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  :مقدمة

شهد العالم في السنوات األخيرة تطوراً هائالً وتقدما مضطردا وملحوظاً فـي جميـع                
  .مجاالت الحياة، وبخاصة في المجاالت المعرفية والعلمية والتكنولوجية

التي تحـرك   والتعليم في أي عصر من العصور ليس بمنأى عن التغيرات المتالحقة              
 دوراً أساسـياً فـي   يلعـب المجتمع ، باعتباره العامل الحاكم في رقي األمم وتطورها، كما أنه       

ين االتجاهات التي   تكوين اإلنسان عن طريق تزويده بالمعارف والمهارات وتنمية القدرات وتكو         
  . صالحاًتجعل منه فردا

)  اإلعدادي -االبتدائي(ألساسي  يحتل التعليم الثانوي المرحلة التي تلي مرحلة التعليم ا        و
 يلقي أهمية كبري بين المواطنين وإقباالً شـديداً مـن           ، كما أنه  وتسبق مرحلة التعليم الجامعي   

ـ م فهو الـذي ي    ، لما له من تأثير مباشر على مستقبلهم وتحقيق طموحاتهم         ،الطالب نهم مـن   كَّ
  .ة من طالب مرحلة التعليم الثانويااللتحاق بالتعليم الجامعي بنسبة تكاد تكون هي النسبة الغالب

كما تضم مرحلة التعليم الثانوي الطالب الذين تقع أعمارهم الزمنية في الفترة الممتـدة              
ة ونفـسية واجتماعيـة     يسنة وهي فترة المراهقة التي تتسم بتغيـرات جـسم           )١٨-١٥(من  

ما لها من تأثير مباشـر       لذلك نالت مرحلة التعليم الثانوي عناية واهتمام التربويين ل         ؛ووجدانية
  .على تشكيل شخصية الطالب المستقبلية

  أمراً ضرورياً حتى نستطيع أن نالحـق مـا          د المناهج يع   هذه ، فإن تطوير  ه علي وبناء 
يطرأ من تغيرات عالمية ومحلية، ومن مستحدثات علمية وتكنولوجية يشهدها العالم، فالمنـاهج             

  .في تحقيق األهداف االجتماعية المنشودةهي اإلطار الكلي واألداة األكثر فعالية 
مرحلة مهمة ليس فقط فـي الـسلم التعليمـي            طبيعة مرحلة التعليم الثانويوتأتي 

 بسبب موقعها كهمزه وصل بين مرحلتي التعليم األساسـي          ؛ بل في معظم دول العالم     ،المصري
ها وموقعها في هـذا     والتعليم الجامعي، ومن هذا المنطلق فهي تمثل مرحلة تعليمية بحكم طبيعت          

 تعلـيمهم    الطـالب  لمواصـلة الطالب  عد    تقوم بدور تربوي واجتماعي  متوازن، إذ تُ         ؛السلم
الجامعي، كما تعدهم لالنخراط في الحياة العملية من خالل الكشف عن ميـولهم واسـتعدادهم                

ناسـب   بما يساعدهم على اختيار المهنـة أو الدراسـة التـي تت            ،وقدراتهم والعمل على تنميتها   
 تها فلـسف  تمد في  تع طبيعة برامج العلوم والرياضيات في المرحلة الثانوية       لذا فإن    وخصائصهم



 ٣

  أن عتبـار اعلى  عداد تالميذها للدراسة التخصصية في المرحلة الجامعية        إبعلى  بشكل رئيسي   
  بتطوير التعليم الثانوي من خـالل       إال أنه اآلن يسعي المشتغلين      مؤسسات الحياة  حدياالجامعة  

 والمشتغلين بتطوير   تطوير مناهج التعليم بجانب إعداد التالميذ للدراسة التخصصية في الجامعة         
 وإعدادهم لمواجهـة الحيـاة      ،إعدادهم كمواطنين منتجين في المجتمع    إلي   تأجيل التعليم الثانوي 

التي تجعل منهم مواطنون منتجون قادرون على مواجهة التحديات علـى المـستوي اإلقليمـي               
  .الميوالع

اد منفـصلة   مـو  كامـل أو   مناهج العلوم والرياضيات سواء أكانت بـشكل مت        تسعيو  
 إلي مساعدة الطالب على اكتساب المعلومات المناسبة في مجال          كالفيزياء والكيمياء والبيولوجي  

االتجاهات العلمية بما يتناسـب وخـصائص         كما تعمل على إكسابهم    ،الدراسة بصورة وظيفية  
  .العقلية واالنفعالية واالجتماعيةة وينموهم الجسم

أهداف تدريس العلوم في المرحلة الثانوية من خالل المحاوالت المـستمرة           وتأتي  
 فـي الـسلم     ا ووضـعه  ا حول فلسفته  خالفيمر بمرحلة    إلصالح وتطوير التعليم الثانوي   

  يـراد مـن خاللهـا      ،سعي إلي تحقيقها من خالل معايير قومية      ت واألهداف التي    ،التعليمي
يم الثانوي لم يعد مقصوراً      وأنه أصبح من المؤكد أن التعل      ،تحقيق األهداف المرجوة خاصة   

 هو الهدف الوحيد    األعلى اتعداد الطالب للدراس  إ لم يعد    ولذا ، ممتازة من الطالب   ةعلى فئ 
 تدريس العلـوم   وفي دراسة لليونسكو عن التعليم الثانوي أمكن تحديد أهداف        ،للتعليم الثانوي 

  :)١٥(كما يليمرحلة الثانوية الفي 
  . العناية بالصحة الجسمية والنفسية للطالب- 
 . استخدام طرق التعليم الذاتيوكذا توجيه الطالب نحو دراسة المواد األساسية بعمق - 

 . رفع مستوي التدريب الثقافي للطالب- 

 . واالشتغال بعمل منتج، بدورهم في الحياةللقيام إعداد الطالب - 

 . أفراد وأعضاء في مجتمعهم باعتبارهمح المسئولية لديهم إنماء رو- 

  . توجيه الطالب مهنياً ودراسياً- 
الواضح أن االتجاه الغالب في معظم الدول هو اعتبار التعليم الثانوي مرحلـة             ومن  

لمواصـلة التعلـيم فـي      ه   تعـد  كما أنها  ،عد المواطن لمواجهة الحياة   للدراسة العامة التي تُ   
  .مراحله العالية
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نها تتسم بعدم التحديد والتـداخل فيمـا        فإوعلى الرغم من تنوع األهداف وشمولها       
  . أنها ال ترتبط ارتباطاً واضحاً بأهداف التعليم في المرحلة الثانوية،بينها كما

  : جوانب مترابطة هيةواهتمت األهداف بثالث
  :فهم المواد العلمية األساسية •

 وهو أمر يتصل    .وتفسير وفهم الظواهر المحيطة به     ،من حيث مجالها وأهميتها وأساسياتها    
  .ةيمكنه من متابعة الدراسمما بإعداده العلمي العام للحياة 

 : وظيفة العلم في المجتمع •

 واالحتماالت التي يقدمها    ،شتمل على التعريف بالتطبيقات العلمية المختلفة في المجتمع       تو
   .العلم لتطوير الحياة وحل مشكالتها

 :م في حياة الفردوظيفة العل •

 ، العديد من المعلومات والمهارات واالتجاهات التي تساعد الطالب على النحو الـسليم            يقدم
  .هذا بالنسبة لتدريس العلوم بالمرحلة الثانوية العامة

  :ما يأتيأما عن تدريس الرياضيات فإن الهدف من تدريسها يتلخص في •
  .تعليمهسة الرياضيات لمراحل أعلي في تزويد الطالب بالمادة الرياضية لمتابعة درا -  
يتقن الطالب لغة الرياضيات واستخدامها في حل المشكالت التي تواجهه فـي حياتـه               -

 .العملية الحالية والمستقبلية

يستخدم الطالب األساليب االستقرائية والقياسية في حل المـشكالت الرياضـية التـي              -
 .تواجهه في حياته العملية والمستقبلية

تعود الطالب التفكير المنطقي في تحليل المواقف والمشكالت الحياتية وعدم التـسرع            ي -
 .في إصدار األحكام قبل إقامة الدليل والبرهان على صحتها

 .يكتسب الطالب الدقة في التعبير واألداء والتركيز والمثابرة والتنظيم -

ن القيام بالمعامالت فـي     يتقن الطالب المهارات األساسية في الرياضيات التي تمكنه م         -
 .سوق العمل بكفاءة عالية وما يتطلبه ذلك من عمليات رياضية

يتقن الطالب دراسة الرياضيات وتوظيفها في عمليـات التخطـيط وسـائر  العلـوم                -
 .األخرى

ـ     ،ينظر إلي الرياضيات ال كعلم نافع فحسب       - ،  الجماليـة والذوقيـة    ه بل كفن له جوانب



 ٥

وجهود الفراعنة والعرب في ميدان الرياضياتتياالرياضء علماقدر جهود وتجعله ي . 

 .تلبية متطلبات الدراسة الجامعية في كثير من الكليات والمعاهد العالية -

  . سد حاجة مواد العلوم في المرحلة الثانوية-
التي تيسر له المتعة داخل حجرة الدراسـة        تسب الطالب بعض مهارات الرياضيات       يك -

  .وخارجها
  .د الطالب التفكير اإلبداعي يتعو-
اءة والتعاون   المنافسة البنّ   : يكتسب الطالب بعض االتجاهات االجتماعية المرغوبة مثل       -

  .والجماعية
 ؛  يتزود الطالب ببعض التطبيقات التي تـساعده علـى مواكبـة حياتـه المـستقبلية               -

  .واالنخراط في سوق العمل
  نوياالتجاهات العالمية في مناهج التعليم الثا

   جديدة التوصل لعالقاتةطبيعة التغيير وكيفي: أوال
خاصة بالتقدم العلمي الهائل في جميع المجاالت العلمية          هو  هذا العصر  سماتإن من       

 و مما الشك فيه أن لهـذا        .رياضياتو)  بيولوجي –كيمياء  -فيزياء( مجال دراسة العلوم     في
   . المجتمععليرد  الففيالتقدم تأثيره بصورة مباشرة و غير مباشرة 

نه يجب االهتمام بمعالجة المشكالت التي تواجه اإلنسان حاضره و مستقبله و            إوحيث  
علـوم إلـي الحاجـة    ن بتطور تدريس الو المشتغلااألخذ بأحدث ما توصل إليه العلم مما دع     

وذلك لعدم مسايرة محتوي الكتب العلمية للتطورات الحديثـة فـي المـادة             ٠الفعلية للتطوير 
الذي يمكن من مواجهـة تلـك المـشكالت         بها و مية والتي لم يهتم تعليمنا بالقدر الكافي        العل

  : بـ يهتم طبيعة جيدة يجب اذيات العالمية و لكي يكون التغيير والتحد
  .ةالنظرة الحديث •

 .مواجهة التحديات الحاضرة و المستقبلية •

 .االستجابة للتحديات  •

 المرونة •

 .االنفتاح علي العالم  •
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يمكن تحقيق أكبر قدر منها في مواجهـة التحـديات     واضحة  كون للتغيير أهداف     ي تىحو
  . بمستوي الفرد و المجتمعواالرتقاء

  .المناهج تطوير  عمليةفيتفيد  مستقبلية مالمح:ثانياً

إن وظيفة التعليم هي بناء اإلنسان و تنمية قدراته و مهاراتـه و طاقاتـه ليكـون                 
 فإن مسئولية إعداد و تنمية الموارد البشرية تقـع علـي            إنساناً مبدعاً و منتجاً ومن ثم     

ه من تحقيق تنميـة     نّمكَوي،  لالمستقبلتعليم يعد الفرد لحياة الحاضر و     فا ٠كاهل التعليم 
و ال تحدث هذه التنمية إال في ظل نظـام تعليمـي متميـز يأخـذ                ،  شاملة و مستدامة  

   - :التي من أهمهاقبلية جي المعتمد علي الرؤى المستبمنهجية التخطيط االستراتي
و ،   بالتنمية من خالل المعارف المختلفة     هذاتحديد القضايا البيئية ومشكالتها وعالقة       -

 . المجتمع و البيئةعليو تأثير ذلك كله ؛  و ما يتم استحداثه،ما بينها من عالقات

 .العالقات المتبادلة بين الكائنات الحية وبعضها   علىتعرفي -

 .ن العلوم و التكنولوجيا و أثارهما في المجتمعالتأثير المتبادل بي -

 .التطوير المستمر للتعليم و تجديد برامجه و أساليبه  -

 .حداث التقدم إتأثير دور البحث العلمي في  -

و ،   منظور منظومي لفهم حركـة المفهـوم       االستمرارية في تقديم الثقافة العلمية من      -
 .العالقة بين هذه المفاهيم و التقدم 

 بالعلم و الثقافة االهتمام  -

 .إثراء الخبرة و تنمية الفكر والتفكير واإلبداع -

عملية يمكن من خاللها تحقيق األهداف الموضوعة        عبارة عن    و بالتالي يكون التعليم     
  .المرتبطة بتاريخ المجتمع البشري و تطوره

و تأتي ضرورة هذه الدراسة من حيث تحليل مناهج العلوم والرياضيات في المرحلة             
  :خالل  عض الدول المتقدمة لما هي عليه اآلن منب و مقارنتها مع ،ثانويةال

 . للتطورات الحديثة في المادة العلمية المدرسيةعدم مسايرة الكتب  -

 .الحفظ اآللي للمعلومات -

 .تعلم المعلومات في صورة مجزأة -

 .تزويد الطالب بالمعلومات في صورة جاهزة  -
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 .عدم كفاية الدراسة العملية -

هتمت بالنظرة المـستقبلية لتطـوير      اطالع على أهم الدراسات والبحوث التي       وباال
  : ومنها إلى بعضهانشيرالمناهج 

استهدفت مقارنة معتقدات وممارسـات  دراسة ب: )٦١(  ١٩٩٧ Pepin)(بـين  ب  قام  
وذلك لفهـم أفكـار المعلمـين       ،   الرياضيات في كل من  انجلترا وفرنسا وألمانيا        يمعلم

  .لتدريسية الكتشاف سبب االختالف في بيئات التعلموممارساتهم ا
   حيث قامت الباحثة بمقابلة المعلمين ومالحظتهم وتعليقـاتهم علـى حـصص            

وتوصلت إلي تأثير المعتقدات الثقافية للمعلمـين علـى ممارسـاتهم التدريـسية          ؛  مسجلة
هـام التـي   فضالً عن اختالف معتقـداتهم عـن الم    ،  والبيئية التي يوفرونها داخل الفصل    

  .يتولونها داخل الفصل
  )٦٣ ()١٩٩٩(دراسة قسم التربية في المركز الوطني لإلحصاء التربوي بينما 

  Department of Education. National Center for Education Statistics 
شرائط فيديو لحصص دراسية في الرياضيات في الدول        هدفت هذه الدراسة إلى تحليل      

ت المتحدة ـ ألمانيا ـ واليابان وذلك بهدف إجراء بحث متعمق في الـسياسات    الواليا: التالية
   .والممارسات التدريسية التي تحدث داخل الصف الدراسي

أوضحت نتائج تحليل شرائط الفيديو للحصص التدريسية في الصف الثامن في الدول            
لمهـارات فـي حـين أن       المذكورة   أن المعلمين في الواليات المتحدة وألمانيا يركزون على ا           

  .ن في اليابان يركزون على الفهم المعلمي
وتشير الدراسة إلى أن هذا  ربما يكون السبب في أن معلمي الواليـات المتحـدة ال                 

  .ينمون المفاهيم إلى نفس المدى الذي يفعله المعلمون اليابانيون واأللمان 
أداء واجبات بنفس   فون ب لّكَ أوضحت الدراسة أيضا أن طالب الصف الرابع ي        حيث

وأن عدد الساعات التي يدرس فيها الطالب  الرياضيات فـي           ،  القدر كما في اليابان وألمانيا    
  .الواليات المتحدة في الصف الثامن أكثر منها في اليابان وألمانيا 

 بدراســة تحت    )٣٩(٢٠٠٠)رونــ وآخ تا برود فو  ــــريشيــبات( تكما قـام 
في مشروعهم جـودة األنظمـة التعليميـة عالميـا      and others  Broad foot, Pـواننع

Quality of Educational Systems Trans-nationality (QUEST)   بحثت باتريـشيا 
خرون أثر االختالفات التربوية ذات األساس أو المغزى الثقافي وإدراك الطالب           آ و تبرود فو 
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 والرياضـيات بـين     ةتعلم  في اللغ   لهذه االختالفات على االختالفات في مخرجات أو نتائج ال        
    .انجلترا وفرنسا

هدفت الدراسة إلى ربط مخرجات التعلم بالعمليات التي تحدث داخل الفـصل        تاس حيث    
  . لى أسباب االختالفات في النتائج بين البلدين إواتجاهات الطالب في البلدين ، وذلك للوصول 

من مـدارس    و المرحلة االبتدائية بائية   طفل في السنة النه    ٨٠٠وتمثلت عينة الدراسة من     
  .واالقتصادي يجتماع في الموقع الجغرافي والمستوي االمختلفة

 هذا وقد تم اختيـار أفـراد العينـة           .انات ومقابالت وتكونت أدوات الدراسة من استب      
  .باستخدام اختبار في اللغة وأخر في الرياضيات قائم على اختبارات التقييم الدولية

 منهجية المقارنة بين النتائج التي تم جمعها من عينـة الدراسـة توصـلت               وباستخدام  
ولكنها أكثـر   ،  الدراسة إلي أن جودة التعليم أقل ارتباطا بالمالمح الموضوعية للموقف التعليمي          

  .هم الثقافيةتارتباطاً بتفسير األفراد لها والذي يرتبط بخلفي
تدريس الرياضيات في النظام هدفت مقارنة  تاس :)٥٩(Kaiser, G  ٢٠٠٢) كايزر(دراسة  بينما 

  .  وألمانيا  وهى من الدراسات االنثروجرافية االتعليمي في كل من انجلتر
 درس رياضيات   ١٠٢انجلترا ،   درس رياضيات من    ) ٢٤٢(تضمنت عينة الدراسة    حيث  

  .من ألمانيا في نهاية المرحلة الثانوية الدنيا 
الرياضيات في ألمانيا يختلف عنها في انجلترا في عدة         قد توصلت الباحثة إلى أن تدريس       و •

جوانب الرياضيات  تدريس   اهتماما  ب   ر أن تدريس الرياضيات في ألمانيا أكث       :جوانب منها 
  .يهتم تدريس الرياضيات باألهداف التطبيقيةف، إما في انجلترا النظرية

وقد فسرت الباحثة ذلك بأن الفلسفة التربوية في انجلترا  تتجه نحـو التفريـد واالهتمـام                  •
مما يعنى قلة االهتمام بالمعرفة النظرية على عكس التطبيقية  ، أمـا             ؛  بالجوانب البرجماتية 

  .  حد كبير بالعلوم األكاديميةفي ألمانيا فالتقاليد التربوية متأثرة إلى

  )٥٨( .Huang, R.J. and Leung, F.K.S ٢٠٠٢)لونجوانج و(دراسة جاءت و
هدفت الدراسة  مقارنة تدريس الرياضيات في هونج كونج وشنغهاي، وتحديد الطرق            است

  .المختلفة لتدريس نظرية فيثاغورث التي تدرس في الصف الثامن في البلدين 
أنمـاط  وقد ركز التحليل الكمي والكيفي  على بناء الدروس وطرق تدريس النظريـة و             

  .التفاعل داخل الصف 



 ٩

 نتائج التحليل والمقارنة  أن المعلمين في كل مـن هـونج كـونج وشـنغهاي                 تأوضح
  ٠يحاولون تدريس نظرية فيثاغورث بطرق وأنشطة متنوعة

ي كل من هونج كـونج      ـ ف توصل الباحثون من الدراسة إلى أنه بالنسبة للمعلمين       
،  ولكن أيضا فهم الطالب للمفـاهيم      ،مهمةوشنغهاي ليست فقط المهارات اإلجرائية هي ال      

 متشابه إال أن الفروق بينهما تتضح في        كليهماوأنه على الرغم من أن  بناء الدروس في          
  .التطبيق
ـ هدفت الدراسة  است  : )٦٠ Murdock, John (٢٠٠٨ )ميردوك(دراسة   جاءت بينما  همقارن

يات المتحدة وثالث دول أخرى لتحديـد       العمق، والتكرار في مناهج الفيزياء في الوال      واالتساع،  
 المتغيرات الثالثة للمنهج وتحـصيل الطـالب فـي اختبـار            هذه هناك عالقات بين     نما إذا كا  
  . الفيزياء

 مـن   اًأقل عمقا وأكثر تكـرار    وأوضحت النتائج أن منهج الواليات المتحدة أقل اتساعا،         
  . مناهج الدول الثالثة األخرى عينة الدراسة

 يضاف إليه   يكونراسة إلى أن  منهج الفيزياء في الواليات المتحدة يجب أن            وتوصلت الد 
  .  و أن بروفيل المناهج األمريكية كله في حاجة إلى التغيير ،العمق
   )٦٢(٢٠٠٨ )رودك وسينسبورى(دراسة بينما 

                                             Marin Ruddock, Grham; Sainsbury,  
 انجلتـرا   في التعليم االبتدائي  فيلرياضيات والعلوم لمناهج الدراسية    ال مقارنة تاستهدف

    .األداء في الدراسات الدولية المقارنةعالية مع تلك المناهج الدراسية من بلدان أخرى 
ونتيجة لتحليل المناهج في انجلترا وهذه البلدان ومقارنتها توصلت الدراسة إلى عـدد             

  : ت وفقا للمحاور التالية نفَّصومن النتائج 
  : بالنسبة للرياضيات •

 الـبالد محتوى مناهج الرياضيات في انجليزا مماثل لمحتوى مناهج الرياضـيات فـي              .١
  . موضوع المقارنة

  ٠ التعامل مع البيانات مشترك بين المناهج الدراسية و والهندسة تدريس األعداد، .٢
    ٠معظم المناهج األخرىجلترا و المنهج في ان بينمشترك  ات التركيز على العملي .٣
أضيق نطاقا وأقل    افي إنجلتر المناهج الدراسية   في   processingالعمليات على األعداد     .٤

   . من أغلبية المناهج األخرىless demanding وطأة



 

 ١٠

ـ م معالجة البيانات في المناهج الدراسية في انجلترا أوسع نطاقـا وأكثـر   .٥  more اًطلب

demanding  مناهج الدول األخرىمن الموجود في  
 transformational  والهندسـة التحويليـة   visualization التأكيد على التصور .٦

geometry األخرى دينفرد بها المنهج في انجلترا عن البال .  
 مدرج في المنـاهج     انجلترافي  الرياضيات  في  الكثير من محتويات المناهج الدراسية       .٧

  . األخرىللدول الدراسية 
   :النسبة للعلومببينما كانت 

 األخرى  دموجود في مناهج البال    واالستقصاء العلمي     انجلترا،  في   منهج العلوم    بنية .١
    . المقارنة بينهما تمتالتي

ليس شائعا في مناهج     علم األحياء والكيمياء والفيزياء       مناهج العلوم إلى     تقسيم محتوى  .٢
   . تمت مقارنتهاالتي الدالعلوم في الب

وجـود   كل مـن المنـاهج األخـرى ، ولكـن            تقصاء موجود في    االسالتركيز على    .٣
 في بنية المنهج موجود في انجلترا لم يكن موجـودا فـي جميـع               كعنصراالستقصاء  
  . موضوع المقارنة الدمناهج الب

 ممـا يتطلبـه مقارنـة         أضيق نطاقا وأقل   العمليات الفيزيائية في المنهج في انجلترا        .٤
  .قارنة  في الدول المالمناهج الدراسيةب

 نظيـره  أضيق من   الجزء المتعلق بالحياة والكائنات الحية في منهج العلوم في انجلترا            .٥
ـ م ، ولكـن لـيس دائمـا أقـل     في مناهج الدول موضـوع المقارنـة    less اًطلب

demanding.   
 تمـت   التـي  الدمتماثلة في مناهج العلوم في كل من انجلترا والب         المواد التعليمية  . ٦

   ٠مقارنتها 
 الـبالد في  كما  انجلترا مدرج في المناهج الدراسية       ب  العلوم هج  من محتوى من  الكثير   .٧

  .األخرى 
  : بالنسبة للزمن المخصص لتدريس العلوم والرياضيات  •

ـ             المخـصص   تبشكل عام يتم تحديد الزمن المخصص للتدريس في جميع المناهج، الوق
  . لبالداالرياضيات في بعض المخصص لتدريس العلوم أقل بكثير من لتدريس 



 ١١

  :كيفية تدريس المناهج •
المقارنـة  األخرى موضـوع    أي من الدول     فيلم يتضمن محتوى المنهج في انجلترا أو        

   .إشارة إلى الطرق التي تستخدم في التعليم 
 بالمقارنة بين مناهج العلوم والرياضيات وتدريسهما فـي مـصر           نيتْدراسات سابقة ع   وهناك

  وبعض الدول األخرى
  )١٨()٢٠٠٦(تطوير المناهج دراسة مركز ك

هدفت مقارنة محتوى مناهج العلوم في مصر بمرحلة التعليم األساسي في ضوء            استالتي  
كوريا ـ فنلندا ـ كاليفورنيـا ـ كنـدا ـ       : ، وتمثلت دول المقارنة في بعض المناهج العالمية

  .   ـ سنغافورةااإلمارات ـ قطر ـ نبرا سك
وتحـوالت    وخواص االتوعات مشتركة كمج  إلي وجود موض  حيث توصلت الدراسة      

 األجسام والكائنـات الحيـة    ومصادر الطاقة وصورها وتحوالتها وأثر القوي على حركة     المادة
 بينما هناك موضوعات اهتمت بها بعض الدول عن األخرى أهمها الذوبان والمحاليـل              ،ئتهايوب

ان والنبات بينما اهتمـت      والوظائف المختلفة في جسم اإلنس     والمركباتوطرق فصل المخاليط    
  .واإلمارات العربية المتحدةسكا وسنغافورة انبرو كندا ابه

  .اا على اختالف مدي تقدم كل منههكان الهدف تحديد أوجه التشابه واالختالف بينو  
  التي استهدفت  )٩( ٢٠٠٦) شعبان حامد(دراسة  وجاءت

س العلوم في كل من مصر واليابان        التربية العلمية وأساليب تدري    Patterns تحديد األنماط    -١
 من واقع تحليل ومقارنة حصص العلوم المشاهدة والمسجلة بالمدرسـة االبتدائيـة             ،وفرنسا
  .بكل منها

  .  من المدارس االبتدائية التي زارها الباحثاًتكونت عينة الدراسة في اليابان من عدد    
العلـوم بالمدرسـة     البحث عدد من المبادئ األساسية لتحـسين تـدريس           صاستخلو

  :المصرية تتمثل في 
  . تركيز عملية التحسين علي أهداف تعلم التلميذ-١
 مـع   ، تشجيع المدرسين على إحداث تغيرات صغيرة في نظم التـدريس الخاصـة بهـم              -٢

ألن التـدريس نظـام يمتـد    ؛  To keep trackاالحتفاظ بها لإلكمال و البنـاء عليهـا  



 

 ١٢

embedded ًمحيطة وأي تغيير يجب أن يكون في خطوات صغيرة          في الثقافة ال   مطمورا
  . درامياًوليس انقالباً

  .Incremental االحتفاظ بالتحسين مستمرا ومتدرجا -٣
إعطاء التالميذ الفرصة والوقت للتقصي والبحث في الظاهرة العلميـة بأنفـسهم وتقـديم      -٤

             .                             استنتاجاتهم و استدالالتهم حولها

ـ التأكيد على أنماط تعلم مثل اليد  -٥  حل المـشكلة واألنـشطة العلميـة   و ،Hands-On  في 
  .دراتهمق  وينمي،التركيز على التدريس الصفي الذي يوائم استعدادات التالميذو

وتـساعدهم  ، "يثبت ويجرب" تصميم وتنفيذ أنشطة علمية تدفع التالميذ إلي جمع األدلة   -٦
وممارسـة  ، كون لديهم االستعداد لتغيير األفكار في ضوء الـشواهد واألدلـة          على أن ي  

أنا أريـد أن    " وإشباع فضولهم العلمي  ، ..." بطريقة أفضل إذا   عملهايمكن  " التفكير الناقد "
  ..".أعرف

 التي تدعم نمط التعلم المتمركـز  discussion under control منضبطة مناقشة إدارة -٧
  .حلقات عصف الذهنول مجموعات العمل من خال وحول التلميذ

 :تحفز التالميذ علىسئلة تتصف بأنها  استخدام المدرس أل-٨

        .لبحث و التقصي ا- 
  .لمناقشة والحوارا  - 
  .تصميم وإجراء تجارب - 
 ويهدف لسعادة   ،)العلماء( أن العلم نتاج لجهود البشر      التركيز على نمط األنشطة التي تثبت      -٩

  .بط بحياتهم ويرت،البشر
وضع أيـدي التالميـذ   و، near hand  استخدام خامات و مواد تدريسية قريبة من اليد -١٠

                        .علي الظاهرة العلمية
١١ –       وإعادة هيكلة المدرسة لتكون    ، ف بها لَكَ جعل التنمية المهنية للمدرس مسئولية شخصية ي

  . يتعلم فيها المدرسوناًمكان
ار مقارنة أداء المدرسين و التالميذ في تدريس العلوم بالمعايير الدولية من خالل              استمر -١٢

لتقييم مدى التقدم فـي ضـوء    Transnational approach  عبر دولية تسميدراسات
  .مؤشرات عالية الجودة



 ١٣

تـضح  يالمجال للباحثين   ن خالل الدراسات التي توفرت في هذا        ومن المالحظ م  
لمتقدمـة  ا اسات التحليلية بغرض المقارنة بينهـا وبـين الـدول         أن جميعها تهتم بالدر   

  .تمت بالنظرة المستقبلية لتطوير المناهج وهذا ما تنهجه هذه الدراسةوجميعها اه
  "يزمالت" تمثل الدراسة الدولية الثالثة للعلوم والرياضيات وكما 

Third International Mathematics and science study (TIMSS) ًبحثيـاً  مشروعا 
 )IEA(أجري بواسطة الهيئة الدولية لتقويم االنجاز التربوي 

The International Association for the Evolution of Educational 
Achievement. 

حيث طبقت اختبارات تحصيليه في العلوم والرياضيات لعينات منتقاة من الطالب             
دولـة  ) ٤٠(حول العالم ألكثر مـن      بلغت أكثر من نصف مليون طالب في فصول دراسية          

، وقد ترجمـت االختبـارات      )م١٩٩٥- ١٩٩٤(خالل التقويم األولي الذي أجري بين عامي        
  .ألكثر من ثالثين لغة، كما جمعت استجابات مفتوحة ألكثر من مليون طالب

ـ  بالمرحلةوقد طبقت تلك االختبارات علي ثالثة صفوف دراسية          لطـالب ةالثانوي
علي التوالي في بعـض دول العـالم، وشـاركت          )  سنة ١٦- ١٣- ٩(بين  تتراوح أعمارهم   

  .دولة في تنفيذ اختبارات العلوم والرياضيات بالمرحلة الثانوية) ٢٦(
) م١٩٩٤(في المدة مـن عـام        ) TIMSS(وقد امتدت الدراسة المنتظمة للتميز      

ريـت  ، وهي الفترة التي أجريت فيها الدراسـات األربعـة، حيـث أج            )م٢٠٠٧(حتى عام   
، )م٢٠٠٣(، والثالثـة عـام      )م١٩٩٩(، والثانيـة عـام      )م١٩٩٤(الدراسة األولي في عام     

قة و، وأهدت هذه الدراسة البالد المشتركة فيها بفرصة غيـر مـسب           )م٢٠٠٧(والرابعة عام   
   ).٢٠٠٤كمال زيتون،(لقياس مدي تقدم الطالب في تحصيل العلوم والرياضيات 

" التميـز " من خالل المـشاركة فـي مـشروع          وقد استطاعت بعض الدول األجنبية    
)TIMSS (            أن تحصل علي المراكز األولي بـشأن تحـصيل طالبهـا فـي مـادتي العلـوم

  . طالب في البالد األخرى معرنةامقذلك والرياضيات 
من المفيد تحديد موقفنا من بعض الدول األجنبيـة المتقدمـة فـي منـاهج العلـوم                 و

 والتي يمكن االسترشاد بها عنـد       ؛ على الخبرات العالمية   ما يساعد على اإلطالع   موالرياضيات  
وضع تصور مناهج العلوم والرياضيات في مصر، لإلفادة منه في تطوير هذه المنـاهج بمـا                

  .يتمشى مع الواقع المصري ومتطلباته



 

 ١٤

فمناهج العلوم والرياضيات من المناهج التي تالقي اهتماماً خاصاً فـي أي برنـامج                
لتعليم، وذلك ألهميتها في العصر الحديث وكونها من علوم المستقبل التـي            تطوير أو إصالح ل   

  .تعتمد عليها في تطوير التكنولوجيا
مما سبق يتضح أهمية تحليل مناهج العلوم والرياضيات في مصر وغيرها من الدول               

 نقـاط   مناالستفادةمكن يمسابقات الدولية حتى المتقدمة والتي يحرز خاللها مواقع متقدمة في ال   
  .القوة بتلك المناهج

ومن هنا تكمن أهمية هذه الدراسة في تحليل مناهج العلوم والرياضيات بالمرحلة الثانوية             
في هذه الدول التي حصلت علي المراكز األولي وتحديد أهم الخصائص المشتركة التي تتميز بهـا                

 المرحلة بعد تحليـل هـذه   ومقارنتها بالخصائص التي تتسم بها مناهج العلوم والرياضيات في نفس        
  . أيضاًفي مصر المناهج

  مشكلة الدراسة
  :تجيب الدراسة عن التساؤالت التالية  

ما أهم المالمح التي تميز محتوي مناهج العلوم والرياضيات ببعض الدول األجنبيـة              -١
  المتقدمة؟

ما الوضع الراهن لحال مناهج مادتي العلوم والرياضيات في مصر في ضـوء هـذه            -٢
 ؟المالمح

ما التصور المقترح لمناهج العلوم والرياضيات في مصر في ضوء ما أسفرت عنه نتـائج                -٣
 تحليل الكتب المدرسية في بعض الدول األجنبية المتقدمة؟

  حدود الدراسة
تقتصر الدراسة على تحليل محتوي مناهج العلوم والرياضيات بالمرحلة الثانوية فـي        -١

 - فرنـسا  - كوريا الجنوبية  - كندا -غافورةسن:  من بعض الدول األجنبية المتقدمة كل    
  ).والية كاليفورنيا(الواليات المتحدة األمريكية 

  .تحليل محتوي مناهج العلوم والرياضيات بالمرحلة الثانوية العامة في مصر -٢
   الدراسةأهداف
 العامة لمناهج العلوم والرياضـيات بالمرحلـة الثانويـة          السماتتوضيح المالمح أو     -١

  .لدول األجنبية المتقدمةالعامة في بعض ا



 ١٥

توضيح الوضع الراهن لمناهج العلوم والرياضيات بالمرحلة الثانويـة العامـة فـي              -٢
 .مصر

وضع تصور مستقبلي لمناهج العلوم والرياضيات بالمرحلة الثانوية العامة في مصر            -٣
 .في ضوء هذه المالمح

  إجراءات الدراسة
  : الدراسة على أربعة فصول كالتالياشتملت  

تضمن مشكلة الدراسة وأهميتها وأدبيات الدراسة التي تمـت         ت مشكلة الدراسة وتحديدها   -:أوالً
  :في تطوير المناهج حيث تم توضيح كل من

  .هاأهدافو - أهمية المرحلة الثانوية -
  . خصائص تلميذ المرحلة الثانوية-
  . الراهن طبيعة المناهج في المرحلة الثانوية العامة مع اإلشارة إلي مشكالت الوضع-
  . االتجاهات العالمية في مناهج التعليم الثانوي-
دراسات سابقة عربية وأجنبية تتعلق بتحليل مناهج العلوم والرياضيات في مصر وبعض        -

  .الدول األجنبية المتقدمة
تحليل محتوي مادتي العلوم والرياضيات بالمرحلة الثانوية العامة في مصرفي ضـوء             -:ثانياً

 .هذه المالمح

 تحليل محتوي مادتي العلوم والرياضيات بالمرحلة الثانوية العامة فـي بعـض الـدول               -:الثاًث
ـ (أمريكا  ( األجنبية المتقدمة   - كوريـا  - كنـدا  - فرنـسا  - انجلتـرا  -)اكاليفورني

 ) سنغافورا

  . العلوم البيئية- الجيولوجيا- البيولوجي- الفيزياء-الكيمياء: فروع مادة العلوم هي -
 الهندسـة   - الهندسـة الفراغيـة    - الهندسة التحليلية  -الجبر: الرياضيات هي فروع مادة    -

  .  اإلحصاء- الميكانيكا- حساب المثلثات- التفاصيل والتكامل-المستوية
  . التي أكدت عليها هذه المناهجالسماتتحديد المالمح أو  -

الدول من حيـث    نة بين مصر وتلك      المقار  حيث تمت  نتائج الدراسة والتصور المقترح    -:رابعاً
  .  التقويم- األنشطة- أساليب التدريس- عدد الساعات- المحتوي-األهداف
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 وملخـص   - التصور المقتـرح للدراسـة     ع تساؤالت البحث ووض    اإلجابة عن  وتم
  .  ومراجع الدراسة-الدراسة

  منهج الدراسة
  .تتبع هذه الدراسة المنهج التحليلي الوصفي   


