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 المتضمنة  تطوير مناهج العلوم بالمرحلة المتوسطة في ضوء المفاهيم العلمية

 م2030في رؤية المملكة العربية السعودية 

 علي بن سعد بن مطر الحربي
 جامعة شقراء  -كلية الرتبية  

 هـ27/6/1439 وقبل - هـ22/5/1439 قدم للنشر

العربيـة العـعوةية   اململكـة املتضـمنة يف اييـة علـوم باملرحلـة املتوسـطة يف ضـوء املفـاهيم العلميـةهـدت  الدااسـة احلاليـة تط تطـوير منـاهج ال المستتلل: 
ا،  ( مفهوم ـ483) ةـ ولتحقيق هذا اهلدف مت حتليل حمتوى كتب العلوم باملرحلة املتوسطة ، وقد بلغ عدة املفـاهيم العلميـة الرسيعـة بالكتـب العـت م2030

 :ا، ومن أهم نتاسج الدااسةا علمي  ( مفهوم  125م، حبعب املفاهيم العلمية الرسيعة ، وبلغ عدة املفاهيم العلمية )2030كما مت حتليل ايية اململكة 
، يف حـ  كانـ  النعـبة  حظـي اـا بدعـد )اقت ـاة م(ةهـر( الـي النعـبة اااـا%( وهـي 37عـد )تتمـمل حيـو)( )لببلغـ  نعـبة توعيـمل املفـاهيم العلميـة  1-

أل حمــوا %(، وبالنعــبة لتوعيــمل املفــاهيم علــأل حمــاوا األبعــاة تقــد تركــ(  النعــبة األكــ  علــ26بلغــ  نعــبة املفــاهيم العلميــة ) تاوح( األقــل لبعــد )ومــن ممــ
 .(ولؤ كان احملوا األقل هو ) موامنه معحكومته تاعلة(،يف ح   )

وبلغ  نعبة  ،%( تقط وهي نعبة بعيطة 39م )2030ململكة بلغ  نعبة تضم  كتب العلوم باملرحلة املتوسطة للمفاهيم العلمية الوااةة بريية ا 2-
، مث بعــد )ومــن ممــوح( بنعــبة تضــم   %(37وأعقــب الــد بعــد )تتمــمل حيــو)( بنعــبة تضــم  ) ،%(54تضــم  املفــاهيم بدبعــد )اقت ــاة م(ةهــر( )

، وكـــان األقـــل حمـــوا  %(67ل( بنعـــبة تضـــم  )تقـــد جـــاء يف املقدمـــة حمـــوا )اســـت ماا  تاعـــ %( ، وخب ـــوض تضـــم  املفـــاهيم علـــأل أبعـــاة احملـــاوا36)
وقــدم  الدااســة مقرتحــا  عمليــة لتطــوير كتــب العلــوم حبعــب مبيعــة املفــاهيم العلميــة برييــة اململكــة  . %(تناتعــية جاابــة( بنعــبة تضــم  ) ــفر)
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 مقدمة 

 علــأل ابــط  م2030اململكــة العربيــة العــعوةية اييــة تعمــل     
اجملتممل حباضـر  امل(ةهـر ومعـتقبله الطمـوح، تلـد الرييـة  أ الة

يف تــااي   -تن جــاع التعبــر -حرتاتيــة االــي ل ــل نقطــة حتــول 
 الشــــــؤون تلــــــس أعــــــدهالــــــي وا ،اململكــــــة العربيــــــة العــــــعوةية

 بـــن حممـــد مســـو األمـــر العهـــد ويل ةبرساســـ والتنميـــة االقت ـــاةية
أبعــاة ل ـل اييــة شــاملة  ةتــاا الرييـة يف    ــآلتــد  تا ،سـلمان

 وومــــــن م(ةهــــــر، اقت ــــــاةو  حيــــــو)، تتمــــــمل: متكاملــــــة وهــــــي
، وبينـــ  الرييـــة  ـــراحة أ ـــا (م2030، اململكـــة اييـــة)ممـــوح

عــــول علــــأل التعلــــيم وب ــــواة مباشــــرة يف ت ــــاع أهــــداف تلــــد تد 
يف التعليم وت(ويـد  االست مااعلأل موا لة  الرييةتتؤكد  ؛الريية

 كمـــاالـــومن باملهـــااا  واملعـــااف ال عمـــة لو،ـــاس  املعـــتقبل،  
عهم يف ةتمل ( أنه حت  عنوان )تعليم يد م2017)يب  ال(هراين 

( هـدت  الرييـة تط سـد الفجـوة بـ   رجـا  االقت اةعجلة 
يه جو التعليم واحتياجا  سوا العمل، وتطوير التعليم العام وت

 ،الطــــ   لــــو البــــداسل املهنيــــة والو،يفيــــة بالشــــكل املناســــب
ب  املعااا  العلمية املختلفة،  ل نتقالأم  وساسل علمية تو 
الععوةية تط املراك( املتقدمة  ةن ي ل م   اململكة العربيأو 

الــذ)  وجــهيف االختبــااا  الدوليــة، وتطــوير حمتــوى املنــاهج بال
املـــتعلم،  لـــأل تطـــوير شخ ـــيةويعمـــل ع، يركــ( علـــأل املهـــااا 

البشرية يف  وااةلي تعين بامل، وتنشاء املن ا  اواعاية املواهب
الو،يفيـــة اةا ـــة بكـــل طاعـــا  املختلفـــة، وتطـــوير املعـــاير الق

 ــاحب تلـــد التوجهــا  املتابعـــة املعـــتمرة تعليمـــي، ويد معــاا 
ةاســم، وال  وجــهبا هــملخرجــا  التعلــيم بغــرض حتعــينها وتوجيه

لوجيا عن الد من خ ل تنشاء قواعـد البيانـا  تغيب التكنو 
ـــة  للطالـــبالتتبعيـــة لر ـــد احلركـــة التعليمـــة  منـــذ مرحلـــة الطفول

 نتهاء التعليم.ااملبكرة وحىت مراحل 
 أناـذا الطمـوح وتعتــ   م2030وتاا كانـ  اييـة اململكــة     

تيبــدو مــن املنطقــي بــل  ،التعلــيم أةاة تاعلــة يف ت ــاع أهــداتها
حتــوال  واضــحة يف أن تكــون هنــاري تغــرا  و ومــن الضــروا) 
الـذ) يؤهـل تلـد املنطومـة للتواتـق مـمل  وجـهبالمنظومة التعليم 

تعليميـــة  وال يتوقـــ  هـــذا التطـــوير عنـــد مرحلـــة، م2030اييـــة 
ــون معــ  مــن مكونــا  تلــد املنظومــة، وهــذا مــا  معينــة أو مدكن
تبينه نتاسج الدااسـا  واألةبيـا  وميـدة ال ـلة، تتشـر نتـاسج 

( أن مرحلــة ايــاض األمفــال حباجــة 2017) القحطــاين اســةةا 
تط تطــــــوير يف املكونــــــا  ايةاايــــــة والفنيــــــة والبشــــــرية واملاةيــــــة 

،  م2030 اململكـــةللتوســمل بغــرض التواتــق مــمل متطلبــا  اييــة 
أن املعلمـ  يــرون  تط أن( 2017) ال(هــراين ةااسـة تشــركمـا 

ــــة اململكــــة  ــــق ايي طلــــب يت م2030تســــهامهم الفاعــــل يف حتقي
واملهـــــــــام وأســـــــــاليب التقـــــــــو    تغيـــــــــرا  يف احملتـــــــــوى واألةواا

 تبــ  ةااســة ااتــه وليا  بشــكل منظــومي، ويف العــيااؤ واملعــ
( ضــرواة تعــديل يف أةواا القيــاةا  2017( العريفــي والشــهر)

التعليميـــة علـــأل  تلـــ  القطاعــــا  لتحقيـــق أهـــداف املنطمــــة 
 تطلــــــــبمد (، وال يتوقـــــــ  م2030 املتعلمـــــــة )اييـــــــة معـــــــتقبلية

التعلــيم العــام  علــأل م2030للتواتــق مــمل اييــة اململكــة التطــوير 
مـن  العايلومة التعليم ظنالتطوير تط مبل ميتد الد  ،وحعب

م القبول باجلامعا  والتخ  ا  األكاةميية ظخ ل تطوير ن
جــــــا   ســــــوا العمــــــل تعــــــق  مــــــمل احتياملميــــــة والتأهيــــــل االعل

 ـــــاة املعرتـــــة وحتقيـــــق مضـــــمون اقتالبح ـــــي والتطـــــوير النـــــوعي 
؛ 2017؛ العـــــــــلطان،2017؛ ال اهـــــــــيم،2017)ال ـــــــــ حي،

 (.2017مشاط،
وتاا كـــان العـــرض العـــابق مفـــاة  ضـــرواة تحـــدا  تطـــوير     

اتــق مــمل اييــة اململكــة ميــة للتو يواضــمل ملكونــا  املنظومــة التعل
تط الباحــــ  أن هنــــاري حاجــــة واضــــحة  لــــذا يعتقــــد ؛م2030

ا التطـــوير أن يـــتم اـــةااســـا  نوعيـــة عـــن الكيفيـــة الـــي ينبغـــي 
تغالبية الدااسا  الي  ؛ةيومة التعليمظوالتحدي  ملكونا  املن

ــــ اأو تمــــاا   الــــ  يف هــــذا الشــــان قــــدم  منظــــوا   لتطــــوير  اعام 
هــذا تــلن الدااســة احلاليــة  ة، وعلــأليــمكونــا  املنظومــة التعليم

بشـــكل تجراســـي أن تقـــدم اييـــة لتطـــوير حمتـــوى منـــاهج حتـــاول 
، م2030طة مبــا يتواتــق مــمل اييــة اململكــة علــوم املرحلــة املتوســ

ومنهــا  ،تمــن املؤكــد أن املنــاهج اا  الطبيعــة العلميــة العمليــة
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ــــ ارتكــــ(  مد  د  العلــــوم بطبيعــــة احلــــال تعـــــ لتطــــوا اجملتمعـــــا   ااسيع 
 . واالقت اة) خا ة يف اجلانب ال ناعي والتكنولوجي

منــاهج علـــوم  الدااســة احلاليـــة علــأل تطــوير حمتـــوى وتعمــل    
ــــة املتوســــطة مــــن خــــ ل اامل ــــأل جارحل ــــ( عل املفــــاهيم  نــــبلرتكي

علــــأل اعتبــــاا أن الرييــــة  ،م2030العلميــــة وتــــق اييــــة اململكــــة 
ــــل  ــــة نوعيــــة م  )التجــــاا  التفاعليــــة، تضــــمن  مفــــاهيم علمي

 جوةة احلياة، العحابة ايلكرتونية احلكومية، من ا  اقميـة،
 ة الرقميـة،البنيـة التحتيـ املنامق اللوجعـتية، التطبيقا  الذكية،
 مل تكـــــــن حمـــــــ    التحـــــــول الرقمـــــــي( والـــــــي توا ـــــــل لوجعـــــــي،

 للتضــم  والتنــاول يف حمتــوى منــاهج العلــوم باملرحلــة املتوســطة
، ممـــا يـــ ا والـــد مـــن خـــ ل حتليـــل أويل عمـــل عليـــه الباحـــ 

أمهيــة العمــل البح ــي النــوعي عــن كيفيــة تطــوير حمتــوى منــاهج 
 ،املفـاهيم العلميـة يف جانـب م2030العلوم وتق ايية اململكة 

وتكتعـــــب املفـــــاهيم العلميـــــة قيمـــــة خا ـــــة علـــــأل اعتبــــــاا أن 
عـــــا  املـــــتعلم املفـــــاهيم العلميـــــة ل ـــــل املرتكـــــ( الـــــرسيس يف اكت

القــداة علــأل التعامــل مــمل  مــن مثالعلميــة و للع قــا  والقــوان  
 Sahin, 2008) (Van ;اهيم فالتطبيقا  وميدة ال لة اذ  امل

Rooij, 2009 ـــاء العقليـــة العلميـــة ، وأبعـــد مـــن الـــد تـــلن بن
تلـــد املفـــاهيم  لكنـــه مـــنبداجـــة كبـــرة علـــأل  يتوقـــ للمـــتعلم 
 مـــن مثة بـــ  هـــذ  املفـــاهيم، و يـــ  البيناتةااري الع قـــو العلميـــة 

،يفهــــــــا يف املهــــــــااا  والتطبيقــــــــا  احلياتيــــــــة و تالقـــــــداة علــــــــأل 
، وتشـر نتـاسج الدااسـا   (English, et al, 2013 )املختلفـة

ى منــــاهج العلــــوم بــــالتعليم العــــام يف ت ــــدااها اةا ــــة مبحتــــو 
 احملتـوى للتطـويراملتطوا باململكة العربية العـعوةية  تط حاجـة 

املعـــتمر خا ـــة يف ،ـــل وجـــوة ق ـــوا يف اســـتيعا  املتعلمـــ  
(،وامبـا يرجـمل الـد تط مبيعـة 2015) حممد للمفاهيم العلمية

عا  معتوى انقراسية كتب العلوم وقداا  املتعلم  علأل اسـتي
 الربعــــــي وعبــــــد اجمليــــــد املفــــــاهيم والعــــــياا العلمــــــي للمحتــــــوى

( حاجة احملتوى 2013) العتييب (، وتب  نتاسج ةااسة2010)
وعليــه تــلن تطــوير املفــاهيم  ؛ب القــيم العلميــةنــللتطــوير يف جا

ـــــة اململكـــــة سين ـــــب بالتأكيـــــد  اكتعـــــا   حـــــولحبعـــــب ايي

الرييــــة، املتعلمـــ  للقــــيم العلميـــة املتواتقــــة مـــمل مضــــمون تلـــد 
( الـــي 2017)املـــ(يين ويتواتـــق الـــد التوجـــه مـــمل نتـــاسج ةااســـة 

تبــــ  حاجــــة كتــــب العلــــوم لتطــــوير مضــــمو ا مبــــا يتواتــــق مــــمل 
، وجـــدير بالـــذكر أن الـــذكاءا  املختلفـــة واملتميـــ(ة للمتعلمـــ  

علـــــأل التفريـــــد اةـــــاض بقـــــداا  تركـــــ(  م2030اييـــــة اململكـــــة 
هين املعـتقبلي وتـق املتعلم  ومهاااام الشخ ية وتأهيلهم امل

نتقـــال بينهـــا، كمـــا يف التحـــول واال معـــااا  اا  مبيعـــة مرنـــة
( تط 2017( الروي ــــيو  )2011) بــــوقس تشــــر نتــــاسج ةااســــي

حاجــة كتــب العلــوم للتطــوير حبعــب مفــاهيم الرتبيــة ال ــحية 
تـويل  هااتـ ويف الوقـ الطـرا،  بأخطااوالرتبية الوقاسية اةا ة 

اةـــــدما  ال ـــــحية والوقاسيـــــة جانـــــب  م2030 اييـــــة اململكـــــة
  أولويا  مهمة ومعت ة.

ويـرى الباحـ  أنـه عـ وة علـأل نتـاسج الدااسـا  الـي تـ ا     
تلنه ميكن حاجة تطوير  حمتوى كتب العلوم للتواتق ممل الريية 

استقراء مضمون الريية  لمهمة من خ تضاتة م اا  أخرى 
الــذ) حــد   عــرتاف بقيمــة التطـويرأنــه مـمل اال  اااـا ومنهــا :

يف منــــــاهج العلــــــوم باململكــــــة العربيــــــة العــــــعوةية مــــــن خــــــ ل 
العلعــــــلة املطــــــواة الــــــي لــــــ  بالتعــــــاون مــــــمل الناشــــــر العــــــاملي 

/م 7544وتــق توجيــه املقــام العــامي الكــر  اقــم )ماجروهيــل( 
احملـــوا األول الـــرسيس لرييـــة تـــلن  هــــ22/10/1427تـــااي    و 

ــــل يف م2030اململكــــة  يعكــــس  )لــــذتتمــــمل حيــــو) وا واملتم 
 ) يبـــــ  ضـــــرواةةاة و ـــــية ال قاتيـــــة وعراقـــــة اجملتمـــــمل العـــــعو 

عــ  بخــذ خا ــة تاا أد  ،ر احملتــوى للتواتــق مــمل هــذ  الرييــةتطــوي
اجملتممل الععوة) يت   مقاانة بغـر  بقـوة أحـد  االعتباا أن 

ـــ ن كو  مد ـأهـــم مكونـــا  ال قاتـــة تيـــه وهـــو الـــدين، ويدعـــد هـــذا ال
شريعا  والع قا  الرمسية وغـر العامل الرسيس احملدة لكل الت

) الرمسيـــة، وهـــو م ـــدا املعـــاير االجتماعيـــة، وهـــو األمـــر الـــذ
 والشخ ــية علـأل املعــتوى الفــرة) يـنعكس علــأل اـط التفكــر

واالجتماعي، كما ينعكس علأل مقاومة التغير لبعض املظاهر 
كمـــا أن ،  (2012؛ العـــلومي،هــــ1422 ،الرويتـــمل) االجتماعيـــة

وتوجهااــــا حتتــــا  متعلمــــ   م2030لكــــة مرتكــــ(ا  اييــــة املم
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تقد كان للقطاع ال ـناعي او) خ ا  علمية بشكل واضمل 
باعتبــــاا أنــــه أحــــد  ؛م2030ن ـــيب واضــــمل يف اييــــة اململكــــة 

وأحـــد اكـــاس( تنويـــمل  ،أمهيـــة االقت ـــاةية م ـــاةا التنميـــة أك ـــر
ـــــدخل  ، واالهتمـــــام بالطاقـــــة وم ـــــاةاها ل قت ـــــاةم ـــــاةا ال
يف اجلانـب التقـين املعلومـان مـن  سـت مااواالوالطاقـة املتجـدةة 

املن ــا  املتخ  ــة بالشــكل الــذ) يعــتوعب الطاقــة  لخــ 
عبـد ) ة االقت ـاةيـالبشرية للشـبا  العـعوة)، وديعـهم يف تنم

؛ 2017؛ القـب ن وال(هــر)،2017الشـلهو ، ؛2017الفتـاح،
 لتطـوير(، وهنـا يـ ع الـدوا املهـم 2017الرباعي وابن الطبيب،

يشــــــر  تااهيم علميــــــة، فــــــا تقدمــــــه مـــــن ممــــــم و منـــــاهج العلــــــو 
تط أن  (Jacobson et .al ,  2016) وآخـــرون جاكوبعــون

التو،يـــــــــ  األم ــــــــــل للمفــــــــــاهيم العلميــــــــــة ينبغــــــــــي أن يــــــــــرتبط 
، وهــو القاسمــة يف اجملتمــمل والتكنولوجيــةبالتطبيقــا  ال ــناعية 

يف قيمــــة تواتــــق املفــــاهيم العلميــــة  تــــدة ا ضــــملو األمــــر الــــذ) ي
 .م2030ممل ايية اململكةم التعليم العا

 مشكلة الدراسة 

مـــن خــــ ل مــــا ســــبق عرضــــه يتضــــمل أن التحــــول الشــــامل     
ــــذ)  ــــة اململكــــة  ترتكــــ(ال ــــه ايي م يفــــرض  حتــــوال  2030علي
مراحلهـــــا ومكونااـــــا ،  لمـــــة التعلـــــيم يف كـــــو علـــــأل منظ نوعيـــــة

ويكتعب تطوير مناهج العلوم ومقراااا الدااسية قيمة خا ة 
ــــ ــــة اململكــــة اا  مبيعــــة يف هــــذا التطــــوير عل ــــاا أن ايي أل اعتب

لوجيــــة  وتقنيــــة معلوماتيــــة اقت ــــاةية و ــــناعية وعلميــــة وتكنو 
تــلن مقــراا  منـــاهج العلــوم ومــا تقدمــه مـــن  مــن مثخا ــة، و 
علميـــة حباجـــة تط التطـــوير املعـــتمر لكـــي تتواتـــق مـــمل  مفـــاهيم

، م2030 العربيــــة العــــعوةية املضــــمون العلمــــي لرييــــة اململكــــة
ن املنــاهج اا  الطبيعــة العلميــة أ يف االعتبــاا والــد تاا أخــذ

ــ امدرتكــ(   د  العمليــة ومنهــا العلــوم بطبيعــة احلــال تعــ لتطــوا  ااسيع 
ا اجملتمعا  يف اجلانـب ال ـناعي والتكنولـوجي والعلمـي، ونظـر  

ـــــــة اييـــــــة اململكـــــــة  ـــــــي مت مرحهـــــــا يف العـــــــام  م2030حلدا  وال
 ــــــة م، تتبــــــدو احلاجــــــة مهمــــــة للبحــــــو  العلميــــــة اةا2016

لتطوير مناهج العلوم لكي يتواتق حمتواها ممل املضام  اةا ة 
، ومن م هذا من جانب2030باملفاهيم العلمية بريية اململكة 

جـوة أوجـه ق ـوا يف خر تشر نتاسج الدااسـا  تط و آنب جا
تلنه من املناسب  ومن مث ؛مضام  املفاهيم العلمية وانقراسيتها
الذ) خيـدم اييـة اململكـة  وجهلأن يتم تطوير تلد املفاهيم وبا

م حبيــــــ  تكتعـــــــب تلــــــد املفـــــــاهيم القيمــــــة الو،يفيـــــــة 2030
للدااسة احلاليـة يف املناسبة، وعلأل هذا يتحدة العؤال الرسيس 

ــــة كيــــ  ميد   :نالتعــــايل اآ ــــاهج العلــــوم باملرحل كــــن تطــــوير من
املتضــمنة يف اييــة اململكــة  املتوســطة يف ضــوء املفــاهيم العلميــة

الـــرسيس  ؟ ويتفــرع مــن هــذا التعــايلم2030ةية العربيــة العــعو 
 :تيةالتعايال  الفرعية اآ

 للمرحلـــــةمــــا املفـــــاهيم العلميـــــة املتضــــمنة بكتـــــب العلـــــوم  .1
 املتوسطة باململكة العربية الععوةية؟

ـــــة  .2 ـــــة باململكـــــة العربي ـــــة املتضـــــمنة بريي مـــــا املفـــــاهيم العلمي
 م؟2030الععوةية 

م 2030ة بريية ما مدى تضم  املفاهيم العلمية املتضمن .3
يف كتـــــــب العلـــــــوم باملرحلـــــــة املتوســـــــطة باململكـــــــة العربيـــــــة 

 ؟الععوةية
مــا مقرتحــا  تطــوير منــاهج العلــوم باملرحلــة املتوســطة يف  .4

املتضــمنة يف اييــة اململكــة العربيــة  ضــوء املفــاهيم العلميــة
 م؟2030الععوةية 

 أهداف الدراسة 

ـــــة املتضـــــمنة .1 ـــــد العلمـــــي الـــــدقيق للمفـــــاهيم العلمي  التحدي
 .ة املتوسطة باململكة العربية الععوةيةلبكتب العلوم للمرح

لمفاهيم العلمية املتضمنة برييـة التحديد العلمي الدقيق ل .2
 م2030اململكة العربية الععوةية 

حتديـــد نعـــب تضـــم  املفــــاهيم العلميـــة املتضـــمنة برييــــة  .3
م يف كتب العلوم باملرحلة املتوسـطة باململكـة العربيـة 2030

 .املةوللمرحلة ك ،ل    ةااسيالععوةية لك
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تقــــــد  آليــــــا  عمليــــــة لتطــــــوير منــــــاهج العلــــــوم باملرحلــــــة  .4
املتضــــــمنة يف اييــــــة  املتوســــــطة يف ضــــــوء املفــــــاهيم العلميــــــة

 م.2030اململكة العربية الععوةية 

 أهمية الدراسة 

رييــــة الل م مـــن خـــ 2030اململكـــة  أهـــداف اييـــةةعـــم  .1
وم ير منـــاهج العلـــلتطـــو  الـــي تقـــدمها الدااســـة احلاليـــة علميـــةال

 .مبا يتواتق وتلد الريية باملرحلة املتوسطة
تقـــد   يف القـــاسم  علـــأل تطـــوير التعلـــيم توجهـــا ةعـــم  .2

ســــــرتاتيجية النوعيــــــة اةا ــــــة بتطــــــوير الــــــ امج واألهــــــداف اال
 م.2030التعليم مبا يتواتق ممل تطلعا  ايية 

توجيه جهوة العامل  علأل تطوير مناهج العلوم باململكة  .3
ة العــعوةية لــو منظــوا معا ــر ومهــم خــاض بــالتطوير العربيــ
 م ومن خ ل نتاسج حب ية علمية.2030ا لريية مبق  
تقــد  اـــوا  علمــي لتطـــوير منــاهج العلـــوم حبعــب اييـــة  .4

ــــم ميد 2030 تــــذ اكــــن أن مي ــــل اواج  بــــه لتطــــوير املنــــاهج  ىُيد
ــــــا   الدااســــــية املختلفــــــة أو يف مكونــــــا  أخــــــرى مــــــن مكون

 املنظومة التعليمية.
ــــــاهج ومــــــرا  .5 ــــــاح   يف تــــــال املن ــــــه اهتمامــــــا  الب توجي

لعمــل علــأل الدااســا  والبحــو  النوعيــة تط اتــدايس العلــوم 
اةا ة بدااسة مضام  التطوير والتعديل يف منظومة املناهج 

 م.2030الدااسية وتق ايية اململكة 
يف  باململكـــةتبـــراع القيمـــة الو،يفيـــة ملفـــاهيم كتـــب العلـــوم  .6

ملعتقبلية للمجتممل خا ة وأن االتطويرية و  التواتق ممل اةطط
 اهتمــام واضــمل ومباشــرجانــب القيمــة الو،يفيــة مل يكــن حمــل 

 للدااسا  العابقة.

  حدود الدراسة

ويتحــدة يف  ،علــوم يف مراحــل التعلــيم العــامحتليــل كتــب ال .1
 كتب املرحلة املتوسطة.  هذ  الدااسة 

يف هـــــذ   التحليـــــل ـــــر تيقو حتليــــل حمتـــــوى كتـــــب العلـــــوم  .2
 علأل املفاهيم العلمية األساسية.دااسة ال
يشــــــمل احملــــــاوا و م 2030حتليــــــل حمتــــــوى اييــــــة املمكلــــــة  .3

 لت(اما  اةا ة بالريية.والتوجها  واال

  الدراسة مصطلحات

اييــــــة  تدعــــــرف الدااســــــة احلاليــــــةم: 2030اييــــــة اململكــــــة  .1
 التخطـــيط الـــومين"  ـــاأم ب2030 اململكـــة العربيـــة العـــعوةية

ب ــواة شــاملة  م2030عوةية حــىت عــام ملكــة العربيــة العــملل
ـــــة عـــــ     ـــــ جملتمـــــمل احليـــــو) وهـــــي: ا ةأبعـــــاة اسيعـــــ ةوتجراسي

واالقت ــاة امل(ةهــر والــومن الطمــوح، وينطــو) كــل بعــد علــأل 
 امــا  الــي مت  ــياغتهالت( الــ امج واالو تموعــة مــن املؤشــرا  
 برساسـة والتنميـة االقت ـاةية الشؤون وتعداةها من قبل تلس

ســلمان يف العــام  بــن حممــد األمــر مســو لعــعوة)ا العهــد ويل
 م".2016

لدااســـــــا  واألةبيـــــــا  تط ااملفهــــــوم العلمـــــــي: بـــــــالرجوع  .2
 2016؛ Laxman  & Chin.2011)وميـــــدة ال ـــــلة 

،Öztürk, 2016,؛ Koc  &Yager )املفهوم حيدعرف البا  
ــــربط بــــ  أالعلمــــي ب   أو تكــــرتنه") ــــواة أو تكــــرة اهنيــــة ت

و أك ــر وميكـــن تعريفــه ب ـــواة مـــوج(ة أ تـــ هرت  أو حقيق،ــا
 .تب  خ اس ه األساسية املمي(ة واحملدةة له بدقة(

  إجراءات الدراسة

حتليــل املفـــاهيم العلميـــة بكتــب العلـــوم باملرحلـــة املتوســـطة  .1
باململكــة العربيــة العــعوةية مــمل التحقــق مــن مؤشــر) ال ــدا 

 وال با .
لعـــعوةية حتليـــل املفـــاهيم العلميـــة برييـــة اململكـــة العربيـــة ا .2

 ممل التحقق من مؤشر) ال دا وال با . م2030
حتديـــــد مـــــدى تضـــــم  املفـــــاهيم العلميـــــة اةا ـــــة برييـــــة  .3

يف كتـــب العلـــوم باملرحلـــة  م2030اململكـــة العربيـــة العـــعوةية 
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لكـــل  ـــ   ليـــل ب ـــواة تف ـــيليةويـــتم هـــذا التحاملتوســـطة ، 
 ةااسي.

يــة اقــرتاح آليــة لكيفيــة تطــوير املفــاهيم العلميــة اةا ــة بري  .4
ـــــــوم باملرح ،م2030اململكـــــــة  ـــــــب العل ة لـــــــضـــــــمن حمتـــــــوى كت
 املتوسطة.

 اإلطار النظري للدراسة

  م2030 العربية السعودية رؤية المملكة األول المحور 
  2030أوال  اإلطار العام لرؤية المملكة 

ــــــــــة اململكــــــــــة ة  اســــــــــتنا     أمكــــــــــن  م2030ا تط حمتــــــــــوى ايي
 علـــــــــأل النحـــــــــوللباحـــــــــ  أن يعـــــــــتخل  مضـــــــــمون الرييـــــــــة 

 :اآن
 تتممل حيو) األول:البعد 

وتعــــــتهدف الرييــــــة خــــــ ل هــــــذا البعــــــد بلــــــو  تتمــــــمل يعتــــــ( 
وترا ـــــــه ال قـــــــايف ويبلـــــــغ جـــــــوةة  ،اويتـــــــه ايســـــــ مية والعربيـــــــة
 :اآتيةاحلياة من خ ل التوجها  

 ليا وتق مباةسنا ايس مية. 
 نعخر ماقاتنا وتمكاناتنا ةدمة ضيوف الرمحن. 
 نعت( اويتنا الومنية. 
 الراسخة القيمب االلت(ام. 
 ندعم ال قاتة والرتتيه. 
 نعيش حياة  حية. 
 نطوا مدننا. 
 لقق استدامة بيئية. 
  البيئة العامرة. الت(اما 
 تم بأسرنا . 
 نبين شخ يا  أبناسنا. 
 اكن تتمعنا. 
 رعأل  حتنان. 
 البنيان املت ب االلت(ام. 

 .اقت اة م(ةهر ال اين :البعد 

 ل هــــــــذا البعــــــــد بلــــــــو   ضــــــــة وتعــــــــتهدف الرييــــــــة خــــــــ    
ــــــقــــــت مرموقــــــةعامليــــــة  اقت ــــــاةية  ةوم علــــــأل ال ــــــناعا  احلدي 

ـــــــــــة مـــــــــــن  واالســـــــــــت مااا  ـــــــــــا والتقنيـــــــــــة املعلوماتي والتكنولوجي
 :اآتيةخ ل التوجها  

 نتعلم لنعمل. 
 ندعم منشآتنا ال غرة واملتوّسطة واألسر املنتجة. 
 ننمي تر نا. 
 نعتقطب الكفاءا  الي لتا  تليها. 
 الفرض امل مرةب ت(اماالل. 
 نعظم قدااتنا االست مااية. 
 نطلق قطاعاتنا الواعدة. 
 خن   خدماتنا احلكومية. 
 االست ماا الفاعلااللت(ام ب. 
 لعن بيئة األعمال. 
 نعيد تأهيل املدن االقت اةية. 
 نؤسس منامق خا ة. 
  نرتمل تناتعية الطاقة. 
 التناتعية اجلاابةااللت(ام ب. 
 تمي(ةننشئ من ة لوجعتية م. 
   وةوليا   نتكامل تقليميا. 
 ندعم شركاتنا الومنية. 

 البعد ال ال  : ومن مموح
وتعــــــــتهدف الرييــــــــة مــــــــن خــــــــ ل هــــــــذا البعــــــــد وضــــــــوح     

بـــــــاملوامن لـــــــو  اةا ـــــــةالرييـــــــة املؤسعـــــــية للدولـــــــة والرييـــــــة 
 :اآتيةاملعتقبل وبناسه من خ ل التوجها  

 ننتهج الشفاتية. 
 لاتظ علأل موااةنا احليوية. 
 تفاعل ممل اجلميملن. 
 ندعم املرونة. 
 نلت(م بكفاءة اينفاا وبالتواعن املايل. 
   حكومته تاعلة(الت(اما(. 
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 نتحمل املعؤولية يف حياتنا. 
 نتحمل املعؤولية يف أعمالنا. 
 نتحمل املعؤولية يف تتمعنا. 
   (ولؤ موامنه مع)الت(اما. 

 .(2016م،2030)ايية اململكة
ـــــــــــة الباحـــــــــــ  أن األبعـــــــــــاة  ىويـــــــــــر      الـــــــــــي قـــــــــــدمتها الريي

اتعــــــــم  بالشــــــــمولية للتعبــــــــر عــــــــن عراقــــــــة قــــــــد وتوجهااــــــــا 
تطلعـــــا   عـــــن اجملتمـــــمل العـــــعوة) وهويتـــــه املتميـــــ(ة ، تضـــــ   

معـــــــــــــؤولية حكوميـــــــــــــة  لاقت ــــــــــــاةية مرموقـــــــــــــة مـــــــــــــن خــــــــــــ 
 وشخ ية للموامن.

 م 2030ا  أهداف رؤية المملكة ثاني  
 ،م2030ضـــــــمون اييـــــــة اململكـــــــة ممـــــــن خـــــــ ل اســـــــتقراء   

  مـــــــــــن أهـــــــــــداف يلخـــــــــــ  الباحـــــــــــ  هـــــــــــذ  ومـــــــــــا تنشـــــــــــد
 :ةاألهداف يف توجها     

 أهداف مجتمعية  (1
  ــــــاةة الطاقــــــة االســــــتيعابية الســــــتقبال ضــــــيوف الــــــرمحن عي

 ( مليون معتمر.30( م ي  تط )8املعتمرين من )
 (  100( مــــــــــدن ســــــــــعوةية بــــــــــ  أتضــــــــــل )3ت ــــــــــني )

 مدينة يف العامل.
  ـــــــــة والرتتيـــــــــه ةاخـــــــــل ـــــــــمل تنفـــــــــاا األســـــــــر علـــــــــأل ال قات ات
 (.%6%( تط )2.9ملكة من )امل
   اتـــــمل نعـــــبة ممااســـــي الرياضـــــة مـــــرة علـــــأل األقـــــل أســـــبوعيا

 .% (40%( تط ) 13من )
  ــــــــة االاتقــــــــاء مبؤشــــــــر اأم املــــــــال االجتمــــــــاعي مــــــــن املرتب
 (.15( تط املرتبة )26)
 ( 80( تط )74عيـــــــــاةة متوســـــــــط العمـــــــــر املتوقـــــــــمل مـــــــــن )

 .عاما  
  اتــــــــــمل نعــــــــــبة مشــــــــــااكة املــــــــــرأة يف ســــــــــوا العمــــــــــل مــــــــــن
 (.%30%( تط )22)
 ( مليــــــــــون متطــــــــــوع يف القطــــــــــاع غــــــــــر 1الو ــــــــــول تط )

 اآن. ا( ألف  11الرحبي سنويا  مقابل )

  ـــــمل نعـــــبة مـــــدخرا  األســـــر مـــــن ت ـــــايل ةخلهـــــا مـــــن ات
 .(%10%( تط)6)
  اتـــــــمل معـــــــامهة القطـــــــاع غـــــــر الرحبـــــــي يف ت ـــــــايل النـــــــاتج

 %(.5%( تط )1احمللي من أقل من )
 أهداف اقتصادية  (2
 ــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن )ختفــــــــــــــــــيض معــــــــــــــــــدل الب %( تط 11.6طال
(7%.). 
  اتـــــمل معــــــامهة املنشــــــآ  ال ــــــغرة واملتوســــــطة يف ت ــــــايل

 .%(3.5%( تط )2الناتج احمللي من )
 ( تط 19اتـــــــمل حجـــــــم االقت ـــــــاة وانتقالـــــــه مـــــــن املرتبـــــــة )

 .( األوط علأل معتوى العامل15املراتب الـ )
  اتــــمل نعــــبة احملتـــــوى احمللــــي يف قطــــاع الـــــنفط والغــــاع مـــــن
 .(.%75%( تط )40)
  اتـــــمل قيمــــــة أ ــــــول  ــــــندوا االســــــت مااا  العامــــــة مــــــن
( تريليونـــــــــــا    7( مليـــــــــــاا تط مـــــــــــا ي(يـــــــــــد علـــــــــــأل )600)

 .سعوة)
 ( )يف مؤشــــــــــــر التناتعــــــــــــّية 25االنتقــــــــــــال مــــــــــــن املركــــــــــــ )

 .( األوط10العاملي تط أحد املراك( الـ )
  اتــــمل نعــــبة االســــت مااا  األجنبيــــة املباشــــرة مــــن ت ــــايل

%(تط املعــــــــــــــــدل العــــــــــــــــاملي 3.8) النــــــــــــــــاتج احمللــــــــــــــــي مــــــــــــــــن
(5,7%). 
 ( تط 16اتـــــمل نعـــــبة ال ـــــاةاا  غـــــر النفطيـــــة مـــــن )%
ــــــــي غــــــــر  %(50) ــــــــاتج احملل ــــــــل مــــــــن ت ــــــــايل الن ــــــــأل األق عل

 ..النفطي
  الو ـــــــول مبعـــــــامهة القطـــــــاع اةـــــــاض يف ت ـــــــايل النـــــــاتج

 .(%65%( تط )40احمللي من )
 أهداف مؤسسية تنظيمية  (3
 ليونعـــــــكو تط اتـــــــمل عـــــــدة املواقـــــــمل األ ريـــــــة املعـــــــّجلة يف ا

 .الضع  علأل األقل
 ( 163عيــــــاةة اييــــــراةا  احلكوميــــــة غــــــر النفطيــــــة مــــــن )

 .( تريليون   سنويا  1مليااا  تط )
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   تقــــــــــــدم ترتيــــــــــــب اململكــــــــــــة يف مؤشــــــــــــر أةاء اةــــــــــــدما
ـــــــــــــة ) ـــــــــــــا  25( تط )45اللوجعـــــــــــــتية مـــــــــــــن املرتب ( 1و) ( عاملي

 .تقليميا  
 ( )يف مؤشــــــر 20( تط املركــــــ( )82الو ــــــول مــــــن املركــــــ )

 .تاعلية احلكومة
 ( )األوط 5( تط املراكـــــــ( الــــــــ )36الو ـــــــول مـــــــن املركـــــــ )

 .يف مؤشر احلكوما  ايلكرتونية

العربية السعودية  المملكة رؤيةب العمل  أهمية ثالث ا
 م2030
 اململكةمضمون ايية  حولملا مت عرضه  امبق        
وبالرجوع  ،، واألهداف املق وةة من وااسهام2030

؛ 2017)الشلهو ، :دة ال لة م لومي لألةبيا 
أمكن للباح  حتديد  (2016؛ العاعان،2017ال(هراين،

  م2030أمهية العمل بريية اململكة العربية الععوةية 
 

 م2030أهمية العمل برؤية المملكة العربية السعودية 

 أمهية ةولية  أمهية اجتماعية  أمهية اقت اةية
غـــــر  اةتعـــــعأل الرييـــــة تط تع(يـــــ( املـــــوا

، مــن خــ ل تطــوير ال ــناعة، النفطيــة
املختلفــة ، ومي ــل الــد  واالســت مااا 

ــــــ االتحــــــول منطلق ــــــ يف  اوحتويلي ــــــ امهم 
الطبيعــــــــــة الغالبــــــــــة علــــــــــأل اأم املــــــــــال 

نــــــه تلالعــــــعوة)، وأك ــــــر مــــــن الــــــد 
يعتوعب الطاقة البشرية اا  الطبيعة 

 الشابة باجملتممل الععوة) . 

ـــــ يـــــة خا ـــــة يف تنم اأولـــــ  الرييـــــة توجه 
املهـــــــــــااا  والتنميـــــــــــة املهنيـــــــــــة ، وبنـــــــــــاء 

ـــــه شخ ـــــية املـــــو  امن العـــــعوة)، وتأهيل
، وتقــــــــــد  اةـــــــــــدما  لعــــــــــوا العمـــــــــــل

 نعـ ال حية وال قاتية والرتتيهية ، تض   
االحتفــــاهل باهلويـــــة ايســــ مية والعربيـــــة، 

أهيــل املــوامن القــاةا علــأل وبــذلد يــتم ت
وليته يف ت ـــاع الرييـــة ولـــيس ؤ حتمـــل معـــ

 اا املختلفة.ان عاسدترة املعتفيد م

نــــة احتظــــأل اململكــــة العربيــــة العــــعوةية مبك
عامليـــة مرموقـــة وقيـــاةة تقليميـــة خا ـــة مـــمل 

علـــــأل  مـــــرأ املتغـــــرا  واألحـــــدا  الـــــي 
ن  ـاح اململكـة لتـ مـن مثالـدول العربيـة، و 

 مي ــــــل عمــــــ    وت اعهــــــايف تعــــــداة اييتهــــــا 
نقــل الت ــنيفا  العامليــة للمملكــة ي ا  اياةيــ

معا ـــرة ، ويؤكـــد جـــداااا   ةولـــة  بو ـــفها 
بـه يف التخطــيط العلمــي  ىتــذكنمـوا  ُيد 

 .الشامل وت اع  التنفيذ)
 م2030ملطط تنظيمي للجوانب العامة ألهمية رؤية المملكة  1شكل 

 المحور الثاني   المفاهيم العلمية
   اللصاص: العامة للمفاهيم العلميةأوال  
اهيم العلمية يعتخل  الباح  اة اس  العامة للمف     

 م ل:  ملراجمل واألةبيا  وميدة ال لةتط ا بالرجوع
   (et al.,2016 Fleer؛ Sackes et al.,2011؛  Anderson 

& Libarkin , 2016اآتيةيف النقاط  (2004 س مة، ؛: 
املو وقية: قد يكون هناري تباين علمي حول  دا  .1

 حتكاماالالذ) ميكن  األعم املفهوم أو قبوله، ولكن املعياا
تليه هو كفاية املفهوم يف الدوا الو،يفي لتميي( مفهوم علمي 

 عن غر  من املفاهيم.

: مدلوال  املفاهيم قابلة يعاةة التعديل أو  املرونة  .2
من التحديد  ا  الذ) يدكعب املفهوم م(يد وجهالتدقيق بال

، م ل أن يتم اكتشاف اهيم األخرىفوالت ني  عن امل
 تعديل معىن وم تيتم الرجوع تليها يفخا ية جديدة يف املفه

 .تهاملفهوم و ياغ
 : الع قا  الرتكيبية ب  املفاهيم واحلقاسق ينشأيةالرتاكم .3

مشولية ، ولعل هذ   أو عنها م(يد من املفاهيم األك ر عمومية
 كيبية البناسية للمفاهيم العلمية.اةا ية توضمل الطبيعة الرت 

فاهيم العلمية قد : علأل اعتباا أن  بعض املاالبتكاا .4
تيلجأ العلماء ؛ خر غر ملموسةآ أو مبعىن ،تكون غر ما لة
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عهم يف تهم الظواهر واحلقاسق املا لة يف تد  مفاهيم البتكاا
 الكون.

تعتمد  ياغة املفاهيم علأل الرم(ية يف ال ياغة  الرم(ية:  .5
 (هذا الرتمييعهم اللفظية أو الشكلية أو الرموع املعتخدمة، و 

تهم عام مشرتري للمفهوم العلمي من قبل  حتقيقيف 
 معتخدميه.

املفهوم ، تليع   ابتة العلمية املفاهيم ةالال  الداللة:  .6
 .عدة عوايا  تلفةف من عر  الواحد قد يد 

اة ة  من منظوا ينتج املفهوم العلمي تجياع اة ة:  .7
 ن املفهوم العلميلت من مث؛ و أو الظواهر أو احلقاسق باألشياء

 .احلقاسق يف تهمتعاعدنا  الي تلخي  للخ ة ةن(لمب
فرع ب العلمية اةا ةاملفاهيم  ةالال ال قايف:  التأ ر  .8

وقد  ،بالنمط ال قايف العاسد تتأ رمع  من تروع العلم قد 
 .تتغر الداللة بتغر الد النمط ال قايف

 ا  أهمية المفاهيم العلميةثاني  
ــــل اكتعــــا       األهــــداف مــــن  دا  واحــــ العلميــــة املفــــاهيم مي 

 من د  يع كما املختلفة، التعليم مراحل يف العلوم الرسيعة لتعلم
 وانتقــال يف حـدو  الــتعلم تفيــد الــي واملعرتـة العلــم أساسـيا 
تط العلميـــة بـــالرجوع  املفـــاهيم أمهيـــة وميكـــن اســـتخ ضأ ـــر ، 

 م ل:  ملراجمل واألةبيا  وميدة ال لةا
 Laxman  & Chin.2011) ؛ Pabellon, 2005  ؛(Walker 

& leady ,2008اآتيةيف النقاط  (2012أبو قواة  ؛: 
معاعدة املتعلم يف استيعا  املضمون العلمي خ ل  .1

 .عمليي التعلم والتعليم
 .ت راء استيعا  املتعلم  لطبيعة العلم  .2
 واملرتبطةللتطبيقا  احلياتية للعلوم  حتقق التعلم او املعىن .3

 .العلمية املفاهيمب اواضح   ااتبام ا
 ،األك ر عمومية أو مشولية لو املفاهيمأ ر التعلم  انتقال .4

 .أو القاسمة علأل مفاهيم ل ل متطلبا  التعلم العابقة
املتعلم من بنية  عوبا  التعلم عند انتقال  التغلب علأل .5

 معرتية تط بنية معرتية أخرى.

تةااري الع قا  البينية والرتكيبية ب  مضمون البناء   .6
 .للعلوم العلمي

 . املتعلم من ممااسا  أساسيا  التفكر املختلفة لك  .7
ب   خلق أاضية مشرتكة للتوا ل وتةااري املعىن .8

 .والدااس العلم  يف املتخ   
 يف  واة موج(ة ةقيقة. من احلقاسق كم كبر اخت(ال  .9
 بناء القوان  واملباةئ والنظريا يس يف سمدكون ا  .10

 .العلمية
علأل التعامل بفاعلية ممل املشك    معاعدة املتعلم   .11

من خ ل تةااري الع قا  ب  للبيئة  واالجتماعيةالطبيعية 
 املفاهيم وميدة ال لة.

 .للمتعلم  تنظيم اة ا  التعليمية  .12
من البح  العلمي والتنبؤ بالتغرا   لك  املتعلم .13

 احملتملة.
 ثالث ا  تصنيفات المفاهيم العلمية 

يف حـــد  ت ـــني تط يم العلميـــة ُيتـــا  تن ت ـــني  املفـــاه    
النظـر كـن ااته، ترى الباحـ  أن ت ـني  املفـاهيم العلميـة ميد 

ــــااا  ا  ــــه مــــن خــــ ل عــــدة اعتب  ميكــــن استخ  ــــهاسيعــــة تلي
ـــــــــــ )النجــــــــــد) و  ــــــــــالرجوع ل &  Koc 2016 ؛2003ن،يخــــــــــر آب

Yager2016؛ ،Öztürk, )  اآتيةيف التوجها:        
: ويتم  عتويااات ني  املفاهيم العلمية حبعب م .1

حبعب الرتتيب اهلرمي للمفاهيم احلالة الت ني  يف هذ  
قمة  وتأخذحبي  تتضمن القاعدة املفاهيم الرسيعة األولية، 

عن تلد املفاهيم األولية أو املتولدة اهلرم املفاهيم الناشئة 
يف ح  أن )م ال : مفاهيم أولية قد تكون ال(من واملعاتة، 

 العرعة(.املفاهيم الناشئة هي 
ويتم  ت ني  املفاهيم العلمية حبعب كيفية تةااكها: .2

حبعب ايةااري تط مفاهيم حعية  الت ني  يف هذ  احلالة
 االعتماةمن خ ل األةوا  احلعية أو تعتمد علأل امل حظة 
الضوء والذ) يتم تةااكه مفهوم  م ل ، علأل احلوام اااا 

م تةااكها يت بالع ، ومفاهيم ترةة تعد مفاهيم نظرية
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م ل مفهوم بعمليا  عقليه وت واا  اهنيه معينه 
 ايلكرتون.

: ويتم  ت ني  املفاهيم العلمية حبعب مبيعة تعلمها .3
الت ني  يف هذ  احلالة حبعب اجلهد املطلو  يف تعلمها تط 
مفاهيم سهلة التعلم حينما تكون وميدة ال لة باة ا  

التعبر عنها بلغة  بالنعبة للمتعلم ويتم واملباشرةاحلعية 
بعيطة ومدلوال  ام(ية مألوتة، يف مقابل مفاهيم  عبة 

غر ون كقد تالي يعتخدم يف تعريفها كلما  و ، التعلم 
أو ليع  ما لة يف خ اام التعليمية أو  ،مألوتة للمتعلم 

فاهيم تعتمد علأل شبكة  احلياتية؛ خا ة تاا كان  تلد امل
 ة. كبرة من خ ا  التعلم العابق

ت ني  املفاهيم العلمية حبعب تركيبها: ويتم الت ني   .4
  يف هذ  احلالة حبعب تركيبية هذ  املفاهيم تط مفاهيم بعيطة

، ومفاهيم أخرى عنها بلجياع م ل مفهوم اللعان ميكن التعبر
ها ر يف التعبر عنبو   ومدلول ام() ك تط معقدة حتتا 

 م ل مفهوم التكاتؤ  الكيمياسي.
)عالقة  اإلطار النظري من عرضالباحث  اجاتاستنت

  (م2030المفاهيم العلمية برؤية المملكة 
عرضهما لإلماا النظر)  مت من خ ل احملواين الذين     

 :اآتيةالنقاط  ميكن استخ ض
أ ــا  م2030يتضــمل مــن مضــمون وأهــداف اييــة اململكــة  .1

اع مموحــــة للغايــــة وتعتــــ  أن التعلــــيم أةاة تاعلــــة يف ت ــــاييــــة 
أهداتها، وعليه يبدو من املنطقي بل ومن الضروا) أن تكون 

 هناري تغرا  وحتوال  واضحة يف منظومة التعليم.
تاا كــــان هنــــاري ضــــرواة تحــــدا  تطــــوير واضــــمل ملكونــــا   .2

، تـــرى م2030املنظومـــة التعليميـــة للتواتـــق مـــمل اييـــة اململكـــة 
الباح  أن هناري حاجة واضحة لدااسا  نوعية عن الكيفية 

ومــة ظا التطــوير والتحــدي  ملكونــا  املن ينبغــي أن يــتم اــالــي
ة، تمن املؤكد أن املناهج اا  الطبيعة العلمية العملية يالتعليم

لتطـــوا  ا  اسيعـــ ا  مدرتكـــ(  د  تعـــوالـــي  ومنهـــا العلـــوم بطبيعـــة احلـــال

ال ــــــــــناعي و  االقت ــــــــــاة) اجملتمعــــــــــا  خا ــــــــــة يف اجلانــــــــــب
 والتكنولوجي. 

يمـــة خا ـــة يف اييـــة اململكـــة املفـــاهيم العلميـــة ق تكتعـــب .3
 ا  مهمـــ ا  علــأل اعتبــاا أن املفـــاهيم العلميــة ل ـــل منطلقــ م2030
وعليه  ؛العلميةعا  املتعلم للع قا  والقوان  يف اكت ا  واسيع

علــــأل التعامــــل مــــمل التطبيقــــا   قــــداة املــــتعلمترتفــــمل احتماليــــة 
، وأبعـــــد مـــــن الـــــد تـــــلن بنـــــاء املفـــــاهيموميـــــدة ال ـــــلة اـــــذ  

بداجة كبرة علـأل  نيتوقفالية العلمية للمتعلم الشخ ية والعق
قداتــــه علــــأل و  ،اســــتيعابه ولكنــــه مــــن تلــــد املفــــاهيم العلميــــة

يف املهـــــااا  والتطبيقـــــا  احلياتيـــــة  تو،يـــــ  املفـــــاهيم العلميـــــة
 م.2030ايية اململكة هاملختلفة وتق ما تعتهدت

ــــة وأهــــداتها  .4 مــــن خــــ ل اســــتقراء البحــــ   ملضــــمون الريي
ـــــة اململكـــــة :  احملـــــاآنيتضـــــمل   م2030وا األول الـــــرسيس لريي

والـذ) يعكـس اة و ـية ال قاتيـة ، واملتم ل يف تتممل حيـو)
تطوير احملتوى للتواتق ممل  يب  ضرواة الععوة)وعراقة اجملتممل 
خا ة وأن اجملتممل الععوة) يت   مقاانة بغر   هذ  الريية،

 بقــوة أحــد أهــم مكونــا  ال قاتــة تيــه وهــو الــدين، ويدعــد هــذا
كون العامـــل الـــرسيس احملـــدة لكـــل التشـــريعا  والع قـــا  ـد مــــال

الرمسيـــة وغـــر الرمسيـــة، وهـــو م ـــدا املعـــاير االجتماعيـــة، وهـــو 
ــــنعكس علــــأل اــــط التفكــــر والشخ ــــية علــــأل  ــــذ) ي األمــــر ال
املعــــتوى الفــــرة) واالجتمــــاعي، كمــــا يــــنعكس علــــأل مقاومــــة 

يـــة ، كمـــا أن مرتكـــ(ا  اي التغيـــر لـــبعض املظـــاهر االجتماعيـــة
متعلمــ  او) خــ ا  تط وتوجهااــا حتتــا   م2030اململكــة 

ن  أ م2030 يبـــــ  مضـــــمون الرييـــــة تاعلميـــــة بشـــــكل واضـــــمل 
أحد أهم م اةا  هو فللقطاع ال ناعي توجها  ضخمة، ب

ــــــدخل  ،التنميــــــة االقت ــــــاةية ــــــمل م ــــــاةا ال وأحــــــد اكــــــاس( تنوي
، واالهتمــــام بالطاقــــة وم ــــاةاها والطاقــــة املتجــــدةة ل قت ــــاة

ســت ماا يف اجلانــب التقــين املعلومــان مــن خــ ل املن ــا  واال
لطاقـــة البشـــرية للشـــبا  الـــذ) يعـــتوعب ا وجـــهاملتخ  ـــة بال
يتبــ  الـــدوا مـــن مث عــهم يف تنميـــة االقت ــاة، و يد العــعوة)، و 

 علميـــة، مفـــاهيماملهـــم لتطـــوير منـــاهج العلـــوم ومـــا تقدمـــه مـــن 
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 تـــــــــالتو،ي  األم ـــــــــل للمفـــــــــاهيم العلميـــــــــة ينبغـــــــــي أن يـــــــــرتبط
، جيــــــــة القاسمــــــــة يف اجملتمــــــــملو بالتطبيقـــــــا  ال ــــــــناعية والتكنول

وت ــب هــذ  القناعــا  يف التأكيــد علــأل أمهيــة تواتــق املفــاهيم 
 .م2030 العلمية ممل ايية اململكة

 وإجراءاتهامنهجية الدراسة 

 أوال   منهج الدراسة 
، تـلن  االرسيعـة ومتغرااـ اسـئلتهأو  الدااسـةا ألهـداف مبق      

املنهج الو في التحليلي يف حتليل الية تعتمد علأل الدااسة احل
كتـــب العلـــوم باملرحلـــة املتوســــطة   :املفـــاهيم العلميـــة بكـــل مــــن

مـــدى تضـــم  مـــن تحقـــق ال، ومـــن مث م2030واييـــة اململكـــة 
املفاهيم العلمية بتلد الريية بكتب العلوم بالنعبة لكل    

يس ، كمنطلـق اسـاملـةواملرحلـة التعليميـة ك، ةااسي علأل حدة 
 يف اقرتا  آلية التطوير لكتب العلوم. 

 مجتمع الدراسة  ا ثاني  
مل كتــــــب علــــــوم املرحلــــــة  يــــــيف يشــــــمل تتمــــــمل الدااســــــة     

 ون ايية اململكةمكة العربية الععوةية، ومضلماملتوسطة بامل
اســــــتقراء املفــــــاهيم  لم، ومــــــن خــــــ 2030العربيــــــة العــــــعوةية 

، ومن الع قة بينهما حتديديتم  معا   العلمية يف الكتب والريية
 تطوير كتب العلوم.لوضمل الت وا املقرتح  مث يتم

 ا  تحليل محتوى كتب العلوم بالمرحلة المتوسطةثالث  
تم ل اهلدف من التحليل يف حتديد ياهلدف من التحليل:  .1

املفـــــاهيم العلميـــــة الرسيعـــــة يف حمتـــــوى العلـــــوم ملنـــــاهج املرحلـــــة 
مت يــد املفــاهيم العلميــة حتد وجتــدا ايشــااة تط أن املتوســطة، 

ـــاا لتكـــراا  املفهـــوم؛ تط أن التحليـــل يهـــدف  مبعـــىن ةون اعتب
حتديــد قاسمــة اسيعــة باملفــاهيم العلميــة الرسيعــة الــي واة  يف 

 ا للتواجد وليس التكراا.ةاوم حمتوى منهج العلوم تبع  
ــــل يف امل .2 ــــة التحلي ــــل: ل لــــ  تئ ــــا  التحلي ــــد تئ فهــــوم حتدي

واملتم ل يف املفهوم  مت استخ  هلذ) ا للتعري  االعلمي مبق  

العلمي هو" واة أو تكرة اهنية تربط بـ  حقيقتـ  علميتـ  
اسية أو أك ر وميكن تعريفه ب واة موج(ة تب  خ اس ه األس

 املمي(ة واحملدةة له بدقة".
 ليـــــــل: ل لـــــــ  وحـــــــدة التحليـــــــل يفحتديـــــــد وحـــــــدا  التح .3

دة البناسيـــــة مي ـــــل الوحـــــعلـــــأل اعتبـــــاا أنـــــه  )الوحـــــدة الدااســـــية(
 لألعاملقعمة و  باملرحلة املتوسطة، كتب العلومتحليل  املناسبة ل

، وكـــل  ـــ  ةااســـي يتضـــمن ت ـــل  ةااســـية  ـــفوف ة   ـــ
، ويتضمن حمتوى كل بواقمل كتا  لكل ت ل ةااسي ةااسي 

؛ وعليــه كانــ  الوحـــدة ةااســية ــ   وحـــدا  ت ــل ةااســي 
ملوضـوعا  ها وحـدة البنـاء و فالدااسية هي وحدة التحليل ب

كمــا أن كــل وحــدة ةااســية تتعــم بــالرتكي( ،  الكتــب الدااســية 
 يف مبيعة املوضوعا  الي تدعرض اا.

التحقـــق مـــن  ـــدا التحليـــل: مت عـــرض جـــدول اســـتمااة  .4
التحليــل علــأل تموعــة مــن احملكمــ  للتحقــق مــن ةقــة تقعــيم 
االستمااة حبعب البنية الرتكيبية لداوم حمتوى العلوم باملرحلة 

الباحـ ، عدـرض علـيهم التحليـل الـذ) قـام بـه سطة، كمـا املتو 
للتأكــد مــن ةقــة اجلــداول يف تقــد  املفــاهيم، وتمكانيــة تضــاتة 

ل ـعوبة هـذ  املهمـة  مفهوم أو حذته حبعـب الـداوم، ونظـرا  
حمكمــ   ةتقــد مت عــرض حتليــل كــل كتــا  ةااســي علــأل    ــ

 ب واة معتقلة.
لوم ولـه خـ ة التحقق من  با  التحليل، قام معلم أول ع .5

لكتــب الدااســية بالتحليــل ل ةااســيا   عامــا   (12) دةتدايعــية ملــ
الي قام الباح  بتحليلهـا للتحقـق مـن  بـا  التحليـل نفعها 

 كوبرباستخدام معاةلة  
 ب  عليها املتفق القيم تموع x 2) = ال با  معامل
 ال اين احمللل قيم تموع+  األول احمللل قيم موعت ÷((احمللل 

مل باجلــدول   نتــاسج  بــا  التحليــل كمــا هــو موضــليــه كانــوع
 :اآن
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 1جدول 
 نتاصج التحقق من ثبات التحليل بالنسبة لكتب العلوم بالمرحلة المتوسطة

 معامل الثبات كتب العلوم
 0.94 الف ل الدااسي األول )أوط متوسط(
 0.92 الف ل الدااسي ال اين )أوط متوسط(

 0.89 ) اين متوسط(الف ل الدااسي األول 
 0.93 الف ل الدااسي ال اين ) اين متوسط(
 0.89 الف ل الدااسي األول ) ال  متوسط(
 0.91 الف ل الدااسي ال اين ) ال  متوسط(

 0.91 لي االكتب الدراسية الثالث ك
( وايجــــــراءا  الــــــي مت 1وحبعــــــب النتــــــاسج يف جــــــدول )    

كـن الو ـوا اتباعها يف حتليل كتب العلوم باملرح لة املتوسطة ميد
 يف علمية التحليل وتمكانية قبول نتاسجها.

ا  تحليتتتتتتتتتتل محتتتتتتتتتتتوى رؤيتتتتتتتتتتة المملكتتتتتتتتتتة العربيتتتتتتتتتتة رابع تتتتتتتتتت
 م2030السعودية

اهلــدف مــن التحليــل: ل ــل اهلــدف مــن التحليــل يف حتديــد  .1
املفـــاهيم العلميـــة الرسيعـــة يف اييـــة اململكـــة العربيـــة العـــعوةية 

املفــاهيم العلميــة ةون  م، ويعــين الــد أن يــتم حتديــد2030
حتديـد  تط أن التحليـل يهـدف مبعىن اعتباا لتكراا  املفهوم ؛

الـي واة  يف أبعـاة  األساسـيةقاسمة اسيعة باملفاهيم العلميـة 
 ا للتواجد وليس التكراا.م تبع  2030ايية اململكة

ــــل يف املفهــــوم  .2 ــــة التحلي ــــل: ل لــــ  تئ ــــا  التحلي حتديــــد تئ
ــــ واملتم ــــل يف املفهــــوم  اســــة احلاليــــةلتعريــــ  الدا ا العلمــــي مبق 

العلمي هو" واة أو تكرة اهنية تربط ب  حقيقت  علميت  
ـــــ  خ اس ـــــه ، أو أك ـــــر  وميكـــــن تعريفـــــه ب ـــــواة مـــــوج(ة تب

 األساسية املمي(ة واحملدةة له بدقة".
حتديــد وحــدا  التحليــل: ل لــ  وحــدة التحليــل يف أبعــاة  .3

ي هة و عوالي تتضمن    ة أبعاة اسي،  م2030ايية اململكة 
)تتمـمل حيــو) ، واقت ــاة عاهــر، وومــن ممــوح( علــأل اعتبــاا 

ل ـــــل املرتكــــ(ا  الرسيعـــــة واملتمـــــاي(ة  ةأن هــــذ  األبعـــــاة ال   ــــ
 للريية.

التحقـــق مـــن  ـــدا التحليـــل: مت عـــرض جـــدول اســـتمااة  .4
التحليل علأل تموعـة مـن احملكمـ  للتحقـق مـن ةقـة تقعـيم 

، كمـا عدـرض م2030ب البنيـة لرييـة اململكـة حبعاالستمااة 
، للتأكد مـن ةقـة اجلـداول يف  ال واة األولية للتحليلعليهم 

تقـــد  املفـــاهيم العلميـــة ، وتمكانيـــة تضـــاتة مفهـــوم أو حذتـــه 
ل ـــعوبة هـــذ  املهمـــة مت عـــرض  حبعـــب أبعـــاة الرييـــة ، ونظـــرا  

 حمكم  ب واة معتقلة. ةحتليل كل حموا علأل    
 با  التحليل ، قام معلم أول علوم وله خ ة التحقق من  .5

اييـــــة اململكـــــة  بتحليـــــل ةااســـــيا   عامـــــا   (12) تدايعـــــية ملـــــدة
الـــي قـــام الباحـــ  بتحليلهـــا للتحقـــق مـــن اااـــا ، و م 2030

 : با  التحليل باستخدام معاةلة ايتشااةسون
 بـــ  عليهـــا املتفـــق القـــيم تمـــوع x 2) = ال بـــا  معامـــل
 احمللـــل قــيم تمـــوع+  األول احمللــل قـــيم تمــوع]÷ (احملللــ 
 [ال اين

مل باجلــدول   نتــاسج  بـا  التحليــل كمــا هـو موضــوعليـه كانــ
 :اآن
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 2جدول 
 م2030لرؤية المملكة العربية السعودية نتاصج التحقق من ثبات التحليل بالنسبة  

 معامل الثبات البعد
 0.85 تتممل حيو)
 0.91 اقت اة عاهر

 0.88 من مموحو 
 0.88 لي اؤية المملكة كر 

  
( وايجــراءا  الــي مت اتباعهــا 2وحبعــب النتــاسج يف جــدول )

كـــــن  م2030 اييـــــة اململكـــــة العربيـــــة العـــــعوةيةيف حتليـــــل  ميد
ــــول  الــــي مت اتباعهــــاالو ــــوا يف علميــــة التحليــــل  وتمكانيــــة قب

 نتاسجها.

 وتفسيرها نتاصج الدراسة

ســئلة أتاسجهــا حبعــب مــن الدااســة نيــة تيــة اآستتنــاول اجل(     
 :اآنالدااسة علأل النحو 

الستتتتؤال األول   متتتتا المفتتتتاهيم العلميتتتتة المتضتتتتمنة بكتتتتتب العلتتتتوم 
 ة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية؟لللمرح
مت االعتمــاة يف حتديــد املفــاهيم العلميــة املتضــمنة بكتــب     

العلــــوم باملرحلــــة املتوســــطة باململكــــة العربيــــة العــــعوةية علــــأل 
 ةليــل الكتــب ال   ــجــراءا  العــابق عرضــها واةا ــة بتحاي

حة تكان  النتاسج كمـا هـي موضـ؛ للعلوم باملرحلة املتوسطة 
 :اآنباجلدول 

  3جدول 
 ة العربية السعوديةلكتوزيع المفاهيم العلميةبكتب العلوم بالمرحلة المتوسطة بالمم

 النسبة عدد المفاهيم العلمية الوحدة الدراسية الكتاب
 الفصل الدراسي األول

 )الصف األول(
 %4.76 23 الوحدة األوط: العلم وتفاع   األجعام

 %5.38 26 الوحدة ال انية: مبيعة املاةة
 %6.42 31 الوحدة ال ال ة: سطمل األاض املتغر

 الفصل الدراسي الثاني
 )الصف األول(

 %6.63 32 الوحدة الرابعة: الغ ف اجلو)
 %9.94 48 : تباين احلياةالوحدة اةامعة

 %4.35 21 الوحدة العاةسة: احلياة والبيئة
 %37.47 181 لي امجموع المفاهيم العلمية في الصف األول المتوسط ك

 الفصل الدراسي األول
 )الصف الثاني(

 %4.76 23 الوحدة األوط: مبيعة العلم
 %6.00 29 الوحدة ال انية : املاةة والطاقة

 %5.59 27 أ -جه(ة جعم اينعان أل ة : الوحدة ال ا
 الفصل الدراسي الثاني

 )الصف الثاني(
 %5.80 28   -جه(ة جعم اينعان أالوحدة الرابعة: 

 %5.80 28 الوحدة اةامعة: النباتا  وموااة البيئة
 %4.97 24 الوحدة العاةسة: الطاقة احلرااية واملوجا 

 %32.92 159 لي اثاني المتوسط كالعلمية في الصف المجموع المفاهيم 
 الفصل الدراسي األول

 )الصف الثالث(
 %5.18 5 الوحدة األوط: مبيعة العلم
 %6.21 30 الوحدة ال انية :كيمياء املاةة

 %4.14 20 الوحدة ال ال ة: الروابط والتفاع   الكيمياسية
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 الصف األول الصف الثاني الصف الثالث

1سلسلة  29.61% 32.92% 37.47%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

 النسبة عدد المفاهيم العلمية الوحدة الدراسية الكتاب
 الفصل الدراسي الثاني

 )الصف الثالث(
 %6.63 32 ياةالوحدة الرابعة: أسس احل

 %3.11 15 الوحدة اةامعة: احلركة والقوة
 %4.35 21 الوحدة العاةسة: الكهرومغناميعية

 %29.61 143 لي اكمجموع المفاهيم العلمية في الصف الثالث المتوسط  
 %100 483 لي اكمجموع المفاهيم العلمية في المرحلة المتوسطة  

 عـــ  عنـــه تف ـــيليا  مل( وا3مـــن بيانـــا  اجلـــدول اقـــم ) ويتضـــمل
 (:1ق اقم )لحبامل
( 483) ةبلــــــغ عــــــدة املفــــــاهيم العلميــــــة بالكتــــــب ال   ــــــ .1

مبا تقدمـه مـن  ة راء الكتب ال    الد، ويعين علميا   مفهوما  
خذ يف االعتباا أن هذا العدة من مقاهيم علمية خا ة تاا أد 

 املفاهيم مي ل املفاهيم الرسيعة.
املفــاهيم العلميـة بالنعــبة يوجـد نـوع مــن التـواعن يف توعيـمل  .2

كمــا هــو مبــ  بالشــكل توســطة  باملرحلــة امل ةلل ــفوف ال   ــ
 :ناآ

 بالمرحلة المتوسطة ةنسب توزيع المفاهيم العلمية على الصفوف الثالث 2شكل 
بلغ  نعبة املفاهيم العلمية لل   األول املتوسط  تقد    
 ل ف %( من  لة املفاهيم، يف ح  بلغ  نعبتها ل37)

%(، ويشــر 30%( و )33ال ــاين وال الــ  علــأل الرتتيــب )
هــذا التــواعن تط نــوع مــن التــواعن العــام يف توعيــمل موضــوعا  

علـــأل اعتبـــاا أن توعيـــمل املفـــاهيم ؛  ةالعلـــوم بال ـــفوف ال   ـــ
املوضوعا ؛ خا ة تاا  علأل توعيمل ا  مهم ا  مؤشر  عديد العلمية 

 ـل وحـدة بنـاء تركيبيـة ذ يف االعتباا أن املفهـوم العلمـي ميخ  أد 
 .لي امؤ رة يف بناء حمتوى العلوم ك

مــــــن خــــــ ل بيانـــــــا  التحليــــــل التف ــــــيلي لقـــــــواسم  .3
( يتضــمل 1)ق اقــم لحفــاهيم العلميــة كمــا هــو موضــمل بــاملامل

اا   ةأن غالبية املفاهيم العلميـة الـي قـدمتها الكتـب ال   ـ
 مبيعة أكاةميية حبتة م ل :

 البلعمة. 
  ايخ ا. 
  ال(جيو. 
 جنةاأل. 
 احمللول املشبمل. 
 تلكرتون. 
  اهليموجلوب. 
 هيكل خااجي. 
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  املف ليا. 
 امليتوكندايا. 
 ل  احمل. 
 البشرة. 
 .نيرتون 
 . بروتونا 
 .الذاة 
 .ال دوع 
يف ح  تقل املفاهيم اا  الطبيعة التطبيقية وخا ة يف     

املفــــاهيم اا  هــــذ   ةتــــال التكنولوجيــــا والتقنيــــة ومــــن أم لــــ
 :ةلي واة  بالكتب ال   ية االطبيعة التطبيق

 البح  التجرييب. 
 التقنية. 

 الطراسق العلمية. 
 املتغر املعتقل. 
  البيانا. 
 العرعة املتوسطة. 
 .الطريقة العلمية 

  متتا المفتتاهيم العلميتتة المتضتتمنة برؤيتتة بالمملكتتة الستتؤال الثتتاني
ملفـاهيم مت االعتمـاة يف حتديـد ا تا ؟م2030العربيتة الستعودية 

م 2030اململكــة العربيــة العــعوةية املتضــمنة برييــة العلميــة 
اييـــــة  لليــــابق عرضــــها واةا ـــــة بتحعلــــأل ايجــــراءا  العـــــ

كـــن للرييـــة ةويف كـــل بعـــد مـــن األبعـــاة ال   ـــ، اململكـــة  ، وميد
التلخي  الكمي لبيانا  التحليل كما هو موضمل باجلدول 

 :اآن

  4جدول 
 لي ا م ك2030 توزيع المفاهيم العلمية على أبعاد رؤية ملل:

 لي انسبة التكرار لألبعاد ك نسبة التكرار للبعد عدد المفاهيم العلمية المحور البعد
 %6 %15 7 قيمه ااسخة تتممل حيو)

 %19 %52 24 بيئته عامرة
 %12 %33 15 بنيانه مت 
 %37 %100 46 اجملموع

 %6 %15 7 م مرة هتر  قت اة م(ةهرا
 %22 %59 27 است ماا  تاعل
 %6 %15 7 تناتعية جاابة
 %4 %11 5 موقعه معتغل
 %37 %100 46 اجملموع

 %23 %88 29 ومته تاعلةكح ومن مموح
 %3 %12 4 ولؤ موامنه مع
 %26 %100 33 اجملموع

 %100 125 لي االمجموع ك

 :ن( اآ4من بيانا  اجلدول ) ويتضمل    
( 125لريية )ايل للمفاهيم العلمية با يبلغ العدة ا .1

، ويعكس الد أن الريية هلا توجهااا العلمية علميا   مفهوما  
الطموحة من جانب، كما يب  قيمة العمل علأل التحقق من 

، وهو خرآمن جانب  التوجها   ذالعلمية هل هجمواكبة املنا
 األمر الذ) تعمل عليه الدااسة احلالية.

حٍد ما علأل  تط امتواعن  توع ع ا تتوعع املفاهيم العلمية  .2
، تقد بلغ  نعبة توعيمل املفاهيم العلمية ةأبعاة الرييا ال   
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 وطن طموح اقتصاد مزدهر مجتمع حيوي

1سلسلة  37% 37% 26%
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1سلسلة  6% 19% 12% 6% 22% 6% 4% 23% 3%
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 ىت%( وهي اا  النعبة ال37) (تتممل حيو))عد بد  ألعل
، يف ح  كان  النعب (اقت اة م(ةهر)حظي اا بدعد 

لغ  نعبة املفاهيم العلمية ب تا (ومن مموح)عد األقل لبد 
 :اآن%( كما هو موضمل بالشكل 26)

 

 م2030نسب توزيع المفاهيم العلمية على أبعاد رؤية المملكة  3كل ش
ترك(  النعب األك  للمفاهيم العلمية علأل  .3

بلغ  نعبة  تا ؛(تاعل حكومة تاعلة، واست ماا)حموا) 
%(، 22)%( و23توعيمل املفاهيم تيهما علأل الرتتيب )

 ة بالريية ستعتمد علأل اةا احملاواويرجمل الد تط أن 

التكنولوجية وتقنية املعلوما  وتةاااا وال ناعا   ا التطبيق
 ماا، كما هو موضمل ومية واالستكيف ايةااة احل اجلديدة
 :اآنبالشكل 

 

م2030رؤية المملكة  محاورنسب توزيع المفاهيم العلمية على  4شكل 
املفاهيم العلمية علأل األقل يف يف ح  كان  احملاوا     

، تقد بلغ  (ول، وموقعه معتغلؤ ه معموامن): يالرتتيب ه
الد  ملوامبا يرج؛ %(4)، و%(3نعبتهما علأل الرتتيب )

 من مسا  اا  موا فا  احملاوا ما تتعم به هذ مبيعة تط 
 .تةااية ونظامية علأل األغلب

م أن نعبة املفاهيم العلمية 2030عب لريية اململكة ُيد  .4
( وهي %37بلغ  نعبتها ) (تتممل حيو))يف البعد األول 

، ويعين (هرةاقت اة م( )عد اا  نعبة املفاهيم العلمية لبد 
مليا  اةا ة باجملتممل و قاتته وهويته ومهااا  د أن العلا

من خ ل منظوا  م2030 معها الريية تعامل املوامن  
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م لة أخرين، ومن هم يف حتقيق البعدين اآعلمي منضبط يدع
 تلد املفاهيم:

 النمط ال حي املتواعن 
  ا  مبيعيةمقدا 
 جوةة احلياة. 
 امليا  املعاجلة املتجدةة. 
 منهجية منظمة. 
 اةدما  ال حية الوقاسية. 
 الرعاية ال حية األولية. 
 متوسط العمر. 
 الطب الوقاسي. 
 بنية حتتية متقدمة. 
 بيئة متكاملة. 
 التجاا  التفاعلية. 
 وميدة ال لة، املفاهيم العلميةجانب  حقق .5
أبعاة   يمليف  ا  كبر   ا  تضمين ،قنياااالتكنولوجيا وتطبيقااا وتب

مما يعكس أن مبيعة املفاهيم  ؛م2030ايية اململكة وحماوا 
الريية اا  مبيعة اقمية  تنشدهاحد ة الي مد ـالعلمية ال

نية، ويدضاف تط الد املفاهيم العلمية اةا ة و لكرت ت

بال ناعا  احلدي ة والتجديد يف الطاقة ومن أم لة تلد 
 املفاهيم:

 التطبيقا  الذكية 
 التجاا  التفاعلية. 
 م(يج الطاقة. 
 املنامق اللوجعتية. 
  سوا احملروقا. 
 البنية التحتية الرقمية. 
 التحول الرقمي. 
 البنية التحتية العابرة للحدوة. 
 من ا  اقمية. 
 وميةكالعحابة ايلكرتونية احل. 
 البيئة التقنية املعاندة. 
 حوكمة اةدما  ايلكرتونية. 
   سرتاتيجيةا (ونا. 
 توا ل لوجعي. 
 تيراةا  غر نفطية. 

  ما مدى تضمين المفاهيم العلمية المتضمنة برؤيتة السؤال الثالث
م فتتتي كتتتتب العلتتتوم بالمرحلتتتة المتوستتتطة بالمملكتتتة العربيتتتة 2030

 السعودية؟
  5جدول

 بمناهج علوم المرحلة المتوسطة م2030توزيع  تواجد المفاهيم العلمية في أبعاد رؤية 
عدد المفاهيم العلمية برؤية  المحور البعد

 م2030المملكة 
هيم العلمية غير المتضمنة عدد المفا

 المرحلة المتوسطةبعلوم 
لمفاهيم العلمية المتضمنة عدد ا

 المرحلة المتوسطةبعلوم 
نسبة المفاهيم 

 المتضمنة
مجتمع 
 حيوي

قيمه 
 ااسخة

7 6 1 14% 

 %46 11 13 24 بيئته عامرة
 %33 5 10 15 ه مت بنيان

 %37 17 29 46 اجملموع 
اقتصاد 
 مزدهر

 %14 1 6 7 تر ة م مرة
است ماا  
 تاعل

27 9 18 67% 

تناتعية 
 جاابة 

7 7 0 0% 
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 وطن طموح اقتصاد مزدهر مجتمع حيوي 

1سلسلة  37%54%36%
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عدد المفاهيم العلمية برؤية  المحور البعد
 م2030المملكة 

هيم العلمية غير المتضمنة عدد المفا
 المرحلة المتوسطةبعلوم 

لمفاهيم العلمية المتضمنة عدد ا
 المرحلة المتوسطةبعلوم 

نسبة المفاهيم 
 المتضمنة

موقعه 
 معتغل

5 4 1 20% 

 %54 25 26 46 اجملموع 
وطن 
 طموح

ومته كح
 تاعلة

29 18 7 24% 

موامنه 
 ولؤ مع

4 3 1 25% 

 %36 12 21 33 اجملموع 
 39% 49 76 125 لي االمجموع ك

 :ما يأن( 5ويتضمل من بيانا  اجلدول )        
 للمفـــاهيمكتـــب العلـــوم باملرحلـــة املتوســـطة   تضـــم نعـــبة  .1

بلغــ   تقـد م غـر كـافٍ 2030اةة برييـة اململكـة العلميـة الـوا
املتوترة بالكتب و النعبة العامة للمفاهيم العلمية الوااةة بالريية 

 املداجـــــةو بلـــــغ عـــــدة املفـــــاهيم العلميـــــة بالرييـــــة  تا؛ %(39)

( 125مــن أ ــل ) ( مفهومــا  49اسيعــة بالكتــب ) كمفــاهيم
 م.2030ايية اململكة يف  اتضمن  مد  علميا   مفهوما  

ــــــة اةا ــــــة ب املفــــــاهيم تضــــــم مــــــن حيــــــ   .2 رييــــــة العلمي
ــــــا ألبعــــــاة الرييــــــة2030 تكانــــــ  النتــــــاسج كمــــــا هــــــي ؛ م مبق 

 :اآنموضحة بالشكل 

 م بكتب العلوم في المرحلة المتوسطة2030نسب تضمين المفاهيم العلمية بأبعاد رؤية المملكة  5شكل 
تضم  املفاهيم العلميـة  أن نعبة( 5)ويتب  من الشكل     

 حتقــــق أكــــ : نلرييــــة حتقــــق علــــأل النحــــو اآاةا ــــة بأبعــــاة ا
بنعـــبة  م(ةهـــر(اقت ـــاة ) محواـلمفـــاهيم العلميـــة بـــل تضـــم  

بلغــــ   تا؛ (تتمــــمل حيـــو))أعقـــب الــــد حمـــوا و ، %( 54)
%(، ويف األخــــر جــــاء 37نعــــبة تضــــم  املفــــاهيم العلميــــة )

بلغـ  نعـبة تضـم  املفـاهيم  تا (ومـن ممـوح)تضم  حمـوا 
، وبغض النظر عن هذا الرتتيب تمن املتوقـمل %(36) العلمية

 (اقت ــاة م(ةهـــر)عـــد أن يكــون تضــم  املفـــاهيم العلميــة يف بد 

 هـــذا البعـــد علـــأل اعتبـــاا أن ؛بعـــاةتيـــب بـــ  األالرت وتـــق  أكـــ 
ومـمل  يتناول تطبيقا   ناعية ومواة خـام و ـناعا  حتويليـة،

يقرت   هذا النوع من املفاهيم العلميةتضم   نعبةالد تلن 
يعكـــس أن تطـــوير املنـــاهج أمـــر مهـــم ممـــا تقـــط  %(50)مـــن 

 .ااته وضروا) يف الوق 
اييـة اململكـة  من حي  تضم  املفاهيم العلمية يف حمـاوا .3

 :اآنكما هو موضمل بالشكل  م2030



 علي بن سعد احلريب: تطوير مناهج العلوم باملرحلة املتوسطة يف ضوء املفاهيم العلمية املتضمنة...

 

127 

 مواطنه مسئول  حومته فاعلة موقعه مستغل  تنافسية جاذبة استثماره فاعل فرصة مثمرة بنيانه متين بيئته عامرة قيمه راسخة
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 م بكتب العلوم في المرحلة المتوسطة2030نسب تضمين المفاهيم العلمية بمحاور رؤية المملكة  6شكل 
ت ماا  تاعـل، بيئتـه عـامرة، اسـ)جاء يف املقدمـة حمـاوا قد ت    
%( 67) ، وقـــــــــد أحـــــــــرع  نعـــــــــب تضـــــــــم  (متـــــــــ  هبنيانـــــــــ
ويدعـــد مــــن املنطقــــي أن  علـــأل الرتتيــــب، %(33%( و)46و)

 (االســت ماا الفاعــل)حمــوا  املفــاهيم العلميــة يف يكــون تضــم 
مااا  الفاعلـــة تتعلــــق خا ــــة وأن االســـت  ،يف املقدمـــة مقبـــوال  
املعــــــــــــاةن ســــــــــــرتاتيجي للمملكــــــــــــة يف الــــــــــــنفط و بــــــــــــاملخ(ون اال
وبالنعــبة للمحــاوا اا  التضــم  ســتخراجية، وال ــناعا  اال

تناتعــــــية جاابــــــة، قيمــــــه )  احمــــــاو   لــــــ  يفاملــــــنخفض تقــــــد ل
، وقــــــد أحـــــــرع  نعــــــب تضـــــــم  (ااســــــخة، موقعــــــه معـــــــتغل

ويبــــــدو أن  %( علــــــأل الرتتيــــــب،20%( و)14%( و) ــــــفر)
ن تضـــم  ت تابالكليـــة  ا  يدعـــد حـــدي  (التناتعـــية اجلاابـــة)ا حمـــو 

ومــمل الــد تـــلن  املفــاهيم العلميــة اةا ـــة بــه بلــغ ) ـــفر%(،
 ،بعــــيطة عــــد  تد العمــــوم  للمحــــاوا علــــأل وجــــهالنعــــب األخــــرى 

 ـــل لد  م2030الســـيما تاا أخـــذ يف االعتبـــاا أن اييـــة اململكـــة 
 .املةة ككللممل ا  سرتاتيجيا حتوال  
العابقة وتتفق النتاسج الي مت ا دها ممل نتاسج الدااسا       

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   ؛2015)حممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد،م 
(  2017امل(يين، ؛2017،الروي ي؛2011بوقس،؛2013العتييب،

هيم العلميــة يف حمتــوى كتــب العلــوم حباجــة الــي تبــ  أن املفــاو 
فيتهــا نقراسيتهــا أو و،يام(يــد مــن التطــوير ألســبا  تتعلــق ب تط

اليـــة عـــن نتـــاسج الدااســـا  احلااســـة وتتبـــاين الد ،أو اســتيعااا 
لتطــــوير يف ضــــوء تط اابقة يف أ ــــا بينــــ  ضــــرواة احلاجــــة العــــ

د م، ويدعــ203توجــه ومــين معا ــر واملتم ــل يف اييــة اململكــة 
 (Sahin, 2008; : استجابة للتوجها  العاملية م ل ألهذا املنح

:Van Rooij, 2009 English, et al, 2013  : 2016  , 
Jacobson et .al)  والــي تبــ  أن التو،يــ  األم ــل للمفــاهيم

العلميـــة ينبغـــي أن يـــرتبط بالتطبيقـــا  ال ـــناعية والتكنولوجيـــة 
ميــة ل ــل املرتكــ( الــرسيس القاسمــة يف اجملتمــمل، وأن املفــاهيم العل

ـــــة و   مـــــن مثيف اكتعـــــا  املـــــتعلم للع قـــــا  والقـــــوان  والعلمي
ـــــأل التعامـــــل مـــــمل التط ـــــدة ال ـــــلة اـــــذ  القـــــداة عل بيقـــــا  ومي

لقيمــــة تواتـــــق  قويــــا   وهــــو األمـــــر الــــذ) يقــــدم مـــــ اا  ، املفــــاهيم
 م.2030املفـــاهيم العلميـــة يف التعلـــيم العـــام مـــمل اييـــة اململكـــة

اســا  لدااســة احلاليــة مــمل نتــاسج الدا ومــن جانــب آخــر تتفــق ا
  يـملتحدا  تطـوير شـامل يف  وميدة ال لة الي تب  ضرواة

العريفــي  ؛2017عنا ــر املنظومــة التعليميــة م ــل: )القحطــاين،
 ؛2017 ال ــــــ حي، ؛2017 ال(هــــــراين، ؛2017 والشــــــهر)،
( وتن  2017مشــــــــاط، ؛2017العــــــــلطان، ؛2017 ال اهــــــــيم،

ين عــن نتــاسج تلــد الدااســا  يف  كانــ  الدااســة احلاليــة تتبــا
كون الدااسة احلالية أك ر نوعية وخت  ية يف جانب املفاهيم 

 .العلمية أك ر من تكرة مرح تماا عام للتطوير
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  متتتتتا مقترحتتتتتات تطتتتتتوير منتتتتتاهج العلتتتتتوم بالمرحلتتتتتة الستتتتتؤال الرابتتتتتع
المتوستتطة فتتي ضتتوء المفتتاهيم العلميةالمتضتتمنة فتتي رؤيتتة المملكتتة 

 م؟2030العربية السعودية 
ية لتطوير تاآليا  اآ تدقرتححبعب نتاسج الدااسة احلالية       

ــــة املتوســــطة يف ضــــوء املفــــاهيم العلميــــة ــــاهج العلــــوم باملرحل  من
 :م2030املتضمنة يف ايية اململكة العربية الععوةية 

اململكة العربية الععوةية عمل مطوا) مناهج العلوم ب .1
قدمتها الدااسة  ة الياسمة النهاسية للمفاهيم العلميقعلأل ال
سرتاتيجيا  وبداسل مناسبة لدمج هذ  احتديد علأل احلالية و 

 املفاهيم ومنها:
تعداة م فوتة مدى وتتابمل للمفاهيم العلمية املتضمنة   . أ

حبي  يتم  ؛م وغر املتضمنة بكتب العلوم2030بالريية 
حتديد الع قا  الرتكيبية والرتاكمية كمنطلق اسيس يف 

 العلوم. تةااجها بكتب
تضاتة ملحق أنشطة تعليمية يقدم املفاهيم العلمية  .  

علأل املدى القريب علأل أن تكون هذ  املتضمنة بالريية 
األنشطة اا  مبيعة تطبيقبية وميدة ال لة مبا تعتهدته ايية 

 .م2030اململكة 
ةمج املفاهيم العلمية الي تبنتها الريية يف سياا احملتوى  .  

 احب ، علأل أن يد القريب نعبيا   األكاةميي علأل املدى غر
الد حذف للمفاهيم األقل و،يفية وغر املرتبطة بريية 

 .م2030اململكة 
عقد برامج تدايبية ت راسية للط   علأل املفاهيم العلمية  .2

والي مل تتضمنها  ،م2030األك ر تأ را حبعب ايية اململكة 
 الكتب الدااسية.

تكرة الدمج  حولعمل برامج تدايبية ملعلمي العلوم  .3
ملفاهيم تط اايشااة حبي  يتمكن املعلمون من ؛ والربط 

خ ل العياا التعليمأل  م2030العلمية املعتهدتة بريية 
 ملقراا  املنهج الدااسي احلايل.

تعداة برتيا  تعليمية تب  التطبيقا  العلمية للمفاهيم  .4
املتعلم   ، حبي  تولد لدىم2030ية اململكة الوااةة بري 

اليوم هم  و، تمتعلماري والقناعا  بقيمة هذ  املفاهيمةا اي
 من سيعملون علأل ت اع ايية اململكة املعتقبلية.

تعداة برامج نوعية للموهوب  يف العلوم تعتهدف تنمية  .5
وبالرتكي( علأل التطبيقا  ، اعية اةا ة ام دالقداا  ايب

ايية وميدة ال لة باملفاهيم العلمية املعا رة الي قدمتها 
 .م2030اململكة 

حبي  يتم العمل علأل ؛ وير أةلة معلمي العلومتط .6
وغر املداجة ، الريية ات(ويدهم باملفاهيم العلمية الي قدمته

والي ، ممل بيان املواضمل العلمية بالكتب يف كتب العلوم،
 تلد املفاهيم.تط ميكن من خ هلا ايشااة 

رامج نوعية ، بم2030تبين القاسم  علأل ايية اململكة  .7
تطوير كتب العلوم علأل وجه لعمل الدااسا  املتخ  ة عن 

 .م2030ومبا يفيد يف حتقيق أهداف ايية ، اة وض
 ويقرتح أن يكون، تنشاء نظام تعليمي تلكرتوين  .8
(، ويعمل علأل بيان م2030)العلوم الو،يفية وايية اململكة  

ن و تعلمهيم العلمية حبي  يعتب ر املاجلوانب التطبيقية للمفا
   يف حتقيق أهداف الريية.وا بقيمة ما يتعلمونه وة

  دراسات مقترحة

قــرتح العمــل حبعــب النتــاسج الــي ا ــداا الدااســة احلاليــة ي      
 :اآتيةعلأل الدااسا  

يف ضوء املفاهيم  مبراحل التعليم العامتطوير مناهج العلوم  .1
 .م2030املتضمنة يف ايية اململكة العربية الععوةية  العلمية

 جتماعية مبراحل التعليم العامتطوير مناهج الدااسا  اال .2
جتماعية واملهااا  احلياتية املتضمنة يف يف ضوء املفاهيم اال

 .م2030ايية اململكة العربية الععوةية 
تطوير مناهج الرياضيا  مبراحل التعليم العام يف ضوء  .3

املفاهيم االقت اةية املتضمنة يف ايية اململكة العربية 
 .م2030الععوةية 

برنامج تداييب مقرتح ملعلمي العلوم يف ضوء املفاهيم  .4
 .م2030العلمية املتضمنة يف ايية اململكة العربية الععوةية 



 علي بن سعد احلريب: تطوير مناهج العلوم باملرحلة املتوسطة يف ضوء املفاهيم العلمية املتضمنة...
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املفاهيم العلمية املتضمنة كتعا  ال تاعلية برنامج ت راسي  .5
ط   مراحل ل م2030يف ايية اململكة العربية الععوةية 

 .التعليم العام

  المراجتع 

(. أ ــر تو،يــ  برنــامج الكــوا  يف تنميــة املفــاهيم م2012). بــو قــواة، اشــاأ
ومهااا  حل املشكلة بـالعلوم لـدى مالبـا  ال ـ  العاشـر األساسـي. 

 س مية بغ(ة.اي، اجلامعة اسالة ماجعتر
(.التكامـــــل بـــــ  اجلامعـــــا  وشـــــركا  القطـــــاع م2017ال اهـــــيم ، خليـــــل. )

ــــــ ــــــدعم البحــــــ  العلمــــــي يف ،ــــــل ايي مــــــؤلر ةوا ،  2030ة اةــــــاض ل
-11، جامعـــة الق ـــيم ، 2030اجلامعـــا  العـــعوةية يف تفعيـــل اييـــة 

 يناير. 12
(.التوعيــة مبــدلوال  امــوع األخطــاا ومراســق الوقايــة م 2011بــوقس،  ــاة .)

تلــة البحــو  منهــا يف كتــب العلــوم اجلديــدة باململكــة العربيــة العــعوةية، 
 177 - 134، 49، ع 20  )الععوةية(، مجمنية ألا

(.انقراسيـة كتـب العلـوم باملرحلــة 2010الربعـي، حممـد، وعبـد اجمليـد، ممـدوح. )
م ـــــر، - تلـــــة الرتبيـــــة العلميـــــةاالبتداسيـــــة باململكـــــة العربيـــــة العـــــعوةية، 

 26 - 1، 6، ع 13  مج
(. اة و ــية ال قاتيــة للمجتمــمل 2002الرويتـمل ، عبــداا  ــاا عبـدالع(ي(. )

اســالة الرتبيــة وعلــم  بط يف ال ــحة، العــعوة) : االنبعــاط ووجهــة الضــ
 .231 – 207،  18الععوةية ،ع -النفس 

حمتــوى كتــب العلــوم لل ــفوف  يفم(. الرتبيــة ال ــحية 2016الروي ــي، تميــان.)
ةااسـا  اململكة العربية الععوةية،  يف االبتداسيةال   ة العليا من املرحلة 

 90 - 15، 214م ر، ع- املناهج ومرا التدايس يف
م( مؤسعـــا  املعلومـــا  2017).عينـــب الطبيـــب، وابـــن، عي، ســـليمانالريـــا

باململكـــة العربيــــة العــــعوةية والتحــــول لـــو االعتمــــاة الــــذان يف التشــــغيل 
املـــــؤلر ال ـــــامن للجمعيـــــة العـــــعوةية ، 2030واةـــــدما  يف ،ـــــل اييـــــة 

للمكتبـــــــا  واملعلومـــــــا   )مؤسعـــــــا  املعلومـــــــا  يف اململكـــــــة العربيـــــــة 
 -املعـــــــؤوليا اقت ـــــــاة وتتمـــــــمل املعرتـــــــة . ةعـــــــمالعـــــــعوةية وةواهـــــــا يف 

 256 - 237، 1الععوةية، مج -( التطلعا -اآليا  -التحديا  
م(. ةوا معلمـــــي اللغــــــة اي لي(يـــــة يف حتقيـــــق اييــــــة 2017ال(هـــــراين، نـــــواا .)
 -تلـــة العلــوم الرتبويـــة والنفعـــية : ةااســـة استق ــاسية،  2030اململكــة 

 126 - 1،111،ع1مجتلعط ،  -املرك( القومي للبحو  
 تدايعـها ومـرا العلميـة اا  واملهـا املفـاهيم تنمية (.2004) عاةل س مة،
 .الفكر ةاا: األاةن.

ــــــل اييــــــة م2017خالــــــد. ) العــــــلطان، (.ةوا اجلامعــــــا  العــــــعوةية يف تفعي
ـــــة مـــــ،  2030 ـــــل ايي ،  2030ؤلر ةوا اجلامعـــــا  العـــــعوةية يف تفعي

 يناير 12-11جامعة الق يم ،

 يديولوجيا اجملتممل الععوة) أ(. م 2012مد بن عبد اا . )العلومي، حم
 .91 – 84، 299لندن،ع  -التغير. البيان و  

م(. االهتمـــام بالقطـــاع ال ـــناعي يف تمـــاا اييـــة 2017الشـــلهو ،  ـــ ح.)
-104، 116، العــــدة  تلــــة التعــــاون ال ــــناعي م،2030اململكــــة
105. 

العلمي يف اجلامعا   م(. أةواا عماةا  البح 2017ال  حي، سعوة. )
الععوةية جتا  التحول تط تتممل واقت اة املعرتة يف ضوء متطلبـا  اييـة 

ــــــــا  م، 2030اململكــــــــة  املــــــــؤلر ال ــــــــامن للجمعيــــــــة العــــــــعوةية للمكتب
واملعلومــا  )مؤسعــا  املعلومــا  يف اململكــة العربيــة العــعوةية وةواهــا 

-اآليــا  -  التحــديا -املعــؤوليا يف ةعــم اقت ــاة وتتمــمل املعرتــة .
 320 - 299، 1، مجالتطلعا (

م(. الرتبيـــة الرقميـــة يف مراكـــ( م ـــاةا الـــتعلم 2017عبـــدالفتاح، عبـــدالفتاح.)
املــــؤلر م،2030وةواهــــا يف بنــــاء تتمــــمل املعلومــــا  وتــــق اييــــة اململكــــة 

ال ــامن للجمعيــة العــعوةية للمكتبــا  واملعلوما )مؤسعــا  املعلومــا  
ــــة  يف اململكــــة العربيــــة العــــعوةية وةواهــــا يف ةعــــم اقت ــــاة وتتمــــمل املعرت

 - 687، 1(، مـــــجالتطلعـــــا -اآليـــــا  -التحـــــديا   -املعـــــؤوليا .
694 

(.القــيم العلميــة للموامنــة يف حمتــوى كتــب العلــوم م 2013العتيــيب، وضــحأل.)
الرتبيـة )  تلةللمرحلة املتوسطة باململكة العربية الععوةية ةااسة حتليلية، 

 177 - 127، 1،   153ع م ر،  -( جامعة األعهر
م(. تفعيـل ةوا القيـاةا  الرتبويـة يف 2017العريفـي، ح ـة والشـهر)،  ايـة.

املداام ال انوية احلكومية )نظام مقراا ( مبدينة الريـاض مـن وجهـة نظـر 
املعلمـــ  واملعلمـــا  يف ضـــوء أهـــداف املنظمـــة املتعلمـــة )اييـــة معـــتقبلية 

ـــة البحـــ  العلمـــي(: ت ـــوا مقـــرتح، 2030  م ـــر، ع -يف الرتبيـــة  تل
18  ،4 ،1 - 27 

( : قــــيم العــــامل  يف مؤسعــــا  م2017القــــب ن،  ــــاح، وال(هــــر)، ســــعد )
املـؤلر ال ـامن للجمعيـة م، 2030املعلوما  الععوةية وتواتقها مـمل اييـة 

ـــــا  واملعلومـــــا  )مؤسعـــــا  املعلومـــــا  يف اململكـــــة  العـــــعوةية للمكتب
 -املعــؤوليا وتتمــمل املعرتــة . العربيــة العــعوةية وةواهــا يف ةعــم اقت ــاة

 .115 – 105، 1، مجالتطلعا (-اآليا  -التحديا  
م(.املتطلبـا  ال عمـة للتوسـمل يف ايـاض األمفـال يف 2017القحطاين، نـواة )

، غــر ماجعــتر اســالة، (2030ضــوء اييــة اململكــة العربيــة العــعوةية )
 منشواة، جامعة ايمام حممد بن سعوة ايس مية.

(. تاعليــة مــدخل التــدايس املتمــاي( يف تــدايس العلــوم م2015مت)حممــد، حــا
ـــة واالجتـــا  لـــو العلـــوم لـــدى ت ميـــذ املرحلـــة  ـــة املفـــاهيم العلمي علـــأل تنمي

ــــة.االبتداسيــــة باململكــــة العربيــــة العــــعوةية.  ، 1، 18 تلــــة الرتبيــــة العلمي
2019-256. 

كتـب   يفة م(. مـدى تضـم  نظريـة الـذكاءا  املتعـدة2017امل(يين، ااين .)
املنـاهج  يفةااسـا  العلوم باملرحلة املتوسطة باململكـة العربيـة العـعوةية، 

 109 - 68، 221م ر، ع- ومرا التدايس
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ا  الناشـــــــئة واييـــــــة اململكـــــــة ةوا اجلامعـــــــ (.م217عبـــــــدالفتاح. ) مشـــــــاط،
ــــــة  مــــــؤلر، 2030  ، 2030ةوا اجلامعــــــا  العــــــعوةية يف تفعيــــــل ايي

 يناير.  12-11جامعة الق يم،
ـــــد أمحـــــد، نجـــــد)،ال ـــــي واشـــــاة، مـــــىن، اهلـــــاة)، وعب  مـــــرا(. م2003) عل

 الفكــر ةاا: القــاهرة. العلــوم تــدايس يف حدي ــة ســرتاتيجيا او  وأســاليب
 .العريب

. مت اســـــــرتجاعه يف  (م2016.) 2030اييـــــــة اململكـــــــة العربيـــــــة العـــــــعوةية 
، متــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأل الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط  13/12/2017

http://vision2030.gov.sa/ar 
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Abstract : The current study aimed to develop science curricula in the middle school in the light of the scientific concepts 
included in the vision of KSA for 2030. To achieve this goal, the content of six science books was analyzed in the middle stage 
where there were (483) scientific concepts in addition the 2010 vision of KSA was analyzed according to the main scientific 
concepts in which (125) scientific concepts were included .The most important results of the study: 
1-The percentage of scientific concepts distributed regarding the dimension of (vital society) was (37%), which is the same 
percentage obtained by the dimension of (a prosperous economy), while the lowest percentage was for the dimension of 
(ambitious homeland) which included 26% of scientific concepts. And as for the distribution of concepts on the axis of 
dimensions, the largest proportion was concentrated on the axis of (his government is effective), while the lowest axis was (his 
citizen is responsible). 
2-The percentage of the included scientific concepts, existed in the 2030 vision of KSA, in the science books were only 39 % 
which is considered quite low. The percentage of concepts regarding the dimension of (a prosperous economy) was 54%, 
followed by 37% for the dimension of (vital community). 
And as for the concepts including the axes dimensions, (active investment) came to the fore with an inclusion percentage of 
67%, while the lowest axe was (attractive competition) which got 0%. 
The study presented practical suggestions for the development of science books according to the nature of scientific concepts in 
the vision of the Kingdom of Saudi Arabia 2030. 
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