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إهداء


إىل قدسىا الغالية.
إىل القابعني خلف القضبان ،أسزاوا البواسل.

َّ
إىل مه كاوا وما ساال سبب تقدمي وجناحي  ،والدي العشيشيه
إىل إخواوي وأخواتي ربيع قلبي.
ً
إىل كل مه علمىي حزفا.
إىل هؤالء وهؤالء.
أهدي صدق مشاعزي.

َّ
طي هذي األطزوحة املتواضعة.
الباحثة
خ ام أ و منرعل

ج

شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالميف ,احمده كاشكره سبحانو عمى كافر فضمو بأف كفقني إلى إنجاز ىذا

العمؿ العممي المتكاضع ,كالصالة كالسالـ عمى سيد الخمؽ نبينا كمعممنا كقدكتنا محمد عميو
افضؿ الصالة كالسالـ ,كعمى آلو كصحبو ,كمف اىتدل بيديو ليكـ الديف كبعد.
فإنو ,اعترافان بالفضؿ ألىمو كاتباعان لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ" :من مل يشكر الناس مل

يشكر اهلل" فإني أتقدـ بالشكر كاالمتناف لجامعة األزىر ,كالى عمادة الدراسات العميا ,كالى كمية
التربية كالشكر مكصكؿ ألعضاء الييئة التدريسية الكراـ.
كأتكجو بجزيؿ الشكر كاالمتناف كالعرفاف ألستاذم الفاضميف الدكتكر /عطا عن ر وعش

ك األستاذ الدكتكر /عيعل

رعاب المذيف احتضنا ىذه الرسالة ,كقدما كؿ ما يممكانو مف خبرة

عمي بكقتيما كجيدىما ,فميما كؿ التقدير
كمعرفة لمساعدتي في إتماـ ىذه الرسالة ,كلـ يبخال ّ
كجزاىما اهلل كؿ خير.
كما كأتكجو كذلؾ بالشكر كالتقدير إلى أستاذم عضكم لجنة المناقشة ,الدكتكر  /عل

نصا

كالدكتكر /ا م كى عععى لتفضميما بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة.

م مر

كما أتكجو بالشكر الجزيؿ لمسادة مح ّكمي أداة الدراسة عمى ما بذلكه مف جيد ككقت ,كما قدمكه

مف اقتراحات ,كالى كؿ مف أسيـ بتسييؿ ميمتي خالؿ تطبيؽ أداة الدراسة االستبياف ,كأخي انر

أتقدـ بشكر خاص ألختي العزيزة األستاذة  /ابتساـ أبك منديؿ التي لـ تبخؿ عمي بكقتيا كجيدىا
ك إلى جميع أفراد عائمتي الذيف غمركني بعطفيـ كاىتماميـ.

كاهلل كلي التكفيؽ

د

ملخص تر ع :
ىدفت الدراسة الحالية إلى تقكيـ محتكل مناىج العمكـ لممرحمة األساسية لمصفكؼ

( )10-5في ضكء الخطكط العريضة لمناىج العمكـ الفمسطينية ,كقد حددت الباحثة مشكمة
الدراسة بالسؤاؿ الرئيسي التالي:

عاعع تلصفوف ( )10–5تلخطوط تع عض

ما مرى م عا م وى مناىد تعلوم تلم ل

تمناىد تعلوم تفلعطعنع ؟

كيتفرع مف السؤاؿ السابؽ األسئمة التالية:
 .1ما الخطكط العريضة لمناىج العمكـ الفمسطينية التي يبنى في ضكئيا محتكل مناىج
العمكـ لممرحمة األساسية لمصفكؼ ()10-5؟

 .2ما مدل تكافر الخطكط العريضة لمناىج العمكـ الفمسطينية
لممرحمة األساسية لمصفكؼ ()10-5؟

بمحتكل مناىج العمكـ

كقد اعتمدت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي (أسمكب تحميؿ المضمكف) في دراستيا

لمالئمتيا لمكضكع الدراسة كاليدؼ منيا ,حيث قامت الباحثة بتحميؿ محتكل مناىج العمكـ
لمصفكؼ ( )10-5مف خالؿ أداة الدراسة الرئيسية (أداة تحميؿ المحتكل) التي تـ بناؤىا في
ضكء الخطكط العريضة لمناىج العمكـ الفمسطينية ,بعد أف حصمت عمييا الباحثة مف ك ازرة التربية

كالتعميـ الفمسطينية  ,حيث تككنت عينة الدراسة مف جميع كتب العمكـ لمصفكؼ مف ()10 - 5

بجزأيو األكؿ كالثاني حسب آخر طبعة لك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية (2010ـ)  ,كما أعدت

الباحثة استبانة تـ تكجيييا بعد التأكد مف صدقيا إلى مشرفي مادة العمكـ العامميف بالمدارس

الحككمية ,كمدارس ككالة الغكث ,مف أجؿ استطالع آرائيـ حكؿ ىذا الخط مف الخطكط
العريضة لمناىج العمكـ الفمسطينية" يراعى مناىج العمكـ حاجات المتعمـ كخصائصو العقمية

كالنفسية" ,لعدـ قدرة أداة الدراسة الرئيسة عمى إعطاء نتائج مكضكعية ليذا الخط ,كقد استخدمت

الباحثة النسب المئكية كالتك اررات كأساليب إحصائية لإلجابة عمى تساؤالت الدراسة.
وأظي ب تر ع تن ائد ت اتع :
 .1جميع الخطكط التي تـ تحديدىا لكي تككف األساس في بناء مناىج العمكـ الفمسطينية
لمصفكؼ مف ( )10-5قد تكافرت بالفعؿ في كافة الصفكؼ المقكمة كمعظميا بنسب مقبكلة

تربكيا.

ه

 -2أظيرت نتائج الدراسة تفاكت في نسب تكافر الخطكط العريضة في محتكل مناىج العمكـ
لمصفكؼ (.)10-5

كفي ضكء النتائج التي تـ التكصؿ إلييا تكصى الباحثة بما يمي-:
 .1إثراء محتكل مناىج العمكـ بمحتكل يكفؿ تحقيؽ أىداؼ الخطكط العريضة لمناىج العمكـ
الفمسطينية لممرحمة األساسية لمصفكؼ (.)10-5
 .2مراعاة معيار االستم اررية ,كالتتابع ,في تضميف المفاىيـ العممية األساسية التي كردت
ضمف الخطكط العريضة لمناىج العمكـ الفمسطينية لممرحمة األساسية لمصفكؼ (.)10-5

 .3مراعاة معيار التكازف

في نسب تكافر الخطكط العريضة في محتكل مناىج العمكـ

لممرحمة األساسية لمصفكؼ (.)10-5

و

Study Abstract

The study aims at evaluating the content of the science curricula for the Basic
cycle from grades (5-10) in the light of the broad lines of the Palestinian science
curricula.
The study problem was determined by the researcher in the following main question:
To what extent the content of the science curricula of the Basic cycle, grades
(5-10) is taken into consideration in the light of the broad lines of the Palestinian
science curricula?
The following sub questions branch from the main question:
1. What are the broad lines of the Palestinian science curricula in which the
content of science curricula for the Basic cycle for grades (5-10) is based on?
2. To what extent the broad lines of the Palestinian science curricula are available
in the content of the science curricula for Basic stage for grades (5-10)?
The researcher used in study the descriptive analytical method(content analysis
approach) according to its suitability for the subject and the aims of the study. The
researcher analyzed the content of the science curriculum of the grades (5-10) by
using the main study tool (content analysis tool) which was created in light of the
broad lines of the Palestinian science curricula after she obtained them from the
Palestinian Ministry of education, where the study sample consisted of all science
books for grades (5-10) booth first and second sections and according to the latest
edition of the Palestinian Ministry of Education. The
researcher prepared
questionnaire which was forwarded after verification of its validity and reliability to
science supervisors in public and UNRWA schools. The researcher used percentages
and repetitions as statistical methods to answer questions.
The following results were found:
1. All lines that have been identified to be the basis for building a Palestinian
science curriculum for grades (5-10) had already been available in all rows,
mostly denominated in acceptable proportions educationally
2. Results of the study showed variation in the proportions of the availability of
the outline in the content of the science curriculum for grades (5-10).
- In light of the concluded results, the researcher recommended the following:
1. Enrich the content of the science curriculum content to ensure achieving the goals
of the outline of the Palestinian science curriculum for the primary phase of the rows
(5-10).

ز

2. Taking into account the standard of continuity, relay, to include basic scientific
concepts contained within the outline of the Palestinian science curriculum for the
primary phase of the rows (5-10).
3. Taking into account the balance in the proportions of standard availability outlines
the content of the science curriculum for the primary phase of the rows (5-10) .
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1

تمقرم :
إف التطػ ػػكر كالسػ ػػرعة كالثػ ػػكرات العمميػ ػػة ,كاالكتشػ ػػافات المتالحقػ ػػة ,كتضػ ػػاعؼ المعرفػ ػػة,
ّ
كاالنفتاح الثقافي كالتكنكلػكجي ىػي فػي سػمات العصػر الػذم نعػيش فيػو ,كقػد أفػرزت تمػؾ السػمات
كغيرىا تحديات كمشكالت جديػدة كاجيػت الفػرد فػي حياتػو اليكميػة ,ممػا كضػع التربيػة كىػي األداة

التي يرجك المجتمع مف خالليا تحقيؽ آمالو كأىدافو كتنميتو الشاممة ,أمػاـ تحػديات ىائمػة ,دعتيػا

إلعػػادة النظػػر فػػي كافػػة عناصػػرىا كمككناتيػػا كمؤسسػػاتيا ,كنظ ػ انر ألف المنػػاىج التعميميػػة أىػػـ تمػػؾ

العناصػػر كالمككنػػات فيػػي جػػكىر العمميػػة التعميميػػة كىػػى البكابػػة الرئيسػػية لتقػػدـ كتطػػكر المجتمػػع,
فمػػف خالليػػا يػػتـ إحػػداث التغيػػر كبنػػاء الجيػػؿ القػػادر عمػػى فيػػـ كمكاكبػػة متطمبػػات كسػػمات العصػػر
كما يؤكد (القدكة ,)2 :2008 ,كألنيا تتحمؿ الجزء األكبر مف مسػؤكلية تحقيػؽ أىػداؼ كتطمعػات

المجتمػ ػػع ذلػ ػػؾ أخضػ ػػع المنػ ػػاىج التعميميػ ػػة بكافػ ػػة عناصػ ػػرىا لعمميػ ػػة مراجعػ ػػة مسػ ػػتمرة لتقكيميػ ػػا
كتطكيرىا كتجكيدىا لتحقيؽ التنمية الشاممة التي يتطمع إلييا المجتمع.

كنظ انر ألف المحتكل التعميمي اىـ عناصر المناىج التعميمية ككنو الميداف الحقيقي الذل

يتـ فيو ترجمة األىداؼ العامة التي تـ كضعيا مف قبؿ المؤسسة التعميمية

مف خالؿ

المكضكعات كاألنشطة كالمكاقؼ التي ترد في المحتكل  ,لذلؾ تعتبر عممية اختيار كتنظيـ
المحتكل التعميمي مف أدؽ كاصعب األمكر التي تكاجو مصممي المناىج  ,فيـ مطالبكف باختيار
محتكل يتماشى مع التضاعؼ الضخـ كالسريع لممعمكمات  ,كيتماشى في ذات الكقت مع حاجات

كميكؿ كاىتمامات كالمستكل العقمي لممتعمميف كاف يككف قادر عمى تحقيؽ أىداؼ ك متطمبات

كطمكح المجتمع  ,كاف يسير تنظيمو ضمف تسمسؿ منطقي كمنيجي.

كنظ انر لذلؾ كلما شيده كيشيده العصر مف تطكر عممي كتكنكلكجي كثقافي كتقني ىائؿ,

فػإف محتػكل منػاىج العمػكـ حظيػت بالنصػيب األكفػر مػف عمميػة المراجعػة كالتقػكيـ  ,فيػك الميػداف

الخصب إلعداد المتعمميف لعصر التكنمكجيا  ,لذلؾ برزت عدة حركات عالمية إلصػالح محتػكل
مناىج العمكـ كقد تحػدثت (أبػك عػاذرة )112 :2011 ,عػف أىػـ تمػؾ الحركػات كىػي :حركػة العمػـ
كالتكنكلكجيػػا كالمجتمػػع ,حركػػة العمػػـ لكػػؿ األم ػريكييف – مشػػركع  ,2061حركػػة المجػػاؿ كالتتػػابع

كالتناس ػ ػػؽ ,المع ػ ػػايير القكمي ػ ػػة األمريكي ػ ػػة لمتربي ػ ػػة العممي ػ ػػة ,الد ارس ػ ػػة الدكلي ػ ػػة لمرياض ػ ػػيات كالعم ػ ػػكـ
( .)Timssكجميع تمؾ الحركات أكدت عمى المنحى االستقصائي في تعميـ كتعمػـ محتػكل منػاىج
العمػػكـ  ,كنظ ػ ار لمػػا حققػػو فكػػر تمػػؾ الحركػػات اإلصػػالحية كمعاييرىػػا مػػف نجػػاح فػػي إعػػداد منػػاىج
عمػكـ قكيػة سػاىمت فػي جعػؿ بالدىػا تسػػير فػي ركػب التقػدـ العممػي كالتكنمػكجي  ,حرصػت كثيػػر

مػػف الػػدكؿ المتقدمػػة كالناميػػة عمػػى تقػػكيـ ك تطػػكير منػػاىج العمػػكـ انطالقػػا مػػف الفكػػر الػػذم قدمتػػو
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إليمانيػػا بػػأف اقتصػػاد الػػدكؿ أصػػبح ال يقػػاس كمػػا يؤكػػد (عبػػد السػػالـ )146 :2007 ,بػػالثركات

الطبيعية فحسب ,بؿ بما تممكو الدكلة مف مبدعيف قادريف عمى صناعة المعرفة كىندستيا.

كقػػد تحػػدث (عبػػد السػػالـ )401 :2009 ,عػػف اىػػـ نتػػائج كمعػػايير تمػػؾ الحركػػات  ,كأنيػػا

أفرزت مجمكعة مف المفاىيـ كاالتجاىػات التػي فرضػت نفسػيا عمػى منػاىج العمػكـ كعمػى تقكيميػا,
كالثقافة العممية كالمسػتحدثات العمميػة كالتربيػة الكقائيػة كالمعػايير العالميػة .كقػد أجريػت العديػد مػف

ػاء عمػػى تمػػؾ المفػػاىيـ كد ارسػػة (العثمػػاف )2007 ,التػػي
الد ارسػػات التقكيميػػة فػػي بمػػداف مختمفػػة بنػ ن
ىػػدفت إلػػى تقػػكيـ محتػػكل منيػػاج العمػػكـ فػػي المرحمػػة المتكسػػطة فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية فػػي
ضػػكء متطمبػػات الثقافػػة العمميػػة كد ارسػػة (المكلػػك )2004 ,التػػي ىػػدفت إلػػى تقػػكيـ محتػػكل منيػػاج
العمكـ الفمسطيني لممرحمة اإلعدادية في ضكء المستحدثات العممية المعاصرة ,كد ارسػة (إسػماعيؿ,

 )2007التػػي ىػػدفت إلػػى تقػػكيـ منيػػاج العمػػكـ فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية فػػي ضػػكء مفػػاىيـ
التربيػػة الكقائيػػة كد ارسػػة (بػػف سػػعيد )2011,التػػي ىػػدفت إلػػى تقػػكيـ منيػػاج العمػػكـ الفمسػػطيني فػػي

ضكء المعايير العالمية.

كأيضا عمى الصعيد العربي برزت العديد مف المشاريع ,التي جاءت لتحاكي الحركات

اإلصالحية كخصكصا مشركع المعايير القكمية لمتربية العممية في الكاليات المتحدة األمريكية ,لما
لألخيرة مف عالمية كقبكؿ لدل العديد مف دكؿ العالـ المتقدمة كالنامية ,كالتي اكتسبيا مف ككنو

مشركعان يتناكؿ مختمؼ جكانب تعميـ العمكـ ,كتميزه بالتكامؿ كالعمؿ المؤسسي كقد حددت دراسة
(بف سعيد )67:2011,ىذه الحركات :مشركع المنظمة العربية لمثقافة كالعمكـ  ,ك مشركع إعداد
المعايير القكمية في مصر  ,مشركع قطر إلعداد المناىج كيعتبر مشركع قطر إلعداد المناىج
مف اكثر تمؾ الحركات قرب لحركات العالمية ككنيا أكدت عمى المنحى االستقصائي كالتنكر

العممي الذل أكدت عميو تمؾ الحركات .
أما عمى الصعيد المحمي فقد تمكنت ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية مف إعداد مناىج

تعميمية تراعي الخصكصية الفمسطينية كذلؾ منذ أف كافؽ المجمس التشريعي عاـ  1998عمى
خطتيا التي تقضي بإعداد مناىج متخصصة لجميع المقررات الدراسية ,ابتداء مف الصؼ األكؿ

كحتى الصؼ الثاني عشر ,كتككف مكحدة بعد أف كاف قطاع غزة يدرس المنياج المصرم,
كالضفة الغربية تدرس المنياج األردني ,كقد بدأت المرحمة األكلى مف بناء المناىج في العاـ

 2001 -2000كانتيت في العاـ  ,2007 -2006كعند الحديث عف مناىج العمكـ كأحد
المناىج الفمسطينية ,فقد قاـ فريؽ كطني متخصص بكضع الخطكط العريضة لمناىج العمكـ
لممرحمة األساسية كالمرحمة الثانكية ,كتـ اعتماد األسس التربكية التي يقكـ عمى المنياج ,كىي
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األساس الفكرم كالنفسي كاالجتماعي كالمعرفي ,كتـ اعتماد أىداؼ عامة كخاصة لكافة المراحؿ

التعميمية كمنيا المرحمة األساسية لمصفكؼ ()10-5كتمؾ األسس كاألىداؼ العامة كالخاصة
شكمت الخطكط العريضة التي تـ اعتمادىا كأساس لبناء محتكل مناىج العمكـ لممرحمة األساسية
لمصفكؼ ( )10-5ككاف مف تمؾ الخطكط عمى سبيؿ المثاؿ تعزيز اإليماف باهلل عز كجؿ,

اكتساب المعرفة العممية كالميارات األدائية بصكرة كظيفية  ,اكتساب الميارات العقمية كالسميمة

كالمالحظة كالتفسير كاالستنتاج  ,اكتساب ميارات التعمـ االستقصائي كالتعاكني كالذاتي ,

اكتساب اتجاىات إيجابية نحك تعمـ العمكـ  ,كالمتتبع لمخطكط العريضة يتأكد بأنيا قادرة عمى

بناء مناىج عمكـ قكية قادرة عمى بناء جيؿ فمسطيني متنكر عمميان كثقافيان كلكف بالنظر إلى نتائج

الدراسات التي أجريت عمى مناىج العمكـ الفمسطينية كدراسة (بف سعيد )2011 ,ك(دراسة أبك

حالكب )2012 ,كغيرىا كغالب تمؾ الدراسات أجريت عمى محتكل مناىج العمكـ لممرحمة

األساسية لمصفكؼ ( )10-5كالتي أظيرت أف نسبة تكافؽ مناىج العمكـ الفمسطينية مع المعايير
العالمية كانت ما بيف متكسطة إلى قميمة  ,كأيضان نتائج طالب فمسطيف المشاركيف في

اختبار Timssحيث شاركت فمسطيف لمصؼ الثامف فقط كالتي أسفرت عمى حصكؿ فمسطيف
عمى مراتب متأخرة ما بيف الدكؿ المشاركة ىذه النتائج ىي التي دعت الباحثة لمقياـ بدراستيا ىذه

لتحديد سبب القصكر في مناىج العمكـ الفمسطينية ,فيؿ المقررات الدراسية المتضمنة بمناىج

العمكـ لـ تعكس بشكؿ كاؼ أىداؼ الخطكط العريضة؟  ,أـ الف مصممي مناىج العمكـ لـ

يمتزمكا بشكؿ متكامؿ بمضمكف الخطكط العريضة عند تصميميـ لممناىج العمكـ لتحقيؽ أىداؼ

تمؾ الخطكط العريضة أـ إف المناىج قكية كقادرة عمى تحقيؽ أىداؼ الخطكط العريضة كلكف

المشكمة تكمف في تطبؽ المناىج عمى ارض الكاقع ,حيث أف نظامنا التعميمي يفتقر إلى كثير
مف اإلمكانيات المادية  ,أك إلى ضيؽ كقت الحصص الدراسية الذم يدفع المعممكف إلى محاكلة

إنياء المنياج دكف تطبيؽ ما تتضمنو مف أنشطة كتجارب.

مشكل تر ع :
تتحدد مشكمة الدراسة بالسؤاؿ الرئيس التالي-:
ما مدل مراعاة محتكل مناىج العمكـ لممرحمة األساسية لمصفكؼ ( )10-5لمخطكط
العريضة لمناىج العمكـ الفمسطينية؟
وع ف ع من تعؤ ل تعا

عئل ت اتع -:

 .1ما الخطكط العريضة لمناىج العمكـ الفمسطينية التي يبنى في ضكئيا محتكل مناىج
العمكـ لممرحمة األساسية لمصفكؼ()10-5؟
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 .2ما مدل تكافر الخطكط العريضة لمناىج العمكـ الفمسطينية
لممرحمة األساسية لمصفكؼ ()10-5؟

بمحتكل مناىج العمكـ

أىر ف تر ع :
يرف تر ع إتى
 .1معرفة الخطكط العريضة لمناىج العمكـ الفمسطينية التي يبنى في ضكئيا محتكل مناىج
العمكـ لممرحمة األساسية لمصفكؼ (.)5-10
 .2معرفة مدل تكافر الخطكط العريضة لمناىج العمكـ الفمسطينية بمحتكل مناىج العمكـ
لممرحمة األساسية لمصفكؼ ()10-5؟ .

أىمع تر ع :
ن ع أىمع تر ع مما عل -:
 .1قد تمقى الدراسة الضكء عمى مدل مراعاة مناىج العمكـ لممرحمة األساسية لمصفكؼ

( )5-10لمخطكط العريضة لمناىج العمكـ الفمسطينية ,كبالتالي الكقكؼ عمى مدل قرب
أك بعد المحتكل عف تمؾ الخطكط العريضة.

 .2قد تساعد الدراسة معممي كمكجيي العمكـ عمى اإللماـ بالخطكط العريضة لمناىج العمكـ
الفمسطينية التي يبنى في ضكئيا مناىج العمكـ لممرحمة األساسية لمصفكؼ (.)10-5

 .3تقدـ الدراسة أداة تحميؿ المحتكل كفؽ الخطكط العريضة لمناىج العمكـ الفمسطينية
لممرحمة األساسية لمصفكؼ( )10-5التي قد يستفيد منيا الباحثكف في بناء أدكات

دراستيـ.

رور تر ع :
اقتصرت الدراسة الحالية عمى تحميؿ كتقكيـ محتكل كؿ كتاب مف كتب العمكـ لممرحمة

األساسية لمصفكؼ ( )10-5في ضكء الخطكط العريضة لمناىج العمكـ الفمسطينية لممرحمة

األساسية لمصفكؼ ( )10-5كقد تمت الدراسة في فمسطيف – قطاع غزة في العاـ الدراسي
(2013-2012ـ).
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مصطل اب تر ع :
محتوى المناهج  :جممة مف الحقائؽ كالمفاىيـ كالمبادئ كالتعميمات كالنظريات كالميارات العممية
كاألدائية فضال عف االتجاىات كالقيـ التي ينطكم عمييا المنياج التعميمي المراد مف المتعمـ
اكتسابيا كاستيعابيا كتمثميا في بناء جكانب الشخصية كالعقمية كالكجدانية كالميارية (محمكد ,

)253:2006

و ع ف ت ا ث م وى مناىد تعلوم إج ئعاً :جميع الخبرات العممية المتضمنة في كتب العمكـ

لممرحمة األساسية لمصفكؼ ( )10-5بجزأيو األكؿ كالثاني كالتي تنظميا كتشرؼ عمييا المدرسة.

قوعم تمنياج :ىك العممية التي يقكـ بيا الفرد أك الجماعة لمعرفة مدل النجاح أك الفشؿ في
تحقيؽ األىداؼ العامة التي يتضمنيا المنياج ككذلؾ نقاط القكة كالضعؼ فيو حتى يمكف تحقيؽ

األىداؼ المنشكدة بأحسف صكرة ممكنة (عفانة كالمكلك.)10 :2004 ,
وع ف ت ا ث

قوعم تمنياج إج ئعا :إصدار حكـ مكضكعي عمى مدل مراعاة مناىج العمكـ

لممرحمة األساسية لمصفكؼ ( )10-5لمخطكط العريضة لمناىج العمكـ الفمسطينية بعد تحميؿ

محتكل المناىج كفؽ أداة التحميؿ المعدة ليذا الغرض .

تخطوط تع عض تمناىد تعلوم :ىي المعالـ أك المالمح التي تكفر أسس كمنطمقات يتـ
االسترشاد بيا في كضع مناىج العمكـ كتصميـ الخبرات التربكية ,التي يمكف أف تتضمنيا ىذه
المناىج (زيتكف.)556 :2010 ,
كتتبنى الباحثة التعريؼ السابؽ مع تحديد الخطكط العريضة لمناىج العمكـ الفمسطينية لممرحمة

األساسية لمصفكؼ ( )10-5بعد الحصكؿ عمى قائمة الخطكط العريضة مف ك ازرة التربية كالتعميـ
الفمسطينية  -قطاع غزة.
تم ل

عاعع  :ىك التعميـ اإللزامي الذم تكفره الدكلة لكؿ فرد ,كيتحدد بفمسطيف في

الصفكؼ الدراسية مف الصؼ األكؿ إلى نياية الصؼ العاشر (خطة المنياج الفمسطيني األكؿ

ك ازرة التربية كالتعميـ.)1998 ,
و ع ف ت ا ث تم ل

عاعع إج ئعا :بأنيا تمؾ الصفكؼ الممتدة مف الصؼ الخامس كحتى

الصؼ العاشر مف المرحمة األساسية.

6

الفصل الثاني

اإلطــار النظري
 تم و

ول :تمناىد تر عع .

 تم و تثان  :تمشا عع و ت كاب إلصال ع ف مناىد تعلوم على
تصععر تعاتم و تع
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.

إلطا تنظ ي
سعت الدراسة الحالية إلى تقكيـ مناىج العمكـ الفمسطينية لمصفكؼ مف خامس إلى العاشر

األساسي في ضكء الخطكط العريضة التي كضعتيا ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية كأساس لبناء
مناىج العمكـ لمصفكؼ المحددة ,كلذلؾ قامت الباحثة بمراجعة ما كرد في األدب التربكم ذك

الصمة بمكضكع الدراسة  ,كعميو تـ تصنيؼ اإلطار النظرم إلى محكريف:
تم و

ول :تمناىد تر عع :

تم و تثان  :تمشا عع و ت كاب إلصال ع ف مناىد تعلوم على تصععر تعاتم و تع
وفعما عل
تم و

فصعل ذتك:
ول :تمناىد تر عع  :وع ضمن ىذ تم و تنقاط ت اتع :

 .1مفيكـ المناىج الدراسية.
 .2عناصر المناىج الدراسية.
 .3محتكل المناىج الدراسية
 .4معايير اختيار محتكل المناىج الدراسية الجيدة.
 .5تنظيـ محتكل المنياج الدراسي.
 .6معايير المنياج الدراسي الجيد.
 .7تقكيـ المناىج الدراسية.
 .8منطمقات تقكيـ المناىج الدراسية.
 .9مناحي تقكيـ المناىج الدراسية.
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أغراض تقكيـ المناىج الدراسية .

 .11شركط تقكيـ المناىج الدراسية الجيدة.
 .12أدكات تقكيـ المناىج الدراسية.
وعضم ىذ ت نر ما عل :
 مفيكـ تحميؿ محتكل المناىج الدراسية.
 أىداؼ تحميؿ محتكل المناىج الدراسية.
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 أىمية تحميؿ محتكل المناىج الدراسية.
 خصائص تحميؿ محتكل المناىج الدراسية.
 مفاىيـ أساسية في تحميؿ محتكل المناىج الدراسية.
 خطكات تحميؿ محتكل المناىج الدراسية.
 المناىج الدراسية الفمسطينية.
تم و

تع

تثان  :تمشا عع و ت كاب إلصال ع ف

وع ضمن ىذ تم و تنقاط ت اتع :

مناىد تعلوم على تصععر تعاتم

 .1مناىج العمكـ.
 .2أسباب ظيكر المشاريع كالحركات اإلصالحية في مناىج العمكـ.
 .3المشاريع كالحركات اإلصالحية في مناىج العمكـ عمى الصعيد العالمي ك العربي.
 .4مناىج العمكـ الفمسطينية.
 .5تقكيـ مناىج العمكـ.
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و

تم و

ول :تمناىد تر عع :

مفيوم تمناىد تر عع :
لممنياج مفيكماف مرتبطاف بمفيكـ التربية قديمان كحديثان ,حيث كانت التربية قديمان ترل أف

كبناء عمى ىذه النظرة ُعرؼ المنياج عمى
كثرة تمقي الطالب لممعارؼ تدرب العقؿ كتنمي الذكاء,
ن
أنو المقررات الدراسية المكضكعة في صكرة مكاد دراسية يراد مف الطمبة دراستيا في مرحمة معينة
مف المراحؿ الدراسية (عطية.)157 :2008 ,
كيعرفو (محمكد )7 :2006 ,أنو المقررات الدراسية التي تدرس لكؿ المتعمميف ,كتحتكم

ىذه المقررات عمى معمكمات كثقافات تفرض كتمقف لممتعمميف عبر المعمميف داخؿ الحجرة
الدراسية ,كتككف ىذه الدركس مكزعة بانتظاـ في جدكؿ دراسي كركتيني يكمي.
كيعرفو (إبراىيـ )11 :2006 ,أنو عبارة عف مجمكعة المكاد الدراسية كما تتضمنو مف
مكضكعات التي يدرسيا الطمبة ,لذلؾ فيك مرادؼ لممفردات التي يدرسيا الطمبة داخؿ الصؼ

استعدادان المتحاف آخر العاـ.

كيعرفو ( )12:2009, Kellyأنو عبارة عف أنشطة تعميمية يتـ تصميميا ضمف جدكؿ
المدرسة ,كيتـ تنفيذىا خالؿ الفترة التعميمية لمطالب في المدرسة.
كمف خالؿ ما تقدـ مف عرض تعريفات ,فإف المفيكـ القديـ لممنياج ال يتجاكز المادة
الدراسية التي تقدميا المدرسة لمطمبة ,كالمطمكب منيـ حفظ ىذه المادة ,ثـ تختبر المدرسة مدل

حفظ الطمبة ليذه المادة الدراسية.

كبتغير كظيفة التربية مف تزكيد المتعمميف بالمعرفة كالمعمكمات إلى تعديؿ السمكؾ كفؽ
متطمبات نمك الطمبة ,كحاجات المجتمع ,كالفمسفة التربكية السميمة التي يتبناىا المنياج ,اتسع
مفيكـ المنياج ليصبح "أنو مجمكع الخبرات المخططة التي تييؤىا المدرسة كتقدميا لطمبتيا داخؿ

المدرسة أك خارجيا لغرض تحقيؽ النمك الشامؿ لشخصية الطالب في المجاؿ العقمي كالجسمي
كالكجداني ,كبناء تمؾ الشخصية كفؽ أىداؼ تربكية محددة ,كخطة عممية تؤدم إلى تعديؿ سمكؾ

الطمبة كفؽ األىداؼ المحددة "(عطية -176 :2008 ,مرجع سابؽ).

كيعرفو (فرحاف كآخركف )168 :1999 ,بأنو مجمكعة مف الخبرات المربية التي تييؤىا

المدرسة لممتعمميف تحت إشرافيا بقصد مساعدتيـ عمى النمك الشامؿ كتعديؿ سمككيـ.

كيعرفو (سعادة كابراىيـ )170 :2004 ,بأنو مخطط تربكم يتضمف عناصر مككنة مف أىداؼ

كمحتكل كخبرات تعميمية ,كتدريس كتقكيـ مشتقة مف أسس فمسفية كاجتماعية كنفسية كمعرفية,
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مرتبطة بالطالب كمجتمعو ,كمطبقة في مكاقؼ تعميمية داخؿ المدرسة كخارجيا ,كتحت إشراؼ

منيا ,بقصد اإلسياـ في تحقيؽ النمك المتكامؿ لشخصية الطالب بجكانبيا العقمية كالكجدانية
كالجسمية ,كتقكيـ مدل تحقؽ ذلؾ كمو لدل الطالب.
وف ضوء ت ع عفاب تعا ق عشع تمفيوم ت رع تلمنياج إتى:
 ىدؼ التعميـ ال يقتصر عمى المعارؼ ,بؿ يشمؿ جميع جكانب شخصية المتعمـ.
 إف المنياج التعميمي يجرم تحت إشراؼ المدرسة كتكجيييا ,كممكف أف تككف داخؿ أك
خارج المدرسة.

 إف األنشطة المدرسية جزء مف المنياج.
 إف الخبرة ىي كحدة بناء المنياج ,حيث أف الخبرة أشمؿ مف المعرفة ,بحيث إنيا تضـ
الجانب الميارل كالكجداني كالمعرفي( .إبراىيـ -20 :2006 ,مرجع سابؽ)

كترل الباحثة أف المنياج بيذا المفيكـ يحقؽ لممتعمـ النمك الشامؿ كيستطع تييئتو لمكاجية

متطمبات العصر

عناص تمنياج تر ع :
إذا تـ اعتبار المنياج كنظاـ ,فإف عناصره تككف عمى النحك التالي:
 أىداؼ المنياج.
 محتكل المنياج (المقررات الدراسية كمفاىيميا كطرؽ التفكير فييا).
 أساليب ككسائؿ تنظيـ المحتكل في صكرة أنشطة كخبرات تعميمية تعممية يمكف تطبيقيا.
 التقكيـ ,كيشمؿ أثناء التنفيذ كالتقكيـ النيائي

م وى تمنياج تر ع :
يعتبر المحتكل مف اىـ عناصر المنياج لككنو اكثر العناصر كضكحا كتحديدا كيمقى ىذا

العنصر اىتماما بالغا ألنو العنصر الذل يرتجـ األىداؼ العامة كالخاصة التي حددتيا المؤسسة
التعميمية  ,كفى ىذا االطار سيتـ عرض التعريفات التي تناكلت تعريؼ المحتكل التعميمي

لممنياج.

كيعرفو (محمكد  )253:2006 ,بأنو جممة مف الحقائؽ كالمفاىيـ كالمبادئ كالتعميمات

كالنظريات كالميارات العممية كاألدائية فضال عف االتجاىات كالقيـ التي ينطكم عمييا المنياج
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التعميمي المراد مف المتعمـ اكتسابيا كاستيعابيا كتمثميا في بناء جكانب الشخصية كالعقمية

كالكجدانية كالميارية.

كيعرفو (سعادة كابراىيـ  )367:2001 ,بأنو مجمكعو مف الخبرات التربكية التي تقدـ مف

خالؿ المقررات الدراسية التي تقدميا المؤسسة التربكية لممتعمميف مف اجؿ دراستيا لمساعدتيـ
عمى النمك المتكامؿ.
كترل الباحثة أف المحتكل ىك ترجمة لألىداؼ الخاصة لممقرر الدراسي كالتي تصاغ في

داء ك معمما .
اطار نظرة شاممة لممنيج مفيكما كعالقات كتقكيما كأ ن

معاعع خ عا م وى تمنياج تر ع :

تتطمب عممية اختيار المحتكل مجمكعو مف المعايير كىي كما حددىا (سعادة إبراىيـ :2001 ,

) 388
 -1اتصر  :يككف المحتكل صادقا كمما كاف كثيؽ الصمة باألىداؼ المكضكعة مف قبؿ .
 -2ىمع  :حيث يككف المحتكل مشتمال ليس فقط عمى الحقائؽ كانما عمى المفاىيـ
كالتعميميات كالمبادئ كالنظريات كذلؾ لدكرىا الكبير في إثارة التفكير لدل المتعمميف .
 -3ى ماماب تم علمعن  :كىذا المعيار لو أىمية خاصة حيث مف خاللو يتـ إعطاء فرصة
لممتعمميف لمتعامؿ مع األمكر كالمشكالت كالمكاقؼ التي تكاجييـ .
 -4قا لع

تم وى تل علم  :بمعنى أف يككف المحتكل متماشي مع الفركؽ الفردية بيف

المتعمميف كمع خبراتيـ كقدراتيـ كمستكل نضجيـ كما تعممكه سابقا .
 -5تفائر  :بمعنى أف يككف المحتكل مرتبط بحياة المتعمميف فيجب أف يستفاد منو في حؿ
المشكالت التي تكاجييـ كيسمحيـ بالمعرفة لمستقبميـ القادـ .
 -6تعاتمع  :بمعنى أف يضـ المحتكل قضايا ليس فقط محمية كانما عالمية أيضا مثؿ
التمكث البيئي كاالنفجار السكاني كالغذاء كالثركات ككثرة الصراعات الدكلية مف اجؿ
التفكير كايجاد سبيؿ لمكاجية ىذه المشكالت أك الحد منيا عمى األقؿ .
لذلؾ يجب أف يحرص مصممي المناىج عمى االلتزاـ بتمؾ المعايير لمكاجية التحدم

الذم يكاجيكنو بعد عممية تحديد األىداؼ العامة لممناىج الدراسية.
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نظعم تم وى ف

تمنياج تر ع :

بعد أف يتـ اختيار المحتكل التعميمي البد أف يتـ بعدىا اختيار نكع التنظيـ ليذا المحتكل

التعميمي بمعنى اختيار األسمكب لعرض كتنسيؽ المكاقؼ التعميمية بما فييا مف أنماط معرفة
كخبرات كنشاطات مختمفة كمف ىنا فاف تنظيـ المحتكل التعميمي تتـ في ضكء عدة اتجاىات

كمنيا كما حددىا (الفتالكل كىاللي.)85 :2006 ,


ال جاه

ول :يرتكز ىذا االتجاه عمى التتابع المنطقي حيث يتـ عرض المعمكمات مف

العاـ إلى األقؿ عمكمية ثـ األقؿ عمكمية حتى يصؿ إلى الجزء المحسكس مف المعمكمات أك يتـ
العرض مف العاـ إلى الخاص كمف الكؿ إلى الجزء أك مف المجرد إلى المحسكس.


ال جاه تثان  :يرتكز ىذا االتجاه عمى األساس السيككلكجي أك النفسي في أسمكب تناكؿ

المكاقؼ التعميمية التي تقدميا المناىج التعميمية حيث تركز عمى المتعمـ في حاجاتو كقدراتو

كميكلو كفؽ الترتيب الذم يراعي مراحؿ النمك لممتعمميف.


ال جاه تثات  :يرتكز ىذا االتجاه عمى تنظيـ المكاقؼ التعميمية عمى األساس المنطقي

كالسيككلكجي حيث يؤكد ىذا االتجاه عمى ضركرة تحقيؽ مبدأ تكامؿ المناىج الدراسية.

كترل الباحثة أف االتجاه الثالث ىك األفضؿ مف منطمؽ أف التكامؿ كالترابط في المكاد كالمناىج
الدراسية يسيؿ عممية التعمـ كالتعميـ كلكي يتـ تحقيؽ ىدؼ ىذا االتجاه ال بد مف اشتقاؽ مكاقؼ

تعميمية نابعة مف اىتمامات المتعمميف كمتناسبة مع نمكىـ العقمي كالنفسي.
كلقد أشار (عرفة )188:2002 ,إلى تنظيمات حديثة لممحتكل:

 -1نموذج جانعو :اقترح جانيو تنظيـ المادة التعميمية عمى أساس تحديد الميمة األساسية المراد
تدريسيا ثـ تحميميا إلى ميمات (تحت رئيسية) كالتي تمثؿ متطمبات تعمـ الميمة الرئيسية
كىك ما يطمؽ عميو التعمـ اليرمي ,كقد حدد جانيو ثمانية مستكيات لتعمـ الميارة التعميمية
حيث تبدأ بالتعمـ باإلشارة كتنتيي بتعمـ حؿ المشكالت
 -2نموذج و عل :يعتمد النمكذج عمى فكرة أساسية كىي أف عممية التعمـ ينبغي أف تبدأ
بالتعرؼ عمى بنية المتعمـ المعرفية كالتعرؼ عمى ما فييا مف مفاىيـ ثـ تزكيده بعد ذلؾ
بمنظـ لترقية تمؾ المفاىيـ حيث يعمؿ ىذا المنظـ عمى نقؿ المفيكـ الجديد إلى كضع
مناسب في خريطة المفيكـ الشامؿ .
 -3نموذج نو مان :يعتمد ىذا النمكذج عمى تنظيـ المحتكل بطريقة شبكية يتـ فييا تحديد اىـ
األفكار في المكضكع المراد دراستو ثـ تكضيح العالقات التي تربطيا ببعض كتكضيح
العالقات اليرمية كالتسمسمية كالتجميعية .
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معاعع تمنياج تر ع

تجعر:

المنياج الجيد ىك المنياج الذم يشؽ أىدافو مف حاجات المتعمـ كالمجتمع ,كىك الذم

يقدـ الخبرات التعميمية الجيدة كالمفيدة لممتعمـ مراعيان النظريات المعرفية كالسيككلكجية ,كمنظمان
ليذه الخبرات بحيث يحقؽ مبدأ الفعالية ,كاالستم اررية ,كالتكامؿ ,كالتتابع ,الذم يؤدم بالطالب

إلى نكاتج تعميمية مرغكب فييا (عاشكر كأبك الييجاء.)221 :2004 ,
كترل الباحثة أف االلتزاـ بمبدأ الفعالية ,كاالستم اررية ,كالتكامؿ ,كالتتابع يكفؿ تحقيؽ
منياج دراسي ناجح

قوعم تمنياج تر ع :
يعتبر التقكيـ مف العمميات الضركرية في مجاالت الحياة المختمفة ,كفي مجاؿ العممية

التربكية التعميمية خاصة ,نظ انر لما ينتج عف عممية التقكيـ مف مراجعة كتعديؿ كتطكير لممسار

التربكم التعميمي ,لمكصكؿ بو إلى مكاف يتناسب مع ركح العصر ,لذلؾ البد مف عممية تقكيـ

مستمر لممسار التربكم التعميمي عمى أف تشمؿ عممية التقكيـ أىداؼ كمناىج كطرؽ التدريس,

ككافة أكجو النشاط فيو ,لتحديد مدل فعاليتيا كرفعيا بالتالي إلى أعمى المستكيات في ضكء
اإلمكانيات المتكفرة في الدكلة.
كفي ىذا اإلطار سيتـ مف البداية عرض التعريفات التي تناكلت تقكيـ المنياج الدراسي:

تقكيـ المنياج" :عممية تحديد قيمة المنياج لتكجيو مسيرة تصحيحو ,كمسيرة تنفيذه,

كمسيرة تطكيره ,كتكجيو عناصره كأسسو نحك القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ المرجكة في ضكء

معايير محددة سمفان" (مرعي كالحيمة.)215 :2004 ,

تقكيـ المنياج  :عممية جمع معمكمات بيدؼ تحديد نكعية المنياج ,ككفاءتو ,كفاعميتو,

كيشمؿ ذلؾ عناصر المنياج المختمفة (األىداؼ ,المحتكل ,األساليب ,التقكيـ) كالبرامج المرافقة
لو كالنكاتج كالمشاريع كالدكرات( .أبك حرب.)321:2011,
تقكيـ المنياج" :عممية تقدير كقياس ككزف كمعيار لمعممية التعميمية في مجاؿ الكـ كالنكع,

كليس بيدؼ التشخيص كالعالج كالكقاية ,أم أف التقكيـ بمفيكمو الشامؿ عممية قياسية تشخيصية
كقائية عالجية ,بيدؼ الكشؼ عف مكاطف الضعؼ ,كمكاطف القكة بقصد التطكير" (محمكد,

.)2006:323

تقكيـ المنياج" :ىي العممية التي يقاس فييا قيمة كفاعمية أم جزئية مف األنشطة

التعميمية" (.)163:2009 ,Jailall Glatthorn
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كترل الباحثة أف جميع التعريفات السابقة تؤكد عمى أف عممية التقكيـ عممية منيجية

كمنظمة لجمع المعمكمات حكؿ المسيرة التعميمية في ضكء معايير محددة سمفان ,بيدؼ الكشؼ
عف مكاطف الضعؼ كالقكة فييا ,بيدؼ تطكير المسيرة التعميمية.

منطلقاب قوعم تمنياج تر ع :
عنطل

قوعم تمنياج من:
 التعامؿ مع المنياج عمى أنو نظاـ حيث سيتيح لنا ىذا تحقيؽ مبدأ الشمكلية كالتكازف بيف
عناصر المنياج األربعة ,كمدخالتو كمخرجاتو ,مع االىتماـ بمبدأ االستم اررية.

 النظرة إلى نظاـ المنياج عمى أنو مف عناصر نظاـ التربية كىك يتأثر باألنظمة التربكية
الفرعية األخرل كيؤثر فييا.

 الحرص عمى النظرة المستقبمية ,حيث إننا ال نعد الطمبة ليكميـ ,كانما لمستقبميـ
المشحكف باألحداث كالتغيرات السريعة( .مرعي كالحيمة -217 :2004 ,مرجع سابؽ)

منا

قوعم تمنياج تر ع :
تتعدد مناحي تقكيـ المنياج حسب اليدؼ كالغرض مف عممية التقكيـ كما يمكف استخداـ

أكثر مف منحى لتقكيـ المنياج الكاحد ,كىذه المناحي كما ذكرىا(أبك حرب- 346 :2011 ,
مرجع سابؽ )(الككيؿ كالمفتى.)243 :1999 ,
 -1تمن ى تم ك على

ىر ف :يعتمد ىذا المنحى عمى األىداؼ كنقطة انطالؽ في

عممية التقكيـ ,حيث يككف اليدؼ مف عممية التقكيـ تحديد مدل تحقيؽ المنياج ,أك

بناء عمى
البرنامج التعميمي لألىداؼ المرسكمة لو ,كتتمخص خطكات التقكيـ لممنياج ن
ىذا المنحى باألمكر التالية:
 تحديد األىداؼ.
 تصنيؼ األىداؼ.
 تعريؼ األىداؼ إجرائيا.
 تحديد مكاقؼ يمكف أف تككف مؤش انر لتحقيؽ األىداؼ.
 تطكير أدكات قياس لتمؾ المكاقؼ.
 جمع البيانات عف تمؾ المكاقؼ.
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 مقارنة المعمكمات كالبيانات باألىداؼ المحددة سمفان.
 -2تمن ى تم ك على إلر  :يخدـ ىذا المنحى اإلدارييف كصانعي السياسات التربكية
التعميمية ,حيث يرتكز ىذا المنحى عمى أف المعمكمات التقكيمية جزء ال يتج أز مف عممية
صنع القرار كتكفيرىا ليذه الشرائح يساعد عمى إحداث تغيير إيجابي في البرامج التربكية

التعميمية ,كيتـ في ىذا المنحى تقكيـ كؿ العمميات كالسياؽ العاـ كالمخرجات.

 -3تمن ى تم ك على تمع خرم :ييدؼ ىذا المنحى إلى تزكيد المستخدـ أك المستفيد
بمعمكمات عف المكاد التعميمية المتكفرة في السكؽ كرزـ المناىج كالكسائؿ التعميمية/

كغيرىا مف أجؿ تزكيد المستفيد بمزايا كعيكب ىذه المكاد ,كيبرز ىذا المنحى في الدكؿ

التي تعتمد سياستيا التعميمية عمى تحديد األىداؼ التربكية العامة لممؤسسات التعميمية,
كترؾ الحرية ليذه المؤسسات الختيار المكاد التعميمية التي تحقؽ ىذه األىداؼ بحرية

تامة ,دكف تدخؿ مف الدكلة.

 -4تمن ى تم ك على تق ب :يعتمد ىذا المنحى عمى تقكيـ البرنامج التعميمي كليس
مخرجات البرنامج ,ألف البرنامج لك كاف قكيان لكانت مخرجاتو قكية ,كيتـ التقكيـ مف
خالؿ إعطاء كصؼ كامؿ لمبرنامج التعميمي.

 -5تمن ى تم ك على أع

ناء تمنياج ،وعلى تصو

تنموذجع تعناص

تمنياج:

كتقكيـ المنياج في ضكء ىذا المنحى يسمى بالتقكيـ الداخمي لممنياج ,كيجرم ىذا بعد
االنتياء مف بناء المنياج مباشرة ,كمف خالؿ نتائج التقكيـ تظير نقاط القكة كالضعؼ في

بناء عمى أسس بناء المنياج ,يتـ تقكيـ
بناء المنياج ,كاذا تمت عممية تقكيـ المنياج ن
المنياج بكـ ككيؼ الخبرات التي يتضمنيا ,كمدل شمكؿ ىذه الخبرات ,ككيفية تنظيميا
كمدل مراعاة الفركؽ الفردية بيف الطمبة ,ثـ مقارنة المنياج بالبيئة كالمجتمع مف خالؿ

معرفة مدل ارتباط المنياج بالبيئة كالمجتمع ,كمدل قدرة المنياج عمى إعداد الطمبة
لممستقبؿ ,أما إذا تـ التقكيـ في ضكء الصكرة النمكذجية لعناصر المنياج فإنو يتـ تقكيـ

كؿ مف األىداؼ كالمحتكل كطرؽ التدريس كاألنشطة كالكسائؿ التعميمية كالتقكيـ.

 -6تمن ى تم ك على ن ائد تم علمعن :كيسمى التقكيـ في ىذه الحالة بالتقكيـ الخارجي
لممنياج ,كيككف التقكيـ في ضكء ثالثة أبعاد :ىي مدل فاعمية ككفاءة كتقبؿ المنياج,
كيتـ حساب فاعمية المنياج مف خالؿ قياس مدل الكسب الذم حققو الطمبة نتيجة

دراستيـ ىذا المنياج.
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بناء عمى الخطكط العريضة لمناىج
كيتقارب التقكيـ الذم تقكـ بو الباحثة لمناىج العمكـ ن
العمكـ الفمسطينية مع المنحنى المرتكز عمى أسس بناء المنياج ,حيث ىناؾ تشابو كبير بيف بنكد
ىذا المنحى ,مع بنكد الخطكط العريضة لمنياج العمكـ الفمسطينية.

أغ ض قوعم تمنياج تر ع :
الغرض األساسي لتقكيـ المنياج ىك الحكـ عمى مدل فعالية المنياج بجميع عناصره ,

مف أجؿ الكشؼ عف نقاط القصكر فيو لمعالجتيا ,كتطكيره ,كمف أجؿ تعزيز نقاط القكة فيو,
كيندرج تحت ىذا الغرض األساسي مجمكعة مف األغراض:
 معرفة المستكل الذم بمغو المنفذكف في تحقيؽ أىداؼ المنياج.
 التحقؽ مف مالءمة المنياج مف حيث المحتكل كاألىداؼ كالتنظيـ لممرحمة العمرية
لمطمبة كاحتياجاتيـ.
 تزكيد صانعي القرار بالمعمكمات التي تساعدىـ عمى اتخاذ القرار المناسب بشأف المنياج
كتطكيره.
 معرفة جكانب القصكر في المنياج كأسبابيا ,مف أجؿ كضع المعالجات المناسبة.
 معرفة مدل تمكف الطمبة مما درسكه ,كقدرتيـ عمى تسخير ما درسكه كتكظيفو في
مكاجية مكاقؼ الحياة.
 إعطاء تغذية راجعة سميمة عف كافة مككنات المنياج (عطية)278 :2008 ,
()10:2007,Lehmann Mehrens

ش وط قوعم تمنياج تر ع

تجعر:

لكي تككف عممية تقكيـ المنياج ناجحة ,يجب أف تتكفر في عممية التقكيـ مجمكعة مف

الشركط كىي كما حددىا(:عطية-337 :2008 ,مرجع سابؽ) (إبراىيـ)157-156 :2006 ,

 التخطيط :يجب أف تككف عممية التقكيـ قائمة عمى التخطيط ,كأف تككف األىداؼ

كاضحة كمحددة في ذىف المقكـ ,كأف تككف األساليب كأدكات كخطكات التقكيـ محددة

سمفان.

 االستم اررية :بمعنى أف تككف عممية التقكيـ مصاحبة لجميع عمميات المنياج بدءان مف
التصميـ فالتنفيذ كالتقكيـ ثـ التطكير.
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 الشمكؿ :أف تككف عممية التقكيـ شاممة لجميع عناصر المنياج (األىداؼ كالمحتكل
كاألنشطة كطرائؽ التدريس كأساليب التقكيـ)

 أف ال تككف عممية التقكيـ مكمفة
 أف تككف عممية التقكيـ ممكنة التطبيؽ في ضكء الكاقع.
 أف تككف عممية التقكيـ مرتبطة بأىداؼ المنياج.
 أف تتسـ أدكات عممية التقكيـ بالصدؽ كالثبات كالمكضكعية كالشمكؿ كالتميز.
 أف تتسـ عممية التقكيـ بالمركنة لمكاجية المتغيرات.
 أف تككف عممية التقكيـ كسيمة كليس غاية بحد ذاتيا.
 أف تراعي الضكابط األخالقية.
االلتزاـ بكافة البنكد السابقة كفؿ لعممية التقكيـ النجاح كتحقيؽ أىدافيا كترقى بمستكل

المناىج الدراسية

أرو ب قوعم تمنياج تر ع :
تتعدد أدكات تقكيـ المنياج بتعدد كاختالؼ مصادر التقكيـ ,أم أف مصدر التقكيـ ىك

الذم يحدد األداة التي سكؼ تستخدـ لحد كبير.

كمف أدكات التقكيـ ما يمي (أبك حرب -345 :2011 ,مرجع سابؽ) (مرعي كالحيمة,

 -224 :2004مرجع سابؽ) (الككيؿ كالمفتي-184 :1999 ,مرجع سابؽ)
 -الخ ا ب ت عمع  :عادة ما تككف في نياية تدريس مقرر.

 اتمناقش  :كىي مف أفضؿ كسائؿ التقكيـ ,كقد تككف لممناقشة في تقكيـ شيء محدد فيالمناىج ,مثؿ طرائؽ التدريس ,كيمكف تكظيؼ نتائج المناقشة كدليؿ عند إجراء
االختبارات.

 -تمال ظ

تمنظم  :كىي أكثر الكسائؿ شيكعان ,كقد تستخدـ لمحكـ عمى مستكل مقرر

معيف ,كلكف المالحظة المنظمة مكمفة كتعمؿ عمى التشكيش في المكقؼ التعميمي كتحد
مف التغذية الراجعة.
 قو ئم ت صر. تمقا الب وجلعاب الع ماع.18

 ت قا ع تف رع تمك و . -تمؤ م ب ومشاغل تعمل ،و ت و

تعلمع  ،و تر عاب تمعر نع .

 ر ع ت ات . الع عان. وعائل إلعقاط. تعجالب تمجمعلعل تم وى.

-

كمف خالؿ ما سبؽ تؤكد الباحثة عمى تعدد كتنكع أدكات التقكيـ المستخدمة في تقكيـ

كبناء عمى ذلؾ قد استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة أداة تحميؿ المحتكل لقدرة ىذه
المنياج,
ن
األداة عمى اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة ,كلما تتميز بو ىذه األداة مف تحقيؽ أعمى مستكيات

المكضكعية كالمصداقية كلمساعدتيا في إجراء عممية تحميؿ المنياج بشكؿ سريع ,كايجاد

معدالت تكرار الظكاىر المحددة رقميان ,كما أف الباحثة استخدمت االستبياف كأداة مساعدة في

دراستيا.

كفي ىذا االطار سيتـ عرض مفاىيـ عديدة مرتبطة بمفيكـ تحميؿ المحتكل(أداة الدراسة الرئيسية)

مفيوم

لعل تم وى:
يختمؼ مفيكـ تحميؿ المحتكل تبعان لمتعريفات التي ينطمؽ منيا كاضعك ىذه التعريفات ,إذ

يرل بعضيـ أنو يتسع ليشمؿ الخطكات اإلجرائية ,كيضيؽ عند آخريف ليقتصر تعريفو عمى أنو

أداة مف أدكات البحث.

فيعرفو (الياشمي كعطية )2011:175 ,أنو أسمكب مف أساليب البحث العممي ,يندرج
تحت منيج البحث الكصفي ,كالغرض منو معرفة خصائص مادة االتصاؿ ,أك الكتب المدرسية,

ككصؼ ىذه الخصائص كصفان كميان معب انر عنو برمكز كمية ,إلى جانب ما يتـ الحصكؿ عميو

مف نتائج بأساليب أخرل ,كتككف مؤشرات تحدد اتجاه التطكير المطمكب.

كيعرفو (الغزاكم كالحيمة )102 :2003 ,أنو جميع اإلجراءات التي يقكـ بيا كاضع المادة

التعميمية لتجزئة الميارات التعميمية إلى العناصر التي تتككف منيا ,كعممية التحميؿ سكؼ تسفر
عف قائمة بالمفاىيـ كالمبادئ ,كباإلجراءات كالحقائؽ ,كستسفر عف أشكاؿ كخرائط تكضح كيفية

ترتيب ىذه العناصر كتسمسميا ,بحيث تؤدم إلى التعمـ اليادؼ الذم يحقؽ األىداؼ المنشكدة.
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كيعرفو (بكستر )66 :2004 ,ىك تشريح المنياج إلى عناصره كمككناتو كفحصو مجيريان

كتحميؿ المنياج عمؿ يشبو عمؿ التحرم.

كيعرفو (الخزاعمة كآخركف )655 :2011 ,عمى أنو أسمكب بحثي يستيدؼ كصؼ

المحتكل الظاىرة لممادة التعميمية كصفان مكضكعيان منظمان كميان كفؽ معايير محددة سمفان.

كتتبنى الباحثة التعريؼ األخير ,ألنو األسمكب البحثي ,الذل تـ استخدامو في الدراسة

حيث تـ مف خاللو كصؼ محتكل مناىج العمكـ لمصفكؼ مف الخامس إلى العاشر كصفا

مكضكعيان كميان كفؽ معايير محددة كىى الخطكط العريضة لمناىج العمكـ الفمسطينية.

أىر ف

لعل تم وى:
يذكر كؿ مف

(الخزاعمة كآخركف -55 :2011 ,مرجع سابؽ) (الياشمي كعطية,

 )77 :2004مجمكعة مف األىداؼ كىي:
 اكتشاؼ أكجو القكة كالضعؼ في الكتب المدرسية كالمكاد التعميمية التي تستعمؿ كتقديـأساس لمراجعتيا كتعديميا عند الحاجة.
 تقديـ العكف لمؤلفي الكتب كالمعنييف بإعداد الكتب المدرسية عف طريؽ تزكيدىـ بماينبغي تضمينو في المحتكل كما ينبغي تجنبو.

 تعرؼ ماىية المحتكل كمككناتو مف األفكار كالمفاىيـ كالمبادئ كالقكانيف كاالتجاىاتكالميارات.

 تحديد أنماط التفكير كالميارات العقمية التي ينمييا الكتاب المدرسي. تحديد مدل كفاية الكتاب المدرسي في معالجة المكضكعات التي يتناكليا. إجراء مكازنة بيف المحتكل كحاجات كميكؿ كاحتياجات الطمبة. الكشؼ عف نكايا المؤلؼ كاألىداؼ التي يسعى إلييا مف خالؿ المحتكل الذم يقدمو. معرفة المستكل الذم يمكف أف يؤديو محتكل الكتاب المدرسي في مجاؿ التنشئةاالجتماعية كالنفسية لمطمبة.

أىمع

لعل تم وى:
 تتجمى أىمية تحميؿ المحتكل في األدكار التي يمكف أف يؤدييا في المجاالت المختمفةالتربكية كاإلعالمية كالسياسية ,كفي المجاؿ التربكم تظير أىميتو كما حددىا(الياشمي

كعطية( )175 :2011 ,الغزاكم كالحيمة -110 :2003 ,مرجع سابؽ).
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 إعداد الخطط التعميمية الفصمية كاليكمية. التعرؼ إلى خصائص كمككنات كمضمكف الكتب المدرسية. التعرؼ إلى النجاحات السائدة في الكتب المدرسية. الكشؼ عف مدل استجابة المحتكل ألىداؼ المنياج. الكشؼ عف مدل استجابة المحتكل لمعايير كتنظيمات المحتكل. الكشؼ عف مدل استجابة المحتكل الىتمامات كميكؿ كحاجات الطمبة. الكشؼ عف األسس كالمنطمقات التربكية كالنفسية التي اعتمدىا المؤلؼ في إعدادالمحتكل.
 التعرؼ إلى أجزاء المحتكل كعناصره مف أجؿ تنظيميا بشكؿ يتناسب مع المراحؿالتعميمية لمطمبة.
 التعرؼ إلى الطريؽ المثمى التي يمكف لممعمـ استخداميا في التعميـ. يستطيع المتعمـ أف يتعرؼ مف خالؿ تحميؿ المحتكل إلى ما يريده المحتكل أف يعرفو مفمعرفة كمعمكمات ,كبالتالي تحديد الطريؽ المثمى لدراستو ,كالتي تتناسب مع كيفية
تنظيـ ىذه المعرفة.

كمف خالؿ العرض السابؽ ألىداؼ كأىمية أسمكب تحميؿ المحتكل يتضح مدل قدرة ىذا

األسمكب عمى تبصير الميتميف بالعممية التعميمية بكافة مككنات كخفايا كقكة كضعؼ
المناىج التعميمية كمدل قدرتيا عمى التماشي مع متطمبات كأماؿ المجتمع.

خصائص
ع مع أعلوب

لعل تم وى:
لعل تم وى مجموع من تخصائص وى :

الكصفية :كيقصد بيا كصؼ مادة االتصاؿ مسمكعة أك مقركءة كصفان ظاىريان ,كعمى ىذا

األساس يككف دكر الباحث ىك تحديد فئات المحتكل ,كاحصاء تكرار كؿ فئة ,كتقديـ تفسير
مكضكعي كما يتضمنو المضمكف مف ظكاىر في ضكء القكانيف التي تمكنو مف التنبؤ.

 المكضكعية :بمعنى النظر إلى المحتكل كما ىك ,كالبعد عف الذاتية ,كعف االفتراضات
المسبقة ,كلكي يتصؼ الباحث بالمكضكعية يجب أف تككف األداة التي استخدميا امتازت
بالصدؽ كالثبات.
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 الكمية :بمعنى أف يجمع تحميؿ المحتكل بيف الكـ كالكيؼ ,بمعنى تكفير بيانات كمية
كنكعية مف أجؿ تدعيـ كجيات النظر.

 التنظيـ :أم أف يتـ التحميؿ في ضكء خطة عممية تتضح فييا الفركض كالخطكات التي
يمر بيا التحميؿ ,كتحديد فئات ككحدات التحميؿ كصكالن إلى نتائج التحميؿ.

 العممية :بمعنى أف تتكافر شركط المكضكعية كالصدؽ كالثبات في أسمكب تحميؿ المحتكل
كاعطاء تعريفات إجرائية لفئات التحميؿ ,ألف ىذا يكجو أسمكب تحميؿ المحتكل إلى

أسمكب بحثي عممي( .الياشمي كعطية)181 :2011 ,

كلكي ينجح الباحث في استخداـ أسمكب تحميؿ المحتكل ينبغي أف يراعي كافة البنكد

الكاردة في خصائص تحميؿ المحتكل بمعنى أف يمتزـ الباحث بالحياد كالمكضكعية كأف يحدد
الفئات المستخدمة في تصنيؼ المحتكل كتعريفيا بشكؿ كاضح ,كقد حاكلت الباحثة أف تمتزـ

بالبنكد الكاردة في خصائص تحميؿ المحتكل إلى حد كبير ,مف أجؿ نجاح أسمكب تحميؿ

المحتكل الذم تـ اتباعو.
مفاىعم أعاعع ف

لعل تم وى:

يرتبط بأسمكب تحميؿ المحتكل مجمكعة مف المفاىيـ التي البد أف تككف كاضحة في

الدراسات التي تستخدـ ىذا األسمكب كىى كما حددىا(زيتكف)553 :2010 ,

 -1أدكات التحميؿ :كىي أداة البحث كالكسيمة التي يتـ بيا جمع البيانات ,كىناؾ بعض

األدكات البحثية التي يمكف أف تستخدـ في بحكث تحميؿ المحتكل كفقان لطبيعة المشكمة

المبحكثة كأىدافيا كمنيا:

 تحميؿ المحتكل :كممكف استخدامو بشكؿ منفرد أك مع أدكات بحثية أخرل.
 االستبياف.
 المقابمة المفتكحة أك المقيدة.
 -2فئات التحميؿ ككحداتو :ىي عبارة عف العناصر الرئيسية أك الثانكية التي يتـ كضع

كحدات التحميؿ فييا ,كالتي يمكف كضع كؿ صفة مف صفات المحتكل فييا ,فمثالُ يمكف
تصنيؼ األسئمة التقكيمية في فئات التحميؿ لمستكيات "بمكـ" الست لألىداؼ المعرفية.

 -3كحدات التحميؿ :كىي تختمؼ مف باحث آلخر كفقان لطبيعة كمشكمة البحث كأىدافو ,فقد
تككف كحدة التحميؿ كاحدة أك أكثر مما يأتي:
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 الكممة أك الرمز أك المفيكـ كىي أصغر كحدات التحميؿ.
 الجممة سكاء كاف بسيطة أك مركبة.
 المكضكع أك الفكرة التي تدكر حكؿ قضية محددة.
 السطر في المادة التعميمية.
 الدرس.
 السؤاؿ كما في األسئمة التقكيمية المكجكدة في نياية الفصؿ أك الكحدة.
 الفقرة التي ليا معنى معيف.
 الشخصية كما في االتجاىات العممية المتعمقة بتقدير العمماء كجيكدىـ البحثية.
كقد اتبعت الباحثة في دراستيا تحميؿ المحتكل كأداة بحثية رئيسية ,كاالستبانة كأداة بحثية
مساعدة لمناسبتيما لمكضكع الدراسة  ,كفئات التحميؿ كاف الخطكط العريضة لمنياج العمكـ

الفمسطينية  ,ككحدة التحميؿ كانت المكضكع أك الفكرة  ,كالفقرة كأداة التسجيؿ.

خطو ب

لعل تم وى:

لكى تسير عممية التحميؿ بشكؿ منيجي منظـ يجب االلتزاـ بمجمكعة مف الخطكات كىى

كما حددىا(أبك حرب-325 :2011 ,مرجع سابؽ) (الخزاعمة كآخركف -56 :2011 ,مرجع
سابؽ):
 قراءة فمسفة المنيج قراءة متأنية لتككيف فكرة أكلية عف المنياج. قياـ المحمؿ بقراءة الكثيقة الرسمية لممنياج كالتي تشتمؿ عمى المحتكل العممي فتصبحقراءة المنياج أكثر عمقان.

 تحديد اليدؼ مف عممية التحميؿ تحديد التعريؼ اإلجرائي لكحدات المحتكل كالتي ىي عبارة عف تمؾ العناصر المككنةلمحتكل الكحدة التي تمثؿ الييكؿ البنائي لمادة التعمـ.

 تحميؿ المحتكل لممادة العممية لتحديد كحدات المحتكل كفي ىذه الخطكة يتـ قراءةالمحتكل في ضكء التعريؼ اإلجرائي الذم يتـ تحديده ليذه الكحدة.

 مدل التحميؿ بمعنى أف يككف التحميؿ صالحان لترجمة الظاىرة التي يحمميا كيتحدد صدؽالتحميؿ بالحكـ عميو في ضكء معايير التحميؿ.
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كترل الباحثة أف االلتزاـ بتمؾ الخطكات تكفؿ إنجاح ىذا األسمكب في تحقيؽ أىدافو كتضفى

عميو صفة المكضكعية.

تمنياج تفلعطعن :
منذ أف كافؽ المجمس التشريعي عاـ 1998ـ عمى خطة المنياج الفمسطيني بدأت ك ازرة
التربية كالتعميـ الفمسطينية مف إعداد منياج فمسطيني مكحد في كؿ مف الضفة الغربية كقطاع

غزة ,بعد أف كانت الضفة الغربية تدرس المنياج األردني كقطاع غزة يدرس المنياج المصرم.

 لذلؾ سعت ك ازرة التربية إلى تصميـ منياج فمسطيني يراعى فيو ىكية المجتمع

الفمسطيني ,كأف يككف مبنيان عمى أسس فمسفية تربكية محددة ككاضحة ,كأف يككف مكاكبان
لركح العصر الذم يمتاز باالنفجار كالتغيرات التكنكلكجية المتالحقة ,كأف يككف ىذا

در عمى تنشئة أبناء المجتمع الفمسطيني تنشئة تربكية تعميمية سميمة تمكنو مف
المنياج قا ان
العيش كالتكيؼ كاإلنتاج في عصر التكنكلكجيا كمف ىنا كضعت ك ازرة التربية كالتعميـ

الفمسطينية مجمكعة مف المعايير تككف األساس في بناء المنياج الفمسطيني.
 تكحيد المناىج المستخدمة في جميع مدارس فمسطيف.
 تكييؼ المنياج لمكائمة الكاقع الحالي.
 ترسيخ القيـ في المجتمع الفمسطيني.
 مكاكبة ارتفاع النمك السكاني.
 تحسيف األكضاع االقتصادية.
 تكفير التعميـ الجيد.
 كجكد المنياج المالئـ لمستكل نضج الطمبة العقمي ,كالمرتبطة بحاجات المجتمع
كاتجاىات العصر الذم يعيش فيو الطالب( .ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية )1998,
كمف اجؿ تحقيؽ تمؾ المعايير قاـ فريؽ كطني مف المتخصصيف في كضع الخطكط
العريضة لمناىج التعميـ الفمسطينية ,كتـ تحديد األسس التربكية التي سكؼ يقكـ عمييا المنياج

الفمسطيني كقد بدأ تطبيؽ المرحمة األكلى مف تصميـ المقررات التعميمية الفمسطينية عاـ -2000
2001ـ كمع بداية العاـ الدراسي  2007/2006تـ صدكر المرحمة األخيرة لممنيج الفمسطيني

المكحد ,كبالرغـ مف ذلؾ ال زاؿ يعتبر المنيج الفمسطيني في طكر التجريب بالرغـ مف تعميمو
عمى كافة المدارس ,كىذا يعتبر مف أحد النقد المكجو لممنيج الفمسطيني ,إلى جانب أف ىذا

المنيج تـ إصداره في ظؿ غياب الدراسات المسبقة لتحديد احتياجات كطمكحات الطمبة كفي ظؿ
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قمة مصادر المعمكمات المتاحة لو مما أدل إلى كجكد فجكة في تكامؿ المعمكمات في المراحؿ

التعميمية المختمفة.

لذلؾ فإف المنياج الفمسطيني يحتاج إلى عممية تقكيـ مستمر لمكقكؼ عمى نقاط القكة

تـ الكثير مف الدراسات
كالضعؼ فيو ,لمكصكؿ بالمنياج إلى درجة عالية مف الفعالية ,كبالفعؿ ّ
التقكيمية عمى المنياج الفمسطيني منذ صدكره ,كتـ نشر نتائج الدراسات التي أبرزت أف المنياج

الفمسطيني يعتبر منياج جيدان كمكاكبان لركح العصر بدرجة جيدة ,كلكف ىناؾ بعض النقد الذل
كبير مف
ان
كجو لممناىج انو منياج يعتبر اعمى مف مستكل الطمبة كانو منياج يعرض كمان

المعمكمات ,مما يسبب إىماؿ جانب األنشطة كالتجارب ,لكى يتمكف المعمـ مف إنياء المقررات ,
كقد أخذت الك ازرة بتمؾ اآلراء كتـ تعديؿ بقدر معيف عمى بعض المناىج  ,كمع ذلؾ فاف الك ازرة
تدافع عف تمؾ المناىج التي تـ تصميميا عمى يد متخصصيف ,كأف المناىج يجب أف تككف عمى

كبير مف المعمكمات لكى يستطيع أف
درجة عالية مف المستكل العممي ,كاف تكسب المتعمـ كمان ان
يكاكب عصر التكنمكجيا كاالكتشافات المتالحقة.
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تم و

تثان  :تمشا عع و ت كاب إلصال ع ف

تعاتم و تع

مناىد تعلوم على تصععر

:

منياج تعلوم:
لكؿ منياج مف فركع المعرفة اإلنسانية طبيعتو الخاصة بو كالتي تميزه عف غيره مف فركع

المناىج التعميمية األخرل ,كتشمؿ ىذه الطبيعة المنيجية ليذا النكع أك ذاؾ كمحتكاه كنكاتجو
كأىدافو كطرقو كعممياتو كاتجاىاتو كتكجياتو ,كأساليب البحث فيو ,لذلؾ فإف ثمة مفاىيـ أساسية

يتميز بيا منياج العمكـ عف غيره ,كمنيا العمـ كطبيعة العمـ كالطبيعة االقتصادية لو ,كعمميات
العمـ كالمختبر كاألنشطة العممية ,كحؿ المشكمة ,كالثقافة العممية ,كىناؾ مفاىيـ عممية ظيرت

بظيكر الحركات اإلصالحية في مناىج العمكـ ,مثؿ مدخؿ العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالثقافة

البيئية كالسكانية كالثقافة العممية كالمستحدثات العممية كأخالقيات العمـ( .زيتكف-47 :2010 ,

مرجع سابؽ)
كقبؿ الحديث عف الحركات اإلصالحية التي شيدىا العالـ في منياج العمكـ ,ستعرج
الباحثة عمى كاقع منياج العمكـ قديمان ,بمعنى كيؼ كاف ينظر ليذا المنياج قديمان كعمى ماذا كاف
يركز ىذا المنياج ,كما ىي أىدافو ,كعمى األسباب التي دعت لظيكر ىذه الحركات اإلصالحية.

قديمان كاف اليدؼ الرئيسي لمنياج العمكـ ىك حصكؿ المتعمميف عمى كـ مف المعمكمات

كاسترجاعيا كقت االمتحاف بمعنى أف االىتماـ بمنياج العمكـ كاف يعتمد عمى الكـ كليس الكيؼ,

مما أدل إلى ضياع جيكد المعمميف في الميث كراء إنياء المقررات العممية الطكيمة ,مما أدل إلى

حصكؿ الطمبة عمى كـ مف المعمكمات المفككة التي ال يستطيعكف استخداميا في حياتيـ اليكمية

مما جعؿ الطالب في خدمة المنياج ال المنياج في خدمة الطالب (نشكاف.)62 :2001 ,

فكانت السمة المميزة ليذا المنياج أنو منياج ضعيؼ يكجو عاـ ,ألنو كاف (أبك عاذرة,
:)42 :2012
 يركز عمى حفظ المعمكمات كيحكـ عمى الطمبة بمقدار ما يحفظكنو مف ىذه المعمكمات. كاف يقتصر عمى التعميـ النظرم داخؿ الغرفة الصفية دكف االىتماـ بإجراء التجاربالعممية في المختبر العممي.

 عدـ استخداـ البيئة المحمية في تعميـ كتعمـ العمكـ. -عدـ االىتماـ بتطكير ميارات التفكير العممي لدل الطمبة.
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كلكي يتـ الخركج مف نطاؽ المنياج الضعؼ كاف البد إعادة النظر بكافة مككنات منياج

العمكـ مف محتكل ,ككيفية عرض المحتكل  ,كاألنشطة المتضمنة في المناىج  ,كالتقكيـ.

أع اب ظيو ت كاب إلصال ع ف منياج تعلوم:
إلى جانب ما ذكر سابقان عف كاقع منياج العمكـ قديمان كاف ىناؾ أسباب محددة أكثر أدت

لظيكر العديد مف الحركات اإلصالحية في منياج العمكـ في ثمانينيات كتسعينيات القرف الماضي
كىي كما حددىا (زيتكف -287 :2010 ,مرجع سابؽ) عمى النحك التالي:

 -نتائج تقرير الجمعية األمريكية لتقدـ العمكـ ( )AAASالتي أظيرت أف كاقع التربية

العممية في أمريكا أقؿ مستكل مف نظيرتيا اليابانية ,كأف مستكل ثقافة الطمبة اليابانييف

أعمى مف الطمبة ,األمريكييف كىذا أسس لظيكر مشركع .2061

 نتائج التقييـ الكطني الثالث لمتقدـ التربكم الذم أجرل في عاـ 1978ـ أظير تراجعان فيتحصيؿ الطمبة ,كضعفان في االتجاىات العممية بكجو عاـ.

 صدكر كتاب األمة في خطر عاـ 1983ـ الذم كاف بمثابة قنبمة مدكية كصاعقة ,كالذمأدت باألخير إلى كجكبية اإلصالح في مناىج العمكـ كتدريسيا.

 خالصة نتائج بعض البحكث التربكية الكطنية األمريكية التي بينت أف الطمبة في مراحؿالتعميـ المختمفة:
 ال يفيمكف المفاىيـ العممية األساسية فيمان عميقان. ال يربطكف المفاىيـ العممية بالظكاىر الككنية. يحفظكف كيؼ يحمكف المشكمة. دافعيتيـ نحك تعمـ العمكـ ضعيفة. طريقة المحاضرة كالمناقشة ىي األكثر استخدامان. األنشطة العممية (الخبرات الحسية المباشرة) في تراجع مستمر.كفي سياؽ ىذه األسباب ظيرت الحركات اإلصالحية التي عممت عمى حدكث تغيرات

جكىرية في التربية العممية كمناىج

سابؽ)ىذه الحركات:

العمكـ كقد حددت ( أبك عاذرة -45:2010 ,مرجع

 -1حركة العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع
)Science Technologe & Society(STS
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 -2حركة العمـ لكؿ األمريكييف مشركع 2061
Science For All American Project 2061
 -3حركة المجاؿ كالتتابع كالتناسؽ
)Sequence& Coordination& Scope(SS&C
 -4المعايير القكمية األمريكية لمتربية العممية
)National Science Education Standard(NSES
 -5االختبار الدكلي لمرياضيات كالعمكـ()Timss
كجميع الحركات اإلصالحية السابقة اتفقت عمى نقاط أساسية في منياج العمكـ كتدريسو:
 البنائية في التعميـ. الثقافة العممية. طبيعة العمـ. المنياج التكاممي المتداخؿ الفركع. االستقصاء العممي ,حؿ المشكمة ,التفكير الناقد. تعميـ العمكـ مف أجؿ الفيـ في ضكء ميكؿ كاىتمامات الطمبة. العالقة المتبادلة بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة. التقييـ الحقيقي (البديؿ).كاستنادان لمحركات اإلصالحية في مناىج العمكـ كالتي سيتـ ذكرىا ,صممت دكؿ متقدمة

كأخرل نامية مناىجيا لمعمكـ انطالقان مف الفكر الذم قدمتو ىذه الحركات ,كالذم يؤكد عمى

المنحى االستقصائي لمعمـ بدالن عف التمقيف كالحفظ كتؤكد الباحثة أف المنحى االستقصائي كفيؿ
باف يجعؿ عممية تعمـ العمكـ عميمة ممتعة كمشكقة تؤتى بالنياية إلى اإلبداع كاالكتشاؼ .

تمشا عع و ت كاب إلصال ع ف مناىد تعلوم على تصععر تعاتم و تع

:

 -1ك تعلم و ت كنوتوجعا و تمج مع)STS(:
تعتبر حركة التفاعؿ بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع ( )STSاكثر حركات إصالح

مناىج العمكـ في تحقيؽ التنكر العممي ,فيي تعني باستخداـ الميارات كالمعمكمات العممية
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كالتكنكلكجية كتطبيقيا عند اتخاذ الق اررات الشخصية كاالجتماعية ,كما أنيا تعنى بدراسة التفاعؿ

بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع ,عف طريؽ العمـ المرتبط بالقضايا المجتمعية.

كقد ظيرت حركة  STSنتيجة لالنتقادات التي كجيت لمناىج العمكـ في الخمسينيات,

كىي المناىج التي نظرت لمعمـ كبناء معرفي ,كركزت عمى العناية بتعميـ الطالب بنية العمـ ,كما
جاءت رد فعؿ عمى المشركعات التي ظيرت في أعقاب إطالؽ القمر الصناعي الركسي "
سبكتنيؾ" حيث كانت تكجو انتقادات لممناىج ,ك فيما يمي أىـ االنتقادات التي كجيت لممناىج في

فترة الستينات كالسبعينات:

 عدـ تركيزىا عمى العالقة المتبادلة بيف العمـ كالتكنكلكجيا. عدـ إظيار الجانب االجتماعي لمعمـ. ظيكر قضايا كمشكالت ذات صبغة عممية كتكنكلكجية اتخذت طابعان محميان كعالميان. ظيكر أسئمة شخصية كثيرة كتساؤالت عممية كتكنكلكجية اتخذت طابعان محميان كعالميان. كجكد تعارض بيف محتكل مناىج العمكـ كبيف ( )%90مما يحتاج إليو الطالب. معظـ معممي العمكـ يؤكدكف عمى اإلعداد االكاديمي ,الذم يفيد فقط مف يكاصمكفدراستيـ المستقبمية في المجاالت العممية األكاديمية.

 معظـ معممي العمكـ يستخدمكف الكتاب المدرسي لمعظـ أكقات التدريس المخصصلمتعمـ ,كىك بذلؾ يعتبر األساس لخبرة الطالب ككجية نظرىـ لمعالـ الحقيقي.

إلى أف ىناؾ حدثيف ليما األثر الكبير في ظيكر حركة العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع ىما:
أوالً :صدكر كثيقة مشركع التككيف "  " PROJECT SYNTHESISكالتي أعدىا نكريس
ىارمز ,كالذم اقترح فييا أربعة أىداؼ عامة لمتربية العممية ىي:
 العمـ لتمبية الحاجات الشخصية لممتعمميف. العمـ لحؿ القضايا المجتمعية الراىنة. العمـ لممساعدة في اختيار المينة كزيادة الكعي الميني لممتعمميف. العمـ لممساعدة عمى الدراسة المستقبمية كاإلعداد االكاديمي.ثانعاً :صدكر بحث الجمعية الكطنية لمعممي العمكـ في أمريكا كالمعنكف" العمـ كالتكنكلكجيا
كالمجتمع" التربية العممية لعقد الثمانينات "  ," NSTAحيث كضح ىدؼ التربية العممية ىك تنمية

التنكر العممي لدل األفراد.
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كتمثؿ حركة "  " STSجيكدان ليا داللتيا إلصالح التربية العممية تبدأ مف رياض األطفاؿ

حتى الدراسة الجامعية ,فيي تركز عمى استخداـ النظرية البنائية كنيج لمتعمـ ,كتقدير الفيـ
الحقيقي لما يراد فيمو ,كالتأكيد عمى تحقيؽ مخرجات التعمـ في مجاالت المفاىيـ كالعمميات,
كتطبيؽ كؿ منيما في مكاقؼ جديدة.
فاتيرف

مناىجيا ات ات :

عاع ت ك "  " STSإعر ر تف ر تم نو علمعاً و كنوتوجعاً ،ع

صفب

 تساعد الطالب عمى استخداـ المفاىيـ العممية كالتكنكلكجية جنبان إلى جنب مع ما تعممومف قيـ خمقية في حؿ المشكالت اليكمية ,كاتخاذ القرار.

 تساعد الطالب عمى المشاركة في األفعاؿ الكطنية. تساعد الطالب عمى تنفيذ الق اررات بعد إظيار األدلة المنطقية. تساعد الطالب ليككف لديو حب استطالع عف العالـ المحيط. تساعد الطالب عمى التحمي بقيـ البحث العممي كالتكنكلكجي لحؿ المشاكؿ التي تكاجيو. تساعد الطالب عمى استخداـ مصادر المعرفة المتنكعة. امتداد العمـ ليتعدل المدرسة( .زيتكف -33 :2010,مرجع سابؽ)كترل الباحثة أف أىداؼ ىذه الحركة قادرة عمى تنشأت متعمـ مبدع يميؿ لالبتكار

كاالكتشاؼ.

 -2مش وع  " :2061تعلم تكل

م عكععن":

تمت صياغتو في أكاخر الثمانينات ,مف قبؿ "ؼ .جيمس رزرفركد" مشركع  2061كىك

تابع لمرابطة األمريكية لمتقدـ العممي (.)AAAS

كيقدـ مشركع " " 2061رؤية بعيدة المدل لإلصالح التربكم في العمكـ ,حيث يمثؿ
التنكر العممي األساس لمقاصد التربية العممية مف رياض األطفاؿ حتى الصؼ الثاني عشر,
حيث يمثؿ التداخؿ بيف كؿ مف العمكـ كالرياضيات كالتكنكلكجيا المقصد المركزم لمتربية العممية,

كالتي تحقؽ التنكر العممي لكؿ األمريكييف ,حيث استعاف المشركع بأفكار كاستشارة جمع غفير

مف المستشاريف كالمراجعيف كالعمماء كالميندسيف كالمتخصصيف.
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وع كون ىذ تمش وع من ثال م ل:
تم ل

وتى:
كفييا حددت المعرفة ,الميارات ,كاالتجاىات التي ينبغي " لكؿ" الطالب اكتسابيا مف

ممارستيـ في المدرسة ,أم قبؿ الجامعة ,كيؤكد المشركع الحاجة إلى اختزاؿ كمية المحتكل في
مقررات العمكـ ,كالحاجة إلى تأكيد كاضح لمترابط بيف العمكـ كالرياضيات كالتكنكلكجيا ,كفي

الكقت نفسو تذليؿ الحدكد الفاصمة بيف المجاالت المعرفية المختمفة ,كما يؤكدكف الحاجة إلى

تشجيع ميارات التفكير العميا ,كالحاجة إلى تقديـ العمـ كمؤثر كمتأثر بالمجتمع ,كقد انتيت ىذه

المرحمة عاـ  1989بنشر تقرير ممخص بعنكاف " :العمـ لكؿ األمريكييف" .
تم ل تثانع :

كفييا تكلى فريؽ مف العمماء كالعممييف ترجمة ىذه التقارير إلى خطط عمؿ ,ككضع
نماذج عديدة لممنيج ,كنفذت ىذه المناىج في مدارس مختارة في الكاليات المتحدة ,كذلؾ في

محاكلة لتنفيذ المقترحات مف المرحمة األكلى إلصالح تدريس العمكـ كالرياضيات كالتكنكلكجيا,
كلقد تمت ىذه المرحمة عاـ  ,1992كنشر التقرير الخاص بتمؾ المرحمة تحت اسـ "المقاصد

النكعية لمتنكر العممي" (.)1993
ىمع

وقر أشا مش وع  2061ف م ل و تثانع إتى ض و
مكان ف

تعلوم ت قلعرع وى :

ذف موضوعاب كانب تيا

 قكانيف أكـ.
 تصنيؼ النباتات كالحيكانات.
 قكانيف الغاز المثالي.
 فسيكلكجيا النبات.
 الح اررة النكعية.

 كزف التفاعالت الكيميائية.
 اآلالت البسيطة.
 أشكاؿ السحب.
 البصريات.

 فضالن عف مكضكعات أخرل كثيرة.

كبالنظر إلى تمؾ المكضكعات المحذكفة نجد أنيا جزء مف مناىج العمكـ الفمسطينية!
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تم ل تثاتث :
تعتبر ىذه المرحمة عبارة عف مخرجات المرحمتيف السابقتيف كلكف عمى نطاؽ أكسع.
كقد حاكؿ تقرير" العمـ لكؿ األمريكييف" ,تحديد خصائص التنكر العممي ,كلذلؾ قدـ
تكصياتو في صكرة مقاصد تعمـ أساسية لكؿ الطالب ىي :الكعي بالمسعى العممي ,الرؤل
العممية لمعالـ ,فمسفة العمـ كتاريخو ,العادات العممية لمعقؿ ,كفي مقدمة المشركع  ,2061يذكر

التقرير أف المدارس لف تحتاج إلى تدريس محتكل اكثر ,كلكنيا يجب أف تدرس أقؿ لكي يتـ
تدريس افضؿ لممحتكل.

أما ت وصعاب ت

رر

عار

عاعع تل نو تعلم ترى تم علم ف ىذ ت ق ع  ،في :

 .1أف يتعرؼ عمى العالـ الطبيعي ,كما يتعرؼ عمى التنكر كالكحدة فيو.
 .2أف يعي بعض األساليب التي تعتمد فييا عمى العمـ كالرياضيات كالتكنكلكجيا ,كؿ عمى
اآلخر.

 .3أف يفيـ المفاىيـ كالمبادئ العممية.

 .4أف يعرؼ باف العمـ كالرياضيات كالتكنكلكجيا ,ىي مناشط لإلنساف ,كما يعرؼ بعض
مكاطف القكة فييا ,كحدكد ىذه القكة.

 .5أف ينمي قدراتو عمى التفكير باستخداـ الطرؽ العممية.

 .6أف يستخدـ المعمكمات كالطرؽ العممية لمتفكير ,مف أجؿ خير الفرد كالمجتمع ,كيتناكؿ
مشركع" العمـ لكؿ األمريكييف" عددان كبي انر مف المكضكعات الشائعة في مناىج العمكـ,
مثؿ :تركيب المادة ,كالكظائؼ األساسية لمخمية ,كالكقاية مف األمراض ,كتكنكلكجيا
االتصاالت ,كتعالج ىذه المكضكعات بكيفية مختمفة مف ناحيتيف:

وتى :تذكيب الحدكد الفاصمة بيف المكاد الدراسية التقميدية ,كزيادة الترابط بينيا ,مف خالؿ
أفكار رئيسية كبرل مثؿ النظـ ,كالدكرات ,فتحكالت الطاقة مثال مكجكدة في النظـ الفيزيائية,
الكيميائية ,كالبيكلكجية.

و تثانع  :أف تككف كمية التفاصيؿ المتكقع مف الطالب تذكرىا اقؿ مما كاف بالمنيج التقميدم في
العمكـ كالرياضيات ,كيؤكد التقرير عمى الميارات الرئيسية التخاذ القرار بدالن مف تذكر األساليب

الجاىزة كما يطالب بتقديـ أفكار كمبادئ ميسرة تساعد عمى التعمـ المستمر ,كتضميف مكضكعات

لـ تكف مكجكدة بصفة عامة في مناىج المدرسة ,مثؿ طبيعة المسعى العممي ,كالعالقة بيف العمـ
كالرياضيات كالتكنكلكجيا ,كما ينادم التقرير بتضميف تاريخ العمـ كالتكنكلكجيا ,كفي ىذا التقرير

عناية كاضحة بالمعمكمات كالقيـ كالميارات كاالتجاىات التي تككف التنكر العممي ,كما يقدـ
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عرضان متكازيان لمقاصد التربية العممية التي ذكرناىا مف قبؿ ,كلكنو يضع مقصد المعرفة كمقصد

سائد( .أبك عاذرة -49 :2012 ,مرجع سابؽ)

ما يميز ىذا المشركع انو ذكر كبشكؿ مفصؿ أسس كمبادئ التنكر العممي ,كانو قدـ آلية كاضح

لتنفيذه حتى يحقؽ أىدافو كيبنى المتعمـ المتنكر عمميا.
ثاتثاً :مش وع ت ناع و ت ا ع:

يمثؿ مشركع  SS&Cإعادة بناء مناىج العمكـ أك برامجو في أربعة مجاالت رئيسية :

البيكلكجي :الكيمياء ,الفيزياء ,عمكـ األرض.

كقد استند تصميـ ذلؾ المشركع إلى األفكار التي طرحتيا " "NSTAحكؿ زمف تكزيع
مناىج العمكـ عمى السنكات الدراسية ,كالى ما قدمتو بحكث تأثير الفسحة الزمنية لتعميـ العمكـ
بالمدرسة الثانكية (مف الصؼ التاسع حتى الثاني عشر)

وقر أعرب مو ر ذتك تمش وع نطالقا من تم ك ب ت اتع :
 .1تعمـ العمكـ مف خالؿ أربعة مجاالت ىي :البيكلكجي :الكيمياء ,الفيزياء ,عمكـ األرض
كالفضاء.

 .2تكضع معرفة الطالب القبمية كخبراتيـ في الحسباف ,كفؽ ما تكشفو تصكراتيـ األكلية.
 .3يقدـ تتابع المحتكل كتعممو مف الخبرات المحسكسة إلى التعبيرات الكصفية إلى الرمكز
المجردة كأخي ار التعبيرات الكمية.

 .4تقدـ خبرة محسكسة لمظاىرة العممية قبؿ استخداـ المصطمحات التي تشرح تمؾ الظاىرة.
 .5تنقح المفاىيـ كالمبادئ كالنظريات عند اعمى مستكيات التجريد.

 .6التنسيؽ بيف مجاالت العمكـ األربعة ,كالتداخؿ بيف المفاىيـ كالمبادئ ما امكف.
 .7ربط تعمـ العمكـ في المجاالت األربعة بمجاالت أخرل مثؿ :التاريخ ,الديف ,الفمسفة,

كالتطبيقات العممية لكيفية عمؿ المستحدثات التكنكلكجية كبالتحديات الشخصية

كالمجتمعية التي تندرج تحت المككنات العممية لتمؾ المجاالت.

 .8معالجة عدد قميؿ مف المبادئ العممية ذات الصمة بما سيدرسو الطالب بالجامعة ,مع
التأكيد عمى الفيـ العميؽ لمعمكـ.

 .9االختزاؿ الكبير لتغطية المكضكعات مع التركيز الزائد عمى عمؽ فيـ المكضكعات
األساسية القميمة.
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تصميـ المفردات كأدكات القياس الخاصة بميارات الطالب ,كمعمكماتيـ ,كفيميـ

كاتجاىاتيـ كاستخداميا دكما في تقكيـ البرامج ,كتقكيـ الصفكؼ الدراسية بما يتمشى مع
المنطمقات السابقة مف (( .)9-1أبك عاذرة -48 :2012 ,مرجع سابؽ).
عاً :تمعاعع تقومع

م عكع تل ع تعلمع :

أصدر المجمس القكمي لمبحث ( )1996التابع لألكاديمية القكمية لمعمكـ بأمريكا المعايير
القكمية لمتربية العممية كقد اتخذ المجمس شعا انر لبناء تمؾ المعايير ىك االلتزاـ بتعميـ العمكـ لكؿ

الطالب كعمى مستكل العمـ كقد اشتقت تمؾ المعايير انطالقان مف مشركع " " 2061
و جعب تمعاعع تقومع على تعرعر من

عئل

عاعع :

 ماذا يجب أف يعرؼ الطالب ,كأف يككنكا قادريف عمى أدائو؟
 ماذا يجب أف يعرؼ مدرس العمكـ ,كاف يككف قاد انر عمى أدائو؟
 كيؼ يمكف إجراء تقدير مناسب ,لفيـ الطالب كقدراتو.

 كيؼ تييئ برامج المدرسة الفرصة لكؿ الطالب في تعمـ العمكـ؟

 ماذا يجب عمى النظاـ التربكم ,عممو لمساندة برامج العمكـ بالمدرسة طبقان لممعايير
القكمية؟

كىذه األسئمة تكجو االنتباه إلى المجاالت الكبرل ليذه المعايير كىي :المحتكل ,كالتدريس,

كالنمك الميني لممدرس ,كالتقدير ,كالبرنامج ,كالنظاـ  ,ككاف مف جيكد ىذا المشركع تنسيؽ
كتنظيـ التكصيات المتنكعة المكجكدة في مئات التقارير المؤثرة في اإلصالح المعاصر لمتربية

العممية .كترتكز المعايير القكمية لمتربية العممية عمى مجمكعة مف المبادئ المرشدة كالتي تتمثؿ

في:

 كؿ الطالب ,بغض النظر عف ,الجنس – كالخمفية العرقية أك الثقافية – كصعكبات

التعمـ – كاإلعاقة الجسمية – كالطمكح – أك االىتمامات كالدافعية نحك العمكـ ,يجب أف
يعطكا الفرصة لمكصكؿ إلى اقصى مستكل مف التنكر العممي زيادة عمى ما يجرم عادة,

كىذا يرتبط بمبدأ المساكاة.

 كؿ الطالب سكؼ يتعممكف كؿ العمـ الكارد بمعايير المحتكل.
و ررب تمجاالب تك ى تمعاعع ت ع تعلمع :
 معايير المحتكل. -معايير التدريس.
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 معايير النمك الميني. -معايير التقدير.

 -معايير البرامج.

 معايير النظاـ( .أبك عازرة -55:2012,مرجع سابؽ)نجد أف كثير مف الدراسات التقكيمية التي أجريت عمى مناىج العمكـ عمى الصعيد المحمى
,كالعربي ,كالعالمي ,أجريت كفؽ معيار التربية العممية  ,كترل الباحثة أف ىذا يعكد لما حققو
ىذا المعيار مف قكة كنجاح لممناىج التي التزمت بو كلما ليذا المعيار مف شمكلية في تناكلو

لكافة مجاالت تعمـ العمكـ.

خامعاً :الخ ا تروت تل عاضعاب و تعلوم (:)TIMSS
بدأت الجمعية الدكلية لتقييـ األداء التربكم بتطبيؽ فكرة دراسة تقييـ مستكل األداء في

الرياضيات كالعمكـ معان لمصفيف الرابع كالثامف ,كبصكرة منتظمة كؿ اربع سنكات منذ العاـ
 ,1995مما جعميا الدراسة األكبر كاألكسع تغطية عمى المستكل العالمي ,كالتي تمكف مف قياس

مستكيات األداء كاتجاىات التغيير فيو ,حيث تـ تطبيؽ الدراسة األكلى مف  TIMSSفي العاـ
 ,1995كبمشاركة دكلة عربية كاحدة ىي الككيت.

كفي العاـ  ,1999تـ تنفيذ الدراسة بمشاركة ثالث دكؿ عربية ىي األردف كتكنس

كالمغرب كفي العاـ  ,2003تـ تنفيذ دراسة " التكجيات الدكلية في الرياضيات كالعمكـ "2003
كبمشاركة عشر دكؿ عربية قدـ برنامج  UNDPتمكيالن لخمس منيا كىي :مصر ,كلبناف,

كاليمف ,كفمسطيف ,كسكريا ,في حيف شاركت كؿ مف تكنس كالمغرب كاألردف بمنح مف البنؾ
الدكلي ,كشاركت كؿ مف السعكدية كالبحريف بتمكيؿ خاص منيا ,كفي العاـ  2007بدأ تنفيذ

الدراسة الدكلية الرابعة ( ,)TIMSS 2007كبمشاركة اكثر مف  60دكلة ,منيا خمس عشرة دكلة
عربية كىي :مصر ,كلبناف ,كاليمف ,كفمسطيف ,كسكريا ,كاألردف ,كالجزائر ,كجيبكتي ,كتكنس,

كالمغرب ,كالسعكدية ,كالبحريف ,كقطر ,كعماف ,كالككيت.
كفي العاـ  2011بدأ تنفيذ االختبار الدكلية الخامسة ( )TIMSS 2011كقد شاركت

فمسطيف أيضان بيا .كلكف كانت مشاركة فمسطيف لمصؼ الثامف فقط

كالمتتبع لنتائج طمبة فمسطيف المشاركيف في اختبار ( )TIMSSيجد أننا حصمنا عمى

مراتب متأخرة مما دعي كثير مف الميتميف بالعممية التعميمية إجراء دراسات عممية لمعرفة سبب
تأخرنا عف طريؽ مقارنة مناىجنا مع مناىج دكؿ حصمت عمى مراتب متقدمة باالختبار ,كتـ

إجراء تحميؿ لمناىج العمكـ في ضكء متطمبات كأىداؼ االختبار الدكلية (.)TIMSS
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أىر ف تمشا ك ف

الخ ا :

 إتاحة المجاؿ لمشاركة عدد مف الدكؿ في االختبار الدكلي حيث يعتبر مف سمسمة
المسكح الميدانية لتقييـ فعالية تعميـ الرياضيات كالعمكـ في مدارس ىذه الدكؿ.

 تجذير ثقافة كممارسات راسخة في إجراء تقييـ مكضكعي لألنظمة كالمؤسسات التربكية
لدل البمداف المشاركة.

 تقديـ المساعدات الفنية لصياغة سياسات كاستراتيجيات إلصالح األنظمة التربكية
الخاصة بكؿ دكلة مف الدكؿ المشاركة في نياية الدراسة.

 يقدـ االختبار الدكلي لمدكؿ المشاركة قاعدة بيانات نكعية كشاممة عف كؿ المراحؿ التي
تتـ فييا العممية التربكية ,مثؿ المتغيرات الصفية كاألسرية كالبيئة المدرسية لمصفيف

الثامف كالرابع في العمكـ كالرياضيات ,بحيث تمكف ىذه البيانات مف إجراء المقارنات بيف

الدكؿ المشاركة ,كبما يسيـ في تطكير األنظمة التربكية كتحسيف نكعية التعميـ كالتعمـ.
كبعد استعراض الحركات اإلصالحية في مناىج العمكـ يجب معرفة مدل استفادة العالـ

العربي مف ىذه الحركات ,كفي ىذا الصدد يشير بعض التربكييف إلى كجكد اختالفات بيف
محاكالت اإلصالح في الكطف العربي ,كحركات اإلصالح التي سبؽ عرض مالمح منيا ,ككف

أف األخيرة تنظر إلى القضية بشمكلية فعممية التطكير كالتعديؿ تشمؿ جميع مككنات منياج
العمكـ ,كما أنيا تعتبر عممية اإلصالح عممية مؤسسية ال تقكـ بيا فئة كاحدة ,فيي تتـ بمشاركة
جميع المعنييف بتعميـ العمكـ ,كلعؿ ىذا ما يفسر لنا عدـ فاعمية جيكد تطكير مناىج العمكـ في

البالد العربية دراسة (بف سعيد )76 :2011 ,كتتفؽ الباحثة مع دراسة (بف سعيد)76 :2011 ,
في سبب عدـ جدكل عمميات التطكير التي تتـ عمى مناىج الدكؿ العربية.

مشا عع إلصالح ف

توطن تع

:

برزت عمى الساحة العربية العديد مف المشاريع ,التي جاءت لتحاكي مشركع المعايير

القكمية لمتربية العممية في الكاليات المتحدة األمريكية ,لما لألخيرة مف عالمية كقبكؿ لدل العديد
مف دكؿ العالـ المتقدمة كالنامية ,كالتي اكتسبيا مف ككنو مشركعان يتناكؿ مختمؼ جكانب تعميـ
العمكـ ,كتميزه بالتكامؿ كالعمؿ المؤسسي كقد حددت دراسة (بف سعيد )67:2011 ,ىذه

الحركات:
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 -1مش وع تمنظم

تع ع تلثقاف و تعلوم:

في عاـ ( )2002ساىمت المنظمة العربية لمثقافة كالعمكـ في إعداد مستكيات معيارية في

الرياضيات كالفيزياء كالنمك في التعميـ الثانكم ,كتـ تقييـ المناىج المتعمقة بيذه المستكيات
المعيارية بمصر ,سكريا ,كاليمف ,كمكريتانيا كالمممكة العربية السعكدية.
فمف المشركعات التي قامت المنظمة بتخطيطيا كتنفيذىا مشركع تطكير تدريس البيكلكجيا,

كمشركع تطكير تدريس الرياضيات ,كمشركع العمكـ المتكاممة لممرحمة اإلعدادية ,حيث أجرل
المشركع األخير ليؤكد تكامؿ فركع العمـ ,كنشر مناىج متكاممة ألكؿ مرة في الدكؿ العربية ,كقد

بذلت جيكد كبيرة مف الخبراء كالمختصيف لتخطيط لمنيج العمكـ يعتمد عمى المدخؿ البيئي,

كيحقؽ مبدأ التكامؿ.

 -2مش وع إعر ر تمعاعع تقومع ف

مص :

ففي عاـ ( )2003نشرت ك ازرة التربية كالتعميـ المصرية كثيقة مشركع إعداد المعايير

القكمية كالتي صدرت في ثالثة مجمدات ,كحيث تـ تحديد المعايير الكاجب تكافرىا في خمسة
مجاالت كىي:
المدرسة الفعالة ,كالمعمـ ,كاإلدارة المتميزة ,كالمشاركة المجتمعية ,كالمنيج الدراسي

كالنكاتج التعمـ ,حيث تـ االطالع عمى المشركعات العالمية كمشركع المعايير القكمية لمتربية

العممية ( ,)NESEكمشركع المنظمة العربية الثقافية ,كمشركع  "2061العمـ لكؿ األمريكييف,
لتحديد مجاالت العمكـ كالتي ىي في عشرة مجاالت لمصفكؼ مف ( )K1-12كتتضمف ىذه

المجاالت ما يمي :عمكـ األرض ,كعمكـ الحياة ,كعمكـ الفيزيائية ,الكيميائية ,كالفيزيائية,
كالبيكلكجيا ,كالعمـ كاستقصاء ,كالعمـ كالتكنكلكجيا ,كالعمـ مف المنظكر الشخصي كاالجتماعي,

كتاريخ العمـ كطبيعتو.

كلكف السؤاؿ ىنا ىؿ تـ بالفعؿ تحقيؽ نتاجات تعميمية جديدة في مصر كما حققت

معايير التربة العممية في أمريكيا؟

 -3مش وع قط إلعر ر تمناىد:

أما عمى مستكل الخميج العربي ,فقد حازت قطر عمى الحدث السبؽ ,حيث اصدر
المجمس األعمى لمتعميـ في قطر 2004ـ معايير المناىج ألربع مكاد دراسية كىي المغة العربية,
كالمغة اإلنجميزية ,كالعمكـ ,كالرياضيات.
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أما بالنسبة لمعايير العمكـ فكضعت بطريقة تييئ الطالب لممشاركة في النيضة الكطنية

التي تشيدىا الدكلة عمى كافة األصعدة السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية ,كتركز عمى ميارات

البحث كالتفكير العممي ,كعمى المحتكل الذم يزكد الطمبة بما يحتاجكنو مستقبالن في حياتيـ
الخاصة ,كالمينية في القرف الحادم كالعشريف.

كتركز محاكر معايير مناىج العمكـ مف الصفكؼ الركضة إلى الصؼ التاسع عمى البحث

العممي ,كعمكـ الحياة كعمكـ األرض كالفضاء ,كالعمكـ الفيزيائية ,أما المرحمة الثانكية فتركز عمى
البيكلكجيا ,كالكيمياء الفيزيائية ,كالبحث العممي (استخداـ أساليب االستقصاء العممي كمعالجة

المعمكمات كاستخداـ األجيزة كاجراء القياسات).
ىدفت المبادرة إلى تنمية شخصية المتعمـ بجميع جكانبيا كتعزيز انتمائو لكطنو مف خالؿ
المدرسة ,كىذا يشمؿ جميع الجكانب المعرفية ,كالميارية ,كما قامت بتدريب المعمميف في

المدارس المستقمة عمى استراتيجيات التدريس ,كأساليب التقكيـ القائمة عمى المعايير ,كشيد عاـ

2006ـ انعقاد " مؤتمر معايير المناىج" في الدكحة.

كيعتبر مشركع قطر لممناىج مف المشاريع التي نفذت في الكطف العربي ألنو حقؽ مبدأ

التكامؿ في مجاالت العمكـ ,كأكد عمى أسمكب االستقصاء العممي في التدريس.كالمتتبع لمنظاـ
التعميمي في قطر يالحظ مدل االىتماـ مف الدكلة بو لمكصكؿ بو إلى مستكل مناىج الدكؿ

المتقدمة.

ىر ف ت رعث تمناىد تعلوم:
تأسيسان لما تـ طرحو مف الحركات اإلصالحية مف فكر تربكم جديد في تعميـ كتعمـ

العمكـ ,ظيرت أىداؼ حديثة لتدريس العمكـ تتماشى مع ىذا الفكر كتجمع األدبيات التربكية عمى
مجمكعة مف ىذه األىداؼ كىي:
 مساعدة الطمبة عمى كسب معمكمات مناسبة ,بصكرة كظيفية كتطكير قدرتيـ عمىاكتشاؼ الحقائؽ العممية كتككيف المفاىيـ العممية بأنفسيـ مف خالؿ استخداـ فف

االستقصاء كاالكتشاؼ.

 مساعدة الطمبة عمى كسب ميارات مناسبة ,كال تقتصر الميارة ىنا عمى المياراتاليدكية ,كانما أيضان الميارات األكاديمية التي مف المفترض أف تدرس لمطمبة منذ الصغر
دكر ىامان في تنمية مثؿ ىذه الميارات.
كيتحمؿ تدريس العمكـ ان
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 تدريب الطمبة عمى األسمكب العممي في التفكير مف خالؿ تعريضيـ لمكاقؼ تعمؿ عمىإثارة التفكير كالبحث لدييـ.

 مساعدة الطمبة عمى كسب االتجاىات العممية المناسبة بصكرة كظيفية ,كمف أىـاالتجاىات التي يسعى منياج العمكـ إكسابيا ,حب االستطالع ,كالمكضكعية ,كاألمانة

العممية ,تككيف العادات الصحيحة السميمة ,كاإليماف بالطريقة العممية في البحث.
 مساعدة الطمبة عمى كسب االىتمامات كالميكؿ العممية المناسبة كبصكرة كظيفية. مساعدة الطمبة عمى كسب صفة تذكؽ العمـ كتقدير جيكد العمماء كاإليماف بالقيـاإلنسانية ,كيعتبر ىذا اليدؼ أىـ كظيفة اجتماعية لتعميـ العمكـ .دراسة (بف

سعيد -17:2011,مرجع سابؽ)

كؿ ما سبؽ ذكره مف أىداؼ ,ىي أىداؼ عامة لتدريس العمكـ ,ليس بالضركرة أف تككف

أك أف تحقؽ في كؿ درس مف دركس العمكـ ,حيث إف لكؿ درس أىدافو الخاصة ,كمجمكعة ىذه
األىداؼ الخاصة تؤدم بالنياية إلى تحقيؽ األىداؼ العامة بصكرة شاممة متكاممة كبالتالي

يتشكؿ الطالب المثقؼ القادر عمى التكيؼ مع بيئتو كمجتمعو كتطمعات مستقبمو.

مناىد تعلوم تفلعطعنع
منياج العمكـ الفمسطيني كأحد المناىج الفمسطينية قاـ فريؽ كطني متخصص بكضع

الخطكط العريضة لممنياج لممرحمتيف األساسية كالعميا ,ككانت ىذه الخطكط بمثابة معالـ كمالمح
بقصد تكفير أسس كمنطمقات يتـ االسترشاد بيا في كضع منياج العمكـ كتصميـ الخبرات التربكية

التي يمكف أف يتضمنيا المنياج ,كتـ أيضان اعتماد األسس التربكية التي يقكـ عمييا المنياج,
حيث تستمد ىذه األسس جذكرىا مف الفمسفة العامة لممجتمع العربي الفمسطيني ,كتستمد مبادئيا
مف تراثو كدينو كقيمو كعاداتو ككثيقة استقاللو كطمكح شعبو تجاه المستقبؿ كىذه األسس كما

أكردتيا كثيقة (الخطكط العريضة لمنياج العمكـ الفمسطيني)6:1999,
أوالً:

عا

تفك ي ( تفلعف ):

يسعى منياج العمكـ العامة في ىذه المرحمة إلى تعزيز اإليماف باهلل ,كالدعكة إلى التبصر

في الككف ,كتمثؿ القيـ كالمبادئ اإلنسانية الحميدة ,كتعزيز مكانة العقؿ ,كالحض عمى العمـ
كالعمؿ كاألخالؽ ,كيؤكد أىمية التكنكلكجيا كالتربية العممية في القياـ بدكر إيجابي في تطكير

المجتمع ,كفي بناء الحضارة اإلنسانية كاإلسياـ في تطكيرىا.
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ثانعاً:

عا

تنفع :

يراعي منياج العمكـ العامة حاجات المتعمـ كميكلو كخصائصو العقمية كالنفسية ,كتكافقو

مع متطمبات العصر كالبيئة ,كيشجع المتعمـ عمى المشاركة النشطة ,كالتعمـ الذاتي كالتعمـ
التعاكني ,مع مراعاة الفركؽ الفردية ,كارساء قكاعد الخبرة الشاممة في بناء الشخصية.
ثاتثاً:

عا

الج ماع :

يعمؿ منياج العمكـ عمى تكثيؽ صمة المتعمـ بمجتمعو ,كفيمو لبيئتو ,كقيامو بدكر فاعؿ
في الحفاظ عميو ,كاإلسياـ في حؿ مشكالتيا ,تمبية لحاجات المجتمع الفمسطيني ,كتعزي انز
إلمكانيات تنميتو كتقدمو الحضارم.
عاً:

عا

تمع ف :

يراعي المنياج طبيعة المعرفة العممية كبنيتيا كحداثتيا كالعالقة بيف العمـ كالتكنكلكجيا
كيؤكد عمى أىمية اتباع طرؽ البحث كالتفكير بما يتكافؽ مع متطمبات العصر ,كبما يخدـ التنمية

الشاممة كيحقؽ كظيفة المعرفة.
ىر ف تعام ت ر ع

تعلوم تعام ف

تم ل

عاعع :

كبناء عمى تمؾ األسس تـ رصد األىداؼ العامة كالخاصة لتدريس العمكـ في البيئة
ن
الفمسطينية لممرحمتيف األساسية كالعميا كىي كما حددتيا كثيقة (الخطكط العريضة لمنياج العمكـ
الفمسطيني.)7:1999,

 .1تعميؽ العقيدة اإلسالمية ,في نفكسيـ كتعزيز إيمانيـ باهلل ,كتقدير عظمتو في تنظيـ
الككف ,مف خالؿ التأمؿ فيو كمعرفة النظاـ الدقيؽ الذم يسير كفقو.

 .2كسب المعرفة العممية بصكرة كظيفية ,بحيث تككف دراسة العمكـ أداة لفيـ البيئة المحمية
كالعالمية ,كحمايتيا كالتفاعؿ اإليجابي معيا.
 .3كسب ثقافة عممية كتكنكلكجية لفيـ طبيعة العالقة بيف كؿ مف العمـ كالتكنكلكجيا
كالمجتمع ,كتنمية اتجاىات إيجابية نحك استخداـ التكنكلكجيا في المجتمع.
 .4التعرؼ إلى الثركات الطبيعية المكجكدة في فمسطيف ,كالى دكر العمكـ في المحافظة
عمييا كادارتيا كاستثمارىا بشكؿ متكازف.

 .5التعرؼ إلى البيئة في فمسطيف كالكطف العربي كالمحافظة عمييا ,كتطكير اإلحساس
بالمسئكلية نحكىا ,كتحسس مشكالتيا كالمشاركة في حميا.
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 .6تنمية ميارات عقمية كاستخداـ عمميات العمـ في المكاقؼ الحياتية المختمفة.
 .7تطكير القدرة عمى التفكير العممي ,كاالستقصاء العممي ,كحؿ المشكالت كاتخاذ القرار.
 .8تطكير ميارات البحث كالتفكير الناقد كتطكير القدرة عمى الحكـ المنطقي.
 .9تطكير ميارات التعمـ الذاتي ,كالتعمـ التعاكني ,كتنمية القدرة عمى متابعة تطكر العمـ
كنمكه لمكاجية المتغيرات كالتحديات في عصره.
 .10تطكير كفايات عالية في الحصكؿ عمى المعمكمات كتكظيفيا في مكاقؼ جديدة.
 .11استخداـ الحاسكب كالتقنيات المعاصرة القائمة عميو في حؿ المشكالت كممارسة عمميات
العمـ المختمفة.
 .12كسب ميارات عممية عممية مناسبة.
 .13كسب اتجاىات عممية مناسبة كتنميتيا.
 .14تنمية اتجاىات إيجابية نحك تعمـ العمكـ ,كتعميؽ الكعي نحك الميف المرتبطة بيا,
كاستخداـ العمكـ في حؿ المشكالت الحياتية.

 .15تنمية الميكؿ كاالىتمامات العممية.
 .16كسب أكجو التقدير اآلتية:
 تقدير العمـ كتذكقو ,كتقدير جيكد العمماء العرب كالمسمميف كغيرىـ ,كاسياماتيـ المختمفة
في تقدـ العمكـ كالحضارة اإلنسانية.

 تقدير الجيكد المبذكلة لحماية البيئة ,كترشيد استغالؿ المصادر الطبيعية كالثركات
النباتية كالحيكانية.
 تقدير العمؿ اليدكم كممارستو ,كالشعكر بفائدة الميف كالحرؼ ,كتقدير العامميف فييا.

ىر ف تخاص ت ر ع

تعلوم:

في المرحمة األساسية العميا لمصفكؼ (:)10-5
يتكقع أف تتحقؽ األىداؼ الخاصة اآلتية لدل المتعمـ بعد إتمامو المرحمة األساسية العميا:
 .1اكتساب معرفة عممية تتعمؽ بكؿ مف المفاىيـ الكبرل اآلتية :اإلنساف كالنباتات
كالحيكانات كالكائنات الحية الدقيقة كالمادة كالطاقة كالبيئة كاألرض ,كالككف كالغالؼ

الجكم ,كاألرصاد الجكية ,كاالتصاالت ,كالعمـ كالتقانة كالمجتمع.
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 .2تكظيؼ المعرفة العممية المتعمقة بيذه المفاىيـ في فيـ البيئة كحمايتيا كاستثمارىا ,كفي
تفسير ظكاىر طبيعية ,كفي حؿ مشكالت حياتية.

 .3اكتساب كتنمية ميارات عقمية مناسبة مثؿ :المالحظة كالتصنيؼ كاالتصاؿ كالقياس
كالتجريب كاالستقراء كاالستنتاج ,كالتنبؤ كصياغة الفرضيات ,كعزؿ المتغيرات كضبطيا.

 .4تكظيؼ ميارات رياضية مناسبة لمعالجة البيانات العممية مثؿ :إجراء الحسابات
المالئمة ,كالرسـ البياني.

 .5تكظيؼ الحاسكب كالتقنيات المتصمة بو في ممارسة عمميات العمـ كمعالجة البيانات
العممية.
 .6تنمية القدرة عمى االتصاؿ مف خالؿ ممارسة التعبير العممي المفظي كالكتابي كالرمزم
بشكؿ سميـ.
 .7امتالؾ ثقافة عممية كتقنية مالئمة لفيـ اآلثار المتبادلة لكؿ مف العمـ كالمجتمع,

كتساعد في اتخاذ ق اررات كاعية مرتبطة بالدراسة المستقبمية كباستخداـ التقانة أك
باالختيار مف مجاالت العمؿ كأنكاع الميف المتكافرة.

 .8اكتساب ميارات عممية (أدائية) بصكرة كظيفية مثؿ :جمع العينات كحفظيا ,استخداـ
األدكات كاألجيزة ,القياـ بقياسات ,كصنع مستنبطات مف مكاد متكافرة في البيئة المحمية.
 .9اكتساب اتجاىات عممية كتنميتيا مثؿ :حب االستطالع ,كالمثابرة ,كالدقة,
كالمكضكعية ,كاألمانة العممية ,كاالنفتاح الذىني كالتشكؾ العممي.

 .10تنمية اتجاىات إيجابية نحك تعمـ العمكـ كاستخداميا في حؿ المشكالت الحياتية.
 .11اكتساب اتجاىات إيجابية عامة مثؿ :احتراـ اآلخريف كاالستماع إلييـ ,كالتعاكف كنقد
األفكار ,كاستقاللية التفكير ,كاتباع العادات الصحية السميمة المتعمقة بالنظافة
الشخصية ,كنظافة البيئة كالعناية بصحة الجسـ.

كمجمكعة األسس التربكية كاألىداؼ العامة كالخاصة شكمت بمجمميا الخطكط العريضة لمناىج
العمكـ الفمسطينية لممرحمة األساسية لمصفكؼ ( )10-5كالتي تـ في ضكئيا بناء أداة الدراسة
الرئيسية (أداة تحميؿ المحتكل) كالتي تـ في ضكئيا تقكيـ مناىج العمكـ لمصفكؼ المحددة لمعرفة
مدل قدرة مكضكعات العمكـ عمى عكس تمؾ الخطكط.
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م وى مناىد تعلوم تفلعطعنع :
مناىج العمكـ الفمسطينية لممرحمة األساسية لمصفكؼ مف ( )10-5بنيت عمى مجمكعة مف

المفاىيـ األساسية كىى كما حددتيا (الخطكط العريضة لمناىج العمكـ الفمسطينية )5:1999,
اإلنساف ,النباتات ,الحيكانات ,الكائنات الحية الدقيقة ,المادة ,الطاقة ,البيئة ,األرض ,الككف,

الغالؼ الجكم كاألرصاد الجكية ,االتصاالت ,العمـ كالتقانة كالمجتمع.
حيث اندرج تحت ىذه المفاىيـ األساسية مفردات عديدة كىى مكضحة بشكؿ مفصؿ في ممحؽ
رقـ (.)2

قوعم م وى مناىد تعلوم:
يذكر (عبد السالـ )401 :2009 ,أنو نتيجة لظيكر الحركات اإلصالحية في مناىج

العمكـ كنتيجة لمثكرة التكنكلكجية المتالحقة ظيرت مفاىيـ كاتجاىات حديثة فرضت نفسيا عمى
منياج العمكـ مثؿ :الثقافة العممية ,كالمستحدثات العممية ,كأخالقيات العمـ ,كمدخؿ العمـ

كالتكنكلكجيا كالمجتمع ,كالتربية الكقائية ,كالتربية البيئية السكانية ,التكامؿ في تنظيـ المحتكل,

المعايير العالمية.

كبناء عمى المفاىيـ السابقة كغيرىا تـ إجراء دراسات تقكيمية لمناىج كمقررات العمكـ كفقان
ن
ليذه المفاىيـ كاالتجاىات.
كدراسة (العثماف )2007 ,التي ىدفت إلى كضع معايير مقترحة لمحتكل منياج العمكـ

في المرحمة المتكسطة في المممكة العربية السعكدية في ضكء مطالب الثقافة العممية.

كدراسة (الصادؽ )2006 ,التي ىدفت إلى تحميؿ محتكل كتاب العمكـ لمصؼ العاشر
في فمسطيف كفقان لمعايير الثقافة العممية كمعرفة مدل اكتساب الطمبة ليا.
كدراسة (المكلك )2004 ,التي ىدفت لتحديد التقديرات التقكيمية لمحتكل منياج العمكـ في
فمسطيف لمصفكؼ (سابع كثامف كتاسع) في ضكء المستحدثات العممية المعاصرة.
كدراسة (المقطرم )2009 ,التي ىدفت لمعرفة مستكل تناكؿ محتكل مقررات العمكـ

بالمرحمة الثانكية في اليمف لمقضايا كالمشكالت المرتبطة بالعمـ كالتقنية كالمجتمع كالبيئة.

دراسة (محجز )2009 ,التي ىدفت لمعرفة كتحديد أىـ المكضكعات البيئية الكاجب

تضمنيا في كتب عمكـ الصحة كالبيئة لممرحمة األساسية في فمسطيف كمدل اكتساب طمبة
الصؼ العاشر ليا.
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دراسة (شحادة )2009 ,التي ىدفت إلى تقكيـ محتكل منياج العمكـ لمصفكؼ مف

( )4-1في ضكء متطمبات التنكر الصحي في فمسطيف.

كدراسة (أبك معيمؽ )2006 ,كالتي ىدفت إلى تحديد مفاىيـ التربية الكقائية التي ينبغي

تضمينيا في منياج العمكـ لمصؼ السادس كمدل اكتساب الطمبة ليا في فمسطيف.

دراسة (صالح كصبيح )2007 ,التي ىدفت إلى تقكيـ كتاب العمكـ لمصؼ الخامس في

فمسطيف في ضكء المعايير العالمية.

دراسة (بف سعيد )2011,التي ىدفت إلى تقكيـ مناىج العمكـ لمصفكؼ مف ( )8-5في
ضكء المعايير العالمية.
إلى جانب العديد مف المداخؿ األخرل التي يتـ عمى أساسيا أيضان تقكيـ مناىج العمكـ.
كالباحثة في ىذه الدراسة قامت بتقكيـ مناىج العمكـ التي تدرس في المدارس الفمسطينية

بناء عمى الخطكط العريضة التي تـ كضعيا مف قبؿ
لمصفكؼ مف خامس إلى العاشر األساسي ن
ك ازرة التربية كالتعميـ ,حيث تعتبر ىذه الخطكط األساس في تصميـ مناىج العمكـ ,كألف ىذا
المدخؿ في التقكيـ شامؿ ,بمعنى انو يضـ في طياتو كافة المداخؿ السابقة لمتقكيـ  ,كلمعرفة إلى
أم مدل حققت المكاضيع المتضمنة في مناىج العمكـ األىداؼ تمؾ الخطكط .

حيث قامت الباحثة بإعداد قائمة تضـ مجمكعة مف األىداؼ التي انبثقت مف األسس

الفمسفية كالنفسية كاالجتماعية كالمعرفية ,كضمت أيضان األىداؼ الخاصة المتكقعة تحقيقيا ليذه
المرحمة العمرية كالتي بمجمميا تككف الخطكط العريضة الخاصة بمنياج العمكـ لمصفكؼ مف

بناء عمى ىذه القائمة.
( )10-5ثـ قامت الباحثة بتحميؿ محتكل منياج العمكـ ليذه الصفكؼ ن
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الدراسات السابقة
 تر عاب تع ع .
 تر عاب

جن ع .

 ت عقعب على تر عاب تعا ق .
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تر عاب تعا ق
تستعرض الباحثة في ىذا الفصؿ الدراسات العربية كاألجنبية السابقة ذات العالقة

بمكضكع الدراسة كالتي امكف حصرىا مف خالؿ مراجعة الباحثة األدب التربكم كقد تـ ترتيب

الدراسات كفؽ التسمسؿ الزمني إلجرائيا مف األحدث إلى األقدـ ثـ تـ التعقيب عمى الدراسات
كبياف ما تـ االستفادة مف ىذه الدراسات كما تميزت بو الدراسة الحالية عف غيرىا مف ىذه

الدراسات.

تر عاب تع ع :
 -1ر ع (أ و اتوب:)2012 ،
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدل تكافر المعايير القكمية األمريكية لمتربية العممية
الخاصة بالمحتكل لمجاالت (عمكـ األحياء – االستقصاء العممي – تاريخ كطبيعة العمـ – العمـ
مف منظكر شخصي كاجتماعي) في محتكل منياج األحياء لمصفكؼ ( )12-9كمعرفة

االختالفات بيف معايير ( )NSESالخاصة بمحتكل منياج األحياء ( )12-9كمحتكل منياج

األحياء لمصفكؼ الدراسية ( )12-9في المنياج الفمسطيني ,كقد أجريت الدراسة في قطاع غزة

كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ,كتككنت عينة الدراسة مف كتب األحياء لمصفكؼ

مف ( )12-9كتحددت أدكات الدراسة بقائمة المعايير الخاصة بالمحتكل لمتربية العممية

( )NSESكأداة تحميؿ المحتكل تحتكم عمى المعايير القكمية كاستخدمت الباحثة النسب المئكية
كالتك اررات كأساليب إحصائية كأظيرت نتائج الدراسة بأف نسبة تكافر المعايير الخاصة بالمحتكل

لممعايير القكمية لمتربية العممية في منياج األحياء لمصفكؼ ( )12-9بمغت  %74.3كأف منياج

األحياء الفمسطيني ركز عمى بعض المعايير الرئيسية لممعايير ( )NSESكخاصة في مجاؿ
عمكـ الحياة ,مثؿ الخمية كالطاقة كالمكارد كاألساس الجزيئي لمكراثة  ,كأف ىناؾ غياب لبعض

المعايير الخاصة ؿ ( )NSESفي منياج األحياء لمصفكؼ ( )12-9مثؿ االستقصاء العممي ,
العمـ مف منظكر شخصي كاجتماعي ,كأف نسبة معايير العمـ مف منظكر شخصي كاجتماعي

بمغت  %40.9كىي درجة متدنية ,كعدـ كجكد تكازف في تكزيع المعايير عمى الصفكؼ الدراسية
 -2ر ع ( ن عععر:)2011،

ىدفت الدراسة إلى معرفة مدل تكافر المعايير العالمية ( )NSESلمجاالت (العمكـ
الفيزيائية ,كعمكـ الحياة كعمكـ األرض كالفضاء) في محتكل منياج العمكـ لممرحمة األساسية العميا

لمصفكؼ مف ( )8-5كقد أجريت الدراسة في فمسطيف كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي

التحميمي كتككنت عينة الدراسة مف كتب العمكـ لممرحمة األساسية العميا لمصفكؼ مف ()8-5
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كتحددت أدكات الدراسة بأداة تحميؿ محتكل كفقا لقائمة المعايير القكمية لمتربية العممية

( )NSESالخاصة بالصفكؼ ( )8-5لمجاالت العمكـ الفيزيائية كعمكـ الحياة كعمكـ األرض
كالفضاء بعد أف قامت الباحثة بترجمتيا ,كاستخدمت الباحثة التك اررات كالنسب المئكية كأساليب
إحصائية في دراستيا كأظيرت نتائج الدراسة إلى نسبة تكافر المعايير الرئيسية الخاصة بالمحتكل

لممعايير ( )NSESفي محتكل كتب العمكـ لممرحمة األساسية العميا كانت متكسطة ()%70.1

كأف المحتكل يركز عمى بعض المعايير الرئيسية بدرجة كبيرة مثؿ معيار خكاص كتغيرات المادة

في مجاؿ العمكـ الفيزيائية كمعيار التركيب كالكظيفة في مجاؿ عمكـ الحياة ,كالى كجكد قصكر
في معيار االستم اررية كالتتابع لبعض المعايير الرئيسية مف حيف آلخر ,كالى عدـ كجكد تكازف
في نسبة تكافر المعايير الرئيسية في محتكل الكتب.

 -3ر ع ( تمص ي:)2011،
ىدفت الدراسة إلى تقكيـ محتكل منياج عمكـ المرحمة األساسية الدنيا في ضكء المستكيات
المعرفية لبياجيو ,كقد أجريت الدراسة بقطاع غزة ,كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي
كتككنت عينة الدراسة مف  640طالب كطالبة مف طالب الصفكؼ مف األكؿ إلى الرابع مف
مدارس ككالة الغكث كالمدارس التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ ,كتحددت أدكات الدراسة باختبار

النماء المعرفي(  )STRsترجمة كتقنيف د .عطا دركيش كأداة تحميؿ المحتكل في ضكء مستكيات
بياجيو كقد استخدـ الباحث النسب المئكية كالتك اررات كاختبار ( (tكأساليب إحصائية كقد أظيرت

النتائج تشكؿ مفاىيـ ذات المستكل المجرد المبكر  %1.0مف مجمكع المفاىيـ التي يتضمنيا
منياج العمكـ لمصؼ األكؿ بينما تشكؿ مفاىيـ ذات المستكل المجرد المبكر  %1.8مف مجمكع
المفاىيـ التي يتضمنيا منياج العمكـ لمصؼ الثاني .بينما تشكؿ مفاىيـ ذات المستكل المجرد

المبكر  %6.15مف مجمكع المفاىيـ التي يتضمنيا منياج العمكـ لمصؼ الثالث .بينما تشكؿ
مفاىيـ ذات المستكل المجرد المبكر  %12.3مف مجمكع المفاىيـ التي يتضمنيا منياج العمكـ

لمصؼ الرابع .بينما يكاجو  %90مف طالب الصؼ األكؿ صعكبات في كيفية التعامؿ مع جميع
مفاىيـ المقرر المصنفة ضمف المستكيات األربعة .بينما يكاجو  %83مف طالب الصؼ الثاني

صعكبات في كيفية التعامؿ مع جميع مفاىيـ المقرر المصنفة ضمف المستكيات األربعة .بينما

يكاجو  % 50مف طالب الصؼ الثالث صعكبات في كيفية التعامؿ مع جميع مفاىيـ المقرر
المصنفة ضمف المستكيات األربعة ,بينما يكاجو  %25مف طالب الصؼ الرابع صعكبات في

كيفية التعامؿ مع جميع مفاىيـ المقرر المصنفة ضمف المستكيات األربعة.
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 -4ر ع ( تشنط :)2011،
ىدفت الدراسة إلى معرفة مدل التكافؽ بيف ثقافتي الصكرة كالكممة في محتكل كتاب

العمكـ الفمسطيني لمصؼ الرابع األساسي بجزأيو األكؿ كالثاني كمعيار لمجكدة كقد أجريت الدراسة
في قطاع غزة كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي كمنيج تحميؿ المضمكف الكمي

في الدراسة كتككنت عينة الدراسة مف كتاب العمكـ لمصؼ الرابع بجزأيو ك  240طالب كطالبة
مف طالب الصؼ الرابع بمحافظة غرب غزة كتحددت أدكات الدراسة بقائمة معايير خاصة
بثقافتي الصكرة كالكممة في محتكل كتاب العمكـ الفمسطيني لمصؼ الرابع ك اختباريف لتحديد

مستكل قراءة الصكرة كالكممة كقد استخدمت الباحثة التك اررات كالنسب المئكية كاختبار ( )tلعينتيف
مستقمتيف كأساليب إحصائية كقد أظيرت النتائج إلى أف الكزف النسبي لدرجات اختبار التعرؼ

عمى مستكل مقركئية الصكرة كالكممة لدل الطمبة بمغت  %83.6كىي نسبة مرتفعة كأف مستكل
قراءة الكممة كالصكرة المتضمنة في كتاب العمكـ لمصؼ الرابع لـ تقؿ عف  %75كمعدؿ
افتراضي مقبكؿ تربكيا كأف الكزف النسبي لخصائص الصكرة لمجزء األكؿ مف كتاب العمكـ بمغ

 %60.53بينما كاف الكزف النسبي لمجزء الثاني  &59.8كأف الكزف النسبي لممعاير الخاصة
بجكدة الصكرة المتكفرة بكتاب العمكـ الجزء األكؿ  %77.4بينما كاف الكزف النسبي لمجزء الثاني

 % 73.4كأف الكزف النسبي لممعاير الخاصة لجكدة الكممة المتكفرة بكتاب العمكـ الجزء األكؿ
 %86.3بينما بمغ الكزف النسبي لمجزء الثاني . %85.1
 -5ر ع (ع ر ت افظ:)2009 ،

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدل تناكؿ كتاب العمكـ لمصؼ األكؿ اإلعدادم لممفاىيـ

العممية (الكتمة ,الكثافة ,القكة ,الكزف ,الشغؿ) مقارنة بكتاب العمكـ لنفس الصؼ في ركسيا ,كقد
أجريت الدراسة بجميكرية مصر العربية كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ,كتككنت

عينة الدراسة مف كتاب العمكـ لمصؼ األكؿ اإلعدادم (الفيزياء) كتحددت أداة الدراسة بأداة
تحميؿ المحتكل حيث تـ تحميؿ كتاب الفيزياء في مصر كفي ركسيا في ضكء المفاىيـ العممية

السابقة كاستخدـ الباحث التك اررات كالنسب المئكية كأساليب إحصائية لمدراسة ,كقد أظيرت نتائج

الدراسة كجكد تبايف كاختالؼ بيف محتكل كتاب العمكـ (الفيزياء) الخاص بالصؼ األكؿ
اإلعدادم بمصر كبيف محتكل كتاب العمكـ (الفيزياء) الخاص بنفس الصؼ بالمدرسة الركسية,

كأف تقديـ محتكل الفيزياء بصكرة مستقمة في ركسيا ساعد عمى التعمؽ في المفاىيـ العممية.
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 -6ر ع ( نصعو:)2009 ،
ىدفت الدراسة إلى تحديد مستكل جكدة كتب العمكـ في المرحمة األساسية لمصفكؼ مف

( )4-1في ضكء قائمة المعايير االسترالية كقد أجريت الدراسة في قطاع غزة كاستخدمت الباحثة
المنيج الكصفي التحميمي ,كتككنت العينة مف كتب العمكـ لممرحمة األساسية لمصفكؼ مف

( )4-1بجزأيو كتحددت أدكات الدراسة بقائمة المعايير االسترالية كأداة تحميؿ المحتكل بناء عمى
تمؾ المعايير كاستخدمت الباحثة التك اررات كالنسب المئكية ,كمعادلة ىكلستي كأساليب إحصائية

لمدراسة كأظيرت نتائج الدراسة إلى أف كتابي الصؼ األكؿ بجزأيو األكؿ كالثاني اتسـ بالجكدة

بينما كتاب الثاني كالثالث كالرابع بجزيئيما األكؿ كالثاني لـ يحتكياف عمى المعايير العالمية أم ال
يتسمكا بالجكدة.
 -7ر ع ( تع جا:)2009 ،
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل جكدة محتكل كتاب العمكـ لمصؼ الثامف
األساسي في ضكء المعايير العالمية كمدل اكتساب الطمبة ليا كقد أجريت الدراسة في فمسطيف
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كتككنت عينة الدراسة مف كتاب العمكـ لمصؼ الثامف

بجزأيو األكؿ كالثاني كطمبة الصؼ الثامف ,بمدارس جنكب محافظات غزة باختيار عينة قصدية
تككنت مف شعبتيف مف كؿ مدرسة كبمغ عدد الطمبة  562طالب كطالبة كتحددت أدكات الدراسة

بأداة تحميؿ المحتكل تـ تصميميا بناء عمى قائمة المعايير التي تـ الحصكؿ عمييا مف تحديد

أىداؼ اختبار  TIMSSعاـ  2003كاستخدـ الباحث التك اررات كالنسب المئكية كاختبار T

كأساليب إحصائية في دراستو كأسفرت نتائج الدراسة عمى:

 .1تضمف مكضكعات الفيزياء لممعاير العالمية لمصؼ الثامف بنسبة .%26.3
 .2تضمف مكضكعات عمكـ األرض لممعاير العالمية لمصؼ الثامف بنسبة .%7.9
 .3تضمف مكضكعات األحياء لممعاير العالمية لمصؼ الثامف بنسبة .%31.2

 .4تضمف مكضكعات الكيمياء لممعاير العالمية لمصؼ الثامف بنسبة .%34.5
 .5كاف الطمبة لـ يصمكا إلى مستكل التمكف .%80.8

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0.05 ≥ aفي مستكل اكتساب المعرفة
العممية بيف الذككر كاإلناث ككانت لصالح اإلناث.
 -7ر ع (عاععن:)2008 ،
ىدفت الدراسة إلى معرفة مدل تكافر معايير الجكدة الشاممة في محتكل مقرر العمكـ

لمصؼ األكؿ المتكسط في المجاالت التالية (أىداؼ تدريس العمكـ ,االتجاىات الحديثة في
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تدريس العمكـ  ,التكنكلكجيا المعاصرة في تدريس العمكـ  ,البيئة المحمية) كذلؾ مف كجية نظر

المعممات كقد أجريت الدراسة في المممكة العربية السعكدية كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي
التحميمي كتككنت عينة الدراسة مف  100معممة مف معممات العمكـ في مدينة مكة المكرمة

كتحددت أدكات الدراسة باستبانة تضمنت المحاكر األربعة السابقة كاستخدمت الباحثة النسب

المئكية كالتك اررات كأساليب إحصائية في دراستيا كقد أظيرت نتائج الدراسة أف مجاؿ االتجاىات

الحديثة في تدريس العمكـ حصؿ عمى أعمى نسبة في تكفر معايير الجكدة الشاممة فيو مقارنة
بمعايير الدراسة األخرل ثـ بمجاؿ أىداؼ تدريس العمكـ ثـ مجاؿ البيئة المحمية ثـ مجاؿ

تكنكلكجيا العصر.

 -8ر ع (إ ىعم و مشات :)2008 ،
ىدفت الدراسة إلى تقكيـ المناىج الدراسية لممكاد العممية (كيمياء  ,فيزياء  ,رياضيات,

عمكـ حياة) لممرحمة اإلعدادية في ضكء معايير دكلية مف كجية نظر مدرسي كمدرسات ىذه
المكاد العممية كقد أجريت الدراسة في العراؽ كاستخدـ الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي كتككنت

عينة الدراسة مف  40مدرس كمدرسة مف  15محافظة مف محافظات العراؽ كتحددت أدكات

الدراس ة باستبياف مفتكح في المجاالت التالية (أىداؼ تدريس المكاد العممية ,طرائؽ التدريس,
المختبرات كالكسائؿ العممية  ,التقكيـ) ,كقد استخدـ الباحثاف معادلة فيشر لحساب حدة الفقرات ,
معادلة ككبر لحساب معدؿ الثبات كالنسب المئكية لتحديد أكزاف فقرات االستبياف كأظيرت نتائج

الدراسة إلى كجكد ضعؼ في مجاؿ تحقؽ األىداؼ لممنيج الدراسي لممكاد العممية ك إلى كجكد

ضعؼ بنسبة  %23.5في جانب محتكل كتب المكاد العممية كالى كجكد ضعؼ بنسبة  %25في
مجاؿ طرؽ التدريس كالى كجكد ضعؼ بنسبة  %53في جانب المختبرات كالكسائؿ التعميمية
كالى كجكد ضعؼ بنسبة  %77في جانب التقكيـ .
 -9ر ع ( مر:)2008 ،
ىدفت الدراسة إلى تطكير محتكل منياج العمكـ بالمرحمة االبتدائية كفؽ مدخؿ المحاكر
العممية في ضكء بعض المشاريع العالمية ,كالمستكيات المعيارية لمحتكل منيج العمكـ كقد

أجريت الدراسة بجميكرية مصر العربية ,ك قد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كالمنيج

التجريبي في دراستو كتككنت عينة الدراسة مف كتب عمكـ المرحمة االبتدائية كطالب الصؼ

السادس كتحددت أدكات الدراسة بأداة تحميؿ المحتكل في ضكء تحديد المحاكر العممية األساسية
كالمفاىيـ المتضمنة بكؿ محكر بصكرة مصفكفة المدل كالتتابع لمصفكؼ الدراسية (األكؿ حتى
السادس) ,كمف ثـ تقييـ مدل تكافر تمؾ المحاكر كالمفاىيـ المرتبطة بيا في منياج العمكـ

بالمرحمة االبتدائية ,ككحدة تجريبية لتشمؿ (األىداؼ -المكضكعات – تنظيـ المحتكل
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كاستراتيجيات التدريس – أكراؽ الطالب) كتدريسيا لطالب فصؿ كامؿ في الصؼ السادس,

لمعرفة اثرىا عمى التحصيؿ التعميمي ,كاختبار عمميات العمـ كقد استخدـ الباحث كال مف

المتكسطات الحسابية ,كالتك اررات ,كمعادلة كيكدك ,كاختبار التبايف كأساليب إحصائية في دراستو,

كتكصمت الدراسة إلى خمك منياج العمكـ مف مفيكـ المحاكر العممية ,حيث ال ترتبط المفاىيـ
المتضمنة ببعضيا البعض ,كما يكجد قصكر كاضح في معيار االستم اررية كالى كجكد فركؽ

ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المجمكعة التجريبي في االختبار القبمي كالبعدم
كلصالح االختبار البعدم.

 -10ر ع (أ و ج جوح:)2008 ،
ىدفت الدراسة إلى تحديد عمميات العمـ األساسية كالتكاممية كالتي ينبغي تضمينيا في

كتب العمكـ المرحمة األساسية كالكقكؼ عمى مدل تكافر تمؾ العمميات في كتب العمكـ لممرحمة
األساسية كقد أجريت الدراسة بالضفة الغربية كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كتككنت
عينة الدراسة مف كتب العمكـ لممرحمة األساسية مف الصؼ األكؿ إلى العاشر األساسي كتحددت

أدكات الدراسة بأداة تحميؿ المحتكل حيث تككنت األداة مف قائمة عمميات العمـ األساسية
كالتكاممية التي أعدىا الباحث كالمككنة مف  44مؤش انر مكزعة عمى ( )11عممية كاستخداـ

الباحث النسب المئكية كالتك اررات كأساليب إحصائية في دراستو كأظيرت نتائج الدراسة إلى أف
عمميات العمـ كردت في كتب العمكـ مجتمعة عمى النحك التالي (المالحظة – التفسير –

الجريب -القياس كاالستدالؿ ,استخداـ األرقاـ التصنيؼ ,ضبط المتغيرات ,التنبؤ فرض
الفركض) بنسب مئكية (,%2 ,%3 ,%9 ,%5 ,%7 ,%9.65 ,%11.5 ,%25 ,%31

 )%0.4عمى الترتيب كالى عدـ كجكد تكازف في نسب تضميف عمميات العمـ المختمفة في كتب
العمكـ لمرحمة التعميـ األساسي.

 -11ر ع (صاتح و ص عح :)2007،
ىدفت الدراسة إلى تقكيـ كتاب العمكـ لمصؼ الخامس األساسي في ضكء المعايير

العالمية كقد أجريت الدراسة في قطاع غزة كاستخدمت الباحثتاف المنيج الكصفي التحميمي
كتككنت عينة الدراسة مف كتابي العمكـ لمصؼ الخامس األساسي لمفصميف األكؿ كالثاني

كتحددت أدكات الدراسة بأداة تحميؿ المحتكل كفقا لقائمة المعايير العالمية في المجاالت (البحث

العممي ,العمكـ الحياتية ,عمـ األرض كالفضاء ,العمكـ الطبيعية) حيث ضمت القائمة أربع محاكر
تضـ  15معيار ك 50مؤشر ألداء المعيار ,كقد استخدمت الباحثتاف النسب المئكية كالتك اررات
كأساليب إحصائية في دراستيما ,كقد أظيرت نتائج الدراسة إلى أف المتكسط العاـ لمدل تكافر

المعايير في المحكر األكؿ كاف متكسط كلممحكر الثاني كانت قميمة كلممحكر الثالث كانت قميمة
51

كلممحكر الرابع كانت كبيرة كالى عدـ كجكد اتساؽ في محتكل منياج العمكـ إلى حد ما مع

المعايير العالمية لمحتكل منياج العمكـ لمصؼ الخامس األساسي.
 -12ر ع ( تلوتو:)2007 ،

ىدفت الدراسة إلى معرفة مدل مستكل جكدة مكضكعات الفيزياء المتضمنة بكتب العمكـ

لممرحمة األساسية الدنيا (لمصفكؼ مف األكؿ إلى الرابع) في ضكء المعايير القكمية األمريكية,
كقد أجريت الدراسة في قطاع غزة كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي كتككنت عينة
الدراية مف كتب العمكـ لمصفكؼ مف األكؿ إلى الرابع كتحددت أدكات الدراسة بأداة تحميؿ محتكل

مكضكعات الفيزياء في ضكء المعايير القكمية األمريكية بعد أف قامت الباحثة بترجمتيا,
كاستخدمت الباحثة التك اررات كالنسب المئكية كأساليب إحصائية في دراستيا كأظيرت نتائج

التحميؿ أف نسبة تكافر المعايير في كتاب الصؼ األكؿ بمغت  %33كبكتاب الصؼ الثاني
بنسبة ( )%87كبكتاب الثالث بنسبة ( )%46كفي الصؼ الرابع تكفرت بنسبة ( )%100كما

أظيرت النتائج أف كتب العمكـ تضمنت مكضكعات إضافية زادت مف الكـ في المناىج كلـ
تتناكؿ المكضكعات بالترتيب بصكرة متدرجة كما أىممت مفيكـ المادة كمفيكـ فيزيائي أساسي كلـ

يتـ تناكلو بالصكرة المناسبة.
 -13ر ع (خطا

و تشععل :)2007 ،

ىدفت الدراسة إلى معرفة مدل مراعاة كتاب العمكـ لمصؼ الخامس األساسي لممعايير
األمريكية لكتب العمكـ كقد أجريت الدراسة باألردف كاستخدـ الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي
كتحددت عينة الدراسة بكتاب العمكـ لمصؼ الخامس األساسي كتحددت أدكات الدراسة بنمكذج
لتحميؿ المكضكعات العممية التي حددتيا المعايير األمريكية لممحتكل العمكـ بعد ترجمتيا كتـ

استخداـ التك اررات كالنسب المئكية كأساليب إحصائية في دراستيما كأظيرت نتائج الدراسة إلى أف

كتاب العمكـ لمصؼ الخامس األساسي يحتكم عمى نسبة عالية مف المكضكعات المتضمنة
بالمعايير القكمية األمريكية ,بينما يحتكم عمى نسبة متدنية في معيار تاريخ العمـ كالتكنكلكجيا,
العمـ مف منظكر شخصي كاجتماعي ,تاريخ العمـ كطبيعتو ,دمج مفاىيـ العمـ كعممياتو.
 -14ر ع (ع ر تعالم:)2007 ،
ىدفت الدراسة إلى إعداد قائمة بمتطمبات مشركع (التيمس) الكاجب تكافرىا في محتكل

منيج العمكـ بالمرحمة االبتدائية ,كثـ تحميؿ محتكل منيج العمكـ لممرحمة االبتدائية لمعرفة مدل

تضمينيا لمعايير المشركع كمف ثـ تطكير كحدة في ضكء ذلؾ (الصكت كالضكء) كتدريسيا

لطالب الصؼ الرابع لمعرفة مدل فاعميتيا عمى الطالب في اختبار العمميات المعرفية
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(تذكر – فيـ – تطبيؽ ) كقياس اتجاه التالميذ نحك مادة العمكـ كقد أجريت الدراسة في جميكرية
مصر العربية ,كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي في إعداد قائمة متطمبات (التيمس)

كتحميؿ المحتكل لمناىج العمكـ ,كالمنيج التجريبي في تجريب كحدة مختارة تـ تنظيميا كتطكيرىا
في ضكء مشركع (التميس) كتحديد مدل فاعميتيا عمى تنمية التحصيؿ كاالتجاه نحك مادة العمكـ,

كتحددت أدكات الدراسة بكتب عمكـ المرحمة االبتدائية كطالب الصؼ الرابع كاستخدـ الباحث

حساب المتكسط الحسابي ,كاالنحراؼ المعيارم ,كاختبار ت) كأساليب إحصائية في دراستو.

تكصمت الدراسة إلى خريطة المفاىيـ العممية التي يجب تضمينيا محتكل مناىج العمكـ
في المرحمة االبتدائية في ضكء متطمبات مجاؿ المحتكل لمشركع (التيمس) في مجاالت (عمـ

الحياة ,عمـ األرض كالبيئة ,عمـ الفيزياء ,عمـ الكيمياء) ,ك أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ
قصك ار في محتكل مناىج العمكـ بالمرحمة االبتدائية ,كما تكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ فركؽ

ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة الضابطة كالمجمكعة التجريبية لصالح
المجمكعة التجريبية ,كما أف ىناؾ ارتفاع ممحكظ في متكسطات درجات تالميذ المجمكعة
التجريبية في مقياس االتجاه نحك مادة العمكـ.
 -15ر ع ( ترىمش:)2007 ،
بجزيو
ىدفت الدراسة إلى معرفة مدل االنسجاـ في محتكل كتاب العمكـ لمصؼ التاسع أ
مع أغراض األىداؼ المحددة في المعايير الدكلية لمتربية العممية ,كمعرفة نقاط القكة كالضعؼ

فييا.

كقد أجريت الدراسة باليمف كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كتككنت عينة
الدراسة مف كتاب العمكـ لمصؼ التاسع بجزأيو كتحددت أدكات الدراسة بأداة تحميؿ المحتكل في

ضكء المعايير القكمية األمريكية لمتربية العممية ,كاستخدـ الباحث النسب المئكية كالتك اررات
كأساليب إحصائية في دراستو كتكصمت الدراسة إلى أف كتاب العمكـ بحاجة إلى إعادة النظر فيو
بحيث يككف أىدافو متسقة مع المعايير الدكلية ,كاف يتـ االعتماد عمى معايير عممية كاضحة عند

تطكير مناىج العمكـ.
 -16ر ع (

شول :)2006،

ىدفت الدراسة إلى تقكيـ منيج الفيزياء المطكر لمصؼ الثالث الثانكم العممي في ضكء

(مستكيات أىداؼ المنيج كفقا لتصنيؼ بمكـ  ,كمدل تضميف محتكل الفيزياء لعناصر المعرفة
العممية كمدل تضميف المحتكل كاألنشطة لعمميات العمـ األساسية كالتكاممية كمستكيات األسئمة

كفقا لتصنيؼ بمكـ كمدل االتساؽ بيف األىداؼ كأسئمة التقكيـ) ,كقد أجريت الدراسة في اليمف
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كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي كتككنت عينة الدراسة مف كتاب الفيزياء المطكر

لمصؼ الثالث الثانكم العممي كمف  75معمـ كمعممة مف معمميف الفيزياء لمصؼ الثالث الثانكم
العممي بصنعاء ,كتحددت أدكات الدراسة بأداة تحميؿ المحتكل كفقا لتصنيفات بمكـ لألىداؼ

كاألسئمة كعناصر المعرفة العممية كعمميات العمـ األساسية كالتكاممية كمف استبانة مككنة مف 76

معيار مكزعة عمى  4محاكر أساسية :ىي محكر األىداؼ ,كمحكر المحتكل ,كمحكر الطرائؽ
ن
كاألنشطة كالكسائؿ التعميمية كمحكر التقكيـ ,كاستخدمت الباحثة النسبة المئكية كالتك اررات
كأساليب إحصائية ,كقد أظيرت نتائج الدراسة أف نسبة أىداؼ المجاؿ المعرفي %80.5

كالمجاؿ الميارل  %12.6كالمجاؿ الكجداني  %6.9مف المجمكع الكمي لألىداؼ ,ككانت نسبة

مستكيات األىداؼ في المجاؿ المعرفي عمى النحك التالي:

 %39.3في الفيـ %26.4 ,في التركيز %21.3 ,في التحميؿ %8.6 ,في التطبيؽ%3.6 ,

في التركيب %7 ,في التقكيـ ,كأف نسبة المعرفة العممية في الحقائؽ بمغت  %55.9كفي

المفاىيـ  %28.5كفي القكانيف  %7.7كفي التعميمات  %6كأف نسب عمميات العمـ األساسية
 %77.1كانت عمى النحك التالي  %26.6في المالحظة %20.3 ,في األرقاـ%17.1 ,

التصنيؼ %14.2 ,في االستنتاج ك  %8.1في عالقات الزماف كالمكاف %7.4 ,في التكاصؿ
ك  %3.6في التنبؤ كالقياس ,في حيف كانت نسب عمميات العمـ التكاممية  %22.9عمى النحك

التالي -:في التعريؼ اإلجرائي  %42.9كالتجريب  %5.6كتحميؿ البيانات  %32.3كفرص

الفركض  %14.7كفي ضبط المتغيرات  %4.5كأف نسبة عمميات العمـ األساسية المتضمنة
بأنشطة المنيج بمغت  %73.5في حيف عمميات العمـ التكاممية بمغت  %26.5ككانت نسبة

أسئمة المجاؿ المعرفي  %91.4كالمجاؿ الميارم  %8.6كالمجاؿ الكجداني  %0.0كالى تكافر
 67معيا انر مف المعايير المتضمنة في االستبانة بدرجة متكسطة بنسبة  %88.2مف كجية نظر
المعمميف بينما تكافر  9معايير بدرجة ضعيفة نسبة .%11.8

 -17ر ع ( خع ان:)2006 ،
ىدفت الدراسة إلى تقييـ منياج العمكـ الفمسطيني الجديد لممرحمة األساسية مف الصؼ

األكؿ إلى الصؼ العاشر مف كجية نظر مشرفي كمعممي مادة العمكـ ,كقد أجريت الدراسة في
الضفة الغربية كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ,كتككنت عينة الدراسة مف 399

معممان كمعممة منيـ  206معمـ ك  193معممة ك  29مشرفان كمشرفة منيـ  17مشرؼ ك 11
مشرفة ,كتحددت أدكات الدراسة باستبانة تككنت مف  73فقرة كفؽ مقياس ليكرت قاست فاعمية
منياج العمكـ الجديد في خمس مجاالت ىي (األىداؼ كالمحتكل كاألنشطة كالتقييـ كالعالقة بيف
المنياج ككؿ مف التكنكلكجيا كالمجتمع) ,كاستخدمت الباحثة النسب المئكية كالتك اررات
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كالمتكسطات الحسابية كتحميؿ التبايف األحادم كأساليب إحصائية في دراستيا كقد أظيرت نتائج
الدراسة أف فعالية منياج العمكـ الجديد مف كجية نظر العينة بمغت  %72.1حيث بمغت نسبة

تقدير الفعالية مف قبؿ المشرفيف  %75.7كنسبة التقدير مف قبؿ المعمميف بمغت  %71.8كبمغ
متكسط المعمميف كالمشرفيف عمى كؿ مجاؿ مف مجاالت المنياج كما يمي :األنشطة التعميمية

 %73ثـ محتكل المنياج  %72.7ثـ العمكـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع  %72.1ثـ األىداؼ

 %71.6ثـ الطرؽ التقيمية  %70.8كأف ىناؾ فركقان ذات داللة إحصائية في تقييـ فاعمية
منياج العمكـ الجديد تعزل لمتغير التخصص لمصمحة المعمميف الذيف يحممكف تخصصات غير
الفيزياء كالكيمياء كاألحياء ,كلمتغير المؤىؿ العممي لمصمحة الذيف يحممكف شيادة أقؿ مف

بكالكريكس كلمتغير مستكل المرحمة التعميمية كانت لمصمحة المدرسيف الذيف يدرسكف بمرحمة

التعميـ األساسي ,كالى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقييـ فاعمية منياج العمكـ
الجديد بمجاالتو كافة تعزل لمتغير الجنس أك سنكات الخبرة التربكية.

 -18ر ع ( تشاعع و تعقعل:)2006 ،
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدل تحقيؽ معايير المحتكل في مشركع المعايير القكمية
لمتربية العممية األمريكية ( )NSESلممحاكر األساسية التالية :العمـ كطريقة استقصاء ,العمكـ

الفيزيائية ,عمكـ الحياة ,عمكـ األرض كالفضاء ,العمـ كالتقنية ,تاريخ كطبيعة العمـ ,العمـ بأبعاده
االجتماعية كالفردية في محتكل مناىج العمكـ لمصفكؼ مف رياض األطفاؿ ,كحتى الصؼ الرابع

األساسي ,كقد أجريت الدراسة في المممكة العربية السعكدية ,كاستخدـ الباحثاف المنيج الكصفي

التحميمي.

كتككنت عينة الدراسة مف محتكيات كتب العمكـ مف مرحمة الرياض حتى الصؼ الرابع

مف التعميـ األساسي ,كتحددت أدكات الدراسة ببطاقة تحميؿ محتكل تضمنت المعايير ( )K-4في
مشركع المعايير القكمية لمتربية العممية األمريكية ( ,)NESEكتككنت األداة مف عشريف معيا انر

أساسيان تتضمف سبعيف معيا انر فرعيان ,لرؤية مدل تحققيا في محتكل كتب العمكـ كفؽ مقياس
لدرجة التحقيؽ مف ثالث درجات متحقؽ بالكامؿ ,متحقؽ جزئيان ,غير متحقؽ ,كاستخدـ الباحثاف
التك اررات كالنسب المئكية كأساليب إحصائية في دراستيما ,ككانت نتائج الدراسة كاالتي:

اتضح أف المعايير السبعيف التي خضعت لمدراسة تحققت بشكؿ كامؿ بنسبة ()%26
كتحقؽ ( )%38.6بشكؿ جزئي ,كلـ يتحقؽ ( )35.4في كتب العمكـ ,كلذا أكصت الدراسة

بضركرة العناية برفع نسبة التحقيؽ لممعايير القكمية األمريكية لمتربية العممية في محتكل الصفكؼ

(.)K-4
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 -19ر ع ( تشاعع وشعنان:)2006 ،
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدل مطابقة محتكل كتب العمكـ في الصفكؼ مف الخامس

االبتدائي إلى الثاني متكسط لمعايير المحتكل ( )5-8بمشركع المعايير القكمية لمتربية العممية
األمريكية ( )NESEلمحكر العمكـ الفيزيائية ,كمحكر عمكـ الحياة كمحكر عمكـ األرض كالفضاء,
ككذلؾ التعرؼ عمى المكضكعات التي تحتكييا كتب العمكـ في تمؾ الصفكؼ في المممكة ,كال

تتضمنيا معايير المحتكل ( )8-5بمشركع المعايير القكمية لمتربية العممية كقد أجريت الدراسة

في المممكة العربية السعكدية كاستخدـ الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي كتككنت عينة الدراسة

مف محتكيات كتب العمكـ لمصفكؼ مف خامس إلى الثامف األساسي ,كتحددت أداة الدراسة بأداة
تحميؿ محتكل تضـ قائمة بتمؾ المعايير بعد ترجمتيا كاستخدـ الباحثاف النسب المئكية كالتك اررات

كأساليب إحصائية في دراستيما ,كتكصمت الدراسة لعدد مف النتائج كاف أبرزىا معايير المحتكل
لمصفكؼ ( )8-5تحققت بشكؿ كمى بنسبة  %35.3كبشكؿ جزئي بنسبة  %37.3كلـ تتحقؽ
بنسبة  %27.5كنسبة تحقؽ المعايير لمحكر العمكـ الفيزيائية كانت بنسبة  %66.7كلمحكر

عمكـ الحياة  %40.9كلمحكر عمكـ األرض كالفضاء  %17.6كاف المكضكعات التي تحتكييا
كتب العمكـ كلـ ترد في معايير الصفكؼ ( )8-5كانت لمحكر العمكـ الفيزيائية  :تركيب المادة –

حركة الجزيئات – النفط في حياتنا  ,كلمحكر عمكـ الحياة  :تصنيؼ المخمكقات الحية – تركيب
النباتات ككظائفيا أما محكر عمكـ األرض كالفضاء كردت المكضكعات أما بشكؿ كمى أك جزئي.
 -20ر ع ( مضان:)2005 ،
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقكيـ كتاب العمكـ لمصؼ السابع األساسي مف كجية نظر

المعمميف كالمعممات الذيف قامكا بتدريس الكتاب تبعان لمتغيرات (الجنس ,المؤىؿ العممي ,الخبرة,

عدد الدكرات التي شارؾ فييا المعمـ) ,كقد أجريت الدراسة في فمسطيف في نابمس ,كاستخدـ

الباحث المنيج الكصفي التحميمي ,كتككنت عينة الدراسة مف  51معممان كمعممة مف معممي
الصؼ السابع األساسي كتحددت أدكات الدراسة باستبانة مككنة مف  62فقرة مكزعة عمى

المجاالت التالية (المظير العاـ لمكتاب ,مقدمة الكتاب ,محتكل الكتاب ,الكسائؿ كاألنشطة
المكجكد في الكتاب ,مساىمة الكتاب في تنمية اتجاىات الطمبة نحك العمكـ ,كسائؿ التقكيـ,
مالءمة عدد الحصص لمحتكل ,تكفر المختبرات كالمكاد الالزمة لتنفيذ األنشطة ,كمناسبة لغة

الكتاب) كاستخدـ الباحث التك اررات كالنسب المئكية كاختبار ( )tكتحميؿ التبايف األحادم كأساليب

إحصائية في دراستو كقد أظيرت نتائج الدراسة أف مستكل تقدير المعمميف لكتاب العمكـ كاف

مرتفعان بشكؿ عاـ ,حيث بمغت نسبة تقدير الكمية لمكتاب لكافة المجاالت  %71.1حيث تكزعت
نسبة التقدير عمى المجاالت عمى النحك التالي:
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 %75.8لممظير العاـ لمكتاب  %68.6 ,لمقدمة الكتاب  %21.7,لمحتكل الكتاب %74.5 ,

لمكسائؿ كاألنشطة  75.6 ,مساىمة الكتاب في تنمية اتجاىات الطمبة نحك العمكـ %76.1 ,
لكسائؿ التقكيـ %65 ,لمالئمة عدد الحصص لممحتكل  %95 ,لتكافر اإلمكانيات لألنشطة

كالتجارب %70.2 ,لمناسبة لغة الكتاب ,كما أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية تبعان لمتغيرات الجنس  ,المؤىؿ العممي  ,الخبرة  ,عدد الدكرات التي شارؾ فييا المعمـ.
 -21ر ع (أ و جالت وآخ ون :)2004،
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي مدل تكافؽ مناىج العمكـ لمصفيف األكؿ كالثاني مف مرحمة

التعميـ األساسي مع المعايير العالمية لمناىج العمكـ الصادرة مف المجمس القكمي لمعممي العمكـ
( )NCTSكالخاصة (باألىداؼ كالمحتكل كطرائؽ التدريس كالكسائؿ التعميمية كالتقكيـ) كقد

أجريت الدراسة في دكلة اإلمارات العربية المتحدة كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي

كتككنت عينة الدراسة مف ( )120معممان كمعممة مف المعمميف الذيف يدرسكف منياج العمكـ
المطكر سمسمة العمكـ لمجميع في منطقة العيف التعميمية كتحددت أدكات الدراسة باستبانة تتضمف

قائمة بالمعايير العالمية لمناىج العمكـ حيث اشتممت القائمة عمى  46معيا انر مكزعان في المجاالت

التالية (األىداؼ ,المحتكل ,طرائؽ التدريس ,الكسائؿ التعميمية  ,التقكيـ) كقد استخدـ الباحث

المتكسطات كالتك اررات كالنسب المئكية كاختبار ( )tكأساليب إحصائية في دراستو كأظيرت نتائج
الدراسة أنو يكجد تبايف في آراء المعمميف كالمعممات حيث كانت متكسطات إجابات المعممات
أعمى مف متكسطات إجابات المعمميف عف محاكر األىداؼ كطرائؽ التدريس كالكسائؿ التعميمية,
في حيف كاف متكسط إجابات المعممات أقؿ مف متكسطات إجابات المعمميف عند محكر

المحتكل ,ككذلؾ في الدرجة الكمية ,كاتفؽ المعمميف كالمعممات في عدـ مراعاة منياج العمكـ في

الصؼ األكؿ لممعايير العالمية باستثناء المعايير الخاصة بالكسائؿ التعميمية بينما لـ تراع
لمعايير في بناء منياج العمكـ لمصؼ الثاني.
 -22ر ع ( تلوتو:)2004 ،
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد التقديرات التقكيمية لمحتكل منياج العمكـ لممرحمة األساسية

العميا ,كتشمؿ الصؼ (السابع-الثامف-التاسع) في ضكء المستحدثات العممية المعاصرة كقد

أجريت الدراسة بقطاع كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي كتككنت عينة الدراسة 24

معممان ك  36معممة مف معممي العمكـ ,كتحددت أدكات الدراسة بقائمة تضـ المستحدثات
المعاصرة الكاجب تضمنيا في منياج العمكـ لممرحمة األساسية العميا كأظيرت نتائج الدراسة أف

مستحدثات البيئة كالطاقة كاليندسة الكراثية كالعمكـ الزراعية لـ تأخذ درجة االىتماـ المناسب في
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مناىج العمكـ لممرحمة األساسية العميا ,أما مستحدثات العمكـ الطبية تكافرت بدرجة جيدة كأف

مستحدثات االتصاؿ كارتياد الفضاء كالتربية العممية فقد تكافرت بدرجة جيدة.
 -23ر ع ( عا :)2003 ،

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدل التركيز عمى العمميات العممية (المالحظة ,التصنيؼ,

االستقراء ,االتصاؿ ,القياس ,استخداـ العالقات المكانية كالزمانية ,تطبيؽ العمميات الرياضية في
العمكـ) المكجكدة في النشاطات التدريسية العممية لكتب العمكـ لمصفكؼ األربعة األكلى كما
حددتيا الخطكط العريضة لمناىج العمكـ لمصفكؼ األربعة األكلى كقد أجريت الدراسة في األردف
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كتككنت عينة الدراسة مف جميع النشاطات التدريسية

( )195نشاطان عمميان المتكفرة في كتب العمكـ لمصفكؼ األربعة األكلى كتحددت أدكات الدراسة
تـ تصميميا ألغراض الدراسة ,كاستخدـ الباحث التك اررات كالنسب
بأداة تحميؿ لمنشاط العممي ثـ ّ
المئكية كأساليب إحصائية في دراستيا ,كقد أظيرت نتائج الدراسة :أف نسبة العمميات العممية

المحتكاة في النشاطات التدريسية في كتب العمكـ مجتمعة كانت عمى النحك التالي :عممية

المالحظة ( ,)%11التصنيؼ ( ,)%8االستقراء ( )%39االتصاؿ ( ,)%32القياس (,)%10

في حيف حصؿ كؿ مف عمميات استخداـ العالقة الزمانية كالمكانية كعمميات تطبيؽ العمميات

الرياضية في العمكـ عمى .%0
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تر عاب

جن ع :

 -1ر ع (:)2006 ،Johnson
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العكائؽ كالصعكبات التي تمنع تطبيؽ معايير عمـ

االستقصاء بمشركع ( ,)NSESكقد أجريت الدراسة في الكاليات المتحدة األمريكية كقد استخدـ
الباحث المنيج الكصفي التحميمي كتككنت عينة الدراسة مف معممي مدرستيف مف المدارس

المتكسطة في الكاليات المتحدة الكسطى ,كتحددت أدكات الدراسة في سؤاؿ بحثي استكشافي,

كمقابالت مع المعمميف ,كمالحظة الفصكؿ .كقد استخدـ الباحث النسب المئكية كالتك اررات

كأساليب إحصائية ,كقد أظيرت النتائج أف أبرز العكائؽ تتمثؿ في الصعكبات الثقافية كالتقنية,
كلكي يتـ التغمب عمى ىذه الصعكبات البد مف تطكير النظاـ اإلدارم ,كتكفير المصادر الالزمة

كتكفير الكقت الكافي .

 -2ر ع (:)2003 ،Marlitte
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة كجيات نظر المعمميف حكؿ الممارسات القائمة عمى

معايير العمكـ المختارة مف المعايير القكمية لمتربية العممية ,كالمعايير التربكية لكينساس ,كقد
أجريت الدراسة في كينساس ,كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي ,كتككنت عينة الدراسة مف

 232مدي ار ك 120معممان في المدارس االبتدائية كالمتكسطة العميا ,كتحددت أدكات الدراسة
باستبانة ,كقد استخدـ الباحث النسب المئكية كالتك اررات كأساليب إحصائية ,كقد أظيرت النتائج
أف أغمبية المدراء كالمعمميف يعتقدكف بأف تدريس العمكـ ينبغي أف ينسجـ مع المعايير ,كأف

المعمميف كالمدراء لدييـ فيـ قميؿ بالممارسات التدريسية المكصكفة بالمعايير ,كأف مصادرىـ
المنيجية العممية تنسجـ بشكؿ جيد مع المعايير .
 -3ر ع (:(2002 ،Furioetal
ىدفت ىذه لدراسة إلى معرفة كجيات نظر المعمميف حكؿ األىداؼ العامة كالخاصة

لتعميـ العمكـ في المرحمة الثانكية كقد أجريت الدراسة بإسبانيا ,كاستخداـ الباحث المنيج الكصفي
التحميمي ,كتككنت عينة الدراسة مف  58معممان يدرسكف الكيمياء كالفيزياء في المدارس الثانكية,
كتحددت أدكات الدراسة باستبانة مفتكحة لمعرفة أفكار المعمميف حكؿ األىداؼ العامة كالخاصة

لمنياج العمكـ كاستبانة مغمقة احتكت عمى قائمة األىداؼ الرئيسية لمنياج العمكـ كأظيرت نتائج
الدراسة أف اليدؼ األساسي مف تعميـ العمكـ ,كما حددىا %68مف المعمميف ىك إكساب الطالب

المعرفة العممية ,كاىماؿ الجانب الميارل كالكجداني.
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 -4ر ع (:)2001،Tsai
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة كجية نظر معممي العمكـ حكؿ التعمـ كفؽ المنحني

( ,)STSكذلؾ مف خالؿ تطبيؽ فعمي لمتدريس كفؽ ىذا المنحنى ,كقد أجريت الدراسة في
تايكاف ,كقد استخدـ الباحث المنيج التجريبي ,كتككنت عينة الدراسة مف طالب الصفيف العاشر
كالحادم عشر في مدرسة ثانكية بتايكاف ,كتحددت أدكات الدراسة لمالحظات المعمـ كالمقابالت

كاستبياف مكجو لمطالب ,كاستخدـ الباحث النسب المئكية كالتك اررات كأساليب إحصائية في

الدراسة ,كقد أظيرت نتائج الدراسة أف طريقة التدريس كفؽ ىذا المنحنى تعد طريقة مثمى

لممارسة التعمـ البنائي ,كأف السبب الذم يؤثر في تنفيذ ىذا المنحنى ىك كثافة المحتكل  ,كفقداف

الدعـ اإلدارم  ,كالخمفية الثقافية لممجتمع التايكاني .
 -5ر ع (:)2000 ،Huary
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ كتب العمكـ الحياتية ,لتحديد مدل تحقيقيا ألىداؼ تدريس
العمكـ حسب المعايير الكطنية بالكاليات المتحدة األمريكية ( )NESEكاستخدـ الباحث المنيج

الكصفي التحميمي كتككنت عينة الدراسة مف كتب العمكـ الحياتية كتحددت أدكات الدراسة بأداة
تحميؿ محتكل المضمكف كالتي ركزت عمى المكائمة بيف المعايير كمحتكل كتب الجيكلكجيا التي

بمغ عددىا ( )10كتب ,ككذلؾ أدلة المعمـ ,حيث تركز التحميؿ عمى المجاالت التالية كىي
(ىياكؿ ككظائؼ الخمية ,مكاد الطاقة كالتحكالت ,األساس الجزئي لمكراثة) كاستخدـ الباحث

ا لتك اررات كالنسب المئكية كأساليب إحصائية في دراستو ,كبينت نتائج الدراسة أف ىذه الكتب قد

أىممت معظـ المفاىيـ اليامة ,إذ ركزت عمى المعمكمات السطحية بدالن مف المعمكمات اليامة,
كأنو قد تـ عرض األمثمة كالتكضيحات لمطمبة بطريقة مجردة أكثر منيا حسية ,كأف الطمبة

يحصمكف عمى مساعدة قميمة جدان مف الكتب عند القياـ بإجراء األنشطة العممية.
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ت عقعب على تر عاب تعا ق :
اتفقػػت جميػػع الد ارسػػات السػػابقة كمنيػػا الد ارسػػة الحاليػػة فػػي المضػػمكف ,كىػػك الكقػػكؼ عمػػى

مسػػتكل جػػكدة محتػػكل منػػاىج العمػػكـ فػػي ضػػكء معػػايير مختمفػػة ,فمػػف الد ارسػػات مػػف تناكلػػت تقػػكيـ

من ػػاىج العم ػػكـ ف ػػي ض ػػكء مع ػػايير عالمي ػػة كد ارس ػػة (أب ػػك ح ػػالكب( )2012 ,ب ػػف س ػػعيد)2011 ,
(انصػكيك( )2009 ,ياسػيف )2008 ,خطايبػة كالشػيميhvary, ( )maelitt, 2003( )2007 ,

 )2000فػػي حػػيف ىػػدفت د ارسػػة (ياسػػيف( )2008 ,إبػراىيـ كمشػػالي( )2008 ,األشػػكؿ)2006 ,

(األشػػقر كعط ػكاف )2007 ,إلػػى تقػػكيـ منػػاىج العمػػكـ فػػي ضػػكء معػػايير الجػػكدة الشػػاممة لكت ػػاب

العمكـ.

أما الدراسة الحاليػة فيػدفت إلػى تقػكيـ محتػكل منػاىج العمػكـ فػي ضػكء الخطػكط العريضػة
لمنػػاىج العمػػكـ الفمسػػطينية ,حيػػث لػػـ تتنػػاكؿ أم مػػف الد ارسػػات السػػابقة ىػػذا المعيػػار فػػي تقكيميػػا

لمن ػػاىج العم ػػكـ م ػػا ع ػػدا د ارسػ ػة (بع ػػارة )2003 ,الت ػػي ى ػػدفت إل ػػى تق ػػكيـ األنش ػػطة الػ ػكاردة ض ػػمف
محتكل مناىج العمكـ في ضكء عمميات العمـ األساسػية كالتكامميػة كمػا حػددتيا الخطػكط العريضػة

لمناىج العمكـ األردنية ,كىذا يدلؿ عمى أصالة مكضكع الدراسة الحالية.

كتنكعت المراحؿ الدراسية التي تمت عمييا الدراسات السابقة فمنيا ما تناكؿ تقػكيـ منػاىج
العمػػػكـ لمم ارحػ ػػؿ التعميمػ ػػة األكلػ ػػى كد ارسػػػة (انصػ ػػيك( )2009 ,المكل ػػك( )2007 ,بعػ ػػارة)2003 ,
كالدراسة الحالية قكمت مناىج العمكـ لمصفكؼ ( )10 -5األساسي حيث إنيا اتفقت مع كثير مف

الد ارس ػػات السػ ػػابقة ف ػػي بعػػػض الصػ ػػفكؼ كد ارس ػػة (بػػػف س ػػعيد( )2011 ,أب ػػك جحج ػػكح)2008 ,

(بخيتاف )2006 ,كتختمؼ مع دراسة (األشقر كعطكاف( )2007 ,األشكؿ )2006 ,المتػاف قكمتػا
مناىج العمكـ لمصفكؼ الحادم عشر عممي كالثاني عشر عممي.

كالدراسة الحالية اتفقت مع دراسة (أبك حالكب( )2012 ,بف سعيد( )2011 ,أبك

جحجكح( )2008 ,المكلك( )2007 ,بخيتاف )2006 ,في مكاف إجراء الدراسة كىك فمسطيف ,في
حيف تختمؼ مع باقي الدراسات السابقة التي تنكعت أماكف إجراءىا ما بيف المممكة العربية

السعكدية كجميكرية مصر كالعربية كاإلمارات كأمريكا كتايكاف كاسبانيا اتفقت الدراسة الحالية مع

أغمب الدراسات في اتباعيا المنيج الكصفي التحميمي (أسمكب تحميؿ المضمكف) ألنو المنيج
المناسب لمثؿ ىذه النكع مف الدراسات ,كتختمؼ مع دراسة (أحمد( )2008 ,عبد السالـ,

 )2007حيث أنو اتبعكا المنيج التجريبي بجانب المنيج الكصفي التحميمي كاشتركت ىذه الدراسة
مع دراسة (أبك حالكب( )2012 ,بف سعيد( )2011 ,انصيك( )2009 ,بعارة)2003 ,
61

( )hvary, 2000( )maelitt, 2003في عينة الدراسة كىك محتكل مناىج العمكـ كمع دراسة
(بخيتاف )2006 ,في العينة كىي محتكل مناىج العمكـ كمشرفي مادة العمكـ.

كتتفؽ الدراسة الحالية مع أغمب الدراسات السابقة في استخداـ أداة تحميػؿ المحتػكل كػأداة

رئيسية في الدراسة ,كتتفؽ أيضا مع دراسة (األشكؿ )2006 ,في استخداميا أداة تحميؿ المحتػكل
كاالستبانة كأدكات دراسية ,كتختمؼ مع دراسة (المصرم )2011 ,التي استخدمت االختبار كػأداة

رئيسية في الدراسة.

التكررات كالنسب المئكيػة
ا
كاتفقت الدراسة الحالية مع أغمب الدراسات السابقة في استخداـ
كأسػػاليب إحصػػائية فػػي تحميػػؿ النتػػائج كتختمػػؼ مػػع د ارسػػة (المصػػرم( )2011 ,أحمػػد)2008 ,
(عبػػد السػػالـ( )2007 ,أبػػك جاللػػة كآخػػركف )2004 ,حيػػث إنيػػـ اسػػتخدمكا اختبػػار  Tكالتكػ اررات

كأساليب إحصائية في تحميؿ النتائج.
الدرسػػات السػػابقة إلػػى تحقيقيػػا بتنػػكع
كفػػي ضػػكء مػػا سػػبؽ تنكعػػت األىػػداؼ التػػي سػػعت ا

معايير التقػكيـ التػي تػـ اعتمادىػا فػي الد ارسػات كبتنػكع الم ارحػؿ الد ارسػية ,كأمػاكف إجػراء الد ارسػات
في ضكء ذلؾ تـ االستفادة مف ىذه الدراسات في:
 .1المساىمة في تحديد اإلطار النظرم لمدراسة.
 .2التعرؼ عمى مراجع عممية ساعدت الباحثة في دراستيا.
 .3المساعدة في صياغة أسئمة الدراسة.

 .4المساعدة في بناء األدكات البحثية لمدراسة.
 .5عرض النتائج كتفسيرىا كمناقشتيا كتقديـ التكصيات كالمقترحات.
كقد تميزت ىذه الدراسة بأنيا اعتمدت في تقكيميا لمحتكل مناىج العمكـ لممرحمة األساسية
لمصفكؼ ( )10-5عمى معيار الخطكط العريضة لمناىج العمكـ الفمسطينية ,كىك المعيار الذم
تـ في ضكئو بناء مناىج العمكـ ليذه المرحمة كىك بذلؾ معيار شامؿ مف خاللو نستطيع معرفة
مدل قدرة المكضكعات المتضمنة في محتكل مناىج العمكـ عمى عكس أىداؼ ىذه الخطكط

بمعنى مدل التزاـ مصممي مناىج العمكـ الفمسطينية في ىذه الخطكط عند تصميميـ المناىج.
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إج ء ب تر ع :
تعرض الباحثة في ىذا الفصؿ اإلجراءات التي قامت بيا لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ,كالتي

تشمؿ منيج الدراسة ,مجتمع كعينة الدراسة ,أدكات الدراسة ,صدؽ كثبات أدكات الدراسة ,
خطكات الدراسة ,األساليب اإلحصائية المستخدمة ,كفيما يمي عرض تفصيمي لمعناصر السابقة.

أوالً :منيد تر ع :
اتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي مستخدمة (أسمكب تحميؿ المضمكف) في دراستيا

حيث انيما األنسب لإلجابة عمى تساؤالت الدراسة.

فالمنيج الكصفي التحميمي ىك " مجمكعة اإلجراءات البحثية التي يقكـ بيا الباحث بشكؿ
متكامؿ لكصؼ الظاىرة المبحكثة معتمدان عمى جميع الحقائؽ كالبيانات ,كتصنيفيا ,كمعالجتيا,

كتحميميا تحميالن كافيان الستخالص النتائج كالتعميمات عف الظاىرة المبحكثة" (الياشمي كعطية,

.)164 :2011

ككما يؤكد (طعيمة )84 :2004 ,أف أسمكب تحميؿ المحتكل يستخدـ لتحميؿ المقررات

الدراسية بيدؼ إصدار حكـ بشأف تكافؽ ىذه المقررات مع المعايير العامة لممناىج الدراسية,
كالتي ينبغي أف يمتزـ بيا أم منياج دراسي بكجو عاـ.
كقد قامت الباحثة باستخداـ ىذا المنيج كاألسمكب لتحميؿ محتكل مناىج العمكـ لممرحمة

األساسية لمصفكؼ ( )10-5كفقان لقائمة الخطكط العريضة لمناىج العمكـ الفمسطينية لمعرفة مدل

التزاـ مصممي مناىج العمكـ الفمسطينية بتمؾ الخطكط عند تصميميـ لمناىج العمكـ.

ثانعاً :مج مع وععن تر ع :
تككف مجتمع الدراسة كالذم يمثؿ أيضا عينة الدراسة مف جميع المكضكعات المتضمنة

في محتكل كتب العمكـ الفمسطينية المقررة عمى طمبة المرحمة األساسية لمصفكؼ ( )10-5كالتي
تدرس لمعاـ الدراسي ( )2013-2012كالبالغ عددىا  12كتابان بمعدؿ كتابيف لكؿ صؼ دراسي

(لمفصؿ الدراسي األكؿ كالثاني)  ,كالممحؽ رقـ ( )3يكضح المكضكعات المتضمنة في كتب
العمكـ لممرحمة األساسية لمصفكؼ ( , )10-5كمف مشرفي مادة العمكـ العامميف في مدارس ك ازرة
التربية كالتعميـ الفمسطينية كككالة الغكث الدكلية كالبالغ عددىـ ( )31مشرفان كمشرفة ,منيـ ()24

مشرفان كمشرفة في المدارس الحككمية ك ( )7مف المشرفيف كالمشرفات في مدارس ككالة الغكث
الدكلية كفؽ اإلحصائية التي حصمت عمييا الباحثة مف ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية – مدينة

غزة  ,كمف ككالة الغكث الدكلية األكنركا المقر الرئيسي – مدينة غزة.
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كالجدكؿ( )1يكضح المجتمع األصمي كعينة الدراسة لمشرفي مادة العمكـ العامميف في المدارس
الحككمية كالمدارس التابعة لككالة الغكث الدكلية.
تمج مع

جرول ()1

صل وععن تر ع تمش ف مار تعلوم تعاملعن ف

ومش ف مار تعلوم تعاملعن ف

تمر

تمر

ت ا ع توكات تغو

المشرفيف العامميف في المدارس الحككمية

24

المشرفيف العامميف في مدارس الككالة

7

المجمكع

31

ت كومع

ثاتثاً :أرو ب تر ع :
ع خرمب ت ا ث ف ىذه تر ع أر عن ئععع عن ىما
 -1أداة تحميؿ المحتكل (بطاقة التحميؿ) كفقان لقائمة الخطكط العريضة لمناىج العمكـ
الفمسطينية.

 -2استبانة الستطالع آراء مشرفي مادة العمكـ حكؿ مدل مراعاة مناىج عمكـ المرحمة
األساسية لمصفكؼ ( )10-5لحاجات المتعمـ كخصائصو العقمية كالنفسية.
كفيما يمي عرض لمخطكات التي اتبعتيا الباحثة لمكصكؿ إلى تصميـ األداتيف بشكميما النيائي.
أوالً /أر

لعل تم وى وفقاً تقائم تخطوط تع عض تمناىد تعلوم تفلعطعنع :
بعد حصكؿ الباحثة عمى كثيقة الخطكط العريضة لمناىج العمكـ الفمسطينية التي أقرتيا

ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية عاـ ( )1999مف مقر الك ازرة الكائف في مدينة غزة ممحؽ

رقـ( ,)1حيث اشتممت الكثيقة عمى األسس الفمسفية ,كالنفسية ,كاالجتماعية ,كالمعرفية,
كاألىداؼ العامة ,كالخاصة لممرحمة األساسية كمف ضمنيا الصفكؼ المحددة في ىذه الدراسة,

مف (الخامس إلى العاشر األساسي) حيث قامت الباحثة تحت إشراؼ مشرفي الرسالة بأعداد

قائمة تضـ  12ىدفان تـ تحديدىـ مف األسس العامة كمف األىداؼ العامة كالخاصة لمصفكؼ مف

الخامس إلى العاشر األساسي ,كالتي بمجمميا تككف الخطكط العريضة لمناىج العمكـ الفمسطينية
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لمصفكؼ مف خامس إلى العاشر األساسي فتككنت األداة في صكرتيا النيائية مف ( )37مؤش ار
تكزعت عمى  12خطا عريض ممحؽ رقـ (.)2
وفعما عل وصف تعناص

ر :

 .1ىرف ت لعل :تيدؼ عممية التحميؿ إلى تقكيـ محتكل مناىج العمكـ الفمسطينية لمصفكؼ
مف الخامس إلى العاشر األساسي كفقان لقائمة الخطكط العريضة لمناىج العمكـ
الفمسطينية بمعنى تحديد مدل التزاـ مصممي مناىج العمكـ بيذه الخطكط عند تصميـ

مناىج العمكـ لمصفكؼ المحددة (الخامس إلى العاشر األساسي).

 .2ععن

ت لعل :تمثمت عينة التحميؿ مف جميع الكحدات المتضمنة في محتكل مناىج

العمكـ الفمسطينية لمصفكؼ مف الخامس إلى العاشر األساسي كما ىك مكضح في ممحؽ

(.)3

 .3فئاب ت لعل :اعتمدت الباحثة قائمة الخطكط العريضة لمناىج العمكـ الفمسطينية كالتي
بناء عمييا كفئات لمتحميؿ.
تـ تصميـ أداة التحميؿ ن
 .4و ر ب ت لعل :تعتبر الفكرة أك المكضكع كحدة التحميؿ المستخدمة في ىذه الدراسة
نظ انر لمالئمتيا لطبيعة الدراسة.

 .5و ر

عجعل -:تـ اعتماد الفقرة التي تتمثؿ في نص لفظي (شرح ,تكضيح ,نشاط,

أمثمة محمكلة ,أسئمة) حيث يعتبر ظيكرىا أك غيابيا أك تكرارىا يعطي داللة معينة في
نتائج التحميؿ ,حيث انصب التحميؿ عمى النص المفظي في المحتكل كاألنشطة.

 .6ضو ط عملع

وى كما عل :

ت لعل :لكي يتـ التحميؿ بشكؿ جيد تـ تحديد مجمكعة مف الضكابط

 تـ التحميؿ كفؽ قائمة الخطكط العريضة لمناىج العمكـ الفمسطينية. تـ التحميؿ في اطار المحتكل العممي لكتب العمكـ لمصفكؼ (خامس -سادس – سابع-ثامف – تاسع  -عاشر) بجزأيو األكؿ كالثاني.

 اشتمؿ التحميؿ عمى الرسكمات كاألشكاؿ كاألنشطة المكجكدة ضمف المحتكل العممي. -تـ استبعاد أسئمة التقكيـ الكاردة في نياية الكحدة أك الفصؿ مف عممية التحميؿ.

 .7صر

ت لعل:

ن الباحثة حصمت عمى قائمة الخطكط العريضة لمناىج العمكـ

الفمسطينية لممرحمة األساسية لمصفكؼ ( )10-5مف ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية
كمف خالليا صممت أداة التحميؿ لذلؾ عرضت الباحثة األداة عمى مشرفي الرسالة لمتأكد

مف صياغتيا كلغتيا.
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 .8ث اب ت لعل :كيقصد بو الحصكؿ عمى نفس النتائج عند تكرار القياس باستخداـ نفس
األداة ,كفي نفس الظركؼ ,كلمتأكد مف ثبات التحميؿ قامت الباحثة بحسابو بالطريقتيف

التي أشار إلييما (طعيمة , )224:2004,كىما كما يمي:

 -الثبات عبر الزمف :بمعنى حساب معامؿ الثبات باختالؼ عامؿ الزمف ,كلمتأكد مف

الثبات عبر الزمف قامت الباحثة بإعادة تحميؿ كتاب عمكـ الصؼ الخامس ,الجزء

الثاني ,ككتاب عمكـ الصؼ السادس الجزء األكؿ.
بعد مضي ثالثة أسابيع مف التحميؿ األكؿ ,كمف ثـ تـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ

معادلة ىكليستي كالتي تنص عمى :
2M
N1+N2

= CR

حيث أف-:

= CRمعامؿ الثبات

= Mعدد الفئات التي تـ االتفاؽ عمييا
= N1,N2عدد الفئات التي حممت مف قبؿ المحمميف
كالجدكؿ التالي يكضح معامؿ الثبات بيف تحميمي الباحثة األكؿ كالثاني لعينة الدراسة.
جرول ()2

نقاط تث اب عن ت لعلعن (معامل تث اب ع
قم

ت من)
نع

تث اب

نقاط ال فا

نقاط الخ الف

1

الصؼ الخامس الجزء الثاني

167

32

%91.2

2

الصؼ السادس الجزء األكؿ

172

21

% 94.2

المجمكع

339

53

%92.8

كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات (  )%92.8كىي نسبة تطمئف الباحثة

لثبات األداة.

 -تث اب ع

ف ر :بمعنى حساب معامؿ الثبات باختالؼ المحمميف ,حيث قامت الباحثة

مع مدرسة عمكـ بتحميؿ الكحدة الدراسية الرابعة مف كتاب عمكـ الصؼ السابع الجزء
األكؿ ,كالكحدة الدراسية السادسة مف كتاب عمكـ الصؼ الثامف الجزء الثاني كالكحدة
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الدراسية الثالثة مف كتاب عمكـ الصؼ التاسع الجزء األكؿ  ,كالكحدة الدراسية الخامسة

مف كتاب عمكـ الصؼ العاشر الجزء الثاني.

كمف ثـ حساب معامؿ اإلثبات بيف التحميميف بمعادلة ىكليستي ,كالجدكؿ التالي يكضح

معامؿ الثبات بيف التحميميف.

جرول ()3

معامل تث اب عن ت لعلعن ت عض و ر ب تمناىد تفلعطعنع (معامل تث اب ع

ف ر)

نع

تث اب

قم

تصف تر ع

نقاط ال فا

نقاط الخ الف

1

الصؼ السابع

51

7

%93.6

2

الصؼ الثامف

48

5

%95.04

3

الصؼ التاسع

82

10

%94.2

4

الصؼ العاشر

84

2

% 98.1

265

24

%95.7

المجمكع

كيتضح مف الجدكؿ أف نسبة الثبات بمغت ( )%95.7كىي نسبة تطمئف الباحثة ألداة التحميؿ.
 .9إج ء ب ت لعل:
 .1قراءة قائمة الخطكط العريضة لمناىج العمكـ الفمسطينية لممرحمة األساسية لمصفكؼ
( )10 - 5قراءة فاحصة كمعمقة.

 .2قراءة كؿ مكضكع (كحدة التحميؿ) قراءة متأنية كدقيقة.

 .3البحث عف تكافر كؿ بند مف بنكد الخطكط العريضة لمناىج العمكـ الفمسطينية في كؿ
مكضكع كحساب تك ارره في الفقرات.

 .4كضع عالمة × في المكاف المحدد بحسب كركد كؿ بند مف بنكد الخطكط العريضة
لمناىج العمكـ الفمسطينية المحددة في أداة التحميؿ في المكضكع كتكرارىا بحسب عدد

مرات كركد البند.

 .5تفريغ نتائج التحميؿ لكؿ كتاب عمكـ في جدكؿ خاص أعد ليذا الغرض.
 .6حساب معامؿ الثبات عبر الزمف كعبر األفراد مف خالؿ معادلة ىكليستي.
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الع ان :
نتيجة لعدـ قدرة الباحثة بالجزـ في مكضكعية نتائج التحميؿ ليذا البند مف بنكد الخطكط

العريضة لمناىج العمكـ الفمسطينية (ع عى م وى منياج تعلوم اجاب تم علم وخصائصو
تعقلع و تنفعع ) أثناء قياميا بعممية التحميؿ فضمت الباحثة كتحت إشراؼ مشرفي الرسالة

بتصميـ استبانة لتحديد مدل تكافر ىذا البند في كتب العمكـ المحممة ,حيث كجيت االستبانة إلى
مشرفي مادة العمكـ العامميف في المدارس الحككمية كمدارس ككالة الغكث الدكلية  ,كبعد اطالع

الباحثة عمى مجمكعة مف الدراسات السابقة كدراسة (العمرل )2008 ,كدراسة (المدىكف,
 )2005كدراسة (بخيتاف )2006 ,تـ تصميـ االستبانة المككنة مف  14بندان حيث تـ صياغتيا
بالطريقة الخبرية كقد اتبعت الباحثة التدرج الخماسي بحسب نظاـ ليكرت في تصميـ االستبانة.
ر ج ت وف

ك ع جر ً

كع

م وعط

قلعل

غع م وف

تقعم

5

4

3

2

1

كبعد التأكد مف صدؽ األداة تـ تكزيع االستبانة عمى مشرفي مادة العمكـ .

صر أر

تر ع ( الع ان ):

صدؽ أداة الد ارسة يعني التأكد مف أنيا سكؼ تقيس ما أعدت لقياسو ,كقد تـ التحقؽ مف

صدؽ أداة الدراسة بطريقتيف ىما صدؽ المحكميف ,ك صدؽ االتساؽ الداخمي.
صر

تم كمعن:
تـ عرض االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف المختصيف بالمناىج كطرؽ التدريس

ممحؽ رقـ ( )5ال بداء آرائيـ في بنكد االستبانة مف ناحية المغة كالتركيب.

كفي ضكء اآلراء المقدمة تـ إجراء التعديؿ حتى كصؿ االستبياف لصكرتو النيائية ممحؽ

رقـ(.)4
صر

ال عا

تر خل :

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع الميارات

التي تنتمي إلية ىذه الفقرة ,كقد قامت الباحثة بحساب االتساؽ الداخمي لالستبانة كذلؾ مف خالؿ
حساب معامالت االرتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة كالدرجة الكمية لالستبانة,

كالنتائج مكضحة مف خالؿ الجدكؿ التالي:
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جرول ()4

عوضح معامل ال اط عن كل فق من فق ب الع ان و تر ج تكلع تالع ان
قم

معامالب

1

0.588

**0.006

8

0.625

**0.003

2

0.650

**0.002

9

0.565

**0.009

3

0.569

**0.009

10

0.611

**0.004

4

0.514

*0.021

11

0.645

**0.002

5

0.585

**0.007

12

0.643

**0.002

6

0.588

**0.006

13

0.454

*0.044

7

0.606

**0.005

14

0.576

**0.008

قم تفق

معامالب
ال اط

مع وى ترالت

تفق

ال اط

مع وى ترالت

** االرتباط داؿ إحصائيا عند   0.05
 //االرتباط غير داؿ إحصائيا عند   0.05

تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )5أف فقرات االستبانة تتمتع بمعامالت ارتباط قكية كداؿ
إحصائيا عند مستكم داللة أقؿ مف ( ,)0.05حيث تراكحت معامالت االرتباط بيف (– 0.454

 ,)0.645كىذا يدؿ عمى أف االستبانة بفقراتيا تتمتع بمعامؿ صدؽ عالي.

ث اب أر

تر ع ( الع ان )-:

ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائج االستبانة كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لك تـ

إعادة تكزيعيا عمى أفراد العينة عدة مرات خالؿ فترات زمنية معينة ,حيث تـ تطبيؽ االستبانة
عمى عينة قكاميا ( )27فردان مف أفراد العينة المككنة مف ( )31مشرفان كمشرفة ,حيث تـ استبعاد

( )4مف أفراد العينة بسبب سفرىـ ,كبعد تطبيؽ االستبانة تـ حساب معامؿ ألفا كركنباخ لقياس
الثبات ,حيث كجد أف قيمة ألفا كركنباخ لالستبانة  ,0.82كىذا دليؿ ٍ
كاؼ عمى أف االستبانة
تتمتع بمعامؿ ثبات مرتفع.
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عاً :خطو ب تر ع :

 .1االطالع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة العربية كاألجنبية ذات الصمة بالدراسة الحالية.

 .2إعداد أداة الدراسة (بطاقة تحميؿ المحتكل كفقان لقائمة الخطكط العريضة لمناىج العمكـ
الفمسطينية لممرحمة األساسية لمصفكؼ( ))10-5بعد حصكؿ الباحثة عمى قائمة الخطكط
العريضة لمناىج العمكـ الفمسطينية لمرحمة التعميـ األساسي لمصفكؼ( )10-5مف ك ازرة التربية

كالتعميـ الفمسطينية – مدينة غزة.

 .3القياـ بعممية التحميؿ لمحتكل كتب العمكـ لمصفكؼ( )10-5مف خالؿ بطاقة التحميؿ المعدة.
 .4رصد نتائج التحميؿ.

 .5القياـ بحساب معامؿ الثبات لمتحميؿ مف خالؿ معادلة ىكليستي (عبر الزمف كعبر األفراد).
 .6تصميـ أداة الدراسة (االستبانة).

 .7التأكد مف صدؽ االستبانة بعرضيا عمى المحكميف المختصيف كمف خالؿ صدؽ االتساؽ
الداخمي,

 .8تكزيع االستبانة عمى مشرفي مادة العمكـ العامميف في المدارس الحككمية كمدارس ككالة الغكث
الدكلية بعد أخذ المكافقة الرسمية مف ك ازرة التربية كالتعميـ ,كمف ككالة الغكث الدكلية.

 .9رصد استجابات (عينة الدراسة ) عمى االستبانة.

 .10التأكد مف ثبات االستبانة عف طريؽ معادلة (الفا كركنباخ).
 .11القياـ بمعالجة نتائج كؿ مف التحميؿ كاالستبانة إحصائيان.
 .12عرض النتائج كمناقشتيا كتفسيرىا.

 .13تقديـ التكصيات كالمقترحات في ضكء النتائج التي تـ التكصؿ إلييا

خامعاً:

عاتعب إل صائع :

تـ استخداـ األساليب التالية لمعالجة نتائج الدراسة:
 -التك اررات.

 -النسب المئكية.
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الفصل اخلامس

نتائج الدراسة ومناقشتها
 ن ائد تعؤ ل

ول ومناقش يا.

 ن ائد تعؤ ل تثان ومناقش يا.
 ن ائد تر ع .
 وصعاب تر ع .
 مق

اب تر ع .
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ن ائد تر ع ومناقش يا
تعرض الباحثة في ىذا الفصؿ أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة  ,بناء عمى

المعالجات اإلحصائية التي أجريت في ضكء ما تـ جمعو كتحميمو مف بيانات مف خالؿ أدكات
الدراسة ,كفيما يمي عرض تفصيمي لمنتائج:

ن ائد تعؤ ل

ول:

لإلجابة عمى السؤاؿ األكؿ الذم ينص عمى :ما الخطكط العريضة لمناىج العمكـ

الفمسطينية التي يبنى في ضكئيا محتكل مناىج العمكـ لممرحمة األساسية لمصفكؼ ()10-5؟

قامت الباحثة بالحصكؿ عمى قائمة الخطكط العريضة لمناىج العمكـ الفمسطينية لممرحمة

األساسية لمصفكؼ ( - )10-5كالمعدة مف ك ازرة التربية كالتعميـ عاـ  -1999مف ك ازرة التربية
كالتعميـ الفمسطينية في قطاع غزة كتضـ ىذه القائمة األسس التربكية كاألىداؼ العامة كالخاصة

لمصفكؼ مف ( )10-5ممحؽ رقـ ( , )1ثـ قامت الباحثة كاستنادا ليذه القائمة بتككيف قائمة
تضـ  37مؤش ار مكزعان عمى  12خطان عريضان تـ اشتقاقيـ مف األسس التربكية كاألىداؼ العامة

كالخاصة ممحؽ رقـ (.)2

ن ائد تعؤ ل تثان :
كلإلجابة عمى السؤاؿ الثاني الذم ينص عمى ما مدل تكافر الخطكط العريضة لمناىج

العمكـ الفمسطينية بمحتكل مناىج العمكـ لممرحمة األساسية لمصفكؼ ()10-5؟

قامت الباحثة بتحميؿ محتكل مناىج العمكـ لممرحمة األساسية لمصفكؼ ( )10-5مف

خالؿ أداة تحميؿ المحتكل التي تـ إعدادىا في ضكء الخطكط العريضة لمناىج العمكـ
الفمسطينية ,ثـ تـ إيجاد التك اررات كالنسبة المئكية لمدل تكافر فقرات الخطكط العريضة في

محتكل مناىج العمكـ لمصفكؼ مف ( ,)10-5كقد قامت الباحثة بعرض النتائج التي تضـ
التك اررات كالنسب المئكية لمدل تكافر الخطكط العريضة في محتكل مناىج العمكـ لمصفكؼ مف

( )10-5جدكؿ رقـ ( )5عمى ذكم الشأف كالخبرة مف األساتذة المختصيف في مجاؿ المناىج
كطرؽ تدريس العمكـ ممحؽ( )5لتحديد مستكل الجكدة حيث خمصت اقتراحاتيـ عمى اعتبار-:
 إف نسبة  %2-1تعتبر نسبة غير مقبكلة تربكيا.
 أف نسبة  %4-3تعتبر نسبة متكسطة.
 إف نسبة  %10-5تعتبر نسبة جيدة.

 إف نسبة  11فما فكؽ تعتبر نسبة جيدة جدا.
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ت ك ب و تنعب تمئوع

جرول ()5

تمرى و ف تخطوط تع عض تمناىد تعلوم تفلعطعنع ف م وى مناىد تعلوم تلصفوف ()10-5
الصؼ الخامس

الصؼ السابع

الصؼ السادس

الصؼ الثامف

الصؼ التاسع

اإلجمالي

الصؼ العاشر

الخطكط العريضة لمحتكل مناىج العمكـ الفمسطينية
لمصفكؼ ()10-5

1

يسعى محتوى مناهج محتكل مناىج
العمكـ إلى تعزيز اإليماف باهلل

2

يسعى محتوى مناهج

التكرار

3

النسبة

0.63

التكرار

6

التكرار

النسبة

10

1.80

النسبة

1.93

التكرار

4

النسبة

0.99

التكرار

4

النسبة

0.82

التكرار

5

النسبة

1

التكرار

5

النسبة

المئكية
العامة
1.11

العمكـ إلى

اكتساب المعرفة العممية المتعمقة
بالمفاىيـ االساسية

51

10.7 9

50

14.66

57

11.04

39

9.65

55

11.29

63

12.60

52.

11.55

بصكرة كظيفية
3

يسعى محتوى مناهج

العمكـ إلى

4

يسعى محتوى مناهج

العمكـ الي اكساب

اكتساب كتنمية ميارات عقمية سميمة

الميارات العممية األدائية بصكرة
كظيفية

71

76

14.99

15.4 9

53

62

15.54

18.18

74

86

76

16.66

14.72

80

59

19.80

14.60

85

58

17.45

11.90

94

51

18.80

10.20

78

64

17.33

14.22

5

يسعى محتوى مناهج

العمكـ إلى

اكتساب الثقافة العممية كالتقنية

المالئمة لفيـ االثار المتبادلة لكؿ مف
العمـ كالتقانة كالمجتمع كالقدرة عمى

6

1.36

7

8

2.05

1.55

8

1.98

20

4.10

16

3.20

11

2. 44

اتخاذ ق اررات مرتبطة بالدراسة

المستقبمية
6

يسعى محتوى مناهج

العمكـ الي تكثيؽ

صمة المتعمـ بمجتمعة كبيئتو (يمبي

35

7.34

13

15

3.81

2.90

9

2.20

18

3.69

19

3.80

18

4

المحتكل حاجات المجتمع الفمسطيني)
7

يسعى محتوى مناهج

العمكـ الي اكساب

8

يسعى محتوى مناهج

العمكـ الي مراعاة

9

يسعى محتوى مناهج

العمكـ الي تكظيؼ

كتنمية ميارات التعمـ الذاتي كالتعاكني

الفركؽ الفردية بيف المتعمميف

الميارات الرياضية المناسبة لمعالجة
البيانات العممية

38

65

9

12.18

13.63

1.99

39

48

4

11.43

14.07

1.17

62

70

14

75

12.04

13.56

2.71

45

56

21

11.13

13.86

5.19

44

89

14

9.06

18.27

2.87

44

82

39

8.80

16.40

7.80

45

68

17

10

15.16

3.77

10

يسعى محتوى مناهج

العمكـ الي تكظيؼ

الحاسكب كالتقنيات المتصمة بو
11

يسعى محتوى مناهج

العمكـ الي تنمية

القدرة عمى االتصاؿ
12

يسعي محتوى مناهج

1

65

0.21

13.63

0

45

0

0

13.19

97

0

18.79

10

63

2.47

15.69

7

77

1.43

15.84

3

79

0.60

15.80

4

71

0.88

15.77

العمكـ اكتساب

االتجاىات كالقيـ كالميكؿ العممية

37

7.76

14

21

4.10

بصكرة كظيفية

76

4.06

10

2.47

16

3.28

5

1

17

3.77

ع ضح من تجرول ( )5و اتنظ فعو إتى م وعط ت ك ب و تنع

ع عض أن:

تمئوع

تعام تكل خط

ىناؾ خطاف حصال عمى تك اررات قميمة ك بالتالي عمى نسب غير مقبكلة تربكيا كىما

الخط العريض األكؿ "يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تعزيز اإليماف باهلل "(يتضمف المحتكل
آيات قرآنية كأحاديث نبكية تكظؼ بشكؿ عممي في التبصر بالككف كمعرفة نكاميسو ,يتضمف

المحتكل مكاقؼ إيمانية تسيـ في تفسير الظكاىر الككنية الطبيعية) ,كالخط العريض العاشر
"يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تكظيؼ الحاسكب كالتقنيات المتصمة بو" (يتضمف المحتكل
أنشطة كمكاقؼ عممية يكظؼ فييا المتعمـ الحاسكب في ممارسة عمميات العمـ ,يتضمف المحتكل

أنشطة كمكاقؼ عممية يكظؼ فييا المتعمـ الحاسكب في معالجة البيانات العممية) كاف ىناؾ
أربعة خطكط حصمت عمى نسب متكسطة كىى الخط الخامس" يسعى محتكل منياج العمكـ إلى
إكساب الثقافة العممية كالتقنية المالئمة لفيـ اآلثار المتبادلة لكؿ مف العمـ كالتقانة كالمجتمع
كالقدرة عمى اتخاذ ق اررات مرتبطة بالدراسة المستقبمية (يطرح المحتكل قضايا عممية تكضح

التفاعؿ بيف العمـ كالتقانة كالمجتمع ,يطرح المحتكل اآلثار اإليجابية لمتكنكلكجيا عمى المجتمع ,

يعزز المحتكل معرفة المتعمـ بمجاالت العمؿ كالميف المرتبطة بالتخصص العممي) " ,كالسادس

"يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تكثيؽ صمة المتعمـ بمجتمعة كبيئتو (يمبي المحتكل حاجات

المجتمع الفمسطيني) (يمكف المحتكل المتعمـ مف التعرؼ عمى ثركات بيئتو كالمحافظة عمييا ,
يكجو المحتكل المتعمـ لترشيد استيالؾ مكارد البيئة  ,يناقش المحتكل مشكالت مرتبطة ببيئة

المتعمـ كمجتمعو كيقدـ حمكؿ عممية ) " كالتاسع "يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تكظيؼ
الميارات الرياضية المناسبة لمعالجة البيانات العممية" (يتضمف المحتكل أنشطة كمكاقؼ عممية
يطبؽ فييا المتعمـ الحسابات المالئمة ,يتضمف المحتكل أنشطة كمكاقؼ عممية يطبؽ فييا

المتعمـ الرسـ البياني) ,كالثاني عشر "يسعى محتكل منياج العمكـ اكتساب االتجاىات كالقيـ
كالميكؿ العممية بصكرة كظيفية "( يتضمف المحتكل أنشطة كمكاقؼ عممية تعزز حب االستطالع

كالمثابرة ,يتضمف المحتكل أنشطة كمكاقؼ عممية تحض عمى األمانة العممية ,يتضمف المحتكل
أنشطة كمكاقؼ عممية تعزز إتباع العادات الصحية السميمة كالعناية بصحة الجسـ ,يتضمف
المحتكل أنشطة كمكاقؼ عممية تعزز القياـ بالرحالت العممية كزيارة المتاحؼ العممية) في حيف

حصمت باقي الخطكط عمى نسب مابيف جيدة إلى جيدة جدا.

كلكف بالمجمؿ كبصكرة عامة جميع الخطكط العريضة التي يبنى في ضكئيا محتكل

مناىج العمكـ الفمسطينية لمصفكؼ مف ( )10-5قد تكافرت كبنسب معظميا مقبكلة تربكيا ,كلكف

ينقصيا إحداث نكع مف التكازف بينيا .حيث يتـ إثراء محتكل مناىج العمكـ بمكضكعات تعزز
77

ظيكر الخطاف األكؿ كالعاشر المذاف حصال عمى نسب غير مقبكلة تربكيا كتعمؿ الباحثة حصكؿ
ىذاف الخطاف عمى تمؾ النسب إف اليدؼ مف كجدىما كاف مف اجؿ التكامؿ االفقى بيف المكاد

الدراسية كلكف كاف مف األفضؿ تعزيزىما بشكؿ اكبر ,حيث إف مناىج العمكـ تعتبر بيئة خصبة

لبياف اإلعجاز القرآني كالمالحظ أيضا إف اآليات القرآنية التي كانت ترد كانت ترد في أكؿ
الكحدة الدراسية كلـ يرد معيا تفسير أك بياف لمدل ارتباطيا بمحتكل الكحدة كلكف ما جعؿ الباحثة
تحتسبيا أف المعمـ يحاكؿ تفسيرىا كربطيا بالمحتكل ( عمى حسب رأل المشرفيف) .

كأيضا العمؿ عمى ضركرة إحداث المزيد مف التكازف في الخطكط الخامس كالسادس
كالتاسع كالثاني عشر التي حصمت عمى نسب متكسطة.
كنالحظ مف خالؿ جدكؿ رقـ ( )5أف الخطكط التي احتكت عمى تنمية ميارات عقمية أك
ميارات عممية أدائية أك ميارات اتصاؿ كتكاصؿ كالخط العريض الثالث يسعى محتكل منياج
العمكـ إلى إكساب كتنمية ميارات عقمية سميمة( يتضمف المحتكل أنشطة كمكاقؼ عممية تشجع
عمى االستقراء كاالستنباط كالتنبؤ كاالستدالؿ ,يتضمف المحتكل أنشطة كمكاقؼ عممية تساىـ في

إكساب ميارات البحث العممي ,يتضمف المحتكل أنشطة كمكاقؼ عممية تحث عمى التفكير

العممي كحؿ المشكالت) كالرابع يسعى منياج العمكـ إلى إكساب الميارات العممية األدائية
بصكرة كظيفية( يتضمف المحتكل أنشطة كمكاقؼ عممية تمكف المتعمـ مف جمع العينات كحفظيا
يتضمف المحتكل أنشطة كمكاقؼ عممية تمكف المتعمـ مف استخداـ األدكات كاألجيزة العممية

يتضمف المحتكل أنشطة كمكاقؼ عممية تمكف المتعمـ مف القياـ بالقياسات  ,يتضمف المحتكل
أنشطة كمكاقؼ عممية تمكف المتعمـ مف إجراء التجارب ,يتضمف المحتكل أنشطة كمكاقؼ عممية
تمكف المتعمـ مف صنع أدكات كأجيزة بسيطة مف خامات البيئة) كالحادم عشر يسعى منياج

العمكـ الى تنمية القدرة عمى االتصاؿ (يتضمف المحتكل أنشطة كمكاقؼ عممية تمكف المتعمـ مف

التعبير العممي المفظي ,يتضمف المحتكل أنشطة كمكاقؼ عممية تمكف المتعمـ مف التعبير العممي

الكتابي ,يتضمف المحتكل أنشطة كمكاقؼ عممية تمكف المتعمـ مف التعبير العممي الرمزم) كانت
نسب تكافرىا أعمى مف غيرىا مف الخطكط كذلؾ الىتماـ مصممي المناىج عمى تعزيز جكانب

التفكير كالجكانب العممية اإلجرائية لدل المتعمـ كذلؾ ال يتحقؽ بشكؿ مناسب إال مف خالؿ
مناىج العمكـ لذلؾ كاف التركيز عمى تمؾ الخطكط – كاف كاف البعض يعتبر أف ىذه الخطكط
بالفعؿ متكفرة في محتكل المناىج كلكف ليس في أداء التدريس-
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جرول (:)6

لعل م وى منياج تعلوم تلصف تخام

ن ائد

تفلعطعنع

ف ضوء تخطوط تع عض تمناىد تعلوم
تج ء

تخطوط تع عض تمنياج تعلوم تلصف تخام
1

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تعزيز اإليماف باهلل

2

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى إكساب المعرفة العممية

3
4
5

المتعمقة بالمفاىيـ الكبرل بصكرة كظيفية
يسعى محتكل منياج العمكـ إلى إكساب كتنمية ميارات
عقمية سميمة
يسعى محتكل منياج العمكـ إلى إكساب الميارات العممية
األدائية بصكرة كظيفية

ول

إلجمات

تج ء تثان

تنع %

تك

تك

تك

1

2

3

0.63

28

23

51

10.7 9

40

31

71

14.99

43

33

76

15.49

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى إكساب الثقافة العممية
كالتقنية المالئمة لفيـ اآلثار المتبادلة لكؿ مف العمـ كالتقانة
كالمجتمع كالقدرة عمى اتخاذ ق اررات مرتبطة بالدراسة

5

1

6

1.36

المستقبمية
6

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تكثيؽ صمة المتعمـ
بمجتمعة كبيئتو (يمبي المحتكل حاجات المجتمع الفمسطيني)

7

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى إكساب كتنمية ميارات

8

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى مراعاة الفركؽ الفردية بيف

9

التعمـ الذاتي كالتعاكني

المتعمميف
يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تكظيؼ الميارات الرياضية
المناسبة لمعالجة البيانات العممية

 10يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تكظيؼ الحاسكب كالتقنيات
المتصمة بو

 11يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تنمية القدرة عمى االتصاؿ
 12يسعى محتكل منياج العمكـ اكتساب االتجاىات كالقيـ
كالميكؿ العممية بصكرة كظيفية

تمجموع
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24

11

35

7.34

40

18

58

12.18

38

27

65

13.63

7

2

9

1.99

0

1

1

0.21

30

35

65

13.63

32

5

37

7.76

288

189

477

100.00

ع ضح من تجرول ( )6أن:
جميع الخطكط العريضة لمنياج العمكـ الفمسطيني لمصؼ الخامس قد تكافرت في محتكل

منياج العمكـ لمصؼ الخامس كبنسب معظميا مقبكلة تربكيا  ,كلكف بنسب متفاكت .

حيث نالحظ أف ىناؾ أربعة خطكط حصمكا عمى نسب تك اررات غير مقبكلة تربكيا كىـ

الخط العريض األكؿ يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تعزيز اإليماف باهلل  ,كالخامس يسعى
محتكل منياج العمكـ إلى إكساب الثقافة العممية كالتقنية المالئمة لفيـ اآلثار المتبادلة لكؿ مف
العمـ كالتقانة كالمجتمع كالقدرة عمى اتخاذ ق اررات مرتبطة بالدراسة المستقبمية  ,كالتاسع يسعى

محتكل منياج العمكـ إلى تكظيؼ الميارات الرياضية المناسبة لمعالجة البيانات العممي ,
كالعاشر يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تكظيؼ الحاسكب كالتقنيات المتصمة بو .
حيث لـ يتضمف المنياج محتكل يحقؽ تمؾ الخطكط لذلؾ البد مف إثراء المحتكل

بمكضكعات تعزز كجكد تمؾ الخطكط  .في حيف أف الخطكط الثاني كالسادس كالثاني عشر
حققت نسب مقبكلة تربكيا حيث حققت نسب جيدة كالخطكط الثالث كالرابع ك السابع كالثامف
كالحادم عشر حققت نسب جيدة جدا.

كىذا يتكافؽ لحد كبير مع رؤية مصممي المنياج التي كردت في أكؿ الكتاب التي تكضح
أف مصممي المنياج يسعكف في ىذه المرحمة العممية إلى إكساب المتعمميف الميارات األدائية
مف إجراء التجارب ك استخداـ المكاد كاألجيزة كذلؾ تحقؽ مف خالؿ األنشطة التي كردت في

المحتكل  ,كأنيـ يسعكف إلى إكساب المتعمميف الميارات العقمية مف استنتاج كاستقراء كحؿ
المشكالت كىذا تحقؽ مف خالؿ األنشطة كاألسئمة التي كردت في معظـ المحتكل كالتي تحث

المتعمميف عمى التفكير بطرؽ عممية  ,كأيضا أنيـ يسعكف إلى ربط المتعمـ بمجتمعيـ كلقد تحقؽ
ذلؾ مف خالؿ ثالث كحدات كردت في محتكل منياج العمكـ لمصؼ الخامس في الجزأيف (زيادة

اإلنتاج الزراعي  ,التغيرات عمى سطح األرض ,لتداكم بالنباتات) حيث عرضت تمؾ الكحدات
الكثير مف المعمكمات عف بيئة كمجتمع المتعمـ الفمسطيني كالكثير مف مشكالت بيئتو كحثت

المتعمميف عمى التفكير إليجاد حمكؿ ليا.
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ن ائد

جرول (:)7

لعل م وى منياج تعلوم تلصف تعار

تفلعطعنع

ف ضوء تخطوط تع عض تمناىد تعلوم
تج ء

ول

إلجمات

تج ء تثان

تخطوط تع عض تمنياج تعلوم تلصف تعار
تك

تك

تك

1

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تعزيز اإليماف باهلل

2

4

6

 1.80

2

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى اكتساب المعرفة العممية

27

23

50

14.66

3

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى اكتساب كتنمية ميارات عقمية

29

24

53

15.54

4

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى إكساب الميارات العممية

39

23

62

18.18

المتعمقة بالمفاىيـ الكبرل بصكرة كظيفية
سميمة

األدائية بصكرة كظيفية
5

تنع

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى اكتساب الثقافة العممية كالتقنية
المالئمة لفيـ اآلثار المتبادلة لكؿ مف العمـ كالتقانة كالمجتمع

0

7

7

2.05

كالقدرة عمى اتخاذ ق اررات مرتبطة بالدراسة المستقبمية
6

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تكثيؽ صمة المتعمـ بمجتمعة

0

13

13

3.81

7

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى إكساب كتنمية ميارات التعمـ

24

15

39

11.43

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى مراعاة الفركؽ الفردية بيف

28

20

48

14.07

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تكظيؼ الميارات الرياضية

4

0

4

1.17

 10يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تكظيؼ الحاسكب كالتقنيات

0

0

0

0

 11يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تنمية القدرة عمى االتصاؿ

28

17

45

13.19

 12يسعي محتكل منياج العمكـ إلى اكتساب االتجاىات كالقيـ

7

7

14

4.10

188

153

341

100.00

كبيئتو (يمبي المحتكل حاجات المجتمع الفمسطيني)

الذاتي كالتعاكني
8

المتعمميف
9

المناسبة لمعالجة البيانات العممية
المتصمة بو

كالميكؿ العممية بصكرة كظيفية
تمجموع
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ع ضح من تجرول ( )7أن:
جميع الخطكط العريضة لمنياج العمكـ الفمسطيني لمصؼ السادس قد تكافرت في محتكل

منياج العمكـ لمصؼ السادس ماعدا الخط العريض العاشر يسعى محتكل منياج العمكـ إلى
تكظيؼ الحاسكب كالتقنيات المتصمة بو  ,بنسب معظميا مقبكلة تربكيا  ,كلكف بنسب متفاكت .
حيث حققت الخطكط األكؿ يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تعزيز اإليماف باهلل ,كالتاسع
يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تكظيؼ الميارات الرياضية المناسبة لمعالجة البيانات العممية
كتعمؿ الباحثة حصكؿ ىذا الخط عمى ىذه النسبة أف محتكل ا الجزء األكؿ اشتمؿ عمى كحدتيف

(الحركة كالقكة – الرياح كالضغط الجكل) المتاف اشتممتا عمى دركس تحث المتعمـ عمى استخداـ
العمميات الحسابية بينما لـ يرد ذلؾ في محتكل الجزء الثاني ,كالعاشر يسعى محتكل منياج

العمكـ إلى تكظيؼ الحاسكب كالتقنيات المتصمة بو نسب غير مقبكلة تربكيا حيث افتقر المحتكل
لمكضكعات تعزز كجكد تمؾ الخطكط لذلؾ البد مف إثراء المحتكل بمكضكعات تعزز كجكدىا.
في حيف حصؿ الخط الخامس كالسادس عمى نسبة متكسطة كسبب حصكؿ الخط الخامس

عم ى ىذه النسبة المتكسطة انو غاب في الجزء األكؿ كظير في الجزء الثاني مف خالؿ كحدتيف
دراسيتيف(الثركات كالمصادر الطبيعية – كالكيرباء في حياتنا) مف خالؿ عرضيما لقضايا عممية
تكضح العالقة مابيف العمـ كالتقانة كالمجتمع  ,كاآلثار االيجابية لمتكنكلكجيا  ,كسبب حصكؿ

الخط السادس عمى ىذه النسبة أيضا غياب ىذا الخط في الجزء األكؿ كظير في محتكل ثالث
كحدات (الكائنات الحية الدقيقة  -الثركات كالمصادر الطبيعية – كالكيرباء في حياتنا) في كتاب

الجزء الثاني كىذه الكحدات ربطة المتعمـ بمجتمعو كبيئتو مف خالؿ عرضيا مشكالت بيئتو
كمجتمعية تحث المتعمـ عمى التفكير إليجاد حمكؿ ليا.

كالخط الثاني عشر عمى نسبة جيدة كالخطكط الثاني كالثالث كالرابع السابع كالثامف
كالحادم عشر عمى نسبة جيدة جدان.
كىذا يتكافؽ لحد كبير مع رؤية مصممي المنياج التي كردت في أكؿ الكتاب التي تكضح

أف مصممي المنياج اعتمدكا في اختيار المحتكل كتعميمو النظرية البنائية في التعميـ كالتي
تتحقؽ مف خالؿ نشاط المتعمـ في الكصكؿ إلى المعرفة بنفسو مستخدما خبراتو السابقة  .كجميع

الخطكط التي حققت نسب مقبكلة تربكيا ىي التي تساعد عمى تحقيؽ مبادئ النظرية البنائية فمف
خالؿ األنشطة كالمكاقؼ كاألسئمة كالتجارب التي كردت ضمف محتكل المنياج كالتي تحث
المتعمـ عمى التفكير بطرؽ عممية كالتكاصؿ مع المتعمميف كالمعمـ في عرض األفكار  ,كالتنكع

في عرض األنشطة كاألسئمة التي تسمح لممتعمميف بالكصكؿ إلى المعرفة كؿ عمى حسب قدرتو
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ن ائد

جرول (:)8

لعل م وى منياج تعلوم تلصف تعا ع ف ضوء تخطوط تع عض تمناىد تعلوم
تفلعطعنع

تج ء

تخطوط تع عض تمنياج تعلوم تلصف تعا ع

1

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تعزيز اإليماف باهلل

2

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى اكتساب المعرفة العممية

3

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى اكتساب كتنمية ميارات عقمية

المتعمقة بالمفاىيـ الكبرل بصكرة كظيفية

سميمة
4

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى إكساب الميارات العممية

5

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى اكتساب الثقافة العممية كالتقنية

األدائية بصكرة كظيفية

المالئمة لفيـ اآلثار المتبادلة لكؿ مف العمـ كالتقانة كالمجتمع

ول

إلجمات

تج ء تثان
تك

تنع

تك

تك

1.93

8

2

10

29

28

57

53

33

86

41

35

76

11.04
16.66
14.72
1.55

0

8

8

كالقدرة عمى اتخاذ ق اررات مرتبطة بالدراسة المستقبمية

6

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تكثيؽ صمة المتعمـ بمجتمعة
كبيئتو (يمبي المحتكل حاجات المجتمع الفمسطيني)

7

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى إكساب كتنمية ميارات التعمـ
الذاتي كالتعاكني

8

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى مراعاة الفركؽ الفردية بيف
المتعمميف

9

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تكظيؼ الميارات الرياضية
المناسبة لمعالجة البيانات العممية

 10يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تكظيؼ الحاسكب كالتقنيات
المتصمة بو
 11يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تنمية القدرة عمى االتصاؿ
 12يسعي محتكل منياج العمكـ إلى اكتساب االتجاىات كالقيـ
كالميكؿ العممية بصكرة كظيفية
تمجموع
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2.90

8

7

15

40

22

62

32

38

70

10

4

14

0

0

0

50

47

97

18.79

13

8

21

4.10

284

232

516

100.00

12.07
13.56
2.71
0

ع ضح من تجرول( )8أن:
جميع الخطكط العريضة لمنياج العمكـ الفمسطيني لمصؼ السابع قد تكافرت في محتكل

منياج العمكـ لمصؼ السابع ماعدا الخط العريض العاشر يسعى محتكل منياج العمكـ إلى
تكظيؼ الحاسكب كالتقنيات المتصمة بو  ,بنسب معظميا مقبكلة تربكيا  ,كلكف بنسب متفاكت.
حيث حقؽ الخط العريض األكؿ يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تعزيز اإليماف باهلل,
كالخامس يسعى محتكل منياج العمكـ إلى إكساب الثقافة العممية كالتقنية المالئمة لفيـ اآلثار
المتبادلة لكؿ مف العمـ كالتقانة كالمجتمع كالقدرة عمى اتخاذ ق اررات مرتبطة بالدراسة المستقبمية

كالعاشر محتكل منياج العمكـ إلى تكظيؼ الحاسكب كالتقنيات المتصمة بو نسب غير مقبكلة
تربكيا كتعمؿ الباحثة تحقيؽ الخط الخامس ىذه النسبة غيابو في الجزء األكؿ كلكنو ظير مف

خالؿ محتكل كحدة ( التقانة كالعمـ في حياتنا) في الجزء الثاني حيث عرضت ىذه الكحدة قضايا
عممية تكضح العالقة مابيف العمـ كالتقانة كالمجتمع  ,كاآلثار االيجابية لمتكنكلكجيا.
بينما حقؽ الخط العريض السادس يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تكثيؽ صمة المتعمـ

بمجتمعة كبيئتو (يمبي المحتكل حاجات المجتمع الفمسطيني) والخط العريض التاسع يسعى
محتكل منياج العمكـ إلى تكظيؼ الميارات الرياضية المناسبة لمعالجة البيانات العممية كالخط
العريض الثاني عشر يسعى محتكل منياج العمكـ اكتساب االتجاىات كالقيـ كالميكؿ العممية
بصكرة كظيفية نسب متكسطة كتعمؿ الباحثة حصكؿ الخط السادس عمى ىذه النسبة أف كال

جزئي المحتكل احتكل عمى ثالث كحدات ضمت دركس معينة تساىـ بربط المتعمـ بمجتمعو

كبيئتو مف خالؿ عرضيا مشكالت بيئتو كمجتمعية تحث المتعمـ عمى التفكير إليجاد حمكؿ ليا

كىى(المركبات الكيميائية – مف خصائص السيكلة – الح اررة في حياتنا)  ,كتعمؿ الباحثة حصكؿ

الخط التاسع عمى ىذه النسبة إف محتكل كتاب العمكـ الجزء األكؿ اشتمؿ عمى كحدة(الخصائص
الفيزيائية لممادة) التي اشتممت عمى دركس تحث المتعمـ عمى استخداـ العمميات الحسابية بينما

كرد استخداـ العمميات الرياضية في دركس معينة في الجزء الثاني .بينما حصمت باقي الخطكط
الثاني كالثالث كالرابع كالسابع كالثامف كالحادم عشر عمى نسب جيدة جدا كتعمؿ الباحثة حصكؿ
ىذه الخطكط عمى ىذه النسب إف محتكل منياج عمكـ الصؼ الثامف احتكل عمى العديد مف

التطبيقات العممية عمى المفاىيـ األساسية كالعديد مف األنشطة كاألسئمة كالمكاقؼ التعميمية التي

عرضت بأكثر مف طريقة لتناسب جميع المتعمميف كىذا خدـ بشكؿ كبير جميع تمؾ الخطكط
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جرول (:)9

لعل م وى منياج تعلوم تلصف تثامن ف ضوء تخطوط تع عض تمناىد تعلوم

ن ائد

تفلعطعنع

تخطوط تع عض تمنياج تعلوم تلصف تثامن
1

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تعزيز اإليماف باهلل

2

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى اكتساب المعرفة العممية

3
4
5

المتعمقة بالمفاىيـ الكبرل بصكرة كظيفية
يسعى محتكل منياج العمكـ إلى اكتساب كتنمية ميارات
عقمية سميمة
يسعى محتكل منياج العمكـ إلى إكساب الميارات العممية
األدائية بصكرة كظيفية

تج ء

ول

إلجمات

تج ء تثان

تنع

تك

تك

تك

3

1

4

0.99

15

24

39

9.65

41

39

80

19.80

25

34

59

14.60

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى اكتساب الثقافة العممية
كالتقنية المالئمة لفيـ اآلثار المتبادلة لكؿ مف العمـ
كالتقانة كالمجتمع كالقدرة عمى اتخاذ ق اررات مرتبطة

1

7

8

1.98

بالدراسة المستقبمية
6

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تكثيؽ صمة المتعمـ
بمجتمعة كبيئتو (يمبي المحتكل حاجات المجتمع

الفمسطيني)
7
8
9

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى إكساب كتنمية ميارات
التعمـ الذاتي كالتعاكني
يسعى محتكل منياج العمكـ إلى مراعاة الفركؽ الفردية
بيف المتعمميف
يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تكظيؼ الميارات
الرياضية المناسبة لمعالجة البيانات العممية

 10يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تكظيؼ الحاسكب
كالتقنيات المتصمة بو

 11يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تنمية القدرة عمى
االتصاؿ

 12يسعي محتكل منياج العمكـ إلى اكتساب االتجاىات كالقيـ
كالميكؿ العممية بصكرة كظيفية
تمجموع

85

6

3

9

2.20

21

24

45

11.10

28

28

56

13.86

11

10

21

5.19

1

9

10

2.47

34

29

63

15.69

4

6

10

2.47

190

214

404

100.00

ع ضح من تجرول( )9أن:
جميع الخطكط العريضة لمنياج العمكـ الفمسطيني لمصؼ الثامف قد تكافرت في محتكل

منياج العمكـ لمصؼ بنسب معظميا مقبكلة تربكيا  ,كلكف بنسب متفاكت.

حيث الخط العريض األكؿ يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تعزيز اإليماف باهلل كالخط

العريض الخامس يسعى محتكل منياج العمكـ إلى إكساب الثقافة العممية كالتقنية المالئمة لفيـ
اآلثار المتبادلة لكؿ مف العمـ كالتقانة كالمجتمع كالقدرة عمى اتخاذ ق اررات مرتبطة بالدراسة

المستقبمية نسب غير مقبكلة تربكيا كتعمؿ الباحثة حصكؿ الخط الخامس إف محتكل الجزء الثاني
ضـ كحدات (الغالؼ الجكم كبخار الماء – الحركة المكجية كالصكت -كالضكء كالبصريات)
حيث عرضت ىذه الكحدات دركس معينة تضـ قضايا عممية تكضح العالقة ما بيف العمـ كالتقانة

كالمجتمع ,كاآلثار اإليجابية لمتكنكلكجيا بينما كرد ما يدلؿ عمى ىذا الخط في محتكل الجزء األكؿ

مف خالؿ درس كاحد فقط  .بينما حققت الخطكط السادس يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تكثيؽ

صمة المتعمـ بمجتمعة كبيئتو (يمبي المحتكل حاجات المجتمع الفمسطيني) كالتاسع  :يسعى

محتكل منياج العمكـ إلى تكظيؼ الميارات الرياضية المناسبة لمعالجة البيانات العممية كالعاشر
يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تكظيؼ الحاسكب كالتقنيات المتصمة بو كالثاني عشر يسعى

محتكل منياج العمكـ اكتساب االتجاىات كالقيـ كالميكؿ العممية بصكرة كظيفية  ,كتعمؿ الباحثة
حصكؿ الخط السادس عمى ىذه النسبة الحتكاء الجزء األكؿ عمى أربع كحدات ( الخمية – تنكع

الكائنات الحية – التفاعالت الكيميائية – جيكلكجيا األرض) ساىمف بشكؿ كبير بربط المتعمـ
بمجتمعو كبيئتو مف خالؿ عرضيا مشكالت بيئتو كمجتمعية تحث المتعمـ عمى التفكير إليجاد

حمكؿ ليا بينما لـ يظير بشكؿ كاؼ في محتكل الجزء الثاني كسبب حصكؿ الخط التاسع عمى
نسب متكسطة إف محتكل الجزأيف ضما دركس معينة تحث المتعمـ عمى تكظيؼ ما تعممو مف

ميارات رياضية  .كالخط العريض العاشر الذم غاب في الصفكؼ السابؽ ظير في ىذا الصؼ

مف خالؿ ثالث كحدات في الجزء الثاني مف الكتاب (الغالؼ الجكم كالماء – الحركة المكجية

كالصكت – الضكء كالبصريات) التي عرض مف خالليا تجارب تحث المتعمـ الستخداـ الحاسكب
كالتقنيات المتصمة بو كلعؿ سبب ظيكر ىذا الخط في ىذا الصؼ يعكد إلى أف المتعمـ قد كصؿ

إلى نضج عقمي يمكنو مف التعامؿ مع الحاسكب كالتقنيات المرتبطة بو.
في حيف حصمت الخطكط الثالث كالرابع كالسابع كالثامف كالحادم عشر عمى نسب جيدة
جدا كتعمؿ الباحثة ذلؾ باف المحتكل ضـ العديد مف األنشطة كاألسئمة كالتجارب كالتطبيقات

العممية كالتنكع في عرضيا كعرض المعمكمات التي ساىمت بظيكر ىذه الخطكط بتمؾ النسبة
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ن ائد

جرول (:)10

لعل م وى منياج تعلوم تلصف ت اعع ف ضوء تخطوط تع عض تمناىد تعلوم
تفلعطعنع

تج ء

تخطوط تع عض تمنياج تعلوم تلصف ت اعع

1

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تعزيز اإليماف باهلل

2

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى اكتساب المعرفة العممية

3

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى اكتساب كتنمية ميارات

المتعمقة بالمفاىيـ الكبرل بصكرة كظيفية

عقمية سميمة
4

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى إكساب الميارات العممية

5

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى اكتساب الثقافة العممية

األدائية بصكرة كظيفية

كالتقنية المالئمة لفيـ اآلثار المتبادلة لكؿ مف العمـ كالتقانة
كالمجتمع كالقدرة عمى اتخاذ ق اررات مرتبطة بالدراسة

ول

إلجمات

تج ء تثان

تك

تك

تك

4

0

4

0.82

30

25

55

11.29

48

37

85

17.45

26

32

58

11.90

10

10

20

تنع

4.10

المستقبمية
6

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تكثيؽ صمة المتعمـ
بمجتمعة كبيئتو (يمبي المحتكل حاجات المجتمع الفمسطيني)

7

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى إكساب كتنمية ميارات

8

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى مراعاة الفركؽ الفردية بيف

التعمـ الذاتي كالتعاكني

المتعمميف
9

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تكظيؼ الميارات الرياضية
المناسبة لمعالجة البيانات العممية

 10يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تكظيؼ الحاسكب كالتقنيات
المتصمة بو
 11يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تنمية القدرة عمى االتصاؿ
 12يسعي محتكل منياج العمكـ إلى اكتساب االتجاىات كالقيـ
كالميكؿ العممية بصكرة كظيفية
تمجموع

87

8

10

18

3.69

23

21

44

9.03

45

44

89

18.27

2

12

14

2.87

1

6

7

1.43

39

38

77

15.84

9

7

16

3.28

245

242

487

100.0

ع ضح من تجرول( )10أن:
جميع الخطكط العريضة لمنياج العمكـ الفمسطيني لمصؼ التاسع قد تكافرت في محتكل

منياج العمكـ لمصؼ التاسع بنسب مقبكلة تربكيا كلكف بنسب متفاكت.

حيث حقؽ الخط العريض األكؿ يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تعزيز اإليماف باهلل

كالخط العاشر يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تكظيؼ الحاسكب كالتقنيات المتصمة بو نسب
غير مقبكلة تربكيا  ,حيث لـ يظير الخط األكؿ في محتكل الجزء الثاني ابدآ  ,كالخط العاشر

ظير بتكرار قميؿ جدا في محتكل الجزء األكؿ بينما ضـ محتكل الجزء الثاني عمى كحدتي (
كسائؿ االتصاؿ – الكيرباء المتحركة ) فقط التي يسمح محتكاىا بتكظيؼ الحاسكب كالتقنيات

المتصمة فيو .بينما حققت الخطكط الخامس كالسادس كالسابع كالتاسع كالثاني عشر نسب

متكسطة كتعمؿ الباحثة حصكؿ الخط الخامس عمى ىذه النسبة أف المحتكل ضـ فقط خمس

كحدات في كال الجزئييف (التفاعالت الكيميائية – المنخفضات الجكية كالجبيات اليكائية –
كسائؿ االتصاؿ – الكيرباء المتحركة ) عرضت قضايا عممية تكضح العالقة ما بيف العمـ
كالتقانة كالمجتمع ,كاآلثار اإليجابية لمتكنكلكجيا .كاف المحتكل ضـ أيضا كحدتيف فقط في كال

الجزئييف (الكيرباء المتحركة – النبات الزىرم كتركيبو) ساىمتا بظيكر الخط السادس يسعى

محتكل منياج العمكـ إلى تكثيؽ صمة المتعمـ بمجتمعة كبيئتو (يمبي المحتكل حاجات المجتمع
الفمسطيني)  ,كاف المحتكل ضـ كحدة كاحدة في الجزء الثاني (الكيرباء المتحركة) التي اعتمدت

بشكؿ أساسي عمى الميارات الرياضية التي يمتمكيا المتعمـ كىذا ماساىـ بظيكر الخط التاسع

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تكظيؼ الميارات الرياضية المناسبة لمعالجة البيانات العممية .

بينما حققت الخطكط الثاني كالثالث كالرابع كالثامف كالحادم عشر نسب جيدة جدا كاف

اعمي نسبة حققو الخط الثامف يسعى محتكل منياج العمكـ إلى مراعاة الفركؽ الفردية بيف
المتعمميف كتعمؿ الباحثة ىذه النسب لما شيده تصميـ محتكل منياج العمكـ لمصؼ التاسع مف
استخداـ اليكامش فى تقديـ معمكمات اضافية كنشاطات ذىنية متنكعة تعزز المفاىيـ االساسية
الكاردة فى المحتكل كلما تميز بو المحتكل مف عرض النشاطات كالمعمكمات باكثر مف طريقة

كىذا انعكس بدكره عمى باقي الخطكط التي حققت نسب جيدة جدا
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جرول (:)11

لعل م وى منياج تعلوم تلصف تعاش ف ضوء تخطوط تع عض تمناىد تعلوم

ن ائد

تفلعطعنع

تخطوط تع عض تمنياج تعلوم تلصف تعاش
1

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تعزيز اإليماف باهلل

2

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى اكتساب المعرفة العممية

3

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى اكتساب كتنمية ميارات عقمية

المتعمقة بالمفاىيـ الكبرل بصكرة كظيفية

سميمة
4

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى إكساب الميارات العممية

5

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى اكتساب الثقافة العممية كالتقنية

األدائية بصكرة كظيفية

المالئمة لفيـ اآلثار المتبادلة لكؿ مف العمـ كالتقانة كالمجتمع

تج ء

ول

إلجمات

تج ء تثان

تك

تك

تك

تنع

3

2

5

1

31

32

63

12.60

47

47

94

18.80

26

25

51

10.20

9

7

16

3.20

كالقدرة عمى اتخاذ ق اررات مرتبطة بالدراسة المستقبمية
6

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تكثيؽ صمة المتعمـ بمجتمعة

7

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى إكساب كتنمية ميارات التعمـ

كبيئتو (يمبي المحتكل حاجات المجتمع الفمسطيني)

الذاتي كالتعاكني
8

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى مراعاة الفركؽ الفردية بيف

9

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تكظيؼ الميارات الرياضية

المتعمميف

المناسبة لمعالجة البيانات العممية
 10يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تكظيؼ الحاسكب كالتقنيات
المتصمة بو

 11يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تنمية القدرة عمى االتصاؿ
 12يسعي محتكل منياج العمكـ إلى اكتساب االتجاىات كالقيـ
كالميكؿ العممية بصكرة كظيفية
تمجموع

89

11

8

19

3.80

22

22

44

8.80

43

39

82

16.40

22

17

39

7.80

2

1

3

0.60

45

34

79

15.80

3

2

5

1

264

236

500

100.00

ع ضح من تجرول ( )11أن:
جميع الخطكط العريضة لمنياج العمكـ الفمسطيني لمصؼ التاسع قد تكافرت في محتكل

منياج العمكـ لمصؼ التاسع بنسب معظميا مقبكلة تربكيا كلكف بنسب متفاكت.

حيث حقؽ الخط العريض األكؿ يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تعزيز اإليماف باهلل

كالعاشر يسفقط.تكل منياج العمكـ إلى تكظيؼ الحاسكب كالتقنيات المتصمة بو كالثاني عشر
يسعي محتكل منياج العمكـ إلى اكتساب االتجاىات كالقيـ كالميكؿ العممية بصكرة كظيفية نسبة
غير مقبكلة تربكيا.حيث ظير الخط العاشر مف خالؿ محتكل بعض دركس كحدتي الحسابات

الكيميائية كقكانيف الحركة فقط .

في حيف حققت الخطكط الخامس يسعى محتكل منياج العمكـ إلى إكساب الثقافة العممية

كالتقنية المالئمة لفيـ اآلثار المتبادلة لكؿ مف العمـ كالتقانة كالمجتمع كالقدرة عمى اتخاذ ق اررات
مرتبطة بالدراسة المستقبمية ,كالخط العريض السادس يسعى محتكل منياج العمكـ إلى تكثيؽ صمة

المتعمـ بمجتمعة كبيئتو (يمبي المحتكل حاجات المجتمع الفمسطيني) ،الخط العريض السابع

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى إكساب كتنمية ميارات التعمـ الذاتي كالتعاكني نسب متكسطة
كتعمؿ الباحثة ىذه النسب بسبب قمة الكحدات التي تساىـ في تحقيؽ تمؾ الخطكط حيث ظير

الخط الخامس مف خالؿ بعض دركس الكحدات (مصادر الطاقة المتجددة –الكراثة – المكائع -
الح اررة)  .كظير الخط السادس مف خالؿ بعض دركس الكحدات (مصادر الطاقة المتجددة –

أجيزة جسـ اإلنساف – الكراثة) .في حيف حصمت الخطكط الثاني كالثالث كالرابع كالثامف كالحادم
عشر عمى نسب جيدة جدا كتعمؿ الباحثة ىذا باف محتكل منياج الصؼ العاشر اعتمد بشكؿ

اساسى عمى تكظيؼ مايتعممو المتعمـ في حياتو اليكمية كعمى األنشطة كاألسئمة التي تثير

التفكير كتعزز الميارات العقمية كعمى تكظيؼ اليكامش في عرض معمكمات ايضافية كعمى

تكاصؿ المتعمميف مع بعضيـ البعض كمع المعمـ مف خالؿ كتابة تقارير التجارب


كلمعرفة مدل مراعاة منياج العمكـ لممرحمة األساسية لمصفكؼ (" )10-5لحاجات المتعمـ

كخصائصو العقمية كالنفسية" كىك احد الخطكط العريضة لمناىج العمكـ الفمسطينية.

قامت الباحثة بإجراء تحميؿ لمككنات االستبانة التي أعدتيا الباحثة ككجيتيا لمشرفي مادة العمكـ
العامميف في المدارس الحككمية كمدارس ككالة الغكث لرصد استجاباتيـ حكؿ ىذا الخط مف

الخطكط العريضة لمناىج العمكـ الفمسطينية.

كفيما يمي نتائج استخداـ اختبار اإلشارة ( )Sign Testلمعرفة ما إذا كاف المتكسط الحسابي

لدرجة االستجابة لكؿ فقرة مف فقرات مجاالت االستبانة تساكم القيمة المتكسطة كىي  3أـ تختمؼ
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عنيا ,فإذا كانت قيمة ( )sig( )p-valueأكبر مف مستكل الداللة  ,   0.05ففي ىذه الحالة
تككف آراء مجتمع الدراسة تقترب مف القيمة المتكسطة كىي  ,3كاذا كانت قيمة ()sig( )p-value
أقؿ مف مستكل الداللة  ,   0.05في ىذه الحالة يمكف تحديد ما إذا كاف متكسط اإلجابة يزيد أك
ينقص عف القيمة المتكسطة كىي .3

لمتحقؽ مف ذلؾ تـ إيجاد المتكسط الحسابي كالكزف النسبي لفقرات االستبانة ,ثـ تـ إيجاد

قيمة اختبار اإلشارة لكؿ ميارة مف الميارات ,كالدرجة الكمية حكؿ درجة الحياد كتساكم (,)3
كالنتائج مكضحة مف خالؿ الجدكؿ التالي:
ن ائد خ ا إلشا و تم وعط ت عا
م

تفق ب

جرول ()12

و الن ف تمععا ي و تو ن تنع
تم وعط

الن ف

تو ن

ت عا

تمععا ي

تنع %

تالع ان
خ ا

إلشا

ت عب

Z

1

يتضمن محتكل منهاج العلوم موضوعات
تحقق األهداف المنشودة

**4.250

.639

85.00

15.76

1

2

يتضمن محتكل منهاج العلوم موضوعات
مالئمة لقدرات واستعدادات المتعلمين

**3.350

.745

67.00

8.10

7

3

يتضمن محتكل منهاج العلوم موضوعات
مالئمة لواقع الحياة ومشكالتها

**3.200

.696

64.00

7.71

9

4

يقدم محتكل منهاج العلوم موضوعات
مالئمة لواقع الحياة ومشكالتها

**3.000

.795

60.00

5.63

12

5

يتضمن محتكل منهاج العلوم موضوعات
تلبي حاجات واهتمامات المتعلمين

**3.000

.562

60.00

7.96

12

6

يتضمن محتكل منهاج العلوم موضوعات
مشوقة ومثيرة لتفكير المتعلمين

**3.450

.686

69.00

9.45

4

7

يتضمن محتكل منهاج العلوم موضوعات
تتناسب وصفوف المعرفة المختلفة

**3.600

.598

72.00

11.96

3

8

يتضمن محتكل منهاج العلوم أنشطة تحقق
األهداف المنشودة

**3.900

.718

78.00

11.83

2

9

يتضمن محتكل منهاج العلوم أنشطة تشبع
رغبات المتعلمين

**3.050

.686

61.00

6.84

11

**2.900

.718

58.00

5.60

14

**3.400

.503

68.00

12.46

5

 10يتضمن محتكل منهاج العلوم أنشطة تراعي
حياة المتعلمين وظروفهم
 11يتضمن محتكل منهاج العلوم أنشطة متنوعة
ومتسلسلة
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ا ع:
تفق ب

م

 12يتضمن محتكل منهاج العلوم أنشطة تتناسب
والخصائص النمائية للمتعلمين
 13يتضمن محتكل منهاج العلوم أنشطة تعزز
مهارات التفكير العلمي للمتعلمين

تم وعط

الن ف

تو ن

ت عا

تمععا ي

تنع %

خ ا

إلشا

ت عب

Z

**3.200

.523

64.00

10.26

9

**3.350

.875

67.00

6.90

7

**3.400

.598

68.00

10.47

5

.667

67.21

9.35

 14يتضمن محتكل منهاج العلوم نشطة ترتبط
بالخبرات السابقة للمتعلمين
أجمات تميا ب
**3.361

** المتكسط الحسابي داؿ إحصائيا عند   0.05

 //المتكسط الحسابي غير داؿ إحصائيان عند   0.05

عن من تن ائد تموض

ف جرول ( )12ما عةل :

 المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )1يساكم ( 4.250الدرجة الكمية مف  )5فقد احتمت المرتبة
األكلى ,كبمغ الكزف النسبي  ,%85كالقيمة االحتمالية أقؿ مف  ,0.05كبذلؾ تعتبر ىذه

الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة

ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الحياد كىي  3كىذا يعني أف أفراد عينة الدراسة قالكا أنيـ
مكافقكف بدرجة كبيرة عمى انو يتضمف محتكل منياج العمكـ مكضكعات تحقؽ األىداؼ

المنشكدة كترل الباحثة أف ىذه النتيجة منطقية فأكؿ ما يحرص عميو مصممي المناىج أف
تككف المكضكعات المختارة تحقؽ بشكؿ كبير األىداؼ المنشكدة حيث أف اليدؼ األساسي

مف تصميـ المنيج أف يحقؽ أىداؼ كطمكح مجتمعو .
 المتكسط الحسابي الفقرة رقـ ( )8يساكم (3.900الدرجة الكمية مف  )5فقد احتمت المرتبة
الثانية ,كبمغ الكزف النسبي  ,%78كالقيمة االحتمالية أقؿ مف  ,0.05كبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة

دالة إحصائيان عند مستكل داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه
الفقرة قد زاد عف درجة الحياد كىي  3كىذا يعني أف أفراد العينة قالكا أنيـ مكافقكف بدرجة

كبيرة عمى انو يتضمف محتكل منياج العمكـ أنشطة تحقؽ األىداؼ المنشكدة فمف المنطؽ

كالضركرم أف يختار مصممي المناىج أنشطة تحقؽ األىداؼ المنشكدة الف مف خالؿ

األنشطة يستطيع مصممي المنياج عمى تحقيؽ العديد مف األىداؼ كالخطكط العريضة

لممنياج.
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 المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ ( )5يساكم ( 3.000الدرجة الكمية مف  )5فقد احتمت المرتبة
القبؿ األخيرة ,كبمغ الكزف النسبي  ,%60كالقيمة االحتمالية أقؿ مف  ,0.05كبذلؾ تعتبر
ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  ,   0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة

االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الحياد كىي  ,3كىذا يعني أف أفراد العينة قالكا أنيـ

مكافقكف بدرجة متكسطة عمى انو يتضمف محتكل منياج العمكـ مكضكعات تمبي حاجات
كاىتمامات المتعمميف .كبالرغـ مف أف المناىج باألساس يجب أف تككف مبنية عمى حاجات

المتعمـ كاىتماماتو إلى أف ىذا لـ يظير بشكؿ كاضح في مناىجنا مما جعؿ المتعمـ يعزؼ
عف االىتماـ كالميؿ إلى تطبيؽ ما تعممو في حياتو اليكمية.

 أما بالنسبة لمدرجة الكمية ,فقد بمغ المتكسط الحسابي (3.361الدرجة الكمية مف  ,)5كبمغ
الكزف النسبي  ,%67.21ككانت القيمة االحتمالية اصغر مف  ,0.05حيث أف متكسط

درجة االستجابة يختمؼ جكىريان عف درجة الحياد كىي  ,3مما يدؿ عمى أف أفراد عينة

الدراسة قالكا أنيـ مكافقكف بدرجة كبيرة عمى أف محتكل مناىج العمكـ لممرحمة األساسية
لمصفكؼ مف( )10-5يراعى حاجات المتعمـ كخصائصو العقمية كالنفسية.
كتتفؽ الباحثة مع ىذه النتيجة لحد معيف ,الف كثير مف مكضكعات العمكـ المتضمنة في

مناىجنا ال تتماشى مع ميكؿ المتعمميف كىذا ما أكد عميو استجابة عينة الدراسة عمى البنكد(-4

 )12 -10 -9 -5مف بنكد االستبانة المعدة.

كلإلجابة عمى ىذا البند مف بنكد الخطكط العريضة لمناىج العمكـ لممرحمة األساسية
لمصفكؼ مف(" )10-5يسعى منياج إلى إكساب المعرفة العممية المتعمقة بالمفاىيـ األساسية

التالية ,اإلنساف ,كالنباتات ,كالحيكانات ,كالكائنات الحية الدقيقة  ,كالمادة ,كالطاقة ,كالبيئة,
كاألرض ,كالككف ,كالغالؼ الجكم كاألرصاد الجكية ,كاالتصاالت  ,كالعمـ كالتقانة كالمجتمع".
قامت الباحثة بإعداد جدكؿ يكضح مدل تكافر المفاىيـ األساسية التي كردت ضمف

الخطكط العريضة في محتكل مناىج العمكـ لمصفكؼ (.)10-5
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تمفاىعم
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جرول ()13

عاعع تم ضمن ف كل صف ر ع
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يتضح مف الجدكؿ( )13أف المفاىيـ األساسية التي مف المفركض أف ترد في

الصفكؼ( )10-5قد كردت بالفعؿ في كافة الصفكؼ كلكف كانت ىناؾ مفاىيـ ( المادة -الطاقة
– النباتات ) كردت بشكؿ أكثر كتقريبا في كؿ الصفكؼ .ك ترل الباحثة أف ىناؾ تفاكت في

معيار التتابع كاالستم اررية في تكاجد المفاىيـ في الصفكؼ (.)10-5

كلقد كرد في الصؼ التاسع كحدة طبيعة العمـ التي كانت نقمةن نكعية في المفاىيـ التي

تضمنتيا مناىج العمكـ لممرحمة األساسية لمصفكؼ( )10-5ككاف اليدؼ منيا كما ترل الباحثة

كضع إطار منيجي لتدريس العمكـ في الصفكؼ الالحقة كالتي تعتبر أكثر تخصصا .

ن ائد تر ع :
عمكن لخعص تن ائد ت

\

وصلب إتعيا تر ع فعما عل :

 .2الحصكؿ عمى قائمة الخطكط العريضة لمناىج العمكـ الفمسطينية لممرحمة األساسية لمصفكؼ
( )10-5كبناء أداة الدراسة الرئيسية في ضكء ىذه الخطكط.
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 .3جميع الخطكط التي تـ تحديدىا لكى تككف األساس في بناء مناىج العمكـ الفمسطينية
لمصفكؼ مف ( )10-5قد ظيرت بالفعؿ في كافة الصفكؼ المقكمة كمعظميا بنسب مقبكلة

تربكيا
 .4أظيرت نتائج الدراسة تفاكت في نسب تكافر الخطكط العريضة في محتكل مناىج العمكـ
لمصفكؼ (. )10-5

ت وصعاب:
أكصت الدراسة في ظؿ النتائج التي تكصمت إلييا بما يمي:
 .1إثراء محتكل مناىج العمكـ بمحتكل يكفؿ تحقيؽ أىداؼ الخطكط العريضة لمناىج العمكـ
الفمسطينية لممرحمة األساسية لمصفكؼ (.)10-5

 .2م ارعاة معيار االستم اررية ,كالتتابع ,كالتكازف في تضميف المفاىيـ العممية الكبرل التي

كردت ضمف الخطكط العريضة لمناىج العمكـ الفمسطينية لممرحمة األساسية لمصفكؼ

(.)10-5
 .3مراعاة معيار التكازف

في نسب تكافر الخطكط العريضة في محتكل مناىج العمكـ

لممرحمة األساسية لمصفكؼ ()10-5

مق

اب تر ع :

 .1إجراء دراسات مماثمة لمدراسة الحالية تكشؼ عف مدل مراعاة مناىج العمكـ لمخطكط
العريضة لمناىج العمكـ الفمسطينية لمراحؿ تعميمية أخرل.

 .2إجراء دراسات تقكيمية عمى مناىج العمكـ الفمسطينية في معايير عالمية مختمفة.
 .3إجراء دراسات تقكيمية مختمفة تكشؼ عف مدل تطبيؽ ما كرد في مناىج العمكـ مف
أنشطة تعميمية مختمفة.
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املراجع
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تم جع تع ع :
 -1إب ػراىيـ ,خالػػد كمشػػالي ,نيممػػي ( .)2008قةةوعم تمنةةاىد تر عةةع تلمةةو ر تعلمع ة تلم ل ة
إلعر رع ة ف ة

تع ة ض ف ة ضةةوء معةةاعع روت ةةو ,بحػػث مقػػدـ إلػػى مركػز البحػػكث كالد ارسػػات

التربكية ,بغداد ,العراؽ.

 -2إب ػراىيـ ,عبػػد اهلل كسػػعادة ,جػػكدة ( .)2004تمةةنيد تمر عةة

تمعاصةة  .ط .1عمػػاف :دار

الفكر لمنشر كالتكزيع.

 -3ابرىيـ ,عبػد اهلل ك سػعادة ,جػكدة ( .)2001نظعمةاب تمنيةاج و خطعطيةا و طوع ىةا  .ط.1
القاىرة  :دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع

 -4إبػ ػراىيـ ,مج ػػدم ( .)2000ر عةةةاب فةةة

تمةةةنيد ت ةةةوي تمعاصةةة  ,ط .1الق ػػاىرة :مكتب ػػة

األنجمك المصرية.

 -5إسػػماعيؿ ,داكد (.)2007متطمبػػات التربيػػة الكقائيػػة فػػي منػػاىج العمػػكـ بالمرحمػػة االبتدائيػػة فػػي
المممكة العربية السعكدية ,مجل كلع تمعلمعن " تعلوم ت وع " ,المجمد( )7العدد(.)2

 -6أبػػك الييجػػا ,عاشػػكر ( .)2004تمةةنيد ةةعن تنظ عةة و ت ط ع ة  .ط .1عمػػاف :دار الميس ػرة
لمنشر كالتكزيع.
 -7أب ػػك جالل ػػة ,ص ػػبحي كآخػ ػػركف ( .)2004تق ػػكيـ من ػػاىج العم ػػكـ لمص ػػفيف األكؿ كالث ػػاني مػػػف
المرحمة األكلى في دكلة اإلمارات العريػة المتحػدة فػي ضػكء المعػايير العالميػة لمنػاىج العمػكـ,

مجل تق ء و تمع ف  ,العدد  ,38ص (.)152 -127

 -8أبك حالكب ,جميمة ( .)2012قوعم منياج

عاء تلصفوف ( )12-9فلعطعن ف ضةوء

تمعاعع تروتع تل ع تعلمع  .رسالة ماجستير غير منشكرة ,كميػة التربيػة ,جامعػة األزىػر,

غزة.

 -9أبك حرب ,يحيى ( .)2011تمنيد ت وي .ط .1الككيت :دار الفالح لمنشر كالتكزيع.

 -10أبػػك عػػاذرة ,سػػناء ( .)2012ال جاىةةاب ت رعث ة ف ة

ةةر ع

تعلةةوم .ط .1عمػػاف :دار

الثقافة لمنشر كالتكزيع.

 -11أبك معيمؽ ,سػيى ( .)2006مةرى ضةمن م ةوى منيةاج تعلةوم تطل ة تصةف تعةار
تة عض مفةةاىعم ت ع ة توقائع ة و ك عةةا يم تيةةا ف ة مةةر

قطةةاع غ ة  ,رسػػالة ماجسػػتير غيػػر

منشكرة ,كمية التربية ,الجامعة اإلسالمية ,غزة.
 -12أحمد ,عمي ( .)2008تطكير محتكل منيج العمكـ بالمرحمة االبتدائية كفؽ مدخؿ المحػاكر
العممية في ضكء بعض المشػاريع العالميػة كالمسػتكيات المعياريػة لمحتػكل مػنيج العمػكـ ,تجمععة
تمص ع تل ع تعلمع  ,المجمد الحادم عشر ,العدد الثاني ,القاىرة.
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 -13األشكؿ ,ألطػاؼ ( .)2006قوعم مةنيد تفع عةاء تمطةو تلصةف تثاتة
ف

تثةانوي تعلمة

تجميو ع تعمنع  ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,كمية التربية ,جامعة صنعاء ,صنعاء.
تم ل

 -14انصيك ,عبير ( .)2009مع وى جور ك ب تعلوم ف

عاعع ترنعا ف ضوء

تمعاعع تعاتمع  .رسالة ماجستير غير منشكرة ,كمية التربية ,جامعة األزىر ,غزة.

 -15بخيتاف ,صفاء ( .)2006قععم مناىد تعلةوم تفلعةطعن
كجيػػة نظ ة مش ة ف ومعلم ة

تمةةر

تجرعةر تلم لة

عاعةع مةن

ت كومع ة فة م افظةةاب شةةمال تضةةف تغ ع ة  ,رسػػالة

ماجستير غير منشكرة ,كمية التربية ,جامعة النجاح الكطنية ,نابمس.

 -16بع ػػارة ,جس ػػيف ( .)2003م ػػدل التركي ػػز عم ػػى العممي ػػات العممي ػػة المحتػ ػكاة ف ػػي النش ػػاطات
التدريسية العممية لكتػب العمػكـ لمصػفكؼ األربعػة األكلػى مػف مرحمػة التعمػيـ األساسػي فػي األردف,

مجل مؤ تل و و تر عاب ,المجمد  ,18العدد األكؿ ,ص (.)204 -177

 -17بف سعيد ,تيػاني ( .)2011قةوعم م ةوى منيةاج تعلةوم تفلعةطعنع

اتم لة

عاعةع

تعلعةةا فة ضةةوء تمعةةاعع تعاتمعة  ,رسػالة ماجسػػتير غيػر منشػػكرة ,كميػػة التربيػة ,جامعػػة األزىػػر,

غزة.

 -18حكمػػي ,محمػػد ( .)2008قةةةوعم م ةةةوى منةةةاىد تعلةةةوم اتم لةةة ال ر ئعةةة فةةة ضةةةوء
م طل ةةةاب تثقافةةة تعلمعةةة  ,رس ػػالة ماجس ػػتير غي ػػر منش ػػكرة ,كمي ػػة التربي ػػة ,جامع ػػة المم ػػؾ خال ػػد,

الرياض.

 -19الحيمػػة ,محمػػد كالغػزاكم ,محمػػد ( .)2003صةةمعم ت علةةعم نظ ع ة ومما عة  .ط .2عمػػاف:
دار الميسرة لمنشر كالتكزيع.

 -20الخزاعمػػة ,محمػػد كآخػػركف ( .)2011ط ئةةة

ت ةةةر ع

تفعةةةال .ط .1عمػػاف :دار الصػػفاء

لمنشر كالتكزيع.

 -21خطايبػ ػػة ,عبػ ػػد اهلل ( .)2011علةةةةةعم تعلةةةةةوم تلجمعةةةةةع .ط .2عمػ ػػاف :دار الميس ػ ػرة لمنشػ ػػر
كالتكزيع.
 -22خطايبػػة ,محمػػد كالشػػعيمي ,عمػػي ( .)2007م ارعػػاة محتػػكل كتػػاب العمػػكـ لمصػػؼ الخػػامس
األساسػػي فػػي األردف لممعػػايير القكميػػة األمريكيػػة لمحتػػكل العمػػكـ ,مجل ة جامع ة تشةةا ق تلعلةةوم
تش عع و إلنعانع  ,المجمد الرابع ,العدد األكؿ ,ص (.)195 -173

 -23ال ػػدىمش ,عب ػػد الػ ػكالي ( .)2007تحمي ػػؿ محت ػػكل كت ػػاب العم ػػكـ لمص ػػؼ التاس ػػع األساس ػػي,
تمةةؤ م تعلمة

ت اعةةع عش ة " طةةوع منةةاىد ت علةةعم ف ة ضةةوء معةةاعع تجةةور " كميػػة التربيػػة,

جامعة عيف شمس ,القاىرة.

 -24رمضاف ,محمكد ( .)2005قوعم ك اب تعلوم تلصف تعا ع ف فلعطعن من وجي نظ
تمعلمعن ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,كمية التربية ,جامعة النجاح الكطنية ,نابمس.
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 -25زيتكف ,عايش ( .)2010ال جاىاب تعاتمع تمعاص ف مناىد تعلوم و ر ععةيا .ط.1
عماف :دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.

 -26سالمة ,عػادؿ ( .)2009ط

تعلوم معاتج

رع

ط عقع معاصة  .ط .1عمػاف :دار

الثقافة لمنشر.
 -27الشػػايع ,فيػػد كالعقيم ػػي ,عبػػد العزي ػػز ( .)2006مػػدل تحقي ػػؽ معػػايير المحت ػػكل مػػف ري ػػاض
األطفػػاؿ إل ػػى الص ػػؼ ال اربػػع بمش ػػركع المع ػػايير القكمي ػػة لمتربيػػة العممي ػػة األمريكي ػػة ( )NSSSف ػػي
محتكل كتب العمكـ في المممكة العربيػة السػعكدية ,تمةؤ م تعلمة

تعاشة " ةرعاب ت اضة –

و ؤى تمعةة ق ل" الجمعيػػة المص ػرية لمتربيػػة العمميػػة ,كميػػة التربيػػة ,جامعػػة عػػيف شػػمس ,المجمػػد

األكؿ ,ص (.)345 -321

 -28الش ػػايع ,في ػػد كشيش ػػاف ,عم ػػي ( .)2006م ػػدل تحقي ػػؽ مع ػػايير المحت ػػكل ( )8 -5بمش ػػركع
المعايير القكمية لمتربية العمميػة األمريكيػة ( )NSSSفػي محتػكل كتػب العمػكـ فػي المممكػة العربيػة

السعكدية ,مجل تر عاب ف

ت ر ع  ,العدد  ,17ص (.)187 -163

تمناىد وط

 -29شحادة ,إيماف ( .)2009قوعم مج وى منياج تعلوم تعام تلم لة
ف ضوء م طل اب ت نو تص

ومرى ك عاب طالب تصف ت ع تيا ,رسالة ماجستير غير

منشكرة ,كمية التربية ,الجامعة اإلسالمية ,غزة.

 -30الشنطي ,عفاؼ ( .)2011ت و ف
ك ةةاب تعلةةوم تفلعةةطعن

عن ثقاف

ج أعةةو تلصةةف ت ةع

التربية ,جامعة األزىر ,غزة.

 -31الصادؽ ,منى (.)2006

عاعةع

فلعةطعن

تصو و تكلم كمععا تلجور ف م وى

عاع ة  ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة ,كميػػة

لعل م وى منياج تعلوم تلصف تعاش وف معةاعع تثقافة

تعلمعةةة ومةةةرى ك عةةةاب تطل ةةة تيةةةا .رس ػػالة ماجس ػػتير غي ػػر منش ػػكرة ,كمي ػػة التربي ػػة ,الجامع ػػة
اإلسالمية ,غزة.
 -32صالح ,نجكل كصبيح ,لينا ( .)2007دراسة تقكيمية لمحتكل منيج العمكـ لمصؼ الخػامس
األساسي في ضكء المعايير العالميػة .تمؤ م تعلمة

ت اعةع عشة " طةوع منةاىد ت علةعم فة

ضوء معةاعع تجةور " المجمػد ال اربػع ,الجمعيػة المصػرية لممنػاىج كطػرؽ التػدريس ,ص (-1529
.)1557

 -33طعيمػػة ,رشػػدم (.)2004

لعةةةل تم ةةةوى فةةة

تعلةةةوم إلنعةةةانع مفيومةةةو – أععةةةو –

ع خر ما و .ط .2القاىرة :دار الفكر العربي لمنشر كالتكزيع.

 -34عبػػد الحػػافظ ,عبػػد اهلل ( .)2009محتػػكل كتػػاب عمػػكـ المدرسػػة اإلعداديػػة فػػي مصػػر دعػػكة
لممراجعػػة المعمػػـ – المػػنيج – الكتػػاب – دعػػكة لممراجعػػة ,تمةةؤ م تعلم ة
تعلمع و تو قع تمج مع

ت أثع و ت أث " ,جامعة عيف شمس ,القاىرة.
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تثات ة عش ة " ت ع ة

 -35عبد السالـ ,مصطفى ( .)2007نمػكذج لتطػكير مػنيج العمػكـ لمرحمػة التعمػيـ االبتػدائي فػي
ضػػكء متطمبػػات مشػػركع  ,Timssتمةةؤ م تعلم ة

ت ةةاري عش ة " ت ع ة تعلمع ة إتةةى أعةةن؟"

تجمعع تمص ع تل ع تعلمع  ,كمية التربية ,جامعة عيف شمس ,ص (.)232 -141

 -36عبد السالـ ,مصطفى ( .)2009ال جاىاب ت رعث ف

رع

تعلوم ,ط .1القاىرة :دار

الفكر العربي لمنشر كالتكزيع.
 -37العثماف ,عبد العزيز ( .)2007معايير مقترحة لمحتكل منيج العمكـ في المرحمة المتكسػطة
في المممكة العربية السعكدية في ضكء مطالب الثقافة العممية ،مجل

عات تخلعد تع

 ,105ص.176-173

 -38العرجا ,حسػف ( .)2009مع وى جور م وى ك اب تعلةوم تلصةف تثةامن

 ,العدد

عاعة فة

ضوء تمعاعع تعاتمع ومةرى ك عةاب تطل ة تيةا ،رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة ,كميػة التربيػة,

الجامعة اإلسالمية ,غزة.

 -39عرفػػة ,صػػالح الػػديف( . )2002تمةةةنيد تر عةةة و تفعةةة تجرعةةةر  .ط.1القػػاىرة  :دار
زىراء الشرؽ لمنشر كالتكزيع

 -40العمػرل ,عمػػى( .)2008درجػػة مكائمػة كتػػب عمػػكـ الصػػفكؼ الثالثػة األكلػػى لتحقيػػؽ نتاجػػات
ال ػ ػػتعمـ م ػ ػػف كجي ػ ػػة نظ ػ ػػر المعمم ػ ػػيف  ,مجلةةةةة تجامعةةةةة إلعةةةةةالمع  ,المجم ػ ػػد( )19الع ػ ػػدد(, )2

ص(.)685-659

 -41عطيػػة ,محسػػف ( .)2008تمةةةنيد و تجةةةور تشةةةامل  .ط .1عمػػاف :دار المنػػاىج لمنشػػر
كالتكزيع.

 -42عفانة ,غزك كالمكلك ,فتحية ( .)2007تمنياج تمر ع  .ط .1غزة :مكتبة آفاؽ.
 -43الف ػ ػػتالكل ,س ػ ػػييمة كىالل ػ ػػي ,احم ػ ػػد( . )2006تمنيةةةةةاج ت علعمةةةةة و ت وجةةةةةو
ط.1القاىرة :دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع

 -44فرحػػاف ,إسػػحاؽ ( .)1999تمنيةةاج ت ةةوي ةةعن

عةةةةةرتوج .

صةةات و تمعاص ة  .ط .3عمػػاف :دار

الفرقاف لمنشر كالتكزيع.

 -45القدكة ,نبيػؿ ( .)2008قضاعا تعلم و ت كنوتوجعا و تمج مةع تم ضةمن فة م ةوى منةاىد
تثقاف تعلمع تطل

تصف تثان ثانوي ومرى فيميم تيا .رسالة ماجستير غير منشكرة ,كمية

التربية ,الجامعة اإلسالمية ,غزة.

 -46المكلػػك ,فتحيػػة ( .)2004تقػػكيـ محتػػكل منػػاىج العمػػكـ الفمسػػطينية لممرحمػػة العميػػا مػػف التعمػػيـ
األساسي في ضكء المستحدثات العممية المعاصػرة ,تمؤ م ت وي

وم غع ب تعص " كمية التربية ,الجامعة اإلسالمية ,غزة.
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 -47المكل ػػك ,فتحي ػػة ( .)2007معةةةة وى جةةةةور موضةةةةوعاب تفع عةةةةاء ك ةةةةب تعلةةةةوم تلم لةةةة

عاعةةةع تةةةرنعا فةةة ضةةةوء تمعةةةاعع تعاتمعةةة  ،الم ػػؤتمر الترب ػػكم الثال ػػث "الج ػػكدة ف ػػي التعم ػػيـ

الفمسطيني مدخؿ متميز"  31 -30( ,أكتكبر) الجزء الثاني ,الجامعة اإلسالمية ,غزة.

 -48المقطػػرم ,فيصػػؿ ( .)2009مع ة وى نةةاول م ةةوى مق ة ب تعلةةوم اتجميو ع ة تعمنع ة
تلقضةةاعا و تمشةةكالب تم ط ة

ةةاتعلم و ت قنع ة و تمج مةةع و ت عئ ة  ,رسػػالة دكتػػكراه غيػػر منشػػكرة,

جامعة أـ القرل ,مكة المكرمة.

 -49محمكد ,صالح الديف ( .)2006مفيوماب تمنيد تر ع و ت نمع تم كامل ف مج مع
تمع ف  .ط .1القاىرة :عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع.

 -50محمكد,صالح الديف( . )2006مفيوماب تمنياج ت علعم  .ط. 1القاىرة:عالـ الكتب

 -51المدىكف ,عبد الرحيـ ( .)2005قوعم ك اب تعلوم تجرعر تلصف تعا ع مةن وجية نظة
تمعلمعن و تطالب وأوتعاء

مو  ,مركز القطاف لمبحث كالتطكير التربكم ,غزة.

 -52مرع ػػي ,تكفي ػػؽ كالحيم ػػة ,محم ػػد ( .)2004تمنةةةاىد ت وعةةة ت رعثةةة  .ط .4عم ػػاف :دار
الميسرة لمنشر كالتكزيع.

 -53مركػػز تطػػكير المنػػاىج ( .)2010ك ةةاب تعلةةوم تلصةةف ت اعةةع
ك ازرة التربية كالتعميـ ,فمسطيف.

 -54مركػػز تطػػكير المنػػاىج ( .)2010ك ةةاب تعلةةوم تلصةةف تثةةامن
ك ازرة التربية كالتعميـ ,فمسطيف.

 -55مركز تطكير المنػاىج ( .)2010ك ةاب تعلةوم تلصةف تخةام
ك ازرة التربية كالتعميـ ,فمسطيف.

 -56مركػػز تطػػكير المنػػاىج ( .)2010ك ةةاب تعلةةوم تلص ةف تعةةا ع
ك ازرة التربية كالتعميـ ,فمسطيف.

 -57مركز تطكير المنػاىج ( .)2010ك ةاب تعلةوم تلصةف تعةار
ك ازرة التربية كالتعميـ ,فمسطيف.

 -58مركػػز تطػػكير المنػػاىج ( .)2010ك ةةاب تعلةةوم تلصةةف تعاش ة
ك ازرة التربية كالتعميـ ,فمسطيف.

 -59المصرم ,عػدناف ( .)2011قوعم م وى مناىد علوم تم ل

عاع ة  ,طبعػػة تجريبيػػة,
عاع ة  ,طبعػػة تجريبيػػة,
عاعة  ,طبعػة تجريبيػة,
عاع ة  ,طبعػػة تجريبيػػة,
عاعة  ,طبعػة تجريبيػة,
عاع ة  ,طبعػػة تجريبيػػة,
عاعع ترنعا ف ضوء

تمع وعاب تمع فع ت عاجعو ،رسالة ماجستير غير منشكرة ,كمية التربية ,جامعة األزىر ,غزة.

 -60محجػز ,طػارؽ ( .)2009تموضةوعاب ت عئعة تم ضةمن فة ك ةب علةوم تصة
تلم ل

عاعع تعلعا ومرى ك عاب تطل

و ت عئة

تيا .رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة ,كميػة التربيػة,

الجامعة اإلسالمية ,غزة.
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()2

مل

لعل تم وى وفقا تقائم تخطوط تع عض تمناج تعلوم تفلعطعنع
تلصفوف  )10-5صو يا تنيائع

تخطوط تع عض تمناىد تعلوم تفلعطعنع

من ع

لعل تم وى

عرر
تك ب

تخطوط تع عض
1

تكل فق

تمؤش ب

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى يتضمف المحتكل آيات قرآنية كأحاديث نبكية تكظؼ

تعزيز اإليماف باهلل

بشكؿ عممي في التبصر بالككف كمعرفة نكاميسو
يتضمف المحتكل مكاقؼ إيمانية

تسيـ في تفسير

الظكاىر الككنية الطبيعية
2

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى

يكظؼ المحتكل المعرفة العممية في تفسير الظكاىر

إكساب المعرفة العممية المتعمقة

الطبيعية

بالمفاىيـ األساسية بصكرة كظيفية

يكظؼ المحتكل المعرفة العممية في حؿ مشكالت

تكاجو المتعمـ

يعرض المحتكل تطبيقات عممية لممعرفة العممية
3

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى

يتضمف المحتكل أنشطة كمكاقؼ عممية تشجع عمى

سميمة

يتضمف المحتكل أنشطة كمكاقؼ عممية تساىـ في

إكساب كتنمية ميارات عقمية

االستقراء كاالستنباط كالتنبؤ كاالستدالؿ

إكساب ميارات البحث العممي
يتضمف المحتكل أنشطة كمكاقؼ عممية تحث عمى
التفكير العممي كحؿ المشكالت
4

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى

يتضمف المحتكل أنشطة كمكاقؼ عممية تمكف المتعمـ

إكساب الميارات العممية األدائية

مف جمع العينات كحفظيا

بصكرة كظيفية

يتضمف المحتكل أنشطة كمكاقؼ عممية تمكف المتعمـ
مف استخداـ األدكات كاألجيزة العممية
يتضمف المحتكل أنشطة كمكاقؼ عممية تمكف المتعمـ
مف القياـ بالقياسات
يتضمف المحتكل أنشطة كمكاقؼ عممية تمكف المتعمـ

مف إجراء التجارب

يتضمف المحتكل أنشطة كمكاقؼ عممية تمكف المتعمـ
مف صنع أدكات كأجيزة بسيطة مف خامات البيئة
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5

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى يطرح المحتكل قضايا عممية تكضح التفاعؿ بيف العمـ
إكساب الثقافة العممية كالتقنية كالتقانة كالمجتمع

المالئمة لفيـ اآلثار المتبادلة لكؿ يطرح المحتكل اآلثار اإليجابية لمتكنكلكجيا عمى
مف العمـ كالتقانة كالمجتمع كالقدرة المجتمع

عمى اتخاذ ق اررات مرتبطة بالدراسة يعزز المحتكل معرفة المتعمـ بمجاالت العمؿ كالميف

المستقبمية
6

المرتبطة بالتخصص العممي

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى يمكف المحتكل المتعمـ مف التعرؼ عمى ثركات بيئتو
تكثيؽ صمة المتعمـ

بمجتمعو كالمحافظة عمييا

كبيئتو

يكجو المحتكل المتعمـ لترشيد استيالؾ مكارد البيئة

الفمسطيني)

كمجتمعو كيقدـ حمكؿ عممية

(يمبى المحتكل حاجات المجتمع يناقش المحتكل مشكالت مرتبطة ببيئة المتعمـ

7

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى يحث المحتكل عمى استخداـ كتكظيؼ مصادر التعمـ
إكساب ك تنمية ميارات التعمـ المختمفة

الذاتي كالتعاكني

يتضمف المحتكل أنشطة كمكاقؼ عممية تعزز العمؿ
الجماعي

8

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى يمكف المحتكل المتعمـ مف استخداـ مصادر تعمـ
مراعاة

الفركؽ

الفردية

بيف مختمفة

المتعمميف

يطرح المحتكل أنشطة متنكعة لممكضكع الكاحد
يطرح المحتكل مستكيات مختمفة مف المعمكمات
لممكضكع الكاحد
يقدـ المحتكل المفاىيـ الصعبة بأكثر مف طريقة

عرض
9

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى يتضمف المحتكل أنشطة كمكاقؼ عممية يطبؽ فييا
تكظيؼ

الميارات

الرياضية المتعمـ الحسابات المالئمة

المناسبة لمعالجة البيانات العممية

يتضمف المحتكل أنشطة كمكاقؼ عممية يطبؽ فييا
المتعمـ الرسـ البياني

10

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى يتضمف المحتكل أنشطة كمكاقؼ عممية يكظؼ فييا
تكظيؼ
المتصمة بو

الحاسكب

كالتقنيات المتعمـ الحاسكب في ممارسة عمميات العمـ
يتضمف المحتكل أنشطة كمكاقؼ عممية يكظؼ فييا
المتعمـ الحاسكب في معالجة البيانات العممية
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11

يسعى محتكل منياج العمكـ إلى يتضمف المحتكل أنشطة كمكاقؼ عممية تمكف المتعمـ
تنمية القدرة عمى االتصاؿ

مف التعبير العممي المفظي
يتضمف المحتكل أنشطة كمكاقؼ عممية تمكف المتعمـ

مف التعبير العممي الكتابي

يتضمف المحتكل أنشطة كمكاقؼ عممية تمكف المتعمـ
مف التعبير العممي الرمزم
12

يسعى محتكل منياج العمكـ إكساب يتضمف المحتكل أنشطة كمكاقؼ عممية تعزز حب
االتجاىات كالقيـ كالميكؿ العممية االستطالع كالمثابرة

بصكرة كظيفية

يتضمف المحتكل أنشطة كمكاقؼ عممية تحض عمى
األمانة العممية
يتضمف المحتكل أنشطة كمكاقؼ عممية تشجع عمى
المكضكعية كنقد األفكار بمكضكعية
يتضمف المحتكل أنشطة كمكاقؼ عممية تعزز إتباع
العادات الصحية السميمة كالعناية بصحة الجسـ
يتضمف المحتكل أنشطة كمكاقؼ عممية تعزز القياـ

بالرحالت العممية كزيارة المتاحؼ العممية
المجمكع
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تموضوعاب تم ضمن ف م وى ك ب تعلوم تلصفوف ()10-5
تصفوف

تج ء

تموضوعاب

تو ر ب

تر عع
األكلى (جسـ اإلنساف كأجيزتو)

الخمية ,جياز الدكراف ,الجياز البكلي ,الجمد

الثانية (زيادة اإلنتاج الزراعي)

استصالح األراضي الزراعية ,استخداـ السميد,
أساليب الرم.

األكؿ

الطاقة في حياتنا ,أشكاؿ الطاقة ,الطاقة الكيربائية,

الثالثة (الطاقة)

طاقة الحركة كالكضع ,تحكالت الطاقة ,مصادر

الطاقة كالبيئة.
الصؼ
الخامس

الرابعة (التغيرات عمى سطح األرض).

بنية األرض ,العكامؿ الخارجية المؤثرة في القشرة

الكحدة الخامسة (المادة)

العكامؿ الداخمية المؤثرة في القشرة األرضية.

األرضية.

أنكاع المادة ,المخاليط ,التغيرات التي تحدث عمى
الجزء
الثاني

المكاد ,فصؿ المكاد.

الكحدة السادسة (النباتات)

النقؿ في النباتات ,تصنيؼ النباتات

الكحدة السابعة (التداكم بالنباتات)

النباتات كالصحة
العالج بالنباتات ,المادة الفعالة طبيان في النباتات
كطرؽ صناعة األدكية

الصؼ
السادس

الكحدة األكلى (أجيزة جسـ اإلنساف).

الجياز الييكمي ,الجياز العضمي.

الكحدة الثانية (العمميات الحيكية في

عممية البناء الضكئي ,عممية التنفس في النباتات.

النباتات).
األكؿ

الكحدة الثالثة (العناصر).

الخكاص الطبيعية لمعناصر ,رمكز العناصر

الكحدة الرابعة (الحركة كالقكة).

المكضع كالحركة  ,القكة.

الكحدة الخامسة (الرياح كالضغط الجكم)

الضغط ,الرياح السطحية كاتجاىيا.
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تصفوف

تج ء

تموضوعاب

تو ر ب

تر عع
الصؼ
السادس

الكحدة السادسة (الكائنات الحية الدقيقة)
الثاني

تصنيؼ الكائنات الحية الدقيقة ,اثر الكائنات الحية

الدقيقة في الحياة.

الكحدة السابعة (الثركات كالمصادر الطبيعية) .المعادف كالصخكر ,المياه ,النفط.
الكحدة الثامنة (الكيرباء في حياتنا)

الكيرباء الساكنة ,الكيرباء المتحركة.

الكحدة األكلى (خصائص الكائنات الحية).

التغذية ,األيض ,النمك ,الحركة ,اإلخراج ,االستجابة,
التكاثر.
الجياز العصبي ,جياز الغدد الصماء ,االستقباؿ

الكحدة الثانية (أجيزة جسـ اإلنساف)

الضكئي كالتكازف ,االستقباؿ الكيميائي ,االستقباؿ
اآللي.

األكؿ

الكحدة الثالثة (الخصائص الفيزيائية لممادة)

الكثافة ,حاالت المادة ,االنصيار كالتجمد ,التبخر
كالتكاثؼ ,االنتشار كالتحفظ ,المغناطيس كخصائصو,

المجاؿ المغناطيسي ,التمغنط
الكحدة الرابعة (المجمكعة الشمسية)

الصؼ

الشمس ,ككاكب المجمكعة الشمسية ,األرض كككب

مؤىؿ لمحياة ,حركات األرض كنتائجيا ,القمر.

السابع
الكحدة الخامسة (المركبات الكيميائية)

الذرات كالجزئيات ,العناصر كالمركبات ,مركبات
كيميائية.

الثاني

الكحدة السادسة (التكاثر في النباتات)

التكاثر الجنسي في النباتات ,التكاثر الال جنسي

الكحدة السابعة (مف خصائص السيكلة)

ضغط السائؿ ,ظكاىر كتطبيقات عمى ضغط السائؿ,
الخاصة الشعرية كالتكتر السطحي
درجة الح اررة ,كمية الح اررة ,تمدد المكاد بالح اررة,

الكحدة الثامنة (الح اررة في حياتنا)

انتقاؿ الح اررة.

الصؼ
الثامف

األكؿ

الكحدة التاسعة (التقانة كالعمـ في حياتنا)

التقانة الحيكية ,تقانة المكاد

الكحدة األكلى (الخمية)

المجير كالخمية ,الخمية أجزاؤىا ,انقساـ الخمية.

الكحدة الثانية (تنكع الكائنات الحية كتصنيفيا) تصنيؼ الكائنات الحية ,الكائنات الحية الدقيقة,
مممكة التكالي النباتية ,مممكة التكالي الحيكانية.
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تصفوف

تج ء

تموضوعاب

تو ر ب

تر عع
الكحدة الثالثة (ذرية العناصر كالمجمكعات)

الذرة ,مجمكعات العناصر.

الكحدة الرابعة (التفاعالت الكيميائية)

المعادالت الكيميائية ,المركبات الكيميائية ,المحاليؿ

الكحدة الخامسة (جيكلكجيا األرض كتاريخيا)

التراكيب في الصخكر الرسكبية ,األحافير,
تاريخ األرض

الكحدة السادسة (الغالؼ الجكم كبخاء الغالؼ الجكم ,بخار الماء في الجك ,تكاثؼ بخار
الثاني

األكؿ

الماء).

الماء.

الكحدة السابعة (الحركة المكجية كالصكت)

الحركة المكجية ,الصكت حركة مكجية.

الكحدة الثامنة (الضكء كالبصريات).

الضكء ,انعكاس الضكء ,انكسار الضكء.

الكحدة التاسعة (المجمكعة الشمسية)

الككيكبات ,المذنبات ,الشيب كالنيازؾ

الكحدة األكلى (طبيعة العمـ).

العمـ كالمنيج العممي ,بنية المعرفة العممية كعناصرىا.

الكحدة الثانية (أجيزة جسـ اإلنساف)

الجياز اليضمي ,جياز الدكراف كالميؼ ,الجياز

التنفسي.

العناصر ,التفاعؿ الكيميائي ,التأكسد كاالختزاؿ.

الكحدة الثالثة (التفاعالت الكيميائية)

الكحدة الرابعة (المنخفضات الجكية كالكتؿ المنخفضات كالمرتفعات الجكية ,الكتؿ كالجبيات
الصؼ

كالجبيات اليكائية)

اليكائية.

التاسع

الكحدة الخامسة (كسائؿ االتصاؿ)

كسائؿ االتصاؿ عبر الفضاء.

الكحدة السادسة (الكيرباء المتحركة)

التيار كالجيد الكيربائي ,المقاكمة الكيربائية ,األعمدة
الكيربائية كطرؽ تكصيميا القدرة الكيربائية.

الثاني

الكحدة السابعة (النبات الزىرم كتركيبو)

األنسجة النباتية ,أجزاء النبات الزىرم ,اليرمكنات
النباتية.

الصؼ
العاشر

الكحدة الثامنة (النجكـ كالمجرات)

النجكـ ,المجرات.

ممحؽ

تطبيقات حاسكبية.

الكحدة األكلى (مصادر الطاقة المتجددة).

الطاقة في حياتنا ,الطاقة الشمسية ,الطاقة الحيكية,
طاقة األرض الح اررية ,مصادر أخرل لمطاقة

األكؿ

المتجددة.
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تج ء
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تو ر ب

تر عع
قكانيف االتحاد الكيميائي ,الكتمة النسبية لممادة,

الكحدة الثانية (الحسابات الكيميائية)

النظائر ,مفيكـ المكؿ ,النسبة المئكية لمككنات المادة,

الصبغة األكلية لممركبات ,استخداـ المعادلة الكيميائية
في الحسابات الكيميائية المردكد النظرم كالمردكد

الفعمي لمتفاعؿ الكيميائي.
الكحدة الثالثة (قكانيف الحركة)

الكميات الفيزيائية ,الحركة االنتقالية لألجساـ ,الحركة

الكحدة الرابعة (أجيزة جسـ اإلنساف).

االنقساـ المصنؼ كتككيف الغاميتات.

بتسارع ثابت ,الحركتاف االىت اززية كالدائرية.

األجيزة التناسمية كالتكاثر ,الجياز البكلي
مادة الكراثة  ,DNAالكراثة المندلية ,صفات مندلية

الكحدة الخامسة (الكراثة).

كغير مندلية ,تطبيقات في عمـ الكراثة.
الثاني

الكحدة السادسة (مدخؿ إلى الكيمياء

األلكانات ,األلكينات

الكحدة السابعة (المكائع).

ضغط المكائع الساكنة ,ضغط المكائع المتحركة

الكحدة الثامنة (الح اررة)

كمية الح اررة ,االتزاف الحرارم ,تمدد المكاد بالح اررة.

العضكية).

114

أر

جامع

()4

مل

تر ع ( الع ان ) صو يا تنيائع

ى

عمار تر عاب تعلعا
كلع ت ع
ماجع ع تمناىد وط

تر ع
ع ان

قوعم

األستاذ /ة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ المحترـ /ة

السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو ,,
تقكـ الباحثة بإعداد دراسة لنيؿ درجة الماجستير في المناىج كطرؽ تدريس العمكـ مف كمية

التربية بجامعة األزىر بعنكاف" قوعم م وى منياج تعلوم تلم ل

عاعع ف ضوء تخطوط

تع عض تمنياج تعلوم تفلعطعن " كليذا الغرض أعدت الباحثة استبانة تيدؼ لقياس مدل

مراعاة م وى منياج تعلوم ت اجاب تم علم وخصائصو تعقلع و تنفعع كأداة مف أدكات
الدراسة لذلؾ يرجى التكرـ باإلجابة عمى الفقرات المكضحة في االستبانة عمما باف المعمكمات

التي ستجمع ستستخدـ ألغراض البحث العممي

شاكريف لكـ حسف التعاكف
مع كافر التقدير كاالحتراـ
الباحثة  :ختاـ أبك منديؿ
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غع

قلعل

م وعط

كع

ك ع جر

م وف
1
 -1يتضمف محتكل منياج العمكـ مكضكعات تحقؽ األىداؼ المنشكدة
 -2يتضمف محتكل منياج العمكـ مكضكعات مالئمة لقدرات كاستعدادات
المتعمميف
 -3يتضمف محتكل منياج العمكـ مكضكعات مالئمة لكاقع الحياة
كمشكالتيا
 -4يقدـ محتكل منياج العمكـ مشكالت كقضايا مرتبطة بالمتعمميف
 -5يتضمف محتكل منياج العمكـ مكضكعات تمبى حاجات كاىتمامات

المتعمميف

 -6يتضمف محتكل منياج العمكـ مكضكعات مشكقة كمثيرة لتفكير

المتعمميف

 -7يتضمف محتكل منياج العمكـ مكضكعات تتناسب كصفكؼ المعرفة
المختمفة
 -8يتضمف محتكل منياج العمكـ أنشطة تحقؽ األىداؼ المنشكدة
 -9يتضمف محتكل منياج العمكـ أنشطة تشبع رغبات المتعمميف
 -10يتضمف محتكل منياج العمكـ أنشطة تراعى حياة المتعمميف كظركفيـ
 -11يتضمف محتكل منياج العمكـ أنشطة متنكعة كمتسمسمة
 -12يتضمف محتكل منياج العمكـ أنشطة تتناسب كالخصائص النمائية
لممتعمميف
 -13يتضمف محتكل منياج العمكـ أنشطة تعزز ميارات التفكير العممي

لممتعمميف

 -14يتضمف محتكل منياج العمكـ أنشطة ترتبط بالخبرات السابقة

لممتعمميف
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2

3

4

5

مل

()5

أعماء تعار تم كمعن تنع
د .عبد اهلل عبد المنعـ

تجور

دكت ػ ػ ػ ػ ػػكراه المن ػ ػ ػ ػ ػػاىج كط ػ ػ ػ ػ ػػرؽ ككيؿ ك ازرة التربية كالتعميـ سابقا
التدريس العمكـ

أ .د محمكد األستاذ

دكت ػ ػ ػ ػ ػػكراه المن ػ ػ ػ ػ ػػاىج كط ػ ػ ػ ػ ػػرؽ جامعة األقصى
التدريس العمكـ

د .عطا دركيش

دكت ػ ػ ػ ػ ػػكراه المن ػ ػ ػ ػ ػػاىج كط ػ ػ ػ ػ ػػرؽ جامعة األزىر
التدريس العمكـ

د .عمى نصار

دكت ػ ػ ػ ػ ػػكراه المن ػ ػ ػ ػ ػػاىج كط ػ ػ ػ ػ ػػرؽ جامعة األزىر

أ .عائد الربعي

ماجسػ ػ ػ ػ ػػتير منػ ػ ػ ػ ػػاىج كطػ ػ ػ ػ ػػرؽ م ػػدير دائػ ػرة القي ػػاس كالتق ػػكيـ ف ػػي ك ازرة

أ .أحمد أبك الندا

ماجسػ ػ ػ ػ ػػتير منػ ػ ػ ػ ػػاىج كطػ ػ ػ ػ ػػرؽ مػ ػػدير دائ ػ ػرة االمتحانػ ػػات ك ازرة التربي ػ ػػة

التدريس الرياضيات

التربية كالتعميـ العالي – غزة

تدريس الفيزياء

كالتعميـ العالي – غزة

تدريس العمكـ
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مل

()6

أعماء تعار تم كمعن ر

تر ع ( الع ان )

جامعة األزىر

د .عطا دركيش

دكتكر المناىج كطرؽ تدريس العمكـ

أ.د .سييؿ دياب

أسػػتاذ دكتػػكر المنػػاىج كطػػرؽ تػػدريس جامعة غزة

أ.د .فتحية المكلك

أسػػتاذ دكتػػكر المنػػاىج كطػػرؽ تػػدريس الجامعة اإلسالمية

أ .ناىد الشيخ خميؿ

ماجستير مناىج كطرؽ تدريس عمكـ

أ .نسريف محمد حمش

ماجس ػ ػ ػػتير من ػ ػ ػػاىج كط ػ ػ ػػرؽ ت ػ ػ ػػدريس معمم ػػة رياض ػػيات ف ػػي م ػػدارس

الرياضيات

العمكـ

ككالة الغكث

الرياضيات
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مل

()7

عيعل ميم ا
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