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على ضوء  باململكة العربية السعوديةدراسة لتوجهات حبوث الرتبية العلمية ))
 (( أولوياتها ورسم خريطة مقرتحة ملستقبلها

 شراكة حبثية ممولة من مركز التميز لتطوير تعليم العلوم والرياضيات جبامعة امللك سعود
   الدراسةملخص : 

اسات تعليم العلوم التي أجريت في المملكة العربية عملية مسح موسعة لبحوث ودر استهدفت الدراسة إجراء
( مجلىة ووعىاء 20المنشىور  بعىدد   م0222م وحتى  نهايىة عىام 0222السعودية خالل السنوات العشر من عام 

 نشر محلية وإقليمية وعربية تصدر في : السعودية ، ومصر ، والبحرين ، والكويت  واإلمارات العربية المتحىد 
( بحثىا 211( مجلدا ورقيا وإلكترونيا من أعداد هذه المجالت نىت  عىن ذلىص حصىر عىدد  784حيث تم فحص ، 

فىىي مجىىال التربيىىة العلميىىة ، تىىم تحليلهىىا بواسىىتة أدا  تحليىىل توجهىىات البحىىوث وفىىث أولوياتهىىا التىىي شىىملت ثالثىىة 
وث ألولويىات تحديىد مىدم مواكبىة تلىص الدراسىات والبحى( بندا فرعيا  وذلص بهدف 071محاور رئيسة تضمنت  

كمىا حىددتها دراسىة مركىت التميىت لتتىوير تعلىيم العلىوم والرياضىيات بجامعىة فىي تعلىيم العلىوم  الدراسىةمجاالت 
بالمملكىة وقد توصلت الدراسة للعديد مىن النتىائ  المهمىة ، فىي مهىدمتها أن بحىوث التربيىة العلميىة ، الملص سعود 

فىي هىذا  الدراسىة  العشر سنوات لم تكىن متواكبىة مىو أولويىات والمنشور  بالمجالت خالل فتر العربية السعودية
الرئيسىىة والنرعيىىة التىىي تمثىىل  الدراسىىةالمجىىال ، كمىىا أن هىىذه البحىىوث المنشىىور  قىىد أمنلىىت الكثيىىر مىىن مجىىاالت 

خريتىة  ت الدراسىةوضىعوعلى  ضىوء نتائجهىا  بالمملكىة العربيىة السىعوديةأولوية مهمة لبحوث التربيىة العلميىة 
 . بالمملكة العربية السعوديةوجيه بحوث التربية العلمية لتبحثية 
 

 

 



 .. أ . د / عبد هللا علي إبراهيم .. د / أماني محمد الحصانأ.د / ماهر إسماعيل صبري  إعداد الفريق البحثي :  

 

 فحةص                 .((رسم خريطة مقرتحة ملستقبلهادراسة لتوجهات حبوث الرتبية العلمية باململكة العربية السعودية على ضوء أولوياتها و)) 

 

 2  
     
 

( : الصورة النهائية للخريطة البحثية االسترشادية المقترحة لتوجيه بحوث 5ملحق )
 التربية العلمية بالمملكة العربية السعودية العربية السعودية خالل المرحلة المقبلة

 : تمهيد 
.. عتيتتىي باحثىة التربيىة العلميىة بالمملكىة العربيىة السىعودية عتيتي باحىث التربيىة العلميىة  

العربية السعودية .. لم تكن بحوث التربية العلميىة بالمملكىة العربيىة السىعودية والمنشىور  خىالل 
السىىنوات العشىىر الماضىىية مواكبىىة لترتيىىا أولويىىات البحىىث فىىي هىىذا المجىىال كمىىا حىىددتها دراسىىة 

لوم والرياضيات بجامعة الملص سعود بالرياض ، والتي شملت عد  مركت التميت لتتوير تعليم الع
 مجاالت بحث رئيسة يندرج تحتها عد  مجاالت بحث فرعية مرتبة تناتليا وفث أولويتها للبحث .

وقد كشنت نتائ  دراستنا الحالية أن توجهات بحوث التربية العلمية في المملكة لم تكىن متسىهة  
ا أمنلت الكثير من الخصائص المنهجية فيما يتعلث بمجاالت العلىوم مو أولويات البحث ، كما أنه

النرعيىىة التىىي تتناولهىىا ، وهىىدف البحىىث ، ومىىنه  البحىىث ، وتصىىميمه التجريبىىي ، وفروضىىه ، 
 وعينته ، ومعالجاته ومتغيراته التابعة والتصنينية ، وأدواته .

اعدكم فىىىي اختيىىىار وعلىىى  ضىىىوء ذلىىىص تىىىم وضىىىو هىىىذه الخريتىىىة البحثيىىىة االسترشىىىادية لتسىىى 
 موضوعات بحوثكم المستهبلية في مجال التربية العلمية .

 وتشمل هذه الخريتة عد  محاور هي : 
 المجاالت العامة ألولويات بحوث التربية العلمية بالمملكة العربية السعودية. 
 المجاالت النرعية ألولويات بحوث التربية العلمية بالمملكة العربية السعودية . 
 ت التخصصية للعلوم التي يجا التركيت عليها.المجاال 
 أهداف بحوث التربية العلمية التي تحتاج لمتيد من التركيت . 
 مناه  البحث األقل تناوال  والتي تحتاج لمتيد من االهتمام. 
 التصاميم التجريبية األقل تناوال والتي تحتاج لمتيد من التنعيل. 
 وث التربية العلمية مستهبال.أنواع النروض التي بحاجة للتأكيد في بح 
 أنواع العينات التي يجا االهتمام بها مستهبال في بحوث التربية العلمية . 
 المعالجات البحثية   المتغيرات المستهلة ( التي يجا تناولها في البحوث المستهبلية. 
 المتغيرات البحثية التابعة   مخرجات تعلم العلوم ( الواجا االهتمام بها في البحوث 

 المستهبلية.
 المتغيرات البحثية الوسيتة   التصنينية ( التي يجا مراعاتها في البحوث مستهبال. 
 أنواع األدوات البحثية التي يجا استخدامها في البحوث مستهبال. 

وقد شمل كل محور من هذه المحاور قسمين مرئيين : الهسىم األول عبىار  عىن جىدول مبىين 
تناتلي لنسا البحوث التىي تمىت فعىال فىي هىذا البنىد ، وأيضىا  به بنود كل محور وأمامها ترتيا

ترتيا تصاعدي لنسا البحوث المستهبلية التي يمكن إجراؤها في كل بند.  أما الهسم الثاني فهىو 
عبار  عن رسوم تختيتية عل  مرار الرسوم البيانية توضح بمجرد النظر لكل رسم منها نسبة 

 لشامر  .ماتم من بحوث في أي بند والنسبة ا

وعل  كل باحث يرما في اختيار موضوع جديد لبحث له في مجال التربية العلميىة مراجعىة  
هذه الخريتة المهترحة بكل محاورها ليتعرف عل  ماتم إنجاته من بحوث سىابهة فىي كىل مجىال 
من أولويات البحوث ، والمجاالت التي ماتالت تحتاج لمتيد من البحث ، مو مراعا  الخصائص 

 هجية المهملة في البحوث السابهة . المن

ومىىن الجىىدير بالىىذكر أن هىىذه الخريتىىة البحثيىىة المهترحىىة مبنيىىة علىى  تحليىىل توجهىىات بحىىوث  
التربيىىة العلميىىة التىىي أجريىىت بالمملكىىة العربيىىة السىىعودية العربيىىة السىىعودية فهىىت ، والمنشىىور  

م 0222ت العشر الماضية مىن عىام بالمجالت المحلية والعربية واإلقليمية المختار  خالل السنوا
م ، وعليه لم يدخل ضمن هذه الخريتىة نتىائ  بحىوث ودراسىات التربيىة 0222وحت  نهاية عام 

العلمية مير المنشور  من رسائل الماجستير والدكتوراه التىي أجريىت فىي الجامعىات السىعودية ، 
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 مر حت  التستخدم هذه الخريتةوهي ليست بالهليلة ، وتهتضي األمانة العلمية التنبيه عل  هذا األ
 البحثية خارج حدودها المكانية والزمانية والتخصصية .

  : المجووواالل العاموووة  ولويوووال بحووووث التربيوووة العلميوووة بالمملكوووة العربيوووة المحوووور ا ول
 السعودية:

نسبة ما تم من  المجاالل الرئيسة  ولويال بحوث التربية العلمية ترتيب

 بحوث

نسبة البحوث 

 رةالشاغ

 %4187 %2.82 تعلم العلوم 1

 %4.82 %.218 تدريس العلوم 2

 %284. %1483 إعداد المعلم وتأهيله 3

 %584. %1783 العلوم ومستحدثاتها تقنيال تعليم 7

 %84.. %1183 مناهج العلوم وسياسال تعليم العلوم ومعاييرها 5

 %5585 %785 تقويم تعليم العلوم 2

 %5.85 %185 وعالقتها بتعليم العلوم جتماعي واختالف الجنسالتنوع الثقافي و اال 4

 %55825 %5845 طبيعة العلم ، وتاريخه وفلسفته وخصائصه ، وعالقته بالتقنية والمجتمع .
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 المجاالل الفرعية  ولويال بحوث التربية العلمية بالمملكة العربية السعودية:المحور الثاني : 

  ولويال بحوث التربية العلميةالمجاالل الفرعية  الترتيب
نسبة ما تم من 

 بحوث

نسبة 

البحوث 

 الشاغرة

 67.67 32833 طرائق التدريس العامة وتطبيقاتها في تعليم وتعلم العلوم  2
 90.77 5823 دمج التقنية في تعليم العلوم وتعلمها   0
 92.31 4825 نظم وبرامج إعداد معلمي العلوم قبل الخدمة  1
 94.62 .583 المهني لمعلمي العلوم أثناء الخدمة  التطور 7
 95.38 7822 تقويم مدى كفاءة معلمي العلوم المهنية والعلمية  5
 95.38 7822 تقويم كتب العلوم ومحتواها  6
 95.38 7822 الوعي البيئي والتربية البيئية  4
 96.15 38.5 أساليب تقويم تعلم العلوم ومدى فاعلية تلك ا ساليب  8
 96.92 .385 تعليم المفاهيم العلمية وتعلمها ونموها لدى المتعلمين  2
 97.69 2831 بناء مناهج العلوم وتطويرها   22
 97.69 2831 تقويم النظم والبرامج ذال العالقة بتعليم العلوم  22
 97.69 2831 ا بحاث المتعلقة بموضوعال محددة في العلوم وطرائق تدريسها  20
 97.69 2831 لم العلوم غير الرسمي تع 21
 97.69 2831 الوعي الصحي والتربية الصحية  27
 98.46 1857 تطبيقال التقنية في معامل العلوم  25
 98.46 1857 ا بحاث المتعلقة بالتدريس في معامل العلوم   26
 98.46 1857 بيئة تعلم العلوم وخصائصها   24
 98.46 1857 ي والتعلم عن بعد في تعليم العلوم تطبيقال التعليم االلكترون 28
 98.46 1857 تقويم البحث في مجال تعليم العلوم    22
 98.46 1857 الوعي الوقائي والتربية الوقائية وا مانية   02
 99.23 5844 معايير وسياسال تأهيل معلمي العلوم واختيارهم للخدمة  02
 99.23 5844 يم العلوم أهداف ورؤى وسياسال ومعايير تعل 00
 99.23 5844 دافعية الطالب واتجاهاتهم نحو العلوم وتعلمها    01
 99.23 5844 اتجاهال معلمي العلوم نحو العلوم ودافعيتهم لتدريسها   07
 99.23 5844 تعلم الطالب الموهوبين وذوي االحتياجال الخاصة وذوي صعوبال التعلم للعلوم.. 05
 99.23 5844 تعليم العلوم وتعليم الرياضيال التكامل بين  06
 99.23 5844 التنوع الثقافي واالجتماعي واالقتصادي للمتعلمين وعالقته بتعليم العلوم وتعلمها 04
 %100 5 دمج التقنية في تقويم تعلم العلوم  08
 %100 5 الترابط بين مناهج العلوم والمناهج الدراسية ا خرى  02
 %100 5 علم والقيم العلمية  أخالقيال ال 12
 %100 5 العالقة بين العلم والتقنية والمجتمع والقضايا الناتجة عن التفاعل بينهم  12
 %100 5 طبيعة العلم وفلسفته  10
 %100 5 الفروق بين الجنسين في تعلم العلوم وتعليمها   11
 %100 5 تاريخ العلم والعلماء  17
 %100 5 ناهجها في المملكة العربية السعودية تاريخ تعليم العلوم وم 15
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 .المحور الثالث : المجاالل التخصصية للعلوم التي يجب التركيز عليها 

 

نسبة ما تم  مجال العلوم الذي تناوله البحث الترتيب

 من بحوث

نسبة البحوث 

 الشاغرة

 %34.0 %22 علوم عامة . 2

 %92.0 %. فيزياء . 0

 %92.5 %485  أحياء. 1

 %94.0 %2    كيمياء . 7

 %94.0 %2 علوم بيئة.  5

 %94.0 %2 مجالين أو أكثر 6

 %100 -  جيولوجيا. 4

 %100 -  فضاء. 8

 %100 - علوم تطبيقية.  2
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 المحور الرابع : أهداف بحوث التربية العلمية التي تحتاج لمزيد من التركيز 

نسبة ما تم  هدف البحث م

 من  بحوث

البحوث نسبة 

 الشاغرة

تجريا معالجات   برام  ، مناه  ، مهررات ، نماذج ، استراتيجيات (  1

 جديد  
34% 63% 

 %74 %22 تشخيص الواقو فهت ألي جتء من منظومة التربية العلمية  3

اقتراح معالجات جديد  وتجريا أثرهىا أو فعاليتهىا على  مخرجىات تعلىم  7

 محدد  
25% 80% 

 %90 %15 اقتراح معالجات للتتوير دون تجريبها تشخيص الواقو و 2

 %93 %4 دراسة العالقة بين متغير أو أكثر مستهل ومتغير أو أكثر تابو  5

دراسىىة التناعىىل بىىين معالجىىة أو أكثىىر ومتغيىىر  أو متغيىىرات( وسىىيتة أو  2

 تابعة .......
5845% 99.25% 
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 تحتاج لمزيد من االهتمام. المحور الخامس : مناهج البحث ا قل تناوال  والتي

نسبة البحوث  نسبة ما تم من بحوث منهج البحث م

 الشاغرة

%71875 %5.82 المنه  التجريبي أو شبه التجريبي 1  

%25855 %31 المنه  الوصني 2  

%55855 %15 المنه  التحليلي 2  

%55825 %5845 منه  دراسة الحالة 5  

%155 0 المنه  التاريخي 3  

%155 0 تتبعيالمنه  ال 7  
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 .المحور السادس : التصاميم التجريبية ا قل تناوال والتي تحتاج لمزيد من التفعيل 

نسبة ما تم  التصميم  التجريبي  للبحث الترتيب

 من بحوث

نسبة البحوث 

 الشاغرة

 %51 %75 مجموعة تجريبية / مجموعة ضابطة قياس قبلي بعدي  

 %47 %22 ياس بعدي مجموعة تجريبية /مجموعة ضابطة ق 

 %.4 %22 مجموعة تجريبية واحدة قياس قبلي بعدي   

 %55 %1 أكثر من مجموعة تجريبية قياس بعدي   

 %55 %1 أكثر من مجموعة تجريبية قياس قبلي بعدي   

 %55 %1 أكثر من مجموعة تجريبية / مجموعة ضابطة قياس بعدي  

 %155 - مجموعة تجريبية واحدة قياس بعدي  

 %155 - أكثر من مجموعة تجريبية / مجموعة ضابطة قياس قبلي بعدي  
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 .المحور السابع : أنواع الفروض التي بحاجة للتأكيد في بحوث التربية العلمية مستقبال 

 

نسبة ما تم  البنود الفرعية فروض البحث

 من بحوث

نسبة 

البحوث 

 الشاغرة

 %32 %27 يوجد فروض للبحث -1 مدى وجود فروض للبحث

 %27 %32 ال يوجد فروض للبحث -2

 %11 %5. فروض البحث إحصائية.  -1 نوع فروض البحث

 %55 %15 فروض البحث  إحصائية وتجريبية. -2

 %55 %1 فروض البحث تجريبية . -3

 %55 %75 فروض البحث اإلحصائية موجهة. -1 نوع الفروض اإلحصائية

 %25 %35 فروض البحث اإلحصائية صفرية. -2

 %5. %25 البحث اإلحصائية متنوعة .فروض  -3
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 . المحور الثامن : أنواع العينال التي يجب االهتمام بها مستقبال في بحوث التربية العلمية 

 نوع عينة البحث الترتيب
نسبة ما تم 

 من بحوث

نسبة البحوث 

 الشاغرة

 %78.00 %22 معلمي العلوم قبل الخدمة 1

 %82.00 %.1 تالا متوست دارسي العلوم 2

 %86.00 %17 تالا ثانوي دارسي العلوم 3

 %90.00 %15 معلمي العلوم أثناء الخدمة 7

 %92.00 %. تالا الجامعة دارسي العلوم 5

 %93.00 %4 كتا ومتبوعات تعليم العلوم 2

 %94.00 %2 أعضاء هيئة تدريس بالجامعات 4

 %95.00 %5 تالميذ االبتدائي دارسي العلوم .

 %98.00 %2 لعلوم للعاديينمعلمي ا 5

 %98.00 %2 أتنال الروضة دارسي العلوم 15

 %98.50 %185 فنيي المختبرات والتهنيات 11

 %99.25 %5845 المعاقين سمعيا دارسي العلوم 12

 %99.25 %5845 الموهوبين والنائهين دارسي العلوم 13

 %99.25 %5845 المعاقين بصريا دارسي العلوم 17

 %99.25 %5845 وباحثي تعليم العلومخبراء  15

 %99.25 %5845 بحوث ودراسات تعليم العلوم 12

 %99.25 %5845 أفالم وبرمجيات تعليم العلوم 14

 %99.25 %5845 معسري الهراء  .1

 %100 5 المعاقين عهليا دارسي العلوم 15

 %100 5 متعددي اإلعاقات دارسي العلوم 25

 %100 5 العلومأولياء األمور لدارسي  21

 %100 5 أنشتة تعليم العلوم 22

 %100 5 اختبارات وأسئلة تعليم العلوم 23

 %100 5 أجهت  وأدوات تعليم العلوم 27

 %100 5 معلمي العلوم للنئات الخاصة 25

 %100 5 ذوي صعوبات التعلم في العلوم 22

 %100 5 الكبار دارسي العلوم 24

 %100 5 تعليم العلوماإلداريين المعاونين في  .2

 %100 5 أماكن تعليم العلوم وتجهيتاتها . 25
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 %100 5 مواد وخامات تعليم العلوم 35
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  المحور التاسع : المعالجال البحثية ) المتغيرال المستقلة ( التي يجب تناولها في البحوث
 المستقبلية.

 
نسبة ما تم  معالجات البحث الترتيب

 من بحوث
نسبة 

البحوث 
 الشاغرة

 %85.00 %11 استراتيجية لتعليم أو تعلم العلوم   1
 %91.00 %9 مستحدثات تقنية لتعليم العلوم  2
 %93.00 %7 برنامج تعليمي في مجال العلوم  3
 %93.00 %7 نموذج لتعليم أو تعلم العلوم  4
 %94.00 %6 وحدة تعليمية في مجال تعليم العلوم 1
 %95.50 %4.1 العلوم  برنامج تدريبي في مجال 6
 %97.00 %3 طريقة من طرق تعليم العلوم  7
 %97.00 %3 مدخل لتعليم العلوم  8
 %97.00 %3 أسلوب من أساليب تعليم العلوم  9

 %98.50 %1.1 مقرر)قائم،مقترح( لتعليم العلوم  11
 %98.50 %1.1 وحدة ذاتية ) موديول ( في العلوم . 11
 %98.50 %1.1 العلوم  تنظيم محتوى مناهج 12
 %99.25 %1.71 أنشطة مقترحة لتعليم العلوم  13
 %99.25 %1.71 قصص علمية وحوار درامي  14
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 %100 1 منهج )قائم، مقترح (لتعليم العلوم  11
 %100 1 برمجيات تعليم العلوم  16
 %100 1 أفالم علمية وخيال علمي  17
 %100 1 رحالت وزيارات علمية ميدانية 18
 %100 1 تطوير منهج أو مقرر أو وحدة  19
 %100 1 برامج إذاعية وتليفزيونية علمية  21

 

 

 

 

  المحور العاشر : المتغيرال البحثية التابعة ) مخرجال تعلم العلوم ( الواجوب االهتموام بهوا
 في البحوث المستقبلية.

نسبة ما تم من  متغيرال البحث التابعة الترتيبب
 بحوث

نسبة 
حوث الب

 الشاغرة
 %22 %37 التحصيل في العلوم  
 %5. %25 اتجاهات علمية  
 %57 %2 وعي علمي   بيئي ، صحي ، مذائي ..( 
 %57 %2 فهم وتنمية المناهيم العلمية  
 %55 %5 العمليات المعرفية العليا في العلوم 
 %55 %5 التنكير االبتكاري واالبداعي  
 %52 %7 ةتصورات ومناهيم علمية بديل 
 %54 %3 التنكير العلمي  
 %.5 %2 مهارات عملية ويدوية علمية  
 %5.85 %185 اتخاذ الهرار حيال الهضايا العلمية 
 %5.85 %185 ثهافة علمية وتنور علمي  
 %5.85 %185 كنايات تعليم وتعلم العلوم  
 %5.85 %185 تعديل السلوص في مجاالت علمية 
 %5.85 %185 التنكير المنتهي  
 %55825 %5845 فهم قضايا علمية  
 %55825 %5845 التنكير االستداللي  
 %55825 %5845 التنكير التأملي  
 %55825 %5845 قيم علمية  
 %55825 %5845 إجابة التساؤالت العلمية   
 %55825 %5845 التنكير البصري ومهاراته  
 %55825 %5845 تنظيم ، تحهيث ، تهدير  الذات 
 %155 - تنمية الخيال علمي  
 %155 - مهارات بحث واستهصاء علمي  
 %155 - مهارات التدريس اإلبداعي  
 %155 - متغيرات تابعة أخرم ... 



 .. أ . د / عبد هللا علي إبراهيم .. د / أماني محمد الحصانأ.د / ماهر إسماعيل صبري  إعداد الفريق البحثي :  

 

 فحةص                 .((رسم خريطة مقرتحة ملستقبلهادراسة لتوجهات حبوث الرتبية العلمية باململكة العربية السعودية على ضوء أولوياتها و)) 

 

 15 
      
 

 %155 - ميول علمية  
 %155 - أوجه تهدير العلم والعلماء  
 %155 - حل المشكالت العلمية  
 %155 - مهارات عمليات العلم  
 %155 - ات اجتماعية لتعليم العلوممهار 
 %155 - فهم تبيعة العلم والتهنية  
 %155 - الذكاءات المتعدد  

 

 

 

 

 

  المحور الحادي عشر : المتغيرال البحثية الوسيطة ) التصنيفية ( التي يجب مراعاتها في
 البحوث مستقبال.

نسبة ما تم من  متغيرال البحث الوسيطة الترتيب
 بحوث

بحوث نسبة ال
 الشاغرة

 %97.00 %3 أساليب التفكير 1

 %98.00 %2 الخبرة السابقة 2

 %98.00 %2 المستوى التعليمي والثقافي 3

 %99.25 %5845 أساليب التعلم 7

 %99.25 %5845 السعة العقلية 5

 %99.25 %5845 العمر الزمني 2

 %99.25 %5845 نوع الجنس 4

 %99.25 %5845 المستوى االجتماعي واالقتصادي .

 %99.25 %5845 عسر القراءة 5

 %100 5 كفاءة الذال 15

 %100 5 الذكاء 11

 %100 5 العمر العقلي 12
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  المحور الثاني عشر : أنواع ا دوال البحثية التي يجوب االهتموام باسوتخدامها فوي البحووث
 مستقبال.

 

نسبة ما تم  البنود الفرعية أدوال البحث
 من بحوث

نسبة 
 البحوث
 الشاغرة

الحصول على أدوال 
 البحث 

 %7.00 %53 أعدها الباحث -1

 %93.00 %4 جاهزة مسبقا   -2

 %44.00 %52 اختبار . نوع أدوال البحث

 %55.00 %75 مقياس.
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 %80.00 %25 استبيان.

 %93.00 %4 أداة تحليل محتوى .

 %95.50 %785 قائمة مالحظة.

 %97.00 %3 قائمة تقدير .

 %98.50 %185 جمع بيانال. استمارة 

 %100 5 أدوال بحثية أخرى -7

 


