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مدى تضمن محتوى كتب العلوم للمرحلة األساسية العليا في فلسطني للمعايير العاملية

The extent to which the textbooks of General Science for the upper primary stag at Palestin meet
international standard

Abstract
This study aims at investigating the extent
to which the textbooks of General Science for the
upper primary stag at Palestin meet international
standard. The study deals with the two General
Science textbooks for the ninth and tenth grades
which are currently taught at the Palestinian public
schools. The two textbooks have (515) pages. The
study sample involves 10 % of the units which
were selected according to the stratified random
method. The researcher has employed two tools to
analyze the content of the two books in accordance
to international standards. The first tool consists of
three topics for each one, the features indicating its
presence in the books were described. The content of
the study sample was analyzed and the frequencies as
well as the percentages of the scientific aspects and
topics involved in the content of the two textbooks
were calculated.
The study came up with the following
conclusions:
The two textbooks of General Science for both
the ninth and tenth grades involved to a high extent
the following aspect respectively:
♦♦ The aspect of concept integration with the
scientific progresses, the aspect of science as
an concept integration with the investigative
process, the aspect of science history and nature
, the aspect of science from an individual and a
social view, and finally the aspect of science and
technology.
♦♦ The two analyzed textbooks involved to a great
extent biology, physics ,and finally geology and
space study which were limited to the content of
the ninth grade science book only.

:ملخص
تهدف الدار�سة احلالية �إىل ا�ستق�صاء مدى ت�ضمن
حمتوى كتب العلوم للمرحلة الأ�سا�سية العليا (لل�صفني
 تكون،التا�سع والعا�رش) يف فل�سطني للمعايري العاملية
جمتمع الدرا�سة من كتابي العلوم العامة ل�صفي التا�سع
والعا�رش الأ�سا�سي التي تدر�س حاليا يف املدار�س الفل�سطينية
10  وقد ا�شتملت عينة الدرا�سة على،) �صفحة515( وحجمها
، من الوحدات مت اختيارها بالطريقة الع�شوائية الطبقية%
ا�ستخدمت الباحثة �أداتني لتحليل حمتوى كتب العلوم وفق
، تكونت الأداة االوىل من جماالت خم�سة،املعايري العاملية
 وو�صف،�أما الأداة الثانية فتكونت من ثالث مو�ضوعات
مت
ّ ،لكل منها املالمح الدالة على ا�شتمالها يف كتب العلوم
حتليل حمتوى عينة الدرا�سة وح�ساب التكرارات والن�سب
املئوية للمجاالت واملو�ضوعات العلمية املت�ضمنة يف
 �أن: �أظهرت نتائج الدرا�سة ما ي�أتي.حمتوى كتب العلوم
كتب العلوم لل�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سي قد ا�شتملت
،بدرجات عالية على جمال دمج املفاهيم مع عمليات العلم
 ثم جمال تاريخ العلم،ثم جمال العلم كعملية ا�ستق�صائية
 وجاء، ثم جمال العلم من منظور فردي واجتماعي،وطبيعته
 كما �أظهرت،يف املرتبة ا لأخرية جمال العلم والتكنولوجيا
نتائج الدرا�سة �أن كتب العلوم املحللة قد ا�شتملت بدرجات
 و�أخريا" علم، يليه العلوم الفيزيائية،عالية على علم احلياة
الأر�ض والف�ضاء الذي اقت�رص وجوده يف حمتوى كتاب
.العلوم لل�صف التا�سع فقط
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مقدمة:
�شهدت العقود الأخرية من القرن املا�ضي ثورة يف جمال
االت�صاالت واملعلوماتية وتطبيقاتها يف �شتى مناحي احلياة ،
ومن البدهي �أن تقتحم هذه الثورة حمراب العلم بجميع عنا�رصه،
ويف مقدمتها املتعلم ،فوجد املتعلم نف�سه �أمام �أ�سئلة طرحت يف
املا�ضي ويعاد طرحها من جديد ،وتركز الأ�سئلة على الأهداف
التي يرغب املهتمون بالرتبية والتعليم يف حتقيقها ،واخلربات
واملعارف التي ت�ساعد على حتقيق هذه االهداف ،وكيفية تقدمي
اخلربات واملعارف للمتعلم ،وكيفية الت�أكد من حتقيق الأهداف
ب�شكل يتالءم مع التغريات التي طر�أت على املجتمع واملعرفة
واملتعلم ،بحيث ميكن للمتعلم التعامل مع معطيات العلم
والتكنولوجيا احلديثة ب�شكل ي�ستثمر طاقاته يف حتقيق �أهداف
جمتمعه (القرعان . )2005 ،
و ُتعـد املناهج الدرا�سية من �أكرث عنا�رص العملية التعليمية
التعلمية ت�أثرياً وت�أثراً بهذه التغريات ،حيث متثل القاعدة
الأ�سا�سية يف تنمية القوى الب�رشية ال�رضورية وتطويرها لإحداث
التنمية ال�شاملة يف مواجهة ما يطر�أ من تغريات ،وهي و�سيلة
لتحقيق الهدف من العملية التعليمية يف مراحل التعليم املدر�سي،
فامتالكها لعنا�رص القوة ،ومراعاتها مليول الطلبة واجتاهاتهم،
تكون قدرتها على حتقيق الأهداف م�ؤكدة (بلطية ومتويل ،2000،
بن �سعيد. )2011،
ونظراً لأن التعليم يعد العامل الأ�سا�سي يف مواكبة التقدم
والتدفق املعلوماتي والتكنولوجي ،وانطالق ًا من هذا الت�صور،
ف�إن على احلكومات وامل�س�ؤولني عن تخطيط املناهج الدرا�سية �أن
ي�ضعوا تطور املناهج وتخطيطها وتقوميها يف مقدمة �أولوياتهم
واهتماماتهم ،من حيث حتديث الأنظمة ومراجعتها ،والت�أكيد
على �رضورة االرتقاء بها؛ ل�ضمان مواكبتها لالجتاهات العاملية
املعا�رصة (علي. )2001 ،
ات�سعت دائرة الأ�صوات الداعية لتطوير املناهج الدرا�سية
التي متثل البعد املحوري يف املنظومة التعليمية ،وذلك باعتبارها
ال�سبيل الأول لإحداث التغري املرغوب فيه لدى املتعلمني ،ليكونوا
قادرين على �صنع القرار املنا�سب الذي ين�سجم مع م�ستويات
تطور الع�رص ،فهي متثل �أداة املجتمع الأوىل يف �إعداد الطلبة
للحياة ،وبناء قدراتهم على املبادرة واالبتكار واالكت�شافات
العلمية ،وا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة ،لتحقيق حياة �أف�ضل
لهم يف ع�رص يت�سم بطبيعة متغرية ،وهنا تربز احلاجة �إىل
املراجعة والتقييم امل�ستمر ملا تقدمه املناهج املدر�سية للمتعلم،
ومنها اخلربات واملعارف التي حتتويها الكتب املدر�سية (القدوة،
. )2008
وقد مرت مناهج العلوم بالعديد من التطورات والتغريات،
التي ا�ستهدفت على الدوام �إ�صالح مناهج العلوم ،و�إعادة
�صياغتها مبا ي�ساير التطور العلمي والتكنولوجي ،وقد �صممت

دول متقدمة تربويا وعلى ر�أ�سها الواليات املتحدة الأمريكية
مناهجها انطالقا من الفكر الذي قدمته حركة �إ�صالح الرتبية
العلمية ،والتزمت العديد من امل�رشوعات  ،وهي على التواىل:
مناهج العلوم يف �ضوء التفاعل بني العلم والتكنولوجيا
واملجتمع ( ، )STSوتعد حركة التفاعل بني العلم والتكنولوجيا
واملجتمع �أكرث حركات �إ�صالح مناهج العلوم وتطوير حمتوها
�سعيا لتحقيق الثقافة العلمية (زيتون ، )2000 ،وم�رشوع 2061
العلم لكل االمريكيني (، )Science for All Americansوامل�رشوع
الذي قدمته اجلمعية الأمريكية لتقدم العلوم (AAAS) American
 )Association for the Advancement of Scienceكمبادرة
�شاملة لتح�سني تعليم العلوم ،وتو�ضيح الثقافة العلمية ب�شكل
مفيد ونافع للرتبويني ،من �أجل م�ساعدتهم يف عملية التطوير
الرتبوي ،ويعد هذا امل�رشوع الذي ر�أى النور يف العام  1996من
امل�رشوعات طويلة املدى ،الذي يتناول عدداً كبرياً من العناوين
واملو�ضوعات الأ�سا�سية يف مناهج العلوم ،مثل :تركيب املادة،
والوظائف الأ�سا�سية للخلية ،والوقاية من الأمرا�ض ،وتكنولوجيا
االت�صاالت بالإ�ضافة �إىل مو�ضوعات مل تكن موجودة ب�صفه
عامة يف املناهج الدرا�سية مثل طبيعة امل�سعى العلمي ،والعالقة
بني العلوم والريا�ضيات والتكنولوجيا ،تاريخ العلم والتكنولوجيا
(املزيدي ،2006 ،ال�شايع و �شينيان ، )2006 ،ومن امل�رشوعات
الإ�صالحية يف مناهج العلوم �أي�ضا ،م�رشوع املعايري القومية
للرتبية العملية (National Science Education Standard
 ، )(NSESفقد �صدر عن املجل�س القومي للبحث التابع لأكادميية
العلوم ب�أمريكا املعايري القومية التي ا�شتقت من م�رشوع .2061
فقد قامت بتن�سيق املعايري لتعليم العلوم من دور احل�ضانة وحتى
ال�صف الثاين ع�رش (علي ،عبد اهلل  ،2003 ،ال�شعيلي . )2010 ،
وقد حر�صت العديد من الدول على تطوير مناهج العلوم
فيها لتحقيق املعايري العاملية لتعليم العلوم ،ففي م�رص و�ضعت
املعايري القومية للتعليم يف العام  ،2003كم�شاريع حتاكي
التجربة الأمريكية يف بناء املعايري القومية ،كما �صدر يف العام
 2004عن هيئة املجل�س الأعلى للتعليم بدولة قطر معايري تعليم
العلوم ،والتي ا�شتملت على معايري املحتوى للمواد الطبيعية
جلميع م�ستويات التعليم ،كما عقدت العديد من امل�ؤمترات
حول املعايري ،من �أهمها :امل�ؤمتر العلمي ال�سابع ع�رش للجمعية
امل�رصية للمناهج وطرق التدري�س ،الذي عقد عام  ،2005بعنوان
"مناهج التعليم وامل�ستويات املعيارية" (فقيهي. )2008 ،
وقد تناولت الدرا�سة احلالية مدى ت�ضمن كتب العلوم يف
املرحلة الأ�سا�سية العليا يف امل�ستوى التعليمي للمعايري العاملية،
وذلك لأهميتها ،فهي حلقة الو�صل بني املرحلة الأ�سا�سية
واملرحلة الثانوية ،وهي متثل مرحلة متقدمة من النمو ،والتجريد،
وتظهر فيها ب�شكل جلي قدرات املتعلم وميوله واجتاهاته ،ولذلك
تبدو من �أهم املراحل التي ميكن �أن تعزز من قدرات الطلبة
وا�ستعداداتهم عند توجيههم وتقدمي الإر�شاد املنا�سب.
وت�أتي �أهمية الدرا�سة كونها جاءت متناغمة مع نتائج
الدرا�سات ال�سابقة وتو�صياتها التي ر�أت �أن احلاجة ما زالت
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ت�ستدعي �إجراء املزيد من البحوث ،التي تتق�صى معايري الرتبية
العلمية ( )NSESيف مناهج العلوم ،فجاءت الدرا�سة احلالية
لت�سد ثغرة بني البحوث والدرا�سات ال�سابقة ،ومن�سجمة بذلك مع
الدعوات ملزيد من البحث واال�ستق�صاء عن مدى حتقق املعايري يف
مناهجنا الدرا�سية ،واعتماد معايري حتليل حمتوى كتب العلوم
يف �ضوء املعايري القومية للرتبية ،باعتبارها حمكات ملتزمة
ومن�ضبطة ودقيقة وعاملية ،للحكم على التقدم نحو الر�ؤية
العلمية العاملية لتدري�س العلوم ،وتعلمه يف جو يطمح وي�شجع
على التفكري واالبداع.
ومتيزت الدار�سة احلالية يف تناولها املعايري العاملية يف
تقومي مناهج العلوم يف املرحلة الأ�سا�سية العليا (لل�صفني التا�سع
والعا�رش الأ�سا�سي)  ،والت�أكد من توفرها يف حمتوى مناهج
العلوم ،يف حني �أن الدرا�سات الفل�سطينية التي تناولت هذه
املعايري ا�ستخدمتها يف تقومي مناهج العلوم للمرحلة اال�سا�سية
الدنيا واملتو�سطة ،بينما الدرا�سة احلالية ركزت على املرحلة
الأ�سا�سية العليا (�سناء حممد،2008 ،بن �سعيد. )2011 ،

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ُيعد الكتاب املدر�سي من العنا�رص امل�س�ؤولة عن جمال العلم
كطريقة للتفكري ،وحتقيق �أهداف املجتمع وغاياته ،و�إعداد �أبنائه
مبا ين�سجم مع الأطر الثقافية واحل�ضارية اخلا�صة باملجتمع،
ويف هذه املهمة تت�ساوى الكتب كافة ،ومنها كتاب العلوم.
وقد حر�ص معدو املناهج الفل�سطينية على اللحاق بعجلة
التطور العلمي يف جمال �إعداد الكتب املدر�سية ،ومنها العلمية من
حيث �إخراجها ،ومراعاتها للنظريات احلديثة يف التدري�س ،ومن
مت اال�ستفادة من مناهج
حيث ا�شتمالها على املعايري العاملية� ،إذ ّ
وم�رشوعات العلوم احلديثة يف بع�ض دول العامل املتقدم ،وتعترب
هذه الدرا�سة درا�سة حتليلية و�صفية كونها تهتم مب�شكلة كتب
العلوم يف فل�سطني ،من �أجل املزيد من الفهم لها ،وللوقوف على
نقاط القوة وال�ضعف فيها بغية تكوين �أ�سا�س علمي لتطويرها
وحت�سينها� ،إ�ضافة �إىل حماولة جعلها ت�سهم ب�شكل �أكرب يف حتقيق
الأهداف لدى املتعلمني.
وبالتحديد ف�إن الدار�سة احلالية حتاول الإجابة عن الأ�سئلة
الآتية:
● ●ما مدى ت�ضمن حمتوى كتب العلوم للمرحلة الأ�سا�سية
العليا (ال�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سي) يف فل�سطني للمعايري
العاملية اخلا�صة مبحتوى العلوم يف جماالت :الدمج بني املفاهيم
والعمليات ،والعلم كعملية ا�ستق�صائية ،والعلم من املنظور الفردي
واالجتماعي  ،وتاريخ العلم وطبيعته ،والعلوم والتكنولوجيا؟
● ●ما مدى ت�ضمن حمتوى كتب العلوم للمرحلة الأ�سا�سية
العليا (ال�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سي) يف فل�سطني
للمو�ضوعات العلمية لفروع العلوم الفيزيائية ،وعلم احلياة ،وعلم
الأر�ض والف�ضاء التي حددتها املعايري الدولية اخلا�صة مبحتوى
كتب العلوم؟
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● ●هل تختلف ن�سبة ت�ضمن حمتوى كتب العلوم للمرحلة
الأ�سا�سية العليا (ال�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سي) يف فل�سطني
للمعايري العاملية اخلا�صة مبحتوى العلوم يف جماالت :الدمج
بني املفاهيم والعمليات ،والعلم كعملية ا�ستق�صائية ،والعلم من
املنظور الفردي واالجتماعي  ،وتاريخ العلم وطبيعته ،والعلوم
والتكنولوجيا باختالف ال�صف؟
● ●هل تختلف ن�سبة ت�ضمن حمتوى كتب العلوم للمرحلة
الأ�سا�سية العليا (ال�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سي) يف فل�سطني
للمو�ضوعات العلمية لفروع العلوم الفيزيائية ،وعلم احلياة ،وعلم
الأر�ض والف�ضاء التي حددتها املعايري الدولية اخلا�صة مبحتوى
كتب العلوم باختالف ال�صف؟

هدف الدراسة
تهدف الدرا�سة احلالية �إىل :حتديد املعايري التي يجب
توافرها يف حمتوى مناهج العلوم للمرحلة الأ�سا�سية العليا
( )10 - 9ح�سب معايري املحتوى مب�رشوع املعايري القومية
للرتبية العلمية ( )NSESاملقابل لهذه املرحلة ،ومعرفة مدى
توافر املعايري القومية للرتبية العلمية ملجاالت (الدمج بني
املفاهيم والعمليات ،والعلم كعملية ا�ستق�صائية ،والعلم من
املنظور الفردي واالجتماعي  ،وتاريخ العلم وطبيعته ،والعلوم
والتكنولوجيا) � ،إ�ضافة �إىل التعرف �إىل املو�ضوعات التي
يت�ضمنها حمتوى مناهج العلوم لل�صفوف ( )10 - 9يف فل�سطني،
وال تت�ضمنها معايري املحتوى مب�رشوع املعايري القومية للرتبية
العلمية ملحاور (العلوم الفيزيائية ،وعلوم احلياة ،وعلوم االر�ض
والف�ضاء) .

أهمية الدراسة:
ت�أتي �أهمية الدرا�سة احلالية يف �أنها تلقي ال�ضوء على مدى
ت�ضمن حمتوى كتب العلوم للمرحلة الأ�سا�سية العليا (ال�صفني
التا�سع والعا�رش الأ�سا�سي) يف فل�سطني للمعايري الأمريكية
ثم الت�أكد من مدى توافقها مع االجتاهات
للرتبية العملية ،ومن ّ
احلديثة يف ت�صميم املناهج ،كما �أنها تعطي منوذجا ذا قيمة
نظرية وعملية يف حتليل مناهج العلوم يف ال�صفوف الأخرى،
وقد جاءت من�سجمة مع احلركة الإ�صالحية ملناهج العلوم وفق
ت�صورات املعايري العاملية للرتبية العملية� ،إ�ضافة �إىل �أنها ميكن
�أن ت�ساعد م�صممي مناهج العلوم يف ال�صفوف الأخرى ،وميكن
اال�ستفادة منها يف تطوير مناهج العلوم لل�صفني التا�سع والعا�رش
اال�سا�سي.

مصطلحات الدراسة:
ت�شتمل الدرا�سة احلالية على امل�صطلحات التي حتمل
دالالت خا�صة بها ،الأمر الذي يتطلب تعريفها تعريفا �إجرائيا،
ومنها:
● ●املحتوى :وقد عرفه (يون�س و�آخرون )2004،على
�أنه جمموعة من التعريفات واملفاهيم والعالقات والقوانني
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والنظريات واملهارات والقيم واالجتاهات ،التي ت�شكل مادة
التعليم يف �أحد الكتب املدر�سية املقررة على الطلبة ب�أي من
املراحل الدرا�سية ،يتم اختيارها وتنظيمها وفق معايري علمية
بهدف حتقيق �أهداف الرتبية .وتعرفه الباحثة �إجرائي ًا على
�أنه املعاجلة التف�صيلية ملو�ضوعات املادة العلمية املت�ضمنة
يف كتب العلوم املقررة على طلبة (ال�صفني التا�سع والعا�رش)
الأ�سا�سي يف فل�سطني بجز�أيه الأول والثاين يف العام الدرا�سي
.2013 - 2012
● ●حتليل املحتوى ::ويعرفه (طعيمة  )2004 ،على �أنه
طريقة لدرا�سة وحتليل مادة ات�صال لفظية �أو �سمعية� ،أو مرئية� ،أو
�إ�شارية ب�أ�سلوب مو�ضوعي بو�ضع خطة منظمة تبد�أ باختيار عينة
من املادة حمل التحليل وت�صنيفها وحتليلها كم ًا وكيفاً .وتعرفه
الباحثة �إجرائي ًا يف هذه الدرا�سة على �أنه ت�صنيف للفقرات املكونة
ملحتوى كتب العلوم يف ال�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سي يف
فل�سطني ،وكل ما يتعلق بها من تعليقات ،و�صور ،وجداول مع
ا�ستثناء للمقدمة الوحدات ،والف�صول ،واال�سئلة الواردة يف نهاية
كل وحدة ،وذلك وفق معايري املحتوى للمعايري الأمريكية للرتبية
العملية واملبينة يف بطاقة التحليل املعدة لذلك.
● ●املعايري العاملية ملحتوى كتب العلوم :وهي املقايي�س
التي حتكم على جودة ما يعرفه الطلبة ،وجودة الربامج العلمية
التي توفر الفر�صة للطلبة ليتعلموا العلوم ،وجودة تعليم العلوم،
وجودة النظام الذي يدعم معلمي العلوم والربامج العلمية ،وجودة
التدريب والنظم التعليمية ،ولهذه املعايري حماور �ستة هي:
معايري (تعليم العلوم ،والتطوير املهني ملعلمي العلوم وتقييم
الرتبية العملية ،وحمتوى كتب العلوم ،وبرنامج الرتبية العملية
 ،ونظام الرتبية العملية) (زيتون . )2010،416،وتعرف الباحثة
املعايري العاملية للمحتوى �إجرائي ًا يف هذه الدرا�سة ب�أنها
جمموعة املوا�صفات املعيارية املحددة عاملياً ،وت�صف التغريات
املعرفية والأدائية يف �سلوك املتعلم كنتيجة خلرباته التعليمية،
وذلك يف جماالت :الدمج بني املفاهيم والعمليات ،والعلم كعملية
ا�ستق�صائية ،والعلم من املنظور الفردي واالجتماعي  ،وتاريخ
العلم وطبيعته ،والعلوم والتكنولوجيا ،والعلوم الفيزيائية ،وعلم
احلياة ،وعلم الأر�ض والف�ضاء.
● ●املرحلة الأ�سا�سية العليا :هو تعليم موحد توفره ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينبة جلميع الطلبة ممن ترتاوح �أعمارهم بني
(� )16 - 11سنة ،وت�سمى هذه املرحلة مبرحلة التمكني ،وت�ضم
ال�صفوف من ال�صف اخلام�س وحتى العا�رش الأ�سا�سي (وزارة
الرتبية والتعليم الفل�سطينية . )1998 ،وتعرفه الباحثة �إجرائي ًا
يف هذه الدرا�سة على �أنهم الطلبة الذين ترتاوح �أعمارهم بني (15
وت�ضم �صفي التا�سع والعا�رش الأ�سا�سي.
 � )16سنة،ُ

حدود الدراسة:
اقت�رصت حدود الدرا�سة احلالية على ما ي�أتي:
Ú Úحدود زمانية� :أجريت الدرا�سة على مناهج العلوم
الفل�سطينية للمرحلة الأ�سا�سية العليا ل�صفوف ( )10 - 9يف العام

الدرا�سي ( ، )2012 - 2013مما يحد من تعميمها على كتب
العلوم لل�صفوف الأ�سا�سية الأخرى.
Ú Úحدود �أكادميية :تقومي حمتوى مناهج العلوم لل�صفوف
( )10 - 9بجزئيه الأول والثاين.
Ú Úمعايري املحتوى ل�صفوف ( )10-9مب�رشوع القومية
للرتبية العلمية ( )NSESملجاالت :الدمج بني املفاهيم
والعمليات ،والعلم كعملية ا�ستق�صائية ،والعلوم البيولوجية ،وعلم
الأر�ض والف�ضاء ،والعلم من املنظور الفردي والإجتماعي ،وتاريخ
العلم وطبيعته ،والعلوم والتكنولوجيا ،والعلوم الفيزيائية ،وعلم
احلياة ،وعلم الأر�ض والف�ضاء.

جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من كتابي العلوم بجز�أيه الأول
والثاين لل�صفني التا�سع والعا�رش اال�سا�سي املقررة يف فل�سطني يف
العامني ( ، )2004 /2003و ( )2005 /2004على الرتتيب،
فقد بلغ عدد �صفحات جمتمع الدرا�سة (� )515صفحة ،وتكونت
عينة الدرا�سة من  % 10من �صفحات كل وحدة من وحدات كتابي
العلوم لل�صفني التا�سع والعا�رش ،وبلغ عدد ال�صفحات الكلي للعينة
(� )52صفحة ،وذلك لتحليل الكتابني امل�شار �إليهما ،وقد مت اختيار
�صفحات العينة بالطريقة الع�شوائية الطبقية .ومت اعتماد الفقرة
الكاملة وال�صور والأ�شكال واجلداول والأ�سئلة املتعلقة بالفقرات
والأن�شطة املخربية والعملية والتعليقات اجلانبية لتكون وحدات
حتليل ،وا�ستثنيت ال�صفحات امل�شتملة فقط على �أ�سئلة ومتارين
بنهاية كل ف�صل ووحدة درا�سية ،كذلك ال�صفحات التي حتتوي
على �أهداف �أو �أ�سئلة وعدد �صفحات التحليل التي �أقل من وحدتني
قابلتني للتحليل.

أدوات الدراسة:
وللإجابة على �أ�سئلة الدرا�سة ا�ستعانت الباحثة بقائمة
املعايري الأمريكية للرتبية العلمية ملحتوى كتب العلوم للمرحلة
الأ�سا�سية العليا ،واملن�صو�ص عليها يف كتاب معايري الرتبية
العلمية القومية امل�ؤلف عا م National Science Edu�( 1996
 ، )cation Standard (NSESكما ا�ستفادت الباحثة من الأدوات
امل�ستخدمة يف درا�سة كل من( :حداد  ،2004،واملحروقي،)2009،
والأدوات امل�ستخدمة هي:
Ú Úالأداة الأوىل :تكونت هذه الأداة من جماالت خم�سة،
وو�صف لكل منها املالمح الدالة على ا�شتمالها يف كتب العلوم
واملجاالت وهي :الدمج بني املفاهيم والعمليات ،ولها خم�سة
جماالت هي :النظم والرتتيب والتنظيم ،والدليل والنماذج،
والتف�سري ،والثبات والتغري والقيا�س ،والتطور والتوازن وال�شكل
والوظيفة،والعلم كعملية ا�ستق�صائية ،ولها جماالن هما :القدرات
ال�رضورية لإجراء اال�ستق�صاء ،وفهم اال�ستق�صاء العلمي ،والعلم
من املنظور الفردي واالجتماعي وله خم�سة جماالت هي� :صحة
الفرد ،وال�سكان والبيئة ،والبيئة واملخاطر الطبيعية ،والعلم
والتقانة واملجتمع .وتاريخ العلم وطبيعته ،ولها ثالث جماالت
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مدى تضمن محتوى كتب العلوم للمرحلة األساسية العليا في فلسطني للمعايير العاملية

هي :العلم م�سعى �إن�ساين ،وطبيعة العلم ،وتاريخ العلم ،والعلوم
والتكنولوجيا ،وله ثالث جماالت هي :التمييز بني الأ�شياء
الطبيعية وامل�صنوعة ،والقدرة على القيام بالت�صميمات التقانية،
والعالقة بني العلم والتقانة.
Ú Úالأداة الثانية :تكونت الأداة من ثالثة مو�ضوعات،
وو�صف لكل منها املالمح الدالة على ا�شتمالها يف كتب العلوم
واملو�ضوعات هي :العلوم الفيزيائية :وميكن �أن يتحقق هذا
املو�ضوع عندما يربز املحتوى عنوان الدر�س مرتبطا" بخوا�ص
املادة وحتوالتها ،واحلركة والقوة ،وحتوالت الطاقة ،وعلم
احلياة :وميكن �أن يتحقق هذا املو�ضوع عندما يربز املحتوى
عنوان الدر�س مرتبطا" بالبناء والوظيفة يف الأنظمة احلية،
والتكائر والوراثة ،وال�ضبط وال�سلوك وال�سكان والنظام البيئي،
والتنوع والتكيف للكائنات احلية ،وعلم الأر�ض والف�ضاء وميكن
�أن يتحقق هذا املو�ضوع عندما يربز املحتوى عنوان الدر�س
مرتبطا" :برتكيب النظام الأر�ضي ،وتاريخ الأر�ض ،والأر�ض يف
النظام ال�شم�سي.

صدق األدوات وثباتها:
ا�ستفادت الباحثة من الأدوات التي مت ترجمتهما وتعريبهما
من قبل احلداد ( ، )2004واملحروقي ( ، )2009ويف �ضوء ذلك
قامت ب�إعداد �أدوات حتليل منا�سبة لكتابي العلوم لل�صفني التا�سع
والعا�رش الأ�سا�سي ،فقد قامت الباحثة ب�إجراءات ال�صدق والداللة
لأداتي البحث ،وذلك بعر�ض قائمة املعايري املرتجمة ،وبطاقة
التحليل على جمموعة حمكمني من ذوي االخت�صا�ص يف مناهج
مت
العلوم و�أ�ساليب تدري�سها ،ومتخ�ص�صني يف اللغة االجنليزية ،و ّ
الت�أكد من �سالمتها اللغوية  ،ومالءمتها ملحتوى الدرا�سة.

اإلطار النظري:
تعر�ضت مناهج العلوم للعديد من التطورات والتغيريات،
وكان هدف التغيري �إ�صالح مناهج العلوم ،و�إعادة �صياغتها مبا
يواكب التطور العلمي والتكنولوجي ،وقد ظهر جلي ًا يف ت�صميم
عدد من الدول املتقدمة تربوياً ،وعلى ر�أ�سها الواليات املتحدة
الأمريكية ملناهجها انطالق ًا من الفكر الذي قدمته حركة �إ�صالح
الرتبية العلمية ،وت�ضمن العديد من امل�رشوعات  ،وهي:
Ú Úمناهج العلوم يف �ضوء التفاعل بني العلم والتكنولوجيا
واملجتمع ،وتعد حركة التفاعل بني العلم والتكنولوجيا واملجتمع
من �أكرث حركات �إ�صالح مناهج العلوم ،وتطوير حمتواها �سعي ًا
لتحقيق الثقافة العلمية (( )STSزيتون. )2000 ،
Ú Úم�رشوع ( ، )2061العلم لكل الأمريكيني (Science for
 ، )All Americansويتبع هذا امل�رشوع الرابطة الأمريكية للتقدم
العلمي (AAAS) American Association for the Advancement
 )of Scienceكمبادرة �شاملة لتح�سني تعليم العلوم ،وتو�ضيح
الثقافة العلمية ب�شكل مفيد ونافع للرتبويني ،من �أجل م�ساعدتهم
يف عملية التطوير الرتبوي ،ويعد هذا امل�رشوع الذي ر�أى النور
يف العام  1996من امل�رشوعات طويلة املدى ،الذي يتناول عدداً
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كبرياً من العناوين واملو�ضوعات الأ�سا�سية يف مناهج العلوم
مثل :تركيب املادة ،والوظائف الأ�سا�سية للخلية ،والوقاية من
الأمرا�ض ،وتكنولوجيا االت�صاالت ،بالإ�ضافة �إىل مو�ضوعات
مل تكن موجودة ب�صفه عامة يف املناهج الدرا�سية ،مثل :طبيعة
امل�سعى العلمي ،والعالقة بني العلوم والريا�ضيات والتكنولوجيا،
تاريخ العلم والتكنولوجيا (املزيدي ،2006 ،ال�شايع و �شينيان،
. )2006
والتنا�سق
والتتابع،
املجال
Ú Úم�رشوع
( ، )Scope,Sequence and coordination (SS&Cوميثل
هذا امل�رشوع �إعادة بناء منهاج العلوم باملرحلة الثانوية يف
الواليات املتحدة الأمريكية يف �أربعة جماالت هي :البيولوجيا،
والكيمياء ،والفيزياء ،وعلوم الأر�ض مبا يواكب الثقافة العلمية
(،علي  ،2003،ن�شوان . )1984
Ú Úم�رشوع املعايري القومية للرتبية العملية (National
 ، )Science Education Standard (NSESوهو من امل�رشوعات
الإ�صالحية يف مناهج العلوم �أي�ضا ،فقد �صدر عن املجل�س القومي
للبحث التابع لأكادميية العلوم ب�أمريكا املعايري القومية التي
ا�شتقت من م�رشوع  .2061فقد قامت بتن�سيق املعايري لتعليم
العلوم من دور احل�ضانة وحتى ال�صف الثاين ع�رش (علي ،عبد اهلل
 ،2003 ،ال�شعيلي . )2010 ،

املبادىء واألسس اليت ترتكز عليها املعايري القومية
لتدريس العلوم
وترتكز املعايري القومية لتدري�س العلوم على الأ�س�س
واملبادئ الآتية:
�Ú Úأوال :العلم جلميع الطالب :ويق�صد بذلك �أن جلميع
الطلبة احلق يف التعليم بغ�ض النظر عن اجلن�س ،والعمر ،واخللفية
العرقية ،والطموحات ،وامليول والدافعية ،ويجب �أن تتاح لهم
الفر�صة للح�صول على م�ستوى عال من الثقافة العلمية .وهذا
ي�ستوجب حتديد م�ستويات الفهم التي يجب �أن يحققها الكل ،و�أن
ال ي�سمح بحرمان �أية فئة من الطالب من الو�صول �إليها.
Ú Úثانيا :تعلم العلوم عملية ن�شطة :ويق�صد بذلك �أن عملية
تعلم العلوم تتمركز حول البحث ،و اال�ستق�صاء ،حيث يح�صل
الطالب على املعلومة بنف�سه ال �أن تقدم له جاهزه.
Ú Úثالثا :حتقيق م�ستويات عالية من الثقافة العلمية:
ويق�صد بذلك �أن ي�ستوعب الطلبة دور العلم والتكنولوجيا يف حياة
الفرد واملجتمع ،و�أن العلم لي�س حمتوى فقط ،و�إمنا طريقة للتعرف
�إىل الأ�شياء ،تعتمد املجادلة املنطقية واملراجعة الت�شكيكية.
Ú Úرابعا� :إ�صالح نظام الرتبية العلمية �إ�صالح ًا يت�ضمن
النظام الرتبوي ككل :ويق�صد بذلك �أن التطوير ي�شمل كل املعنينن
يف الرتبية من املعلمني  ،والطلبة ،والكتب املدر�سية ،واملديرين ،
(علي  ،2003 ،املركز الوطني للبحث. )2001 ،

املبادئ اليت تتضمنها املعايري القومية للرتبية العلمية
(NSES )1993

وقد نظمت املعايري الأمريكية للرتبية العملية يف م�ؤلف
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ا�شتمل على �سبعة ف�صول ،ت�ضمنت املبادئ التي بنيت عليها
املعايري وتعريفاتها ،وقد ت�ضمنت املعايري الآتية:
♦ ♦�أوالً :معايري تدري�س العلوم :وتو�ضح معايري تدري�س
العلوم ما يجب �أن يفهمه معلمو العلوم ،حتى يكون قادراً
على القيام به وتتمثل هذه :تخطيط برنامج العلوم القائم
على اال�ستق�صاء العلمي ،وتب�سيط عملية تعليم العلوم وتعلمه،
وتوجيهها وت�سهيلها ،وتقومي عملية تعليم العلوم وتعلمه تقوميا
م�ستمراً ،وت�صميم بيئة تعلم العلوم وتنظيمها ،وتكوين جماعات
من متعلمي العلوم تعك�س اال�ستق�صاء العلمي ،واالجتاهات
والقيم االجتماعية املتعلقة بتعلم العلوم ،وامل�شاركة الفاعلة يف
التخطيط امل�ستمر ،وتطوير برنامج العلوم املدر�سية.
♦ ♦ثانياً :معايري التطوير املهني ملعلمي العلوم :تبني هذه
املعايري �أن عملية النمو املهني ملعلمي العلوم عملية م�ستمرة
مدى احلياة ،وتتمثل هذه املعايري فيما ي�أتي  :يتطلب النمو املهني
ملعلمي العلوم تعلم املحتوى الأ�سا�سي للعلوم من خالل منظورات
اال�ستق�صاء وطرقه ،ويتطلب النمو املهني ملعلمي العلوم معرفة
متكاملة للعلوم ،والتعلم ،وطرق التدري�س ،والطالب ،وتطبيق تلك
املعرفة ،ويتطلب النمو املهني ملعلمي العلوم بناء الفهم والقدرة
على التعلم مدى احلياة ،و �أن تكون برامج النمو املهني ملعلمي
العلوم متنا�سقة ومتكاملة.
♦ ♦ثالثاً :معايري تقييم الرتبية العلمية :حتدد معايري
التقييم يف الرتبية العلمية الأ�س�س واملبادىء التي يجب مراعاتها
�أثناء جمع البيانات التقومييةوحتليلها ،وتتمثل هذه املعايري
فيما ي�أتي :يجب �أن ين�سجم التقومي مع القرارات التي ت�ؤخذ ب�ش�أن
تعلم العلوم ،وتقومي حت�صيل تعلم العلوم ،و�أن تن�سجم اجلودة
الفنية مع القرارات والأفعال املتخذه على �أ�سا�س تف�سريها ،و�أن
تكون ممار�سات التقومي عادلة ،ويجب �أن تكون اال�ستدالالت
امل�ستخل�صه �سليمة.
♦ ♦رابعاً :معايري برنامج الرتبية العلمية :تبني معايري
الرتبية العلمية دور الربامج املدر�سية يف تهيئة الفر�ص املنا�سبة
لكل طالبفي تعلم العلوم وتتمثل هذه املعايري فيما ي�أتي :من
ال�رضوري �أن تن�سجم جميع عنا�رص برنامج العلوم مع املعايري
القومية للرتبية العلمية مع بع�ضها البع�ض ،و�أن يكون برنامج
العلوم منا�سبا للنمو العقلي للطالب ،ومرتبطا بحياتهم وباملواد
الدرا�سية ،وي�ؤكد على فهم الطالب من خالل اال�ستق�صاء،
والتن�سيق بني برنامج العلوم والريا�ضيات حلث الطالب على
فهم الريا�ضيات يف درا�سته للعلوم ،و �أن تتيح برامج العلوم
للطالب الفر�ص املنا�سبة والفعالة يف تعلم العلوم من حيث الوقت
والأدوات والأجهزة ،واملكان  ،واملعلمني  ،واملجتمع املحلي ،و�أن
تقدم برامج العلوم للطالب فر�صا عادلة لتحقيق املعايري القومية
للرتبية العلمية دون التمييز بني اجلن�سني ،و�أن تعمل املدار�س
كاجلامعات بحيث ت�شجع املعلمني وتدعمهم.
♦ ♦خام�ساً :معايري نظام الرتبية العلمية :وت�ضع معايري
نظام الرتبية العلمية �رشوطا على فعالية النظام ،وتتمثل هذه
املعايري فيما ي�أتي � :أن تتفق ال�سيا�سات التي ت�ؤثر يف ممار�سات

الرتبية العلمية مع معايري املحتوى والتقييم والنمو املهني
والتدري�س والتطوير املهني ،و�أن تن�سق ال�سيا�سات التي ت�ؤثر يف
ممار�سات الرتبية العلمية داخل املكاتب احلكومية ،و�أن ت�ستمر
هذه ال�سيا�سات التي ت�ؤثر يف ممار�سات الرتبية العلمية فرتة
كافية ،بحيث ت�سمح ب�إحداث التغيري ،و�أن تدعم ال�سيا�سات التي
ت�ؤثر يف ممار�سات الرتبية العلمية مب�صادر ت�شمل الزمن الالزم،
واملعلمني ،وت�سهيالت تربوية ،و�أن ت�ؤكد ال�سيا�سات التي ت�ؤثر يف
ممار�سات الرتبية العلمية على امل�ساواة ،و�أن ينتهز امل�س�ؤولون
الفر�صة التي متنحها املعايري القومية لإجناز الر�ؤية اجلديدة
للرتبية العلمية.
♦ ♦�ساد�سا :معايري املحتوى :تتلخ�ص معايري املحتوى ما
يجب �أن يعرفه الطالب ويفهمه ويعمله يف العلوم ،وتغطى هذه
خم�سة جماالت:
 الدمج بني مفاهيم العلم وعملياته :ويزود هذا املعيار
الطلبة باملخططات الت�صورية الغنية بطرق التفكري املنتجة،
وكيفية تكامل الأفكار الأ�سا�سية التي ت�رشح لهم العامل الطبيعي
وامل�صمم ،وقد اعتمدت يف م�ساقات املراحل الدرا�سية كافة :من
مت تق�سيمه �إىل جماالت عدة،
الرو�ضة وحتى ال�صف الثاين ع�رش ،و ّ
هي :النظم والرتتيب والتنظيم ،والدليل ،والنماذج ،والتف�سري،
والثبات ،والتغري ،والقيا�س ،والتطور ،والتوازن ،وال�شكل،
والوظيفة.
 العلم كطريقة لال�ستق�صاء :ويت�ضمن هذا املعيار
القدرات ال�رضورية والالزم توافرها لدى الطالب ،حتى يتمكن من
القيام باال�ستق�صاء العملي بطريقة �صحيحة ،وفهمه لها بدءاً من
حتديد امل�شكلة ،وحتى القيام بتف�سري نتائج التجريب العلمي.
 العلم من املنظور الفردي واالجتماعي :وق�سم هذا
املعيار �إىل خم�سة جماالت ،هي� :صحة الفرد ،وال�سكان ،والبيئة،
واملخاطر الطبيعية ،واملخاطر وفائدتها ،والعلم ،والتقانة،
واملجتمع.
 تاريخ العلم وطبيعته :وق�سم هذا املعيار �إىل ثالثة
جماالت ،وهي :العلم كم�سعى �إن�ساين ،وطبيعة العلم ،وتاريخ العلم.
 التكنولوجيا والعلم :وق�سم هذا املعيار �إىل ثالثة
جماالت ،هي :التمييز بني الأ�شياء الطبيعية وامل�صنوعة ،والقدرة
على القيام بالت�صميمات التقانية ،والعالقة بني العلم والتقانة.

املوضوعات اليت تتضمنها املعايري العاملية:
وتغطي املعايري العاملية ثالثة مو�ضوعات ،هي:
Ú Úالعلوم الفيزيائية :حيث ق�سم هذا املعيار �إىل ثالثة
�أق�سام ،اهتم كل ق�سم مبرحلة درا�سية معينة ،ويلتزم بثالثة
جماالت ،وهي :خوا�ص املواد وتغرياتها ،واحلركة والقوة،
وحتوالت الطاقه.
Ú Úعلم احلياة :ويزود هذا املعيار الطلبة بخم�سة جماالت
مهمة ،وهي :البناء والوظيفة يف الأنظمة احلية ،والتكائر والوراثة،
وال�ضبط وال�سلوك وال�سكان والنظام البيئي ،والتنوع والتكيف
للكائنات احلية.
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Ú Úعلم الأر�ض والف�ضاء :وق�سم هذا املعيار �إىل ثالثة
جماالت ،وهي :تركيب النظام الأر�ضي ،وتاريخ الأر�ض ،والأر�ض
يف النظام ال�شم�سي.

الدراسات السابقة
درا�سة نور :2013 ،هدفت �إىل معرفة مدى توافر املعايري
العاملية ملحتوى كتب العلوم ل�صفوف ( )8 - 5مب�رشوع املعايري
القومية للرتبية العملية ،وملجاالت (العلوم الفيزيائية ،وعلوم
الأر�ض والف�ضاء) يف حمتوى كتاب ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي
يف فل�سطني ،وتقومي حمتوى الكتاب من وجهة نظر معلمي علوم
ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي ،ا�ستخدمت الباحثة املعايري القومية
مت ترجمتها ،والـت�أكد من �صدقها،
للرتبية العلمية ك�أداة منا�سبة ّ
واعتمادها يف حتليل حمتوى كتب العلوم للمرحلة الأ�سا�سية
العليا ،كما مت ا�ستخدام ا�ستبانة ملعايري املحتوى لتقومي حمتوى
كتاب العلوم من وجهة نظر عينة الدرا�سة.
مت تطبيق اال�ستبانه على عينة الدرا�سة املكونة من
( )105معلمني ومعلمات�.أظهرت الدرا�سة �أن ( )% 41،2من
معايري املحتوى يف م�رشوع ( )NSESاخلا�صة مبجاالت العلوم
الفيزيائية ،وعلم احلياة،وعلوم الأر�ض والف�ضاء بدرجة كبرية،
و�أن ( )% 29،4من املعايري بدرجة متو�سطة ،ومل تتوفر منها
ما ن�سبته ( )% 29،4يف حمتوى كتاب العلوم لل�صف اخلام�س
الأ�سا�سي ،وكانت الدرجة الكلية لتقومي املعلمني لكتاب علوم
ال�صف اخلام�س عالية ،و�أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
يف درجة تقومي حمتوى الكتاب تعزى ملتغري اجلن�س ،املديرية،
اخلربة ،و�أن هناك فروقا ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغريي
التخ�ص�ص وامل�ؤهل العلمي.
درا�سة بن �سعيد :2011،هدفت �إىل معرفة مدى توافر
املعايري العاملية ملحتوى كتب العلوم ل�صفوف ( )8 - 5مب�رشوع
املعايري القومية للرتبية العملية ،وملجاالت (العلوم الفيزيائية،
وعلوم الأر�ض والف�ضاء) يف حمتوى مناهج العلوم ،ا�ستخدمت
مت
الباحثة املعايري القومية للرتبية العلمية ك�أداة منا�سبة ّ
ترجمتها ،والـت�أكد من �صدقها،واعتمادها يف حتليل حمتوى
كتب العلوم للمرحلة الأ�سا�سية العليا.تو�صلت الدرا�سة �إىل ما
ي�أتي :توافر املعايري يف كتب العلوم للمرحلة الأ�سا�سية العليا
بن�سبة ( ، )% 70.1و�أن هناك بع�ض الق�صور يف املحتوى كتب
العلوم مقارنة باملعايري العاملية يف مو�ضوعات :علوم الأر�ض
والف�ضاء ،والرتكيز على معيار خوا�ص املادة وتغرياتهايف جمال
العلوم الفيزيائية ،ومعيار الرتكيب والوظيفة يف جمال علوم
الأر�ض ،و�أن هناك ق�صوراً يف معيار اال�ستمرارية والتتابع لبع�ض
املعايري الرئي�سة من �صف درا�سي لآخر ،وان هناك عدم توازن يف
ن�سبة توافر املعايري الرئي�سة ملعايري الرتبية العلمية يف حمتوى
كتب علوم املرحلة الأ�سا�سية العليا.
درا�سة املحروقي ( : )2009هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن
مدى ت�ضمن املوا�ضيع الفيزيائية بكتب العلوم لل�صفوف (- 9
 )12يف �سلطنة عمان ملعايري حمتوى الرتبية العملية ()NSES
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 ،وتكونت عينة الدرا�سة من املو�ضوعات الفيزيائية يف كتب
العلوم لل�صفوف من ( )12 - 9يف �سلطنة عمان.و�أظهرت النتائج
�أن حمتوى الفيزياء يف كتب عينة الدرا�سة تت�ضمن يف املراتب
الثالث الأوىل معيار توحيد املفاهيم والعمليات ،ومعيار العلوم
الطبيعية ،ومعيار تاريخ العلم وطبيعته بالرتتيب ،وجاء ت�ضمني
معيار علوم الأر�ض والف�ضاء يف هذه الكتب يف املرتبة الأخرية.
درا�سة اللولو ( : )2007هدفت �إىل حتديد م�ستوى جودة
مو�ضوعات الفيزياء امللتزمة بكتب العلوم للمرحلة الأ�سا�سية
الدنيا يف فل�سطني يف �ضوء املعايري العاملية ملناهج العلوم،
ولتحقيق ذلك قامت الباحثة برتجمة املعايري اخلا�صة مبحتوى
مو�ضوعات الفيزياء� ،أظهرت النتائج توافر املعايري بكتاب العلوم
لل�صف الأول بن�سبة ( ، )% 33ويف ال�صف الثاين بن�سبة (،)% 87
ويف ال�صف الثالث بن�سبة ( ، )% 46ويف ال�صف الرابع بن�سبة
(. )% 100
درا�سة ال�صوايف ( )2006؛ هدفت �إىل الك�شف عن عمليات
العلم ومدى ت�ضمنها يف كتب العلوم لل�صفوف من ( )8 - 5من
التعليم الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان ،وقد قامت الباحثة بفح�ص
خم�س ع�رشة عملية من عمليات العلم.وقد ك�شفت النتائج ت�ضمن
�أن�شطة كتب العلوم لل�صفوف �آنفة الذكر على �أربع ع�رشة عملية،
وعدم ت�ضمنها للتعريفات االجرائية.
درا�سة املزيدي (� : )2006أو�ضحت مدى ا�شتمال حمتوى
كتب العلوم لل�صفوف من اخلام�س وحتى ال�صف الثامن الأ�سا�سي
يف �سلطنة عمان على املعايري الأمريكية.وبينت نتائج الدرا�سة
تفاوت توزيع جماالت املعايري الأمريكية يف حمتوى كتب العلوم،
بحيث جاء ت�ضمني معيار الدمج بني املفاهيم والعمليات يف هذه
الكتب يف املرتبة الأوىل ،يف حني جاء ت�ضمني معيار علم الأر�ض
والف�ضاء فيها باملرتبة الأخرية.
درا�سة الرحمي ( : )2004هدفت �إىل معرفة مدى ت�ضمن كتب
العلوم لل�صفوف اخلام�س وال�ساد�س وال�سابع الأ�سا�سي يف �سلطنة
عمان للعالقات املتبادلة بني العلم والتقانة واملجتمع والبيئة،
وقد بلغت ن�سبة العالقة املتبادلة بني العلم والتقانة واملجتمع
والبيئة ( )% 21من مو�ضوعاتها املحللة ،وتفاوت توزيع
املجاالت اخلم�سة ملنحى العلم والتقانة واملجتمع والبيئة يف
حمتوى املناهج املحللة ،حيث كان االهتمام مركزاً على جمال
الآثار الإيجابية للعلم والتقانة واملجتمع والبيئة ،ال �سيما يف
ال�صفني اخلام�س وال�ساد�س الأ�سا�سيني.
درا�سة حداد ( : )2004هدفت �إىل الك�شف عن مدى ا�شتمال
حمتوى كتب العلوم لل�صفوف ( )8 - 5يف الأردن على املعايري
العاملية ملحتوى كتب العلوم ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة ا�شتمال
كتب العلوم الأربعة على جماالت املو�ضوعات العلمية :العلوم
الفيزيائية بن�سبة ( ، )% 46.47يليه علم احلياة بن�سبة ()% 39
 ،و�أخريا علم الأر�ض والف�ضاء بن�سبة (. )% 14.53
درا�سة بوجوده ( : )Bou Geode,2002هدفت �إىل تق�صي
توازن مكونات الثقافة العلمية مبنهاج العلوم اجلديد يف لبنان
يف حماولة ملعرفة ما �إذا كان املنهاج قادراً على �إعداد طلبة
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مثقفني علمي ًا �أم ال ،قام الباحث بتحليل املحتوى لكتب العلوم
لل�صفوف ( )8،10،11،12،،1،2،4،5،7يف منهاج العلوم.
و�أظهرت نتائج الدرا�سة ب�أن جمال العلم كج�سم منظم من املعرفة
العلمية �أتى يف املرتبة الأوىل ،والعلم كطريقة يف البحث ثانياً،
والتفاعل بني العلم والتكنولوجيا واملجتمع ثالثاً ،فيما �أهمل
جمال العلم كطريقة للتفكري يف كل من الأهداف التدري�سية
والأن�شطة  ،فيما ظهر جمال العلم كطريقة للتفكري بو�ضوح يف
الأهداف العامة للرتبية العلمية وبن�سبة ( ، )% 35وعليه ف�إن
التوازن يف منهاج العلوم مييل نحو جماالت :العلم كج�سم منظم
من املعرفة العلمية ،والعلم كطريقة يف البحث والتفاعل بني العلم
والتكنولوجيا واملجتمع ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن املنهاج
ي�ؤكد على التفاعل بني العلم والتكنولوجيا واملجتمع.
درا�سة خطايبة ( : )2001هدفت �إىل حتليل تقومي لكتب
العلوم ال�صف الثاين الثانوي العلمي يف �سلطنة عمان يف �ضوء
الثقافة العلمية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )% 15من �صفحات
كل كتاب ،وقد ا�ستخدم الباحث عدداً من املحللني ،وح�سبت ن�سبة
التوافق بينهم وكانت هذه الن�سبة عالية حيث جتاوزت احلد
املقبول وهو ( ، )% 80ح�سب معامل كابا وكانت املعامالت
للكتب عالية حيث جتاوزت احلد املقبول وهو ( ، )0.70وقد
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن كتب العلوم لل�صف الثاين الثانوي
العلمي قد ا�شتملت على مكونات الثقافة العلمية الأربعة� ،إال �أن
ن�سب اال�شتمال تباينت من كتاب لآخر  ،ومن مكون �إىل �آخر.
كما �أظهرت نتائج الدرا�سة �أي�ضا �أن كتابي الكيمياء والفيزياء
قد راعيا ن�سب املعايري الرتبوية فيما يتعلق مبكونات الثقافة
العلمية الأربعة ،بينما مل ي�شتمل كتاب الأحياء ن�سب املعايري
الرتبوية املو�ضوعة يف مكونات الثقافية العلمية الثالثة (العلم
كج�سم منظم من املعرفة العلمية ،العلم كطريقة للتفكري ،والتفاعل
بني العلم والتكنولوجيا واملجتمع) مت مراعاتها يف مكون العلم
كطريقة للبحث واال�ستق�صاء فقط.
درا�سة يو�سف ( : )2000هدفت �إىل حتليل كتاب الكيمياء
لل�صف الأول الثانوي العلميوتقييمه من حيث عنا�رص املنهاج
الأربعة :الأهداف التعليمية ،واملحتوى ،والأن�شطة التعليمية،
والأ�سئلة التقوميية يف �ضوء مفهوم الثقافة العلمية� ،أ�شارت
النتائج �إىل �أن معظم الأ�سئلة التقوميية كانت يف املجال املعريف،
و�أن القليل منها كانت يف املجال النف�سحركي ،مع خلوها من
الأ�سئلة التي تقي�س املجال االنفعايل.كما وجد �أن �أ�سئلة اجلانب
املعريف التي تقي�س مهارات التفكري الدنيا بلغت ن�سبتها (74.2
 )% 71.4( ، )% 72.5( ، )%من �أ�سئلة التقومي املرحلي
واخلتامي والنهائي على الرتتيب ،و�أن ن�سبة الأ�سئلة التي تقي�س
مهارات التفكري العليا بلغت ن�سبتها (، )% 28.6( ، )% 27.5
( )% 38.6من �أ�سئلة التقومي املرحلي واخلتامي والنهائي على
الرتتيب ،ومل يظهر توازن بني الأ�سئلة املو�ضوعية واملقالية.كما
وجد �أن املحتوى ا�شتمل على مكون املعرفة العلمية بن�سبة (43.6
 ،%ومكون العلم كطريقة تفكري بن�سبة ( ، )% 16.1وهي تتفق
مع مقرتحات الرتبويني ،ومكون الطبيعة اال�ستق�صائية للعلم
بن�سبة ( ، )% 32ومكون التفاعل بني املجتمع والتكنولوجيا

بن�سبة ( ، )% 8,3وهذا ال يتفق مع مقرتحات الرتبويني.
درا�سة ت�شيا بيتا وزمالءه ()Chiappatta ,et all 1993 ,
 :هدفت �إىل الك�شف عن التوازن يف ن�سب معايري الثقافة العلمية
يف حمتوى كتب الأحياء للمرحلة املتو�سطة ،وتكون جمتمع
الدرا�سة من خم�سة كتب ملادة علم احلياة ،التي �أقر تدري�سها يف
ثمانينيات القرن املا�ضي وال زالت ت�ستخدم �إىل الآن ،ومت اختيار
عينة الدرا�سة بالطريقة الع�شوائية ،وتكونت عينة الدرا�سة من (5
 )%من عدد �صفحات الكتب اخلم�سة ،بحيث يكون الف�صل الأول
من �ضمن العينة ،ا�ستخدم الباحثون ا�ستبانة جلمع البيانات
مكونة من �أربعة معايري للثقافة العلمية هي :املعرفة العلمية،
والطبيعة البحثية للعلم ،والعلم كطريقة يف التفكري ،والتفاعل
بني العلم والتكنولوجيا واملجتمع ،وقد �أظهرت الدرا�سة النتائج
الآتية :تركيز حمتوى الكتاب على العلم كمعرفة ،ثم على الطبيعة
اال�ستق�صائية للعلم� ،أما التفاعل بني العلم والتكنولوجيا واملجتمع
فكان تركيز حمتوى الكتب عليهما بن�سبة �ضئيلة.
يالحظ مما �سبق :تنوع الدرا�سات من حيث الأدوات
امل�ستخدمه ،فمنها ما ا�ستخدم �أداة حتليل املحتوى كدرا�سة
(, Chippetta ,et ,all,1993يو�سف 2000 ،خطايبة� ،2001 ،أبو
جودة  ،2002حداد ،2004 ،الرحمي  ، 2004 ،املزيدي،2006
ال�صوايف  ،2006،اللولو ،2007،جميل  ،2008املحروقي
 ،2009،بن �سعيد ، )2011 ،يف حني اعتمد بع�ضها على
اال�ستبانة �إ�ضافة �إىل �أداة حتليل املحتوى مثل درا�سة (نور
 ، )2013،واتفقت الدرا�سات ال�سابقة على ا�ستخدام املعايري
القومية الأمريكية ملحتوى العلوم كفئات لتحليل املحتوى ،كما
اتفقت على جمتمع الدارا�سة وعينتها فجميعها اقت�رص على الكتب
املدر�سية ،ومل يتناول املعلمني والطلبة وامل�رشفني با�ستثناء
درا�سة (نور  )2013،التي تناولت الكتاب بالإ�ضافة �إىل
تناولها ملجتمع املعلمني وعينتهم  ،كما اتفقت معظم الدرا�سات
على وجود بع�ض نقاط القوة ،وبع�ض نقاط ال�ضعف يف الكتب
املدر�سية ،فقد �أظهرت درا�سة (اللولو )2007،جوانب قوة كتوافر
العلوم الفيزيائية لل�صف الرابع ،والق�صور يف ت�ضمني معايري
العلوم من منظور �شخ�صي واجتماعي ،ومعيار علوم الأر�ض
والف�ضاء يف درا�سة (املحروقي . )2009،
وقد �ساعدت الدرا�سات ال�سابقة الباحثة على حتديد كيفية
احل�صول على فئات حتليل دقيقة ،واعتماد �أداة منا�سبة لها ،ويف
كيفية تق�سيم املحتوى �إىل وحدات حتليل منا�سبة  ،ومو�صفة
ب�شكل دقيق من حيث حتديد خ�صائ�صها ،وجعلها يف �إطار ي�سهل
فهمه ،ويف عمليات حتليل النتائج وتف�سريها.

إجراءات الدراسة
♦ ♦حددت م�شكلة الدرا�سة مبا ي�أتي" :ما مدى ت�ضمني
حمتوى كتب العلوم للمرحلة الأ�سا�سية العليا (ال�صفني التا�سع
والعا�رش الأ�سا�سي) يف فل�سطني للمعايري العاملية اخلا�صة
مبحتوى كتب العلوم؟
مت االعتماد على �أداة املعايري التي مت ترجمتها
♦ ♦ ّ
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مدى تضمن محتوى كتب العلوم للمرحلة األساسية العليا في فلسطني للمعايير العاملية

وتطويرها اعتمادا على كتباب
 ، )ucation Standard،NSESوذلك لتحديد املعايري العاملية
ملحتوى كتب العلوم ،واملو�ضوعات العلمية املتالزمة يف كتب
العلوم ،وفيما ي�أتي اخلطوات التي متت فيها عملية التحليل:
 �أوال :قامت الباحثة بتدريب �إحدى معلمات العلوم،
وحتمل درجة املاج�ستري يف تخ�ص�ص مناهج تدري�س العلوم
و�أ�ساليبها ،وتعمل معلمة يف وزارة الرتبية والتعليم على كيفية
حتليل املحتوى وفقا لنموذج التحليل.
 ثانيا :بد�أت الباحثة واملحللة بتحليل عينة ا�ستطالعية
من حمتوى كتاب العلوم لل�صف التا�سع الأ�سا�سي كنوع من
التدريب ،ومت ح�ساب معامل التوافق بينهما ،وا�ستمرت عملية
التحليل بينهما حتى �أ�صبح معامل التوافق بينهما ( )% 89وهو
�أعلى من احلد املطلوب (. )% 80
 ثالثا :مت اعتماد ( )% 10من عدد �صفحات كل وحدة
من وحدات كتابي العلوم بجز�أيه الأول والثاين لل�صفني التا�سع
والعا�رش الأ�سا�سي يف فل�سطني ،ومت اختيار عينة الدرا�سة
بالطريقة الع�شوائية الطبقية ،واعتمدت الفقرات الكاملة وال�صور
والأ�شكال واجلداول والأ�سئلة املتعلقة بالفقرات والأن�شطة
املخربية والعملية والتعليقات اجلانبية لتكون وحدات حتليل،
وا�ستثنيت ال�صفحات امل�شتملة فقط على �أ�سئلة ومتارين بنهاية
كل ف�صل ووحدة درا�سية ،كذلك ال�صفحات التي حتتوي على
�أهداف �أو �أ�سئلة وعدد �صفحات التحليل التي �أقل من وحدتني
قابلتني للتحليل ،وبلغ عدد الوحدات التحليلية يف كتاب ال�صف
التا�سع ( )185وحدة حتليلية ،بينما بلغت ( )157وحدة حتليلية
يف كتاب ال�صف العا�رش.
 رابعا"� :أجرت املحللتان كل على انفراد عملية حتليل
�صفحات عينة الدرا�سة من كتب العلوم با�ستخدام النموذج املعد
للتحليل.
مت ح�ساب
 خام�سا :بعد االنتهاء من عملية التحليل ّ
التكرارات والن�سب املئوية ال�شتمال جماالت املعايري العاملية
(الدمج بني املفاهيم والعمليات ،والعلم كعملية ا�ستق�صائية،
والعلم من املنظور الفردي والإجتماعي ،وتاريخ العلم وطبيعته)
مت ح�ساب التكرارات والن�سب املئوية
يف كل كتاب ،و كذلك ّ
ال�شتمال املو�ضوعات العلمية املت�ضمنة يف حمتوى كتب العلوم
(العلوم الفيزيائية ،وعلم احلياة ،وعلم الأر�ض والف�ضاء) .
 �ساد�سا :مت ح�ساب ن�سب التوافق بني املحللتني للوقوف
على م�ؤ�رش �صدق التحليل ،وذلك با�ستخدام املعادلة الآتية:
ن�سبة التوافق بني املحللتني= عدد الوحدات التي اتفقا يف
حتليلها /عدد وحدات التحليل الكلية × % 100
وقد كانت ن�سب التوافق بني املحللتني ملجاالت املعايري
العاملية كالآتي )% 95.77( :لل�صف التا�سع )% 96.6( ،لل�صف
العا�رش ،كما كانت ن�سب التوافق بني املحللتني للمو�ضوعات
العلمية املدجمة يف كتابي العلوم بجز�أيه الأول والثاين لل�صفني
التا�سع والعا�رش كالآتي )% 96.5( :لل�صف التا�سع)% 98.5( ،
لل�صف العا�رش.
(National Science Ed�( )1996
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املعاجلة اإلحصائية:
تعترب هذه الدرا�سة درا�سة حتليلية� ،إذ �إنها تهدف �إىل الك�شف
عن مدى ت�ضمن حمتوى كتب العلوم للمرحلة الأ�سا�سية العليا يف
فل�سطني للمعايري العاملية اخلم�سة ،وعلى املو�ضوعات العلمية
املت�ضمنة يف حمتوى كتب العلوم ،بحيث مت ح�ساب (تكرارات
وجود عنا�رص التحليل ون�سبها املئوية ومتو�سطاته)  ،ومت ح�ساب
االح�صائي (كا )²ملقارنة متو�سطات ن�سب ا�شتمال جماالت
املعايري العاملية ،ا�شتمال املو�ضوعات العلمية املت�ضمنة يف
كتابي العلوم املحللة ،ومت ح�ساب االح�صائي (كا )²ملقارنة
متو�سطات ن�سب ا�شتمال املو�ضوعات العلمية املت�ضمنة يف
كتابي العلوم املحللة� ،إ�ضافة �إىل اعتماد ( )α =0.005لأغرا�ض
الداللة الإح�صائية.

نتائج الدراسة
◄◄�أوال :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول" :ما م�ستوى
ت�ضمن حمتوى كتب العلوم للمرحلة الأ�سا�سية العليا (ال�صفني
التا�سع والعا�رش الأ�سا�سي) يف فل�سطني للمعايري العاملية
اخلا�صة مبحتوى كتب العلوم يف جماالت :الدمج بني املفاهيم
والعمليات ،والعلم كعملية ا�ستق�صائية ،والعلم من املنظور الفردي
والإجتماعي ،وتاريخ العلم وطبيعته ،والعلوم والتكنولوجيا؟
للإجابة على هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخراجت التكرارات ومتو�سطاتها
والن�سب املئوية لت�ضمنها كل جمال من جماالت املعايري العاملية
ولكل حمللة  ،نتائج ن�سب التوافق بني املحللتني يف حتليل كتاب
العلوم لل�صف العا�رش الأ�سا�سي  ،واجلدول ( )1يبني ذلك.
جدول رقم ()1
التكرارات والنسب المئوية لمدى تضمن كل مجال من مجاالت المعايير العالمية في محتوى
كتاب علوم الصف التاسع األساسي لكل من المحللتين ونسب التوافق الكلي

التكرارات
املجال
الدمج بني
املفاهيم
والعمليات
العلم كعملية
ا�ستق�صائية
العلم من منظور
فردي واجتماعي
تاريخ العلم
وطبيعته
العلم
والتكنولوجيا

املحللون

متو�سط
التكرارات
متو�سط
الن�سب املئوية

الن�سب
املئوية

االول

الثاين

تكرار

40

39

39.5

ن�سبة %

% 56.34

% 54.93

% 55.64

تكرار

12

13

12.5

ن�سبة %

% 16.9

% 18.31

% 17.60

تكرار

4

5

4.5

ن�سبة %

% 5.63

% 7.04

% 6.34

تكرار

9

10

9.5

ن�سبة %

% 12.68

% 14.09

% 13.38

تكرار

6

4

5

ن�سبة %

% 8.45

% 5.63

% 7.04
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التكرارات
املجال

املجموع

املحللون

يظهر اجلدول ( )2تقاربا يف الن�سب املئوية لت�ضمني
جماالت املعايري اخلم�سة للمحللتني يف كتاب ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي ،وكان الرتتيب التنازيل لن�سب ت�ضمني جماالت املعايري
يف اجلدول كالآتي )% 32.02( :للعلم كعملية ا�ستق�صائية ،و
( )% 31.46لدمج مفاهيم العلم وعملياته ،و ( )% 17.98للعلم
من منظور فردي واجتماعي ،و ( )% 12.36للعلم والتكنولوجيا،
مت ح�ساب توافق التحليل
( )% 6.18لتاريخ العلم وطبيعته.وقد ّ
يف كتاب علوم العا�رش الأ�سا�سي با�ستخراج ن�سبة التوافق بني
املحللتني (. )% 96.6
◄◄ثانيا :االنتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين :ما م�ستوى
ت�ضمن حمتوى كتب العلوم يف املرحلة الأ�سا�سية العليا (ال�صفني
التا�سع والعا�رش الأ�سا�سي) يف فل�سطني باملو�ضوعات العلمية
لفروع العلوم الفيزيائية ،وعلم احلياة ،وعلم الأر�ض والف�ضاء
التي حددتها املعايري الدولية اخلا�صة مبحتوى كتب العلوم؟
وللإجابة على هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخراجت التكرارات ومتو�سطاتها
والن�سب املئوية لت�ضمنها كل مو�ضوع من املو�ضوعات العلمية
ولكل حمللة ،نتائج ن�سب التوافق بني املحللتني يف حتليل كتاب
العلوم لل�صف التا�سع الأ�سا�سي  ،واجلدول ( )3يبني ذلك.

متو�سط
التكرارات
متو�سط
الن�سب املئوية

الن�سب
املئوية

االول

الثاين

تكرار

71

71

71

ن�سبة %

% 100

% 100

% 100

ن�سبة التوافق الكلي =% 95.77= % 100×71 /68

يظهر اجلدول ( )1تقارب ًا يف الن�سب املئوية لت�ضمن
جماالت املعايري اخلم�سة للمحللتني يف كتاب ال�صف التا�سع
الأ�سا�سي ،وكان الرتتيب التنازيل لن�سب ت�ضمن جماالت املعايري
يف اجلدول كالآتي )% 55.64 ( :لدمج مفاهيم العلم وعملياته،
( )% 17.60للعلم كعملية ا�ستق�صائية )% 13.38( ،لتاريخ
العلم وطبيعته ) % 7.04( ،للعلم والتكنولوجيا)% 6.34( ،
مت ح�ساب توافق التحليل
للعلم من منظور فردي واجتماعي.وقد ّ
يف كتاب علوم التا�سع الأ�سا�سي با�ستخراج ن�سبة التوافق بني
املحللتني (. )% 95.77
وا�ستخرجت التكرارات ومتو�سطاتها والن�سب املئوية لكل
جمال من جماالت املعايري العاملية ولكل حمللة ،و نتائج ن�سب
التوافق بني املحللتني يف حتليل كتاب العلوم لل�صف العا�رش
الأ�سا�سي.واجلدول ( )2يبني ذلك.

جدول رقم ()3
التكرارات والنسب المئوية لكل موضوع من الموضوعات العلمية المتضمنة في المعايير
العالمية في محتوى كتاب علوم الصف التاسع األساسي لكل من المحللتين ونسبة التوافق
الكلي

جدول رقم ()2

التكرارات

التكرارات والنسب المئوية لمدى تضمن كل مجال من مجاالت المعايير العالمية في محتوى
كتاب علوم الصف العاشر األساسي لكل من المحللتين ونسب التوافق الكلي

التكرارات
املجال

الدمج بني املفاهيم
والعمليات
العلم كعملية
ا�ستق�صائية
العلم من منظور
فردي واجتماعي
تاريخ العلم
وطبيعته
العلم والتكنولوجيا

املجموع

املحللون

املو�ضوعات

متو�سط
التكرارات
متو�سط
الن�سب املئوية

العلوم
الفيزيائية
علم احلياة

الن�سب
املئوية

االول

الثاين

تكرار

29

27

28

ن�سبة %

% 32.58

% 30.39

% 31.46

تكرار

28

29

28.5

ن�سبة %

% 31.46

% 32.58

% 32.02

تكرار

16

16

16

ن�سبة %

% 17.98

% 17.98

% 17.98

تكرار

6

5

5.5

ن�سبة %

% 6.74

% 5.62

% 6.18

تكرار

10

12

11

ن�سبة %

% 11.24

% 13.48

% 12.36

تكرار

89

89

89

ن�سبة %

% 100

% 100

% 100

علم الأر�ض
والف�ضاء
املجموع

املحللون

متو�سط
التكرارات
متو�سط
الن�سب املئوية

الن�سب
املئوية

االول

الثاين

تكرار

41

41

41

ن�سبة %

% 35.97

% 35.97

35.97

تكرار

60

58

59

ن�سبة %

% 52.63

% 50.88

% 51.75

تكرار

13

15

14

ن�سبة %

% 11.4

% 13.16

% 12.28

تكرار

114

114

114

ن�سبة %

% 100

% 100

% 100

ن�سبة التوافق الكلي =% 96.5=% 100×114 /110

يظهر اجلدول ( )3تقاربا يف الن�سب املئوية لت�ضمن
جماالت املو�ضوعات العلمية الثالثة يف كتاب ال�صف التا�سع
الأ�سا�سي ،وكان الرتتيب التنازيل لن�سب ت�ضمن جماالت املعايري
يف اجلدول كالآتي )% 51.75( :لعلم احلياة)% 35.97( ،
مت
للعلوم الفيزيائية )% 12.28( ،لعلم الأر�ض والف�ضاء.وقد ّ
ح�ساب توافق التحليل يف كتاب علوم التا�سع الأ�سا�سي با�ستخراج
ن�سبة التوافق بني املحللتني (. )% 96.5

ن�سبة التوافق الكلي = % 96.6 = % 100×89 /86
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د .وفاء أبو عقل

مدى تضمن محتوى كتب العلوم للمرحلة األساسية العليا في فلسطني للمعايير العاملية

وا�ستخرجت التكرارات ومتو�سطاتها والن�سب املئوية
لت�ضمنها كل مو�ضوع من املو�ضوعات العلمية ولكل حمللة ،ن�سب
التوافق بني املحللتني يف حتليل كتاب العلوم لل�صف التا�سع
الأ�سا�سي ،واجلدول ( )4يبني ذلك.
جدول رقم ()4

التكرارات
املو�ضوعات

العلوم الفيزيائية

علم احلياة
علم الأر�ض
والف�ضاء
املجموع

متو�سط
التكرارات
متو�سط
الن�سب املئوية

الن�سب
املئوية

االول

الثاين

تكرار

23

24

23.5

ن�سبة %

% 33.8

% 35.3

% 34.56

تكرار

45

44

44.5

ن�سبة %

% 66.2

% 64.70

% 65.44

تكرار

0

0

0

ن�سبة %

-

-

-

تكرار

68

68

68

ن�سبة %

% 100

% 100

% 100

نتائج اختبار ( )x²لمقارنة متوسطات نسب تضمن مجاالت المعايير العالمية في كتابي
العلوم لصفي التاسع والعاشر األساسي المحللة

ال�صف

جمال املعيار
الدمج بني
مفاهيم العلم
وعملياته

التكرارات والنسب المئوية لمدى تضمن كل موضوع من الموضوعات العلمية المتضمنة
في المعايير الدولية في محتوى كتاب علوم الصف العاشر األساسي لكل من المحللتين
ونسبة التوافق الكلي

املحللون

جدول رقم ()5

العلم كعملية
ا�ستق�صائية
العلم من منظور
فردي واجتماعي
تاريخ العلم
وطبيعته
العلم
والكتنولوجيا
املجموع

التا�سع

العا�رش

املجموع

تكرار

40

28

68

ن�سبة %

% 25

% 17.5

% 42.5

تكرار

12

29

41

ن�سبة %

% 7.5

% 18.1

% 25.6

تكرار

5

16

21

ن�سبة %

% 3.1

% 10

% 13.1

تكرار

9

5

14

ن�سبة %

% 5.7

% 3.1

% 8.8

تكرار

5

11

16

ن�سبة %

% 3.1

% 6.9

% 10

تكرار

71

89

160

ن�سبة %

% 45.4

% 55.6

% 100

قيمة ( ، )x²= 45.58درجات احلرية=  ،4م�ستوى الداللة ،α=0،005
وقيمة ( )x²اجلدولية =14.86

ن�سبة التوافق الكلي =% 98.5 =% 100× 68 /67

يظهر اجلدول ( )4تقاربا يف الن�سب املئوية لت�ضمني
جماالت املو�ضوعات العلمية الثالثة يف كتاب ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي ،وكان الرتتيب التنازيل لن�سب ت�ضمني جماالت املعايري
يف اجلدول كالآتي )% 65.44( :لعلم احلياة)% 34.56( ،
مت ح�ساب
للعلوم الفيزيائية )% 0( ،لعلم الأر�ض والف�ضاء.وقد ّ
توافق التحليل يف كتاب علوم العا�رش الأ�سا�سي با�ستخراج ن�سبة
التوافق بني املحللتني (. )% 98.5
◄◄ثالثا" :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث :هل تختلف
ن�سبة ت�ضمن حمتوى كتابي العلوم يف املرحلة الأ�سا�سية العليا
(ال�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سي) يف فل�سطني باملعايري
العاملية اخلا�صة مبحتوى العلوم يف جماالت :الدمج بني
املفاهيم والعمليات ،والعلم كعملية ا�ستق�صائية ،والعلم من
املنظور الفردي والإجتماعي ،وتاريخ العلم وطبيعته ،والعلوم
والتكنولوجيا باختالف ال�صف؟ وللإجابة على هذا ال�س�ؤالُ ،ح�سب
االح�صائي ( )x²ملقارنة متو�سطات ن�سب ت�ضمن جماالت املعايري
العاملية يف كتابي العلوم لل�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سي
املحللة ،واجلدول ( )5يبني ذلك.
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بينت قيم ( )x²فروقا (تباينا) بني درجات ت�ضمن كتابي
العلوم لل�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سي على جماالت املعايري
العاملية اخلم�سة التي حددتها املعايري الدولية ملحتوى كتب
العلوم ،ويظهر من اجلدول ( )5م�ستوى ت�ضمن معايري العلوم يف
كل جمال من املجاالت يف الكتب املحللة كالآتي :جمال دمج
مفاهيم العلم وعملياته /ال�صف التا�سع ( ، )% 25ال�صف العا�رش
(، )% 17.5وجمال العلم كعملية ا�ستق�صائية /ال�صف التا�سع
( ، )% 7.5ال�صف العا�رش ( ، )% 18.1وجمال العلم من منظور
فردي واجتماعي /ال�صف التا�سع ( ، )% 3.1ال�صف العا�رش (10
 ، )%وجمال تاريخ العلم وطبيعته /ال�صف التا�سع (، )% 5.7
ال�صف العا�رش ( ، )% 3.1وجمال العلم والكتنولوجيا /ال�صف
التا�سع (، )% 3.1ال�صف العا�رش ( ، )% 6.9ويالحظ اي�ضا" من
اجلدول (� )5أن الرتتيب التنازيل ملتو�سط الن�سب املئوية لكل جمال
من املجاالت اخلم�سة التي حددتها املعايري الدولية يف الكتب
املحللة كالآتي )42.5( :جمال دمج مفاهيم العلم وعملياته ،و
( )25.6جمال العلم كعملية ا�ستق�صائية ،و ( )13.1جمال العلم
من منظور فردي واجتماعي ،و ( )10جمال العلم والكتنولوجيا،
و ( )8.8جمال تاريخ العلم وطبيعته.
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع :هل تختلف ن�سبة
ت�ضمن حمتوى الكتب املحللة يف املرحلة الأ�سا�سية العليا
(ال�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سي) يف فل�سطني يف �إدراج
املو�ضوعات العلمية لفروع العلوم الفيزيائية ،وعلم احلياة،
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وعلم الأر�ض والف�ضاء التي حددتها املعايري الدولية اخلا�صة
مبحتوى كتب العلوم باختالف ال�صف؟ للإجابة على هذا ال�س�ؤال،
ُح�سب االح�صائي ( )x²ملقارنة متو�سطات ن�سب ت�ضمن جماالت
املعايري العاملية يف كتابي العلوم لل�صفني التا�سع والعا�رش
الأ�سا�سي املحللة ،واجلدول ( )6يبني ذلك:

2 .2درجات ت�ضمن جمال العلم كعملية ا�ستق�صائية يف
كتب املرحلة الأ�سا�سية العليا متباينة ،ففي ال�صف العا�رش �أعلى
منه يف ال�صف التا�سع.
3 .3درجات ت�ضمن جمال العلم من منظور فردي واجتماعي
يف كتب املرحلة الأ�سا�سية العليا متباينة ،فهي يف ال�صف العا�رش
�أعلى منه يف ال�صف التا�سع.
4 .4درجات ت�ضمن تاريخ العلم طبيعته يف كتب املرحلة
الأ�سا�سية العليا متباينة ،ففي ال�صف التا�سع �أعلى منه يف ال�صف
العا�رش.
5 .5درجات ت�ضمن جمال العلم والتكنولوجيا يف كتب
املرحلة الأ�سا�سية العليا متباينة ،ففي ال�صف العا�رش �أعلى منه
يف ال�صف التا�سع.
ميكن عر�ض نتائج الدرا�سة كما ي�أتي� :أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن كتب العلوم يف كتب املرحلة الأ�سا�سية العليا قد
ا�شتملت بدرجات عالية على جمال دمج املفاهيم مع عمليات
العلم ،يليه جمال العلم كعملية ا�ستق�صائية ،يليه جمال تاريخ
العلم وطبيعته ،يليه جمال العلم من منظور فردي واجتماعي،
و�أخرياً جمال العلم والتكنولوجيا.
كما �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن كتب العلوم يف كتب املرحلة
الأ�سا�سية العليا متباينة وقد ا�شتملت بدرجات عالية على جمال
علم احلياة ،يليه جمال العلوم الفيزيائية ،و�أخريا" جمال علم
االر�ض والف�ضاء الذي اقت�رص وجوده يف حمتوى ال�صف التا�سع.

بينت قيم ( )x²فروق ًا (تبايناً) بني درجات ت�ضمن
كتب العلوم لل�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سي على جماالت
املو�ضوعات العلمية الثالثة التي حددتها املعايري الدولية
ملحتوى كتب العلوم،ويظهر من اجلدول ( )6مدى ت�ضمن
معايري العلوم يف كل مو�ضوع من املو�ضوعات العلمية يف
الكتب املحللة كالآتي :مو�ضوع العلوم الفيزيائية /ال�صف
التا�سع ( ، )% 22.6وال�صف العا�رش ( ، )% 12.6ومو�ضوع
علم احلياة  /ال�صف التا�سع ( ، )% 32.4ال�صف العا�رش (24.7
 ، )%ومو�ضوع علم الأر�ض والف�ضاء /ال�صف التا�سع ()% 7.7
 ،ال�صف العا�رش (. )% 0
ويالحظ من اجلدول (� )6أن الرتتيب التنازيل ملتو�سط
الن�سب املئوية لكل مو�ضوع من املو�ضوعات العلمية الثالثة
يف الكتب املحللة كالآتي )% 57.1( :لعلم احلياة)% 35.2( ،
للعلوم الفيزيائية )% 7.7( ،لعلم الأر�ض والف�ضاء.
ويالحظ من اجلدول (� )5أن تغري ن�سب ت�ضمن كل جمال
من جماالت املعايري العاملية املرتبطة مبحتوى كتابي العلوم
لل�صفني التا�سع والعا�رش اال�سا�سي يف فل�سطني تتغري بتغري
الكتاب فوجدت كما ي�أتي:
1 .1درجات ت�ضمن جمال دمج مفاهيم العلم وعملياته يف
كتب املرحلة الأ�سا�سية العليا متباينة ،ففي ال�صف التا�سع �أعلى
منه يف ال�صف العا�رش.

مناقشة النتائج:

جدول رقم ()6
نتائج اختبار ( )x²لمقارنة متوسطات نسب تضمين مجاالت الموضوعات العلمية في كتب
العلوم لصفي التاسع والعاشر األساسي المحللة

ال�صف

جمال املعيار

العلوم الفيزيائية

علم احلياة
علم الأر�ض
والف�ضاء
املجموع

التا�سع

العا�رش

املجموع

تكرار

41

23

64

ن�سبة %

% 22.6

% 12.6

% 35.2

تكرار

59

45

104

ن�سبة %

% 32.4

% 24.7

% 57.1

تكرار

14

0

14

ن�سبة %

% 7.7

0

% 7.7

تكرار

114

68

172

ن�سبة %

% 62.7

% 37.3

% 100

قيمة ( ، )x²= 43.29درجات احلرية=  ، 2م�ستوى الداللة  α=0،005قيمة
( )x²اجلدولية =10.60

بينت النتائج �أن ت�ضمني حمتوى كتب العلوم لل�صفني
التا�سع والعا�رش الأ�سا�سي للمعايري العاملية للمحتوى مل يتم
بطريقة متوازنة ،فنجد ت�صدر جمال دمج مفاهيم العلم وعملياته،
وكذلك العلم كعملية ا�ستق�صائية ،و�سبب ذلك الت�أكيد وب�شكل جلي
ومبا�رش على دمج مفاهيم العلم وعملياته يف اخلطوط العري�ضة
للمناهج يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي ،كما �أكدت اخلطوط على
اال�ستق�صاء العلمي كمنهج يف �إعداد الكتاب املدر�سي ،و�إعداد
الطلبة يف امل�ستقبل.
تظهر النتائج املتعلقة بتحليل حمتوى كتب املرحلة
الأ�سا�سية العليا �أن هناك تباينا يف ت�ضمنها للمجاالت واملعايري
العاملية ،فقد تبني �أن جمال دمج مفاهيم العلم وعملياته
ح�صل على ن�سبة عالية يف ال�صف التا�سع باملقارنة مع ال�صف
العا�رش ،وترى الباحثة �أن ال�سبب يف ذلك يعود �إىل وجود معارف
كثرية ،و�أن�شطة متنوعة تقت�ضي وجود هذين املجالني� ،إ�ضافة
�إىل �أن غالبية �أن�شطة الكتاب ت�ستخدم عمليات العلم ،ومنها:
القيا�س والتف�سري والتنظيم والداللة ،و�أن الأهداف املهارية التي
يتوجب على الطلبة حتقيقها حتتاج �إىل ا�ستخدام التنب�ؤ ،وو�ضع
الفر�ضيات ،و�إعطاء التف�سريات ،وطرح الأ�سئلة ،و�ضبط املتغريات
والتحكم بها ،والأخذ بعني االعتبار قواعد ال�سالمة العامة ،و�أخذ
االحتياطات ال�رضوية لذلك ،و�إن ت�صدر هذا املجال كذلك يعود
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�إىل :ان العلم يف طبيعته يت�ضمن عمليات علمية ينفذها الطلبة
من خالل االن�شطة املتعددة يف الكتاب ،وهذا يربز ب�شكل وا�ضح
يف الأهداف املعرفية واملهارية املت�ضمنة لوحدات املقرر� ،أما
بالن�سبة لرتتيب علم الأر�ض والف�ضاء الذي ح�صل على املرتبة
الأخرية يف كتابي العلوم فهذا يعود �إىل عر�ض هذه الكتب ب�شكل
غري متعمق لعدد من املو�ضوعات الب�سيطة التي يت�ضمنها هذا
املجال (الطاقة يف النظام ال�شم�سي ،والدورات اجليوكيميائية،
و�أ�صل النظام الأر�ضي وتطوره ،و�أ�صل الكون وتطوره) .
�أما تدين درجات ت�ضمني جماالت تاريخ العلم وطبيعته،
والعلم من منظور فردي واجتماعي ،والعلم والتكنولوجيا ،ف�سبب
ذلك يعود �إىل العوامل الآتية� :أن اخلطة الأ�سا�سية لبناء مناهج
العلوم الأ�سا�سية مل تربز كيفية �إظهار تلك املجاالت يف كتب
العلوم بال�شكل املنا�سب ،كما مل يظهر التفاعل املالئم ملخططي
املناهج مع التوجهات احلديثة يف بناء املناهج ،حيث تغري
مفهوم بناء املنهاج ليعنى بالنتاجات التعليمية ،مبعنى �أنه مل
يكن يف اعتبار م�ؤلفي وم�صممي املناهج هذه املعايري ون�سب
حتكم هذه املجاالت ،و�إمنا ت�ضمنها ب�شكل غري حمدد.
وجدير بالذكر �أن نتائج التحليل �أظهرت �أن عددا من
املعايري مل حتظ بذلك القدر من ال�شمول ،و�أن عددا من جماالت
املعايري مل يت�ضمن يف املحتوى مطلقاً.وميكن تف�سري هذه النتيجة
بالأ�سباب الآتية� :أوالً� :إغفال م�ؤلفي كتب العلوم لهذه املعايري عند
قيامهم بت�أليف كتب العلوم ،يعود �إىل �أنهم حديثو التجربة يف
ت�أليف الكتب املدر�سية ،و �ضغط الوقت ،حيث كان على م�ؤلفي
الكتب يف دائرة املناهج �أن ينجزوا كتابني يف كل عام ،وال�سبب
الثاين �أن حمتوى الكتب املحللة قد مت ت�أليفها على �أ�سا�س الأهداف
واملخرجات ولي�س على �أ�سا�س املعايري ،وقد اتفقت هذه الدرا�سة
مع درا�سة كل من ( Chippetta ,et ,all,1993يو�سف2000 ،
خطايبة� ،2001 ،أبو جودة  ،2002حداد ،2004 ،الرحمي،
 ، 2004املزيدي  ،ال�صوايف  ،2006،اللولو  ،2007،جميل� ،سناء
 ،2008املحروقي  ، 2009،ال�شعيلي  ،2010 ،نور. )2013 ،

التوصيات:
بناء على النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة جند �أن كتابي
العلوم لل�صف التا�سع والعا�رش اال�سا�سي قد ت�ضمنت جمايل دمج
مفاهيم العلم وعملياته ،والعلم كعملية ا�ستق�صائية بن�سب عالية
بينما باقي املجاالت بن�سب متدنية ،وكما بينت النتائج �أن كتب
العلوم يف �صفي التا�سع والعا�رش قد ت�ضمنت مو�ضوعات علم
احلياة والعلوم الفيزيائية بن�سبة عالية مقارنة مبو�ضوع علم
االر�ض والف�ضاء ،ويف �ضوء هذه النتائج تو�صي الباحثة مبا
ي�أتي:
�1 .1إجراء درا�سات مماثلة لكتب العلوم يف مراحل خمتلفة،
لتو�ضيح ال�صورة لواقع كتب العلوم يف فل�سطني يف �ضوء مدى
التزامها وحتقيقها للمعايري العاملية للمحتوى.
2 .2ت�ضمني كتب العلوم ما يعك�س جمال العلوم
والتكنولوجيا والعلم من منظور �شخ�صي واجتماعي وتاريخ
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العلم وطبيعته ،ملا لهذه املجاالت من �أهمية يف حياة الطلبة،
وم�ساعدتهم على حل م�شكالتهم التي تواجههم م�ستقبال.
3 .3ت�ضمني كتب العلوم املزيد من املو�ضوعات العلمية
التي تعك�س جمال املو�ضوع العلمي يف مو�ضوعات علوم الأر�ض
والف�ضاء ،وبخا�صة حمتوى كتاب ال�صف العا�رش ،ملا يف ذلك
من �أهمية بحياة الطلبة ،ويف معرفة �أ�رسار الأر�ض والف�ضاء،
ومعاجلة م�شكالت احلياة والتنمية وفق حلول مبتكرة.
�4 .4أن يتم مراعاة معياري التتابع واال�ستمرارية يف
ت�ضمني معايري املحتوى للرتبية العلمية يف حمتوى كتب العلوم
للمرحلة الأ�سا�سية العليا ،بحيث ال يتم معيار يف �صف وينقطع
يف �صف �آخر.
�5 .5إجراء درا�سة مماثلة للدرا�سة احلالية تك�شف عن مدى
توافر املعايري القومية ( )NSESيف حمتوى كتب العلوم يف
�صفوف اخرى يف املرحلة الأ�سا�سية.
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