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امللخ�ص:

هدف��ت ه��ذه الدرا�ص��ة اإىل تق�ص��ي نوعي��ة حت�صي��ل 
الطلب��ة يف مادة العل��وم يف ال�صف ال�صاد���س البتدائي 
وف��ق م�ص��روع تطوير مناه��ج العلوم يف اململك��ة العربية 
ال�ص��عودية ح�ص��ب جمالت املحتوى العلم��ي )الفيزياء، 
الكيمياء، الأحي��اء، وعلم الأر�س(، واملجالت املعرفية 
)معرف��ة، تطبي��ق، ا�ص��تدلل(، كما ا�ص��تق�صت مناطق 
القوة، وجمالت التح�صن يف حت�صيل الطلبة يف العلوم 
وم��دى اخت��الف التح�صي��ل باخت��الف الن��وع )طال��ب 
وطالبة(، حيث بلغ عدد اأفراد الدرا�صة )1562( طالًبا 
وطالب��ة موزع��ن يف خمتلف مناطق اململك��ة. ولتحقيق 
ن من  اأه��داف الدرا�ص��ة مت بن��اء اختبار حت�صيل��ي مكوَّ
)38( فقرة من نوع الختيار من متعدد، وقد مت التحقق 
من معامالت ال�صدق والثبات. ك�ص��فت نتائج الدرا�صة 
اأن امل�صتوى العام لتح�صيل طلبة ال�صاد�س البتدائي يف 
مادة العلوم باململكة العربية ال�صعودية جاء يف امل�صتوى 
��ا اأن حت�صيل الطلبة يف  "املاه��ر جزئ��ي ًا"، وبيَّنت اأي�صً
جم��ال علم الأر�س  كان الأعلى حت�صياًل، يف حن كان 
التح�صي��ل يف جم��ال الكيمي��اء هو الأق��ل، وقد اأظهرت 
النتائج  اأن متو�صطات الطلبة كانت يف امل�صتوى "املاهر 
جزئًيا" جلميع املجالت با�صتثناء جمال الكيمياء الذي 
ج��اء يف امل�ص��توى "املبت��دئ". كم��ا اأظه��رت النتائج اأن 
حت�صيل الطلبة كان الأعلى يف جمال املعرفة بينما كان 
ا عن وجود  الأدن��ى يف جمال ال�ص��تدلل. وك�ص��فت اأي�صً

ف��روق ذات دللة اإح�صائية )a ≤ 0.05( يف التح�صيل 
بن الذكور والإناث ل�صالح الإناث. 

الكلم��ات املفتاحي��ة: التح�صي��ل، ال�ص��ف ال�صاد���س 
البتدائي، م�صروع تطوير الريا�صيات والعلوم.

املقدمة 

 ُيعد ال�صتثمار يف املوارد الب�صرية اأف�صل ال�صتثمارات 
التي تقدمها الأمم لتح�صن مالمح امل�صتقبل ل�صعوبها، 
العلمي��ة  املتقدم��ة يف نه�صته��ا  ال��دول  اعتم��دت  وق��د 
والعملي��ة على ما متتلكه من ثروة ب�ص��رية، فوجهت جل 
ا�صتثماراتها نحو تنمية هذه الروة الب�صرية، ومتكينها 
بالعل��م واملعرفة وامله��ارات والجتاهات التي انعك�ص��ت 
يف النهاية على النمو القت�صادي وم�ص��تويات الرفاهية 
لل�صعوب، ومن هنا ظهر مفهوم التنمية الب�صرية ليكون 
جوهر التنمية القت�صادية والعلمية وال�صحية، وي�ص��ري 
مفه��وم التنمي��ة الب�ص��رية اإىل الإجراءات وال�صيا�ص��ات 
الرامية اإىل دعم القدرات اخلا�صة بالفرد على اعتبار 
اأن��ه وح��دة الِبن��اء يف املجتم��ع، وقيا���س درجة م�ص��توى 
معي�ص��ته وم��دى حت�ص��ن اأو�صاع��ه املعي�ص��ية يف املجتمع 

الذي ينتمي اإليه.

وقد بداأ القت�صاديون يركزون على اأهمية ال�ص��تثمار 
يف التعلي��م كاأح��د املرتكزات الرئي�ص��ة لتح�ص��ن الدخل 
القوم��ي وزي��ادة الن��اجت املحل��ي الإجمايل بغ���س النظر 
ع��ن وف��رة امل��وارد الطبيعية، وقد ب��داأت تقاري��ر الأمم 

نوعية  حت�سيل طلبة  ال�سف ال�ساد�ص البتدائي يف مادة العلوم وفق م�سروع تطوير 
الريا�سيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام  باململكة العربية ال�سعودية *

فهد �سليمان ال�سايعاإميان ر�سمي عيدخالد عبداهلل العتيبياإ�سماعيل �سالمة الرب�سان

اأ�صتاذ القيا�س والتقومي امل�صارك
كلية الرتبية

جامعة امللك �صعود

اأ�صتاذ التقومي الرتبوي امل�صاعد
كلية الرتبية

 جامعة الأمري �صطام

اأ�صتاذ املناهج وطرق التدري�س
كلية الرتبية والآداب

الأنروا

اأ�صتاذ املناهج وتعليم العلوم
كلية الرتبية

جامعة امللك �صعود

* يتقدم الباحثون بال�سكر والتقدير لوزارة التعليم ومركز التميز البحثي يف تطوير العلوم والريا�سيات بجامعة امللك �سعود، حيث اإن هذا البحث جزء من 
الدرا�سة التقوميية مل�سروع تطوير الريا�سيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام باململكة العربية ال�سعودية، والتي نفذها مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم 

العلوم ولريا�سيات، بجامعة امللك �سعود بتمويل من الإدارة العامة للحوث بوازرة التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية.
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املتحدة والبنك الدويل الرتكيز يف تقاريرها على وجود 
فجوة بن موؤ�ص��رات التنمية الب�ص��رية يف الدول النامية 
وال��دول ال�صناعي��ة املتقدم��ة ل�صالح ال��دول املتقدمة، 
وهو ما يوؤكد العالقة الوثيقة بن تنمية املوارد الب�ص��رية 
وم�ص��تويات املعي�ص��ة؛ وم��ن هن��ا تظه��ر اأهمي��ة التعلي��م 
يف تنمي��ة امل��وارد الب�ص��رية وبالت��ايل يف حتقي��ق الرف��اه 

والرخاء لالأفراد واملجتمعات )�صلتوت، 2009(.

من ناحية اأخرى ي�صهد العامل اليوم تطوًرا تكنولوجًيا 
مت�ص��ارًعا  اأدى اإىل اكت�ص��افات علمية هائلة وتطبيقات 
تقنية وا�ص��عة النطاق؛ فاملعرف��ة ب�صورة عامة واملعرفة 
العلمي��ة ب�صورة خا�صة اأ�صبحت مت�ص��ارعة جًدا، حيث 
غ��دت الإحاطة به��ا ومواكبتها م��ن ال�صعوبة مبكان يف 
ظ��ل التط��ور الهائل يف و�ص��ائل التقنية، ومل��ا كان الأمر 
كذل��ك كان ل بد من م�ص��اعدة الف��رد يف تنمية قدراته 
ومهارات��ه العقلية ب�ص��كل ي�ص��اعد على التكي��ف مع تلك 
املعرف��ة. وه��ذا يوؤك��د ال��دور الإيجاب��ي ال��ذي ميكن اأن 
تق��وم به املدر�ص��ة بكافة عنا�صرها )الكتب املدر�ص��ية، 
وتقني��ات  والتعل��م،  التعلي��م  واأ�ص��اليب  والأن�ص��طة، 
التعلي��م، والتق��ومي مبختل��ف اأمناط��ه، وغ��ري ذلك( يف 
تنمي��ة القدرات واملهارات املرتبطة بالتعلم. فاملدر�ص��ة 
تتحمل ق�ص��ًطا كبرًيا من م�صوؤولية اإعداد الأفراد حلياة 
متكنهم من مواكبة التغريات ال�صريعة يف كل جانب من 
جوانبه��ا، مما يوؤكد �صرورة اإتاح��ة الفر�صة للمتعلمن 
�ص��لوكًيا  الف��رد  ت�ص��هم يف تطوي��ر  لكت�ص��اب مه��ارات 
ومعرفًيا، ووجدانًيا وتزوده ب�صالح ميّكنه من ا�صتيعاب 

معطيات الع�صر )الزعبي، 2009(.

وق��د ب��داأت عدة دول عربية خالل ال�ص��نوات الع�ص��ر 
الأخ��رية تع��ي اأهمي��ة العم��ل عل��ى تطوي��ر واإ�ص��الح 
ج��ادة  حم��اولت  يف  والرتبوي��ة  التعليمي��ة  اأنظمته��ا 
لتحقي��ق م�ص��تويات رفاهي��ة ل�ص��عوبها ومن��و يف الناجت 
املحل��ي الإجم��ايل، ولع��ل اأه��م املنطلق��ات ملث��ل ه��ذه 
مه��ارات  ب��ن  فج��وة  وج��ود  التطويري��ة  املح��اولت 
التعليمي��ة  الأنظم��ة  خمرج��ات  وكفاي��ات  ومع��ارف 
العربية وحاجات �صوق العمل وهي امل�صكلة التي تعاين 

منها الدول العربية قاطبة. 

املوؤ�ص��رات  اأح��د  وحت�صيله��م  الطلب��ة  تقيي��م  يع��د 
الالزم��ة ل�صن��ع الق��رارات املتعلق��ة باإ�ص��الح التعلي��م 
كم��ا اأن��ه اأحد اأه��م العمليات التي من �ص��اأنها حت�ص��ن 
التعلم الن�ص��ط وتوفري املعلومات التي توجه ال�صيا�صات 
الرتبوية على امل�صتوى الوطني، اإذ تهدف الدرا�صات يف 
ه��ذا املجال اإىل جمع معلومات ع��ن الأنظمة التعليمية 
م��ن خالل مدخالتها )طال��ب ومعلم( والعمليات التي 
تت��م يف الغرف��ة ال�صفية؛ حيث اإن ه��ذه املعلومات التي 
يت��م احل�ص��ول عليه��ا من درا�ص��ات تق��ومي الطلبة هي 
مفت��اح لبن��اء برام��ج وتدخ��الت تربوية لتح�ص��ن اأداء 
الطلب��ة ت�ص��مل تعديل طريق��ة عر�س مناه��ج العلوم اأو 
تعدي��ل اأ�ص��لوب تدريب املعلمن عل��ى كيفية تقدمي هذه 

املفاهيم للطلبة.

ويع��د الختب��ار م��ن اأك��ر  اأدوات القيا���س والتق��ومي 
ال�صف��ي ا�ص��تخداًما، وله��ذا كان��ت كلم��ة اختب��ار م��ن 
يف  ت�ص��تخدم  وه��ي  ال�ص��تخدام،  ال�ص��ائعة  الكلم��ات 
القيا���س والتقومي مبعنى طريقة منظمة لتحديد درجة 
امتالك الفرد ل�صمة معينة من خالل اإجابات الفرد عن 
عينة من املثريات التي متثل ال�ص��مة اأو ال�ص��مة املرغوب 
قيا�صها )عودة ، 2010(، والختبار التح�صيلي اإجراء 
منظ��م لتحديد مق��دار ما تعلمه الطالب يف مو�صوع ما 
يف �ص��وء الأه��داف املحددة، وميكن ال�ص��تفادة منه يف 
حت�صن اأ�صاليب التعلم، وهو ي�صهم يف اإجادة التخطيط 
و�صب��ط التنفي��ذ وتق��ومي الإجن��از )عبا���س والعب�ص��ي، 
2009(، كم��ا ت��وؤدي الختب��ارات املدر�ص��ية مبختل��ف 

اأنواعه��ا دوًرا رئي�ًص��ا يف عملية التقومي املدر�ص��ي؛ لأنها 
م�صممة اأ�صا�ًصا لقيا�س ناجت التعليم ال�صفي.

اأم��ا عل��ى �صعي��د الدرا�ص��ات ال�ص��ابقة الت��ي تناول��ت 
التح�صي��ل يف العل��وم للمرحل��ة البتدائي��ة، فقد اأجرى 
الفهي��دي )2012( درا�ص��ة  هدف��ت اإىل تقومي حمتوى 
مق��ررات العلوم املطورة باملرحل��ة البتدائية يف اململكة 
العربية ال�ص��عودية يف �صوء متطلبات درا�صة التوجهات 
الدولي��ة للريا�صي��ات والعل��وم )TIMSS(، حي��ث ق��ام 
الباح��ث باإع��داد قائم��ة مبتطلب��ات درا�ص��ة التوجهات 
الدولي��ة للريا�صي��ات والعل��وم )TIMSS( لعام 2011، 
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والت��ي ينبغ��ي مراعاته��ا يف حمت��وى مق��ررات العل��وم 
املط��ورة باملرحلة البتدائية، وحتلي��ل حمتوى مقررات 
العل��وم املطورة من ال�صف الأول البتدائي اإىل ال�صف 
الراب��ع البتدائ��ي، وق��د اأظه��رت نتائ��ج الدرا�ص��ة اأن 
حمت��وى مق��ررات العل��وم املط��ورة باملرحل��ة البتدائية 
مل ي��راع متطلبات جم��ال املو�صوعات بال�ص��كل الكايف، 
ووج��ود ق�ص��ور كب��ري يف تن��اول حمتوى مق��ررات علوم 
وع��دم  املو�صوع��ات،  جم��ال  ملتطلب��ات  الأول  ال�ص��ف 
توافر معياري ال�ص��تمرارية والتتاب��ع يف تناول املحتوى 
لبع���س املتطلب��ات ع��رب ال�صف��وف، كم��ا يف متطلب��ات 
دورات احلي��اة، والتكاثر، والوراث��ة، فهي غري متحققة 
يف ال�صف��ن الأول والراب��ع، ومتحققة بدرجة كبرية يف 

ال�صفن الثاين والثالث. 

وهدفت  درا�ص��ة قحطان )2008( اإىل قيا�س م�صتوى 
حت�صي��ل طلبة ال�صف الرابع يف مادة العلوم للمفاهيم 
 ،)TIMSS( ال��دويل  املقيا���س  يف  املت�صمن��ة  العلمي��ة 
تكون��ت عينة الدرا�ص��ة م��ن )382( طالب��ًا وطالبة من 
طلب��ة ال�ص��ف الراب��ع يف اليم��ن، مت تعري�صهم لختبار 
يف املفاهيم العلمية، وقد اأظهرت نتائج الدرا�ص��ة عدم 
وجود فروق ذات دللة اإح�صائية يف م�صتوى التح�صيل 
ب��ن الذك��ور والإن��اث، وكذلك ع��دم وجود ف��روق ذات 
دلل��ة اإح�صائي��ة ب��ن طلب��ة الف��رتة ال�صباحي��ة وطلبة 

الفرتة امل�صائية.

اأم��ا هاو���س )House، 2008( فق��د اأج��رى درا�ص��ة 
التعليمي��ة  ال�ص��رتاتيجيات  اأث��ر  فح���س  اإىل  هدف��ت 
يف  الذاتي��ة  واملعتق��دات  ال�ص��ف  غرف��ة  يف  التعلمي��ة 
يف  العل��وم  مل��ادة  البتدائي��ة  املرحل��ة  طلب��ة  حت�صي��ل 
اليابان، وقد تكونت عينة الدرا�صة من )4006( طالبًا 
من ذوي العمر ت�صع �صنوات الذين �صاركوا يف اختبارات 
)TIMSS( ع��ام 2003، حيث اأظهرت نتائج الدرا�ص��ة 
التعل��م  وا�ص��رتاتيجيات  التعاوني��ة  التعل��م  اأن�ص��طة  اأن 
الن�ص��ط ت�ص��اهم ب�ص��كل اإيجاب��ي يف حت�صي��ل العل��وم، 
كم��ا اأظهرت نتائ��ج الدرا�ص��ة اأن الطلب��ة الذين لديهم 
معتق��دات اإيجابي��ة حول قدرتهم عل��ى تعلم العلوم كان 
م�ص��توى حت�صيلهم يف العلوم اأكرب من حت�صيل الطلبة 

ذوي املعتقدات ال�صلبية حول قدرتهم على تعلم العلوم.   

تقيي��م  اإىل  اخلل��ف )2012(  درا�ص��ة  وهدف��ت       
كت��ب العل��وم يف الأردن للعام الدرا�ص��ي 2010/2009، 
يف �ص��وء معاي��ري املحت��وى ونوعي��ة الأ�ص��ئلة املت�صمنة، 
والك�ص��ف عن درجة توافر املعايري العاملية ملحتوى كتب 
العلوم لل�صفوف من اخلام�س اإىل الثامن، وقد اأظهرت 
نتائ��ج الدرا�ص��ة توف��ر جم��ال )دم��ج مفاهي��م العل��م 
وعمليات��ه( بن�ص��بة )%47.58(، وجمال )العلم عملية 
ا�ص��تق�صائية( بن�صبة )%26.40(، وجمال )العلم من 
بن�ص��بة )12.40%(،  واجتماع��ي(  �ص��خ�صي  منظ��ور 
وجم��ال )تاري��خ العل��م وطبيعت��ه( بن�ص��بة )6.90%(، 
 .)6.74%( بن�ص��بة  والتكنولوجي��ا(  )العل��م  وجم��ال 
اأم��ا معي��ار )عل��م احلياة( فق��د توفر يف الكتب بن�ص��بة 
بن�ص��بة  الفيزيائي��ة(  )العل��وم  ومعي��ار   ،)40.18%(
)%37.83(، ومعي��ار )علم الأر�س والف�صاء( بن�ص��بة 

 .)21.98%(

ويف درا�ص��ة بور�ص��ال )Bursal، 2013( الت��ي هدفت 
اإىل فح���س التط��ور يف التح�صي��ل الدرا�ص��ي يف م��ادة 
العل��وم ل��دى طلب��ة املرحل��ة البتدائي��ة يف تركي��ا، فقد 
تكون��ت عينة الدرا�ص��ة م��ن )222( طالب��ًا وطالبة من 
ال�صف الرابع اإىل ال�صف الثامن، وقد مت حتليل نتائج 
الطلب��ة يف اختب��ار حتديد امل�ص��توى لل�صفن ال�صاد���س 
والثام��ن بطريقة طولي��ة، وقد اأظهرت نتائج الدرا�ص��ة 
اأن��ه كلم��ا ارتفع الطلبة اإىل ال�ص��ف الأعلى يتبن وجود 
انخفا���س كب��ري يف التح�صي��ل الدرا�ص��ي للطلب��ة، كما 
يظه��ر تف��وق الإن��اث عل��ى الذك��ور يف حت�صي��ل العل��وم 

بفروق ذات دللة اإح�صائية. 

اإىل  هدف��ت  الت��ي   )2014( الفار���س  درا�ص��ة  اأم��ا 
الك�ص��ف عن اأ�ص��باب تدين نتائ��ج طلبة ال�ص��ف الرابع 
يف اختب��ارات )TIMSS( مل��ادة العلوم م��ن وجهة نظر 
اأ�ص��ارت  الكوي��ت،  بدول��ة  العل��وم  وموجه��ي  معلميه��م 
الباحث��ة اأن دول��ة الكوي��ت ق��د �ص��اركت يف الختبارات 
الدولي��ة للريا�صي��ات والعل��وم )TIMSS( عام 1995، 
وقد ح�صلت دولة الكويت على متو�صط ح�صابي ي�صاوي 
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)401( يف حت�صي��ل العل��وم، حي��ث اعت��ربت النتيج��ة 
منخف�ص��ة  اإذا م��ا قورنت باملتو�ص��ط الدويل للنتائج يف 
حت�صي��ل العل��وم وال��ذي ي�ص��اوي )524(. وقد خل�صت 
اأ�ص��باب ت��دين التح�صي��ل يف العل��وم  اأن  الباحث��ة اإىل 
كان��ت متو�ص��طة يف جم��الت الدرا�ص��ة الثالث��ة وه��ي 
جم��ال الطالب والأ�ص��رة، وجمال املعلم، وجمال املنهج 

املدر�صي وتدري�صه.

ويل  وروه��رر  ومريتن-ريف��ريا  ديامون��د  ق��ام  كم��ا 
 Diamond، Maerten-Rivera، Rohrer & Lee،(
2014( بدرا�ص��ة هدفت اإىل فح�س اأثر تطوير املناهج 

ل��دى  املع��ريف  املحت��وى  املهن��ي يف حت�ص��ن  والتطوي��ر 
معلم��ي العل��وم لل�صف اخلام���س، وحت�ص��ن خمرجات 
التح�صي��ل لدى الطلبة، وقد مت فح�س ذلك من خالل 
اختب��ار املعرفة العلمي��ة للمعلمن، وتطبيق ال�ص��تبانة، 
واملالحظ��ات داخل الف�صول الدرا�ص��ية. وق��د اأظهرت 
نتائج الدرا�ص��ة وجود فروق يف درج��ات اختبار املعرفة 
العلمي��ة ودرج��ات ال�ص��تبانة ل�صال��ح املعلم��ن الذي��ن 
دّر�ص��وا املنهج املط��ّور، مقارنة باملعلمن الذين دّر�ص��وا 
بالطريق��ة التقليدي��ة، فيم��ا مل توجد ف��روق ذات دللة 
ب��ن املعلمن يف املالحظات داخل الف�صول الدرا�ص��ية. 
كم��ا اأظه��رت النتائ��ج اأن درجات املعلم��ن على اختبار 
تقدي��ر  يف  دلل��ة  ذا  متنبئ��ًا  كان��ت  العلمي��ة  املعرف��ة 

خمرجات التح�صيل لدى الطلبة. 

 Vantassel-Baska،( ويف درا�صة فانتا�صل- با�صكا
2008( ح��ول اأث��ر تطوير مناهج العل��وم على املتعلمن 

والتعل��م، ا�ص��تنادا اإىل من��وذج املنه��ج املتكام��ل، الذي 
يوؤكد على حتقيق املفهوم ومهارات ال�صتق�صاء البحثية 
لدى طلبة املرحلة البتدائية من التعليم املدر�صي، فقد 
تكون��ت عين��ة الدرا�ص��ة من )76( �ص��عبة مت تدري�ص��هم 
وف��ق املنهج املتكامل ملدة )12( اأ�ص��بوعًا، وقد اأظهرت 
نتائج الدرا�ص��ة اأن املناهج الدرا�صية املبتكرة امل�صتندة 
اإىل منوذج املنهج املتكامل قد اأدت اإىل حت�صن م�صتوى 
حت�صي��ل الطلب��ة يف العل��وم، وزي��ادة م�ص��توى التفك��ري 
الناق��د لديه��م، كما اأظهرت النتائ��ج  وجود تفاوت بن 
املعلمن يف القدرة على تنفيذ املادة باأمانة واإخال�س. 

 Kinney &(  ( وفور�ص��يث  كين��ي  درا�ص��ة  ويف 
Forsythe، 2005الت��ي تناول��ت تاأث��ري املنه��ج املط��ور 

ال�ص��امل للفن��ون )IMPACT( عل��ى اأداء طلب��ة ال�صف 
ق��ارن  فق��د  اأوهاي��و،  يف  الكف��اءة  اختب��ار  يف  الراب��ع 
الباحث��ون نتائ��ج الختبارات لطلبة مدر�ص��تن تطبقان 
املنهج ال�ص��امل كمجموعة جتريبية مع طلبة مدر�ص��تن 
غ��ري ملتحقت��ن بربنام��ج املنه��ج ال�ص��امل كمجموع��ة 
�صابط��ة. ويف الربنامج املطور فقد عمل املخت�صون يف 
الفن��ون جنًبا اإىل جنب مع معلم��ي ال�صفوف لتخطيط 
وتنفي��ذ منه��ج متكام��ل يه��دف اإىل تعزي��ز التعل��م يف 
كل م��ن الفن��ون وامل��واد الأكادميية الأخ��رى. وقد وجد 
الباحث��ون اأن طلب��ة املجموع��ة التجريبية اأظه��روا اأداًء 
اأف�ص��ل م��ن طلب��ة املجموع��ة ال�صابط��ة يف اختب��ارات 
اأوهاي��و الفرعية لل�صف الراب��ع يف الريا�صيات والعلوم 
واملواطنة )الدرا�صات الجتماعية(. وقد كانت الفروق 
يف درج��ات الإجن��از ب�ص��كل وا�ص��ح ل��دى الطلب��ة م��ن 
خلفي��ات ذات الدخ��ل املنخف�س، مما ي�ص��ري اإىل تاأثري 
تطوي��ر املنه��ج كان اإيجابي��ًا ب�ص��كل اأك��رب ل��دى الطلب��ة 
ذوي الدخل املنخف�س مما كان عليه لدى اأقرانهم من 

الطلبة ذوي الدخل املرتفع.

ويف درا�ص��ة ماي��دون )Maidon، 2001( التي هدفت 
اإىل املقارنة بن املناهج القائمة على البحوث واملناهج 
التقليدية التي تركز على الن�صاط، واأثرها على املعرفة 
املفاهيمي��ة وامله��ارات العملي��ة والجتاه��ات لدى طلبة 
يف  ال�ص��رقي  اجلنوب��ي  الإقلي��م  يف  اخلام���س  ال�ص��ف 
�ص��مال ولي��ة كارولين��ا الأمريكي��ة، فق��د تكون��ت عين��ة 
الدرا�ص��ة من 443 طالبا ينتمون اإىل خم���س مدار���س، 
م��ن  در�ص��ت  اإىل جمموعت��ن جتريبي��ة  تق�ص��يمهم  مت 
خالل املنهج القائم على البحوث، و�صابطة در�صت من 
خ��الل املنهج التقلي��دي، وق��د اأظهرت نتائج الدرا�ص��ة 
تف��وق طلب��ة املجموع��ة التجريبية على طلب��ة املجموعة 
ال�صابط��ة يف املعرف��ة املفاهيمي��ة وامله��ارات العملي��ة 

والجتاهات. 

وميك��ن تلخي�س نتائج الدرا�ص��ات ال�ص��ابقة يف تباين 
م�ص��توى حت�صيل الطلبة يف مادة العلوم، حيث اأظهرت 
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نتائ��ج بع���س الدرا�ص��ات وج��ود �صع��ف يف التح�صي��ل 
 Bursal،( ل��دى الطلبة وانخفا�صه كلما ارتف��ع ال�صف
2013؛ الفار���س، 2014(، فيم��ا اأظه��رت نتائ��ج بع�س 

الدرا�ص��ات اأن م�ص��توى التح�صي��ل ميك��ن زيادت��ه م��ن 
خ��الل  وم��ن  الن�ص��ط  التعل��م  ا�ص��رتاتيجيات  خ��الل 
 .)House، 2008( حت�ص��ن الجتاه��ات نح��و العل��وم
كم��ا اأظهرت نتائج بع�س الدرا�ص��ات اأن املنهج مل يراع 
جمال املو�صوعات بال�صكل الكايف )الفهيدي، 2012(، 
كم��ا ركزت بع�س مناه��ج العلوم على علم الأحياء اأكر 
م��ن الرتكي��ز عل��ى العلوم الأخ��رى مثل الفيزي��اء وعلم 
ا اأن  الأر�س )اخلل��ف، 2012(. واأظهرت النتائ��ج اأي�صً
ذت يف دول خمتلفة وم�ص��اريع  رة التي ُنفِّ املناه��ج املط��وَّ
متع��ددة ق��د عمل��ت عل��ى حت�ص��ن اأداء الطلب��ة ورف��ع 
Diamond، Maerten-( م�صتوى حت�صيلهم يف العلوم
Rivera، Rohrer & Lee، 2014; Vantassel-

 Baska، 2008; Kinney & Forsythe، 2005;

Maidon، 2001(. وتاأتي هذه الدرا�ص��ة لتوفر ب�صورة 

مبا�ص��رة دلياًل عملًيا عن قيا�س نوعية التح�صيل الذي 
يع��د اأح��د املح��اور املهم��ة التي تعك���س حت�ص��ًنا يف تعلم 

العلوم.

م�سكلة الدرا�سة واأ�سئلتها:

ي�ص��عى م�ص��روع تطوير الريا�صيات والعل��وم الطبيعية 
بالتعلي��م الع��ام يف اململك��ة العربية ال�ص��عودية، لتحقيق 
التطوير ال�ص��امل لتعليم العل��وم من خالل تطوير املواد 
التعليمي��ة والتقومي والتعلم الإلكرتوين والتطوير املهني 
امل�صاح��ب، وذل��ك بالعتم��اد عل��ى ترجم��ة ومواءم��ة 
McGraw- م��واد تعليمي��ة عاملية -�صل�ص��لة ماجروهيل

Hill- جلميع مراحل التعليم العام البتدائي واملتو�صط 

والثان��وي، والت��ي اأظه��رت فاعليتها يف حت�ص��ن التعليم 
والتعلم )ال�صايع وعبداحلميد، 2011(. 

وم��ن ه��ذا املنطل��ق وللك�ص��ف ع��ن الواقع ب��كل اأبعاده 
وت�ص��خي�صه ب�ص��كل علمي تاأتي الدرا�صة احلالية �صمن 
الدرا�صة التقوميية ال�صاملة مل�صروع تطوير الريا�صيات 
والعل��وم الطبيعي��ة بالتعلي��م الع��ام يف مدار���س اململكة 

العربية ال�ص��عودية التي جتريها وزارة التعليم بالتعاون 
مع جامعة امللك �ص��عود ممثل��ة يف مركز التميز البحثي 
يف تطوي��ر تعلي��م العل��وم والريا�صيات، والت��ي من اأبرز 
جوانبه��ا حتدي��د دور مناهج الريا�صي��ات والعلوم على 
حت�صي��ل الطلبة من خ��الل ا�ص��تق�صاء نوعية حت�صيل 
الطلب��ة يف املرحل��ة البتدائي��ة عل��ى اختبار العل��وم. اإذ 
اإن مث��ل ه��ذه النتائج قد ت�ص��هم يف تقدمي تغذية راجعة 
تفيد امل�ص��وؤولن و�صانعي القرار يف تطوير املناهج، ويف 

حت�صن م�صتوى اأداء الطلبة وتنمية مهاراتهم.

ويلعب التح�صيل الدرا�صي للطلبة دوًرا فاعاًل يف بناء 
مناه��ج العل��وم وتطويرها بهدف اإع��داد اأفراد منتمن 
ميتلك��ون اجتاه��ات علمية ت�ص��هم يف تطوي��ر تفكريهم 
وتنمي��ة قدراته��م عل��ى ح��ل امل�ص��كالت واإنت��اج املعرفة 
والتعام��ل م��ع اأوعيته��ا وال�ص��تفادة منه��ا يف حت�ص��ن 

اأدائهم وبناء �صخ�صياتهم.

كم��ا ت�ص��عى الدرا�ص��ة احلالي��ة الوق��وف عل��ى حتديد 
جوانب القوة وجمالت التح�ص��ن يف حت�صيل الط   لبة 
يف م��ادة العل��وم، وت�ص��اعد يف اق��رتاح و�ص��ائل ملعاجل��ة 
امل�ص��كالت التي تواج��ه تعليم وتعلم العل��وم. وبناء على 
م��ا تقدم برزت م�ص��كلة هذه الدرا�ص��ة الت��ي حددت يف 
الت�ص��اوؤل الت��ايل: "ما نوعية التح�صي��ل يف مادة العلوم 
ل��دى طلب��ة ال�ص��ف ال�صاد���س البتدائ��ي وف��ق م�ص��روع 
تطوي��ر الريا�صيات والعلوم الطبيعية بالتعليم العام يف 

اململكة العربية ال�صعودية"

وبالتحديد، فقد حاولت الدرا�صة الإجابة عن الأ�صئلة الآتية:
م��ا امل�ص��توى الع��ام للتح�صي��ل يف م��ادة العل��وم . 1

لدى طلبة ال�صف ال�صاد�س البتدائي يف اململكة 
العربية ال�صعودية؟

م��ا م�ص��تويات التح�صي��ل يف م��ادة العل��وم  لدى . 2
طلب��ة ال�ص��ف ال�صاد���س البتدائ��ي يف اململك��ة 
العلم��ي  املحت��وى  ح�ص��ب  ال�ص��عودية  العربي��ة 

)اأحياء، فيزياء، كيمياء، علم الأر�س(؟
م��ا م�ص��تويات التح�صي��ل يف م��ادة العل��وم  لدى . 3
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طلب��ة ال�ص��ف ال�صاد���س البتدائ��ي يف اململك��ة 
املعرفي��ة  املج��الت  ال�ص��عودية ح�ص��ب  العربي��ة 

)معرفة، تطبيق، ا�صتدلل(؟
ما موا�صع القوة وجمالت التح�صن يف حت�صيل . 4

طلب��ة ال�ص��ف ال�صاد���س البتدائ��ي يف اململك��ة 
العربية ال�صعودية يف مادة العلوم؟ 

م��ا مدى وجود فروق ذات دلل��ة اإح�صائية عند . 5
م�صتوى )α ≤ 0.05(  بن متو�صط درجات طلبة  
ال�ص��ف ال�صاد���س البتدائي يف اململك��ة العربية 
م��ادة  يف  التح�صيل��ي  الختب��ار  يف  ال�ص��عودية 

العلوم تعزى للنوع )طالب وطالبة(؟

اأهداف الدرا�سة:

تهدف الدرا�صة احلالية اإىل ما يلي:
حتديد امل�ص��توى العام لتح�صيل الطلبة يف مادة . 1

العلوم لدى طلبة ال�صف ال�صاد���س البتدائي يف 
اململكة العربية ال�صعودية.

-2 حتديد م�ص��تويات التح�صيل يف مادة العلوم . 2
لدى طلبة ال�صف ال�صاد�س البتدائي يف اململكة 
العربية ال�صعودية تبعًا للمحتوى العلمي )اأحياء، 

فيزياء، كيمياء، علم الأر�س(.
حتدي��د م�ص��تويات التح�صي��ل يف م��ادة العل��وم . 3

لدى طلبة ال�صف ال�صاد�س البتدائي يف اململكة 
املعرفي��ة  املج��الت  ال�ص��عودية ح�ص��ب  العربي��ة 

)معرفة، تطبيق، ا�صتدلل(.
ف مناط��ق الق��وة وجم��الت التح�ص��ن يف . 4 تع��رُّ

البتدائ��ي  ال�صاد���س  ال�ص��ف  طلب��ة  حت�صي��ل 
يف اململك��ة العربي��ة ال�ص��عودية يف اختب��ار م��ادة 

العلوم.
والإن��اث يف . 5 الذك��ور  اأداء  ب��ن  الف��روق  ف  تع��رُّ

ال�ص��ف ال�صاد���س البتدائي يف اململك��ة العربية 
ال�صعودية يف الختبار التح�صيلي ملادة العلوم.

اأهمية الدرا�سة:

يتوق��ع اأن تفيد هذه الدرا�ص��ة يف كونه��ا مرجًعا علمًيا 
ميكن ال�ص��تفادة منه اأثناء بناء املناهج وتاأليف الكتب 
اجلدي��دة اأو التعدي��ل للكتب احلالية مب��ا يعزز الرتقاء 
يف  وت�ص��اهم  املتع��ددة،  وجمالت��ه  الأداء  مب�ص��تويات 
تعزي��ز جوانب القوة وتاليف اأوجه الق�صور يف املجالت 
املعرفي��ة للمحت��وى. كما تنبع اأهمية هذه الدرا�ص��ة من 
كونه��ا اإح��دى الدرا�ص��ات املتوافق��ة م��ع دع��م توجهات 

التطوير من اأجل حت�صن تعلم الطلبة يف العلوم.

م�سطلحات الدرا�سة:

التح�صي��ل: ُيع��رب عنه باأنه ناجت ما تعلمه الطالب بعد 
درا�ص��ته لف��رتة زمني��ة معين��ة، وقدرته على ا�ص��رتجاع 
وفهم وتطبيق املحتوى الذي مت تعلَّمه، مقا�ًصا بالدرجة 
الت��ي ح�ص��ل عليها الطالب يف اختب��ار من اإعداد فريق 
البح��ث، وم��ن ن��وع الختي��ار من متع��دد بحي��ث يغطي 
حمت��وى العل��وم )الفيزي��اء، الكيمي��اء، الأحي��اء، عل��م 

الأر�س( ويقي�س ثالثة م�صتويات هي:
املعرف��ة: وتعن��ي تذك��ر املعلوم��ات الت��ي مت تعلمه��ا  ▪

�ص��ابًقا، ويندرج حتت هذا امل�ص��توى معرفة الطالب 
للجزئي��ات واحلقائ��ق وامل�صطلح��ات، والقوانن اأو 

النظريات.
التطبي��ق: وي�ص��ري اإىل قدرة املتعلم على ا�ص��تخدام  ▪

م��ا تعلم��ه يف مواق��ف جدي��دة اأو مواق��ف عملي��ة، 
وكذلك حل امل�صائل.

ال�س��تدلل: عملية عقلية يقوم املتعلم عن طريقها  ▪
مبعاجل��ة للمدخالت واملعلوم��ات املعروفة واملتوفرة 
للو�صول اإىل معلومات غري معروفة )را�صد وخ�صان، 

2009: �س 35(.

طلب��ة ال�س��ف ال�ساد���ص البتدائ��ي: وه��م ط��الب  ▪
وطالبات اأحد �صفوف مرحلة التعليم العام باململكة 
العربي��ة ال�ص��عودية الذي��ن تبل��غ اأعماره��م ح��وايل 

)12( �صنة.
الطبيعي��ة  ▪ والعل��وم  الريا�سي��ات  م�س��روع تطوي��ر 

بالتعليم العام: م�صروع تنفذه وزارة التعليم، والذي 
اأقره جمل�س الوزراء يف 17 �صعبان 1425ه� )املوافق 
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30 نوفم��رب 2004م(. وتعتم��د فك��رة امل�ص��روع على 

ترجم��ة ومواءم��ة �صل�ص��لة عاملي��ة وا�ص��عة النت�ص��ار 
)�صل�ص��لة ماجروه��ل McGraw-Hill( بالتعاون مع 
بيت خربة حملي، واأقرت تدري���س منتجات امل�صروع 
من كت��ب للطالب واأدل��ة للمعلمن وم��واد م�صاحبة 
ب�ص��كل متدرج بدءًا العام الدرا�صي 1431/1430ه� 
)2010/2009م(. وا�ص��تندت فل�صفة امل�صروع على 
ع��دد م��ن املب��ادئ الت��ي م��ن اأهمه��ا، رب��ط التعليم 
والتعلم ب�ص��ياقات حياتية حقيقي��ة، وتنمية مهارات 
وق��درات الط��الب يف �صناع��ة واتخ��اذ الق��رارات، 
املب��ادرات  وتق��دمي  وال�ص��تق�صاء،  والتفك��ري، 

املخططة )وزارة الرتبية والتعليم، 2010(.

حدود الدرا�سة:

يتح��ّدد تف�ص��ري وتعمي��م نتائ��ج الدرا�ص��ة وف��ق: عينة 
م��ن طلبة ال�ص��ف ال�صاد���س يف مدار���س وزارة التعليم 
يف اململك��ة العربية ال�ص��عودية خالل الف�صل الدرا�ص��ي 
كم��ا  1434-1435ه���.  الدرا�ص��ي  الع��ام  م��ن  الث��اين 
تتح��دد ه��ذه الدرا�ص��ة بنوعي��ة التح�صي��ل م��ن خ��الل 
اختب��ارات اأعدها فريق البحث؛ لذل��ك فاإن نتائج هذه 
الدرا�ص��ة مرتبط��ة مب��دى �صالحي��ة الأدوات و�صدقه��ا 
وثباتها. واقت�صرت هذه الدرا�ص��ة على ثالثة م�صتويات 
للتح�صي��ل يف اختبار العلوم، ه��ي: املعرفة، والتطبيق، 
وال�ص��تدلل؛ لذلك فاإن نتائج هذه الدرا�صة تعتمد على 

التعريف الإجرائي املرتبط بهذه التعريفات.

اإجراءات الدرا�سة:

جمتمع الدرا�سة وعينتها:

تك��وَّن جمتم��ع الدرا�ص��ة م��ن طلب��ة ال�صف ال�صاد���س 
منه��م   )344991( عدده��م  والبال��غ  البتدائ��ي 
)176677( ذك��ور و)168314( اإن��اث، وق��د اختريت 
العين��ة على اأ�صا���س املناطق با�ص��تخدام اأ�ص��لوب العينة 
عين��ة  اأف��راد  ع��دد  بل��غ  حي��ث  الطبقي��ة،  الع�ص��وائية 
الدرا�ص��ة )1562( طالبًا وطالبة توزعوا اإىل )1081( 
طالب��ًا و )481( طالب��ة، مت اختيارهم باأ�ص��لوب العينة 

الع�صوائية العنقودية، وقد توزعوا  من الناحية املكانية 
فق��د توزع��وا على اثنتي ع�ص��رة منطق��ة وحمافظة هي 
الريا���س، اخل��رج، الزلف��ي، ج��دة، الطائ��ف، اللي��ث، 
املدينة، الأح�صاء، حفر الباطن، ع�صري، حائل، جازان.

اأداة الدرا�سة:

تكَون الختبار التح�صيلي الذي ا�صتخدم يف الدرا�صة 
احلالي��ة م��ن )40( فق��رة من نوع الختي��ار من متعدد 
م��ن اأربع��ة بدائ��ل �صم��ن امل�ص��تويات الثالث��ة )املعرفة 
وت�ص��كل الختب��ار ب�صورت��ه  وال�ص��تدلل(،  والتطبي��ق 
النهائي��ة م��ن )38( فق��رة، وتوزع��ت الفق��رات الثماٍن 
والثالث��ون عل��ى م�ص��تويات الأه��داف كم��ا يل��ي: )33( 
فق��رة يف م�ص��توى املعرف��ة، و)3( فق��رات يف م�ص��توى 
ح��ن  يف  ال�ص��تدلل  م�ص��توى  يف  وفقرت��ن  التطبي��ق، 
توزع��ت وف��ق جم��الت املحت��وى العلم��ي عل��ى النح��و 
الآت��ي: )9( فقرات يف جم��ال الفيزياء، و )7( فقرات 
يف جم��ال الكيمي��اء، و )18( فقرة يف جم��ال الأحياء، 
و )4( فق��رات يف جم��ال علم الأر���س. واأما اخلطوات 

التي اتبعت يف بناء هذا الختبار فتمثلت فيما يلي:
حتدي��د الأه��داف وحتلي��ل املحت��وى واإع��داد جدول  ▪

الن�ص��بي  ال��وزن  حتدي��د  عل��ى  بن��اًء  املوا�صف��ات 
لالأهداف واملحتوى.

�صياغة 40 فقرة لتكّون الختبار يف �صورته الأولية. ▪
عر�س الختبار يف �صورته الأولية بفقراته الأربعن  ▪

وج��دول املوا�صفات اخلا�س ب��ه على هيئة حمكمن 
يحمل��ون درج��ات علي��ا يف مناه��ج العلوم والقيا���س 
والتق��ومي والطل��ب منه��م حتكي��م فق��رات الختبار 
م��ن حيث: �ص��المة الفق��رات م��ن الناحي��ة العلمية 
واللغوي��ة، وم��دى ارتباط كل فقرة مب�ص��توى الهدف 
املق�صود منها، واإبداء اأية مالحظات اأخرى يرونها 
واقرتاحاته��م،  مالحظاته��م  ومناق�ص��ة  منا�ص��بة. 
ويف �ص��وء ذلك �صيغ��ت فقرات الختب��ار ب�صورتها 
النهائية، وبذلك مّت التحقق من �صدق املحتوى لهذا 

الختبار.
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ح�ص��اب معامل  ثبات الختب��ار بتطبيق الختبار على 
عين��ة ا�ص��تطالعية من جمتمع الدرا�ص��ة )خ��ارج عينة 
الدرا�ص��ة( بل��غ عدده��ا )90( طالًبا وطالب��ة، ومن ثّم 
ح�صاب معامل الثبات با�صتخدام كرونباخ األفا حيث بلغ 
معام��ل الثبات )0.869( وهو مرتفع ومقبول لأغرا�س 
الدرا�ص��ة احلالي��ة، كم��ا مت اإيج��اد معام��الت �صعوب��ة 
فق��رات الختب��ار ومتييزه��ا، وق��د تراوح��ت معامالت 
تراوح��ت  كم��ا  و0.57(،   0.18( ب��ن  م��ا  ال�صعوب��ة 
معام��الت التمييز ما ب��ن )- -0.171  0.489(. وقد 
ج��رى ح��ذف الفقرات التي قلت قيم��ة معامل متييزها 
ع��ن )Croker، 1993( )0.20(. ويف �ص��وء ذل��ك مت 
حذف فقرتن من فقرات الختبار، وبذلك اأ�صبح عدد 

فقرات الختبار ب�صورته النهائية )38( فقرة، كما مت 
التاأكد من اأن الفقرة ل ت�ص��كل بعًدا ل ميكن ال�ص��تغناء 
عن��ه يف الختب��ار ويبن امللح��ق )2( معامالت التمييز 
ومعامالت ال�صعوبة لفقرات الختبار امل�ص��تخرجة من 

التطبيق التجريبي.  

ولتحديد م�ص��توى التح�صيل للطالب؛ فقد مت ح�ص��اب 
جمم��وع درجاته يف كل اختبار كن�ص��بة مئوية، اإذ اإن كل 
اختب��ار ميث��ل ما ن�ص��بته %100، ومن ث��م حتديد موقع 
الدرج��ة ح�ص��ب م��ا ه��و مو�ص��ح اأدن��اه، واحلك��م عل��ى 
م�ص��توى التح�صي��ل للطال��ب يف �ص��وء اآراء املحكم��ن، 

ويبن اجلدول )1( هذه امل�صتويات ودرجاتها.    

اجلدول )1(
م�صتويات التح�صيل يف العلوم ودرجاتها

امل�صتوى الدرجات
امل�صتوى املتقدم   اأكرب من 100-84
امل�صتوى املاهر اأكرب من 84-59

امل�صتوى املاهر جزئيا  اأكرب من 59-34
امل�صتوى املبتدئ  34-0 

ويبن اجلدول )2( و�صًفا لهذه امل�صتويات يف مادة العلوم.
 اجلدول )2(

و�صف م�صتويات الإتقان يف مادة العلوم

امل�س��توى املتقدم: يت�صف الطلب��ة الذين و�صلوا اإىل 
امل�صتوى املتقدم باأنهم قادرون على:

املج��ردة  ▪ العل��وم  مفاهي��م  بع���س  وا�ص��تيعاب  فه��م 
واملركبة.

ب��ن  ▪ تطبي��ق م��ا يفهمون��ه ع��ن العالق��ات املعق��دة 
الكائن��ات احلي��ة، ويربطون هذه العالق��ة ببيئة تلك 

الكائنات.
احل��راري،  ▪ والتم��دد  للكهربائي��ة،  فهًم��ا  يظه��رون 

وتغرياته��ا  وخوا�صه��ا،  امل��ادة  وتركي��ب  وال�ص��وت، 
امل��وارد  لفه��م  اإ�صاف��ة  والكيميائي��ة،  الفيزيائي��ة 

وق�صايا البيئة. 
فهم بع�س ق�صايا البحث العلمي. ▪
تطبي��ق املب��ادئ الفيزيائي��ة يف ح��ل بع���س امل�ص��ائل  ▪

الكمية.
للتوا�ص��ل  ▪ قابل��ة  تف�ص��ريات علمي��ة مكتوب��ة  تق��دمي 

والتبادل.

امل�س��توى املاهر: اأما الطلبة الذين و�صلوا يف اأدائهم 
اإىل هذا امل�صتوى على مقيا�س التح�صيل فهم:

يظه��رون فهًما لبع���س املفاهيم اخلا�ص��ة بالدورات  ▪
والأنظمة واملبادئ العلمية.

لديه��م بع���س الفه��م للعملي��ات الأر�صي��ة، والنظام  ▪
ال�صم�صي، والأنظمة البيولوجية، وال�صكان، والتكاثر 

والوراثة وتركيب الأع�صاء ووظائفها.
الفيزيائي��ة  ▪ للتغ��ريات  الفه��م  بع���س  يظه��رون 

والكيميائية وتركيب املادة.
ق��ادرون على حل بع�س امل�ص��ائل الفيزيائية املت�صلة  ▪

بال�صوء واحلرارة والكهرباء واملغناطي�صية.
يظهرون معرفة اأ�صا�صية بالق�صايا البيئية الرئي�صة. ▪
يظهرون بع�س مهارات ال�صتق�صاء العلمي. ▪
ميكنهم جمع املعلومات واخلروج منها با�صتنتاجات،  ▪

وتف�ص��ري البيان��ات م��ن خ��الل الأ�ص��كال والر�ص��وم 
البياني��ة واجل��داول، اأو م��ن خ��الل ح��ل م�ص��ائل اأو 
تق��دمي �ص��رح علم��ي موج��ز تظه��ر في��ه العالقة بن 

ال�صبب والنتيجة.



4
بحوث ودراسات

83
142 العدد:

نتائج الدرا�سة ومناق�ستها 

اأوًل: لالإجابة عن ال�ص��وؤال الأول من اأ�ص��ئلة الدرا�صة: 
"م��ا امل�ص��توى الع��ام للتح�صي��ل يف م��ادة العل��وم لدى 

طلب��ة  ال�صف ال�صاد���س البتدائ��ي يف اململكة العربية 
احل�ص��ابية  املتو�ص��طات  ح�ص��اب  مّت  ال�ص��عودية؟"، 
الدرا�ص��ة،  اأف��راد  لإجاب��ات  املعياري��ة  والنحراف��ات 
حي��ث بلغ املتو�ص��ط احل�ص��ابي )41.0( الذي جاء يف 
امل�ص��توى املاهر جزئًيا يف ح��ن بلغت قيمة النحراف 
املعي��اري )20.4(. وق��د يع��زى ذل��ك لعوام��ل ترتبط 
بالبيئ��ة املدر�ص��ية اأو بخ�صائ���س املعلم��ن واأ�ص��اليب 
تدري�ص��هم وق��درات الطلب��ة ومهاراته��م الأكادميي��ة. 
 Diamond،( وتتف��ق ه��ذه النتيجة م��ع نتائج درا�ص��ة
Moerten-Rivera، Rohre & Lee، 2014(. كم��ا 

تتف��ق نتائ��ج ه��ذه الدرا�ص��ة جزئيًا م��ع نتائج درا�ص��ة 
)Bursal، 2013(، بينم��ا تتعار�س مع نتائج درا�ص��ة 

)الفار�س، 2014(.

ثانًي��ا: لالإجاب��ة ع��ن ال�ص��وؤال الث��اين م��ن اأ�ص��ئلة 
الدرا�ص��ة: "م��ا م�ص��تويات التح�صيل يف م��ادة العلوم  
ل��دى طلب��ة ال�ص��ف ال�صاد���س البتدائ��ي يف اململك��ة 
العربية ال�ص��عودية ح�صب املحتوى العلمي )الفيزياء، 
ح�ص��اب  مّت  الأر���س(؟"،  عل��م  الأحي��اء،  الكيمي��اء، 
املعياري��ة  والنحراف��ات  احل�ص��ابية  املتو�ص��طات 
ح اجلدول )3( هذه  لإجابات اأفراد الدرا�ص��ة، ويو�صّ

النتائج.

اجلدول )3(
املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لإجابات اأفراد 

الدرا�صة على اختبار التح�صيل يف العلوم ح�صب املحتوى العلمي

جمالت 
املحتوى 
العلمي

عدد 
الفقرات

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

943.526.6الفيزياء
731.623.2الكيمياء
1841.120.9الأحياء

451.735.7علم الأر�س
3841.020.4الكلي

احل�ص��ابي  املتو�ص��ط  اأن   )3( اجل��دول  م��ن  يظه��ر 
لدرج��ات الطلب��ة يف اختبار التح�صيل يف م��ادة العلوم 
لل�صف ال�صاد���س يف جم��ال علم الأر���س كان )51.7( 
وه��و الأعلى، يليه املتو�ص��ط احل�ص��ابي لدرجات الطلبة 
يف جم��ال الفيزياء )43.5(، يليه املتو�ص��ط احل�ص��ابي 
لدرج��ات الطلب��ة يف جم��ال الأحي��اء )41.1(، يف حن 
كان املتو�ص��ط احل�ص��ابي لدرج��ات الطلب��ة يف جم��ال 
الكيمياء )31.6( وهو الأقل. حيث تتعار�س نتائج هذه 

الدرا�صة نوعا ما مع نتائج درا�صة )اخللف، 2012(.

 وق��د ج��اءت ه��ذه املتو�ص��طات يف امل�ص��توى "املاه��ر 
جزئًيا" جلميع املجالت با�صتثناء جمال الكيمياء الذي 

جاء يف امل�صتوى "املبتدئ".

ويب��دو من نتائج اأداءات الطلب��ة على املحتوى العلمي 
مل��ادة العل��وم اأن هناك تبايًنا ملمو�ًص��ا يف ق��درة الطلبة 
جم��ال  كل  يف  الأ�صا�ص��ية  املفاهي��م  ا�ص��تيعاب  عل��ى 

امل�س��توى املاهر جزئًيا: وبالن�ص��بة الط��الب الذين 
و�صلوا اإىل هذا امل�صتوى فهم يت�صفون مبا يلي:

اإدراك املعرف��ة العلمي��ة الأ�صا�ص��ية ونقلها عرب مدى  ▪
معن من املو�صوعات.

اإدراك بع�س خوا�س النظام ال�صم�ص��ي، ودورة املاء،  ▪
واحليوانات، و�صحة الإن�صان.

لديه��م معرف��ة ببع�س احلقائق ح��ول الطاقة والقوة  ▪
واحلركة وانعكا�س ال�صوء وال�صوت.

امتالك معرفة اأولية عن اأثر الإن�صان ودورة البيئة. ▪
الق��درة عل��ى تطبي��ق وت��داول املعرف��ة با�ص��تخدام  ▪

اجلداول، وا�ص��تنتاج املعلومات من بيانات ممثلة يف 
ر�صوم بيانية م�صتوية اأو جم�صمة.

امل�س��توى املبت��دئ: اأما الط��الب الذي��ن و�صلوا هذا 
امل�صتوى فهم يت�صفون مبا يلي:

الفيزيائي��ة  ▪ العل��وم  ع��ن  احلقائ��ق  بع���س  اإدراك 
والبيولوجية.

امتالك بع�س املعرفة عن ج�صم الإن�صان والوراثة. ▪
اأُلف��ة ببع���س الظواه��ر الفيزيولوجية الت��ي لها �صلة  ▪

باحلياة اليومية.
الق��درة عل��ى تف�ص��ري الر�ص��وم البياني��ة املج�ص��مة،  ▪

وتطبي��ق املع��ارف واحلقائ��ق الفيزيائي��ة يف مواقف 
عملية.
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النتائ��ج  تعك���س  اإذ  رة،  املط��وَّ املناه��ج  يف  واملت�صمن��ة 
تف��اوت امت��الك الطلبة لتلك املفاهي��م ومتكنهم منها، 

كما بينت ذلك نتائج النحراف املعياري. 

وفيم��ا يتعل��ق بتدين الأداء على جم��ال الكيمياء؛ فقد 
يع��ود ذلك رمب��ا لوج��ود فج��وة يف املفاهيم الأ�صا�ص��ية 
املرتبط��ة يف هذا املجال ب��ن املناهج القدمية واملناهج 
رة مم��ا جعل عملية بناء املفاهي��م اجلديدة اأكر  املط��وَّ
�صعوب��ة ل��دى الطلبة، وق��د يحتاج اإتقان ه��ذه املفاهيم 
م��ن قب��ل الطلب��ة تخ�صي���س وق��ت كاف م��ن الزم��ن 

ر. املخ�ص�س لتدري�س املنهج املطوَّ

اأ�ص��ئلة  م��ن  الثال��ث  ال�ص��وؤال  ع��ن  لالإجاب��ة  ثالًث��ا: 
الدرا�ص��ة: "ما م�ص��توى التح�صيل يف مادة العلوم  لدى 
املج��الت  البتدائ��ي ح�ص��ب  ال�صاد���س  ال�ص��ف  طلب��ة 
املعرفي��ة )معرف��ة، تطبي��ق، ا�ص��تدلل(؟"، مّت ح�ص��اب 
املتو�صطات احل�ص��ابية والنحرافات املعيارية لإجابات 

ح اجلدول )4( هذه النتائج. اأفراد الدرا�صة، ويو�صّ
اجلدول )4(

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لإجابات اأفراد 
الدرا�صة على اختبار التح�صيل يف العلوم ح�صب املجالت املعرفية

املجالت 
املعرفية

عدد 
الفقرات

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

معرفة  33 42.2 21.1
تطبيق  3 35.9 28.9

ا�صتدلل  2 29.3 32.9
الكلي  38 41.0 20.4

يظهر من اجلدول )4( اأن املتو�ص��ط احل�ص��ابي 
مل��ادة  التح�صي��ل  اختب��ار  يف  الطلب��ة  لدرج��ات 
العل��وم لل�ص��ف ال�صاد���س يف جم��ال املعرفة كان 
امل�ص��توى  الأعل��ى حي��ث ج��اء يف  وه��و   )42.2(
املاهر جزئًيا، يليه املتو�ص��ط احل�ص��ابي لدرجات 
الطلب��ة يف جم��ال التطبي��ق )35.9( ال��ذي جاء 
يف امل�ص��توى املاهر جزئًيا، يف حن كان املتو�ص��ط 
احل�ص��ابي لدرج��ات الطلبة يف جمال ال�ص��تدلل 
)29.3( ه��و الأق��ل وج��اء يف امل�ص��توى املبت��دئ، 
ويب��دو اأن اأداء الطلب��ة كان الأف�ص��ل يف جم��ال 
املعرفة ين�ص��جم م��ع نتائج الطلبة يف الدرا�ص��ات 
 ،)TIMSS، 2003، 2007، 2011( الدولي��ة 
ورمبا ي�ص��تدعي ذلك العمل على حت�صن مهارات 
الطلبة وكفاياتهم يف امل�ص��تويات العليا من خالل 
تدري��ب معلميه��م على ا�ص��رتاتيجيات التدري���س 
التي تنمي التفكري وتطور مهارات حل امل�صكالت 
مب��ا ينعك���س على الأ�ص��ئلة والفق��رات الختبارية 

التي يقدمونها لطلبتهم.

اأ�ص��ئلة  م��ن  الراب��ع  ال�ص��وؤال  ع��ن  لالإجاب��ة  رابًع��ا- 
الدرا�ص��ة: "م��ا موا�ص��ع الق��وة وجم��الت التح�ص��ن يف 
حت�صي��ل  طلب��ة ال�صف ال�صاد���س البتدائ��ي يف اململكة 
العربي��ة ال�ص��عودية يف م��ادة العلوم؟"، مّت ح�ص��اب عدد 
التك��رارات وا�ص��تخراج الن�ص��ب املئوية لإجاب��ات اأفراد 

الدرا�صة، ويبن اجلدول )5( هذه النتائج.
اجلدول )5(

عدد التكرارات والن�صب املئوية لتوزيع طلبة ال�صف ال�صاد�س يف العلوم على جمالت املحتوى العلمي ح�صب امل�صتوى التح�صيلي

الن�صبة املئوية٪عدد التكراراتامل�صتوىعدد الفقراتاملحور
٪78650.3امل�صتوى املبتدئ )0 - 34(9الفيزياء

٪41326.4امل�صتوى املاهر جزئًيا ) اأكرب من -34 59(
٪18712.0امل�صتوى املاهر  )اأكرب من -59 84(

٪17611.3امل�صتوى املتقدم ) اأكرب من -84 100(
٪101364.9امل�صتوى املبتدئ )0 - 34(7الكيمياء

٪37524.0امل�صتوى املاهر جزئًيا ) اأكرب من -34 59(
٪845.4امل�صتوى املاهر  )اأكرب من -59 84(

٪905.8امل�صتوى املتقدم ) اأكرب من -84 100(
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يظه��ر م��ن اجل��دول )5( اأن ع��دد الطلب��ة يق��ل م��ع 
العل��وم  حمت��وى  جم��الت  جمي��ع  يف  امل�ص��توى  تق��دم 
��ا اأن هن��اك �صعًفا  لل�ص��ف ال�صاد���س، كم��ا يظه��ر اأي�صً
يف جم��ايل الفيزي��اء والكيمياء حيث اإن الن�ص��بة املئوية 
للطلبة الذين و�صلوا امل�ص��توى الأول )امل�صتوى املبتدئ( 
زادت ع��ن م��ا ن�ص��بته %50، يف حن قًلت هذه الن�ص��بة 
يف جم��ايل الأحياء وعلم الأر�س. ويو�صح ال�ص��كل )1( 
الن�ص��ب املئوي��ة لتوزي��ع طلب��ة ال�صف ال�صاد���س ح�ص��ب 

حمتوى العلوم وامل�صتويات املختلفة.

ال�ص��كل )1(: الن�ص��ب املئوي��ة لتوزي��ع طلب��ة ال�ص��ف 
ال�صاد�س يف العلوم ح�صب املحتوى وامل�صتويات املختلفة

ومن خالل ال�ص��كل )1( يظهر اأن ن�صبة الطلبة الذين 
�صنفوا كمبتدئن هي الأعلى يف جميع جمالت حمتوى 
ا اأن  ن�صبة  العلوم لل�صف ال�صاد���س، ويبن ال�ص��كل اأي�صً
امل�صنف��ن كمبتدئ��ن كانت اأكرب م��ن %50 يف جمايل 
الفيزي��اء والكيمي��اء، كم��ا يظه��ر م��ن ال�ص��كل )1( اأن 
ن�ص��بة الطلب��ة الذي��ن �صنف��وا كماهري��ن اأو متقدم��ن 
ه��ي الأق��ل دائًم��ا ويف كل اأ�صن��اف املحتوى مما ي�ص��ري 
اإىل �صع��ف وا�ص��ح وبنِّ يف ه��ذه املو�صوع��ات. ويو�صح 
اجل��دول )6( ع��دد التكرارات والن�ص��ب املئوي��ة لتوزيع 
طلب��ة ال�صف ال�صاد���س عل��ى املجالت املعرفية ح�ص��ب 

امل�صتوى التح�صيلي.

الن�صبة املئوية٪عدد التكراراتامل�صتوىعدد الفقراتاملحور
٪72346.3امل�صتوى املبتدئ )0 - 34(18الأحياء

٪56636.2امل�صتوى املاهر جزئًيا ) اأكرب من -34 59(
٪19712.6امل�صتوى املاهر  )اأكرب من -59 84(

٪764.9امل�صتوى املتقدم ) اأكرب من -84 100(
علم 

الأر�س
٪61239.2امل�صتوى املبتدئ )0 - 34(4

٪29719.0امل�صتوى املاهر جزئًيا ) اأكرب من -34 59(
٪30019.2امل�صتوى املاهر  )اأكرب من -59 84(

٪35322.6امل�صتوى املتقدم ) اأكرب من -84 100(
٪75648.4امل�صتوى املبتدئ )0 - 34(38الكلي

٪52733.7امل�صتوى املاهر جزئًيا ) اأكرب من -34 59(
٪19712.6امل�صتوى املاهر  )اأكرب من -59 84(

٪825.2امل�صتوى املتقدم ) اأكرب من -84 100(

اجلدول )6(
عدد التكرارات والن�صب املئوية لتوزيع طلبة ال�صف ال�صاد�س يف العلوم على املجالت املعرفية ح�صب امل�صتوى التح�صيلي

الن�صبة املئوية٪عدد التكراراتامل�صتوىعدد الفقراتاملحور
٪70244.9امل�صتوى املبتدئ )0 - 34(33معرفة

٪55235.3امل�صتوى املاهر جزئًيا ) اأكرب من -34 59(
٪22714.5امل�صتوى املاهر  )اأكرب من -59 84(

٪815.2امل�صتوى املتقدم ) اأكرب من -84 100(
٪113572.7امل�صتوى املبتدئ )0 - 34(3تطبيق

٪31620.2امل�صتوى املاهر  )اأكرب من -59 84(
٪1117.1امل�صتوى املتقدم ) اأكرب من -84 100(
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يبن اجلدول )6( اأن هناك �صعًفا لدى طلبة ال�صف 
ال�صاد���س يف الو�صول اإىل م�صتويات متقدمة يف جمايل 
التطبيق وال�ص��تدلل، يف حن اأن هناك حت�صًنا ب�صيًطا 
ل��دى الطلب��ة يف النتق��ال اإىل امل�ص��توى الث��اين )املاهر 
جزئًيا( يف جمال املعرفة. ويو�صح ال�صكل )2( الن�صب 
ح�ص��ب  ال�صاد���س  ال�ص��ف  يف  الطلب��ة  لتوزي��ع  املئوي��ة 

املجالت املعرفية وامل�صتويات املختلفة.

ال�ص��كل )2(: الن�ص��ب املئوي��ة لتوزي��ع طلب��ة ال�ص��ف 
ال�صاد�س يف العلوم ح�صب املجالت املعرفية وامل�صتويات 
املختلفة .ومن خالل ال�صكل )2( يظهر اأن ن�صبة الطلبة 
الذين �صنف��وا كمبتدئن هي الأعلى يف جميع املجالت 
املعرفية ملحتوى العلوم لل�صف ال�صاد���س، ويبن ال�صكل 
��ا اأن ن�ص��بة امل�صنف��ن كمبتدئ��ن كان��ت اأك��رب من  اأي�صً
%50 يف جمايل التطبيق وال�صتدلل، يف حن اأن ن�صبة 

الطلب��ة الذين �صنفوا كماهري��ن اأو متقدمن هي الأقل 
دائًم��ا ويف كل اأ�صن��اف املحت��وى مما ي�ص��ري اإىل �صعف 

وا�صح يف هذه املو�صوعات.

وعن��د النظر ب�ص��كل �ص��مويل اإىل نتائ��ج طلبة ال�صف 
واملج��الت  املحت��وى  حي��ث  م��ن  العل��وم  يف  ال�صاد���س 
املعرفي��ة للفق��رات الختبارية ون�ص��بة توزي��ع الطلبة يف 

م�ص��تويات الأداء؛ يظه��ر اأن هناك منط��ًا حمددًا يجمع 
بينه��ا يتمث��ل يف جتم��ع الن�ص��بة الأك��رب م��ن الطلب��ة يف 
امل�ص��توى املبت��دئ بن�ص��بة تف��وق )%50(، ورمب��ا يع��ود 
ذلك اإىل جمموعة من العوامل تتعلق بالكتاب املدر�صي 
وخ�صائ�س املعلم وخرباته واأ�صاليب التدري�س والتقومي 
التي يعتمدها والبيئة املدر�صية وما يرتبط بها والطلبة 
اأنف�ص��هم وقدراته��م ومهاراته��م اإ�صاف��ة اإىل الختب��ار 
نف�ص��ه وظ��روف تطبيقه، وتتفق ه��ذه النتيجة مع نتائج 
 Diamond، Moerten-Rivera، Rohre( الدرا�صات
 & Lee، 2014; Vantassel-Baska، 2008; Kinney

.)& Forsythe، 2005

 خام�ًص��ا- لالإجابة عن ال�ص��وؤال اخلام���س من اأ�ص��ئلة 
الدرا�ص��ة: "ما مدى وجود  ف��روق ذات دللة اإح�صائية 
عند م�ص��توى  )α ≤ 0.05(  بن متو�ص��ط درجات طلبة  
ال�صف ال�صاد�س البتدائي يف اململكة العربية ال�صعودية 
يف الختب��ار التح�صيل��ي يف م��ادة العل��وم تع��زى للن��وع 
)طال��ب وطالب��ة(؟"، مت ح�ص��اب املتو�ص��ط احل�ص��ابي 
والنح��راف املعي��اري لإجاب��ات الذكور والإناث ح�ص��ب 
جم��الت املحت��وى العلم��ي واملج��الت املعرفي��ة، ويبن 

اجلدول )7( هذه النتائج.

الن�صبة املئوية٪عدد التكراراتامل�صتوىعدد الفقراتاملحور
٪79550.9امل�صتوى املبتدئ )0 - 34(2ا�صتدلل

٪61839.6امل�صتوى املاهر جزئًيا ) اأكرب من -34 59(
٪1499.5امل�صتوى املتقدم ) اأكرب من -84 100(

٪75648.4امل�صتوى املبتدئ )0 - 34(38الكلي
٪52733.7امل�صتوى املاهر جزئًيا ) اأكرب من -34 59(

٪19712.6امل�صتوى املاهر  )اأكرب من -59 84(
٪825.2امل�صتوى املتقدم ) اأكرب من -84 100(

اجلدول )7(
املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لإجابات الذكور والإناث يف العلوم ح�صب جمالت املحتوى العلمي واملجالت املعرفية

عدد املحور
الفقرات

املجموعالذك�ورالإن�اث

النحراف املتو�صط املئوي
النحراف املتو�صط املئوياملعياري

املعياري
املتو�صط 

املئوي
النحراف 

املعياري
948.527.241.226.043.526.6الفيزياء

733.125.130.922.231.623.2الكيمياء
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يالح��ظ م��ن اجل��دول )7( اأن املتو�ص��ط احل�ص��ابي 
لإجاب��ات الإن��اث على فق��رات الختب��ار التح�صيلي يف 
العلوم كان )45.7( وهو اأعلى من املتو�ص��ط احل�ص��ابي 
ا  لإجاب��ات الذك��ور اإذ بل��غ )39.0(، كم��ا يالح��ظ اأي�صً
اأن املتو�ص��ط احل�ص��ابي لإجابات الإناث كانت اأعلى من 
الذك��ور يف جمي��ع جمالت املحتوى العلم��ي )الفيزياء، 

جمي��ع  وكذل��ك  الأر���س(  عل��م  الأحي��اء،  الكيمي��اء، 
املج��الت املعرفي��ة )معرف��ة، تطبيق، ا�ص��تدلل(. كما 
مت ح�ص��اب ع��دد التك��رارات والن�ص��ب املئوي��ة لإجابات 
الذكور والإناث على جمالت املحتوى العلمي واملجالت 
املعرفي��ة ح�ص��ب امل�ص��توى التح�صيل��ي، ويب��ن اجلدول 

)8( هذه النتائج.

عدد املحور
الفقرات

املجموعالذك�ورالإن�اث

النحراف املتو�صط املئوي
النحراف املتو�صط املئوياملعياري

املعياري
املتو�صط 

املئوي
النحراف 

املعياري
1847.623.338.219.041.120.9الأحياء

452.736.451.235.451.735.7علم الأر�س

3347.122.740.020.042.221.1معرفة

339.532.734.226.835.928.9تطبيق

231.636.928.330.929.332.9ا�صتدلل

3845.722.439.019.141.020.4الكلي

اجلدول )8(
عدد التكرارات والن�صب املئوية لتوزيع طلبة ال�صف ال�صاد�س يف العلوم على جمالت املحتوى العلمي واملجالت املعرفية وامل�صتوى 

التح�صيلي ح�صب النوع

حور
عدد امل

امل�صتوىالفقرات
املجموعذك��وراإن��اث

عدد 
عدد ن�صبة٪الطالب

عدد ن�صبة٪الطالب
ن�صبة٪الطالب

ياء
فيز

ال

9

٪78650.3٪57453.1٪21244.1امل�صتوى املبتدئ )0 - 34(
٪41326.4٪28426.3٪12926.8امل�صتوى املاهر جزئًيا )اأكرب من 34 - 59(

٪18712.0٪11610.7٪7114.8امل�صتوى املاهر  )اأكرب من 59 - 84(
٪17611.3٪1079.9٪6914.3امل�صتوى املتقدم )اأكرب من 84 - 100(

ياء
كيم

ال
7

٪101364.9٪70164.8٪31264.9امل�صتوى املبتدئ )0 - 34(
٪37524.0٪27625.5٪9920.6امل�صتوى املاهر جزئًيا )اأكرب من 34 - 59(

٪845.4٪625.7٪224.6امل�صتوى املاهر  )اأكرب من 59 - 84(
٪905.8٪423.9٪4810.0امل�صتوى املتقدم )اأكرب من 84 - 100(

ياء
لأح

ا

18

٪72346.3٪54450.3٪17937.2امل�صتوى املبتدئ )0 - 34(
٪56636.2٪38635.7٪18037.4امل�صتوى املاهر جزئًيا )اأكرب من 34 - 59(

٪19712.6٪13012.0٪6713.9امل�صتوى املاهر  )اأكرب من 59 - 84(
٪764.9٪211.9٪5511.4امل�صتوى املتقدم )اأكرب من 84 - 100(

�س
لأر

م ا
عل

4

٪61239.2٪42639.4٪18638.7امل�صتوى املبتدئ )0 - 34(
٪29719.0٪22420.7٪7315.2امل�صتوى املاهر جزئًيا )اأكرب من 34 - 59(

٪30019.2٪18817.4٪11223.3امل�صتوى املاهر  )اأكرب من 59 - 84(
٪35322.6٪24322.5٪11022.9امل�صتوى املتقدم )اأكرب من 84 - 100(



العدد:
88

142

يظه��ر م��ن اجلدول )8( اأن الن�ص��بة املئوي��ة لإجابات 
الطلب��ة الذكور كانت اأعلى من الن�ص��بة املئوية لإجابات 
الطلب��ة الإن��اث يف امل�ص��توى املبتدئ فق��ط  يف جمالت 
املحت��وى العلمي )الفيزياء، والأحي��اء، وعلم الأر�س(. 
اأم��ا يف الكيمي��اء فق��د تفوق��ت الإن��اث عل��ى الذكور يف 
امل�ص��توى املتق��دم فق��ط؛ الأم��ر ال��ذي ي�ص��ري اإىل تفوق 
الإن��اث يف التح�صي��ل يف امل�ص��توى املتق��دم يف جمي��ع 
الن�ص��بة  ج��اءت  ح��ن  يف  العلم��ي.  املحت��وى  جم��الت 
املئوي��ة لإجاب��ات الإناث اأعلى منها ل��دى الذكور يف كٍل 
م��ن م�ص��توى املاه��ر جزئًيا وامل�ص��توى املتقدم يف جمال 

املعرف��ة. اأم��ا يف جم��ال التطبي��ق فق��د ج��اءت الن�ص��بة 
املئوي��ة لإجاب��ات الإن��اث اأعل��ى منه��ا ل��دى الذك��ور يف 
امل�ص��توى املتقدم فقط، وكانت الن�ص��بة املئوية لإجابات 
الذك��ور ه��ي الأعلى يف م�ص��توى املاه��ر جزئًيا فقط يف 
ا  جم��ال ال�ص��تدلل.  كما يظهر من اجل��دول )8( اأي�صً
اأن الن�ص��بة املئوي��ة لإجاب��ات الإن��اث ج��اءت اأعل��ى من 
الن�ص��بة املئوي��ة لإجاب��ات الذك��ور يف كٍل م��ن امل�ص��توى 
املاه��ر جزئًي��ا وامل�ص��توى املتق��دم يف الختب��ار الكل��ي. 
وملعرفة الفروق بن الذكور والإناث مت تطبيق اختبار ت 
ح اجلدول )9( هذه النتائج. لعينتن م�صتقلتن، ويو�صّ

حور
عدد امل

امل�صتوىالفقرات
املجموعذك��وراإن��اث

عدد 
عدد ن�صبة٪الطالب

عدد ن�صبة٪الطالب
ن�صبة٪الطالب

رفة
33مع

٪70244.9٪52048.1٪18237.8امل�صتوى املبتدئ )0 - 34(
٪55235.3٪36834.0٪18438.3امل�صتوى املاهر جزئًيا )اأكرب من 34 - 59(

٪22714.5٪16114.9٪6613.7امل�صتوى املاهر  )اأكرب من 59 - 84(
٪815.2٪323.0٪4910.2امل�صتوى املتقدم )اأكرب من 84 - 100(

بيق
3تط

٪113572.7٪79673.6٪33970.5امل�صتوى املبتدئ )0 - 34(
٪31620.2٪24522.7٪7114.8امل�صتوى املاهر  )اأكرب من 59 - 84(

٪1117.1٪403.7٪7114.8امل�صتوى املتقدم )اأكرب من 84 - 100(

لل
صتد

ا�

2

٪79550.9٪54350.2٪25252.4امل�صتوى املبتدئ )0 - 34(
٪61839.6٪46442.9٪15432.0امل�صتوى املاهر جزئًيا )اأكرب من 34 - 59(

٪1499.5٪746.8٪7515.6امل�صتوى املتقدم )اأكرب من 84 - 100(

كلي
ال

38

٪75648.4٪56352.1٪19340.1امل�صتوى املبتدئ )0 - 34(
٪52733.7٪33931.4٪18839.1امل�صتوى املاهر جزئًيا )اأكرب من 34 - 59(

٪19712.6٪14913.8٪4810.0امل�صتوى املاهر  )اأكرب من 59 - 84(
٪825.2٪302.8٪5210.8امل�صتوى املتقدم )اأكرب من 84 - 100(

اجلدول )9(
نتائج اختبار )ت( لدللة الفروق بن املتو�صطات على التح�صيل يف العلوم بن الذكور والإناث

املجموعة املتو�صط احل�صابي النحراف املعياري قيمة )ت( م�صتوى الدللة
ذكور 39.0 19.1 6.06 0.000
اإناث 45.7 22.4

يالحظ من اجلدول )9( وجود فروق ذات دللة اإح�صائية يف الختبار التح�صيلي بن الذكور والإناث؛ اإذ بلغت 
القيمة الحتمالية P=0.000( 0.000( الأمر الذي يفيد برف�س الفر�صية ال�صفرية وقبول الفر�صية البديلة التي 
تفيد باأنه يوجد فروق ذات دللة اإح�صائية )α ≤ 0.05( بن متو�ص��ط درجات الذكور ومتو�ص��ط درجات الإناث يف 

مادة العلوم لل�صف ال�صاد�س ول�صالح الإناث.
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ومما �ص��بق يت�صح اأن حت�صيل الإناث ب�صكٍل اأكرب من 
الذك��ور، حيث بلغ املتو�ص��ط احل�ص��ابي لدرجات الإناث 
)45.7(، اأما متو�ص��ط درجات الذك��ور فبلغ )39.0(. 
اإل اأنه وعند ح�صاب حجم الأثر)Effect size( لختبار 
0.34 وه��ي قيم��ة �صعيف��ة ح�ص��ب  )ت( كان ي�ص��اوي 
ت�صني��ف كوه��ن،  حيث يعود �صعف حج��م التاأثري هنا 
اإىل تداخل العوامل املوؤثرة يف فروق التح�صيل من بيئة 
التعل��م التي ت�ص��مل املعل��م والإدارة املدر�ص��ية والعوامل 
الجتماعية والنف�ص��ية وغريه��ا،  حيث تتفق نتائج هذه 
الدرا�ص��ة م��ع نتائ��ج درا�ص��ة )Bursal، 2013(، فيم��ا 

تتعار�س مع نتائج درا�صة )قحطان، 2008(.

ويقودن��ا تدين م�ص��تويات الأداء الكلية اإىل البحث عن 
الأ�ص��باب الت��ي اأدت لذل��ك الأم��ر وبالت��ايل العم��ل على 
تعديله��ا  الأم��ر ال��ذي يفي��د يف حت�ص��ن م�ص��تويات اأداء 
الطلب��ة يف م��ادة العل��وم يف امل�ص��تقبل، اإذا م��ا اقرتن��ت 
بربامج تدريبية توؤهل املعلمن ب�صكل كاٍف ومنا�صب على 
ا�صرتاتيجيات التدري�س والتقومي املالئمة لبنية املناهج 
رة والنتاج��ات الت��ي ي�ص��عى لتحقيقه��ا. ه��ذا وقد  املط��وَّ
اتفقت نتائج هذه الدرا�صة مع نتائج الدرا�صات ال�صابقة 
التي اأ�ص��ارت بوجود فروق يف التح�صيل يف مادة العلوم 
 Diamond، Moerten-Rivera،( بن الذكور والإناث
 Rohre & Lee، 2014; Vantassel-Baska، 2008;

.)Kinney & Forsythe، 2005

ويف �صوء نتائج الدرا�ص��ة احلالي��ة، يو�صي فريق البحث 
باإع��داد اختبارات ت�ص��خي�صية يف كل جم��ال من جمالت 
املحت��وى العلم��ي وخا�صة جمايل الأحي��اء والكيمياء، ومبا 
 National( يتف��ق م��ع املعاي��ري القومي��ة للرتبي��ة العلمي��ة
Science Education Standards( التي طورها جمل�س 

التالي��ة مب��اةا  اأمريك��ج بالتو�صي��ات  البح��ث القوم��ي يف 
 ،)National Research Council )NRC(، 1996(
وتدري��ب معلمي العلوم على اإعداد اأن�ص��طة للطلبة حتاكي 
م�ص��تويات التفكري العليا ومهارات العلم وكذلك على بناء 
اختبارات حت�صيلية، وتوظيف نتائجها يف حت�صن م�صتوى 
الطلب��ة، وتطوير اأدلة اإر�ص��ادية ت�ص��اعد معلم��ي العلوم يف 
معاجلة نقاط ال�صعف يف املجالت وامل�صتويات املختلفة. 

املراجع
العل��وم  ▪ كت��ب  تقيي��م   .)2012( ته��اين  اخلل��ف، 

يف �ص��وء معاي��ري املحت��وى والإ�ص��راكية ونوعي��ة الأ�ص��ئلة 
املت�صمن��ة. ر�ص��الة دكتوراه غري من�ص��ورة، جامعة الريموك، 

اإربد، الأردن.
را�ص��د، حمم��د اإبراهي��م وخ�ّص��ان، خال��د حلم��ي )2009(.  ▪

مناهج الريا�صيات واأ�ص��اليب تدري�صها لل�صفوف الرئي�صية. 
ان: املنهل للطباعة والن�صر والتوزيع. عمَّ

الزعب��ي، عل��ي )2009(. مدى مراعاة كت��ب الريا�صيات يف  ▪
املرحل��ة الأ�صا�ص��ية العليا يف الأردن مله��ارات التعلم الذاتي. 

درا�صات، العلوم الرتبوية، 36)ملحق(، 79-64.
�ص��لتوت، اأم��اين )2009(. تنمي��ة امل��وارد الب�ص��رية كمدخ��ل  ▪

الب�ص��ري.  العن�ص��ر  يف  ال�ص��تثمار  لتنظي��م  ا�ص��رتاتيجي 
ر�ص��الة ماج�صتري غري من�ص��ورة، اجلامعة الإ�صالمية، غزة، 

فل�صطن.
نتائ��ج ط��الب  ▪ ت��دين  اأ�ص��باب  �ص��يماء )2014(.  الفار���س، 
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امللحق )1(
معايري حتكيم ▪
الختبار: ▪
متوافق مع جدول موا�صفات املادة. ▪
متنوع ال�صعوبة من حيث فقراته. ▪
الأ�صئلة: ▪
�صحة املحتوى والدقة العلمية. ▪
يخترب معلومة/ مهارة مهمة. ▪
يرتبط مبنهج املادة الدرا�صية. ▪
يحدد املطلوب بو�صوح. ▪
خمت�صر مبا ل يوؤثر يف و�صوح املطلوب. ▪
يتجنب التعقي��د اللغوي )�صعوبته القرائية واللغوية  ▪

منا�صبة(.
م�صتقل عن غريه من اأ�صئلة الختبار. ▪
غري منقول حرفيًّا من املادة التعليمية. ▪
ت�ص��تعمل في��ه �صيغ��ة النف��ي فق��ط عندم��ا تك��ون ه��ي  ▪

الأن�صب،  ويف حالة وجودها يجب اأن تربز ب�صكل وا�صح.
ل يت�صمن تلميحات ت�صاعد الطالب يف التو�صل اإىل  ▪

الإجابة ال�صحيحة.
 بدائل ال�صوؤال: ▪

جميعها اإجابات حمتملة الختيار. ▪
تتفق نحويًّا مع املقدمة. ▪
مت�صاوية يف الطول تقريًبا. ▪
الأع��داد والتواري��خ  فيه��ا )اإن وج��دت( مرتب��ة  ▪

ت�صاعديًّا/ تنازليًّا.
ل حتتوي على كلمات مكررة )فالكلمات امل�ص��رتكة  ▪

بن جميع البدائل ميكن و�صعها يف املقدمة(.
ا. ▪ مرتبة عموديًّ
ل تت�صمن عبارة جميع ما ذكر. ▪
الإجابة ال�صحيحة لل�صوؤال: ▪
متفق على اأنها الإجابة ال�صحيحة الوحيدة. ▪
متجان�صة مع البدائل الأخرى  ▪
املموهات تعتمد على اأخطاء �صائعة. ▪
ل ميكن تف�صري املموهات على اأنها اإجابات �صحيحة. ▪
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 امللحق)2(
معامالت التمييز ومعامالت ال�سعوبة لفقرات الختبار امل�ستخرجة من التطبيق التجريبي لالختبار

معامل ال�صعوبةمعامل التمييزرقم الفقرة
1425.48.
2343.45.
3183.28.
4452.48.
5388.47.
6226.35.
7208.26.
8283.41.
9231.29.
10359.31.
11489.57.
12481.52.
13469.51.
14440.48.
15403.37.
16387.34.
17358.46.
18174.26.
19349.31.
20317.36.
21402.44.
22360.18.
23220.24.
24395.35.
25439.55.
26471.48.
27400.56.
28450.36.
29442.44.
30442.42.
31221.24.
32467.47.
33268.33.
34422.49.
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معامل ال�صعوبةمعامل التمييزرقم الفقرة
35316.35.
36446.57.
37171-.-18.
38418.55.
39365.43.
40299.43.


