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مقدمــــة

الشّك يف أّن إصدار املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم لهذه الوثيقة املرجعية، تكون قد 

وضعت لبنة أساسية يف رصح التفكري العريب، ذلك أن هذا الدليل يجعل صلب اهتاممها تحقيق 

جملة من األهداف نجملها فيام ييل: 

s  ،نرش الوعي بشأن املقاربات الحديثة والتشخيص الدقيق ملفاهيم من قبيل: الثقافة والعلم

هذه  بجديد  العربية  الساحة  رفد  بغية  العريب  بالواقع  ذلك  وربط  والرتبية،  واملنهجية 

النظريات، ووصل الفاعلني واملهتمني بها يف مختلف مستوياتهم سواء كانوا أصحاب قرار أو 

حملة ملشعل التعليم.

s  ،إيالء واقع الثقافة العلمية يف العامل العريب ومكامن ضعفه، ومواطن قوته العناية املستحقة

وذلك بالنظر إىل مشاركة الدول العربية يف مؤرشين عامليني، وهو ما أفصح عن جملة من 

النواقص يتعلق بعضها بنواقص منهاجية، وبعضها بنواقص مادية وبعضها بنواقص عرفانية 

ويف كل األحوال ظهرت أولوية اإلرساع يف سد هذه النواقص انطالقا من رؤية معرفية تبتعد 

عن االرتجال والتكرار والتقوقع.

s  الخروج بخارطة طريق واضحة تّم  الرتبوي، حيث  العلمية والواقع  املتطلّبات  الجمع بني 

كفيلة إذا تّم تطبيقها بإرساء دعائم الثقافة العلمية لدى الناشئة العرب.

s  إذ هي رس العريب،  يلزم كسبها يف محيطنا  التي  الرهانات  العلمية من  الثقافة  تنمية  إن 

تفتق عبقرية اإلنسان واالنتقال به من مرحلة التلقني إىل مرحلة االبداع، وتأهيله لتمثل 

قيم املواطنة والقيادة، والتعايش والسالم، وهي قيم ال سبيل إىل قيادة األمم إال بحيازتها.

إّن املنظمة إذ تضع هذه الوثيقة املرجعية، فإنها تشكر للمؤلفني هذا الجهد العلمي الرصني 

وتجدد عهدها أن متيض قدما يف سبيل االرتقاء بالرتبية يف العامل العريب بشكل يجمع بني العلمية 

والفاعلية، والتنظري واإلنتاج.

واللّه من وراء القصد

املدير  العام  

اأ.د. حممد ولد اأعَمر  
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توطئــة

تحرص املنظمة العربية للرتبية و الثقافة والعلوم عىل مواصلة دربها يف املساهمة باالرتقاء 

بالعملية التعليمية، من خالل السعي إىل تأهيل املختصني يف تصميم املناهج و واملدرسني لالنتقال 

الكفايات وتجديد اسرتاتيجيات  التفكري يف كيفية  بناء املعارف  وتطوير  بهم إىل مرحلة إعادة 

التعليم و التعلم.  يأيت هذا الحرص انطالقا من مالحظة ضعف  أداء التالميذ يف الوطن العريب 

التقييامت الدولية  وهو ما يعطي مؤرشات  ونفورهم من املدرسة بشكل عام كام بينته عديد 

سلبية يجب العمل عىل االرساع يف تحسينها وتطويرها. و ال ميكن تغيري هذا الواقع، إال بتطوير 

طرائق التدريس، وتبني مقاربات جديدة يف تدريس العلوم، واعتامد األسلوب العلمي املشّوق 

واملحبّب واملبّسط منذ املراحل األوىل  للطفولةكام بينته البحوث والدراسات يف مجال علم النفس 

العرفاين والتي أبرزت إمكانية تنمية الثقافة العلمية لألطفال. 

ضمن هذا السياق، وملحاولة اإلجابة عن التحديات والرهانات املطروحة، تهدف الوثيقة  إىل 

إيجاد مرجعيّة تجمع بني األسس الّنظريّة واملامرسات العمليّة، مبا ميثّل أساسا متينا لبناء املعارف 

األساسية وتنمية الثقافة العلمية لدى الناشئة.

أهم  الضوء عىل  يسلط  للمسألة حيث  املرجعي  اإلطار  األول،  الجزء  يف  الوثيقة   وتتضّمن 

املامرسات  ألفضل  نقديّة  دراسة  ويقدم  العلمية،  وبالثقافة  التعلم  بنظريات  املتعلقة  املفاهيم 

الدولية، مبا يسمح من فهم ضعف  التقييامت  نتائج مشاركاتها يف  الّدوليّة من خالل  والتجارب 

نتائج الطلبة العرب يف هذه التقييامت ومن ثم محاولة تفسري الواقع الرتبوي العريب.

اقرتاحات  وهي  الطفل  عند  العلمية  الثقافة  لتنمية  عملية  اقرتاحات  الثاين  الجزء  ويشمل 

موجهة لصانعي القرار ومصممي املناهج. إذ يعرض يف مرحلة أوىل كيفية بناء مناهج تعليمية 

مبنية عىل الكفايات والرتبية عىل لهدف بناء الثقافة العلمية. ويف مرحلة ثانية، مرجعية لكفايات 

الطفل حسب سنه )من 3 إىل 12 سنة( لينتهي بجملة من التوصيات. 
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اجلدزء الأول
الإطار املرجعي العام

اليومية  حياته  يف  به  يحيط  ما  وحول  وغذائه  منوه  حول  عديدة  تساؤالت  الطفل  يحمل 

التي تحيط به. إذا اعترب باشالر )1938(  يقوده يف ذلك حب االطالع والدافعية لفهم الظواهر 

أن املعارف العلمية هي إجابة عن تساؤالت فإنه من املمكن اعتبار أن التساؤالت التي يحملها 

الطفل بإمكانها أن تكون مدخال لتعلم املعارف.

 يعيش الطفل يف بيئة مرتابطة العنارص ومركبة تجعله يف حاجة إىل إدراك بعض املفاهيم 

العلمية وإىل التفكري املنطقي التي تساعده عىل التعايش داخل هذه البيئة. يف هذا اإلطار نتساءل 

عن إمكانية تدريب الطفل عىل العلوم وهل يسمح منّوه الذهني بتنمية ثقافة علمية لديه؟

كام ميكن التساؤل حول إمكانية الحديث عن تربية علمية للطفل.

لإلجابة عن هذه التساؤالت سنتطرق إىل هذا املبحث من خالل ما تقّدمه الدراسات والبحوث 

يف مجاالت:

نظريات التعلم واإلبستيمولوجيا	 

تعلميات املواد	 

ما يستخلص من التجارب الدولية املرتبطة بتدريب الناشئة عىل العلوم.	 

نظريات التعّلم

والكفايات  املقارف  العلمية وإدراك طبيعة  التمشيات  العلمية فهم طبيعة  الثقافة  تقتيض 

كام تستدعي أمناط التعلم البنائية. ضمن هذا السياق سنتناول بالدرس نظريات التعلم املرتبطة 

بتنمية الثقافة العلمية لدى الطفل.
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البنائية  . 1

البنايئ يف  الفكر  املتعلم وقد ظهر  لدى  املعارف  لبناء  الركائز  أحدى  البنائية  املقاربة  تعترب 

مقولة الفيلسوف اإليطايل Giambattista يف بدايات القرن الثامن عرش )1710( حيث بني  أن 

الفيلسوف  الفرد هي نتاج ملا يبنيه ويصنعه بذاته. ويف عام 1778 يربز  التي يكتسبها  املعارف 

األملاين Emmanuel KANT يف كتابه الشهري ”نقد العقل الخالص”  أن العقل اإلنساين ال يفهم 

إال ما أنتجه بنفسه وفقا لخطط خاصة به.

يعرف املعجم الدويل للرتبية البنائية عىل أنها رؤية يف نظرية التعلم ومنو الطفل قوامها أن 

هذا األخري يكون نشطا يف بناء أمناط التفكري لديه نتيجة تفاعل قدراته الفطرية مع الخربة.

إن انخراط التعلامت ضمن املقاربات البنائية يعني األخذ بعني االعتبار العمليات واألليات التي 

تخول بناء املعارف واكتسابها من طرف املتعلم.  يف هذا السياق ال يتم تناول املعارف كمحتويات 

للحفظ بل يتم تناولها كبناء معريف ذايت واجتامعي إذ يبني الفرد معلوماته ومعارفه داخليا متأثرا 

بالبيئة املحيطة به واملجتمع واللغة، ولكل متعلم طريقته يف فهم املعلومات التي يتلقاها واألشياء 

التي يدركها. ويعترب بياجي أحد منظري البنائية املعارصين حيث طرح حلوال ملشكل بناء املعارف 

الذهني. فالفرد ال  البناء يف عالقة بنموه  الفاعل األصيل يف عملية  الذي يصبح  من طرف املتعلم 

يكتسب املعارف والعلوم بصفة سلبية بل يبنيها بطريقة نشطة وفق عمليات ذهنية مركبة.

يف هذا اإلطار خصص بياجي بحوثه ودراساته يف تحليل تطور الذكاء عند الفرد من زاوية 

عرفانية حيث بني أن منو وتطور الذكاء يرتكز عىل بنى ذهنية متزايدة الرتكيب.                                  

يطرح بياجي ثالثة رشوط لإلجابة عن كيفية تبلور املعارف وتطورها لدى الطفل:

فهم تطور املعارف عرب التاريخ، 	 

تحليل منطقي للذكاء مام يسمح مبعرفة الوسائل الذهنية التي بحوزة الفرد،	 

دراسة تطور الوسائل الذهنية عند الطفل. 	 

ومن هذا املنطلق بنى بياجي بحوثه ودراساته حول النمو الذهني للطفل بصفة عامة دون 

متييز بني الواقع املعيش والثقافات املختلفة التي يعيشها الطفل يف محيطه باعتبار أن العمليات 

الذهنية لنمو الطفل هي واحدة. ويعترب بياجي أن النمو الذهني هو بناء متواصل يطمح نحو 



11 ˥ ˥

مرحلة موازنة ويبني يف هذا اإلطار وجود ظاهرتني متكاملتني لهذا البناء تتمثل األوىل يف الحاالت 

املتتالية للموازنة.

بنائه  يف  الفرد  عند  تحصل  التي  التغريات  رغم  ثابتة-  ذهنية  عمليات  يف  الثانية  وتتمثل 

للمعارف- تخول املرور من حالة موازنة ما إىل حالة أرفع. ويضيف نفس الباحث بأن بناء معارف 

جديدة ال تكتسب بصفة تكميلية عرب إضافة عنارص خارجية بل بإعادة بلورة وتنظيم تلك املعارف 

من خالل مسار ذهني مبا يسمح بصقلها وتطويرها ضمن عالقة بني الفرد واألشياء التي يدركها أي 

بعالقة بني الفرد ومحيطه.  ويف هذا السياق عندما يتلقى الفرد معلومة جديدة أو معرفة جديدة 

من املحيط فإنه يستوعبها أي يدمجها داخل بنيته الذهنية الداخلية، وميكن للمتعلم أن مير بحالة 

عدم توازن ويدخل يف رصاع عرفاين ويعترب هذا الرصاع الذهني، بني ما ميتلكه الفرد من معارف 

وبني تلك املتأتية من الوسط الخارجي، عملية رضورية لبناء معرفة جديدة.   لذلك يطوع املتعلم 

املعارف ويالمئها ليصل ملرحلة توازن أرفع من سابقتها. تسمى هذه العملية الذهنية باملوازنة.

تبدأ  تدريجية  والذي مير مبراحل  للفرد  الذهني  بالنمو  التعلم مرتبط  أن  بياجي  اعترب  كام 

مبرحلة الحس-حركية لتنتهي إىل مرحلة التفكري املنطقي والتجريدي وهي مرحلة التوازن الذهني 

لذلك قسم بياجي النمو الذهني حسب العمر إىل أربع مراحل:

املرحلة األوىل: مرحلة الحس-حركية )من الوالدة إىل سنتني(:

تتميز هذه املرحلة باألفعال االنعكاسية الغريزية التي رسعان ما تتطور نحو اإلتقان كالرضاعة 

بالذكاء. يجعل هذا  املرتبطة  الحركة  إىل مرحلة  الرضيع  ليصل  تدريجيا  الحركات  وتتناسق  مثال 

النمو الذهني للرضيع بداية بناء مفهوم املجال وتحسس مفهوم الزمن ولكن دون الوصول ملرحلة 

التفكري املعقلن.

املرحلة الثانية: مرحلة ما قبل اإلجرايئ )من سنتني إىل 7 سنوات(:

املرحلة  والذهنية. ويف هذه  النفسية  الناحية  من  الطفل  يتغري  اللغوي  التواصل  بداية  مع 

تسمح اللغة للطفل بالتواصل مع محيطه فتبدأ التنشئة االجتامعية ويتطور التفكري تحت التأثري 

مفهومي  أعمق  بصفة  يدرك  أن  للطفل  ثم ميكن  ومن  االجتامعية  والتنشئة  اللغة  بني  املزدوج 

املجال والزمن. وباعتبار أن اللغة تحمل مفاهيام ومصطلحات، يبدأ الطفل بإدراك هذه املفاهيم 
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املرحلة  تتميز هذه  لها، كام  ليعطي معنى خاصا  تنشئته  تربيته وحسب  واملصطلحات حسب 

بالرمزية والحدس ولكن دون الوصول إىل التفكري املنطقي والتجريدي.

املرحلة الثالثة: املرحلة اإلجرائية )من 7سنوات إىل 11 سنة(: 

التفكري ويف حل  املنطقية يف  اإلجراءات  استخدام  املرحلة عىل  قادرا يف هذه  الطفل  يكون 

املشكالت، كام يكون قادرا عىل تعلّم األحجام واألوزان واألرقام ومفاهيم الكل والجزء واملقارنة 

فهم وتفسري سبب  بها الستخدامها يف  مّر  التي  السابقة  التجارب  يستفيد من  أن  له  كام ميكن 

حدوث بعض األمور كام يصبح قادرا عىل العمل الجامعي مع أقرانه.  وتعترب هذه املرحلة مهمة 

للغاية للتعلم لذلك اهتم العديد من الباحثني مثل برونار وجيوردان وكوكيداي بهذه الرشيحة من 

العمر من زاوية تعلم املعارف األساسية كتعلم اللغة والرياضيات والعلوم تطوير الكفايات لديهم.

املرحلة الرابعة: مرحلة العمليات املنطقية والتفكري املجرد )ما بعد 12 سنة(

تبدأ املرحلة الشكلية التجريدية من العام الثاين عرش، يف هذه املرحلة يبدأ تفكري األطفال 

بأخذ منحى التفكري لدى البالغني فتزداد قدراته الفكرية وينمو ذكاؤه وتزداد قدراته عىل حل 

املشكالت ويتعامل بشكل أفضل مع الرموز التي تشكل مدخال للتفكري املجرد فيصبح الفرد قادرا 

عىل صياغة الفرضيات   والتحليل والتمييز.

البنائية االجتامعية. 2

البعد  أهمية  املجال  هذا  يف  يويل  إذ  االجتامعية  البنائية  مؤسيس  من  فيكوتسيك  يعترب 

االجتامعي يف البناء العرفاين للفرد ويربز أن النمو الذهني للطفل ال يتجه من الفرد إىل املجتمع 

بل يرى أن للمجتمع دور أسايس يف النمو الذهني للطفل. يف هذا اإلطار تقول لوجندر )2008( 

بأن البنائية االجتامعية ترتكز أساسا عىل الدور البناء للمتغريات االجتامعية يف النمو الذهني للفرد 

وبالتايل يصبح التعلم املحرك األسايس للنمو الذهني وبهذه الطريقة ميكن للطفل تجاوز حدود 

منوه الذهني ليتطور الذكاء بصفة أرسع. 

لفهم  أسايس  مفهوم  وهو  القريبة”  النمو  ”منطقة  مفهوم  فيكوتسيك  بنى  اإلطار  هذا  ويف 

مسألة تعلم العلوم عند الطفل لذلك يرى فيكوتسيك أنه ال يجب أن يخضع تدريس العلوم مثال 

لدرجة النمو بل يجب أن يتكيف التدريس مع ” منطقة النمو القريبة”.
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ومثّلت الدراسات التي قام بها فيكوتسيك إطارا مهام لتطور النظرية البنائية االجتامعية 

حيث اعترب العديد من الباحثني )دواز، مونوي...( بأن بناء املعارف يتم عند الفرد من خالل 

تعامله مع الوسط الذي يكّون الحافز األسايس للتعلامت. فإذا اعتربنا مثال أن املتعلمني يكّونون 

داخل الفصل مجموعة علمية مصّغرة فإنهم يفاوضون املعارف املقدمة لهم يف شكل حوارات 

ونقاشات بني األقران من جهة وبينهم وبني املدرس من جهة أخرى وتفيض مختلف األنشطة 

التي ينجزها املتعلمون إىل مراجعة متثالتهم نتيجة الرصاع االجتامعي 	 العرفاين وبالتايل عكس 

ما تقدم به بياجي من أن التعلم ال يتم إال عندما يصل املتعلم إىل مرحلة نضج ذهني ما فإن 

وجود األخر )األقران واملدرس( ميكن أن يكون حافزا للتعلم عندما نستهدف ” منطقة النمو 

القريبة”.

النظرية العرفانية . 3

تَعترب النظرية العرفانية أن تصور منو ذكاء الطفل  عند بياجي كان تصورا خطيا وتراكميا 

ألن هذا األخري بني أن النمو الذهني مير مبراحل حسب العمر. حيث بينت الدراسات )هودي 

2004( بأن للطفل قدرات ذهنية وعرفانية مركبة وتتعدى مرحلة الحس-حركية مبا يسمح لهذا 

الطفل أن تكون لديه معارف فيزيائية ورياضية ومنطقية ومن هذا املنطلق فإن النمو الذهني 

يكون مرتبطا بعدة عوامل أخرى مثل عالقة الفرد بالوسط والتمثل الذي يحمله حول املعارف 

العرفاين أن  النفس  الباحثون يف مجال علم  التي يعيشها. لذلك يبني  التي يكتسبها والتجارب 

الطفل منذ املراحل األوىل من عمره يكون قادرا عىل بناء املفاهيم والتصنيف والتفكري املنطقي 

إلخ. من هذا املنطلق ميكن تجاوز التمثالت السائدة التي تعترب استحالة تدريس العلوم لألطفال 

قبل  العلوم حتى  وتعلم  تدريس  مجال  األطفال يف  مع  العمل  وبالتايل ميكن طرح مرشوعية 

دخولهم املدرسة.

من خالل ما سبق تربز تحديات ورهانات تعلم العلوم عند الناشئة يف كيفية بناء ثقافة علمية 

منذ املرحلة قبل املدرسية مبا يؤثر أيجابا يف حياة الطفل العملية ويف عالقة ببيئته. 

فام هي الثقافة العلمية؟ وما هي املفاهيم املتصلة بها؟   
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الثقافة العلمية   

بعض التعريفات للثقافة العلمية. 1

يحمل مصطلح »ثقافة« العديد من الدالالت واملعاين والعديد من االستعامالت. فلغويا ويف 

انها أساسية  املكتسبة يف مجاالت يعتقد  املعارف  الثقافة مجموعة  الرتبية تحديدا تعني  مجال 

للجميع بقطع النظر عىل االختصاصات واملهن. 

ومن وجهة نظر التعلمية فالثقافة هي مجموع السلوكات داخل املجتمعات االنسانية.  اما 

املعنى االنرتوبولوجي ومن وجهة نظر علم االجتامع فان الثقافة هي مجموعة االفعال واملعتقدات 

واملامرسات املشرتكة بني أفراد املجتمع وأفراد مجموعة اجتامعية محددة.

وكان املعنى املتداول منذ القرن 18 للثقافة يف ميدان العلوم والفن واالدب هي مرادفة لرتبية 

الفكر خاّصة يف مرحلة الطفولة. فاملعنى الحديث للثقافة يحيل اىل طرق ابالغ وايصال املعرفة 

وأهم الرموز التي ينتجها املجتمع للتعبري ونقل القيم.

ومن أهم التعريفات للثقافة العلمية نذكر:

البعد 	  االعتبار  بعني  تأخذ  التي  العلمية  الثقافة  تنمية  فكرة   80 السنوات  منذ  ظهرت 

االجتامعي والبعد االقتصادي والبعد البيئي وتبنت العديد من الدول واملنظامت العاملية 

هذه الفكرة، 

يعرف بيبي )Bybee )1997 الثقافة العلمية عىل أنها عملية متواصلة يبني من خاللها  	 

الفرد فهام متطورا للعلوم والتكنولوجيا،

يعترب فوراز )Fourez )1997 أن الثقافة العلمية متكن الفرد من توظيف معارفه املكتسبة 	 

ملواجهة الصعوبات والوضعيات املركبة ألخذ القرارات بصفة مستقلة كام تكسبه كفاية 

التواصل، 

بالنسبة لروبارتس )2007( فإن تنمية الثقافة العلمية الترمي إىل تأهيل باحثني يف امليدان 	 

العلمي بل  تهدف إىل فهم واسع ووظيفي للعلوم من أجل تربية شاملة.
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وطبيعة  الرتبوية  الغاية  العلمية:  الثقافة  ماهية  لتبيني  محاور  ثالثة   )2011( آلب  أبرزت 

لتنمية  مقاربتني  الباحثة  واعتمدت  واملدين.  املجتمعي  لاللتزام  نوليها  التي  واألهمية  املعارف 

الثقافة العلمية: 

"مقاربة 	  هي  املقاربة  هذه  أن  مجرّدة.  كمعارف  العلوم  بتدريس  االوىل  املقاربة  تتميّز 

تنمية  اىل  تهدف  فيه. كام  تأثري  أو  باملجتمع  التعلم عالقة  لهذا  يكون  أن  التعلّم" دون 

القدرات املهنية لألفراد 

تعتمد املقاربة الثانية عىل املعارف املدرسية وتربطها باملجتمع وهي »املقاربة الوظيفية«. 	 

وتتمحور حول وضعيات مستمّدة من الواقع املعيش الذي له عالقة بالعلوم. تراهن هذه 

االجتامعي  الفعل  اجل  من  اجتامعية  كفايات  تنمية  عىل  والرباغامتية  النفعية  املقاربة 

وتنمية الفكر النقدي خارج املدرسة.

نالحظ أن من وجهة نظر ابستيمولوجية وجود تناقض وتباعد بني رؤيتني لتدريس العلوم: 

تدريس محتويات مجردة من سياقها 	  مبثابة  العلوم هو  تدريس  أن  األوىل  الرؤية  تَعترب 

والثقايف  واالقتصادي  االجتامعي  السياق  االعتبار  بعني  تأخذ  ال  أنها  مبعنى  االجتامعي 

والتاريخي الذي أنتج هذه املعارف. وبذلك تعترب املعارف املقدمة بصفة مجردة مبثابة 

الحقيقة املطلقة التي تفّس وتأّول من قبل املدرّس وال تستدعي نقدا أو تشكيكا.

عىل عكس الرؤية األوىل تعترب الرؤية الثانية أن تدريس العلوم هو مبثابة الفعل الثقايف 	 

الذي يستدعي توظيف املعارف واملهارات الناجعة واملؤثرة التي تخّول للفرد التعايش يف 

التموقع  الذايت مبا ميّكنه من  للتواصل والنقد والنقد  الكفايات الرضورية  بيئته وتكسبه 

اإليجايب داخل املجتمع واملشاركة الفّعالة يف أخذ القرارات.  

شموليا  تعريفا  وبورنوف  وجنڤرا  ڤودان  وهم   1997 سنة  الباحثني  من  مجموعة  اقرتحت 

ومتعدد األبعاد للثقافة العلمية وتبّنوا فكرة أن هذه الثقافة العلمية هي نسق وذلك اعتامدا عىل 

فكرة أن العلم ال يتعارض مع الثقافة: »الثقافة هي التي تستوعب إلزاما العلم كمكّون اسايس« 

ويعرّفون الثقافة العلمية عىل أنّها« تعبرية عىل اآلليات التي من خاللها يستوعب املجتمع العلم 

ويتملّكه«. يأخذ هذا التعريف بعني االعتبار املستوى الفردي واملستوى الجامعي ألنّه »ال ميكن 
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أن نفهم استيعاب العلم ومتلّكه عىل مستوى الفرد دون األخذ بعني االعتبار الوظائف واألدوار 

االجتامعية لألفراد«.

فهم  والثقافة.  واملجتمع  الفرد  مكّونات:  ثالث  بني  العالقة  عىل  ومجموعته  قودان  يؤكّد 

يعتربون أن »املجتمعات التي تنمو فيها الثقافة العلمية هي املجتمعات املتكونة من أفراد لهم 

ثقافة علمية.«

فتملّك العلم حسب هؤالء الباحثني يكون عرب ثالث طرائق:

داخل 	  العلمية  باألنشطة  تعنى  التي  املؤسسات  تشمل  التي  االجتامعي  التنظيم  عرب 

املؤسسات الرتبويّة )التعليم النظامي( وخارجها )التعليم غري النظامي(،

التي من خاللها 	  واألنشطة  األفعال  ترتكز عىل مجموعة  االجتامعي وهي  االنخراط  عرب 

يتمّكن األفراد واملجموعات من استعامل املعارف العلمية خارج إطار العمل كاملشاركة 

يف برنامج تعميم وتبسيط املعرفة العلمية )املتاحف ومدن العلوم واملجالت العلمية...(،

عرب التعلّم وتعني املسالك املؤسساتية التي يتمّكن األفراد من خاللها من امتالك املعارف واملهارات 	 

والتصّورات واملواقف والقيم ملساعدة املنظومة الرتبوية عىل تحقيق أهدافها.  وميكن أن تكون 

هذه الطرائق يف إطار التدريس أو يف إطار تكوين مستمر أو يف عالقة باألنشطة الرتفيهية.

تعرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )OECD، 2007( ص 22 الثقافة العلمية عىل أنها 

قدرة املتعلمني عىل نقل ما اكتسبوه لتطبيق املعارف والكفايات يف سياقات أصلية والقدرة عىل 

التفكري وطرح املشكالت وحلها والقدرة عىل التحليل والتواصل يف وضعيات مختلفة.

من خالل ما تقدم ميكن القول أّن الثقافة العلمية تشمل:

العلم واملعارف،	 

التمشيات العلمية،	 

الكفايات واملهارات الرضورية لحل املشكالت العلمية املطروحة كالفكر النقدي والخلق 	 

واالبداع والتواصل،

القيم.	 
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العلمية  الرهانات  فهم  عىل  القدرة  الفرد  لدى  تنمي  العلمية  الثقافة  أن  القول  ميكن  كام 

كالتنمية  وخصوصياته  املجتمع  بتطّور  عالقة  يف  واالجتامعية  الطبيعية  والظواهر  املطروحة 

والتصورات  القيم  استيعاب  من  الفرد  البيئية... ومتكن  والرتبية  الصحة  والرتبية عىل  املستدامة 

واتخاذ املواقف التي من شأنها أن تطّور املجتمع.

ومهارات  وكفايات  معارف  امتالك  من  ومتّكن  الحياة  مدى  متتد  هذه  التعلم  سريورة  إن 

ومواقفه  القيمي  نسقه  وتكّون  للعلوم  الشخصية  متثاّلته  بناء  من  الفرد  أيضا  ومتّكن  أساسية. 

الخاصة بخصوص العلوم واملعرفة.

املفاهيم األساسية املتصلة بالثقافة العلمية. 2

العلم	. 

يحمل مصطلح العلم عدة معان:

عبارة  املعنى هو  بهذا  فالعلم  ونقلها.  وتطبيقها  املعرفة  بني  الجمع  األول  معناه  يحمل يف 

عن مجموعة متامسكة من املعارف املتعلقة بفئة معينة من الوقائع أو األشياء أو الظواهر التي 

تتطابق مع قوانني علمية ويتم التحقق منها بطرق تجريبية مبا ميكن من قابلية تحققها يف الحياة 

اليومية

يبني أندريه الالند، )املفردات الفنية ونقد الفلسفة، PUF ، 2010(، أن العلم هو ”مجموعة 

من  الباحثني  متكن  موضوعية   بطرق  تدريجياً  وتأكيدها  اكتشافها  يتم  والبحوث  املعارف  من 

الوصول اىل استنتاجات متطابقة ال تكون نتيجة لتوافقات اعتباطية أو ذاتية. لذلك تستعمل صفة 

”العلمية” للتدليل عىل ”الرصامة” و”املوضوعية”.

كام يعرَف العلم من خالل موضوعه ومنهجيته: 

املوضوع:

يعترب باشالر )1934( أن العلم يبني موضوعه بصفة متواصلة ويضيف أن العلم ال يهدف اىل 

وصف ما هو موجود لكن لبناء املوجود”. ومن نفس املنطلق يقول جورج كانغيالم )1968( أن 

العلم  هو الذي يشّكل موضوعه. 
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نستنتج من هذا أنه يجب تحديد موضوع العلم بوضوح وهو ما يثري اشكالية تداخل عدة 

مجاالت تغطي تخصص علمي معني، فيمكن اعتبار موضوع علم ما بسيطًا وشائع االستخدام مثل 

موضوع امليكانيك والفيزياء يف حني أن موضوع العلم الذي يهتم باألحياء هو موضوع مركب.

املنهجية

باملعنى املتداول تعترب املنهجية العلمية عملية منظمة وتقنية تستخدم للحصول عىل نتيجة. 

وهكذا يتم تصور املنهجية كوسيلة عقالنية وناجعة لتحقيق هدف دون ارتكاب أخطاء.

أسس رينيه ديكارت )1596-1650( )الخطاب حول الطريقة، 1637 املنهج العقالين املعروف 

باملنهج الديكاريت إذ .بنّي أن استخدام طريقة ما هو التزام عقالين من دونه ال ميكن الوصول إىل 

نتيجة علمية لذلك يكون من الرضوري البحث عن حقيقة ما، باعتامد منهج محدد.  

واملنهجية  التجريبية  املنهجية  أساسيتني:  منهجيتني  بروز  إىل  العلمي  البحث  تطور  أدى 

التاريخية.

املنهجية التاريخية 

كان لربوز نظرية داروين يف القرن التاسع عرش أهمية قصوى يف بناء املنهجية التاريخية حيث 

الحية ومقارنة  الكائنات  تتعلق بوصف  والتحقيق مقارنة عدة معطيات  البحث  قام من خالل 

بنيتها وإيجاد االتساق بينها مبا سمح باستعادة األحداث التي تم بها تطور الكائنات الحية وخلق 

التاريخية من خالل نظرية داروين تم اعتامد  منوذج لنظرية التطور. انطالقا من بناء املنهجية 

التاريخية  املنهجية  النبات...وتعتمد  وعلم  الجيولوجيا  مثل  التاريخية  العلوم  يف  املنهجية  هذه 

املراحل التالية:

البحث والحقيق	 

املقارنة	 

إيجاد االتساق بني األحداث	 

إعادة تركيب األحداث	 

النمذجة.	 
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املنهجية التجريبية

تعتمد املنهجية التجريبية يف العلوم التجريبية.

التجريبية  العلوم  يف  للمالحظات  مكانة  إعطاء  فكرة  بأن  )مؤلفون(  آخرون  مؤلفون  يعترب 

تعود إىل القرن السادس عرش والسابع عرش مع بيكون )1561-1626( وجاليليو )1642-1564(. 

لكن تقنني املنهج التجريبي يعود إىل كلود برنارد )1878-1813(.

املعارف وتثبيتها من  إثبات  يتم  إذ  العلمية  البحوث  تأخذ مكانها يف  التجربة  بدأت  حيث 

والقوانني  والنظريات  واملفاهيم  املعارف  بناء  يف  أسايس  دور  للمالحظة  وكانت  التجارب  خالل 

يتم  مؤسسيه حيث  أحد  باكون  فرانسيس  كان  الذي  االستنباطي  التميش  بذلك  فربز  الطبيعية 

مالحظة ووصف ظاهرة ما ليتم إثرها التعميم وسن النظريات، فاملالحظة التي تتبعها التجربة يف 

بعض األحيان كانتا املحرك األسايس يف بناء املعارف.

مع بداية القرن السابع عرش بدأ التفكري النظري يأخذ مكانة مهمة يف البحوث العلمية ونشأ 

التميش االستنتاجي الذي كان ديكارت أحد مؤسسيه واتخذت الفرضية موقعا مهام يف التميش 

العلمي كام تطورت التجارب بتطور التقنيات والوسائل. أدى هذا التطور إىل بناء التميش الفرض-

استنتاجي الذي أعطى مكانة أساسية للفرضية كمرحلة من مراحل التميش االستقصايئ.

يف القرن العرشين برز التخصص يف البحوث العلمية وأصبحت العلوم تتطور يف إطار برامج 

بحوث ومنهجيات محددة تحت غطاء نظري متفق عليه من طرف مجموعة من الباحثني والذي 

كون ما يعرف بالرباديغامت كام أصبح للجانب النظري أهمية قصوى يف تطور املعارف واتخذ 

للمعارف  العلوم  وأصبحت  اعترب املحرك األسايس يف تطور  العلمي مكانة هامة حيث  املشكل 

العلمية خصائص من بينها قابليتها للدحض. 

وتتلخص مراحل املنهجية التجريبية يف املراحل التالية:

صياغة املشكل العلمي	 

طرح الفرضيات	 

تصور التجارب وإنجازها للتحقق من الفرضيات	 
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تحليل النتائج	 

بناء املعارف أو املفاهيم...	 

املعايري املعتمدة إلضفاء صفة العلمية عىل املعرفة

يرتبط العلم باملوضوعية أي أن العلم يقوم عىل ترابطات مركبة بني االشياء واالفعال قابلة 

للتحقق منها وفق منهجية واضحة 

ليس العلم مجرد اعتقادات ولكنه جملة من املعارف قابلة للتحقق ويجب أن يكون محتواها 

مربًرا. ويتم التحقق من قبل باحث لديه الخلفية النظرية والتقنية الالزمة لتنفيذ هذه العملية. لذلك 

تعترب املعارف العلمية موضوعية أي أنها مستقلة متاما عن الشخص الذي يجري عملية التحقق.

يستخدم Kant )يف Popper، منطق االكتشاف العلمي، Payot ،1973، صفحة 41( معيار 

”املوضوعية” لإلشارة إىل أن املعرفة العلمية يجب أن تكون مربرة بغض النظر عن ميوالت أي 

بوبر  يعترب  وفهمه.  عليه  السيطرة  من  اي شخص  متكن  إذا  ”موضوعيا”  التربير  ويكون  شخص 

)املرجع نفسه( بأن املعرفة العلمية ال ميكن تربيرها متاًما ولكن ميكن مع ذلك اختبارها. وتكتسب 

املعرفة صفة العلمية إذا خضعت الختبارات تجريبية.

يذهب Popper )يف Popper، منطق االكتشافات العلمية، Payot ،1973، ص 37( إىل أن 

املعرفة تنعت بالعلمية، عندما تكون قابلة للدحض عرب التجربة.

العنارص املكونة للعلوم التجريبية

الحدث:. 1

وفًقا لقاموس التاريخ وفلسفة العلوم )تحت إرشاف دومينيك ليكورت، Puf ،2006، ص. 861(، 

يعترب الحدث من وجهة نظر علمية  مجموعة البيانات التي ميكن الوصول إليها عن طريق املالحظة 

والتحليل فمالحظة تناوب فصول السنة دون تحليلها هو حدث خام. وعندما نتناول تناوب الفصول من 

وجهة نظر تحلييل  )يرجع  تناوب الفصول  إىل دوران األرض حول الشمس( يصبح الحدث حدثا علميّا. 

أّما الظاهرة فهي حدث مرتبط بالتغيري والتكرار،: فدوران األرض هي ظاهرة )املرجع نفسه، 

ص. 505(.
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القانون العلمي:. 2

تعرب القوانني العلمية حسب كونت عن العالقات املستمرة القامئة بني الظواهر امللحوظة. 

لذلك يستخلص القانون العلمي من عدد معني من املالحظات ويعممها ، مع االحتفاظ بطابعها 

املستقر. 

يرى هيوم أن القوانني العلمية تسمح بوصف االنتظام يف بعض الظواهر إذ أنه وحسب هذه 

النظرية فإنه  توجد مجموعة من االحداث والظواهر املتباينة ، وبالتايل فالقوانني تكون نوًعا من 

املقرتحات التي تسمح بتعميم الظواهر وال بإحداثها.

باالفرتاضات  وهو مرشوط  مطلقا،  ليس  فهو  التجربة   من  مستمد  العلمي  القانون  أن  مبا 

الضمنية التي وجهت جمع االحداث وتحليلها. لذلك يتمتع بعمومية نسبية يف حدود صلوحية 

االفرتاضات التي ولدتها. نستشهد، عىل سبيل املثال، بقانون نيوتن للجاذبية، وقانون أوهم بشأن 

التيارات الكهربائية، وقوانني مندل املتعلقة بنقل الصفات الوراثية. 

النظرية العلمية:. 3

املعنى  ويستعمل  الطبيعية  العلوم  منظور  من  انطالقا  العلمية  النظرية  بارسونز  يعرّف 

املتداول ملصطلح النظرية أي ”نظام قوانني” )بارسونز 1964: 485(. 

بالنسبة إىل Galtung، ”النظرية هي عبارة عن مجموعة من الفرضيات مرتبة حسب عالقة 

.)Galtung ،1970 :451( ”التضمني أو االستنتاج

 بالنسبة إىل Watt وVan Den Berg، ”النظرية هي مجموعة من املفاهيم املرتابطة مع 

.)Watt، Van Den Berg، 1995( ”ًفرضيات أو نظرية توضح ما يجب أن يحدث منطقيا

بالنسبة إىل ليتل جون )ليتل جون، 1989، الصفحات 2-31(، فإن أي محاولة لتفسري جانب 

من جوانب الواقع هي نظرية. النظرية هي مجردة ويبنيها العقل البرشي. الغرض من النظرية 

هو اكتشاف األحداث وفهمها والتنبؤ بها.

القوانني  وتوحيد  وربط  بتنسيق  يقوم  مرتابط  نظام  هي  النظرية  أن  سبق  مام  نستنتج 

والفرضيات واملبادئ والنامذج، بعضها يبدو مكمالً لبعضها البعض.
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الباراديقم:. 4

إطار  يف  تتطور  العلوم  وأصبحت  العلمية  البحوث  يف  التخصص  برز  العرشين  القرن  يف 

برامج وبحوث ومنهجيات محددة تحت غطاء نظري متفق عليه من قبل مجموعة من الباحثني 

والذي كَون ما يعرف بالرباديغامت توماس كون )1922-1996( كام أصبح للجانب النظري أهمية 

قصوى يف تطور املعارف واتخذ املشكل العلمي مكانة هامة حيث اعترب املحرك األسايس يف تطور 

العلوم  وأصبحت للمعارف العلمية خصائص من بينها قابليتها للدحض. 

تطور العلوم. 5

االنقطاعات  من  سلسلة  خالل  من  يكون  العلوم  تطور  أن   )1938( باشالر  غاستون  يعترب 

الالزمة لتحرير الفكر العلمي من التصورات العلمية السابقة. ”يتكون الفكر العلمي من مجموعة 

للفكر  مكونًا  ويصبح  التفكري  اليات  يف  مكانه  الخطأ  مفهوم  يأخذ  ثم  املصححة”  األخطاء  من 

العلمي وهنا تكمن إيجابية الخطأ حيث  يسمح ببناء الفكر من خالل إخضاعه باستمرار لالختبار.

خالل  من  تربز  والتي  العادية  باملشكالت  تعرف  علمية  مشكالت  تطرح  الباراديقم  داخل 

امللتقيات والبحوث العلمية وميكن هذا الصنف من املشكالت العلمية من تطور الرباديقم وعندما 

يربز  داخله،  املطروحة  العلمية  املشكالت  اإلجابة عىل  ال ميكن  إىل حده حيث  الرباديقم  يصل 

مشكال علميا يفيض إىل قطيعة إبستيمولوجية يربز من خالله براديقم جديد يكون محل بحوث 

ودراسات جديدة.

املعرفة: 	. 

تكّون املعرفة مجموعة معلومات وأفكار يكتسبها الفرد من خالل التعلم وبالتايل فاملعرفة 

ذاتية باألساس وتختلف من فرد آلخر.

املعرفة العلمية:

 هي معرفة مثبتة انطالقا من البحوث العلمية التي تتبع منهجا دقيقا وهي معارف موضوعية 

وإجرائية يف سياق تاريخي محدد. تتطور املعارف العلمية انطالقا من طرح املشكالت العلمية 

التي تعترب املحرك األسايس لتطور العلوم.
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املعارف التقريرية:

 تتعلق املعارف التقريرية باملفاهيم والنظريات واملبادئ والقوانني والقواعد والوقائع.  تجيب 

هذه املعارف عن السؤال التايل ”ماذا نعرف؟

املعارف اإلجرائية: 

هي معارف تتصل بالتمشيات واملنهجيات واالسرتاتيجيات وبالتايل تتعلق باملعارف املهارية. 

فمثل   هذه املعارف تجيب عن التساؤل التايل ”كيف نعرف ذلك؟”

التميش العلمي ج. 

بحوث  إنجاز  أو  مسبقا  معروفة  غري  بدراسات  بالقيام  له  ليسمح  الباحث  يبنيه  هو متش 

العلمي  التميش  يشمل  وتفسريها.  الظواهر  وفهم  والنظريات  املفاهيم  وبناء  املعارف  لتطوير 

لتأكيد  وذلك  فالبحث  الفرضيات  صياغة  إىل  يضفي  الذي  املشكل  بطرح  تبدأ  تراتبية  مراحل 

بناء معارف  الباحث من  والتي متكن  عليها  املتحصل  النتائج  انطالقا من  أو دحضها  الفرضيات 

جديدة.

التعلم د. 

هو مجموعة من اآلليات الذهنية التي تسمح للمتعلم بتغيري وتطوير وإعادة تنظيم بنيته 

الذهنية مبا يسمح له باكتساب معارف جديدة )معارف عاملة ومعارف مهارية ومعارف وجدانية( 

وبذلك ميكن للمتعلم أن يتفاعل بصفة ناجعة مع محيطه.

املفهوم	. 

وفًقا لجورج كانغيالم، فإن املفهوم يتكون من ”اليشء واالسم والفكرة”. 

بالنسبة إىل رميوند بودون، ”ال يتم بناء مفهوم إال عندما يتم تعريفه بلغة علمية ولكن طاملا 

أن بناء املفهوم  مستمد من التجربة فقط، فإنه يصبح مثريا للجدل حتى إن تم إدخاله مسبقا يف 

.)Boudon 1971: 245( ”إطار نظام مفاهيمي

له معنى واحد وال  املفهوم دقيًقا وواضًحا وذا مدلول واحد، أي أن  لذلك يجب أن يكون 

يحتمل التأويالت. لذا فإن املفهوم العلمي هو نتيجة محاولة لتوضيح التعريف وتفسري االشياء 
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بطريقة منهجية. فهو بناء من قبل الباحث العتامده كوسيلة ذهنية تخول حل إشكاليات مركبة 

التي تعرتض الباحث. وتصنف املفاهيم إىل أنواع عديدة مثل:

املفاهيم الفئوية

وهي مفاهيم تعرف بخصائصها وإسمها وأمثلتها.  فمفهوم الثدي هو مفهوم فئوي إذ ميكن 

التعرف إىل خصائصه كغطاء الجلد وهو ولود والثدييات متنوعة.

املفاهيم الدامجة 

هي مفاهيم تدمج عديد املصطلحات واملفاهيم التي تدرس. وتربز املفاهيم الدامجة بنية 

املادة التي تدرس ميشال دوفالي Michel Develay 1996، كام تنظم املفاهيم الدامجة مجال 

أخرى  مفاهيام  يدمج  ألنه  دامج  مفهوم  هو  التغذية  فمفهوم  شاملة.  رؤية  وتعطيها  املعارف 

كالتنفس والدوران واإلخراج والهضم....

املفاهيم العالئقية 

التفكري وتتطلب  تتطلب  بينها وهي عالقة مركبة  تربط  التي  بالعالقة  هي مفاهيم تعرف 

متشيات لبنائها وتفسريها أو فهمها. فمفهوم الطاقة هو مفهوم عالئقي.

الكفايات و. 

يؤكد العديد من الباحثني يف مجال علم االجتامع وعلم النفس وعلوم الرتبية وتعلمية املواد 

من خالل  بني  بل  بالعلمي  ليس  املفهوم  هذا  أن  يعتربون  إذ  الكفاية  مفهوم  تعريف  صعوبة 

العمل. لذلك نجد العديد من التعريفات حول مفهوم الكفاية:

بالنسبة لبارنو )Perrenoud )1995 فإن الكفاية هي عبارة عىل مهارة من الدرجة العالية 	 

تدمج موارد عرفانية عديدة ملواجهة وضعيات مركبة،

إنتاج 	  القدرة عىل  أنها  الكفاية عىل   Dolz et Ollagnier يعترب دولز وأوالنيي )1996( 

سلوك يف مجال ما،

بالنسبة للويف-لوبوايي )Levy-Leboyer )1996، تعترب الكفاية مجموعة سلوكات تخول 	 

للفرد أن يكون ناجعا عندما يكون أمام وضعية،
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يعرف كراهاي الكفاية عىل أنها فعل »صحيح« أمام وضعية تخول للفرد توظيف عديد 	 

املوارد املعرفية لحلها،

الفرد لحل 	  أنها معرفة-فعل ويستعمل  الكفاية عىل   Legendre )2001(تعرف لوجاندر

الوضعية موارد عديدة،

حسب تارديف )Tardif )2003 فإن الكفاية هي »معرفة-فعل« مركبة ترتكز عىل توظيف 	 

واستعامل موارد متعددة،

أما دوفالي )2017( فيعرف الكفاية عىل انها »فعل - متعقل«. 	 

ما يخص  )يف  الرتكيب  الفعل ومسألة  التعاريف ثالث مسائل: مسألة  تربز من خالل هذه 

الوضعية و يف ما يخص املوارد املوظفة( وإعامل العقل)تهم املوارد املوظفة و الفعل(. وبالتايل 

فاملهم بالنسبة للكفاية هو الفعل واملوارد التي توظفها. فتطوير الكفايات بالنسبة للطفل مير من 

خالل وضعيات تجعله يفكر ويوظف معارفه ومهاراته ليحل املشكل.

القيم	. 

تعرف القيم عىل أنها مجموعة من القواعد التي تنظم سلوكات األفراد داخل املجتمع وتبني 

هذه القواعد ما هو إيجايب وما هو سلبي.  باحرتام هذه القواعد تنظم سبل التعايش بني األفراد.  

عندما يستوعب املتعلم أن بناء املعارف يكون عرب سريورة تاريخية مرتبطة باملجتمع وبثقافته 

الرهانات والتحديات املطروحة أمامه مبا ميكنه من اكتساب قيم املعرفة والتعايش  ميكنه فهم 

والتعاون   واتخاذ املواقف بخصوص العلوم واملعرفة.

هل باإلمكان تدريب الناشئة على العلوم

مستخلصات البحوث الحديثة حول تدريب الناشئة عىل العلوم. 1

املواد  وتعلمية  العرفاين  النفس  علم  مجاالت  يف  والبحوث  الدراسات  من  العديد  تعرضت 

والبيداغوجيا إىل العالقة بني النمو الذهني للطفل وإمكانية تعلمه العلوم. فقد بينت العديد من 

النمو  الدراسات والبحوث بأنه بإمكان الطفل تعلم العلوم واكتساب ثقافة علمية منذ مراحل 

األوىل. ويقرتح لودرابيي )2007( ضمن هذا السياق أنشطة علمية تتكيف مع مستوى الطفل 
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وتهدف هذه األنشطة العلمية إىل إكساب املتعلم القدرة عىل طرح التساؤالت ومحاولة صياغة 

العلمي  التفكري  باليات  االستئناس  من  ومتكينه  االطالع  حب  عىل  وتحفيزه  العلمية  املشكالت 

إليجاد حلول للمشكالت املطروحة.  ويقرتح نفس الباحث أن تأخذ هذه األنشطة العلمية طابعا 

مع  التعاطي  فإن  لذلك  الطفل  لدى  مهارات  واكتساب  املعارف  ببناء  تسمح  واستكشافيا  لهويا 

العلوم عىل أساس ثقايف وليس عىل أساس معارف يعترب مسألة ملحة ورضورية.

السن 4و5  وأبرزت دراسة يف مجلة كوجنيشن )cognition( أجريت عىل ستني طفل بني 

سنوات بأنهم ميتلكون قدرات رياضية ومقاربات علمية.

 Pierre Kahn( كاهن  بيار  أبرز  بفرنسا  العلوم  ملادة  الدراسية  املناهج  لتطور  تحليله  ويف 

تعتمد  التي كانت   )leçons de choses( األشياء العلوم تحول من دروس  بأن تدريس   )2000

تخول  مقاربة  يعتمد  الذي  العلمي  اإليقاظ  إىل   )approche inductive( االستنباطية  املقاربة 

 Hélène(  )2000( مارل  هيلني  بينت  كام  ومهاراته.  العلمي  التفكري  كفايات  اكتساب  للطفل 

Merle( من خالل دراسة أجرتها عىل مجموعة تالميذ يف املدارس االبتدائية قدرة هؤالء التالميذ 

عىل النمذجة.

يبني ماتز )Metz( )1997( من جهته بصفة جلية إمكانية تدريس العلوم للناشئة ويقرتح 

مبكرة  سن  يف  العلوم  تدريس  بإمكان  يعترب  إذ  للطفل  الذهني  النمو  حسب  املعارف  تطويع 

هذا  يويص  لذلك  والتساؤل  واملالحظة  والتواصل  والوصف  التصنيف  كفايات  املتعلم  إلكساب 

الباحث بأنشطة ملموسة يف شكل عمل يدوي محسوس.

من جهته أبرز جوال بيزولت )Joël Bisault( )2005( بأن تالمذة منذ السنوات األوىل من 

الدراسة ميتلكون كفاية الحجاج عندما يوجدون أمام وضعية استقصاء علمي كام ميتلكون قدرات 

لغوية متكنهم من إبداء الرأي. 

بالنسبة لبيار كاهن Pierre Kahn( 1999( فإن تدريس العلوم يهدف إىل إكساب الطفل 

متش ذهني. وتذهب كاترين لودرابيي  Cathrine Ledrapier  2010 يف نفس االتجاه إذ تعترب 

أن أنشطة التعلم يجب أن تفيض إىل إنتاج املعارف بالنسبة للطفل مثل التساؤل والتواصل إلخ 

وذلك حتى يف سن مبكرة.
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 Coquidéو   André Giordan( جيوردان  وأندري  كوكيدي  ماريلني  الباحثان  اقرتح  كام 

Maryline( منذ سنة 1997 إمكانية تدريس العلوم يف سن ما قبل املدرسة االبتدائية وتضيف 

كوكيدي )2007( يف هذا املجال أن الهدف من األنشطة املقرتحة هو متكني الطفل من ربط عالقة 

املعارف  يف حني تعترب  لودرابيي )2003( أن  الوصول إىل  الطبيعة واألشياء مبا يسمح من  مع 

تدريس العلوم يف سن مبكرة ال يقترص فقط عىل االستئناس بالطبيعة واألشياء بل يتعدى ذلك 

إىل تربية علمية. 

من خالل ما تقدم من دراسات علمية تبني أنه باإلمكان تنشءة الطفل عىل الثقافة العلمية 

كفايات  واكتساب  معارفه  بناء  قادر عىل  الدراسات  بينت هذه  كام  املدرسية  قبل  املرحلة  من 

ومهارات من خالل تربية علمية.

ويف هذا اإلطار اعتمدت العديد من الدول نتائج هذه البحوث إلدماج الثقافة العلمية يف 

املناهج التعليمية

فام هو أثر هذا اإلدماج يف تكوين الطفل وبالتايل يف مردودية املنظومات الرتبوية؟

تجار	 بعض الدول يف إدماج الثقافة العلمية من خالل نتائج التقييامت الدولية. 2

من  به  تتصف  ملا  الدولية  التقييامت  نتائج  بالدراسة  نتناول  التساؤل  هذا  عىل  لإلجابة 

املوضوعية واملصداقية من جهة ولقدرتها عىل مدنا مبؤرشات حول مردودية املنظومات الرتبوية 

للدول املشاركة يف هذه التقييامت.

نتائج التقييامت الدولية	. 

سنقترص يف دراستنا عىل برنامجي تيمس وبيزا يف مجال العلوم باعتبارها األكرث إشعاعا.

من خالل نتائج التقييامت:

سنحاول التعرف عىل الدول األكرث متيزا يف مشاركاتها يف مختلف الدورات وأسباب نجاحها	 

استخالص عدد من املؤرشات األساسية التي ميكن االستنارة بها لوضع اسرتاتيجيات كفيلة 	 

باالرتقاء مبردود املؤسسات الرتبوية يف الدول العربية عىل املستويني الكمي والنوعي يف 

تعلم العلوم لدى الناشئة.
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	 - 1- تعريف التقييامت الدولية تيمس وبيزا و	هدافها:

)TIMSS( تعريف الدراسات واالختبارات الدولية تيمس

تيمس  والعلوم  الرياضيات  تعليم  هات  لتوجُّ الدولية  الدراسات  اختبارات  أهمية  تأيت 

"TIMSS" )TIMSS: Trends of the International Mathematics and Science Studies( 

 NDP: United( اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  أعدها  التي  الدولية  التقييامت  أهم  كإحدى 

التحصيل  ُمعدالت  قياس  األكرث موثوقية، يف  Nations Development Program(، من كونها 

تقييم  خالل  من  والعلوم،  الرياضيات  ماديت  يف  اإلعدادية  واملرحلة  االبتدائية،  باملرحلة  واألداء 

ُخرباء  والتي يرُشف عليها  األسايس،  التعليم  والثامن من  الرابع  للصفني  التعليمي  األداء  تحصيل 

 The International Association for the الرتبوي  التحصيل  لتقييم  الدولية  الجمعية  يف 

االختيار  وقع  وقد   )IEA(بـ اختصاًرا  وتُعرف   ،Evaluation of Educational Achievement

عىل ماديت الرياضيات والعلوم، باعتبار أنهام مُيثالن املعارف األساسية  التي يُبنى عليهها أي نظام 

تعليمي يستهدف االرتقاء باملُجتمع علميــًا وتقنيًا.

ومن أهم األهداف، التي تأيت كأولوية يف هذه االختبارات، والتي ترتاوح بني أهداف قصرية 

املدى وأخرى بعيدة املدى نذكر:

ُمقارنة تحصيل الطالب يف العلوم والرياضيات، بأنظمة تربوية ُمتباينة يف خلفيَّاتها الثقافية 	 

واالقتصادية واالجتامعية، بهدف التعرُّف عىل ُمستوى التحصيل يف تلك األنظمة، وقياس 

مدى تأثيـر مجموعة من العوامل ذات العالقة عىل ُمستوى التحصيل.

التعرُّف إىل أهداف املناهج الدراسية، يف البيئات املُختلفة، ومعرِفة اإلجراءات التي تقوم 	 

بها املنظومات الرتبوية، بهدف تحسني األداء والتحصيل الرتبوي للطاُلّب.

قياس الجودة يف تعليم الرياضيات والعلوم، من ِخالل قياس مدى فعالية تعليم هاذين 	 

الرتبوية  اإلصالحات  إجراء  عىل  ُمساعدتها  بهدف  املُشاركة،  الدول  مدارس  يف  املادتني، 

الالزمة واملبنية عىل التقييم املوضوعي والشمويل.

وبلُغة األرقام التي تقدمها   TIMSS مُيكننا تتبُّع الواقع العريب من خالل ُمشاركات بعض 

م الذي تحقق، ُمنذ انطالق االختبارات وسنهتم  الدول العربية يف هذه االختبارات ومدى التقدُّ

مبجال العلوم يف املستويني الدراسيني الرابع والثامن.
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)PISA( تعريف الدراسات واالختبارات الدولية بيزا

برنامج  مبعنى   Program for International Student Assessment لــ:  اختصار  هي 

التقييم الدويل للطالب. وهي مجموعة من الدراسات التي ترشف عليها منظمة التعاون والتنمية 

  .)OECD( )Organization for Economic Cooperation and Development( االقتصادية

بدأت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )OECD( هذه االختبارات يف عام 2000م، ويَُقيُِّم 

هذا املسح أداء املتعلمني الذين تصل أعامرهم إىل 15 سنة يف القراءة  والرياضيات والعلوم  ويتم 

يف كل دورة من دورات التقييم اختيار مادة مميزة لهذا التقييم. 

تهدف دراسة واختبارات بيزا )PISA( إىل معرفة مدى امتالك املتعلمني واملتعلامت للمهارات 

والكفايات واملعارف األساسية يف مواد محددة.

:)PISA( : ومن أهم أهداف الدراسة الدولية بيزا

تقييم املعرفة واملهارات واالتجاهات التي تعكس التغريات الحالية يف املقررات التعليمية.	 

االعتامد عىل قياس كفايات الطالب والطالبات ومهاراتهم يف توظيف املعرفة يف مواقف 	 

حياتية يومية جديدة يف املدرسة والبيت ويف املجتمع.

مقارنة مستويات الطالب والطالبات يف العامل وكشف أوجه القصور لديهم لتتمكن الدول 	 

التي ترغب يف االستفادة من التجارب الناجحة لدى الدول املشاركة يف هذه اختبارات.

مثّة اختالفات بني بيزا و  تيمس فهذه األخرية مبنية عىل املناهج الدراسية ويتطلب ذلك بعض 

املحتوى الذي تم تغطيته يف السنوات املحددة ويربز ذلك من خالل األدوات املستعملة للدراسة 

التالميذ يف  حيث تعتمد دراسة تيمس عىل صنفني من األدوات: اختبارات معرفية لتقييم أداء 

الرياضيات والعلوم واستبيانات لجمع املعلومات حول البيئة التعليمية املرتبطة مبارشة بتعليم 

املادتني املعنيتني وتعلمهام.

نستنتج مام سبق أنه ميكن تحديد مدى نجاعة أي نظام تربوي مبدى تغطية مناهجها لبعض 

تدريس  منهجية  األسباب يف عالقة مع  تكون  أن  تيمس كام ميكن  املحددة يف دراسة  املواضيع 

العلوم وأيضا البيئة املحيطة بتعلم العلوم )املناهج وكفاية الدرس والوضع االجتامعي للمتعلم 

وغريها(.
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بينام تركز بيزا بشكل أقل عىل محتوى املناهج الدراسية وبشكل كبري عىل الكفايات واملهارات 

الحديثة املطلوبة يف العامل ومدخل هام لتطوير تعلم العلوم مثال مبا أن الفئة املستهدفة يف هذه 

ونتائجه  الطفولة  منذ  تعليمي  مسار  نتاج  سنة( هي   15 تبلغ  التي  العمرية  )الفئة  التقييامت 

هي نتاج مضامني املناهج من جهة وعالقتها مبحتويات التقييامت الدولية وأيضا من الكفايات 

واملهارات املكتسبة منذ الطفولة.

	- 2- 	داء الدول األكرث متّيزا يف تقييامت تيمس 

املراتب  املتحصلة عىل  الدول  ترتيب  عليه من معطيات،  تحصلنا  ما  ما ييل وفق  نقدم يف 

العرشة األوىل يف اختبارات العلوم يف السنة الرابعة خالل الدورات املتتالية لتيمس. 

ولقد تم الرتكيز يف هذا الجدول عىل الدول العرش األوىل يف كل دورة لذلك متثل كل خانة 

فارغة عدم حصول الدولة املعنية عىل إحدى املراتب العرش األوىل أو عدم مشاركتها فيها.

الدورة املشاركة
دورة

1995

دورة

1999

دورة

2003

دورة 

2007

دورة 

2011

دورة

2015

1 )590(2 )583(1 )587(1 )594(1 )625(سنغفورة 

2 )589(1 )587(2 )611(كوريا الجنوبية

3 )569(4 )559(4 )548(3 )565(3 )597(اليابان

5 )557(9 )535(3 )554(2 )575(4 -587(الصني )هون كونق(

6 )540(5 )577(هولندا

8 )536(6 )567(التشيك

7 )559(النمسا

8 )552(سلوفينيا

9 )550(ايرلندا 

10 )534(9 )536(10 )548(املجر

2 )557(تابيي )الصني(

6 )555(6 )552(4 )564(تايوان

5 )551(بلجيكا 

6 )542(7 )536(التفيا
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الدورة املشاركة
دورة

1995

دورة

1999

دورة

2003

دورة 

2007

دورة 

2011

دورة

2015

8 )534(ليتوانيا

4 )567(5 )552(5 )546(9 )532(روسيا

7 )542(10 )531(انقلرتا

10 )536(7 )544(8 )539(الواليات املتحدة

10 )535(ايطاليا

7 )554(3 )570(فنلندا

9 )547(كازخستان

عدد الدول املشاركة

ويف ما ييل ترتيب الدول املحصلة عىل املراتب العرشة األوىل يف اختبارات العلوم يف السنة 

الثامنة خالل الدورات املتتالية لتيمس:

الدورة املشاركة
دورة

1995

دورة

1999

دورة

2003

دورة 

2007

دورة 

2011

دورة

2015

1 )597(1 )590(1 )567(1 )578(2 )568(1 )643(سنغفورة

7 )539(8 )539(6 )564(تشيكيا

2 )571(4 )558(3 )554(5 )552(4 )550(3 )605(اليابان

4 )556(3 )560(4 )553(3 )558(5 )549(2 )607(كوريا الجنوبية

6 )546(8 )535(9 )530(4 )556(4 )588(الصني)هون كونق(

5 )565(بلجيكا

7 )545(سلوفاكيا

8 )545(سويسا

8 )536(6 )545(9 )541(هولندا

5 )551(6 )543(8 )538(10 )541(سلوفانيا

2 )561(تابيي )الصني(

3 )569(2 )564(2 )571(1 )569(تايوان
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الدورة املشاركة
دورة

1995

دورة

1999

دورة

2003

دورة 

2007

دورة 

2011

دورة

2015

6 )539(7 )543(3 )552(املجر

10 )527(7 )540(اسرتاليا

8 )537(9 )533(5 )542(9 )538(انقلرتا

5 )552(10 )535(فنلدا

5 )552(استونيا

10 )530(10 )525(9 )527(الواليات املتحدة

7 )544(7 )542(10 )530(روسيا

9 )533(كازاخستان

عدد الدول املشاركة

ما  وهو  العلوم  يف  األوىل  العرش  للدول  الطاُليّب  والتحصيل  األداء  جودة  النتائج  هذه  تبني 

يعكس حسب رأينا جودة مناهجها الدراسية، ونجاحها يف اتخاذ اإلجراءات املالمئة للحصول عىل 

هذه النتائج. 

م  وباعتبار أن النظام الرتبوي بسنغافورة ميثل النموذج األوضح يف ذلك، نظرا لرصيده املُتقدِّ

سنتناوله  ناجحا  تربويا  نظاما  منه  جعل  ما  وهو  العاملي  املُستوى  عىل  التعليمي  التفوُّق  من 

بالدراسة مبا يسمح االقتداء به لتطوير تعلم العلوم لدى الناشئة يف الوطن العريب.

	- 3-  	داء الدول العربية يف اختبارات تيمس يف مجال العلوم.

ملحة عامة عن مشاركة الدول العربية يف اختبارات تيمس

ُمنذ انطالقها يف العام 1995، كان حضور الدول العربية متفاوتا يف املُشاركة يف فعالياتها، وعىل 

مدار دوراتها املُتعاقبة، التي تنعِقد كُل أربع سنوات. وسنتناول بالدراسة نتائج مشاركات الدول 

العربية للتعرف عىل:

فعالية املناهج املطبقة وطرائق تعلم العلوم للناشئة	 

تقييم التحصيل وتوفري املعلومات لتحسني التعليم والتعلم يف العلوم لألطفال يف الوطن العريب.	 
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  TIMSS يف البداية نقدم جدوال ملشاركات الدول العربية يف دورات تقييم

الدول 
العربية

دورة

1995

دورة

1999

دورة

2003

دورة

2007

دورة

2011

دورة

2015

)4و8()4()4و8(��)4و8(الكويت

)8()8()4و8()8()8(�األردن

�)4و8()4و8()4و8()8(�تونس

)4و8()4و8()4()4و8()8(�املغرب

)4و8()4و8()4و8()8(��البحرين

�)8()4و8()8(��فلسطني

)8(�)4و8()8(��مرص

)4و8()4و8()4و8()8(��السعودية

)8()8()4و8()8(��لبنان

�)8()4و8(���سوريا

)4و8()4()4و8(���عامن

��)4و8(���الجزائر

)4و8()4و8()4و8(���قطر

)4و8()4و8(����اإلمارات

�)4و8()4(���اليمن

* )4(، )8( و)4 و8(: املستوى الذي متت املشاركة فيه

* � عدم املشاركة

نالحظ من خالل هذا الجدول:

ê  محدودية وعدم انتظام مشاركة الدول العربية يف مختلف الدورات كام اقترصت مشاركة

بعض الدول يف مستوى واحد )املستوى الرابع أو الثامن(،

ê  عدم مشاركة سبعة دول عربية يف جميع الدورات يف املستووين الرابع والثامن وهي

العراق والسودان وليبيا وموريتانيا والصومال وجيبويت وجزر القمر،

ê  .ومتيزت دورتا 2007 و2011 مبشاركة أكرب عدد من الدول العربية يف اختبارات العلوم
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يف غياب مشاركة بعض الدول يف التقييامت الدولية تطرح تساؤالت حول جودة تعليم 	 

التعليم يف  فاعلية هذا  قياس موضوعي وشمويل ملدى  غياب  الدول يف  العلوم يف هذه 

املدارس ومن ثم تطرح مسألة جودة مناهج تعليم العلوم يف هذه الدول

يف غياب انتظام مشاركة الدول العربية يف مختلف الدورات يجعل هذه الدول غري قادرة 	 

حسب رأينا عىل توظيف نتائج مختلف الدورات لتطوير تعلم العلوم وبناء اسرتاتيجيات 

باملعايري  الدول  قناعة هذه  مدى  تساؤل حول  يطرح  و.قد  الدولية  املعايري  مع  تتامىش 

الدولية ومدى تناغم منظوماتها الرتبوية مع ما تتطلبه مناهجها من تحديات لتطويرها.

دراسة نتائج الدول العربية يف مختلف دورات تيمس

نعرض يف ما ييل نتائج الدول العربية يف مختلف الدورات للتعرف عىل مناطق قوة مناهجها 

لالستفادة منها ومناطق ضعفها القرتاح طرق عملية لتطويرها. 

دورة 1995

تيمس  تقييم  من  األولىى  الدورة  املُشاركة يف  الوحيدة  العربية  الدولة  الكويت هي  كانت 

بالنسبة للعلوم، امليكانيكا  التي شملتها االختبارات  وذلك سنة 1995. وقد ُحددت املوضوعات 

والحرارة، وظاهرة املوجات، والفيزياء الحديثة. 

وحصلت الكويت عىل املركزين التاليني كام يبينه الجدول املوايل:

ترتيب يف املستوى الثامنترتيب يف املستوى الرابعالدولة العربيةالدورة

39 بـ 430 نقطة*بـ 401 نقطةالكويت1995

   * عدد الدول املشاركة يف اختبارات العلوم يف مستوى السنة الرابعة 26 دولة.

   * عدد الدول املشاركة يف اختبارات العلوم يف مستوى السنة الثامنة 41 دولة.

      املتوسط الدويل يف املستوى الرابع 524 نقطة.

     املتوسط الدويل يف املستوى الثامن 473 نقطة.

دورة 1999

انتظمت الدورة الثانية سنة 1999، وشاركت يف هذه الدورة ثالث دول عربية وهي تونس 

واألردن واملغرب وقد متيزت هذه الدورة بغياب اختبارات العلوم الخاصة بالسنة الرابعة.
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وحصلت الدول العربية الثالثة املشاركة عىل املراكز التالية وذلك كام يبينه الجدول املوايل:

ترتيب يف املستوى الثامنالدولة العربيةالدورة

1999

30بـ 450 نقطةاألردن

34 بـ 430 نقطةتونس

37 بـ 323 نقطةاملغرب

* عدد الدول املشاركة يف اختبارات العلوم يف مستوى السنة الثامنة 38 دولة.

املتوسط الدويل يف املستوى الثامن ......نقطة.

يبني الجدول حصول الدول العربية املشاركة عىل املراتب األخرية من اختبار تيمس. وتجدر 

اإلشارة بأن األردن هي صاحبة املرتبة األوىل عربيا يف اختبار العلوم يف مستوى السنة الثامنة يف 

هذه الدورة.

دورة 2003

يف سنة 2003 شاركت كل من تونس واملغرب يف اختبارات املستووين الرابع والثامن بينام 

شاركت بقية الدول العربية األخرى يف اختبارات الثامنة فقط وقد تحصلت الدول العربية عىل 

املراكز التي يبينها الجدول املوايل:

ترتيب يف املستوى الثامنترتيب يف املستوى الرابعالدولة العربيةالدورة

2003

39 بـ 404 نقطة23بـ 314 نقطةتونس

41 بـ 396 نقطة24 بـ 304 نقطةاملغرب

25 بـ 475 نقطةاألردن

33 بـ 438 نقطةالبحرين

35 بـ 435 نقطةفلسطني

36 بـ 421 نقطةمرص

40 بـ 398 نقطةالسعودية

42 بـ 393 نقطةلبنان

   * عدد الدول املشاركة يف اختبارات العلوم يف مستوى السنة الرابعة 24 دولة.

   * عدد الدول املشاركة يف اختبارات العلوم يف مستوى السنة الثامنة 46 دولة.

      املتوسط الدويل يف املستوى الرابع 489 نقطة.

     املتوسط الدويل يف املستوى الثامن 473 نقطة.



36 ˥ ˥

وتجدر اإلشارة أن األردن هي صاحبة املرتبة األوىل عربيا يف اختبار العلوم يف مستوى السنة 

الثامنة يف هذه الدورة.

دورة 2007

متيزت هذه الدورة ارتفاع عدد الدول العربية املشاركة. وقد تحصلت عىل املراكز التي يبينها 

الجدول املوايل: 

ترتيب يف املستوى الثامنترتيب يف املستوى الرابعالدولة العربيةالدورة

2007

20 بـ 482 نقطةاألردن

26 بـ 467 نقطةالبحرين

39 بـ 452 نقطةسوريا

34 بـ 445 نقطة33 بـ 318 نقطةتونس

36 بـ 423 نقطةعامن

38 بـ 418 نقطة32 بـ 348 نقطةالكويت

40 بـ 414 نقطةلبنان

41 بـ 408 نقطةمرص

42 بـ 408 نقطة31 بـ 354 نقطةالجزائر

43 بـ 404 نقطةفلسطني

44 بـ 403 نقطةالسعودية

47 بـ 319 نقطة35 بـ 294 نقطةقطر

34 بـ 297 نقطةاملغرب

36 بـ 197 نقطةاليمن

   * عدد الدول املشاركة يف اختبارات العلوم يف مستوى السنة الرابعة 36 دولة.

   * عدد الدول املشاركة يف اختبارات العلوم يف مستوى السنة الثامنة 48 دولة.

      املتوسط الدويل يف املستوى الرابع 500 نقطة.

     املتوسط الدويل يف املستوى الثامن 500 نقطة.

دورة 2011

هذه  متيزت  كام  املشاركة  العربية  الدول  عدد  بارتفاع  كسابقتها  الدورة  هذه  خالل  وتربز 

الدورة مبشاركة عديد الدول العربية يف اختبارات العلوم الخاصة بالسنة الرابعة والسنة الثامنة. 
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وتحصلت الدول العربية عىل املراكز التي يبينها الجدول املوايل:

ترتيب يف املستوى الثامنترتيب يف املستوى الرابعالدولة العربيةالدورة

2011

26 بـ 452 نقطة37 بـ 449 نقطةالبحرين

31 بـ 436 نقطة40 بـ 429 نقطةالسعودية

24 بـ 465 نقطة41 بـ 428 نقطةاإلمارات العربية

37 بـ 419 نقطة43 بـ 394 نقطةقطر

44 بـ 377 نقطةعامن

45 بـ 347 نقطةالكويت

29 بـ 439 نقطة46 بـ 346 نقطةتونس

41 بـ 376 نقطة47 بـ 264 نقطةاملغرب

36 بـ 420 نقطة48 بـ 209 نقطةاليمن

28 بـ 449 نقطةاألردن

33 بـ 426 نقطةسوريا

34 بـ 420 نقطةفلسطني

39 بـ 406 نقطةلبنان

   * عدد الدول املشاركة يف اختبارات العلوم يف مستوى السنة الرابعة 48 دولة.

   * عدد الدول املشاركة يف اختبارات العلوم يف مستوى السنة الثامنة 42 دولة.

      املتوسط الدويل يف املستوى الرابع 500 نقطة.

     املتوسط الدويل يف املستوى الثامن 500 نقطة.

وتجدر اإلشارة أن األردن واصلت املشاركة يف هذه االختبارات الخاصة بالعلوم يف مستوى 

السنة الثامنة فقط وتحلت عىل املرتبة الثالثة عربيا يف حني تحصلت اإلمارات العربية املتحدة 

عىل املرتبة األوىل عربيا يف االختبارات الخاصة بالسنة الثامنة.

دورة 2015

يف  أغلبها  ومشاركة  املشاركة  العربية  الدول  عدد  بتقلص  سابقتها  عن  الدورة  هذه  تتميز 

اختبارات العلوم الخاصة بالسنة الرابعة والسنة الثامنة.

تحصلت الدول العربية عىل املراكز التي يبينها الجدول املوايل:
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ترتيب يف املستوى الثامنترتيب يف املستوى الرابعالدولة العربيةالدورة

25 بـ 466 نقطة38 بـ 459 نقطةالبحرين2015

23 بـ 477 نقطة40 بـ 451 نقطةاإلمارات

26 بـ 457 نقطة41 بـ 436 نقطةقطر

29 بـ 455 نقطة42 بـ 431 نقطةعامن

35 بـ 396 نقطة45 بـ 390 نقطةالسعودية

36 بـ 393 نقطة46 بـ 352 نقطةاملغرب

33 بـ 411 نقطة47 بـ 373 نقطةالكويت

32 بـ 426 نقطةاألردن

34 بـ 398 نقطةلبنان

38 بـ 371 نقطةمرص

   * عدد الدول املشاركة يف اختبارات العلوم يف مستوى السنة الرابعة 47 دولة.

   * عدد الدول املشاركة يف اختبارات العلوم يف مستوى السنة الثامنة 39 دولة.

      املتوسط الدويل يف املستوى الرابع 500 نقطة.

     املتوسط الدويل يف املستوى الثامن 500 نقطة.

الخاصة  االختبارات  يف  عربيا  األوىل  املرتبة  عىل  املتحدة  العربية  اإلمارات  حافظت  عربيا 

بالعلوم يف مستوى السنة الثامنة فقط وتحلت عىل املرتبة الثانية عربيا يف االختبارات الخاصة 

بالسنة الرابعة.

االستنتاجات:

تبني مختلف النتائج: 

التي 	  الدورات  كل  يف  الدويل  املعدل  دون  و  األخرية  املراتب  عىل  العربية  الدول  حصول 

شاركت فيها وتعكس هذه النتائج عدم مواءمة مناهج علوم الدول العربية للمعايري الدولية.

عدم استفادة الدول العربية من مشاركاتها املتتالية من نتائج التقييامت. وذلك حسب 	 

اعتقادنا لسببني:
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السبب األول: عدم التفكري الجدي والواضح يف تحليل نتائج مشاركاتها وتوظيفها لتطوير 

نظامها الرتبوي،

التقييامت  هذه  نتائج  إثر  عىل  اتخاذها  تم  التي  اإلجراءات  نجاعة  عدم  الثاين:  السبب 

حيث مل تنعكس مختلف اإلجراءات املتخذة عل نتائجها يف التقييامت املوالية ونأخذ مثايل 

العربية السعودية وتونس. حيث انطلقت هذه األخرية يف إدماج تدريس العلوم الفيزيائية 

يف التعليم االعدادي إثر نتائج مشاركتها يف دورة تيمس  1999 رغم هذا التغيري الجوهري 

يف التعلامت إال أن نتائج مشاركاتها مل ترتقي إىل املستوى املطلوب حيث اقترصت مناهج 

العلوم الفيزيائية عىل املعارف دون ربطها بتطوير الكفايات. 

تحسس الدول العربية ألهمية املشاركة يف التقييامت الدولية بداية من دورة تيمس 2015 

كام تربز دولة اإلمارات العربية املتحدة بتميز نتائجها مقارنة بالدول العربية األخرى وهذا ما 

يستدعي التمحض يف السياسة الرتبوية لدولة اإلمارات 

غياب خطة اسرتاتيجية متكاملة للتقييم. يف هذا اإلطار بينت تقارير البنك العاملي عدم 

النظام الرتبوي  العربية حيث يختزل  الرتبوية  وجود لسياسات تقييم واضحة يف املنظومات 

غياب  يف  املتعلمني  وتوجيه  النتقاء  امتحانات  من خالل  املتعلم  تقييم  يف  املنظومات  لهذه 

تقييم يهدف إىل تطوير أو تجويد النظام الرتبوي. ويدعو خرباء البنك العاملي إىل تغيري هذه 

الوضعية.

كام بني البنك العاملي أنه يوجد يف عديد الدول العربية   محاوالت إرساء سياسات واضحة 

لتطوير املتظومات الرتبوية لهذه الدول غري أن  عدم وضوح هذه السياسات وغياب اسرتاتيجية 

تطبيقها يحول دون فاعليتها يف تطوير هذه املنظومات الرتبوية.

	- 4- 	داء الدول األكرث متّيزا يف تقييامت بيزا 

نقدم يف ما ييل ترتيب الدول املتحصلة عىل املراتب العرشة األوىل يف اختبارات العلوم يف 

خالل الدورات املتتالية لبيزا:
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الدورة 
املشاركة

دورة

2000

دورة

2003

دورة

2006

دورة 

2009

دورة 

2012

دورة

2015

-8 )527(	سرتاليا

7 )528(9 )525(7 )529(3 )534(6 )529(كندا 

4 )532(4 )532(تايوان

3 )534(5 )541(8 )528(5 )531(استونيا

5 )431(4 )545(1 )554(1 )563(1 )548(4 )538(فنلندا

الصني )هون 
كونق(

)541( 3)539( 3)542( 2)549( 2)555( 1)523( 9

2 )538(3 )547(4 )539(6 )531(2 )548(2 )550(اليابان 

كوريا 
الجنوبية

)552( 1)534( 4)522( 10)538( 5)538( 6-

-10 )522(9 )525(8 )524(هولندا

-6 )532(7 )530(10)7521 )528(نيوزيلندا 

9 )527(6 )525(8 )528(أسرتاليا

1 )556(2 )551(3 )542(مل تشاركمل تشاركمل تشاركسنغفورة

8 )526(بولندا

8 )527(7 )528(فيتنام

10 )518(الصني 

6 )529(7 )525(الصني )ماكو(

5 )525(ليختنشتاين

9 )523(التشيك

5 )532(انقلرتا

9 )519(النمسا

)519( 10
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نالحظ من خالل الجدول:

انتظام نتائج بعض الدول والتي متيزت بتبّوئها للمراتب األوىل يف كل الدورات التي شاركت 	 

فيها وهي فنلندا وهون كونق واليابان.

عدم انتظام نتائج بعض الدول األخرى ولكن مع وجودها يف املراتب العرش األوىل. ودول 	 

أخرى احتلت املراتب العرش األوىل مرة أو مرتني

ما مييز تجربة سنغفورة هو تبوئها للمراتب األوىل منذ أول مشاركة لها يف تقييامت بيزا 	 

مام يفرتض نجاح املنظومة الرتبوية لهذا البلد يف إدماج الثقافة العلمية يف مناهج تدريس 

العلوم.

	- 5- 	داء الدول العربية يف اختبارات بيزا يف مجال العلوم.

مشاركة الدول العربية يف تقييم بيزا

كان حضور الدول العربية محتشام يف  اختبارات بيزا ُمنذ انطالقها يف العام 2000، وعىل مدار 

دوراتها املُتعاقبة، 

ويف ما ييل نقدم جدوال ملشاركة الدول العربية يف دراسة وتقييامت بيزا يف مجال العلوم:

الدول العربية
دورة

2000

دورة

2003

دورة

2006

دورة

2009

دورة

2012

دورة

2015

��� �األردن

�����تونس

����قطر

��اإلمارات العربية

�لبنان

�الجزائر

املشاركات العربية يف االختبارات الخاصة بالعلوم يف مختلف دورات بيزا 
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نالحظ من خالل هذا الجدول محدودية مشاركة الدول العربية يف مختلف دورات بيزا ما 

ييل:

مل تشارك سوى ست دول من 22 دولة عربية 	 

انتظام مشاركة تونس منذ 2003 واألردن وقطر منذ 2006 لتلتحق بهم اإلمارات العربية 	 

يف دوريت 2012 و2015 ثم الجزائر ولبنان يف دورة 2015. 

تطرح املشاركة املتواضعة للدول العربية يف تقييم بيزا إشكاال حول كيفية االطالع عىل واقع 

تدريس العلوم ومدى إدماج الثقافة العلمية يف املناهج التعليمية وأثر ذلك عىل تحصيل التالميذ 

وتنمية كفاياتهم.  

	داء الدول العربية يف دراسات واختبارات بيزا يف مجال العلوم

نعرض يف ما ييل نتائج الدول العربية يف مختلف الدورات للتعرف عىل مناطق قوة مناهجها 

لالستفادة منها ومناطق ضعفها القرتاح طرق عملية لتطويرها.

دورة 2003

انطلقت أول مشاركة للدول العربية يف اختبارات بيزا سنة 2003 مبشاركة تونس. 

الرتتيب يف اختبارات العلومالدولة العربيةالدورة

40 بـ 385 نقطةتونس2003

عدد الدول املشاركة يف اختبارات العلوم 40

دورة 2006

اهتمت الدورة الثالثة من اختبارات بيزا سنة 2006 بالعلوم كامدة أساسية وقد شاركت ثالثة 

دول عربية وهي تونس واألردن وقطر ويف ما ييل املراتب التي تحصلت عليها 

الرتتيب يف اختبارات العلومالدولة العربيةالدورة

45 بـ 422 نقطةاألردن2006

54 بـ 386 نقطةتونس

56 بـ 349 نقطةقطر

عدد الدول املشاركة يف اختبارات العلوم 57
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دورة 2009

الدول  هذه  ترتيب  ييل  ما  ويف  وقطر  واألردن  تونس  من  كل  االختبارات  هذه  شاركت يف 

العربية:

الرتتيب يف اختبارات العلومالدولة العربيةالدورة

51بـ 425 نقطةاألردن2009

56 بـ 401 نقطةتونس

63 بـ 379 نقطةقطر

عدد الدول املشاركة يف اختبارات العلوم 65

وتجدر اإلشارة أن الدول العربية الثالث حافظت عىل ترتيبها عربيا: األردن يف املرتبة األوىل 

تليها تونس ثم قطر.

دورة 2012

تربز خالل هذه الدورة التحاق اإلمارات العربية باملجموعة العربية التي شاركت يف الدورتني 

األخريتني.  ويف ما ييل ترتيب هذه الدول العربية:

الرتتيب يف اختبارات العلومالدولة العربيةالدورة

2012

44 بـ 448 نقطةاإلمارات العربية

57 بـ 409 نقطةاألردن 

61 بـ 398 نقطةتونس 

63 بـ 384 نقطةقطر

عدد الدول املشاركة يف اختبارات العلوم 65
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دورة 2015

العربية يف هذه  الدول  ترتيب  ما ييل  والجزائر. ويف  لبنان  التحاق  الدورة  تربز خالل هذه 

الدورة:

الرتتيب يف اختبارات العلومالدولة العربيةالدورة

2015

47 بـ 437 نقطةاإلمارات العربية

58 بـ 384 نقطةقطر

63 بـ 409 نقطةاألردن

67 بـ 386 نقطةتونس

68 بـ 386 نقطةلبنان

71 بـ 376 نقطةالجزائر

عدد الدول املشاركة يف اختبارات العلوم 70

االستنتاجات:

نالحظ من خالل مختلف الدورات التي شاركت فيها الدول العربية:

املعدل 	  دون  كان  عليها  املتحصل  النقاط  مجموع  أن  كام  األخرية  املراتب  احتاللها 

الدويل،

احتالل اإلمارات العربية املرتبة األوىل عربيا منذ أول مشاركة لها.	 

نفرتض انطالقا من هذه النتائج أن االستفادة من املشاركات املتتالية كانت محدودة وميكن 

إرجاع ذلك لسببني حسب اعتقادنا:

مل تطور الدول العربية يف مناهجها مبا يسمح بإدماج الثقافة العلمية وتنمية الكفايات 	 

عند الطالب حيث مل تخرج املناهج من منطق املعارف 
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مل تستطع الدول العربية صياغة اسرتاتيجية واضحة لتكوين املدرسني.	 

خصائص مناهج العلوم لسنغفورة 	. 

ما مييز تجربة سنغفورة يف نظامها الرتبوي هو اهتاممها بتطوير الكفايات واملهارات الفكرية 

الطالب وتطوير  القدرات واإلمكانيات لدى  إبداعية وتطوير  تعليم  باستحداث طرق  وتعزيزها 

املهارات العلمية لديه وذلك بالتخفيف من عبء تراكم املعلومات باملناهج وتخفيض مضامينها 

إىل نسبة قد تصل إىل %30 مبا يسمح املجال للمتعلم اكتساب كفايات توظيف املعارف يف الحياة 

اليومية. يعود اهتامم سنغفورة برضورة تطوير نظامها التعليمي باملرحلة االبتدائية إىل عام 1997 

السابع  الدويل  املؤمتر  فيه  عقد  الذي  العام  وهو  يتعلم”  وطن  تفكر…  “مدرسة  شعار  تحت 

للتفكري يف سنغافورة وحرضه 2400 ممثل لحوايل 42 دولة من مختلف بقاع العامل.

تؤكد مناهج العلوم الحالية بسنغفورة عىل الحاجة إىل التوازن بني اكتساب املعارف العلمية 

واآلثار  التكنولوجية  التطبيقات  يف  النظر  أيًضا  يتم  ذلك  إىل  باإلضافة  واملواقف.  والكفايات 

االجتامعية والجوانب القيمية للعلوم. 

وتوفر األهداف املحددة يف املناهج املبادئ التوجيهية الرضورية ألساليب التدريس وطرائق 

التقييم. 

لدى  واالستقصاء  البحث  مقاربة  عىل  بالرتكيز  االبتدائية  املرحلة  يف  العلوم  مناهج  وتتميز 

الناشئة والذي ميثل مدخال لتنمية الثقافة العلمية. 

ويكمن متيز تالميذ سنغفورة يف التقييامت الدولية حسب اعتقادنا يف وضوح هندسة املناهج 

من خالل:

بناء رؤية شاملة للعلوم لدى املتعلم، حيث يُتناول العلم من ثالث زوايا وهي العلم 	 

استخدام  خالل  من  بالبيئة.  عالقته  يف  والعلم  املجتمع  يف  والعلم  اليومية  الحياة  يف 

مستنرية  قرارات  اتخاذ  عىل  قادرا  املتعلم  يصبح  اليومية  الحياة  يف  العلمية  املهارات 

تتعلق بالعلوم والتكنولوجيا. ومن خالل انخراط الطفل يف خطاب علمي ذي معنى مع 

اآلخرين وفهم دور وتأثري العلم والتكنولوجيا يف املجتمع متكنه من فهم مساهمة العلم 

العالقة بني اإلنسان والطبيعة من  العلوم عىل  الرقي باملجتمعات. كام يركز منهاج  يف 
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خالل االهتامم بالصحة وبالبيئة مبا يسمح بفهم مكانة البرشية يف الكون والوعي بقضايا 

السالمة والبيئة.

بناء املحتويات املعرفية حول املفاهيم الدامجة التي تعطي متاسكا وترابطا بني مختلف 	 

املعارف يف املستويات التعليمية املختلفة

إدماج الكفايات والقيم وربطها باملعارف وذلك كام يبيته الجدول املوايل:	 

القيم واملواقفالكفايات واملهاراتاملعرفة والتطبيق

الظواهر العلمية والحقائق 	 

واملفاهيم واملبادئ

املفردات العلمية واملصطلحات 	 

األدوات واألجهزة العلمية مبا يف 	 

ذلك تقنيات وجوانب السالمة

التطبيقات العلمية 	 

والتكنولوجية

املقارنة	 

التصنيف	 

استخدام األجهزة واملعدات	 

التواصل	 

االستنتاج	 

• صياغة الفرضية	

• التحليل	

تقييم العمليات	 

حل املشكالت 	 

صنع القرار	 

التحقق من النتائج	 

الفضول	 

اإلبداع	 

النزاهة	 

املوضوعية	 

االنفتاح	 

املثابرة	 

    املسؤولية

كام وضعت سياسات واضحة لتكوين املدرسني كام يدعى املدرس للتعامل مبرونة مع مضامني 

املنهاج وتشجيعهم عىل تنويع أساليب تدريسهم ودمج األفكار واملواد من مصادر مختلفة وتثمني 

تجربتهم املهنية. 

خصائص مناهج العلوم يف الدول العربيةج. 

هذه  تبقى  الرتبوية  منظوماتها  لتطوير  العربية  الدول  قبل  من  املبذولة  املجهودات  رغم 

املجهودات يف حاجة إىل مزيد من العمل لبلوغ األهداف املنشودة والطموحات واآلمال املرجوة. 
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إذ بينت تقارير البنك الدويل يف دراسته للمنظومات الرتبوية يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا أن 

اإلصالحات يف امليدان الرتبوي هي مسارات غري مكتملة ومل تنخرط هذه اإلصالحات ضمن منطق 

شمويل حيث اقترصت خاصة عىل تحويرات يف مضامني املناهج التعليمية والكتب املدرسية ومل 

تأخذ بعني االعتبار الكفايات واملهارات التي متكن املتعلم من حل املشكالت املجتمعية والبيئية...

وهو ما يفس تدين نتائج الدول العربية يف التقييامت الدولية وحصول طلبتها عىل معدالت دون 

املعدالت الدولية.

هذا وال ننىس أن بعض الدول العربية كقطر وتونس واألردن حاولت صياغة مناهج وفق 	 

املواصفات العلمية املعمول بها يف معظم الدول ذات األداء العايل يف ما يتعلق بالكفايات 

العلوم يف  املستهدفة يف مجال  العلمية  األفكار  إىل  أن تحيل  التي من شأنها  املستوجبة 

املستويني الرابع والثامن. ورغم ما يُلمس من اتساق داخيل نسبي يف مناهجها نالحظ أن 

سياسة التقييم تقترص أساسا عىل االمتحانات بعالقة بنجاح التالميذ وتوجيههم كام يقترص 

التقييم عىل املعارف وبعض القدرات التي ال ترتقي إىل كفايات أفقية تستجيب للمعايري 

الدولية. 

كام نالحظ غياب سياسات واضحة لتكوين املوارد البرشية. إذ يقترص عادة التكوين عىل 	 

إطار اإلرشاف البيداغوجي وهو ما ينعكس سلبا عىل تكوين املدرسني وعىل مامرساتهم 

داخل القسم. إذ ال متكن هذه املامرسات الطلبة من القيام تطوير كفاياتهم من خالل 

يعطي  ال  املامرسات  لهذ  ونتيجة  ببيئتهم.  تتعلق  مشكالت  لحل  واالستقصاء.  البحث 

التلميذ معنى للعلوم ويخلق بذلك عالقة نفور ورفض لتعلم العلوم.

كام حاولت بعض الدول العربية إنجاز تقييامت وطنية عىل غرار التجربة التونسية غري أن 	 

هذه التقييامت ال يستجيب لرشوط وأهداف التقييامت الدولية.

	ي دور للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو(. 3

مام سبق تربز أهمية املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم كبيت خربة ملساعدة الدول 

العربية عىل االستفادة من التجارب الناجحة عامليا وملواكبة التطورات يف مجال الرتبية والتعليم 

وذلك من خالل:
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تنظيم ندوات إقليمية حول نتائج التقييامت الدولية واالستفادة منها مبا يسمح من وضع 	 

سياسات شمولية لتطوير املنظومات الرتبوية العربية،

مبساعدة 	  يضطلعون  املدرسية  والكتب  املناهج  هندسة  يف  املنظمة  لدى  خرباء  تكوين 

الدول العربية عىل إعادة بناء مناهجها وفق املعايري الدولية،

وتوصيات 	  بتقارير  تشفع  الدولية  التقييامت  مواصفات  بنفس  إقليمية  تقييامت  تنظيم 

عملية لتطوير املناهج،

إعداد مرجعيات لتقييم املنظومات الرتبوية العربية،	 

إعداد مرجعية عربية لكفايات املدرس.	 
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اجلزء الثاين
اقرتاحات عملية لتنمية الثقافة العلمية

لدى  الكفايات  تنمية  عاتقها  عىل  أخذت  و  تربوي  بدور  تأسيسها  منذ  املدرسة  اضطلعت 

املتعلمني وإكسابهم املعارف األساسية  و لكن مع تحول املجتمعات وتطورها مل تعد هذه املؤسسة 

تحتكر الرتبية عىل الثقافة العلمية بل تتقاسم هذه الوظيفة الرتبوية مع عديد املؤسسات األخرى. 

لذلك ولتطوير أداء املتعلمني كان لزاما حسب اعتقادنا أن تشرتك كل املؤسسات النظامية 

والنوادي ومدن  التعليمية  فاملناهج  الطفل.  عند  العلمية  الثقافة  تنمية  النظامية يف  منها وغري 

العلوم واملتاحف ميكن أن تساهم ضمن عمل متكامل وتشاريك يف هذه املسالة 

إدماج الثقافة العلمية في المناهج التعليمية

للمعارف  تعليمي  نقل  عن  عبارة  الربامج  منطق  العلمية ضمن  منها  وخاصة  املواد  كانت 

العلمية وبالتايل ركزت الربامج التعليمية عىل املعارف أساسا فجزئت املحتويات العلمية ضمن 

رؤية تحليلية اختزالية. أدى تجزئة املحتويات العلمية إىل التطرق للمعارف بصفة خطية  ونتيجة 

لذلك  نفر التالميذ  العلوم واملعارف العلمية. )لوجاندر 2008(

التّي تقطع املعارف وتجزئ  التحليليّه«   من هذا املنطلق وجب تجاوز محدوديّة »الرؤية 

املكتسبات  وتجعل من املعارف معطى جاهزا وليس »بناء« منجزا، والتوّجه نحو »رؤية منظوميّة« 

تصل املعارف بينها لتعطي معنى لها.

العلمية خاصة وإعادة  التفكري يف دور املواد ومنها املواد   يتم البحث عن املعنى  بإعادة 

التفكري يف  تدريس العلوم ضمن منطق يخول للتلميذ بناء معارف وتطوير كفايات ويهدف هذا 

التوجه إىل إكساب الناشئة ثقافة علمية تنمي لديهم الفكر املنفتح والفكر العلمي والفكر النقدي 

وهي كفايات من شأنها أن تغري عالقة الطفل باملعارف العلمية.    
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يف هذا اإلطار, يعاد صياغة املحتويات  ضمن ما يعرف باملنهاج التعليمي الذي يربط بني 

الكفايات واملعارف يف عالقة جدلية بينها.  فاملنهاج هو مبثابة سريورة أو تخطيط يبني من خالله 

التلميذ معارفا وكفايات تخول له يف املستقبل أن يكون مواطنا فاعال يف املجتمع. 

كيفية بناء منهاج تعليمي. 1

مسألتني  االعتبار  بعني  األخذ  وجب  واملعارف  الكفايات  عىل  يرتكز  تعليمي  منهاج  لبناء 

أساسيتينن:

االتساق بني الغائيات الرتبوية ومالمح املتخرج وغائيات املادة مبا يسمح بوجود اتساق 	 

ومتاسك خارجي بني املنهاج والغايات الرتبوية،

ارتباط 	  بضامن  وذلك  التعليمي  للمنهاج  الداخيل  االتساق  عىل  املحافظة  عىل  السهر 

األهداف العامة واألنشطة املقرتحة باملناهج

من ناحية بناء املنهاج التعليمي: 

يرتكز املنهاج عىل املفاهيم الدامجة. ومتثل هذه املفاهيم بنية املادة التي تتمحور حولها 	 

التعلامت،

يقع  إدماج الكفايات واملهارات الحياتية والرتبية عىل...بارتباط بالتعلامت،	 

يقرتح املنهاج أمناط تعلم تجعل من التلميذ محور العملية الرتبوية وهي أمناط تعلم بنائية،	 

تخول األنشطة  املقرتحة تطوير الكفايات وبناء املعارف،	 

يتم إنجاز معينات بيداغوجية تساعد التلميذ عىل التعلم،	 

اعتبار التقييم التكويني كمحرك للتعلامت،	 

إعادة النظر يف التقييامت لتشمل املعارف والكفايات والقيم،	 

نستخلص من هذا أن الكفايات والرتبية عىل.. تعترب من الركائز التي يبنى عليها املنهاج. 

	- 1 - مرجعية الكفايات 

بينت التقييامت الدولية ضعف أداء التالميذ العرب املشاركني يف الدورات املختلفة ويرجع 

هذا األداء الضعيف إىل عدم متلك هؤالء التالميذ للكفايات املستوجبة التي تخول لهم اكتساب 
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الثقافة العلمية. لذلك ويف إطار تحسني تعلم العلوم وتحقيق األهداف التي تساهم يف االرتقاء 

باملنظومات الرتبوية العربية نرى أنه من الرضوري ُمراجعة املناهج التعليمية يف االتجاه الذي 

يُساعد عىل تعلُّم الطاُلَّب مهارات وقُدرات وفق مرجعية كفايات. وبالتايل يتحول تدريس العلوم 

املشكالت  وحل  والتحليل  املعلومة  عن  والبحث  كالتساؤل  الناشئة  عند  الكفايات  تطوير  إىل 

والتفكري النقدي وبناء الفكر العلمي والحجاج إلخ.. كل هذه الكفايات واملعارف التي يكتسبها 

الطفل تخول له فهم الظواهر وتفسريها وتوظيف املعارف حسب الوضعيات.  من هذا املنطلق أال  

ى  ال يجب أن تقترص املُراجعة عىل إعادة النظر يف بنية املناهج وُمحتوياتها فحسب، بل أن تتعدَّ

التعلمية- العمليَّة  إلدارة  الرضورية  العوامل  وتوفري  للتعلم،  حقيقية  فُرص  َخلق  لتشمل  ذلك، 

التعليمية بفاعلية. من خال تطوير جملة من الكفايات املنهجية واملهارات الحياتية.

الكفايات املنهجية 

والحجاج  والتحليل  املعلومة  عن  كالبحث  التدريس  مبادة  مرتبطة  كفايات  وهي مجموعة 

والنمذجة...

املهارات الحياتية

تعرف املهارات الحياتية عىل أنها مجموعة كفايات التي تساعد األشخاص عموما عىل اتخاذ 

قرارات مدروسة وحل املشاكل والتفكري بصورة ناقدة وخالقة والتواصل بفاعلية وإقامة عالقات 

متكامال  كال  الحياتيّة  املهارات  تعّد  لذلك  يعيقهم.  ما  ومواجهة  حياتهم  شؤون  وتيسري  سليمة 

تطويرها  للمتعلمني  ميكن  التي  واملعارف  واملواقف  الّسلوك  رضوب  تدمج  التي  الكفايات  من 

واملحافظة عليها طوال الحياة.

ميكن متييز صنفني من املهارات الحياتيّة يتكامالن  ويتعاضدان:

املهارات الحياتية ذات البعد العرفاين : كالتفكري النقدي وحل املشكالت، 	 

املهارات الحياتية ذات البعد النفيس-االجتامعي: القيادة - أخذ القرار -تقدير الذات.	 

 وتكمن أهمية املهارات الحياتية بالنسبة إىل الطفل بأنها:

تساعده عىل تنمية آليات الوقاية الذاتية وأساليب الصّحة والعيش السليم،	 
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تساعده عىل إدراك الّذات وتنمية الثقة بالنفس والقدرة عىل اإلنجاز واملبادرة،	 

تكسبه القدرة عىل تحّمل املسؤولية واالستقالل الذايت،	 

تكسبه القدرة عىل التحّكم االنفعايل،	 

تنمي لديه التفاعل اإليجايب واالتّصال الجيّد مع اآلخرين،	 

تكسبه القدرة عىل التفاعل اإليجايب مع املشكالت اليومية ومواجهتها،	 

تساعده عىل تطوير قدراته العقلية العليا املرتبطة بالتحليل والتأليف والنقد واالكتشاف 	 

واإلبداع واالبتكار وحل املشكالت واتخاذ القرار.

تسعى املناهج القامئة عىل الكفايات واملهارات الحياتية إىل التقريب بني املواقف الحياتية 

اليومية من جهة ومحتوى مختلف املواد املدرسة من جهة أخرى، 

املسألة  إيالء هذه  الالزم  الفرد واملواطن كان من  تكوين  للكفايات أهمية قصوى يف  وألن 

األهمية القصوى. ضمن هذا السياق نعرض يف ما ييل مرجعية الكفايات للطفل.

مرجعية كفايات لتنمية الثقافة 
العلمية لدى الناشئة

ككفاية 5:

التميش العلمي

ككفاية 2:

حّل املشكالت

ككفاية 6:

التموضع يف املجال والزمان

ككفاية 1:

التواصل

ككفاية 4:

الخلق واإلبداع

ككفاية 3:

الفكر النقدي
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ويبني الجدول التايل الكفاية ومكوناتها وبعض املؤرشات لتحقيقها، وهي كفايات تساهم يف بناء 

ثقافة علمية للطفل ويقع تنمية هذه الكفايات يف مستويات مختلفة من العمر ضمن سريورة تعلمية.

مؤرش  التحقق من الكفاية مكونات الكفايةالكفاية

الكفاية -1-

التواصل

م ك1:

التمكن من بعض 
أدوات التواصل

يعرب عن مشهد	 

يصف ظاهرة أو حدثا	 

يستفس حول موضوع	 

يتساءل	 

يجيب عن أسئلة 	 

يبدي رأيه يف سلوك أو موقف أو فكرة	 

يقرتح حلوال	 

م ك 2:

فهم خطاب

يتوقع أحداثا الحقة تتعلق بالوسط أو تجربة من خالل محمل ورقي 	 
أو رقمي 

يقرتح حلوال ممكنة لوضعيات	 

يجيب عن أسئلة 	 

تجسيد حدث يف شكل رسم 	 

م ك 3:

إنتاج خطاب

إنتاج خطاب يتعلق بالثقافة البيئية أو بالصحة أو بظواهر فيزيائية	 

ينتج أفكارا من خالل وضعية	 

يربط بني أحداث	 

يصف حدثا أو وضعية	 

يقرتح حلوال	 

يرشح قانونا علميا	 

يعلل مواقف وسلوكات	 

الكفاية -2-

حّل 
املشكالت

م ك 1:

فهم املشكلة

يحدد معطيات الوضعية املقدمة 	 

يربط بني املعطيات 	 

يطرح تساؤالت	 

يعطي تفسريا ممكنا	 

م ك2:

إيجاد الحل

يخطط عمله 	 

ينظم املعطيات 	 

يحلل الوضعية 	 

يتخذ القرار	 
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مؤرش  التحقق من الكفاية مكونات الكفايةالكفاية

الكفاية -3-

الفكر 
النقدي

م ك1 بناء 
اسرتاتيجيات تفكري 

منطقي 

يفكر يف التمشيات الرضورية لالستدالل	 

يعيد صياغة األفكار استنادا إىل املشكل املطروح	 

يفكر يف الحلول املمكنة	 

مك2

الحجاج

يحلل موضوعيا األفكار	 

يناقش أفكاره وأفكار أقرانه	 

يبلور أفكاره باستعامل حجج موضوعية	 

 يقيم وضعية باستعامل حجج موضوعية	 

يتقبل الرأي األخر	 

 يعترب أن أفكاره قابلة للنقد	 

ينقد عمله ويراجع أخطاءه 	 

يقدم الحلول البديلة	 

الكفاية -4-

الخلق 
واإلبداع

م ك1 

التفكري املتفرق

يتصور حلوال	 

يقرتح حلوال ممكنة 	 

يقرتح حلوال جديدة انطالقا من نفس املشكل	 

يتصور مناذجا جديدة 	 

م ك2

 التفكري التكاميل

يربط بني أحداث أو ظواهر	 

يحسن اختيار توجهاته وأفكاره انطالقا من عدة خيارات ممكنة	 

يوظف  الخطأ لبناء أفكار جديدة أو مقرتحات جديدة	 

ينجز رسوما تأليفية 	 

يؤلف بني أفكار ومعطيات مختلفة 	 

م ك3

الدافعية

يعطي أهمية للمشكل املطروح	 

يلتزم بإنجاز املهمة املنوطة بعهدته  	 

يربز ثباته يف العمل	 

يربز طموحه من خالل األنشطة	 

الكفاية - 5 - 

التميش 
العلمي

م ك1

طرح املشكل 
العلمي

يحدد املعطيات املتعلّقة باملشكل 	 

يستخرج املعلومات أو الكلامت املفاتيح	 

يصوغ املشكل العلمي  	 

م ك 2: 

صياغة الفرضيات

يقرتح إجابات ممكنة	 

يصوغ إجابة يف شكل فرضية قابلة للتثبت	 
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مؤرش  التحقق من الكفاية مكونات الكفايةالكفاية

م ك3: 

التثبت من 
الفرضيات 

قراءة الوثيقة أو مشاهدة عينات أو وضعيات 	 

يستقي املعلومات ويوظفها ليجيب  عىل املشكل العلمي 	 

ينجز قياسات ورسوما أو مناذجا	 

يستغل وثائقا ليقارن بني معطيات ويعطي  تفسريا لها	 

يالحظ ويصف أحداثا أو ظواهرا 	 

م ك 4

التحليل 

يربط بني مختلف املعطيات ليقدم التفاسري الالزمة للمشكل العلمي 	 

يقدم االستنتاجات	 

يتخذ القرار	 

يبني املعارف الجديدة	 

الكفاية -6-

التموضع 
يف املجال 
والزمان

م ك 1  

التموضع يف املجال

يحدد الفضاء املبارش 	 

يتموقع  يف املجال  	 

يدرك امتداد الفضاء الظاهري	 

يحدد مختلف مستويات املجاالت	 

يتحكم يف املجال ويترصف فيه	 

التموضع يف الزمن

يحدد الزمن املبارش 	 

يرتب األحداث يف الزمن	 

يفهم  الظواهر املمتّدة يف الزمن  البيولوجي وتفسريها 	 

يتميز بني مختلف قياسات الزمن )البيولوجي والجيولوجي	 

إدراك العالقة بني الزمن والفضاء وتفسري الظواهر واألحداث	 

	- 2 - الرتبية عىل ...«

باتباع بيداغوجيا  التاّلميذ  بناء كفايات اجتامعيّة وإيتيقيّة لدى  ... » إىل  الرتبية عىل  ترمي 

منخرطة يف الفعل أو »القدرة عىل الفعل«.

الحياتيّة ّمام  ومتتاز بطابعها األفقي ومنافذتها املواد. وتتقاطع يف هذا املجال مع املهارات 

يستوجب تطوير كفايات التّلميذ املتّصلة بها«.

فمن خالل الرتبية عىل...  ميكن تنمية:

اإلبداع والفكر النقدي وحل املشكالت 	 

الرتّشد الذايت: التواصل والتحكم الذايت	 
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الحس املواطني الفاعل كالتعاطف واحرتام التنّوع	 

ويف ما ييل أهم املهارات التي ميكن استهدافها من خالل الرتبية عىل ....

الرتبية عىل املواطنة

من خالل إنجاز املشاريع العلمية  يتعود الطفل عىل العمل التشاريك وتقسيم املسؤوليات 

مختلف  واستيعاب  اإلستامع   عىل  القدرة  تنمية  عرب  من  املخالف  الرأي  واحرتام  الرأي  وإبداء 

الحجج املقدمة وهي مداخل للرتبية عىل املواطنة. 

الرتبية الصحية

تعترب الرتبية الصحية جزًءا هاما من الثقافة العلمية لدى الطفل. وهي تهدف إىل إكساب 

األطفال  توجهات ومواقف من شأنها أن تؤثر إيجابا يف سلوكاتهم  املتعلقة باملسائل الصحية يف 

مختلف أبعادها. 

الرتبية عىل البيئة والتنمية املستدامة

البيئية إىل مساعدة الطفل عىل معرفة بيئته ووعيه باملشكالت املتعلقة بها  تهدف الرتبية 

املعارف  مبنية عىل  تربية  نعني  فإننا  البيئية  الرتبية   عن  نتحدث  ملا  بها.  املرتبطة  والتحّديات 

والقيم واملامرسات التي تخول للفرد فهم التعقيدات التي تحيط بالبيئة. 

والهدف األسايس منها هو تغيري سلوكات الطفل يف اتجاه إدارة حياته داخل النظام البيئي. 

تنميتها   يقع  التي  املستهدفة  الكفايات  بالعديد من  البيئية  هي نشاط مشرتك متّصل  فالرتبية 

باالنخراط يف أنشطة ذات صلة باكتشاف املحيط والفعل فيه عرب ثقافة املرشوع مثال  وكذلك من 

خالل بناء اسرتاتيجيات التميش العلمي.

الرتبية عىل توظيف التكنولوجيات الحديثة

تخول استعامالت التكنولوجيات الحديثة من الوصول إىل كم هائل من املعلومات فالرتبية 

عىل توظيف التكنولوجيات الحديثة تكمن يف تدريب الطفل عىل:

انتقاء املعلومات والتمييز بني ما هو علمي وما هو غري علمي	 

تنظيم  املعلومات  وتوظيفها 	 
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ذكر مصادر املعلومة التي يقدمها مبا يسمح من تنمية النزاهة العلمية لديه	 

وميكن للمنشط أو املدرس تطويرها وإثرائها مع الحرص عىل تكييفها ملرحلة التمدرس ولواقع 

املؤسسة والجهة ومضامني املادة الدراسية.

كام يدعى املنشط أو املدرس إىل اختيار وضعيات يستهدف بواسطها أكرث من كفاية يف نفس 

الوقت حتى ينمي الكفايات املستهدفة من خالل األنشطة املدرجة يف مختلف الوضعيات التعلمية.

	مثلة لبعض األنشطة. 2

سنحاول من خالل ما ييل  إبراز كيفية تنمية الكفايات حسب سن الطفل وسنأخذ كمثال 

مفهوم تصنيف الحيوانات. 

يعتمد تصنيف الكائنات الحية مقاربة علمية تشمل املالحظة والوصف واملقارنة والتصنيف 

باعتامد معايري علمية  والنمذجة  والرسم كام ترتكز عملية تصنيف الكائنات الحية عىل متش 

علمي تطرح فيه التساؤالت وصياغة الفرضيات والتحقق منها...

واإلبداع  والخلق  التواصل  كفايات  تنمية  عىل  للطفل  املوجهة  األنشطة  مختلف  وتساعد 

عىل  الحرص  مع  وإثرائها  تطويرها  املدرس  أو  للمنشط  والزمان...وميكن  املجال  يف  والتموضع 

تكييفها ملرحلة التمدرس ولواقع املؤسسة والجهة ومضامني املادة الدراسية.

يف  كفاية  من  أكرث  بواسطها  يستهدف  وضعيات  اختيار  إىل  املدرس  أو  املنشط  يدعى  كام 

نفس الوقت حتى ينمي الكفايات املستهدفة من خالل األنشطة املدرجة يف مختلف الوضعيات 

التعلمية.

نشاط يخص الفئة العمرية 3-6 سنوات

ميكن استعامل عدة موارد بيداغوجية عىل أن تكون هذه املوارد محفزة للنشاط. 

من خالل بعض الوثائق يدعى األطفال إىل ترتيب الحيوانات من األكرب حجام إىل أصغرها 

مثال ويهدف هذا النشاط إىل بناء مفهوم الرتتيب ويف نفس الوقت ينمي لديه كفايات التميش 

العلمي كاملالحظة والوصف  وكفاية التموضع يف املجال والزمان كام يعَود الطفل عىل بناء عالقة 

جديدة مع الحيوان...
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كام ميكن للمنشط دعوة األطفال إىل تنظيم الحيوانات إىل مجموعتني )حسب وجود املنقار 

الشفوي وذلك  املقارنة والتواصل  تنمية كفاية  النشاط إىل  العيش...( ويهدف  األطراف   وسط 

بإنتاج الخطاب   وبلورة األفكار والحجاج... ومتثل نوع هذه األنشطة مدخال للتصنيف العلمي. 

لتنمية  مدخال  ومقارنة  ووصف  مالحظة  من  تتطلبه  وما  والتنظيم  الرتتيب  أنشطة  وتعترب 

التميش العلمي عند الطفل.

نشاط يخص الفئة العمرية 6-7 سنوات

ميكن للمدرس القيام بزيارة ميدانية لحديقة املدرسة أو لوسط بيئي. ويطلب من التالميذ 

العمل ضمن فرق صغرية ويوكل إىل كل تلميذ يف الفريق مهمة أو دور ودعوتهم إلنجاز عمل 

موحد. 

للتوثيق وأخذ  أو مشاهد فيديو  الوسط ووصفه وأخذ صور  التالميذ إىل  مالحظة  ويدعى 

الحيوانات  وجود  مالحظة  التالميذ  يطالب  الرطوبة-...(كام  الحرارة-  )درجة  الالزمة  القياسات 

داخل الوسط 

والتحليل  واملقارنة  واملالحظة  كالوصف  العلمي  التميش  كفايات  األنشطة  هذه  كل  تنمي 

وأخذ القياسات والرسم كام تنمي األنشطة العمل التشاريك والتواصل.

يؤدي استغالل الوثائق يف القسم  إىل تكوين مجموعات لحيوانات الوسط وذلك من خالل 

إدراج بعض خاصيات الحيوانات  وبذلك يتعود التالميذ من خالل  هذا النشاط إىل بناء املعايري 

التواصل من خالل مناقشة  تنمية كفاية  النشاط يف  العلمي كام يساهم  التصنيف  املعتمدة يف 

أعامل التالميذ واحرتام االخر..

نشاط يخص الفئة العمرية 7-9 سنوات

إىل  التالميذ  ويدعى  عظمية  هياكل  تقديم  أو  مختلفة  حيوانات  من  عينات  تقديم  ميكن 

تكوين مجموعات انطالقا من الخصائص املشرتكة للحيوانات املدروسة  

ويهدف النشاط إىل تنمية الكفايات التالية:

جمع املعلومات وتنظيمها، 	 
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الوصف الدقيق قصد التصنيف، 	 

إبداء راي والربهنة عليه،	 

التمييز بني الصفات األساسية  وما هو غري أسايس،  	 

توظيف املعلومات يف حل املشكل العلمي املطروح،	 

تحويل معطيات إىل شكل رسم بياين.	 

كام ينمي النشاط: الفكر النقدّي - التواصل - املشاركة - احرتام التنّوع - الثقة بالنفس.

يقدم املدرس عينات مختلفة من الحيوانات ويطلب من التالميذ تكوين مجموعات باعتامد 

خاصيات من اختيارهم. بعد عرض عمل الفرق يدور نقاش جامعي حول اختيار معايري التصنيف 

فيشري املدرس إىل وجود اختالف بني عمل الفرق يف تصنيفهم للحيوانات ويدعو التالميذ إىل طرح 

العلميي  التميش  كفاية  لتنمية  النشاط مدخال  ويعد هذا  املمكنة  تفسريات  واقرتاح  التساؤالت 

وكفاية حل املشكالت...

التصنيف )لديه عمود فقري -  لإلجابة عن التساؤالت يقدم املدرس للتالميذ بعض معايري 

لديه أربعة قوائم - لديه زعانف- لديه وبر-لديه ريش( وميكنهم من البحث عن صور الحيوانات 

عرب األنرتنات الستغاللها ويطلب منهم انجاز جدول يصف الخاصيات املوجودة لدى كل حيوان 

يخول هذا النشاط تنمية كفايات البحث عن املعلومة وتنظيمها وتوظيفها 

ريشوبرلديه 	عانف	ربعة قوائمعمود فقري

XXXالنعامة 

XXالسمك األحمر

XXXاالرنب

XXXالحاممة

XXXالسنجاب

XXXالفأر

XXالسدين
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بعد تعمري الجدول يدعى التالميذ لرسم مجموعات متداخلة تأخذ بعني االعتبار الخاصيات 

املشرتكة ملجموعة الحيوانات

نشاط يخص الفئة العمرية 9-12 سنة

يف مرحلة متقدمة ميكن للتالميذ استعامل عدد أكرب من املعايري املعتمدة يف التصنيف 

لديها   - -لديها عمود فقري  أعني وفم  )لديها  املدروسة  الحيوانات  املدرس خاصيات  يقدم 

هيكل عظمي خارجي- لديها أربع قوائم- لديها 6 أرجل و زوج من قرون االستشعار - لديها مثانية 

أرجل - لديها زعانف - لديها وبر- لديها ريش - لديها أيد بأربعة أصابع( ويطلب من التالميذ 

رسم جدول يف مرحلة أوىل تربز خصائص كل عينة مدروسة ثم ينجز التالميذ مجموعات متداخلة 

حسب الخصائص املشرتكة.

بعد ذلك يحَول التالميذ الرسم من مجموعات متداخلة إىل شجرة للتصنيف 
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	يد 
بأربعة 
	صابع

ريش وبر 	عانف
مثانية 
	رجل

لديها 6 
	رجل 
و	وج 

من قرون 
االستشعار

	ربع 
قوائم

هيكل 
عظمي 
خارجي

عمود 
فقري  	عني 

وفم

x x x x النعامة

x x x السمك األحمر

x x x x األرنب

x x x x الحاممة

x x x x السنجاب

x x x x الفأر

x x x السدين

x x x الضفدعة

x x x سلمندر

x x x دعسوق

x x x النمل

x x x النحل

x x x العنكبوت

x x x العقرب
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إدراج الثقافة العلمية خارج إطار المدرسة

دور املتاحف ومدن العلوم . 1

تعترب مدن العلوم واملتاحف أهم الفضاءات التي ميكن أن تنمي  الثقافة العلمية عند الطفل. 

التحف  عرض  فيها  يقع  فضاءات  العلوم   ومدن  والعلمية   منها  التاريخية  املتاحف  تعترب 

األثرية أو املعدات العلمية املستعملة عرب العصور أو تظاهرات علمية  وغالبا ما  يقترص دور 

الزائر عىل  تلقي املعلومة عرب مشاهدة املعروضات  واالطالع عىل البيانات حولها. 

 وحتى تلعب املتاحف ومدن العلوم  دورا يف تنمية الثقافة العلمية عند الناشئة فهي مدعوة 

إىل أن تكون فضاء يربط بني املعارف  والزائر  ويتم فيه التفاوض والنقاش حول املعارف املقدمة 

ويصبح بذلك للمتحف أو ملدينة العلوم دورا تفاعليا:

	عني وفم 

هيكل عظمي خارجي

مثاين  
	رجل

ستة 
	رجل 
وقرين 

اشتشعار

	ربع قوائم	عانف

	يد 
بأربعة 
	صابع

وبرريش

عمود فقري
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يقدم الفضاء متحفا كان أو مدينة علوم   من خالل دوره كوسيط بني املعرفة والزائر 	 

األنشطة والربامج،  كام ينظم األحداث والتظاهرات بهدف  جعل الزائرين عىل اتصال 

تعريف  إىل  الفضاء   هذا  أيضا  يسعى   و  املجاالت.   جميع  يف  والتكنولوجيا  بالعلوم 

الزائرين باألفكار واملفاهيم الرئيسية يف مجاالت معينة حتى تتجىل لهم   التطبيقات 

واملنتجات   أو لتوعيتهم باآلثار االقتصادية أو االجتامعية أو البيئية أو األخالقية لنشاط 

العلم.

يتلقى الزائر معلومات منظمة ووجهات نظر. ومن خالل تفاعله معها يعالج  الزائر هذه 	 

املعلومات :ونعني بذلك أنه يفهم املعلومات  وينظمها ويصنفها حسب األولويات مام 

يعطي معنى للمعلومات املعروضة يف املتاحف أو يف مدن العلوم  ويعترب هذا مدخال 

لتنمية الثقافة العلمية لدى الزائر.

دور 	كادمييات العلوم. 2

خلق أكادمييات علوم تكون فضاء إلنتاج املعرفة ونرشها وتعميمها.	 

إرساء لقاءات دورية بني الباحثني واألطفال مبا يساهم بتغيري متثالت األطفال حول العلوم 	 

وخلق عالقة انخراط مع املعارف العلمية

خلق رشاكات بني املؤسسات الرتبوية ومخابر البحث ودعوة األطفال لزيارات هذه املخابر 	 

ليواكبوا عن كثب عمل الباحث والتعرف إىل الوسائل التي يستعملها الباحث يف دراساته 

كام يتعرف الطفل إىل مراحل البحث العلمي.

التوصيات والمقترحات

رغم املجهودات املبذولة من طرف الدول العربية لتطوير منظوماتها الرتبوي من أجل بناء 

ثقافة علمية لدى التلميذ إال أن املجهودات بقيت دون األمل املطلوب. وملنظمة العربية للرتبية 

والثقافة والعلوم دور مهم كبيت خربة لرسم اسرتاتيجيات واضحة تساهم من موقعها يف تطوير 

واقع تعليم العلوم وإرساء ثقافة علمية.

فالجميع مدعو إىل وضع اسرتاتيجية: 
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فاعلة، بني جميع األطراف 	  العربية  وإرساء رشاكات  الدول  التعاوين بني  العمل  تشجيع 

املعنيَّة بالشأن الرتبوي )ُمدرِّسني ــ إداريني ــ ُمرشفني ــ أولياء أمور ــ باحثني ــ جمعيَّات 

مهنية ــ جمعيات مدنية(، لتفعيل التواصل بينها والتشارك يف بناء القرار الرتبوي وبلورة 

وعي والتزام جامعي تجاه مسألة إعداد النشء.

ية وفاعلية أكرب، وذلك عرب استثامر 	  لحسن التعامل مع الدراسات الدولية ونتائجها بجدِّ

نتائجها واالستجابة إىل أهدافها وذلك لتطوير املنظومات التعليمية العربية.

النظر يف برامج تكوين املدرسني مبا يسمح من تطوير مامرستهم يف اتجاه تنمية 	  إعادة 

كفايات املتعلم. 

يعنى 	  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  إرشاف  تحت  عريب  بحوث  مركز  خلق 

بتطوير الدراسات يف املجال الرتبوي. 

إرساء تقاليد إلنجاز تقييامت وطنية دوريَّة للمؤسسات التعليمية وللعاملني بها تستند إىل 	 

املبادئ األساسية التي ترتكز عليها توظيف العارف يف وضعيات حياتية حقيقية.

إرساء تقييامت إقليمية واالستفادة منها لتطوير التدريس.	 

إرساء مسابقات بني التالميذ العرب لتطوير أدائهم يف البحث العلمي.  	 
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