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The level of Educational Specifications’ alignment
of 10th grade Biology, Physics, and Chemistry
textbooks with McGraw- Hill textbook series

Abstract:

:ملخص
هدفت الدرا�سة �إىل تقومي م�ستوى ات�ساق كتب الطالب لل�صف
 والكيمياء يف م�رشوع تطوير، والفيزياء،الأول الثانوي للأحياء
كتب الريا�ضيات والعلوم الطبيعية التي مت �إعدادها برتجمة
.ومواءمة الكتب املقابلة لها يف �سل�سلة) ماجروهيل (الأمريكية
،ومت �إعداد ثالث قوائم خا�صة مبوا�صفات االت�ساق الرتبوية
وا�ستنا ًدا �إليها مت بناء ثالث بطاقات حتليل ت�ضمنت موا�صفات
وم�ؤ�رشات و�شواهد م�ستخل�صة من كتب �سل�سلة ماجروهيل
، وبعد الت�أكد من �صدقها وثباتها،والأدب الرتبوي ذي العالقة
 و�أظهرت نتائج التحليل.مت تدريب املحللني على حتليل املحتوى
�أن م�ستوى حتقق االت�ساق الكلي للموا�صفات الرتبوية جاء بدرجة
 وبالنظر �إىل النتائج على م�ستوى حتقق املوا�صفات.متو�سطة
 ما،كانت مب�ستوى متو�سط جلميع الكتب امل�ستهدفة بالتحليل
 وموا�صفة تنمية،عدا موا�صفة متحور املحتوى حول اال�ستق�صاء
،مهارات اال�ستذكار التي حتققت بدرجة مرتفعة لكتاب الأحياء
وكذلك موا�صفة ربط املحتوى بالطرق واملهارات الريا�ضية
 بينما حتققت موا�صفة تنمية مهارات اال�ستذكار،لكتاب الفيزياء
 وقد قدمت الدرا�سة.لكتاب الفيزياء بدرجة منخف�ضة ج ًدا
تو�صيات تف�صيلية لرفع م�ستوى ات�ساق املوا�صفات الرتبوية يف
.الكتب امل�ستهدفة
 التعلم املتمركز حول، اال�ستق�صاء:الكلمات املفتاحية
 مهارات، التكامل، املحتوى املتمركز حول اال�ستق�صاء،الطالب
 املوا�صفات، حتليل املحتوى، كتب املرحلة الثانوية،االت�صال
.الرتبوية

The study assessed the level of alignment of
the new Saudi Biology, Physics, and Chemistry
textbooks for 10th grade with the corresponding
textbooks produced by McGraw- Hill. Three lists
of educational specifications were developed to
measure the alignments of the targeted textbook.
Based on these specifications, three content analysis
tools were created, each includes specifications,
indicators, and evidence, derived from the McGraw- Hill bookseries and related literature. After
assuring tools validity and reliability, analysis was
conducted. Results of analysis showed that the
level of the overall alignment weremoderate for all
educational specifications, except the specification:
content based inquiry and developing study skills
for Biology and linking content to mathematics
methods and skills for Physics, which were rated as
high aligment levels. While the level of alignment
for developing study skills for Physics was very
low. The study provided recommendations to raise
the level of educational specifications alignment in
student textbooks.
Key words: Inquiry, Student centered, Contenet
based inquiry, Integration, Communication skills,
High school textbooks, content analysis, Educational
specifications.
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و�إ�شارة �إىل م�ستوى اعتماد املعلمني على الكتب املدر�سية،
يذكر ياجر وبينك (� )Yager&Penick, 1987إىل �أن ( )90%من
املعلمني يعتمدون على الكتب املدر�سية بن�سبة ( ،)95%مقارنة
باعتمادهم على امل�صادر الأخرى .بع�ض املعلمني يتعاملون مع
الكتاب املدر�سي وك�أنه امل�صدر الوحيد (.)Ball & Cohen, 1996
وقد �أرجع �سبيجل ورايت (� )Speigel& Wright, 1984سبب اعتماد
املعلمني على الكتاب املدر�سي كم�صدر موثوق للمعلومات
هو اعتقادهم ب�أن دقة ما فيه من معلومات وحداثتها وطريقة
عر�ضها امل�شوقة �ست�ؤدي لتعلمها .ووف ًقا لـ�شيلد ()Shield, 2005
ميكن تقومي الكتب املدر�سية بالنظر �إىل حتقيقها �أو ت�ضمينها
موا�صفات حمددة ،م�شتقة من الأدب الرتبوي ذي العالقة .كما
ميكن حتديد م�ستوى ا ّت�ساق الكتب املدر�سية(  (�Textbooks Align
 )mentمع مرجعيات و�أُطر �أخرى حمددة �سلفًا مثل وثائق املعايري
و�أُطر املنهج ،وميكن ت�صنيف هذه الدرا�سة �ضمن درا�سات فح�ص
م�ستوى االت�ساق ،حيث تهدف لتحديد م�ستوى االت�ساق مع �سل�سلة
ماجروهيل.

مقدمة:
يعد الكتاب املدر�سي �أحد العنا�رص الرئي�سة يف املنظومة
التعليمية ،وو�سيلة مهمة لتحقيق �أهدافها ،وعام ًال من عوامل
جناح العملية التعليمية مبا يوفره من مادة علمية وخربات
متنوعة يعتمد عليها املعلم واملتعلم داخل الف�صل وخارجه،
ويعك�س ر�ؤية املناهج التعليمية الوطنية ووجهات النظر
الرتبوية ( ،)Schimid, McKnight &Raizen, 1997ولذلك
تتجه الإ�صالحات الرتبوية �إىل تطويره ومراجعته ،حتى يكون
�أدا ًة فاعلة يف العملية التعليمية(  (�Jones &Tarr, 2007; DiGi
 .)useppe,2007; Guerra, 2011وبالرغم من �أهمية دور الكتاب
املدر�سي ت�ؤكد نتائج الدرا�سات املحلية وجود ق�صور يف جوانب
خمتلفة تتعلق بكتب العلوم (الو�سيمي2000 ،؛ الرا�شد2000 ،؛
ال�شمري2000 ،؛ فراج2000 ،؛ اجلرب2005 ،؛ ال�شايع والعقيل،
2006؛ العثمان1427 ،؛ ع�سيالن2011 ،؛ البيايل.)2011 ،
وملعاجلة هذه امل�شكالت و�أوجه الق�صور ،ورغب ًة يف مواكبة
التطور يف جمال العلوم الطبيعية وامل�ستجدات يف جمال ت�صميم
املواد التعليمية وا�سرتاتيجيات تدري�سها وتقوميها مبا يتالءم
مع املعايري العاملية والنظريات الرتبوية احلديثة ،تبنت وزارة
التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية �سل�سلة تعليمية يف العلوم
الطبيعية من �إنتاج دار ن�رش دولية ت�ستند �إىل معايري عاملية
لتطبقها على طالبها بعد ترجمتها ومواءمتها ،وهي �سل�سلة
ماجروهيل الأمريكية .McGraw- Hill

حتديد مستوى االتساق
خ�صو�صا بعد ظهور حركة
ازدادت درا�سات االت�ساق
ً
املعايري يف عدد من الدول ،وبخا�صة يف الواليات املتحدة
الأمريكية .فقد رافق ذلك دعوات ت�ؤكد على �أهمية الت�أكد من
م�ستوى توافق �أو ات�ساق املواد التعليمية مع املعايري الوطنية،
كجزء من �ضمان جودتها ( .)Kulm, Morris & Grier, 1999وي�شري
�شيلد (� )Shield, 2005إىل �أن درا�سات االت�ساق هي الأقل يف بحوث
تقومي الكتاب املدر�سي رغم �أنها تت�سم بالعمق ،وكونها ُتبنى وفق
ا�سرتاتيجيات منظّ مة ( ،)Systemic Strategiesتربط بني حمتوى
الكتب املدر�سية وبني املمار�سات التعليمية املطلوبة من اجلهات
املختلفة ،مثل املنظمات املهنية لتعليم العلوم ،بالإ�ضافة �إىل
تقومي تعلم الطالب .وفيما يتعلق بتحديد م�ستوى االت�ساق بني
الكتب املدر�سية ومرجعيات �أخرى ،فتم ّثل �سل�سلة (ماجروهيل)
الأ�صلية للعلوم التي اعتمدتها وزارة التعليم املرجعيات يف هذا
البحث.

أهمية تقويم كتب العلوم:
حتتل املواد التعليمية �أهمية خا�صة؛ كونها ت�ستخدم
كو�سيلة مهمة لتحديد ما يتعلمه الطالب ،وتعد الكتب املدر�سية
�إحدى �أهم هذه املواد ،حيث ي�ستخدمها الطالب واملعلم ،وت�ؤثر
ب�شكل كبري على ما �سوف يتم تعليمه وتعلمه (.)Eisner, 1987
و�أكّ د داون (� )Down, 1988سيطرة الكتب املدر�سية على ما
�سيتعلمه الطالب كونها حتدد حمتوى املنهج� ،إ�ضافة �إىل �أن
م�صدرا موثو ًقا ودقي ًقا
�أفراد املجتمع يعدون الكتب املدر�سية
ً
للمعلومات.
م�صدرا للدرو�س ،وموج ًها ملا
وتمُ ّثل الكتب املدر�سية
ً
�سيقوم به املعلمون داخل ال�ص ف (�Ball & Cohen, 1996; McCo

اتساق املنهج Curriculum Alignment

ي�شري (جالتهورن) �إىل �أن هناك اختالفًا بني الباحثني
والرتبويني يف حتديد املق�صود مب�صطلح ات�ساق املنه ج (�Glat
أي�ضا ت�سميات �أخرى مثل :االلتزام
 .)thorn, 1999وقد يطلق عليه � ً
 ،Adherenceالتوافق  ،Matchاالن�سجام Consistency (Wraga,
تق�صت بينيه ( )Bennett, 2005عن �أغلب التعاريف
 1999).وقد َّ
املت�صلة مبفهوم ات�ساق املنهج ،وتو�صلت �إىل �أن امل�صطلح
ي�ستخدم يف �سياقني خمتلفني ،ال�سياق الأول هو جمال ال�سيا�سات
الرتبوية ( )Educational Policiesواختارت تعريف ويب (Webb,
 ،)1997الذي �أ�شار �رصاحة �إىل �أن م�صطلح االت�ساق حني ُي�ستخدم
يف املجال الرتبوي ف�إنه يعني م�ستوى تفاعل عنا�رص ال�سيا�سة
الرتبوية فيما بينها لتقود التدري�س ،ومن ثم تعلّم الطالب.

mas& Olson, 2000; Otero, Leon, &Graesser, 2002; Oyu-

 .)naa, 2007و�أكد ياجر (� )Yager, 1983أهمية الكتاب املدر�سي
عندما خل�ص و�ضع تعليم العلوم ب�أنه الكتاب املدر�سي .وتت�ضح
هذه الأهمية يف كون الكتاب املدر�سي يحوي معلومات منظمة،
وم�سائل ح ّل امل�شكلة� ،إ�ضافة �إىل �أنه مزود بدليل لتطبيق الأن�شطة
فر�صا لتقومي
اال�ستق�صائية والتجارب امليدانية ،ويوفر للمعلم ً
أي�ضا على
املتعلمني من خالل الواجبات املنزلية ،كما ي�ؤكد � ً
تر�سيخ املعلومات ،والقيم ،واملهارات ،وتنمية االجتاهات لدى
املتعلمني (Apple, 1986; Chamblis&Calfee, 1998; Hummel,
.)1988; Lemke, 1990; Mikk, 2000
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�أما ال�سياق الثاين فهو عندما ي�شار �إىل االت�ساق كـمنهج
للتحليل وفق معايري حمددة ،وينطبق ذلك على ا�ستخدام �أندر�سون
( ،)Anderson, 2002حيث �أ�شارت �إىل االت�ساق ب�أنه حتليل العالقة
بني التقومي والأهداف ،وبني الأهداف واملواد التعليمية و�أن�شطة
التدري�س ،وبني التقومي واملواد التعليمية و�أن�شطة التدري�س .وتتفق
بينيه ( )Bennett, 2005مع جالتهورن ( )Glatthorn, 1999يف �أن
م�صطلح االت�ساق ميكن �أن يت�سع لي�شمل جمال ال�سيا�سات الرتبوية
و�أداة التحليل.
مما �سبق ميكن ا�ستخال�ص التايل:
 يوجد تفاوت بني الباحثني يف التحديد الدقيق ملفهوم
ات�ساق املنهج.
 ميكن �أن ي�ستخدم املفهوم �ضمن �إطار ال�سيا�سات
الرتبوية ،كما ميكن توظيفه كمنهج �أو �أداة.
 توجد ندرة يف درا�سة االت�ساق يف الكتب املدر�سية،
وهذا يزيد من �أهمية هذه الدرا�سة.

Ú Úتطوير تفكري الطالب ،وت�شمل امل�ؤ�رشات :ت�شجيع
الطالب على عر�ض �أفكارهم ،توجيه تف�سريات الطالب ،ت�شجيع
الطالب على التفكري فيما تعلموه.
أي�ضا �ضمن م�رشوع ( )2061درا�سة ات�ساق ثالثة
كما مت � ً
ع�رش كتا ًبا مدر�س ًيا مع مرجعيات الرتبية العلمية (Benchmarks
� ،)for Scientific Literacyضمن درا�سة خا�صة قام بها كيلم
ورفاقه ( ،)Kulm, Morris, & Grier, 2000بو�ساطة ( )12فري ًقا
من الأكادمييني واملعلمني ،ممن تل ّقوا تدري ًبا على تقومي الكتب
املدر�سية وفق �أداة حمددة مبقيا�س رباعي ،تت�ضمن �ستة جماالت،
معيارا ،ميكن تتبعها من خالل جمموعة من
يندرج حتتها ()24
ً
امل�ؤ�رشات .ومت توثيق النتائج ب�شكل منفرد لكل كتاب ،وللكتب
معيارا.
ب�شكل متكامل ،وف ًقا مل�ستوى حتقيقها للأربعة والع�رشين
ً
وبناء عليه� ،ستتب ّنى هذه الدرا�سة مفهوم ات�ساق املنهج
ً
ك�إطار عام لتحليل م�ستوى االت�ساق بني كتب امل�رشوع
منهجا مق�صو ًدا ،من خالل
و�سل�سلة ماجروهيل الأم ،باعتبارها
ً
حتليل كتب �سل�سلة ماجروهيل والبحوث املتعلقة بها؛ لتحديد
املوا�صفات وامل�ؤ�رشات التي ي�ستح�سن اتباعها يف كتب امل�رشوع.

مت �ضمن م�رشوع ()2061
لعل من �أو�سع الدرا�سات ما ّ
لتحليل مواد املنهج(  (�Project 2061's Curriculum- Materi
 ،)als Analysis Procedureخالل عدد من ال�سنوات ،بتمويل
من امل�ؤ�س�سة الوطنية للعلوم(  (�National Science Founda
 ،)tionومب�شاركة مئات من املعلمني ومطوري املواد التعليمية،
واملتخ�ص�صني يف العلوم ،ومعلمي املعلمني ،والباحثني يف علم
النف�س املعريف ،من الواليات الأمريكية جميعها( (�Stern &Rose
 .)man, 2001وقد ا�ستهدف امل�رشوع كتب العلوم يف املرحلة
املتو�سطة ،وكتب الأحياء يف املرحلة الثانوية؛ لتحديد م�ستوى
ات�ساقها مع الأفكار واملوا�صفات املوجودة يف املعايري الوطنية
للعلوم ( ،)National Science Educational Standardsوكذلك
تلك املوجودة يف مرجعيات الرتبية العلمية (Benchmarks for
 .)Scientific Literacyyوبينَّ �سترين وروزمان (�Stern &Rose
 )man, 2001املجاالت وامل�ؤ�رشات امل�ستخرجة من وثائق
املعايري املذكورة والتي ا�ستق�صت الدرا�سة م�ستوى ات�ساق الكتب
معها كالآتي:
Ú Úحتديد الغر�ض من درا�سة املحتوى وت�شمل امل�ؤ�رشات:
و�ضوح هدف الوحدة ،و�ضوح هدف الدر�س ،تربير تتابع الأن�شطة.
�Ú Úأخذ �أفكار الطالب بعني االعتبار وت�شمل امل�ؤ�رشات:
العناية باملتطلبات القبلية ،االهتمام ب�أفكار الطالب ال�شائعة،
م�ساعدة املعلم يف حتديد �أفكار الطالب ،التعامل مع �أفكار
الطالب ال�شائعة.
Ú Úربط الطالب بظواهر ذات معنى ،وت�شمل امل�ؤ�رشات:
تقدمي ظواهر متنوعة ،تقدمي خربات ممتعة.
Ú Úتطوير الأفكار العلمية وا�ستخداماتها وت�شمل
امل�ؤ�رشات :تقدمي امل�صطلحات بطريقة ت�ساعد على فهمها ،عر�ض
الأفكار بفاعلية ،تو�ضيح ا�ستخدام املعرفة العلمية ،ا�ستهداف
املمار�سة العملية.

مشكلة الدراسة:

دراسات حتديد مستوى االتساق

نظرا لأن بع�ض خمرجات م�رشوع مناهج العلوم املتمثلة
ً
يف الكتب الدرا�سية قد مت �إجنازها� ،أ�صبح من املهم �إجراء تقومي
لتلك املخرجات؛ ل�ضمان توافر اجلودة املطلوبة وامل�أمولة فيها.
لذا فقد �أ�صبح تقومي كتب العلوم املدر�سية حاجة ملحة ،للتحقق
من �أنها ت�سهم يف حتقيق الأهداف املتوقعة منها .وقد يكون من
الأبعاد املهمة حتديد م�ستوى االت�ساق ( )Alignmentالرتبوي
للكتب مع امل�صادر الأ�صلية التي مت ترجمتها منها ،والتزامها
باملوا�صفات الرتبوية التي بنيت عليها كتب �سل�سلة ماجروهيل
ونظرا لأهمية مواد العلوم باملرحلة الثانوية يف حتديد
الأم.
ً
جمال التخ�ص�ص للمرحلة اجلامعية ركزت هذه الدرا�سة على
حتليل كتب العلوم لل�صف الأول الثانوي (�أحياء ،فيزياء ،كيمياء)
ملعرفة درجة ات�ساق املوا�صفات الرتبوية يف الكتب مع كتب
ال�سل�سلة الأ�صل.

اهلدف من الدراسة:
● ●حتديد املوا�صفات الرتبوية التي ُبنيت عليها �سل�سلة
ماجروهيل الأم لكتب الطالب للمرحلة الثانوية (�أحياء ،فيزياء،
كيمياء).
● ●حتديد م�ستوى ات�ساق املوا�صفات الرتبوية لكتب
الطالب للأحياء ،والفيزياء ،والكيمياء لل�صف الأول الثانوي
يف اململكة العربية ال�سعودية ،كما تظهر يف منتجات �سل�سلة
ماجروهيل الأم.

أسئلة الدراسة:
● ●ال�س�ؤال الأول :ما املوا�صفات الرتبوية التي بنيت
عليها �سل�سلة ماجروهيل الأمل كتب الطالب للأحياء ،والفيزياء،
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والكيمياء للمرحلة الثانوية؟
● ●ال�س�ؤال الثاين :ما م�ستوى حتقق املوا�صفات الرتبوية
يف كتب الطالب للأحياء ،والفيزياء ،والكيمياء لل�صف الأول
الثانوي يف اململكة؟
● ●ال�س�ؤال الثالث :ما االختالفات بني حتقق املوا�صفات
الرتبوية يف كتب الطالب للأحياء والفيزياء والكيمياء؟

امل�ستخدمة يف البحوث العلمية والدرا�سات امل�سحية ،التي تهدف
�إىل و�صف واقع الظاهرة الرتبوية املراد درا�ستها بكل �أبعادها
لال�ستدالل بطريقة منظمة ومو�ضوعية على خ�صائ�ص حمددة
عرف �إجرائ ًيا يف هذه الدرا�سة
للمحتوى (الع�ساف .)2010 ،و ُي َّ
ب�أنه الأ�سلوب الذي ي�ستهدف و�صف املحتوى التعليمي و�صفًا
وطبيعتهااملت�ضمنة يف كتب
ومنظما ،لكمية املادة
مو�ضوع ًيا
ً
َّ
العلوم.
◄◄االت�ساق :م�ستوى التزام كتب امل�رشوع باملوا�صفات
(بناء على ما �ستتو�صل
الرتبوية التي تظهر يف �سل�سلة ماجروهيل
ً
�إليه هذه الدرا�سة).
◄◄ املوا�صفات الرتبوية :Educational Specifications
وهي جمموعة من ال�رشوط العلمية التي حتدد ما يجب �أن يكون
عليه املنتج التعليمي من الناحية الرتبوية التعليمية لعنا�رص
املحتوى كافةً ،وهي تلك املوا�صفات املتحققة يف منتجات
ال�سل�سلة الأ�صل لكتاب الطالب ودليل املعلم.

أهمية الدراسة:
● ●بناء �أدوات لتقومي املوا�صفات الرتبوية لكتب الطالب
للأحياء ،والفيزياء ،والكيمياء لل�صف الأول الثانوي؛ لي�ستفيد
منها الباحثون ولت�صبح مرج ًعا يف الدرا�سات التقوميية يف جمال
العلوم.
● ●�إعطاء �صورة للم�س�ؤولني عن م�رشوع تطوير
الريا�ضيات والعلوم حول م�ستوى التزام املنتجات التعليمية
مب�رشوع مناهج العلوم للمرحلة الثانوية باملوا�صفات الرتبوية
يف �سل�سلة ماجروهيل الأم.
● ●تقدمي مقرتحات لتجويد منتجات امل�رشوع من خالل
مقارنته مبوا�صفات املنتج الأم.

منهجية الدراسة:
يف �ضوء طبيعة البيانات واملعلومات التي ت�سعى هذه
الدرا�سة للح�صول عليها؛ اعتمدت الدرا�سة املنهج الو�صفي
التحليلي؛ ب�أ�سلوب حتليل املحتوى ( .)Content Analysisو�أ�شار
ديفي (� )Devi, 2009إىل �أن �أ�سلوب حتليل املحتوى قد ي�أخذ
اجتاهني مرتابطني هما :التحليل الكمي وهو� :أ�سلوب �إح�صائي
يهتم بوجود الظاهرة من حيث تكرارها �أو عدد مرات ظهورها،
والتحليل الكيفي وهو� :أ�سلوب و�صفي يهتم بكيفية وجود الظاهرة
ونوعها بالإ�ضافة �إىل درا�سة عدم وجودها.

مصطلحات الدراسة:
◄◄تقومي الكتاب املدر�سي :ويق�صد به "�إ�صدار حكم على
م�ستوى جودة الكتاب الذي ميثل الوثيقة الإجرائية ملحتوى
املنهج ,وم�ستوى تي�سريه وت�سيريه لعمليتي التعليم والتعلم،
وم�ستوى قدرته على حتقيق �أهداف العملية التعليمية ،وك�شف
نقاط ومواطن الق�صور فيه ،متهي ًدا التخاذ قرارات منا�سبة
لعالجها" (يو�سف والرافعي� ،2003 ،ص.)124
ويق�صد بتقومي الكتاب املدر�سي �إجرائيا يف هذه الدرا�سة
ب�أنه :عملية احلكم على م�ستوى التزام كتب العلوم لل�صف الثالث
وال�ساد�س االبتدائي ،والثالث املتو�سط ،والثاين والثالث الثانوي
(�أحياء ،علم الأر�ض ،فيزياء ،كيمياء) ،الطبعة املعدلة 1434هـ
املطبقة يف العام الدرا�سي 1435 - 1434هـ ،بجز�أيها
باملوا�صفات الرتبوية والفنية وموا�صفات التناول والعر�ض,
وم�ستوى مراعاة حمتواها لثقافة املجتمع ال�سعودي وبيئة
املتعلمني.
◄◄كتب امل�رشوع :ويق�صد بها الكتب التي تطبقها وزارة
الرتبية والتعليم ،يف اململكة العربية ال�سعودية� ،ضمن م�رشوع
تطوير مناهج الريا�ضيات والعلوم ،املوائمة ل�سل�سلة ماجروهيل
العاملية ،التي مت تعميمها يف بداية العام الدرا�سي /1430
1431هـ (2009م).
◄◄كتب ال�سل�سلة :كتب الطالب للأحياء طبعة ،2009
والفيزياء طبعة  ،2009والكيمياء طبعة  ،2008التي متت
ترجمتها ومواءمتها بو�ساطة وزارة التعليم.
◄◄حتليل املحتوى :هو �أحد الأ�ساليب الو�صفية

جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع كتب الطالب وكتب الن�شاط
لل�صفوف من ( )12 - 1من منتجات �رشكة ماجروهيل الأمريكية
( )Macmillan/ McGraw- Hillللعلوم ،وجميع منتجات م�رشوع
تطوير تعليم الريا�ضيات والعلوم يف اململكة لكتب الطالب ،و�أدلة
التجارب العملية لل�صفوف (.)12 - 1
وتكونت عينة الدرا�سة من املنتجات التعليمية التالية:
Ú Úكتب العلوم للطالب يف ال�سل�سلة الأ�صلية ماجروهيل
لكتاب الأحياء طبعة 2009Glencoe McGraw- Hill Biology
وكتاب الفيزياء طبعة Glencoe McGraw- Hill physics 2009
 principle and problemmوطبعة  2008لكتاب الكيمياء �Mc
.Graw- Hill chemistry Matter and Change
Ú Úكتب الطالب و�أدلة التجارب العملية ملقرر الأحياء،
والفيزياء ،والكيمياءطبعة 1434( 2013هـ) لل�صف الأول
الثانوي يف اململكة.

حدود الدراسة:
تقت�رص الدرا�سة على كتب الطالب للأحياء ،والفيزياء،
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أ .د نضال األحمد  /د .سوزان حج عمر
د .محمد الزغيبي  /أ .د فهد الشايع

مستوى حتقق املواصفات التربوية في كتب الطالب لألحياء والفيزياء والكيمياء للصف األول الثانوي مع سالسل كتب ماجروهيل

املوا�صفات مع كتب ماجروهيل الأ�صل؛ للت�أكد من انطباقها
ومتثيلها ،وعدم وجود موا�صفات مفقودة� ،أو موا�صفات
افرتا�ضية رمبا ال ترتبط بها.كما مت حتكيم املوا�صفات من
فريق خارجي مكون من عدد من املخت�صني يف جمال مناهج
وطرق تدري�س العلوم للحكم على املوا�صفات من حيث و�ضوحها،
ومتايزها ،و�إمكانية وجودها يف املنتجات امل�ستهدفة ،ومن ثم
اعتماد الن�سخة النهائية من املوا�صفات الرتبوية التي تكونت من
خم�س موا�صفات.ومت الت�أكد من ثبات قائمة املوا�صفات الرتبوية
با�ستخدام معامل االتفاق بني املحللني ،حيث قام باحِ ثان
مبراجعة القائمة ،وح�ساب معامل الثبات الذي بلغ (،0.98
 )0.97 ،0.98لكتب الطالب للأحياء ،والفيزياء ،والكيمياء
لل�صف الأول الثانوي ،على الرتتيب.
وا�ستنا ًدا �إىل هذه املوا�صفات مت بناء ثالث بطاقات
حتليل لكتب الطالب للأحياء ،والفيزياء ،والكيمياء لل�صف الأول
الثانوي ،بواقع بطاقة لكل كتاب.وتتخذ هذه البطاقات �أ�سلوب
ليكرت  Likert Scaleالرباعي حيث مت حتديد م�ستوى التحقق على
فقرات بطاقات التحليل (مرتفع -متو�سط– منخف�ض -منخف�ض
ج ًدا و�شملت كل بطاقة على املوا�صفات الرتبوية ،بحيث يندرج
حتت كل موا�صفة عدد من امل�ؤ�رشات التي يندرج حتتها عدد
من ال�شواهد.ومت الت�أكد من �صدق هذه البطاقات بعر�ضها على
بناء
جمموعة من املحكمني من ذوي االخت�صا�ص ،وتعديلها ً
على ما اتفق من �آرائهم.كما مت الت�أكد من ثباتها بح�ساب معامل
االتفاق عرب �أربعة حمللني ،وتراوح معامل االتفاق بني 0.95
  1.0مما ي�ؤكد ثبات بطاقات التحليل (�أبو ها�شم.)2004 ،ويبني اجلدول ( )1قوائم املوا�صفات الرتبوية ،وعدد امل�ؤ�رشات،
وال�شواهد التي تندرج حتتها لكل بطاقة ولكل كتاب.

والكيمياء ،طبعة 1434( 2013هـ) لل�صف الأول الثانوي يف
أي�ضا على كتب العلوم
اململكة العربية ال�سعودية ،كما تقت�رص � ً
للطالب يف ال�سل�سلة الأ�صلية ملاجروهيل لكتاب الأحياء طبعة
 Glencoe McGraw- Hill Biology 2009وكتاب الفيزياء طبعة
2009Glencoe McGraw- Hill physics principle and problem

وطبعة  2008لكتاب الكيمياء McGraw- Hill chemistry Matter

.and Change

أدوات الدراسة:
للتحقق من ات�ساق املوا�صفات الرتبوية لكتب الطالب
للأحياء ،والفيزياء ،والكيمياء ،مت �إعداد قائمة باملوا�صفات
الرتبوية لكل كتاب ،وذلك بالرجوع �إىل كتاب جلينكو ماجروهيل
البحثي ( )Glecoe McGraw- Hill, 2005والأدب الرتبوي ،وف ًقا
للمحددات التي متثل اخلطوط العري�ضة والعوامل امل�شرتكة عند
ا�ستخال�ص املوا�صفات الرتبوية ،ومتثلت هذه املحددات فيما
يلي:
Ú Úاال�ستمرار� :أي تظهر هذه املوا�صفات يف كتب ال�سل�سلة
الأ�صل ب�صفة م�ستمرة يف حمتوى هذه الكتب.
Ú Úالثبات :تتخذ هذه املوا�صفات منطً ا حمد ًدا م َّت�س ًقا مهما
اختلفت مو�ضوعات الدرو�س.
Ú Úالعمومية :وتعني �أنها تنطبق على جميع املو�ضوعات
املت�ضم َنة يف الكتب.
ّ
ومت الت�أكد من �صدق هذه املوا�صفات من خالل التحكيم
الداخلي مل�ستوى التنظيم ،وقد مت مقابلة الن�سخة الأولية من

جدول ()1
المواصفات التربوية لكتب الطالب للصف األول الثانوي وعدد المؤشرات والشواهد التي تندرج تحتها

الأداة
املوا�صفات الرتبوية

الأحياء

املوا�صفات

الفيزياء

م�ؤ�رشات �شواهد

الكيمياء

م�ؤ�رشات

�شواهد

م�ؤ�رشات

�شواهد

متحور املحتوى حول اال�ستق�صاء

2

7

2

7

2

7

اعتماد بناء املحتوى على التعلم املتمركز حول الطالب

5

16

5

20

5

20

ي�ستهدف املحتوى تنمية مهارات اال�ستذكار من خالل ا�سرتاتيجيات منا�سبة

3

10

3

6

3

11

ربط حمتوى العلوم مبهارات القراءة والكتابة واحلوار

4

15

4

10

4

14

ربط حمتوى العلوم بالطرق واملهارات الريا�ضية

5

17

6

22

6

21

Ú Úتعريف �أبرز امل�صطلحات الواردة يف بطاقات التحليل.
Ú Úالتعريف ببطاقات التحليل.
Ú Úتعريف حماور كل �أداة.
Ú Úفئات ووحدات التحليل لكل �أداة.
�Ú Úرشح م�ستويات التحقق وكيفية اتخاذ القرارات
املو�ضوعية ب�ش�أنها.

إعداد أدلة لتطبيق األدوات:
مت �إعداد �أدلة لتطبيق �أدوات حتليل كتب الطالب (الأحياء،
والفيزياء ،والكيمياء) لل�صف الأول الثانوي.وت�ضمن كل دليل ما
يلي:
Ú Úمقدمة الدليل :ت�رشح الهدف من الدرا�سة والنواجت
املتوقعة بعد تطبيق �أدواتها.
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لتكرار ال�شاهد يف الكتاب ما بني (.)100% - 75%

�Ú Úرشح �إجراءات التحليل والتقومي.

 درجة التحقق متو�سطة �إذا وقعت قيمة املتو�سط

�Ú Úرشح كيفية تعبئة كل �أداة.

احل�سابي يف املدى بني (� - 1.5أقل من  )2.25وكذلك الن�سب

إجراءات التحليل

املئوية ما بني (� - 50%أقل من .)75%

لتطبيق �أدوات الدرا�سة؛ اتبعت �إجراءات املنهج الو�صفي

 درجة التحقق منخف�ضة �إذا وقعت قيمة املتو�سط

ب�أ�سلوب حتليل املحتوى وفق الإجراءات التي اقرتحها كاريل

احل�سابي بني (� - 0.75أقل من  )1.5وكذلك الن�سب املئوية ما

( )Carley, 1993كما جاءت عند ديفي ( )Devi, 2009كما يلي:

بني (� - 25%أقل من .)50%

● ●حتديد املادة املراد حتليلها:

 درجة التحقق منخف�ضة ج ًدا �إذا كانت قيمة املتو�سط

مت حتديد املادة املراد حتليلها يف عينة الدرا�سة ال�سابق

احل�سابي ترتاوح بني (�أعلى من ال�صفر– �أقل من  )0.75وكذلك

ذكرها (كتب الطالب لل�صف الأول الثانوي ،الن�سخ املعدلة من

الن�سب املئوية ما بني (�أعلى من ال�صفر� -أقل من .)25%

منتجات م�رشوع تطوير الريا�ضيات والعلوم لعام 1433هـ-

 ميثل ال�صفر املوا�صفات وامل�ؤ�رشات وال�شواهد غري

2012م) ومت تطبيق هذه الأدوات على كامل الكتاب لكل �أداة.

املتحققة.

● ●حتديد فئات التحليل:

● ●تطبيق بطاقات التحليل:

مت حتديد فئات التحليل لهذه الدرا�سة بال�شواهد التي يتم

مت تطبيق بطاقات التحليل بعد اختيار املحللني لكل

تتبعها يف الكتب.

�صف ،حيث توىل �أربعة حمللني تطبيق بطاقة التحليل لكل �صف،

● ●حتديد وحدة التحليل:

وبلغ عدد املحللني ( )12حمل ًال من ذوي االخت�صا�ص يف جمال

مت حتديد وحدات التحليل يف �ضوء ال�شواهد ونطاق

الرتبية العلمية.وقام كل حملل بتحليل الكتاب امل�سند �إليه ب�شكل
م�ستقل ،ثم مت جمع النتائج وحتليلها.

ا�ستهدافها يف الكتب ،التي ميكن �أن تكون :كامل الكتاب� ،أو
الوحدة� ،أو الف�صل� ،أو الدر�س� ،أو الغالف� ،أو ال�شكل� ،أو املقدمات،

األساليب اإلحصائية

�أو املالحق�...إلخ ،وهي حمددة بالتف�صيل �أمام كل �شاهد يف دليل

Ú Úمعادلة هول�ستي  Holstiلتحديد معامل الثبات لقوائم

تطبيق بطاقات التحليل.

املوا�صفات الرتبوية.

● ●اتخاذ القرار:

Ú Úالتكرارات واملتو�سطات احل�سابية واالنحراف املعياري

يكون احلكم على م�ستوى حتقق ال�شواهد وفق خطوات

والن�سب املئوية للتكرارات لنتائج التحليل.

منهجية م�رشوحة يف دليل التطبيق لكل جمال ،وتبد�أ بالقراءة

النتائج:

املت�أنية لكتاب الطالب ،وحتديد م�ستوى حتقق ال�شواهد يكون يف
�ضوء مقارنة حمتوى الكتب مبا هو موجود يف ال�سل�سلة الأ�صل

مت حتليل تقومي املحللني الأربعة للموا�صفات وكل م�ؤ�رش

من حيث الوجود والتكرار ،ويعد وجود هذه ال�شواهد يف ال�سل�سلة
الأ�صل وتكرارها مبنزلة العالمات املرجعية

من م�ؤ�رشاتها ،وذلك با�ستخراج التكرارات واملتو�سطات احل�سابية

()Benchmarks

لهذه التكرارات ،والن�سب املئوية مل�ستوى حتقق �شواهد وم�ؤ�رشات

التخاذ القرار ،وذلك يف بطاقات التحليل الأولية للمحلل لكل �أداة.

كل موا�صفة ،ويو�ضح اجلدول ( )2هذه النتائج.

وم�ستوى ودرجة اتخاذ القرار ب�ش�أن م�ستوى التحقق يتم وف ًقاملا
يلي:
 درجة التحقق مرتفعة �إذا وقعت قيمة املتو�سط
احل�سابي يف املدى بني ( )3.00 - 2.25ومتثل الن�سبة املئوية
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أ .د نضال األحمد  /د .سوزان حج عمر
د .محمد الزغيبي  /أ .د فهد الشايع

جدول ()2
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمؤشرات وشواهد المواصفات التربوية لكتب الطالب لألحياء والفيزياء والكيمياء للصف األول الثانوي

م

املتو�سط

البنود

�أحياء

فيزياء

كيمياء

املوا�صفة 1

متحور املحتوى حول اال�ستق�صاء

2.32

1.93

1.82

امل�ؤ�رش 1

وتزودالطالب بفر�ص متعددة ليكونوا متعلمني ن�شطني
�شمل املحتوى �أن�شطة متنوعة معتمدة على اال�ستق�صاءّ ،

1.75

1.80

1.75

2.50

2.25

2.50

2.75

0.25

0.25

0.00

3.0

2.50

امل�ؤ�شرّ 2

يطور املحتوى عمليات العلم �ضمن �أن�شطة و�سياقات خمتلفة

2.75

2.06

1.88

2.1

ي�شجع التفكري الناقد املوجود يف مراجعة الف�صل مهارات العمليات العلمية.

2.75

3.0

3.0

2.2

فر�صا كثرية ملمار�سة مهارات عمليات العلم مثل املالحظة واال�ستنباط والتنب�ؤ
تقدم �أن�شطة املختربات بجميع �أنواعها ً
ومعرفة ال�سبب والنتيجة و...

3.00

3.0

3.0

2.3

أفكارا حول �أهمية مهارات عمليات العلم وكيفية تطويرها (يف مرجعيات الطالب).
تقدم �أدلة املهارات � ً

3.00

0.75

0.0

2.4

يركز املحتوى على تنمية مهارات عمليات العلم يف كل خمترب :يف دليل املخترب ،ودليل خمترب اال�ستق�صاء.

2.25

1.50

1.50

املوا�صفة 2

اعتماد بناء املحتوى على التعلم املتمركز حول الطالب

2.05

2.03

2.05

امل�ؤ�شرّ 3

ي�ؤكد املحتوى على تن�شيط املعرفة امل�سبقة و�أخذها بعني االعتبار

2.92

2.25

2.44

3.1

يوفر املحتوى �إر�شادات لربط املعرفة ال�سابقة باملعلومات اجلديدة (مثل مراجعة املفردات والربط مع احلياة).

3.00

1.25

2.75

3.2

فر�صا الختبار فهم الطالب مقابل املعلومات والدالئل اجلديدة (مثل ماذا قر�أت؟).
يوفر املحتوى ً

3.00

2.75

2.25

3.3

يقدم ن�شاطات معملية متعددة ت�سمح للطالب الختبار فهمهم مقابل املعلومات اجلديدة وال�شواهد.

2.75

2.75

2.25

3.4

يوفر املحتوى مقرتحات للنقا�ش مما ي�ساعد الطالب على ا�سرتجاع املعرفة ال�سابقة وحتديد �أفكاره والتوا�صل مع
الآخرين.

ال ينطبق

2.75

2.25

امل�ؤ�شرّ 4

حتمل م�س�ؤولية التعلم
ي�شجع املحتوى الطالب على ّ

2.44

2.30

2.45

4.1

ويقوم فر�ضياته ويعدلها معتم ًدا على البيانات التي يتم جمعها.
ي�ستق�صي الطالب ِّ

3.00

2.25

0.75

4.2

ي�ساعد املحتوى الطالب للتحقق من الفهم واحل�صول على تغذية راجعة فورية �ضمن مراجعة الدر�س ،ومراجعة الف�صل.

3.00

2.50

2.50

4.3

فر�صا للطالب لال�ستعداد للتعلم.
توفر �أهداف التعلم يف الدرو�س ً

3.00

3.0

3.0

4.4

ي�ستطيع الطالب الو�صول ملراجعة الف�صول التفاعلية واالختبارات الذاتية �ضمن فقرة "...عرب املواقع الإلكرتونية".

0.25

0.25

3.0

4.5

فر�صا للطالب لتقومي الإجابة.
توفر �أمثلة ح ّل التمارين ً

ال ينطبق

3.0

3.0

امل�ؤ�شرّ 5

يزيد املحتوى من الدافعية والتفاعل واالرتباط

1.75

2.36

1.79

5.1

ت�شجع ال�سبورة الذكية تفاعل الطالب مع العرو�ض من خالل توفري منف ٍذ ملواقع ذات عالقة باملنهج يف ال�شبكة العنكبوتية.

0.00

2.50

0.0

5.2

ت�شجع فقرة الربط مع احلياة الف�ضول العلمي لدى الطالب لريبط املحتوى باحلياة اليومية واملهن.

3.00

2.50

2.50

5.3

ت�شجع مواقع التعلم الإلكرتوين تفاعل الطالب مع املحتوى العلمي.

0.25

0.25

0.0

5.4

يقدم املحتوى جتارب تركز على �أ�سئلة من واقع الطالب وتربط املحتوى وخطوات اال�ستك�شاف العلمي بالعامل اخلارجي.

2.50

3.0

2.25

5.5

يبد�أ كل ف�صل ب�صورة ملونة جلذب اهتمام الطالب

3.00

3.0

3.0

5.6

ت�شجع دعوة القراءة (من خالل الربط بالواقع) اهتمام الطالب وتربط املحتوى العلمي باحلياة اليومية و�سمات املهنة.

ال ينطبق

2.50

3.0

1.1
1.2
1.3

فر�صا للطالب لتخطيط اال�ستق�صاءات وجمع
تقدم �أن�شطة "التجارب اال�ستهاللية ،والتجارب ،وخمترب حتليل البيانات" ً
البيانات وحتليل الأدلة.
تقدم املختربات االفرتا�ضية الفر�صة للطالب لتطبيق املهارات اال�ستق�صائية يف الف�صول الدرا�سية االعتيادية (بدون
ا�ستخدام املعمل).
ت�شجع فقرات "خمترب  "...الطالب على تطبيق مهارات العلوم اال�ستق�صائية با�ستخدام ت�صميم من اختيارهم (�صمم
جتربتك).
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م

املتو�سط

البنود

�أحياء

فيزياء

كيمياء

ال ينطبق

3.0

ال ينطبق

0.0

0.63
0.0

5.7

يبد�أ كل ف�صل ب�أهداف تعليمية وا�ضحة.

امل�ؤ�شرّ 6

ي�شجع املحتوى الت�شاركية بني جميع الطالب

0.0

6.1

ت�سمح خمتربات الإنرتنت وامل�شاريع الإلكرتونية مب�شاركة �آراء و�أفكار الطالب.

0.0

0.0

6.2

ت�سمح الأن�شطة التعاونية بالتوا�صل بني الطالب يف جمموعات م�صغرة.

ال ينطبق

ال ينطبق

1.25

امل�ؤ�رش 7

يهدف املحتوى �إىل حتقيق امل�ساواة

1.83

1.0

1.83

7.1

فر�صا للعمل التعاوين جلميع الطالب.
توفر الأن�شطة ً

3.00

3.0

3.00

0.00

0.0

0.25

2.50

0.0

2.25

املوا�صفة 3

ي�ستهدف املحتوى تنمية مهارات اال�ستذكار من خالل ا�سرتاتيجيات منا�سبة

2.40

0.36

2.04

امل�ؤ�شرّ 8

فر�صا لتطوير مهارات تدوين املالحظات
يت�ضمن املحتوى ً

3.00

0.0

2.75

8.1

يدعم املحتوى مهارة تدوين املالحظات ب�شكل منظم.

3.00

0.0

2.75

8.2

فر�صا لتنمية مهارة تدوين املالحظات.
توفر املطويات ً

3.00

ال ينطبق

ال ينطبق

8.3

هيئ القراءة اال�ستطالعية ا�سرتاتيجيات لتحديد املعلومات املفتاحية وتدوينها.
ُت ّ

ال ينطبق

ال ينطبق

2.75

8.4

يوفر كتاب العلوم ا�سرتاتيجيات ت�ساعد الطالب على التمكن من مهارة �أخذ املالحظات وتدوينها

ال ينطبق

ال ينطبق

2.75

امل�ؤ�شرّ 9

ي�ستهدف املحتوى تطوير مهارة التلخي�ص لدى الطالب

2.40

0.58

2.00

9.1

مثال لكيفية تلخي�ص وعر�ض املعلومات.
توفر الفكرة الكربى (عامة) والرئي�سة اً

3.00

0.25

2.50

9.2

ت�ساعداملطويات على تنظيم وتلخي�ص املعلومات.

3.00

ال ينطبق

2.25

9.3

ي�شمل التقومي ودليل اال�ستذكار (دليل مراجعه الف�صل) ملخ�صات للمعلومات.

3.00

0.75

1.25

9.4

ملخ�صا للأفكار الرئي�سة.
يوفر التقومي بنهاية كل در�س
ً

3.00

ال ينطبق

3.0

9.5

تقدم امل�رشوعات على ال�شبكة الإلكرتونية للطالب �سل�سلة من الأ�سئلة وتتطلب منهم كتابة ملخ�صات للمعلومات التي
جمعوها من بحثهم يف الإنرتنت.

0.00

0.75

1.0

امل�ؤ�رش 10

ي�ستهدف املحتوى تطوير ا�ستخدام املخططات التنظيمية ال�صورية وخرائط املفاهيم

2.00

0.50

1.42

10.1

ُيوجه الطالب يف تقومي الف�صل لبناء خرائط املفاهيم واملنظمات البيانية.

3.00

0.75

2.00

10.2

فر�صا لت�صميم املنظمات التخطيطية.
ُتوفر املطويات ً

3.00

ال ينطبق

2.25

10.3

ت�سمح املواقع الإلكرتونية التفاعلية للطالب ببناء متثيل �صوري للبيانات التي مت �إدخالها.

0.00

0.25

0.0

املوا�صفة 4

ربط حمتوى العلوم مبهارات القراءة والكتابة واحلوار

2.05

2.06

2.09

امل�ؤ�شرّ 11

تطوير م�ستوى الفهم القرائي لدى الطالب

2.25

2.38

2.29

11.1

تحُ فّز فقرة "ماذا قر�أت؟" على الرتكيز على الفكرة الرئي�سة وا�سرتجاعها وفهم ما متت قراءته.

3.00

ال ينطبق

2.50

11.2

توفر املطويات توجيهات لتعزيز القراءة.

3.00

ال ينطبق

2.50

11.3

ي�شمل االختبار املقنن �أ�سئلة تعتمد على حتديد موا�ضيع قرائية لتعزيز وتقومي مهارات القراءة لدى الطالب.

1.75

ال ينطبق

2.75

11.4

ترد امل�صطلحات معرفة يف م�رسد امل�صطلحات.

2.75

3.0

3.00

11.5

ويقوم ويحلل وي�ستنتج مما متت قراءته.
توفر �أن�شطة التفكري الناقد ً
فر�صا للطالب لي�رشح ّ

3.00

1.75

3.00

7.2
7.3

تقوميا ذات ًيا و�أ�سئلة مراجعة لنهاية الف�صل للح�صول على تغذية راجعة من �أجل تقدمي فر�ص
يوفر املوقع االلكرتوين
ً
متاحة للجميع لتحقيق الفهم.
فر�صا للتو�سع حول
توفر الروابط الإلكرتونية التخاذ العلوم كمهنة امل�ستقبل يف الكتاب (مهن مرتبطة مع علم ً )...
مو�ضوع �إ�سهامات العلماء من الن�ساء والرجال.
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م

أ .د نضال األحمد  /د .سوزان حج عمر
د .محمد الزغيبي  /أ .د فهد الشايع

املتو�سط

البنود

�أحياء

فيزياء

كيمياء

11.6

فر�صا لفهم معاين املفردات املهمة.
توفر �أن�شطة �أحجيات املفردات (ً )CD RomPuzzel Makers

0.00

ال ينطبق

0.0

امل�ؤ�شرّ 12

تطوير الثقافة الب�رصية لدى الطالب

2.06

2.0

1.58

2.75

ال ينطبق

ال ينطبق

3.00

3.0

.3؟0

0.00

0.0

0.0

امل�ؤ�شرّ 13

يدعم املحتوى تطوير مهارات الكتابة يف العلوم

2.00

1.83

1.75

13.1

وتو�ضيحا لنتائج التجارب ويجيب عن الأ�سئلة يف تقومي الف�صل.
�رشحا
ً
يكتب الطالب ً

3.00

3.0

3.0

13.2

يوجد دعوة للكتابة يف منت املحتوى والتقومي �أحيا ًنا لربط املحتوى العلمي من خالل �إجناز مهمة كتابية.

2.00

2.50

2.25

13.3

تدرب �أن�شطة م�صادر التعلم الإلكرتونية الطالب على الكتابة معتم ًدا على املالحظات التي مت تدوينها.

0.0

0.0

0.0

امل�ؤ�شرّ 14

فر�صا لتطوير مهارات املحادثة والتوا�صل اللفظي
يقدم املحتوى ً

1.50

1.38

2.75

14.1

ت�شمل ال�سمات املوجودة يف عالقة الأحياء باملجتمع �إجراء جدل بني الطالب ملناق�شة خمتلف الآراء.

1.00

ال ينطبق

ال ينطبق

14.2

ت�شجع �أن�شطة التفكري الناقد والأ�سئلة املت�ضمنة يف كل ف�صل الطالب على �رشح املفاهيم وتقومي النماذج ومناق�شة الآراء.

2.00

2.50

3.0

14.3

عرو�ضا �شفهية لنتائجها.
امل�شاريع التعاونية ت�شمل
ً

ال ينطبق

0.25

2.50

املوا�صفة 5

ربط حمتوى العلوم بالطرق واملهارات الريا�ضية

2.12

2.38

2.15

امل�ؤ�شرّ 15

يطور املحتوى مهارت حل امل�شكالت لدى الطالب

3.00

2.25

2.06

15.1

توفر الن�شاطات املخربية والن�شاطات �ضمن املواد التعليمية الإ�ضافية (�ضمن حقيبة املعلم) للطالب تطبيق مهارات
اال�ستدالل (.)reasoning

3.00

ال ينطبق

ال ينطبق

15.2

ي�ؤكد املحتوى العالقة مع الريا�ضيات من خالل ح ّل امل�سائل وتو�ضيح خطوات حتليل امل�س�ألة و�رشحها.

3.00

3.0

3.00

15.3

ُيربز املحتوى مهارات ح ّل امل�شكلة من خالل ا�سرتاتيجيات ح ّل امل�شكلة و�أن�شطة املخترب.

ال ينطبق

3.0

2.75

15.4

ت�ساعد الأمثلة �ضمن �أ�سئلة املراجعة على تكوين ت�صور ال�سرتاتيجيات ح ّل امل�شكلة وتزويده بتطبيقات يف خمتلف
الأن�شطة والأن�شطة الإثرائية.

ال ينطبق

3.0

2.50

15.5

يوفر موقع العلوم االلكرتوين م�ساعدة للطالب با�سرتاتيجيات ح ّل امل�شكلة.

ال ينطبق

0.0

0.0

امل�ؤ�شرّ 16

ي�ستهدف املحتوى تطوير مهارات القيا�س لدى الطالب

1.88

2.44

2.19

16.1

توفر التمارين والأ�سئلة تدري ًبا على ا�ستخدام �أدوات القيا�س واحل�سابات املرتبطة.

2.50

3.0

3.0

16.2

يتكامل القيا�س مع حمتوى املختربات املتعددة (خمترب  ،...جتربة).

2.50

3.0

2.75

16.3

ي�شمل املنهج معامل م�صممة بت�سا�ؤالت مرتبطة بالقيا�س والبيانات.

2.50

3.0

2.50

16.4

توفر املختربات الفر�صة للطالب جلمع البيانات با�ستخدام املج�سات.

0.00

0.75

0.50

امل�ؤ�شرّ 17

ي�ستهدف املحتوى تطوير مهارات ال�سببية والتفكري الناقد

3.00

2.25

2.63

17.1

تقدم الأن�شطة املخربية (الأن�شطة ،والأن�شطة الإثرائية) فر�صة ملمار�سة وتطبيق مهارات ال�سببية (.)reasoning

3.00

3.0

2.5

17.2

ت�شمل مراجعة الف�صل ومراجعة الدر�س �أ�سئلة تتحدى التفكري الناقد للطالب من خالل اال�ستدالل والتو�ضيح والتنب�ؤ وال�سبب
والنتيجة.

3.00

1.50

2.75

امل�ؤ�شرّ 18

ي�ستهدف املحتوى تطوير مهارات �إعداد وقراءة الر�سوم البيانية لدى الطالب

1.88

2.81

1.69

18.1

ُت�ستخدم الر�سوم البيانية يف الكتب مع �رشح تو�ضيحي و�أ�سئلة توجه الطالب لتف�سري البيانات.

3.00

3.0

2.00

12.1
12.3
12.4

ت�ساعد �صور املفاهيم العلمية واملخططات البيانية امل�ستقاة من
 geographicNationalيف كل ف�صل الطالب على فهم وتف�سري ال�صور.
تتكامل ال�صور واملخططات والبيانات والتو�ضيحات والر�سوم البيانية مع الن�صو�ص املرافقة لها لتو�ضيح املحتوى
وم�ساعدة الطالب على تف�سري املعلومات الب�رصية وي�شار �إليها يف منت ن�ص املحتوى.
ت�شمل جمموعة من امل�ؤثرات الب�رصية املت�ضمنة يف م�صادر التعلم الإلكرتونية (العرو�ض التقدميية يف ال�سبورة التفاعلية)
مواقع للمهنة ومعامل افرتا�ضية.
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م

املتو�سط

البنود

�أحياء

فيزياء

كيمياء

18.2

ر�سوما بيانية لتف�سريها وبيانات رقمية للتعبري عنها بال�شكل.
يت�ضمن تقومي الف�صل
ً

1.75

3.0

2.00

18.3

فر�صا لبناء وحتليل الر�سوم البيانية من التجربة.
توفر املعامل ً

2.75

3.0

2.00

18.4

البيانية وطريقة ا�ستخدامها (�ضمن مرجعيات الطالب).
ي�شمل كتاب الطالب تعليمات حول �أنواع الر�سوم
ّ

0.00

2.25

0.75

امل�ؤ�شرّ 19

ي�ستهدف املحتوى تطوير مهارات حتليل البيانات ،والإح�صاء ،واالحتماالت

1.80

1.96

2.05

19.1

فر�صا للطالب ملمار�سة حتليل البيانات واالحتمالية والإح�صاء.
توفر �أن�شطة املعمل (خمترب حتليل البيانات) ً

2.25

2.75

2.75

19.2

يت�ضمن املعمل امل�صغر (جتربة) �أن�شطة تنمي االح�صاء واالحتماالت.

1.50

2.25

2.75

19.3

فر�صا للطالب جلمع وحتليل البيانات.
توفر �أن�شطة املعامل الأخرى ً

2.25

3.0

2.00

19.4

يت�ضمن كتاب مهارات الطالب و�صفًا للمهارات املهمة يف جمع البيانات وحتليلها (�ضمن مرجعيات الطالب).

3.00

0.0

ال ينطبق

19.5

فر�صا للطالب لتحليل بيانات لتجارب �أفراد �آخرين
توفر خمتربات الإنرتنت ً

0.00

0.75

0.0

19.6

توجه وتركز �أن�شطة ح ّل امل�شكلة و�أن�شطة حتليل البيانات لتطوير مهارات الطالب يف جمع البيانات وحتليلها.

ال ينطبق

3.0

2.75

امل�ؤ�شرّ 20

ي�ستهدف املحتوى تطوير مهارات املعادالت ووظائفها التفاعلية وم�سائل اجلرب

ال ينطبق

3.00

3.00

20.1

تت�ضمن الأن�شطة التدريبية ح ّل معادالت.

ال ينطبق

3.00

3.00

20.2

يت�ضمن املحتوى تنمية مهارات الن�سبة ،واملعدل ،والتنا�سب ،والن�سبة املئوية يف جميع الربامج وبالأخ�ص يف �أن�شطة
املعمل و�أن�شطة ح ّل امل�س�ألة.

ال ينطبق

3.00

3.00

يت�ضح من اجلدول (� )2أن قيمة املتو�سطات احل�سابية
مل�ستوى حتقق املوا�صفات الرتبوية لكتب الطالب للأحياء
تراوحت بني ( )2.40 - 2.05وتقع هذه املتو�سطات يف املدى
ما بني ( )3.00 - 1.5وبذلك تكون درجة حتقق هذه املوا�صفات
ما بني متو�سطة �إىل مرتفعة ،حيث حتققت املوا�صفتان الأوىل
والثالثة بدرجة مرتفعة.وحتققت م�ؤ�رشات املوا�صفة الثالثة
مبتو�سطات ( ،2.0 ،2.40 ،3.0وكان من املمكن �أن يكون حتقق
املوا�صفة �أعلى لوال عدم حتقق �شاهد امل�ؤ�رش العا�رش الذي ي�شري
�إىل غياب املواقع الإلكرتونية التفاعلية التي ت�سمح للطالب ببناء
متثيل �صوري للبيانات التي مت �إدخالها.كما حتققت م�ؤ�رشات
املوا�صفة الأوىل مبتو�سطات ح�سابية ( )2.75 - 1.75وذلك
نظرا لغياب امل�صادر التقنية التي تدعم الأن�شطة اال�ستق�صائية
ً
مثل (املختربات االفرتا�ضية) التي تقدم الفر�صة للطالب لتطبيق
املهارات اال�ستق�صائية يف الف�صول الدرا�سية االعتيادية (بدون
ا�ستخدام املعمل).و ُيعزى ح�صول املوا�صفات اخلام�سة والثانية
والرابعة على درجة حتقق متو�سطة ( )2.05 ،2.05 ،2.12على
الرتتيب ،لأن املوا�صفة اخلام�سة غاب عنها �شواهد عدة ت�شري
�إىل توفر الفر�صة للطالب جلمع البيانات با�ستخدام املج�سات
يف املختربات ،وغياب التعليمات حول �أنواع وطريقة ا�ستخدام
الر�سوم البيانية وبنائها (�ضمن مرجعيات الطالب) ،وعدم توفر
فر�صا للطالب لتحليل بيانات من
خمتربات الإنرتنت التي تقدم ً
جتارب �أفراد �آخرين ،وعدم وجود امل�شاريع الإلكرتونية.كما غاب
عن املوا�صفة الثانية الدعم الذي يقدمه املوقع االلكرتوين للطالب
يف التقييم الذاتي وتقدمي فر�ص متاحة للجميع لتحقيق الفهم،
و�ضعف املحتوى الإلكرتوين الذي ي�ستك�شف املفاهيم بطريقة

حركية ( )Concepts in Motionوعدم توفر روابط املختربات
االفرتا�ضية والت�رشيح االفرتا�ضي ،واملراجعة الإلكرتونية
للمحتوى مع امل�ساعد ال�شخ�صي التفاعلي ،و�إجراء اختبارات
التقومي الذاتي�.إ�ضافة لغياب ال�سبورة الذكية التي ت�شجع تفاعل
الطالب مع العرو�ض من خالل توفري منف ٍذ ملواقع ذات عالقة
باملنهج يف ال�شبكة العنكبوتية.وغاب عن املوا�صفة الرابعة
وجود الروابط الإلكرتونية والبدائل التقنية لأن�شطة �أحجيات
فر�صا للطالب
املفردات ( )CD RomPuzzle Makersالتي توفر ً
لفهم معاين املفردات املهمة ،وغياب الروابط الإلكرتونية والبدائل
التقنية التي تت�ضمن العرو�ض التقدميية يف ال�سبورة التفاعلية
ومواقع للمهنة ومعامل افرتا�ضية ،وغياب �أن�شطة م�صادر التعلم
الإلكرتونية التي تدعم مهارة الكتابة.
أي�ضا من اجلدول (� )2أن قيمة املتو�سطات
ويت�ضح � ً
احل�سابية مل�ستوى حتقق املوا�صفات الرتبوية لكتاب الطالب
للفيزياء تراوحت بني ( )2.38 - 0.36وبذلك تكون درجة
حتقق هذه املوا�صفات ما بني منخف�ضة جدا �إىل مرتفعة ،حيث
حتققت املوا�صفة اخلام�سة فقط بدرجة مرتفعة مبتو�سط ح�سابي
بلغ ( )2.38وذلك لأن املحتوى ُيربز مهارات ح ّل امل�شكالت
ب�شكل مف�صل ووا�ضح وحمدد ،كما �أن الأمثلة ت�ساعد على ت�صور
ا�سرتاتيجيات احللّ ،ي�ضاف �إىل �أ ّنها تو�ضح العالقة بالريا�ضيات
من خالل ح ّل امل�سائل ،و ُيعزى �سبب االنخفا�ض يف املتو�سط عن
الدرجة الكاملة �إىل عدم توفر موقع �إلكرتوين ملختربات الإنرتنت،
وعدم وجود كتاب مهارات الطالب.بينما حتققت املوا�صفة
الرابعة بدرجة متو�سطة ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لها ()2.06
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مستوى حتقق املواصفات التربوية في كتب الطالب لألحياء والفيزياء والكيمياء للصف األول الثانوي مع سالسل كتب ماجروهيل

املوا�صفة ككل �إىل درجة متو�سطة.وح�صلت املوا�صفات الرابعة
والثانية والثالثة على متو�سطات ح�سابية متقاربة بلغت (،2.09
 )2.04 ،2.05على الرتتيب.ويرجع انخفا�ض حتقق املوا�صفة
الرابعة (ربط حمتوى العلوم مبهارات القراءة والكتابة واحلوار)
�إىل درجة متو�سطة رغم حتقق م�ؤ�رشين بدرجة مرتفعة وم�ؤ�رشين
بدرجة متو�سطة� ،إال �أن عدم حتقق بع�ض ال�شواهد �أ ّثر على درجة
حتققها ،ويالحظ �أن معظم هذه ال�شواهد تتمحور حول عدم
توفر م�صادر التعلم الإلكرتونية.وباملثل ميكن تف�سري انخفا�ض
حتقق املوا�صفة الثانية �إىل درجة متو�سطة رغم حتقق م�ؤ�رشين
نظرا لتحقق امل�ؤ�رش ال�ساد�س (ي�شجع املحتوى
بدرجة مرتفعةً ،
الت�شاركية بني جميع الطالب) بدرجة منخف�ضة ج ًدا ومبتو�سط
ح�سابي بلغ ( ،)0.63وذلك النخفا�ض حتقق الأن�شطة التعاونية،
وعدم وجود خمتربات الإنرتنت وامل�شاريع الإلكرتونية�.إ�ضافة
�إىل حتقق امل�ؤ�رش اخلام�س (يزيد املحتوى من الدافعية والتفاعل
واالرتباط) بدرجة متو�سطة ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( )1.79لعدم
توفر م�صادر التعلم الإلكرتونية التي ت�شجع تفاعل املتعلم مع
املحتوى ،وعدم وجود مواقع ذات عالقة باملنهج يف املوقع
االلكرتوين.ويرجع انخفا�ض حتقق املوا�صفة الثالثة �إىل درجة
متو�سطة �إىل حتقق م�ؤ�رش واحد فقط (امل�ؤ�رش الثامن ،يت�ضمن
فر�صا لتطوير مهارات تدوين املالحظات) بدرجة
املحتوى
ً
مرتفعة ومتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)2.75وم�ؤ�رش واحد (امل�ؤ�رش
التا�سع ،ي�ستهدف املحتوى تطوير مهارة التلخي�ص لدى الطالب)
بدرجة متو�سطة مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)2.0النخفا�ض املحتوى
الإلكرتوين وقلة ا�شتمال التقومي على ملخ�صات للمعلومات،
وحتقق امل�ؤ�رش العا�رش (ي�ستهدف املحتوى تطوير ا�ستخدام
املخططات التنظيمية ال�صورية وخرائط املفاهيم) بدرجة
منخف�ضة ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)1.42ب�سبب عدم حتقق وجود
مواقع �إلكرتونية.وح�صلت املوا�صفة الأوىل على �أقل املتو�سطات
( )1.82مقارنة ببقية املوا�صفات ،وذلك لالنخفا�ض ال�شديد يف
حتقق املختربات االفرتا�ضية ،وعدم حتقق ا�شتمال مرجعيات
الطالب على �أدلة و�أهمية مهارات عمليات العلم.

نظرا �إىل �أن �أن�شطة التفكري الناقد جاءت ملحقة بالتجارب
وذلك ً
اال�ستهاللية والتقومي بحيث ت�شجع الطالب على �رشح املفاهيم
�ضمن �ضمن فقرات الدرو�س ،وجاء
ومناق�شة النتائج ،ولكنها مل ُت ّ
عددها �أقل مقارنة بال�سل�سلة الأ�صل ،ي�ضاف �إىل ذلك عدم ت�ضمني
الكتاب على ال�سبورة التفاعلية ،حيث مل يرد له �أي ذكر يف كتب
امل�رشوع رغم ورودها يف ال�سل�سلة الأ�صل ،وعدد املرات التي ورد
فيها الدعوة للكتابة يف الفيزياء يف كتب الطالب كانت �أقل عن
املوجودة يف ال�سل�سة الأ�صل �أي�ضا ،وغياب �أن�شطة م�صادر التعلم
الإلكرتونية التي تدعم مهارة الكتابة ،وللحاجة لدعم امل�شاهدات
بنتائج بيانية كانت �ضمن الأ�سباب يف انخفا�ض التحقق �إىل
أي�ضا
املتو�سط.وحتققت املوا�صفة الثانية بدرجة متو�سطة � ً
مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )2.03لإنخفا�ض حتقق امل�ساواة وعدم
ت�شجيع املحتوى على الت�شاركية بني جميع الطالب� ،إ�ضافة �إىل
�ضعف املحتوى الرقمي الإلكرتوين للموقع اخلا�ص بالفيزياء،
حيث ال يوجد حمتوى رقمي يف املوقع ي�شمل �أ�سئلة التقومي الذاتي
�أو �أ�سئلة املراجعة النهاية الف�صل� ،أو التغذية الراجعة ،كما ال
أي�ضا �إ�سهامات العلماء بالرغم من ورود
ي�شمل املحتوى الرقمي � ً
�أيقونة املوقع يف الكتاب.و ُيعزى ح�صول املوا�صفة الأوىل على
درجة حتقق متو�سطة ( )1.93برغم التزام كتب امل�رشوع يف عدد
منا�سب من الأن�شطة بالرتكيز على ت�صميم الطالب لال�ستق�صاء،
بحيث يجمع البيانات ويحللها من خالل التجارب اال�ستهاللية
وخمترب الفيزياء� ،إال �أنه مل يتطرق ملختربات حتليل البيانات ،ومل
يفعل املختربات االفرتا�ضية� ،إ�ضافة القت�صار مرجعيات كتاب
ّ
الطالب على دليل الريا�ضيات الذي يو�ضح املهارات الريا�ضية
فقط و�أهمال �أدلة املهارات الأخرى.وح�صلت املوا�صفة الثالثة
على درجة حتقق منخف�ضة ج ًدا مبتو�سط ح�سابي بلغ ()0.36
لالنخفا�ض الكبري يف ا�ستهداف املحتوى ال�ستخدام املخططات
التنظيمية ال�صورية ،وخرائط املفاهيم ،وتطوير مهارة التلخي�ص
لدى الطالب ،وعدم حتقق مهارة تدوين املالحظات.
�أما بالن�سبة لتحقق املوا�صفات الرتبوية يف كتب الطالب
للكيمياء ،فيت�ضح من اجلدول (� )2أن قيم املتو�سطات احل�سابية
مل�ستوى حتقق املوا�صفات الرتبوية لكتب الطالب للكيمياء
تراوحت بني ( )2.15 - 1.82وبذلك تكون درجة حتقق هذه
املوا�صفات متو�سطة ،حيث حتققت املوا�صفة اخلام�سة مبتو�سط
ح�سابي بلغ ( )2.15وبدرجة متو�سطة برغم ح�صول م�ؤ�رشين من
بني �ستة م�ؤ�رشات (ي�ستهدف املحتوى تطوير مهارات املعادالت
ووظائفها التفاعلية وم�سائل اجلرب ،وي�ستهدف كذلك تطوير
مهارات ال�سببية والتفكري الناقد) على م�ستوى حتقق مرتفع،
نظرا
�إال �أن بقية امل�ؤ�رشات ح�صلت على م�ستوى حتقق متو�سط ً
لعدم حتقق بع�ض ال�شواهد ،حيث مل توفر الأن�شطة الإلكرتونية
فر�صا للطالب لتحليل بيانات جتارب �أفراد �آخرين ،ولعدم
ً
توفر امل�ساعدة الإلكرتونية للطالب با�سرتاتيجيات ح ّل امل�شكلة
يف املوقع االلكرتوين� ،إ�ضافة النخفا�ض حتقق بع�ضها مثل
البيانية
انخفا�ض ت�ضمني الكتب لتعليمات حول �أنواع الر�سوم
ّ
وطريقة ا�ستخدامها ،وقلة الفر�ص التي يوفرها املخترب للطالب
جلمع البيانات با�ستخدام املج�سات ،مما �أدى �إىل انخفا�ض حتقق

مناقشة النتائج
يو�ضح اجلدول ( )3املتو�سطات احل�سابية الت�ساق
املوا�صفات الرتبوية يف كتب الطالب للأحياء والفيزياء
والكيمياء ،ويالحظ وجود تفاوت يف درجات التحقق لكل
موا�صفة بني الكتب امل�ستهدفة بالتحليل.
جدول ()3
المتوسطات الحسابية التساقالمواصفات التربوية في كتب الطالب لألحياء والفيزياء
والكيمياء

املوا�صفة
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الأحياء الفيزياء الكيمياء

الأوىل :متحور املحتوى حول اال�ستق�صاء

2.32

1.93

1.82

الثانية :اعتماد بناء املحتوى على التعلم
املتمركز حول الطالب

2.05

2.03

2.05
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املوا�صفة
الثالثة :ي�ستهدف املحتوى تنمية مهارات
اال�ستذكار من خالل ا�سرتاتيجيات منا�سبة
الرابعة :ربط حمتوى العلوم مبهارات القراءة
والكتابة واحلوار
اخلام�سة :ربط حمتوى العلوم بالطرق واملهارات
الريا�ضية
م�ستوى التحقق الكلي للموا�صفات الرتبوية
لكتب الطالب لل�صف الأول الثانوي

واالنخفا�ض امللحوظ يف حتقق هذه املوا�صفة يف كتب الفيزياء
على الرغم من �أهميتها يعك�س عدم الت�أكيد عليها ،فمن خالل
تدوين املالحظات يتدرب الطالب على حتليل املعلومات الختيار
�أهمها ،وتكوين العالقات فيما بينها لكتابة امللخ�صات ،وهذه
النتيجة لكتب الطالب للفيزياء مل تتفق مع نتائج الدرا�سات
ال�سابقة ،حيث �إن تدوين املالحظات وكتابة امللخ�صات تعتمد
على مهارة حتليل املعلومات الختيار �أهم النقاط لتدوينها التي
تعد �أكرث �أهمية من جمرد كتابة نقاط متتالية (Fisher & Frey,

الأحياء الفيزياء الكيمياء
2.40

0.36

2.04

2.05

2.09

2.09

2.12

2.38

2.15

2.19

1.76

2.03

2004; Walmsley& Hickman, 2006; Garcia- Mila & Ander-

.)sen, 2007كما تت�ضح �أهمية مهارة تطوير ا�ستخدام املخططات
التنظيمية ال�صورية كونها تتيح الفر�صة للطالب لعر�ض املفاهيم
والعمليات من خالل متثيلها ب�صورة غري لفظية ،التي من �أكرثها
�شيوعا الر�سوم البيانية ،التي تعك�س معرفة الطالب عند بنائها
ً
(Marzano et al., 2001; Odom & Kelly, 2001;Fisher & Frey,
 )2004وهو ما مل ت�ؤكد عليه كتب الفيزياء امل�ستهدفة بالتحليل
رغم العالقة الوثيقة بني هذه املهارات وعلم الفيزياء.
وجاءت املوا�صفة الرابعة (ربط حمتوى العلوم مبهارات
القراءة والكتابة واحلوار) للكتب امل�ستهدفة مب�ستوى متقارب
بتحقق متو�سط ،رغم �أهميتها يف تخزين املعرفة يف الدماغ
ب�شكل لفظي و�صوري ،وكلما مت توظيف الأنظمة املختلفة
للتمثيل �سهل عملية اال�ستدعاء والتفكري يف املعرفة(  (�Marz
 ،)ano, et.al., 2001كما �أكدت البحوث على �أن جذب الطالب
وانغما�سهم يف التمثيل غري اللفظي يح ّفز ن�شاط الدماغ ويرفعه
(حج عمر والعتيبي2014 ،؛  ،)Gerlic&Jausovec, 1999كما
�أن القراءة تعد ن�شاطً ا رئي�سٍ ا لتعلم وفهم العلوم ،حيث �إن تعلم
أ�سا�سا للفهم (الرويلي ،وحج
و�إتقان امل�صطلحات العلمية تعد � ٍ
عمر ،)2015 ،فا�ستخدام امل�صطلحات العلمية ب�شكل �صحيح
ميكِّن الطالب من التق�صي والربط والتطبيق والتوا�صل التي متثل
ال�سمات الأ�سا�سية لال�ستق�صاء (.)NRC, 2000; CSMEE, 2000
بالإ�ضافة �إىل �أهمية القراءة يف فهم امل�صطلحات ت�ؤدي الكتابة
دورا يف اجلدل والتوا�صل والتو�ضيح واحلكم والتف�سري والإقناع،
ً
وتعد �أداة للتعلم واالت�صال الإن�ساين ،وذلك من خالل �أن�شطة كتابة
ر�سمية (تقارير املختربات والبحوث) و�أن�شطة كتابة غري ر�سمية
(تدوين املالحظات واليوميات وامللخ�صات وخرائط املفاهيم
والر�سائل التقليدية والإلكرتونيةوكتابة الت�أمالت) (Prain,

ويت�ضح من اجلدول (� )3أن املتو�سطات احل�سابية الت�ساق
املوا�صفات الرتبوية الكلية لكتب الطالب للأحياء والكيمياء
والفيزياء قد تراوحت بني ( )1.76 - 2.03 - 2.19على
الرتتيب ،وهي درجة حتقق متو�سطة.ويرجع انخفا�ض حتقق
االت�ساق الكلي يف كتاب الطالب للفيزياء �إىل انخفا�ض حتقق
املوا�صفة الثالثة.وتتبني �أهمية املوا�صفة الأوىل (متحور
املحتوى حول اال�ستق�صاء) من �أهمية اال�ستق�صاء يف تعليم العلوم
الذي �أكدت عليه البحوث يف املجاالت املختلفة (الإدراكية ،وعلم
نف�س النمو ،و�أبحاث علم الدماغ ،وحت�صيل املحتوى) التي تدعم
التعلم والتعليم املبني على اال�ستق�صاء (.)CSMEE, 2000وت�ؤكد
معايري الهيئة الوطنية لتعليم العلوم على معيار حمتوى العلوم
كا�ستق�صاء الذي ين�ص على �أن جميع الطالب يف التعليم العام
يجب �أن يكون لديهم القدرة على اال�ستق�صاء وفهم اال�ستق�صاء
العلمي (.)NRC, 1996
ويالحظ اتفاق نتائج حتقق �شواهد املوا�صفة الأوىل التي
تربط مهارات التفكري الناقد باال�ستق�صاء مع الدرا�سات ال�سابقة
التي �أ�شارت �إىل تعزيز مهارات التفكري الناقد من خالل اال�ستق�صاء
( ،)Narode, et.al., 1987وال�شواهد التي �أ�شارت �إىل العالقة بني
الأن�شطة وتنمية مهارات عمليات العلم ،حيث �إن الدرا�سات بينت
�أن الأن�شطة اال�ستق�صائية ت�ساعد يف �إتقان مهارات عمليات العلم
(CSMEE, 2000; Anderson, 2002؛ بوق�س.)2013 ،
وت�ستمد املوا�صفة الثانية (اعتماد بناء املحتوى على
التعلم املتمركز حول الطالب) �أهميتها من �أهمية املعايري
الوطنية لتعليم العلوم ،التي ت�ؤكد على امل�شاركة الفاعلة للطالب
وحماكاته ل�سلوك العلماء وتطوير مهارتهم الالزمة لال�ستق�صاء
العلمي (�.)Krantz, 2004إ�ضافة �إىل �أن التعلم املتمحور حول
الطالب له دور يف �إثارة الدافعية نحو التعلم (Baker, Lang
 ،)& Lawson, 2002; Lavoie, 1999من خالل تن�شيط املعرفة
ال�سابقة وحتديد املفاهيم البديلة (Lawson, 1988؛ الأحمد
وال�سبيعي )2015 ،وربطها باملعرفة ال�سابقة (&Musheno
.)Lawson, 1999
وتظهر �أهمية املوا�صفة الثالثة (ي�ستهدف املحتوى تنمية
مهارات اال�ستذكار من خالل ا�سرتاتيجيات منا�سبة) من �أهمية
املهارات التي ينبغي تنميتها لدى الطلبة مثل مهارة تدوين
املالحظات ،ومهارة التلخي�ص ،ومهارة ا�ستخدام املخططات
التنظيمية ال�صورية وخرائط املفاهيم (.)Marzano et al., 2001

.)2003; Applaton, 2007; Hand,.et al., 2007; Caukin, 2010

املوا�صفة اخلام�سة (ربط حمتوى العلوم بالطرق
واملهارات الريا�ضية) يالحظ اختالف حتقق هذه املوا�صفة بني
الكتب امل�ستهدفة بالتحليل ،حيث جاء حتقق هذه املوا�صفة يف
كتاب الفيزياء بدرجة مرتفعة مقارنة بتحقق متو�سط لكل من
كتابي الأحياء والكيمياء ،وتت�ضح �أهمية هذه املوا�صفة من
�أهمية ال�سببية ( )Reasoningفهياملحور الرئي�س لتعلم العلوم
وفهمهامن خالل ربط ال�شواهد باملعنى والتف�سريات (NRC,
.)1996كما تت�ضح �أهمية مهارة ح ّل امل�شكلة من تطبيق مهارات
العلم الأ�سا�سية ،مثل :تف�سري البيانات ،وو�ضع الفرو�ض ،والتحكم
يف املتغريات التي ترتبط بالتعلم اال�ستق�صائي (.)Pólya, 2004
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أ .د نضال األحمد  /د .سوزان حج عمر
د .محمد الزغيبي  /أ .د فهد الشايع

املجلةالأردنيةفيالعلومالرتبوية.231 - 219 ،)2( 10 ،
6 .6الرا�شد ،علي .)2000( .كتب العلوم يف املرحلة االبتدائية
يف اململكة العربية ال�سعودية من منظور تربوي حديث.
كلية الرتبية ،مركز البحوث الرتبوية ،جامعة امللك �سعود،
الريا�ض� ،ص .163 - 141
7 .7الرويلي ،لينا ،وحج عمر� ،سوزان .)2015( .م�ستوى مهارات
قراءة الر�سوم التو�ضيحية لدى طالبات ال�صف اخلام�س
االبتدائي يف ف�صل التغريات الفيزيائية والكيميائية للمادة
يف كتاب العلوم .جملة العلوم الرتبوية- 353 ،)2( 27 ،
.376
8 .8ال�شايع ،فهد �سليمان؛ و�شينان ،علي �سعود ( .)2006مدى
حتقيق معايري املحتوى ( )8 - 5مب�رشوع املعايري القومية
للرتبية العلمية الأمريكية ( )NSESيف حمتوى كتب العلوم
يف اململكة العربية ال�سعودية .جملة درا�سات يف املناهج
وطرق التدري�س ،كلية الرتبية ,جامعة عني �شم�س،)117( ،
.188 - 162
9 .9ال�شمري ،هذال .)2000( .تقومي كتب العلوم املطورة
املقررة على طالب املرحلة املتو�سطة كما يراها معلمو
العلوم مبنطقة الريا�ض .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة .ق�سم
املناهج وطرق التدري�س ،كلية الرتبية ،جامعة امللك �سعود،
الريا�ض.
1010العبيكان� 2013( .أ) .املوا�صفات الرتبوية والفنية ل�سل�سة
ماجروهيل .ترجمة ومواءمة �رشكة العبيكان للتعليم.
1111العبيكان 2013( .ب) .معايري املحتوى التي بنيت عليها
�سال�سل ماجروهيل يف العلوم .ترجمة �رشكة العبيكان.
1212العثمان ،عبد العزيز1427( .هـ .)2006 -معايري مقرتحة
ملحتوى منهج العلوم يف املرحلة املتو�سطة يف اململكة
العربية ال�سعودية يف �ضوء مطالب الثقافة العلمية .ر�سالة
دكتوراه غري من�شورة .ق�سم املناهج وطرق التدري�س ،كلية
الرتبية ،جامعة امللك �سعود ،الريا�ض.
1313الع�ساف� ،صالح .)2010( .املدخل �إىلالبحث يف العلوم
ال�سلوكية .الريا�ض :دار الزهراء للن�رش والتوزيع.
1414ع�سيالن ،بندر .)2011( .تقومي كتب العلوم املطور لل�صف
الأول متو�سط يف �ضوء معايري اجلودة ال�شاملة .ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة �أم القرى ،مكة
املكرمة.
1515فراج ،حم�سن( .يوليو .)2000 ،تنمية الوعي الوقائي لدى
تالميذ املرحلة االبتدائية باململكة العربية ال�سعودية .بحث
مقدم للم�ؤمتر العلمي الثالث :مناهج العلوم للقرن احلادي
والع�رشين ر�ؤية م�ستقبلية .مركز تطوير تدري�س العلوم-
جامعة عني �شم�س ،القاهرة.862 - 831 ،2 ،
�1616أبو ها�شم ،ال�سيد :)2004( .الدليل الإح�صائي يف حتليل
البيانات با�ستخدام  .SPSSالريا�ض :مكتبة الر�شد.

ومما �سبق ميكن �أن ن�ستنتج �أن جميع املوا�صفات الرتبوية
حتققت مب�ستوى متو�سط جلميع الكتب امل�ستهدفة بالتحليل ،ما
عدا:
● ●املوا�صفة الأوىل والثالثة اللتني حققتا بدرجة مرتفعة
يف كتاب الأحياء ،وكذلك املوا�صفة اخلام�سة يف كتاب الفيزياء.
● ●املوا�صفة الثالثة يف كتاب الفيزياء حتققت بدرجة
منخف�ضة ج ًدا.

التوصيات:
يف �ضوء النتائج ال�سابقة مت اخلروج بعدد من التو�صيات:
1 .1دعم مهارة اال�ستق�صاء يف كتاب الطالب ،وذلك بت�ضمني
امل�صادر التقنية يف كتاب الطالب باملختربات االفرتا�ضية
التفاعلية الكت�ساب املهارات �أو التجارب التي ال ي�ستطيع
القيام بها يف املعمل.
2 .2ت�ضمني مرجعيات الطالب يف كتاب الطالب تعليمات حول
�أنواع وطريقة ا�ستخدام وبناء الر�سوم البيانية واملطويات.
3 .3توفري م�صادر التعلم املذكورة يف الكتب على قر�ص DVD-
 ROOMلت�شجيع التعلم با�ستخدام التقنية.

املصادرواملراجع:
أوالً :املصادر العربية
1 .1الأحمد ،ن�ضال ،وال�سبيعي ،نورة� .)2015( .أثر ا�ستخدام
الواجبات املنزلية الأ�صيلة يف تنمية االجتاه نحو التعلم
الذاتي لدى طالبات ال�صف الأول الثانوي يف مادة الفيزياء.
درا�سات عربية يف الرتبية وعلم النف�س.182 - 163 ،)66( ،
2 .2بوق�س ،جناة .)2013( .ثقافة املتعلم العلمية ومهارات
اكت�ساب عمليات العلم .املجلة الدولية الرتبوية املتخ�ص�صة،
.708 - 683 ،)7( 2
3 .3البيايل ،جالل .)2011( .تقومي كتب العلوم لل�صفوف العليا
من املرحلة االبتدائية يف �ضوء القيم الإ�سالمية الالزمة
لطالب املرحلة .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية العلوم
االجتماعية ،جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية،
الريا�ض.
4 .4اجلرب ،جرب( .يوليو .)2005 ،درا�سة حتليلية ملحتوى كتاب
العلوم لل�صف ال�ساد�س االبتدائي باململكة العربية ال�سعودية
يف �ضوء معايري تدري�س العلوم .بحث مقدم للم�ؤمتر العلمي
ال�سابع ع�رش للجمعية امل�رصية للرتبية العلمية :مناهج
التعليم وامل�ستويات املعيارية ،جامعة عني �شم�س ،القاهرة.
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