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 bassamaljouf@hotmail.comريد االلكتروني: الب
 ملخص الدراسة:

هدفت الدراسة فحص مستوى تضمين محتوى أهداف التنمية المستدامة لرؤية 
م في كتاب العلوم للصف الثالث االبتدائي، 0202/ 0202للعام الدراسي  0202المملكة 

 0202ية المملكة ولتحقق هذا الهدف تم بناء قائمة بأهداف التنمية المستدامة لرؤ 
( هدف 001المتطلب تضمينها في كتب العلوم للصف الثالث االبتدائي، واشتملت على )

( هدف فرعي موزعة 82فرعي موزعة على ثالثة أبعاد رئيسة، وهي الُبعد االجتماعي )
( هدف فرعي موزعة على هدفين 02( أهداف رئيسة؛ والُبعد االقتصادي )2على )

( أهداف رئيسة، وتوصلت نتائج 8( هدف فرعي موزعة على )08ئي )رئيسيين؛ والُبعد البي
 0202التحليل إلى أن ُبعدين فقط من أبعاد التنمية الُمستدامة ألهداف رؤية المملكة 

يتوافران في كتاب العلوم للصف الثالث االبتدائي، وهما الُبعد االجتماعي الذي َمَثل المرتبة 
( 811( من المجموع الكلي للتكرارات البالغة )%20.2( وبنسبة )821األولى بتكرار )

( من المجموع %8.0(، وبنسبة )12تكراًرا، وجاء الُبعد البيئي في المرتبة الثانية بتكرار )
( تكرار؛ مما ُيشير إلى أن ُمحتوى الكتاب المدرسي قد ركز 811الكلي للتكرارات البالغة )

بيئي، بينما أهمل الُبعد االقتصادي والذي ال اهتمامه على الُبعد االجتماعي ويليه الُبعد ال
االهتمام بالتوازن النسبي يقل أهمية عنهما، وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث ب

االهتمام باألهداف الرئيسة و لتضمين أبعاد التنمية الُمستدامة في كتب العلوم عامة، 
 .ائية بوجه عاملمرحلة االبتدواللصف الثالث االبتدائي، والفرعية الُمهملة، 

رؤية المملكة  ،أهداف التنمية المستدامة ،كتاب العلوم، مات مفتاحية: تحليل محتوى كل
 .0202العربية السعودية 
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ABSTRACT 

The current study aimed to investigate the level of including the 
content of sustainable development aims of the Kingdom's 2030 
Vision during the academic year 2018/2019 third grade primary 
Science book. For achieving such goal, a list of sustainable 
development aims of the Kingdom's 2030 vision required to be 
included in the third grade primary Science book was developed 
which included (124) sub-goal divided into three main dimensions. 
Such dimensions are the social dimension (68) which is divided 
into eight sub-goal; the economic dimension (20) which is divided 
into two main goals; and the environmental dimension (36) which 
is divided into six main goals. The results of the analysis revealed 
that there are only two dimensions of sustainable development 
goals of the Kingdom's Vision 2030 are included in the Science 
book for the third grade primary school, namely the social 
dimension which came in the first rank followed by the 
environmental dimension which came in the second rank. Such 
results indicate that the content of the textbook has focused on the 
social dimension, followed by the environmental dimension, while 
the economic dimension was neglected which is no less important 
than them. In the light of the results attained by the study, the 
researcher recommended paying the due attention to balancing 
the inclusion of sustainable development aims in the books of 
Science. Furthermore, the study recommended paying the due 
attention to the neglected goals for third grade primary Science 
book and the primary stage in general. 

Keywords: content analysis, science book, sustainable 
development goals, Saudi Arabia 2030 vision. 
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 المـقــدمـــة:
يشهد عصرنا الحالي تغيرات متسارعة؛ وتراكم للمعرفة العلمية؛ وتقدم علمي 

ى العديد من الدول ومنها وتكنولوجي في شتى مجاالت الحياة، وهذا الواقع فرض عل
المملكة العربية السعودية أن تسعى جاهدة لُتواكب وُتساير هذا التطور المستمر؛ وُتوجه 

ماء التربية إلعداد وتطوير المناهج الدراسية كافة؛ ومناهج العلوم اهتمام خبراء وعل
 وتصميمها. خاصة؛ لما ُفرض عليها من تحديات أثَّرت بشكل كبير على فلسفتها

يتحدد نجاح الدول في وقتنا الراهن، بقدرتها على التكيف مع الديناميات الُمتغيرة و 
والدول الناجحة تتطور بسرعة؛ ومن ثم  واالستفادة منها لتحقق أهدافها وفق رؤية وطنية،

تستفيد من ثرواتها ومقوماتها االقتصادية، في حين يزداد تهميش الدول التي ال تملك أي 
إنه من المهم على المستوى الوطني التركيز على السياسات بما واضح؛ لذا ف اتجاه

يق هذه السياسات يتماشى مع األوضاع العالمية الُمتغيرة، وتحديد المبادئ الالزمة لتطب
 . (Eriksson, 2012)بنجاح

وتعد التنمية المستدامة من التحديات الرئيسة التي تواجه عالم اليوم في ظل 
لمرتفعة للفقر وعدم المساواة، وتغير المناخ واألزمات المالية معدالت النمو العالمية ا

مشكالت عالمية  واالقتصادية، فلم تُعد هذه المشكالت تقتصر على مكان محدد بل أصبحت
ال تعرف الحدود الجغرافية، وأخذت تهدد األجيال، ولكي يعيش اإلنسان في بيئة تتماشى 

ذلك في ظل التنمية الُمستدامة )جابر، بد أن يكون مع حقوقه وكرامته اإلنسانية ال
 (.00، ص0200(، )هاشم، 2، ص0200

للتنمية  بأن وجود رؤية وطنية ُيعد شرًطا أساسًيا (World Bank)ويرى 
من الدول أن إيجاد رؤية مشتركة يجتمع عليها  المستدامة، وقد أظهرت تجارب عدد

ي الدولة ُتمثل ثروة وطنية، المعنيون بالجوانب االجتماعية والسياسية واالقتصادية ف
لتتمكن الدولة من بناء مزاياها التنافسية؛ وهيكلة التحوالت المطلوبة على المدى البعيد، 

مستقبل من األهمية أن يتم من خالل النظر إلى األمام، فالطريق إلى التقدم ألن بناء ال
، 0202همام، اف محددة )بايبدأ برؤية وطنية ُتوجه جهود جميع الجهات المعنية بأهد

 (.0ص
مت المملكة العربية السعودية رؤية مستقبلية ُتعد بمثابة خارطة طريق  لذا قدَّ

انتهى اآلخرون؛ وذلك باستثمار مواردها وإمكاناتها  لمستقبل مشرق للبالد فتبدأ من حيث
ية دم البالد، وتحقيق أهداف التنموُمقدراتها االستثمار األمثل، والُمضي قدًما نحو ِرفعة وتق

 المستدامة، والتي تعد من أهم المنطلقات التي بنيت عليها الرؤية.



 م 0202لسنة  ايرين( الثاني، الجزء 581مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -185- 

الموافق  هـ،0102رجب  02( بتاريخ 022وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم )
؛ بأن يتولى 0202ية السعودية م، بالموافقة على رؤية المملكة العرب0208إبريل  02

تيبات الالزمة لتنفيذ الرؤية، وذلك مجلس الشئون االقتصادية والتنمية وضع اآلليات والتر 
، 0208بالتعاون مع الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى باتخاذ الالزم)إسماعيل، 

 (.000ص
( برنامًجا تنفيذًيا لتحقق 00الشؤون االقتصادية والتنمية ) ع مجلسوقد وض

قيق تح( وهي برنامج )التحول الوطني، 0202األهداف االستراتيجية لرؤية المملكة )
التوازن المالي، اإلسكان، تطوير القطاع المالي، جودة الحياة، صندوق االستثمارات 

رات البشرية، خدمة ضيوف الرحمن، العامة، تعزيز الشخصية الوطنية، تنمية القد
التخصيص، ريادة الشركات الوطنية، تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، 

 (.0202)الموقع الرسمي لرؤية المملكة العربية السعودية الستراتيجية(برنامج الشراكات ا
لى إن نظام التعليم جزء ال يتجزأ عن هذه الرؤية؛ بل ُيمثل أساس لها؛ ويقع ع

ت القوى عاتقه مسئولية كبيرة؛ فهو سبيل الِرفعة والتقدم، إن صلحت مخرجاته صلح
مجتمع ُمتقدم بمعدالت البشرية، وتكاملت القيم والمعارف والمهارات، وبالتالي أنتج 

 (.00، ص0208منخفضة للجهل والبطالة والجريمة والفقر)الُعَمر، 
ية؛ كما ُيعد الوسيلة الالزمة وُيعد المنهج المدرسي أساس المنظومة التعليم

ف إلى مواقف وخبرات سلوكية يتفاعل معها الطالب فيتعلمون من نتائجها، لترجمة األهدا
مكانة بالغة في المنظومة التربوية والتعليمية في جميع كما تحتل المناهج الدراسية 

افه بدون المراحل الدراسية؛ فال جدوى من أي فكر تربوي مهما بلغ من تقدمه وُسمو أهد
ترجمة هذا الفكر في شكل منهج دراسي؛ وال يقتصر اعتبار المنهج بأنه جزء من 

مع اإلنساني ككل، وهذا يعني منظومة المجتالمنظومة التعليمية فحسب؛ بل ُيعتبر جزء من 
بمكوناته المختلفة  -أن المنهج نظام مفتوح ُيؤثر ويتأثر؛ يأخذ وُيعطي من بيئته، فالمنهج 

ضوء ُمدخالت المنظومة الكبرى، وُمخرجاته ُتؤثر على جميع مكوناتها  يتشكل في –
 (.02، ص0200)الربعي، 

؛ وتطوير المناهج الدراسية وقد اهتمت العديد من الدول بتطوير التعليم بشكل عام
بشكل خاص، وهذا ما أكدت عليه فعاليات المنتدى العالمي للتعليم والمهارات في جلسته 

رعاية منظمة التعاون االقتصادي ب، 0208 –مارس  –ت في دبي الرابعة التي أقيم
 (.2 – 2، ص0208والتنمية)عبد الحافظ، 

ناهج العلوم في مراحل التعليم وقد شهدت اآلونة األخيرة جهود عديدة لتطوير م
المختلفة؛ بدًءا من أهدافها ومروًرا بمحتواها وأساليب تدريسها والوسائل التعليمية 
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وانتهاًء بتقويمها وتقويم مخرجاتها التعليمية المختلفة لما لها من أهمية المناسبة لها؛ 
، 0228ل، الشايع، العقيكبرى ودور رئيس في التقدم واالزدهار في شتى المجاالت)

 (.000ص
ويكتسب تطوير مناهج العلوم أهمية كبيرة في مختلف دول العالم؛ العتماد مجاالت 

مستوى التقدم فيها، وألن تطورات العلم في مادة العلوم كثيرة للتطور العلمي والتقني على 
ات، من هنا فقد غدت الحاجة متسارعة جًدا، وتحتاج إلى المتابعة المستمرة لهذه التطور 

 لحة إلى تطوير كتب العلوم في دول العالم؛ وفي المملكة العربية السعودية في ظل سعيهامُ 
، وألن عملية التطوير 0202يتها للوصول إلى مستوى الدول المتقدمة في ضوء رؤ 

ا تحتاج إلى عمليات تحليل وتقويم مستمر للكتاب المدرسي الذي يعتبر مستمرة فإنه
ترجمة حقيقية لألهداف؛ واكتشاف أوجه القوة والضعف المحتوى أهم عناصره؛ باعتباره 

، 0202فيه، وتقديم أساس لمراجعته وتعديله عند الحاجة)الشهري، والبريكان، 
 (.201ص

لذا ركزت العديد من الجهود بشكل أساسي على تحليل محتوى الكتب المدرسية؛ 
ألهداف، وقد من أجل العمل على تقييمها، وذلك للكشف عن مدى فاعليتها في تحقق ا

اهتمت عمليات تطوير المناهج الدراسية بثالثة مجاالت أساسية هي )استخدام طرق 
ي؛ ومدى مالءمة المحتوى لعمليات ونظريات التدريس المناسبة لمحتوى الكتاب المدرس

 .(Chen & Chen, 2013, P43) التعلم؛ وتصورات المعلمين حول الكتب المقررة
 :اإلحساس بمشكلة الدراسة 

دت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عدًدا من التحديات التي تحول حد
؛ أهمها تدني جودة المناهج، 0202بينها وبين تحقق رؤية المملكة العربية السعودية 

واالعتماد على طرق تدريس تقليدية؛ وضعف مهارات التقويم لدى المعلمين، لذا وضعت 
ًفا من األهداف العامة الُمتوقع تحقيقها في الفترة من ر المناهج هدوزارة التعليم تطوي

 هـ(، باإلضافة إلى إعداد مناهج تعليمية متطورة0210/0210هـ إلى 0102/0102)
تركز على المهارات األساسية كهدف من أهداف والتزامات التعليم في رؤية المملكة 

 (.02، ص0208)اإلدارة العامة للتخطيط، 0202
مر تحليل محتوى مقررات المناهج الدراسية لمعرفة جوانب ومن هنا يتطلب األ

لمناهج القوة والضعف دون إغفال ألي جانب من جوانب العملية التعليمية، وباعتبار ا
الدراسية من المقومات األساسية للمنظومة التعليمية فإنها تحظى بأهمية كبيرة في بلوغ 

عة موضوعاتها؛ وأهدافها التي ُتسهم في العلوم بطبي أهداف عملية التطوير؛ السيمًا مناهج
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كل تنمية المعرفة؛ والتفكير العلمي لدى المتعلمين؛ وُتكسبهم الثقافة العلمية والتكنولوجية، 
ذلك أدى لوجود مناهج العلوم في مقدمة اهتمامات المختصين في مجال التحليل والتقويم 

 والتطوير وجودة التعليم.
المؤتمرات العلمية؛ والدراسات والبحوث التربوية وقد أكدت العديد من الندوات و 

ها على أهمية تطوير مناهج العلوم وضرورة تحليلها وتقويمها بشكل دوري ومستمر؛ لما ل
من دور فعَّال في العملية التعليمية؛ ووفًقا لذلك فإن الكتاب المدرسي جزء مهم في عمل 

مواصفات علمية وتربوية وفنية  ة مستمرة وفقالمعلم؛ لذا يجب استثماره وتطويره بصور 
 -" 0202عالية، ومن الدراسات التي أكدت على ذلك دراسة كل من )الشهري، والبريكان، 

"دهمان،  -" 0208"عبد الهادي،  -" 0202"البقمي، واألحمد،  -" 0202" المطيري، 
ا، "العرج -" 0200"عسيالن،  -" 0200"نهرو،  -" 0200"الزبيدي،  - 0201
أوصت هذه الدراسات بضرورة التحليل والتقويم المستمرين لمناهج العلوم "(، و 0222

يرها بشكل دوري للوقوف على أي قصور فيها، وقيام مخططي ومطوري المناهج بتطو 
 ومستمر.
باإلضافة إلى الدراسات التي اهتمت بتطوير مناهج العلوم في ضوء الرؤى  

ديد من الدول؛ ومنها المملكة العربية المستقبلية للتنمية المستدامة التي وضعتها الع
السعودية التي تطمح لمستقبل مشرق ألبنائها من خالل تعليم ُيسهم في دفع عجلة 

األمام، ومن الدراسات التي اهتمت بتحليل المناهج الدراسية في ضوء التنمية االقتصاد إلى 
"  –" 0202 ائي، وآخرون،م دراسة كل من: )"السامر 0202المستدامة ورؤية المملكة 

"الزهراني،  - ”Alhomairi, 2017“ -" 0208"المرشد،  - 0202العفون، والرازقي، 
ل محتوى منهج العلوم للصف الثالث (، ومن هنا شعر الباحث بأهمية تحلي0202"

م، 0202اف التنمية المستدامة لرؤية المملكة العربية السعودية االبتدائي في ضوء أهد
لقوة والضعف في المحتوى؛ ومن ثم طرح العديد من التوصيات وذلك للوقوف على جوانب ا

لمتعلقة بمناهج والمقترحات لمطوري مناهج العلوم والباحثين إلجراء العديد من الدراسات ا
 العلوم وطرق تدريسها.

في ضوء ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في أهمية رؤية المملكة العربية السعودية 
كافة المستويات ومن بينها التضمين في المقررات الدراسية ، والحاجة لنشرها على 0202

مرحلة  على اختالف التخصصات والمراحل التعليمية بما يتناسب وطبيعة كل منهج وكل
تعليمية، مع أهمية ربط ذلك بالتنمية المستدامة التي تسعى المملكة جاهدة لتحققها، ومن 

حالية لمعرفة مدى تضمنها ذلك من ة الدراسة الثم تبرز الحاجة لتحليل المناهج عين
 عدمه.
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 ومن هنا يتحدد السؤال الرئيس للدراسة في:
م في محتوى كتاب 0202المملكة  ما مستوى تضمين أهداف التنمية الُمستدامة لرؤية

 لث االبتدائي؟العلوم للصف الثا
 :هدف الدراسة 

 تهدف الدراسة الحالية إلي: 
 فـي محتـوى  0202دامة لرؤيـة المملكـة فحص مستوى تضمين أهداف التنميـة المسـت

 كتاب العلوم للصف الثالث االبتدائي.
 :حدود الدراسة 

 تلتزم الدراسة الحالية بالحدود التالية:
حــــدود الزمانيـــــة: تـــــم إجـــــراء هـــــذه الدراســــة فـــــي الفصـــــل الدراســـــي الثـــــاني لعـــــام لا .0

 هـ.0102/0112
 الحدود المكانية: المملكة العربية السعودية. .0
وعية: محتـــوى كتـــاب العلــوم للصـــف الثالـــث االبتـــدائي بفصـــليه األول الحــدود الموضـــ .0

مملكــة العربيــة ، أهــداف التنميــة المســتدامة لرؤيــة ال0202والثــاني وفــق رؤيــة المملكــة 
 م.0202السعودية 

 :أهمية الدراسة 
 ترجع أهمية هذه الدراسة إلى أنها تفيد كل من:

 طـــوير منـــاهج العلـــوم فـــي مصـــممي ومطـــوري المنـــاهج: ُتســـاعد فـــي تحديـــد أهـــداف ت
المستقبل، ويساعد في اختيار المحتوى العلمي الذي يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة 

 م.0202لرؤية المملكة 
  المعلمــين: ُتســاعدهم علــى تحديــد أهــداف وطــرق التــدريس المناســبة لتنميــة مهــارات

 وقدرات التالميذ في المرحلة االبتدائية.
 احثين إلى االهتمام بمنـاهج المرحلـة االبتدائيـة وإجـراء العديـد الباحثين: توجيه نظر الب

 ية.من الدراسات في تقويم وتطوير مناهج العلوم لمختلف المراحل التعليم
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 :مفاهيم الدراسة 
 الكتاب المدرسي:

"كتاب ُتقرره وزارة التعليم لتدريسه في أحد الصفوف ِطبًقا لمفردات المنهج 
ي حددتها الجهات التربوية المسئولة، وُيقدم أساسيات المقرر المعتمد ِوفًقا للمعايير الت

ُمتصلة بأهداف الدراسي؛ مما ُيسهل على المعلم والمتعلم معرفة الموضوعات الرئيسة ال
المنهج؛ وهو بذلك ُيمثل الحد األدنى من المعرفة لجميع طالب الصف الواحد")قطاوي، 

 (.22، ص0222
وم المقرر تدريسه لتالميذ الصف الثالث االبتدائي وُيعرف إجرائًيا بأنه: كتاب العل

 ( والذي ُتصدره وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.0202/0202)
 لمحتوى:تحليل ا

ُيعرفه "باردين" بأنه: "جملة من تقنيات تحليل االتصاالت ترمي عبر أساليب 
كمية أو غير كمية( منهجية وموضوعية لوصف محتوى الرسائل إلى الحصول على أدلة )

تتيح تفسير المعارف الُمتعلقة بشروط إنتاج وتلقي )متحوالت مستنتجة( هذه الرسائل" 
 (.22، ص0222)طعيمة، 

ًيا بأنه: األسلوب أو األداة المستخدمة للوصف الكمي والموضوعي إجرائ وُيعرف
دائي، وذلك في والمنظم لمحتوى مادة العلوم المتضمنة في كتاب العلوم للصف الثالث االبت

م، والموضحة في بطاقة تحليل 0202ضوء أهداف التنمية المستدامة لرؤية المملكة 
 المحتوى الُمعدة لذلك.

 م:0202رؤية المملكة 
عبارة عن العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات البناءة التي ُتعزز الجهود 

صادية واالجتماعية والبيئية، في في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها االقت
، 0202المجاالت االقتصادية والتعليمية واالجتماعية والتنموية)المملكة العربية السعودية، 

 (.02ص
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 الخلفية النظرية للدراسة:
 المحور األول: تحليل المحتوى 

ُيعرف بأنه: "أسلوب بحثي يستهدف وصف المحتوى الظاهر للمادة الدراسية وصًفا 
 (.000، ص0202وموضوعًيا ومنظًما وفق معايير محددة ُمسبًقا")دنيور، كمًيا 

المناهج المستخدمة  وُتعرفه دائرة المعارف الدولية للعلوم االجتماعية بأنه: "أحد
تبدأ  –منظمة  -و المسموعة بوضع خطة في دراسة مضمون وسائل االتصال المكتوبة أ

، 0222ها وتحليلها كًما وكيًفا")طعيمة، باختيار عينة من المادة محل التحليل وتصنيف
 (.20ص
 :أهمية تحليل المحتوى 

الباحثين تبرز أهمية تحليل المحتوى في المجال التربوي في أنه ُيساعد 
ليمية الفصلية واليومية، وتحديد والُمختصين على التعرف والكشف عن إعداد الخطط التع
تعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط  نقاط القوة والضعف في محتوى الكتب الدراسية بهدف

الضعف، والتعرف على األسس والمنطلقات التربوية والنفسية التي تم االعتماد عليها عند 
توى، ومعرفة خصائص الكتب الدراسية ومكونات مضمونها، واالتجاهات إعداد المح

مات حاجات واهتماالسائدة في الكتب الدراسية واهتماماتها، ومدى استجابة المحتوى ل
 (.022، ص0200المتعلمين)الهاشمي، ومحسن، 

 :أهداف تحليل المحتوى 
ي في معالجة يهدف تحليل المحتوى إلى تحديد مدى كفاية محتوى الكتاب المدرس

نماط التفكير التي ُينميها، باإلضافة إلى الموضوعات المطلوبة، وتحديد المهارات العقلية وأ
تب، والمساعدة في عملية مراجعة البرامج الدراسية، تحديد أنواع القيم السائدة في هذه الك

نوع صياغة واختيار محتوى الكتب والمواد التعليمية وإعداد المعلمين، وتحديد العالقة بين 
المحتوى ودرجة وضوح وشرح المادة، وإيجاد موازنة بين مضمون الكتاب المدرسي أو 

تقاق األهداف التدريسية، واختيار ماماتهم، واشالمادة التعليمية وبين ميول الطلبة واهت
استراتيجيات التعليم المالئمة، والوسائط التعليمية الفعالة، والمساعدة في بناء االختبارات 

 (.02، 02، ص0200 محمد، وريم،) حصيلية وفًقا لجداول المواصفاتالت
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 :طرائق تحليل محتوى الكتاب المدرسي 
لمدرسي، إال أن هناك طريقتين ُتعدان توجد العديد من طرق تحليل محتوى الكتاب ا

األكثر شيوًعا في االستخدام، مع العلم أن لكل موضوع دراسي طريقته الخاصة في تحليل 
 والتي تتناسب مع طبيعته:المحتوى 

  الطريقة التي تقوم على تجميع العناصر المتماثلة في المادة الدراسية في مجموعة
 مجموعة الرموز، مجموعة التعليمات...إلخ. واحدة مثل مجموعة الحقائق والمفاهيم،

  الطريقة التي تقوم على تقسيم المادة الدراسية إلى موضوعات رئيسة ثم تجزئة هذه
 (.022، ص0200ات إلى موضوعات فرعية)الزويني وآخرون، الموضوع

 :خصائص تحليل المحتوى 
ت تحليل توجد مجموعة من الخصائص التي تشترك فيها معظم الدراسات التي تناول

، 12، ص0200المحتوى، ومن أهم خصائص تحليل المحتوى ما يلي:)محمد، وريم، 
 (.020 – 28، ص0222(، )طعيمة، 002، ص0200(، )الهاشمي، ومحسن، 10
  العلمية: يعتبر تحليل المحتوى أحد أساليب البحث العلمي التي تستهدف وضع قوانين

 ط بين بعضها البعض.لتفسير الظواهر، والكشف عن العالقات التي ترب
  الموضوعية: ُتميز الموضوعية للعمل العلمي باعتبارها أحد سماته ومقّوم أساس من

وضوع نفسه دون تأُثر كبير بالذات الُمدركة، مقوماته، وتعني النظر إلى الم
ائق بعيًدا عن فالموضوعية صفة للطريقة أو األسلوب الذي يتعامل اإلنسان مع الحق

 ي منهج يَترفَّع عن العواطف والمصالح الشخصية.ميوله ومشاعره، فه
  الوصف: يهدف تحليل المحتوى إلى الوصف الموضوعي لمادة االتصال، بمعنى تفسير

 رة كما تقع في ضوء القوانين التي ُتمكننا من التنبؤ بها.الظاه
  الكمية: يعتمد التحليل على مدى التقدير الكمي أساًسا للدراسة وُمنطلًقا للحكم على

 انتشار الظواهر، وُمؤشًرا للدقة في البحث ومن ثم االطمئنان إلى النتائج.
  وض، وُتحدد على أساسها التنظيم: يتم التحليل في ضوء خطة عملية تتضح فيها الفر

ات التي مرَّ بها التحليل حتى انتهى الباحث إلى ما الفئات، وُتبين من خاللها الخطو 
م بوضع إطار عام يتضمن فئات التحليل، وطبيعة انتهى إليه من نتائج، ويعني التنظي

 المادة، والغرض من التحليل.
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 م0202المحور الثاني: رؤية المملكة 
 م:0202ة ماهية رؤية المملك 

هي الخطة التنموية األكبر واألكثر ُجرأة وشمواًل بتاريخ  0202تعد رؤية المملكة 
تجهيز المملكة، وإن الهدف المملكة، وتتضمن الرؤية برامج اقتصادية واجتماعية ل

األساس لها خلق نقلة اجتماعية وثقافية نوعية في المجتمع السعودي، لتأخذه إلى 
المعاصرة؛ ومن أهدافها أيًضا تنمية مجتمع حيوي، وبيئة  مصاف المجتمعات العالمية

، سها )التعليمعامرة، وتحسين كافة الخدمات التي ُتوفرها المدن ألفراد المجتمع، وعلى رأ
والصحة(، وتصب معظم أهداف الرؤية في تحسين مقومات المجتمع السعودي. ووضعت 

حقيقها بحلول عام أهداًفا رقمية محددة في كل مجال من هذه المجاالت لت
 (.02 -0، ص0202م()العبد، 0202)

وقد ازداد االهتمام بالتنمية المستدامة في الوطن العربي، وسعت أغلبية الدول 
خاذ نهج التنمية المستدامة كنهج للتخطيط لبرامج التنمية فيها، وهذا إلى العربية إلى ات

كة في التنمية المستدامة حتى جانب حتمية االرتباط بين الوطن العربي سعًيا وراء الشرا
 (.02 -2، ص0228ُيمكن التوازن في التنمية بين دول الجوار)مركز اإلنتاج اإلعالمي، 

موال واإلنتاج فحسب؛ بل تنمية العقول أواًل، والتنمية ليست تنمية رؤوس األ
فهي السبيل األفضل للتغلب على حالة الضعف والتبعية التي تعيشها معظم البلدان 

ية، وإن العالقة بين التربية والتنمية عالقة كبيرة جًدا، فهي تعود إلى قناعة الكثير من العرب
تنمية، فالتعليم هو الركيزة ية تفرضها الاالقتصاديين بأن قضية التعليم أصبحت حتم

األساسية في البناء الحضاري لألمم، فكلما ارتفع المستوى الفكري ألبناء األمة ازدادت 
تقدمهم العلمي، وكلما كان النظام التعليمي أكثر كفاءة وجودة كلما درجة حضارتهم و 

و ما شهدته م بالتنمية هارتفعت درجة التقدم الحضاري؛ ولعل خير دليل على ارتباط التعلي
بعض الدول المتقدمة من تطورات الفتة لالنتباه، فقد استطاعت هذه الدول وعن طريق 

مثل اليابان وألمانيا اللتان خرجتا من الحرب العالمية  اتخاذها التربية أداة إلحداث التنمية
درجات الثانية بهزيمة قاسية، ولكنها استطاعت عن طريق التعليم الوصول إلى أعلى 

 (.0، ص0201االقتصادي والتكنولوجي)عبد هللا الحسناوي،  التقدم
  0202أهداف التنمية الُمستدامة لرؤية المملكة: 

تعزز أهداف التنمية  الستراتيجيات والخطط التيأعدت المملكة العديد من ا
المستدامة السبعة عشر، ومن ضمنها االستراتيجية الوطنية للبيئة، واالستراتيجية الوطنية 
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ة على التنوع األحيائي، واستراتيجية إعادة الغطاء النباتي بمنطقة الرياض، للمحافظ
طنية لمواجهة الكوارث البحرية، والخطة الوطنية لمواجهة الكوارث الطبيعية، والخطة الو 

والخطة الوطنية للحوادث الكيميائية؛ وتتمثل أهداف التنمية المستدامة لرؤية المملكة 
لى الفقر، القضاء التام على الجوع، الصحة الجيدة والرفاه، ي: )القضاء عفيما يل 0202

ة، طاقة نظيفة التعليم الجيد، المساواة بين الجنسين، المياه النظيفة والنظافة الصحي
وبأسعار معقولة، العمل الالئق ونمو االقتصاد، الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية، 

محلية مستدامة، االستهالك واإلنتاج  مدن ومجتمعاتالحد من أوجه عدم المساواة، 
المسؤوالن، العمل المناخي، الحياة تحت الماء، الحياة في البر، السالم والعدل 

، 0202وية، عقد الشراكات لتحقيق األهداف()االستعراض الطوعي األول، والمؤسسات الق
00-01.) 
  0202عالقة التعليم برؤية المملكة: 

ى البشرية التي تصنع التنمية وُتحدد معالمها، حيث إن التعليم وسيلة لتنمية القو 
ة الفرد ُيعد التعليم عملية مقصودة تؤَدى بواسطة مؤسسات ُأنِشئت ِخصيًصا للقيام بتنمي

من جميع جوانبه الروحية والُخلقية وبشكل سليم ليكون عضًوا نافًعا في المجتمع الذي 
وتدريبهم للقيام بذلك، ويمكننا القول بأن تم اختيارهم يعيش فيه، ويقوم بتلك العملية أفراد 

التعليم مطلب من مطالب التنمية، ويمكن أن نؤكد على أهمية تحسين مستوى التعليم 
بين التعليم ومناهجه من ناحية، وحاجات ومتطلبات التنمية المستدامة في المجتمع والربط 

 (.0008، ص0202من ناحية أخرى)السامرائي، وآخرون، 
ة اهتمامًا كبيرًا للخدمات األساسية التي تمس احتياجات السكان ومن ُتولي المملك

م للجميع في بيئة تعليمية أهمها التعليم، وعليه تسعى وزارة التعليم لتوفير فرصة التعلي
مناسبة في ضوء السياسة التعليمية للمملكة والسعي لرفع جودة المخرجات، وزيادة فاعلية 

الجانب التعليمي من الرؤية ثالثة مجاالت رئيسة: )تطوير حين يتناول  البحث العلمي، في
مل(، وتدفع الرؤية المناهج الدراسية، تقدم التعليم العالي، بناء المهارات الالزمة لسوق الع

 إلى األمام أهداف عديدة ومنها ما يلي:
جامعة ضمن  022أن يكون هناك على األقل خمس جامعات سعودية من بين أفضل  .0

 لمي.التصنيف العا
مساعدة الطالب على تحقق نتائج أعلى من المعدالت الدولية في مؤشرات التعليم  .0

 العالمية.
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، 0202لكل مجال تعليمي)رؤية المملكة العمل على تطوير المواصفات الوظيفية  .0
 (.20ص

 أهداف اإلطار الوطني لمناهج التعليم 
تطلعاته ويستند إلى تقديم منظور فكري لبناء مناهج التعليم ُيلبي حاجات المجتمع و  .0

 أحدث التوجهات التربوية.
 تقديم رؤية لمعايير مناهج التعليم وما يتفرع من أهداف عامة. .0
 تعليم ومستوياته.هج التعليم ومجاالت التحديد بنية معايير منا .0
 ضمان االتساق بين مكونات اأُلطر التخصصية ومعايير مناهج التعليم. .1
 ناهج التعليم.تقديم المبادئ التوجيهية لمعايير م .2
تحديد األدوار والمهام للجهات ذات العالقة المباشرة ومتطلبات التطبيق)رؤية المملكة  .8

 (.22، ص0202
 أولوية المنهج:

عبر عن التوجهات الوطنية والموضوعات الكبرى ذات األولوية للمجتمع التي تُ 
هذه األولويات يجب أن تكون حاضرة في مجاالت التعلم خالل السنوات القادمة، وُتوَجه 

بناًء على معايير التعليم وتطبيقها وتقويمها من خالل تضمينها في جميع مجاالت التعلم 
صفوف الدراسية، من خالل خبرات تعلم نوعية موجهة بشكل منظم عبر المستويات وال

فية لكل تتضمن المعارف والقيم والمهارات التي تتألف فيما بينها وتتكامل مع البنية المعر 
 (.22، ص0202تعلم)رؤية المملكة  مجال

 :0202كتب العلوم وعالقتها برؤية المملكة 
بوي على المستوى العالمي، ُتعد العلوم من المواد الدراسية المهمة في أي نظام تر 

محتواها وطرق تدريسها في أنها ُتساهم بشكل كبير في تقدم وتنبع أهمية مناهج العلوم و 
يس لتدريس العلوم في جميع مراحل التعليم هو إعداد األمم وتطورها؛ وإن الهدف الرئ

ين الطالب للمشاركة بفاعلية في الحياة المدنية، وأن يكونوا عمااًل منتجين ومواطن
صالحين، َيْسعون إليجاد استراتيجية قوية لدعم اقتصاد الوطن، وال يتم ذلك إال إذا تم 

عليا لدى التالميذ)الهويدي،  تنمية مهاراتإعداد مناهج العلوم بطريقة فعالة تسمح ل
 (.10، ص0202
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إن تدريس العلوم في الوقت المعاصر يسعى ضمن أهدافه األساسية إلى إكساب 
ة العلمية، وربطه بالعالم الذي يعيشه، وبواقع بيئته وبحياته اليومية المتعلم الثقاف

ته العلمية ر بقيمة ما يتعلمه فتزداد دافعيته وتنمو ميوله واتجاهاواهتماماته، ليشع
 (.8، 0202)الشعيلي،

يتضح مما سبق ضرورة قيام متخذي القرار، وُمخططي المناهج عامة ومناهج 
لها وتطويرها لمواكبة متطلبات المستقبل وتحدياته، واستخدام العلوم خاصة بتحليلها وتعدي

رات حل المشكالت، ومهارات التفكير العلمي، طرق تدريس حديثة ُتمكن الطالب من مها
مهارات ما وراء المعرفة، باإلضافة إلى تنمية كافة المهارات التي تتعدى استرجاع و 

اعتبار الكتاب المصدر الوحيد  الحقائق الموجودة بين دفتي الكتاب المدرسي، وعدم
 للمعرفة.

 :الدراسات السابقة 
ُأجريت العديد من الدراسات واألبحاث في تحليل محتوى كتاب العلوم للمراحل 

م، والمعايير الدولية، 0202المختلفة في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية  الدراسية
 وفيما يلي عرض لتلك الدراسات:

 0202علقة برؤية المملكة أواًل: الدراسات المت
 ,Abdulqadir Obaidallah A. Alhomairi)دراسة عبد القادر والحميري ) .0

الخبراء التربويين حول  : هدفت هذه الدراسة الكشف عن مدى توافق آراء2018
أهمية توفير مناهج العلوم للصف الخامس والسادس االبتدائي مع محتوى ُيمكن أن 

م، باإلضافة إلى دراسة التصورات 0202ؤية المملكة ُيساعد على تحقيق متطلبات ر 
ة التي لدى الخبراء التربويين لتطوير مناهج العلوم التي ُيمكن أن تحقق هذه الرؤي

ضل؛ واتبعت الدراسة المنهج الوصفي باستخدام أسلوب دلفي، وقد تم على نحو أف
بدأت من ( خبيًرا تعليمًيا على مدى ثالث جوالت 02تطبيقه على مجموعة من )

 ، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:0202/ 2/00وانتهت في  2/02
  لوم للصفوف م لتطوير مناهج الع0202أن متطلبات رؤية المملكة العربية السعودية

 االبتدائية العليا كان ضعيًفا للغاية.
  االتفاق تراوحت ردود الخبراء التربويين في نهاية الجولة الثالثة بين االتفاق القوي؛ و

راح تصور بشأن تطوير مناهج العلوم لتحقيق متطلبات هذه الرؤية، وفي النهاية اقت
لتربويين الذين شاركوا في مقترح لتطوير منهج العلوم وفًقا لوجهات نظر الخبراء ا

 الدراسة.
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: هدفت استقصاء دور معلمي ومعلمات اللغة 0202دراسة نورا عوضة الزهراني،  .0
رس الحكومية في المملكة العربية السعودية في تحقيق رؤية اإلنجليزية في المدا

ادة اللغة اإلنجليزية، وقد اعتمدت على المنهج والمتعلقة بتطوير التعليم في م 0202
بنًدا مقسمة على أربعة أقسام، وتكونت  02وصفي من خالل استبانة تكونت من ال

لحكومية السعودية ( مدرس في المدارس ا122( مدرسة، و)222عينة الدراسة من )
 في كافة مناطق المملكة، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

  نجليزية لدى المشاركين أن درجة االتجاه نحو تطوير األداء المهني في تعليم اللغة اإل
 (.%20عالية جًدا حيث بلغت النسبة المئوية )

  العمل على تحقيق غياب وجود عالقة دالة إحصائًيا بين اتجاهات أفراد العينة في
تواصل الدولي مع معلمي ومعلمات من خالل تحقيق التطوير المهني وال 0202رؤية 

 اللغة اإلنجليزية في مختلف دول العالم.
  0202هناك عقبات قد ُتؤثر سلًبا في تحقق رؤية المملكة ال تزال. 
: هدفت الدراسة تقديم تصور مقترح لمنهج 0208دراسة يوسف بن عقال المرشد،  .0

ة الدراسات االجتماعية لطالب المرحلة المتوسطة في ضوء رؤية المملكة العربي
ة: )قائمة م، ولتحقق ذلك قام الباحث ببناء األدوات التالي0202السعودية لعام 

بالمعايير التي ينبغي أن ُيبنى في ضوئها منهج الدراسات االجتماعية والتي استنبطها 
، استمارة تحليل محتوى، تصور مقترح لمنهج م0202الباحث من رؤية المملكة لعام 

الدراسات االجتماعية لطالب المرحلة المتوسطة(؛ وتوصلت الدراسة إلى النتائج 
 التالية:

 م بنسب كافية في محتوى كتب الدراسات 0202ير رؤية المملكة ضعف توفر معاي
 االجتماعية لطالب المرحلة المتوسطة.

  م، ويسهم 0202لهذا المنهج يحقق رؤية المملكة إقرار تصور ارتآه الباحث مناسًبا
 في إخراجها من حيز التنظير إلى حيز التنفيذ والتطبيق.

 0202لكة تعقيب على الدراسات الُمتعلقة برؤية المم 
، 0202تتفق الدراسة الحالية مع دراسات هذا المحور في أنها تتناول رؤية المملكة 

في التخصص، في حين  0202ادر والحميري،باإلضافة إلى اتفاقها مع دراسة عبد الق
)لغة إنجليزية(، ودراسة  0202تختلف في مجال البحث والتخصص مع دراسة الزهراني، 

تماعية(، وقد اختلفت الدراسة الحالية مع دراسات هذا )دراسات اج 0208مرشد، ال
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ي في ضوء المحور كافة في أنها تتناول "تحليل محتوى كتاب العلوم للصف الثالث االبتدائ
 .0202رؤية المملكة العربية السعودية 

 ثانًيا: الدراسات الُمتعلقة بتحليل محتوى كتب العلوم
: هدفت تعرف مدى 0202بريكان، دراسة ابتسام حسن الشهري، عثمان ناصر ال .0

تحقيق مصفوفة التتابع في كتب العلوم للصفوف األولية، ومدى تطبيق محتوى مادة 
وفة التتابع بالصفوف األولية للمرحلة االبتدائية بالمملكة العلوم لما ورد في مصف

ل المحتوى العربية السعودية، استخدمت المنهج الوصفي التحليلي، وأعدت بطاقة تحلي
حليل كتب العلوم للصفوف األولية في ضوء مصفوفة التتابع المكونة من أربعة لت

ل علم األحياء، ومجال مجاالت رئيسة )مجال العلم كطريقة استقصاء وتجريب، ومجا
مهارة، وتوصلت الدراسة إلى  28علم األرض، وجال العلوم الطبيعية(، وتندرج تحتها 

 النتائج التالية:
 المملكة العربية السعودية طبقت بشكل كبير مصفوفة التتابع  أن الصفوف األولية في

علوم في مجال العلم كطريقة االستقصاء والتجريب وبنسبة عالية، وظهر مجال ال
 الطبيعية في المرتبة الثانية طبقت بدرجة متوسطة مصفوفة التتابع والتدرج للمهارات.

 العلوم ُطبقت بدرجة قليلة  أن معايير مجال علم األحياء وعلم األرض في محتوى كتب
 مصفوفة التتابع والتدرج للمهارات.

حتوى كتاب : هدفت الدراسة تحليل م0202دراسة أفراح ياسين السامرائي، وآخرون،  .0
تنمية المستدامة للعام الدراسي العلوم للصف الرابع للمرحلة االبتدائية وفًقا ألبعاد ال

ا الهدف تم بناء قائمة بأبعاد ( في جمهورية العراق، ولتحقيق هذ0208/0202)
التنمية المستدامة الواجب تضمينها في كتب العلوم في المرحلة االبتدائية تكونت من 

وتم حساب ثبات التحليل باستخدام معادلة هولستي، توصلت قضية فرعية،  22
 الدراسة إلى النتائج التالية:

 ( تكراًرا موزعة 002ى )تناول محتوى الكتاب أبعاد التنمية المستدامة، إذ حصل عل
 على األبعاد الثالثة.

  ضرورة االهتمام باألهداف الفرعية المهملة والعمل على تضمينها في كتاب العلوم
 لة االبتدائية.للمرح

هدفت الدراسة إبراز تحليل : 0202دراسة نادية حسين العفون، وسن موحان الرازقي،  .0
وفًقا ألبعاد التنمية المستدامة للعام محتوى العلوم للصف الثاني للمرحلة االبتدائية 
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( في جمهورية العراق، ولتحقيق ذلك قام الباحث بإعداد 0202/0208الدراسي )
تنمية المستدامة الثالثة الواجب تضمينها في كتب العلوم في المرحلة )قائمة بأبعاد ال

 االبتدائية، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 الثاني االبتدائي تناول أبعاد التنمية المستدامة بنسبة  إن كتاب العلوم للصف

 ( تكراًرا.20( بواقع )00.12%)
 ية المستدامة التي يجب تدعيمها لدى ضرورة وجود دليل للمعلم يشمل أبعاد التنم

 ميذ.التال
: هدفت معرفة مدى 0202دراسة غالب عبد هللا العتيبي، جبر بن محمد الجبر،  .1

لجيل القادم في وحدة الطاقة بكتب العلوم في المملكة العربية توافر معايير العلوم ل
وى كتب السعودية، واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي من خالل أداة تحليل محت

العلوم للمراحل: السادس االبتدائي، واألول والثاني المتوسط، وتكونت عينة الدراسة 
م، وتمثلت أداة 0208/0202ام الدراسي من وحدات الطاقة في تلك الكتب خالل الع

الدراسة في بطاقة تحليل محتوى تكونت من أربعة معايير رئيسة تفرع منها خمسة 
 النتائج التالية:مؤشرات، وتوصلت الدراسة إلى 

  أن مدى تضمين جميع مؤشرات معايير الممارسات العلمية والهندسية في وحدات
ر متوفرة، ما عدا معيار الطاقة بجميع المراحل المستهدفة كانت منخفضة أو غي

"التخطيط واالستقصاء" بكتاب الصف السادس االبتدائي جاء بنسبة متوسطة بلغت 
(20.02%.) 
 هدفة هو معيار "إنشاء اإليضاحات وتصميم ميًنا بالكتب المستأن أقل المعايير تض

( بكتاب الصف %2.10( بكتاب الصف السادس، و)%1.01الحلول" بنسبة بلغت )
سط، في حين لم يتضمن أي من هذه المعايير في كتاب الصف األول الثاني المتو 

 المتوسط.
  وجود قصور في مصفوفة المدى والتتابع لمعايير(NGSS) دة الطاقة توى وحفي مح

 إذ لم ُتضمن هذه المعايير في كتاب العلوم للصف األول المتوسط.
الفيزياء في  : هدفت تحليل محتوى كتب0202دراسة مها البقمي، ونضال األحمد،  .2

، واستخدمت NGSSالمملكة العربية السعودية في ضوء معايير العلوم للجيل القادم 
تحليل محتوى كتب الفيزياء في ضوء  المنهج الوصفي التجريبي من خالل أداة

NGSS  في ُبعد الطاقة التابع لمعايير العلوم الفيزيائية، وذلك في مرتكزات ) األفكار
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المتداخلة(، وتوصلت  –علمية والهندسية، المفاهيم الشاملة الرئيسة، الممارسات ال
 الدراسة إلى النتائج التالية:

 للمرحلة الثانوية بنسبة تضمين منخفضة  تحقق المرتكزات الرئيسة في كتب الفيزياء
(، وتركزت في محتوى منهاج الفيزياء للصف الثاني الثانوي في %00.00لغت )ب

 الفصل األول.
 فكار الرئيسة األكثر توافًرا في المحتوى بنسبة تضمين متوسطة بلغت ُيمثل مرتكز األ

فضة بلغت (، وجاء ثانًيا مرتكز المفاهيم الشاملة بنسبة تضمين منخ20.2%)
(، وجاء مرتكز الممارسات العلمية والهندسية ثالًثا بنسبة تضمين منخفضة 00.0%)

 (.%08.02بلغت )
  محتوى كتب العلومتعقيب على الدراسات الُمتعلقة بتحليل 

تتفق الدراسة الحالية مع جميع دراسات هذا المحور في أنها تتناول تحليل محتوى 
المختلفة، وتتفق مع دراسة كل من )أفراح ياسين كتب العلوم في المراحل الدراسية 

( في 0202، ، نادية حسين العفون، وسن موحان الرازقي0202السامرائي، وآخرون، 
محتوى كتب العلوم وفًقا ألبعاد التنمية الُمستدامة، وتسعى الدراسة  أنها سعت إلى تحليل

االبتدائي مع أهداف  الحالية إلى معرفة مدى توافق محتوى كتاب العلوم للصف الثالث
 –م والُمتمثلة في أهداف التنمية الُمستدامة 0202رؤية المملكة العربية السعودية 

العربية السعودية؛ في حين تختلف مع تلك  ألول للمملكةاالستعراض الطوعي الوطني ا
الدراسات في مجال البحث حيث تتناول تلك الدراسات تحليل محتوى كتب العلوم في ضوء 

(، بينما NGSSوأبعاد مختلفة ومنها )مصفوفة التتابع، معايير العلوم للجيل القادم  معايير
لث االبتدائي في ضوء رؤية تتناول الدراسة الحالية تحليل محتوى كتاب العلوم للصف الثا

 .0202المملكة العربية السعودية 
ا، وفي واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في التأكيد على مشكلته

وكذلك في االسترشاد  تناول بعض المفاهيم النظرية وفي إعداد استمارة تحليل المحتوى،
 تفسير ومناقشة النتائج. بما جاء بها من مراجع، باإلضافة لالستفادة منها في

 :الطريقة واإلجراءات 
 :منهج الدراسة 

ات تتبـــع الدراســـة المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي وذلـــك فيمـــا يتعلـــق بجمـــع المعلومـــ
 والحقائق وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى النتائج.
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يعـــد تحليـــل المحتـــوى أحـــد أســـاليب المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي، ويعنـــي أســـلوب 
على الدراسة الموضـوعية، ُيسـتخدم للوصـول إلـى وصـف كمـي هـادف  االستقراء الذي يقوم

ــي أي  وعــاء أو حصــر عــددي لوحــدة التحليــل أو وصــف الظــاهرة أو الموضــوع كمــا ورد ف
معلوماتي مثـل الكتـب والمجالت...إلـخ، دون اللجـوء إلـى التأويـل بـل االعتمـاد علـى الرصـد 

معينة أو مصدر لنقل األفكـار)محمود، ية أو شخصية التكراري الُمنظم سواء أكان ُمفردة لغو 
 (.000،000، ص0228
 :مجتمع الدراسة وعينتها 

اب العلـوم المقـرر علـى طـالب مجتمع الدراسة: يتحدد مجتمع الدراسـة الحاليـة فـي كتـ -
/ 0202فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية للعـــام الدراســـي  الصـــف الثالـــث االبتـــدائي،

 م.0202
سـة الحاليـة فـي محتـوى كتـاب العلـوم للصـف الثالـث عينة الدراسـة: تتحـدد عينـة الدرا -

االبتدائي، بعد استثناء األسئلة الموجودة في نهايـة كـل درس ومقدمـة الكتـاب وقائمـة 
 (0لمحتويات من التحليل كما في الجدول)ا

 الفصل الدراسي الطبعة الصف
عدد 

 الوحدات
 والفصول

عدد 
 الدروس

عدد 
الصفحات 

 الكلية

عدد 
الصفحات 

 المحللة

الثالث 
01 االبتدائي

02
 – 

01
12

 هـ
02

02
 – 

02
02

 م 
 وحدات 0 0202/0202

 012 028 00 فصول 2

الثالث 
 االبتدائي 

 
 وحدات 0 0202/0202

 002 020 00 فصول 2

 ( كتاب العلوم للصف الثالث المقرر على المرحلة االبتدائية0جدول )
 :أداة الدراسة 

حليل كتاب العلوم للصف الثالث لكي يكون للبحث الحالي أداة يتم بموجبها ت
االبتدائي، وللوصول إلى هدف البحث، قام الباحث بإعداد استمارة لتحليل المحتوى 

، والُمتمثلة بأهداف التنمية الُمستدامة المتطلب 0202المملكة متضمنة أهداف رؤية 
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ع تاب، وقد اتبتوافرها في محتوى كتاب العلوم والتي تمت في ضوئها عملية تحليل الك
 الباحث ما يأتي:

االطالع على مجموعة من األدبيات والبحوث التي تناولت موضوع التنمية  .0
 المستدامة.

 ة الُمستدامة.ُمراجعة البحوث والدراسات التي تناولت أبعاد وأهداف التنمي .0
م )نحو تنمية ُمستدامة للمملكة العربية 0202رؤية المملكة العربية السعودية  .0

 االستعراض الطوعي الوطني األول(. –السعودية 
لذا تم إعداد أداة البحث بصورتها األولية، والتي تضمنت قائمة بأهداف رؤية 

( هدف 001م والُمتمثلة في أهداف التنمية الُمستدامة، واشتملت على )0202المملكة 
( هدف فرعي موزعة 82فرعي موزعة على ثالثة أبعاد رئيسة، وهي الُبعد االجتماعي )

( هدف فرعي موزعة على هدفين 02( أهداف رئيسة؛ والُبعد االقتصادي )2على )
 ( أهداف رئيسة.8ي موزعة على )( هدف فرع08رئيسيين؛ والُبعد البيئي )

 :صدق أداة التحليل 
الظاهري، وقد أشار إلى أن أفضل طريقة للتأكد من اعتمد الباحث على الصدق 

ذلك هو أن ُيبين مجموعة من الُمحكمين )الخبراء( مدى تمثيل الفقرات للصفة المطلوب 
ن المحكمين من قياسها، وقد قام الباحث بعرض الصورة األولية لألداة على مجموعة م

ا مالحظاتهم حول ذوي الخبرة واالختصاص في طرق التدريس، وبناء المناهج وأعطو 
األداة، وبعد إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون أصبحت األداة في صورتها 

( عدد األهداف الفرعية التابعة لكل هدف رئيس ونسبتها 0النهائية، ويتضح من الجدول )
 المئوية.

حكمين ( أهداف التنمية الُمستدامة الرئيسة والفرعية الُمتفق عليها من ِقبل المُ 0جدول )
 ونسبتها المئوية

 النسبة % الهدف الفرعي الهدف الرئيس م
 2.0 2 العدالة االجتماعية .0
 8.2 2 الصحة .0
 00.0 02 التعليم .0
 0.0 1 السكان .1
 0.1 0 المسكن .2
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 النسبة % الهدف الفرعي الهدف الرئيس م
 00.0 02 األمن الغذائي والمائي .8
 0.0 1 التنشئة السليمة .2
 2.0 02 األمن والسالم .2
 02.2 00 القتصاديةالتنمية ا .2
 2.8 2 أنماط اإلنتاج واالستهالك .02
 2.0 02 الغالف الجوي أو التغير المناخي .00
 1.2 2 التربة .00
 0.1 0 التنوع األحيائي .00
 1.2 2 البحار والمحيطات .01
 1.2 2 تجددةالطاقة المُ  .02
 8.2 2 إدارة النفايات .08

 %022 001 المجموع
 علوم للصف الثالث االبتدائي:تحليل كتاب ال 

 اعتمد الباحث في تحليل المحتوى على الخطوات التالية:
الهدف من التحليل: تحديد مستوى تضمين محتوى أهداف رؤية المملكة العربية  .أ

نمية المستدامة، في كتاب العلوم للصف م والُمتمثلة في أهداف الت0202السعودية 
 ألداة الُمعدة ُمسبًقا.الثالث في المرحلة االبتدائية وفق ا

وحدة التحليل: اعتمد الباحث الفكرة المباشرة وغير المباشرة كوحدة للتحليل، كما  .ب
 اعتمد على التكرار كوحدة للتعداد.

 خطوات تحليل المحتوى: اتبع الباحث الخطوات التالية: .ج
 اءة الكاملة والجيدة للموضوع، لتتضح الصورة في ذهن الُمحلل.القر  -
تأنية للموضوع مرة أخرى، وذلك لتحديد ما يتضمنه من أهداف رؤية القراءة المُ  -

 م )أهداف التنمية الُمستدامة(.0202المملكة 
مقارنة الفقرات واألفكار التي يحتويها الكتاب باألداة، وذلك لتحديد انتمائها  -

رئيسة والفرعية وفًقا للتطابق بين مضمونها ومضمون الهدف في لألهداف ال
 األداة.
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 نوع الهدف ورقمه في جدول التحليل. تحديد -
إعطاء تكرار واحد لكل عبارة، وذلك في جداول التحليل، ثم تحويلها إلى نسب  -

 مئوية ليتم تفسيرها الحًقا.
 صدق التحليل 

من المادة الُمحللة على عدد  للتأكد من صدق التحليل قام الباحث بعرض نموذج
 وا على صالحية عملية التحليل.من الُمحكمين في طرق تدريس العلوم، وقد أجمع

 الثبات 
استخدم الباحث ثبات التحليل من خالل االتفاق بينه وبين ُمحلل آخر، حيث 
استعان الباحث بُمحلل خارجي من ذوي الخبرة في عملية التحليل، واتبع الباحث الوسائل 

 ي:لحساب ثبات التحليل كما يل (Holsti)حصائية الُمتمثلة في ُمعادلة هولستي اإل
 )مجموع الفئات الُمتفق عليها( 0

 )مجموع الفئات الكلي(
   معامل الثبات =

0  (222) 
(0010) 

 2.21 =                               معامل الثبات =
 نتائج الدراسة وتفسيرها: 
ئج الخاصة بتحليل محتوى كتاب العلوم للصف الثالث االبتدائي األبعاد: كانت النتا .أ

 ( صفحة، كالتالي:022والثاني والبالغ عددها )بجزأيه األول 
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 م(0202( النسب المئوية ألبعاد التنمية الُمستدامة )أهداف ُرؤية المملكة 0جدول )
 الُمتضمنة في كتاب العلوم للصف الثالث االبتدائي

 النسبة المئوية التكرار الُبعد م
 %20.2 821 االجتماعي .0

 ـــــــــ صفر االقتصادي .0

 %8.0 12 البيئي .0
 %022 811 اإلجمالي

( توفر ُبعدين فقط من أبعاد التنمية الُمستدامة )أهداف رؤية 0يتضح من الجدول )
الذي  م( في كتاب العلوم للصف الثالث االبتدائي، وهما الُبعد االجتماعي0202المملكة 

ي للتكرارات البالغة ( من المجموع الكل%20.2( وبنسبة )821َمَثل المرتبة األولى بتكرار )
( من %8.0(، وبنسبة )12( تكراًرا، وجاء الُبعد البيئي في المرتبة الثانية بتكرار )811)

 ( تكرار؛ مما ُيشير إلى أن ُمحتوى الكتاب المدرسي811المجموع الكلي للتكرارات البالغة )
لُبعد االقتصادي قد ركز اهتمامه على الُبعد االجتماعي ويليه الُبعد البيئي، بينما أهمل ا

 والذي ال يقل أهمية عنهما، كما هو ُموضح في الشكل التالي.
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 :الُمؤشرات
 الُبعد االجتماعي: .0

( 821حتوى كتاب العلوم للصف الثالث االبتدائي حصل على )بينت النتائج أن م
( تكراًرا 222تكراًرا توزعت على ثالثة أهداف، وتركز االهتمام على هدف )التعليم( بواقع )

(، ثم )األمن الغذائي %0.2بنسبة )( تكراًرا و 00(، يليه )الصحة( بواقع )%22.2وبنسبة )
(، بينما ُأهملت أهداف )العدالة االجتماعية، %2.2( تكرارات وبنسبة )1والمائي( بواقع )

السكان، المسكن، التنشئة السليمة، األمن والسالم( وكان نصيبها صفًرا، أي لم تحصل 
 على أي تكرار.

 جتماعي( التكرارات والنسب المئوية ألهداف الُبعد اال1جدول )

 النسبة % التكرارات الهدف الرئيس م
 %2 2 العدالة االجتماعية .0
 %0.2 00 الصحة .0
 %22.2 222 التعليم .0
 %2 2 السكان .1
 %2 2 المسكن .2
 %2.2 1 األمن الغذائي والمائي .8
 %2 2 التنشئة السليمة .2
 %2 2 األمن والسالم .2

 %022 821 المجموع
ُيوضح النسب المئوية ألهداف الُبعد االجتماعي الُمتضمنة في كتاب والشكل التالي 

 لصف الثالث االبتدائي.العلوم ل
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 ( النسب المئوية ألهداف الُبعد االجتماعي0شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( هدف فرعية، بينما عدد األهداف الفرعية الُمتحققة في 82وقد ضم هذا الُبعد )
( تكرار، 821( هدف وبتكرارات بلغت )02االبتدائي ) محتوى كتاب العلوم للصف الثالث

( تكرار وبنسبة 022معرفي في المناهج( هو األعلى تكراًرا إذ بلغ )فكان )تحقيق اإلثراء ال
( من المجموع الكلي للتكرارات في الُبعد االجتماعي؛ وجاء هدف )تنمية 10.02%)

المرتبة الثانية بتكرارات بلغت  مهارات التفكير اإلبداعي والتواصل والتعلم الذاتي( في
وع الكلي للتكرارات في الُبعد االجتماعي؛ ( من المجم%00.02( تكراًرا، وبنسبة )001)

وجاء هدف )تنويع وتطوير األنشطة الصفية والالصفية ودورها في الحفاظ على البيئة( 
جموع الكلي ( من الم%02.28( تكراًرا، وبنسبة )21في المرتبة الثالثة بتكرارات بلغت )

علم جديدة( في المرتبة للتكرارات في الُبعد االجتماعي؛ كما جاء هدف )ابتكار أساليب ت
( من المجموع الكلي للتكرارات في %1.12( تكراًرا، وبنسبة )02الرابعة بتكرارات بلغت )

الُبعد االجتماعي؛ وجاءت )أهمية القراءة والكتابة( في المرتبة الخامسة بتكرارات بلغت 
هدف  ( من المجموع الكلي للتكرارات في الُبعد االجتماعي؛ وجاء%1.2( وبنسبة )01)

 )روح اأُللفة والعمل الجماعي بين ُزمالء المدرسة( في المرتبة السادسة بتكرارات بلغت
( من المجموع الكلي للتكرارات في الُبعد االجتماعي؛ وجاء هدف %0.2( وبنسبة )02)

ات سوق العمل، وبناء المهارات الالزمة لذلك في المرتبة )مواءمة المنهج مع احتياج
( من المجموع الكلي للتكرارات في الُبعد %0.12( وبنسبة )02بلغت )السابعة بتكرارات 

االجتماعي؛ وجاء هدف )بناء شخصية الفرد واستقالليته( في المرتبة الثامنة بتكرارات 
كرارات في الُبعد االجتماعي؛ وجاء ( من المجموع الكلي للت%0.00( وبنسبة )01بلغت )
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( 2( في المرتبة التاسعة بتكرارات بلغت )هدف )إشراك اأُلسر في األنشطة المدرسية
( من المجموع الكلي للتكرارات في الُبعد االجتماعي؛ وجاء هدف )تعزيز %0.02وبنسبة )

في المرتبة النظافة الشخصية وممارسة األنشطة الرياضية للوقاية من المخاطر الصحية( 
لتكرارات في الُبعد ( من المجموع الكلي ل%0.2(، وبنسبة )8العاشرة بتكرارات بلغت )

االجتماعي؛ في حين جاءت ثالثة أهداف وهي )حب المدرسة والُمعلمين والبيئة المدرسية 
بوجه عام، وترسيخ القيم اإليجابية العربية واإلسالمية في نفوس الطالب مثل المواطنة 

و توفير البيئة المناسبة لنم -لتطوعي ونبذ العنف(، )توفير التغذية المحسنة والعمل ا
( لكل منهما 0النشاط الزراعي وتوفير الغذاء( في المرتبة الحادية عشر بتكرارات بلغت )

( لكل منهما من المجموع الكلي للتكرارات في الُبعد االجتماعي؛ بينما %2.22وبنسبة )
بقية وهي )القضاء على األمراض المعدية ومكافحة شلل تساوت األهداف الست الُمت

المختلفة(؛ )األغذية الفاسدة وأثرها على صحة اإلنسان(؛ )سوء  األطفال عبر التطعيمات
التغذية وعالقتها ببعض األمراض كالِسمنة وغيرها(، )إساءة استخدام األدوية على 

تأهيل المدرجات عار(؛ )الصحة(؛ )تسهيل الحصول على الخدمات الصحية وتخفيض األس
( 0اءت في الترتيب األخير بتكرار )الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه األمطار(، حيث ج

 ( لكل منها من المجموع الكلي للتكرارات في الُبعد االجتماعي.%2.08لكل منها وبنسبة )
وُيرجع الباحث هذه النتيجة إلى اعتماد كافة الدروس الواردة في كتاب العلوم 

لمعرفي، للصف الثالث االبتدائي، وتركيزها على هدف التعليم وذلك من خالل اإلثراء ا
ومهارات التفكير اإلبداعي، وتعدد األنشطة الصفية والالصفية، واستخدام أساليب جديدة 
في تعليم مادة العلوم والدعوة للقراءة في كل درس، وتنفيذ األنشطة الجماعية سواء داخل 

ألسر والدعوة لحب المدرسة والُمعلمين والبيئة المدرسية وترسيخ القيم، الفصل أو إشراك ا
ضافة إلى بعض األهداف الفرعية الصحة، وأبرزها النظافة الشخصية وممارسة باإل

الرياضة، نظًرا الرتباطها باألنشطة الخاصة بمادة العلوم، بينما وردت األهداف الفرعية 
ذلك األمن الغذائي والمائي، وذلك في مرجعيات األخرى للصحة بصورة بسيطة للغاية، وك

 نسان والغذاء والصحة فقط.الطالب من حيث أجهزة جسم اإل 
( هدف، أي لم تحصل على أي 12وقد بلغ عدد األهداف الفرعية الغير ُمتحققة )

تكرار، ويرى الباحث أن إغفال هذه األهداف ُيعد ُمؤشًرا سلبًيا على الكتاب، حيث أن لكل 
لكة ته التي ُتنمي لدى الطالب جانًبا من جوانب الُبعد وفًقا ألهداف رؤية الممهدف أهمي

 م.0202العربية السعودية 
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 الُبعد البيئي:  .0
( تكراًرا 12بينت النتائج أن كتاب العلوم للصف الثالث االبتدائي حصل على )

ف (، حيث جاء هدف )الغال2( أهداف رئيسة كما هو موضح في جدول)8موزًعا على )
ن المجموع ( م%02.2( وبنسبة )02الجوي والتغير المناخي( في المرتبة األولى بواقع )

الكلي للتكرارات في الُبعد البيئي؛ يليه هدف )التنوع األحيائي( في المرتبة الثانية بواقع 
(، ويليه هدفا )التربة( و)البحار والمحيطات( بالمرتبة الثالثة %02( تكرارات وبنسبة )2)

ات ( لكل منهما من المجموع الكلي للتكرار %00.2( تكرارات لكل منهما وبنسبة )2بواقع )
( تكرارات 1في الُبعد البيئي؛ وجاء هدف )الطاقة الُمتجددة( في المرتبة الرابعة بواقع )

( من المجموع الكلي للتكرارات في الُبعد البيئي؛ في حين جاء هدف )إدارة %02وبنسبة )
( من المجموع %2.2( تكرارات وبنسبة )0الخامسة واألخيرة بواقع ) النفايات( في المرتبة

كرارات في الُبعد البيئي، ونجد أن كتاب العلوم للصف الثالث االبتدائي لم ُيهمل الكلي للت
 األهداف الرئيسة ككل وإنما أغفل الكثير من األهداف الفرعية التابعة لها.

 الُبعد البيئي ( التكرارات والنسب المئوية ألهداف2جدول )

 النسبة % التكرارات الهدف الرئيس م
 %02.2 02 غير الُمناخيالغالف الجوي/ الت .0
 %00.2 2 التربة .0
 %02 2 التنوع األحيائي .0
 %00.2 2 البحار والمحيطات .1
 %02 1 الطاقة الُمتجددة .2
 %2.2 0 إدارة النفايات .8

 %022 12 المجموع
النسب المئوية ألهداف الُبعد البيئي الُمتضمنة في كتاب  والشكل التالي ُيوضح

 لث االبتدائي.العلوم للصف الثا

 

 



 م 0202لسنة  ايرين( الثاني، الجزء 581مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -527- 

 ( النسب المئوية ألهداف الُبعد البيئي0شكل )
 

( هدف فرعي، ولكن عدد األهداف الفرعية الُمتحققة في 08وقد ضم هذا الُبعد )
( 12وبتكرارات بلغت ) ( هدف فرعي08محتوى كتاب العلوم للصف الثالث االبتدائي )

ناخي عبر تجنب انبعاثات الغازات تكراًرا، فكان الهدفان )الحد من ُمسببات التغير المُ 
المحميات( هما األعلى تكراًرا إذ بلغ  –الُمسببة لالحتباس الحراري(، و)حماية البيئة البرية 

لُبعد البيئي؛ في ( من المجموع الكلي للتكرارات في ا%02( تكرارات لكل منهما وبنسبة )1)
لمرتبة الثانية بتكرارات بلغت حين جاء هدف )االرتفاع الُمستمر في درجات الحرارة( في ا

( من المجموع الكلي للتكرارات في الُبعد البيئي؛ وجاءت األهداف %2.2( وبنسبة )0)
)الرصد والمتابعة الُمستمرة للظاهرات الجوية وآثارها(، )الحد من التلوث الهوائي(، 

لصيد الجائر المحافظة على أنواع النباتات النادرة من االنقراض واستزراعها(، )مكافحة ا)
مخلفات المصانع  -البري والسمكي غير المشرع(، )تخفيض مصادر التلوث المائي 

ماية الشواطئ والجزر والمحميات والصرف الصحي، تسرب البترول والحد منها(، )ح
( من %2( تكراًرا لكل منها وبنسبة )0تكرارات بلغت )الطبيعية(، في المرتبة الثالثة ب

ات في الُبعد البيئي؛ وجاءت أهداف )القيام بمسح ميداني لقياس المجموع الكلي للتكرار 
الجفاف والغطاء النباتي(، )تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالجفاف ومستوى مياه السدود 

جير حول الُمدن(، )رفع الوعي البيئي والمياه الجوفية(، )تشجيع المباني الخضراء والتش
مظاهره، أسبابه، مكافحته(، )الحد من مشاكل  - للمحافظة على بيئة المدينة(، )التصحر

االستخدام المفرط لألراضي الحالية واالستخدام األمثل لها ُمستقباًل(، )الرعي الجائر والقطع 
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اعية(، )تلوث التربة بأنواعه(، الجائر لألشجار(، )استخدام وتطوير المدرجات الجبلية الزر 
وارد البحرية واستخدامها(، )استخدام الطاقة )المحافظة على مياه البحار والمحيطات والم

الجديدة والمتجددة وتنويع مصادرها(، )زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج 
ءة استخدام الطاقة(، )ترشيد ورفع كفاءة استهالك الطاقة(، )تطوير ونشر برامج كفا

النفايات واستخدامها في عادة تدوير دارة النفايات والتخلص اآلمن منها(، )إالطاقة(، )إ
توليد الطاقة(، )تنفيذ حمالت توعية بشأن أعمال النظافة وتقليل كمية النفايات والحد من 

(، %0.2( لكل منها وبنسبة )0آثارها البيئية( في المرتبة الرابعة واألخيرة بتكرارات بلغت )
التكرارات في األهداف  من المجموع الكلي للتكرارات في الُبعد البيئي؛ ومن المالحظ قلة عدد

الُمتحققة في محتوى كتاب العلوم للصف الثالث االبتدائي مما ُيؤكد على ضعف الدروس 
م والُمتمثلة في أهداف 0202الُمتضمنة فيه، وعدم تحقيقها الكامل ألهداف رؤية المملكة 

لم ( أهداف على اإلطالق، حيث أنها 02ية الُمستدامة، باإلضافة إلى عدم تحقق )التنم
تحصل على أي تكرار، ويرجع ذلك إلى إهمال محتوى كتاب العلوم لهذه األهداف وعدم 
تناولها على اإلطالق، باإلضافة إلى حاجة كتاب العلوم للصف الثالث االبتدائي إلى إعادة 

م 0202بما يتناسب وطبيعة رؤية المملكة العربية السعودية  التطوير والتأهيل واإلعداد
 منشود والمرجو الذي تسعى إليه البالد في سبيل ِرفعتها وتقدمها.لُيحقق الهدف ال

ومن خالل مـا سـبق فقـد تـم اإلجابـة عـن السـؤال الثالـث مـن أسـئلة الدراسـة والـذي 
ــى: " مــا مــدى تضــمين أهــداف التنميــة المســتدامة لرؤيــة  م فــي 0202المملكــة يــنص عل

 محتوى كتاب العلوم للصف الثالث االبتدائي؟".
لتكرارات والنسب المئوية لألهداف الرئيسة والفرعية ألبعاد التنمية الُمستدامة ( ا8جدول )

 الثالثة
 التكرارات والنسب المئوية لألهداف الفرعية التابعة للُبعد االجتماعي: .أ

 األهداف 
 % التكرارات األهداف الفرعية الرئيسة

الــعــــــدالــــــة 
االجـــتــــمــاعــيـــــة

 %2 2 بدأ المساواة وضمان العدالة وعدم استغالل النفوذ.تحقيق م .0 
تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات من  .0

 %2 2 المشاركة في سوق العمل.

على  تمكين ذوي اإلعاقة من االندماج في المجتمع والحصول .0
 %2 2 استقالليتهم.

 %2 2ش كريمة تحسين الظروف المعيشية للجميع للتمتع بأنماط عي .1
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 األهداف 
 % التكرارات األهداف الفرعية الرئيسة

 وُمريحة.
 %2 2 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان. .2
ترسيخ القيم اإلنسانية واالجتماعية ومبادئ العدل والمساواة  .8

 %2 2 وتعزيز حقوق اإلنسان.

 %2 2 واعتزازه بهويته الوطنية.تعزيز حقوق المواطن وواجباته  .2
 %2 2 ياة العامة.الديمقراطية وممارستها بنحو سليم في الح .2
 %2 2 توفير فرص عمل ألبناء المجتمع. .2

 %2 2 الـمــجــمــــــــــــوع

الـــصــــحــة
 

القضاء على األمراض المعدية ومكافحة شلل األطفال عبر  .02
 %2.08 0 التطعيمات المختلفة.

 %2 2 عية من خطورة التدخين والمخدرات على الصحة.التو  .00
 %2.08 0 ا على صحة اإلنسان.األغذية الفاسدة وأثره .00
 %2.08 0 سوء التغذية وعالقتها ببعض األمراض كالِسمنة وغيرها. .00
 %2.08 0 إساءة استخدام األدوية على الصحة. .01
 %2.08 0 تسهيل الحصول على الخدمات الصحية وتخفيض األسعار. .02
تعزيز النظافة الشخصية وممارسة األنشطة الرياضية للوقاية  .08

 % 0.2 8 الصحية. من المخاطر

 %2 2 االرتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة في كل مكان. .02
 %0.2 00 الـمــجــمــــــــــــوع

الــتــــــــــعــلــــيــــــــــم
 

 %1.2 01 أهمية القراءة والكتابة. .02
 %2.22 0 رسة والمعلمين والبيئة المدرسية بوجه عام.حب المد .02
 %0.2 02 لجماعي بين زمالء الدراسة.روح األلفة والعمل ا .02
تنويع وتطوير األنشطة الصفية والالصفية ودورها في  .00

 %02.28 21 الحفاظ على البيئة المدرسية.

 %2 2 تعزيز فرص التعليم الجيد والشامل للجميع مدى الحياة. .00
 %1.12 02 ار أساليب تعلم جديدة.ابتك .00
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 األهداف 
 % التكرارات األهداف الفرعية الرئيسة

 %0.00 01 بناء شخصية الفرد واستقالليته. .01
مواءمة المنهج مع احتياجات سوق العمل، وبناء المهارات  .02

 %0.12 02 الالزمة لذلك.

 %0.02 2 إشراك األسر في األنشطة المدرسية. .08
 %2 2 زيادة فرص االبتعاث في الجامعات العالمية المرموقة. .02
 %2 2 التربية الخاصة لتعليم ذوي اإلعاقة. تطوير .02
 %10.02 022 مناهج.تحقيق اإلثراء المعرفي في ال .02
 %00.02 001 تنمية مهارات التفكير اإلبداعي والتواصل والتعليم الذاتي. .02
تمتع الطالب بالمرونة في التنقل بين مختلف المسارات  .00

 %2 2 التعليمية.

واإلسالمية في نفوس الطالب  ترسيخ القيم اإليجابية العربية .00
 %2.22 0 مثل المواطنة والعمل التطوعي ونبذ العنف.

 %22.2 222 الـمــجــمــــــــــــوع

الــســكــان
 %2 2 اآلثار السلبية لزيادة السكان. .00 

 %2 2 حلول لمشكلة التزاحم السكاني. .01
 %2 2 الهجرة من الريف إلى المدن أسبابها وطرق معالجتها. .02
 %2 2 ء توزيع الكثافة السكانية.سو  .08

 %2 2 الـمــجــمــــــــــــوع

المسـكـ
 ن

دعم الدولة لمشاريع اإلسكان وتوفير مساكن صحية وآمنة  .02
 %2 2 وقادرة على الصمود لجميع المواطنين.

 %2 2 رفع كفاءة توصيل المياه للمستهلكين والتوعية والترشيد. .02
ريع البنية األساسية( مثل رفع كفاءة الخدمات المختلفة )مشا .02

فة ميسورة المياه، والصرف الصحي، والكهرباء... إلخ( وبتكل
 للجميع.

 
 
 

2 2% 
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 األهداف 
 % التكرارات األهداف الفرعية الرئيسة

 %2 2 الـمــجــمــــــــــــوع
األمــــــن الـغـــــذائــــي والـمــــائــــي

 

 %2 2 القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي. .12
اعية لتحسين إنتاجية تعزيز الزراعة وتطوير الممارسات الزر  .10

ة الخضروات والفواكه والتمور والمحاصيل الحقلية ومكافح
 األوبئة.

2 2% 

توفير التغذية المحسنة)توفير البيئة المناسبة لنمو النشاط  .10
 %22 0 الزراعي وتوفير الغذاء(.

تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه  .10
 %08 0 األمطار.

 %2 2 ويق وتوزيع اإلنتاج الزراعي المحلي.إنشاء مراكز لتس .11
 %2 2 األمن الغذائي.تأمين إمدادات الغذاء وتحقيق  .12
 %2 2 توفير مصادر الغذاء المأمونة من مصادر داخلية وخارجية. .18
 %2 2 حماية البيئة الزراعية واإلنتاج الزراعي والحيواني. .12
 %2 2 نية.تأسيس مراكز الختيار أفضل السالالت للثروة الحيوا .12
 %2 2 إجراء التحسين الوراثي للثروة الحيوانية. .12
يات وأساليب اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي تطوير التقن .22

 %2 2 والحيواني.

 %2 2 تأمين الماء الصالح للشرب. .20
 %2 2 إنشاء محطات لتحلية المياه المالحة. .20
 %2 2 إنشاء وتطوير السدود لتخزين مياه األمطار. .20
 %2 2 ثمار المياه الجوفية.است .21

 %2.2 1 الـمــجــمــــــــــــوع

التـنــشــ
ئــة الســليــمــة

 
 

 %2 2 ترسيخ القيم الدينية واألخالقية والتربوية. .22
 %2 2 العناية بالصحة البدنية والنفسية واالجتماعية بالنشء. .28
 %2 2 تطوير المراكز واألندية االجتماعية والثقافية والترفيهية. .22
تحسين جودة األنشطة الرياضية والثقافية والتطوعية بجميع  .22

 %2 2 أنواعها.
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 األهداف 
 % التكرارات األهداف الفرعية الرئيسة

 %2 2 الـمــجــمــــــــــــوع
األمن والسالم

 

 %2 2 نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف والتطرف. .22
تعزيز النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد بشتى صوره  .82

 %2 2 ومظاهره.

ء المعاملة خاصة العنف مكافحة جميع أشكال العنف وسو  .80
 %2 2 ضد األطفال.

 %2 2 ع.التصدي للعنف األسري في المجتم .80
 %2 2 تحديث وتطوير اللوائح الخاصة بحماية الطفل من اإليذاء. .80
دراسة مسببات السلوك اإلجرامي، وإعداد برامج ومبادرات  .81

 %2 2 للحد من الجريمة.

 %2 2 إرساء مبدأ العدالة والسالم. .82
 %2 2 زام بمنهج الحوار وحل النزاعات بالطرق السليمة.االلت .88 
والعنف وأي ممارسات تهدد األمن  رفض استخدام القوة .82 

 %2 2 والسلم.

تعزيز التفاهم بين الثقافات والتسامح واالحترام المتبادل  .82 
 %2 2 وأخالقيات المواطنة وتقاسم المسئوليات.

 %2 2 الـمــجــمــــــــــــوع
 %022 821 اإلجمالي

 تصادي:التكرارات والنسبة المئوية لألهداف الفرعية التابعة للُبعد االق .ب
 األهداف 
 % التكرارات األهداف الفرعية الرئيسة

الــتـنـمـيــة االقتــصــــــاديــة
 

 %2 2 خفض معدل البطالة. .82
 %2 2 رفع نسبة الصادرات غير النفطية. .22
المحلي لتعزيز رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج  .20

 %2 2 االقتصاد.

 %2 2 رفع قيمة صندوق االستثمارات العامة. .20
 %2 2 تعزيز نمو االقتصاد وتوفير العمل الالئق للجميع. .20
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 %2 2 إثراء الصناعات التحويلية. .21
 %2 2 تعزيز ودعم ثقافة االبتكار وريادة األعمال. .22
 %2 2 تشجيع الُمستثمرين في مجال الخدمات التعليمية. .28
تشجيع االستثمارات في مجال شبكات النقل والصناعة والطاقة  .22

 %2 2 حث والتطوير والتكنولوجيا.وبرامج الب

 %2 2 تطوير العالقات االقتصادية مع الشركاء العالميين. .22
 %2 2 زيادة مساهمة األسر المنتجة في االقتصاد. .22
 %2 2 تقديم قروض ُميسرة في قطاعات اإلنتاج المختلفة. .22
 %2 2 تحسين جذب مستثمري القطاع الخاص. .20

 %2 2 الـمــجــمــــــــــــوع

أنماط اإلنتاج واالستهالك
 %2 2 تحفيز التصنيع الشامل والمستدام وتشجيع االبتكار. .20 

تنفيذ مشاريع تطبيقية، وتطوير اآلليات لتحويل البحوث العملية  .20
 %2 2 والتقنية إلى منتجات صناعية.

 %2 2 جات واالبتكار الصناعي.تطوير المنت .21
 %2 2 تطوير ونشر برامج كفاءة استخدام الطاقة. .22
 %2 2 تحسين الكفاية اإلنتاجية وخفض تكاليف التشغيل. .28
 %2 2 دعم مشاريع األسر الصغيرة الُمنتجة. .22
 %2 2 استخدام األساليب الحديثة والتقنيات في اإلنتاج. .22

 %2 2 المجموع
 %2 2 اإلجمالي

 لتكرارات والنسب المئوية لألهداف الفرعية التابعة للُبعد البيئي:ج. ا
  األهداف
 % التكرارات األهداف الفرعية الرئيسة

الغالف الجوي / التغير الُمناخي
 

 %2.2 0 االرتفاع الُمستمر في درجات الحرارة. .22
الحد من ُمسببات التغير الُمناخي عبر تجنب انبعاثات  .22

 %02 1 تباس الحراري.الغازات الُمسببة لالح

 %0.2 0 القيام بمسح ميداني لقياس الجفاف والغطاء النباتي. .20
تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالجفاف ومستوى مياه  .20

 %0.2 0 السدود والمياه الجوفية.

 %2 0 الرصد والُمتابعة الُمستمرة للظاهرات الجوية وآثارها. .20
 %2 2 استخدام الطاقة النظيفة. .21
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  األهداف
 % التكرارات األهداف الفرعية الرئيسة

 %0.2 0 المباني الخضراء والتشجير حول الُمدن. تشجيع .22
رة السيول وتجهيز األودية وذلك تطوير وصيانة مشاريع إدا .28

 %2 2 للحد من خطورة الفيضانات.

 %2 0 الحد من التلوث الهوائي. .22
 %0.2 0 رفع الوعي البيئي للمحافظة على بيئة المدينة. .22

 %02.2 02 الـمــجــمــــــــــــوع

التـــ
ـــربـــــــــــة

 %0.2 0 التصحر )مظاهره، أسبابه، مكافحته(. .22 
شاكل االستخدام المفرط لألراضي الحالية الحد من م .022

 %0.2 0 واالستخدام األمثل لها ُمستقباًل.
 %0.2 0 الرعي الجائر والقطع الجائر لألشجار. .020
 %0.2 0 استخدام وتطوير المدرجات الجبلية الزراعية. .020
 %0.2 0 ة بأنواعه.تلوث الترب .020

التنوع األحيائي %00.2 2 الـمــجــمــــــــــــوع
 

لمحافظة على أنواع النباتات النادرة من االنقراض ا .021
 %2 0 واستزراعها. 

 %2 0 مكافحة الصيد الجائر البري والسمكي غير الُمشرع. .022
 %02 1 حماية البيئة البرية )المحميات(. .028

 %02 2 الـمــجــمــــــــــــوع

البـحــار والمـحـيــطـات
نع تخفيض مصادر التلوث المائي )مخلفات المصا .022 

 %2 0 والصرف الصحي، تسرب البترول( والحد منها.
المحافظة على مياه البحار والمحيطات والموارد البحرية  .022

 %0.2 0 واستخدامها.
 %2 0 حماية الشواطئ والجزر والمحميات الطبيعية. .022
 %2 2 ي )الربيان( وتوفير احتياجاته.االستزراع السمك .002
 %2 2 .أهمية الطحالب في البحار والمحيطات .000

 %00.2 2 الـمــجــمــــــــــــوع

الطــاقـة المتجددة
 

 %0.2 0 استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتنويع مصادرها. .000
 %0.2 0 زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة. .000
 %0.2 0 رفع كفاءة استهالك الطاقة.ترشيد و  .001
 %2 2 توليد الطاقة الكهرومائية. .002
 %0.2 0 وير ونشر برامج كفاءة استخدام الطاقة.تط .008
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  األهداف
 % التكرارات األهداف الفرعية الرئيسة

 %02 1 الـمــجــمــــــــــــوع
إدارة النــفــايــــات

 
 %0.2 0 إدارة النفايات والتخلص اآلمن منها. .002
 %0.2 0 لطاقة.إعادة تدوير النفايات واستخدامها في توليد ا .002
الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من مرادم النفايات  .002

 %2 2 ويلها إلى طاقة.بتح
 %2 2 معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها. .002
االستفادة من فائض الطعام الُمهدر وتحويله إلى أسمدة  .000

 %2 2 عضوية.
تنفيذ حمالت توعية بشأن أعمال النظافة وتقليل كمية  .000

 %0.2 0 النفايات والحد من آثارها البيئية.
ل لجمع النفايات والتخلص توفير نظام اقتصادي مرن وفعا .000

 %2 2 منها.
 %2 2 استخدام التقنيات الحديثة في مجال إدارة النفايات. .001

 %2.2 0 الـمــجــمــــــــــــوع
 %022 12 اإلجمالي

 أواًل: النتائج:
العلوم للصف الثالث االبتدائي للكثير من األهداف  تشير النتائج إلى إهمال كتاب .0

أهداف فرعية لكل ُبعد من أبعاد التنمية الُمستدامة الثالثة، الرئيسة وما تتضمنه من 
 وهذا يعني وجود ضعف في ترتيب الكتاب وموضوعاته.

( أهداف مهمة في كتاب العلوم وهي )العدالة 2الُبعد االجتماعي: غياب ) .أ
 ان، المسكن، التنشئة السليمة، األمن والسالم(.االجتماعية، السك

يع أهداف البعد االقتصادي في كتاب العلوم للصف الُبعد االقتصادي: غياب جم .ب
 الثالث االبتدائي وهما )التنمية االقتصادية، أنماط اإلنتاج واالستهالك(.

األهداف  الُبعد البيئي: لم يغفل الكتاب األهداف الرئيسة ككل، ولكنه أغفل العديد من .ج
يع إدارة السيول الفرعية داخلها مثل )استخدام الطاقة النظيفة، تطوير وصيانة مشار 

وتجهيز األودية وذلك للحد من خطورة الفيضانات، االستزراع السمكي )الربيان( 
وتوفير احتياجاته، أهمية الطحالب في البحار والمحيطات، توليد الطاقة الكهرومائية، 

غازات الدفيئة من مرادم النفايات بتحويلها إلى طاقة، معالجة الحد من انبعاثات ال
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لصحي وإعادة استخدامها، االستفادة من فائض الطعام المهدر مياه الصرف ا
وتحويله إلى أسمدة عضوية، توفير نظام اقتصادي مرن وفعال لجمع النفايات 

 والتخلص منها، استخدام التقنيات الحديثة في مجال إدارة النفايات(.
حتـوى وبالتالي الُبد من تضمين هـذه األهـداف الرئيسـة والفرعيـة التـي ُأغفلـت فـي م

كتــاب العلــوم ليصــبح قوًيــا ومالئًمــا للتــدريس لطــالب الصــف الثالــث االبتــدائي، وبــذلك تمــت 
مــا األهــداف الواجــب توافرهــا فــي  اإلجابــة عــن الســؤال الثــاني للدراســة والــذي يــنص علــى "

الثالــث االبتــدائي فــي ضــوء أهــداف التنميــة المســتدامة لرؤيــة محتــوى كتــاب العلــوم للصــف 
 م؟".0202المملكة 

لوحظ غياب التكامل والتتابع واالستمرارية بين موضوعات كتاب العلوم للصف الثالث  .0
 االبتدائي وكذلك عدم ترابطها.

 : ثانًيا: التوصيات
 بما يلي:في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يوصي الباحث         

تب العلوم عامة، االهتمام بالتوازن النسبي لتضمين أبعاد التنمية الُمستدامة في ك .0
 وكتاب العلوم للصف الثالث االبتدائي خاصة، بحيث ال يطغى ُبعد على باقي األبعاد.

االهتمام باألهداف الرئيسة والفرعية الُمهملة، والعمل على تضمينها ليس فقط في  .0
 لثالث االبتدائي، بل للمرحلة االبتدائية بوجه عام.كتاب العلوم للصف ا

التي توصلت إليها هذه الدراسة عند محاولة تطوير محتوى االستفادة من النتائج  .0
 كتاب العلوم للصف الثالث االبتدائي.

 بناء برنامج وفًقا ألبعاد وأهداف التنمية الُمستدامة لطالب الصف الثالث االبتدائي. .1
 ثالًثا: الُمقترحات

ة ضرورة وجود دليل للمعلم يشتمل على أهداف التنمية الُمستدامة لرؤية المملك .0
 ، والتي يجب أن يسعى إلى تدعيمها وتنميتها لدى الطالب.0202

تدريب وتأهيل الُمعلم على طرق وأساليب تنمية أبعاد وأهداف التنمية الُمستدامة عند  .0
 الطالب.

بتدائية في ضوء أبعاد وأهداف التنمية تحليل صور ورسومات كتب العلوم للمرحلة اال .0
 الُمستدامة.

م 0202للمرحلة االبتدائية في ضوء أهداف رؤية المملكة  تحليل محتوى كتب العلوم .1
 والُمتمثلة في أبعاد وأهداف التنمية الُمستدامة.
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 قائمة المراجع:
 أواًل: المراجع العربية:

، تحليل محتوى كتب 0202 ابتسام حسن عبد هللا الشهري، عثمان ناصر البريكان، .0
ء مصفوفة التتابع، مجلة كلية العلوم للصفوف األولية بالمرحلة االبتدائية في ضو 

 التربية، جامعة أسيوط، المجلد الرابع والثالثون، العدد الثاني.
، المناهج وتحليل الكتب، الطبعة األولى، 0201ابتسام صاحب الزويني وآخرون،  .0

 عّمان: دار صفاء.
، وزارة 0202، دور التعليم في تحقيق رؤية المملكة 0208لعامة للتخطيط اإلدارة ا .0

 ليم السعودية.التع
، منشور تعريفي باالختبار الدولي 0202اإلدارة العامة للتقويم وجودة التعليم،  .1

(TIMSS).وكالة المناهج والبرامج التعليمية، وزارة التعليم: السعودية ، 
، تحليل محتوى كتاب العلوم للصف الرابع 0202 أفراح ياسين السامرائي، وآخرون، .2

مية المستدامة، المؤتمر الدولي الثالث لكلية التربية بجامعة االبتدائي وفًقا ألبعاد التن
أكتوبر بالتعاون مع رابطة التربويين العرب بعنوان: مستقبل إعداد المعلم وتنميته 8

، المجلد (ASEP)س دراسات عربية في التربية وعلم النففي الوطن العربي، 
 الخامس، عدد خاص.

م كتاب العلوم المطور للصف األول ، "تقوي0200بندر بن خالد حسن عسيالن،  .8
المتوسط في ضوء معايير الجودة الشاملة"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم 

 القرى: السعودية.
ية، الطبعة ومستقبل المملكة العربية السعود 0202، رؤية 0202بهاء أحمد العبد،  .2

 األولى، عّمان: الجنادرية للنشر والتوزيع.
، تحليل محتوى كتب العلوم للمرحلة 0208بد الهادي، جمال الدين توفيق ع .2

اإلعدادية بمصر في ضوء المهارات الحياتية، دراسات عربية في التربية وعلم 
 النفس، العدد الثامن والسبعون.

ديدة من أجل تطوير التعليم ومواجهة ، ثالثة تحالفات ج0208حسني عبد الحافظ،  .2
ي الرابع للتعليم والمهارات، مجلة المعرفة، المنتدى العالم –التحديات المستقبلية 

 وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، العدد مائتان وسبع وأربعون، السعودية.
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الثالثة، البحث التربوي للمعلمين والمعلمات، الطبعة ، 0228حمدي شاكر محمود،  .02
 حائل: دار األندلس للنشر والتوزيع.

أسسه  –ل المحتوى في العلوم اإلنسانية مفهومه ، تحلي0222رشدي أحمد طعيمة،  .00
 استخداماته، القاهرة: دار الفكر العربي. –

، أهداف التنمية المستدامة، االستعراض 0202رؤية المملكة العربية السعودية  .00
م، المنتدى 0202 -هـ 0102ربية السعودية الطوعي الوطني األول للملكة الع

التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة، ، 0202السياسي رفيع المستوى لعام 
 .0202يوليو  02 –يوليو 2نيويورك: 

، تخطيط المناهج المعاصرة، عّمان: دار الثقافة للنشر 0222عادل أبو العز سالمة،  .00
 والتوزيع.

، تحليل مضمون المناهج 0200ة، عبد الرحمن الهاشمي، ومحسن علي عطي .01
 المدرسية، الطبعة األولى، عّمان: دار صفاء.

، التربية والتنمية المستدامة، مجلة علوم التربية، العدد 0201عبد هللا الحسناوي،  .02
 التاسع والخمسون.

، اإلسكان في رؤية المملكة العربية السعودية 0202علي بن سالم باهمام،  .08
 لتخطيط، اإلصدار السنوي الثالثون، العدد الثاني.(، مجلة العمارة وا0202)

، درجة مواكبة محتوى كتب العلوم 0202عيلي، علي بن هويشل بن علي الش .02
للصفوف األساسية في سلطنة ُعمان للمعايير القومية األمريكية، أبحاث مؤتمر نحو 

ة، استثمار أفضل للعلوم التربوية والنفسية في ضوء تحديات العصر، كلية التربي
 جامعة دمشق.

لكة العربية السعودية ، األبعاد الدولية لرؤية المم0208علي نور الدين إسماعيل،  .02
 ، مجلة الدراسات الدولية، العدد السابع والعشرون، السعودية.0202

، مدى تضمين معايير 0202غالب بن عبد هللا العتيبي، جبر بن محمد الجبر،  .02
(NGSS) المملكة العربية السعودية، مجلة رسالة في وحدة الطاقة بكتب العلوم ب

 والخمسون.التربية وعلم النفس، العدد التاسع 
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، مدى تحقيق معايير 0228فهد بن سليمان الشايع، محمد بن عبد العزيز العقيل،  .02
بمشروع المعايير القومية  (K-4)المحتوى من رياض األطفال إلى الصف الرابع 

في محتوى كتب العلوم بالمملكة العربية  (NSES)للتربية العلمية األمريكية 
تحديات الحاضر ورؤى  –التربية العلمية  –السعودية، المؤتمر العلمي العاشر 

 المستقبل، الجمعية المصرية للتربية العلمية، المجلد األول. 
، طرق تدريس الدراسات االجتماعية، الطبعة الثانية، 0222محمد إبراهيم قطاوي،  .00

 .عمَّان: دار الفكر
 – ، مدخل لفهم جودة عملية التدريس المنهج0200محمد بن عبد العزيز الربعي،  .00

الجودة التعليمية، الطبعة األولى، عّمان: دار  –مدخل التدريس  –أدوار المعلم 
 الفكر.

، "مستوى جودة محتوى كتاب العلوم للصف الثامن 0222محمد حسن العرجا  .00
اكتساب الطلبة لها"، رسالة ماجستير األساسي في ضوء المعايير العالمية ومدى 

 غير منشورة، الجامعة اإلسالمية: غزة.
، التنمية المستدامة في الوطن العربي .. بين الواقع 0228مركز اإلنتاج اإلعالمي،  .01

والمأمول، سلسلة نحو مجتمع المعرفة، جامعة الملك عبد العزيز، اإلصدار الحادي 
 عشر.

 0.1م السعودي يصنع فرًصا استثمارية بقيمة ، سوق التعلي0208مشاعل الُعمر،  .02
ة، وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، م، مجلة المعرف0202تريليون في 

 العدد مائتان وسبع وأربعون، السعودية.
، تحليل محتوى كتب الفيزياء في المملكة 0202مها البقمي، ونضال األحمد،  .08

، المجلة األردنية في NGSSوم للجيل القادم العربية السعودية في ضوء معايير العل
 ث عشر، العدد الثالث.العلوم التربوية، المجلد الثال

، مدى تحقق المعايير القومية للتربية العلمية 0200مهند عبد الحسن الزبيدي  .02
في محتوى كتب الفيزياء للمرحلة المتوسطة في العراق، مجلة  (NSES)األمريكية 

 علوم اإلنسانية، العدد الثالث عشر، السنة السابعة.كلية التربية للبنات لل
، تحليل محتوى العلوم للصف 0202ن موحان الرازقي، نادية حسين العفون، وسَ  .02

الثاني االبتدائي وفًقا ألبعاد التنمية المستدامة، مجلة البحوث التربوية والنفسية، 
 العدد الثاني والخمسون، إبريل.



 ............في 0202مستوى تضمين محتوى أهداف التنمية المستدامة لرؤية المملكة العربية السعودية 
 لرشيدبسام بن فهد زيدان ا /د
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ر معلمي اللغة اإلنجليزية في تحقيق رؤية المملكة ، دو 0202نورا عوضة الزهراني،  .02
مجلة العلوم التربوية والنفسية، المركز القومي للبحوث، : دراسة استقصائية، 0202

 العدد الثاني واألربعون، السعودية.
، تحليل محتوى المنهج في 0200وائل عبد هللا محمد، وريم أحمد عبد العظيم،  .02

 المسيرة.العلوم اإلنسانية، عّمان: دار 
ادي في ضوء يسري طه محمد دنيور، تحليل محتوى كتاب العلوم للصف الثاني اإلعد .00

، مجلة التربية العلمية، المجلد الثامن عشر، العدد (TIMSS)متطلبات مشروع 
 الثاني.

، فاعلية تصور مقترح لمنهج الدراسات االجتماعية 0208يوسف بن عقال المرشد،  .00
م، 0202ضوء رؤية المملكة العربية السعودية لعام لطالب المرحلة المتوسطة في 

ية التربية بقنا، جامعة جنوب الوادي، العدد السادس مجلة العلوم التربوية، كل
 والعشرون، مصر.

 ثانًيا: المراجع األجنبية:
1. Abdulqadir Obaidallah A. Alhomairi, 2018, A Proposed 

Perspective for Developing Science Curriculum for the Upper 
Primary Grades in accordance to Saudi Arabia's Vision for 
2030: An Analytical and Descriptive Study according to Delphi 
Method, International Journal of Higher Education, Vol. 7, No. 
1. 

2. National Academy of Sciences, 1996, National Science 
Education Standards, “National Research Council.” Includes 
bibliographical references and index, U.S, this free book 
available at: http://www.nap.edu, Last visit at 28 July 2018. 

3. Chen, Y. & Chen, C, 2013, A Study of Post- Use Evaluation of 
Senior High School English Textbooks. English Teaching & 
Learning, 37(1), 43- 86. 

4. Dana L. Zeidler & other, 2005, Beyond STS: A Research-Based 
Framework for Socioscientific Issues Education, Published 
online in Wiley Inter Science, U.S.A, this free book available at: 
www.interscience.wiley.com, Last visit at 28 July 2018. 

5. American Association for the Advancement of Science, 
(AAAS), 1989, available Online at: 
https://www.aaas.org/programs/project-2061/about, Last visit 
at 28 July 2018. 

http://www.nap.edu/
http://www.interscience.wiley.com/
https://www.aaas.org/programs/project-2061/about


 م 0202لسنة  ايرين( الثاني، الجزء 581مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -505- 

6. Chin-Tang Liu & Robert E. Yager, 1997, The Iowa Scope, 
Sequence, and Coordination Project: A Middle School Science 
Reform Program Approved by the National Diffusion Network, 
Research in Middle Level Education Quarterly, available 
Online, Journal homepage: 
https://doi.org/10.1080/10848959.1997.11670108 Last visit at 28 
July 2018. 

7. Eriksson, Jörgen. 2012, The Power of Country Visions, the 
boutique management consulting firm Bearing Consulting. to 
share news from our practice and thoughts on development, 
available Online at: http://blog.bearing-
consulting.com/2012/09/03/the-power-of-country-visions/ Last 
visit at 28 July 2018. 

https://doi.org/10.1080/10848959.1997.11670108
http://blog.bearing-consulting.com/2012/09/03/the-power-of-country-visions/
http://blog.bearing-consulting.com/2012/09/03/the-power-of-country-visions/

