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 ملخص الدراسة:

 هدفت الدراسة إلى التعرف على جودة تعليم وتعلم العلوم في الجمهورية اليمنية ومقارنتها بالتجارب الدولية، وقد اتبعت الدراسة المنهج
للوثائق المتعلقة بمعايير تعليم العلوم في التجارب الدولية، باالضافة إلى مراجعة الدراسات ذات الكيفي، وذلك من خالل تحليل كيفي 

تقييم و الصلة بتعليم وتعلم العلوم في اليمن، وقد تناولت الدراسة واقع تعليم العلوم في اليمن في مجاالت مناهج العلوم،و إعداد معلم العلوم،
. نشطة والوسائل واستخدام التقنية، واستراتيجيات تعليم وتعلم العلوم، والتوجيه، والتدريب، والبحث العلميتعليم وتعلم العلوم، والمعامل واأل

تها نكما تم استعراض معايير تعليم وتعلم العلوم في التجارب الدولية في كل من الواليات المتحدة وانجلترا وفنلندا وكندا وسنغافورة، ومقار 
 لخروج بأهم المقترحات التطويرية لتجويد تعليم وتعلم العلوم في اليمن.بمعايير العلوم في اليمن وا

 جودة التعليم، جودة تعليم وتعلم العلوم، التجارب الدولية في تعليم وتعلم العلوم. الكلمات المفتاحية:

 

 مقدمة:

لكيفية ا إن جودة المخرج النهائي )المتعلم( في العملية التعليمية، وكيفية تحقيق تلك الجودة وضمان فاعليتها تكمن في أهمية البحث عن
التي نجعل بها كل تعلم جديد يندمج في البيئة المعرفية للخبرات القديمة للمتعلم وثروته الشخصية، ليصبح التعلم الجديد ُملكًا خاصًا 

 من خالل الِلـُمْكَتِسبه، فالمعارف والمهارة والقيم المخزونة التي تشكل البنية المعرفية أو المندمجة في النظام اإلدراكي للشخص ال تميزه إ
ية المختلفة، تآثارها التي تظهر في سلوكه، أي عندما ُتَكّوُن ِعّدًة فكريًة وعلميًة وتقنيًة وثقافيًة َيتكُئ عليها أداء الفرد في الوضعيات الحيا

فه في مجاالت يفجودة التعلم تزداد وتنقص طبقًا التساع قدرة المتعلم على تشرب ما تعلمه، وتحويله إلى عنصر مكون لشخصيته ثم توظ
(.وهذا يعني التركيز على قاعدة انتقال أثر التعلم، فانتقال أثر التعلم يتطلب شروطًا من أهمها: نمط التعلم 2011جديدة )الحريري،

ير غ المتحقق ومكوناته، كأن يهدف المعلم إلى تعليم المتعلم معرفة جديدة، ويتوقع من هذا المتعلم استثمار هذه المعرفة في مواقف جديدة
 مشابهة للموقف الذي مر به في قاعة الدرس، وُينَتظُر من المعلم أن يحول المعارف والكفايات إلى مادة تعلم مرنة قابلة إلعادة التشكيل

 (.2011بنيويًا ووظيفيًا على حسب متطلبات االستثمار الجديد)الحريري،

ى نه عن المتعلم تحدد توقعات المتعلم، وتدفع المعلم إلوالصورة التي يرسمها المتعلم عن نفسه والتي رسمها المعلم في ذه
مساعدته لبلوغ سقف تلك التوقعات لقدرات موجودة بالفعل، وإنجازات محققة، وتدخل محاولة المعلم لتكييف التعلم حسب الفروقات الفردية 

 لنكون عندئذ قد أنجزنا تعليمًا ذا جودة   من أجل تحقيق انتقال أثر التعلم عند المتعلم من الوضعية المدرسية إلى وضعيات جديدة،
 (.2011بالتأكيد)الحريري،

وبالتالي ظهرت الحاجة إلى التحول من مفهوم التدريس والتعليم إلى مفهوم التعلم، والتحول من التعلم القائم على مجرد اإلنصات 
(، فقد تنامى االهتمام في اآلونة األخيرة في كثير 2012ني،للمعلم، إلى التعلم النشط القائم على التفاعل والمشاركة االيجابية للمتعلم)قر 

 أ(.2007من الدول المتقدمة والنامية بتطوير مناهج العلوم المدرسية في مختلف المراحل التعليمية)النجدي وآخرون،
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مام ن االهتب( إلى  صعوبة تحقيق ما نتمنى في مجاالت التقدم العلمي والتكنولوجي؛ دو 2007حيث يشير النجدي وآخرون )
تفاع نوالتوجه إلى إعداد أجيال من القادة والعلماء في مختلف الميادين العلمية ليقوموا بدورهم في إعداد أفراد المجتمع إعدادًا علميًا لال

لمستقبل ابثمار اإلنتاج العلمي، واستخدام األساليب العلمية في مختلف جوانب حياتهم، وحثهم على تقدير جهود العلماء، وذلك لمواجهة 
بكل متطلباته وتحدياته،ويتحقق هذا بالتخطيط العلمي الشامل المتكامل الذي يتضمن العناية بتعليم وتعلم العلوم وجودته على جميع 

 المستويات.

كما يتضمن التطوير حسن اختيار وإعداد وتدريب معلم العلوم الذي يتحمل القيام بهذه المسؤوليات الجمة وعلى كاهله تقع 
ة تدريب الطلبة على االستقصاء لتشجيعهم على طرح األسئلة الفاحصة التي تتعلق بالظواهر الطبيعية، كذلك على تحديد المشكلة مسؤولي

وفرض الفروض ومناقشة األفكار مع بعضهم البعض واختيار أجهزة وأدوات القياس التي تستخدم في التجارب وشرح المالحظات التي 
وتفسيرها وكذلك في تكوين اتجاهات علمية منشودة مثل: التشوق للمعرفة والمثابرة، وقبول الفشل في بعض  توصلوا إليها وتدوين النتائج

التجارب وتقدير قيمة العلم وتقدير جهود العلماء في تقدم البشرية،إلى غير ذلك من االمور التي تعد أساس عملية تعليم وتعلم العلوم 
 أ(.2007دة)النجدي وآخرون،والسبيل إلى تحقيق أهداف العلوم المنشو 

 مشكلة الدراسة:

( إلى أن غرض تعليم العلوم يجب أن يتحول من النظرة التقليدية المتمثلة في "إعداد 2008يشير تقرير أوسبورن وديلون)
صواًل إلى و  "بناء جيل مثقف علميًا" قادر على تطوير فهم الموضوعات التي يطرحها العلم وتفسيرها علميًا؛ إلىمختصين في العلوم" 

 تنمية قدراته للمشاركة الناقدة واتخاذ قرارات متعلقة بجوانب العلم والتقنية في حياة المستقبلية.

 يوتشكل أنشطة العلوم وتنفيذ التجارب العلمية ركنًا أساسًا في فعالية تعليم وتعلم العلوم، وتؤكد نتائج دراسات بريدمان المشار إليه ف
عامًا أهمية استخدام األنشطة والتعلم اليدوي  15( طالبًا، ولمدة تزيد عن 13000( بحثًا،شملت)60مراجعة)( الذي قام ب2008الهويدي)

 والعقلي في تعليم وتعلم العلوم حيث وصل إلى عدة نتائج من أهمها ما يلي:

 واإلبداع  مليات العلميةيؤدي استخدام برامج العلوم التي تعتمد على األنشطة إلى تحسن ملحوظ في أداء المتعلمين، وفي الع
واالبتكار، كما يؤدي إلى زيادة اإلدراك الحسي والمخزون اللغوي والمحتوى العلمي ومهارات الرياضيات، وكذلك يؤدي إلى 
تحسن في االتجاهات نحو العلوم والحصص العلمية،  كما يؤدي إلى تحسن ملحوظ عند المتعلمين الذين يعانون من صعوبات 

 التعلم.
 م اليدوي والعقليإن التعل (Hand on, Mind on)   هما اللذان يؤديان إلى التحسن في األداء وظهور هذه الفروق، كما أن

والتعلم الفعال، فعندما يحل المتعلم المشكالت، ويقوم باالكتشاف  االكتشاف والتقصي مهمان في التعلم ذي المعنى وفي التعليم
 إلى الحياة بشكل أفضل. فإنه يتعلم بشكل أفضل، وينقل أثر التعلم 

( أن استخدام أساليب تعليم وتعلم العلوم تسهم في تحقيق التفاعل المستمر بين عقل المتعلم ونشاطه، وتحقيق 2012وتؤكد قرني)
 التكامل بين الجانب النظري والجانب التطبيقي للمعرفة.
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فة النظرية سوية كمتعلمين نشطين تتوسع لديهم المعر وعليه فإن معلمي العلوم يخلقون البيئات التي فيها يعملون هم وطالبهم 
والعملية بشكل مستمر حول تعليم وتعلم العلوم، ويستفيدون من أساليب تعليمهم للطلبة والتعرف على خصائصهم وكيفية تعلمهم في 

 .(National Academy of Science,1996)التخطيط واإلعداد لعملية التقييم

وتأتي الدراسة الحالية لتسليط الضوء على جودة تعليم وتعلم العلوم في اليمن، من خالل التعرف على التجارب الدولية الرائدة 
 ةفي تعليم وتعلم العلوم والعوامل المؤثرة في جودتها، والتعرف على معايير تعليم وتعلم العلوم في تلك التجارب وأهم مميزاتها، باالضاف

مقارنتها بمعايير تعليم وتعلم العلوم في اليمن والخروج بأوجه االستفادة لضمان جودة تعليم وتعلم العلوم في اليمن، سعيًا في إلى تحليلها و 
تضييق الفجوة بين الواقع والمأمول، ومدى اتساق معايير تعليم العلوم في اليمن مع التوجه الدولي في مجال تطوير تعليم وتعلم العلوم 

 .جودة تعليم العلوم في الجمهورية اليمنية مقارنة بالتجارب الدولية التعرف علىعليه تسعى الدراسة الحالية إلى وضمان جودته، و 

 تسعى الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية: :أسئلة الدراسة

 ما واقع تعليم وتعلم العلوم في الجمهورية اليمنية؟ .1

 العلوم وأوجه االستفادة منها؟ما نتائج مقارنة التجارب الدولية في تعليم وتعلم  .2

 ما المقترحات التطويرية لضمان جودة  تعليم وتعلم العلوم في الجمهورية اليمنية؟ .3

 تكمن أهمية الدراسة في اآلتي:أهمية الدراسة: 

 اسقاط الضوء على واقع تعليم وتعلم العلوم في اليمن مقارنة بالتجارب الدولية. .1

 دة تعليم العلوم في الجمهورية اليمنية وما يقابلها في التجارب الدوليةاالستفادة من أوجه المقارنة بين جو  .2

 تحديد أهم التوجهات التطويرية لضمان جودة تعليم وتعلم العلوم في اليمن. .3

 معرفة مدى التوافق في معايير تعليم العلوم في اليمن مع التوجه الدولي في مجال تطوير تعليم وتعلم العلوم وضمان جودته. .4

 تقتصر حدود الدراسة على:لدراسة: حدود ا

شطة نواقع تعليم وتعلم العلوم في اليمن في المجاالت اآلتية: )مناهج العلوم، إعداد معلم العلوم، تقييم تعليم وتعلم العلوم، المعامل واأل .1
 لمي(.البحث العوالوسائل واستخدام التقنية، استخدام استراتيجيات حديثة في تعليم وتعلم العلوم، التوجيه، التدريب، 

معاير تعليم وتعلم العلوم في ستة تجارب دولية في كل من الواليات المتحدة، وانجلترا، وفنلندا، وكندا، وسنغافورة، وتقرير التربية  .2
 العلمية في أوروبا.

يمية في تعليم اسات التعلالمجاالت التطويرية في محاور المحتوى، والتعليم والتعلم، ومخرجات التعلم)المتعلم(، ومعلم العلوم، والسي .3
 وتعلم العلوم.
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 مصطلحات الدراسة:

 جودة تعليم وتعلم العلوم:

تعرف جودة التعليم بمجموعة المعايير واإلجراءات والقرارات التي يهدف تنفيذها إلى تحسين البيئة التعليمية، بحيث تشمل هذه المعايير 
والهيئة التدريسية واإلدارية وأحوال الموظفين الذين لهم عالقة مباشرة أو غير مباشرة المؤسسات التعليمية بأطرها وأشكالها المختلفة، 

 .(Grima,2008,P17)بالمنظومة التعليمية

أما جودة تعليم العلوم فُتعرف بأنها الصفات والخصائص التي يجب أن تتوفر في تعليم العلوم بهدف تجويد وتحسين مدخالت وعمليات 
 (. 2010م في تحقيق األهداف المعززة للثقافة العلمية ، لتكوين المتعلم المثقف علميًا)اسماعيل،تعليم العلوم بما يسه

أن جودة تعليم وتعلم العلوم تعني الدور الذي يقوم به النظام التعليمي وسياساته في  (Costa&Araújo,2018)كما يرى كوستا وآراجو
 واالستقصاء الموجه من قبل المعلم في تعزيز أداء الطلبة وإنجازاتهم. تحديد فاعلية الممارسات التدريسية الخاصة بالعلوم

( فيعرفان جودة تعليم العلوم بأنه ما ينبغي أن يالزم عملية التدريس من مواصفات وشروط ومتطلبات 42، ص2011أما عطيفة وسرور)
شروط نهاية إلى متعلم يتصف بمواصفات و حتى يصبح تدريس العلوم فعااًل ألقصى درجة في تحقيق عمليات تعليمية تؤدي في ال

 ومتطلبات الجودة ويتحقق لديه تعلم العلوم .

وتؤكد التعريفات السابقة على أن تحقيق الجودة يتطلب مواصفات وخصائص وممارسات تعمل على تحقيق تعليم وتعلم علوم فعال، 
حسين االلتزام بمعايير تعليم وتعلم العلوم بما يضمن تحسن األداء والتيقصد به  جودة تعليم وتعلم العلوم في الدراسة الحاليةوعليه فإن 

المستمر من خالل مراجعة وتقييم ما يتم تعليمه وتعلمه في ضوء مجموعة من مؤشرات األداء وبما يتناسب مع احتياجات المجتمع 
 زمانًا ومكانًا.

 اإلطار النظري للدراسة:

 جودة تعليم وتعلم العلوم: .1
التقليل من وقوع األخطاء في عملية تعليم وتعلم العلوم بما يعني  جودة تعليم وتعلم العلوم( إلى أن 2011) تشير الحريري 

، فجودة تعليم وتعلم العلوم يمكن تحقيقه من خالل مراجعة أداء عملية التعليم والتعلم، حيث تشمل يحقق األهداف والتحسين المستمر
لم العلوم وتقييم جودة ما يتم تعليمه وتعلمه في ضوء مجموعة من المؤشرات والمعايير الواضحة، المراجعة مراقبة أداء عملية تعليم وتع

 يوتتم المراجعة باستقاللية وشفافية، وتقدم معلومات مهمة للمدرسة وللقيادة التعليمية عن نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى تطوير ف
 لموارد كجزء من عملية تطوير تعليم وتعلم العلوم من أجل الرقي بمستوى األداء.المدرسة للمساعدة في التركيز على الجهود وا

( بأن النظام التربوي قادر على تحقيق جودة التعليم والتعلم من خالل ضمان مخرجات العملية التعليمية 2011ويرى الطاهر)
كون بحصول الطالب على درجة النجاح)جيد جدًا( بحيث يبمدى مطابقتها للمعايير التي تم تحديدها مسبقًا، ويتحقق هذا من وجهة نظره 

قادرًا على أن يعمل ويتقن... ويماثل زمالئه اآلخرين الذين حصلوا على نفس التقدير وفي نفس المستوى الدراسي في المناطق المختلفة، 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الخامس عشر

 م 2020 –كانون الثاني  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

416 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

شعار)االرتقاء بالتعليم يغير نمط  تحت Educational Excellenceاختصارًا لـ   العالمية (Edexcel)وعليه فقد قامت شركة إديكسل
الحياة( باالهتمام بالعملية التعليمية من حيث تحقيق الجودة من جانبين: جودة العمليات ضمن المعايير المطلوبة، وجودة المنتج الذي 

ليمية، والتي ة التعيتضمن مواصفات المخرجات)ماذا نرغب أن يكون المتعلم( شأنها شأن أنظمة الجودة المختلفة لكنها تخصصت بالجود
اليومية أواألسبوعية  (Assignment)تهتم بالجانب التطبيقي المتمثل في ممارسة المتعلم للتعلم عن طريق تكليفه بعدد من المهام واألنشطة

معتمدًا على  لكممارسة لما تعلمه بشيء من المعايشة والتفحص والتدقيق للوصول للنتائج المطلوبة بعقلية منتبهة بعيدًا عن الملل والكس
استخدام طرق البحث العلمي واالكتشاف والمالحظة، وهو ما يطلق عليه بالمنهج العميق في التعلم، إضافة إلى ذلك يقوم المعلم بتكليف 

يتم من خالله توظيف عدد كبير من المعلومات الحالية والسابقة ضمن خطوات بحثية  (Project)المتعلم أو عدد من المتعلمين بمشروع
متقدمة تتناسب ومرحلة المتعلم الدراسية، وخالل فترة زمنية يتوصل الفريق من خاللها إلى نتائج فعلية، دون  (Experimental)ريبيةتج

الحاجة للحفظ واالسترجاع بل بدرجة عالية من الفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم، مع االهتمام بمستوى االتقان المستمر من 
 .(Quizzes)ات القصيرةخالل االختبار 

إلى أن أغلب مشكالت تعليم  -الذي تناول التربية العلمية في أوروبا كرؤية ناقدة-(2008ويشير تقرير أوسبورن وديلون)
، وإننا في عالمنا العربي بحاجة ماسة لألخذ بأغلبها في واقعنا العلوم في أوروبا هي مشكالت عالمية تعاني منها العديد من الدول

 وإن اختلفت استراتيجيات تفعيلها، حيث أكد التقرير على اآلتي: التربوي 

 ضرورة تبني مناهج وطرائق تدريس غير نمطية تحفز الطالب نحو تعلم العلوم.  .1

 العناية باختيار محتوى العلوم وأساليب عرضه بما يتناسب مع الجميع. .2

 تشجيع منحى المناهج المتكاملة.  .3

 التركيز على استقطاب أفضل المعلمين لتدريس العلوم ال سيما في المراحل االساسية من التعليم.  .4

 تحسين ممارسات التقويم واستخدام أساليب تقويم أكثر فعالية تتسم بالموضوعية من جهةـ، وتستهوي الطالب من جهة أخرى. .5

 ضبط الذي يحتاج وقتًا طوياًل حتى يتحقق الرضا بالعائد منه.يتطلب تعليم العلوم التطبيق والتدريب، ونوعا من االلتزام وال .6

ويشير التقرير إلى أن مثل هذه القيم غير سائدة في مجتمعاتنا وال تلق التشجيع في عالم اليوم، فقد أشارت نتائج التقرير إلى انخفاض  
م رتفع معدل تحصيل الطالب في العلوم كانت اتجاهاتهاتجاهات الطلبة نحو تعلم العلوم في الدول المتقدمة، كما ظهر أيضًا أنه كلما ا

 نحوه أقل إيجابية.
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 .معايير تعليم وتعلم العلوم:3

ارتبطت حركة المعايير بحركتين أخرتين كبيرتين هما الجودة الشاملة واالعتماد التربوي، وشكلت الحركات الثالث فكرًا تربويًا 
 (.2010البيالوي وآخرون،مترابطًا ثالثي األبعاد خالل حقبة التسعينات )

إن الجودة والتميز هدفان عريضان للتعليم بشكل عام، وعلى برامج العلوم أن تمتلك جودة عالية وتفوقًا ظاهرًا في مناهجها 
في  دوطرق تدريسها، فلقد كانت الكيمياء والفيزياء واالحياء والجيولوجيا العناوين الرئيسة لمنهاج العلوم المدرسي، ولقد استمرت هذه الموا

ات أو الوحدات الدراسية ضمن العلوم العامة ومساقات العلوم إلى يومنا هذا في بلداننا العربية، بالرغم من نشأتها نتيجة تشكيل الموضوع
فروع الدراسية لم تعد هذه ال -ال سيما في الدول المتقدمة  -لفروع البحث العلمي في القرن التاسع عشر، ولكن مع بداية القرن العشرين

لفة وبالتالي أصبح تصنيف العلوم المختية المهمة، فقد تعددت االكتشافات العلمية وظهرت حقول علمية جديدة تمثل المجاالت العلم
أكثر من االعتماد على نوع الفرع أو الحقل الذي ُيدرس، وبشكل عام فإنه يوجد عدد كبير  تبعًا لنوع المشكلة وموضوع الدراسة والبحث

ا في برنامج مدرسي، وإن حجم المعرفة يتضاعف كل خمس سنوات تقريبًا، وبالتالي فإن المشكلة من الحقائق العلمية التي يمكن تدريسه
إن حاجة المجتمع إلى مواطنين يحافظون على مسيرة التقدم واالختراعات العلمية أو السؤال المطروح هو ما الذي يجب أن ُيعلم؟ 

ميع وكذلك تجعل دراسة العلوم ثقافة أساسية في مناهج المدارس والتقنية تجعل من تدريس ودراسة العلوم مطلبًا أساسيًا للج
 (.2008)الهويدي،للجميع

وعليه فقد انتشرت الدعوة إلى تطوير المناهج بكافة المراحل التعليمية في ضوء المعايير العالمية المعاصرة التي تبنتها الهيئات 
العالم على أن المعايير تعني عقدًا اجتماعيًا ليس فقط بين المعلمين والمنظمات العلمية العالمية، حيث استقرت حركة المعايير في 

والسلطات التربوية، بل أيضًا بين اآلباء والمتعلمين من جهة؛ والسلطات التربوية والمعلمين من جهة أخرى، وبعبارة أخرى فإن المعايير 
يم وتأكيد التوقعات المتفق عليها اجتماعيًا)البيالوي هي بمثابة عقد اجتماعي جديد في المجتمع بصفة عامة، حول متطلبات التعل

 (.2010وآخرون،

للحكم على  Criteriaذو معاني متعددة، حيث يقصد بمعايير تدريس العلوم بأنها محكات  Standardويعد مصطلح معيار 
الجودة، من حيث جودة ما يعرفه المتعلمين، ومدى قدراتهم على الفعل، وجودة برامج العلوم التي تمنح هؤالء المتعلمين الفرصة لتعلم 

 Assessmentالعلوم، وجودة تدريس العلوم، وجودة النظام الذي يشجع المعلمين على تنفيذ برامج العلوم، وجودة ممارسة أساليب التقييم 
، والخالصة أن المعايير القومية لتدريس العلوم تقدم محكات للحكم على التقدم نحو رؤية قومية لتدريس العلوم وتعلمها في نظام يحث 

 أ(. 2007على التفوق والتميز واإلبداع)النجدي وآخرون،

 

 . نبذة تاريخية عن تقدم حركة تطوير تعليم وتعلم العلوم:4

ركة معايير تعليم وتعلم العلوم دون التعرض للتجربة األمريكية بشكل خاص كونها منشأ يصعب الحديث عن تاريخ تطور ح
إلى عام  1989والدة حركة المعايير، حيث حجم التطوير والتعديل والتحسين في برامج ومشاريع تطوير تعليم وتعلم العلوم منذ عام 

ات حيث تشير الدراسعظم االثر في رفد حركة معايير العلوم وإثرائها، مشروع وكان لها أ  22في الواليات المتحدة األمريكية بلغت  2013

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الخامس عشر

 م 2020 –كانون الثاني  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

418 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

عملية التطوير والتحسين في برامج ومشاريع العلوم مبني على التدرج والتسلسل، ففي العام الواحد قد ينشأ أكثر من برنامج إلى أن 
ويمكن االستدالل أن أهم برامج تطوير ، (Achieve,Inc.,2013a)للتطوير، كما قد ال يخلو عام من االعوام دون تطوير أو تقييم

 تعليم وتعلم العلوم ركزت على اآلتي:

 .معايير تعليم وتعلم العلوم 
 .التقييم في تعليم وتعلم العلوم 
 .الثقافة العلمية 
 .دور المعامل واالستقصاء والثقافة العلمية 

على الساحة الدولية من أشهر المشاريع  TIMSSكما تجدر اإلشارة إلى مشروع التوجهات العالمية لدراسة العلوم والرياضيات 
الحديثة في مجال تطوير تعليم وتعلم العلوم والرياضيات، حيث يهدف المشروع إلى دراسة العوامل المؤثرة في تحصيل طالب 

ة تي العلوم والرياضيات واستقصاء العوامل المرتبطة ببيئة المتعلم مثل العوامل األسرية والتعليميالصفين الرابع والثامن األساسي لماد
والخلفية المعرفية وأداءات المعلم ومدير المدرسة والتي تؤثر في التحصيل المعرفي وفي مادتي العلوم والرياضيات)محمد وعبد 

 (.2011العظيم،

 منهج وإجراءات الدراسة:

تتبع الدراسة المنهج الوصفي التحليلي مستخدمة أسلوب التحليل الكيفي للوثائق كونه األكثر مالئمة لإلجابة عن أسئلة : منهج الدارسة
 الدراسة.

 مجتمع الدراسة:

الواليات لتالية: معايير تعليم وتعلم العلوم في الدول اشملت عملية التحليل الكيفي للوثائق على هي الوثائق التي شملتها عملية التحليل: 
بحاث التي تناولت الدراسات واألالمتحدة، وانجلترا، وفنلندا، وكندا، وسنغافورة، وتقرير التربية العلمية في اوروبا، و اليمن، باإلضافة إلى 

 .اليمن( في 12-1، وكذلك وثيقة منهاج العلوم للصفوف من)اليمنتقييم تعليم وتعلم العلوم في 

 على أسئلة الدراسة تم القيام باإلجراءات التالية: بغرض االجابةإجراءات الدراسة: 

 تحديد أهم التجارب الدولية في تعليم وتعلم العلوم لدراسة معايير تعليم وتعلم العلوم في تلك الدول. .1
 تحديد أهم مجاالت المقارنة بين تلك التجارب. .2
 الدراسة.تحليل معايير تعليم وتعلم العلوم في التجارب الدولية التي حددتها  .3
 مراجعة نتائج الدراسات واألبحاث التي تناولت تقييم تعليم وتعلم العلوم في اليمن. .4
 ( في اليمن.12-1تحليل وثيقة منهاج العلوم للصفوف من) .5
 تحديد أوجه التميز والتشابه في معايير تعليم وتعلم العلوم في كل دولة من الدول التي حددتها الدراسة.  .6
 لتطوير تعليم وتعلم العلوم في اليمن.اقتراح أهم الموجهات  .7
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 من خالل تحليل كيفي للوثائق تمت اإلجابة على أسئلة الدراسة كما يلي:نتائج الدراسة ومناقشتها: 

 أواًل: فيما يتعلق بالسؤال األول: "ما واقع تعليم وتعلم العلوم في الجمهورية اليمنية؟"

 الدراسات واألبحاث التي تناولت تقييم تعليم وتعلم العلوم في اليمن، باإلضافة إلى تحليل وثيقةمراجعة نتائج لإلجابة على هذا السؤال تم 
 ( في اليمن، وسيتم تناول واقع تعليم وتعلم العلوم ضمن المجاالت اآلتية:12-1منهاج العلوم للصفوف من)

 مناهج العلوم: -1
ر تعليم وتعلم ومدى تضمينها لمعايي اليمنناولت تقييم مناهج العلوم في حيث تفيد نتائج العديد من الدراسات والبحوث العلمية التي ت

( إلى 2008، فعلى سبيل المثال ال الحصر، تشير دراسة سالم)اليمنالعلوم إلى قصورًا في إعداد وتنفيذ وتقييم تعليم وتعلم العلوم في 
لوم بمعارف حديثة ومتطلبات حياتية دخلت في نسيج مادة العإهمال مناهج العلوم في المرحلة األساسية في اليمن تضمين أهداف ترتبط 

 ثكاتجاهات حديثة تنادي بها المشروعات العالمية وأهمها التربية الوقائية والصحية والبيئية، كما يتضح اإلهمال لطبيعة العلم وطرق البح
قدم لتلميذ مجتمعة النظرة الحديثة للعلم التي ينبغي أن ت واالتجاهات العلمية التي تعتبر جوانب مهارية ووجدانية تشكل مع المعرفة العلمية

( أن نسبة توفر المعايير العالمية للتربية العلمية في محتوى كتب العلوم من 2010القرن الحادي والعشرين، حيث أظهرت دراسة مفرح)
( في اليمن أنه ال توجد 9-7ن)( من خالل تقويم مناهج العلوم للصفوف م2003( منخفضة، وتفيد نتائج دراسة طه )9-4الصف)

( إلى أن مناهج الفيزياء تركزعلى المجال المعرفي ومن ثم المهاري 2004معايير توفرت بصورة عالية، كما تشير نتائج دراسة عزيز)
التركيب والتقويم  اوأخيراً الوجداني، بينما معظم مستويات االهداف في الجانب المعرفي تراعي مستوى التذكر، ومن ثم الفهم والتطبيق، بينم

، أما عن مستوى %10بينما التكاملية ال تزيد عن  %90تقريبًا معدوم، ويشير أيضًا إلى أن مستويات عمليات العلم األساسية تصل إلى 
( 2007، كما خلصت نتائج دراسة علي)%2والوجداني  %6والمهاري  %92التقييم للمجال المعرفي فال يختلف كثيرًا فهو يصل إلى 

 أن تحليل كتب العلوم المقررة على طلبة المرحلة الثانوية أظهر قصورًا في تضمين محتواها ألبعاد التنور العلمي. إلى

( ممثلة باإلدارة العامة للمناهج 2013-2012وفي سبيل تطوير مناهج العلوم قامت وزارة التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية للعام)
(، وأهدافًا لكل مرحلة 12-1ضمن مشروع تطوير مناهج التعليم العام، وحددت أهدافًا للتعليم العام من الصف) بإعداد وثيقة لمنهاج العلوم

اإلدارة ( )12-1من المراحل التعليمية، باالضافة إلى تطوير وثيقة المناهج لكل المواد، ومن ضمنها وثيقة منهاج العلوم للصفوف من)
أليف كتب العلوم حيث صدر إلى اآلن كتاب العلوم للصف األول االساسي، وبانتظار عرضه ، وبدأت عملية ت(2013العامة للمناهج،

 للتجريب، وفيما يلي عرضًا لإلطار العام لهذه المعايير)مجاالت المحتوى، ومجاالت المعايير(:

 

 

 

 

 ( االطار العام لمعايير كتب العلوم في اليمن1شكل)  

المعرفة العلمية والفهم

مهارات التفكير والبحث

العلم والتقانة والمجتمع

المهارات الحياتية

القيم واالتجاهات اِلعلمية

العلوم 
الفيزيائية

علوم الحياة 
والبيئة

علم األرض 
والفضاء
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 (2013اإلدارة العامة للمناهج )

ويشير االطار العام إلى ظهور مجال جديد في المحتوى وهو مجال علم األرض والفضاء، باالضافة إلى الجمع بين الفيزياء والكيمياء 
بمجال العلوم الفيزيائية، وهو تقريبًا يشبه مجاالت محتوى البلدان األخرى، كما يظهر من خالل مجاالت المعايير التركيز على القيم 

مية ، والربط بالحياة من خالل مجال المهارات الحياتية، وتحقيق التكامل المعرفي  أيضًا من خالل مجال العلم والتقانة واالتجاهات العل
والمجتمع ، والذي قد يندرج أسفل منه ما يتعلق بالتنور العلمي، باالضافة إلى مجال مهارات التفكير والبحث والتي تعزز االستقصاء 

ن يكون تطبيق وتنفيذ هذه المعايير ضمن إطارها الجديد هو الطريق نحو تحقيق أفضل لمعايير تعليم العلوم العلمي، ونحن بهذا نأمل أ
 .اليمنضمان جودتها في 

وَيِعُد القائمون على عملية التطوير بتقديم أفضل ما يمكن، وباألخص إعطاء لجان التأليف التدريب الكافي لتنفيذ عملية التأليف، وفي 
أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه عملية التطوير الحالية يمكن إيجازها في ضيق الوقت المحدد لعملية التطوير، محاولة لتقصي 

وعدم توفر المصادر الكافية، وقلة التدريب للكفاءات الموجودة، باالضافة إلى ضعف التنسيق بين مطابع الكتاب المدرسي ومنظومة 
ين إلى عدم وجود تنسيق كامل والعمل بروح الفريق بين المؤلف والمصمم والطباعة، مما أثر سلبًا التأليف، حيث يشير العديد من المعني

 على عملية التطوير السابقة.
 

 إعداد معلم العلوم: -2
شير تيعتمد إعداد معلم العلوم في ظل الوحدة اليمنية لجميع مراحل التعليم بصورة أساسية على كليات التربية بالجمهورية اليمنية، حيث 

( إلى أن نظام إعداد المعلم في كليات التربية باليمن يتبع النمط التكاملي ذو األربع سنوات يعد من خاللها الطالب المعلم 2001عباس )
 ثقافيًا ومهنيًا وتربويًا.

في المرحلة  بمعلم العلوم وتجدر اإلشارة إلى أن التطوير الحالي في إعداد معلم العلوم يتم من خالل بعض البرامج الجديدة والتي تتعلق
األساسية وهو برنامج معلم الصف في جامعة تعز والذي شهد تخرج أولى دفعاته في العام السابق، وفي كلية التربية في جامعة صنعاء 

 .تم قبول أول دفعة يتم إعدادها لتدرس جميعالمعارف والمناهج بما فيها العلوم للصفوف الثالثة االولى
لمجال فقد أعد بحيث تكون مخرجاته قادرة على تدريس كافة المواد العلمية )فيزياء وأحياء وكيمياء وجيولوجيا(، وقد نفذ أما برنامج معلم ا

 في جامعتي حضرموت وعدن، حيث يجري حاليًا الموافقة عليه ليبدأ العمل به في بداية العام في جامعة صنعاء.
ر متطلبات إلى تدني تواف -يم برامج إعداد معلمي العلوم في ضوء متطلبات تنفيذهاوالتي هدفت إلى تقو  -( 2004وتشير دراسة باوزير )

(، وقد أوصت الدراسة بصرورة استحداث برامج خاصة إلعداد معلمي العلوم في كلية 9-7تنفيذ مناهج العلوم المطورة للصفوف من )
 ستراتيجيات الحديثة في التدريس والتقويم.التربية لتلبية حاجات المدارس األساسية في استخدام التقنية وتطبيق اال

 ومن أبرز التحديات التي تواجه برامج إعداد معلم العلوم في اليمن أنه ال يوجد تقييم ممنهج لمخرجات برامج إعداد معلم العلوم أو تتبع
ا أي قرارات، دية والتي ال ينبني عليهمخرجات البرامج في الميدان ومعرفة مدى فاعليتها إال من خالل نتائج بعض الدراسات والبحوث الفر 

كما أن هناك في ضعف عملية التنسيق بين وزارة التربية وبرامج إعداد معلم العلوم، باالضافة إلى انخفاض نسبة التطبيق العملي 
لبة على تدريس طالتخصصي مقارنة بالجانب النظري بسبب غياب المعامل و ندرة توفر المواد والمستلزمات والتجهيزات التي تساعد ال

ى لالمنهج وتطبيق كافة تجاربه، كذلك قبول كليات التربية سنويًا من الطلبة أكثر من طاقتها االستيعابية فبالرغم من أنه قد تم االتفاق ع
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ل  صطالب في كل تخصص لضمان فاعلية األقسام والمعامل وأعضاء هيئة التدريس، إال أن العدد المقبول قد ي 100عدم قبول أكثر من 
( وفي تقييم برنامج إعداد 2008طالب في كل تخصص بسبب الظروف والضغوط الممارسة على الكلية )عبد الباقي، 200-150إلى 

( اتضح أن نسبة التوافر لمعايير الجودة الشاملة في برامج إعداد معلم 2005-2004معلم العلوم في ضوء معايير الجودة الشاملة للعام )
 (.2006وهي درجة توافر قليلة )الجهراني، %68-%55ية في جامعة صنعاء تراوح مداها من العلوم في كلية الترب

 :تقييم تعليم وتعلم العلوم -3
للمقارنة بين تالميذ الصف الرابع والثامن األساسي بين مختلف دول العالم  TIMSSفي دراسة  2003قررت اليمن المشاركة في العام 

 International) (IEA)عليها الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي في أمستردام في هولندا التي تتم كل أربع سنوات، حيث تشرف 
Association for Evaluation of Education Achievement) ومركز معالجة البيانات في ،DPC (Data Processing 

Center)  م تالحقت دوراته كل أربعة أعوام حيث يقيس هذا المقياس ، ومن ث1995في هامبورغ بألمانيا، واعتمد المقياس دوليًا في عام
درجة هي الدرجة العليا للمقياس وفقًا 800المهارات والمعارف التي يفترض أن يكتسبها التالميذ في مجال الرياضيات والعلوم، وتعد الـ

 (.2008ألربع مستويات)متقدم، عالي، متوسط، متدني( )هاشم،
بكثير من المعدل المشترط من منظمي الدراسة وبالتالي كان البديل المشاركة في الصف الرابع فقط حيث وقد كان معدل االلتحاق أدنى 

وهي قيمة متدنية وتم استبعادها من  250بمتوسط  2003، وقد كانت نتيجة اليمن في أداء مادة العلوم في عام %73حقق نسبة قبول 
لمقارنة مع الدول األخرى بسبب عدم معيارية إجراءات اختيار عينة المدارس ضمن قائمة الدول المشاركة لعدم قابلية البيانات ل

في الصف الرابع األساسي وكانت التجربة ناجحة  TIMSS شاركت اليمن مرة أخرى في مقياس 2007(، وفي العام 2008اليمنية)هاشم،
فيد أن تهم في قراءة األسئلة، وقد خرجت الدراسة بنتيجة تمنهجيًا إال أنها لم تكن وفقًا للتطلعات فقد واجهت التالميذ مشكلة تدني قدرا

( وتركز معظمها %50لمادة العلوم) TIMSS ، بينما نسبة التغطية من إطار محتوى %50نسبة التالميذ الذين استطاعوا قراءة المقياس 
ي(، حيث أشارت النتائج إلى أن اليمن استدالل %38تطبيق،  %46معرفي،  %64على المستويات الذهنية الدنيا وفقًا للنتائج اآلتية:)

درجة هي درجة النجاح  400هي األخيرة في التحصيل والسادسة في مدة التدريس الفعلية للعلوم مقارنة بالدول المشاركة، وبما أن الـ 
يمن في أسفل قائمة من تالمذة اليمن لم ينجحوا في المقياس، وبالتالي أدى هذا إلى وضع ال %92للمقياس الدولي فإن هذا يعني أن 

الدول المشاركة في البحث، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة في العلوم بين الذكور واإلناث وكذلك بين الريف والحضر 
 (.2008ألن التباين الداخلي عالي)هاشم،

تقييم مما ال طبيقي والعملي ال يتم اعتماده في عملية الأما عن تقييم تعلم العلوم في المراحل المختلفة فيظهر أن تقييم األداء والجانب الت
يدع مجااًل للشك إلى أن االهتمام بالجانب المهاري والوجداني يكاد يكون معدومًا في تعليم وتعلم العلوم ليجيب عن تساؤالتنا حول ضعف 

ا بالرغم م يستهدف المستويات المعرفية المتوسطة والدنيأداء طالبنا في مادة العلوم مقارنة بالدول األخرى، باالضافة إلى أن غالبية التقيي
رًا خمن أن مادة العلوم هي من أخصب المواد لتنمية التفكير وتنمية مهارات الحياة واالتجاهات والثقافة العلمية وهذا بدوره يثير تساؤاًل آ

لم العلوم مختصرة يمكن استخالصها من واقع تقييم تعليم وتعحول مخرجاتنا التعليمية والمستقبل الذي ينتظرها، وفيما يلي أهم النتائج التي 
 :باآلتي
  عزلة التقويم عن االهداف واالتجاهات الجديدة وبالتالي استمرار العمل التعليمي موجها بصفة اساسية الجتياز االمتحانات

  بصورتها التقليدية ولهذا لم يتحقق االصالح الذي ترجوه العملية التعليمية بمدارسنا
 عملية التقويم غير شاملة فهي لم تاخذ في اعتبارها تقويم جميع مظاهر نمو التلميذ وتغيير سلوكه نتيجة دراسته للعلوم  
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  اسلوب التقويم يقتصر على االمتحانات وتركز االهتمام كله في معرفة مدى حفظ التالميذ للمادة الدراسية وغالبا ماتعطى
عام الدراسي اي تقتصر على الجانب النظري والتدعوا الى النمو الشامل وتؤكد على حفظ االمتحانات للمادة الدراسية نهاية ال

   المعلومات وليست وظيفية لحل مشكالت الفرد والمجتمع والتساعد على التفكير واالبداع
 يهتم بمدى تحصيل المتعلم للمادة الدراسية واليهتم بالجوانب االخرى من اهداف تدريس العلوم    
 على الدافعية والفروق الفردية ال تؤكد  
 ،(2007ظهور الملخصات في مقرر العلوم كبديل عن الكتاب المدرسي)مازن  
 :المعامل واألنشطة والوسائل واستخدام التقنية في تعليم وتعلم العلوم -4

والمجسمات، وقسم  قسم إنتاج الوسائلبإشراف وزارة التربية والتعليم اليمنية تم إنشاء عدة أقسام تختص بالمعامل والوسائل التعليمية مثل 
ما عن أإنتاج المعامل واألدوات الفيزيائي، وقسم إنتاج المواد الكيميائية، وإدارة الحاسوب التعليمي)قسم إعداد وإخراج الوسائل التعليمية(، 

م العلوم هو قلة الكوادر المتخصصة ( إلى أن أهم معوقات استخدام الحاسوب في تعلي2009استخدام التقنية في تعليم العلوم فيشير الصم)
في مجال الحاسوب التعليمية، وارتفاع تكلفة استخدام الحاسوب في التعليم إلى حد ما، باالضافة إلى ازدحام الفصول بالطلبة مما يشكل 

 .عبئًا على المعلم في استخدام الحاسوب
للوسائل التعليمية في التدريس ويقتصر استخدامها على بعض  ( إلى تدني درجة استخدام معلمي العلوم2007كما تشير دراسة المقطري)

األجهزة واألدوات البسيطة مثل أنابيب االختبار والكؤوس الزجاجية والماسك ودوارق والساق الزجاجية وكتاب العلوم والجداول واللوحات 
غلب المدارس وانعدام التنفيذ في بقيتها، وتظهر ( إلى تدني تنفيذ التجارب العلمية في أ 2004والرسوم، وتؤكد نتائج دراسة الكحالني)

النتائج ضعف مستوى التجهيزات المختبرية لجميع مختبرات المدارس الثانوية مع انعدام وجود المختبر في بعض المدارس، كما تجدر 
( بتدني 2008)تائج دراسة عطا هللااإلشارة إلى تدني نسبة تنفيذ التجارب باستعمال الخامات المحلية والبديلة في جميع المدارس، وتفيد ن

 نتنفيذ التجارب واالنشطة العلمية لمادة األحياء في المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية واألهلية من وجهة نظر المعلمين والطلبة وم
لتطوير اداء  الدورات التدريبيةأهم المعوقات التي تحول دون تنفيذ التجارب واألنشطة العلمية لمادة األحياء بالمرحلة الثانوية هو نقص 

( إلى 2007المعلم في الجانب العملي، وقلة المخصصات المالية لتوفير احتياجات تنفيذ التجارب واألنشطة العلمية، كما يشير الشريف)
 .تدني مستوى المهارات المخبرية بشكل عام لدى فنيي معامل الكيمياء في مدارس أمانة العاصمة

أهم المعوقات التي تحول دون تنفيذ األنشطة والتجارب في معامل العلوم في محافظات اليمن المختلفة من  وفي محاولة الستخالص
العديد من الدراسات واألبحاث التي تناولت واقع معامل العلوم في اليمن، تم التوصل إلى اآلتي : كثرة عدد الحصص االسبوعية للمعلم، 

النشطة، وعدم تأهيل فنيي المعمل ان وجدوا، باالضافة إلى نقص الدورات الموجهة لتطوير اداء وتدني رغبة المعلم في اجراء التجارب وا
المعلم او الفني في الجانب العملي، كما أن ازدحام الطلبة بالفصول يعيق تنفيذ التجارب وضيق الوقت المخصص للجانب العملي، 

مخبري في االمتحانات النهائية ال يحفز الطلبة أو معلمي العلوم لالهتمام ونقص األجهزة المخبرية، كما أن عدم اعتماد تقييم العمل ال
(؛ 2004(؛ )الكحالني،2008(؛)عزمي،2006(؛)عبد الرقيب،2007(؛)الحمادي،2010بالجانب المعملي ))دراسةالبعلول،

 ((.2005(؛ )العيدروس،2000)ناصر،
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 :استراتيجيات في تعليم وتعلم العلوم -5
بوية والتعليمية في اليمن بتفعيل استخدام استراتيجيات وطرائق حديثة في مدارسنا وعلى األخص في مادة العلوم ال تهتم مؤسساتنا التر 

كاالكتشاف والعصف الذهني وحل المشكالت والتعلم التعاوني والمناقشة التي تهدف لتنمية روح االبداع واالبتكار وحل المشكالت وحب 
ليدية في عملية التدريس تعد من المشكالت األساسية التي تعاني منها مدارسنا، وفي هذا الصدد التعلم الذاتي، فسيادة الطرائق التق

( والتي تفيد إلى أن أكثر طريقة تدريس تفاعلية تستخدم في تعليم العلوم في مدارس أمانة العاصمة هي 2010نستعرض دراسة الجالل)
يجية التعلم التعاوني، وغياب استراتيجيات مثل حل المشكالت واالكتشاف المناقشة، بينما تشير النتائج إلى ضعف استخدام استرات

  .والعصف الذهني، كما أن أغلب استراتيجيات التدريس تطبق دون منهجية واضحة اثناء التدريس
 :التوجيه  في تعليم العلوم -6

العلوم يواجه العديد من التحديات، ومن أبرزها ما ( إلى أن واقع التوجيه في تعليم 2012( وجبران )2010تشير نتائج دراستي القهالي )
 :يلي

  تقتصر عملية التوجيه على الزيارات الصفية المفاجئة للمعلم، وال تشمل مكونات العملية التعليمية األخرى. 
 عملية التوجيه غير مخطط لها ويغلب عليها طابع التفتيش. 
 87  % من الموجهين من حملة مؤهالت دون جامعية. 
 إجراءات التوجيه معايير الجودة الشاملة. ال تلبي 

 
 :التدريب في تعليم العلوم -7

يتم التدريب بتمويل خارجي يشارك فيه الكثير من المعلمين والمعنيين في دورات تدريبية خارجية وداخلية، وتشكلت العديد من 
ذ العام يب في مجال العلوم منفرق التدريب في مختلف التخصصات كون التدريب ال يهتم بتخصص معين، وقد بدأ التدر 

وذلك بتشكيل فرق للتدريب في المحافظات المختلفة، لتشكيل بنية أساسية من المدربين في مجال العلوم لمختلف  2003
المحافظات نتج عنها الفرق الوطنية للتدريب في مجال العلوم على مستوى وزارة التربية والتعليم حيث يتكون كل فريق من 

 25كل مجال من مجاالت تعليم العلوم،  تم تأهيلهم من قبل خبراء في منظمة اليونسكو ليشمل التدريب  مدربين في 2-3
مدرب في أربع مجاالت: استراتيجيات وطرق حديثة في التدريس، وتكنولوجيا التعليم والقياس والتقويم، واإلدارة المدرسية، ويتم 

لتدريب ونقل التدريب لموقع المدرسة ومكان عمل المعلم، وذلك من التدريب بطريقة ال مركزية في محاولة لخفض كلفة ا
خالل ما يسمى بالمدارس المحورية، ليتم تجميع المدرسين في مناطق قريبة من أماكن عملهم ليتم تدريبهم من مدرب يعمل 

 .(2010في نفس المنطقة أو المديرية)تقرير اإلنجاز السنوي الرابع،
 :من بما في ذلك التدريب في مجال العلوم العديد من التحديات أهمها ما يليويواجه قطاع التدريب في الي

 غياب استراتيجية التدريب القائمة على تحليل االحتياجات للواقع التربوي في اليمن. 
 تدني التنسيق بين إدارة التدريب واإلدارات المختلفة ذات العالقة في وزارة التربية والتعليم. 
  التدريب أو تحديد فاعليته في تطوير تعليم العلومال يتم تقييم أثر. 
 ،(.2011؛ المقداد،2011معظم موظفي قطاع التدريب من حملة الثانوية العامة والدبلوم )الريمي 
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 البحث العلمي في تعليم العلوم:
ر أساسية سات على خمسة محاو من خالل حصر بعض رسائل الماجستير والدكتوراه في مجال التربية العلمية في اليمن ركزت معظم الدرا

منها في  %21منها لدراسة استراتيجيات وطرق تدريس العلوم ، و %26منها على معلم العلوم، بينما  %29بنسب مختلفة، حيث يركز 
لنسبة  ، فيما كانت أقل%14تطوير وتقويم العلوم، أما تنفيذ التجارب واألنشطة والوسائل والتقنية في تعليم العلوم فحازت على نسبة 

 .%11لمحور تقويم تعليم وتعلم العلوم 
 

 ثانيًا: فيما يتعلق بالسؤال الثاني: "ما نتائج مقارنة التجارب الدولية في تعليم العلوم وأوجه االستفادة منها؟"

ر تعليم وتعلم معايي تحديد مقارنة التجارب الدولية وفق المجاالت اآلتية: وتحديد أوجه التميز والتشابه فيلإلجابة عن هذا السؤال تم 
العلوم في كل دولة من الدول التي حددتها الدراسة ضمن المجاالت اآلتية: )محتوى مناهج العلوم، وتعليم وتعلم العلوم، والسياسات 

 التعليمية في تعليم وتعلم العلوم، ومعلم العلوم(، وفيما يلي عرضًا ألهم نتائج المقارنة واستنتاجاتها:

 

 قارنة والتحليل للتجارب والتقارير الدولية في تعليم العلوم،وأوجه االستفادة منها( نتائج الم1جدول)

                                                           
1 Achieve, Inc. (2013 b). 

National Academy of Science(1996). 
http://www.nextgenscience.org. 

2 The Ministry of Education,Singapore.(2014). 
3 Z(N.A).-ScienceA 
4 Hautamaki ,Jakko & et.al(2008).  
5 Department of Education,England.( 2013 (a)).  

Department of Education, England.( 2013 (b)). 
6 Achieve,Inc.(2010).  
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( يمكن مقارنة التجارب السابقة في تعليم وتعلم العلوم وتلخيص أهم أوجه التميز فيها باالضافة إلى أوجه 1ومن خالل الجدول السابق )
 بينها، والخروج بأهم الدروس المستفادة واالستنتاجات المهمة، وفيما يلي عرضًا ألبرزها: التشابه

 أوجه التميز في كل تجربة من التجارب:

  تميزت التجربة السنغافورية بالتركيز على األخالق واالتجاهات 
  المتحدة األمريكية.في كندا تميزت مفاهيم التصميم الهندسي والتقني ، كما انتقلت حاليًا للواليات 
 .)تميزت فنلندا بتطبيق العدالة في تقديم الخدمة التعليمية )التعليم للجميع 
 كان التأكيد أكثر في أمريكا على محتوى علوم األرض والفضاء 
 إشراك ذوي المصالح في إعداد معايير العلوم في الواليات المتحدة األمريكية 
 سيما في المرحلة المتوسطة في فنلندا زيادة المساحة الزمنية لتعليم العلوم ال 
 . توسعت في كندا تطبيقات العلوم في حياة الطلبة فال تقتصر على المعمل فقط 

 أوجه التشابه في التجارب الدولية:

 في مجال محتوى العلوم وعملية التعليم والتعلم التركيز على اآلتي:لوحظ من خالل التجارب السابقة 

 العلمية، ال سيما للمفاهيم العامة والرئيسية. المعرفة العلمية والثقافة 
 .االستقصاء ومهارات التفكير وعادات العقل ومهارات البحث العلمي 
  الربط بالحياة والتأكيد على التطبيقات العلمية والربط بالمجتمع والبيئة وتقدير العلم والعلماء وتعزيز القيم العلمية والمهارات

 االجتماعية والتنمية الشخصية.
 .تنوع الهدف من المخرجات فمنها اإلعداد للتعليم العالي، وللمواطنة، والتخاذ القرار، وللمستقبل، ولسوق العمل، وللتعلم الذاتي 
 .تعزيز االستمتاع في تعلم العلوم، إال أن التركيز على البعد الوجداني لم يظهر بوضوح 
  المتوسطة والثانوية.التكامل بين العلوم في المرحلة االبتدائية والمنفصلة في 

 وفي مجال السياسات التعليمية فقد تم التركيز على اآلتي:

 .مركزية التخطيط وال مركزية التنفيذ 
 التركيز على علوم الحياة في الصفوف األولى للتعرف على العالم من حولهم 

 االستنتاجات وأوجه االستفادة: 

 التجارب السابقة تلخصت في اآلتي:لعل أغلب النقاط التي يمكن االستفادة منها في 

  دراسة التجارب الدولية واألطر الموجهة في تطوير تعليم العلوم تمكننا من اآلليات واألدوات التي تفيد في تحسين وتطوير
 تعليمنا وتعلمنا للعلوم.

 .الغاية من تعليم العلوم بناء جيل مثقف علميًا 
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  واالقتصادي ورؤيتها الفريدة التي تسهم في تشكل نظامها التربوي ومعاييره.لكل دولة سياقها التاريخي والثقافي 
 .تتشابه التجارب فيما بينها أن هدفها هو تحسين وتطوير تعليم وتعلم العلوم 
 المعايير المدخل الحقيقي نحو تحقيق جودة التعليم، حيث تشكل عقدًا اجتماعيًا حول متطلبات التعليم وتأكيد التوقعات المتفق 

 عليها اجتماعيًا، وتعد التجربة األمريكية رائدة في هذا المجال.
 ال قيمة فاعلة لمعايير العلوم إذا استخدمت منها مجموعة فرعية فقط فعملية التطوير والتحسين شاملة وغير جزئية 
  نظامية، المعايير األخرى المن أهم عوامل بناء المعايير نظرية النمو المعرفي وخبرة المتعلمين الصفية وتنظيم المدارس وأطر

 واالتساق مع معايير المواد األخرى.

من خالل مراجعة وتحليل ما سبق من تجارب ودراسات للعديد من الدول المتقدمة في مجال معايير تعليم وتعلم العلوم اتضح أن جميع و 
سارع في مجال العلوم طلبتها، ونتيجة للتغير المتالدول تسعى لتطوير تعليم وتعلم العلوم بشكل مضطرد لرغبتها في تقديم تعليم أفضل ل

لوم عوالتقنية في العالم، باالضافة إلى أسباب داخلية وخارجية لتلك البلدان، فمثاًل قامت الواليات المتحدة بتطوير معايير تعليم وتعلم ال
ًء على نتائج عايير التربية العلمية بنافي نصف القرن العشرين نتيجة لغزو روسيا للفضاء،ثم نتيجة لظروف داخلية قامت بتطوير م

التقييمات العالمية لتحصيل الطلبة في العلوم وإظهار طلبة الواليات المتحدة في مستويات أدنى من تلك البلدان المتقدمة التي تتشابه 
نور العلمي، ثم والتفكير، ثم الت معها سياسيًا واقتصاديًا، ولوحظ التطوير المستمر مع مرور الزمن، فأمريكا ركزت أواًل على االستقصاء

 ةالتصميم الهندسي والتقنية أخيرًا،وبالتالي تختلف منطلقات التطوير، فإذا كانت التنافسية هي من دفعت أمريكا نحو التطوير فإن المواطن
العالم في  ز على مستوى هي ما دفعت سنغافورة، والعدالة االجتماعية هي من دفعت فنلندا نحو التطوير والرغبة في استمرارية التمي

 وغيرها، إال أن الجميع يشترك في أن المنطلق هو تحسين مستوى الطلبة في تعليم وتعلم العلوم. PISAاختبارات 

 ثالثًا: فيما يتعلق بالسؤال الثالث: "ما التوجهات التطويرية لضمان جودة  تعليم وتعلم العلوم في الجمهورية اليمنية؟"

لتطوير تعليم وتعلم العلوم في اليمن، وفيما يلي عرضًا لما يمكن االستفادة منه في لإلجابةعن هذا السؤال تم الوصول إلى موجهات 
 تطوير معايير لتعليم العلوم في واقعنا العربي واليمني على وجه الخصوص، وذلك في المجاالت اآلتية: 

 يار محتوى وأساليب عرض مفاهيم العلوم من خالل تحقيق اآلتي:مجال جودة محتوى العلوم: ينبغي العناية باخت .1
 .أهمية االلتزام بالتدرج المنتظم في عرض المعايير، وتمثل المعايير للسالسة والوضوح والبساطة في العرض 
 .تفعيل المدخل التكاملي في تعليم العلوم ال سيما في المرحلة األساسية 
 و أداء المتعلم منذ البداية وحتى الوصول لمرحلة اإلتقان.أن تتضمن المعايير وصفًا دقيقًا لنم 
 .األخذ بعين االعتبار الفجوة القائمة في المعايير ما بين المرحلة األساسية والمرحلة الثانوية العليا 
 .أهمية العناية بمفاهيم العلوم الموحدة والكلية كي تبدو الحقائق مترابطة وغير مجزأة 
 ية لمفاهيم العلوم تضمن فهمًا أعمق للمفاهيم العلمية.أهمية إضافة مفاهيم رياض 

 مجال جودة تعليم وتعلم العلوم: ُيقترح االهتمام بعملية تعليم وتعلم العلوم من خالل التأكيد على اآلتي: .2
 .تضمين مفاهيم االستقصاء ال سيما المستويات العليا منه، والتركيز على االدلة 
  والتقنية، من خالل التركيز على النمذجة والتصاميم واالنشطة والمشاريع.تعزيز الممارسات في الهندسة 
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 .أهمية ربط العلوم بواقع الحياة ، وإضفاء المنظور االجتماعي والشخصي لمفاهيم العلوم 
 .ضمان مستوى مقبول من الثقافة العلمية لجميع المتعلمين، وتقييم ذلك باستمرار 
 قييم التعلمأهمية التناسق بين محتوى العلوم وت. 

 مجال جودة مخرجات التعلم )المتعلم(: ينبغي تحقيق اآلتي في مخرجات تعلم العلوم: .3
 .تمكين المتعلم من أدوات التعلم مدى الحياة 
  .تعزيز األخالق واالتجاهات في تعليم وتعلم العلوم 
  .إكسابه كفايات القرن الحادي والعشرين 
 .إعداده من أجل المستقبل 
  عادات العقل ومهارات التفكير والقدرة على اإلنتاج.تمكينه من 

 مجال جودة معلم العلوم: .4
 .النمو المهني لمعلم العلوم وفق أهداف تعليم العلوم 
 .تعزيز الممارسات اإليجابية لمعلم العلوم وتغيير في الممارسات الحالية التقليدية 
 .تفعيل دور المعلم كقائد لالسقصاء وميسر ومنتج للمعرفة 
 قطاب أفضل للمعلمين المحترفين ال سيما في المرحلة األساسية.است 

 مجال جودة السياسات التعليمية في تعليم وتعلم العلوم: .5
 .التقييم والتطوير المستمرين لمشاريع تعليم وتعلم العلوم 
 .ضرورة مشاركة أصحاب المصالح في تطوير وتحسين معايير تعليم وتعلم العلوم 
  مقارنة لتجارب الدول المتقدمة.ضرورة إجراء دراسات 

؛ 2007؛ علي ،2006؛ الجهراني،2004وعليه فإن تدني توفر معايير تعليم وتعلم العلوم الذي أظهرته الدراسات السابقة )عزيز،
( يؤكد على أهمية االستفادة من تجارب الدول المشابهة بظروفها مع 2010؛ مفرح،2010؛ البعلول،2008؛ عبدالباقي،2008هاشم،

 ىليمن، باالضافة إلى الدول المتقدمة في تعليم العلوم، ويعد المشروع الحالي لتطوير المناهج في اليمن بارقة أمل في تمكين القائمين علا
تعليم العلوم من إعداد المتعلم لمستقبل حياة أفضل، لليمن ولليمنيين، في واقع متغير وسريع، تتجاذبه الخالفات السياسية، ويحيط به 

والحاجة من كل صوب، وبالتالي ال بد من التأكيد على أهمية االخذ بالمقترحات السابقة المستخلصة من التجارب الدولية والواقع الفقر 
لم عاليمني فالشعوب تتبادل فيما بينها تأثيرًا أو تأثرًا، كما ينبغي التأكيد على أهمية التطوير والتحسين الشامل لكافة مكونات تعليم وت

ان تنفيذه وتحقيق متطلباته، كي ال تصبح عملية التطوير جزئية غير شاملة، لنضمن عندئذ جودة تعليم وتعلم العلوم في العلوم وضم
 .اليمن

  :لتحقيق الفائدة المرجوة من الدراسة الحالية، توصي الباحثة باآلتي التوصيات:

 .تجربة سنغافورةاالهتمام بمدخل األخالق والقيم في تطوير تعليم العلوم واالستفادة من  .1
 .تبني معايير تعليم العلوم ذات الصلة بالتصميم الهندسي والتقني كما في كندا والواليات المتحدة االمريكية .2
 .ضرورة استقطاب معلمي علوم ذوي كفاءة عالية كما في التجربة الفنلندية وأوروبا .3
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 .توسعتها كما في التجربة الفنلنديةإعادة النظر في المساحة الزمنية المتاحة لتعليم العلوم والعمل على  .4
 العمل على إشراك ذوي المصالح في إعداد معايير تعليم العلوم كما في التجربة األمريكية .5
 .مراعاة مدخل التكامل المعرفي والربط بالحياة لتحقيق االستمتاع في التعلم كما في التجربة االمريكية وأوروبا وسنغافورة .6
لكافة مجاالت تعليم وتعلم العلوم وعدم االقتصار على تطوير جزئيات منه لضمان تحسن ملحوظ  األخذ بمنحى التطوير الشامل .7

  .في مخرجات التعلم المنشودة
 تجويد تعليم وتعلم العلوم وفق المنطلقات التي تنسجم مع حاجة المجتمع اليمني وتطلعاته .8

 :توصي الدراسة بالمقترحات اآلتية المقترحات:

 .لقة بتقييم مجاالت تعليم وتعلم العلوم وفق معايير الجودةإجراء البحوث المتع .1
 .إجراء دراسات مقارنة لمجاالت تعليم وتعلم العلوم في التجارب الدولية الناجحة واالستفادة منها في اليمن .2
ليم وتعلم تعإعداد دراسات تقييمية لواقع تعليم العلوم، ورصد التطورات الخاصة بكل مجال من المجاالت ومدى تأثيرها في  .3

 .العلوم
 .إعداد دراسة لتحديد حاجة المجتمع اليمني وتطلعاته في تعليم وتعلم العلوم .4
 .إعداد دراسة لتحديد أوزان نسبية حسب األهمية لمختلف مجاالت تعليم العلوم وتطويرها وفقًا ألهميتها .5

 

 المراجع:

 http://magdyscienceedu،الثقافة العلميةمعايير الجودة لتعليم العلوم في تنمية (.2010إسماعيل،مجدي رجب) .1
post_5823.html-blogspot.com/2010/03/blog  

،قطاع المناهج والتوجيه،وزارة التربية والتعليم، (12-1مسودة وثيقة منهاج العلوم للصفوف)(.2013اإلدارة العامة للمناهج) .2
 الجمهورية اليمنية.

، تقريرمقدم لمؤسسة نفيلد،ترجمة محمد بن (.التربية العلمية في أوروبا:رؤية ناقدة2008)جوستنأوسبورن،جواناثان،وديلون، .3
 عبدهللا الزغبي،مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات،جامعة الملك سعود.

فيذ لمتطلبات الالزمة لتنالمكال في ضوء ا-(. تقويم برامج إعداد معلمي العلوم في كلية التربية 2004باوزير، سعيد محمد ) .4
 ، الجمهورية اليمنية.رسالة ماجستير غير منشورة( ، 9-7مناهج العلوم المطورة للصفوف من )

سالة ر (.واقع تنفيذ التجارب واالنشطة العلمية للفيزياء للمرحلة الثانوية في مدارس امانة العاصمة، 2010البعلول،أسماء محمد) .5
 ،جامعة صنعاء.،كلية التربيةماجستير غير منشورة

دار ،األسس والتطبيقات-الجودة الشاملة في التعليم بين مؤشرات التميز ومعايير االعتماد(.2010البيالوي،حسن وآخرون) .6
 األردن.–المسيرة،عمان

التربية ،قطاع التدريب والتأهيل،وزارة 2009برامج التدريب والتأهيل والتنمية المهنية لعام (.2010تقرير اإلنجاز السنوي الرابع) .7
 والتعليم_اليمن.
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سالة ر (.دراسة الكفايات المهنية الالزمة للمشرفين التربويين في الجمهورية اليمنية محافظة عمران، 2012جبران،عامر سعد) .8
 جامعة صنعاء.-،كلية التربيةماجستير غير منشورة

حياء للمرحلة الثانوية في مدارس امانة (.مدى استخدام طرائق التدريس التفاعلية في تدريس مادة اال2010الجالل،ناجي حمود) .9
 ، كلية التربية،جامعة صنعاء. رسالة ماجستير غير منشورةالعاصمة،

(.تقييم برنامج اعداد معلم العلوم في كلية التربية بجامعة صنعاء في ضوء معايير الجودة 2006الجهراني،إيمان محمد) .10
 صنعاء. ،كلية التربية،جامعةرسالة ماجستير غيرمنشورةالشاملة،

 األردن.–،دار المسيرة،عمانالجودة الشاملة في المناهج وطرق التدريس(.2011الحريري،رافدة) .11
رسالة ماجستير غير (.مدى تنفيذ تجارب الكيمياء للمرحلة الثانوية في مدارس امانة العاصمة،2007الحمادي،تهاني) .12

 ،جامعة صنعاء. منشورة
حلقة االولى لمرحلة التعليم االساسي ببرامج التاهيل اثناء الخدمة وسبل (.معوقات التحاق معلمي ال2011الريمي،نضال) .13

 ،كلية التربية،جامعة صنعاء. رسالة ماجستير غير منشورةعالجها،
(.تطوير مناهج العلوم بمرحلة التعليم األساسي في الجمهورية اليمنية في ضوء االتجاهات الحديثة للتربية 2008سالم،حياة) .14

 ،جامعة عين شمس.وراه غير منشورةرسالة دكتالعلمية،
رسالة (.مدى توافر مهارات العمل المخبري لدى فنيي معمل الكيمياء في مدارس امانة العاصمة،2007الشريف،عبد الرحيم) .15

 جامعة صنعاء.-،كلية التربيةماجستير غير منشورة
مسائل الفيزيائية لدى طلبة الصف الثاني (.أثر استخدام المحاكاة الحاسوبية في تنمية مهارة حل ال2009الصم،عبد اللطيف) .16

 جامعة صنعاء.-،كلية التربيةرسالة ماجستير غير منشورةالثانوي واتجاهاتهم نحو مادة الفيزياء،
 األردن.-(.نظام ضمان الجودة التعليمية وتنمية قدرات التفكير االبتكاري،ديبونو للنشر والتوزيع،عمان 2011الطاهر،مهدي) .17
رسالة ماجستير ( من مرحلة التعليم االساسي في الجمهورية اليمنية،9-7قويم مناهج العلوم للصفوف )(.ت2003طه،حسن تقي) .18

 ،كلية التربية،جامعة ذمار.غير منشورة
ة مجلة التربية، الجمعي(. إعداد المعلم بكليات التربية في اليمن في ضوء االتجاهات المعاصرة، 2001عباس ، عايدة فؤاد ) .19

 (.214-177(، ص.ص )1العدد) (،4، مجلد)المصرية
لية كرسالة ماجستير غير منشورة،جامعة صنعاء، -(.تقييم مقرر طرائق تدريس العلوم بكلية التربية2008عبد الباقي،جيتا) .20

 التربية،جامعة صنعاء.
ة مان(.مدى تنفيذ االنشطة الصفية لمنهج العلوم للصف الثامن من مرحلة التعليم االساسي با2006عبد الرقيب،حورية) .21

 ،جامعة صنعاء. رسالة ماجستير غير منشورةالعاصمة،
،ديبونو للطباعة أساليب التدريس وسيكولوجية تفريد التعليم والتدريب(.2010العبيدي،محمد والعبيدي،آالء وجاسم،باسم) .22

 األردن.–والنشر،عمان
كلية ،رسالة ماجستير غير منشورةاليمنية،(.تقويم منهاج الفيزياء للصف األول الثانوي في الجمهورية 2004عزيز،ماجد) .23

 التربية،جامعة صنعاء. 
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(.مدى تنفيذ التجارب واألنشطة العلمية لمادة األحياء في المرحلة الثانوية بمدارس امانة العاصمة، 2008عطا هللا، سحر) .24
 جامعة صنعاء.-كلية التربيةرسالة ماجستير غير منشورة،

،دار النشر األهداف واالستراتيجيات-العلوم في ضوء ثقافة الجودة تعليم(.2011عطيفة،حمدي،وسرور،عايدة) .25
 للجامعات،مصر.

سالة ر (.فاعلية مناهج علوم التعليم الثانوي الفني في تنمية التنور العلمي لدى طلبة المرحلة الثانوية،2007علي،فيصل سعيد) .26
 جامعة تعز.-،كلية التربيةماجستير غير منشورة

جلة مع تدريس العلوم بمرحلة التعليم االساسي في محافظة حضرموت من وجهة نظر المدرسين، (.واق2005العيدروس،محمد) .27
 .  43-15ص 19العدد 10،جامعة العلوم والتكنولوجيا، مجلد الدراسات االجتماعية

تبة مك،الاتجاهات حديثة للبحث في تدريس العلوم والتربية العلمية)قضايا بحثية ورؤى مستقبلية((.2012قرني،زبيدة) .28
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محافظة عمران، –(.مهام المشرف التربوي في ضوء مفهوم ادارة الجودة الشاملة في الجمهورية اليمنية2010القهالي،مطيع) .29
 ،كلية التربية،جامعة صنعاء.رسالة ماجستير غير منشورة

سالة ر ثانوية في مدارس مدينتي ذمارو رداع، (.مدى تنفيذ التجارب العملية في كتب الكيمياء المرحلة ال2004الكحالني،بشرى) .30
 ،جامعة ذمار.ماجستير غير منشورة
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"The Quality of Science Education in Yemen: A Comparative Study" 

 

Abstract 

The study aimed to investigate the quality of science education in the Republic of Yemen and 

comparing it with international trends in science education. Qualitative method has been used. 

Documents related to science education standards in Yemen in the different fields(science curriculum, 

preparation of science teachers, evaluation of science education, Science laboratories, activities, 

Teaching Aids, and the use of ICT, teaching science strategies, guidance and supervision, training and 

research)were analyzed. Also, science education standards have been reviewed in several international 

science curriculum namely United States, England, Finland, Canada and Singapore, for the purpose of 

coming up with some important recommendations to improve the quality of science education in 

Yemen. 

Keywords: Quality of Education, Quality of Science education, International trends in Science 

Education. 
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