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الفصل األول

مشكلة الدراسة وأبعادھا
مقدمة:

یواجه العالم تغیرات كثیرة ومتعددة حیث یتصف هذه العصور الذي نعیش فیه بأنه 
ئلـة ومالـه مـن اثـر واضـح علـي طبیعـة الحیـاة والتكنولوجیا والمعرفة العلمیـة الهاعصر العلم 

المعاصرة، وهو عصر التسابق المعرفي حیث تستمد الدول المتقدمة تفوقها من قدرتها علي 
امتالك المعرفة لمواكبة المتغیرات المتالحقة التي تعد سمه من سمات العصر.

لمیــذ فالمعرفــة العلمیــة أصــبحت تتضــاعف وهــذا یعنــي انــه مــا بــین فتــرة التحــاق الت
بالمرحلة االبتدائیة وتخرجه في المرحلة الثانویة تكون المعرفة قـد تضـاعفت مـن حولـه ومـن 
ثــم فعلیــه مالحقــة هــذا التطــور العلمــي بكــل جنباتــه، فــان اإلعــداد العلمــي ألجیــال المســتقبل 
یــأتي فــي مقدمــة االهتمامــات لــذا تتســاوي الــدول المتقدمــة والنامیــة فــي الســعي إلــي مســایرة 

لعلمي والتكنولوجي، ولهذا الهدف یعمل الجمیع علـي تقـویم العملیـة التعلیمیـة بصـورة التقدم ا
تطویر في العملیة التعلیمیة مستمرة، للتعرف علي أوجه القصور والضعف لتالفیها وٕاحداث

لتتناسب ومتطلبات القرن الحادي والعشرین.

توفیر اكبر قـدر ونجد االهتمام الكبیر بالعلم ضمان وتكثر علیه نهضات الشعوب ل
مــن الرخــاء والرفاهیــة للمــواطن مــن هنــا یــأتي تطــویر التعلــیم كضــرورة حتمیــة باعتبــاره االداه 
التــــي تطــــور إمكانــــات المــــواطن المصــــري بمــــا یمكنــــه مــــن التعامــــل مــــع الثــــورة المعلوماتیــــة 

والتكنولوجیة حتى یستطیع أن یواجه مواقف الحیاة بوعي واقتدار.

ـــوم عملیـــات ـــم یســـهم بطریقـــة جوهریـــة فـــي تنمیـــة مهـــارات صـــنع والن فهـــم العل العل
ونقدیــة وحــل المشــكالت التــي تتطلبهــا المهــن والوظــائف إبداعیــةالقــرارات والتفكیــر بطریقــة 

العــالمي وعربیــا بضــرورة أن یلــم أفــراد المجتمــع بالمعرفــة المختلفــة ومــن هنــا ازداد االهتمــام 
-National acadeamy of science, 1996, 1العلمیة وهو ما یعرف بالعلوم للجمیـع 

2 ; Olsone, J. 2008, 84



حیــــث یلعــــب التعلــــیم دورا فــــي تشــــكیل ســــلوك األفــــراد وتحدیــــد مصــــیر المجتمعــــات 
ومســتقبل الــدول كمــا أصــبحت احــد المــدخالت الرئیســیة لمواجهــة متطلبــات التنمیــة الشــاملة 

یقــاس بمــدي تطــور نظامهــا بأبعادهــا االجتماعیــة والثقافیــة واالقتصــادیة وأصــبح تقــدم الــدول 
التعلیمي فلم یعد التعلم خدمة عامة بل أصبح استثمارا قومیا وقضیة امن قومي حیث تعتقد 

الدول المتقدمة أن أي تخلف في أنظمتها الفرعیة یرجع إلي عدم تقدم نظامها التعلیمي

ولهذا أسهمت مناهج العلوم في كثیـر مـن دول العـالم تطـورات عدیـدة منـذ منتصـف 
رن العشــرین خاصــة فــي الوالیــات المتحــدة األمریكیــة وذلــك نتیجــة التغییــرات الســریعة فــي القــ

فهــد بــن ســلیمان، المعرفــة العلمیــة حیــث ظهــرت منــاهج أكــدت علــي االستقصــاء العلمــي (
)5، 2008الصافي الجهمي، ) (321، 2006محمد بن عبد العزیز، 

هج العلـوم وٕاصـالحها وقد ظهرت عنده حركات أو مشروعات اسـتهدفت تطـویر منـا
بمــا یســایر التطــور العلمــي والتكنولــوجي ویحقــق فــي الوقــت ذاتــه أهمیــة التربیــة العلمیــة فمــن 

هذه المشروعات:

) إلعـداد منـاهج علـوم STS)1985-1989مشروع العلم والتكنولوجیـا والمجتمـع -1
ــــــا والمجتمــــــع  ــــــم والتكنولوجی ــــــین العل S.T.Sوبــــــرامج فــــــي ضــــــوء أبعــــــاد العالقــــــة ب

)Andrew, A. 1989, 65(

وهـو AAAS1989الجمعیة األمریكیة للتقدم العلمي أعدتهالذي 2061مشروع -2
التربیة العلمیة ویستهدف نشر الثقافة العلمیة لدي إلصالحتقدم رؤیة بعیدة المدى 

Science for all American  association for theجمیـع األمـریكیین 

advancement of science 1989

) المنطلق من منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم 2000ع منظمة الیونسكو (مشرو -3
والثقافــة الــذي یركــز علــي أهمیــة العلــم والتكنولوجیــا والمجتمــع وعلــي أهمیــة الــوعي 
بمســـتحدثات التربیـــة العلمیـــة وتضـــمین منـــاهج العلـــوم بعـــدد مـــن الشـــواغل العالمیـــة 

).2، 1998لتنمیة (الرابطة، الراهنة كالمیاه والطاقة والتلوث والنمو وا



) ومـــع االهتمــــام بالنظریــــة 1995مشـــروع المعــــاییر القومیـــة للتربیــــة العلمیـــة عــــام (-4
المعرفیــة ومجتمــع المعرفــة جــاءت ثقافــة المعــاییر للســعي نحــو الجــودة حیــث ظهــر 

Standardsهــذا االتجـــاه للحكـــم علــي مخرجـــات تعلـــیم العلــوم مـــن خـــالل معـــاییر 

) وتعرف المعـاییر بأنهـا مقـاییس للحكـم 121، 2008ف، عزت عبد الرؤو للجودة (
ـــه أو أدائـــه  ـــادرین علـــي عمل ـــي الجـــودة أو نوعیـــة مـــا یعرفـــه الطـــالب ویكونـــوا ق عل

عبـد اللطیـف حیـدر، )، (245، 2003عبد السالم مصطفي، وللحكم علي التقـدم (
) وال تقتصر المعاییر علي إتقان مهارات العلوم األساسـیة ولكـن تعنـي 66، 1998

فهم جوانب العلم والتي تعد جوهریـة فـي المشـاركة الفعالـة فـي المجتمـع الـدیمقراطي 
وتكوین جیل قادر علي استیعاب المفاهیم والمهارات العلمیة واإلجراءات العلمیة 

:أساسیتینوهذا المشروع انطلق من مسلمتین 

تعلیم العلوم لكل الطالب- 

تعلیم العلوم علي مستوي العالم- 

وترتكـز تلـك المعـاییر علـي تكـوین 2061لمعایر انطالقا من مشروع واشتقت تلك ا
المواطن المثقف علمیا الن إعداده أصبح ضرورة تقتضیها التطـورات المعاصـرة واستكشـاف 

,Nevada, 2001, 368; Prattالحیـاة لمتطلبـات وتحـدیات القـرن الحـادي والعشـرین (

وٕاصـالحالمتحدة األمریكیة لتطویر ) وقد أجریت مشروعات عدیدة في الوالیات 22 ,1995
والیـة مناهج العلوم في ضوء المعاییر القومیة حیث وضعت معـاییر لـبعض الوالیـات منهـا:

حیث تم وضع معاییر المحتوي Nevadaووالیة نیفادا Delawareاركنسان ووالیة دالور 
المـــدارس ومؤشـــرات األداء فـــي إطـــار منـــاهج العلـــوم وذلـــك لمعالجـــة التعلـــیم ودعـــم منـــاطق 

8-1المحلیة في تنمیة للمنهج المبني علي المعاییر وذلك لعلوم المرحلة التعلیم األساسي 

(Nevda science content standards, 2008; Delaware science content

standards, 2006; Arkansas content standards, 2002)



حیـــث قـــدمت كـــل وادوكولـــور Newmexicoومعـــاییر لوالیـــة كـــل مـــن نیومكســـیكو 
منهما معایر لمحتوي المنهج العلوم للمراحل التعلیمیة مـن المسـتوي األول إلـي الثـاني عشـر 
ومؤشرات لألداء والتي هي عبارة عن المهارات التي یكتسبها المتعلم تبعا للمرحلـة التعلیمیـة 

واشتملت معاییر منهج العلوم علي عدة مكونات منها:

علوم فیزیاء-1

علوم الحیاة-2

علوم األرض-3

العلم والتكنولوجیا-4

العلم والمجتمع-5

(New mixico science standards, 2002; Colorado model content

standards, 2007)

ومناهج العلوم من اشد المناهج الدراسیة حاجة الن تبنـي فـي ضـوء األسـس وتحـدد 
دة قویـة وحتـى تسـیر المعاییر العلمیة الالزمة لكل مكون من مكوناتهـا كـي تكـون منـاهج جـا

مــع التغیــر التكنولــوجي والمعلومــاتي الســریع حــادة قویــة وحتــى تســیر مــع التغیــر التكنولــوجي 
والمعلومـاتي السـریع الن منـاهج العلـوم هـي تطبیقـات الحیـاة وهـذه المنـاهج تعلـب دورهـا فــي 
بنـــــاء الفـــــرد والمجتمـــــع والـــــذي بـــــه تســـــمو وترتفـــــع األمـــــة مـــــن جمیـــــع النـــــواحي االقتصـــــادیة 

الجتماعیة والثقافیة والحضاریة.وا

علــي أن )Morse, 2001; Uscem et al., 1997, 24بــاحثین (آراءوهــذا تتفــق 
اإلصالح المعتمد علي معاییر الجودة لتعلیم العلوم یسعي إلي تحقیق تغیر ضروري مباشر 

فهو إصالح شامل بعید المدى یشمل ویستهدف كل التالمیذ ویؤكد أن:

أن یتضـمن ویتشـكل مـن خـالل المعرفـة واألحـداث والمهـارات إصالح المنهج یجـب - 
التي یجب أن یكتسبها التالمیذ.



المعاییر تمثل االنطالق ولیست المنتهي للمحتوي واألداء والمعاییر تنشـد أن یتـوفر - 
Depthفــــي المعرفــــة العلمیــــة المقدمــــة عمــــا یطغــــي علــــي االتســــاع والســــطحیة 

overeat األقـلبوكیـف یمكـن أن یتحقـق األكثـرLess in more باعتبـار الفهـم
والعمق البد أن یكون بدیال عن حفظ مصطلحات علمیة أكثر.

المعـــاییر ال تقتـــرح منـــاهج جدیـــدة أو طـــرق تدریســـیة معینـــة أو مـــواد تعلیمیـــة بـــذاتها - 
ولكنها تسمح لواضعي المناهج باالختیار بما یتناسب والمتغیرات الكثیرة

تقــدم المتعلمــین نحــو رؤیــة قومیــة لــتعلم وتعلــیم تقــدم المعــاییر محكــات للحكــم علــي- 
مجال معرفي.

یمكــن للمعــاییر تحســین األداء، حیــث إنهــا تعــرف وتحــدد بوضــوح مــا ینبغــي تعلمــه - 
ونوع األداء المتوقع كما إنها تحدد ما ینبغـي علـي المعلـم وعلـي المدرسـة أن یسـعیا 

إلي تحقیق.

عض المناطق مـن والیـة تاكومـا وعلي اثر هذه المعاییر طبقت بعض الوالیات في ب
وواشــنطون ووالیــة كنتــاكي وتوصــلت إلــي تحســن التحصــیل لتالمیــذ الصــف الرابــع االبتــدائي 

دراسـة مسـحیة توضـح أن والیـة نیوجرســي وأشــارت)244، 2003عبـد السـالم مصـطفي، (
وضــعت معــاییرا علـــي ضــوئها مقارنــة مـــدي تغیــر المنــاهج والكتـــب المدرســیة تبعــا لمعـــاییر 

منهج العلوم وفي النهایة توصلت إلي نتیجة مؤداها أن نسبة المدارس الثانویة التي محتوي
) ودراسـة ألـت Wright, R., 2002, 124% مـن إجمـالي المـدارس (48طبقـت المعـاییر 

) كفاءة وفعالیة برنامج قائم علي المعاییر في التعلیم وارتفاع Ault, Mark, 2006مارك (
) فعالیــة برنــامج Daigle, Conniej, 2006البرنــامج (مسـتوي تحصــیل الطــالب دارســوا

للمعلمــین الــذین حققــوا معــاییر أداء المعلــم واســتخدموا المعــاییر فــي التعلــیم وارتفــاع مســتوي 
طالبهم وأوصت هذه الدراسات بضرورة تطویر برامج إعداد المعلم في ضوء المعاییر

ـــد ـــد مـــن المـــؤتمرات والن ـــادي العدی ـــي ن ـــاریر المجلـــس وعلـــي المســـتوي المحل وات وتق
القومي للتعلیم العام ودعوا إلي عملیـات إصـالح التعلـیم وضـرورة إعـادة النظـر فـي المنـاهج 



بمــا یــؤدي إلــي تطویرهــا فــي ضــوء االتجاهــات المعاصــرة وأكــدت أن التعلــیم الجیــد هــو الــذي 
ة یتحقق فیه الجودة الشاملة ویسهم في تحقیق شخصـیات متوازنـة مـن جمیـع الجوانـب الدینیـ

والجســمیة والعقلیــة واالجتماعیــة والخلقیــة والســلوكیات كمــا تســهم فــي إتبــاع الفــرد لألســلوب 
العلمـــي فـــي التكفیــــر الـــذي یســـاعده علــــي التجدیـــد والتحـــدیث واالختــــراع ودراســـة التحــــدیات 
المستقبلیة بهدف اكتساب األفـراد للمعـارف والمهـارات العلمیـة والقـیم المطلوبـة للحیـاة (تقریـر 

-9، 2001-2000؛ تقریـــــر المجلـــــس القـــــومي؛ 35، 2000-1999لقـــــومي، المجلـــــس ا
) حیـــث أجریـــت العدیــــد مـــن الدراســـات والبحــــوث الســـابقة التـــي اهتمــــت بتطـــویر العلــــوم 25

بالمراحل التعلیمیة والبحوث السابقة التي اهتمت بتطویر العلوم بالمراحل التعلیمیـة المختلفـة 
لعلمیة في ضوء المعاییر منها:في ظل التغیرات الحدیثة في المعرفة ا

) التــي هــدفت إلــي وضــع تصــور لمنــاهج متطــورة 2003دراســة علــي محــي الــدین (- 
للعلـــوم بالمرحلـــة اإلعدادیـــة بصـــفوفها الثالثـــة فـــي ضـــوء المعـــاییر العالمیـــة للتربیـــة 

% مـن موضـوعات 60وتوصلت إلـي أن منـاهج العلـوم بالمرحلـة اإلعدادیـة تهـتم بــ 
ستقصاء.العلوم وال تهتم باال

) اثبت فعالیة وكفاءة منهج مقترح قائم علي معاییر تعلـیم 2005دراسة خالد الباز (- 
العلوم ومتضمن االستقصاء العلمي وتنمیة مهارات وقد أدت إلي تحسین التحصیل 

المعرفي والتنظیم الذاتي.

) فعالیـة برنـامج مقتـرح فـي ضـوء المعـاییر لمعلـم الفیزیـاء 2007دراسة عید محمـد (- 
دت الدراسة إلي تنمیة مهارات االستقصاء العلمي وتنمیة األداء المعرفي.وأ

مـــن ) هـــدفت تطـــویر مـــنهج العلـــوم فـــي الحلقـــة الثانیـــة 2007دراســـة ســـید ضـــیف (- 
التعلیم األساسي في ضوء المعـاییر العالمیـة للعلـوم وبینـت نتائجهـا إلـي تـدني تـوفر 

ـــوم وا ـــوم ومحتـــوي مـــنهج العل رتفـــاع مســـتوي التحصـــیل معـــاییر أهـــداف تـــدریس العل
والتفكیر اإلبداعي لدي الطلبة.


