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 االبتدائية املرحلة علوم معلمي معرفة مستوى
 مناهج شهدتها التي الرتبوية باملستجدات
 السعودية العربية باململكة العلوم

 

 *خالد بن إبراهيم الدغيم

 

 

ت التي قهضتها مىاهج اؾتهضفذ الضعاؾت الحالُت جدضًض امللخص_ مؿخىي مػغفت مػلمي غلىم اإلاغخلت الابخضاةُت باإلاؿخجضاث التربٍى

الػلىم باإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت، ولخدلُم طلً اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىنفي اإلاؿحي، وجم ئغضاص ازخباع مػغفي في يىء 

ت التي قهضتها مىاهج الػلىم باإلاملىت الػغبُت الؿ  مً مػلمي الػلىم  71ػىصًت، وجيىهذ غُىت الضعاؾت مً اإلاؿخجضاث التربٍى
ً

مػلما

ت  باصاعة الخػلُم بمدافظت الغؽ، وجىنلذ الضعاؾت ئلى غضص مً الىخاةج مً أَمها: أن صعحت مػغفت مػلمي الػلىم باإلاؿخجضاث التربٍى

ت بلغذ وبمؿخىي يػُ 41.37التي قهضتها مىاهج الػلىم باإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت حاءث بمخىؾِ  %، هما 55.16ف وبيؿبت مئٍى

ت التي  0.05صلذ الىخاةج غلى غضم وحىص فغوق طاث صاللت ئخهاةُت غىض مؿخىي  بحن صعحت مػغفت مػلمي الػلىم باإلاؿخجضاث التربٍى

ؿُت، غض ل، الخبرة الخضَع ل الػلمي، هىع اإلاَإ بُت قهضتها مىاهج الػلىم باإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت حػؼي إلاخغحراث )اإلاَإ ص الضوعاث الخضٍع

 في مجاٌ مىاهج الػلىم(.

ت، مىاهج الػلىم اإلاُىعة.الكلماث املفخاحيت   : مػغفت اإلاػلم، مػلم الػلىم، اإلاؿخجضاث التربٍى
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ت التي مؿخىي مػغفت مػلمي  غلىم اإلاغخلت الابخضاةُت باإلاؿخجضاث التربٍى

 قهضتها مىاهج الػلىم باإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت
 املقدمت. 1

خظُذ مىاهج الػلىم باَخمام هبحر وواؾؼ لضي اإلاجخمػاث      

ألَمُتها الىبري وصوعَا الغةِـ اإلاخلضمت والىامُت غلى خض ؾىاء، وطلً 

واعجباَها اإلاباقغ بما ٌكهضٍ غالم الُىم مً اهفجاع مػغفي، وجلضم 

غلمي، وجُىع جلجي، واػصَاع في حمُؼ اإلاجاالث التي تهم ألافغاص 

واإلاجخمػاث، وجمثل َظا الاَخمام في غلض الػضًض مً اإلاإجمغاث 

والبرامج وخغواث  والىضواث الػلمُت، والخجاعب الػاإلاُت واإلاكغوغاث

غ مىاهج الػلىم وجدؿحن الخػلُم والخػلم فحها، ؾىاًء غلى  ؤلانالح لخٍُى

اإلاؿخىي الػالمي أو غلى مؿخىي اإلاإؾؿاث والهُئاث اإلادلُت 

 .اإلاخسههت

ومً أبغػ جلً اإلاكغوغاث والبرامج؛ ئنالح مىاهج الػلىم في يىء       

ىُحن (STS) الخفاغل بحن الػلم والخىىىلىحُا واإلاجخمؼ ، الػلم ليل ألامٍغ

ىُت للخلضم الػلمي2061) ، اإلاػاًحر (AAAS) (، الخابؼ للغابُت ألامٍغ

 ، الهاصع غً اإلاجلـ اللىمي للبدث(NSES) اللىمُت للتربُت الػلمُت

(NRC) يا، حػلُم الػلىم ، الخابؼ لألواصًمُت اللىمُت للػلىم بأمٍغ

ايُاث  ر الػلىم للجُل اللاصم، مػاًح(STEM) والخلىُت والهىضؾت والٍغ

(NGSS)  ىُت مىظ ؼ التي كاصتها الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ا مً اإلاكاَع وغحَر

ؼث غلُه جلً اإلاكغوغاث: حىصة 
َّ
أن أصعهذ أَمُت طلً. ومً أَم ما عه

الخػلُم، والخػلُم مً أحل الفهم، والبىاةُت، والثلافت الػلمُت، 

الىاكض، وجىظُف  والاؾخلهاء الػلمي، وخل اإلاكىالث، والخفىحر 

الخىىىلىحُا في الخػلُم، والخىُف مؼ الخغحر في الػلم وجُبُلاجه، وػٍاصة 

ت،  زلت اإلاجخمؼ بلُمت اإلاػغفت وألافياع الػلمُت التي جلىص البدىر التربٍى

غ اكخهاص مبجي غلى اإلاػغفت. وكض نّممذ  التي جىػىـ هخاةجها غلى جٍُى

ا مً الفىغ الػضًض مً الضٌو مىاهجها الخػلُمُت للػ
ً
لىم اهُالك

ؼ ؤلانالخُت ] مخه جلً اإلاكاَع ت الظي كضَّ  ].1واإلاؿخجضاث التربٍى

غ مىاهج الػلىم، ؾػذ       ا مً َظا الاَخمام الػالمي بخٍُى
ً
واهُالك

وػاعة الخػلُم في اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت حاَضة إلاىاهبت جلً 

اث الخُىعاث الػاإلاُت اإلادؿاعغت، واإلاؿخجضاث  واإلاؿخدضزاث والىظٍغ

ت، وؤلافاصة مً الخُىع الخلجي في الاجهاالث واإلاػلىماث، وألازظ  التربٍى

ت الحضًثت التي حكحر ئلى الخمدىع خٌى اإلاخػلم  باالججاَاث التربٍى

ؼ 2,3والخػلم الظاحي ] [، فػمضث ئلى اللُام بالػضًض مً اإلاكاَع

ايُاث و  غ الٍغ ت، ومً أبغػَا مكغوع جٍُى ٍغ [ 4الػلىم الُبُػُت ]الخٍُى

غ هىعي وقامل في مىاهج الػلىم  ؾاغُت مً زالله ئلى ئخضار جٍُى

وحػلمها، مً زالٌ مىاءمت ؾالؾل غاإلاُت مخمحزة إلاىاهج الػلىم 

ىُت( لجمُؼ مغاخل الخػلُم في اإلاملىت الػغبُت  )ؾالؾل ماحغوَل ألامٍغ

م، الؿػىصًت؛ وطلً بهضف مىاهبت الخُىع الػالمي في مجاٌ الػلى 

م، بما  ـ والخلٍى ت، واؾتراجُجُاث الخضَع واإلاؿخجضاث الخػلُمُت والتربٍى

ت الحضًثت، وجىفحر بِئت  اث التربٍى ًدىاؾب واإلاػاًحر الػاإلاُت والىظٍغ

اث جدهُل الُالب؛ لُدؿجى لهم  حػلُمُت مشجػت، وجدؿحن مؿخٍى

 ].5مىافؿت أكغانهم غلى اإلاؿخىي الػالمي ]

هللت هىغُت في مىاهج الػلىم، خُث  وكض أخضر َظا اإلاكغوع     

ا غً اإلاىاهج والىخب اإلاضعؾُت الؿابلت، فلض  ا حظعًٍّ
ً
ازخلفذ ازخالف

ُبىِذ مىاهج الػلىم اإلاُىعة للمغخلت الابخضاةُت غلى مجمىغت مً 

ت الحضًثت،  اث، والاؾتراجُجُاث، واإلاؿخجضاث التربٍى ألافياع، والىظٍغ

ىُت للتربُت مً أَمها اؾدىاص مىاهج الػلىم اإلاُى  عة غلى اإلاػاًحر الَى

ىُت  National Science Education الػلمُت في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

Standards وطلً مً زالٌ: جًمحن الؿلؿت اإلادخىي الػلمي في ،

دّلم  ًُ مجاالث الػلىم الُبُػُت، وغلىم الحُاة، وغلىم ألاعى، والظي 

ىُت في ول نف، والخأهُض غلى اؾخسضام الُالب ألصواث  اإلاػاًحر الَى

الاؾخلهاء الػلمي وأؾالُبه في ول صعؽ، والظي ًبضأ صاةًما بيكاٍ 

اؾخلهاتي غملي، هظلً ئيافت حىاهب قُلت ومفُضة في الػلىم 

والخلىُت بدؿب اإلاجاٌ الػلمي الظي ًضعؾه الُالب، مؼ الخأهُض غلى 

بُػخه، ووكاَاث الػلماء، واغخماص أؾالُب وأ ش الػلم، َو صواث جاٍع

م مخىىغت ومىاؾبت، باإليافت ئلى الخأهُض غلى أَمُت الخثلُف  جلٍى

الػلمي، بىنفه يغوعة مً يغوعاث الػهغ في غالم ملئ بمىخجاث 

 أَمُت الُالب، 
ً
البدث الػلمي. ومما أهضث غلُه مىاهج الػلىم أًًا

ا في غملُت الخػلم، فاإلاىاص الخػلُمُت مهممت  ًُّ ا وغمل ًُّ وصوعٍ اليكِ طَى

 واؾًػا للُالب؛ إلاماعؾت الاؾخلهاء الػلمي واهدؿاب بد
ً

غ مجاال
ّ
ُث جىف

اإلاهاعاث الػلمُت، مً زالٌ اليكاَاث الػلمُت الاؾتهاللُت، والخجاعب 

اإلامخضة، باإليافت ئلى مماعؾت الاؾخلهاء الػلمي زاعج الهف، ومً 

ػضُّ ألاؾلىب الػلمي مدىع َظٍ اليكاَاث،  ؼ الػلمُت. َو زالٌ اإلاكاَع

ل الُالب أزىاء صعاؾخه للػلىم أؾلىب الػلماء في الػمل بد
ّ
ُث ًخمث

ماعؾه بىفؿه ]  ].6ٍو

وهظلً عهؼث مىاهج الػلىم غلى أَمُت اهدؿاب مهاعاث غملُاث       

الػلم وجىمُتها، بىنفها أصواث الاؾخلهاء الغةِؿت في الػلم، 

ت لضعاؾت الػالم الُبُعي واؾخلهاةه مً خىلىا؛ ولظا فم ً والًغوٍع

زالٌ الخُبُم الؿلُم للمىاص الخػلُمُت اإلاسخلفت في ؾلؿلت ماحغوَل؛ 

ًخم الترهحز غلى مهاعاث اإلاالخظت، واإلالاعهت، واللُاؽ، والخهيُف، 

وحمؼ البُاهاث وحسجُلها وغغيها، والخيبإ، وفغى الفغوى، 

والخسُُِ للخجاعب الػلمُت البؿُُت وجىفُظَا، والاؾخيخاج، وجدضًض 

 ].7بُها ]اإلاخغحراث وي

باإليافت لظلً جمحزث مىاهج الػلىم بمغاغاة الػضًض مً الجىاهب       

خم طلً مً زالٌ جلضًم  ت؛ مجها: مغاغاة الفغوق الفغصًت؛ ٍو التربٍى

ؼ غلى الػمل 
ّ
م مخىىغت، جغه

ّ
ـ، وحشجُؼ أؾالُب حػل اؾتراجُجُاث جضَع

والىخابت،  الفغصي والجماعي، وجخًّمً اليكاٍ الػلمي، واللغاءة الىاغُت

دُذ اإلاجاٌ 
ُ
ا، باإليافت ئلى اؾخسضام الخلىُت التي ج والغؾم، وغحَر

ب غلى اإلاهاعاث الػلمُت بدؿب مؿخىي الُالب.  للخػلم الظاحي، والخضٍع

خم طلً مً زالٌ الخأهُض غلى حىاهب  وجدلُم الخيامل اإلاػغفي؛ ٍو

ىاص الترابِ بحن فغوع الػلىم ألاؾاؾُت ومجاالتها، وبحن الػلىم واإلا

ايُاث، والاحخماغُاث، والفىىن، واللغت،  الضعاؾُت ألازغي، زانت الٍغ
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خم طلً في ؾُاق َبُعي صون جيلف أو مبالغت. والخأهُض غلى جىظُف  ٍو

ض مىاهج الػلىم للمغخلت الابخضاةُت غلى أَمُت الخلىُت 
ّ
الخلىُت: جإه

غ 
ّ
بِئت بجىاهبها اإلاسخلفت، بىنفها أصواث حشّجؼ الخػلم للجمُؼ، وجىف

 .حػلُمُت مكىكت ًخفاغل فحها الُالب بكيل وكِ مؼ اإلااصة الخػلمُت

ت التي جمحزث بها مىاهج الػلىم أًًا عبِ       ومً الجىاهب التربٍى

ض مىاهج الػلىم في اإلاغخلت الابخضاةُت غلى 
ّ
: خُث جإه اإلاضعؾت باإلاجٌز

، أَمُت الضغم ألاؾغي، ويغوعة بىاء قغاهت مىخجت بحن اإلاضعؾت واإلا جٌز

بىنف طلً مً أؾـ الىجاح في الػلىم، وحشّجؼ مىاهج الػلىم َظٍ 

بػث ئلى ولي أمغ الُالب، باإليافت 
ُ
الكغاهت مً زالٌ عؾاةل زانت ج

ؼ اإلاجزلُت ]  ].7ئلى الخجاعب واإلاكاَع

ت        ومً أبغػ ما جخمّحز به مىاهج الػلىم هظلً اغخماصَا غلى الىظٍغ

غاةم البىاةُت، بىنفها همىطج وفلؿف هّمم غلى أؾاؾها اإلاىاهج، َو
ُ
ت ج

ب اإلاػلمحن. فالضعؽ َى أؾاؽ  ـ، وجبجى في يىئها بغامج جضٍع الخضَع

ى  وخضة بىاء هخاب الُالب في مىاهج الػلىم باإلاغخلت الابخضاةُت، َو

وخضة حػلُمُت مخياملت الػىانغ، جدىاٌو مىيىًغا مدضًصا مً خُث 

ؿه، وغغيه، واليكاَاث اإلاهاخ م. أَضاف جضَع بت له، وغملُاث الخلٍى

وكض ُبىِذ الضعوؽ بدُث جدىاؾب والغؤٍت البىاةُت في الخػلم، وُنّممذ 

ػغف بضوعة الخػلم، وهي همىطج مػخمض في التربُت  ٌُ بدُث جدبؼ ما 

الػلمُت لخىظُم اإلادخىي وغملُاث الخػلُم والخػلم غلى مؿخىي الهف. 

ئت، والاؾخىكاف، وجخيّىن صوعة الخػلم مً زمـ مغاخل، وهي: التهُ

ظٍ اإلاغاخل لِؿذ  م. َو والكغح والخفؿحر، وؤلازغاء والخىؾؼ، والخلٍى

كتٍر اإلاغوع بها  ٌُ بالًغوعة مىفهلت جماًما غً بػًها البػٌ، وال 

 .حمًُػا في اإلاىكف الخػلُمي

ومً ألافياع الغةِؿت التي ُبىِذ غلحها مىاهج الػلىم اإلاُىعة وجغحمتها       

ص الخػلُمُت، والىنٌى ليل مخػلم، والػلم لجمُؼ بكيل واضح، اإلاىا

الُالب؛ ولظلً فلض اهخظمذ اإلااصة الػلمُت في هخب الػلىم وجىّىغذ في 

ـ بما ًدىاؾب  ؼ َغاةم الخضَع وكاَاتها، بدُث حؿاغض اإلاػلم غلى جىَى

مؼ أهماٍ الخػلم اإلاسخلفت لضي الُالب، مؼ مغاغاة مسخلف 

اتهم، وكض عاغذ اإلاىاص الخ ػلُمُت طلً مً زالٌ الخضَعـ مؿخٍى

ىبىن،  غ أفياًعا إلقغان حمُؼ اإلاخػلمحن، ومجهم اإلاَى
ّ
اإلاخماًؼ: خُث جىف

والظًً ٌػاهىن مً نػىباث في الؿمؼ أو البهغ، أو نػىباث في 

اث الخدهُل ليل فئت، والظي ٌكمل اإلاخضوي  الخػلم، مؼ مغاغاة مؿخٍى

لػلىم بػٌ اإلاهاصع واإلاخىؾِ. واإلاىاص ؤلايافُت: خُث جغافم هخب ا

م  ، وصلُل الخلٍى ؤلايافُت اإلاؿاغضة، همهاصع الىخضاث والفهٌى

ؼ  ألاصاتي في غغفت الهف، وهغاؾاث اليكاٍ، وأصلت أزغي؛ لخػٍؼ

مهاعاث اللغاءة والىخابت، وكغاءة الهىع وألاقياٌ والغؾىم، واإلاهاعاث 

ايُت، ومهاعاث الخفىحر الىاكض، وخّل اإلاكىالث. باإليافت  م الٍغ للخلٍى

 ً
ّ
ًما مؿخمًغا ومخىىًغا لجمُؼ الُالب، بما ًمى غ جلٍى

ّ
اإلاؿخمغ: خُث جىف

ـ هلاٍ اللىة والًػف لضيهم، ومً زم  مً مخابػت أصاء الُالب، وجلمُّ

الخػامل مػها بما ًدىاؾب مً خُث اجباع أؾالُب جضَعـ، وجىفُظ 

 ].7وكاَاث مخىىغت ومالةمت ]

ى ؾذ اؾتراجُجُاث أؾاؾُت، وفًلا هما اؾدىضث مىاهج الػلىم غل      

ت، وحمُؼ َظٍ الاؾتراجُجُاث جضّغم الخػلم اإلابجي  لىخاةج البدىر التربٍى

غلى الاؾخلهاء، مً زالٌ جلضًم ألافياع وألامثلت التي جىّضح هُفُت 

اجه اإلاسخلفت، اغخماًصا غلى أخضر  ئحغاء الاؾخلهاء الػلمي بمؿخٍى

ظٍ الاؾتراجُ جُاث هي: اؾخسضام اإلاػغفت اإلاؿبلت اإلاػلىماث الػلمُت، َو

م مػلىماث حضًضة، الخضعب غلى مماعؾت اليكاَاث اإلاهمت، 
ّ
لخػل

، وئزاعة  ٍؼ اؾخسضام الخػلم البهغي للخىانل، وجىظُم الخػلم وحػٍؼ

صافػُت الُالب لإلهجاػ، وجُىٍغ اؾتراجُجُاث لللغاءة والاؾدُػاب، 

 ].8والخػلم باؾخسضام اؾتراجُجُاث الضعاؾت ]

ت في مىاهج الػلىم في اإلاملىت        ومؼ جلً الخُىعاث والخغحراث الجظٍع

ىن غلى أن هجاح َظا اإلاكغوع وجدلُله  الػغبُت الؿػىصًت ًخفم التربٍى

ألَضافه مغجبِ بالضعحت ألاولى بمػلم الػلىم، فمهما بظلذ مً حهىص 

ذ غلمُت وفىُت في ئغضاص اإلاىهج، وبىاء الىخاب اإلاضعسخي، ومهما اؾخسضم

ت؛  في الػملُت الخػلُمُت مً مؿخدضزاث جىىىلىحُت وجلىُاث جغبٍى

مىُىه الخػامل مؼ غىانغ  ًُ فالحاحت جبلى ماؾت ئلى اإلاػلم الىفء الظي 

لت حؿاغض غلى جدلُم ألاَضاف الخػلُمُت بهىعة  َظٍ الػملُت بٍُغ

ت، أن 9حُضة ] ؼ ؤلانالخُت التربٍى [، وكض أوضحذ الخجاعب واإلاكاَع

انغ هجاح أي مكغوع ئنالحي حػلُمي، ًلؼ في الضعحت أخض أَم غى

إهض 10ألاولى غلى اإلاػلم، فهى مً ًملً مفخاح الىجاح والفكل ] [. ٍو

[ غلى أهه ال ًمىً جفػُل أي ئنالح في مىظىمت الخػلُم 11الضَل ]

 ولضيهم الىفاًاث الالػمت لهظا 
ً
 حُضا

ً
لحن جأَُال بضون مػلمحن مَإ

 .ؤلانالح

ف غلحها هجاح وبىاًء غل      
َّ
ى طلً، فان أخض الػىامل الغةِؿت التي ًخىك

َظا اإلاكغوع، َى مػلم غلىم ًجمؼ بحن اإلاػغفخحن: اإلاػغفت الػلمُت 

ت لخضَعـ جلً اإلاىاهج اإلاُىعة، والبض أن  بالخسهو واإلاػغفت التربٍى

ؿه للػلىم وفم ما جخُلب اإلاىاكف  ًىاػن بحن اإلاػغفخحن غىض جضَع

داٌو الهفُت، فال ًمىً  إلاػلم الػلىم أن ًدىاٌو َظٍ اإلاىاهج، ٍو

ا بفلؿفت َظا اإلاكغوع،  لت اإلاسُِ لها؛ ما لم ًىً ملمًّ جلضًمها بالٍُغ

ت الحضًثت التي ُبجي غلحها، وأن  اث، واإلاباصب، وألافياع التربٍى والىظٍغ

ت الحضًثت اإلاغجبُت بها، وكاصًعا غلى  ًيىن مُلًػا غلى اإلافاَُم التربٍى

ًىا مً اإلاهاعاث التي الخػامل مؼ  ِّ
ّ
الىخب الضعاؾُت اإلاُىعة، ومخمى

ـ الػلىم  ؿها، بدُث ًلىم بخىحُه غملُت جضَع حؿاغضٍ غلى جضَع

وكُاصتها بكيل صحُذ في ؾبُل جدلُم أَضاف َظا اإلاكغوع الغاةض 

[12.[ 

ومما ًإهض أَمُت جلً اإلاػغفت للمػلم جغهحز بغامج ئغضاص اإلاػلم كبل        

 مً زُِ الخضمت غلى 
ً
 مهما

ً
حاهب ؤلاغضاص التربىي خُث ًمثل حؼءا

بغامج ئغضاص اإلاػلم والتي تهضف ئلى ئغضاص الُالب/اإلاػلم مً الىاخُت 

ت  خػلم بالخضَعـ همهىت مً خُث أنىله الىظٍغ ت والىفؿُت، ٍو التربٍى

اث وألافياع  والػملُت وجُبُلاجه ومماعؾخه الػملُت، وجؼوٍضٍ بالىظٍغ

ت الخانت بخػلُم ماصة الخسهو وجُبُلاتها، هما والاججاَاث الترب ٍى

ـ ماصة  ت والىفؿُت واإلاهاعاث الالػمت لخضَع ًىفغ لهم اإلافاَُم التربٍى

[. هما أن جغهحز حمُؼ مػاًحر مػلىم الػلىم الػاإلاُت 13الخسهو ]

 
ً
ا مػُاعا ت إلاػلم الػلىم واغخباَع وؤلاكلُمُت واإلادلُت غلى اإلاػغفت التربٍى

 يمً 
ً
ت إلاػلم أؾاؾُا ا ًإهض أَمُت حاهب اإلاػغفت التربٍى مػاًحَر

 National الػلىم، فلض حاء طلً يمً اإلاػاًحر اللىمُت للتربُت الػلمُت
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Science Standards ،ـ اإلانهي  National ومػاًحر اإلاجلـ اللىمي للخضَع

Board for Professional Teaching Standards ومػاًحر مػلم الػلىم ،

ا  .في اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت ومهغ وكُغ وألاعصن وغحَر

ؿها      ت اإلاغجبُت بمىاهج الػلىم التي ًلىم بخضَع ئن مػغفت اإلاػلم التربٍى

مُلب أؾاسخي ومهم ال جلل أَمُخه غً  وال ؾُما ما ٌؿخجض مجها

اإلاػغفت الػلمُت الخسههُت وجخأهض يغوعة َظٍ اإلاػغفت في ظل بىاء 

ت خضًثت، ًإهض ول  اث وأفياع جغبٍى اإلاىاهج غلى أؾـ ومغجىؼاث وهظٍغ

ـ مىاهج الػلىم جبجى بكيل 14مً فان صًجيا وواجماهً ] [ غلى أن جضَع

بحن اإلاػغفت بماصة الػلىم،  غام غلى كاغضة هبحرة مً اإلاػاعف، ججمؼ

ت. وجضزل َظٍ اإلاػغفت يمً مػغفت اإلاػلم  ومػغفت اإلاباصب التربٍى

ت التي حػض مً أَم أكؿام مػغفت اإلاػلم التي جدضر غجها قىإلاان  التربٍى

[ مً زالٌ ابدازه غً مػغفت اإلاػلم، والتي عهؼ فحها غلى صعاؾت 15]

ػغفخه، ومهاصع مػغفخه، مػغفت اإلاػلم مً خُث ما ٌػغفه، وما ًدخاج إلا

لت اؾدُػابه للماصة الػلمُت، وجأزحر طلً في  ٍغ لت جىظُمحها، َو ٍغ َو

ل جلً اإلاػغفت لخيىن مفهىمت للُالب،  ؿه، وهُفُت جدٍى غملُت جضَع

وهُف ًخػامل مؼ اإلادخىي الػلمي، وهُف ًخم اؾخسضام جلً اإلاػغفت في 

ـ، وكض كؿم قىإلاان مػغفت مػلم الػلىم ئلى ؾبؼ فئاث؛  غملُت الخضَع

ت، واإلاػغفت باإلاىاهج، ومػغفت  وهي: مػغفت اإلادخىي، واإلاػغفت التربٍى

اإلادخىي البُضاغىجي، واإلاػغفت بالُلبت، واإلاػغفت بالؿُاق، واإلاػغفت 

ت  .بالغاًاث وألاَضاف التربٍى

ت إلاػلم الػلىم       وفي الىكذ الظي هإهض فُه غلى أَمُت اإلاػغفت التربٍى

م أصاء مػلمي الػلىم؛ مثل: هجض الػضًض مً  الضعاؾاث التي جىاولذ جلٍى

[، وصعاؾت َالب 17[، وصعاؾت غبض هللا ]16صعاؾت الجغحاوي ووكىان ]

[، وصعاؾت الحاػمي 20[، وصعاؾت الغامضي ]19[، وصعاؾت الػلُماث ]18]

[ أقاعث ئلى 23[، وصعاؾت الغخُلي ]22[، وصعاؾت الجنهي ]21وآزغون ]

 
ً
في مؿخىي جلً اإلاػغفت لضيهم والتي كض جدض مً  أن َىان اهسفايا

ؿُت  .هجاح مماعؾاتهم الخضَع

ت إلاػلمي        مً أَمُت اإلاػغفت التربٍى
ً
وفي يىء ما ؾبم، واهُالكا

الػلىم غامت ومػلم اإلاغخلت الابخضاةُت باألزو بأبغػ اإلاؿخجضاث 

ؿها ئط جظل  ت التي بىِذ غلحها هخب الػلىم التي ًلىم بخضَع جلً التربٍى

اإلاىاهج غاحؼة غً جدلُم أَضافها وفم ما زُِ لها مالم ًىً َىان 

 غلى اللُام بأصواٍع الجضًضة وفم ما جخُلب َظٍ اإلاىاهج، 
ً
 كاصعا

ً
مػلما

جأحي َظٍ الضعاؾت للىكف غً مؿخىي مػغفت مػلمي غلىم اإلاغخلت 

ت التي قهضتها مىاهج الػلىم باإلاملىت  الابخضاةُت باإلاؿخجضاث التربٍى

 .غبُت الؿػىصًتالػ

 مشكلت الدراست.  2

بالغغم مً مطخي غضة ؾىىاث غلى جُبُم مىاهج الػلىم اإلاُىعة       

 غلى َالب 
ً
باإلاغخلت الابخضاةُت ئال أن الباخث الخظ أزىاء غمله مكغفا

التربُت اإلاُضاهُت ومً زالٌ للاءاجه ومىاككاجه مؼ مجمىغت مً اإلاػلمحن 

اإلاخػاوهحن الظي ٌكغفىن غلى الُالب/ اإلاػلمحن جسهو الػلىم أنهم ما 

ا ًدملىن اججاَاث ؾلبُت هدى جضَعـ مىاهج الػلىم اإلاُىعة ػالى 

مػللحن طلً بهػىباتها وغضم فهمهم لىثحر مً مخُلباث هجاح جُبُلها، 

ت اإلاىاؾبت لخىفُظ صعوؾها،  وغضم مػغفتهم بالُغق وألاؾالُب التربٍى

ظا ما أهضجه صعاؾت الؿػُض واإلااضخي ] [، 25[ وصعاؾت الكمغاوي ]24َو

 ئلى 
ً
ف غلحها هجاح واؾدىاصا

َّ
مؿلمت أن أخض الػىامل الغةِؿت التي ًخىك

ـ مىاهج الػلىم اإلاُىعة َى مػغفخه بفلؿفت َظا  اإلاػلم في جضَع

ت الحضًثت التي ُبجي غلحها،  اث، واإلاباصب، وألافياع التربٍى اإلاكغوع، والىظٍغ

ت الحضًثت اإلاغجبُت بها، لظلً وله حاءث فىغة َظٍ  واإلافاَُم التربٍى

مؿخىي مػغفت مػلمي  ف غًكىلاوالتي جخدضص مكيلتها في الضعاؾت 

ت التي قهضتها مىاهج الػلىم  غلىم اإلاغخلت الابخضاةُت باإلاؿخجضاث التربٍى

  باإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت؟

 أسئلت الدراست .أ

 :ؾػذ الضعاؾت لإلحابت غً الدؿاؤالث آلاجُت 

ت التي ق 1- هضتها مىاهج الػلىم باإلاملىت ما أَم اإلاؿخجضاث التربٍى

 ٌ؟1429الػغبُت الؿػىصًت مىظ الػام 

ما مؿخىي مػغفت مػلمي غلىم اإلاغخلت الابخضاةُت باإلاؿخجضاث  2-

خفغع  ت التي قهضتها مىاهج الػلىم باإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت؟ ٍو التربٍى

 :مً َظا الؿإاٌ

جضاث ما مؿخىي مػغفت مػلمي غلىم اإلاغخلت الابخضاةُت باإلاؿخ 2/1-

ت التي قهضتها مىاهج الػلىم باإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت في مجاٌ  التربٍى

ت؟ ٍغ ؼ والخىحهاث الخٍُى  اإلاكاَع

ما مؿخىي مػغفت مػلمي غلىم اإلاغخلت الابخضاةُت باإلاؿخجضاث  2/2-

ت التي قهضتها مىاهج الػلىم باإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت في مجاٌ  التربٍى

غاةم الخضَع  ـ؟الاؾتراجُجُاث َو

ما مؿخىي مػغفت مػلمي غلىم اإلاغخلت الابخضاةُت باإلاؿخجضاث  2/3-

ت التي قهضتها مىاهج الػلىم باإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت في مجاٌ  التربٍى

م؟  الخلٍى

َل جىحض فغوق طاث صاللت ئخهاةُت بحن مؿخىي مػغفت مػلمي غلىم  -

ت التي قهضتها مىاهج ا لػلىم اإلاغخلت الابخضاةُت باإلاؿخجضاث التربٍى

ل،  ل الػلمي، هىع اإلاَإ باإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت حػؼي إلاخغحراث )اإلاَإ

ـ الػلىم(؟ بُت في مجاٌ جضَع ؿُت، غضص الضوعاث الخضٍع  الخبرة الخضَع

 أهداف الدراست .ب

 :َضفذ الضعاؾت ئلى 

ت التي قهضتها مىاهج الػلىم باإلاملىت . 1 جدضًض أَم اإلاؿخجضاث التربٍى

 .1429ٌمىظ الػام الػغبُت الؿػىصًت 

كُاؽ مؿخىي مػغفت مػلمي غلىم اإلاغخلت الابخضاةُت باإلاؿخجضاث . 2

خفغع  ت التي قهضتها مىاهج الػلىم باإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت، ٍو التربٍى

 :مً َظا الهضف

كُاؽ مؿخىي مػغفت مػلمي غلىم اإلاغخلت الابخضاةُت باإلاؿخجضاث  3-

ت التي قهضتها مىاهج الػلىم با إلاملىت الػغبُت الؿػىصًت في مجاٌ التربٍى

ت ٍغ ؼ والخىحهاث الخٍُى  .اإلاكاَع

كُاؽ مؿخىي مػغفت مػلمي غلىم اإلاغخلت الابخضاةُت باإلاؿخجضاث  4-

ت التي قهضتها مىاهج الػلىم باإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت في مجاٌ  التربٍى

ـ غاةم الخضَع  .الاؾتراجُجُاث َو

ت الابخضاةُت باإلاؿخجضاث كُاؽ مؿخىي مػغفت مػلمي غلىم اإلاغخل 5-

ت التي قهضتها مىاهج الػلىم باإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت في مجاٌ  التربٍى

م  .الخلٍى

 ت ـغفــالىكف غً وحىص فغوق طاث صاللت ئخهاةُت بحن مؿخىي مػ .6
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ت التي قهضتها مىاهج  مػلمي غلىم اإلاغخلت الابخضاةُت باإلاؿخجضاث التربٍى

ل الػلمي، هىع الػلىم باإلاملىت الػغبُت الؿ ػىصًت حػؼي إلاخغحراث )اإلاَإ

بُت في مجاٌ جضَعـ  ؿُت، غضص الضوعاث الخضٍع ل، الخبرة الخضَع اإلاَإ

 (.الػلىم

 أهميت الدراست .ج

 :جخطح أَمُت الضعاؾت مً زالٌ مؿاَمتها في 

مؿاغضة أصحاب اللغاع واإلاؿإولحن غً بغامج ئغضاص مػلمي الػلىم . 1

اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت غلى اجساط كغاعاث في ولُاث التربُت في 

غ جلً  مىاؾبت مبيُت غلى صعاؾت غلمُت، حؿاغض غلى جدؿحن وجٍُى

ت في مىاهج وحػلُم الػلىم  البرامج، بما ًخىافم مؼ اإلاؿخجضاث التربٍى

 .باإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت

ب مػلمي الػلىم باإلاغخلت . 2 مؿاغضة اإلاؿإولحن غً بغامج جضٍع

ُت في وػاعة الخػلُم في اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت غلى اجساط الابخضاة

كغاعاث مىاؾبت مبيُت غلى صعاؾت غلمُت، خُاٌ هىغُت اإلاىيىغاث 

بُت واإلاخػللت بجاهب الخُىعاث الحانلت في اإلاىاهج  والبرامج الخضٍع

 .وحػلُم الػلىم التي ًدخاحها مػلمى الػلىم أزىاء الخضمت

لمي غلىم اإلاغخلت الابخضاةُت باإلاملىت الػغبُت اإلاؿاغضة في حػٍغف مػ. 3

ت في مجاٌ مىاهج الػلىم التي ًلىم  الؿػىصًت باإلاؿخجضاث التربٍى

م مػغفخه بىفؿه في  ؿها وبالخالي ٌؿخُُؼ اإلاػلم أن ًلىم بخلٍى بخضَع

ؼ هلاٍ اللىة، وغالج حىاهب الًػف لضًه  يىئها، مما ٌؿاغض في حػٍؼ

 
ً
 .طاجُا

 حدود الدراست .د

ت في الح ضوص اإلاىيىغُت: اكخهغث الضعاؾت غلى اإلاؿخجضاث التربٍى

غ مىاهج الػلىم  مجاٌ مىاهج وحػلُم الػلىم والتي اعجبُذ بخٍُى

 مً غام 
ً
ؼ 1429باإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت بضءا ٌ، في مجاالث اإلاكاَع

م، صون  ـ، والخلٍى غاةم الخضَع ت، اؾتراجُجُاث َو ٍغ والاججاَاث الخٍُى

 .لىُتاإلاؿخجضاث الخ

ت: اكخهغث الضعاؾت غلى مػلمي ماصة غلىم اإلاغخلت  الحضوص البكٍغ

 .الحيىمُتالابخضاةُت في اإلاضاعؽ 

 .الحضوص اإلاياهُت: اكخهغث الضعاؾت غلى ئصاعة الخػلُم بمدافظت الغؽ

الحضوص الؼماهُت: جم جُبُم الضعاؾت في الفهل الضعاسخي الثاوي مً 

 .1437ٌ 1436الػام الضعاسخي 

 مصطلحاث الدراست .ه

لهض بها الباخث: اإلاىاهج الضعاؾُت التي جم   :مىاهج الػلىم اإلاُىعة ٍو

بل قغهت  جغحمتها ومىاءمتها غً ؾلؿلت ماحغوَل الخػلُمُت مً كِّ

غ، والتي أكغتها وػاعة الخػلُم في اإلاملىت  الػبُيان لألبدار والخٍُى

ُت بضًء مً الػام الػغبُت الؿػىصًت غلى َالبها في اإلاغخلت الابخضاة

 .1430ٌ 1429الضعاسخي 

ت اإلاؿخجضاث حمؼ مؿخجّضة مً حّض الصخيء ًجّض  :اإلاؿخجضاث التربٍى

ّضة فهى حضًض زالف اللضًم، وحّضص فالن ألامغ وأحّضٍ  بالىؿغ حِّ

، وحّض الىسل نغمه 
ً
واؾخجضٍ: ئطا أخضزه فخجضص َى أو نّحٍر حضًضا

ما ال غهض لً به، وماصة  وكُػه، وحّض في الؿحر احتهض فُه، والجضًض

حّض وحّضص ويػذ في اللغت للضاللت غلى مػجى: ألامغ الجضًض، 

واإلاؿخدضر واإلابخىغ والحضًث، وما ال غهض لىا به، وألاكغب بمغاصها في 

الضعاؾت اإلاػجى الضاٌ غلى ألامغ الجضًض الظي ال غهض لىا به. وبهظا فاّن 

غأ   َو
ً
اصة أو اإلاؿخجضاث ئّما أن جيىن مىحىصة أنال غلحها حػضًل بالٍؼ

ل، وئما ئخضار شخيء لم ًىً له وحىص  غ أو الخدٍى الىلو أو الخدٍى

 
ً
 ].26,27,28] أنال

 بأنها ول حضًض في ألافياع أو      
ً
ت انُالخا وحػغف اإلاؿخجضاث التربٍى

الؿُاؾاث أو البرامج أو الُغق أو اإلاغافم أو البِئت الخػلُمُت اللاةمت 

 في هفاءة الخضمت بالفػل غلى احؿاغها، 
ً
 ملمىؾا

ً
وجدضر جدؿِىا

ت ] غي الىثحري ]29التربٍى ت حػجي ول ما 30[. ٍو [ بان اإلاؿخجضاث التربٍى

َى حضًض في مجاٌ التربُت بفغوغها اإلاخػضصة، وحكمل حمُؼ ألافياع 

اث والُغوخاث الخجضًضًت التي تهضف ئلى  واإلافاَُم والحلاةم والىظٍغ

ض ئهخاج اإلاإؾؿاث التربى  ٍت وئلى جدؿحن غُائها. هما ٌػغفها معجم ججٍى

مهُلحاث التربُت بأنها اإلاػغفت الػلمُت الجضًضة التي ًخم ئصزالها ئلى 

مضزالث وغملُاث الىظام الخػلُمي الغاًَ )فلؿفت، أفياع، أَضاف، 

ؾُاؾاث، ئصاعة، هظم، زُِ، بغامج، جسههاث، جلىُاث، َغق، 

. الخ( مما ًمىً الىظام أؾالُب، أوكُت، وؾاةل، مغافم، ججهحزاث..

الخػلُمي مً الاهخلاٌ والخدٌى في مىاحهتها ئلى ويؼ حضًض ًدظى 

بالخىاػن اليؿبي في خغهت ميىهاجه وآلُاث غملُاجه وحىصة مسغحاجه 

ت بما ًمىىه مً جدلُم وظاةفه ]  ].31التربٍى

ت في الضعاؾت الحالُت: ول ما َى         لهض باإلاؿخجضاث التربٍى ًُ  
ً
وئحغاةُا

حضًض وخضًث ُبىِذ غلى أؾاؾه مىاهج الػلىم اإلاُىعة )ؾلؿلت 

ماحغوَل( للمغخلت الابخضاةُت، مخًمىت فلؿفت جلً اإلاىاهج، 

ت، واؾتراجُجُاث  اث، وألافياع، واإلاباصب، والاججاَاث التربٍى والىظٍغ

م التي حػخمض غلحها مىيىغاث مىاهج الػلىم اإلاُىعة،  ـ، والخلٍى الخضَع

 .ت والخلىُت التي ُبىِذ في يىئها هخب الػلىمواإلاىانفاث الفىُ

، ٌػغفها الباخث بأنها 
ً
ت: ئحغاةُا مػغفت مػلم الػلىم باإلاؿخجضاث التربٍى

حملت اإلاػاعف التي ًمخلىها مػلمي غلىم اإلاغخلت الابخضاةُت غً 

غ الػلىم  ت التي اؾخجضث غلحهم يمً مكغوع جٍُى اإلاؿخجضاث التربٍى

ايُاث في اإلاملىت الػ ؼ والٍغ غبُت الؿػىصًت في مجاالث اإلاكاَع

م،  ـ، والخلٍى غاةم الخضَع ت، واؾتراجُجُاث َو ٍغ والاججاَاث الخٍُى

والتي جلاؽ في َظٍ الضعاؾت بالضعحت اليلُت التي ًدهل غلحها مػلم 

 .الػلىم مً زالٌ ألاصاة التي أغضث لهظا الغغى

 الدراساث السابقت.  3

بالغغم مً أَمُت جدضًض مػغفت وئإلاام مػلمي الػلىم باإلاؿخجضاث       

 أن الباخث في َظا 
ّ
ؿها ئال ت في مجاٌ اإلاىاهج التي ًلىمىن بخضَع التربٍى

اإلاجاٌ ال ًجض الىثحر مً الضعاؾاث وألابدار التي جىاولذ َظا اإلاىيىع 

ى [ بضعاؾت َضفذ ئلى الخػغف غل30فػلى اإلاؿخىي الػغبي كام الىثحري ]

ت في الضٌو اإلاخلضمت، ومضي جىظُف صٌو  واكؼ الخجضًضاث التربٍى

الخلُج الػغبُت لخلً الخجضًضاث في مىاهج الػلىم، وكض عهؼث الضعاؾت 

غلى الخجضًضاث في مىاهج الػلىم في مغاخل الخػلُم الػام بضٌو الخلُج 

ٌ، واؾخسضمذ الضعاؾت 1413ٌ ئلى غام 1405الػغبُت في الفترة ما بحن 

هج الىنفي اإلاؿحي، مً زالٌ الاغخماص غلى اؾدباهت للػاملحن في اإلاى

حن ومػلمحن، وبلغذ غُىت  مجاٌ مىاهج الػلىم مً زبراء ومكغفحن جغبٍى

مً حمُؼ صٌو الخلُج الػغبُت، وزلهذ الضعاؾت ئلى أن  837الضعاؾت 

َىان مداوالث حاصة لخجضًض مىاهج الػلىم بضٌو الخلُج الػغبُت، غحر 
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ٌ اللهىع فُما ًخػلم باإلااصة الػلمُت واحؿاغها وغملها، أن َىان بػ

وهظلً ما ًخػلم بمػُىاث الخىفُظ مً أصواث ونُاغاث ٌؿخفُض مجها 

م واإلاخابػت  .اإلاػلمىن، ومجها ما ًخػلم هظلً بػملُاث الخلٍى

[ ئلى الخػغف غلى صوع مػلم 32هما َضفذ صعاؾت الػاػمي وآزغون ]     

ت اإلاػانغة، الخػلُم ألاؾاسخي بضولت  ذ في مىاهبت الاججاَاث التربٍى اليٍى

وجًمً الضعاؾت ئللاء الًىء غلى آعاء اإلاػلمحن خُاٌ اإلاؿخجضاث 

ذ، واؾخسضم الباخث  ت في اليٍى ت التي وكهضَا الؿاخت التربٍى التربٍى

اإلاىهج الىنفي اإلاؿحي، مً زالٌ جُبُله لالؾدباهت أصاة للضعاؾت، 

 مجهم مػلمي الػلىم بيؿبت مػلم 360وبلغذ غُىت الضعاؾت 
ً
%، 27.4ا

ووان مً أبغػ هخاةجها جغاوخذ وؿبت غضم مىافلت غُىت الضعاؾت خُاٌ 

ذ بحن  ت بضولت اليٍى % مما ًضٌ غلى 70ئلى  %50اإلاؿخجضاث التربٍى

ت  .يػف مػغفتهم بخلً اإلاؿخجضاث وفىاةضَا التربٍى

عي مػلمي [ ئلى كُاؽ مضي و 33في خحن َضفذ صعاؾت غبض اإلاجُض ]      

الػلىم بمؿخدضزاث جىىىلىحُا الخػلُم واججاَاتهم هدى اؾخسضامها، 

واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىنفي اإلاؿحي مً زالٌ جُبُم ملُاؽ 

مضي وعي مػلمي الػلىم باإلاؿخدضزاث الخىىىلىحُت، وبلغذ غُىت 

مػلم ومػلمت في مدافظاث اللاَغة والجحزة واإلاىىفُت،  350الضعاؾت 

هخاةج الضعاؾت ئلى جضوي مؿخىي وعي مػلمي الػلىم  وكض أقاعث

% مً أفغاص غُىت 77072باإلاؿخدضزاث الخىىىلىحُت، خُث خهل 

 .% مً صعحت اإلالُاؽ75الضعاؾت غلى اكل مً خض الىفاًت 

ـ 34هما َضفذ صعاؾت فلُهي ]      [ ئلى جدضًض اإلاهاعاث الالػمت لخضَع

ىكف غً مضي اهدؿاب مىاهج الػلىم اإلاُىعة )ؾلؿت ماحغوَل( وال

َظٍ اإلاهاعاث لضي مػلمي ومػلماث الػلىم، واجبػذ الضعاؾت اإلاىهج 

الىنفي اإلاؿحي خُث كام الباخث ببىاء اؾدباهت هأصاة للضعاؾت، وجم 

حن،  121جُبُلها غلى غُىت جيىهذ مً  مً اإلاػلمحن واإلاكغفحن التربٍى

اث الػلىم وجىنلذ الضعاؾت ئلى غضة هخاةج مً أَمها أن مػلمي ومػلم

ًىدؿبىن اإلاهاعاث ألاؾاؾُت الالػمت لخضَعـ اإلاىاهج اإلاُىعة )ؾلؿلت 

 .29.2ماحغوَل( بضعحت مخىؾُت، وبمخىؾِ خؿابي 

[ ئلى جدضًض اإلالىماث الالػمت 35في خحن َضفذ صعاؾت فلُهي ]     

لخػلُم الػلىم وفم اإلاىاهج اإلاُىعة )ؾالؾل ماحغوَل( والخػغف غلى 

ا في البِئت الخػلُمُت باإلاملىت أَمُتها، والىكف  غً مضي جىافَغ

الػغبُت الؿػىصًت، وطلً مً وحهت هظغ اإلاػلمحن واإلاػلماث، وجم 

مً  68اؾخسضام اإلاىهج الىنفي اإلاؿحي، وجيىهذ غُىت الضعاؾت مً 

مػلمي ومػلماث الػلىم بمىُلت حاػان، وجىنلذ الضعاؾت ئلى غضة 

ؿُت اإلاخػللت هخاةج مً أَمها أن صعحت جىافغ امخالن  الىفاًاث الخضَع

ـ الاؾخلهاتي ومػغفت الاججاَاث الحضًثت في  بالخػلم البىاتي والخضَع

حاءث بضعحت كلُلت لضي مػلمي ومػلماث  STSE حػلُم الػلىم مثل مىحى

 .2.46ئلى  2.21الػلىم بمخىؾِ جغاوح بحن 

 :الخعقيب على الدراساث السابقت

الؿابلت ًخأهض أَمُت مىيىع مً زالٌ اؾخػغاى الضعاؾاث      

غي  ت ويغوعة بدثها وصعاؾتها في أي مكغوع جٍُى اإلاؿخجضاث التربٍى

ظا ما جدكابه فُه الضعاؾت الحالُت مؼ جلً الضعاؾاث ؾىاًء  للمىاهج، َو

[، أو 33[، وصعاؾت غبضاإلاجُض ]30بكيل مباقغ مثل صعاؾت الىثحري ]

لضعاؾت، مثل: صعاؾت بكيل يمجي مً زالٌ جًمُجها في بػض مً أبػاص ا

[، ولػل 35[ وصعاؾت فلُهي ]34[، وصعاؾت فلُهي ]32الػاػمي وآزغون ]

مً أبغػ ما ًمحز الضعاؾت الحالُت وجسخلف فحها غً جلً الضعاؾاث 

غي  مداولتها الىكىف غلى حاهب مهم مً حىاهب أي مكغوع جٍُى

ى اإلاػلم ومػغفت ما ً ى ما ًخػلم بمىفظ طلً اإلاىهج َو مخلىه للمىاهج َو

ت في اإلاىاهج التي ًضعؾها، ومضي ما  ٍغ مً مػغفت بما جم مً حىاهب جٍُى

ٍغ  غ للغفؼ مً مؿخىي اإلاػلم وجٍُى جم مغاغاجه مً كبل حهاث الخٍُى

ٍغ في جلً اإلاىاهج لخدلم ألاَضاف اإلاغحىة  بما ًخالءم مؼ ما جم جٍُى

  .مجها

 الطريقت وإلاجراءاث.  4

 منهج الدراست أ.

الضعاؾت اإلاىهج الىنفي اإلاؿحي، والظي يهضف ئلى اؾخسضمذ       

ونف الظاَغة اإلاضعوؾت مً خُث َبُػتها وصعحت وحىصَا، مً زالٌ 

[. وكض ازخاع الباخث َظا 36جُبُلها غلى غُىت ممثلت للمجخمؼ ألانلي ]

اإلاىهج؛ ألهه ًدلم أَضاف الضعاؾت، خُث ٌؿاغض غلى ونف البُاهاث 

ػها، وجدلُلها؛ للىنٌى ئلى اؾخيخاحاث اإلاخػللت بأَضاف الضعاؾت، وحم

واؾخضالالث غً صعحت مػغفت مػلمي غلىم اإلاغخلت الابخضاةُت 

ت التي قهضتها مىاهج الػلىم باإلاملىت الػغبُت  باإلاؿخجضاث التربٍى

 .الؿػىصًت

 مجخمع الدراستب. 

جيىن مجخمؼ الضعاؾت مً حمُؼ مػلمي ماصة الػلىم اللظًً       

ضّعؾىن في اإلاضاع  ت الخابػت إلصاعة الخػلُم ًُ ؽ الابخضاةُت الحيىمُت الجهاٍع

 102ٌ، والبالغ غضصَم 14361437بمدافظت الغؽ للػام الضعاسخي 

 مىػغحن غلى 
ً
مضعؾت، خؿب ئخهاةُت مغهؼ اإلاػلىماث باصاعة  77مػلما

 .الخػلُم بمدافظت الغؽ

 عينت الدراست ج.

 مؼ ا      
ً
ؾدبػاص افغاص الػُىت جم جُبُم الضعاؾت غلى اإلاجخمؼ وامال

الاؾخُالغُت، خُث جم اؾخضغاء حمُؼ أفغاص مجخمؼ الضعاؾت لىعف 

غمل غً مكىالث ونػىباث جىفُظ مىاهج الػلىم اإلاُىعة باإلاغخلت 

الابخضاةُت، جسللها جُبُم أصواث الضعاؾت، خُث جم جلؿُم الىعف 

ا  مػلم ٌكيلىن  71لثالر مجمىغاث أكُمذ في فتراث مسخلفت خًَغ

ىضح الجضٌو 83.5ي خىال جىػَؼ أفغاص غُىت  1٪ مً مجخمؼ الضعاؾت، ٍو

 :الضعاؾت خؿب مخغحراث الضعاؾت

 1 جدول 

 جوزيع أفراد العينت حسب مخغيراث الدراست

 النسبت املئويت العدد املخغير

 %12.7 9 صبلىم ولُت مخىؾُت اإلاإَل الػلمي

 %87.3 62 بيالىعٍىؽ

 %95.8 68 جغبىي  هىع اإلاإَل
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 %4.2 3 غحر جغبىي 

ؿُت  %29.6 21 ؾىىاث  10أكل مً  الخبرة الخضَع

 %70.4 50 ؾىىاث 10أهثر مً 

بُت   %18.3 13 لم ًخدهل غلى أي صوعة الضوعاث الخضٍع

 %54.9 39 خانل غلى صوعة واخضة

 %26.8 19 خانل غلى أهثر مً صوعة

 الدراست د. أداة

 اإلاػغفت في ازخباع باغضاص الباخث كام الضعاؾت أَضاف لخدلُم     

ت باإلاؿخجضاث  الػغبُت اإلاملىت في الػلىم مىاهج قهضتها التي التربٍى

 الازخباع بىاء جم وكض للضعاؾت، اإلاىيىغُت الحضوص يمً الؿػىصًت

 
ً
 :ًلي إلاا وفلا

 
ً

ت اإلاؿخجضاث جدضًض: أوال  باإلاملىت الػلىم مىاهج قهضتها التي التربٍى

 :الؿػىصًت الػغبُت

ت باإلاؿخجضاث أولُت كاةمت الباخث أغضَّ         مىاهج قهضتها التي التربٍى

 هخب غلى اَالغه زالٌ مً وطلً الؿػىصًت، الػغبُت اإلاملىت في الػلىم

ت الفىُت اإلاىانفاث وصلُل الابخضاةُت، باإلاغخلت الػلىم  إلاىاهج والتربٍى

 الهاصع الؿػىصًت الػغبُت باإلاملىت( ماحغوَل ؾلؿلت) اإلاُىعة الػلىم

غ لألبدار الػبُيان قغهت غً  وهظلً للمكغوع، اإلاىفظة والخٍُى

بُت الحلاةب غّضث التي الخضٍع
ُ
ب أ ـ غلى اإلاػلمحن لخضٍع  الىخب جلً جضَع

غ الػبُيان قغهت غً والهاصعة  الضعاؾاث ئلى يافتباإل  ،[37,38]للخٍُى

 مكغوع غً أكُمذ التي الىضواث في اإلالضمت الػمل وأوعاق وألابدار

غ ايُاث مىاهج جٍُى  عفُؼ صعاؾت: مثل الُبُػُت؛ والػلىم الٍغ

كم كم عفُؼ وصعاؾت ،[39] الغوَـ وصعاؾت ،[3] والػَى  ،[40] والػَى

 الضغُم وصعاؾت ،[8] وغبضالحمُض الكاٌؼ وصعاؾت ،[41] الؼغبي وصعاؾت

 في اإلاسخهحن بػٌ ؾإاٌ ئلى باإليافت ،[34] فلُهي وصعاؾتي ،[12]

غ وقغهت التربُت، ولُاث في الػلىم حػلُم  .الخػلُمُت للخضماث جٍُى

هذ وكض  ت اإلاؿخجضاث كاةمت جيىَّ  31 مً ألاولُت نىعتها في التربٍى

 :وهي عةِؿت؛ مجاالث زالزت غلى مىػغت جغبىي، مؿخجض

 
ً
ؼ مجاٌ: أوال ت؛ والخىحهاث اإلاكاَع ٍغ ؛ 11 وجًمً الخٍُى

ً
: هي مؿخجضا

 والخلىُت الػلىم جىحه ،(NGSS) الجضًض للجُل الػلىم حػلُم مػاًحر

ايُاث ىُت اإلاػاًحر ،(STEM) والهىضؾت والٍغ  في الػلمُت للتربُت الَى

ىُت اإلاخدضة الىالًاث  الىَىُت اإلاهىُت اإلاػاًحر ،(NSES) الامٍغ

 الخىحهاث الؿػىصًت، الػغبُت باإلاملىت الػلىم إلاػلمي الخسههُت

ايُاث لضعاؾت الضولُت  والخلىُت الػلىم مضزل ،(TIMSS) والػلىم الٍغ

 والبِئت واإلاجخمؼ والخلىُت الػلم جفاغل مضزل ،(STS) واإلاجخمؼ

(STSE)، اإلاُىعة الػلىم مىاهج ؾلؿلت (McGraw-Hill)، اللًاًا 

غ قغهت ،(SSI) اإلاجخمػُت الػلمُت  مجخمػاث الخػلُمُت، للخضماث جٍُى

 .اإلاهىُت الخػلم

 
ً
اث مجاٌ: زاهُا ـ؛ واؾتراجُجُاث هظٍغ ؛ 14 وجًمً الخضَع

ً
: هي مؿخجضا

ت  اإلاكىالث، خل اؾتراجُجُت الخماسخي، الخػلم صوعة البىاةُت، الىظٍغ

ت اإلاللىب، الفهل اؾتراجُجُت الػلمي، الاؾخلهاء اؾتراجُجُت  هظٍغ

 الخضَعـ اإلافاَُم، زغاةِ الػلمُت، الثلافت اإلاخػضصة، الظواءاث

 الخغاةِ الػلم، غملُاث اليكِ، الخػلم البضًلت، اإلافاَُم اإلاخماًؼ،

 .الظاحي الخػلم الظَىُت،

 
ً
م؛ مجاٌ: زالثا م: هي مؿخجضاث؛ 6 وجًمً الخلٍى  البضًل، الخلٍى

اث، البُاهُت، اإلاىظماث  ؤلاهجاػ، ملف والغنض، الكُب كىاةم اإلاٍُى

م   .اإلاؿخمغ الخلٍى

 :اإلادخىي  نضق

م      ت؛ اإلاؿخجضاث للاةمت اإلادخىي  نضق مً للخدلُّ  غغيها جّم  التربٍى

 في والباخثحن الػلىم، حػلُم في اإلاخسههحن اإلادىمحن مً مجمىغت غلى

غ مكغوع في واإلاكاعهحن اإلاُىعة، الػلىم مىاهج مجاٌ  مىاهج جٍُى

بُت الحلاةب ئغضاص في واإلاكاعهحن الػبُيان، قغهت في الػلىم  في الخضٍع

 مدىمحن، 8 غضصَم بلغ الػام، بالخػلُم الػلىم ومكغفي الخػلُم وػاعة

فهم وبػض لب اللاةمت، ئغضاص مً والهضف الضعاؾت، بمىيىع حػٍغ
ُ
َ 

 وكض الغغى، لهظا أغضَّ  جدىُم همىطج وفم خىلها، عأيهم ئبضاء مجهم

 بػًها، ُخظف خُث واكتراخاتهم، اإلادىمحن آعاء يىء في اللاةمت ُغّضلذ

ت اإلاؿخجضاث كاةمت أنبدذ وبظلً بػًها؛ نُاغت حػضًل وجم  التربٍى

 نىعتها في الؿػىصًت الػغبُت اإلاملىت في الػلىم مىاهج قهضتها التي

 :وهي جغبىي؛ مؿخجض 25 جخًمً مجاالث 3 ميىهت الجهاةُت

  
ً
ؼ مجاٌ: أوال ت؛ والخىحهاث اإلاكاَع ٍغ  مؿخجضاث؛ 10 وجًمً الخٍُى

 والخلىُت الػلىم جىحه ،(NGSS) الجضًض للجُل الػلىم حػلُم مػاًحر: هي

ايُاث ىُت اإلاػاًحر ،(STEM) والهىضؾت والٍغ  في الػلمُت للتربُت الَى

ىُت اإلاخدضة الىالًاث  الىَىُت اإلاهىُت اإلاػاًحر ،(NSES) الامٍغ

 الخىحهاث الؿػىصًت، الػغبُت باإلاملىت الػلىم إلاػلمي الخسههُت

ايُاث لضعاؾت الضولُت  والخلىُت الػلىم مىحى ،(TIMSS) والػلىم الٍغ

 والبِئت واإلاجخمؼ والخلىُت الػلم جفاغل مضزل ،(STS) واإلاجخمؼ

(STSE)، اإلاُىعة الػلىم مىاهج ؾلؿلت (McGraw-Hill)، اللًاًا 

 .اإلاهىُت الخػلم مجخمػاث ،(SSI) اإلاجخمػُت الػلمُت

 
ً
اث مجاٌ: زاهُا ـ؛ واؾتراجُجُاث هظٍغ  مؿخجضاث؛ 10 وجًمً الخضَع

ت: هي  الػلمي، الاؾخلهاء الخماؾُت، الخػلم صوعة البىاةُت، الىظٍغ

ت ـ اإلافاَُم، زغاةِ اإلاخػضصة، الظواءاث هظٍغ  اإلافاَُم اإلاخماًؼ، الخضَع

 .الظَىُت الخغاةِ الػلم، غملُاث اليكِ، الخػلم البضًلت،

 
ً
م؛ مجاٌ: زالثا م: هي مؿخجضاث؛ 5 وجًمً الخلٍى  البضًل، الخلٍى

اث، البُاهُت، اإلاىظماث  .ؤلاهجاػ ملف والغنض، الكُب كىاةم اإلاٍُى

 
ً
ت باإلاؿخجضاث اإلاػغفت في ازخباع بىاء: زاهُا  مىاهج قهضتها التي التربٍى

 :الؿػىصًت الػغبُت باإلاملىت الػلىم

 الابخضاةُت باإلاغخلت الػلىم مػلمي مػغفت كُاؽ ئلى الازخباع َضف     

ت باإلاؿخجضاث  الػغبُت باإلاملىت الػلىم مىاهج قهضتها التي التربٍى

 بمضي جخػلم مػلىماث نىعة في الازخباع بىاء جم خُث الؿػىصًت،

ت اإلاؿخجضاث بمػظم اإلاػلم وئصعان مػغفت  باللاةمت وعصث التي التربٍى

 مً اإلاػلىماث جلً صحت في عأًه غً حػبر اإلاػلم مً اؾخجابت وجخُلب

 كام طلً يىء وفي ،(ال وػم،) مػلىمت ول أمام مضوهحن ازىحن بضًلحن بحن
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 ليل أؾئلت 3 مً ألاولُت نىعجه في الازخباع مفغصاث بىخابت الباخث

  75 مً هيل الازخباع جيّىن  بدُث مؿخجض
ً
 .ؾإالا

 بهىعجه غغيه جم الازخباع مدخىي  نضق مً للخدلم :الاخخبار صدق

 وفي الػلىم، حػلُم في اإلاخسههحن اإلادىمحن مً مجمىغت غلى ألاولُت

م، اللُاؽ  7 وغضصَم الػام، الخػلُم في الػلىم مكغفي وبػٌ والخلٍى

فهم وبػض مدىمحن، لب الازخباع، مً والهضف الضعاؾت بمىيىع حػٍغ
ُ
َ 

غض جدىُم همىطج وفم خىله آعائهم ئبضاء مجهم
ُ
 وكض الغغى، لهظا أ

 نُاغت نىبذ خُث واكتراخاتهم، اإلادىمحن أعاء يىء في الازخباع ُغّضٌ

 .التربىي  للمؿخجض مىاؾبتها لػضم أؾئلت 6 اؾدبضاٌ وجم أؾئلت، 7

 مً اؾخُالغُت غُىت غلى الازخباع بخُبُم الباخث كام  :الاخخبار ثباث

  13 بلغذ الضعاؾت غُىت غحر مً الػلىم مػلمي
ً
 خؿاب بهضف مػلما

 ؤلاحابت ػمً وجدضًض إلافغصاجه، والخمحز الؿهىلت ومؿخىي  الازخباع زباث

 وفي. لالزخباع الجهاتي الخُبُم غىض جدهل كض التي الػىاةم ومػغفت

 باؾخسضام الثباث مػامل خؿاب جم الاؾخُالعي الخُبُم هخاةج يىء

ٌ  والثباث 0.88 كُمخه بلغذ خُث ألفاهغوهبار،  وؿبي أمغ" اإلالبى

بُػت اإلالاًِـ بازخالف ًسخلف  وؿبي أمغ أهه هما اإلالاؾت، الؿمت َو

 اغخبر 0.70مً أهثر ئلى الازخباع زباث ونل ئطا ولىً للباخث، باليؿبت

 
ً
  زباجا

ً
 مغجفػت صعحت غلى الازخباع أن الباخث ٌػخبر ولظلً.  [42]مغيُا

 حػضًل جم هما صكُلت، 50 الازخباع غلى ؤلاحابت ػمً وبلغ الثباث، مً

 في جم هما واؾخفؿاعاتهم، اإلاػلمحن حؿاؤالث يىء في ؾإالحن نُاغت

 ملبىلت هخاةجها وواهذ والخمحز، الؿهىلت مػامل خؿاب الىخاةج يىء

ا مػامالث جللَّ  لم خُث  مػامالث جللّ  لم هظلً ،0.25 غً جمحَز

 .ؾإاٌ أي مجها ًدظف لم ولظا 0.90 غً جؼص ولم 0.20 غً ؾهىلتها

  الجهاةُت نىعجه في الازخباع أنبذ وبظلً      
ً
، 75 مً ميىها

ً
 ؾإالا

 وليل الخُأ، لإلحابت ونفغ الصحُدت لإلحابت واخضة صعحت وأغُُذ

 وغّض  صعحت، 75 هيل لالزخباع الجهاةُت والضعحت صعحاث، 3 مؿخجض

 مػغفت لضعحت الىفاًت خّض  َى اليلُت، الضعحت مً٪ 75 أن الباخث

ت باإلاؿخجضاث الابخضاةُت اإلاغخلت غلىم مػلمي  مىاهج قهضتها التي التربٍى

 مدىمي غلُه اجفم ما غلى بىاءً  الضعحت َظٍ اغخماص وجم الػلىم، وحػلُم

 .الازخباع

 . النخائج5

 جدلُل جم الازخباع، جُبُم لىخاةج ؤلاخهاةُت اإلاػالجت ئحغاء بػض    

 :ًلي هما وحاءث الضعاؾت، أؾئلت غً لإلحابت الىخاةج

ٌ  الؿإاٌ غً ؤلاحابت  اإلاؿخجضاث أَم ما: "غلى ًىّو  والظي: ألاو

ت  مىظ الؿػىصًت الػغبُت باإلاملىت الػلىم مىاهج قهضتها التي التربٍى

 الػلمُت ؤلاحغاءاث اجباع جم الؿإاٌ، َظا غً ولإلحابت". ٌ؟1429 الػام

 جلً أؾفغث وكض ،"الضعاؾت أصاة" غىىان جدذ مفهلت الىاعصة

ت اإلاؿخجضاث جلً جدضًض ئلى الخىنل غً ؤلاحغاءاث  الىدى غلى التربٍى

  .الازخباع جًمىه الظي

 مػلمي مػغفت مؿخىي  ما: "غلى ًىّو  والظي: الثاوي الؿإاٌ غً ؤلاحابت

ت باإلاؿخجضاث الابخضاةُت اإلاغخلت غلىم  الػلىم مىاهج قهضتها التي التربٍى

 خؿاب جم الؿإاٌ، َظا غً ولإلحابت". الؿػىصًت؟ الػغبُت باإلاملىت

 مخىؾُاث إلالاعهت واخضة لػُىت ث ازخباع جُبُم زالٌ مً" ث" كُمت

 خض ٌؿاوي  الظي الافتراضخي اإلاجخمؼ بمخىؾِ الػلىم مػلمي صعحاث

ٌ % 75 الىفاًت  (:ث)ازخباع جُبُم هخاةج ٌػغى 2 والجضو

 2 جدول 

 الافتراض ي املجخمع بمخوسط التربويت باملسخجداث العلوم معلمي معرفت درجاث مخوسطاث بين للمقارهت" ث" اخخبار هخائج

الدرجت  العدد

 الكليت

املخوسط  %75حد الكفاًت 

 املحسوب

النسبت املئويت 

 للمخوسط

 مسخوى الداللت قيمت النسبت الخائيت الاهحراف املعياري 

71 75 56.25 41.37 55.16 10.9 25.9 0.00 

 غىض مؿخىي 
ً
خطح مً الجضٌو الؿابم أن كُمت "ث" صالت ئخهاةُا ٍو

مما ًضٌ غلى وحىص فغوق طاث صاللت ئخهاةُت بحن  0.05صاللت 

اإلاخىؾِ الافتراضخي ومخىؾِ صعحاث مػلمي الػلىم لهالح اإلاخىؾِ 

ظٍ الىدُجت جضٌ غلى جضوي مػغفت مػلمي غلىم اإلاغخلت  الافتراضخي، َو

ت التي قهضتها مىاهج الػلىم في اإلاملىت الابخضاةُت باإلاؿخجضاث  التربٍى

 .الػغبُت الؿػىصًت

هما كام الباخث بخدلُل صعحاث مػلمي الػلىم وجدضًض فئاث الضعحاث 

ا والخىغاع اليؿبي إلاػغفت غضص اإلاػلمحن الظًً خهلىا غلى  وجىغاَع

 :ًىضح هخاةج طلً 3صعحاث أغلى أو أكل مً خض الىفاًت، والجضٌو 

 3جدول 

 قيم جكراراث درجاث معرفت معلمي العلوم باملسخجداث التربويت

 النسبت املئويت الخكرار  فئاث الدرجاث النسبت املئويت الخكرار  فئاث الدرجاث

1 10  0 0 51 60  18 23.94%  

11 20  2 2.82%  61 70  0 0 

21 30  10 14.08%  71 75  0 0 

31 40  16 22.54%  0 0 خض الىفاًت 

41 50  26 36.62% %100 71 اإلاجمىع   

ئهه لم ًدهل أي مػلم مً غُىت الضعاؾت  3ًخطح مً الجضٌو       

٪ فأهثر مً صعحاث الازخباع أي لم ًهل أي مػلم ئلى 75 هيل غلى وؿبت

خض الىفاًت، وكض خهل حمُؼ أفغاص غُىت الضعاؾت غلى وؿبت أكل مً 

 خهلىا غلى وؿبت أكل مً  28٪ مً صعحت الازخباع، مجهم 60
ً
مػلما

كحر َظا ئلى الخضوي الكضًض في مػغفت مػلمي غلىم اإلاغخلت 40 ٪، َو

 .ٍت في مىاهج الػلىم وحػلُمهاالابخضاةُت باإلاؿخجضاث التربى 
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لغةِـ الثاوي: والظي ولإلحابت غً الؿإاٌ الفغعي ألاٌو مً الؿإاٌ ا 

ما مؿخىي مػغفت مػلمي غلىم اإلاغخلت الابخضاةُت ًىّو غلى: "

ت التي قهضتها مىاهج الػلىم باإلاملىت الػغبُت  باإلاؿخجضاث التربٍى

ت ٍغ ؼ والخىحهاث الخٍُى ؟". ولإلحابت غً َظا الؿػىصًت في مجاٌ اإلاكاَع

ت  الؿإاٌ، جم خؿاب اإلاخىؾُاث الحؿابُت والاهدغافاث اإلاػُاٍع

ت ومؿخىي اإلاػغفت لضعحاث مػلمي الػلىم في مجاٌ  واليؿب اإلائٍى

 ٌ ىضح الجضو ت، ٍو ٍغ ؼ والخىحهاث الخٍُى اإلاخىؾُاث الحؿابُت  4اإلاكاَع

ت ومؿخىي اإلاػغفت إلاػلمي ت واليؿب اإلائٍى الػلىم  والاهدغافاث اإلاػُاٍع

ت ٍغ ؼ والخىحهاث الخٍُى ت في مجاٌ اإلاكاَع  :باإلاؿخجضاث التربٍى

 4 جدول 

 خوجهاث الخطويريتاملخوسطاث الحسابيت والاهحرافاث املعياريت والنسب املئويت ومسخوى املعرفت ملعلمي العلوم باملسخجداث التربويت في مجال املشاريع وال

املخوسط  املسخجد التربوي  الرئيساملجال 

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 

النسبت 

 املئويت

مسخوى 

 املعرفت

ؼ  اإلاكاَع

 والخىحهاث

 يػُف 1.28 0.12 42.70% (NGSSمػاًحر حػلُم الػلىم للجُل الجضًض )

ايُاث والهىضؾت )  يػُف STEM) 1.73 0.11 57.70%جىحه الػلىم والخلىُت والٍغ

ىُت )اإلاػاًحر  ىُت للتربُت الػلمُت في الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ  يػُف NSES) 1.58 0.09 52.70%الَى

ىُت الخسههُت إلاػلمي الػلىم بالؿػىصًت  يػُف %40.30 0.09 1.21 اإلاػاًحر اإلاهىُت الَى

ايُاث والػلىم )  يػُف TIMSS) 1.38 0.1 46.00%الخىحهاث الضولُت لضعاؾت الٍغ

 يػُف 1.79 0.12 59.70% (STSوالخلىُت واإلاجخمؼ )مىحى الػلىم 

 يػُف 1.61 0.11 53.70% (STSEمضزل جفاغل الػلم والخلىُت واإلاجخمؼ والبِئت )

 يػُف 1.42 0.07 47.30% (McGraw-Hillؾلؿلت مىاهج الػلىم اإلاُىعة )

 يػُف 1.21 0.11 40.30% (SSIاللًاًا الػلمُت اإلاجخمػُت )

 يػُف %42.70 0.13 1.28 الخػلم اإلاهىُتمجخمػاث 

 يػُف %48.30 0.71 14.49 اإلاجمىع                         

ت في مجاٌ  4ًالخظ مً الجضٌو        أن حمُؼ اإلاؿخجضاث التربٍى

ت خهل فحها مػلمي الػلىم غلى مؿخىي  ٍغ ؼ والخىحهاث الخٍُى اإلاكاَع

٪، وهي كُمت جضٌ 48.3بيؿبت  14.49بمخىؾِ ئحمالي بلغ يػُف، 

غلى أن صعحت مػغفت مػلمي غلىم اإلاغخلت الابخضاةُت باإلاؿخجضاث 

ت التي قهضتها مىاهج الػلىم باإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت في مجاٌ  التربٍى

ت حاءث بمؿخىي يػُف، هما ًالخظ مً  ٍغ ؼ والخىحهاث الخٍُى اإلاكاَع

 (STS لتربىي )مىحى الػلىم والخلىُت واإلاجخمؼالجضٌو أن اإلاؿخجض ا

 1.79خهل غلى الترجِب ألاٌو مً خُث ؤلاحاباث الصحُدت، بمخىؾِ 

ت بلغذ  ايُاث  59.7وبيؿبت مئٍى ٪، ًلُه )جىحه الػلىم والخلىُت والٍغ

ت  1.73في الترجِب الثاوي بمخىؾِ  (STEM والهىضؾت وبيؿبت مئٍى

حن )اإلاػاًحر ٪، في خحن خل في اإلاغجبت ألاز57.7 حرة اإلاؿخجضًً التربٍى

ىُت الخسههُت إلاػلمي الػلىم بالؿػىصًت( و)اللًاًا  اإلاهىُت الَى

ت  1.21بمخىؾِ  (SSI الػلمُت اإلاجخمػُت  .%40.3وبيؿبت مئٍى

ولإلحابت غً الؿإاٌ الفغعي الثاوي مً الؿإاٌ الغةِـ الثاوي: والظي 

لت الابخضاةُت ًىّو غلى: " ما مؿخىي مػغفت مػلمي غلىم اإلاغخ

ت التي قهضتها مىاهج الػلىم باإلاملىت الػغبُت  باإلاؿخجضاث التربٍى

ؿُت؟". ولإلحابت  اث والاؾتراجُجُاث الخضَع الؿػىصًت في مجاٌ الىظٍغ

غً َظا الؿإاٌ، جم خؿاب اإلاخىؾُاث الحؿابُت والاهدغافاث 

ت ومؿخىي اإلاػغفت لضعحاث مػلمي الػلىم في  ت واليؿب اإلائٍى اإلاػُاٍع

ىضح الجضٌو  ؿُت، ٍو اث والاؾتراجُجُاث الخضَع  5مجاٌ الىظٍغ

ت ومؿخىي  ت واليؿب اإلائٍى اإلاخىؾُاث الحؿابُت والاهدغافاث اإلاػُاٍع

اث  ت في مجاٌ الىظٍغ اإلاػغفت إلاػلمي الػلىم باإلاؿخجضاث التربٍى

ؿُت  :والاؾتراجُجُاث الخضَع

 5جدول 

 في مجال النظرياث والاستراجيجياث الخدريسيت الحسابيت والاهحرافاث املعياريت والنسب املئويت ومسخوى املعرفت ملعلمي العلوم باملسخجداث التربويتاملخوسطاث 

 مسخوى املعرفت النسبت املئويت الاهحراف املعياري  املخوسط الحسابي املسخجد التربوي  املجال الرئيس

اث والاؾتراجُجُاث ت البىاةُت الىظٍغ  يػُف %54.30 0.08 1.63 الىظٍغ

 يػُف %54.30 0.09 1.63 صوعة الخػلم الخماؾُت

 يػُف %56.30 0.08 1.69 الاؾخلهاء الػلمي

ت الظواءاث اإلاخػضصة  يػُف %59.00 0.08 1.77 هظٍغ

 يػُف %52.00 0.07 1.56 زغاةِ اإلافاَُم

ـ اإلاخماًؼ  يػُف %63.00 0.13 1.89 الخضَع

 يػُف %55.00 0.08 1.65 اإلافاَُم البضًلت

 يػُف %55.30 0.11 1.66 الخػلم اليكِ

 يػُف %69.30 0.11 2.08 غملُاث الػلم

 يػُف %48.60 0.1 1.46 الخغاةِ الظَىُت

 يػُف %56.80 0.52 17.04 اإلاجمىع               
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ت في مجاٌ  5ًالخظ مً الجضٌو       أن حمُؼ اإلاؿخجضاث التربٍى

ؿُت خهل فحها مػلمي الػلىم غلى  اث والاؾتراجُجُاث الخضَع الىظٍغ

، بمخىؾِ ئحمالي بلغ 
ً
٪، وهي 56.8بيؿبت  17.04مؿخىي يػُف أًًا

كُمت جضٌ غلى أن صعحت مػغفت مػلمي غلىم اإلاغخلت الابخضاةُت 

ت في مىاهج وحػلُم الػلىم با إلاملىت الػغبُت باإلاؿخجضاث التربٍى

ؿُت حاءث  اث والاؾتراجُجُاث الخضَع الؿػىصًت في مجاٌ الىظٍغ

بمؿخىي يػُف، هما ًالخظ مً الجضٌو أن اإلاؿخجض التربىي 

)غملُاث الػلم( خهل غلى الترجِب ألاٌو مً خُث ؤلاحاباث 

ت بلغذ 2.08الصحُدت، بمخىؾِ  ٪، ًلُه )الخضَعـ 69.3 وبيؿبت مئٍى

ت  1.89الثاوي بمخىؾِ  اإلاخماًؼ( في الترجِب ٪، في 63.00وبيؿبت مئٍى

خحن خل في اإلاغجبت ألازحرة اإلاؿخجض التربىي )الخغاةِ الظَىُت( 

ت  1.46بمخىؾِ   .%48.6وبيؿبت مئٍى

ولإلحابت غً الؿإاٌ الفغعي الثالث مً الؿإاٌ الغةِـ الثاوي: والظي 

 ًىّو غلى: " ما مؿخىي مػغفت مػلمي غلىم اإلاغخلت الابخضاةُت

ت التي قهضتها مىاهج الػلىم باإلاملىت الػغبُت  باإلاؿخجضاث التربٍى

م؟". ولإلحابت غً َظا الؿإاٌ، جم خؿاب  الؿػىصًت في مجاٌ الخلٍى

ت ومؿخىي  ت واليؿب اإلائٍى اإلاخىؾُاث الحؿابُت والاهدغافاث اإلاػُاٍع

ىضح الجضٌو  م، ٍو  6اإلاػغفت لضعحاث مػلمي الػلىم في مجاٌ الخلٍى

ت ومؿخىي اإلاخىؾُاث  ت واليؿب اإلائٍى الحؿابُت والاهدغافاث اإلاػُاٍع

م ت في مجاٌ الخلٍى  :اإلاػغفت إلاػلمي الػلىم باإلاؿخجضاث التربٍى

 6جدول 

 التربويت في مجال الخقويماملخوسطاث الحسابيت والاهحرافاث املعياريت والنسب املئويت ومسخوى املعرفت ملعلمي العلوم باملسخجداث 

 مسخوى املعرفت النسبت املئويت الاهحراف املعياري  املخوسط الحسابي املسخجد التربوي  املجال الرئيس

م م البضًل الخلٍى  يػُف %50.30 0.08 1.51 الخلٍى

 يػُف %69.30 0.12 2.08 اإلاىظماث البُاهُت

اث ٌ  %78.00 0.19 2.34 اإلاٍُى  ملبى

 يػُف %50.60 0.09 1.52 والغنضكىاةم الكُب 

ٌ  %79.30 0.17 2.38 ملف ؤلاهجاػ  ملبى

 يػُف %65.50 0.31 9.83 اإلاجمىع

ٌ  مً ًالخظ       اإلاغخلت غلىم مػلمي مػغفت صعحت مخىؾِ أن 6 الجضو

ت باإلاؿخجضاث الابخضاةُت  باإلاملىت الػلىم مىاهج قهضتها التي التربٍى

م مجاٌ في الؿػىصًت الػغبُت  ،٪65.5 بيؿبت 9.83 بلغذ الخلٍى

، يػُف وبمؿخىي 
ً
ٌ  مً ًالخظ هما أًًا  التربىي  اإلاؿخجض أن الجضو

ٌ  الترجِب غلى خهل( ؤلاهجاػ ملف)  الصحُدت، ؤلاحاباث خُث مً ألاو

ت وبيؿبت 2.38 بمخىؾِ ، وبمؿخىي ٪  79.3 بلغذ مئٍى  ًلُه ملبٌى

اث) ت وبيؿبت 2.34 بمخىؾِ الثاوي الترجِب في( اإلاٍُى ٪ 78.00 مئٍى

ٌ  وبمؿخىي  ، ملبى
ً
  خهال أنهما ئلُه ؤلاقاعة ججضع ومما أًًا

ً
 غلى أًًا

ت اإلاؿخجضاث مؿخىي  غلى الترجِب َظا  في خل خحن في هيل، التربٍى

م) التربىي  اإلاؿخجض اإلاجاٌ َظا في ألازحرة اإلاغجبت ( البضًل الخلٍى

ت وبيؿبت 1.51 بمخىؾِ   .يػُف وبمؿخىي % 50.3 مئٍى

الخظ      ٌ  مً ٍو  الضعاؾت غُىت ئحاباث مخىؾِ أن 6 ،5 ،4 الجضاو

ت بيؿبت 41.37 بلغذ ا مىسفًت وؿبت وهي ،٪55.16 مئٍى  حكحر حضًّ

 باإلاؿخجضاث الابخضاةُت اإلاغخلت غلىم مػلمي مػغفت جضوي ئلى بىيىح

ت  .وحػلُمها الػلىم إلاىاهج التربٍى

% 79.3 بحن جغاوح الصحُدت ؤلاحاباث مخىؾِ أن ًالخظ هما      

حن اإلاؿخجضًً ًمثل خُث% 40.3و  الىَىُت اإلاهىُت اإلاػاًحر) التربٍى

 اإلاجخمػُت الػلمُت اللًاًا)و( بالؿػىصًت الػلىم إلاػلمي الخسههُت

SSI) أحي ؤلاحاباث، مخىؾُاث أصوى ( ؤلاهجاػ ملف) التربىي  اإلاؿخجض ٍو

 .الصحُدت ؤلاحاباث مخىؾُاث اغلى في

الخظ        ٍو
ً
 فما% 75 مخىؾُها بلغ التي اإلاؿخجضاث غضص أن أًًا

حن مؿخجضًً فىق   اإلاؿخجضاث مجمىع مً% 8 بيؿبت فلِ جغبٍى

ت، ت اإلاؿخجضاث غضص بلغ بِىما التربٍى  غً مخىؾُها كل التي التربٍى

 أي مػغفت وؿبت جهل لم بِىما ،%28 بيؿبت مؿخجضاث ؾبػت% 50

 .فىق  فما% 80 ئلى جغبىي  مؿخجض

 أؾئلت مً الثاوي الؿإاٌ باحابت واإلاغجبُت الؿابلت، الىخاةج وحكحر      

 غلىم مػلمي ومػلىماث مػاعف في وواضح غام جضّن   ئلى الضعاؾت،

ت باإلاؿخجضاث الابخضاةُت، اإلاغخلت  الػلىم مىاهج قهضتها التي التربٍى

ؿها ًلىمىن  التي اإلاُىعة  أي ًهل لم خُث التربىي، اإلاُضان في بخضَع

 ئن بل الازخباع، صعحاث في٪  75 وؿبت ئلى الضعاؾت غُىت مً مػلم

 مً أكل الازخباع في صعحاتهم واهذ الضعاؾت غُىت الػلىم مػلمي حمُؼ

ػؼو  ،٪ 60  جًمحن مؿخىي  يػف ئلى الكضًض الخضوي َظا الباخث َو

ت اإلاؿخجضاث َظا  مػلمي صعؾها التي التربىي  ؤلاغضاص ملغعاث في التربٍى

ا ئغضاصَم، فترة أزىاء الػلىم  ًضعؾها التي اإلاىيىغاث عبِ ئلى وافخلاَع

عؾها ؾىف التي الػلىم بمىاهج اإلاػلم الُالب ضَّ  ئلى ًًاف اإلاضعؾت، في ًُ

بُت البرامج يػف طلً  الخضمت أزىاء الػلىم إلاػلمي جلضم التي الخضٍع

ت باإلاؿخجضاث واإلاغجبُت  اإلاُىعة، الػلىم مىاهج غلحها كامذ التي التربٍى

 في التربىي  ؤلاقغاف صوع  يػف ئلى الخضوي َظا الباخث ٌػؼو  هما

 مً اللهىي  والاؾخفاصة الظاحي الخػلم غلى الػلىم مػلمي حشجُؼ

ت اإلاؿخجضاث غلى لالَالع الحضًثت الخلىُت  مىاهج قهضتها التي التربٍى

 .وحػلُمها الػلىم

 طاث فغوق جىحض َل: " غلى ًىّو  والظي: الثاوي الؿإاٌ غً ؤلاحابت

 الابخضاةُت اإلاغخلت غلىم مػلمي مػغفت مؿخىي  بحن ئخهاةُت صاللت

ت باإلاؿخجضاث  الػغبُت باإلاملىت الػلىم مىاهج قهضتها التي التربٍى

ل، هىع الػلمي، اإلاإَل) إلاخغحراث حػؼي  الؿػىصًت  الخبرة اإلاَإ

ؿُت، بُت الضوعاث الخضَع  ؟(الػلىم جضَعـ مجاٌ في الخضٍع

 الحؿابُت اإلاخىؾُاث خؿاب جم الؿإاٌ َظا غً ولإلحابت     

ت والاهدغافاث  الابخضاةُت اإلاغخلت غلىم مػلمي ازخباع لضعحاث اإلاػُاٍع

ت باإلاؿخجضاث  مان) وازخباع الػلىم، وحػلُم مىاهج قهضتها التي التربٍى

ل مخغحري  مً ول أزغ لبُان( وججي ل وهىع الػلمي اإلاَإ  والخبرة اإلاَإ
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ؿُت  الابخضاةُت اإلاغخلت غلىم مػلمي مػغفت مؿخىي  في الخضَع

ت، باإلاؿخجضاث  وازخباع ،(ANOVA) ألاخاصي الخباًً وجدلُل التربٍى

بُت الضوعاث مخغحر أزغ لبُان البػضًت للملاعهاث قُفُه  في الخضٍع

ت باإلاؿخجضاث الابخضاةُت اإلاغخلت غلىم مػلمي مػغفت مؿخىي   التي التربٍى

 .الػلىم وحػلُم مىاهج قهضتها

ىضح ٌ  ٍو ت والاهدغافاث الحؿابُت اإلاخىؾُاث 7 الجضو  إلاؿخىي  اإلاػُاٍع

ت باإلاؿخجضاث الابخضاةُت اإلاغخلت غلىم مػلمي مػغفت  قهضتها التي التربٍى

ل مخغحر خؿب الػلىم مىاهج ( وججي مان) ازخباع وهخاةج الػلمي، اإلاَإ

ل مخغحر ألزغ  :اإلاػغفت مؿخىي  في الػلمي اإلاَإ

 7 جدول 

 ملخغير جبعا العلوم مناهج شهدتها التي التربويت باملسخجداث الابخدائيت املرحلت علوم معلمي معرفت درجاث مخوسطاث بين للمقارهت" وجني مان" اخخبار هخائج

 العلمي املؤهل

 غىض مؿخىي  "z" ًخطح مً الجضٌو الؿابم أن كُمت
ً
غحر صالت ئخهاةُا

مما ًضٌ غلى غضم وحىص فغوق طاث صاللت ئخهاةُت في  0.05صاللت 

ت التي مؿخىي مػغفت مػلمي غلىم  اإلاغخلت الابخضاةُت باإلاؿخجضاث التربٍى

ل  ظا ٌػجي ان اإلاَإ ل الػلمي، َو قهضتها مىاهج الػلىم حػؼي إلاخغحر اإلاَإ

ػؼو  الػلمي إلاػلم الػلىم ال ًإزغ في مؿخىي مػغفخه بخلً اإلاؿخجضاث، َو

الباخث طلً ئلى أن ؤلاغضاص التربىي في بغهامج ؤلاغضاص الظي جللاٍ مػلم 

نل غلى الضبلىم في مغخلت ؾابلت ًدكابه مؼ ما خهل الػلىم الحا

غلُه مػلم الػلىم الحانل غلى البيالىعٍىؽ والتي جدكابه ئلى خض هبحر 

في حمُؼ مإؾؿاث ئغضاص مػلم الػلىم، واإلاخأمل لىاكؼ جلً البرامج 

 فبرهامج البيالىعٍىؽ الظي ًسغج مػلمي غلىم ما
ً
َى ئال  ًجض طلً فػال

غ لبرهامج صبلى  غ بغامجها جٍُى ، والتي جم جٍُى
ً
م اليلُاث اإلاخىؾُت ؾابلا

ت التي ًخم  غ للملغعاث التربٍى لخمىذ قهاصة البيالىعٍىؽ صون جٍُى

ؿها للُالب اإلاػلم مخسهو الػلىم  .جضَع

ت  8هما ًىضح الجضٌو  اإلاخىؾُاث الحؿابُت والاهدغافاث اإلاػُاٍع

ت التي إلاؿخىي مػغفت مػلمي غلىم اإلاغخلت الابخضاةُت  باإلاؿخجضاث التربٍى

ل الػلمي، وهخاةج ازخباع  قهضتها مىاهج الػلىم خؿب مخغحر هىع اإلاَإ

ل الػلمي في مؿخىي اإلاػغفت  :)مان وججي( ألزغ مخغحر هىع اإلاَإ

 8جدول 

ملرحلت الابخدائيت باملسخجداث التربويت التي شهدتها مناهج العلوم جبعا ملخغير هوع هخائج اخخبار "مان وجني" للمقارهت بين مخوسطاث درجاث معرفت معلمي علوم ا

 املؤهل العلمي

 غىض  "z" الجضٌو الؿابم أن كُمتًخطح مً       
ً
غحر صالت ئخهاةُا

مما ًضٌ غلى غضم وحىص فغوق طاث صاللت  0.05مؿخىي صاللت 

ئخهاةُت في مؿخىي مػغفت مػلمي غلىم اإلاغخلت الابخضاةُت باإلاؿخجضاث 

ظا  ل الػلمي، َو ت التي قهضتها مىاهج الػلىم حػؼي إلاخغحر هىع اإلاَإ التربٍى

ل ال ػلمي إلاػلم الػلىم ال ًإزغ في صعحت مػغفخه ٌػجي ان هىع اإلاَإ

ت فاإلاػلم الحانل غلى بيالىعٍىؽ في الػلىم مً  باإلاؿخجضاث التربٍى

ولُت التربُت ًدكابه في صعحت اإلاػغفت مؼ الحانل غلى بيالىعٍىؽ مً 

ػؼو الباخث طلً ئلى يػف الجاهب التربىي في  ت. َو ولُاث غحر جغبٍى

ٍغ بما ًخىافم مؼ مؿخجضاث  بغامج ئغضاص مػلمي الػلىم وغضم جٍُى

التربُت، بدُث حؿاوي في مؿخىي اإلاػغفت مً خهل غلُه مؼ مً لم 

ًدهل غلى حاهب ؤلاغضاص التربىي، هما كض ٌػؼو الباخث طلً ئلى 

 أو مً 
ً
حن ألهفؿهم بالجاهب التربىي طاجُا غ مػلمي الػلىم غحر التربٍى جٍُى

بُت مما حػل خهُلتهم ا ت مخلاعبت مؼ زالٌ الضوعاث الخضٍع لتربٍى

ىن، وجسخلف الضعاؾت الحالُت مً خُث  ػمالئهم مػلمي الػلىم التربٍى

ل التربىي مؼ  غضم وحىص فغوق طاث صاللت ئخهاةُت لهالح هىع اإلاَإ

[، التي هكفذ وحىص فغوق طاث صاللت ئخهاةُت 34صعاؾت فلُهي ]

ل التربىي   .حػؼي لىىع اإلاَإ

ت اإلاخىؾُاث الحؿا 9هما ًىضح الجضٌو  بُت والاهدغافاث اإلاػُاٍع

ت التي  إلاؿخىي مػغفت مػلمي غلىم اإلاغخلت الابخضاةُت باإلاؿخجضاث التربٍى

ؿُت، وهخاةج ازخباع  قهضتها مىاهج الػلىم خؿب مخغحر الخبرة الخضَع

ؿُت في صعحت اإلاػغفت  :)مان وججي( ألزغ مخغحر الخبرة الخضَع

 9جدول 

العلوم جبعا ملخغير هخائج اخخبار "مان وجني" للمقارهت بين مخوسطاث درجاث معرفت معلمي علوم املرحلت الابخدائيت باملسخجداث التربويت التي شهدتها مناهج 

 الخبرة الخدريسيت

 مسخوى الداللت "zقيمت " مجموع الرجب مخوسط الرجب  العدد املؤهل

 0.04 0.84 689.5 32.83 21 ؾىىاث فأكل 10

 1866.5 37.33 50 ؾىىاث 10أهثر مً 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الداللتمسخوى  "zقيمت " مجموع الرجب مخوسط الرجب  العدد املؤهل

 0.15 1.44 240.50 26.72 9 صبلىم ولُت مخىؾُت

 2315.50 3735 62 بيالىعٍىؽ

 مسخوى الداللت "zقيمت " مجموع الرجب مخوسط الرجب  العدد املؤهل

 0.18 1.31 2494 36.68 68 جغبىي 

 62 20.67 3 غحر جغبىي 
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ٌ  مً ًخطح         صالت غحر "z" كُمت أن الؿابم الجضو
ً
 غىض ئخهاةُا

 صاللت طاث فغوق وحىص غضم غلى ًضٌ مما 0.05 صاللت مؿخىي 

 باإلاؿخجضاث الابخضاةُت اإلاغخلت غلىم مػلمي مػغفت صعحت في ئخهاةُت

ت ؿُت، للخبرة حػؼي  الػلىم مىاهج قهضتها التي التربٍى ظا الخضَع  ٌػجي َو

ؿُت الخبرة ان  باإلاؿخجضاث مػغفخه صعحت في جإزغ ال الػلىم إلاػلم الخضَع

ت، ت باإلاؿخجضاث فاإلاػغفت التربٍى ؿُت الخبرة طي للمػلم التربٍى  الخضَع

ؿُت الخبرة طي ماإلاػل مؼ جدكابه( ؾىىاث 10 مً أهثر)  10 الخضَع

ػؼو . فأكل ؾىىاث غ يػف ئلى طلً الباخث َو  أزىاء للمػلم اإلانهي الخٍُى

ت باإلاؿخجضاث الػالكت طاث بمىيىغاث ًخػلم فُما الخضمت  في التربٍى

  ًبلى فاإلاػلم وحػلُمها، الػلىم مىاهج مجاٌ
ً
 اإلاػلىماث غلى ملخهغا

ت اصة ًيؿها ولم الخضمت كبل صعاؾخه أزىاء جللاَا التي التربٍى  ؾىىاث بٍؼ

 ،[33] اإلاجُض غبض صعاؾت هخاةج مؼ الضعاؾت َظٍ هدُجت وجسخلف. زبرجه

 الخبرة، إلاخغحر حػؼي  فغوق وحىص غلى صلخا والتي [34] فلُهي وصعاؾت

 صعاؾت في ؾىىاث 10 مً أهثر الخبرة طوي  اإلاػلمحن لهالح وطلً

 جخفم بِىما. اإلاجُض غبض صعاؾت في الخسغج خضًثي واإلاػلمحن فلُهي،

 وحىص غضم غلى صلذ التي[ 32] الػاػمي صعاؾت مؼ الضعاؾت َظٍ هدُجت

ؿُت الخبرة إلاخغحر حػؼي  فغوق  .الخضَع

 والاهدغاف الحؿابُت اإلاخىؾُاث 11و 10 الجضوالن ًىضح هما 

 مخغحر أزغ لبُان( ف) ألاخاصي الخباًً جدلُل ازخباع وهخاةج اإلاػُاعي 

بُت الضوعاث  الابخضاةُت اإلاغخلت غلىم مػلمي مػغفت مؿخىي  في الخضٍع

ت باإلاؿخجضاث  :الػلىم وحػلُم مىاهج قهضتها التي التربٍى

 11 جدول 

 الدوراث ملخغير جبعا العلوم وحعليم مناهج التي التربويت باملسخجداث الابخدائيت املرحلت علوم معلمي معرفت لدرجاث املعياريت والاهحرافاث الحسابيت املخوسطاث

 الخدريبيت

 الاهحراف املعياري  املخوسط الحسابي  العدد الدوراث الخدريبيت

 11.9 39.92 13 لم ًخدهل غلى أي صوعة

 11.1 41.62 39 خانل غلى صوعة واخضة

 10.4 41.84 19 خانل غلى أهثر مً صوعة

 10.9 41.39 17 اإلاجمىع

 11جدول 

د "ف" للمقارهت بين مخوسطاث درجت معرفت معلمي علوم املرحلت الابخدائيت باملسخجداث التربويت التي شهدتها مناهج العلوم جبعا ملخغير عدهخائج اخخبار 

 الدوراث الخدريبيت

 مسخوى الداللت قيمت "ف" الخباًن درجاث الحريت مجموع املربعاث مصدر الخباًن

 0.87 0.14 16.9 2 33.8 بحن اإلاجمىغاث

 122.2 68 8310.7 صازل اإلاجمىغاث

   70 8344.5 الىلي

 غىض       
ً
خطح مً الجضٌو الؿابم أن كُمت "ف" غحر صالت ئخهاةُا ٍو

مما ًضٌ غلى غضم وحىص فغوق طاث صاللت  0.05مؿخىي صاللت 

باإلاؿخجضاث ئخهاةُت في صعحت مػغفت مػلمي غلىم اإلاغخلت الابخضاةُت 

بُت،  ت التي قهضتها مىاهج الػلىم حػؼي إلاخغحر غضص الضوعاث الخضٍع التربٍى

بُت التي جللها مػلمي الػلىم خُاٌ اإلاىاهج  ظا ٌػجي أن الضوعاث الخضٍع َو

 في 
ً
ا اإلاُىعة لم جدلم همى في مػغفت مػلمي الػلىم بما اؾخجض جغبٍى

ػؼو ال ؿها، َو باخث طلً ئلى يػف اإلاىاهج اإلاُىعة الذ ًلىمىن بخضَع

ب وهىغُت  جلً البرامج وغضم فاغلُتها مً خُث اإلادخىي وأؾلىب الخضٍع

اإلاضعبحن، وجدكابه الضعاؾت الحالُت مً خُث غضم وحىص فغوق طاث 

بُت وغضم فاغلُتها لضي  صاللت ئخهاةُت لهالح غضص الضوعاث الخضٍع

 مػلمي الػلىم خُاٌ ما ًخػلم بمىاهج الػلىم اإلاُىعة مؼ صعاؾت

 ].24[، وصعاؾت الؿػُض واإلااضخي ]25الكهغاوي ]

 خوصياثال. 6

لّضم الباخث         ًُ في يىء ما جىنلذ ئلُه الضعاؾت الحالُت مً هخاةج؛ 

ت إلاػلمي  بػٌ الخىنُاث التي ًأمل أن حؿهم في جدؿحن اإلاػغفت التربٍى

ت التي قهضتها   ومػغفتهم بأَم اإلاؿخجضاث التربٍى
ً
     الػلىم غمىما

مىاهج الػلىم باإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت غلى وحه الخهىم، وجخمثل 

 :فُما ًلي

غ بغامج ئغضاص مػلمي الػلىم . 1 الخأهُض غلى اإلاؿإولحن غً ئغضاص وجٍُى

في ولُاث التربُت بمخابػت ول ما ٌؿخجض في مجاٌ التربُت والخػلُم غلى 

في يىء ما اإلاؿخىي الػالمي واإلادلي، وبىاء بغامج ومىاهج ؤلاغضاص 

ت والخػلُمُت في اإلاُضان التربىي  غ للػملُت التربٍى  .ٌؿخجض مً جٍُى

غ بغامج ئغضاص مػلمي الػلىم . 2 الخأهُض غلى اإلاؿإولحن غً ئغضاص وجٍُى

في ولُاث التربُت في ئغاصة الىظغ في ملغعاث ؤلاغضاص التربىي ببرهامج 

ها اإلاؿخجضاث ئغضاص مػلمي الػلىم للمغخلت الابخضاةُت مً زالٌ جًمُج

غق حػلُمها مً فلؿفت  ت التي قهضتها مىاهج الػلىم اإلاُىعة َو التربٍى

ؿها،  مىاهج الػلىم اإلاُىعة وبيُتها التربىٍت والفىُت واؾتراجُجُاث جضَع

لخلبي اخخُاج الُالب/ مػلم الػلىم في َظا اإلاجاٌ غىضما ًبضأ مماعؾت 

ـ  .مهىت الخضَع

ب في . 3 بُت الخأهُض غلى حهاث الخضٍع وػاعة الخػلُم غلى بىاء بغامج جضٍع

في الجاهب التربىي إلاػلم الػلىم أزىاء الخضمت، وباألزو فُما ًخػلم 

غ اإلاخمحز  ت التي قهضتها مىاهج الػلىم جىاهب الخٍُى باإلاؿخجضاث التربٍى

لخلً اإلاىاهج، والخػاون في بىاء وجىفُظ جلً البرامج مؼ مإؾؿاث ئغضاص 

 .اإلاػلم

اعاتهم ؤلاقغافُت  يغوعة جغهحز . 4 حن إلااصة الػلىم أزىاء ٍػ اإلاكغفحن التربٍى

م الجاهب التربىي، وجدضًض حىاهب الًػف لضي  للمػلمحن غلى جلٍى
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 ما ًخػلم 
ً
اإلاػلمحن، والػمل غلى جىثُف البرامج الػالحُت لها زهىنا

ـ مىاهج الػلىم اإلاُىعة  .بالجاهب التربىي لخضَع

غق الخ. 5 ـ بيلُاث التربُت والجمػُاث ئفاصة أكؿام اإلاىاهج َو ضَع

ت التي قهضتها  الػلمُت طاث الػالكت في الجامػاث مً اإلاؿخجضاث التربٍى

ت إلاػلمي الػلىم أزىاء الخضمت  بُت جغبٍى مىاهج الػلىم في بىاء بغامج جضٍع

ت جم بىاء مىاهج الػلىم اإلاُىعة  جخىافم مؼ ما اؾخجض مً مػاعف جغبٍى

 .في يىئها
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 اإلاضًىت اإلاىىعة.



637102 

14 

م(. 2013الؿػُض، ؾػُض مدمض واإلااضخي، غبض الغخمً ئبغاَُم. ) [24]

مكىالث جضَعـ مىاهج الػلىم اإلاُىعة في اإلاغخلت الابخضاةُت 

وملترخاث خلها مً وحهت هظغ مػلمي الػلىم بمىُلت اللهُم. 

 .156 – 123(، 140مهغ، )مجلت اللغاءة واإلاػغفت، 

ـ ملغع الػلىم 2013الكمغاوي، ؾػُض مدمض. ) [25] م(. مكىالث جضَع

للهف ألاٌو الابخضاتي في مدافظت الخغج باإلاملىت الػغبُت 

 .158 –113(، 142الؿػىصًت. مجلت اللغاءة واإلاػغفت، مهغ، )

، 7م(. لؿان الػغب )ج1999ابً مىظىع، حماٌ الضًً مدمض. )[26] 

 حروث: صاع ناصع.(. ب3ٍ

م(. اإلاهباح اإلاىحر. بحروث: مىخبت 1987الفُىمي، أخمض بً مدمض. ) [27]

 لبىان. 

م(. اللامىؽ اإلادُِ 2005الفحروػ آباصي، مدمض بً ٌػلىب. ) [28]

 (. بحروث: مإؾؿت الغؾالت.8)ٍ

م(. غلم الخجضًض التربىي. 1979ماهدُجن، َاًمى وبؿُىعوؽ، ن. ) [29]

 .23 – 9(، 17)6الاعصن،  التربُت الجضًضة،

م(. الخجضًضاث في مىاهج الػلىم 1995الىثحري، عاقض خمض. )[30] 

ايُاث ومضي الاؾخفاصة مجها في صٌو الخلُج الػغبُت.  والٍغ

اى: مىخب التربُت لضٌو الخلُج.   الٍغ

م(. معجم 2004فلُت، فاعوق غبضٍ والؼوي، أخمض غبض الفخاح. ) [31]

 و 
ً
ت: صاع الىفاء لضهُا مهُلحاث التربُت لفظا . ؤلاؾىىضٍع

ً
انُالخا

 الُباغت واليكغ. 

الػاػمي، غبض هللا ؾالم واللالف، هبُل غبض هللا، والهُم، غُض  [32]

ذ في 2007نلغ. ) م(. صوع مػلم الخػلُم ألاؾاسخي بضولت اليٍى

ت اإلاػانغة. مؿخلبل التربُت الػغبُت،  مىاهبت الاججاَاث التربٍى

 . 208 – 161(، 44)13اللاَغة، 

(. مضي وعي مػلمي الػلىم 2000غبض اإلاجُض، ممضوح مدمض. ) [33]

بمؿخدضزاث جىىىلىحُا الخػلُم واججاَاتهم هدى اؾخسضامها. 

وعكت غمل ملضمت ئلى اإلاإجمغ الػلمي الغابؼ )التربُت الػلمُت 

ت للتربُت الػلمُت، ) (، 1للجمُؼ(، ؤلاؾماغُلُت، الجمػُت اإلاهٍغ

309 – 338. 

م، أ(. مؿخىي اهدؿاب اإلاهاعاث 2014ُهي، ًدحى غلي. )فل [34]

ؿُت الالػمت لخضَعـ مىاهج الػلىم الُبُػُت اإلاُىعة:  الخضَع

لضي مػلمي ومػلماث الػلىم  McGraw Hillؾلؿلت ماحغوَل 

 ، باإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت. مجلت ولُت التربُت، أؾٍُى

 .151 - 109(، 3)30مهغ،

م، ب(. ملىماث حػلُم الػلىم وفم 2014)فلُهي، ًدحى بً غلي. [35] 

ا بالبِئت الخػلُمُت في  مىاهج ماحغوَل الػاإلاُت ومضي جىافَغ

اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت. مجلت ولُت التربُت، بجها، مهغ، 

25(97 ،)231 – 273. 

م(. اإلاضزل ئلى البدث في الػلىم 2010الػؿاف، نالح خمض ) [36]

غاء. اى: صاع الَؼ  الؿلىهُت. الٍغ

غ. ) [37] بُت للػلىم. 2009قغهت الػبُيان للخٍُى م، أ(. الحلُبت الخضٍع

اى. ايُاث والػلىم الُبُػُت، الٍغ غ الٍغ  مكغوع جٍُى

غ. )[38]  ب اإلاػلمحن 2009قغهت الػبُيان للخٍُى م، ب(. بغهامج جضٍع

اى. ايُاث والػلىم الُبُػُت، الٍغ غ الٍغ  واإلاػلماث. مكغوع جٍُى

ؼ مدمض. ) [39] م(. مىاءمت وجىُُف مىاهج 2010الغوَـ، غبض الػٍؼ

ايُاث بدؿب ؾلؿلت ماحغوَل، وعكت غمل ملضمت  الػلىم والٍغ

ايُاث والػلىم الُبُػُت:  غ مىاهج الٍغ ئلى هضوة "مكغوع جٍُى

جغحمت ومىاءمت ؾالؾل غاإلاُت"، ولُت التربُت، حامػت اإلالً 

 ؾػىص.

كم، هانغ. [40] غ مىاهج 2011) عفُؼ، أخمض والػَى م(. مكغوع جٍُى

ت والخُبُم، وعكت غمل  ايُاث والػلىم الُبُػُت بحن الىظٍغ الٍغ

ايُاث والػلىم  غ مىاهج الٍغ ملضمت ئلى هضوة "مكغوع جٍُى

ت والخُبُم"، ولُت الػلىم،  الُبُػُت بالخػلُم الػام بحن الىظٍغ

 حامػت اإلالً ؾػىص.

كؼ جُبُم مكغوع م(. وا2011الؼغُبي، مدمض غبض هللا. ) [41]

غ  ايُاث والػلىم، وعكت غمل ملضمت ئلى هضوة "مكغوع جٍُى الٍغ

ت  ايُاث والػلىم الُبُػُت بالخػلُم الػام بحن الىظٍغ مىاهج الٍغ

 والخُبُم"، ولُت الػلىم، حامػت اإلالً ؾػىص.

م(. الازخباعاث الخدهُلُت واللُاؽ 1988مدمض، عمًان مدمض. ) [42]

 صاع الللم. الىفسخي والتربىي. صبي: 

 ب. املراجع الاجنبيت

[14] Van Dijk, E. and Kattmann, U. (2007). A research model for 

the study of science teachers’ PCK and improving teacher 

education. Teaching and Teacher Education. 23(6), 885–

897. 

[15] Shulman, L., (1986). Those who understand: Knowledge 

growth in teaching. American Educational Research 

Association, 15(2), pp. 4-14. 

 

 

 

 

 

 



               

15 

 

 

THE LEVEL OF THE KNOWLEDGE OF THE 

TEACHERS OF SCIENCE IN PRIMARY 

STAGE TO THE RECENT EDUCATION IN 

THE CURRICULUM OF SCIENCE IN SAUDI 

ARABIA 

KHALED IBRAHIM S. ALDEGHAIM 

Associate Professor of Curricula and Science Teaching Methods 

College of Education 

Qassim University (KSA) 

ABSTRACT: the current study aims at identifying the level of the knowledge of the 

teachers of science in primary stage to the Recent Education found in the curriculum of 

science in Saudi Arabia. And to achieve that the researcher uses the descriptive survey 

method. Beside, a cognitive test is done in the light of the Recent Education in the 

curriculum of science found in Saudi Arabia. The study sample consisted of 71 science 

teachers in the Ministry of Education, governorate of AlRrass. And the study finds out 

lots of the results, most of them is that: the average of the cognition of the teachers of 

science in primary stage to the Recent Education in the curriculum of science in Saudi 

Arabia is 41.37 and low in rate as 55.16%. The result conveys that there is no statistically 

significant differences at 0.05 clarifies that the rate of the cognition of the teachers of 

science in primary stage to the Recent Education in the curriculum of science in Saudi 

Arabia dues to some factors such as: (the qualification, the type of qualification, the 

educational experience, numbers of training courses in the field of science curriculum).  

KEYWORDS: the knowledge of the teachers of science, the recent Education, the 

developed curriculum of science. 

 

 


