
المجلة العلمية لعلوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية                  

2005الخامس لعدد ا
سنویةمجلة علمیة

محكمة 

كمة مجلة علمیة مح

سنویة تصدر عن معھد التربیة 
البدنیة والریاضیة

4

دراسة تحلیلیة ألهداف برنامج تدریس علوم الطبیعة والحیاة من وجهة نظر أساتذة المادة
)علميدراسة حول برنامج السنة الثانیة ثانوي (

قماري محمد: األستاذ
أستاذ مساعد مكلف بالدروس

جامعة مستغانم
هدفت الدراسة الحالیة إلى تقییم أهداف تدریس علوم الطبیعة والحیاة، من خالل بناء استبیان لدراسة 

ولقد مرت عملیة بناء هذا االستبیان بمراحل هدفت كل . وتحلیل أهداف محتوى السنة الثانیة ثانوي علمي
ة إلى تحقیق أغراض وصف وتحلیل أهداف برنامج السنة الثانیة ثانوي تخصص علوم طبیعیة من مرحل

.وجهة نظر أساتذة المادة
یمثل مجموع التجارب الحیاتیة الضروریة لتطور التلمیذ، والتطور هنا Curriculumإن أي منهج دراسي 

تنمیة حاجات، واهتمامات وقدرات یستلزم التركیز على المعارف الواجب تحصیلها، ثم التركیز على 
التلمیذ، وشحذ تجاربه الشخصیة، وأخیرا التركیز على فهم وتطویر المجتمع واألخذ بعین االعتبار 

Vivane Deالنشاطات االجتماعیة والمشكالت الفردیة والجماعیة، وتطویر ما یسمى الذكاء االجتماعي 
Lansheere 1992, P89-90 النشاطات لتحقیق أهداف مسطرة من قبل أما البرنامج فهو مجموع

.مختصین في مجال تخصص معین
وقد جاءت األهداف في صدارة اهتمام الباحث، ألنها عنصر هام في بناء أي برنامج دراسي، فهي تؤثر 
في محتوى المادة، والطرق والوسائل المستخدمة في التدریس، وفي عملیة التقییم التربوي، كما أنها عنصر 

، )O.C.M.E)(Objectives, contenent, methods, evaluation(دید وضبط عناصر نموذج هام في تح
.حیث تقع األهداف في صدارة إعداد أي محتوى وتتكامل العناصر المذكورة فیكون التأثیر متبادل بینها

، فاألهداف إذن هي نقطة البدایة والنهایة، وهي)4-3، ص1984محي الدین توق، عبد الرحمن عدس، (
عنصر هام في عملیة بناء البرامج التعلیمیة بصفة عامة، ففیما یتعلق بمادة العلوم الطبیعیة نجد أن 
معرفة األهداف بمستویاتها العام والخاص، شيء ضروري بالنسبة للذي یقوم ببناء البرامج أو بالنسبة 

، سواء من أجل تحدید )50- 49نورمان جرونلند، ص(، أو لألساتذة القائمین على تدریس المادة للمفتشین
المواضیع وطبیعتها، أو من حیث تحدید طرق ووسائل التدریس، أو فیما یخص عملیة التقییم وصیاغة 

)1985بنجامین بلوم وآخرون، . (أسئلة االمتحانات
تأخذ هذه الدراسة أهمیتها في كونها تمكننا من الحصول على نظرة شاملة متكاملة ألهداف برنامج علوم 

والحیاة، كذلك الحصول على وصف موضوعي لخصائص محتویات هذه المادة، وتحلیل الطبیعة
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برنامجها من وجهة نظر األساتذة الذین یتعاملون معها، كما أن لها أهمیة في الكشف عن أهداف تدریس 
.مادة علوم الطبیعة والحیاة في السنة الثانیة ثانوي علمي، من وجهة نظر أساتذة المادة

میة بالنسبة لألساتذة والموجهین والمفتشین من حیث الكشف عن أسباب صعوبة مادة علوم وللدراسة أه
الطبیعة والحیاة من وجهة نظر األساتذة، سواء في جوانبها النظریة أو التطبیقیة، ومدى صعوبتها كل 

.محور
ضوعات كما أن للدراسة أهمیة في تحدید المستویات المعرفیة التي یدخل ضمنها كل موضوع من مو 

.محتوى علوم الطبیعة والحیاة للسنة الثانیة ثانوي من وجهة نظر أساتذة المادة
:من أهداف هذه الدراسة هو اإلجابة على عدة إشكالیات، تمثلت في التساؤالت التالیة

ما هي األهداف العامة التي یسعى واضعو البرامج إلى تحقیقها ؟- 
العلوم ؟ما هي المعوقات التي تعیق فهم مادة - 
ما هي أهم الموضوعات في محتویات برنامج السنة الثانیة ثانوي علوم ؟- 
هل یتم التركیز على المحتویات النظریة أم التطبیقیة أم االثنین معا ؟- 
تحدید أهمیة المواضیع من وجهة نظر أساتذة المادة ؟- 
؟) عملينظري، أو(تحدید درجة إنجاز تلك الموضوعات، ونوع ذلك اإلنجاز - 
؟) من السهل إلى الصعب(تحدید صعوبة الموضوعات - 
تحدید المستویات المعرفیة حسب تصنیف بلوم لموضوعات محتویات برنامج العلوم ؟- 

، قام الباحث بإیجاد صدق وثبات استمارة تقییم برنامج علوم الطبیعة والحیاة الموجه وتوخیا للموضوعیة
في اإلجابة على التساؤالت المطروحة، ومّر بناؤها بخطوات سنشیر إلیها للسنة الثانیة ثانوي، حتى تساهم

.فیما یأتي
):استبیان دراسة وتقییم وتحلیل أهداف برنامج السنة الثانیة ثانوي(خطوات بناء وسیلة البحث 

أشهر، حیث تمت قراءة المنهاج الرسمي للعلوم 06أعد الباحث وثیقة استبیان أولیة استغرق إعدادها 
، واإلطالع على )2، ص1992وزارة التربیة، مدیریة التعلیم الثانوي، (الطبیعیة الموجه للسنة الثانیة ثانوي 

محتویات الكتاب المدرسي الخاص بالسنة الثانیة ثانوي ودلیل األستاذ في تدریس هذه المادة، والتوزیع 
ن أن یساعد في الخروج باستبیان السنوي، والتوزیع الشهري واألسبوعي للمادة، وبعد تدوین كل ما یمك

لدراسة وتقییم وتحلیل أهداف برنامج السنة الثانیة ثانوي، ثم جمع وتبویب المعلومات الخاصة باألهداف 
والمحتویات التعلیمیة المقررة، وتمت االستعانة خالل إعداد هذه االستمارة بمجموعة من أساتذة العلوم 

ستبیان والتأكد من صالحیته عرضه الباحث على مجموعة من المتدربین بجامعة مستغانم، ولتعدیل اال
.األساتذة
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نسبة الموافقة على صالحیة االستبیان بعد التعدیلالعدداألساتذة المحكمین
%3000األساتذة المتربصین

%2295أساتذة السنة الثانیة ثانوي
%3100أساتذة مختصین في التربیة وعلم النفس

مدارس ثانویة بوالیة مستغانم 7مجلس تنسیقي ألساتذة علوم الطبیعة والحیاة بــــ22البحث لقد شمل 
.بالغرب الجزائري والجدول التالي یبین التفاصیل

علوم یبین المدارس الثانویة التي شملها تطبیق استبیان تقییم وتحلیل أهداف برنامج ) 2(جدول رقم 
.ي علميالطبیعة والحیاة السنة الثانیة ثانو 

عدد االستبیاناتالمكاناسم الثانویة
4.مستغانم.ثانویة ولد قابلیة صالحة- 1
4.مستغانم.ثانویة الشیخ بن الدین زروقي- 2
4.مستغانم.ثانویة العربي السنوسي- 3
4غلیزان.ثانویة الرائد الزبیر- 4
2.مستغانم–سیدي لخضر .الثانویة الجدیدة- 5
2.مستغانم–سیدي علي .دار عبیدثانویة- 6
2.الحجاج.ثانویة متقن الحجاج- 7
استبیان22مدارس ثانویة7

:نتائج الدراسة
إن الهدف من الجزء األول، هو التعرف على درجات أهمیة األهداف العامة، وبالنسبة لمادة العلوم 
الموجهة للسنة الثانیة ثانوي من وجهة نظر أساتذة المادة، وكان غرض الباحث من ذلك هو معرفة أهمیة 

وجهة نظر أساتذة لتدریس علوم الطبیعة والحیاة من–األهداف العامة، التي رصدها الباحث في جدول 
.والجدول التالي یبین أهمیة األهداف العامة كما جاءت في منهاج تدریس علوم الطبیعة والحیاة. المادة
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.یبین أهمیة األهداف العامة بالنسبة لمادة العلوم الموجهة للسنة الثانیة ثانوي) 3(جدول رقم 
متوسط مهماألهداف العامة

األهمیة
قلیل 
األهمیة

بدون 
أهمیة

بدون 
رأي

%20%20%10%70.اكتساب معارف أساسیة في مختلف مجاالت العلوم الطبیعیة1
%10%70.تنمیة المهارات الفكریة2
لوجیة المتمثلة في جداول منحنیاتالقدرة على قراءة المعطیات البیو 3

.ومخططات
100%

%10%10%80.في جداول رسومات بیانیة ومنحنیاتالقدرة على تمثیل المعطیات البیولوجیة 4
%10%20%40%30.القدرة على إجراء التطبیقات الحسابیة5
%20%20%60.القدرة على استخراج األفكار األساسیة لموضوع بعد قراءته6
%10%90.القدرة على اقتراح الفرضیات لتفسیر النتائج7
الدراسة وذلك إلیجاد حقائق وٕانجاز تجارب تسمح بمراقبة القدرة على تجسید 8

.الفرضیة
70%20%10%

%20%10%70.القدرة على انتقاء المراجع العلمیة في البیولوجیا9
%100.القدرة على تحریر نتائج دراسة أو تجربة10
%20%80.تنمیة المهارات الیدویة11
%10%90.البحوث العلمیةالقدرة على إنجاز 12
%30%70.القدرة على وضع أجهزة بسیطة لتحقیق التجارب13
%10%10%80.القدرة على استعمال المكبرة الیدویة والمجهر14
%100.اكتساب سلوك حسن15
%10%40%50.على حب الكائنات الحیةتعوید الطالب16
%10%10%80.الطبیعيالمحافظة على التوازن 17
%10%10%20%60.تعلیم الطالب احترام حق استعمال أو عدم استعمال المواد البیولوجیة18
%10%10%80.تنمیة روح المسؤولیة عند الطالب19
%100.القدرة على تطبیق ما درس في میادین شتى: التطبیق20
%10%10%20%60.في میدان التغذیة21
%20%10%10%60.الحالة الغذائیة في الوطن العربي22
%10%10%80.میدان الصحة والنظافة23
%10%10%20%60.االستعمال العقالني لثروات بالده الباطنیة24
10%10%80.تفتح شخصیة التلمیذ العلمیة: تطبیقات میدانیة أخرى25
%20%10%70.للتلمیذإعطاء ثقافة علمیة 26
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%10%10%80.التمكن من تطبیق المفاهیم المحصل علیها27
:هي%100لقد دّلت النتائج على أن األهداف العامة المهمة بالنسبة لمجموع أساتذة المادة بنسبة 

التلمیذ على القدرة على قراءة المعطیات البیولوجیة المتمثلة في جداول منحنیات ومخططات، وقدرة - 
بنسب متفاوتة، ولكنها كلها 27إلى 21تطبیق ما درس في میادین شتى مذكورة في الجدول من رقم 

.وقدرة التلمیذ على تحریر نتائج دراسة أو تجربة واكتساب السلوك الحسن. مرتفعة
لبحوث العلمیة ویلي ذلك في األهمیة القدرة على اقتراح الفرضیات لتفسیر النتائج، والقدرة على إنجاز ا

.من أساتذة المادة على أهمیة هذه األهداف%90حیث أجمع 
ودّلت النتائج . ومن األهداف الجزئیة للدراسة، التعرف على أسباب صعوبة المادة من وجهة نظر األساتذة

- أنظر الجدول–على ما یلي 
یبین أسباب صعوبة المادة من وجهة نظر األساتذة) 4(جدول رقم 

أسباب 
أساسیة

أسباب 
ثانویة

أسباب 
ضعیفة

سبب 
مقترح

بدون 
رأي

%10%20%30%40.صعوبة المادة من الجانب النظري- 1
%20%50%30.صعوبة المادة من الجانب العملي- 2
%10%10%40%40.صعوبة المادة من حیث كثافة المحتوى- 3
%10%20%70.صعوبة المادة لنقص التكوین التعلیمي للمادة- 4
%20%20%60.مستوى التكوین البیداغوجي لألستاذ غیر كافي- 5
%20%10%70.نقص التكوین التعلیمي لألستاذ- 6
%30%30%40).لیس لدیه مكتسبات قبلیة تمكنه من الفهم(مستوى التلمیذ غیر كافي - 7
%20%20%60.مرشد لألستاذعدم وجود دلیل - 8
%10%90.عدم توفر مراجع جدیدة- 9

%10%10%80.قلة أو عدم وجود الوسائل التعلیمیة أو أنها غیر مجهزة-10
%20%40%10%30.عدم وجود قاعات لألعمال التطبیقیة-11
%10%60%30.عدم وجود وسائل تعلیمیة أخرى-12
%20%80.عدم التوجیه الصحیح للتلمیذ-13

.مهمةأسباب أخرى
ونشیر إلى أن مسألة قلة الوسائل التعلیمیة وتجهیزات المخابر، یجب أن تأخذ بعین االعتبار حتى یعزز 
الفهم النظري بالجانب التطبیقي المخبري، مع الدعوة إلى مراعاة الفروق الفردیة بین التالمیذ نظرا لوجود 

.على الفهمتهم خلل في التوجیه، وعدم التجانس في قدرا
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ومن أهداف تلك الدراسة حصر محتویات العلوم للسنة الثانیة ثانوي، ومعرفة درجة أهمیة كل محور ونوع 
. ، ومدى صعوبة كل محور من وجهة نظر األساتذة)نظري أو تجریبي، مفصل غیر مفصل(اإلنجاز 

:وجاءت النتائج كما هو مبین بالجدول التالي

.محور ونوع اإلنجاز ومدى صعوبة كل محور من وجهة نظر األساتذةدرجة أهمیة كل ) 5(جدول رقم 
الصعوبةاإلنجازاألهمیةتقویم البرنامج

-األهمیة: برنامج السنة الثانیة ثانوي علمي من حیث
.الصعوبة- اإلنجاز

بدون متوسطمهم
أهمیة

مدروس 
بالتفصیل

الجانب 
النظري

الجانب 
التجریبي

صعبمتوسطسهل

مع دراسة ) األرنب(الداخلي لحیوان ثدي التعضي- 1
.العصبي-الدوري-التنفسي- الهضمي: األجهزة

90%10%60%40%80%80%20%

-فعل انعكاسي فطري وشرطي:دراسة سلوك الحیوان- 2
عمل األعضاء وخصائصها التشریحیة والفیزیولوجیة

90%10%50%

%40%40%60%50%40%100.الضفدعدراسة تجریبیة للتقلصات العضلیة عند- 3
%10).تشریح العین(الرؤیة -دراسة وظیفة حسیة- 4
الحاجات الغذائیة - طبیعة األغذیة: وظائف التغذیة- 5

.اإلنزیمات-االمتصاص-الهضم- للحیوان
70%30%

- الشدة التنفسیة- األكسدة الخلویة: التنفس النسیجي- 6
.المبادالت الغازیةقیاس 

80%20%

%10%90.إطراح البول-ثبات الوسط الداخلي-وظائف الدم- 7
) قنفذ البحر(التكاثر الجنسي عند حیوان ثدي - 8

دراسة األعضاء التناسلیة -التكاثر الجنسي عند اإلنسان
).مورفولوجیا(لإلنسان 

10%

%20%70%10.المتحولة- الرسوبیة-الناریة: دراسة الصخور- 9
%10%40%50.الفواصل- الفوالق-الطیات:دراسة الزالزل والبراكین-10
%30%40%30.دراسة علم المستحثات وعلم الطبقات-11
%20%30%50.دراسة دورة الماء-12
%40%40%20.دراسة بعض األماكن المائیة-13

وكان یهدف الباحث إلى تحدید المواضیع ذات األهمیة الكبیرة بالنسبة ألساتذة المادة، ولقد أظهرت 
الدراسة أن محور الدراسة التجریبیة للتقلصات العضلیة عند الضفدع هو مهم بالنسبة لمجموع األساتذة 

مع ) األرنب(التعضي الداخلي لحیوان ثدي : في المائة كل من90، یلي ذلك بنسبة في المائة100بنسبة 
فعل انعكاسي فطري : العصبي، ودراسة سلوك الحیوان-الدوري- التنفسي- الهضمي: دراسة األجهزة
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- ثبات الوسط الداخلي- عمل األعضاء وخصائصها التشریحیة والفیزیولوجیة وظائف الدم- وشرطي
.وتتناقص نسبة األهمیة في بقیة المحاور كما هو مبین في الجدول السابق.إطراح البول

,BLOOM1956)Bloomومن أهداف هذه الدراسة هو تحدید المستویات المعرفیة حسب تصنیف بلوم 

benjamin S. et al. (1956) 1 : cognitive domain ( التي تتالءم مع مواضیع البرنامج الدراسي من وجهة
:تذة ونتائج الدراسة تظهر من خالل الجدول التالينظر األسا
یبین المستویات المعرفیة لمواضیع البرنامج الدراسي من وجهة نظر األساتذة): 6(جدول رقم 

التقییمالتركیبالتحلیلالتطبیقالفهمالتعرفمستویات المعرفة
%40%10%50.التعضي الداخلي لحیوان ثدي- 1
%10%30%20%10%30.وشرطي- فعل انعكاسي فطري- السیالة العصبیة- 2
%40%20%20%20.ةعند الضفدعالتجریبیة للتقلص العضليدراسة ال- 3
%10%60%20%10.تشریح العین- 4
%10%20%30%30%10.طبیعة األغذیة-وظائف التغذیة- 5
%20%40%20%10%10.التنفس النسیجي- 6
%20%20%40%10%10.وظائف الدم- 7
%10%10%50%30.مورفولوجیادراسة األعضاء التناسلیة- 8
%10%10%10%50%10%10.التكاثر عند حیوان ثدي- 9

%40%20%10%20%10.التكاثر عند حیوان أخرى-10
%20%20%10%10%40.التحولیة- الرسوبیة-دراسة الصخور الناریة-11
%30%10%30%30.دراسة المستحثات-12
%30%10%30%20.علم الطبقات-13
%10%40%50.دورة الماء دراسة بعض األماكن المائیة-14

انطالقا من قراءة نتائج الجدول الذي یبین أهم الموضوعات، ونتائج جدول تحدید المستویات، تم استخراج 
یبین نسب المستویات المعرفیة ألهم الموضوعات في محتوى السنة الثانیة ثانوي، حتى یستفاد منها جدول

.في بناء االختبارات التحصیلیة
النتائج على أن أكبر نسبة معرفیة ضمن المواضیع الهامة التي حّددها أساتذة المادة هي نسبة ولقد دّلت 

یلیها ،في برنامج السنة الثانیة ثانوي هي أعلى نسبةبأّن نسبة التطبیق %33حیث أدلى ،التطبیق
.%4والتقییم بـــــــ،%14والفهم بـــــ،%15والتعرف بــــــ،%16والتحلیل بـــــ،%18التركیب بــــ

:خالصة
خالصة ما توصل إلیه الباحث، هو ضرورة التركیز سواء من حیث التدریس أو التقییم على الخصائص 

:التالیة
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تطویر قدرة : یكون البرنامج الموجه للعلوم الطبیعیة في المدارس الثانویة، شامال لألهداف التالیةأن - 
.التلمیذ على تحریر نتائج دراسة ما، أو تجربة

تطویر قدرة التلمیذ على قراءة المعطیات البیولوجیة الموجودة في الجداول، أو المنحنیات البیانیة أو - 
.المخططات

.التلمیذ في میادین متعددة، مع إظهار حسن السلوكالتلمیذ على تطبیق بعض ما درسه تطویر قدرة - 
.تطویر قدرة التلمیذ على اقتراح الفرضیات لتفسیر النتائج- 

:كذلك نستخلص من الدراسة أنه عند القیام بالعملیة التعلیمیة، وعند عملیات التقویم على األستاذ مراعاة
.المیذالفروق الفردیة بین الت- 
االهتمام بالجانب التطبیقي مع تجنب قیاس الجانب المخبري، في الحاالت التي ال تتوفر فیها الوسائل - 

.لألسباب التي سبق شرحها
.شمولیة االختبارات التحصیلیة لمحتویات البرنامج، مع مراعاة أهمیة المواضیع في البرنامج- 
) التعرف، الفهم، التطبیق، التحلیل، التركیب، التقییم(الستة صیاغة االختبار حسب المستویات المعرفیة - 

.مع مراعاة نسبها في برنامج السنة الثانیة ثانوي علمي
ونشیر هنا أن التطبیق یشمل في معظم األحیان المهارة في جانبها العقلي، كتطبیق القوانین، والمبادئ، 

ون بقیة الجوانب التطبیقیة األخرى لألسباب سالفة واالستفادة من الحقائق العلمیة في مواقف عملیة فقط، د
.الذكر

كما یجب أن یحترم تسلسل ورود المواضیع في المحاور، وأن تقیس االختبارات المهاریة الفكریة - 
.، والمعارف العلمیة والمهارات الیدویة)الممكنة(والتطبیقیة 

Conclusion:
Le chercheur a élaboré un questionnaire pour objet d’étudier et d’évaluer les objectifs des
programmes de biologie du 2ème année de cycle secondaire, du point de vue des enseignants ;
le questionnaire a été appliqué sur un échantillon de 22 groupes d’enseignants au sein des
commissions de coordinations de la matière de biologie.
Les résultats requises révèlent qu’il y a une insuffisance concernant le développement de
quelques capacités chez les élèves.
Les résultats montre, qu’il y a un déficit en développement des capacités d’inscrire ou de
noter des résultats d’une études scientifiques / ou d’une manipulation de laboratoire et la
capacité de lire et de consulter les données biologiques trouvant dans des (tableaux, croquis,
diagrammes, dessins ou représentations scientifiques). Les résultats indiquent également qu’il
y a une faiblesse en développement des aptitudes d’application des acquis précédents (acquis)
dans les différents domaines l’activité quotidienne de la vie.
Le développement des compétences de l’élève- pour proposer des hypothèses qui expliquent
un phénomène scientifiques- est aussi absent.
Les professeurs notent la nécessité de respect des différences individuelles entre les élèves, ils
révèlent aussi que les examens doivent se construire selon des normes pédagogiques, comme
le respect des taxonomies cognitives.
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