري أ يعرفره ّ
أ يقوم به أثناء تدريس العلوم؛ للوصول إلى تحقي معايير تعليم العلوم.
وم أهم ما ينبغي عليه القيام به في ضوء هذا المعنى:

 )9الّتخطيط لبرامج تدريس العلوم القائمة على ا ستقصاء.
تعلم الطالب.
 )6األفعال المستخدمة في إرشاد ,وتسهيل ّ
تعلم الطالب.
 )3ممارسات الّتقويم للّتدريس ,ولّ ّ
تعلم العلوم.
 )4تطوير بيئات تمك الطالب م ّ
 )5تكوي تجمعات م دراسي العلوم.
 )6تخطيط ,وتطوير برامج مدرسية للعلوم.

لمعلمري العلرروم
لمعلماي العلااوم :تؤكرد هررذ المعرايير علررى أ عمليرة الّنمرو المهنرري ّ
ثانياا :معااايير الّتطااوير المهنااي ّ
ا
معلمي العلوم.
عملية
ة
مستمر؛ إذ تقدم رؤي اة لنمو ,وتطوير المعرفة ,والمهارات المهنية ما بي ّ
ة
وتركة هذا المعايير على أربعة عناصر رئيسة ,هي:

تعلم محتو العلوم م خلل ا ستقصاء ,والمهارات.
ّ )9
المتعلمي .
تعلم ,والّتدريس ,و ّ
 )6تكامل المعرفة ع العلوم ,والمعرفة ع الّ ّ
تعلم مد الحيا .
 )3تنمية الفهم ,والقدر على اّل ّ
 )4تجميع ,وتكامل برامج اّلنمو المهني.

ثالثاااا :معااايير اّلتقياايم فااي اّلتربيااة العلميااة :تحرردد معررايير اّلتقيريم األسررس اّلترري تجررب مراعاتهرا فرري جمررع البيانررات
الّتقويمية ,وتحليلها ,وتفسيرها ,كما ّتوفر هذ المعايير محكات للحكم على نوعية الّتقييم.
وتغطي هذ المعايير خمسة عناصر ,هي:
تعلم الطالب..
 )9تجانس أنواع الّتقييم مع األغراض ,والق اررات حول ّ
تعلم العلوم.
 )6تقييم اّلتحصيل ,وفرص ّ

 )3المةاوجة ما بي اّلنوعية اّلتقنية للبيانات المجمعة ,واّلتتابعات لألفعال المبذولة في ضوء هذ البيانات.

وتجنب الّتحية.
 )4العدل في ممارسات الّتقييمّ ,
تعلم.
 )5عمل استد ت مقنعة م تقييم تحصيل الّ طالب وفرصه لّل ّ
ابعاااا :معاااايير برناااامر الّتربياااة العلمياااة :توض ررح ه ررذ المع ررايير كيفي ررة تنسرري المحت ررو  ,والّت رردريس ,والّتقي رريم ف رري
را
اّلتطبيقرات المدرسررية؛ إذ ّإنهرا تصررف الشررروط اللةمرة لجررود الب ررامج المدرسرية للعلرروم ,وتحرردد األسرس ّالترري يعتمررد
عليها للحكم على نوعية برامج العلوم في جميع المراحل الدراسية.
وتتمثل هذ المعايير فيما يلي:
 )9تجانس برامج العلوم ,مع المعايير األخر في الصفوف المختلفة.
المتنوعة ,في الموا د الدراسية المختلفة.
 )6تقارب جميع معايير المحتو في المناهج ّ
 )3اّلتنسي ما بي برامج تعليم العلوم ,وبرامج تعليم الرياضيات.
تعلم.
 )4توفير مصادر كافية ,ومناسبة لجميع الطّلب للّ ّ
 )5توفير فرص متكافئة لجميع الطلب؛ لتحقي المعايير.
المعلمي ؛ لتشجيع ,وتدعيم تحقي هذ المعايير.
 )6تكوي جماعات م
ّ
خامسا :معايير نظام الّتربية العلمياة :هري محكرات للحكرم علرى خصرائص ,ومخرجرات نظرام تعلريم العلروم؛ إذ إّنهرا
ا
تعلرم
توجه السياسات الواجب تطبيقها ,وتحدد الطرائ الرلةم متابعتهرا مر قب ِرل صرانعي السياسرات ,وغيررهم؛ لردعم ّ
العلوم المحدد في المعايير ,كما تحدد هذ المعايير الوظائف األساسية اّلتي تساعد في بناء القدرات المطلوبة.
وتتضم هذ المعايير سبعة عناصر ,هي:

المؤثر في تعليم العلوم ,وتحقي المعايير السابقة.
 )9السياسات ّ
 )6اّلتنسي ما بي سياسات تعليم العلوم داخل الهيئات ,والمعاهد ,والمنظمات ,وخللها..
 )3استمرارية سياسات تعليم العلوم خلل الفترات الةمنية.
 )4تقديم الدعم لسياسات تعليم العلوم.

 )5الّتواة  ,وا ّتسا في سياسات تعليم العلوم.

 )6الجهود ا لمحتملة للمشاركة في رسم ,وتنفيذ سياسات تعليم العلوم.

 )7مسؤولية األفراد؛ لتحقي رؤية جديد لتعليم العلوم مبنيةا على المعايير.

رادر علررى
سادساا :معاايير محتاوى العلاوم :تحردد هررذ المعرايير مرا ينبغري أ يعرفره الطالرب ,ومرا يجرب أ يكرو ق اا
ا
فعله.
وتتضم المعايير رئيس اة ,هي:
)9معايير المفاهيم الموحد  ,وعمليات العلم.
)6معايير العلوم؛ كنشاط استقصائي.
)3معايير العلوم الفيةيائية.
)4معايير العلم ,والّتكنولوجيا.
)5معايير العلم م منظور شخصي ,واجتماعي.
)6معايير تاريخ العلم ,وطبيعته.
رداء بمرحلرة
تم تحديد المعايير اّلثمانية لمحتو العلوم ّ
لكل مرحلرة ,أو مسرتو مر المسرتويات الد ارسرية :ابت ا
رياض األطفال ,وانتهاء بالمرحلة ما قبل الجامعية .
وسيتم الحديث ع هذ المعايير باّلتفصيل في الجةء اّلتالي م هذا العرض العلمي :

 معايير المحتوى حسب المرحلة التعليمية:
رتعلم ,وفهمرره ,وقدرتره علررى مرا يجررب عملره؛ لتنميررة معرفتره؛ كنتيجررة
تعرد المعرايير ن رواتج تصرف معرفررة الم ّ
المتعلمري فري جميرع الصرفوف
لخبرات سابقة ,ومما ش فيه أ معايير المفاهيم ,والعمليات الموحد تستمر مع ّ

بدءا م الروضة حتى المرحلة الثانوية ,أما المعايير األخر ؛ فتختلف باختلف المرحلرة الد ارسرية؛ إذ إ
الدراسية ا
لكل مرحلة معايير خاص اة بها.
ّ

مسبقا للمنها  ,بل هي مجموعرة كاملرة
وصفا
ويؤكد ةيتو (  6292م ,ص ) 441 .أ المعايير ليست
ا
ا
متكاملة م المخرجات للطلب.
وحرردد (الطنرراوي 6225 ,م ,ص 66 .؛ الّلولررو 6227 ,م ,ص 976 .؛ حي رردر 9112 ,م ,ص)627 .

ثمانية محاور أساسيةا لمعايير المحترو  ,تغطري تصرميم المحترو الد ارسري لمنراهج العلروم بردء مر الروضرةّ ,حترى
نهاية الصف اّلثاني عشر ,وهي:
)9معرايير المفراهيم الموحرد  ,وعمليرات العلرم :يقردم هرذا المحرور مر المعرايير المفراهيم ,والعمليرات الموحرد فري مرراد
العلوم؛ لمساعد الطلب على فهم العالم الطبيعي م حولهم ,ويتضم ما يلي:

 األنظمة ,والّنظام ,والّتنظيم. الدليل ,واّلنماذ  ,واّلتفسير. اّلتغيير ,واّلثبات ,وا ّت اة . -الّتطور ,وا ّت اة .

 الشكل ,والوظيفة.رتعلم؛ إذ تعررد
ويصرف هررذا المعيرار بعررض المخططرات المتكاملررة اّلتري يمك ر أ تجمرع الخب ررات العديرد للمر ّ
معايير المفاهيم أساس أي منهج في أي صف دراسي.
يحق اّلتعليم معنى المفاهيم الموحد  ,والعمليات الموحد  ,واستخداماتها؛ فمعرفة الطالب لمفهوم
ويجب أ ّ
معي في مرحلة ما ,تساعد على تعمي المفهوم ,والّتوصل إلى المبادئ العلمية في المراحل الّتالية.
رتعلم الطررلب مه ررارات
)6معررايير العل رروم؛ كطريقررة استقص رراء :يعررد ا ستقص رراء خطرروا تالير ر اة للعلررم؛ كعملي ررة؛ فمنهررا ي ر ّ
الملحظة ,وا ستد ل ,والّتجريب ,مع الّتثكيد على مساعدتهم الطلب على الدمج ما ب ي عمليات العلم ,والمعرفة
العلميرة ,وتوظيررف ا سررتد ل العلمرري ,والّتفكيررر الّناقررد؛ لتنميررة فهمهرم للعلرروم؛ فررإ اشررت ار الطررلب ,واشررتغالهم فرري

ا ستقصاء مما يساعدهم على تطوير ,وتنمية ما يثتي:
 -فهمهم المفاهيم العلمية.

 تقديرهم ما تعرفو ع العلوم. -فهمهم طبيعة العلم.

 -امتلكهم المهارات اللةمة؛ ليصبحوا قادري على توظيف العلم الطبيعي.

 تحقي ميلهم نحو استخدام المهارات ,والقدرات ,وا ّتجاهات المرتبطة بالعلوم.المتعلمي  ,وتنظيمها ,وتوجيه اختيراراتهم
وتعد معايير العلوم؛ كطريقة استقصاء مبدأا أساسيا لتعليم أنشطة ّ
ضرمنها؛ إذ تجررب إتاحررة الفرررص لهررم؛ سررتخدام مهررارات ا ستقصراء العلمرري ,بمررا يتضررمنه هررذا المعنررى م ر طرررع
األسئلة ,والّتخطيط ,وتنفيذ ا ستقصاء ,واستخدام األدوات ,والّتقنيات المناسبة لجمع البيانات ,والّتفكير بموضوعية,

األدلة العلميرة ,وتفسريراتها ,وبنراء ,وتحليرل الّتفسريرات البديلرة ,فضرلا عر توصريل
ومنطقية حول العلقات ما بي
ّ
البراهي لهم ,في جميع الصفوف الدراسية ,م خلل جميع فروع العلوم.

وتعد معايير (القردرات الضررورية لتنفيرذ ا ستقصراء العلمري)( ,فهرم ا ستقصراء العلمري) مر المعرايير اّلتري

تضمنتها معايير العلوم؛ كطريقة استقصاء في جميع المراحل الدراسية الّثلثة.

 )3معايير العلوم الفيةيائية ,وعلوم الحيا  ,وعلوم األرض ,والفضاء )3()4( :تصف هذ المعايير الماد المعرفية,
اّلتي تركة على الحقائ  ,والمفاهيم ,والمبادئ ,والّنظريات والّنماذ  ,اّلتي تجب معرفتها ,وفهمها ,واستخدامها.

وسيتم عرض هذ المعايير ,وف المراحل الدراسية اّلثلثة ,كما وردت في األدبيات اّلتربويرة سرالفة اّلرذكر,

على الّنحو الّتالي:

 معايير العلوم الفيةيائية:(أ  )3 -الروضة ,والمرحلة الدنيا للصفوف( :)k-4

 خصائص األشياء ,والمواد.
 موضع حركة األجسام.

 الضوء ,والحرار ,والكهرباء ,والمغناطيسية.
(ب  )3 -المرحلة األساسية العليا للصفوف ( )K5-8

 خواص الماد  ,وتغيرات خواص الماد .
 انتقال الطاقة.

 الحركة ,والقو .
(  )3 -المرحلة الّثانوية ,للصفوف ( :)K9-12

 تركيب اّلذر.

 تركيب الماد  ,وخصائصها.
 الّتفاعلت الكيميائية.
 الحركة ,والقو .

 حفظ الطاقة ,وةياد ا ضطراب.
 تفاعلت الطاقة ,والماد .
 -معايير علوم الحيا :

(أ  )4 -الروضة ,والمرحلة األساسية الدنيا للصفوف ( :)K-4

 خصائص الكائنات الحية.
 دور حيا الكائنات الحية.
 الكائنات الحية ,والبيئة.

(ب  )4 -المرحلة األساسية العليا ,للصفوف ( :)K5-8

 الّتركيب ,والوظيفة في األنظمة الحية.
 اّلتكاثر ,والوراثة.

 ا نتظام ,والسلو .

 المجتمعات ,واألنظمة البيئية.

 تنوع الكائنات الحية ,وتكيفها.
(  )4 -المرحلة اّلثانوية ,للصفوف ( :)K9-12

 الخلية.

 األسس الجةئية للوراثة.
 اّلتطور البيولوجي.

 ا عتماد المتبادل ما بي الكائنات الحية.

 الماد  ,والطاقة ,والّتنظيم في األنظمة الحية.
 سلو الكائنات الحية.

 -معايير علوم األرض ,والفضاء:

(أ  )5 -الروضة ,والمرحلة األساسية الدنيا ,للصفوف ( :)K-4

 خصائص مواد األرض.
 األشياء في السماء .

 اّلتغيرات الحادثة في األرض ,والسماء.
(ب  )5 -المرحلة األساسية العليا ,لل صفوف ( :)K5-8

 بنية الّنظام األرضي.
 تاريخ األرض.

 األرض ,والمجموعة الشمسية.
(  )5 -المرحلة الّثانوية ,للصفوف ( :)K9-12

 الطاقة في اّلنظام األرضي.
 الدورات الجيوكيميائية.

 أصل الّنظام األرضي ,وتطور.
 أصل الكو  ,وتطور.

)4معررايير العلررم ,والّتكنولوجيررا :توضررح هررذا المعررايير العلقررة م ررا برري العررالم الطبيعرري ,والعررالم المصررمم ,كمررا ت ررةود

المتعلمري بفرررص مناسرربة لتنميرة القرردر علررى اّتخراذ الق ر اررات؛ فهرري تؤكرد علررى القرردرات المرتبطرة بعمليررة الّتصررميم؛
ّ
فرالعلم بوصرفه استقصراء يرواةي الّتكنولوجيررا كتصرميم ,وتجرب معرفرة أ معررايير العلرم ,والّتكنولوجيرا ليسرت معررايير
لتعليم الّتكنولوجيا.

ومع ملحظة أ مبادئ اّلتصميم اّلتكنولوجي

تختلف باختلف المرحلة الدراسية ,وّانما تختلف في درجة

المتعلقررة بك ّرل مرحلررة د ارسرية فرري هررذا
تعقرد المشرركلت المطروحرة ,وط ارئ ر تطبي ر المبرادئ ,يمك ر تحديرد المعررايير ّ
ّ
الجانب ,على الّنحو الّتالي:

(أ  )4 -الروضة ,والمرحلة األساسية الدنيا ,للصفوف ( :)K-4

 القدر على اّلتميية ما بي األشياء الطبيعية ,واألشياء ّالتي م صنع .
 اإلنسا .

 قدرات الّتصميم الّتكنولوجي.
 فهم العلم ,والّتكنولوجيا.

(ب  )4 -المرحلة األساسية العليا ,للصفوف ( :)K5-8

 قدرات الّتصميم الّتكنولوجي.
 فهم العلم ,واّلتكنولوجيا.

(  )4 -المرحلة اّلثانوية ,للصفوف ( :)K9-12

 قدرات الّتصميم الّتكنولوجي.
 فهم العلم ,والّتكنولوجيا.

رتعلم بالوس ررائل اللةمر ررة لفه ررم القضر ررايا
)5مع ررايير العل ررم م ر ر منظ ررور شخص رري ,واجتمر رراعي :ت ررةود ه ررذ المعر ررايير الم ر ّ
طررا بمهررارات القرردر علررى ص ررنع
فهمررا مرتب ا
الشخصررية ,وا جتماعيررة؛ إذ يعررد اّلتعامررل معهررا هر ا
ردفا مهمررا يمررنح المر ّ
رتعلم ا
الق اررات ,واتخاذها م المنظوري  :الشخصي ,وا جتماعي.

وهذ المعايير هي:

(أ  )5 -الروضة ,والمرحلة األساسية الدنيا ,للصفوف ( :)K-4

 الصحة الشخصية.

 خصائص السكا  ,وتغيراتها.
 أنواع المصادر.

 الّتغيرات الحادثة في البيئات.

 العلم ,والّتكنولوجيا؛ لمواجهة الّتحديات المحلية.

(ب  )5 -المرحلة األساسية العليا ,للصفوف ( :)K5-8

 الصحة الشخصية.

 السكا  ,والمصادر ,والبيئات.
 المخاطر الطبيعية.
 المخاطر ,والفوائد.

 العلم ,واّلتكنولوجيا في المجتمع.
(  )5 -المرحلة الّثانوية ,للصفوف ( :)K9-12

 صحة الفرد ,وصحة المجتمع.
 الّنمو السكاني.

 المصادر الطبيعية.
 جود البيئة.

 المخاطر الطبيعية ,والمخاطر م صنع اإلنسا .

المحلية ,واإلقليمية ,والعالمية.
 العلم ,واّلتكنولوجيا ,واّلتحديات ّ
المتعلم أ يفهم تاريخ العلم ,وطبيعته ,ومجا ته؛ فهو مستمر في الّتغير,
 )6معايير تاريخ العلم ,وطبيعته :يحتا
ّ
وكذل معرفة الدور ّالذي تؤديه العلوم في تطوير اّلتقنيات المختلفة.
ويشمل هذا الجا نب م المعايير ,ما يلي:
(أ  )6 -الروضة ,والمرحلة األساسية الدنيا ,للصفوف ( :)K-4

 العلم؛ كمسعى إنساني.

(ب  )6 -المرحلة األساسية العليا ,للصفوف ( :)K5-8

 العلم؛ كمسعى إنساني.
 طبيعة العلم.
 تاريخ العلم.

(  )6 -المرحلة الّثانوية ,للصفوف ( :)K9-12

 العلم؛ كمسعى إنساني.

 طبيعة المعرفة العلمية.

 وجهات اّلنظر اّلتاريخية.

وبناء على ما سرب  ,يلحرظص الّتردر  ,وا سرتمرارية مرا بري المفراهيم العلميرة لمعرايير المحترو  ,فري الم ارحرل

الد ارسرية كّافر اة ,األمررر ّالرذي يشرجع علررى ّتبنري هررذ المعرايير باّلنسربة للرردول السراعية إلرى الوصررول إلرى المسررتويات
العليا في البحث العلمي ,ومجال العلوم.

المحور الثاني :الكتاب العلوم ,وتحليله:
مفهوم الكتاب المدرسي:
ذكر مرعي ,والحيلة ( )6292أ الكتاب المدرسي "نظام ّكلي يتناول عنصر المحتو في المنها  ,ويشتمل

للمتعلمري فري صرف مرا,
المعلمي
ّ
على عد عناصر :األهداف ,والمحتو  ,واألنشطة ,والّتقويم ,ويهدف إلى مساعد ّ
وفي ماد دراسية ما ,على تحقي األهداف المتوخا  ,كما حددها المنها "( .ص)656.
مجموعة م الوحدات المعرفية اّلتي ترم اسرتخدامها بشركل
وعرفت عليمات (  )6226الكتاب المدرسي بثّنه ":
ة
للمتعلمري ؛ ّحترى يسر ِهم فري تحقير نرم وهرم
يناسرب مسرتو ك ّرل صرف مر الصرفوف المدرسرية ,ا
وفقرا لألعمرار الةمنيرة ّ

المتكامل م اّلناحية الجسمية ,والعقلية ,واّلنفسية ,وا جتماعية ,والروحية( .ص)97.

أهمية الكتاب المدرسي:
تتمثرل أهميرة الكتراب المدرسري؛ كوعراء يتضرم محترو المراد الد ارسرية المقدمرة للّتلميرذ ,ولعرل ذلر مر أهرم
ّ

مبررات تقويم هذا الكتاب ,ودواعيه ,حيث يقع الجانب األكبر م نجاع العمليرة الّتعليميرة ,أو فشرلها علرى ذلر الكتراب
المدرسي.

متمثلةة في حجم ما يتركه م آثار ,وخبرات
ويشير الخشا ( ,9116ص )44.إلى أ أهمية الكتاب المدرسي ّ

سرلوكية ,ومرا يحدثره مر تغييرر ,وتطروير للطلبرة؛ ليعرود بثمرار هرذ العمليرة علرى الّنراس عامرةا ,ويرتم اختيرار محتروا بنراء
على بنود معيارية محدود  ,وواضحة ,ومعبر ع أهرداف المرحلرة المعرد لهرا ,مر خرلل الرجروع إلرى لبرنرامج اّلتعليمري
للطفولة المبكر ,والدراسات المنشور قبل إعداد الكتاب المدرسي.

تعلم ,واّلتعليم؛
ويعد الكتاب العلمي ,كما يورد خطايبة (  ,6222ص )926.المقرر لبن اة أساسي اة في عملية اّل ّ
أل أهرداف الوحردات ,ومحترو الكتراب ,والوسرائل السرمعية -البصررية المضرمنة فيره ,إضراف اة إلرى اّلنشراطات ,وط ارئر
الّتقويم ,تعد ّكلها عناصر أساسية في بناء المناهج ,وبناء الخطط الّتعليمية.

وتتمثل أهمية الكتاب المدرسي في كونه ّيتصف بالمميةات اّلتالية) :األنروا ,9126 ,ص)76 .
ّ
 )9يفسر الخطوط العريضة للماد الدراسية ,وطرائ تدريسها.
 )6يقدم المعلومات ,واألفكار ,والمفاهيم األساسية في مقرر معي .
 )3يكسب الطلب الصفات ا جتماعية المرغوبة.

ِّ )4
المعلمري مر معرفرة وسرائل اإلصرلع اّلتربروي عنرد تغييرر المنراهج ,واإللمرام بهرا ,وتطروير ط ارئر تدريسرها,
يمكر
ّ
وتحسينها.
 )5يحروي الوسرائل ,واألشركال ,والصرور الّتوضريحية ذات الفائرد فري بيرا مرا يقروم الطرلب بقراءتره ,وعليره؛ فهرو أيسرر
ل إذا ما قيس بغير م الوسائل؛ كاألفلم ,وبرامج التلفاة ,وأجهة اّلتعليم الحديثة.
أخفها حم ا
الوسائل استخداما ,و ّ

 )6ينمي في الّتلميذ القيم ,والمهارات ,األخلقيات ,وجوانب اإلصلع المتعدد في صور مرتَّبة ,ومنظَّمة.

يحققره فري المنظومرة
والممعر نظ اارر فري الفوائرد السرابقة للكتراب المدرسري يستشرف أهميتره ,وايجابيرة دور ,مر خرلل مرا ّ
الّتعليميرة بشركل عرام ,وفري بنراء المنراهج الد ارسرية بشركل خراص ,مرا يؤكرد نتيجرةا واحرد ا ,هري شرد الحاجرة إلرى الكتراب
المدرسي.

مواصفات الكتاب المدرسي:
المؤلفرو ,
برد أ ت ارعري عمليرة إعرداد الكتراب المدرسري المواصرفات الضررورية لره؛ إذ مفرر مر أ يثخرذ ّ
تحق مواصفات :الكتاب المدرسري الجيرد ,وهري كمرا حرددتها عليمرات ( 6226م,
والقائمو على إعداد بعي ا عتبار ّ
ص)35.

كل جديد.
اا
 )9أ يكو محتو الكتاب
اكبا ّ
مساير مستحدثات مجال العلم؛ أي أ يكو مو ا

 )6أ تكرو العلقرة واضرح اة مرا بري محترو الكتراب المدرسري ,وتنظيمره مر ناحيرة ,ومرا بينره ,وبري أهرداف المرنهج
المدرسي م ناحية ثانية.

 )3أ تكو الماد العلمية للكتاب المدرسي ملئمةا لمستو الطلب ,م حيث المفاهيم ,والمعلومرات ,والمصرطلحات
المضمنة فيها.

 )4أ يراعي الكتاب المدرسي الّتنوع ,والوضوع في محتوياته.
 )5أ يراعي الكتاب المدرسي الّترابط ,والّتسلسل في الماد الواحد  ,وتكاملها مع المواد األخر .

 )6أ يهتم الكتاب المدرسي بثساليب الّتقويم المتنوعة؛ بوصف الّتقويم عملي اة تشخيصي اة علجي اة تعاوني اة مستمر.

 )7أ يحظى إخ ار الكتاب المدرسي بالعناية الكافية؛ فالكتاب المدرسي حس اإلخ ار مما يردفع الطرلب إلرى اإلقبرال
عليه ,ومطالعته ,والمحافظة عليه.

 )2أ يضم الكتراب المدرسري قروائم بالمصرطلحات غيرر المثلوفرة ,والّترواريخ ,وأسرماء األعرلم ,وفقررات مر المصرادر
الرئيسة.

 )1أ يحظرى الكتراب المدرسري بقردر مناسرب مر ا هتمرام ,فيمرا يخرص مقدمتره ,وفهرسرته؛ حيرث إ هرذا ممرا يعطري
الطلب فكرا عامةا ع أهدافه ,ومادته العلمية ,وموضوعاته اّلتي تعالج هذ األهداف ,وهذ الماد العلمية.

أهداف تحليل محتوى الكتب المدرسية:
أصدرت منظمة اليونسكو دليلا لتطوير الكتب المدرسية ,وم بي ما تناوله الدليل أسلوب تحليل هذ الكتب,

واألهداف اّلتي يستهدفها مثل هذا التحليل ,وم بي أكثر هذ األهداف أهميةا ,كما أورد جيدوري ,وأخرس )  6225م,
ص ( 926- 929.ما يلي:

 )9استكشاف أوجه القو  ,والضعف في الكتب المدرسية ,والمواد الّتعليمية اّلتي تصستعمل ا

 ,وتقديم أساس لمراجعتها,

وتعديلها عند الحاجة ,كما يجب على الدراسات اّلتي تصجر على هذ الكتب أ
تدل على أي الموضوعات أكثر قيمةا
ّ

المعلمري  ,ومرديري
 )6تةويرد المرؤرخي  ,والجغررافيي  ,وغيررهم مر العلمراء ,والمفكرري بفررص العمرل الّتعراوني مرع ّ
المدارس ,وقاد العمل الحكومي ,والعام؛ لتحسي الكتب المدرسية ,والمواد الّتعليمية.
رادئ توجيهيرة,
 )3تقديم المساعد ّ
للمؤلفي  ,والمحرري  ,والناشري في إعرداد كترب مدرسرية جديرد  ,وذلر بتةويردهم بمب ت
تجنبه ,وما يجب تضمينه.
واإلشار إلى ما يجب ّ
المعلمري  ,واإلداريري  ,وفرى اختيرار الكترب
 )4تقرديم مرواد مسراعد فري عمليرة مراجعرة بررامج الد ارسرة ككرل ,وفري إعرداد ّ
المدرسية ,والمواد الّتعليمية.
والهدف ال رئيس م تحليل الكتب المدرسية ,والمرواد اّلتعليميرة إجمرا ا ,كمرا يرر الباحثرة ,هرو تحسري نوعهرا

م خلل توفير الملحظة الدقيقة ,والموضوعية اّلتي يمك الوثو بها لمد تكرار صفات معينة للمحتو  ,كما ّيوفر
تحليل المحتو بديلا للنطباعات الّذاتية ,والحساب غير الدقي لمد

تكرار الظواهر.

وتر الباحثة أ حصر أهداف تحليل محتو الكتب الدراسية أمر يقع على عات الباحثة نفسه؛ فهو المعنري

بتحديد األهداف اّلتي يسعى إلى تحقيقها ,م خلل تحليل المحتو  ,وبما يتناسب مع طبيعة بحثه.

األهداف العامة لتدريس العلوم:
عريضرة
تمثرل سياسرة البلرد ,وفلسرفته ,كمرا توجرد أصطصرر ,أو خطروط
ألي نظرام تعليمري أصطصرر ,وخطروط
ة
ة
عريضرة ّ

كل منهج تعليمي؛ كجةء مكمل لهذ األصطصر العامة.
لتدريس ّ

تعلم بشكل عام ,ما ِ
يلةم
أ الجود  ,والّتمية هدفا ويورد خطايبة ( 6225م ,ص ( 932 .نقلا ع عريضا للّ ّ

أي برنامج دراسي بامتل جود عالية ,وتفو ظاهر في مناهجه ,وأساليب تدريسره ,وأّنره مرع اّتفرا الّّنقراد ,والمؤيردي

علرى هرذي الهردفي  ,إ أّنهرم اختلفروا بشرث ا ّتجرا اّلرذي يجرب أ يسرلكه هرذا البرنرامج ,والموضروعات األكثرر جردارا
تعلم.
بالمعرفة ,واّل ّ
وفري هرذا المقرام ,يشرير عرادل )  6221م ,ص ( 929 .إلرى أ األهرداف العامرة لتردريس العلروم أهرداف

إستراتيجيةة بعيد المد  ,ما يجعلها بحاجة إلى ةم طويل لتحقيقها ,وهري شراملةة أهرداف المجتمرع ,وفلسرفته ,وعاداتره؛

أساسية
ومبادئ ,وتعميمات
كإعداد فرد مثّقف علميا ,كما أ أهداف الماد اّلتعليمية ,بما تتضمنه م أفكار ,ومفاهيم,
ة
ت
فري فهرم المراد الّتعليميرة ,ومشرتملةة جميرع جوانرب الخبرر مر مهرارات ,ومعرارف ,واّتجاهرات ,وميرول ,وط ارئر بحرث,
وتفكير.

اال تّجاهات الحديثة لتدريس العلوم في ضوء االنفجار المعرفي وطبيعة المجتمع:
طلبات
تتغير أهداف تدريس العلوم ,أو تتطور؛ نظ ار للنفجار المعرفي ,واّلنمو المتةايد للمعرفة ,وتبعا لتبدل مت ّ

المجتمع ,وحاجات أفراد  ,وتجددها.

ومع هذا ّكله ,يمك ملحظة نوع م ا ّتفا  ,أو اإلجماع ما بي أدبيات تدريس العلوم ,واّلتربية العلمية علرى

معظم ا ّتجاهات الحديثرة فري تردريس العلروم كمرا أورد ذلر كرل مر ةيترو )  6222م ,ص ,(12 .وعرادل )  6221م,
ص: )929.

المتعلمي على كسب معلومات مناسبة بصرور وظيفيرة ,وتطروير قردرتهم علرى اكتشراف الحقرائ العلميرة,
 )9مساعد
ّ
وتكوي المفاهيم ,والمبادئ العلمية بثنفسهم.
المتعلمي على كسب ا ّتجاهات العلمية المناسبة ,وذل بتكوي عادات ,وّاتجاهرات علميرة سرليمة لرديهم,
 )6مساعد
ّ
مر خرلل تردريس العلروم؛ حيرث تتنراول هرذ ا ّتجاهرات مختلرف جوانرب حيراتهم سرواء مرا يتصرل منهرا بالبيئرة ,أو
المتعلمري :حرب
بالمجتمع ,أو بالعلم ,أو بغيرها ,وم ابرة هذ ا ّتجاهات اّلتي يهدف تدريس العلروم إلرى تكوينهرا عنرد ّ
ا ستطلع ,والموضوعية ,والعقلية الّناقد .

المتعلمي على اكتساب مهارات عقلية مناسبة ,وطرائ العلم المناسبة؛ فم المهارات اّلتي يهردف تردريس
 )3مساعد
ّ
المتعلمري  :مهرار ح ّرل المشركلت ,وطررع األسرئلة بشركل مناسرب ,وا سرتنتا ,
العلروم إلرى تحقيقهرا ,وتنميتهرا لرد
ّ
والّتفسير ,واإللمام بالّتفكير ا ستنتاجي ,والّتفكير ا ستقرائي.
عقليرة ةمرة لتطبير ط ارئر العلرم ,واّلتفكيرر
 )4مساعد
المتعلمي على اكتساب مهارات عمليات العلرم ,وهري عمليرات ة
ّ
العلمري ,وتنقسرم إلرى عمليرات العلرم األساسرية ,والتري تضرم عشرر عمليرات ,وعمليرات العلرم المتكاملرة ,وهري أعلرى مر
تعلم عمليات العلم ,وتضم خمس عمليات.
عمليات العلم األساسية في هرم ّ

المتعلم بالعلوم ,وأنشطتها ,ويظهر ذل م
 )5مساعد المت ّعلمي على اكتساب ا هتمامات ,والميول العلمية؛ كاهتمام ّ
المتعلم في ةيرار المتراحف العلميرة ,أو القيرام برالرحلت العلميرة ,أو ا هتمرام بالعمرل المخبرري ,ونشراطاته
خلل مشاركة ّ
المتعلم الميول نحو العلوم.
العلمية ,والمخبرية ,وغير ذل م الّنشاطات اّلتي تكسب ّ

المتعلمري علرى اكتسراب المهرارات العلميرة ,و تقتصرر هرذ المهرارات العلميرة اّلتري يحراول تردريس العلروم
 )6مسراعد
ّ
تتمثرل باسرتخدام األجهرة ,واألدوات العلميرة ,أو إجرراء بعرض الّتجرارب
تةويرد الم ّ
رتعلم بره علرى المهرار اليدويرة ,والتري ّ
العلمية؛ فحسب ,بل تشمل إلى جانب ذل المهارات األكاديمية اّلتي تشمل استخدام المصادر ,والمراجع العلمية ,والقيام
محل الدراسة.
تتعل بالموضوع ّ
ببعض العمليات الرياضية؛ بقصد الحصول على المعلومات اّلتي ّ

المتعلمري علرى ترذو العلرم ,وتقردير جهرود العلمراء ,ودورهرم فري تقردم العلرم ,واإلنسرانية ,حيرث تتريح العلروم
 )7مسراعد
ّ
للمتعلمي ؛ لتقدير أهمية العلم في حياتنا ,والدور اّلذي يقروم بره العلمراء فري كشرف الحقرائ  ,وتطبيقهرا فري حياتنرا,
فرصا ّ
ا

وجهدهم المستمر في سبيل تحقي مةيد م سعاد اإلنسا  ,ورفاهيته.

معايير تحليل كتب العلوم:
أساسا؛ للحكم على أهلية
تتم عملية تحليل الكتب الدراسية ,ومنها كتب العلوم م خلل معايير محدد تصستخدم ا

تل الكتب ,ومد

صلحيتها.

أّنه يمك تلخيص معايير تحليل  -ويذكر خطايبة (  6225م ,ص)911.كتب العلوم كما يلي:

 الخصائص العامة للكتاب م ناحية الشكل الخارجي ,وتسلسل الماد الّتعليمية ,والرسوم ,والصور ,وطريقة توةيع
الماد الّتعليمية.



ر الكتاب للطالب ,م حيث عرض الماد العلمية ,واّلنشاطات ,والرسوم ,واألشكال.
إش ا

الصلة ببرامج العلوم الحديثة م ناحية الموضوعات ,والقضايا ا جتماعية,
 استيعاب الكتاب الموضوعات ذات ّ
والبيئية ,وا تجاهات الحديثة لمناهج العلوم.



مقروئية الكتاب وتعني قدر الطالب على فهم المقروء.

 ا ستقصاء العلمي :باستخدام طرائ الّتفكيرر العلمري ,مر حيرث مهرارات جمرع البيانرات ,وصرنع القررار ,واسرتخدام
الّتفكير الّناقد ,والمهارات الّذهنية.




تحليل أسئلة الكتاب وتشمل األسئلة المفتوحة ,والمغلقة ,والّتجميعية ,والّتشعبية ,وأسئلة الّتقويم ,والّتوكيد.

اّلثقافة العلمية بمعنى أ يحوي الكتاب عناصر اّلثقافة العلمية .

 قائمة المحتويات ,واألشكال ,ومعجم المصطلحات م خلل وضع قروائم بالمحتويرات ,واألشركال ,وا ختصرارات
العلمية ,إضاف اة إلى األنشطة ,والمراجع األساسية.

 الدراسات السابقة:

 د ارسررة الجب ررر ( )6225ه رردفت إلررى تحلي ررل محت ررو كت رراب العلرروم للص ررف الس ررادس ا بترردائي ف رري الممكل ررة العربي ررةالسعودية في

وء معررايير عالمي ررة دقيق ررة ومنض رربطة ص ررادر مر ر مجل ررس البح رروث ال رروطني ف رري الو ي ررات المتح ررد

األمريكية ,والمسمى بالمعايير الوطنية لتعلم العلوم ,وقد استخدم في هذ الدراسة المنهج الوصفي ,وتوصل الدارسة
لمحاولة التركية على نسب الموضوعات الخاصة ببعض المعايير وليست كلها.

 دراسة حكمي )  6222م ( بتقويم محتو مناهج العلوم ,بالمرحلة ا بتدائية ,في ضوء متطّلبات اّلثقافرة العلميرة؛ حيرثالمتعلقرة برالعلم,
حردد الباحرث  4متطّلبرات للّثقافرة العلميرة ,وهري :المفراهيم العلميرة األساسرية ,وبعرض القضرايا
ّ
المتعلقرة بالبيئرة .وأعرد الباحرث أدا ا؛ لتحليرل
والّتكنولوجيرا ,والّتعامرل مرع األجهرة الحديثرة فري البيئرة ,وبعرض القضرايا ّ

محتو كتب العلوم للصفوف الّثلثة العليا م المرحلة ا بتدائية ,في ضوء المتطلبات السابقة ,وتوصل إلى أ متطّلب
المفراهيم العلميرة األساسرية قرد نرال الّنسربة األعلرى فري محترو كترب العلروم الّثلثرة ,ترل متطّلرب فهرم بعرض القضرايا

المتعلقرة برالعلم,
طلب اّلتعامل مع األجهة الحديثة في البيئة ,و اا
أخير جراء مت ّ
المتعلقة بالبيئة ,ثم مت ّ
طلرب بعرض القضرايا ّ
ّ

واّلتكنولوجيا.

 دراسة الغامدي (6296م) هدفت إلى تقويم محتو كتب العلوم المطور بالصفوف الدنيا م المرحلة ا بتدائية فيضرروء معررايير مختررار ,واسررتخدم الباحررث المررنهج الوصررفي ,وكررا م ر أهررم نتررائج هررذ الد ارسررة التوصررل إلررى قائم ررة

معايير خاصة بمحتو كتب العلروم للصرفوف الردنيا مر المرحلرة ا بتدائيرة تنسرجم مرع الخبررات والتجرارب الدوليرة,

وتوصرلت إلرى تركيرة محترو كترب العلروم للصرفوف الرردنيا علرى مجرال العلرم كطريقرة استقصراء  ,ووجرود تردني فرري
نسبة مجال العلم والتكنولوجيا ومجال العلم م منظور شخصي واجتماعي ومجال علوم األرض والفضاء ,ويعتبرر

مجال تاريخ العلم وطبيعته األقل توافر في مجمل الكتب.

