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  :الملخص
وم للصفین الثاني والثالث من مرحلة ھدفت الدراسة إلى تحدید مكونات وثیقة منھج العل

التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن، والتعرف على مستوى تضمین القوى المؤثرة في المنھج في 
األھداف، المحتوى، (ھذه الوثیقة، باإلضافة إلى التعرف على مستوى تحقق معاییر عناصر المنھج 

، )علمیة، مصادر المعرفة والتكنولوجیا، التقویماستراتیجیات التعلیم والتعلم، األنشطة التعلیمیة الت
حیث تم استخدام المنھج الوصفي التحلیلي، وتكون مجتمع الدراسة من جمیع موضوعات وثیقة 
منھج العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن وعددھا خمسة 

. ، ومثلت العینة كامل مجتمع الدراسةم٢٠١٥/ ١٤٣٦عشر موضوعا والتي صدرت في العام 
بطاقات تحلیل، لتحدید مستوى تضمین القوى المؤثرة في ) ٨(ولتحقیق أھداف الدراسة تم إعداد 

المنھج في الوثیقة، وبطاقة تحلیل لكل عنصر من عناصر المنھج، وكانت أبرز النتائج وصف 
لمناھج التي تنظمھا الوثیقة، فریق عمل العنوان، نوع الوثیقة، ا(الوثیقة وتحدید مكوناتھا من حیث 

، باإلضافة إلى أن ھناك تضمین للقوى المؤثرة )الوثیقة، مكوناتھا بدءا بالمقدمة وانتھاءا بالمالحق
في المنھج في الوثیقة بنسب متفاوتة، حیث جاء معیار عناصر المنھج في المرتبة األولى بمستوى 

ار خصائص المجتمع، ثم معیار خصائص المتعلمین، متوسط، یلیھ معیار طبیعة المعرفة، ثم معی
وبمستویات تضمین ضعیفة، كما تحققت معاییر عناصر المنھج بمستویات متفاوتة، حیث جاء 
مستوى تحقق معاییر أھداف المنھج ومعاییر محتوى المنھج ومعاییر األنشطة التعلیمیة التعلمیة 

على % ٢٥و % ٢٥و% ٢٥و% ٣٣٫٣٣بة بلغت ومعاییر استراتیجیات التعلیم والتعلم ضعیفًا بنس
التوالي، في حین كان مستوى تحقق معاییر مصادر المعرفة والتكنولوجیا ومعاییر التقویم ضعیف 

وقد قدمت الباحثات عدد من التوصیات . على التوالي% ١٧٫٨٣و% ١٦٫٦٦جدًا بنسبة بلغت 
  .والمقترحات في ضوء نتائج الدراسة

  .مرحلة التعلیم األساسي-  عناصر المنھج– المنھج  وثیقة:الكلمات المفتاحیة
The level of inclusion of the curriculum document for the 2nd & 3rd 

grades of basic education in Yemen to the standards of the elements of 
the curriculum - an analytical study  

Abstract:  
The study aims to identify components of science curriculum 

document for second and third grades of basic education in Yemen and 
identify the level of inclusion of forces influencing the curriculum, Also 
attempt to identify the achievement level of elements standards of the 
curriculum (objectives, content, teaching and learning strategies, teaching 
and learning activities, sources of knowledge and technology, and 
assessment). Used the descriptive analytical method. The study population 
and the sample consisted of the science curriculum document (15 
subjects/all subjects), issued in 2015 AD. To achieve the objectives of the 
study, prepared (8) analysis cards: to determine the level of inclusion of the 
forces influencing the curriculum in document and an analysis card for 
each element of the curriculum. The results were the description of the 
document and determining components in terms (title, type of document, 
curricula organized by the document, team work, and components from the 
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introduction to the appendices). In addition, there is inclusion of the forces 
influencing the curriculum in varying proportions. The elements of 
curriculum standard by 40.40%, and an average level, a standard of nature 
of knowledge by 8.57%, the characteristics of society achieved 5.51%, the 
characteristics of learners by 1.22%, and with low inclusion levels. The 
standards of the curriculum elements achieved at varying levels. The levels 
of the objectives, content standards, the standards of teaching and learning 
activities, and the standards of knowledge and technology sources were 
weak by 33.33%, 25%, 25%, 25% respectively. And levels of standards 
achievement of teaching and learning strategies and the standards of the 
evaluation were very weak by 16.66%, 17.83%. respectively. The 
researchers made a recommendations and suggestions in the light of the 
results of the study. 
Key words: Basic Education- Curriculum Document- elements of the 
curriculum 

  :المقدمة
قد یختلف التربویون مبدئیا في تحدید مفھوم المنھج باختالف نظریاتھم التربویة، وخلفیاتھم       

التي تخصصوا فیھا أو یعلمونھا بخاصة، وذلك ألن لكل ) التخصصیة(األكادیمیة، والمواد الدراسیة 
یمیة األخرى منھج من فروع المعرفة طبیعتھ الخاصة بھ تمیزه عن غیره من فروع المناھج التعل

إال أن ثمة اتفاقا عاما في أدبیات البحث على مبادئ عامة وافتراضات ). ٢٠١٦الشمري والدلیمي، (
زیتون، (بأسس المناھج، وعناصرھا، وتنظیماھا ) مبدئیا(أساسیة یستند إلیھا المنھج والمتمثلة 

ن رسم أبعاد لذا یعمد مصممو المناھج التعلیمیة إلى عمل خریطة شاملة تمكنھم م). ٢٠١٠
ومحتویات المنھج المراد تصمیمھ، ویبدأ ذلك بوثیقة المنھج، لكونھا الخطوة األساسیة إلعداد 
المناھج للوصول إلى اتفاق حول ما سیتناولھ المنھج من موضوعات ومھارات، وخبرات وأنشطة، 

فقي بما یحقق وھي إطار لتنظیم عناصر المنھج واتساعھا وعمقھا واستمرارھا الرأسي، وتكاملھا األ
وبعد ). ٢٠١٥الرباط، (التوازن بین المادة الدراسیة والمتعلم، ومراعاة حاجات المجتمع وثقافتھ 

الشروع في عملیة بناء المنھج، یركِّز الخبراُء على عملیة المدى والتتابع؛ ألھمیتھا في عمل تصوُّر 
ت، واختیارھا، وآلیة تقدیم المحتوى ذي أبعاٍد تربویة للمنھج، من حیث التعمُُّق في تناول الموضوعا

  ).٢٠١٠آل عمر، (بشكٍل متناِغم على مدى السنوات الدِّراسیة 
وتعد وثائق المناھج الدراسیة ھي اإلطار العام والصورة الشاملة لمنطلقات المنھج الدراسي 

و في جمیع المراحل الدراسیة، وتتضمن الوثیقة أسس بناء المنھج ومرتكزاتھ ودواعي بنائھ أ
تطویره، كما تتضمن عناصر المنھج ومعاییر كل منھا، ومعاییر تنفیذه وتقویمھ ومواصفات األوعیة 
المنھجیة والمواد التعلیمیة من كتب وأنشطة، وبرمجیات ووسائط، ووسائل التقویم وأدواتھ، 

ستطیع  وبالوثیقة ی.)٢٠٠٩عطیة، (ومعاییر التنمیة المھنیة للقائمین على تنفیذ المنھج وتقویمھ 
المعلم أن یدرك الكفایات التي اكتسبھا الطالب والتي علیھ أن یمتلكھا في المرحلة الحالیة والمرحلة 

ومن المتوقع منطقیا أن یعاد النظر في أي نظام تعلیمي بین الوقت واآلخر؛ إذ أن عناصر . المقبلة
م التعلیمي أن تكون من أي نظام تعلیمي متغیرة، ومن األھمیة عند دراسة العناصر المكونة للنظا

واقع المیدان؛ حتى تكون النتائج معبرة عن الممارسات الفعلیة داخل النظام إلى أقصى حد ممكن، 
كما أن األھداف التربویة تصاغ على مستویات مختلفة وفي مقدمتھا األھداف العامة للتربیة 
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قافي وتكوین المواطن الصالح وتوصف بأنھا الفلسفة التربویة للمجتمع إذ تسعى إلى نقل التراث الث
دراسة ھدفت إلى ) ٢٠١٢(وقد أجرى الشھوان ). ١٩٨٦األحمد، (وغیر ذلك من األھداف العامة 

معرفة آراء المشرفین التربویین في بنود وثیقة سیاسة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة، وكانت 
م التربوي في المملكة العربیة السعودیة من أھم نتائجھا مالءمة وثیقة سیاسة التعلیم ومضامینھا للنظا

وجھة نظرھم، كما وجدت الدراسة فروق جوھریة وذات داللة إحصائیة بین مجموعة المشرفین 
  .التربویین حسب نوع المؤھل والعمر والخبرة في العمل التربوي

م فیھ ویكتسب تحلیل الوثائق أھمیة كبیرة حیث أن الوثائق توفر بیانات عن السیاق الذي یت
البحث كما توفر وسیلة لتتبع التغییر والتطویر وإجراء المقارنات بین وثائق مختلفة، وكذلك تستخدم 
للتحقق من النتائج أو إثبات أدلة من مصادر أخرى، إضافة إلى توفیرھا بیانات تكمیلیة تدعم ما تم 

 ,Bowen(وغیرھا التوصل إلیھ من بیانات جمعت بواسطة أدوات أخرى كالمقابلة أو االختبار 
2009 .(  

ویشھد قطاع التعلیم في جمھوریة الیمن اھتمامًا كبیرًا انطالقًا من قاعدة أن التعلیم ھو 
حیث یتم اإلشراف على العملیة التعلیمیة في . أساس التطور والنھوض ألي مجتمع من المجتمعات

رف على التعلیم العام وزارة التربیة والتعلیم التي تش): وزارات(الیمن عن طریق ثالث جھات 
الحكومي والخاص، وزارة التعلیم الفني والتدریب المھني التي تشرف على التعلیم الفني : بنوعیھ

والتدریب المھني الصناعي والزراعي والتجاري، ووزارة التعلیم العالي التي تشرف على التعلیم 
ا أن التعلیم األساسي یأتي الحكومي والخاص، ومراكز البحوث والدراسات،  كم: الجامعي بنوعیھ

في المرتبة األولى من بین مراحل التعلیم المعتمدة في الیمن ولھ أھمیة خاصة ومتمیزة عن مراحل 
وأنواع التعلیم الالحقة باعتباره األساس لجمیع األطفال؛ فقد أولت الحكومة نشر التعلیم وتوسعھ 

ضرًا وریفًا، ومع ذلك فإن ما تحقق یظل أولویًة قصوى كما سعت إلى تیسیره لكافة أبناء الشعب ح
دون مستوى الطموح حیث ال یزال ھناك أكثر من ملیوني طفل وطفلة من الفئة العمریة الموازیة 

  ).وزارة التربیة التعلیم الیمنیة(للتعلیم األساسي خارج إطار التعلیم ومعظمھم من اإلناث 
التي ھدفت إلى ) ٢٠٠٩(ة طالب  ومن الدراسات التي تناولت وثائق منھج العلوم، دراس

التوصل إلى قائمة معاییر للجودة الشاملة المتطلب توفرھا في مكونات مناھج العلوم بمرحلة التعلیم 
األساسي في الیمن ومن ثم قیاس مدى توفرھا في مناھج العلوم من مرحلة التعلیم األساسي ووضع 

اسي في الیمن في ضوء معاییر الجودة تصور مقترح لتطویر مناھج العلوم بمرحلة التعلیم األس
الشاملة، أشارت نتائج الدراسة إلى عدم توفر معاییر الجودة الشاملة بدرجة كبیرة في مختلف 

األھداف التعلیمیة، المحتوى، (مكونات مناھج العلوم بمرحلة التعلیم األساسي التي تم تناولھا وھى 
كما یمكن القول إن درجة ) یمیة، وأسالیب التقویمطرق التدریس، الوسائل التعلیمیة، االنشطة التعل

وھذه النتائج تؤكد وجود قصور . توفر ھذه المعاییر وفقا الستجابات العینة كان متوسطا أو ضعیفا
 .واضح في مناھج العلوم لمرحلة التعلیم األساسي بالیمن

زاع   ي أل ) ٢٠٠٦(ودراسة ھ ي واألفق ابع الرأس دى التت ى م وف عل دفت الوق ي ھ داف الت ھ
داف           ل المنھجي ألھ ن خالل التحلی ك م ة، وذل تدریس مناھج علوم التعلیم العام في الجمھوریة الیمنی
ا               ة ترابطھ ي طبیع ب القصور ف ن جوان ا، والكشف ع ا وجوانبھ ستویات عمومیتھ ف م المنھج بمختل

سارھا     دف تصویب م تقاقھا، بھ ابع اش یص    . وتت ن تلخ ائج یمك ن النت ة م ى جمل لت الدراسة إل  وتوص
یم،            : أھمھا باآلتي  ة للتعل داف العام ى األھ ام إل یم الع وم التعل نھج عل دریس م انتماء األھداف العامة لت

اء            ام، وانتم یم الع ة للتعل داف العام ي ضوء األھ مما یعني اشتقاق أھداف تدریس علوم التعلیم العام ف
ى األ      ة إل ة العام ن     أھداف تدریس منھج علوم كل من المرحلة األساسیة والثانوی ة لكل م داف العام ھ

ة          داف العام ن األھ تقاقھا م ى اش شیر إل ا ی ام، مم یم الع ة للتعل ة الثانوی یة والمرحل ة األساس المرحل
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ام      . للمرحلة المقابلة لھا في التعلیم العام     یم الع وم التعل نھج عل دات م وأظھرت نتائج تحلیل أھداف وح
ب     ) انیة، المھاریةالمعرفیة، الوجد(وفق جوانب الخبرة التعلیمیة التعلمیة   ى الجان ا عل ز اھتمامھ تركی

ة          سب المئوی ت الن ث كان المعرفي، ومحدودیة تركیزھا على كل من الجانب الوجداني والمھاري، حی
ة   : العامة لتمثیل أھداف كل جانب من جوانب الخبرة الثالث كما یلي  داف المعرفی ، %)٦٥٫٣٢(األھ

داف المھاری    %)٢٢،٢(األھداف الوجدانیة    داف شمل       %). ١٢،٢٥(ة  ، األھ ل لألھ ذا التمثی ل ھ ومث
ى         . جمیع مراحل وصفوف منھج علوم التعلیم العام    وم وعل نھج العل داف م ل أھ ائج تحلی شیر نت ا ت كم

كافة مستویاتھا إلى احتالل األھداف المعرفیة مركز الصدارة، مما یعني أن مناھج علوم التعلیم العام   
 .تقلیديفي الجمھوریة الیمنیة تتبع المنحى ال

_ في حدود علم الباحثات_ونظرا لندرة الدراسات المتعلقة بتحلیل وثائق العلوم الطبیعیة  
فمن الدراسات . مقارنة بالدراسات المتخصصة بالعلوم والتخصصات األخرى، جاءت ھذه الدراسة

التي ھدفت تعرف مستوى ) ٢٠١٨(التي تناولت وثائق مواد العلوم الشرعیة، دراسة الودعاني 
ضمین أھداف وثیقة مواد العلوم الشرعیة للمرحلتین االبتدائیة والمتوسطة لمبادئ حقوق الطفل في ت

اإلسالم، وخلصت نتائج الدراسة إلى أن أھداف وثیقة منھج مواد العلـوم الشرعیة للمرحلتین 
ل االبتدائیة والمتوسطة اشتملت على مبادئ حقوق الطفل، إال أن معظم مبادئ الحقوق جاءت بشك

الوقوف على مدى تضمن وثیقة منھج مواد العلوم ) ٢٠١٧(ھدفت دراسة أبانمي والبدیوي . ضمني
حفظ النفس، العرض، المال، (الشرعیة للمرحلتین االبتدائیة والمتوسطة للضروریات الخمس 

، وكانت أبرز نتائج الدراسة أن تضمین الضروریات الخمس في أھداف المرحلة )العقل، الدین
یة جاء في المرتبة األولى، بینما جاءت المرحلة المتوسطة في المرتبة الثانیة، وبصفة عامة االبتدائ

ظھر ضعف في تضمین األھداف بالضروریات الخمس في وثیقة منھج مواد العلوم الشرعیة في 
قد بدراسة ھدفت تحدید مھارات التفكیر النا) ٢٠١٥(كما قام السیف . التعلیم العام للمرحلة االبتدائیة

المناسبة للطالب في المرحلتین االبتدائیة، والمتوسطة ومعرفة ما تتضمنھ أھداف وثیقة منھج مواد 
العلوم الشرعیة في المرحلتین االبتدائیة، والمتوسطة من ھذه المھارات، وكانت أھم نتائج ھذه 

لقدر األكبر الدراسة أن األھداف تضمنت مھارات التفكیر الناقد، كما حظیت المرحلة المتوسطة با
من تضمین مھارات التفكیر الناقد في أھداف وثیقة منھج مواد العلوم الشرعیة، فاحتوت أھداف مادة 
القرآن الكریم قدرا أكبر منھا، تلیھا أھداف مادة الفقھ، ثم أھداف مادة الحدیث، ثم أھداف مادة 

  .التوحید وھي أقل المواد تكرارا للمھارات
التي ) ٢٠١٤(لوثائق منھج التربیة األسریة، دراسة حمید ومن الدراسات التي أجریت 

ھدفت تعرف مدى توفر المستویات المعیاریة للمنھج في وثیقة منھج التربیة األسریة للمرحلتین 
االبتدائیة والمتوسطة للتعلیم العام بالمملكة العربیة السعودیة، وقد توصلت الدراسة إلى العدید من 

منھج التربیة األسریة للمرحلتین االبتدائیة والمتوسطة للتعلیم العام بالمملكة النتائج، أھمھا أن وثیقة 
قد حققت مؤشرات معاییر أھداف المنھج وبنسبة كبیرة، یلیھا تحقق مؤشرات معاییر استراتیجیات 
التعلیم والتعلم، كما حققت الوثیقة مؤشرات معاییر األنشطة التعلیمیة التعلمیة، ومعاییر المحتوى، 

عاییر عملیة التقویم، ومعاییر مصادر المعرفة والتكنولوجیا، لكن الوثیقة لم تلتزم بما یكفي وم
بمعاییر فلسفة المنھج ولم تتطرق إلیھا بطریقة علمیة تبینھا وتوضح مدى تأثیرھا على باقي مكونات 

  . وثیقة المنھج
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  :مشكلة الدراسة
والتعلیم األساسي یمثل القاعدة . تنمیةتسعى األمم إلى جعل التعلیم محور ارتكاز لعملیة ال

وتعد ضرورة وجود مجلس یعنى بتطور التعلم لكافة األطفال . األساسیة للنظام التعلیمي في أي بلد
أحد التحدیات الكبرى التي شھدھا القرن الواحد والعشرین؛ حیث شكل موضوع التعلم جزءا من 

  ).  ٢٠١٧واجنز، (م ٢٠١٥ي انطلقت خالل عام أھداف األمم المتحدة التنمویة على أرض الواقع الت
لذا فقد أولت الیمن أھمیة قصوى لنشر التعلیم األساسي وتوسیعھ لیصل إلى كافة أبناء 

بالتوسع الھائل في إنشاء التعلیم األساسي وتغطیتھ لجمیع مناطق : الشعب الیمني، ویتضح ذلك
من %) ٢٤٫٢( التعلیمي الیمني أن ھناك إال أن أبرز المشكالت التي یواجھھا النظام. الجمھوریة

السكان الزالوا خارج إطار التعلیم األساسي، معظمھم إناث، حیث یبلغ معدل اإلناث غیر الملتحقات 
، كما أن التالمیذ الملتحقین بالمدارس ال %)٤٦٫١(بالتعلیم األساسي في السن العمریة الموازیة 

نظام التعلیمي من قصور في التمویل وعدم كفایة یحصلون على نوعیة تعلیم جیدة، حیث یعاني ال
أن التعلیم یجب أن ) ٢٠١٧(ویرى واجنر ). وزارة التربیة والتعلیم الیمنیة(استخدام المتوفر منھ 

یشكل الھدف األسمى في السیاسات التعلیمیة، فانخراط كل األطفال في المدارس یعد ھدفا ومحورا 
سیاسة التعلیمیة في الیمن على مبادئ الدستور والقانون وترتكز ال. رئیسا في السیاسة الدولیة

وأھداف النظام التعلیمي ومعاییر االتقان والجودة والكفاءة واالحتیاجات والتطورات المجتمعیة، 
واالتجاھات التربویة الحدیثة في وضع السیاسات والتخطیط وبناء المناھج وتطویرھا والتقویم 

ساءلة والربط بین المعارف النظریة والمھارات الفنیة، وعلى الشامل والمستمر والمتابعة والم
تحقیق التوازن في النظام التعلیمي والعدل في توزیع الخدمات واإلمكانات التعلیمیة بین المحافظات 
والمناطق وتحقیق الالمركزیة في اإلدارة التعلیمیة، واالھتمام بالتعلیم الذاتي والشامل والمستمر 

وقد تبنت الیمن العدید من الجھود إلصالح وتحسین نظام التعلیم ). ٢٠١٣التعلیم، وزارة التربیة و(
وفي إطار توجھات . األساسي، إال أنھا ظلت قاصرة عن تحقیق الطموحات والغایات المنشودة

الدولة النتھاج مبدأ التخطیط االستراتیجي طویل المدى والمعالجة العلمیة لقضایا المجتمع فقد 
التربیة إلى تبني عملیة التخطیط االستراتیجي لوضع استراتیجیة طویلة المدى للتعلیم بادرت وزارة 

إصالح نظام التعلیم األساسي وتطوره لیكون قادرًا على تھیئة وبناء : األساسي في الیمن تھدف إلى
ھداف الفرد لیصبح عنصرًا منتجًا وفعاًال، إدراكًا منھا أنھ ال یمكن بأي حال من األحوال تحقیق األ

المرسومة وتنفیذ السیاسات واإلجراءات المرغوب فیھا ما لم یتوفر قدر من الوضوح في الغایات 
فتعمیم التعلیم األساسي وتحسین نوعیتھ ال یمكن أن یتأتى . واألھداف واالتساق في الخطط والبرامج

لي والمدني إال من خالل تحدید مسار واضح ومحدد للعمل وبشكل متناسق مع جھود المجتمع المح
 أن وحدات )٢٠٠٦(وقد أظھرت دراسة ھزاع ). وزارة التربیة والتعلیم الیمنیة(والقطاع الخاص 

مناھج العلوم في التعلیم العام بالیمن كان جل تركیزھا واھتمامھا على الجانب المعرفي، ومحدودیة 
لتربیة العلمیة، كما تناولھا للجانب الوجداني والمھاري، وھذا یتناقض مع ما تدعو إلیھ أھداف ا

إلى عدم توفر معاییر الجودة الشاملة بدرجة كبیرة في مختلف ) ٢٠٠٩(أشارت دراسة طالب 
األھداف التعلیمیة، المحتوى، طرق التدریس، (مكونات مناھج العلوم بمرحلة التعلیم األساسي وھي 

 تؤكد وجود قصور واضح في وھذه النتائج) الوسائل التعلیمیة، االنشطة التعلیمیة، وأسالیب التقویم
مناھج العلوم لمرحلة التعلیم األساسي بالیمن، مما یؤدي إلى تدني معارف وقدرات ومھارات 

وأشارت الدراسة أن من أسباب ذلك أن . التالمیذ والذي بدوره ینعكس سلبا على مستقبلھم ومجتمعھم
، أي أنھ یركز على المحتوى دون تطویر مناھج العلوم بمرحلة التعلیم األساسي عادة ما یكون جزئیا

االلتفات إلى بقیة العناصر األخرى من مكونات المنھج، كما أنھ ال یراعي خصائص العصر 
إضافة إلى عدم توفر التقنیات التعلیمیة . وال یلبي احتیاجات التالمیذ ومیولھم واھتماماتھم. الحالي

یوتر متعددة الوسائط، وقلـة الخبرة لعرض محتوى المناھج في أشرطة فیدیو، مجسمات، برامج كمب
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لدى الغالبیة العظمى من المعلمین إلعداد اختبارات لقیاس األداء المھاري والمعرفي لدى التالمیذ، 
وضعف مستوى إخراج الكتاب المدرسي في الغالبیة العظمى من المقررات، مما یؤدي إلى ظھور 

وم، األمر الذي یؤدي بھم إلى العزوف عن ھذه العدید من الصعوبات لدى التالمیذ في فھم مادة العل
  . المادة

وقد تم تطویر مناھج العلوم في جمھوریة الیمن ومن بینھا منھج العلوم للصفین الثاني 
والثالث من التعلیم األساسي استجابة لالحتیاجات الوطنیة ولمواجھة التحدیات العالمیة المعاصرة 

ت، ومن ھذا المنطلق تم إعداد وثیقة لمنھج مادة العلوم في عصر تكنولوجیا المعلومات واالتصاال
للصف الثاني األساسي لتتواكب مع المعاییر القیاسیة العالمیة في مناھج العلوم والتطورات 
المعاصرة من حیث الظواھر واألفكار العلمیة واالستكشاف والتطبیقات للمھارات الحیاتیة، وتھتم 

وتأتي ھذه الدراسة ). ٢٠١٣وزارة التربیة والتعلیم، ( واإلسالمیةبترسیخ القیم واالتجاھات العلمیة 
األھداف والمحتوى واستراتیجیات التعلیم والتعلم (للكشف عن مستوى تحقق معاییر عناصر المنھج 

في وثیقة منھج العلوم ) واألنشطة التعلیمیة التعلمیة ومصادر المعرفة والتكنولوجیا وعملیة التقویم
الثالث من مرحلة التعلیم األساسي؛ كما تأتي ھذه الدراسة لالطالع على تجارب للصفین الثاني و

دول عربیة في إعداد وثیقة لمنھج العلوم في ظل عدم وجود وثیقة لمناھج العلوم في المملكة العربیة 
  .السعودیة

  : وفي ضوء ما سبق، فإن مشكلة الدراسة الحالیة تتحدد في األسئلة اآلتیة   
یقة منھج العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم األساسي في ما مكونات وث .١

 جمھوریة الیمن؟
ما مستوى تضمین القوى المؤثرة في المنھج في وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني والثالث  .٢

 من مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن؟ 
لعلوم للصفین الثاني والثالث من ما مستوى تحقق معاییر أھداف المنھج في وثیقة منھج ا .٣

 مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن؟
ما مستوى تحقق معاییر المحتوى في وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة  .٤

 التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن؟
للصفین الثاني ما مستوى تحقق معاییر استراتیجیات التعلیم والتعلم في وثیقة منھج العلوم  .٥

 والثالث من مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن؟
ما مستوى تحقق معاییر األنشطة التعلیمیة التعلمیة في وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني  .٦

 والثالث من مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن؟
منھج العلوم للصفین الثاني ما مستوى تحقق معاییر مصادر المعرفة والتكنولوجیا في وثیقة  .٧

 والثالث من مرحلة التعلیم ألساسي في جمھوریة الیمن؟
ما مستوى تحقق معاییر عملیة التقویم في وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني والثالث من  .٨

  مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن؟   
  :ھدفت الدراسة تحقق اآلتي :أھداف الدراسة

قة منھج العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم األساسي في تحدید مكونات وثی .١
  .جمھوریة الیمن
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تعرف مستوى تضمین القوى المؤثرة في المنھج في وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني  .٢
  .والثالث من مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن

 العلوم للصفین الثاني والثالث تعرف مستوى تحقق معاییر عناصر المنھج في وثیقة منھج .٣
 :من مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن المتعلقة بـ

  .أھداف المنھج .أ 
 .محتوى المنھج  .ب 
 .استراتیجیات التعلیم والتعلم  .ج 
 .األنشطة التعلیمیة التعلمیة .د 
 .مصادر المعرفة والتكنولوجیا .ه 
  .عملیة التقویم .و 

  :بارات التالیةتمثلت أھمیة الدراسة في االعت :أھمیة الدراسة
تقدم رؤیة واضحة للقائمین على تخطیط وتنفیذ مناھج العلوم في جمھوریة الیمن لتحدید  -١

نواحي القصور في وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم األساسي 
 .للعمل على تحسینھا وتطویرھا

تحلیل وثائق لمناھج ومراحل توجھ اھتمام الباحثین إلى القیام بدراسات بحوث مماثلة ل -٢
  .دراسیة مختلفة

  :اقتصرت الدراسة على الحدود اآلتیة :حدود الدراسة
 تحلیل وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم األساسي :الحدود الموضوعیة

  .م٢٠١٥/ ١٤٣٦في جمھوریة الیمن للعام 
 .ه١٤٤٠-١٤٣٩م الدراسي  الفصل الدراسي الثاني للعا:الحدود الزمانیة
  :مفاھیم الدراسة
أسلوب بحثي یتم تطبیقھ من أجل الوصول إلى وصف كمي ھادف ومنظم لمحتوى       : تحلیل المحتوى 

ادئ أساسیة            )٢٠١٢العساف،  (االتصال   ة مب ي ثالث نھج العلمي ف ع الم ق م وى یتواف ، وتحلیل المحت
ي وعیة: وھ حة، و  : الموض د واض اس قواع ى أس تم عل ل ی ن  فالتحلی احثین م ف الب ن مختل ي تمك الت

ائق   ة . الحصول على نتائج متقاربة من ذات المستندات أو الوث تم إدراج أو استبعاد    : والمنھجی ث ی حی
ي        المنھج العلم ددة ك ة مح وات متتالی ل خط ة التحلی ع عملی ا تتب د كم بعض القواع ا ل وى وفق . المحت

یم ن تط : والتعم ث یمك ا الباح صل علیھ ي ح ائج الت رى  أي أن النت ة أخ االت مماثل ى ح ا عل بیقھ
)Prasad, 2008 .( سون رف بیرل ھBerelson, 1952)(ویع وى بأن ل المحت الیب :  تحلی د أس أح

واد     ن م البحث العلمي والذي یھدف للوصف الموضوعي والمنظم والكمي للمضمون الظاھر لمادة م
صال وى  . االت ل المحت ات تحلی رف الباحث ا وتع ھ إجرائی ات وثی : بأن ف لمكون وم   وص نھج العل ة م ق

ام             ي الع درت ف ي أص یمن والت ة ال ي جمھوری یم األساسي ف ة التعل ن مرحل ث م اني والثال صفین الث لل
دى        ٢٠١٥/ ١٤٣٦ م، وتحدید مستوى تضمین القوى المؤثرة في المنھج في الوثیقة، باإلضافة إلى م

تع     : تحقیقھا لمعاییر كل من    یم وال وى، استراتیجیات التعل نھج، المحت ة   أھداف الم شطة التعلیمی لم، األن
  .التعلمیة، مصادر المعرفة والتكنولوجیا، عملیة التقویم

 وھي عبارة عن خطة مكتوبة یقوم علیھا المنھج الذي یراد تصمیمھ أو بناؤه، أو :وثیقة المنھج
تطویره، فتشكل إطارا عاما یتضمن أسس بناء المنھج، وعناصره، ودواعي بنائھ، أو تطویره فضال 

وتعرف ). ٢٠٠٩عطیة، ( تنفیذه وتقویھ ووسائلھ، وأدواتھ، ومعاییر القائمین على تنفیذه عن معاییر
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ھي تلك الخطة المكتوبة التي یقوم علیھا منھج العلوم للصفین الثاني :  بأنھاإجرائیًاالباحثات الوثیقة 
لخاصة والثالث من مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن والتي تشمل األھداف العامة وا

والمحتوى وما یتضمنھ من معارف ومھارات واتجاھات واستراتیجیات التعلیم والتعلم وأسالیب 
  .م٢٠١٥/ه١٤٣٦التقویم والصادرة عام 

  :إجراءات الدراسة
  :منھج الدراسة

اتبعت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي، باستخدام أسلوب تحلیل المحتوى، ویعرف عبد 
طریقة موضوعیة منظمة تصف بشكل كمي منظم ودقیق : توى بأنھتحلیل المح) ٢٠٠٨(المؤمن 

وفي ھذه الحالة تم وصف . شكل ومحتوى المواد المكتوبة أو المسموعة ألي مجتمع أو شخص ما
مكونات وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن 

م، وتحدید مستوى تضمین القوى المؤثرة في المنھج في ٢٠١٥/ ١٤٣٦والتي أصدرت في العام 
أھداف المنھج، المحتوى، استراتیجیات التعلیم : الوثیقة، باإلضافة إلى مدى تحقیقھا لمعاییر كل من

  .والتعلم، األنشطة التعلیمیة التعلمیة، مصادر المعرفة والتكنولوجیا، عملیة التقویم
  :مجتمع الدراسة وعینتھا

لدراسة في جمیع موضوعات وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني والثالث من تمثل مجتمع ا
مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن وعددھا خمسة عشر موضوعا والتي صدرت في العام 

ونظرا لصغر حجم مجتمع الدراسة فأنھا ستطبق على . صفحة) ٥٥(م والمكونة من ٢٠١٥/ ١٤٣٦
 . الدراسة ھي كامل مجتمع الدراسةكافة مجتمعھا وبذلك تكون عینة

  :أداة الدراسة
تم إعداد بطاقة تحلیل محتوى لتحدید مستوى تضمین القوى المؤثرة في المنھج في وثیقة 
منھج العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن بالقوى المؤثرة 

ددا من العالمات المرجعیة والمؤشرات، باإلضافة معاییر، یندرج تحتھا ع) ٤(بالمنھج، تتضمن 
بطاقات تحلیل لعناصر المنھج، وكل بطاقة تختص بمعاییر أحد العناصر، بطاقة معاییر ) ٧(إلى 

معاییر، وبطاقة لمعاییر ) ٤(معاییر لألھداف، وبطاقة لمعاییر المحتوى ) ٣(األھداف، تتضمن 
معاییر، ) ٤(بطاقة لمعاییر األنشطة التعلیمیة التعلمیة معاییر، و) ٦(استراتیجیات التعلیم والتعلم 

) ٦(معاییر، عملیة التقویم، تتضمن ) ٤(وبطاقة لمعاییر مصادر المعرفة والتكنولوجیا، تتضمن 
معاییر، وكل معیار في ھذه البطاقات یتضمن عددا من العالمات المرجعیة والمؤشرات التي توضح 

ان تواجده صریحا أو ضمنیا، ویبلغ عدد العالمات المرجعیة أماكن تواجد ھذا المعیار، سواء ك
  :والمؤشرات في كل بطاقة تحلیل كالتالي
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  المعاییر والعالمات المرجعیة والمؤشرات: ١جدول 
عدد   بطاقة التحلیل

  المعاییر
عدد العالمات 

  المرجعیة
عدد 

  المؤشرات
مستوى تضمین القوى المؤثرة في المنھج في وثیقة 

 للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم منھج العلوم
  األساسي في جمھوریة الیمن 

٣٧  ١٦  ٤  

مستوى تحقق معاییر أھداف المنھج في وثیقة منھج 
العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم 

    األساسي في جمھوریة الیمن
٢٧  ٨  ٣  

مستوى تحقق معاییر المحتوى في وثیقة منھج العلوم 
ثاني والثالث من مرحلة التعلیم األساسي في للصفین ال

  جمھوریة الیمن
٢٤  ٩  ٤  

مستوى تحقق معاییر استراتیجیات التعلیم والتعلم في 
وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة 

  التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن
٤٧  ١٥  ٦  

مستوى تحقق معاییر األنشطة التعلیمیة التعلمیة في 
 منھج العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة وثیقة

  التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن
٢٢  ٨  ٤  

مستوى تحقق معاییر مصادر المعرفة والتكنولوجیا 
في وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني والثالث من 

  مرحلة التعلیم ألساسي في جمھوریة الیمن
٢٢  ٨  ٤  

 وثیقة منھج مستوى تحقق معاییر عملیة التقویم في
العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم 

  األساسي في جمھوریة الیمن
٢٨  ١١  ٦  

  :صدق األداة وثباتھا
للتحقق من صدق أدوات التحلیل تم عرض بطاقات التحلیل في صورتھا األولیة على عدد 

  .ممن المختصین بالمناھج وطرق التدریس، ثم أجریت تعدیالت في ضوء مالحظاتھ
  :كما تم التحقق من ثبات أدوات الدراسة بطریقتین  
تم تحلیل الوثیقة في ضوء معاییر عناصر المنھج من قبل الباحثتین ومحللة : ثبات المحللین .١

أخرى متخصصة في مجال مناھج تدریس العلوم، وتم استخدام معادلة ھولستي للثبات، 
 :حیث بلغ معامل الثبات لكل بطاقة تحلیل، كالتالي
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 معامل ثبات بطاقات التحلیل وفقا لثبات المحللین: ٢ول جد

  بطاقة التحلیل
عدد 

وحدات 
  التحلیل

عدد الوحدات 
المتفق علیھا بین 

  المحللین

معامل 
  الثبات

 مستوى تضمین القوى المؤثرة في المنھج في وثیقة 
منھج العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم 

  ن األساسي في جمھوریة الیم
٠٫٨١  ٣٠  ٣٧  

مستوى تحقق معاییر أھداف المنھج في وثیقة منھج 
العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم 

    األساسي في جمھوریة الیمن
٠٫٨٨  ٢٤  ٢٧  

مستوى تحقق معاییر المحتوى في وثیقة منھج العلوم 
للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم األساسي في 

  جمھوریة الیمن
٠٫٧٩  ١٩  ٢٤  

مستوى تحقق معاییر استراتیجیات التعلیم والتعلم في 
وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة 

  التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن
٠٫٩٧  ٤٦  ٤٧  

مستوى تحقق معاییر األنشطة التعلیمیة التعلمیة في 
وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة 

  یم األساسي في جمھوریة الیمنالتعل
٠٫٩٠  ٢٠  ٢٢  

مستوى تحقق معاییر مصادر المعرفة والتكنولوجیا في 
وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة 

  التعلیم ألساسي في جمھوریة الیمن
٠٫٩٥  ٢١  ٢٢  

مستوى تحقق معاییر عملیة التقویم في وثیقة منھج 
من مرحلة التعلیم العلوم للصفین الثاني والثالث 

  األساسي في جمھوریة الیمن
٠٫٩٦  ٢٧  ٢٨  

، وھذه ٠٫٩٧-٠٫٧٩أن معامل الثبات لبطاقات التحلیل یتراوح بین ) ٢(ویتضح من الجدول 
أن المعامل المناسب لتحلیل المحتوى ینبغي أال یقل عن ) ٢٠١٢(القیم مرتفعة وفقا لطعیمة 

  .، وإمكانیة االعتماد على النتائج المحصلة، وھذا یشیر إلى ثبات بطاقة التحلیل%)٦٠(
قامت الباحثتان بتحلیل عینة الدراسة مرتین على فترتین یفصل بینھما : ثبات اإلعادة .٢

  :أسبوعین، وباستخدام معادلة ھولستي للثبات بلغ معامل الثبات لكل بطاقة تحلیل، كالتالي
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 معامل ثبات بطاقات التحلیل وفقا لثبات اإلعادة: ٣جدول 

  طاقة التحلیلب
عدد 

وحدات 
  التحلیل

عدد الوحدات 
المتفق علیھا بین 

  التحلیلین

معامل 
  الثبات

 مستوى تضمین القوى المؤثرة في المنھج في وثیقة 
منھج العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم 

  األساسي في جمھوریة الیمن 
٠٫٩٤  ٣٥  ٣٧  

قة منھج مستوى تحقق معاییر أھداف المنھج في وثی
العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم 

    األساسي في جمھوریة الیمن
٠٫٨١  ٢٢  ٢٧  

مستوى تحقق معاییر المحتوى في وثیقة منھج العلوم 
للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم األساسي في 

  جمھوریة الیمن
٢١  ٢٤   

٠٫٨٧  

لتعلم في مستوى تحقق معاییر استراتیجیات التعلیم وا
وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة 

  التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن
٠٫٩٧  ٤٦  ٤٧  

مستوى تحقق معاییر األنشطة التعلیمیة التعلمیة في 
وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة 

  التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن
٠٫٩٥  ٢١  ٢٢  

معاییر مصادر المعرفة والتكنولوجیا في مستوى تحقق 
وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة 

  التعلیم ألساسي في جمھوریة الیمن
٠٫٩٥  ٢١  ٢٢  

مستوى تحقق معاییر عملیة التقویم في وثیقة منھج 
العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم 

  األساسي في جمھوریة الیمن
٠٫٩٢  ٢٦  ٢٨  

- ٠٫٨١أن معامل الثبات لبطاقات التحلیل یتراوح بین یتراوح بین ) ٣(ویتضح من الجدول 
  .، وھذه القیم مرتفعة، مما یشیر إلى ثبات عال لبطاقة التحلیل٠٫٩٧

  :إجراءات التحلیل
     اعتمدت الباحثات في تحلیل وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم 

  :على الخطوات التالیة) في الیمن(ي األساس
تحدید مكونات وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة : الھدف من التحلیل .١

التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن، وتعرف مستوى تضمین القوى المؤثرة في المنھج 
یجیات التعلیم أھداف المنھج، محتوى المنھج، استرات(مستوى تحقق معاییر عناصر المنھج 

في وثیقة ) والتعلم، األنشطة التعلیمیة التعلمیة، مصادر المعرفة والتكنولوجیا، عملیة التقویم
 .منھج العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن
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قة منھج تم تحدید فئات التحلیل وھي معاییر القوى المؤثرة في المنھج في وثی: فئة التحلیل .٢
العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن بالقوى 

، یندرج تحتھا عددا من العالمات المرجعیة والمؤشرات، ) معاییر٤(المؤثرة بالمنھج، 
، ) معاییر٤(، ومعاییر المحتوى ) معاییر٣(معاییر األھداف : معاییر لعناصر المنھج

               ، ومعاییر األنشطة التعلیمیة التعلمیة ) معاییر٦(جیات التعلیم والتعلم ومعاییر استراتی
     ، ومعاییر عملیة التقویم) معاییر٤(، ومعاییر مصادر المعرفة والتكنولوجیا ) معاییر٤(
، وكل معیار یتضمن عددا من العالمات المرجعیة والمؤشرات ویبلغ مجموعھا ) معاییر٦(
 ). مؤشرا٢٠٧(

 .  تحدید وحدة التحلیل وھي الفقرة لمالءمتھا لطبیعة الدراسة وأھدافھاتم: وحدة التحلیل .٣
تمثلت عینة التحلیل في جمیع موضوعات وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني : عینة التحلیل .٤

والثالث من مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن وعددھا خمسة عشر موضوعا 
 . صفحة) ٥٥(مكونة من م وال٢٠١٥/ ١٤٣٦والتي صدرت في العام 

عالیة جدا، عالیة، متوسطة، ضعیفة، : تم تحدید خمسة مستویات لتحقیق كل مؤشر، ھي .٥
  :ضعیفة جدا، وقد تم اعتماد معیار التحلیل على النحو التالي

  . عالیة جدا١٠٠ إلى ٨٠من 
  . عالیة٨٠ إلى أقل من ٦٠من 
  . متوسطة٦٠ إلى أقل من ٤٠من 
  .فة ضعی٤٠ إلى أقل من ٢٠من 

  . تحقق بدرجة ضعیفة جدا٢٠أقل من 
  :نتائج الدراسة

لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم البدء أوال بوصف مكونات وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني 
والثالث من مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن، ثم تحلیل وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني 

سي في جمھوریة الیمن لتحدید مستوى تضمین القوى المؤثرة والثالث من مرحلة التعلیم األسا
بالمنھج في وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة 

أھداف المنھج، المحتوى، استراتیجیات التعلیم : باإلضافة إلى مستوى تحقیقھا لمعاییر كل من الیمن،
  .یة التعلمیة، مصادر المعرفة والتكنولوجیا، عملیة التقویموالتعلم، األنشطة التعلیم

  :وصف الوثیقة: أوال
ما مكونات وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني والثالث : لإلجابة عن السؤال األول للدراسة

 تم وصف الوثیقة وتحدید مكوناتھا معتمدتین على من مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن؟
  :الیةالمصادر الت

  وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة
 .الیمن موضوع الدراسة

 وحمید ) ٢٠٠٦(دراسة ھزاع : الدراسات السابقة التي قامت بتحلیل الوثائق مثل
)٢٠١٤.( 

 ٢٠١٢(وطعیمة ) ٢٠١٢(العساف : الكتب التي تناولت تحلیل المحتوى مثل.( 



  

  م٢٠١٩لسنة ) ١٠ج( العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٣٢٠

  :حلیل على النحو التاليوجاء الت
  ).في الیمن( وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم األساسي :عنوان الوثیقة

  . وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني والثالث:نوع الوثیقة
 . تشتمل الوثیقة على منھج العلوم للصفین الثاني والثالث: المناھج التي تنظمھا الوثیقة

تضمنت الوثیقة أسماء فریقي العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم :  عمل الوثیقةفریق
 .األساسي، حیث كل فریق یتكون من مؤلفین، ومراجعین، ومتخصصین في اإلخراج الفني

  :تشتمل الوثیقة على: مكونات الوثیقة
ة العلوم للصفین الثاني بدأت الوثیقة بمقدمة تعرض مبررات إعداد وثیقة لمنھج ماد: مقدمة .١

مجاالت علمیة كمجال علوم : والثالث األساسي، كما اشتملت على عرض ألبرز محتویاتھا من
: ومجاالت المعاییر والمخرجات. الحیاة والبیئة، والعلوم الطبیعیة، وعلوم األرض والفضاء

ة والمجتمع، مجال المعرفة العلمیة، ومجال مھارات التفكیر والبحث، ومجال العلم والتقان
باإلضافة إلى استراتیجیات التعلیم . ومجال المھارات الحیاتیة، مجال القیم واالتجاھات العلمیة

 .وكذلك منھجیة إلعداد دروس منھج العلوم. والتعلم، وأسالیب التقویم الحدیثة
بینت الوثیقة : من التعلیم األساسي) ٣- ١(مخطط لوثیقة مناھج العلوم في الحلقة األولى  .٢

عالقة بین مكوناتھا من معاییر لمناھج العلوم، ومخرجاتھا، واستراتیجیات التعلم والتعلم، ال
 .وأسالیب تقویم

حددت الوثیقة عددا من : من التعلیم األساسي) ٣-١(معاییر وثیقة مناھج العلوم للحلقة األولى  .٣
لوم للحلقة األولى المعاییر بلغ عددھا أربعة عشر معیارا، ینبغي تحقیقھا عند تصمیم مناھج الع

 .من التعلیم األساسي) ٣- ١(
 :من التعلیم األساسي) ٣-١(الخطوات المنھجیة لوثیقة مناھج العلوم في الحلقة األولى  .٤

حددت الوثیقة ستة اجراءات وخطوات منھجیة لضمان االتساق في وثیقة المنھج لعلوم للحلقة 
  .من التعلیم األساسي) ٣-١(األولى 

 ):٣- ١( ووحدات كتاب التلمیذ وأدلة المعلم لمادة العلوم للحلقة األولى منھجیة تألیف دروس .٥
حددت الوثیقة المنھجیة المتبعة لتألیف وحدات ودروس العلوم في كتاب التلمیذ ودلیل المعلم، 
لیعكس المنھج طبیعة العلم بحسب النظرة الحدیثة التي تؤكد على أن للعلم ثالثة مكونات أساسیة 

نواتج التعلم، وعملیات العلم األساسیة، وأخالقیات وضوابط العلم، كما : لة ھيمترابطة ومتكام
  .حددت الوثیقة خطوات ومراحل منھجیة تألیف الدروس

في الحلقة األولى من التعلیم ) ٣-١(مراحل منھجیة تألیف وحدات ودروس العلوم للصفوف  .٦
وتتضمن ( العلوم، بالتھیئة حددت الوثیقة المراحل المنھجیة لتألیف وحدات ودروس: األساسي

وتمثل (، ثم أقیم ما تعلمتھ )وتمثل األنشطة للدرس(، ثم أفكر وأبحث )ابتكار مدخل للدرس
 ).النشاطات التقویمیة

حددت الوثیقة : المھارات العقلیة ومھارات عملیات العلم؛ عند استخدام الطریقة العلمیة .٧
 والتكاملیة، التي سیتم تضمینھا في مناھج المھارات العقلیة ومھارات عملیات العلم األساسیة

 .من حلقات التعلیم األساسي) ٣- ١(العلوم في الحلقة األولى 
حددت الوثیقة : من حلقات التعلیم األساسي) ٣-١(مجاالت مناھج العلوم في الحلقة األولى  .٨

 من حلقات أھداف العلوم للتعلیم العام لمرحلتھ األساسیة بثالثة مجاالت علمیة رئیسة لكل حلقة
  :التعلیم األساسي، ھي

 ٤٥(مجال علوم الحیاة والبیئة : المجال األول.(% 
 ٤٠(مجال العلوم الطبیعیة : المجال الثاني.(% 
 ١٥(مجال علوم األرض والفضاء : المجال الثالث.(%  
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   كما حددت الوثیقة خمسة مجاالت للمعاییر والمخرجات في كل مجال من المجاالت الرئیسة 
  :، ھي) األساسیةللمرحلة(

 .مجال المعرفة العلمیة والفھم .١
 .مجال مھارات التفكیر والبحث .٢
 .مجال العلم والتقانة والمجتمع .٣
 .مجال المھارات الحیاتیة .٤
 .مجال القیم واالتجاھات العلمیة .٥
ومخرجات تعلم العلوم للصف ) ٣-١(معاییر ومخرجات تعلم مناھج العلوم للحلقة األولى  .٩

  .ساسيالثاني من التعلیم األ
 ).٣- ١(مخرجات تعلم مناھج العلوم للحلقة األولى ومخرجات الصفوف  .١٠
  ).٣-١(مصفوفة المدى والتتابع لمقررات العلوم للحلقة األولى  .١١
 .تخطیط محتوى منھج العلوم للصف الثاني األساسي .١٢
  . تم تحدید أسماء أعضاء فریق التألیف ودور كل منھم:فریق التألیف: أوال
لعلمیة للصف مرتبطة بالمخرجات التعلیمیة ونشاطات التعلیم والتعلم وأسالیب المفردات ا: ثانیا

 تم اختیار موضوعات علمیة لتمثل كل وحدة دراسیة، وتحدید :التقویم في الوحدات دراسیة
مخرجات التعلم لھا، ومفردات الوحدة، واستراتیجیات التعلیم والتعلم المقترحة، وأسالیب التقویم 

 .الحصص المقررة لكل وحدة دراسیةالمقترحة، وعدد 
 .تخطیط محتوى منھج العلوم للصف الثالث األساسي .١٣
  . تم تحدید أسماء أعضاء فریق التألیف ودور كل منھم:فریق التألیف: أوال
المفردات العلمیة للصف مرتبطة بالمخرجات التعلیمیة ونشاطات التعلیم والتعلم وأسالیب : ثانیا

 تم اختیار موضوعات علمیة لتمثل كل وحدة دراسیة، وتحدید :ةالتقویم في الوحدات دراسی
مخرجات التعلم لھا، ومفردات الوحدة، واستراتیجیات التعلیم والتعلم المقترحة، وأسالیب التقویم 

  .المقترحة، وعدد الحصص المقررة لكل وحدة دراسیة
لم الواردة تضمنت المالحق، تعریف بمھارات البحث والتفكیر وعملیات الع: المالحق .١٤

من التعلیم األساسي، ) ٣-١(بمنھجیة تألیف وحدات ودروس العلوم لصفوف الحلقة األولى 
  .وتحدید قائمة بأنواع التقویم الواردة في الوثیقة

  :تحلیل الوثیقة: ثانیا
وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني والثالث من  لإلجابة عن بقیة أسئلة الدراسة، سیتم تحلیل

 عرض للمنھج، ثم سیتم المعیاریة المستویات في ضوء یم األساسي في جمھوریة الیمنمرحلة التعل
 الدراسة عن أسئلة اإلجابة تحاول والتي المنھج، معاییر عناصر ضوء في الوثیقة تحلیل نتائج

  :یلي فیما ذلك وتفصیل الحالیة،
رة في المنھج في وثیقة ما مستوى تضمین القوى المؤث :لإلجابة عن السؤال الثاني للدراسة

تم حساب منھج العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن؟ 
العلوم للصفین الثاني  التكرارات والنسب المئویة لمؤشرات عدد من معاییر القوى المؤثرة بمنھج

  :لنتیجة كما في الجدول التاليوالثالث من مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن، حیث كانت ا
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مستوى تضمین القوى المؤثرة في المنھج في وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني : ٤جدول 
  والثالث من مرحلة التعلیم األساسي في الیمن 

النسبة   التكرارات  المؤشرات  العالمات المرجعیة  المعیار
  %المئویة 

ثیقة رؤیة تعكس الو  ٠٫٤٠  ٢  تعبر عن رؤیة المجتمع
  ٠٫٤٠  ٢  تراعي أھداف المجتمع  وأھداف المجتمع

  ٠٫٨١  ٤  تلبي حاجات المجتمع في عصر المعرفة

تراعي الوثیقة حاجات   ٠٫٤٠  ٢  تراعي اھتمامات المجتمع
تحدد الخطوط الرئیسة التي یھتدي بھا المھتمون   المجتمع واھتماماتھ

  ٠٫٦١  ٣  یم على كافة المستویاتبشؤون التعل

تؤكد الوثیقة على   ٠٫٤٠  ٢  تؤكد على معتقدات المجتمع الدینیة
معتقدات المجتمع 

  الدینیة
تحدد أولویة االھتمامات التربویة والتعلیمیة في 

  ٠٫٤٠  ٢  المجتمع

تعكس الوثیقة رؤیة   ٠٫٨١  ٤  تعكس رؤیة النظام التعلیمي
النظام التعلیمي 

  ٠٫٦١  ٣  توجھ لتحقیق رسالة النظام التعلیمي  ورسالتھ

  ٠٫٢٠  ١  ترتبط بواقع المجتمع

ترتبط الوثیقة بواقع   ٠٫٤٠  ٢  تلبي طموحات المجتمع
  المجتمع وطموحاتھ

  ٠  ٠  تحقق التوازن بین واقع المجتمع وطموحاتھ

تراعي 
وثیقة 
المنھج 

بخصائص 
  المجتمع

  ٥٫٥١  ٢٧  المجموع

  ١٫٢٢  ٦  تتسق مع طبیعة المتعلم

  ١٫٤٢  ٧  تراعي أن یتمحور المنھج حول المتعلم

  ٠٫٢٠  ١  ترسخ قیم العمل لدى المتعلم

تراعي الوثیقة 
صائص المتعلمین خ

في الصف الثاني 
والثالث من مرحلة 

  ٠٫٦١  ٣  تؤثر في أسالیب التعلیم والتعلم  التعلیم األساسي

  ٣٣٫٤٦  ١٦٤  تھتم بالذكاءات المتعددة للمتعلمین
تھتم الوثیقة بنظریة 
الذكاءات المتعددة 
للمتعلمین ومبدأ 
  ٥٫٩١  ٢٩  تؤكد على مراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمین  الفروق الفردیة

تؤكد الوثیقة على   ١٫٤٢  ٧  تؤكد على المبادئ التي یقوم علیھا التعلم
  ١٫٢٢ ٦  ترتبط بنظریات التعلمنظریات تعلم المتعلمین

تؤكد وثیقة 
المنھج 
على 

خصائص 
  المتعلمین

  ٤٥٫٥١  ٢٢٣  موعالمج

تھتم وثیقة   ١٫٦٣  ٨  تراعي طبیعة المواد الدراسیة
  المنھج
بطبیعة 

تتسق الوثیقة مع 
طبیعة المعرفة المقدمة 

من خالل المواد 
  ٢٫٢٤  ١١  تؤكد على المفاھیم األساسیة للمواد الدراسیة  الدراسیة
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النسبة   التكرارات  المؤشرات  العالمات المرجعیة  المعیار
  %المئویة 

تراعي الوثیقة   ٢٫٨٥  ١٤  اعي التتابع الرأسي للمادة العلمیةتر
االرتباط الرأسي 

  ٠٫٨١  ٤  تراعي التكامل األفقي مع جوانب المعرفة األخرى  واألفقي للمادة العلمیة

تراعي الوثیقة وحدة   ٠٫٦١  ٣  تراعي وحدة المواد الدراسیة
المواد الدراسیة 

  ٠٫٤٠  ٢  تراعي التكامل بین المواد الدراسیة  وتكاملھا

  المعرفة

  ٨٫٥٧  ٤٢  المجموع

  ٢٫٢٤  ١١  تساعد في صیاغة األھداف

تحدد الوثیقة أھداف   ٦٫١٢  ٣٠  تركز على ضرورة التنویع في األھداف
  المنھج

  ٤٫٤٨  ٢٢  تحدد أھداف المنھج بصراحة ووضوح

تحدد الوثیقة محتوى   ٠٫٢٠  ١  توجھ اختیار المحتوى
  ٠٫٦١  ٣  توجھ تنظیم المحتوى  المنھج

تقدم الوثیقة توجھات   ٦٫١٢  ٣٠  تساعد على اختیار طرق التعلیم والتعلم
  ٤٫٨٩  ٢٤  تقدم توجیھات لتنفیذ طرق التدریس المختلفة  لتنفیذ طرق التدریس

تقدم الوثیقة توجھات   ٥٫١٠  ٢٥  تساعد على اختیار أسالیب التقویم
  ٥٫١٠  ٢٥  )الحقیقي (تعزز توظیف التقویم األصیل  لتنفیذ التقویم األصیل

  ٤٫٨٩  ٢٤  تشتمل الوثیقة على جمیع عناصر المنھج
تؤكد الوثیقة ترابط 

یتفاعل كل عنصر من عناصر المنھج مع اآلخر ویؤثر   عناصر المنھج
  ٠٫٦١  ٣  فیھ

دور وثیقة 
  المنھج

في تحدید 
عناصر 
المنھج 
  وترابطھا

  ٤٠٫٤٠  ١٩٨  المجموع

  ١٠٠  ٤٩٠  المجموع الكلي

 في وثیقة منھج العلوم یتضح أن ھناك تضمین للقوى المؤثرة في المنھج) ٤(من جدول 
للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن وبنسب متفاوتة، حیث جاء 

، وبمستوى متوسط، یلیھ معیار طبیعة %)٤٠٫٤٠(معیار عناصر المنھج في المرتبة األولى بنسبة 
، ثم معیار %)٥٫٥١(، ثم معیار خصائص المجتمع بنسبة %)٨٫٥٧(المعرفة بنسبة بلغت 

، وبمستویات تضمین ضعیفة؛ حیث تم تضمین جمیع %)١٫٢٢(خصائص المتعلمین بنسبة 
لم یتم ) تحقق التوازن بین واقع المجتمع وطموحاتھ(مؤشرات المعاییر األربعة ماعدا مؤشر 

وجاء مستوى . تضمینھ وھو مؤشر یندرج تحت معیار تراعي وثیقة المنھج خصائص المجتمع
 تراعي وثیقة المنھج خصائص المتعلمین ومعیار دور وثیقة المنھج في تحدید تضمین معیار

على التوالي، ویمكن %) ٤٠٫٤٠(و%) ٤٥٫٥١(عناصر المنھج وترابطھا متوسط بنسب بلغت 
تفسیر ذلك بأن وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني والثالث األساسي قد انبثقت من اإلطار العام لمناھج 

یة الیمن والذي ورد فیھ أن الفلسفة التربویة في مناھج العلوم بجمھوریة الیمن التعلیم في جمھور
األسس العقدیة والتعبدیة، واألسس الوطنیة، واألسس السیاسیة، : ترتكز على عددا من األسس ھي

واألسس االجتماعیة والبیئیة، واألسس التربویة، واألسس العلمیة والتقنیة، واألسس القومیة 
  ).٢٠١٣وزارة التربیة والتعلیم، (واإلنسانیة واإلسالمیة 
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 كما جاءا معیار تھتم وثیقة المنھج بطبیعة المعرفة، ومعیار تراعي وثیقة المنھج خصائص 
. على التوالي%) ٥٫٥١(و%) ٨٫٥٧(المجتمع بمستویات تضمین ضعیفة جدًا حیث بلغت النسبة 

الثالث من مرحلة التعلیم األساسي حیث أن وقد یرجع ذلك إلى طبیعة المتعلمین في الصفین الثاني و
خصائص المتعلمین في ھذه المرحلة وقدراتھم العقلیة والنفسیة ال تمكنھم من إدراك رؤیة المجتمع 
وطموحاتھ وأھدافھ واھتماماتھ بالتالي لم تشر الوثیقة إلى ذلك بشكل صریح فجاء ھذا المعیار أقل 

 .تكرارًا وبنسبة ضعیفة جدًا
ة عن    ة  لإلجاب ث للدراس سؤال الثال نھج         :ال ة م ي وثیق نھج ف داف الم اییر أھ ق مع ا مستوى تحق م

یمن؟           ة ال ي جمھوری ي ف یم األساس ة التعل ن مرحل ث م اني والثال صفین الث وم لل ساب  العل م ح ت
ن      التكرارات والنسب المئویة لمعاییر أھداف المنھج   ث م اني والثال صفین الث في وثیقة منھج العلوم لل

 : األساسي في جمھوریة الیمن، حیث كانت النتیجة كما في الجدول التاليمرحلة التعلیم
مستوى تحقق معاییر أھداف المنھج في وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني والثالث من : ٥جدول 

  مرحلة التعلیم األساسي

النسبة   التكرارات  المؤشرات  العالمات المرجعیة  المعیار
  %المئویة 

  ٠  ٠  تراعي خصوصیة المجتمع وتطلعاتھ
  ٢٫٤٢  ٩  تدعم البعد األخالقي والنسق القیمي للمجتمع

تتسق أھداف المنھج 
مع طبیعة المجتمع 

  ٤٫٠٤  ١٥  تؤكد الھویة الوطنیة والعربیة واإلسالمیة  وتطلعاتھ
  ٠٫٢٦  ١  تواكب االتجاھات العالمیة لمجتمع المعرفة

  ٧٫٥٤  ٢٨  تؤكد على استمراریة التعلم
  ٠  ٠  تكفل حق الجمیع في التعلم

تشجع على استخدام مصادر المعرفة والتكنولوجیا 
  ٢٫٦٩  ١٠  المتقدمة

اتساق أھداف 
ع المنھج م

طبیعة المجتمع 
وطبیعة العصر 

ومجتمع 
  المعرفة

تتسق أھداف المنھج 
عصر مع طبیعة ال

  ومجتمع المعرفة
ترسخ التعاون والتسامح واحترام الرأي والرأي 

  ٢٫٤٢  ٩  اآلخر

  ١٩٫٤٠ ٧٢  المجموع
  ٧٫٢٧  ٢٧  تحقق االحتیاجات واالھتمامات الفعلیة للمتعلمین

  ٠٫٥٣  ٢  تراعي مستویات المتعلم النمائیة
  ٠٫٢٦  ١  تؤكد على اإلعداد المستقبلي للمتعلمین

تناسب أھداف 
  المنھج

  المتعلمین
  ٠  ٠  الفردیة بین المتعلمینتراعي الفروق 

تراعي التوازن بین الجوانب المعرفیة والمھاریة 
  ٥٫٩٢  ٢٢  والوجدانیة

  ٠  ٠  تحقق التوازن بین احتیاجات الفرد والمجتمع
تراعي التوازن بین الجوانب النظریة والتطبیقیة 

  ٥٫٣٩  ٢٠  والعملیة

  ٠  ٠   المواد الدراسیة المختلفةتحقق التكامل بین

  تتوازن أھداف
  وتتكامل فیما بینھا

  ٠  ٠  تؤكد على إعداد المتعلم للحاضر والمستقبل
  ٠٫٢٦  ١  تشمل جوانب نمو المتعلم المختلفة

  ١٫٦١  ٦  تراعي المفاھیم األساسیة للمادة الدراسیة
تتصف أھداف 

المنھج بالشمول 
  ٧٫٥٤  ٢٨  للمتعلم) الحقیقي(تركز على األداء األصیل   واالتساع

  ١٫٣٤  ٥  تنوع ما بین أھداف عامة وخاصة

مالءمة أھداف 
المنھج 

للمتعلمین 
وتوازنھا 
  وتكاملھا

تتصف أھداف 
  ٠  ٠  تحقق التنوع بین المناھج البینیة والمتكاملة  المنھج بالتنوع
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النسبة   التكرارات  المؤشرات  العالمات المرجعیة  المعیار
  %المئویة 

  ٠  ٠  تحقق التنوع في محتوى المواد الدراسیة
  ٣٠٫١٨ ١١٢  المجموع

تتصف أھداف   ٧٫٢٧  ٢٧  تعلم الالزمة لتحقیقھاتراعي بیئة ال
تتناسب مع اإلمكانیات المادیة والبشریة الالزمة   المنھج بالواقعیة

  ٠٫٨٠  ٣  لتحقیقھا

  ٣٠٫٩٩  ١١٥  تتصف أھداف المنھج بقابلیتھا للقیاس والتحقق
تتصف بالمرونة في إمكانیة تحقیقھا في مواقف 

  ٥٫٦٦  ٢١  مختلفة

واقعیة أھداف 
المنھج 

وقابلیتھا 
  للتحقق

تتصف أھداف 
  المنھج

  بقابلیتھا للتنفیذ
  ٥٫٦٦ ٢١  مع الوقت المخصص للتدریستتالءم 

  ٥٠٫٤٠ ١٨٧  المجموع
  ١٠٠ ٣٧١  المجموع الكلي

یتضح أن معاییر أھداف المنھج في وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني والثالث ) ٥(     من جدول 
لمرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن تحققت بمستویات متفاوتة، حیث كان معیار واقعیة 

، فكان %)٥٠٫٤٠(لمنھج وقابلیتھا للتحقق األكثر تكرار وقد تحقق بنسبة متوسطة بلغت أھداف ا
، بینما %)٣٠٫٩٩(األعلى تكرارا بنسبة ) تتصف أھداف المنھج بقابلیتھا للقیاس والتحقق(المؤشر 

األقل تكرارا بنسبة ) تتناسب مع الموارد المادیة والبشریة الالزمة لتحقیقھا(تحقق المؤشر 
ویمكن تفسیر تحقق معیار واقعیة أھداف المنھج وقابلیتھا للتحقق بنسبة متوسطة نتیجة %). ٠٫٨٠(

اعتماد إجراءات وخطوات منھجیة في صیاغة معاییر مخرجات التعلم واشتقاق األھداف منھا، 
مجال علوم : حیث تم اعتماد ثالثة مجاالت علمیة رئیسة لكل حلقة من حلقات التعلیم األساسي ھي

ة والبیئة ومجال العلوم الطبیعیة ومجال علوم األرض والفضاء، كما حددت الوثیقة خمسة الحیا
مجال المعرفة العلمیة والفھم، مجال مھارات التفكیر والبحث، : مجاالت للمعاییر والمخرجات وھي

 معیار أما. مجال العلم والتقانة والمجتمع، مجال المھارات الحیاتیة، مجال القیم واالتجاھات العلمیة
مالءمة أھداف المنھج للمتعلمین وتوازنھا وتكاملھا جاء في المرتبة الثانیة لكن بنسبة مستوى 

) للمتعلم) الحقیقي(تركز على األداء األصیل (، وكان  مؤشر %)٣٠٫١٨(ضعیفة حیث بلغت 
تراعي الفروق (، بینما لم یتحقق عددا من المؤشرات مثل مؤشر %)٧٫٥٤األكثر تكرارا بنسبة 
تحقق التكامل بین المواد (و) تحقق التوازن بین احتیاجات الفرد والمجتمع(و) الفردیة بین المتعلمین

تحقق التنوع بین (و) تؤكد على إعداد المتعلم للحاضر والمستقبل(والمؤشر ) الدراسیة المختلفة
 الدراسیة تحقق التنوع في محتوى المواد(باإلضافة إلى المؤشر ) المناھج البینیة والمتكاملة

أما معیار اتساق أھداف المنھج مع طبیعة المجتمع ). األساسیة واإلضافیة واألنشطة الالصفیة
وطبیعة العصر ومجتمع المعرفة فكان األقل تحققا من معاییر أھداف المنھج فجاء بنسبة 

األعلى ) تؤكد على استمراریة التعلم(ومستوى تحقق ضعیف جداً؛ حیث كان مؤشره %) ١٩٫٤٠(
تكفل حق (و) تراعي خصوصیة المجتمع وتطلعاتھ(، بینما المؤشران %)٧٫٥٤(كرارا بنسبة ت

  . لم یتحققا) الجمیع في التعلم
وبصفة عامة فإن مستوى تحقق معاییر أھداف المنھج في وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني 

، وھذا یعني %)٣٣٫٣٣(والثالث من مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن بلغت نسبتھ 
في أن درجة توفر معاییر ) ٢٠٠٩(وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة طالب . مستوى تحقق ضعیف

األھداف كان ضعیفًا في مناھج العلوم في مرحلة التعلیم األساسي في الیمن، كما تتفق مع دراسة 
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المھاریة والتي نتج عنھا عدم وجود توازن بین األھداف المعرفیة والوجدانیة و) ٢٠٠٦(ھزاع 
  .واحتالل األھداف المعرفیة مركز الصدارة في مناھج العلوم في جمھوریة الیمن

وم           : لإلجابة عن السؤال الرابع للدراسة      نھج العل ة م ي وثیق وى ف اییر المحت ق مع ا مستوى تحق م
یمن؟          ة ال یم األساسي في جمھوری ة التعل ث من مرحل اني والثال صفین الث رارات   لل م حساب التك ت

یم            والنسب ا  ة التعل ن مرحل ث م اني والثال صفین الث وم لل نھج العل ة م لمئویة لمعاییر المحتوى في وثیق
  :األساسي في جمھوریة الیمن، حیث كانت النتیجة كما في الجدول التالي

مستوى تحقق معاییر محتوى المنھج في وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني والثالث من : ٦جدول 
  مرحلة التعلیم األساسي

النسبة   التكرارات  المؤشرات  العالمات المرجعیة  لمعیارا
  %المئویة 

  یترجم المحتوى األھداف  ٢٤٫٧٢  ٦٧  یحقق األھداف المعرفیة للمنھج
  ٠  ٠  ینمي مھارات التفكیر  المعرفیة للمنھج

  ٤٫٠٥  ١١  ینمي المھارات الحس حركیة
یترجم المحتوى األھداف   ٠ ٠  ینمي مھارات التواصل بین المتعلمین

ینمي مھارات عملیات العلم والمھارات   المھاریة
  ٠ ٠  العقلیة

  ٤٫٧٩  ١٣  ینمي قیم المجتمع وتطلعاتھ
  ١٫١٠ ٣  یراعي میول المتعلمین

ترجمة 
المحتوى 

ألھداف المنھج

یترجم المحتوى األھداف 
  ٤٫٧٩  ١٣  یلبي اھتمامات وحاجات المتعلمین  الوجدانیة

  ٣٩٫٤٨ ١٠٧  المجموع
یتصف بالحداثة ومواكبة المعطیات 

یتسق المحتوى مع   ٠  ٠  المعاصرة
  االتجاھات

  ٢٣٫٩٨  ٦٥  یركز على المفاھیم األساسیة والكبرى  الحدیثة في مجال الدراسة
  ٠  ٠  یوازن بین الجوانب النظریة والعملیة

اتساق 
  المحتوى مع
االتجاھات 
الحدیثة في 

مجال الدراسة 
والتوازن بین 

جوانبھ 
  المختلفة

یحقق التوازن بین الجوانب 
والتطبیقیة والعملیة النظریة 

  ٠  ٠یوازن بین الجوانب التطبیقیة والتكنولوجیة  والتكنولوجیة

  ٢٣٫٩٨ ٦٥  المجموع
یراعي المحتوى وحدة   ٧٫٧٤ ٢١  یراعي وحدة المعرفة بكل صف دراسي

ع موضوعات المنھج خالل یراعي تتاب  المعرفة
  ٢٫٩٥  ٨  الصفوف الدراسیة المختلفة

یراعي المحتوى التكامل بین المواد 
  ٠  ٠  الدراسیة المختلفة

تحقیق 
المحتوى 

  لوحدة
المعرفة 
  وتكاملھا

یحقق المحتوى تكامل 
یتكامل البعدان المعرفي واالستقصائي في   المعرفة

  ٠ ٠  المحتوى

  ١٠٫٧٠ ٢٩  المجموع
  ٧٫٧٤  ٢١  یراعي المحتوى خصائص المتعلمین

  ٣٫٦٩  ١٠  یرتبط بالمھارات الحیاتیة
  ٥٫٥٣  ١٥  ینمي الحس الجمالي لدى المتعلم

  ٠  ٠  یراعي الفروق الفردیة بین المتعلمین

ارتباط 
المحتوى 
بالجانبین 
الشخصي 

والمجتمعي 

  یرتبط المحتوى بالجانب
  الشخصي للمتعلم

  ٤٫٠٥  ١١  یساعد المتعلم على حل مشكالت واقعیة
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یرسخ العادات والتقالید والقیم اإلیجابیة 
  ٤٫٧٩  ١٣  للمجتمع

  ٠  ٠  یعزز ھویة المتعلم الوطنیة

  علمللمت
  توى بالجانبیرتبط المح

  المجتمعي للمتعلم
  ٠  ٠  یراعي المتغیرات اإلقلیمیة والعالمیة

  ٢٥٫٢٧  ٧٠  المجموع
  ١٠٠  ٢٧١  المجموع الكلي

في وثیقة منھج العلوم یتضح أن معاییر بناء وصیاغة محتوى المنھج ) ٦(من جدول 
للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم األساسي تحققت بمستویات متفاوتة، فجاء في المرتبة 

، %)٣٩٫٤٨(األولى معیار ترجمة المحتوى ألھداف المنھج بمستوى تحقق متوسط بنسبة بلغت 
، بینما %)٢٤٫٧٢(األكثر تكرارا بنسبة ) یحقق األھداف المعرفیة للمنھج(حیث كان المؤشر 

ینمي مھارات عملیات العلم والمھارات (و) ینمي مھارات التواصل بین المتعلمین(المؤشران 
معیار ارتباط المحتوى بالجانبین الشخصي : وفي المرتبة الثانیة جاءا المعیاران. لم یتحققا) العقلیة

ء ضعیفا، فكان وھذا یعني أن مستوى التحقق جا%) ٢٥٫٢٧(والمجتمعي للمتعلم تحقق بنسبة 
یراعي (، أما المؤشرات %)٦٫٢٧(األكثر تكرارا بنسبة ) ینمي الحس الجمالي لدى المتعلم(المؤشر 

یراعي المتغیرات اإلقلیمیة (و) یعزز ھویة المتعلم الوطنیة(و) الفروق الفردیة بین المتعلمین
مجال الدراسة والتوازن ومعیار اتساق المحتوى مع االتجاھات الحدیثة في . فلم تتحقق) والعالمیة

؛ حیث لم یتحقق من مؤشراتھ إال %)٢٣٫٩٨(بین جوانبھ المختلفة بمستوى تحقق ضعیف ونسبة 
یتصف بالحداثة ومواكبة (بینما المؤشرات ) یركز على المفاھیم األساسیة والكبرى(مؤشر 

انب التطبیقیة یوازن بین الجو(و) یوازن بین الجوانب النظریة والعملیة(و) المعطیات المعاصرة
  .لم تتحقق) والتكنولوجیة

أما المعیار تحقیق المحتوى لوحدة المعرفة وتكاملھا فجاء في المرتبة الثالثة بنسبة ضعیفة 
یراعي وحدة المعرفة (، حیث كان المؤشر األعلى تكرارا %)١٠٫٠٧(جدًا لمستوى التحقق بلغت 

لمحتوى التكامل بین المواد الدراسیة یراعي ا(، أما المؤشران %)٧٫٧٤(بنسبة ) بكل صف دراسي
  .لم یتحققا) یتكامل البعدان المعرفي واالستقصائي في المحتوى(و) المختلفة

وبصفة عامة فإن مستوى تحقق معاییر محتوى المنھج في وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني 
ذا یعني مستوى ، وھ%)٢٥(والثالث من مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن بلغت نسبتھ 

في توفر معاییر ) ٢٠٠٩(وتتفق ھذه النتیجة مع ما توصلت إلیھ دراسة طالب . تحقق ضعیف
ویمكن تفسیر السبب في . مكونات مناھج العلوم في مرحلة التعلیم األساسي ومنھا المحتوى ضعیفة

دى والتتابع تحقق معاییر المحتوى في الوثیقة بنسبة متوسطة إلى ضعیفة جدًا إلى أن مصفوفة الم
في الوثیقة جاءت معرفیة بالدرجة األولى مما كان لھ أبرز األثر في غیاب عدد من المؤشرات 
كتنمیة مھارات التواصل بین المتعلمین ومھارات عملیات العلم والمھارات العقلیة ومھارات التفكیر 

  .وغیرھا
اییر استرات    : لإلجابة عن السؤال الخامس للدراسة     ق مع ي    ما مستوى تحق تعلم ف یم وال یجیات التعل

یمن؟                ة ال یم األساسي في جمھوری ة التعل ث من مرحل م  وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني والثال ت
وم          نھج العل ة م ي وثیق تعلم ف یم وال تراتیجیات التعل اییر اس ة لمع سب المئوی رارات والن ساب التك ح

ي      للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة      ا ف ت النتیجة كم ث كان الیمن، حی
  :الجدول التالي
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مستوى تحقق معاییر استراتیجیات التعلیم والتعلم في وثیقة منھج العلوم للصفین : ٧جدول 
  الثاني والثالث من مرحلة التعلیم األساسي

النسبة   التكرارات  المؤشرات  العالمات المرجعیة  المعیار
  %المئویة 

تسھم في اكتساب المتعلم المفاھیم األساسیة لمحتوى 
  ١٫٥٩  ٢٤  المنھج

  ٠٫٧٩  ١٢  تحقق التنمیة الشاملة لشخصیة المتعلم

دور استراتیجیات 
التعلیم والتعلم في 
تحقیق األھداف 
  ٥٫٠٣  ٧٦  تساعد على اكتساب المتعلم الخبرات التربویة  المعرفیة للمنھج

تعمل على تنمیة مھارات المتعلم للتعامل مع البیئة 
  ١٫١٢  ١٧  وحل مشكالتھا

تسھم استراتیجیات 
التعلیم والتعلم في 
تحقیق األھداف 

  ٢٫٨٤  ٤٣  تساعد في استمراریة التعلم طوال الحیاة  المھاریة

  ٢٫٩٨  ٤٥  ب القیمتساھم في اكتسا
دور استراتیجیات 
التعلیم والتعلم في 
تحقیق األھداف 

  ٢٫٩١  ٤٤  تساھم في تنمیة االتجاھات اإلیجابیة  الوجدانیة

دور 
  استراتیجیات

التعلیم 
التعلم في و

تحقیق 
أھداف 
  المنھج

  

  ١٧٫٢٩  ٢٦١  المجموع
  ٠٫٧  ١١  توفر احتراما للمتعلم وحقوقھ

 توظیف الوقت المتاح للقیام باألنشطة تساعد على
  ١٫٣٢  ٢٠  العملیة والتطبیقیة

  ١٫٥٩  ٢٤  تنظم سلوك المتعلمین داخل الصف الدراسي

تتیح استراتیجیات 
التعلیم والتعلم إدارة 
صفیة تحقق تعلما 

  ٢٫٠٥  ٣١  تعزز العالقات االجتماعیة  فعاال
  ٣٫١٨  ٤٨  تساھم في تنمیة مھارات التعلم الذاتي

  ٣٫٩٠  ٥٩  د أھداف التعلمتساعد في تحدی
  ٠  ٠  تشجع المتعلم على التقویم الذاتي

  ٤٫٥٠  ٦٨  تشجع المتعلم على تحمل المسؤولیة

تتركز استراتیجیات 
التعلیم والتعلم على 

  المتعلم
  ٦٫٢٩  ٩٥  تحفز المتعلم على االندماج في عملیة التعلیم والتعلم

لفة للمعرفة من تحقق التكامل بین المجاالت المخت
تحقق استراتیجیات   ١٫٥٩  ٢٤  خالل مواقف متعددة

التعلیم والتعلم على 
  ١٫١٢  ١٧  تسھم في تنمیة خبرات المتعلمین وقدراتھم  تحقیق وحدة المعرفة

دور 
  استراتیجیات

التعلیم 
والتعلم بیئة 

مواتیة 
لتحقیق التعلم 

  الفعال

  ٢٦٫٣٠  ٣٩٧  المجموع
  ١٫٥٩  ٢٤   التعلیم والتعلمتتنوع استراتیجیات

  ١٫٥٩  ٢٤  تراعي الفروق الفردیة
تحقق استراتیجیات 

التعلیم والتعلم أھداف 
المنھج باختالف 

  ١٫٥٩  ٢٤  توازن بین الخبرات المباشرة وغیر المباشرة  مجاالتھا
  ١٫٥٩  ٢٤  توفر بیئة تعلم مناسبة لتحقیق أھداف المنھج

  ١٫٥٩  ٢٤  تتناسب مع أھداف الموقف التعلیمي
تتالءم استراتیجیات 
التعلیم والتعلم مع 

  ١٫٥٩  ٢٤  تتالءم مع خصائص فئات ذوي االحتیاجات الخاصة  أھداف المنھج

تتنوع 
استراتیجیات 

التعلیم 
والتعلم 

ومناسبتھا 
لتحقیق 
أھداف 
  ٩٫٥٤  ١٤٤  المجموع  المنھج

تسھم في استخدام مصادر متعددة للمعرفة 
  ٥٫١٦  ٧٨  والتكنولوجیا المتقدمة

توظیف 
استراتیجیات 

التعلیم 
والتعلم 

تساعد استراتیجیات 
التعلیم والتعلم على 
استخدام التكنولوجیا 

تساعد في تنمیة مھارات التعلم المستقل من خالل   المتقدمة
  ٣٫١٨  ٤٨  توظیف التكنولوجیا المتقدمة
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النسبة   التكرارات  المؤشرات  العالمات المرجعیة  المعیار
  %المئویة 

  ٤٫١٧  ٦٣  توظف التكنولوجیا المتقدمة في العملیة التعلیمیة
یتحقق الدمج بین 

استراتیجیات التعلیم 
والتعلم والتكنولوجیا 

  ١٫٠٦  ١٦  توظیفھاتتیح مواكبة التطور المتسارع في المعرفة و  المتقدمة

للتكنولوجیا 
  المتقدمة

  ١٣٫٥٨  ٢٠٥  المجموع
تستخدم أسالیب ومصادر متنوعة لتقویم أداء 

توفر استراتیجیات   ٠  ٠  المتعلمین
  التعلیم والتعلم

أسالیب التقویم 
  المتنوعة

ل تھتم بتقییم عملیة التعلیم والتعلم وتطورھا من خال
  ٠  ٠  جمع األدلة حول المتعلمین وتحلیل البیانات

  ٠  ٠  تسھم في تحقیق التقویم الشامل ألداء المتعلمین
تكسب المتعلمین مھارات إعداد واستخدام ملف 

  ١٫٠٦  ١٦  اإلنجاز
تدعم استراتیجیات 

التعلیم والتعلم التقویم 
  ٠٫٧٩  ١٢  تعلمینتتیح إعداد تقاریر متنوعة عن أداء الم  )الحقیقي(األصیل 

مناسبة 
استراتیجیات 

التعلیم 
والتعلم 
للتقویم 
الشامل 
  للمتعلم

  ١٫٨٥  ٢٨  المجموع
تساھم في تنمیة مھارات البحث واالستقصاء لدى 

تسھم استراتیجیات   ٣٫٠٤  ٤٦  المتعلم
التعلیم والتعلم في 
اكتساب مھارات 
  التفكیر األساسیة

: تسھم في تنمیة المھارات األساسیة للتفكیر مثل
المالحظة والتصنیف واالتصال والتنبؤ واالستدالل 

  واستخدام األعداد
٣٫١٨  ٤٨  

تسھم استراتیجیات التعلیم والتعلم في تنمیة مھارات 
  ٢٫٣١  ٣٥  التفكیر الناقد لدى المتعلم

علم في تنمیة مھارات تسھم استراتیجیات التعلیم والت
  %٦٫٧٥  ١٠٢  أسلوب حل المشكالت لدى المتعلم

  ٢٫٧٨  ٤٢  تشجع على تنمیة مھارات اتخاذ القرار لدى المتعلم

تسھم استراتیجیات 
التعلیم والتعلم في 
اكتساب مھارات 

  التفكیر العلیا
  ٢٫٥١  ٣٨  تشجع على تنمیة التفكیر اإلبداعي لدى المتعلم

  ١٫٧٨  ٢٧  اللغوي لدى المتعلمتسھم في تنمیة الذكاء 
  ٠٫٥٣  ٨  تسھم في تنمیة الذكاء المنطقي لدى المتعلم
  ٠٫٥٣  ٨  تسھم في تنمیة الذكاء الفني لدى المتعلم

  ٠٫٣٩  ٦  تسھم في تنمیة الذكاء السمعي لدى المتعلم
  ١٫٧٨  ٢٧  تسھم في تنمیة الذكاء الحركي لدى المتعلم

  ٣٫١١  ٤٧  صي لدى المتعلمتسھم في تنمیة الذكاء الشخ
  ٢٫٠٥  ٣١  تسھم في تنمیة الذكاء االجتماعي لدى المتعلم

تسھم استراتیجیات 
التعلیم والتعلم في 
تنمیة الذكاءات 

  المتعددة

  ٠٫٥  ٩  تسھم في تنمیة الذكاء الوجداني لدى المتعلم

تنمیة 
استراتیجیات 

التعلیم 
والتعلم 
لمھارات 

  التفكیر

  ٣١٫٤١  ٤٧٤  المجموع
  ١٠٠  ١٥٠٩  المجموع الكلي

یتضح أن معاییر االستراتیجیات التعلیمیة التعلمیة في وثیقة منھج العلوم ) ٧(من جدول 
لصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن تحققت بمستویات متفاوتة، ل

معیار تنمیة استراتیجیات التعلیم والتعلم لمھارات التفكیر األكثر : فجاء في المرتبة األولى المعیاران
 التعلیم تسھم استراتیجیات(، فكان مؤشر %)٣١٫٤١(تكرارا بنسبة مستوى تحقق ضعیفة بلغت 

، بینما %)٦٫٧٥(أكثر تكرارا بنسبة ) والتعلم في تنمیة مھارات أسلوب حل المشكالت لدى المتعلم
ومعیار دور %). ٠٫٣٩(األقل تكرارا بنسبة ) تسھم في تنمیة الذكاء السمعي لدى المتعلم(مؤشر 

تحقق ضعیفة بلغت استراتیجیات التعلیم والتعلم بیئة مواتیة لتحقیق التعلم الفعال بنسبة مستوى 
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تحفز المتعلم على االندماج في عملیة (، حیث المؤشر األكثر تكرارا في ھذا المعیار %)٢٦٫٣٠(
وفي ). تشجع المتعلم على التقویم الذاتي(، بینما لم یتحقق مؤشر %)٦٫٢٩(بنسبة ) التعلم والتعلیم

 استراتیجیات التعلیم والتعلم معیار دور: المرتبة الثانیة وبمستوى تحقق ضعیف جدًا جاءت المعاییر
تساعد على (، حیث كان المؤشر األعلى تكرارا %)١٧٫٢٩(في تحقیق أھداف المنھج بنسبة بلغت 

تحقق التنمیة الشاملة لشخصیة (، أما مؤشر %)٥٫٠٣(بنسبة ) اكتساب المتعلم الخبرات التربویة
یات التعلیم والتعلم للتكنولوجیا ومعیار توظیف استراتیج%). ٠٫٧٩(األقل تكرارا بنسبة ) المتعلم

تسھم في استخدام مصادر متعددة للمعرفة والتكنولوجیا (، فكان المؤشر %)١٣٫٥٨(المتقدمة بنسبة 
تتیح مواكبة التطور (، بینما المؤشر األقل تكرارا %)٥٫١٦(ھو األكثر تكرارا بنسبة ) المتقدمة

یار تتنوع استراتیجیات التعلیم والتعلم ومع%). ١٫٠٦(بنسبة ) المتسارع في المعرفة وتوظیفھا
، وجاءت جمیع مؤشرات ھذا المعیار بنسبة %٩٫٥٤ومناسبتھا لتحقیق أھداف المنھج بنسبة 

توازن بین (و) تراعي الفروق الفردیة(و) تتنوع استراتیجیات التعلم والتعلیم(وھي %) ١٫٥٩(
تتناسب مع (و)  لتحقیق أھداف المنھجتوفر بیئة تعلم مناسبة(و) الخبرات المباشرة وغیر المباشرة

ومعیار مناسبة ). تتالءم مع خصائص ذوي االحتیاجات الخاصة(و) أھداف الموقف التعلیمي
، حیث كان %)١٫٨٥(استراتیجیات التعلیم والتعلم للتقویم الشامل للمتعلم األقل تحقق بنسبة بلغت 

ألكثر تكرارا في ھذا المعیار بنسبة ا) تتیح إعداد تقاریر متنوعة عن أداء المتعلمین(المؤشر 
تھتم (و) تستخدم أسالیب ومصادر متنوعة لتقویم أداء المتعلمین(، ولم تتحقق المؤشرات %)٠٫٧٩(

تسھم (و) بتقییم عملیة التعلیم والتعلم وتطورھا من خالل جمع األدلة حول المتعلمین وتحلیل البیانات
  ).في تحقیق التقویم الشامل ألداء المتعلمین

وبصفة عامة فإن مستوى تحقق معاییر استراتیجیات التعلیم والتعلم في وثیقة منھج العلوم 
مما %) ١٦٫٦٦(للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن بلغت نسبتھ 

). ٢٠٠٩(یعني مستوى تحقق ضعیف جدا، وتختلف ھذه النتیجة مع ما توصلت إلیھ دراسة طالب 
ن تفسیر ذلك بأن الوثیقة قد أشارت إلى استراتیجیات التعلیم والتعلم المقترحة في تخطیط ویمك

محتوى منھج العلوم للصفین الثاني والثالث األساسي دون تفصیل لدور كل من المعلم والمتعلم فیھا 
 فیھا إضافة إلى تكرار االستراتیجیات المستخدمة في كل وحدة من وحدات المنھج ومحدودیة التنویع

  .وھذا انعكس بدوره على تحقق المعاییر بنسبة ضعیفة إلى ضعیفة جدًا
ما مستوى تحقق معاییر األنشطة التعلیمیة التعلمیة في  :ولإلجابة عن السؤال السادس للدراسة

تم وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن؟ 
والنسب المئویة لمعاییر األنشطة التعلیمیة التعلمیة في وثیقة منھج العلوم للصفین حساب التكرارات 

الثاني والثالث من مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن، حیث كانت النتیجة كما في الجدول 
  :التالي

الثاني مستوى تحقق معاییر األنشطة التعلیمیة التعلمیة في وثیقة منھج العلوم للصفین : ٨جدول 
  والثالث من مرحلة التعلیم األساسي

 النسبة المئویة التكرارات  المؤشرات  العالمات المرجعیة  المعیار
% 

تتسق األنشطة مع   ٢٫٥٦  ٢١  ترتبط بأھداف المنھج
  ١٩٫٩٢  ١٦٣  تحقق خبرات المنھج  أھداف المنھج

  ١٩٫٩٢  ١٦٣  ترتبط بمحتوى المنھج
  ٨٫٣١  ٦٨  تسھم في تعزیز القیم

 األنشطة مع تتسق
  محتوى
  ٠٫٧٣  ٦  تساعد على اكتساب المفاھیم األساسیة للمنھج  المنھج

اتساق 
  األنشطة

التعلیمیة 
التعلمیة مع 

أھداف المنھج 
  ٥١٫٤٦  ٤٢١  المجموع  ومحتواه
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 النسبة المئویة التكرارات  المؤشرات  العالمات المرجعیة  المعیار
% 

  ٢٫٩٣  ٢٤  تلبي اھتمامات المتعلم وقدراتھ وحاجاتھ
تتنوع بما یناسب اإلمكانات المتاحة بالمدرسة 

  ٠  ٠  والبیئة

  ٢٫٤٤  ٢٠  تالئم المرحلة العمریة والموقف التعلیمي
تتنوع األنشطة 
  لتناسب المتعلم

تتنوع ما بین الصفیة والالصفیة والجماعیة 
  ٢٫٥٦  ٢١  والفردیة

تتكامل األنشطة فیما   ٠  ٠  تتكامل على مستوى المادة الدراسیة
الدراسیة والصفوف الدراسیة تتكامل بین المواد   بینھا

  ٠٫١٢  ١  المختلفة

تنوع األنشطة 
  وتكاملھا

  ٨٫٠٦  ٦٦  المجموع
الذاتي (تھتم باستخدام استراتیجیات التعلم النشط 

واألقران والتعاوني وتمثیل األدوار واأللعاب 
 )تعلیمیةال

٢٫٥٦  ٢١  

تتیح للمتعلم ممارسة اإلدارة الذاتیة في الموقف 
  ٨٫٣١  ٦٨  التعلیمي

توفر األنشطة فرصا 
الستخدام 

استراتیجیات التعلم 
تشجع المتعلم على االندماج والتفاعل مع الموقف   النشط

  ١١٫٦١  ٩٥  التعلیمي

یاة توفر فرصا لممارسة المھارات األساسیة للح
  ١٢٫١٠  ٩٩  الیومیة

  ٢٫٠  ١٧  تتیح للمتعلم فرصا للتفاعل مع البیئة بشكل فعال
  ٠  ٠  تسھم في تنمیة مھارات إدارة الوقت لدى المتعلم

توفر األنشطة فرصًا 
لتنمیة المھارات 

الحیاتیة وإدارة الحیاة 
  ٠٫٣٦  ٣  تحفز المتعلم على الحفاظ على صحتھ وسالمتھ  للمتعلم

إتاحة األنشطة 
بیئة تعلم 

مواتیة لتحقیق 
  التعلم النشط

  ٣٧٫٠٤  ٣٠٣  المجموع
شطة تطبیق تدعم األن  ٠  ٠  تدعم جمع األدلة حول أداء المتعلم

  ٠  ٠  توفر فرصا إلشراك جھات متعددة في تقویم المتعلمالتقویم الشامل للمتعلم
تسھم األنشطة في   ١٫٩٥  ١٦  تسھم في إعداد المتعلم لملف اإلنجاز واستخدامھ

إعداد ملف إنجاز 
  ١٫٤٦  ١٢  ن أداء المتعلمتتیح فرصا إلعداد تقاریر ع  المتعلم واستخدامھ

إسھام األنشطة 
في تطبیق 

التقویم الشامل 
  للمتعلم

  ٣٫٤٢  ٢٨ المجموع
  ١٠٠ ٨١٨ المجموع الكلي

یتضح أن معاییر األنشطة التعلیمیة التعلمیة في وثیقة منھج العلوم للصفین ) ٨(من جدول 
الثاني والثالث من مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن تحققت بمستویات متفاوتة، فكان 

تعلیمیة التعلمیة مع أھداف المنھج ومحتواه األكثر تكرارا بمستوى تحقق معیار اتساق األنشطة ال
ترتبط بمحتوى (و) تحقق خبرات المنھج(، وكان المؤشران %)٥١٫٤٦(متوسط بنسبة بلغت 

تساعد على اكتساب المفاھیم األساسیة (، أما المؤشر %)١٩٫٩٢(األكثر تكرار بنسبة ) المنھج
یلیھ معیار إتاحة األنشطة بیئة تعلم مواتیة لتحقیق التعلم %). ٠٫٧٣(فكان أقل تكرار بنسبة ) للمنھج

توفر فرصا لممارسة (، وفیھ المؤشر %)٣٧٫٠٤(النشط بنسبة مستوى تحقق ضعیفة بلغت 
تسھم (، بینما لم یتحقق المؤشر %)١٢٫١٠(األكثر تكرارا بنسبة ) المھارات األساسیة للحیاة الیومیة

معیار تنوع : ثم مستوى تحقق ضعیف جدا للمعیارین). وقت لدى المتعلمفي تنمیة مھارات إدارة ال
تلبي اھتمامات المتعلم وقدراتھ (، وكان المؤشر األكثر تكرارا %)٨٫٠٦(األنشطة وتكاملھا بنسبة 

تتنوع بما یناسب اإلمكانات المتاحة بالمدرسة (، ولم یتحقق المؤشر %)٢٫٩٣(بنسبة ) وحاجاتھ
والمعیار إسھام األنشطة في تطبیق التقویم ). تكامل على مستوى المادة الدراسیةت(والمؤشر ) والبیئة
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) تتیح فرصا إلعداد تقاریر عن أداء المتعلم(، حیث المؤشر  %)٣٫٤٢(الشامل للمتعلم بنسبة 
توفر (و) تدعم جمع األدلة حول أداء المتعلم(، ولم یتحقق المؤشران %)١٫٤٦(األكثر تكرار بنسبة 

  ).اك جھات متعددة في تقویم المتعلمفرصا إلشر
وبصفة عامة فإن مستوى تحقق معاییر األنشطة التعلیمیة التعلمیة في وثیقة منھج العلوم 

، وھذا %٢٥للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن بلغت نسبتھ 
في توفر ) ٢٠٠٩( دراسة طالب یعني مستوى تحقق ضعیف، وتتفق ھذه النتیجة مع ما توصلت إلیھ

معاییر مكونات مناھج العلوم في مرحلة التعلیم األساسي ومنھا األنشطة التعلیمیة التعلمیة بدرجة 
ویمكن تفسیر ھذه النتیجة إلى العالقة التبادلیة بین استراتیجیات التعلیم والتعلم وبین . ضعیفة

یات التعلیمیة التعلمیة المقترحة انعكس بدوره األنشطة التعلیمیة والتعلمیة، فمحدودیة االستراتیج
على األنشطة التعلیمیة والتعلمیة وأدى ذلك إلى تحقیق غالبیة معاییر األنشطة التعلیمیة والتعلمیة في 

 .الوثیقة بمستویات تحقق ضعیفة إلى ضعیفة جدا
كنولوجیا في  ما مستوى تحقق معاییر مصادر المعرفة والت:لإلجابة عن السؤال السابع للدراسة

تم وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم ألساسي في جمھوریة الیمن؟ 
حساب التكرارات والنسب المئویة لمعاییر مصادر المعرفة والتكنولوجیا في وثیقة منھج العلوم 

النتیجة كما في للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم ألساسي في جمھوریة الیمن، حیث كانت 
  :الجدول التالي

مستوى تحقق معاییر مصادر المعرفة والتكنولوجیا في وثیقة منھج العلوم للصفین : ٩جدول 
  الثاني والثالث من مرحلة التعلیم األساسي

النسبة   التكرارات  المؤشرات  العالمات المرجعیة  المعیار
  %المئویة 

تتعدد ما بین المواد المطبوعة وغیر المطبوعة 
تنوع مصادر   ١٦٫١٤  ٥٧  إلخ... والمتاحف) اإللكترونیة(

المعرفة 
والتكنولوجیا وتعدد 

  ١٦٫١٤  ٥٧  تتنوع ما بین التقلیدیة والمتقدمة  استخداماتھ

  ١٦٫١٤  ٥٧  ج في المحتوى واستراتیجیات التعلیم والتعلمتندم
تسھم في تنمیة مھارات التعلم الذاتي واستخدام 

  ٣٫٩٦  ١٤  الكمبیوتر

  ١٦٫١٤  ٥٧  توظف لتنفیذ األنشطة التعلیمیة

تنوع مصادر 
المعرفة 

والتكنولوجیا 
ع وتكاملھا م
منظومة 
  المنھج

تندمج مصادر 
  المعرفة

والتكنولوجیا 
  وتتكامل

  ٠  ٠  تعزز استخدام األسالیب المتطورة والمتعددة للتقویم  مع منظومة المنھج
 ٦٨٫٥٥  ٢٤٢  المجموع

  ٠  ٠  تسھم في محو األمیة المعلوماتیة

  ٠  ٠  تساعد على تنمیة مھارات حل المشكالت

یسھم استخدام 
مصادر المعرفة 
والتكنولوجیا في 

  تنمیة مھارات
  التفكیر

الناقد (العلیا  تشجع على تنمیة مھارات التفكیر
  ٠  ٠  )كاريواالبت

  ١٦٫١٤  ٥٧  تعمل على توفر بیئة تعلم ثریة

توفر مصادر 
  المعرفة

تكنولوجیا وال
  إلدارة

بیئة تعلم ثریة 
وحافزة لتنمیة 
مھارات التفكیر

تحقق مصادر 
المعرفة 

والتكنولوجیا توفر 
بیئة تعلم ثریة 

  وحافزة
  ١٠٫٤٨  ٣٧  تحفز المتعلمین على التعلم

  ٢٦٫٦٢ ٩٤  المجموع
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النسبة   التكرارات  المؤشرات  العالمات المرجعیة  المعیار
  %المئویة 

تسھم مصادر   ٠  ٠  تساعد على تحقیق مجتمع المعرفة
المعرفة 

والتكنولوجیا في 
تحقیق الجودة 

  النوعیة
تعمل على التصحیح الفوري لمسار العملیة التعلیمیة 

  ٠  ٠  أوال بأول

  ٠  ٠   في تنمیة قدرة المتعلم على تحمل المسؤولیةتسھم
  ٠ ٠  تسھم في تنمیة قدرة المتعلم على اتخاذ القرار

  ٠ ٠  تسھم في تنمیة قدرة المتعلم على تقبل آراء اآلخرین

إسھام مصادر 
المعرفة 

والتكنولوجیا 
في تحقیق 

الجودة النوعیة 
للتعلیم 

والتعامل مع 
المواقف 

تیة الحیا
  المختلفة

تساعد مصادر 
المعرفة 

والتكنولوجیا المتعلم 
على التعامل مع 
المواقف الحیاتیة 

  المختلفة

تسھم في تنمیة مھارات التعلم التعاوني والعمل في 
  ٤٫٨١  ١٧  فریق

  ٤٫٨١ ١٧  المجموع
  ٠  ٠  تراعي احترام ذاتیة المجتمع وھویتھ وثقافتھ

  ٠  ٠  المجتمعیة والخلقیة: تراعي احترام القیم
تراعي مصادر 

  المعرفة
  :والتكنولوجیا القیم

  ٠  ٠  تسھم في احترام الثقافات المختلفة  المجتمعیة والخلقیة

  ٠  ٠  تؤكد على احترام حقوق الملكیة الفكریة

مراعاة مصادر 
المعرفة 

والتكنولوجیا 
للقیم 

المجتمعیة 
والخلقیة 
  والقانونیة

تراعي مصادر 
معرفة ال

والتكنولوجیا 
  ٠  ٠  تحث على االلتزام بالجوانب القانونیة  الجوانب القانونیة

 ٠  ٠  المجموع

  ١٠٠  ٣٥٣  المجموع الكلي
یتبین أن معاییر مصادر المعرفة والتكنولوجیا في وثیقة منھج العلوم ) ٩(من جدول 

 من مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن تحققت بمستویات متفاوتة، للصفین الثاني والثالث
فكان معیار تنوع مصادر المعرفة والتكنولوجیا وتكاملھا مع منظومة المنھج األكثر تحققا بنسبة 

تتعدد ما بین المواد المطبوعة وغیر (، فجاءت المؤشرات %)٦٨٫٥٥(مستوى تحقق عالیة بلغت 
تندمج في (و) تتنوع ما بین التقلیدیة والمتقدمة(و) إلخ... والمتاحف) یةاإللكترون(المطبوعة 

بتكرارات بلغت نسبتھا ) توظف لتنفیذ األنشطة التعلیمیة(و) المحتوى واستراتیجیات التعلیم والتعلم
) تسھم في تنمیة مھارات التعلم الذاتي واستخدام الكمبیوتر(، بینما جاء مؤشر %)١٦٫١٤(

، بینما لم یتحقق مؤشر تعزز استخدام األسالیب المتطورة والمتعددة %)٣٫٩٦(غت بتكرارات أقل بل
وقد یرجع ذلك إلى خصائص المتعلمین في الصفین الثاني والثالث األساسي من مرحلة . للتقویم

التعلیم األساسي والتي تتطلب التنویع في مصادر المعرفة والتكنولوجیا ودمجھا في منظومة المنھج 
یلیھ معیار . مختلف حواس المتعلم وزیادة دافعیتھ للتعلم ولمراعاة مختلف أنماط المتعلمینالستثارة 

توفر مصادر المعرفة والتكنولوجیا إلدارة بیئة تعلم ثریة وحافزة لتنمیة مھارات التفكیر بنسبة 
بلغت نسبتھ ) تحفز المتعلمین على التعلم(، بمؤشر %)٢٦٫٦٢(مستوى تحقق ضعیفة بلغت 

تساعد على تنمیة (و) تسھم في محو األمیة المعلوماتیة(، بینما لم تتحقق المؤشرات %)١٠٫٤٨(
أما معیار إسھام . تشجع على تنمیة مھارات التفكیر الناقد واالبتكاري(و) مھارات حل المشكالت

مصادر المعرفة والتكنولوجیا في تحقیق الجودة النوعیة للتعلیم والتعامل مع المواقف الحیاتیة 
، حیث تحقق مؤشر واحد وھو %)٤٫٨١(مختلفة فكانت نسبة مستوى تحققھ ضعیفة جدا بلغت ال
بینما معیار %). ٤٫٨١(بنسبة بلغت ) تسھم في تنمیة مھارات التعلم التعاوني والعمل في فریق(

ویمكن تفسیر . مراعاة مصادر المعرفة والتكنولوجیا للقیم المجتمعیة والخلقیة والقانونیة فلم یتحقق
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ھذه النتیجة بأن وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة 
الیمن لم تشر بشكل صریح إلى مصادر المعرفة والتكنولوجیا التي ینبغي توفرھا في المنھج مما 

  . أدى بدوره إلى عدم تحقق الكثیر من المؤشرات
صادر المعرفة والتكنولوجیا في وثیقة منھج العلوم وبصفة عامة فإن مستوى تحقق معاییر م

، %)٢٥(للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم ألساسي في جمھوریة الیمن بلغت نسبتھ 
والتي أشارت ) ٢٠٠٩(ونجد أن ھذه النتیجة تتفق مع نتیجة دراسة طالب . بمستوى تحقق ضعیف

 في مناھج العلوم في مرحلة التعلیم األساسي في إلى توفر معاییر التقنیات التعلیمیة بدرجة ضعیفة
  .جمھوریة الیمن

 مستوى تحقق معاییر عملیة التقویم في وثیقة منھج  ما:لإلجابة عن السؤال الثامن للدراسة
تم حساب العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن؟ 

عملیة التقویم في وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني والثالث من التكرارات والنسب المئویة لمعاییر 
  :مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن، حیث كانت النتیجة كما في الجدول التالي

مستوى تحقق معاییر عملیة التقویم في وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني والثالث : ١٠جدول 
  من مرحلة التعلیم األساسي

النسبة   التكرارات  المؤشرات  العالمات المرجعیة  المعیار
  %المئویة 

  ٢٥٫٢٤  ١٥٥  یركز التقویم على األداء الواقعي للمتعلم

  ٠  ٠  یعتمد على مؤشرات أداء واضحة

  ٠  ٠  یتحقق صدق الحكم على مستوى اداء المتعلمین

  ٠  ٠  یتحقق ثبات الحكم على مستوى أداء المتعلمین

تحقق صدق 
التقویم األصیل 

) الحقیقي(
للمتعلمین 

وثباتھ 
  وموضوعیتھ

یعبر التقویم بصدق 
عن األداء الواقعي 

المتعلم ویحقق 
صدق وثبات 

وموضوعیة الحكم 
على مستوى أداء 

  ٠  ٠  تتوفر موضوعیة الحكم على مستوى أداء المتعلمین  المتعلمین

  ٢٥٫٢٤  ١٥٥  المجموع

  یتصف التقویم  ٢١٫١٧  ١٣٠  یقترن بعملیة التعلیم والتعلم من بدایتھا إلى نھایتھا
  ٠  ٠  یومیا وأسبوعیا وشھریا: یحدث بصفة دوریة منتظمة  باالستمراریة

  ٢١٫١٧ ١٣٠  تتسق أسالیبھ وأدواتھ مع األھداف

استمراریة 
  التقویم

لتوجیھ مسار 
  عملیة
 التعلم
  

  یوجھ التقویم مسار
عملیة التعلیم والتعلم 
نحو تحقیق األھداف 

  المتوقعة
  ٠  ٠  یوفر تغذیة راجعة مستمرة لتحقیق األھداف المتوقعة

  ٤٢٫٣٤ ٢٦٠  المجموع

یشمل المدخالت والعملیات والمخرجات لعناصر 
  ٠  ٠  المنظومة التعلیمیة

  ٢٥٫٠٨  ١٥٤  افة األنشطة الصفیة والالصفیةتغطي عملیاتھ ك

  یشمل التقویم كافة
جوانب التعلم 

  وأنشطتھ
  ٣٫٥٨  ٢٢  إلخ.. تتنوع أدواتھ مثل االختبارات المالحظة   المختلفة

  ٣٫٥٨  ٢٢  تتنوع أسالیبھ وفق استراتیجیات التعلم المختلفة

  
شمول التقویم 

  كافة
جوانب التعلم 

  وتنوع
أسالیبھ 

یتنوع التقویم لیالئم 
  ٠  ٠یراعي مستویات المتعلمین المتنوعة والفروق الفردیة  حاجات المتعلمین
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النسبة   التكرارات  المؤشرات  العالمات المرجعیة  المعیار
  %المئویة 

تعدد أسالیبھ وفق ظروف المتعلمین ذوي االحتیاجات ت  المختلفة  وأدواتھ
  ٠  ٠  الخاصة

  ٣٢٫٢٤  ١٩٨  المجموع

  ٠  ٠   إلعداد أدوات التقویمتتوفر تعلیمات كافیة للمعلمین
تتوفر آلیات تساعد 
القائمین بالتقویم 
على إعداد أدوات 
التقویم المناسبة 
  وتفسیر النتائج

توجد مصادر متعددة وكافیة تساعد القائمین على 
  ٠  ٠  تفسیر نتائج التقویم

توجد خطة واضحة ولوائح منظمة لضبط موقف 
  ٠  ٠  التقویم

توفر آلیات 
  میسرة

لعملیات 
التقویم تتسم 

بالشفافیة 
والوضوح 
  والعالنیة

تتوفر آلیات تساعد 
على ضبط مواقف 

تتوفر إجراءات محددة وواضحة لضبط الموقف   التقویم
  ٠  ٠  االختباري

  ٠  ٠  المجموع

یوظف المتعلم   ٠  ٠  توفر أسالیبھ فرصا للتقویم الذاتي للمتعلم
التقویم الذاتي في 

تعدیل مساره 
  التعلیمي

یستخدم المتعلم التقویم الذاتي في تحسین مساره 
  ٠٫١٦  ١  التعلیمي

مون والتوجیھ الفني واإلدارة یشارك المسؤولون المعل
  ٠  ٠  بالمؤسسة التعلیمیة في تقویم أداء المتعلم

تعدد جھات 
ومستویات 

یقوم مسؤولون من   التقویم
داخل المؤسسة أداء 

توظف نتائج التقویم في تحسین المستوى التعلیمي   المتعلم
  ٠  ٠  للمتعلم

  ٠٫١٦  ١  المجموع

اط القوة وجوانب الضعف لدى یشخص التقویم نق
  ٠  ٠  المتعلم

  ٠  ٠  یعالج جوانب الضعف لدى المتعلم

  یتیح التقویم فرصا
للمعنیین بھ لتنمیة 

  المتعلم وتطویره
  ٠  ٠  یعزز نواحي القوة لدى المتعلم

تتضمن أدواتھ مفردات لقیاس المستویات المعرفیة 
  ٠  ٠  العلیا

استثمار 
التقویم لتنمیة 
وتطویر المتعلم

یتیح التقویم فرصا 
لقیاس المھارات 

  ٠  ٠  ت التفكیر العلیایھتم بالقیاس المستمر في تنمیة عملیا  المعرفیة العلیا

  ٠  ٠  المجموع

  ١٠٠ ٦١٤  المجموع الكلي

یتضح أن معاییر عملیة التقویم في وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني ) ١٠(من جدول 
والثالث من مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن تحقق جزء منھا، بینما لم یتحقق البعض 

م لتوجیھ مسار عملیة التعلم األكثر تكرارا بنسبة مستوى تحقق اآلخر، فكان معیار استمراریة التقوی
)  یقترن بعملیة التعلیم والتعلم من بدایتھا إلى نھایتھا(، حیث جاء مؤشر %)٤٢٫٣٤(متوسطة بلغت 

، بینما لم یتحقق %)٢١٫١٧(أكثر تكرارا بنسبة ) تتسق أسالیبھ وأدواتھ مع األھداف(ومؤشر 
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یوفر تغذیة راجعة مستمرة (و) یومیا وأسبوعیا وشھریا:  منتظمةیحدث بصفة دوریة(المؤشران 
معیار شمول التقویم كافة : یلیھ المعیاران بنسبة مستوى تحقق ضعیفة). لتحقیق األھداف المتوقعة

تغطي عملیاتھ (، وكانت مؤشراتھ %)٣٢٫٢٤(جوانب التعلم وتنوع أسالیبھ وأدواتھ بنسبة بلغت 
، بینما لم تتحقق المؤشرات %)٢٥٫٠٨(أكثر تكرارا بنسبة ) صفیةكافة األنشطة الصفیة والال

یراعي مستویات (و) یشمل المدخالت والعملیات والمخرجات لعناصر المنظومة التعلیمیة(
تتعدد أسالیبھ وفق ظروف المتعلمین ذوي االحتیاجات (و) المتعلمین المتنوعة والفروق الفردیة

للمتعلمین وثباتھ وموضوعیتھ بنسبة بلغت ) الحقیقي(ألصیل ومعیار تحقق صدق التقویم ا). الخاصة
بنسبة ) یركز التقویم على األداء الواقعي للمتعلم(، فقد تحقق مؤشر واحد %)٢٥٫٢٤(
یتحقق صدق الحكم (و) یعتمد على مؤشرات أداء واضحة(، بینما لم تتحقق المؤشرات %)٢٥٫٢٤(

تتوفر موضوعیة (و) م على مستوى أداء المتعلمینیتحقق ثبات الحك(و) على مستوى اداء المتعلمین
كما أن معیار تعدد جھات ومستویات التقویم كان أقل تحققا ). الحكم على مستوى أداء المتعلمین

، حیث تحقق مؤشر واحد من ھذا المعیار %)٠٫١٦(بنسبة مستوى تحقق ضعیفة جدًا بلغت 
توفر (، ولم تتحقق بقیة المؤشرات )علیميیستخدم المتعلم التقویم الذاتي في تحسین مساره الت(

یشارك المسؤولون المعلمون والتوجیھ الفني واإلدارة (و) أسالیبھ فرصا للتقویم الذاتي للمتعلم
توظف نتائج التقویم في تحسین المستوى التعلیمي (و) بالمؤسسة التعلیمیة في تقویم أداء المتعلم

سرة لعملیات التقویم تتسم بالشفافیة والوضوح والعالنیة، كما لم یتحقق معیار توفر آلیات می).للمتعلم
  .ومعیار استثمار التقویم لتنمیة وتطویر المتعلم

وبصفة عامة فإن مستوى تحقق معاییر عملیة التقویم في وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني 
توى تحقق ، بمس%)١٧٫٨٣(والثالث من مرحلة التعلیم األساسي في جمھوریة الیمن بلغت نسبتھ 

ویمكن تفسیر عدم تحقق عدد ). ٢٠٠٩(وتختلف ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة طالب . ضعیف جدا
من معاییر التقویم في الوثیقة أو تحققھا بمستویات متوسطة إلى ضعیفة جدًا إلى غیاب منھجیة 

 موضوعیتھا واضحة ودقیقة تتیح للمعلم اختیار وإعداد وتطبیق أدوات التقویم المناسبة والتحقق من
وصدقھا وثباتھا واستخدام نتائج التقویم في تعدیل مسار عملیة التعلیم والتعلم، فقط أشارت إلى أنواع 

  .التقویم الواردة في الوثیقة دون تفصیل ذلك
  :التوصیات

  :في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثات بما یلي
من مرحلة التعلیم األساسي في مراجعة وتقویم وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني والثالث  )١

جمھوریة الیمن من قبل وزارة التربیة والتعلیم في جمھوریة الیمن في ضوء معاییر جودة بناء 
 .وثائق المنھج ومعاییر جودة المناھج؛ وذلك للعمل على تطویرھا

 العمل على تضمین المجال المھاري والوجداني بشكل واضح في مصفوفة المدى والتتابع  )٢
 .تصارھا على الجانب المعرفيوعدم اق

 ضرورة تضمین وثیقة منھج وثیقة منھج العلوم للصفین الثاني والثالث من مرحلة التعلیم  )٣
 .األساسي في جمھوریة الیمن بمصادر للمعرفة والتكنولوجیا

العمل على توفیر تعلیمات كافیة للمعلمین إلعداد أدوات التقویم وتوفیر مصادر لمساعدتھم على  )٤
 .تائج التقویم واستثماره لعالج جوانب الضعف لدى المتعلم وتعزیز نواحي القوة لدیھتفسیر ن
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ة  ). ٢٠١٧. (ي، فھد والبدیوي، توفیق  أبانم تلبیة وثیقة منھج مواد العلوم الشرعیة للمرحلتین االبتدائی

س    ضروریات الخم ام لل یم الع ي التعل طة ف نفس  . والمتوس م ال ة وعل الة التربی ، )٥٦(، رس
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ة      ). ٢٠١٤. (حمید، نورة  تحلیل وثیقة منھج التربیة األسریة للمرحلتین االبتدائیة والمتوسطة بالمملك

نھج       ة للم ستویات المعیاری ة ا . العربیة السعودیة في ضوء الم ة كلی ة بورسعید  لتربی . ، جامع
٥٠٨-٤٨٢  
  .دار الزھراء :الریاض. رؤیة استشرافیة-المناھج الدراسیة ).٢٠١٥. (الرباط، بھیرة

ون، عایش   سھا      ). ٢٠١٠. (زیت وم وتدری اھج العل ي من رة ف ة المعاص ان. االتجاھات العالمی دار  :عم
  .الشروق للنشر والتوزیع

وم  . ورات معلمات العلوم لطبیعة العلمتص). ٢٠١٦. (السبیعي، نوف، وحج عمر، سوزان   مجلة العل
  . ٨٧٤-٨٢٩. ٣. ، ع٩. مج. التربویة والنفسیة بجامعة القصیم

شرعیة للمرحلتین           ). ٢٠١٥. (السیف، وفاء سعد   وم ال واد العل نھج م ة م داف وثیق دراسة تحلیلیة ألھ
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  .دار المناھج :عمان. فلسفة المنھج الدراسي). ٢٠١٦. (الشمري، زینب؛ الدلیمي، عصام

ھوان  ز ش د العزی شھوان، عب ن   ). ٢٠١٢. (ال سعودیة م ة ال ة العربی ي المملك یم ف ة التعل ة سیاس وثیق
ة القصیم  مجلة العلوم التربویة والنفسی. وجھة نظر المشرفین التربویین   ، )٣ (١٣. ة بجامع

٤٤٠ -٤٠٥ .  
ي         ). ٢٠٠٩. (طالب، عبد اهللا عبده    ة ف ة الیمنی تطویر مناھج العلوم في المرحلة األساسیة بالجمھوری

  .١٩٥-١٥١، )٣ (١٢. المجلة المصریة للتربیة العلمیة. ضوء معاییر الجودة الشاملة
ات واألسالیب   مناھج البحث في العلوم االجتما). ٢٠٠٨. (عبد المؤمن، علي   . عیة األساسیات والتقنی
  .دار الكتب الوطنیة: بنغازي

  .دار الزھراء :الریاض. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكیة ).٢٠١٢. (العساف، صالح
  .دار المناھج :عمان. المناھج الحدیثة وطرائق التدریس ).٢٠٠٩. (عطیة، محسن

  .دار الفكر العربي: ، القاھرةم اإلنسانیةتحلیل المحتوى في العلو). ٢٠١٢. (طعیمة، رشدي
  .مسقط: مؤتمر تطویر التعلیم الثانويتحدیات تواجھ التعلیم الثانوي، ). ٢٠٠٢. ( الھاشمي، مبارك

ة      ). ٢٠٠٦. (ھزاع، عبد الودود   . تحلیل أھداف تدریس منھاج علوم التعلیم العام في لجمھوریة الیمنی
  . ١٠٨ – ٥٩، )٢١ (١٢. مجلة البحوث والدراسات التربویة
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م     -التعلم والتعلیم في الدول النامیة ). ٢٠١٧. (واجنر، دانیال  ة لألم داف التنمی ي أھ البحث والسیاسة ف
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یم    ة والتعل یمن   ، )٢٠١٣(وزارة التربی ي ال ام ف یم الع اھج التعل ار من اب  . إط ابع الكت سة مط مؤس
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