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اآلية

أ

اإلىــــــداء

الى مف اشتقا لمقياه و رؤياه  ...معممنا األوؿ  ......حبيبنا و سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمـ
الى رمز األمومة و نبع الحناف  .....أمي الغالية
الى مف أعطاني االىتماـ و األماف  ..........أبي الغالي
الى رفيقة دربي وشريكة حياتي  ........زوجتي الغالية
الى قرة عيني ونور حياتي  ......ابني الغالي محمد
الى ينابيع العطاء  ............اخواني و أخواتي ( حفظيـ اهلل )
الى كؿ مف قدـ الي المساعدة إلنجاز ىذه الدراسة ........

أىدي ىذا العمؿ المتواضع

الباحث :جهاد املعصوابي


ب

شكر وتقدير
يسػػعدني ويش ػرفني وعرفان ػاً منػػي بالجميػػؿ بػػاف أتقػػدـ بالشػػكر والتقػػدير إلػػى مش ػرفي الر يسػػي عمػػى ىػػذا

البحػػث أسػػتاذي الفاضػػؿ األســت ا اكــدكتور/علي نصــ ر ,والشػػكر موصػػوؿ لمش ػرفي الثػػاني ,األســت ا اكــدكتور

اكف ضــل /عبــد اهلل عبــد اكعــن م ,المػػذاف شػرفاني بفشػرافيـ عمػػى ىػػذه الرسػػالة ,وزيناىػػا مػػف طيػػؼ عمميػػـ ,وانػػو
لشػػرؼ لػػي أف ي أرسػػا لجنػػة المناقشػػة والحكػػـ عمػػى ىػػذه الرسػػالة ,فقػػد أضػػاءا لػػي طريػػؽ البحػػث وسػػاعداني ف ػي
التقػػدـ فيػػو ,فكانػػت لتوجييػػاتيـ السػػديدة األثػػر البػػالف فػػي إث ػراء ىػػذه الرسػػالة عمػػى النحػػو الػػذي أتمنػػى أف تكػػوف
عميو ,فميـ مني جزيؿ الشكر والعرفاف.

وال يزاؿ الشكر موصوال كألست ا اكدكتور /عط درويش لما قدمو لي مف توجيو وارشاد إلنجاز بحثي

ىذا ,واكدكتور /عجدي عقل ،لقبولو مناقشة الرسالة.

و أشكر كؿ مف قدـ يد العوف والمساعدة والتوجيو إلنجاز ىذا العمؿ المتواضع وأخص بالذكر

األست اة /عال اكغفري ،واألست ا /شحدة األشقر

وفي النياية أدعو اهلل سبحانو وتعالى أف يناؿ ىذا الجيد القبوؿ وأف يجعػؿ ىػذه الرسػالة بدايػة موفقػة,
وال أدعي أنني قد بمغت الغاية ,فحسبي أنني قد حاولت وال أبرئ نفسي مف النقص وال أدعي الكماؿ والعصمة

مف الخطا ففف الكماؿ هلل وحده.

واهلل الموفؽ واليادي إلى سواء السبيؿ وآخر دعوانا أف الحمد اهلل رب العالميف

والسالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته.

الباحث


ت

اكعلخص
ىدفت الدراسة الحالية الى تحديد مستوى جودة محتوى منياج العموـ الحياتية لممرحمة الثانوية في
فمسطيف في ضوء معايير عالمية ,حيث اعتمد الباحث المعايير األمريكية والمعايير البريطانية ,وتـ تحديد

مشكمة الدراسة في السؤاؿ الر يس التالي:

ع عستوى جودة عحتوى عني ج اك لوم اكحي تية كلعرحلة اكث نوية بفلسطين في ضوء ع يير اكجودة
اكبريط نية واألعريكية؟
ويتفرع مف السؤاؿ الر يس األس مة الفرعية التالية-:
 -1ما مدى توافر المعايير البريطانية في مناىج العموـ الحياتية لممرحمة الثانوية بفمسطيف؟؟
 -2ما مدى توفر المعايير االمريكية في مناىج العموـ الحياتية لممرحمة الثانوية بفمسطيف؟؟
 -3الى أي مدى تتسـ موضوعات منياج العموـ الحياتية لممرحمة الثانوية بفمسطيف بالجودة؟؟
ولئلجابة عمى ىذه األس مة  ,استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ,كما اعتمد عمى أدوات تحميؿ
المحتوى المتمثمة في أداة تحميؿ المحتوى الخاصة بمعايير والية كاليفورنيا ,وأداة تحميؿ المحتوى الخاصة

بالمعايير البريطانية (مستوى متقدـ) ,كما استخدـ الباحث التك اررات والنسب الم وية كمعالجات احصا ية,

وتوصل اكب حث كلنت ئج اكت كية:

 بمغت نسبة التوافر الكمية لمؤشرات المعايير البريطانية لمجاؿ (البحث واالستقصاء العممي -مجاؿ العموـالحياتية) لمحتوى منياج العموـ الحياتية لمصؼ الحادي عشر ( ,)%48,10حيث بمغت نسبة معايير البحث

واالستقصاء العممي ( )%61,90مف النسبة الكمية ,وبمغت نسبة معايير العموـ الحياتية ( )%43,10مف
النسبة الكمية.

 بمغت نسبة التوافر الكمية لمؤشرات المعايير البريطانية لمجاؿ (البحث واالستقصاء العممي -مجاؿ العموـالحياتية) لمحتوى منياج العموـ الحياتية لمصؼ الثاني عشر ( ,)%45,90حيث بمغت نسبة معايير البحث

واالستقصاء العممي ( )%76,19مف النسبة الكمية ,وبمغت نسبة معايير العموـ الحياتية ( )%39,60مف

النسبة الكمية.

 -بمغت نسبة التوافر الكمية لمؤشرات معايير والية كاليفورنيا األمريكية لمجاؿ (البحث واالستقصاء العممي-

مجاؿ العموـ الحياتية) لمحتوى منياج العموـ الحياتية لمصؼ الحادي عشر ( ,)%50حيث بمغت نسبة
معايير البحث واالستقصاء العممي ( )%61,54مف النسبة الكمية ,وبمغت نسبة معايير العموـ الحياتية

( )%47,83مف النسبة الكمية.
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 بمغت نسبة التوافر الكمية لمؤشرات معايير والية كاليفورنيا األمريكية لمجاؿ (البحث واالستقصاء العممي-مجاؿ العموـ الحياتية) لمحتوى منياج العموـ الحياتية لمصؼ الثاني عشر ( ,)%51,22حيث بمغت نسبة

معايير البحث واالستقصاء العممي ( )%76,93مف النسبة الكمية ,وبمغت نسبة معايير العموـ الحياتية
( )%46,38مف النسبة الكمية.

 بمغت نسب ة التوافر الكمية لمؤشرات معايير والية كاليفورنيا األمريكية لمجاؿ (البحث واالستقصاء العممي-مجاؿ العموـ الحياتية) لمحتوى منياج العموـ الحياتية لمصؼ التاسع ( ,)%25,61حيث بمغت نسبة معايير

البحث واالستقصاء العممي ( )%69,23مف النسبة الكمية ,وبمغت نسبة معايير العموـ الحياتية ()%17,39

مف النسبة الكمية.

 بمغت نسبة التوافر الكمية لمؤشرات معايير والية كاليفورنيا األمريكية لمجاؿ (البحث واالستقصاء العممي-مجاؿ العموـ الحياتية) لمحتوى منياج العموـ الحياتية لمصؼ العاشر( ,)%32,93حيث بمغت نسبة معايير

البحث واالستقصاء العممي ( )%69,23مف النسبة الكمية ,وبمغت نسبة معايير العموـ الحياتية ()%26,09
مف النسبة الكمية.

 -لـ يحقؽ منياج العموـ الحياتية لممرحمة الثانوية في ضوء المعايير البريطانية مستوى الجودة المطموب

( ,)%75حيث بمف مستوى الجودة لمصؼ الحادي عشر ( )48,10وىي نسبة متدنية ,وبمف مستوى الجودة
لمحتوى منياج العموـ الحياتية لمصؼ الثاني عشر ( )%45,90وىي أيضا نسبة متدنية.

 -لـ يحقؽ منياج العموـ الحياتية لمصفوؼ ( )12-9في ضوء معايير والية كاليفورنيا األمريكية مستوى

الجودة المطموب ( ,)%75حيث بمف مستوى الجودة لمصؼ الحادي عشر ( )%50وىي نسبة متدنية ,حيث
بمف مستوى الجودة لمصؼ الثاني عشر ( )51,22وىي نسبة متدنية ,كما بمف مستوى الجودة لمصؼ العاشر

( )%32,93وىي نسبة أيضا متدنية ,وبمف مستوى الجودة لمصؼ التاسع ( )%25,61وىي نسبة متدنية.

 أظيرت الدراسة عدـ توازف في نسبة توافر المعايير البريطانية لممرحمة الثانوية ,وكذلؾ عدـ توازف فينسبة توافر معايير والية كاليفورنيا االمريكية لمصفوؼ (.)12-9

وفي ضوء اكنت ئج اكس بقة ،أوصى اكب حث بع يلي:
 -1اعادة النظر في محتوى منياج العموـ الحياتية لممرحمة الثانوية وتطويره واثراءه في ضوء المعايير
البريطانية واألمريكية ,وكذلؾ االستفادة مف ىذه المعايير في جميع مجاالتيا في تطوير المنياج الفمسطيني

 -2مراعاة مبدأ االستم اررية والتتابع عند تطوير وبناء منياج العموـ الحياتية لممرحمة الثانوية ,وكذلؾ مراعاة
التسمسؿ المنطقي عند تطوير منياج العموـ الحياتية لممرحمة الثانوية.

 -3التوازف في نسب احتواء المعايير بحيث ال يتـ تضميف معيار بنسب عالية عمى حساب معايير أخرى.
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ABSTRACT
The current study aimed at identifying the quality level of the curriculum content of
Biology courses for secondary stage in Palestine in the light of global standards. The researcher
drew on the American standards of California State and the British Standards. The study problem
is formulated in the following major question:
What is the level of curriculum quality of Biology courses for secondary stage in Palestine
in the light of British and American standards?
This question yields the following sub- questions:
1- To what extend are the British standards available in the Biology courses for secondary
stage in Palestine?
2- To what extend are the American standards available in the Biology courses for secondary
stage in Palestine?
3- To what extend do the Biology courses of the secondary stage in Palestine comply with
quality parameter?
To answer these questions, the researcher used the descriptive analytical method, relying on
content analysis tools represented in California-standards- based content analysis tool and
British-standards-based content analysis tool (advanced level). The researcher used of frequency
and percentage as statistical processors. The researcher concluded the following results:
1- Overall availability percentage of British standards indicators (researching and scientific
survey, Biology) of Biology content curriculum of the eleventh grade was 48.10%; the standards
percentage of research and scientific survey was 61.90% of the overall percentage, and the
standards percentage of Biology was 43.10% of the overall percentage.
2- Overall availability percentage of British standards indicators (research and scientific survey,
Biology) of Biology content curriculum of the twelfth grade was 45.90%; the standards
percentage of researching and scientific survey was 76.19% of the overall percentage, and the
standards percentage of Biology was 39.60% of the overall percentage.
3- Overall availability percentage of California standards indicators (research and scientific
survey, Biology) of Biology content curriculum of the eleventh grade was 50%; the standards
percentage of researching and scientific survey was 61.54% of the overall percentage, and the
standards percentage of Biology was 47.83% of the overall percentage.
4- Overall availability percentage of California standards indicators (research and scientific
survey, Biology) of Biology content curriculum of the twelfth grade was 51.22%; the standards
percentage of researching and scientific survey was 76.93% of the overall percentage, and the
standards percentage of Biology was 46.38% of the overall percentage.
5- Overall availability percentage of California standards indicators (research and scientific
survey, Biology) of Biology content curriculum of the ninth grade was 25.61%; the standards
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percentage of researching and scientific survey was 69.23% of the overall percentage, and the
standards percentage of Biology was 17.39% of the overall percentage.
6- Overall availability percentage of California standards indicators (researching and scientific
survey, Biology) of Biology content curriculum of the tenth grade was 32.93%; the standards
percentage of researching and scientific survey was 69.23% of the overall percentage, and the
standards percentage of Biology was 25.09% of the overall percentage.
7- The curriculum of Biology for secondary stage did not achieve the desired level of quality
(75%) in the light of the British standards; the quality level of the eleventh grade was 48.10%,
low, the level of quality of the twelfth grade was 45.90%, it is also low.
7- The curriculum of Biology for grades (9-12) did not achieve the desired level of quality (75%)
in the light of California standards; the quality level of the eleventh grade was 50% low, the level
of quality of the twelfth grade was 51.93%, it is also low, finally the quality level of the ninth
grade was 25.61%, a low percentage too.
8- The study showed a state of imbalance in the availability percentage of the British standards
for the secondary stage and a similar finding in the availability percentage of California
standards for grades (9-12).
In the light of the previous results, the researcher recommended the followings:
1- Revising, developing, and enriching the content of Biology curriculum for the secondary stage
based on the British and American standards, and benefiting thoroughly from such standards in
developing the Palestinian curriculum.
2- Considering the principle of continuity and gradation on setting up and developing the
curriculum of Biology for the secondary stage, with compliance with the logical sequencing on
enhancing Biology curriculum for the secondary stage.
3- Equality of the content percentages of standards so that no more standards should be included
on the expense of other standards.
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اكفصل األول
عشكلة اكدراسة وخلفيتي
أوال  :اكعقدعة
تعتبر العممية التربوية مف اىـ مقومات تطور المجتمع ورقيو حيث أنيا تعمؿ عمى اعداد االنساف بحيث يكوف
قاد ار عمى مواكبة التغيرات والتطورات ,وتمثؿ المناىج التعميمية في مفيوميا الحديث منظومة متكاممة ويمثؿ

المحتوى اكثر مكونات المنياج تحديدا واضحا ,لذلؾ فاف الكتاب المدرسي يعد محط اىتماـ لكؿ األطراؼ

المعنية بالشاف التربوي.

فنجد أف اىتماـ الكثير مف الدوؿ قد اتجو نحو اعادة النظر في مناىجيا التعميمية وتحسينيا لضماف

جودتيا بما يبل ـ تطورات العصر وحاجة أفراد المجتمع واعدادىـ لممستقبؿ ,حيث أف التطورات المتتابعة في
ىذا العصر زادت مف اىتمامات الباحثيف ومصممي المناىج مف العمؿ عمى تطوير المناىج وتحسينيا بحيث

تمبي حاجات أفراد المجتمع لمواكبة تطورات العصر وتنمي تفكيرىـ وتساعدىـ عمى العمؿ لحؿ مشكبلتيـ

ىاما في العممية التعميمية
ًا
حيث يرى الغياض (  )2 : 2003أف المناىج التربوية الحديثة تمثؿ
محور ً
التعممية ,ألنيا انعكاس وتجسيد لمضموف تمؾ العممية ,فيي بشكميا وتجديداتيا المتسارعة في ظؿ المجتمع

التكنولوجي وعصر الثورة المعرفية ,تيدؼ إلى مواكبة احتياجات الطمبة وميوليـ واتجاىاتيـ وقدراتيـ

أيضا األداة الفاعمة إلصبلح نظاـ التربية والتعميـ وتجديده وتطويره؛
المتجددة ,واحتياجات مجتمعاتيـ ,وىي ً
كبير مف اىتماـ القا ميف عمى التربية
بغية تحقيؽ األىداؼ والنتاجات التربوية المنشودة ,وتحتؿ المناىج جزًءا ًا
والتعميـ؛ ألنو ال يمكف حؿ مشكبلت التعميـ بمعزؿ عف المناىج ,والتي ترتبط باغمب قضايا التعميـ بشكؿ أو

كبير مف مسؤولية قصور التعميـ في تحقيؽ أىداؼ الفرد والمجتمع.
بآخر ,وتتحمؿ جزًءا ًا

فيرى موسى ( )3 :2012أف مناىج العموـ بسبب أىميتيا حظيت في دوؿ العالـ المختمفة بالعديد مف

الجيود اإلصبلحية التي جعمتيا تتماشى مع التطورات الحديثة ,ومتطمبات كؿ عصر ,وانصبت ىذه الجيود
في بوتقة تحقيؽ األىداؼ التربوية لكؿ بمد بشكؿ خاص ,وتحقيؽ ىدؼ التربية العممية المتمثؿ في إيجاد الفرد

عمميا بشكؿ عاـ.
المثقؼ ً

ونبلحظ أف حركة إصبلح مناىج العموـ ليست بالحديثة ,فقد بدأت حركات إصبلح تدريس العموـ

والتربية العممية منذ منتصؼ القرف العشريف ,وكانت جميعيا تيدؼ إلى تطوير مناىج العموـ بما يتناسب مع
التقدـ العممي والتكنولوجي اليا ؿ ,ويحقؽ حاجات ورغبات المتعمميف ويعدىـ لمحياة في ذلؾ العصر.
(الطناوي)59 :2005 ,
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وحيث أف عمـ االحياء ىو أحد فروع العموـ ولو أىميتو البارزة في الحياة كاف البد مف تقويمو بصورة مستمرة
وتعديمو وتطويره بما يتناسب مع المستحدثات العممية والحاجة لمعرفة المزيد عف حياة الكا نات الحية بما

تشممو مف انساف وحيواف ونبات.

وترى صالحة (  )4-3 :2015أنو قد تـ تطوير مناىج العموـ ونفذت مشاريع في أنحاء مختمفة مف

العالـ ,ومف االمثمة عمى ذلؾ مشروع تطوير تدريس مناىج عموـ الحياة (Biological Science )BSCS
 Curriculum studyفي الواليات المتحدة االمريكية عاـ 1958ـ ,ومشروع نافيمد لتطوير مناىج عموـ

الحياة في انجمت ار ( ,)Nuffiedومشروع اليونسكو لتطوير تدريس عموـ الحياة في افريقيا ,ومشروع كاس
لتطوير تدريس عموـ الحياة ( ,)Caasومشروع اكاديمية العموـ االسترالية لتطوير عموـ الحياة مشروع
المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ لتطوير تدريس عموـ الحياة بالدوؿ العربية عاـ 1972ـ ,وقد تميزت
ىذه المشاريع بخصا ص مشتركة في االىداؼ منيا التركيز عمى دراسة تكامؿ الكا نات الحية وعبلقتيا

بعضيا ببعض ,وتكامؿ دراسة عموـ الحياة مع المواضيع االخرى ,واتفقت ىذه المشاريع في كثير مف
األىداؼ التعميمية ,ومف أىميا تقدير العمـ والعمماء ,وفيـ عبلقة االنساف بالكا نات الحية ,وتفسير وفيـ

مظاىر الحياة  ,و أف عمـ االحياء يحظى بخصوصية كونو يمعب دو ار ميما في حياة الكا نات الحية بوجو

عاـ وحياة االنساف عمى بوجو مخصوص ,حيث يرجع قدر مف ىذه االىمية إلى أف االنساف نفسو كا ف حي

مف الكا نات التي يتعرض ىذا العمـ لدراستيا ,فعف طريؽ ىذه الدراسة والتمحيص يزداد فيـ االنساف لجسمو
وعقمو وسموكياتو ,وفي المقبؿ تزداد قدرتو عمى تفسير الظواىر التي تجري في محيطو فيدرؾ االسباب ويتبنى

الطرؽ واالساليب المناسبة لممقاومة والوقاية والعبلج ,فمقد أدت التطورات الحديثة في مجاؿ البيولوجيا
وتطبيقاتيا في العديد مف المجاالت كالطب والزراعة واالنتاج الى االرتقاء بسيطرة االنساف عمى نفسو وبي تو

خصوصا عندما أماط المثاـ عف كثير مف االمراض وسبر أسرار الوراثة وطور أساليب االنتاج.

وأكد الوسيمي ( )208 :2003أنو ال يمكف إعداد أفراد قادريف عمى التكيؼ والتوافؽ مع ىذا العصر

ولدييـ القدرة عمى اإللماـ باالكتشافات والمستحدثات البيولوجية الحالية ومسايرة ما يستجد منيا في المستقبؿ
اال مف خبلؿ مناىج األحياء التي تدرس في المراحؿ التعميمية المختمفة ,فمف خبلؿ ىذه المناىج يمكف تزويد

االفراد بالمعمومات والميارات واالتجاىات المناسبة التي تمكنيـ مف التكيؼ والتوافؽ مع العصر.

وبما أ ف الكتاب المدرسي ىو أىـ مكونات المنياج وىو أىـ مصادر التعميـ كاف البد مف تقويمو

وتحميمو حيث قاـ الكثير مف الباحثيف بتحميؿ وتقويـ المنياج لتشخيصو وتحديد نواحي القوة فيو وعبلج نواحي
الضعؼ في ضوء معايير عالمية تسعى الى تطوير المنياج وتحسينو.
ويشير لوي  )1977( Lewyإلى أف عممية بناء المنيج ليست بالعممية العفوية ,كما انيا ليست عممية
فردية ,ولكنيا عممية ليا أًصوليا ومصادرىا ,وتستقي البيانات والمعمومات منيا ,ولعؿ الفرؽ بيف الدوؿ
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المتقدمة والنامية ىو أف االولى تجري عمى أسس عممية وفؽ معايير الموضوعية والثانية تقوـ عمى أساس
االرتجاؿ والشكمية وكساء القديـ بثوب جديد (صالحة.)5 :2015 ,
كما أف الحرص عمى تطوير برامج تعميـ العموـ عمى المستويات االقميمية والدولية ,وحرص الدوؿ سواء

المتقدمة أو النامية عمى أف تربط برامج تعميـ العموـ فييا بالمعايير العالمية لتعمـ العموـ وذلؾ لمواجية
المنافسة القوية مع غيرىا مف الدوؿ في المجاؿ العممي والتقني ,وفي فمسطيف تظير الحاجة لتقويـ المناىج
كونيا صممت ألوؿ مرة لتناسب الواقع الفمسطيني وتقود النيضة العممية وتعمؿ عمى تطوير البحث العممي

وتزويد الطبلب بما يحتاجوف مستقببل في حياتيـ العممية والمينية في القرف الحادي والعشريف (المولو,

.)171 :2007
حيث تكمف أىمية تقويـ المناىج المدرسية في التعرؼ عمى ايجابيات المنيج وسمبياتو ,وكذلؾ التعرؼ عمى
خصا صو وميزاتو ,إال أف نجاح ىذا المنيج يتوقؼ عمى مدى تحقيؽ األىداؼ التي صمـ ووضع مف اجميا,

لذلؾ يجب أف ترتبط عممية تطوير المنيج بمتطمبات العصر وتتاثر بالمتغيرات المحيطة مف دراسات وأبحاث
(القاني)5 :1989 ,
فقد أكد موسى ( )4 :2012عمى ضرورة تقويـ المناىج الدراسية باستخداـ المعايير العالمية وتطويرىا في
ضو يا ,حيث تعد ىذه المعايير المحكات أساسية لضماف الجودة في العممية التعميمية ,فيي تقدـ التقويـ

الحقيقي لجودة ما يعرفو الطالب وما يكوف قاد ار عمى أدا و ,وجودة الكتب الدراسية في تقديـ الخبرات المربية.

لذلؾ يرى الباحث أنو البد مف تقويـ المناىج الدراسية في ضوء معايير عالمية معدة مسبقا ومتفؽ

عمييا عالميا ,حتى يكوف التقويـ فعاؿ وبناء لضماف جودة المناىج الدراسية في بناء مجتمع قادر عمى مسايرة
التقدـ والتطور العالمي واعداد أفراد قادريف عمى حؿ مشكبلتيـ والتكيؼ مع عصر الثورة المعرفية والعممية.
ولمعرفة مستوى جودة موضوعات المناىج الدراسية البد مف الرجوع الى معايير عالمية أعدىا نخبة مف
الباحثيف والمختصيف في ىذا المجاؿ.
ولقد أشار الفقييي ( )9 :2009أنو عمى صعيد الوطف العربي قامت مشاريع مشابية لمتجربة

االمريكية في بناء المعايير القومية في العديد مف الدوؿ ,ففي مصر صدرت المعايير القومية لمتعميـ عمـ
2003ـ ,وعمى مستوى دوؿ الخميج العربي صدر عاـ 2004ـ عف ىي ة التعميـ بدولة قطر معايير العموـ
التي تضمنت معايير المحتوى لمواد العموـ الطبيعية في جميع صفوؼ التعميـ ,كما عقدت عدة مؤتمرات
حوؿ المعايير ,لعؿ مف أبرزىا المؤتمر العممي السابع عشر لمجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس الذي

عقد عاـ 2005ـ بعنواف "مناىج التعميـ والمستويات المعيارية".
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ولقد الحظ الباحث مف خبلؿ خبرتو في عمـ االحياء لممرحمة الثانوية أف كتب العموـ الحياتية تحتاج
لمتحميؿ والتقويـ  ,حيث أنيا مف وجية نظر الباحث و مف خبلؿ خبرتو وجد أنيا تفتقر لمتتابع و التسمسؿ
المنطقي في موضوعات العموـ الحياتية لممرحمة الثانوية  ,ونظ ار ألنو قامت العديد مف الدراسات بتحميؿ

وتقويـ منياج العموـ في ضوء المعايير العالمية والتي منيا المعايير اكقوعية كلتربية اك لعية Stander

National Science Education
) )NSESوالمعايير التي اقرتيا الجمعية القومية لمعممي العموـ National Science Teacher

 ,NSTAS Association Standardsلذلؾ قاـ الباحث في دراستو بتحديد مستوى جودة منياج العموـ
الحياتية لممرحمة الثانوية في ضوء المعايير البريطانية الخاصة بمؤسسة ) ,(CFBTومعايير المحتوى لوالية
كاليفورنيا ) (CSCSبالواليات المتحدة االمريكية.
مؤسسة ) :(CFBTوىي مركز لممعمميف البريطانييف ,وىي مؤسسة خيرية ار دة لتوفير الخدمات
التربوية لمصالح العاـ في المممكة المتحدة وحوؿ العالـ ,حيث تاسس المركز منذ حوالي  40عاـ وعمؿ في

أكثر مف  40دولة  ,مف ىذه الدوؿ بريطانيا وفنمندا واستراليا وكندا واسكتمندا وغيرىا مف الدوؿ االخرى ,أما
الدوؿ العربية التي تبنت ىذه المعايير بشكؿ كامؿ في مناىجيا ىي دولة قطر واالمارات وليبيا تعمؿ عمى

اعادة بناء مناىجيا في ضوء المعايير البريطانية وتستعيف بخبراء ىذه المؤسسة التربوية( .بدر)9 :2015 ,

ث ني  :عشكلة اكدراسة
تتحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الر يسي وىو:
ع عستوى جودة عني ج اك لوم اكحي تية كلعرحلة اكث نوية بفلسطين في ضوء ع يير اكجودة
اكبريط نية واألعريكية ؟
ويتفرع مف السؤاؿ الر يس األس مة الفرعية التالية-:
-1ما مدى توافر المعايير البريطانية في مناىج العموـ الحياتية لممرحمة الثانوية بفمسطيف؟؟
-2ما مدى توفر المعايير االمريكية في مناىج العموـ الحياتية لممرحمة الثانوية بفمسطيف؟؟
-3الى أي مدى تتسـ موضوعات منياج العموـ الحياتية لممرحمة الثانوية بفمسطيف بالجودة ؟؟

ث كث ً :أىداف اكدراسة
تيدؼ الدراسة الحالية إلى:
 -1بُاء قائًت بًعاييز انجىدة انبزيطاَيت واأليزيكيت انخاصت بًُهاج انعهىو انحياتيت نهًزحهت انثاَىيت .
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 -2تحديد مدى توافر معايير الجودة البريطانية في منياج العموـ الحياتية لممرحمة الثانوية بفمسطيف.
 -3تحديد مدى توافر المعايير االمريكية في منياج العموـ الحياتية لممرحمة الثانوية بفمسطيف.
 -4التعرؼ الى مدى اتساـ موضوعات منياج العموـ الحياتية لممرحمة الثانوية بفمسطيف بالجودة .

راب ً :أىعية اكدراسة
 _1توفر الدراسة قا مة بالمعايير البريطانية واألمريكية لموضوعات منياج العموـ الحياتية التي قد يستفيد منيا
القا موف عمى تقويـ المنياج وتحديد نقاط القوة والضعؼ في المناىج لعبلجيا.

 _ 2تقدـ الدراسة تصو ار عف تحديد مستويات الجودة لمنياج العموـ الحياتية حيث تعتبر مف أوا ؿ الدراسات
االقميمية والمحمية التي تستخدـ المعايير البريطانية واألمريكية لمنياج العموـ في تقويـ جودة منياج العموـ

الحياتية مما يساعد الجيات المختصة في تطوير المناىج ورفع مستوى جودتيا
 _3توفر الدراسة أداة تحميؿ محتوى لمنياج العموـ الحياتية لتحديد مدى تضمنيا لممعايير البريطانية
واألمريكية.
 _4قد يستفيد مف ىذه الدراسة القا موف عمى إعداد برامج تاىيؿ معممي العموـ قبؿ وأثناء الخدمة كما تفيد
طمبة البحث العممي والباحثيف في مجاؿ مناىج العموـ.

خ عس ً :حدود اكدارسة
 -1تقتصر الدراسة عمي تحميؿ محتوى كتب العموـ الحياتية وما تشممو في كؿ الوحدات في كتب الفصميف
الدراسييف االوؿ والثاني لممرحمة الثانوية بفمسطيف في العاـ 2016في ضوء المعايير البريطانية  ,وتـ تحميؿ

موضوعات العموـ الحياتية لمصفوؼ ( )12-9بالنسبة لممعايير االمريكية .
 -2جرى التحميؿ في ضوء بعض معايير الجودة البريطانية واالمريكية.

 -3تـ اعتماد جودة المعايير البريطانية ومعايير والية كاليفورنيا لمناىج العموـ الحياتية لممرحمة الثانوية و
اعتمادىا كمعايير لجودة منياج العموـ الحياتية.

س دس ً :عصطلح ت اكدراسة
_ اكجودة:
الدرجة او المستوى الذي يجب اف تتوافر فيو المعايير البريطانية واالمريكية في كتب العموـ الحياتية
حتى تصؿ الى أكبر قدر ممكف مف االتقاف لتحقؽ التعميـ الفعاؿ واالىداؼ المرجوة  .وقد حدد الباحث مف

خبلؿ األدب التربوي و وبعض المختصيف في العموـ التربوية مستوى الجودة ()%75
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_ عحتوى عني ج اك لوم اكحي تية :
في ىذه الدراسة يقصد بمحتوى المنياج ما ورد في كتب العموـ الحياتية الفمسطينية لممرحمة الثانوية مف

مادة وأفكار عممية وميارات عممية وتربوية بيدؼ توصيميا لمطبلب.
_ اكعرحلة اكث نوية:

ىي مرحمة دراسية تتكوف مف الصفيف الحادي عشر والثاني عشر :وىما مرحمة التعميـ الثانوي في
السمـ التعميمي الفمسطيني و ىذا يتفؽ مع السمـ التعميمي البريطاني  ,أما بالنسبة لمسمـ التعميمي األمريكي
ففف المرحمة الثانوية تشمؿ الصفوؼ مف التاسع و حتى الثاني عشر .

_ اكع يير اكبريط نية:
ىي المحكات التي تتحد في ضو يا ما يجب عمى التبلميذ تعممو ومعرفتو في كتب العموـ الحياتية

لممرحمة الثانوية بناء عمى مؤسسة ( ,)CFBTوفي ىذه الدراسة سوؼ يتـ تحديد المحكات الواجب توفرىا
في منياج العموـ الحياتية لممرحمة الثانوية فقط.
_ عؤسسة ):(Center For British Teacher) :(CFBT
ىي مركز لممعمميف البريطانييف ,وىي مؤسسة خيرية ار دة لتوفير الخدمات التربوية لمصالح العالـ في
المممكة المتحدة وحوؿ العالـ ,تاسس المركز منذ حوالي  40عاـ ,وعمؿ مركز المعمميف البريطانييف في أكثر

مف  40دولة.

_ اكع يير االعريكية :ىي المعايير التي تشمؿ الميارات األساسية والمعارؼ البلزـ اكسابيا لمطبلب مف
الصؼ التاسع الى الثاني عشر ,وسوؼ يتناوؿ الباحث في ىذه الدراسة معايير والية كاليفورنيا األمريكية

الخاصة بمحتوى منياج العموـ الحياتية لممرحمة الثانوية ).)SCSC 2009
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اكفصل اكث ني
اإلط ر اكنظري


تعييد



أوالً :اكتقويم واكجودة في اكت ليم.



ث ني ً :حركة اكع يير اك كعية.



ث كث ً :اك لوم اكحي تية.
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اكفصل اكث ني
اإلط ر اكنظري
تعييد
يتناوؿ ىذا الفصؿ ثبلث مباحث ر يسية حيث ينبثؽ عف كؿ مبحث عدة موضوعات أساسية ,فالمبحث

األ وؿ يتمثؿ في توضيح مفيوـ التقويـ ثـ التعرؼ عمى مفيوـ تقويـ المناىج وأىدافيا ثـ نتناوؿ بعد ذلؾ

توضيح الجودة في التعميـ مف حيث مفيوميا ومباد يا وفوا دىا وجودة المناىج الدراسية ,أما المبحث الثاني

يستعرض فيو الباحث مفيوـ المعايير ونشاتيا وأىميتيا ,كما ويتناوؿ المعايير البريطانية واالمريكية (معايير
والية كاليفورنيا) وغيرىا ,ويستعرض أيضا الباحث أىداؼ معايير العموـ وكذلؾ بعض مشاريع االصبلح في

الوطف العربي و المبحث الثالث فيتمثؿ في منياج العموـ الحياتية بشكؿ عاـ

أوالً :اكتقويم واكجودة في اكت ليم
اكتقويم:
تكتسب عممية التقويـ أىمية كبيرة في الوسط التربوي بمختمؼ مكوناتو ,وتبرز أىميتو في أنو يستيدؼ

جميع جوانب العممية التربوية ولذلؾ فقد حظيت مناىج التعميـ بنصيب وافر مف دراسات التقويـ والتي أدت

إلى تطوير المناىج الدراسية وذلؾ ألف اليدؼ األساسي لمتقويـ ىو تحسيف مخرجات العممية التعميمية والتي
تتمثؿ في نيايتيا بالمتعمـ.
عرفيا

لقد تعددت تعريفات التقويـ التي تناولتيا كتب القياس والتقويـ واالبحاث الدراسات القديمة والحديثة ,فقد



االغا وعبذ انًُعى ( )195 :1997أَها انعًهيت انتي يتى بها يعزفت يا تحقق يٍ األهذاف ويا نى يتحقق
واقتزاح يا يهشو تحقيقه .



ويزي ساليت ( )254 :1995أٌ انتقىيى هى عًهيت اصذار انحكى بُاء عهً يقياص يعيٍ.

• وأوضح حبيب ( )9 :2002أف التقويـ عممية مستمرة وشاممة وال تقؼ عند مجرد اعطاء درجة أو تقدير
وانما ترتبط بفصدار أحكاـ في أىداؼ أو معايير معينة.
• وذكر نشواف (  )34 :1988أف التقويـ عممية تيدؼ إلى إصدار األحكاـ عما إذا كاف المتعمـ قد أنجز
الميمات التعميمية الموكمة إليو عمى طريؽ تحقيؽ األىداؼ.
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• وعرؼ التقويـ بانو (عممية تشخيص وعبلج ووقاية لممنيج المدرسي ,التشخيص يتضح في تحديد نواحي
القوة والضعؼ في المنيج ومحاولة التعرؼ عمى أسبابيا ,والعبلج يتضح في اقتراح حموؿ مناسبة لمتغمب
عمى نواحي الضعؼ واالستفادة مف نواحي القوة ,والوقاية تتمثؿ في العمؿ عمى تدارؾ االخطاء.

ويرى الباحث انو رغـ تعدد وكثرة تعريفات التقويـ إال أنيا تشترؾ في جوىرىا وىي أف عممية التقويـ

ىي معرفة مدى ما تحقؽ مف أىداؼ العممية التربوية ومعرفة نواحي القوة والضعؼ واصدار الحكـ عمييا في
ضوء معايير محددة.
_ تقويم اكعن ىج:

يشكؿ تقويـ المنيج احدى أىـ العمميات الضرورية واالساسية لمعممية التربوية ,وذلؾ لما يثمره التقويـ

مف متابعة وتحميؿ ومراجعة ألىداؼ العممية التربوية ,وتنمية وتطوير ىذه االىداؼ بما يبل ـ حاجات افراد
المجتمع مف تغير وتطور سريع لمعمـ والمعرفة ,ولقد عرفت تقويـ المناىج عدة تعريفات منيا:

• عممية دراسة وتشخيص مستمر تستيدؼ التعرؼ عمى نواحي القوة والضعؼ في المنياج بقصد تحسينو
وتطويره ,في ضوء أىداؼ تربوية مقبولة متعارؼ عمييا مسبقاً( .عفانة والمولو.)36 :2004 ,
• عممية جمع المعمومات واالدلة والشواىد التي تشير بعد حصرىا وتحميميا وتفسيرىا إلى نواحي القوة
والضعؼ في المنيج القا ـ وىذا االمر يشترؾ فيو المعمـ والمتعمـ واالداريوف والموجيوف وأولياء االمور وكؿ

مف لو عبلقة بالمنياج المدرسي (المقاني والجمؿ.)84 :2003 ,

• عممية جمع معمومات أو بيانات عف بعض جوانب المنيج أو بعض نتاجاتو التعميمية ثـ تبويب ىذه
البيانات ومعالجتيا باساليب احصا ية أو وصفية التخاذ قرار بشاف تطوير المنيج أو تعديمو أو تغييره أو

القا و عمى حالتو (موسى.)18 :2012 ,
ويرى الباحث أف عممية تقويـ المنياج تيدؼ إلى تحديد نواحي القوة والضعؼ في المنياج وذلؾ مف

خبلؿ دراسة وتشخيص وجمع البيانات البلزمة عف مكونات المنياج بقصد التطوير والتحسيف أو التعديؿ.
_ أىداف تقويم اكعن ىج:

يشير العمرية ) (35:2005الى أنو إذا كانت وظيفة التقويـ تحقيؽ األىداؼ المرجوة ,فبلبد أف يكوف

ىناؾ أساس نبني عميو أحكامنا ,وكوف أف األىداؼ يتـ وضعيا لتعبر عف رؤية مشتركة وتوقعات يمتمكو
المتعمـ ولكف ليس ليتـ قياسيا األمر الذي يتطمب معايير يمكف قياسيا.
ويرى قورة (  (378:1979أف مف أسباب دواعي تقويـ المناىج الدراسية عدـ رضا الناس عف نتا ج

أبنا يـ بسبب تقصير التربية في إكسابيـ السموكيات المرغوبة واعدادىـ لمحياة.
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ولخص حمداف (  )396 :2000إف أىـ األىداؼ التي يؤمؿ تحقيقيا مف خبلؿ تقييـ التعمـ المنيجي
لمتبلميذ قد تكوف كما يمي:
 -1التعرؼ عمى مدى ما تحقؽ مف أىداؼ المنيج وما لـ يتحقؽ.
 -2التعرؼ عمى مواطف الصعوبة المنيجية التي واجيت التبلميذ خبلؿ تعمميـ.
 -3التعرؼ عمى مدى مبل مة المعارؼ والقدرات المنيجية لمستوى التبلميذ اإلدراكي وحاجاتيـ اإلدراكية.
 -4التعرؼ عمى مدى تمثيؿ المعمومات واألنشطة لؤلىداؼ المنيجية.
اكجودة في اكت ليم:
تعد الجودة مف المفاىيـ الحديثة التي كسبت اىتماـ الكثير مف ببلد العالـ حيث لـ تقتصر دراسة

الجودة والسعي لتحقيقيا عمى الصناعات وانتاجاتيا ورجاؿ االعماؿ فحسب بؿ انيا حظيت باالىتماـ مف قبؿ
واضعي سياسات التعميـ والمنياج واصبحت الجودة مفيوما مف مفاىيـ التعميـ حيث تيدؼ إلى الحصوؿ عمى

نتاجات ذي كفا و عالية في التعميـ ,لذلؾ عمؿ القا موف عمي العمؿ التربوي بتحقيؽ الجودة ألىميتيا في

المجاؿ التربوي.

 عفيوم اكجودة:عرؼ البيبلوي وأخروف ( " )215 :2006مجموعة المعايير واالجراءات التي ييدؼ تبنييا وتنفيذىا

الى تحقيؽ أقصى درجة مف االىداؼ المتوخاة لممؤسسة والتحسيف المتواصؿ في االداء والمنتج وفقاً
لؤلغراض المطموبة والمواصفات المنشودة بافضؿ طرؽ وأقؿ جيد وتكمفة ممكنيف".

وعرفيا أحمد ( " )17 :2003عممية بنا ية واقعية تستند عمى حقا ؽ عممية خيالية أو معقدة حيث

تستند عمى االحساس العاـ لمحكـ عمى االشياء".

وعرفت بانيا "ثقافة جديدة في التعامؿ بمعايير متفؽ عمييا عالميا ,وتسعى الى االستخداـ الفعاؿ
لمموارد البشرية وبيدؼ اشباع احتياجات التنمية الشاممة وتحقيؽ توقعات العمبلء" (عبد الرحمف)5 :1996 ,
وقد عرفيا العرجا ( " )24 :2009عممية تسعى لوضع معايير عالمية غاية في الدقة واالتقاف لكؿ
مجاؿ مف المجاالت ,ويتـ االستناد عمييا في الحكـ عمى جودة المحتوى".
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عفيوم جودة اكت ليم:
عرفيا البوىي ( " )376 :2001مجموعة مف الخصا ص أو السمات التي تعبر عف وضعية

المدخبلت ,والعمميات ,والمخرجات المدرسية ,ومدى إسياـ جميع العامميف فييا إلنجاز األىداؼ بافضؿ ما
يمكف".

وقد عرفت بانيا "جممة مف المعايير والخصا ص التي ينبغي أف تتوافر في جميع عناصر العممية
التعميمية بالجامعة ,سواء ما يتعمؽ منعا بالمدخبلت أـ العمميات أـ المخرجات ,التي تمبي احتياجات المجتمع

ومتطمباتو ,وغبات المتعمميف وحاجاتيـ وتتحقؽ مف خبلؿ االستخداـ الفعاؿ لجميع العناصر البشرية والمادية
بالجامعة" (عشيبة.)583 :2000 ,
ويعرفيا البعض بانيا "اسموب متكامؿ يطبؽ في جميع فروع ومستويات المنظمة التعميمية ليوفر لمعامميف
وفرؽ العمؿ الفرصة إلشباع حاجات الطبلب والمستفيديف مف عممية التعمـ .أو ىي فعالية تحقيؽ أفضؿ

خدمات تعميمية بحثية واستشارية باكفا أساليب وأقؿ تكاليؼ وأعمى جودة ممكنة" (مجيد والزيادات:2007 ,

.)26

ويرى ) )Lawrence , 1997أف الجودة في التعميـ "عممية تطبيؽ مجموعة مف المواصفات التعميمية
والتربوية البلزمة لرفع مستوى المنتج التعميمي (طالب ,فصؿ ,مدرسة ,مرحمة تعميمية) مف خبلؿ العامميف في

مجاؿ التربية والتعميـ (القيسي.)26 :2011 ,

مف خبلؿ التعريفات السابقة يرى الباحث اف مفيوـ جودة التعميـ ىو:
العممية التي يتـ مف خبلليا توفير االسموب المتكامؿ لمعامميف في المؤسسات التعميمية بيدؼ تحسيف
المنتج التعميمي وتحقيؽ أفضؿ خدمات تعميمية واشباع ميوؿ وحاجات واتجاىات المتعمميف.
وقد قاـ الباحث في ىذه الدراسة ببناء قا مة بمعايير الجودة البريطانية وقا مة بمعايير الجودة األمريكية
الخاصة بمحتوى منياج العموـ الحياتية لممرحمة الثانوية ومعرفة مدى اتساـ منياج العموـ الحياتية الفمسطيني

لممرحمة الثانوية بالجودة

وقد حدد الباحث مف خبلؿ االدب والتربوي و بعض المختصيف مستوى الجودة بمعدؿ ( . )%75
عب دئ اكجودة في اكت ليم:تـ تحديد عدة مبادئ ر يسية لجودة التعميـ مف قبؿ "أركاو" كما جاء في اعبلف رونالد براوف عف الجودة
في التعميـ عاـ 1993ـ في الواليات المتحدة االمريكية (البوىي )369 :2001 ,وىي:
• المشاركة :وىي تحمؿ الطمبة واآلباء ورجاؿ األعماؿ لميارات الجودة وحؿ المشكمة.
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• المبادأة :ت شير الى اف ىي ة التدريس واالدارتيف يجب اف يخمقوا ألنفسيـ قيـ جودة محددة داخؿ المؤسسة
وذلؾ بالتخمي عف االساليب الروتينية داخؿ المؤسسة.
• التطوير المستمر :وذلؾ لتدعيـ قيـ التربية لدى الطمبة مف خبلؿ التفاعؿ المستمر والعمؿ عمى تحقيؽ

التوازف واالستغبلؿ األمثؿ لمموارد المتاحة مف خبلؿ التخطيط والتقويـ المستمر.

• سرعة رد الفعؿ :االستجابة السريعة لمتطمبات المستيمؾ مف خبلؿ تحسيف زمف االستجابة وما يتطمبو مف
مراجعة العمميات واالىداؼ واالنشطة مف خبلؿ عمميات القياس المستمر والذي يؤدي لتحسيف الجودة.

• توقع المشكبلت :بما يتضمنو مف رد فعؿ سريع لمنعيا وتقميؿ الفاقد والتكمفة.
• الرؤية االستراتيجية :لكؿ مف الطبلب واالباء والمعمميف وترجمتيا لخطط مستقبمية ,اذ ال تقتصر عمى ف ة
معينة في المؤسسة بؿ تشمؿ جيع اعضاء المؤسسة ,أي اف كؿ شخص بمثابة ار د جودة.

• تنمية الشعور بالمسؤولية الجماعية :لدى أفراد المجتمع المحمي وأولياء االمور بما يخص قضايا البي ة
والصحة واالخبلؽ واالمف.

• المنفعة والتعاوف :مع سا ر المؤسسات االنتاجية في المجتمع مف خبلؿ تبادؿ المنفعة بيف المؤسسة التربوية
ومؤسسات المجتمع المدني.

ولقد أوضحت صالحة (  )19 :2015اف مبادئ الجودة في التعميـ تعمؿ عمى:
• تجميع كؿ الجيود الفردية في المؤسسة التعميمية ,وتدفع لمعمؿ بروح الفريؽ.
• تدعيـ العبلقات االنسانية.
• اتخاذ الق اررات بصورة موضوعية وباسموب عممي.
• التغذية الراجعة المستمرة.
• الوقاية مف االخطاء قبؿ وقوعيا.
 فوا د الجودة في التعميـ كما أوردتيا ( و ازرة التربية والتعميـ بمنطقة مكة المكرمة ) :ذكرت نصيو ( )15 : 2009أف فوا د الجودة في التعميـ ما يمي:
 .1ضبط وتطوير النظاـ اإلداري في المدرسة نتيجة وضوح األدوار وتحديد المسؤوليات.
 .2ضبط شكاوي ومشكبلت الطمبة وأولياء أمورىـ ووضع الحموؿ المناسب ليا.
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 .3االرتقاء بمستوى الطمبة في جميع الجوانب الجسمية والعقمية واالجتماعية والنفسية.
 .4زيادة الكفاءة التعميمية ورفع مستوى األداء لجميع اإلدارييف والمعمميف في المدرسة.
 .5توفير جو مف التفاىـ والتعاوف والعبلقات اإلنسانية بيف جميع العامميف في المدرسة.
 .6الوفاء بمتطمبات الطمبة وأولياء أمورىـ والمجتمع.
 .7تمكيف إدارة المدرسة مف تحميؿ المشكبلت بالطرؽ العممية الصحيحة لمنع حدوثيا.
 .8الترابط والتكامؿ بيف جميع اإلدارييف والمعمميف في المدرسة والعمؿ بروح الفريؽ.
 .9رفع مستوى الوعي لدى الطمبة وأولياء أمورىـ تجاه المدرسة مف خبلؿ نظاـ الجودة.
 .10تطبيؽ نظاـ الجودة يمنح المدرسة التقدير واالعتراؼ المحمي والدولي
 جوىر اكجودة في اكت ليم ( : Essence of Quality in Education :نصيو)20-18 :2009،لقد طور ديمنج " "Demingأربعة عشر نقطة توضح ما يمزـ إليجاد وتطوير ثقافة الجودة ,وبدأىا بقاء

واستمرار العمؿ داخؿ التنظيـ.

ففي بادئ األمر حاوؿ العديد مف المشتغميف بالتربية تطبيقيا في التعميـ بغض النظر عف االستثناءات

الثقافية والسياسية والتشريعات القانونية في التعميـ .وفيما يمي األربعة عشر نقطة التي وضحيا ديمنج في

التعميـ ,غير أف ىذه النقاط تـ تطويرىا بواسطة مدرسة )أمرست) " "Amherstو(نيوىامشير)"New ,

" Hampshireوانطمقت ىذه المدارس في عمميا بواسطة ثبلثة مناطؽ  :المدرسة العميا في لينكولف
 Lincoln, Maineوجامعة سوتر في برستؿ ,انجمت ار England Sound well college in Bristol

ولقد استحدثت ىذه المدارس حدود أىدافيا مف ىذه النقاط لتحسيف اإلدارة والتحصيؿ الدراسي لمتبلميذ
وتسمى ىذه النقاط " جوىر الجودة في التعميـ "وىي:
 -1إيج د اكتن سق بين األىداف Create a constancy of purposes :
فبلبد مف وجود تناسؽ بيف األىداؼ لتحسيف جودة التبلميذ والخدمة بيدؼ دخوؿ التنافس مع مدارس
المجتمع العالمي.
 -2تبني فلسفة اكجودة اكش علة Adopt Total Quality philosophy :
يعتبر التعميـ بي ة تنافسية حيث تسعى النظـ التعميمية إلى منافسة التحديات االقتصادية العالمية

وادخاليا في المنظومة التعميمية ,فكؿ عضو في منظومة التعميـ يجب أف يتعمـ الميارات الجديدة التي تدعـ
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ثورة الجودة ,ويجب أف يكوف لدى األفراد االستعداد لقبوؿ تحديات الجودة وأف يسعوا نحو تحمؿ مس ولية
تحسيف المنتجات والخدمات المقدمة لمعميؿ ويجب أف يتعمـ كؿ فرد كيؼ يؤدي عممو بكفاءة وفاعمية بيدؼ
تحقيؽ إنتاجية عالية ,بؿ والبد أف يتقبؿ كؿ فرد مبادئ الجودة.

 -3تقليل اكح جة كلتفتيش Reduce the Need for Testing :
يستند تقميؿ الحاجة لمتفتيش عمى قاعدة كبيرة مف خبلؿ تبني نظاـ الجودة داخؿ الخدمات التعميمية
وتدعيـ بي ة التعميـ التي ربما تساعد في تحقيؽ جودة أداء الطالب.
 -4إنج ز األعع ل اكعدرسية بطرق جديدة ward School Business in New Ways :
يؤدي إنجاز األعماؿ المدرسية بطرؽ جديدة إلى تقميؿ الحد األدنى لمتكاليؼ الكمية في التعميـ ,حيث

تسعى المدارس إلى إشباع حاجات تبلميذىا تدريجياً مف مستوى آلخر ليدرؾ أولياء األمور والوكبلء تحسيف

أدا يـ داخؿ المدارس.

 -5تحسين اكجودة ،اإلنت جية ،خفض اكتك كيف:
Improve Quality and Productivity, and Reduce Costs
يؤدي تحسيف الجودة إلى خفض التكاليؼ بواسطة مبدأ (طبؽ ,افحص ,غير العمميات) .أوصؼ

العممية بعد تحسنيا ,حدد جودة العميؿ ,سمسؿ المورديف ,وأشبع حاجات العامميف وما تـ تحسينو ,وطبؽ
التغيرات وبالتالي تقويـ النتا ج وتقنيف العممية ...كرر ىذه العممية حتى يمكف الوصوؿ إلى أعمى مستوى.
 -6اكت ليم عدى اكحي ة Life Long Learning :
تبدأ الجودة وتنتيي بالتدريب فعندما تدرؾ أف األفراد يغيروف ما يفعمونو مف أشياء ,فيجب مدىـ

بالوسا ؿ الضرورية لتغيير ما يسعوف إليو مف عمميات حيث يدعـ التدريب االفراد بالوسا ؿ واألدوات
الضرورية لتحسيف ما يقوموف بو مف أعماؿ.
 -7اكقي دة في اكت ليم Leadership in Education :
تعتبر القيادة في التعميـ مس ولية االدارات لتوجيو العمؿ ,لذا ينبغي عمى المديريف في التعميـ أف يطوروا

رؤى ومياـ المدرسة والمنطقة الواقعة فييا أو الـ ا ركز التي ترتبط باألقساـ ,ويجب تدعيـ ىذه اآلراء مف قبؿ
المعمميف واألعضاء والتبلميذ وأولياء األمور واإلدارييف ,بحيث تتداخؿ تمؾ اآلراء وينبغي أف تعمؿ اإلدارة

عمى تنفيذ العمؿ وممارسة مبادئ الجودة.
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 -8اكتخلص عن اكخوف Eliminate Fear :
يؤدي إزالة الخوؼ داخؿ المدرسة إلى حث االفراد عمى أداء عمميـ بكفاءة وفاعمية بيدؼ تحسيف

المدرسة ,وىذا بدوره يخمؽ بي ة تشجع االفراد عمى التعبير عف آ ار يـ بحرية بحيث يتـ القضاء عمى الخبلفات
والصراعات داخؿ التنظيـ.
 -9ازاكة ع وق ت اكنج ح Eliminate the Barriers to Success :
تعتبر اإلدارة مس ولة عف كسر الحواجز التي تحوؿ دوف تحقيؽ النجاح في العمؿ داخؿ األقساـ

والتعميـ الخاص وقسـ الحسابات والخدمات الغذا ية ,والش وف اإلدارية ,والمناىج المتطورة ,والبحث العممي,

مف خبلؿ العمؿ بروح الفريؽ عف طريؽ وضع استراتيجية ديناميكية ,ىي االنتقاؿ مف المنافسة مع الجماعات
األخرى إلى التعاوف معيا ,االنتقاؿ مف قرار الخسارة والمكسب إلى قرار المكسب بالمكسب ,االنتقاؿ مف

العزلة عف حؿ المشكبلت إلى المشاركة في حميا ,و االنتقاؿ مف المحافظة عمى المعمومات إلى المشاركة,
واالنتقاؿ مف مقاومة التغيير إلى الترحيب بو.
 -01خلق ثق فة اكجودة Create a Quality Culture :
يجب أال يعتمد تطبيؽ الجودة عمى فرد واحد فقط أو مجموعة مف األفراد بؿ البد مف خمؽ ثقافة

الجودة التي تعتبر مس ولية كؿ فرد.

 -00تحسين اك علي ت Process Improvement :
ال توجد عممية كاممة ,وليذا ففف تطبيؽ طريقة ما يتطمب المساواة والعدالة بدوف تحيز ,ومف ثـ ففف
إيجاد الحموؿ لو األولوية عف كشؼ األخطاء ,والتعرؼ عمى األؼ ا رد والجماعات يساعد عمى التغيير
والتحسيف المستمر.

 -12عس عدة اكتالعيا على اكنج ح Help Students to Succeed :
البد مف العمؿ عمى ازالة المعوقات التي تحوؿ بيف التبلميذ ,المعمميف ,اإلدارييف وحقيـ باالفتخار

بعمميـ ,ويجب أف يستغرؽ االفراد في العمؿ ووظا فيـ بطريقة جيدة بحيث تتغير مس ولية كؿ اإلدارات
التعميمية مف الجودة إلى تحسينيا.
 -01االكتزام Commitment :
يجب أف تسعى اإلدارة إلى تاصيؿ ثقافة الجودة ,كما يجب أف تدعـ السبؿ الجديدة إلنجاز األشياء

والمياـ في نظـ الجودة داخؿ نظاـ التعميـ .ويجب أف تنتقي األىداؼ والغايات عف طريؽ توفير الوسا ؿ
المبل مة لتحقيؽ تمؾ األىداؼ .فاليدؼ السامي ىو" أفعؿ بطريقة صحيحة مف أوؿ مرة" (Do it Right the
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) First Timeوغالباً ما يصاب الموظفوف باإلحباط عندما تعجز اإلدارة عف فيـ مشكبلتيـ التي تحوؿ دوف
تحقيؽ اليدؼ أو عندما ال تيتـ اإلدارة بقدر كاؼ بكشؼ ىذه المشكبلت.

 -01اكعسئوكية Responsibility :
حيث ينبغي تشجيع األفراد في المدرسة عمى العمؿ مف أجؿ تحقيؽ الجودة ,وىذا يدؿ عمى أف التغيير

ىو ميمة كؿ فرد.

 المىاصفاث البريطانيت  BS5750والمىاصفت الذوليت  ISO9000كما لخصتها نصيى ( , 2009) 22-20
بدأت المواصفة البريطانية عندما احتاجت و ازرة الدفاع البريطانية خبلؿ الخمسينات والستينات إلى
نظاـ لمتاكد مف جودة األسمحة التي يتـ توريدىا بواسطة الشركات المنتجة .وبالتالي بدأت العمؿ بما يسمى

مواصفات الدفاع ' Defense Standardsوىي إجراءات لمجودة ,ينبغي االلتزاـ بيا مف قبؿ المصمميف.
وفي السبعينات تـ إدماج مواصفات الدفاع فيما أطمؽ عميو مواصفات الحمفاء لمجودة  AQAPوالتي ال تزاؿ

مستخدمة بواسطة حمؼ الناتو  NATOلمتاكد مف جودة المعدات الحربية الموردة إلى دوؿ الحمؼ.

ونتيجة لمفوا د التي حققتيا مواصفات الدفاع  DSاشتدت الحاجة إلى نظاـ لمجودة يمكف استخدامو في

مختمؼ الصناعات ,فتـ إصدار المواصفة البريطانية  BS 5750في عاـ1979ـ وذلؾ لمصناعات غير

المرتبطة باإلنتاج الحربي.

ثـ في العاـ 1987ـ تـ إصدار المواصفة الدولية ISO9000 ,وفي العاـ 1994ـ تـ تعديؿ اسـ
المواصفة ليصبح .BS EN ISO 9000
نط ق اكتطبيق كلعواصف ت اكدوكية :
كانت البداية عند إصدار المواصفة البريطانية ىي في مجاؿ الصناعات الحربية ,ولكف بعد إصدار

 ISO9000يثور السؤاؿ :ىؿ تنطبؽ بنفس الدرجة عمى غيرىا مف الصناعات؟
إف المواصفة الدولية صالحة لمتطبيؽ عمى مختمؼ الصناعات.

مف المميزات األساسية لممواصفات الدولية أنيا ذات صفة إشعاعية ,فالشركة التي تحصؿ عمى شيادة

المطابقة مع المواصفة الدولية ستكوف حريصة عمى أف تتعامؿ فقط مع المورديف الذيف حصموا عمييا كذلؾ,
ونتيجة ذلؾ أف الشركات التي ال تتطابؽ أوضاعيا مع شروط المواصفة الدولية ستجد نفسا تدريجياً خارج

السوؽ .حيث إف الحصوؿ عمى شيادة المطابقة مع المواصفة الدولية ليس ىو اليدؼ في ذاتو ,وانما اليدؼ
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تطوير أوضاع المنظمة واستكماؿ متطمبات الجودة الشاممة ,وتفادي أسباب الخمؿ واالنحراؼ عف الجودة في
كؿ مجاالت العمؿ.
نط ق اكعواصفة اكدوكية BS/EN/ISO9000
تتكوف المواصفة الدولية مف سمسمة عمى النحو التالي:
:ISO 9001
وىي المواصفة الخاصة بنظـ الجودة التي تغطي المجاالت التالية ( التصميـ _ التطوير _ اإلنتاج _

الفحص و االختبار _ التركيب و الخدمة ) حيث تنطبؽ ىذه المواصفة عمى الشركات التي تتعامؿ في منتج
ما منذ التصميـ حتى التسميـ لمعميؿ وخدمة ما بعد البيع.
:ISO 9002
وىذه المواصفة تغطي كؿ المجاالت السابقة ما عدا التصميـ والتطوير وخدمة ما بعد البيع وتنطبؽ

عمى الشركات التي تعمؿ في اإلنتاج ,الفحص ,االختبار والتركيب فقط.
:ISO 9003

وتغطي ىذه المواصفة عمميات الفحص النيا ي واالختبار فقط وال تنطبؽ إال في الحاالت التي يمكف
التاكد مف الجودة فقط مف خبلؿ الفحص النيا ي واالختبار وىي محدودة االستخداـ.
:ISO 9004
وتتضمف التوجييات واإلرشادات البلزمة إلدارة الجودة وبياف عناصر نظاـ الجودة.
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ث ني ً :حركة اكع يير اك كعية
لـ تعد المعايير مفيوما مقتص ار عمى الصناعة والتجارة والبناء بؿ أنيا أصبحت مفيوما متداوال في
التربية والتعميـ لمحكـ عمى جودة المناىج الدراسية وكافة جوانب العممية التعممية.
ولقد أوضحت المولو ( )8 :2007أف المعايير ىي المحكات التي تحدد ما يجب أف يتعممو ويفيمو

الطالب ويتمكف مف إنجازه في كؿ صؼ دراسي ,ومما ال شؾ فيو أف االستناد عمى معايير دولية تستخدميا
الدوؿ المتقدمة عمميا وتكنولوجيا ,يحقؽ لطبلبيا مستويات تحصيؿ أكاديمية عالية مما يمكنيـ مف االلتحاؽ
بافضؿ الجامعات العالمية ,والحصوؿ عمى فرص متميزة والمنافسة في كؿ المجاالت العممية والتكنولوجية,

حيث تستند المعايير عمى المسممة التي تؤكد أف العمـ عممية نشطة ,وأف تعمـ العموـ ىو ما يجب أف يفعمو
المتعمـ وليس ما يقدمو المعمـ إليو ,فالممارسة ضرورية في تعمـ العموـ والى جانب الممارسة ينبغي أف تتيح
الخبرات الفرصة لممتعمميف لمتفكير واعماؿ العقؿ.

وحيث أف عممية تطوير المناىج الدراسية أصبح البد منيا في عصر مميء بالتطورات والتدفؽ المعرفي

والتكنولوجي في كافة المجاالت كاف لزاما عمى واضعي المناىج والقا ميف عمييا مف وضع خطط تربوية

وتعميمية تساعد في بناء المناىج وفؽ أسس ومعايير عالمية  ,وأنو يجب االىتماـ بمجاالت العموـ المختمفة
وطرؽ تدريسيا عمى كافة المستويات ,حتى نتمكف مف مسايرة ركب الحضارة ونبعد أنفسنا وطمبتنا عف

التخمؼ ,وال ياتي ذلؾ إال مف خبلؿ تخطيط ىادؼ ,يسعى إلى النيوض بمناىج العموـ وعمى جميع
المستويات ,بما يم ّكف مف بناء جيؿ واع ,مؤمف بالعمـ ودوره في تقدـ المجتمع قادر عمى مواجية تحديات

العصر( .ابراىيـ)219 :2009 ,

كما أوضحت المقيد (  )30 :2013أف أي تطوير ناجح البد أف يكوف موجياً نحو تحقيؽ أىداؼ

محددة ومقبولة ,كونو -تحديد األىداؼ  -يساعد عمى وضوح الرؤية واال أصبح العمؿ يعتمد عمى العشوا ية
والمحاولة والخطا وفي ىذا ضياع لموقت والجيد ,وىو األمر الذي نود تجنبو في تدريس العموـ.
 عفيوم اكع يير كغوي :المقابؿ االنجميزي لمصطمح معايير ىو  Standardsويوجد بعض المصطمحات العربية األخرى التي

يكثر استخداميا مف جانب العامميف في المجاؿ أو في أسماء ىي ات التقييس القومية مثؿ :المواصفات

القياسية ,المواصفات والمعايير ,والتقييمات ,والمواصفات والمقاييس معاً.

ولقد عرؼ ابف منظور ( )255 :2003المعايير بانيا "ما يقاس بو غيره ,وىو النموذج المحقؽ لما
ينبغي أف يكوف عميو الشيء" وىي جمع مفردىا معيار.
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أما الحناوي ( )22 :2010أوضح أف المعاني المغوية لمصطمح معايير في القواميس العربية واألجنبية
تدور كميا حوؿ" :النموذج الذي يحتذى بو لقياس اكتماؿ أو كفاءة شيء ما".
وقد حسـ مجمع المغة العربية في مصر ىذا الموقؼ ,حينما استقر الرأي عمى اختيار مصطمحيف

متساوييف في االستخداـ ىما :معايير كمقابؿ لممصطمح االنجميزي " "Standardsوقد حدد المجمع التعريؼ

التالي لممعايير"  :أوعية المعمومات التي تصدرىا اليي ات الوطنية والدولية صاحبة الشاف لتحديد المستويات
في المواد والمصنوعات ,وفي كثير مف أوعية النشاط الفكري والثقافي تسييبلً لمتجارة وتبادؿ الخدمات
والمعمومات".

 عفيوم اكع يير اصطالح :المعايير كما عرفيا زيتوف (" )115 :2004تمؾ العبارات التي يمكف مف خبلليا تحديد المستوى
المبل ـ والمرغوب مف إتقاف المحتوى والميارات واألداءات وفرص التعمـ ومعايير إعداد المعمـ".
ويعرؼ بوفاـ ()11 :2005المعيار التربوي بانو المعمومات أو الميارات التي يريد التربويوف مف الطمبة
معرفتيا .
ويعرفيا العرجا ( )26 :2009أنيا" مجموعة البنود أو الشروط أو المواصفات التي تـ تحديدىا عالمياً,

والواجب عمى الطالب معرفتيا والقدرة عمى أدا يا ,وتظير عمى شكؿ قا مة".

وعرفت المعايير" :بانيا عبارة تصؼ ما يجب أف يصؿ إليو المتعمـ مف معارؼ وميارات وقيـ نتيجة

لدراسة محتوى كؿ مجاؿ( ".مينا.)84 :2006 ,

ولقد عرؼ الميقاني والجمؿ ( )279 :2003المعايير بانيا "آراء محصمة كثير مف االبعاد السيكولوجية

واالجتماعية والعممية والتربوية ,يمكف مف خبلؿ تطبيقيا تعرؼ الصورة الحقيقية لمموضوع المراد تقويمو أو
الوصوؿ الى أحكاـ عف الشيء الذي نقومو".
ويعرؼ الباحث المعايير بانيا "مجموعة الشروط والمواصفات التي يجب تضمينيا في المناىج لحصوؿ
المتعمـ عمى المعارؼ والقيـ والميارات وفؽ المستوى المطموب مف الجودة واالتقاف عالميا".
 أىعية اكع يير اك كعية في اك علية اكتربوية:إف حركة المعايير في العالـ استقرت عمى أف المعايير تعني عقداً اجتماعياً ,ليس فقط بيف المعمميف

والسمطات التربوية ,بؿ أيضاً بيف اآلباء والطبلب مف جية والسمطات التربوية والمعمميف مف جية ثانية,

وبعبارة أخرى ففف المعايير ىي بمثابة عقد اجتماعي جديد في المجتمع بصفة عامة حوؿ متطمبات التعميـ
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وتاكيد التوقعات المتفؽ عمييا اجتماعياً .يرى عبد السبلـ ( )240 : 2003أف المعايير ميمة لؤلربعة أسباب

ىي:

 -1تضع المعايير توقعات عالية وواضحة إلنجاز أو تحصيؿ الطالب.
 -2توفر المعايير قاعدة لمسؤولية الطالب والمعمـ.
 -3تروج المعايير العدالة التربوية أو التعميمية ألنيا مقصودة لكؿ الطبلب.
 -4تساعد المعايير عمى توجيو الجيود لقياس إنجاز أو تحصيؿ الطالب ,وتحسيف تدريب المعمـ ,وتطوير
مناىج أكثر فعالية واستراتيجيات تعميمية ,وتخصص مصادر بفاعمية أكثر.
وقد حدد البيبلوي وآخروف( )23 :2006أىمية المعايير وىي كما يمي:
 -1وضع مستويات معيارية متوقعة ومرغوبة ,ومتفؽ عمييا لؤلداء التربوي في كؿ جوانبو.
 -2تقديـ لغة مشتركة وىدؼ مشترؾ لمتابعة وتسجيؿ تحصيؿ الطبلب المعمميف.
 -3إظيار قدرة الطبلب المعمميف عمى تحقيؽ العديد مف النواتج المحددة مسبقاً.
 -4وجود الكثير مف المعمومات التشخيصية لمراجعة وتقديـ البرنامج التدريسي ألعضاء ىي ة التدريس.
 -5تمكيف ىي ة التدريس مف تحديد المستويات الحالية لتحصيؿ الطبلب ,والتخطيط لمتعمـ المستقبمي بكؿ
ثقة .

 -6استخداـ ىي ة التدريس لمنواتج المحددة كدليؿ لكيفية استخداـ محتوى المنيج والمواد المساعدة األخرى .
 -7إعادة التاكيد عمى أىمية إطبلؽ المعمميف لؤلحكاـ عند تقييـ الطبلب ,ودورىـ كمتخصصيف .
 -8إظيار قدرة المعمميف عمى عقد مقارنة لمستويات الطبلب.
 -9تقديـ إطار ثابت ومستقر إلعداد التقارير .
 -10التاكيد عمى النواحي اإليجابية إلنجازات الطبلب.
 -11تشجيع المعمميف عمى استخداـ المحتوى والعمميات بنطاؽ أوسع.
 -12توفير سبؿ محاسبية المجتمع لممدرسة.
 -13حصوؿ الطبلب عمى تغذية راجعة وفرص لمتخطيط ,واالعتراؼ بذلؾ كمؤشر لتقدميـ .
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وتبيف صالحة ( )33 :2015أف المعايير ميمة لكافة الف ات مف مؤلفي الكتب والمعمميف والطبلب
والمجتمع المحمي ,وتضع توقعات واضحة لتحصيؿ الطالب ,وتساعد عمى توجيو الجيود لقياس تحصيؿ

الطالب وتطوير مناىج أكثر فعالية.

ومما سبؽ يستنتج الباحث أف المعايير ميمة لكافة أطراؼ العممية التعميمية فيي تساعد كؿ مف المعمـ

والمتعمـ عمى كيفية االستفادة مف محتوى المنياج وتوفر التغذية الراجعة ألداء المعمـ والمتعمـ كما وتضع
توقعات إلنجازات المتعمميف ,وتساعد القا ميف عمى المناىج عمى وضع وتطوير وتعديؿ المنياج بما يتفؽ مع

المعايير التي تراعي حاجات المجتمع.
 -أنواع اكعستوي ت اكع ي رية :

لقد حدد المغربي وعبد الجواد ( )262 :2005أنواع المستويات المعيارية كما يمي:
 -1ع يير اكعحتوى)Content Standard( :
تعني وصؼ المعمومات والميارات التي ينبغي أف يعرفيا الطبلب ويستطيعوف القياـ بيا ,وعادة ما
تتضمف االفكار والمفاىيـ والقضايا والمعارؼ االساسية وطرؽ التفكير والعمؿ التي تتصؿ بنظاـ المجاؿ

المعرفي الذي يتعممو الطبلب والمتوقعة منيـ.

 -2ع يير االداء )Performance standard( :
وىي مستويات معيارية تصؼ أداء المتعمـ لما تعممو مف خبلؿ المستويات المعيارية لممحتوى ,وعند
وضع مستويات معيارية لؤلداء البد مف وضع مؤشرات لؤلداء  Indicatorsحيث تقدـ أدلة حوؿ مدى التقدـ

نحو تحقيؽ االىداؼ.

 -3ع يير فرص اكت ليم )Opportunity to Learn Standards( :
وىذه المستويات معيارية تساعد في اتاحة فرص متساوية في التعميـ ,وتصؼ إلى أي مدى تتوافر

البرامج والمصادر بالمدارس والمؤسسات التعميمية مف أجؿ تحقيؽ معايير المحتوى واالداء .وفي كؿ االحواؿ
ال يمكف ألي نوع مف المستويات المعيارية أف يتواجد بمفرده.
وتصنؼ ىذه الدراسة في المستويات المعيارية حسب معايير المحتوى ألنيا تسعى لتحديد مستوى جودة

محتوى منياج العموـ الحياتية لممرحمة الثانوية .
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خص ئص اكعستوي ت اكع ي رية ( :المغربي وعبد الجواد)264 :2005 ,
حتى تتحقؽ االستفادة القصوى مف المستويات المعيارية يجب أف تتصؼ بما يمي:
 -1دقيقة وواضحة وتعكس توقعات كبيرة وىذا يتطمب مراجعة مستمرة.
 -2شاممة تتناوؿ الجوانب المختمفة لمعممية التعميمية وليست كثيرة العدد.
 -3مكتوبة بمغة بسيطة وليست فنية حتى يتـ استيعابيا سريعا.
 -4مرتبطة باألداء ويمكف قياسيا حتى يمكف مقارنة المخرجات الخاصة بالتعميـ بالمعايير التقنية.
 -5تحقؽ مبدا المشاركة مف خبلؿ اشتراؾ المستفيديف في المجتمع في مرحمة االعداد وتقويـ النتا ج.
 -6موضوعية حيث تركز عمى االمور الميمة في المنظومة التعميمية أكثر مف التفصيبلت.
 -7أخبلقية أي تستند الى الجانب االخبلقي وتخدـ القوانيف السا دة وتراعي عادات المجتمع.
 -8مجتمعية تعكس ظروؼ المجتمع وقضاياه.
 -9مستمرة ومتطورة يمكف تطبيقيا لفترات زمنية ممتدة  ,قابمة لمتعديؿ.
 -10وطنية حيث تخدـ أىداؼ الوطف وقضاياه وتضع مصمحتو العميا في المقدمة.
ويتفؽ الباحث مع ما تراه صالحة ( )32 :2015أنو :اذا ما اتصفت المعايير بيذه الخصا ص أصبح
باإلمكاف تطوير وتحسيف التعميـ ,وتوجيو العمؿ التربوي في كافة مجاالتو  ,وتوفير محكات موضوعية لقياس

النجاح في مسيرة التعميـ ,ومواجية تحديات المستقبؿ ,ورسـ توقعات مثالية لطموحاتنا.
حركة اكع يير اك كعية كعني ج اك لوم:

تسعى جميع دوؿ العالـ المتقدمة منيا والنامية الى تطوير مناىج التعميـ فييا بصورة مستمرة ,حيث تاتي
مناىج العموـ في مقدمة اىتمامات المعنييف بوضع سياسات التعميـ والتخطيط لتطويرىا وتحسيف مستوى

مخرجاتيا ,وذلؾ عا د لؤلىمية المتزايدة لمعموـ طبيعية في ىذا العصر ,الذي يمتاز بتسارع عجمة المعرفة
االنسانية ,وتنامي االنتاج الفكري والعممي لمبشرية ,واستجابة لمحاجات الممحة الى تطوير تعميـ العموـ قامت

عدة حركات إلصبلح تعميـ العموـ( .صالحة)35 :2015 ,
حيث تعتبر المعايير ىي المحكات التي تحدد ما يجب أف يتعممو ويفيمو الطالب ويتمكف مف إنجازه

في كؿ صؼ دارسي ,ومما الشؾ فيو أف االستناد عمى معايير دولية تستخدميا الدوؿ المتقدمة عممياً
وتكنولوجياً ويحقؽ طبلبيا مستويات تحصيؿ أكاديمية عالية يساعد الدوؿ التي تسعى لتحسيف التعميـ عمى
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تمكيف طمبتيـ مف االلتحاؽ بافضؿ الجامعات العالمية ,والحصوؿ عمى فرص متميزة والمنافسة في كؿ
المجاالت العممية والتكنولوجية ,حيث تستند المعايير عمى المسممة التي تؤكد أف العمـ عممية نشطة ,وأف
تعميـ العموـ ىو ما يجب أف يفعمو المتعمـ وليس ما يقدمو المعمـ إليو ,فالممارسة ضرورية في تعمـ العموـ
والى جانب الممارسة ينبغي أف تتيح الخب ا رت الفرصة لممتعمميف لمتفكير واعماؿ العقؿ (الطناوي:2005 ,

.)60

األىداف اكخ صة بع يير اك لوم:
ذكرت نصيو ( )45 :2009أىداؼ معايير العموـ ككؿ ىي أف عمى التمميذ أف:
 -1ينمي ويواصؿ اىتمامو في العموـ وفي تطبيقاتيا.
 -2يفيـ األساليب العممية والطريقة التي تطورت بيا العموـ.
 -3يقدر المساعي البشرية التي أدت إلى فيمنا الحالي لمعموـ.
 -4يتقف استعماؿ سمسمة مف األساليب والتقنيات العممية واستعماؿ اآلالت واألجيزة العممية.
 -5يستعمؿ بكفاءة البرامج الكمبيوترية في متابعة العمـ وايصالو.
 -6يطبؽ ميارات البحث العممي في الحاالت المالوفة والغير مالوفة ويوصؿ نتا ج بحثو بالط ار ؽ المبل مة.
 -7يتمتع بمعرفة سميمة ومنيجية لمحقا ؽ والمفاىيـ والمبادئ العممية الميمة ,ويممؾ الميارات البلزمة لتطبيقيا
في الحاالت الجديدة والمتغيرة في سمسمة مف المضاميف الشخصية والمحمية والصناعية والبي ية.
 -8يتعرؼ عمى أىمية تطبيؽ المعرفة العممية في العالـ الحديث ويعي تاثيراتيا البي ية واألخبلقية واألدبية
واالجتماعية.
 -9يدرؾ كبلً مف إمكانية العمـ في تفسير الظواىر الطبيعية ومحدودياتو.
 -11يدرؾ ويوصؿ بوضوح سمسمة مف المفاىيـ األساسية التي تدعـ أفرع العمـ الحديث.
 -11يختار وينظـ ويوصؿ المواضيع العممية بوضوح ومنطؽ مستعمبلً المصطمحات واألعراؼ العممية
المبل مة.

 -12معرفة تطبيقات العمـ وتاثيراتيا عمى البي ة والجوانب األخبلقية واألدبية واالجتماعية.
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اكع يير اك كعية كعني ج اك لوم:
سوؼ يذكر الباحث نبذة عف المعايير البريطانية الخاصة بمؤسسة ( )CFBTومعايير والية كاليفورنيا

األمريكية  ,كما سيذكر أيضا بعض المعايير العالمية لمعموـ.

أوالً :حركة اكع يير اكقوعية كلتربية اك لعية (NSES) National Science Education Stander :
يعتبر مشروع المعايير القومية لمتربية العممية ) (NSESأحد أىـ المشروعات التي تمت خبلؿ فترة
التسعينات في الواليات المتحدة األمريكية ,وأسيمت بشكؿ فاعؿ في تطوؿ التربية العممية ,وكاف ليا صدى
اسع في أوساط المختصيف بالتربية العممية في جميع أنحاء العالـ ,وقد حددت األكاديمية القومية لمعموـ

) (NAS,1996ثبلث عشر ىدفا لتدريس العموـ ,شكمت األساس لممعايير القومية لمتربية العممية ()NSES
وأكدت ىذه األىداؼ عمى إعداد التبلميذ القادريف عمى اثراء الخبرة واثارة المعرفة والفيـ لمعالـ الطبيعي,

واستخداـ العميات العممية المناسبة والمبادئ في صناعة الق اررات الشخصية ,واالشتراؾ الواعي في المناقشات
العامة والحوارات حوؿ االمور العممية واالىتمامات التكنولوجية ,وقدرتيـ عمة زيادة انتاجيتيـ العممية مف

خبلؿ استخداـ المعرفة والفيـ واكتساب الميارات لتكويف لشخص المثقؼ عمميا (الشايع والعقيؿ:2006 ,

.)321

اكع يير اكقوعية كلتربية اك لعية عن عنظور ت ريخي:
لقد كشؼ تقرير أمة في خطر عف ضرورة تحديث األىداؼ القومية لمتعميـ لتبلفي االخطاء والعيوب
الشاممة في الواقع التعميمي بالواليات المتحدة االمريكية ,وبدأت حممة لوضع مستويات معيارية لمتعميـ بعد أف

صادؽ االتحاد القومي لحكاـ الواليات المتحدة االمريكية عمى االىداؼ القومية لمتربية ,وكانت حصيمة لذلؾ

مستويات تعميـ الرياضيات التي ظيرت في عاـ 1989ـ ثـ المستويات المعيارية لتعميـ العموـ ()NSES

التي ظيرت عاـ 1995ـ والتي أسيمت بشكؿ فاعؿ في تطور التربية العممية ,وكاف ليا صدى واسع في
أوساط المختصيف في التربية العممية في جميع أنحاء العالـ (الوكيؿ ومحمود)303 :2005 ,

ويوضح كولنس )1997( Collins ,مدير ىذا المشروع التنفيذي خطوات تنفيذه ,حيث ذكر انو بعد
موفقة مجمس االبحاث االمريكي ) (NCRعمى دعـ مشروع جمعية معممي العموـ القومية ) (NSTAالذي

لمقياـ بوضع معايير قومية لتدريس العموـ ,ثـ تشكيؿ لجنة استشارية تتالؼ مف ممثميف مف عدة منظمات

قومية لتدريس العموـ لممساعدة في تخطيط المشروع وتوجييو واختيار الكوادر البشرية المؤىمة لمعمؿ في
المشروع.
كما ذكر كولنس )1997( Collins ,أف ىذا المشروع الضخـ مر بثبلث مراحؿ مف الصياغة

والمراجعة ,وبدأت اكعرحلة االوكى في بدايات العاـ 1992ـ بدراسة عدة معايير تدريس العموـ في دوؿ
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مختمفة ,وعدد مف المشروعات االصبلحية في تدريس العموـ ,ومناىج العموـ في الواليات مختمفة .وعقدت
مجموعة العمؿ أكثر مف ( )200حمقة نقاش في عدد مف الجيات والمنظمات ذات الصمة لتستطمع آراء

المختصيف ,وبدأت اكعرحلة اكث نية في ربيع عاـ 1993ـ ,تـ خبلليا االنتقاؿ مف القراءات والمناقشات

والمقاءات وحمقات النقاش الى مرحمة العمؿ الفعمي بصياغة ىذه المعايير ,حيث ُبدئ بمعايير المحتوى
ومعايير التدريس والتقييـ ,وخبلؿ تمؾ الفترة تزايد االىتماـ بجوانب التربية العممية االخرى خارج اطار غرفة
الصؼ ,فاتجو المشروع الى التركيز عمى معايير البرامج الخاصة بالمدارس والمناطؽ التعميمية ,وتوسع

االىتماـ بمعايير النظاـ المرتبط بالوالية والصناعة والماؿ وغيرىا ,وقد ساىـ العديد مف معممي العموـ والعمماء

والميتميف بتعميـ العموـ بتقديـ العديد مف االضافات والنقد ليذه المعايير بصورتيا االولية ,أما اكعرحلة اكث كثة

فبدأت في بداية عاـ 1994ـ ,وشيدت بدايتيا اعداد نسخة أوليات مف المعايير القومية لمتربية

العممية ) (NSESحيث عرضت عمى مجموعات عمؿ مركزية مف الخبراء لممراجعة المكثفة والنقد والتنقيح,
ثـ تـ عرضيا عمى نطاؽ قومي حيث وزع أكثر مف ثبلثيف ألؼ نسخة خبلؿ ثبلثة أشير مف أجؿ المراجعة

والنقد ,حيث قامت أكثر مف  250مجموعة عمؿ تتكوف مف معمميف وعمماء وادارييف وباحثيف بفبداء

المبلحظات والتعميقات ,ثـ قامت المجنة المركزية بتحميؿ ىذه المبلحظات ودراستيا (أحمد.)9 :2008 ,

ولقد ذكر زيتوف ( )47 :2004أف المجمس الوطني لمبحث (National Research )1996
 Councilالتابع لؤلكاديمية القومية لمعموـ بامريكا  National Academy of Scienceقدر أصدر

المعايير القومية لمتربية العممية في ديسمبر 1995ـ مع حقوؽ الطبع لعاـ 1996ـ ,وقد اتخذ المجمس شعا اًر
لبناء تمؾ المعايير االلتزاـ بتعميـ العموـ لكؿ الطبلب وعمى مستوى العالـ .

عب دئ اكع يير اكقوعية كلتربية اك لعية ):(NSES
يحدد زيتوف ) (2010:416مبادئ المعايير القومية لمتربية العممية فيما يمي :
 اك لم كجعيع اكطلبة (اك لم كلجعيع) :يعتبر ىذا المبدأ أحد مبادئ المساواة والتميز والتفوؽ ,لذا يجب اف
تكوف العموـ في المدارس لكؿ الطمبة ,حيث يجب أف تتاح الفرصة لكؿ لطمبة لمحصوؿ عمى مستويات عالية
مف التنور العممي بغض النظر عف العمر والجنس والعرؽ والخمفية الثقافية والصعوبات والدافعية نحو العموـ

لكؿ طالب.

 ت لم اك لوم ععلية نشطة :يتضمف ىذا المبدأ اف تعمـ العموـ ىو عمؿ يقوـ بو الطبلب ,وليس ما ُيعمؿ

ليـ مف قبؿ اآلخريف ,وفي تعمـ العموـ يصؼ الطبلب األشياء والحوادث ,ويطرحوف االس مة ويكتسبوف
(يبنوف) المعرفة ,ويبنوف التفسيرات لمظواىر الطبيعية ,ويفحصوف ىذه التفسيرات بطرؽ مختمفة ويتواصموف

ويوصموف أفكارىـ لآلخريف ,وفي المعايير القومية لمتربية العممية ( )NSESففف مصطمح العممية لنشطة
يتضمف االنشطة اليدوية والخبرات العممية المباشرة  ,واالنشطة العقمية الفكرية
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 علوم اكعدرسة ت كس اكتق كيد اكثق فية واكفكرية اكتي تصف عع رس ت اك لم اكع صر :التطوير معرفة
غنية لمعمـ والعالـ الطبيعي فيجب عمى الطمبة اف يؤلفوا ويستخدموا االستقصاء العممي وقواعد الدليؿ وطرؽ
طرح االس مة واقتراح التفسيرات اف العمـ ىو طريقة الوصوؿ لممعرفة التي تتصؼ بمعايير التجريبية
والمناقشات المنطقية والمراجعة الشكية ,مما ينبغي لمطمبة أف يطوروا الفيـ لمعرفة ما ىو عمـ مما ىو ليس

عمماً ,وماذا يمكف لمعمـ أف يقدر عميو وال يقدر عميو ,وكيؼ أف العمـ يساىـ في الثقافة وتشكيميا.
 تحسين اكتربية اك لعية جزء عن اإلصالح اكعنظم كلت ليم :اف جيود االصبلح المحمية والقومية يتمـ
بعضيا بعضاً ,وفي داخؿ النظاـ التربوي يمكف رؤية مناىج التربية العممية كنظاـ فرعي يتضمف مكونات

فريدة ضمف ىذا ال نظاـ ,ويتضمف ىذه المكونات :الطمبة والمعمميف والمدارس والمديريف والمشرفيف التربوييف,
ومجالس المدارس واعداد المعمميف .والمعايير القومية لمتربية العممية تزود الرؤية ووحدة الغرض المطموبة

لكي تركز جميع ىذه المكونات بفاعمية عمى الميمة االساسية لمتربية العممية المتمثمة بتحسيف التربية العممية
وتدريس العموـ لدى جميع الطمبة مع توفير الثبات ومرونة االستم اررية المطموبة عمى المدى البعيد لمتغيرات

والتحوالت الطويمة المدى التي تحتاجيا.
ث ني  :اكع يير اكبريط نية )CFBT) :

لقد ذكر بدر( )45 :2015اف مركز المعمميف البريطانييف لمتعميـ ) )CFBTعبارة عف مؤسسة تربوية
خارج و ازرة التربية والعموـ البريطانية ار دة لتوفير الخدمات التربوية لمصالح العاـ في المممكة المتحدة وحوؿ

العالـ ,ولقد تاسس مركز المعمميف البريطانييف في عاـ (1981ـ) ومنذ آف تاسس المركز عمؿ في أكثر مف

أربعيف دولة في العالـ وكاف سابقا يعتني مركز المعمميف البريطانييف لشؤوف المعمميف البريطانييف قبؿ أف يتـ

التعاقد معيا مف قبؿ اليي ة البريطانية لممعايير التعميمية ) (OFSTEDلمقياـ بمياـ التفتيش لممدارس في

شماؿ بريطانيا ,واستممت ) )CFBTأوؿ عممية تفتيش مف ( (OFSTEDعاـ (1993ـ) أما المقر الر يسي
لمركز ) )CFBTفي مدينة أكسفورد البريطانية وليا مكاتب عدة حوؿ العالـ مكاتبيا في الوطف العربي ,أبو
ظبي ,دبي ,عماف ,ومكتبيا االقميمي في أبو ظبي ,وىي تعمؿ االف في مناطؽ مختمفة مف العالـ في شماؿ

افريقيا وآسيا مثؿ ا ندونيسيا واالمارات العربية المتحدة وقطر واليمف وسمطنة عماف وماليزيا وسمطنة بروناي
وكينيا ونيروبي وليبيا وغيرىا ,ولدييا أكثر مف  3300موظؼ حوؿ العالـ الذي تتمثؿ ميماتيا في تحسيف

التعميـ لتحسيف حياة المتعمميف ,ويحقؽ المركز عا داً سنويا يزيد عف ( )100مميوف جنيو استرليني .وىي
تعمؿ مع مجموعة مف المنظمات بما في ذلؾ و ازرة التعميـ الميارات البريطانية ,و ازرة التنمية الدولية

البريطانية ) ,(DFIDمجمس أبو ظبي لمتعميـ ) ,(ADECدبي لممعرفة والتنمية البشرية في دبي ,و ازرة ماليزيا

لمتربية والتعميـ ,البنؾ الدولي ,اليونسكو ,المجمس األعمى لمتعميـ بدولة قطر ,االتحاد االوروبي ,و ازرة التعميـ

في سمطنة بروناي وغيرىا.
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رس كة عركز اكع لعين اكبريط نيين :(CFBT) :كما ورد عمى موقع ()www.Cfbt.com
 -1الميمة :المركز موجود لمنيوض بالتعميـ لممصمحة العامة.
 -2الرؤية :لتوفير حموؿ التعميـ المعمقة ,المستدامة التي تحوؿ في المدارس والبي ات بالنسبة لممبلييف مف
االطفاؿ والشباب في جميع أنحاء العالـ.

 -3التميز :في مخرجات التعميـ وحموليا.
 -4النزاىة :في الطريقة التي تبني الثقافة وتحقؽ العرض لعممنا كمنظمة خيرية لمتعميـ.
 -5المسا مة :مف خبلؿ تقييـ دقيؽ وشفاؼ ألدا نا.
 -6التعاوف :في العمؿ عبر فريؽ وبالشراكة مع عمبل نا لبناء القدرات واالستدامة.
ث كث ً :ع يير ك كيفورني كعن ىج اك لومScience Content Standard for California :
في عاـ )1998ـ) اعتمدت كاليفورنيا معايير أكاديمية خاصة في العموـ ,وتعد ىذه المعايير نقطة

تحوؿ في حركة إصبلح التعميـ التي بدأت في عاـ )1983ـ) مع تقرير أمة في خطر ,حيث أصبح ىناؾ
ضرورة إلصبلح التعميـ ,مف خبلؿ المجنة الوطنية لمتميز التربوي ,حتى ذلؾ الحيف ,كانت حركة اإلصبلح
تركز عمى تحسيف الييكمية إلى حد كبير ,مثؿ زيادة وقت العممية التعميمية ,وزيادة متطمبات الحد األدنى

لدورة دبموـ المدرسة الثانوية ,والتركيز عمى جيود التخطيط لتعزيز الكفاءة والفعالية ,ولكف لـ يكف ىناؾ

تركيز عمى تحسيف المحتوى ,إال أف الرغبة في تحسيف مستوى الطبلب ,صنعت رؤية جديدة شاممة محددة

لما يحتاجونو الطبلب فعبلً مف المعرفة ,وذلؾ مف خبلؿ بناء قا مة مف المعايير (. (SCSC. 2009: 5

لقد صممت ىذه المعايير وفؽ استراتيجيات تقدـ أفضؿ محتوى لمطبلب بافضؿ طريقة؛ وذلؾ لتحقيؽ

مستويات كفاءة عالية لمطبلب ,كما أنيا توفر جواً مف التعاوف بيف كؿ مف األسر والمدرسة والشركات
والمجتمع المحمي).(Marlette et al. 2003: 148

وعند تصميـ معايير المحتوى تـ األخذ بعيف االعتبار استمرار تطوير ىذه المعايير ,وعدـ ربطيا بفترة

زمنية محددة؛ وذلؾ الستمرار التميز والنجاح في تدريس العموـ ).(Sherman, 2004: 265
أس سي ت ع يير ك كيفورني كعن ىج اك لوم ):(SCSC

لقد تـ بناء قا مة معايير المحتوى بحيث تشمؿ الميارات األساسية والمعارؼ البلزمة لمطبلب مف

الروضة إلى الصؼ الثاني عشر ,حيث تنقسـ إلى معايير محددة مف رياض األطفاؿ إلى الصؼ الثامف,
ومعايير خاصة لمصفوؼ مف التاسع حتى الثاني عشر (.(SCSC. 2009: 7
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معايير المدارس مف رياض األطفاؿ حتى الصؼ الخامس ,تركز عمى الميارات األساسية والمعرفية
لمطبلب ,حيث تعمـ المفاىيـ والمبادئ والنظريات العممية بشكؿ بسيط ثـ يصبح المنيج أكثر توسعاً وعمقاً,
ويظير التركيز عمى عموـ األرض والفضاء بشكؿ واضح في الصؼ السادس ,بينما يركز الصؼ السابع

عمى عموـ الحياة ,أما الصؼ الثامف فيركز عمى عموـ الفيزياء ,وفي الصفوؼ مف التاسع إلى الثاني عشر

تتنوع المعايير بحيث تشمؿ فروع العموـ األربعة وىي( :الفيزياء واألحياء والكيمياء وعموـ الفضاء واألرض).

)(Plotnicket al, 2010. 152

وتمثؿ معايير محتوى العموـ أساساً لتقييـ الطبلب عمى مستوى الوالية ,كما تشير إلى الطرؽ والوسا ؿ

المستخدمة في التعميـ ,بؿ توفر أيضاً توجييات عريضة لكيفية التخطيط ,بحيث ينبغي أف يكوف التخطيط

قا ماً عمى نشاط المتعمـ ,حيث يجرب الطالب ويتحقؽ بنفسو ,ويستخدـ الكتب والمواد التكميمية لمبحث وحؿ
المشكبلت ,ومع ذلؾ ففف المعايير ال تفرض أساليب التدريس )..(SCSC, 2009.8
عش ريع اإلصالح في اكوطن اك ربي:
لقد ظير العديد مف المشاريع عمى مستوى الوطف العربي لوضع معايير خاصة لبناء المناىج الدراسية
لتحاكي مشروع المعايير القومية والعالمية في الواليات المتحدة االمريكية ووغيرىا مف الدوؿ المتقدمة التي

تستند عمى معايير خاصة بيا" ,حيث برزت عمى الساحة العربية العديد مف المشاريع ,التي جاءت لتحاكي
مشروع المعايير القومية لمتربية العممية في الواليات المتحدة األمريكية ,لما لو مف عالمية وقبوؿ لدى العديد
مف دوؿ العالـ المتقدمة والنامية ,والتي اكتسبيا مف كونو متكامبلً بحيث يتناوؿ مختمؼ جوانب تعميـ العموـ

(المقيد.)42 ,2013 :

وقد حدد (زيتون )41 :2004 ،أىم حرك ت إصالح اكعن ىج ب كحرك ت اكست اكت كية:
 -1العمـ والتكنولوجيا والمجتمع )(STS
 -2العمـ لكؿ األمريكييف مشروع )(AAAS) (2061
 -3المجاؿ ,والتتابع ,والتناسؽ(SS&C).
 -4المعايير القومية لمتربية العممية )(NSES
 -5المقاصد التربوية القومية
 -6معايير التربية العممية لموالية.
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أوالً :عشروع "إعداد اكع يير اكقوعية" في عصر:
استجابة لمقرار الر اسي لسنة ) (2007بفنشاء اليي ة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد ,واستجابة

لبلحتياجات القومية ولمواجية التحديات العالمية المعاصرة في عصر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت,

أصبح ىناؾ ضرورة حتمية لبلرتقاء بجودة العممية التعميمية في جميع المجاالت بوجو عاـ ومجاالت العموـ
بوجو خاص ,حيث أنيا قاطرة التطوير واالرتقاء بالشعوب وتنمية المجتمعات( .اليي ة القومية لضماف جودة

التعميـ واالعتماد. (2009 ,

وقد بدأت و ازرة التربية والتعميـ بجيوده متباينة ومستمرة حتى وضعت و ازرة التربية والتعميـ المصرية
وثيقة المعايير القومية في سبتمبر 2003ـ كبداية حقيقية لبلىتماـ بتحسيف جودة العممية التعميمية والتي
تناولت مجاالت ر يسية وىي "المدرسة الفعالة ,االدارة التربوية ,المعمـ ,المنيج ونواتج التعمـ ,المشاركة

المجتمعية" .كما حفزت المعايير القومية لمتعميـ عمى تفعيؿ جيود االصبلح في مصر والتحوؿ مف التركيز

عمى مبدأ المدخبلت الى التوجو الى االصبلح المتمركز عمى المدرسة واعتبار المدرسة وحدة لمفعؿ والتغيير

(حشيش.)2 ,2014 ,

ولقد أضاؼ العرجا ( )2009وفى ىذا اإلطار تـ إعداد وثيقة لممستويات المعيارية لمحتوى مادة العموـ

في جميع مراحؿ التعميـ قبؿ الجامعي لتتواكب مع المعايير القياسية العالمية في مناىج العموـ ومسايرة
المستحدثات المعاصرة مف حيث الظواىر واألفكار العممية واالستقصاءات والتطبيقات العممية الحياتية وتيتـ
بترسيخ قيـ العمـ وأخبلقياتو وتوفير األمف واألماف مع االىتماـ الشامؿ بالطالب مف حيث مستوى تفكيره

واىتماماتو وميولو وحاجاتو ومشكبلتو .وقد تـ ذلؾ مف خبلؿ تناوؿ مادة العموـ في مجاالت تتضمف مجاؿ
(عموـ الحياة – العموـ الفيزيا ية – عموـ األرض والفضاء –العموـ البي ية – األحياء" البيولوجي " -الفيزياء –

الكيمياء – وقد تضمف كؿ منيا أساسيات االستقصاء" مف حيث العمـ كاستقصاء -العمـ والتكنولوجيا) انطبلقاً
مف ىذا تاتى ىذه الوثيقة لتضع المعايير والمؤشرات التي يجب أف تتحقؽ في مناىج العموـ في جميع مراحؿ

التعميـ قبؿ الجامعي حتى يمكف أف تتحقؽ الجودة المنشودة إلعداد طالب ذي جودة وقدرة تنافسية عمى
المستوى المحمى والعالمي ,وقا د لقاطرة التنمية المستدامة في المجاالت العممية والعممية والبحث العممي
وخدمة البي ة والمجتمع ومواكب ألحدث التطورات العممية والتكنولوجية المعاصرة (المقيد.)43 :2013 ,
اكعرتكزات األس سية كلع يير اكقوعية:
لقد بينت اليي ة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد ( )9-6 :2009معايير محتوى مادة العموـ

بناء عمى عدة مرتكزات أساسية ,وىي كما يمي:

 التاكيد عمى أىمية معايير العمـ واالستقصاء وىى( :العمـ كاستقصاء ,العمـ والتكنولوجيا ,العمـ مف منظورشخصي ومجتمعي).
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 التاكيد عمى إتاحة معايير محتوى العموـ لقدر مف الثقافة العممية لدى المتعمـ تؤدى إلى محو األميةالعممية لو ,وتجعمو قاد اًر عمى التعامؿ بفاعمية وكفاءة لما يتعرض لو مف مواقؼ في حياتو اليومية ,وذلؾ في
ضوء محكات عممية محددة.

 التاكيد عمى أىمية مراعاة المرحمة العمرية لممتعمـ ومتطمباتيا العقمية والميارية والنفسية. التكامؿ والترابط بيف عموـ الحياة والعموـ البي ية والعموـ الفيزيا ية وعموـ األرض والفضاء في مراحؿالتعميـ ,وأيضا تكامميا مع المجاالت الدراسية األخرى بما يؤكد وحدة المعرفة.
 تعميؽ الوعي بقيـ العقؿ والعقبلنية في تناوؿ القضايا والتحديات العممية لتنمية ميارات التفكير العميا. تنمية الميارات العممية لمتعميـ قبؿ الجامعي مف خبلؿ االىتماـ باألداء والممارسات العممية. التاكيد عمى التحوؿ مف التعميـ المتمركز حوؿ المعمـ إلى التعميـ المتمركز حوؿ المتعمـ ,بحيث يكوفالمتعمـ مشاركا أساسيا ودا ما في العممية التعميمية ,وال يتوقؼ دوره عند التعمـ السمبي بؿ عميو أف يسعى بجد
لتحصيؿ المعرفة والميارات داخؿ الفصؿ.
 تمكيف المتعمـ بشكؿ كاؼ مف استخداـ خبراتو السابقة لتناوؿ الظاىرة العممية المطروحة بشكؿ إيجابيوبطريقتو الخاصة.
 تقديـ الظواىر العممية التي تساعد عمى تطور ونمو المتعمميف العقمي والمعرفي. تنمية ميارات الحياة وادارتيا  Life skills and life managementلدى المتعمـ بما ينعكس عمىممارساتو الحياتية.
 إبراز التوجو العالمي نحو العولمة وتمبية سوؽ العمؿ. تنمية الثقافة العممية لممتعمـ بما يمكنو مف التعامؿ بكفاءة مع متغيرات العصر المتسارعة في حياتواليومية.
 تنمية االتجاه نحو مادة العموـ ,وذلؾ باف يكوف محتوى العموـ وتدريسو مشوقاً وممتعاً لمطالب. االىتماـ بفبراز التجارب والمشروعات العالمية المعاصرة. -التاكيد عمى استخداـ إنجازات العمـ ومنيج البحث العممي في معالجة قضايا ومشكبلت العصر.
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ث كث  :عشروع قطر إلعداد اكعن ىج:
اف عممية اصبلح التعميـ في قطر اعتمدت عمى بناء بناىج الدراسية وفؽ معايير دولية وعالمية تساعد

عمى اكتساب الميارات التي يجب اف يتعمميا ويتقنيا المتعمـ بعد انياء المرحمة الدراسية .

وتركز المعايير عمى المحتوى األساسي الذي يزود الطبلب بما يحتاجونو مستقببلً في حياتيـ الخاصة

والمينية في القرف الحادي والعشريف؛ ولذا فيي تعمد إلى إرساء القدرة عمى التفكير النقدي المنيجي ,وتسعى

إلى تنمية الرغبة في البحث وميارة التفكير المنطقي لدى الطبلب في كافة الصفوؼ الدراسية؛ وذلؾ لمتاكد
مف اكتسابيـ ميارة التفكير التحميمي والقدرة عمى حؿ المشكبلت وممارسة العمؿ اإلبداعي الخبلؽ.

وتشمؿ المعايير أربعة مواضيع أساسية ىي :المغة العربية والرياضيات والعموـ والمغة االنجميزية,

وتشمؿ معايير منيج العموـ مف صؼ الروضة إلى الصؼ التاسع الفروع التالية( :البحث العممي ,العمميات
الفيزيا ية ,عمـ األحياء ,المواد ,األرض والفضاء) وفي كؿ فرع ,تجتمع المعايير في مجموعات حسب

موضوعيا ,وال يتساوى بالضرورة وقت التعميـ المخصص لفرع مف األفرع بموضوعاتو مع الوقت المخصص

لفرع آخر في نفس المادة ,كما ال يتساوى بالضرورة وقت التعميـ المخصص لموضوع مف الموضوعات في
فرع ما مع الوقت المخصص لموضوع آخر في نفس الفرع (المجمس األعمى لمتعميـ)5 :2004 ,
ث كث ً :اكتجربة اكفلسطينية في اكعن ىج اكدراسية:
لقد كاف التعميـ في المدارس الفمسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت إشراؼ وسيطرة مصر

واألردف منذ أوا ؿ الخمسينات وحتى حرب عاـ (1967ـ) وعمى أثر الحرب وىزيمة الدوؿ العربية احتمت
إس ار يؿ قطاع غزة والضفة الغربية بما فييا القدس الشرقية وأصبح التعميـ الفمسطيني تحت إشرافيا منذ عاـ

)(1967ـ ,حيث أشرؼ ضباط عسكريوف عمى الشؤوف التربوية إشرافاً مباش اًر ,وفي عاـ ) (1994ـ انتقؿ

التعميـ في المناطؽ المحتمة مف سمطة االحتبلؿ اإلس ار يمي إلى السمطة الوطنية الفمسطينية (العزة,2007 :
.)25

مف ىنا قررت منظمة التحرير الفمسطينية وغيرىا مف المؤسسات الوطنية أف تبدي اىتماماً خاصاً بالمنياج
مما أدى إلى إشراؾ منظمة اليونسكو في محاولة جادة إلنتاج منياج وطني موحد ,وىكذا وبالتعاوف بيف

منظمة التحرير الفمسطينية واليونسكو نشات فكرة تاسيس مركز تطوير المناىج الفمسطينية عبر توصية تبنتيا
ندوة التعميـ األساسي الفمسطيني التي عقدت في اليونسكو سنة ) (1990ـ ومتابعة التفاقية دولية أبرمتيا

اليونسكو مع و ازرة التربية والتعميـ عاـ ) (1994ـ بعد عودة السمطة الوطنية الفمسطينية تحدد بموجبيا إنشاء

مركز تطوير المناىج الفمسطينية وبدعـ مف و ازرة التعاوف الدولي اإليطالية .وقد أنجز مركز تطوير المناىج
خطة المنياج الفمسطيني األوؿ والتي بدأ تنفيذىا بالفعؿ مطمع العاـ ) (1998ـ (دياب.)5 ,2007 :
32

وبناء عمى ىذه التطمعات بدأ فريؽ مف الخبراء والمتخصصيف الفمسطينييف يعمؿ بالتعاوف والتنسيؽ مع
ً
اليونسكو عمى وضع استراتيجية وطنية لبناء مناىج فمسطينية جديدة ,ولكف تبيف ليذا الفريؽ اف ىذا المشروع

الوطني سيستغرؽ وقتاً وجيداً كبيريف مف أجؿ اعداده وتصميمو وتطبيقو ,حيث تـ االتفاؽ عمى اف يتـ تنفيذ

المشروع عمى مراحؿ بحيث تاخذ كؿ مرحمة صفاً دراسياً ,وفعبلً بدأ تنفيذ المشروع في المرحمة االولى لمعاـ

الدراسي ( )2001 \ 2000لتصميـ مناىج الصؼ االوؿ االساسي ,واستكممت في العاـ ()2007 \ 2006
بشكؿ نيا ي بمناىج الصؼ الثاني عشر (بركات.)4 ,2009 :

وترى صالحة (  )48 :2015اف المناىج الفمسطينية عموما بغض النظر عف االنتقادات الموجية ليا ىي
مصدر مفخرة و عزة ورمز ليوية الشعب الفمسطيني خصوصاً في ظؿ محاوالت االحتبلؿ القمعية التي تيدؼ

لتغريب االنساف الفمسطيني وسحؽ ىويتو ومبلمحو الثقافية والتراثية وفرض سياسات الجيؿ ضد أبناء شعبنا

الفمسطيني واجياض العممية التربوية.

ويرى الباحث اف ىذه المناىج تحتاج لمتقويـ المستمر لمعمؿ عمى تحسينيا وتطويرىا والوقوؼ عمى نقاط القوة
والضعؼ فييا ,بحيث تيدؼ عممية التقويـ ىذه الى الكشؼ عف مدى جودة مناىج العموـ ومدى مبل متيا

لممعايير العالمية بحيث تواكب التقدـ التكنولوجي االنفجار المعرفي.

ث كث ً :اك لوم اكحي تية
 عفيوم اك لوم اكحي تية:بدرسة الكا نات الحية في
العموـ الحياتية كما عرفيا الدمرداش (  )1998ىي العمـ الذي يختص ا

مقابؿ العموـ الفيزيقية التي تعني بدراسة المواد غير الحية ,وىو عمـ دراسة الكا نات الحية مف حيث شكميا
وتركيبيا الداخمي ونشاتيا ونموىا وتوارثيا وسموكيا ووظا ؼ أعضا يا وعبلقتيا ببعضيا البعض وبالبي ة التي

تعيش فييا( .جودة.)49 ,2014 :
 -أىعية اك لوم اكحي تية:

تكتسب العموـ الحياتية أىمية خاصة في تطبيقاتيا الحديثة في الطب وتحسيف االنتاج الزراعي
والحيواني ,وتوضيح عبلقة االنساف بالكا نات الحية الموجودة في محيطو الحيوي ومساعدة الطمبة عمى

التكيؼ مع التغيرات الفسيولوجية التي يمروف بيا في مرحمة المراىقة واالسياـ في توضيح قضايا االمومة

واالسرة والمجتمع والمساىمة في حؿ مشكبلتيا .اف العموـ المختمفة وتطبيقاتيا أصبحت مف ضروريات
الحياة  ,وتدخؿ العمـ في نواحي حياتنا المختمفة مف ماكؿ وممبس وصحة ومسكف وصناعة وانتقاؿ وغير ذلؾ
مف تمؾ المياديف ,أصبح المجتمع الذي يمتمؾ مقاليد العمـ والتكنولوجيا ىو األقوى وىذا ما يفسر التقدـ السريع
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الذي نشيده في عموـ الذرة والفضاء والتقنيات البيولوجية واليندسة الوراثية وغيرىا مف المياديف( .محمد صابر
سميـ)8-1 ,2006 :
 -وذكر عايش زيتوف ( )26 -24 ,2001أف العموـ الحياتية يشار الييا عمى أنيا نشاط انساني يمر بثبلث

مراحؿ وىي:

 .1عرحلة اكعالحظة :حيث يبدأ العمـ بالمبلحظة المنظمة لمظواىر الطبيعية واألحيا ية التي يراد دراستيا.
 .2عرحلة اكتصنيف :ويتقدـ العمـ نحو التصنيؼ ,فالتصنيؼ عممية ميمة في العمـ المعاصر لتسييؿ دراسة
الموضوع العممي واستيعابو وتوثيقو كما يساعد التصنيؼ عمى زيادة كمية المعرفة العممية التي يستطيع
المتعمـ الى استرجاعيا بغض النظر عف مدى معرفة التفاصيؿ ,فمعرفة الصفات المميزة لمثدييات مثبل

وتطبيقيا يؤدي الى معرفة الثدييات جميعيا.
 .3عرحلة اكتجريب :البد لمعمـ أف يجتاز ىذه المرحمة حتى يصبح عمما دراسيا وىذا ال يعني توقؼ مرحمتي
المبلحظة والتصنيؼ ,بؿ تستمر وتتطور لدرجة أنو يصعب وضع حد فاصؿ بينيما نظ ار لتفجر المعرفة

العممية وتسارعيا ,فالعموـ الحياتية بدأت بمرحمة مبلحظة الكا نات الحية عمى اختبلؼ انواعيا وأحجاميا

وأشكاليا وبي اتيا ,ونتيجة لكثرة ىذه الكا نات الحية وتعدد انواعيا تقدـ العمـ نحو مرحمة التصنيؼ أي وضع
الكا نات الحية في مجموعات تصنيفية معينة طبقا لصفات ومعايير محددة ,وأخي ار تقدمت العموـ الحياتية

نحو التجريب وأصبحت عمما تجريبيا والمعرفة فيو نتاج عممية البحث والتقصي والتجريب العممي.
 -عراحل تطور اك لوم اكحي تية :

لقد مر عمـ االحياء بعدة مراحؿ في تطوركما سيطرت عميو مجموعة مف االتجاىات التي أثرت في
مفيومو ومجالو ووظا فو وكاف ليذه االتجاىات آثارىا الواضحة في أسموب دراسة ىذا العمـ وتدريسو فكانت

أوؿ مرحمة مف مراحؿ تطور ىذا العمـ مرحمة الدراسات الوصفية والتقسيمية حيث عمد االنساف الى اطبلؽ

االسماء عمى الحيوانات كاستجابة طبيعية لديو لمتعرؼ عمى ما حولو مف الكا نات الحية اشباعا لحاجة حب

االستطبلع لديو ,وفي مرحمة الدراسات التشريحية والفسيولوجية وىي المرحمة الثانية اتجيت جيود عمماء

البيولوجيا الى دراسة بواطف الكا نات الحية في محاولة جادة الستكشاؼ االعضاء وأماكنيا وما تؤديو مف
وظا ؼ وما ترتبط فيو مف عبلقات ,ثمر مرحمة الدراسات السموكية لمكا نات الحية حيث الفرد والجماعة
والمجتمع وحيث المواطف والبي ة وىي المرحمة التي أدت الى نتا ج مذىمة في أسباب العديد مف الظواىر

كاليجرة والدفاع عف النفس والغزؿ والتزاوج ,وىا نحف اليوـ نشيد أكثر ىذه المراحؿ تطو ار وعمقا أال وىي تمؾ
التي تتناوؿ دراسة عمـ االحياء عمى المستوي الخموي والجزي ي وظيور الطفرة البيولوجية التي تمثمت بالتقدـ
الذي حدث باليندسة الوراثية والذي سيساعد االنساف في استخداـ كا نات حية في صناعة الغذاء والدواء

ومكافحة التموث (مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج.)283-206 ,1994 :
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ويتضح مف ىذا التنظيـ والتناغـ في تسمسؿ دراسة البيولوجيا لمكا نات الحية في تنوعيا واختبلفيا وعبلقتيا
ببعضيا البعض وبالبي ة تبيف عظمة الخالؽ سبحانو وتعالى حيث الدقة واالحكاـ (صالحة.)51 ,2015 :
 أهذاف تذريس العلىم الحياتيت كما أوردتها وزارة التربيت والتعلين الفلسطينيت ( )1999:8تتلخص فيمايلي:
 -1اكتساب معرفة عممية تتعمؽ بالمحاور األساسية التالية (االنساف ,الحيواف ,النبات ,الكا نات الدقيقة,
التقانة الحيوية).

 -2اكتساب وتنمية اتجاىات عممية مختمفة مثؿ الدقة والمثابرة والموضوعية واالنفتاح العممي واألمانة
العممية).

 -3تنمية االسموب العممي لدى الطمبة وتعويدىـ اتباع المنيجية العممية في التفكير وحؿ المشكبلت.
 -4مساعدة الطمبة عمى استيعاب التقانة الحيوية وآثارىا االجتماعية واالقتصادية.
 -5تطور فيـ االنساف ككا ف متميز مف حيث مكانتو ودوره في الطبيعة مف خبلؿ المعتقدات واالحساس
بالمسؤولية.
 -6اكتساب الميارات االساسية في تصميـ التجارب واالعماؿ اليدوية والتخطيط لؤلعماؿ العممية والثقافية.
 -7فيـ العبلقات المتبادلة بيف العموـ الحياتية والعموـ األخرى مف الكيمياء والفيزياء والرياضيات.
 -8ادراؾ البعد األخبلقي في التعامؿ مع المعمومات الحيوية وامكانية تطبيقاتيا المختمفة عامة ,وفيما
يتعمؽ باإلنساف خاصة.

 -9اكتساب ميارة االسموب العممي في التفكير.
 -10اكتساب ميارة التخطيط وذلؾ ألف التخطيط سمة مف سمات العصر وضرورة مف ضرورياتو ألنو ال
يخطط ألنو يخطط لمفشؿ.

 -11حب العمؿ واحترامو ألف العمؿ الجاد البعيد عف البطالة المقنعة ىو الذي يحقؽ الرخاء والرفاىية.
 -12تنمية القدرة عمى االبداع واالبتكار وذلؾ حتى نتمكف مف االعتماد عمى أنفسنا في انتاج ما نحتاجو
بدال مف التبعية واالعتماد عمى الدوؿ األخرى وتنمية اتجاىات مفيدة وايجابية لمفرد والمجتمع في حب الوطف

واحتراـ الرأي .
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 اكعشروع ت اكتي اىتعت بعوضوع ت اكبيوكوجي (اك لوم اكحي تية) كع وضحي علي ن (-50 :2008 )51وأكدت بتضعيني في اكعن ىج:
 عشروع اكعنظعة اك ربية كلتربية واكثق فة واك لوم (1991م):وىو محاولة تطوير منياج العموـ الحياتية بالمرحمة الثانوية واقترح المشروع عددا مف الموضوعات التي

تـ تضمينيا بمنياج العموـ الحياتية بالمدرسة العربية الدولة وىي:
 عمـ الحياة كمادة وطريقة.
 نشاة الحياة وتطورىا.
 بيولوجيا الخمية.
 البي ة.
 األنسجة النباتية والحيوانية.
 التنوع في الكا نات الحية.
 الوراثة والتطور.
 الوظا ؼ الحيوية في اإلنساف واألجيزة.

 عشروع عنيج علوم اكحي ة كلعرحلة اكعتوسطة (ىيوم بيو )Hum Bioيتالؼ منيج عموـ الحياة لممرحمة المتوسطة مف عشر وحدات تعميمية ,وقد روعي في المادة المقدمة
أف تواكب حاجات وميوؿ المراىقيف مف أعمار ( 14 -12سنة) أما أىداؼ ىذا المنيج فيي تحسيف عموـ
الحياة التي تدرس لطبلب الصفوؼ المتوسطة والتطرؽ الى منع السموكيات التي تنطوي عمى مخاطرة كبيرة

لدى المراىقيف.
ويتمحور المنيج أساسا حوؿ عموـ الحياة و العموـ السموكية ,كما يتـ توسيع ىذه المعرفة مف خبلؿ
التطبيقات العممية في الصحة والقضايا االجتماعية والبي ية ,لكؿ وحدة مصدر لؤلنشطة والمشاريع ,توفر ىذه

الميزة مرونة في عمؽ ما تغطيو الوحدة ,وتستغرؽ الوحدة األساسية مع أنشطتيا األساسية حوالي ثبلث
أسابيع كوقت تدريسي ,يدرس بعض المدرسيف الوحدات خبلؿ خمسة أو ستة أسابيع مستخدميف انشطة

ومشاريع اضافية.
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وتنفذ ىذه الوحدات بطريقة التعمـ التعاوني التي اقترحتيا الدكتورة اليزابيث كوىيف مف كمية التربية
لتكويف فعاليات تعمـ تعاونية جماعية ,تحتوي أغمب الوحدات الدراسية سمسمة مف أنشطة جماعية ,مقدمة

بذلؾ استراتيجية بديمة لممدرسيف ,أما االىداؼ الر يسية لممشروع فتشمؿ ما يمي:

 عرض المعمومات بطرؽ متعددة (سمعيا ,مر يا ,مكانيا) لموا مة أساليب التعمـ المتعددة. زيادة الوعي بامراض القمب والر ة والوقاية منيا. تحفيز ميارات التفكير النقدي وميارات حؿ المشكبلت. تقديـ تجارب محاكاة في سياؽ مختبري ال يمكف أف تتوفر خارجو.ومنذ بداية مشروع عموـ الحياة البشري ) ,)Hum Bioشارؾ المعمموف في تطويو وسيستمر المعمموف

في تعديؿ ىذا المنيج لموا متو حسب أساليبيـ وحسب طمبتيـ .ولقد أعد ىذا المنيج ليكوف مرنا وغير محدد,

تمكف الوحدات المعم ميف مف اختيار المواضيع التي تناسب صفوفيـ ,ومف خبلؿ ىذا المنيج يتـ تشجيع

المعمـ عمى استخداـ التدريس التعاوني.

يمكف أف يخدـ المنيج كموضوع موحد يمكف مف خبللو دمج وتوحيد الرياضيات واالنجميزية والقراءة

والتربية الرياضية والكتابة والفنوف ,ويقدـ المنيج طريقة النشاط المخبري والعديد مف االستراتيجيات التعميمية,
ومف العناويف التي يؤكد عمييا ىذا البرنامج كما ذكر ليسيؿ وآخروف (  )181 ,2004ما يمي:
 -اليضـ والتغذية

 -الجياز العصبي

 -حياة الخبليا

 -عمـ الوراثة

 -الدورة الدموية

 -جسمؾ المتغير

 -التكاثر و النسؿ

 -التربية الجنسية

 عمـ البي ةاكر اكنجدي وزعالئو ( )136 ،2003أن اكقض ي االجتع عية اكعلحة اكتي يجب ع كجتي في عنيج
اك لوم اكحي تية ىي
 -طبيعة العمـ

 -النظاـ االجتماعي لمعموـ

 -السموؾ اإلنساني

 -الغذاء والزراعة

 -التناسؿ اإلنساني

 الوراثة اإلنسانية37

 الصحة اإلنسانية -مصادر الطاقة

 التطور -البي ة

 مجاؿ البحث واالستكشاؼوأشارت دراسة بايبي وبونستتر ) (Bybee & Bonstetter, 1987أف مف أكثر القضايا أىمية والتي

ينبغي تضمينيا في مقررات العموـ في مراحؿ التعميـ العاـ ىي قضايا (اليواء والغبلؼ الجوي ,مصادر

المياه ,النمو السكاني ,موارد الغذاء).

ولخص مدكور ( )250 -236 ,2003أف ىناؾ قضايا عممية مادية وحيوية مثيرة لمجدؿ تحتاج الى
نقاش عمى مستوى الصغار والكبار ,كما أنيا تحتاج الى إصدار أحكاـ فقيية واضحة لحسـ الجدؿ ,وأنو ال

ينبغي اإلحجاـ عف تدريس ىذه القضايا ومناقشتيا بحجة الجدؿ المثار حوليا حيث يمكف تناوليا في اطار

أخبلقي مناسب ومف تمؾ القضايا:
 قضية التطور -التجريب العممي عمى اإلنساف

 التحوؿ لمجنس اآلخر -قضية الجنس والتربية الجنسية

 -عمـ األجنة

 -المخدرات والعقاقير الميد ة

 -أطفاؿ األنابيب

 -اإلخصاب الصناعي

 -األمومة البديمة

 -بنوؾ األمشاج

 -التحكـ في جنس الجنيف

 -اإلجياض

 تحديد النسؿ -زراعة األعضاء البشرية

 غربمة الجينات -البحث في اطالة عمر االنساف

وذكر الشيري ( )27 ,2009أف قطاع التربية العممية والتكنولوجية بمنظمة اليونسكو ( )1995برنامجا

يتضمف ما يمكف أف تستوعبو مناىج العموـ الحياتية مف المستحدثات البيوتكنولوجية في المرحمة الثانوية
وشممت ىذه القا مة المواضيع التالية وىي:
 عمـ الكا نات الحية الدقيقة.
 الكيمياء الحيوية.
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 اليندسة الوراثية.
 بيولوجيا الخمية.
 التكنولوجيا الحيوية.
 الوراثة.
 البيولوجيا الجزي ية.
 عشروع كجنة اكتربية اكبيوكوجية اكت ب ة كالتح د اكدوكي كل لوم اكبيوكوجية ): (IUBCقدمت المجنة مشروعا لتطوير التربية البيولوجية بالمرحمة الجامعية وما قبميا باالشتراؾ مع االتحاد
الدولي لمعموـ البيولوجية وحددت المجنة موضوعات ر يسية في مجاؿ القضايا االخبلقية ترتبط بكؿ منيا عددا

مف القضايا والمفاىيـ تشمؿ محاور يمكف أف تبنى عمييا مناىج البيولوجي في المرحمة الجامعية وما قبميا,
وىذه الموضوعات كما ذكرىا عمياف (:)43 - 42 ,2008
 تركيب الحيواف ووظا فو. التطور والتنوع. عمـ البي ة. الوراثة والتطور. فسيولوجيا النبات. -السموؾ والبيولوجيا االجتماعية.
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اكفصل اكث كث
اكدراس ت اكس بقة
 اكعحور االول :دراس ت اىتعت ب كع يير اكبريط نية واألعريكية كتحديد عستوى جودة عن ىج
اك لوم وعوضوع ت االحي ء.
 اكعحور اكث ني :دراس ت اىتعت بع يير ع كعية أخرى كتحديد عستوى جودة عن ىج اك لوم
وعوضوع ت االحي ء.
 اكت قيب اك م على اكدراس ت اكس بقة.
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اكفصل اكث كث
اكدراس ت اكس بقة
اكعحور االول :دراس ت اىتعت ب كع يير اكبريط نية واكع يير األعريكية كتحديد عستوى جودة
عن ىج اك لوم وعوضوع ت االحي ء
 -1دراسة اكغفري (:)2015
ىدفت الدراسة الى تحديد مستوى جودة موضوعات الكيمياء لمصفوؼ ( )12-9بفمسطيف في ضوء

المعايير البريطانية ومعايير والية كاليفورنيا األمريكية ,ولحقيؽ ذلؾ قامت الباحثة باتباع المنيج الوصفي
التحميمي ,حيث اعتمدت عمى ثبلث أدوات لمدراسة ,وقد تـ بناء أداة الدراسة وفقا لممعايير السابؽ ذكرىا,

وتمثمت عينة الدراسة بموضوعات الكيمياء لمصفوؼ ( ,)12 -9كما استخدمت الباحثة التك اررات والنسب
الم وية كمعالجات احصا ية ,وقد حددت الباحثة مستوى الجودة المطموب ( ,)%75ومف أىـ النتا ج توصمت

الدراسة الييا:

 -بمف مستوى جودة موضوعات الكيمياء في كتب العموـ لمصفوؼ ( )12-9في ضوء معايير والية

كاليفورنيا ( )%92,8وىي نسبة ممتازة.

 -بمف مستوى جودة موضوعات الكيمياء في كتب العموـ لصفوؼ ( )12-9في ضوء المعايير البريطانية

(مستوى متقدـ) نسبة جيدة بمغت (.)%76,70

 -افتقرت موضوعات الكيمياء لمصفوؼ ( )12-9مبدأ التوازف ,حيث كاف التركيز عمى موضوعات معينة

مف موضوعات الكيمياء عمى حساب موضوعات أخرى في الصؼ الواحد.

 -لـ يظير مبدأ االستم اررية في بعض موضوعات الكيمياء لمصفوؼ ()12-9

وقد أوصت الباحثة:
 بضرورة تضميف موضوعات الكيمياء لممعايير العالمية لوالية كاليفورنيا والمعايير البريطانية التي تفتقرىا
كتب العموـ لممنياج الفمسطيني.

 التاكيد عمى مبدأ االستم اررية والتوازف عند تطوير موضوعات الكيمياء لمصفوؼ ()12-9
 -2دراسة ص كحة (:)2015

ىدفت ىذه الدراسة الى تحديد مستوى جودة موضوعات عمـ االحياء المتضمنة بكتب العموـ لمرحمة
التعميـ االساسي لمصفوؼ (األوؿ – التاسع) في ضوء معايير عالمية وقد اعتمدت الباحثة في دراستيا عمى

معايير كؿ مف ) (TIMSSوالمعايير القومية لمتربية العممية ) (NSESومعايير والية كندا وبكاليفورنيا
ومعايير المجمس االعمى لمتعميـ في قطر وىي المعايير البريطانية التي أعدتيا ) (CFBTولتحقيؽ ذلؾ قامت
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الباحثة باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي وقد تـ بناء اداة التحميؿ بناء عمى قا مة المعايير السابقة وتمثمت
عينة الدراسة في موضوعات عمـ االحياء المتضمنة في كتب العموـ لمرحمة التعميـ االساسي مف الصؼ

االوؿ الى الصؼ التاسع االساسي واستخدمت الباحثة المعالجات االحصا ية وىي (الرتب والنسب الم وية).
وقد توصمت الدراسة الى عدة نتا ج وىي:

 -1تدني مستوى الجودة في درجة توافر المعايير العالمية في موضوعات عمـ االحياء المتضمنة في كتب
العموـ بمرحمة التعميـ االساسي بفمسطيف عف مستوى الجودة المطموب ( ,)% 70حيث توفر المعايير بنسبة

مقبولة تساوي (.)% 60,35

 -2أكثر معايير عمـ االحياء تواف اًر في كتب العموـ لمرحمة التعميـ االساسي ىو معيار الخواص والعمميات

توفر ىو معيار التنوع والتكيؼ واالنتخاب الطبيعي حيث
الحيوية حيث توفرت بنسبة ( )%82,41أما أقميا ً
توفر بنسبة (.)%30,43

 -3توفرت معايير عمـ االحياء بمستوى جودة (جيد جداً) في كتب الصؼ الثاني والرابع االساسي بنسبة
( )% 80لكبل الصفيف ,وبمستوى جودة (جيد) في كتب الصؼ االوؿ االساسي والثالث االساسي وبالنسب

التالية عمى الترتيب ( )%73,33 - %76,92وبمستوى (مقبوؿ) في كتب الصؼ الخامس االساسي والثامف
االساسي وبالنسب التالية عمى الترتيب ( )%63,16 - %69,23وبمستوى جودة (ضعيؼ جدا) في كتب

الصؼ السابع االساسي و الصؼ التاسع االساسي وبالنسب التالية عمى الترتيب (.)% 30,36 - %44

 -1دراسة اكعقيد (:)2013

ىدفت ىذه الدراسة الى تحديد مستوى جودة موضوعات عمـ الفمؾ المتضمنة في كتب العموـ لممرحمة
االساسية في فمسطيف لمصفوؼ مف (األوؿ  -العاشر) ,وقد اعتمدت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي,
وقامت ببناء اداة التحميؿ وفقا لمعايير والية نيويورؾ وكندا وكاليفورنيا ومعايير تيمس ومعايير دولة قطر التي

أعدتيا منظمة ) ,(CFBTوتـ استخداـ المعالجات اإلحصا ية األتية (التك اررات والنسب الم وية).
وقد أسفرت الدراسة عف النتا ج التالية:

 -1تدني مستوى الجودة في درجة توفر المعايير العالمية في موضوعات عمـ الفمؾ المتضمنة في كتب العموـ

لممرحمة األساسية بفمسطيف ,عف مستوى الجودة المطموب ( ,)%70حيث توفرت المعايير بنسبة مقبولة
تساوي (.)%61,92

 -2نسبة توفر المؤشرات في المرحمة األساسية ضعيفة ,حيث وصمت إلى (.)%51,58

 -3أكثر موضوعات عمـ الفمؾ توف اًر في كتب العموـ لممرحمة األساسية ,ىو موضوع األرض يميو موضوع

الكوف ثـ موضوع الغبلؼ الجوي ,وكاف ترتيبيا بالنسب اآلتية عمى التوالي (,%38,91 ,%42,53
.)%18,56
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 -4توفرت المعايير في كتب الصؼ األوؿ األساسي والثاني األساسي والتاسع األساسي بنسبة  ,%100بينما
لـ تتوفر أي مف المعايير في كتابي الصؼ السادس األساسي والسابع األساسي ,وكانت نسبة توفر المعايير

في كتب الصؼ الخامس والثامف والعاشر مقبولة ,وضعيفة في كتابي الصؼ الثالث والرابع.
 -2دراسة ش ىين (: )2011

ىدفت ىذه الدراسة الى تحديد مستوى جودة موضوعات العموـ المتضمنة في كتب العموـ لممرحمة األساسية
العميا بفمسطيف لمصفوؼ ( )10 – 5في ضوء معايير عالمية ,وىي معايير المجمس االمريكي القومي
لمبحوث والمعايير القطرية التي أعدتيا ) ,(CFBTولتحقيؽ ذلؾ استخدـ الباحث المنيج الوصفي باسموب
تحميؿ المضموف في ىذه الدراسة ,حيث قاـ الباحث بالحصوؿ عمى قا مة المعايير لمتربية العممية الخاصة
بمعايير المحتوى لصفوؼ ( )10 – 5لعموـ االرض وترجمتيا والتاكد مف صدقيا ووضعيا في أداة تحميؿ
استخدمت لمتعرؼ عمى مدى توافر المعايير في محتوى كتب العموـ لممرحمة االساسية.
وتوصمت الدراسة الى عدة نتا ج أىميا ما يمي:
 -1تدني نسبة توافر المعايير الر يسية الخاصة بموضوعات عموـ االرض لمعايير التربية العممية
) ,(NSESوالقطرية التي أعدتيا ) (CFBTفي محتوى كتب عموـ المرحمة االساسية العميا.

 -2أظيرت نتا ج الدراسة أف ىناؾ بعض القصور في محتوى كتب العموـ لممرحمة االساسية عند مقارنتيا
بمعايير التربية العممية لموضوعات عموـ االرض بمحتوى مرحمة (.)10 – 5

 -3يوجد قصور في معيار التكاممية لبعض المعايير الر يسية لمعايير التربية العممية ) (NSESوالمعايير
القطرية التي أعدتيا ) (CFBTفي نفس الصؼ الدراسي.

 -4أظيرت نتا ج الدراسة اف معيار الدورات الجيوكيميا ية ومعيار الطاقة في نظاـ االرض قد تواف ار بنسبة
متدنية جداً في كؿ الصفوؼ ماعدا الصؼ العاشر االساسي .

 -5دراسة نصيو (:)2009

ىدفت الدراسة الى تحديد مستوى جودة كتب العموـ لممرحمة االساسية الدنيا في الصفوؼ االوؿ والثاني

والثالث والرابع االساسي في ضوء المعايير العالمية البريطانية الخاصة بمؤسسة ) ,(CFBTوقد استخدمت
الباحثة المنياج الوصفي ,واستخدمت استبانة معتمدة عمى المعايير العالمية البريطانية ,وتـ عرضيا عمى

مجموعة مف المحكميف والمختصيف لمتاكد مف صدقيا وثباتيا.
وقد توصمت الباحثة لمنتا ج التالية:

 -1في كتابي العموـ لمصؼ االوؿ توفر ( )29معيا اًر مف أصؿ ( )32معيار.

 -2في كتابي العموـ لمصؼ الثاني توفر ( )25معيا اًر مف أصؿ ( )42معيار.
43

 -3في كتابي العموـ لمصؼ الثالث توفر ( )22معيا اًر مف أصؿ ( )45معيار.
 -4في كتابي العموـ لمصؼ ال اربع توفر ( )16معيا ار مف أصؿ ( )49معيار.
وقد أوصت الباحثة في ضوء النتا ج السابقة ما يمي :
 -1العمؿ عمى اثراء منياج العموـ بالمعايير العالمية لمعموـ مف خبلؿ وضع معيار ليذه المعايير العالمية
بناء عمى الوزف النسبي لكؿ مف المعايير العالمية لمعموـ.

 -2زيادة تنوع المحتوى الدراسي وتنوع الوحدات التي تشمؿ المعايير العالمية لمعموـ والمعايير التربوية
االخرى في المناىج.

اكت ليق على دراس ت اكعحور األول:
أوال :ب كنسبة ألغراض اكدراسة وأىدافي :
مف العرض السابؽ ليذه الدراسات نجد انيا تناولت تحميؿ وتقويـ موضوعات العموـ وموضوعات

العموـ الحياتية في مراحؿ تعميمية مختمفة في ضوء المعايير البريطانية ) (CFBTواألمريكية (معايير والية

كاليفورنيا)

ث ني  :ب كنسبة كعنيج اكدراسة:
اشتركت ىذه الدراسة مع دراسات ىذا المحور بشكؿ اساسي باستخداميا المنيج الوصفي التحميمي
لتحميؿ محتوى كتب العموـ والموضوعات المتضمنة فيو.
ث كث  :ب كنسبة ألدوات اكدراسة:
تنوعت االدوات المستخدمة في الدراسات السابقة ليذا المحور فمنيا ما اعتمد عمى المعايير البريطانية

واألمريكية في بناء أداة تحميؿ المحتوى كدراسة الغفري ( ,)2015ومنيا ما اعتمد عمى المعايير البريطانية
فقط في بناء اداة التحميؿ وىي دراسة نصيو ( , )2009ومنيا ما اعتمد عمى المعايير البريطانية واالمريكية

باإلضافة الى معايير عالمية اخرى في بناء اداة تحميؿ المحتوى وىي دراسة كؿ مف (صالحة )2015

و(المقيد  )2013و(شاىيف .)2011

حيث استفاد الباحث مف دراسات ىذا المحور في بناء االداة المستخدمة في تحميؿ محتوى كتب العموـ
الحياتية لممرحمة الثانوية في الدراسة الحالية .
راب  :ب كنسبة ك ينة اكدراسة:
اقتصرت دراسات ىذا المحور كما في الدراسة الحالية عمى الكتب المدرسية كعينة لمدراسة .
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خ عس  :ب كنسبة ألىم اكنت ئج:
توصمت دراسة (الغفري  )2015الى توافر مستوى الجودة بالنسبة لممعايير البريطانية ,وارتفاع مستوى

الجودة بالنسبة لمعايير والية كاليفورنيا في موضوعات الكيمياء لمصفوؼ (.)12-9

توصمت دراسة (صالحة  )2015الى تدني نسبة مستوى الجودة في درجة توفر المعايير العالمية بما

فييا المعايير البريطانية ومعايير والية كاليفورنيا األمريكية حيث توفرت المعايير بنسبة مقبولة (,)% 60,35
وتوفرت معايير عمـ االحياء بمستوى جيد وجيد جدا لمصفوؼ مف األوؿ االساسي حتى الرابع االساسي,
وبمستوى مقبوؿ في كتابي الصؼ الخامس والثامف االساسي ,وبمستوى ضعيؼ جدا في كتابي الصؼ السابع

والتاسع االساسي.
وتوصمت دراسة (المقيد  )2013تدني مستوى الجودة في درجة توفر المعايير العالمية في موضوعات
عمـ الفمؾ في كتب العموـ لممرحمة االساسية بفمسطيف حيث بمغت النسبة ( ,)% 61,92وتوفرت المعايير

العالمية بما فييا البريطانية واالمريكية في كتب الصؼ االوؿ والثاني والتاسع األساسي بنسبة ,% 100

وتوفرت المعايير في كتب الصؼ الخامس والثامف والعاشر بنسبة مقبولة ,وكانت ضعيفة في كتب الصؼ
الثالث والرابع االساسي ,بينما لـ تتوفر أي مف المعايير في كتابي الصؼ السادس والسابع االساسي.
كما توصمت دراسة نصيو (  )2009ارتفاع مستوى جودة توفر المعايير البريطانية في كتب العموـ

لمصفوؼ مف األوؿ االساسي حتى الرابع االساسي.

وتوصمت دراسة (شاىيف  )2011الى تدني نسبة توفر المعايير الر يسية البريطانية الخاصة

بموضوعات عموـ األرض في محتوى كتب العموـ لممرحمة االساسية العميا.

اكعحور اكث ني :دراس ت اىتعت بع يير ع كعية أخرى كتحديد عستوى جودة عن ىج اك لوم و
عوضوع ت علم االحي ء
-1دراسة دىع ن (:)2014
ىدفت ىذه الدراسة الى تحميؿ كتب العموـ لمصفوؼ ( )8 – 5االساسي بفمسطيف في ضوء متطمبات

اختبار) ,(TIMSSوقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ,حيث قامت بفعداد قا مة
لمتطمبات ) (TIMSS 2011لمحتوى كتب العموـ لمصفوؼ ( )8 – 5االساسي ,وبعد جمع البيانات وتحميميا
احصا يا باستخداـ النسب الم وية والتك اررات كاف مف أىـ نتا ج الدراسة أف النسبة الم وية العامة لعدد

متطمبات ) (TIMSS 2011لمجاؿ المحتوى في كتب العموـ لمصفوؼ ( )8 – 5االساسي والتي أسفرت
عنيا تحميؿ المحتوى ( )%22وىي نسبة ضعيفة ,كما بمغت النسبة الم وية العامة لمتطمبات

) (TIMSS 2011في محتوى كتب العموـ ليذه الصفوؼ والتي أسفرت عنيا تحميؿ المحتوى ()%27,4
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وىي نسبة ضعيفة ,وقد كانت النسبة متباينة ,حيث بمعت نسبة عمـ االحياء في كتب العموـ (,)%44,1
وعمـ الكيمياء ( ,)%14,6وعمـ الفيزياء ( ,)%26وعمـ االرض (.)%15,3
-2دراسة نور (:)2013
ىدفت الدراسة الى معرفة مدى توفر المعايير العالمية لمحتوى العموـ بمشروع المعايير القومية لمتربية

العممية ) (NSESلمجاالت العموـ الفيزيا ية ,وعموـ الحياة ,وعموـ االرض والفضاء ,في محتوى كتاب العموـ
لمصؼ الخامس االساسي بفمسطيف ,حيث اتبعت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي مستخدمة المعايير القومية

لمتربية العممية الخاصة بالمحتوى لممرحمة ( )8 – 5في بناء أداة التحميؿ كما قامت بفعداد استبانة لمعايير

المحتوى لتقويـ محتوى العموـ تـ توزيعيا عمى ( )105معمـ ومعممة مف محافظة جنيف ,وقد توصمت الدراسة

الى النتا ج التالية :توفر نسبة ( )%41,2مف معايير المحتوى في مشروع ) (NSESالخاصة بمجاالت
العموـ الفيزيا ية ,وعموـ الحياة ,وعموـ االرض والفضاء بدرجة كبيرة وتوفر ما نسبتو ( )%29,4في محتوى
كتب العموـ لمصؼ الخامس االساسي ,وكانت الدرجة الكمية لتقويـ المعمميف لكتاب العموـ لمصؼ الخامس

االساسي عالية حيث كاف المتوسط الحسابي ( )%3,68أما بالنسبة لمعايير عموـ الحياة فقد تحقؽ منيا

بدرجة عالية ما نسبتو ( )%40,9بينما تحقؽ منيا بدرجة متوسطة ( )%31,8ولـ يتحقؽ ما نسبتو
(.)%29,4

-3دراسة ):(Sothayapetch, 2013
ىدفت ىذه الدراسة الى مقارنة مناىج العموـ الفنمندية و التيبلندية لممرحمة االبتدا ية في ضوء الثقافة العممية

لمبرنامج الدولي لتقييـ الطمبة .(PISA2006) 2006

وقد تمت مقارنة المناىج بعد اجراء تحميؿ محتوى استنتاجي ,اعتمدت أربع ف ات ر يسية مف اطار
) (PISAوىي المحتوى المعرفي والمعرفة العممية والكفايات والسياقات وبعد حساب التك اررات والنسب الم وية

لكؿ ف ة ,كشؼ التحميؿ اف المنياج التايبلندي كاف أكثر شبيا باطار ) (PISAمف المنيج الفنمندي ,حيث اف

المنياج ال تايبلندي يركز عمى العممية العممية أما المنياج الفنمندي يركز عمى المفاىيـ والسياقات التي تفي
بيذه المفاىيـ بدالً مف العممية العممية.
-4دراسة عوسى (:)2012
حيث ىدفت الدراسة إلى تقويـ محتوى كتب العموـ الفمسطينية واإلس ار يمية لمصؼ الرابع األساسي في ضوء
معايير) ,(TIMSSاستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ,حيث قاـ الباحث بفعداد قا مة بمعايير

( ,)TIMSS, 2011واشتممت القا مة عمى ) (99معيا اًر توزعت عمى ستة مجاالت وىي (عموـ الحياة,
والعموـ الفيزيا ية ,وعموـ األرض ,والمعرفة ,والتطبيؽ واالستدالؿ) ,كما أعد الباحث استبانة بنفس المعايير
وتوزيعيا عمى عينة عشوا ية مف معممي العموـ بمغت ( )211معمماً في مديريات شرؽ غزة ,رفح ,خاف

يونس ,الوسطى ,و( )30معمماً مف مدينة الناصرة ,وبعد جمع البيانات وتحميميا إحصا ياً باستخداـ معامبلت
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الشيوع (النسب الم وية) والتك اررات ومعامبلت االرتباط ,حصمت الدراسة عمى النتا ج التالية :نسبة توفر
المعايير في منيج العموـ الفمسطيني نسبة ضعيفة وبمغت ( ,)%37,68وتوفرت في المنيج اإلس ار يمي بنسبة

) ,)%42أما بالنسبة لموضوعات عموـ الحياة فقد حصمت عمى نسبة ( )%37,93في المنيج الفمسطيني,
كما بمغت النسبة العامة لوجية نظر المعمميف في توفر معايير عموـ الحياة ( ,)%21,8أما بالنسبة لممنياج

اإلس ار يمي فقد توفرت موضوعات عموـ الحياة بنسبة ( )%68,96وكانت وجية نظر المعمميف أف المنيج
اإلس ار يمي تناوؿ موضوعات عموـ الحياة بنسبة (.)%35,13
-5دراسة أبو ح كوب (:)2012
ىدفت الى معرفة مدى توفر المعايير القومية االمريكية لمتربية العممية ) (NSESالخاصة بالمحتوى
لمجاالت (عموـ الحياة  -االستقصاء العممي – تاريخ وطبيعة العمـ – العمـ مف منظور شخصي واجتماعي)

في محتوى منياج االحياء لمصفوؼ ( )12 – 9بفمسطيف ,ومعرفة االختبلفات بيف معايير )(NSES

الخاصة بمحتوى منياج األحياء لمصفوؼ مف ( )12 – 9ومحتوى منياج االحياء لمصفوؼ الدراسية (– 9

 )12في المنياج الفمسطيني ,حيث اعتمدت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي فقامت ببناء أداة تحميؿ
لممحتوى تحتوي عمى المعايير القومية الخاصة بالمجاالت (عموـ الحياة – االستقصاء العممي – تاريخ

وطبيعة العمـ – العمـ مف منظور شخصي واجتماعي) ,كاف مف أىـ نتا ج الدراسة ما يمي :نسبة توافر

المعايير الخاصة بالمحتوى لممعايير القومية لمتربية العممية ) (NSESفي محتوى منياج االحياء لمصفوؼ

( )12 -9ىي ( )%74,3كما أظيرت الدراسة اف بعض المعايير الر يسية لممعايير القومية لمتربية العممية
توافرت بنسبة كبيرة خاصة في مجاؿ عموـ الحياة مثؿ االساس الجزي ي لموراثة والخمية بينما توافرت بعضيا

بنسبة ضعيفة مثؿ معايير العمـ مف منظور شخصي واجتماعي حيث بمغت نسبة توافرىا ( )%40,9في حيف
غابت بعض المعايير مثؿ االستقصاء العممي ,العمـ مف منظور شخصي واجتماعي ,كما أظيرت الدراسة

عدـ توازف في توزيع المعايير عمى الصفوؼ الدراسية.
-6دراسة اكش يلي واكعحروقي (:)2012

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى مدى تضمف محتوى الفيزياء في كتب العموـ لمصفوؼ (التاسع – الثاني

عشر) في سمطن ة عماف لممعايير القومية لمتربية العممية ,وتـ اعداد نموذج تحميؿ محتوى في ضوء المعايير
القومية لمتربية العممية ) , (NSESوبعد استخداـ المعالجات االحصا ية المناسبة ,أظيرت النتا ج أف محتوى
الفيزياء في كتب العموـ لمصفوؼ (التاسع – الثاني عشر) تتضمف في المرتبة االولى معيار (توحيد المفاىيـ
والعمميات) فقد بمغت نسبتو ( )%34,98أما في المرتبة الثانية (معيار العموـ الطبيعية) بنسبة ()%16,42
وفي المرتبة الثالثة معيار (تاريخ العمـ وطبيعتو) بنسبة ( )%15,02وفي المرتبة الرابعة معيار (العمـ

كاستقصاء) ونسبتو ( )%12,39وفي المرتبة الخامسة معيار (العمـ والتكنولوجيا) بنسبة ( ,)%10,69كما
أظيرت النتا ج أف ىناؾ قصور في تضميف كؿ مف معيار (العمـ مف منظور شخصي واجتماعي) ومعيار
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(عموـ االرض والفضاء) اذ احتبل المرتبة االخيرة حيث بمغت نسبة كؿ منيما ( )%8,70و( )%1,8عمى
التوالي.
-7دراسة ):(Incikabi , 2012
ىدفت الى مقارنة برامج العموـ والرياضيات بالتركيز عمى مجالي محتوى ) (TIMSS 2007وىما مجاؿ
االعداد في الرياضيات ومجاؿ البيولوجيا في العموـ والمذاف أنتجا فجوة تحصيؿ كبيرة بيف طبلب تركيا

وطبلب الواليات المتحدة االمريكية ,حيث اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ,وقد اظيرت نتا ج الدراسة

اختبلفات بيف تركيا ونيويورؾ مف حيث التوزيع والتركيز عمى مجاالت المحتوى لؤلعداد والبيولوجيا عبر

المراحؿ الدراسية ,فالمجاالت الفرعية لتيمس( (TIMSSفي االعداد والبيولوجيا أكثر تركي از في اطار تعمـ
نيويورؾ أكثر مف اطار العموـ والرياضيات التركية ,أما فيما يتعمؽ بالبيولوجيا فكاف توزيع مجاؿ محتوى

البيولوجيا في اطار والية نيويورؾ يضع المجاالت الفرعية لمبيولوجيا في الصفوؼ االوؿ الى الرابع أو
الخامس الى الثامف اما في تركيا ففف توزيع المجاالت الفرعية لمبيولوجيا كاف ما بل في الغالب نحو الصفيف

الخامس والثامف.
-8دراسة س يد (:)2011
ىدفت الى تحديد مدى توافر المعايير العالمية في محتوى مناىج العموـ الفمسطينية لممرحمة االساسية العميا

مف الصؼ ( )8 – 5االساسي ,حيث اتبعت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ,واستخدمت اداة التحميؿ

المبنية عمى المعايير القومية لمتربية العممية ) ,(NSESوبعد جمع البيانات والتحميؿ وحساب التك اررات

والنس ب الم وية حصمت الباحثة عمى النتا ج التالية :نسبة توافر المعايير الر يسية الخاصة بالمحتوى في
محتوى مناىج العموـ متوسطة ( )%70,01في حيف بمغت ىذه النسبة ( )%68,75لمعموـ الفيزيا ية,

و( )%72,7لعموـ الحياة ,و( )%67,6لعموـ االرض والفضاء ,كما بينت الدراسة أف ىناؾ تركيز عمى بعض
المعايير الر يسية لمعايير التربية العممية بدرجة كبيرة مثؿ معيار الوظيفة في مجاؿ عموـ الحياة ,وعدـ وجود

توازف في نسبة توفر المعايير القومية بالنسبة لممجاؿ والمرحمة.
-9دراسة اكفييدي (:)2011

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى درجة مراعاة متطمبات دراسة التوجيات الدولية لمرياضيات والعموـ
) (TIMSS, 2011في محتوى مقررات العموـ المطورة لممرحمة االبتدا ية في المممكة العربية السعودية ,وقد

استخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ,حيث قاـ ببناء أداة التحميؿ في ضوء التوجيات

الدولية لمرياضيات والعموـ ) ,(TIMSS, 2011وطبقيا عمى منياج المرحمة االبتدا ية مف الصؼ االوؿ
االساسي الى الصؼ الرابع االساسي ,وبعد حساب التك اررات والمتوسط الحسابي توصمت الدراسة الى عدد

مف النتا ج ,والتي مف أىميا :حصوؿ متطمبات مجاؿ الموضوعات ومجاؿ العمميات المعرفية عمى درجة

تحقؽ متوسطة قدرىا (3 – 2,72و )22عمى الترتيب وحصوؿ متطمبات مجاؿ المعرفة ومجاؿ االستقصاء
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العممي عمى درجة تحقؽ كبيرة قدرىا ( )3,45 –3,56عمى الترتيب في حيف لـ يتحقؽ في جميع الصفوؼ
متطمبات صحة االنساف ومتطمبات ايجاد الحموؿ ومتطمبات تحميؿ وتفسير البيانات ,أما بالنسبة لعمـ االحياء

فقد اشتمؿ عمى خمسة مجاالت ,وقد تحقؽ منيا بدرجة كبيرة مجاؿ التفاعؿ مع البي ة المحيطة ,وبدرجة
متوسطة ثبلثة مجاالت وىي :مجاؿ خصا ص الكا نات الحية وتصنيفاتيا وعممياتيا الحيوية ومجاؿ دورات

الحياة والتكاثر والوراثة ومجاؿ االنظمة البي ية ولـ يتحقؽ مجاؿ صحة االنساف.
-10دراسة ص كح وصبيح (:)2010

ىدفت الدراسة الى تحديد مدى مبل مة محتوى منيج العموـ الفمسطيني لمصؼ الخامس االساسي

لممعايير العالمية لمحتوى العموـ ,حيث اتبعت الدراسة المنياج الوصفي التحميمي ,ولتحقيؽ ذلؾ تـ اعداد

بطاقة تحميؿ في ضوء المعايير العالمية ) (NSESلمحتوى منيج العموـ الصادرة عف المجمس القومي

لمعممي العموـ (عمـ االستقصاء – العموـ الحياتية – عموـ االرض والفضاء – العموـ الطبيعية) وبعد حساب

المتوسطات الحسابية لكؿ المعايير توصمت الدراسة إلى أف المتوسط العاـ لتوافر المعايير لمنيج العموـ

الفمسطيني لمصؼ الخامس االساسي ( )%30,9وىذا يعني أف درجة توافر المعايير العالمية في منياج
العموـ الفمسطيني متوسطة ,مما يعكس عدـ اتساؽ محتوى منيج العموـ الى حد ما مع المعايير العالمية
لمحتوى منيج العموـ لمصؼ الخامس االساسي .أما بالنسبة لمحور العموـ الحياتية فقد بمف المتوسط العاـ

لمدى توفر المعايير ( )2,75وىذا يعني أف درجة توافر المعايير المتعمقة بيذا المحور في محتوى منيج
العموـ لمصؼ الخامس االساسي كانت قميمة  ,وقد توزعت درجة توفر المعايير بيف الكبيرة جدا والصغيرة

جدا.
-11دراسة اكطيطي واك ي صرة (:)2009
ىدفت الى تقصي مدى تضمف كتب العموـ لمصفوؼ الثبلثة االولى لممعايير العالمية لمتربية العممية

) (NSESالمتعمقة بمحتوى العموـ ,ومدى التزاـ معممي ىذه الصفوؼ بتطبيؽ ما يتعمؽ بتدريس العموـ في

ىذه المعايير ولتحقيؽ ذلؾ تـ اختبار عينة تالفت مف ( )102معمـ ومعممة يدرسوف الصفوؼ الثبلثة االولى

في مدارس محافظة جرش في االردف عاـ ( )2008-2007ـ أجابو عمى استبانتيف ,وأظيرت النتا ج أف
مجاؿ العمـ كعممية استقصاء كاف أكثر مجاالت المعايير العالمية لمتربية العممية المتعمقة بمحتوى العموـ

تضمناً في كتب العموـ لمصفوؼ الثبلثة االولى ,تبله مجاؿ العمـ والتكنولوجيا ,وأقميا مجاؿ تاريخ العمـ

وطبيعتو ,كما أظيرت أف بعد تصميـ برنامج العموـ القا مة عمى االستقصاء أكثر أبعاد المعايير العالمية

لمتربية العممية المتعمقة بتدريس العموـ تطبيقا مف قبؿ معممي الصفوؼ الثبلثة االولى ,تبله بعد تصميـ بي ة

التعمـ التي يحتاجيا لتعمميـ وادارتيا ,وكاف أقميا تطبيقاً بعد المشاركة الفعمية في تخطيط وتطوير برامج

العموـ المدرسية.
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-12دراسة اك رج (:)2009
ىدفت الدراسة الى تحديد مستوى جودة كتب العموـ لمصؼ الثامف االساسي في ضوء المعايير العالمية,

ومدى اكتساب الطمبة ليا في فمسطيف  ,وكانت عينة الدراسة كتاب العموـ لمصؼ الثامف األساسي بجزأيو
األوؿ والثاني بفمسطيف  ,وطمبة الصؼ الثامف االساسي بمدارس جنوب محافظات غزة .
ولتحقيؽ ذلؾ تـ بناء أدوات الدراسة والتي تكونت مف اداة تحميؿ محتوى واختبار المعرفة العممية
) (TIMSS,2003ثـ قاـ الباحث بفعداد قا مة بالمعايير العالمية مف خبلؿ تحديد معايير ) (TIMSSليحمؿ

في ضو يا كتاب العموـ لمصؼ الثامف وقد أسفرت النتا ج عف مدى تضميف كؿ مف الفيزياء وعموـ االرض
واالحياء والكيمياء لممعايير العالمية بالنسب التالية )%34,5 - %31,2 - %7,9 - %26,3( :عمى

الترتيب ,كما أف مستوى تمكف الطمبة مف المعرفة العممية لـ يصؿ الى حد االتقاف (.)%80
-13دراسة اكش يلي (:)2009

ىدفت الدراسة الى معرفة مدى تضمف محتوى كتب العموـ لمصفوؼ ( )10 – 5االساسي في سمطنة

عماف ,لمعايير المحتوى لمتربية العممية في الواليات المتحدة االمريكية )( ,(NSESمعيار العموـ الفيزيا ية,
والبيولوجية ,وعمـ االرض والفضاء ,والدمج بيف المفاىيـ والعمميات والعمـ مف المنظور الفردي واالجتماعي,

والعمـ كاستقصاء ,وتاريخ العمـ وطبيعتو) .وقد استخدمت الدراسة بطاقة تحميؿ محتوى مكونة مف سبعة
معايير ,وقد اشتمؿ معيار العممي البيولوجية عمى خمسة مجاالت ,وأظيرت النتا ج أف تضمف محتوى كتب
العموـ لمصفوؼ مف الخامس حتى العاشر االساسي عمى المعايير االمريكية لممحتوى ,لـ يتـ بطريقة متوازنة

وشاممة وقد حصؿ معيار العموـ الفيزيا ية عمى المرتبة االولى أما معيار عموـ االرض والفضاء فقد حصؿ

عمى المرتبة االخيرة ,كما أف بعض مجاالت ىذه المعايير لـ تتضمف في المحتوى بتاتاً ,وقد فسر الباحث
ذلؾ بانو قد تـ تاليؼ محتوى كتب العموـ لمصفوؼ التي ىي عينة الدراسة عمى أساس االىداؼ والمخرجات

وليس عمى أساس المعايير.
-14دراسة اكدىعش (:)2007
ىدفت لمتعرؼ عمى مدى انسجاـ كتاب العموـ لمصؼ التاسع االساسي في اليمف في ضوء معايير االىداؼ

التعميمية مع أغراض االىداؼ المحددة في معايير التربية العممية القومية ,والى التعرؼ عمى نقاط القوة
والضعؼ في ىذا الكتاب مف خبلؿ استخداـ معايير البحث المتعارؼ عمييا ,ولتحقيؽ ىذا اليدؼ قاـ الباحث

بتحميؿ كتاب العموـ لمصؼ التاسع االساسي بجزأيو االوؿ والثاني والتي تدرس عمى فصميف دراسييف وذلؾ

باستخداـ أداة التحميؿ بعد اعدادىا وتقنينيا باتباع االجراءات المتعارؼ عمييا عممياً ,وقد أظيرت النتا ج أف

المحتوى يشير غالباً الى الغرض مف دراسة كؿ وحدة دراسية ولكف غالبية االس مة التي تشمؿ االغراض عمى
ىي ة أس مة كما أنيا مباشرة وتركز عمى التذكر وال تثير دافعية وتركيز التمميذ.
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-15دراسة اكلوكو (:)2007
ىدفت ىذه الدراسة الى تحديد مستوى جودة موضوعات الفيزياء المتضمنة بكتب العموـ الفمسطينية لممرحمة
االساسية الدنيا مف الصؼ االوؿ وحتى الصؼ الرابع االساسي في ضوء المعايير العالمية لمناىج العموـ,

حيث قامت الباحثة ببناء أداة التحميؿ بعد ترجمة المعايير الخاصة بمحتوى موضوعات الفيزياء ),(NSES
وأظيرت نتا ج التحميؿ ما يمي :توفر المعايير بكتاب العموـ لمصؼ االوؿ بنسبة ( ,)%33وتوفرت المعايير

في كتاب العموـ لمصؼ الثاني بنسبة ( ,)%87وتوفرت في كتاب العموـ لمصؼ الثالث بنسبة (,)%46
وتوفرت في كتاب العموـ لمصؼ الرابع بنسبة ( ,)%100كما أظيرت النتا ج أف كتب العموـ تضمنت
موضوعات اضافية زادت مف الكـ في المنياج ولـ تتناوؿ الموضوعات بالترتيب بصورة تدريجية ,كما اىممت

مفيوـ المادة كمفيوـ فيزيا ي أساسي ولـ يتـ تناولو بالصورة المناسبة.
-16دراسة اكش يع وشين ن (:)2006

ىدفت لمعرفة مدى احتواء كتب العموـ مف الصؼ الخامس الى الصؼ الثامف المتوسط في المممكة العربية

السعودية لمعايير المحتوى مف الصؼ الخامس الى الثامف بمشروع المعايير القومية لمتربية العممية

االمريكية ) ,(NSESمحور العموـ الفيزيا ية ومحور عموـ الحياة ومحور عموـ االرض والفضاء ,وكذلؾ

التعرؼ عمى الموضوعات التي تحوييا كتب العموـ في تمؾ الصفوؼ في المممكة والتي ال تتضمنيا معايير
المحتوى المقابمة ليا بمشروع المعايير القومية لمتربية العممية ,ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث باالطبلع
عمى قا مة معايير المحتوى ( )8-5في المحاور المستيدفة ثـ ترجمتيا ,وتصميـ أداة البحث عمى ىي ة

بطاقات تحميؿ محتوى تضـ قا مة بتمؾ المعايير وقياس صدقيا وثباتيا ومف ثـ تطبيقيا عمى عينة الدراسة,

وتوصمت الدراسة الى عدة نتا ج أبرزىا تحقؽ معايير المحتوى ( )8-5بمشروع المعايير القومية في المحاور

المستيدفة بشكؿ عاـ في كتب العموـ لمصفوؼ الدراسية المقابمة ليذه المرحمة في المممكة العربية السعودية
تحققاً كمياً بنسبة ( )%35,3وتحققاً جز ياً بنسبة ( ,)%37,3ولـ تحقؽ بنسبة ( ,)%17,6أما الموضوعات
التي تحوييا كتب العموـ ولـ تتضمنيا معايير المحتوى ( )8 – 5في مشروع ) (NSESلمحور عموـ الحياة

ىي :تصنيؼ المخموقات الحية – تركيب النباتات الزىرية – دور االنساف في البي ة – مما يتكوف غذا نا.
-17دراسة أبو جالكة وآخرون (:)2004

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى مدى التوافؽ بيف مناىج العموـ المقررة عمى الصفيف االوؿ والثاني في
المرحمة االولى في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمعايير العالمية لمناىج العموـ الصادرة عف المجمس

القومي لمعممي العموـ ) (NCTS Standardsلمعاـ  .1996حيث تمثمت اجراءات الرسالة في اعداد
استبانة لممعايير العالمية لمناىج العموـ الخاصة بالمحتوى واالىداؼ وطرؽ التدريس والوسا ؿ التعميمية

والتقويـ وذلؾ ألخذ آراء معممي ومعممات العموـ الذيف يدرسوف الصفيف االوؿ والثاني لممرحمة االولى ,ثـ تـ
جمع البيانات ومعالجتيا احصا يا بواسطة برنامج ) (SPSSلتقديـ الدالالت عمى مدى توافؽ مناىج العموـ
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لمصفيف مع المعايير العالمية لمناىج العموـ ,وقد اشارت نتا ج الدراسة الى وجود تبايف في آراء المعمميف
والمعممات حوؿ محوري المحتوى والسا ؿ التعميمية ,حيث كاف متوسط اجابات المعممات أعمى مف متوسط

إجابات المعمميف عف محاور االىداؼ وطرؽ التدريس والوسا ؿ التعميمية ,بينما كاف متوسط اجابات
المعممات عف محور المحتوى اقؿ مف متوسط اجابات المعمميف وكذلؾ في الدرجة الكمية ,كما أظيرت النتا ج
اتفاؽ المعمميف والمعممات في عدـ مراعاة مناىج العموـ في الصؼ االوؿ لممرحمة االولى لممعايير العالمية

لمناىج العموـ باستثناء معايير الوسا ؿ التعميمية (حسب آراء المعممات) وقد تبيف مف خبلؿ آراء المعمميف
والمع ممات الذيف يطبقوف المنياج في الواقع التعميمي عدـ مراعاة المعايير العالمية لمناىج العموـ في بناء
منياج العموـ في الصؼ الثاني لممرحمة االولى.

-18دراسة ):(Micheal , 2003
ىدفت الدراسة الى تقويـ محتوى منياج االحياء المطور ( )101في والية جامعة أوىايو في ضوء

المعايير القومية لمتربية العممية ) ,(NSESوقد اتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي ,حيث قاـ الباحث
بتطبيؽ تدريس منيج االحياء الذي يراعي المعايير القومية عمى عينة مف الطمبة ,وحاوؿ الباحث قياس اثر

كؿ مف المحتوى واالستراتيجيات والتقويـ مقارنة بالمنيج الذي ال يراعي المعايير القومية ,وقد أظيرت النتا ج
اف ىناؾ تحسف ممحوظ في الجوانب التالية لمنياج االحياء المطور وىي (المحتوى– االستراتيجيات– التقويـ)

مقارنة بمنياج االحياء السابؽ الطبؽ في بداية العاـ 1990ـ ,والذي ال يراعي ىذه الجوانب ,حيث أف لتمؾ

الجوانب تاثير ايجابي عمى مخرجات التعميـ والتعمـ.
-19دراسة (:)2001,Leonard

ىدفت الدراسة أثر برنامج (البيولوجي سياؽ المجتمع) )(Biology community context : A
) )BACCوالقا ـ عمى المعايير القومية لمتربية العممية ) (NSESلتعميـ طبلب المرحمة الثانوية مفاىيـ

وميارات االستقصاء بالواليات المتحدة االمريكية ,حيث اتبع الباحث المنيج التجريبي وقاـ بتطبيؽ برنامج

) (BACCعمى عينة تجريبية مف الطمبة ,وأخرى تـ تدريسيا بالطريقة التقميدية لممناىج ,واستخدـ الباحث
اختبار تحصيؿ المفاىيـ البيولوجية ,واختبار لميارات عمميات العمـ وذلؾ لقياس أداء الطبلب ,ومعرفة أثر
البرنامج عمى الطبلب في اكسابيـ المفاىيـ وميارات االستقصاء.

وأوضحت النتا ج اف الطبلب الذيف تـ تدريسيـ عف طريؽ برنامج ) (BACCالذي حددت مفاىيمو

البيولوجية فيو طبقا لممعايير القومية لمتربية العممية ) (NSESكانوا االفضؿ في التحصيؿ مف الطبلب الذيف

درسوا المناىج التقميدية ,كما أكد المعمموف الذيف طبقوا برنامج ) (BACCالقا ـ عمى المعايير القومية لمتربية
العممية أف البرنامج مرغوب فيو ومنطقي وعممي في التطبيؽ ,كما أكدت الدراسة عمى أف اعداد منيج

البيولوجي القا ـ عمى المعايير أكثر انتاجا في تدريس مفاىيـ البيولوجي الر يسية ,وميارات عمميات العمـ
أكثر مما كانت في المناىج التقميدية.
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وأوصت الدراسة بضرورة تطبيؽ منياج البيولوجي القا ـ عمى المعايير القومية لمتربية العممية.
-20دراسة ): (2000,Haury
جاءت ىذه الدراسة لتحميؿ كتب العموـ الحياتية ,لتحديد مدى تحقيقيا اىداؼ العموـ حسب المعايير
القومية بالواليات المتحدة االمريكية ) ,(NSESحيث تـ استخداـ تحميؿ المحتوى والتي ركزت عمى الموا مة
بيف المعايير ومحتوى كتب العموـ الحياتية التي بمف عددىا ) (10كتب ,وكذلؾ أدلة المعمـ ,حيث ركز

التحميؿ عمى المجاالت التالية وىي (ىياكؿ ووظا ؼ الخمية ,مواد الطاقة والتحوالت ,األساس الجز ي
لموراثة) ,وكانت نتا ج الدراسة اف ىذه الكتب قد أىممت معظـ المفاىيـ اليامة ,اذ ركزت عمى المعمومات

السطحية بدال مف المعمومات اليامة ,وأنو قد تـ عرض االمثمة والتوضيحات لمطمبة بطريقة مجردة أكثر منيا
حسية ,وأف الطمبة يحصموف عمى مساعدة قميمة جدا مف الكتب عند القياـ باألنشطة العممية.
اكت ليق على دراس ت اكعحور اكث ني:
أوال :ب كنسبة ألغراض اكدراسة:
مف خبلؿ العرض السابؽ لدراسات ىذا المحور وجد الباحث أنيا تناولت تحميؿ وتقويـ كتب العموـ في

مراحؿ تعميمية مختمفة ولمجاؿ واحد أو أكثر مف مجاالت تحميؿ المحتوى في ضوء المعايير العالمية .مف
الدراسات التي استخدمت المعايير القومية لمتربية العممية ) )NSESفي تحميؿ كتب العموـ دراسة كؿ مف

(نور )2013 ,و(أبو حالوب )2012 ,و(الشعيمي والمحروقي )2012 ,و(سعيد )2011 ,و(الشعيمي,
 )2009و(الدىمش )2007 ,و(المولو )2007 ,و(الطيطي والعياصرة )2009 ,و(الشايع وشيناف)2006 ,

و( )2003 , Michaelو( )2001,Leonardو)(2000,Haury

بينما استخدمت دراسة كؿ مف (دىماف )2014 ,و(موسى )2012 ,و()2012, Incikabi

و(الفييدي )2011 ,و(العرجا )2009 ,معايير ).)TIMSS

كما استخدمت دراسة (صالح وصبيح )2010 ,و(أبو جبللة وآخروف )2004 ,المعايير العالمية

لمناىج العموـ الصادرة عف المجمس القومي لمعممي العموـ ( ,)NCTSبينما استخدمت دراسة
) )Sothyapetch ,2013معايير ( )PISAمعايير الثقافة العممية لمبرنامج الدولي لتقييـ الطمبة.
ث ني  :ب كنسبة كعنيج اكدراسة:

اتفقت معظـ الدراسات بانيا استخدمت المنيج الوصفي التحميمي باستثناء كؿ مف دراسة (العرجا,

 )2009و( )Michael ,2003ودراسة ( )2001,Leonardحيث استخدمت المنيج شبو التجريبي الى
جانب المنيج الوصفي التحميمي.
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ث كث  :ب كنسبة ألدوات اكدراسة:
استخدمت معظـ الدراسات السابقة أداة تحميؿ المحتوى التي تـ تصميميا وفقا لممعايير العالمية

المستخدمة لكؿ دراسة ,وأضاؼ بعضيا الى أداة تحميؿ المحتوى اختبار يقيس مدى اكتساب الطمبة لممعايير
العالمية كدراسة (العرجا )2009 ,و( .)Michael ,2003واعتمد بعضيا الى اداة تحميؿ المحتوى باإلضافة
الى استبانة لقياس آراء المعمميف كدراسة (نور )2013 ,و(موسى ,)2012 ,بينما اعتمدت دراسة (أبو جبللة

واخروف )2004 ,و(الطيطي والعياصرة )2009 ,عمى استبانة لقياس آراء المعمميف.
راب  :ب كنسبة كل ينة اكعخت رة:

اقتصرت معظـ الدراسات السابقة عمى الكتب المدرسية كعينة لمدراسة ولـ تتناوؿ الطبلب أو المعمميف,
باستثناء دراستي كؿ مف (نور )2013 ,و(موسى )2012 ,المتيف تناولتا الكتب المدرسية والمعمميف كعينة

لمدراسة ,ودراستي (العرجا )2009 ,و( )Michael ,2003المتيف تناولتا الكتب المدرسية والطبلب كعينة
لمدراسة.
خ عس  :ب كنسبة ألىم اكنت ئج:
توصمت دراسة (دىماف )2014 ,الى اف نسبة توفر معايير ) (TIMSSفي محتوى كتب العموـ

لمصفوؼ ( )8-5ىي ( ,)%27,4ونسبة توفر موضوعات عمـ االحياء في كتاب العموـ لمصؼ الرابع
االساسي ىي (.)% 44,1

توصمت دراسة (نور )2013 ,الى اف نسبة توفر معايير المحتوى في مشروع ) (NSESفي محتوى
كتب العموـ لمصؼ الخامس االساسي ىي ( ,)%29,4أما بالنسبة لمعايير مجاؿ عموـ الحياة فقد تحقؽ منيا

بدرجة عالية ما نسبتو ( ,)%40,9بينما تحقؽ منيا بدرجة متوسطة ( ,)%31,8ولـ يتحقؽ منيا ما نسبتو

(.)%29,4

توصمت دراسة (موسى )2012 ,الى اف نسبة توفر معايير ) (NSESفي منيج العموـ ضعيفة حيث
بمغت نسبتيا ( ,)%37,68أما موضوعات عموـ الحياة فكانت نسبتيا (.)%37,93
أظيرت دراسة (أبو حالوب )2012 ,اف نسبة توفر معايير المحتوى ) (NSESفي محتوى منياج
العموـ الحياتية لمصفوؼ ( )12 -9ىي (.)%74,3
كما أظيرت دراسة (سعيد )2011 ,أف نسبة توفر المعايير الر يسية الخاصة بالمحتوى في محتوى
مناىج العموـ متوسطة بنسبة ( ,)%70,01بينما كانت النسبة لعموـ الحياة (.)%72,7
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توصمت دراسة (الفييدي )2011 ,الى أف موضوعات عموـ الحياة تحقؽ منيا بدرجة كبيرة مجاؿ
التفاعؿ مع البي ة المحيطة ,وبدرجة متوسطة عدة مجاالت ىي مجاؿ خصا ص الكا نات الحية وتصنيفاتيا
وعممياتيا الحيوية ومجاؿ دورات الحياة والتكاثر والوراثة ومجاؿ األنظمة البي ية ,ولـ يتحقؽ منيا مجاؿ صحة

االنساف.
وأظيرت دراسة (صالح وصبيح )2010 ,اف المتوسط العاـ لتوافر المعايير لمنيج العموـ لمصؼ
الخامس االساسي بفمسطيف ( ,)30,9أما بالنسبة لمحور عموـ الحياة فقد بمف المتوسط العالـ لتوفر المعايير

( )2,75وىي نسبة قميمة.

وتوصمت دراسة العرجا الى أف نسبة تضميف موضوعات عمـ األحياء في كتاب الصؼ الثامف

لممعايير العالمية ىي (.)%31,2

كما توصمت دراسة (المولو )2007 ,الى أف مستوى جودة موضوعات الفيزياء في الصؼ األوؿ
( )%33وفي الصؼ الثاني ( )%87بينما قمت في الصؼ الثالث لتصؿ ( ,)%46وأنيا توفرت باكمميا في
الصؼ الرابع ,كما أوضحت أف المناىج لمـ تتناوؿ الموضوعات بصورة متدرجة وبالترتيب.

وأظيرت دراسة (الشايع والعقيؿ )2006 ,عدـ تحقؽ ( )%35,7مف معايير ) (NSESفي مناىج

العموـ مف رياض األطفاؿ وحتى الصؼ الرابع االساسي في المممكة العربية السعودية ,وأف االكثر تحققا ىي

معايير الفيزياء ثـ معايير عموـ الحياة ثـ معايير عموـ االرض.

وتوصمت دراسة (الشايع وشيناف )2006 ,الى أف نسبة تحقؽ معايير المحتوى لمحور عموـ الحياة
بنسبة (.)%17,6
وقد استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في بناء االطار النظري لمبحث واختيار المنيج المناسب
لمدراسة وىو المنيج الوصفي التحميمي ,واستفاد الباحث مف الدراسات السابقة تحميؿ وتفسير نتا ج الدراسة

الحالية ,وكذلؾ اختيار األساليب االحصا ية المناسبة.
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اكت قيب اك م على اكدراس ت اكس بقة
أوجو اكتش بو بين اكدراسة اكح كية واكدراس ت اكس بقة :
 -1اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي تناولت مستوى جودة مناىج العموـ الفمسطينية في
ضوء المعايير العالمية وخاصة المعايير البريطانية واالمريكية (معايير والية كاليفورنيا) كدراسة (الغفري

 )2015و(صالحة )2015 ,و(المقيد )2013 ,و(درويش ونصيو )2012 ,و(شاىيف )2011 ,و(نصيو,
)2009

 -2اتفقت ايضا الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في استخداميا المنيج الوصفي التحميمي

كمنيج مناسب ليذه الدراسات ,ومف ىذه الدراسات (دىماف )2014 ,و(نور )2013 ,و(موسى)2012 ,

و(سعيد.)2011 ,

 -3اشتركت ىذه الدراسة مع معظـ الدراسات السابقة بشكؿ عاـ في عينتيا حيث اف معظـ الدراسات
السابقة استخدمت تحميؿ كتب العموـ المدرسية كدراسة كؿ مف (صالحة )2015 ,و(دىماف)2014 ,

و(المقيد )2013 ,و(درويش ونصيو )2012 ,و(شاىيف )2011 ,وغيرىا مف الدراسات سابقة الذكر.
أوجو االختالف بين اكدراسة اكح كية واكدراس ت اكس بقة:

 -1اختمفت الدراسة الحالية عف غيرىا مف الدراسات السابقة في أنيا ىدفت الى تحديد مستوى جودة منياج
العموـ الحياتية لممرحمة الثانوية في فمسطيف ,في حيف اف الدراسات االخرى تناوؿ جودة موضوعات االحياء

المتضمنة في كتب العموـ لمصفوؼ مف (االوؿ – التاسع) ,وىناؾ ايضا دراسات أخرى تناولت موضوعات
أخرى مثؿ عموـ الكيمياء عمـ األرض وعمـ الفمؾ وعمـ الفيزياء.

 -2اختمفت الدراسة الحالية عف بعض الدراسات السابقة في عينتيا ,فقد ركزت ىذه الدراسة عمى كتب
العموـ الحياتية لممرحمة الثانوية باإلضافة الى موضوعات عموـ الحياة المتضمنة في كتب الصؼ التاسع
وكتاب العموـ الحياتية لمصؼ العاشر ,بينما ركزت دراسة (صالحة )2015 ,عمى موضوعات عمـ االحياء

كتب العموـ لمصفوؼ مف (االوؿ – التاسع) ,بينما اقتصرت بعض الدراسات عمى كتب العموـ لمصفوؼ
(الخامس – الثامف) كدراسة (شاىيف ,)2011 ,ودراسة (نصيو )2009 ,التي اختارت مناىج العموـ لممرحمة

االساسية الدنيا (االوؿ – الرابع) بينما ركزت دراسة (المقيد )2013 ,عمى كتب العموـ مف الصؼ االوؿ الى

الصؼ العاشر.

 -3تميزت ىذه الدراسة عف معظـ الدراسات السابقة ببناء أداة تحميؿ وفقا لممعايير البريطانية والمعايير
األمريكية (معايير والية كاليفورنيا) لممرحمة الثانوية  ,بينما قامت دراسة (صالحة )2015 ,ببناء أداة التحميؿ
وفقا لخمسة معايير عالمية وىي معايير ( (TIMSSو) (NSESومعايير دولة قطر التي اعدتيا )(CFBT
ومعايير والية كاليفورنيا ومعايير والية كندا) ,وكذلؾ قامت دراسة (المقيد )2013 ,ببناء اداة التحميؿ وفقا

لخمس معايير عالمية وىي معايير والية كاليفورنيا ومعايير والية نيويورؾ ومعايير كندا ومعايير ((TIMSS

ومعايير دولة قطر التي اعدتيا ) ,(CFBTبينما استخدمت بعض الدراسات معايير مفردة كدراسة (ونصيو,
56

 )2009التي استخدمت المعايير البريطانية ودراسة (نور )2013 ,ودراسة (سعيد )2011 ,التي استخدمت
معايير (.(NSES
استف د اكب حث عن اكدراس ت اكس بقة ع يلي:
 -1بناء االطار النظري.

 -2اختيار منيج الدراسة المناسب وىو المنيج الوصفي التحميمي.
 -3تحديد االجراءات واألداة المناسبة لمدراسة وكذلؾ المعالجات االحصا ية المناسبة.
 -4تفسير النتا ج التي تـ الحصوؿ عمييا

 -5تقديـ التوصيات والمقترحات البلزمة في ضوء نتا ج الدراسة.
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اكفصل اكرابع
إجراءات اكدراسة
يتناوؿ ىذا الفصؿ إجراءات الدراسة ,التي تشتمؿ عمى منيج الدراسة ,ومجتمع وعينة الدراسة ,وخطوات

الدراسة ,وأداة الدراسة ,وتصميميا ,وفيما يمي شرح مفصؿ لتمؾ اإلجراءات:

عنيج اكدراسة
اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي وىو (طريقة مف طرؽ التحميؿ والتفسير بشكؿ عممي منظـ مف أجؿ
الوصوؿ إلى أغراض محددة ويعتمد المنيج الوصفي عمى دراسة الظاىرة كما توجد في الواقع وييتـ بوصفيا

ويعبر عنيا كيفيا أو كميا) .
وصفا دقيقا ّ
حيث تـ تحميؿ محتوى كتب العموـ الحياتية وما تشممو في كؿ الوحدات في كتب الفصميف الدراسييف
االوؿ والثاني لممرحمة الثانوية بفمسطيف في العاـ  2016في ضوء المعايير البريطانية  ,كما تـ تحميؿ
موضوعات العموـ الحياتية في الفصميف الدراسييف لمصفوؼ ( )12-9حسب المعايير األمريكية .

عجتعع وعينة اكدراسة
يتضمف مجتمع الدراسة بالنسبة لممعايير البريطانية كتب العموـ الحياتية لمصفوؼ الحادي عشر والثاني

عشر التابعة لو ازرة التربية والتعميـ الفمسطينية الصادرة عاـ  ,2014أما بالنسبة لممعايير األمريكية فقد تـ
تحميؿ محتوى كتب العموـ الحياتية لمصؼ الحادي عشر والثاني عشر كما تـ تحميؿ موضوعات العموـ

الحياتية لمصفيف التاسع والعاشر ألف المعايير األمريكية لمعموـ الحياتية شاممة لمصفوؼ (. )12-9
جدول( )1يبين عدد اكصفوف وعدد وحدات عوضوع ت االحي ء وعدد اكدروس
عدد اكوحدات

عدد اكدروس

اكصف
الثاني عشر

4

66

الحادي عشر الجزء االوؿ

2

20

الحادي عشر الجزء الثاني

3

39

العاشر

3

28

التاسع الجزء االوؿ

1

13

التاسع الجزء الثاني

1

9
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خطوات اكدراسة
 :1االطبلع عمى الدراسات السابقة في األدب التربوي الخاص بمعايير الجودة البريطانية واالمريكية
الواجب توافرىا لطبلب المرحمة الثانوية.
 :2تحديد معايير الجودة البريطانية واالمريكية التي تتوافؽ مع المرحمة الثانوية.
 :3بناء أداه تحميؿ المحتوى.
 :4تحميؿ كتب العموـ الحياتية لممرحمة الثانوية.
 :6االطبلع عمى التجارب والخبرات العالمية والمعاصرة في معايير الجودة.
 :7بناء قا مة معايير الجودة البريطانية واالمريكية بغرض عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف
المتخصصيف إلبداء الرأي لما يمزـ.
 :8تطبيؽ أدوات الدراسة (بطاقة تحميؿ المحتوى عمى كتب العموـ الحياتية).
 :9رصد النتا ج وتحميميا وتفسيرىا واإلجابة عف تساؤالت الدراسة.
ق ئعة ع يير اكجودة اكبريط نية واالعريكية
تـ بناء قا مة بمعايير الجودة البريطانية واالمريكية الواجب توافرىا لدي طبلب المرحمة الثانوية ,وفقا

لمخطوات التالية:

تحديد اكيدف عن اكق ئعة:
تيدؼ القا مة إلى معرفة معايير الجودة البريطانية واالمريكية الواجب توافرىا في مناىج العموـ الحياتية

لممرحمة الثانوية

تحديد عص در بن ء اكق ئعة:
الكتب واألدبيات والمواقع االلكترونية المتخصصة في مجاؿ معايير الجودة البريطانية واالمريكية:
فقد تـ مراجعة الكتب واألدبيات التربوية والمؤتمرات العممية والمواقع االلكترونية عمى المستوي المحمي
والعالمي.
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اكدراس ت واكبحوث اكس بقة اكعتخصصة في عج ل اكجودة :فقد تم االطالع علي اك ديد عن ىاه
اكدراس ت ناكر عني :
ق ئعة ع يير اكبحث كوالية ك كيفورني عترجعة عن دراسة (اكغفري)162 ، 2015 :
ع يير ك كيفورني لمنياج العموـ الحياتية الموجودة في كتاب:
Science Framework for California Public Schools
والمتوفرة عمى الموقع اإللكتروني التالي:
http://www.cde.ca.gov/ci/cr/cf/documents/scienceframework.pdf
ع يير عركز اكع لعين اكبريط نيين ) (CFBT) (Center For British Teacherحيث اف المعايير
البريطانية تستخدـ في دولة قطر ,حيث قامت قطر بعمؿ التعديبلت االزمة لتناسب البي ة العربية
ع يير اكعجلس األعلى كلت ليم في قطر ,الموجودة في مكتبة معايير المناىج والمتوفرة عمى الموقع
االلكتروني
http://www.sec.gov.qa/Ar/SECInstitutes/EducationInstitute/Offices/Pages/Curricul

umStandardsOffice

ومف خبلؿ المصادر والمراجع السابقة تـ التوصؿ الي قا مة بمعايير الجودة البريطانية واألمريكية
بصورتيا األولية.
ضبط ق ئعة ع يير اكجودة اكبريط نية واالعريكية في اكعرحلة اكث نوية:
تـ عرض القا مة األولية معايير الجودة البريطانية واالمريكية عمى مجموعة مف المحكميف ممحؽ رقـ

( ) 1وذلؾ إلبداء آ ار يـ وذلؾ بيدؼ ضبط القا مة وتصنيؼ المعايير الر يسة حسب انتما يا ,وتصنيؼ
المعايير الفرعية حسب انتما يا لممؤشرات ,وكذلؾ مدي مبل متيا ومناسبتيا لطبلب المرحمة الثانوية ,وتقييـ

المحتوى العممي .
اكصورة اكني ئية كق ئعة ع يير اكجودة اكبريط نية واالعريكية اكواجب توافرى كطالب اكعرحلة اكث نوية.
مما سبؽ فقد نتج عف آراء السادة المحكميف تعديؿ القا مة بصورتيا النيا ية وفقد كانت آراء المحكميف

كالتالي :

 تجز ة وتفصيؿ بعض المؤشرات ليسيؿ التحميؿ في ضو يا.61

 دمج بعض المؤشرات بسبب إيفا يا بالغرض نفسو. مراعاة عدـ تكرار المؤشر في أكثر مف معيار. تعديؿ الصياغة المغوية لبعض المؤشرات.وبذلؾ نصؿ إلي القا مة الر يسية لمعايير الجودة البريطانية واالمريكية الواجب توافرىا لطبلب المرحمة

الثانوية وتحويميا الى أداة مناسبة لتحميؿ المحتوى .

أداة اكدراسة
استخدعت اكدراسة االداة اكت كية :
أداه تحميؿ محتوي كتب العموـ الحياتية وفؽ معايير الجودة البريطانية واالمريكية.
خطوات بن ء أداة تحليل اكعحتوى وتتضعن:
ىدف اكتحليل :تيدؼ عممية التحميؿ إلى تحديد مدى توافر المعايير البريطانية في منياج العموـ الحياتية
لممرحمة الثانوية الفمسطيني ,وكذلؾ تحديد مدى توافر معايير والية كاليفورنيا االمريكية في منياج العموـ

الحياتية لمصفوؼ (.)12-9

 فئ ت اكتحليل :تـ تحميؿ المحتوى في ضوء قا مة المعايير البريطانية ومعايير والية كاليفورنيا االمريكيةالمعدة سابقا ,ووضع أماـ ف ات التحميؿ مقياس مدرج بثبلثة مستويات ىي( :متوفر بدرجة كبيرة– متوفر
بدرجة متوسطة– غير متوفر).
 وحدة اكتحليل :اعتمد الباحث الفقرة كوحدة في تحميؿ المحتوى وىي " أي وحدة صغيرة اات ع نى "(طعيمة )1992 :104 ,والتي ,يتـ تحميؿ المحتوى بناء عمى توافر المعايير في كؿ فقرة مف فقرات عينة
الدراسة.
 ضوابط وشروط اكتحليل : تـ التحميؿ في ضوء قا مة معايير المحتوى البريطانية لممرحمة الثانوية ( )12-11لمجاالت (عموـ الحياة
واالستقصاء العممي) ,بينما تـ التحميؿ في ضوء قا مة معايير المحتوى لوالية كاليفورنيا األمريكية لمصفوؼ

( )12-9لمجاالت (عموـ الحياة واالستقصاء العممي).

 جرى التحميؿ لمحتوى كتب العموـ الحياتية لممرحمة الثانوية ( )12-11لمفصميف الدراسييف األوؿ والثاني,
كما جرى التحميؿ لمحتوى كتاب العموـ الحياتية لمصؼ العاشر لمفصميف الدراسييف األوؿ والثاني ,وتـ تحميؿ

محتوى موضوعات األحياء لمصؼ التاسع األساسي والمتمثمة في الوحدة الثانية (أجيزة جسـ اإلنساف) مف
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محتوى الكتاب األوؿ لمصؼ التاسع والوحدة السابعة (النبات الزىري وتركيبة) ,المتمثمة في محتوى الكتاب
الثاني لمصؼ التاسع.

 اشتمؿ التحميؿ الرسومات واألشكاؿ و ىؿ تعمـ.
 لـ يشتمؿ التحميؿ عمى اس مة الدرس وأس مة الفصؿ.
 صدق أداة اكتحليل :تـ عرض األداة في صورتيا األولية عمى مجموعة مف محكميف ومختصيف في العموـوفي المناىج وطرؽ التدريس والمغة االنجميزية ,ممحؽ رقـ ( ,)1لتقدير صدؽ األداة ,حيث يقصد بالصدؽ أف
تقيس األداة ما وضعت لقياسو فقط ,دوف زيادة أو نقصاف( .األستاذ واألغا ,)104:2004 ,وقد قاـ الباحث

بالتعديؿ بناء عمى مبلحظات لجنة التحكيـ ليصؿ الباحث لمصورة النيا ية لؤلداة.

 ثب ت أداة اكتحليل :ويقصد بالثبات "الحصوؿ عمى نفس النتا ج ,عند تكرار القياس ,باستخداـ نفس األداةفي نفس الظروؼ" (األغا.)120 :1997 ,
 ولمتاكد مف ثبات أداة البحث ,قاـ الباحث بحسابو بطريقيف ىما. -1ثب ت اكتحليل عبر اكزعن:
ويقصد بثبات التحميؿ عبر الزمف ىنا نسبة االتفاؽ بيف نتا ج عممية التحميؿ التي قاـ بفج ار يا

الباحث عمى كت ب اك لوم اكحي تية حيث كانت المدة الزمنية بيف التحميؿ األوؿ واآلخر ىي ثبلثة أسابيع
تقريباً ,وقد أسفرت عمميات التحميؿ عف وجود اتفاؽ كبير بيف النتا ج في المرتيف التي قاـ بيا الباحث كما في

الجدوؿ ( , )2ولحساب ثبات التحميؿ قاـ الباحث باستخداـ معادلة كوبر  Coperلحساب نسبة االتفاؽ

معامؿ الثبات =

عدد نقاط االتفاؽ
عدد نقاط االتفاؽ  +عدد نقاط االختبلؼ
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(جابر عبدالحميد
جابر)2002:69,

اكجدول ( :)2يوضح نت ئج ععلي ت اكتحليل عبر اكزعن

المعايير البريطانية

الحادي عشر

الثاني عشر

الحادي عشر

المعايير االمريكية

الثاني عشر

التاسع

العاشر

ععلية

عدد

اكزي دة في عدد

اكنسبة اكعئوية

اكتحليل

اكعؤشرات

اكعؤشرات

كالتف ق

األولى

26

الثانية

25

األولى

38

الثانية

40

األولى

31

الثانية

33

األولى

32

الثانية

32

األولى

11

الثانية

12

األولى

18

الثانية

18

1

2

2

0

1

0

96.25

95.00

93.94

100.00

91.67

100.00

ويتضح مف الجدوؿ ( )2أف نسبة االتفاؽ كانت عالية بيف كؿ عمميتي تحميؿ متتاليتيف حيث بمغت بيف

األولى والثانية في كتب العموـ الحياتية تراوحت ما بيف ( )100.00 – 91.67وىي نسب تدؿ عمى ثبات

عممية التحميؿ عبر الزمف.

 -2ثب ت اكتحليل عبر األفراد:
ويقصد بيا مدى االتفاؽ بيف نتا ج التحميؿ التي توصؿ إلييا الباحث وبيف نتا ج التحميؿ التي توصؿ
إلييا المختصوف في مجاؿ تدريس العموـ الحياتية ,وقد اختار الباحث معمـ لديو خبرة في تدريس العموـ

الحياتية لممرحمة الثانوية( األستاذ شحدة األشقر)  ,وطمب منو القياـ بعممية التحميؿ بشكؿ مستقؿ ,وأسفرت

النتا ج عف وجود اتفاؽ كبير في عمميات التحميؿ وىذا يدؿ عمى صدؽ عممية التحميؿ وتـ ذلؾ باستخداـ

معادلة كوبر  Coperلحساب نسبة االتفاؽ
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معامؿ الثبات =

عدد نقاط االتفاؽ

(جابر عبدالحميد

جابر)2002:69,

عدد نقاط االتفاؽ  +عدد نقاط االختبلؼ

اكجدول ( :)3يوضح ع عالت االتف ق (اكثب ت) في تحليل كتب اك لوم اكحي تية
ععلية اكتحليل

المعايير البريطانية

الحادي عشر

الثاني عشر

الحادي عشر

المعايير االمريكية

الثاني عشر

التاسع

العاشر

عدد اكعؤشرات اكزي دة في عدد اكعؤشرات اكنسبة اكعئوية كالتف ق

المحمؿ االوؿ

25

المحمؿ الثاني

24

المحمؿ االوؿ

40

المحمؿ الثاني

41

المحمؿ االوؿ

33

المحمؿ الثاني

32

المحمؿ االوؿ

32

المحمؿ الثاني

30

المحمؿ االوؿ

12

المحمؿ الثاني

12

المحمؿ االوؿ

18

المحمؿ الثاني

17

0
1

1

1

2

0

1

96.00

97.56

96.97

93.95

100.00

94.44

يتضح مف الجدوؿ ( )3أف نسبة االتفاؽ بيف المحمؿ األوؿ والثاني تراوحت ما بيف (- 93.95

 ,)100.00مما يدؿ عمى صدؽ تحميؿ الباحث.

وبعد التاكد مف ثبات تحميؿ المحتوى تـ وضع المعايير في قا مة توضح تكرارىا في الكتب المقررة.

األس كيب اإلحص ئية
 -1التك اررات والنسب الم وية لمعرفة مدي توافر معايير الجودة البريطانية واالمريكية.
 -2معادلة كوبر  Coperلحساب ثبات التحميؿ
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اكفصل اكخ عس
نت ئج اكدراسة وتفسيرى

 اكنت ئج اكعت لقة ب كسؤال األول وتفسيرى .
 اكنت ئج اكعت لقة ب كسؤال اكث ني وتفسيرى .
 اكنت ئج اكعت لقة ب كسؤال اكث كث وتفسيرى .
 اكتوصي ت.
 عقترح ت اكدراسة.
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اكفصل اكخ عس
نت ئج اكدراسة وتفسيرى
ييدؼ ىذا الفصؿ إلى الكشؼ عف مدى تضميف كتب العموـ الحياتية لمعايير الجودة البريطانية واالمريكية

وفي ىذا الفصؿ سيقوـ الباحث بعرض تفصيمي لمنتا ج التي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ تطبيؽ أدوات

الدراسة ,باإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما تـ التوصؿ إليو مف نتا ج مف خبلؿ اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة:

عن قشة اكنت ئج اكعت لقة ب كسؤال األول وتفسيرى
ينص السؤاؿ األوؿ مف أس مة البحث عمى ما يمي :ع عدى توافر اكع يير اكبريط نية في عن ىج
اك لوم اكحي تية كلعرحلة اكث نوية بفلسطين ؟
ولمتعرؼ إلى اكع يير اكبريط نية في عن ىج اك لوم اكحي تية كلعرحلة اكث نوية بفلسطين ,قاـ الباحث
بحساب تكرار كؿ معيار مف معايير الجودة في كؿ كتاب مف كتب المرحمة الثانوية ومف ثـ قاـ بجمعيـ,
والجداوؿ التالية توضح ذلؾ:
أوالً :الصؼ الحادي عشر
اكجدول ( :)4نت ئج تحليل عحتوى عوضوع ت عن ىج اك لوم اكحي تية كلعرحلة اكث نوية بفلسطين في كتب اك لوم
اكحي تية كلصف اكح دي عشر في ضوء اكع يير اكبريط نية()CFBT
عدد اكعؤشرات اكفرعية اكعتوفرة في عوضوع ت
عن ىج اك لوم اكحي تية كلصف اكح دي عشر في
ضوء اكع يير اكبريط نية

عدد عوضوع ت عن ىج
م

اكعج ل

اك لوم اكحي تية كلصف
اكح دي عشر في ضوء
اكع يير اكبريط نية

اكنسبة
اكتك اررات في

اكعئوية

اكصف

ب كنسبة ك دد

اكح دي عشر

عؤشرات
تكرار اكع ي ر

اكنسبة اكعئوية
ب كنسبة ك دد
عؤشرات تكرار
اكع يير ككل

1

اكبحث اك لعي

21

13

61.90

16.46

2

اك لوم اكحي تية

58

25

43.10

31.65

اكنسبة اككلية كلع يير

79

38

48.10

48.10
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يتضح مف الجدوؿ ( )4أف تكرار المعايير كاف ( )38مرة ,وأف أعمى نسبة توافر لمؤشرات المعايير

كاف في ع ي ر اكبحث اك لعي حيث بمغت( )%61.90تمى ذلؾ ع يير اك لوم اكحي تية حيث بلغت
( .)43.10بينع ك نت نسبة اكتوافر اككلية كلعؤشرات (.)%48.10
وفيع يلي عرض كنسبة توافر عؤشرات اكع يير اكبريط نية في عن ىج اك لوم اكحي تية كلعرحلة
اكث نوية بفلسطين في كتب اك لوم اكحي تية كلصف اكح دي عشر
اكجدول ( :)5نت ئج تحليل عحتوى عوضوع ت عن ىج اك لوم اكحي تية كلعرحلة اكث نوية بفلسطين في كتب اك لوم
اكحي تية في عج ل اكبحث اك لعي كلصف اكح دي عشر في ضوء اكع يير اكبريط نية()CFBT
عدد اكعؤشرات اكفرعية اكعتوفرة في عوضوع ت
عدد عوضوع ت

عن ىج اك لوم اكحي تية كلصف اكح دي عشر في
ضوء اكع يير اكبريط نية

اك لوم اكحي تية
م

اكعج ل

كلصف اكح دي
عشر في ضوء
اكع يير اكبريط نية

اكنسبة
اكتك اررات في

اكعئوية

اكصف

ب كنسبة ك دد

اكح دي عشر

عؤشرات
تكرار اكع ي ر

اكنسبة اكعئوية
ب كنسبة ك دد
عؤشرات تكرار
اكع يير ككل

1

يستخدـ أساليب االستقصاء العممي

8

3

37.50

14.29

2

يعرؼ كيؼ يعمؿ العمماء

6

5

83.33

23.81

3

يعالج المعمومات ويوصميا

4

2

50.00

9.52

4

يستعمؿ األجيزة ويجري القياسات

3

3

100.00

14.29

اكنسبة اككلية كلع يير

21

13

61.90

61.90

يتضح مف الجدوؿ ( )5أف تكرار المعايير كاف ( )13مرة ,وأف أعمى نسبة توافر لمؤشرات المعايير

كاف في ع ي ر يستعمؿ األجيزة ويجري القياسات حيث بمغت( )%100.00تمى ذلؾ ع ي ر يعرؼ كيؼ يعمؿ

العمماء حيث بمغت ( ,)%83.33تلى اكك ع ي ر يعالج المعمومات ويوصميا حيث بمغت ( ,)%50.00تلى

اكك ع ي ر يستخدـ أساليب االستقصاء العممي حيث بمغت ()%37.50
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اكجدول ( :)6نت ئج تحليل عحتوى عوضوع ت عن ىج اك لوم اكحي تية كلعرحلة اكث نوية بفلسطين في كتب اك لوم
اكحي تية كلصف اكح دي عشر في ضوء اكع يير اكبريط نية()CFBT
عدد اكعؤشرات اكفرعية اكعتوفرة في عوضوع ت

عدد عوضوع ت

عن ىج اك لوم اكحي تية كلصف اكح دي عشر في
ضوء اكع يير اكبريط نية

عن ىج اك لوم

م

اكع ي ر

1

ع ي ر اكتركيب ت ووظ ئفي

اكحي تية كلصف
اكح دي عشر في

اكتك اررات في

ضوء اكع يير
اكبريط نية

اكصف اكح دي
عشر

اكنسبة

اكعئوية

ب كنسبة ك دد

عؤشرات تكرار
اكع ي ر

2
3
4
5
6

7

ع ي ر اكعراحل اكبيو كيعي ئية كلتنفس
اكيوائي
ع ي ر أدوار اكيرعون ت في اكنب ت
ع ي ر أىعية وجود جي ز ف ل كتب دل
اكغ زات

ع ي ر أىعية ضغط اكدم واكنبض كعؤشرين
كلصحة

ع ي ر أجيزة اكتنظيم اكفيسيوكوجي في
اكثدي ت

ع ي ر انتش ر عرض نقص اكعن عة

اكعكتسبة (عرض االيدز) وفيروس نقص
اكعن عة اكعكتسبة

8
9
10
11
12

ع ي ر انقس م اكخالي غير اكعب شر
واالختزاكي

ع ي ر دور اكجين ت في اكوراثة
ع ي ر آكية االنتق ء (االنتخ ب) اكطبي ي
ونواتجو

ع ي ر اكك ئن ت اكحية اكعجيرية وأس س
اكتكنوكوجي اكحيوية (اكبيو تكنوكوجي )
ع ي ر اك الق ت اكبيئية واك الق ت

اكدين عيكية بين اكعجتع ت اكعختلفة
اكنسبة اككلية كلع يير.

اكنسبة اكعئوية
ب كنسبة ك دد

عؤشرات تكرار
اكع يير ككل

5

3

60.0

5.2

3

2

66.7

3.4

3

1

33.3

1.7

6

2

33.3

3.4

2

1

50.0

1.7

7

5

71.4

8.6

4

0

0.0

0.0

3

2

66.7

3.4

6

0

0.0

0.0

4

1

25.0

1.7

8

4

50.0

6.9

7

4

57.1

6.9

58

25

43.1

43.1
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يتضح مف الجدوؿ ( )6أف تكرار المعايير كاف ( )25مرة ,وأف أعمى نسبة توافر لمؤشرات المعايير

كاف في ع ي ر أجيزة اكتنظيم اكفيسيوكوجي في اكثدي ت حيث بمغت ( )%71.4تمى ذلؾ ع ي ر اكعراحل

اكبيو كيعي ئية كلتنفس اكيوائي وع ي ر انقس م اكخالي غير اكعب شر واالختزاكي حيث بمغت ( ,)%66.7تلى
اكك ع ي ر اكتركيب ت ووظ ئفي حيث بمغت ( ,)%60تلى اكك ع ي ر اك الق ت اكبيئية واك الق ت اكدين عيكية

بين اكعجتع ت اكعختلفة حيث بمغت ( )%57.1تمى ذلؾ ع ي ر أىعية ضغط اكدم واكنبض كعؤشرين

كلصحة و ع ي ر اكك ئن ت اكحية اكعجيرية وأس س اكتكنوكوجي اكحيوية (اكبيو تكنوكوجي ) حيث بمغت
( )%50تمى ذلؾ ع ي ر أدوار اكيرعون ت في اكنب ت و ع ي ر أىعية وجود جي ز ف ل كتب دل اكغ زات حيث
بمغت ( .)33.3تلى اكك ع ي ر آكية االنتق ء (االنتخ ب) اكطبي ي ونواتجو حيث بمغت ( .)%25ولـ يرد أي

مؤشر مف معيار انتش ر عرض نقص اكعن عة اكعكتسبة (عرض االيدز) وفيروس نقص اكعن عة اكعكتسبة
وع ي ر دور اكجين ت في اكوراثة
ثانياً :الصؼ الثاني عشر
اكجدول ( :)7نت ئج تحليل عحتوى عوضوع ت عن ىج اك لوم اكحي تية كلعرحلة اكث نوية بفلسطين في كتب اك لوم
اكحي تية كلصف اكث ني عشر في ضوء اكع يير اكبريط نية()CFBT
عدد اكعؤشرات اكفرعية اكعتوفرة في عوضوع ت
عن ىج اك لوم اكحي تية كلصف اكث ني عشر في
ضوء اكع يير اكبريط نية

عدد عوضوع ت عن ىج
م

اكعج ل

اك لوم اكحي تية كلصف
اكث ني عشر في ضوء
اكع يير اكبريط نية

اكنسبة
اكتك اررات في

اكعئوية

اكصف اكث ني ب كنسبة ك دد
عشر

عؤشرات
تكرار اكع ي ر

اكنسبة اكعئوية
ب كنسبة ك دد
عؤشرات تكرار
اكع يير ككل

1

اكبحث اك لعي

21

16

76.19

13.11

2

اك لوم اكحي تية

101

40

39.60

32.79

اكنسبة اككلية كلع يير

122

56

45.90

45.90

يتضح مف الجدوؿ ( )7أف تكرار المعايير كاف ( )56مرة ,وأف أعمى نسبة توافر لمؤشرات المعايير

كاف في ع ي ر اكبحث اك لعي حيث بمغت( )%76.19تمى ذلؾ ع يير اك لوم اكحي تية حيث بلغت
( .)39.60بينع ك نت نسبة اكتوافر اككلية كلعؤشرات (.)%45.90
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وفيع يلي عرض كنسبة توافر عؤشرات اكع يير اكبريط نية في عن ىج اك لوم اكحي تية كلعرحلة
اكث نوية بفلسطين في كتب اك لوم اكحي تية كلصف اكث ني عشر
اكجدول ( :)8نت ئج تحليل عحتوى عوضوع ت عن ىج اك لوم اكحي تية كلعرحلة اكث نوية بفلسطين في كتب اك لوم
اكحي تية في عج ل اكبحث اك لعي كلصف اكث ني عشر في ضوء اكع يير اكبريط نية()CFBT
عدد اكعؤشرات اكفرعية اكعتوفرة في عوضوع ت
عدد عوضوع ت

عن ىج اك لوم اكحي تية كلصف اكث ني عشر في
ضوء اكع يير اكبريط نية

عن ىج اك لوم
م

اكع ي ر

اكحي تية كلصف
اكث ني عشر في
ضوء اكع يير

اكنسبة
اكتك اررات في

اكعئوية

اكصف اكث ني ب كنسبة ك دد

اكبريط نية

عشر

عؤشرات
تكرار اكع ي ر

اكنسبة اكعئوية
ب كنسبة ك دد
عؤشرات تكرار
اكع يير ككل

1

يستخدـ أساليب االستقصاء العممي

8

4

50.00

19.05

2

يعرؼ كيؼ يعمؿ العمماء

6

6

100.00

28.57

3

يعالج المعمومات ويوصميا

4

3

75.00

14.29

4

يستعمؿ األجيزة ويجري القياسات

3

3

100.00

14.29

اكنسبة اككلية كلع يير

21

16

76.19

76.19

يتضح مف الجدوؿ ( )8أف تكرار المعايير كاف ( )16مرة ,وأف أعمى نسبة توافر لمؤشرات المعايير

كاف في ع ي ر يعرؼ كيؼ يعمؿ العمماء ويستعمؿ األجيزة ويجري القياسات حيث بمغت( )%100.00تمى

ذلؾ ع ي ر يعرؼ كيؼ يعمؿ العمماء حيث بمغت ( ,)%83.33تلى اكك ع ي ر يعالج المعمومات ويوصميا
حيث بمغت ( ,)%75.00تلى اكك ع ي ر يستخدـ أساليب االستقصاء العممي حيث بمغت ()%50.0
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اكجدول ( :)9نت ئج تحليل عحتوى عوضوع ت عن ىج اك لوم اكحي تية كلعرحلة اكث نوية بفلسطين في كتب اك لوم
اكحي تية كلصف اكث ني عشر في ضوء اكع يير اكبريط نية()CFBT
عدد اكعؤشرات اكفرعية اكعتوفرة في عوضوع ت
عدد عوضوع ت

عن ىج اك لوم اكحي تية كلصف اكث ني عشر في
ضوء اكع يير اكبريط نية

عن ىج اك لوم

م

اكع ي ر

اكحي تية كلصف

اكث ني عشر في ضوء
اكع يير اكبريط نية

اكتك اررات في

اكصف اكث ني
عشر

اكنسبة

اكعئوية

ب كنسبة ك دد

عؤشرات تكرار
اكع ي ر

1

ع ي ر اككيعي ء اكبيوكوجية (اككيعي ء

اكنسبة اكعئوية
ب كنسبة ك دد

عؤشرات تكرار
اكع يير ككل

11

6

54.5

5.9

6

5

83.3

5.0

5

0

0.0

0.0

8

6

75.0

5.9

5

ع ي ر أجيزة اكتنظيم في اكثديي ت

26

0

0.0

0.0

6

ع ي ر جي ز اكعن عة كدى اإلنس ن

17

15

88.2

14.9

7

ع ي ر اكوراثة اكجينية

10

8

80.0

7.9

8

ع ي ر تكيف اكك ئن ت اكحية عع بيئ تي

2

0

0.0

0.0

4

0

0.0

0.0

10

ع ي ر اكعك فحة األحي ئية (اكبيوكوجية)

2

0

0.0

0.0

11

ع ي ر اكقلق اكعت لق ب كبيئة

3

0

0.0

0.0

7

0

0.0

0.0

101

40

39.6

39.6

2
3
4

9

12

اكحيوية) كلتنفس

ع ي ر اككيعي ء اكبيوكوجية ك علية
اكبن ء اكضوئي

ع ي ر آكي ت اكنتح واكنقل عن جزء اكى
آخر في اكنب ت
ع ي ر كيف يؤدي اكدم وظيفتو في
جي ز اكنقل

ع ي ر نعو اكسك ن وعفيوم ت قب
اكعجتع ت في بيئة ع

ع ي ر اكتكنوكوجي اكبيوكوجية (اكتقنية
اكحيوية)

اكنسبة اككلية كلع يير.

يتضح مف الجدوؿ ( )9أف تكرار المعايير كاف ( )40مرة ,وأف أعمى نسبة توافر لمؤشرات المعايير

كاف في ع ي ر جي ز اكعن عة كدى اإلنس ن حيث بمغت( )%88.2تمى ذلؾ ع ي ر اككيعي ء اكبيوكوجية
ك علية اكبن ء اكضوئي حيث بمغت ( ,)%83.3تلى اكك ع ي ر اكوراثة اكجينية حيث بمغت ( ,)%80تلى

اكك ع ي ر كيف يؤدي اكدم وظيفتو في جي ز اكنقل حيث بمغت ( )%75.0تمى ذلؾ ع ي ر اككيعي ء
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اكبيوكوجية (اككيعي ء اكحيوية) كلتنفس حيث بمغت ( .)%54.5ولـ يرد أي مؤشر مف ع ي ر آكي ت اكنتح
واكنقل عن جزء اكى آخر في اكنب ت وع ي ر أجيزة اكتنظيم في اكثديي ت وع ي ر تكيف اكك ئن ت اكحية عع

بيئ تي وع ي ر نعو اكسك ن وعفيوم ت قب اكعجتع ت في بيئة ع وع ي ر اكعك فحة األحي ئية (اكبيوكوجية)
وع ي ر اكقلق اكعت لق ب كبيئة و ع ي ر اكتكنوكوجي اكبيوكوجية (اكتقنية اكحيوية).

عن قشة اكنت ئج اكعت لقة ب كسؤال اكث ني وتفسيرى
ينص السؤاؿ الثاني مف أس مة البحث عمى ما يمي :ع عدى توافر اكع يير االعريكية في عن ىج
اك لوم اكحي تية كلعرحلة اكث نوية بفلسطين؟
ولمتعرؼ إلى اكع يير االعريكية في عن ىج اك لوم اكحي تية كلعرحلة اكث نوية بفلسطين ,قاـ الباحث
بحساب تكرار كؿ معيار مف معايير الجودة في كتاب مف كتب المرحمة الثانوية ومف ثـ قاـ بجمعيـ,

والجداوؿ التالية توضح ذلؾ:
أوال :الصؼ الحادي عشر

اكجدول ( :)10نت ئج تحليل عحتوى عوضوع ت عن ىج اك لوم اكحي تية كلعرحلة اكث نوية بفلسطين في كتب اك لوم
اكحي تية كلصف اكح دي عشر في ضوء اكع يير االعريكية
عدد اكعؤشرات اكفرعية اكعتوفرة في عوضوع ت
عدد عوضوع ت

عن ىج اك لوم اكحي تية كلصف اكح دي عشر في
ضوء اكع يير االعريكية

عن ىج اك لوم اكحي تية
م

اكعج ل

كلصف اكح دي عشر
في ضوء اكع يير
االعريكية

اكنسبة
اكتك اررات في

اكعئوية

اكصف

ب كنسبة ك دد

اكح دي عشر

عؤشرات
تكرار اكع ي ر

اكنسبة اكعئوية
ب كنسبة ك دد
عؤشرات تكرار
اكع يير ككل

1

اكبحث اك لعي

13

8

61.54

9.76

2

اك لوم اكحي تية

69

33

47.83

40.24

اكنسبة اككلية كلع يير

82

41

50.00

50.00

يتضح مف الجدوؿ ( )10أف تكرار المعايير كاف ( )41مرة ,وأف أعمى نسبة توافر لمؤشرات المعايير

كاف في ع ي ر اكبحث اك لعي حيث بمغت( )%61.54تمى ذلؾ ع يير اك لوم اكحي تية حيث بلغت
( .)47.83بينع ك نت نسبة اكتوافر اككلية كلعؤشرات (.)%50.00
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وفيع يلي عرض كنسبة توافر عؤشرات اكع يير االعريكية في عن ىج اك لوم اكحي تية كلعرحلة
اكث نوية بفلسطين في كتب اك لوم اكحي تية كلصف اكح دي عشر
اكجدول ( :)11نت ئج تحليل عحتوى عوضوع ت عن ىج اك لوم اكحي تية كلعرحلة اكث نوية بفلسطين في كتب اك لوم
اكحي تية كلصف اكح دي عشر في ضوء اكع يير األعريكية
عدد اكعؤشرات اكفرعية اكعتوفرة في عوضوع ت

عدد عوضوع ت

عن ىج اك لوم اكحي تية كلصف اكح دي عشر في
ضوء اكع يير األعريكية

عن ىج اك لوم

م

اكع ي ر

اكحي تية كلصف

اكنسبة

اكح دي عشر في

اكتك اررات في

اكعئوية

األعريكية

اكث ني عشر

عؤشرات تكرار

ضوء اكع يير

اكصف

ب كنسبة ك دد
اكع ي ر

اكنسبة اكعئوية
ب كنسبة ك دد

عؤشرات تكرار
اكع يير ككل

اك علي ت اكحيوية اكرئيسية كلنب ت ت
1

واكحيوان ت ت تعد على ردود االف ل

اككيعي ئية اكتي تحدث في عن طق ع ينة

10

10

100.0

14.5

كخالي اكك ئن ت اكحية

2

ع ي ر اكطفرة اكوراثية واع دة االنت ج
اكجنسي يؤدي ن اكي تنوع جيني في

8

3

37.5

4.3

اكسك ن

ع ي ر اكك ئن ت عت ددة اكخالي تنعو عن
3

بويضة علقحة واحدة وان اكنعط اكظ ىري
ي تعد على نوعو اكجيني اكاي يتكون

4

0

0.0

0.0

اثن ء االخص ب

4

ع ي ر اكجين ت ىي عجعوعة اكع لوع ت

اكعشفرة في تسلسل  DNAواكتي تتحد

6

0

0.0

0.0

عن تت بع االحع ض اكجزيئية كلك ئن اكحي
ع ي ر اكعكون ت اكجينية عن اكخالي تتغير

5

عن خالل دعج extogenous DNA

6

ع ي ر االستقرار في اكنظ م اكبيئي

6

2

33.3

2.9

في اكخالي

7

ع ي ر تنوع االكيل في بؤرة اكجين كلت داد
اكسك ني ت تعد علي عواعل عديدة قد

8
4

تكون عستقرة او غير عستقرة عبر اكزعن
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3
1

37.5
25.0

4.3
1.4

عدد اكعؤشرات اكفرعية اكعتوفرة في عوضوع ت

عدد عوضوع ت

عن ىج اك لوم اكحي تية كلصف اكح دي عشر في
ضوء اكع يير األعريكية

عن ىج اك لوم

اكع ي ر

م

اكحي تية كلصف

اكنسبة

اكح دي عشر في

اكتك اررات في

اكعئوية

األعريكية

اكث ني عشر

عؤشرات تكرار

ضوء اكع يير

اكصف

ب كنسبة ك دد
اكع ي ر

اكنسبة اكعئوية
ب كنسبة ك دد

عؤشرات تكرار
اكع يير ككل

ع ي ر نتيجة كلبن ء اكعنظم ألنظعة
8

االعض ء فإن اكبنية اكداخلية كلجسم

اكبشري تبقى عستقرة تقريب رغم تغيرات

13

11

84.6

15.9

اكبيئة اكخ رجية

9
10

ع ي ر اكتطور ينتج عن اكتغيرات اكجينية
اكتي تحدث ب ستعرار واكتغييرات اكبيئية

ع ي ر تعتلك اكك ئن ت اكحية انواع عختلفة
عن اكعيك نيزع ت اكعتراصة واألعراض
اكنسبة اككلية كلع يير.

4

2

50.0

2.9

6

1

16.7

1.4

69

33

47.8

47.8

يتضح مف الجدوؿ ( )11أف تكرار المعايير كاف ( )33مرة ,وأف أعمى نسبة توافر لمؤشرات المعايير

كاف في معيار اك علي ت اكحيوية اكرئيسية كلنب ت ت واكحيوان ت ت تعد على ردود االف ل اككيعي ئية اكتي
تحدث في عن طق ع ينة كخالي اكك ئن ت اكحية حيث بلغت ( ،)100تلى اكك ع ي ر نتيجة كلبن ء اكعنظم

ألنظعة االعض ء فإن اكبنية اكداخلية كلجسم اكبشري تبقى عستقرة تقريب رغم تغيرات اكبيئة اكخ رجية حيث

بمغت( )%84.6تمى ذلؾ ع ي ر اكتطور ينتج عن اكتغيرات اكجينية اكتي تحدث ب ستعرار واكتغييرات اكبيئية
حيث بمغت ( ,)%50.0تلى اكك ع ي ر اكطفرة اكوراثية واع دة االنت ج اكجنسي يؤدي ن اكي تنوع جيني في

اكسك ن و ع ي ر االستقرار في اكنظ م اكبيئي حيث بمغت ( ,)%37.5تلى اكك ع ي ر اكعكون ت اكجينية عن

اكخالي تتغير عن خالل دعج  extogenous DNAفي اكخالي حيث بمغت ( )%33.3تمى ذلؾ ع ي ر
تنوع االكيل في بؤرة اكجين كلت داد اكسك ني ت تعد علي عواعل عديدة قد تكون عستقرة او غير عستقرة عبر

اكزعن حيث بمغت ( .)%25.0تلى اكك ع ي ر تعتلك اكك ئن ت اكحية انواع عختلفة عن اكعيك نيزع ت
اكعتراصة واألعراض حيث بمغت ( ,)%16.7ولـ يرد أي مؤشر مف ع ي ر اكك ئن ت عت ددة اكخالي تنعو عن
بويضة علقحة واحدة وان اكنعط اكظ ىري ي تعد على نوعو اكجيني اكاي يتكون اثن ء االخص ب و ع ي ر

اكجين ت ىي عجعوعة اكع لوع ت اكعشفرة في تسلسل  DNAواكتي تتحد عن تت بع االحع ض اكجزيئية
كلك ئن اكحي.

75

ثانيا :الصؼ الثاني عشر
اكجدول ( :)12نت ئج تحليل عحتوى عوضوع ت عن ىج اك لوم اكحي تية كلعرحلة اكث نوية بفلسطين في كتب اك لوم
اكحي تية كلصف اكث ني عشر في ضوء اكع يير االعريكية
عدد اكعؤشرات اكفرعية اكعتوفرة في عوضوع ت
عدد عوضوع ت

عن ىج اك لوم اكحي تية كلصف اكث ني عشر في
ضوء اكع يير االعريكية

عن ىج اك لوم اكحي تية
م

اكعج ل

كلصف اكث ني عشر
في ضوء اكع يير
االعريكية

اكنسبة
اكتك اررات في

اكعئوية

اكصف اكث ني ب كنسبة ك دد
عشر

عؤشرات
تكرار اكع ي ر

اكنسبة اكعئوية
ب كنسبة ك دد
عؤشرات تكرار
اكع يير ككل

1

اكبحث اك لعي

13

10

76.92

12.20

2

اك لوم اكحي تية

69

32

46.38

39.02

اكنسبة اككلية كلع يير

82

42

51.22

51.22

يتضح مف الجدوؿ ( )12أف تكرار المعايير كاف ( )42مرة ,وأف أعمى نسبة توافر لمؤشرات المعايير

كاف في ع ي ر اكبحث اك لعي حيث بمغت( )%76.92تمى ذلؾ ع يير اك لوم اكحي تية حيث بلغت
( .)46.38بينع ك نت نسبة اكتوافر اككلية كلعؤشرات (.)%51.22
وفيع يلي عرض كنسبة توافر عؤشرات اكع يير االعريكية في عن ىج اك لوم اكحي تية كلعرحلة
اكث نوية بفلسطين في كتب اك لوم اكحي تية كلصف اكث ني عشر
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اكجدول ( :)13نت ئج تحليل عحتوى عوضوع ت عن ىج اك لوم اكحي تية كلعرحلة اكث نوية بفلسطين في كتب اك لوم
اكحي تية كلصف اكث ني عشر في ضوء اكع يير األعريكية
عدد اكعؤشرات اكفرعية اكعتوفرة في عوضوع ت
عدد عوضوع ت

عن ىج اك لوم اكحي تية كلصف اكث ني عشر في
ضوء اكع يير األعريكية

عن ىج اك لوم

م

اكع ي ر

اكحي تية كلصف
اكث ني عشر في

اكتك اررات في

األعريكية

عشر

ضوء اكع يير

اكصف اكث ني

اكنسبة

اكعئوية

ب كنسبة ك دد

عؤشرات تكرار
اكع ي ر

اكنسبة اكعئوية
ب كنسبة ك دد

عؤشرات تكرار
اكع يير ككل

اك علي ت اكحيوية اكرئيسية كلنب ت ت

1

واكحيوان ت ت تعد على ردود االف ل

اككيعي ئية اكتي تحدث في عن طق ع ينة

10

3

30.0

4.3

كخالي اكك ئن ت اكحية
2

ع ي ر اكطفرة اكوراثية واع دة االنت ج
اكجنسي يؤدي ن اكي تنوع جيني في

8

6

75.0

8.7

اكسك ن
ع ي ر اكك ئن ت عت ددة اكخالي تنعو عن

3

بويضة علقحة واحدة وان اكنعط اكظ ىري
ي تعد على نوعو اكجيني اكاي يتكون

4

4

100.0

5.8

اثن ء االخص ب

4

ع ي ر اكجين ت ىي عجعوعة اكع لوع ت
اكعشفرة في تسلسل  DNAواكتي تتحد

6

5

83.3

7.2

عن تت بع االحع ض اكجزيئية كلك ئن اكحي
5

ع ي ر اكعكون ت اكجينية عن اكخالي تتغير
عن خالل دعج extogenous DNA

6

6

100.0

8.7

في اكخالي
6
7

ع ي ر االستقرار في اكنظ م اكبيئي
ع ي ر تنوع االكيل في بؤرة اكجين كلت داد
اكسك ني ت تعد علي عواعل عديدة قد

8
4

0
0

0.0
0.0

0.0
0.0

تكون عستقرة او غير عستقرة عبر اكزعن
8

ع ي ر نتيجة كلبن ء اكعنظم ألنظعة
االعض ء فإن اكبنية اكداخلية كلجسم

13

اكبشري تبقى عستقرة تقريب رغم تغيرات

77

2

15.4

2.9

عدد اكعؤشرات اكفرعية اكعتوفرة في عوضوع ت
عدد عوضوع ت

عن ىج اك لوم اكحي تية كلصف اكث ني عشر في
ضوء اكع يير األعريكية

عن ىج اك لوم

م

اكع ي ر

اكحي تية كلصف

اكنسبة

اكث ني عشر في

اكتك اررات في

األعريكية

اكصف اكث ني

ب كنسبة ك دد

عشر

عؤشرات تكرار

ضوء اكع يير

اكعئوية

اكع ي ر

اكنسبة اكعئوية
ب كنسبة ك دد

عؤشرات تكرار
اكع يير ككل

اكبيئة اكخ رجية
9
10

ع ي ر اكتطور ينتج عن اكتغيرات اكجينية
اكتي تحدث ب ستعرار واكتغييرات اكبيئية

ع ي ر تعتلك اكك ئن ت اكحية انواع عختلفة
عن اكعيك نيزع ت اكعتراصة واألعراض
اكنسبة اككلية كلع يير.

4

0

0.0

0.0

6

6

100.0

8.7

69

32

46.4

46.4

يتضح مف الجدوؿ ( )13أف تكرار المعايير كاف ( )32مرة ,وأف أعمى نسبة توافر لمؤشرات المعايير

كاف في ع ي ر اكك ئن ت عت ددة اكخالي تنعو عن بويضة علقحة واحدة وان اكنعط اكظ ىري ي تعد على نوعو
اكجيني اكاي يتكون اثن ء االخص ب ،و ع ي ر اكعكون ت اكجينية عن اكخالي تتغير عن خالل دعج

 extogenous DNAفي اكخالي و ع ي ر تعتلك اكك ئن ت اكحية انواع عختلفة عن اكعيك نيزع ت
اكعتراصة واألعراض حيث بلغت ( ،)%100تلى اكك ع ي ر اكجين ت ىي عجعوعة اكع لوع ت اكعشفرة في

تسلسل  DNAواكتي تتحد عن تت بع االحع ض اكجزيئية كلك ئن اكحي حيث بمغت( )%83.3تمى ذلؾ ع ي ر

اكطفرة اكوراثية واع دة االنت ج اكجنسي يؤدي ن اكي تنوع جيني في اكسك ن حيث بمغت ( ,)%75.0تلى اكك

ع ي ر اك علي ت اكحيوية اكرئيسية كلنب ت ت واكحيوان ت ت تعد على ردود االف ل اككيعي ئية اكتي تحدث في

عن طق ع ينة كخالي اكك ئن ت اكحية حيث بمغت ( ,)%30.0تلى اكك ع ي ر نتيجة كلبن ء اكعنظم ألنظعة

االعض ء فإن اكبنية اكداخلية كلجسم اكبشري تبقى عستقرة تقريب رغم تغيرات اكبيئة اكخ رجية حيث بمغت

( ,)%15.4ولـ يرد أي مؤشر مف ع ي ر االستقرار في اكنظ م اكبيئي ،وع ي ر تنوع االكيل في بؤرة اكجين

كلت داد اكسك ني ت تعد علي عواعل عديدة قد تكون عستقرة او غير عستقرة عبر اكزعن و ع ي ر اكتطور

ينتج عن اكتغيرات اكجينية اكتي تحدث ب ستعرار واكتغييرات اكبيئية.
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ثالثاً :الصؼ التاسع
اكجدول ( :)14نت ئج تحليل عحتوى عوضوع ت عن ىج اك لوم اكحي تية كلعرحلة اكث نوية بفلسطين في كتب اك لوم
اكحي تية كلصف اكت سع في ضوء اكع يير االعريكية
عدد اكعؤشرات اكفرعية اكعتوفرة في عوضوع ت
عدد عوضوع ت

عن ىج اك لوم اكحي تية كلصف اكت سع في ضوء
اكع يير االعريكية

عن ىج اك لوم اكحي تية
م

اكعج ل

كلصف اكت سع في
ضوء اكع يير
االعريكية

اكنسبة
اكتك اررات في

اكعئوية

اكصف

ب كنسبة ك دد

اكت سع

عؤشرات
تكرار اكع ي ر

اكنسبة اكعئوية
ب كنسبة ك دد
عؤشرات تكرار
اكع يير ككل

1

اكبحث اك لعي

13

9

69.23

10.98

2

اك لوم اكحي تية

69

12

17.39

14.63

اكنسبة اككلية كلع يير

82

21

25.61

25.61

يتضح مف الجدوؿ ( )14أف تكرار المعايير كاف ( )21مرة ,وأف أعمى نسبة توافر لمؤشرات المعايير

كاف في ع ي ر اكبحث اك لعي حيث بمغت( )%69.23تمى ذلؾ ع يير اك لوم اكحي تية حيث بلغت

( .)17.39بينع ك نت نسبة اكتوافر اككلية كلعؤشرات (.)%25.61

وفيع يلي عرض كنسبة توافر عؤشرات اكع يير االعريكية في عوضوع ت اك لوم اكحي تية في كتب
اك لوم كلصف اكت سع بفلسطين
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اكجدول ( :)15نت ئج تحليل عحتوى عوضوع ت عن ىج اك لوم اكحي تية كلعرحلة االس سية بفلسطين في كتب اك لوم
اكحي تية كلصف اكت سع في ضوء اكع يير األعريكية
عدد اكعؤشرات اكفرعية اكعتوفرة في عوضوع ت

عدد عوضوع ت

عن ىج اك لوم اكحي تية كلصف اكت سع في ضوء
اكع يير األعريكية

عن ىج اك لوم

م

اكع ي ر

اكنسبة

اكحي تية كلصف

اكت سع في ضوء

اكع يير األعريكية

اكتك اررات في

اكصف اكت سع

اكعئوية

ب كنسبة ك دد

عؤشرات تكرار
اكع ي ر

اكنسبة اكعئوية
ب كنسبة ك دد

عؤشرات تكرار
اكع يير ككل

اك علي ت اكحيوية اكرئيسية كلنب ت ت

1

واكحيوان ت ت تعد على ردود االف ل
اككيعي ئية اكتي تحدث في عن طق

10

1

10.0

1.4

ع ينة كخالي اكك ئن ت اكحية
2

ع ي ر اكطفرة اكوراثية واع دة االنت ج
اكجنسي يؤدي ن اكي تنوع جيني في

8

0

0.0

0.0

اكسك ن
ع ي ر اكك ئن ت عت ددة اكخالي تنعو

3

عن بويضة علقحة واحدة وان اكنعط
اكظ ىري ي تعد على نوعو اكجيني

4

0

0.0

0.0

اكاي يتكون اثن ء االخص ب

ع ي ر اكجين ت ىي عجعوعة
4

اكع لوع ت اكعشفرة في تسلسل
 DNAواكتي تتحد عن تت بع

6

0

0.0

0.0

االحع ض اكجزيئية كلك ئن اكحي
ع ي ر اكعكون ت اكجينية عن اكخالي

5

تتغير عن خالل دعج

6

ع ي ر االستقرار في اكنظ م اكبيئي

6

0

0.0

0.0

 extogenous DNAفي اكخالي
8

1

12.5

1.4

ع ي ر تنوع االكيل في بؤرة اكجين

7

كلت داد اكسك ني ت تعد علي عواعل
عديدة قد تكون عستقرة او غير

4

0

0.0

0.0

عستقرة عبر اكزعن
8

ع ي ر نتيجة كلبن ء اكعنظم ألنظعة

13

81

9

69.2

13.0

عدد اكعؤشرات اكفرعية اكعتوفرة في عوضوع ت

عدد عوضوع ت
م

اكع ي ر

عن ىج اك لوم اكحي تية كلصف اكت سع في ضوء
اكع يير األعريكية

عن ىج اك لوم

اكنسبة

اكحي تية كلصف

اكت سع في ضوء
اكع يير األعريكية

اكتك اررات في
اكصف اكت سع

اكعئوية

ب كنسبة ك دد
عؤشرات تكرار
اكع ي ر

اكنسبة اكعئوية
ب كنسبة ك دد

عؤشرات تكرار
اكع يير ككل

االعض ء فإن اكبنية اكداخلية كلجسم
اكبشري تبقى عستقرة تقريب رغم
تغيرات اكبيئة اكخ رجية

9

ع ي ر اكتطور ينتج عن اكتغيرات
اكجينية اكتي تحدث ب ستعرار

5

0

0.0

0.0

واكتغييرات اكبيئية

10

ع ي ر تعتلك اكك ئن ت اكحية انواع
عختلفة عن اكعيك نيزع ت اكعتراصة

6

1

16.7

1.4

واألعراض

اكنسبة اككلية كلع يير.

69

12

17.4

17.4

يتضح مف الجدوؿ ( )15أف تكرار المعايير كاف ( )12مرة ,وأف أعمى نسبة توافر لمؤشرات المعايير

كاف في معيار نتيجة كلبن ء اكعنظم ألنظعة االعض ء فإن اكبنية اكداخلية كلجسم اكبشري تبقى عستقرة
تقريب رغم تغيرات اكبيئة اكخ رجية حيث بلغت ( ،)69.2تلى اكك ع ي ر تعتلك اكك ئن ت اكحية انواع

عختلفة عن اكعيك نيزع ت اكعتراصة واألعراض حيث بمغت( )%16.7تمى ذلؾ ع ي ر االستقرار في اكنظ م

اكبيئي حيث بمغت ( ,)%12.5تلى اكك ع ي ر اك علي ت اكحيوية اكرئيسية كلنب ت ت واكحيوان ت ت تعد على
ردود االف ل اككيعي ئية اكتي تحدث في عن طق ع ينة كخالي اكك ئن ت اكحية حيث بمغت ( ,)%10.0ولـ يرد

أي مؤشر مف ع ي ر اكطفرة اكوراثية واع دة االنت ج اكجنسي يؤدي ن اكي تنوع جيني في اكسك ن و ع ي ر
اكك ئن ت عت ددة اكخالي تنعو عن بويضة علقحة واحدة وان اكنعط اكظ ىري ي تعد على نوعو اكجيني اكاي

يتكون اثن ء االخص ب و ع ي ر اكجين ت ىي عجعوعة اكع لوع ت اكعشفرة في تسلسل  DNAواكتي تتحد
عن تت بع االحع ض اكجزيئية كلك ئن اكحي و ع ي ر اكعكون ت اكجينية عن اكخالي تتغير عن خالل دعج

 extogenous DNAفي اكخالي و ع ي ر تنوع االكيل في بؤرة اكجين كلت داد اكسك ني ت تعد علي عواعل
عديدة قد تكون عستقرة او غير عستقرة عبر اكزعن و ع ي ر اكتطور ينتج عن اكتغيرات اكجينية اكتي تحدث

ب ستعرار واكتغييرات اكبيئية.
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رابعاً :الصؼ العاشر
اكجدول ( :)16نت ئج تحليل عحتوى عوضوع ت عن ىج اك لوم اكحي تية كلعرحلة اكث نوية بفلسطين في كتب اك لوم
اكحي تية كلصف اك شر في ضوء اكع يير االعريكية
عدد اكعؤشرات اكفرعية اكعتوفرة في عوضوع ت
عدد عوضوع ت

عن ىج اك لوم اكحي تية كلصف اك شر في ضوء
اكع يير االعريكية

عن ىج اك لوم اكحي تية
م

اكعج ل

كلصف اك شر في
ضوء اكع يير
االعريكية

اكنسبة
اكتك اررات في

اكعئوية

اكصف

ب كنسبة ك دد

اك شر

عؤشرات
تكرار اكع ي ر

اكنسبة اكعئوية
ب كنسبة ك دد
عؤشرات تكرار
اكع يير ككل

1

اكبحث اك لعي

13

9

69.23

10.98

2

اك لوم اكحي تية

69

18

26.09

21.95

اكنسبة اككلية كلع يير

82

27

32.93

32.93

يتضح مف الجدوؿ ( )16أف تكرار المعايير كاف ( )27مرة ,وأف أعمى نسبة توافر لمؤشرات المعايير

كاف في ع ي ر اكبحث اك لعي حيث بمغت( )%69.23تمى ذلؾ ع يير اك لوم اكحي تية حيث بلغت

( .)26.09بينع ك نت نسبة اكتوافر اككلية كلعؤشرات (.)%32.93

وفيع يلي عرض كنسبة توافر عؤشرات اكع يير االعريكية في كتب اك لوم اكحي تية كلصف اك شر
بفلسطين .
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اكجدول ( :)17نت ئج تحليل عحتوى عوضوع ت عن ىج اك لوم اكحي تية كلعرحلة االس سية بفلسطين في كتب اك لوم
اكحي تية كلصف اك شر في ضوء اكع يير األعريكية
عدد اكعؤشرات اكفرعية اكعتوفرة في عوضوع ت

عدد عوضوع ت

عن ىج اك لوم اكحي تية كلصف اك شر في ضوء
اكع يير األعريكية

عن ىج اك لوم

م

اكع ي ر

اكنسبة

اكحي تية كلصف

اك شر في ضوء

اكع يير األعريكية

اكتك اررات في

اكصف اك شر

اكعئوية

ب كنسبة ك دد

عؤشرات تكرار
اكع ي ر

اكنسبة اكعئوية
ب كنسبة ك دد

عؤشرات تكرار
اكع يير ككل

اك علي ت اكحيوية اكرئيسية كلنب ت ت

1

واكحيوان ت ت تعد على ردود االف ل

اككيعي ئية اكتي تحدث في عن طق ع ينة

10

2

20.0

2.9

كخالي اكك ئن ت اكحية
2

ع ي ر اكطفرة اكوراثية واع دة االنت ج

اكجنسي يؤدي ن اكي تنوع جيني في اكسك ن

8

0

0.0

0.0

ع ي ر اكك ئن ت عت ددة اكخالي تنعو عن

3

بويضة علقحة واحدة وان اكنعط اكظ ىري

ي تعد على نوعو اكجيني اكاي يتكون اثن ء

4

4

100.0

5.8

االخص ب
4

ع ي ر اكجين ت ىي عجعوعة اكع لوع ت

اكعشفرة في تسلسل  DNAواكتي تتحد عن

6

4

66.7

5.8

تت بع االحع ض اكجزيئية كلك ئن اكحي
5

ع ي ر اكعكون ت اكجينية عن اكخالي تتغير

عن خالل دعج  extogenous DNAفي

6

2

33.3

2.9

اكخالي
6
7

ع ي ر االستقرار في اكنظ م اكبيئي
ع ي ر تنوع االكيل في بؤرة اكجين كلت داد
اكسك ني ت تعد علي عواعل عديدة قد تكون

8
4

0
1

0.0
25.0

0.0
1.4

عستقرة او غير عستقرة عبر اكزعن

ع ي ر نتيجة كلبن ء اكعنظم ألنظعة االعض ء

8

فإن اكبنية اكداخلية كلجسم اكبشري تبقى

9

ع ي ر اكتطور ينتج عن اكتغيرات اكجينية

13

5

38.5

7.2

عستقرة تقريب رغم تغيرات اكبيئة اكخ رجية
4

83

0

0.0

0.0

عدد اكعؤشرات اكفرعية اكعتوفرة في عوضوع ت

عدد عوضوع ت
م

اكع ي ر

عن ىج اك لوم اكحي تية كلصف اك شر في ضوء
اكع يير األعريكية

عن ىج اك لوم

اكنسبة

اكحي تية كلصف

اك شر في ضوء
اكع يير األعريكية

اكتك اررات في
اكصف اك شر

اكعئوية

ب كنسبة ك دد
عؤشرات تكرار
اكع ي ر

اكنسبة اكعئوية
ب كنسبة ك دد

عؤشرات تكرار
اكع يير ككل

اكتي تحدث ب ستعرار واكتغييرات اكبيئية
1
0

ع ي ر تعتلك اكك ئن ت اكحية انواع عختلفة
عن اكعيك نيزع ت اكعتراصة واألعراض
اكنسبة اككلية كلع يير.

6

0

0.0

0.0

69

18

26.1

26.1

يتضح مف الجدوؿ ( )17أف تكرار المعايير كاف ( )18مرة ,وأف أعمى نسبة توافر لمؤشرات المعايير

كاف في معيار اكك ئن ت عت ددة اكخالي تنعو عن بويضة علقحة واحدة وان اكنعط اكظ ىري ي تعد على نوعو
اكجيني اكاي يتكون اثن ء االخص ب حيث بلغت ( ،)100تلى اكك ع ي ر اكجين ت ىي عجعوعة اكع لوع ت

اكعشفرة في تسلسل  DNAواكتي تتحد عن تت بع االحع ض اكجزيئية كلك ئن اكحي حيث بمغت()%66.7
تمى ذلؾ ع ي ر نتيجة كلبن ء اكعنظم ألنظعة االعض ء فإن اكبنية اكداخلية كلجسم اكبشري تبقى عستقرة
تقريب رغم تغيرات اكبيئة اكخ رجية حيث بمغت ( ,)%38.5تلى اكك ع ي ر اكعكون ت اكجينية عن اكخالي

تتغير عن خالل دعج  extogenous DNAفي اكخالي حيث بمغت ( ,)%33.3تلى اكك ع ي ر تنوع
االكيل في بؤرة اكجين كلت داد اكسك ني ت تعد علي عواعل عديدة قد تكون عستقرة او غير عستقرة عبر

اكزعن حيث بمغت ( )%25.0تمى ذلؾ اك علي ت اكحيوية اكرئيسية كلنب ت ت واكحيوان ت ت تعد على ردود
االف ل اككيعي ئية اكتي تحدث في عن طق ع ينة كخالي اكك ئن ت اكحية حيث بمغت ( .)%20.0ولـ يرد أي

مؤشر مف ع ي ر اكطفرة اكوراثية واع دة االنت ج اكجنسي يؤدي ن اكي تنوع جيني في اكسك ن و ع ي ر

االستقرار في اكنظ م اكبيئي و ع ي ر اكتطور ينتج عن اكتغيرات اكجينية اكتي تحدث ب ستعرار واكتغييرات

اكبيئية و ع ي ر تعتلك اكك ئن ت اكحية انواع عختلفة عن اكعيك نيزع ت اكعتراصة واألعراض.
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عن قشة اكنت ئج اكعت لقة ب كسؤال اكث كث وتفسيرى
ينص السؤاؿ الثالث مف أس مة البحث عمى ما يمي :اكى أي عدى تتسم عوضوع ت عني ج اك لوم
اكحي تية كلعرحلة اكث نوية بفلسطين ب كجودة ؟
وكتحديد عستوى اكجودة اكعطلوب ق م اكب حث ب ستش رة اكعختصين اكتربويين (علحق  )2حيث تم
تحديد عستوى جودة ()%75
ولمتعرؼ إلى مستوى الجودة في اكع يير اكبريط نية في عن ىج اك لوم اكحي تية كلعرحلة اكث نوية

بفلسطين  ,قاـ الباحث بحساب تكرار كؿ معيار مف معايير الجودة في كتب العموـ الحياتية مف الصؼ
الحادي عشر والثاني عشر ومف ثـ قاـ بجمعيـ ,والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
أ -وفق اكع يير اكبريط نية
اكجدول ( :)18نت ئج تحليل عحتوى عوضوع ت عن ىج اك لوم اكحي تية كلعرحلة اكث نوية بفلسطين في كتب اك لوم
اكحي تية كلصف اكح دي واكث ني عشر في ضوء اكع يير اكبريط نية()CfBT
عدد اكعؤشرات اكفرعية اكعتوفرة في عوضوع ت عن ىج

عدد عوضوع ت

اك لوم اكحي تية كلصف اكح دي واكث ني عشر في ضوء

عن ىج اك لوم

اكعج ل

م

اكع يير اكبريط نية

اكحي تية كلصف

اكتك اررات في

اكنسبة اكعئوية

اكح دي

عؤشرات تكرار

واكث ني عشر

اكع ي ر

اكبحث اك لعي

21

13

61.90

ال يحقؽ مستوى الجودة

اك لوم اكحي تية

58

25

43.10

ال يحقؽ مستوى الجودة

اكنسبة اككلية كلع يير

79

38

48.10

ال يحقؽ مستوى الجودة

اكبحث اك لعي

21

16

76.19

يحقؽ مستوى الجودة

اك لوم اكحي تية

101

40

39.60

ال يحقؽ مستوى الجودة

اكنسبة اككلية كلع يير

122

56

45.90

ال يحقؽ مستوى الجودة

اكح دي واكث ني عشر
في ضوء اكع يير
اكبريط نية

اكصف

ب كنسبة ك دد

عستوى اكجودة %75

الحادي عشر

الصؼ

عشر

الصؼ الثاني

يتضح مف الجدوؿ ( )18أف كتابي الصؼ الحادي عشر والثاني عشر ال يحقؽ مستوى الجودة

( )%75عدا معايير البحث العممي في كتاب الصؼ الثاني عشر حيث حقؽ مستوى جودة ( )%76.19وفقاً
لممعايير البريطانية
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ب-وفق اكع يير االعريكية
اكجدول ( :)19نت ئج تحليل عحتوى عوضوع ت عن ىج اك لوم اكحي تية كلعرحلة اكث نوية بفلسطين في كتب اك لوم
اكحي تية كلصف كلصفوف عن اكت سع حتى اكث ني عشر في ضوء اكع يير االعريكية
عدد عوضوع ت
عن ىج اك لوم

عدد اكعؤشرات اكفرعية اكعتوفرة في عوضوع ت عن ىج

اك لوم اكحي تية كلصفوف عن اكت سع حتى اكث ني عشر في
ضوء اكع يير االعريكية

اكحي تية كلصفوف
اكعج ل

م

عن اكت سع حتى

اكتك اررات في

اكنسبة اكعئوية

ضوء اكع يير

الحادي عشر

الصؼ

عشر

الصؼ الثاني

التاسع

الصؼ

العاشر

الصؼ

اكث ني عشر في

اكصف

االعريكية

اكح دي

عؤشرات تكرار

واكث ني عشر

اكع ي ر

اكبحث اك لعي

13

8

61.54

ال يحقؽ مستوى الجودة

اك لوم اكحي تية

69

33

47.83

ال يحقؽ مستوى الجودة

اكنسبة اككلية كلع يير

82

41

50.00

ال يحقؽ مستوى الجودة

اكبحث اك لعي

13

10

76.92

يحقؽ مستوى الجودة

اك لوم اكحي تية

69

32

46.38

ال يحقؽ مستوى الجودة

اكنسبة اككلية كلع يير

82

42

51.22

ال يحقؽ مستوى الجودة

اكبحث اك لعي

13

9

69.23

ال يحقؽ مستوى الجودة

اك لوم اكحي تية

69

12

17.39

ال يحقؽ مستوى الجودة

اكنسبة اككلية كلع يير

82

21

25.61

ال يحقؽ مستوى الجودة

اكبحث اك لعي

13

9

69.23

ال يحقؽ مستوى الجودة

اك لوم اكحي تية

69

18

26.09

ال يحقؽ مستوى الجودة

اكنسبة اككلية كلع يير

82

27

32.93

ال يحقؽ مستوى الجودة

ب كنسبة ك دد

عستوى اكجودة %75

يتضح مف الجدوؿ ( )19أف كتابي الصفوؼ مف التاسع حتى الثاني عشر ال يحقؽ مستوى الجودة

( )%75عدا معايير البحث العممي في كتاب الصؼ الثاني عشر حيث حقؽ مستوى جودة ( )%76.72وفقاً
لممعايير االمريكية.
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اكنت ئج واكتوصي ت
 اكخ تعة.
 نت ئج اكدراسة.
 اكت قيب على نت ئج اكدراسة.
 توصي ت اكدراسة.
 عقترح ت اكدراسة.
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اكنت ئج واكتوصي ت
اكخ تعة
بعد االنتياء مف إعداد ىذه الرسالة ال يسعني إال أف أشكر اهلل شك اًر ال حد لو ,وأحمده سبحانو

وتعالى عمى ما منو عمى بفتماـ ىذه الرسالة الذي أساؿ اهلل العمي القدير أف ينتفع بيا...إنو سميع مجيب.

وختاماً أقدـ جممة مف النتا ج والتوصيات التي توصمت إلييا والتي آمؿ أف تكوف في مكانيا وأف تؤخذ

بعيف االعتبار مف أصحاب الشاف.

نت ئج اكدراسة
 يعكن تلخيص اكنت ئج اكتي توصلت اكيي اكدراسة قيع يلي :

 بمغت نسبة التوافر الكمية لمؤشرات المعايير البريطانية لمجاؿ(البحث واالستقصاء العممي -مجاؿ العموـالحياتية) لمحتوى منياج العموـ الحياتية لمصؼ الحادي عشر ( ,)%48,10حيث بمغت نسبة معايير البحث

واالستقصاء العممي ( )%61,90مف النسبة الكمية ,وبمغت نسبة معايير العموـ الحياتية ( )%43,10مف
النسبة الكمية.

 -بمغت نسبة التوافر الكمية لمؤشرات المعايير البريطانية لمجاؿ (البحث واالستقصاء العممي -مجاؿ العموـ

الحياتية) لمحتوى منياج العموـ الحياتية لمصؼ الثاني عشر ( ,)%45,90حيث بمغت نسبة معايير البحث

واالستقصاء العممي ( )%76,19مف النسبة الكمية ,وبمغت نسبة معايير العموـ الحياتية ( )%39,60مف

النسبة الكمية.

 بمغت نسبة التوافر الكمية لمؤشرات معايير والية كاليفورنيا األمريكية لمجاؿ (البحث واالستقصاء العممي-مجاؿ العموـ الحياتية) لمحتوى منياج العموـ الحياتية لمصؼ الحادي عشر ( ,)%50حيث بمغت نسبة

معايير البحث واالستقصاء العممي ( )%61,54مف النسبة الكمية ,وبمغت نسبة معايير العموـ الحياتية
( )%47,83مف النسبة الكمية.

 بمغت نسبة التوافر الكمية لمؤشرات معايير والية كاليفورنيا األمريكية لمجاؿ (البحث واالستقصاء العممي-مجاؿ العموـ الحياتية) لمحتوى منياج العموـ الحياتية لمصؼ الثاني عشر ( ,)%51,22حيث بمغت نسبة

معايير البحث واالستقصاء العممي ( )%76,93مف النسبة الكمية ,وبمغت نسبة معايير العموـ الحياتية

( )%46,38مف النسبة الكمية.

 -بمغت نسبة التوافر الكمية لمؤشرات معايير والية كاليفورنيا األمريكية لمجاؿ (البحث واالستقصاء العممي-

مجاؿ العموـ الحياتية) لمحتوى منياج العموـ الحياتية لمصؼ التاسع ( ,)%25,61حيث بمغت نسبة معايير
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البحث واالستقصاء العممي ( )%69,23مف النسبة الكمية ,وبمغت نسبة معايير العموـ الحياتية ()%17,39
مف النسبة الكمية.

 بمغت نسبة التوافر الكمية لمؤشرات معايير والية كاليفورنيا األمريكية لمجاؿ (البحث واالستقصاء العممي-مجاؿ العموـ الحياتية) لمحتوى منياج العموـ الحياتية لمصؼ العاشر( ,)%32,93حيث بمغت نسبة معايير

البحث واالستقصاء العممي ( )%69,23مف النسبة الكمية ,وبمغت نسبة معايير العموـ الحياتية ()%26,09

مف النسبة الكمية.

 -لـ يحقؽ منياج العموـ الحياتية لممرحمة الثانوية في ضوء المعايير البريطانية مستوى الجودة المطموب

( ,)%75حيث بمف مستوى الجودة لمصؼ الحادي عشر ( )48,10وىي نسبة متدنية ,وبمف مستوى الجودة
لمحتوى منياج العموـ الحياتية لمصؼ الثاني عشر ( )%45,90وىي أيضا نسبة متدنية.

 -لـ يحقؽ منياج العموـ الحياتية لمصفوؼ ( )12-9في ضوء معايير والية كاليفورنيا األمريكية مستوى

الجودة المطموب ( ,)%75حيث بمف مستوى الجودة لمصؼ الحادي عشر ( )%50وىي نسبة متدنية ,حيث
بمف مستوى الجودة لمصؼ الثاني عشر ( )51,22وىي نسبة متدنية ,كما بمف مستوى الجودة لمصؼ العاشر

( )%32,93وىي نسبة أيضا متدنية ,وبمف مستوى الجودة لمصؼ التاسع ( )%25,61وىي نسبة متدنية.

اكت قيب على نت ئج اكدراسة
 اختمفت طريقة توزيع موضوعات العموـ الحياتية في كتب العموـ الحياتية لممرحمة الثانوية في المنياجالفمسطيني عف المعايير البريطانية ,لذلؾ ظيرت النسبة منخفضة عف مستوى الجودة المطموب (.)%75

 -أظيرت نتا ج الدراسة عدـ اتباع االساليب العممية الصحيحة والمناسبة عند بناء منياج العموـ الحياتية

لممرحمة الثانوية.

 -ورد العديد مف المعايير البريطانية لممرحمة الثانوية في صفوؼ أساسية دنيا وصفوؼ أساسية عميا مف

المنياج الفمسطيني.

 -أظيرت الدراسة عدـ توازف في نسبة توافر المعايير البريطانية لممرحمة الثانوية  ,وكذلؾ عدـ توازف في

نسبة توافر معايير والية كاليفورنيا االمريكية لمصفوؼ (.)12-9

توصي ت اكدراسة
 -1اعادة النظر في محتوى منياج العموـ الحياتية لممرحمة الثانوية وتطويره واثراءه في ضوء المعايير
البريطانية واألمريكية ,وكذلؾ االستفادة مف ىذه المعايير في جميع مجاالتيا في تطوير المنياج الفمسطيني

 -2مراعاة مبدأ االستم اررية والتتابع عند تطوير وبناء منياج العموـ الحياتية لممرحمة الثانوية ,وكذلؾ مراعاة
التسمسؿ المنطقي عند تطوير منياج العموـ الحياتية لممرحمة الثانوية.
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 -3التوازف في نسب احتواء المعايير بحيث ال يتـ تضميف معيار بنسب عالية عمى حساب معايير أخرى.
 -4ضرورة االستفادة مف نتا ج الدراسة الحالية والدراسات واألبحاث التربوية األخرى الخاصة بتقويـ وتحديد
مستوى جودة المناىج الفمسطينية عند تطويرىا أو إعادة بناءىا.

 -5التقويـ الدوري لموضوعات منياج العموـ الحياتية والمناىج األخرى الفمسطينية بحيث تواكب وتساير التقدـ
العممي والتكنولوجي ,وتطويرىا بما يتفؽ مع االتجاىات العالمية الحديثة.

عقترح ت اكدراسة
 -1اجراء دراسات مماثمة لتحديد مستوى جودة موضوعات العموـ الحياتية وعموـ االرض والفيزياء والكيمياء
في ضوء معايير عالمية.

 -2اجراء دراسات ميدانية لمتعرؼ عمى واقع تطبيؽ منياج العموـ بشكؿ عاـ ومنياج العموـ الحياتية بشكؿ
خاص لممعايير العالمية.

 -3تقديـ تصور مقترح لمنياج العموـ الحياتية لممرحمة الثانوية في ضوء معايير عالمية.
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اكعص در واكعراجع
أوالً :اكعص در.
ث ني ً :اكعراجع.
اكعراجع اك ربية.
اكعراجع األجنبية.
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اكعص در واكعراجع
أوالً :اكعص در:
القرآف الكريـ.
ث ني ً :اكعراجع:
 ق ئعة اكعراجع اك ربية:

. -1الغياض ,راشد ( :)2003تطوير عحتوى عنيج اك لوم في اكعرحلة االبتدائية في اكععلكة اك ربية

اكس ودية في ضوء االتج ى ت اك كعية اكحديثة ,رسالة دكتوراه غير منشورة ,كمية التربية ,جامعة اإلماـ
محمد بف سعود اإلسبلمية ,الرياض.

 -2ابراىيـ ,أحمد( :)2003اكجودة اكش علة في االدارة اكت ليعية واكعدرسية ,الكويت ,السيؼ لمطباعة
والنشر.

 -3ابف منظور ,محمد ( :)2003كس ن اك رب ,ج 2مصر ,دار الحديث لمطباعة والنشر والتوزيع.
 -4ابو جحجوح ,يحيي ( :)2008مدى توافر عمميات العمـ في كتب العموـ لمرحمة التعميـ األساسي
بفمسطيف ,مجمة ج ع ة اكنج ح كألبح ث (اك لوم االنس نية) ,مج ( )22ع (.)5

 -5أبو جبللة ,صبحي وآخروف ( :)2004تقويـ مناىج العموـ لمصفيف األوؿ والثاني مف المرحمة األولى في
دولة االمارات العربية المتحدة في ضوء المعايير العالمية لمناىج العموـ ,مجمة اكقراءة واكع رفة ,ع (,)389

ص (.)152-127

 -6أبو حالوب ,جميمة ( :)2012تقويم عن ىج اك لوم اكحي تية كلصفوف ( )12-9بفلسطين في ضوء
اكع يير اكدوكية كلتربية اك لعية ,رسالة ماجستير غير منشورة ,كمية التربية ,جامعة االزىر بغزة.

 -7أحمد ,أسامة ( :)2008عنيج عقترح في اككيعي ء كلعرحلة اكث نوية اك عة بعصر في ضوء عستوي ت
ع ي رية عقترحة ,رسالة دكتوراه غير منشورة ,جامعة عيف شمس ,مصر.

 -8أحمد ,ابراىيـ أحمد ( :)2003اكجودة اكش علة في اإلدارة اكت ليعية واكعدرسية ,دار الوفا لدنيا الطباعة
والنشر ,اإلسكندرية.

 -9األشقر ,شحدة ( :)2014عدى تضعن عحتوي ت عني ج اك لوم اكحي تية كلعرحلة اكث نوية ألب د اكتنور
اكبيوكوجي وعدى اكتس ب اكطلبة كي  ,رسالة ماجستير غير منشورة كمية التربية ,الجامعة االسبلمية بغزة.

 -10االغا ,احساف ,عبدالمنعـ ,عبداهلل ( :)1997اكتربية اك علية وطرق اكتدريس ,ط( )4غزة.

 -11أوىار ,فرانكميف ( :)1999دكيل أيزو  9000كلعط بقة واكحصول على شي دة ع يير إدارة اكجودة
اك كعية ,ط ,1بيروت :الدار العربية لمعموـ.
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 -12بدر ,أحمد ( :)2015عستوى جودة عوضوع ت اكيندسة واكقي س في كتب اكري ضي ت كلعرحلة
األس سية في فلسطين في ضوء اكع يير اكبريط نية ,رسالة ماجستير غير منشورة ,كمية التربية ,جامعة

األزىر بغزة.

 -13بركات ,زياد ( :)2009عدى تحقق اكعن ىج اكدراسية اكفلسطينية كألىداف اكتربوية عن وجية نظر
اكع لعين في عح فظة طوككرم ,ورقة عممية مقدمة لممؤتمر التربوي األوؿ الذي تعقده كمية العموـ التربوية
بجامعة النجاح الوطنية بعنواف (العممية التربوية في القرف الحادي والعشريف :واقع وتحديات) بتاريخ -17

.2009/10/18

 -14بوفاـ ,جاميس :)2005( ,تقويم اك علية اكتدريسية ع يحت ج أن ي رفو اكع لعون ,ط ,1غزة :دار
الكتاب الجامعي.

 -15البوىي ,فاروؽ ( :)2001اإلدارة اكت ليعية واكعدرسية ,القاىرة ,دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع.

 -16البيبلوي ,حسف وآخروف ( :)2006اكجودة اكش علة في اكت ليم بين عؤشرات اكتعيز وع يير االعتع د
(االسس واكتطبيق ت) ,عماف ,دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.

 -17جودة ,ماىر ( :)2014عنيج عقترح في اك لوم اكحي تية كلعرحلة اكث نوية في ضوء ب ض اكع يير
اك كعية ,رسالة دكتوراه غير منشورة كمية التربية ,جامعة عيف شمس ,القاىرة.

 -18حبيب ,مجدي عبدالكريـ ( :)2002اكتقويم واكقي س في اكتربية وعلم اكنفس ,ط ,1مكتبة النيضة
المصرية ,مصر.

 -19حشيش ,أحمد ( :)2014تجربة جعيورية عصر اك ربية في اصالح اكت ليم وارس ء عب دئ ضع ن
جودة اكت ليم واالعتع د في اكت ليم قبل اكج ع ي ,ورقة عمؿ مقدمة الى ورشة عمؿ لمناقشة تفعيؿ البلمركزية

ودعـ القيادة المدرسية ومشروع تطوير اطار مرجعي عربي لممعايير المينية لمقيادة المدرسية ,عماف-26 ,
27آذار/مارس.2014

 -20حمداف ,محمد ( :)2000تقييم اكعنيج ع كجة ش علة كعف ىيعو وعع كو وطرقو ,عماف :دار التربية
الحديثة.

 -21الحناوي ,حامد ( :)2010دور كت ب اكتكنوكوجي كلصف اكث ني عشر في اكتس ب اكطلبة ب ض
اكع يير اك كعية كتكنوكوجي اكع لوع ت ,رسالة ماجستير غير منشورة ,كمية التربية ,الجامعة اإلسبلمية بغزة.

 -22دىماف ,مي ( :)2014تحليل عحتوى كتب اك لوم كلصفوف ( )8-5األس سي بفلسطين في ضوء
عتطلب ت اختب ر ) ,(TIMSSرسالة ماجستير غير منشورة كمية التربية ,جامعة األزىر بغزة.

 -23الدىمش ,عبد المولى ( :)2007تحليل عحتوى كت ب اك لوم كلصف اكت سع األس سي في اكيعن في
ضوء ع يير األىداف اكت ليعية ,مجمة دراسات في المناىج وطرؽ التدريس ,ع( ,)126ص(.)176-141
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 -24دياب ,سييؿ ( :)2007حق اك ودة كلالجئين اكفلسطينيين في اكعني ج اكفلسطيني ,المؤتمر الفكري
والسياسي الثاني لمتجمع الشعبي لمدفاع عف حؽ العودة( ,تعزيز ثقافة حؽ العودة في المناىج الدراسية
واألدب واإلعبلـ).

 -25راشد ,عمي ( :)2003تطوير عن ىج اك لوم كلعرحلة اإلعدادية في عصر في ضوء اكع يير اك كعية

كلتربية اك لعية ,مجمة مستقبؿ التربية العربية ,المركز العربي لمتعميـ والتنمية ,جامعة عيف شمس ,القاىرة,

مجمد ( ,)9ع( ,)31ص(.)445-339

 -26زيتوف ,عايش ( :)2010االتج ى ت اك كعية اكع صرة في عن ىج اك لوم وتدريسي  ,عماف ,دار
الشروؽ.

 -27زيتوف ,كماؿ ( :)2004تدريس اك لوم كلفيم ,ط ,2القاىرة ,عالـ الكتب.

 -28سعيد ,تياني ( :)2011تقويم عحتوى عن ىج اك لوم اكفلسطينية كلعرحلة األس سية اك لي في ضوء
اكع يير اك كعية ,رسالة ماجستير غير منشورة ,كمية التربية ,جامعة األزىر بغزة.

 -29سبلمة ,حسف عمي ( :)1995طرق تدريس اكري ضي ت بين اكنظرية واكتطبيق ,ط( ,)1دار الفجر
لمنشر والتوزيع ,القاىرة.

 -30سميـ ,محمد ( :)1996أضواء على تطوير عن ىج اك لوم في اكت ليم اك م ندوة اكتربية اك لعية

وعتطلب ت اكتنعية في اكقرن اكح دي واك شرين ,مجمة الجمعية المصرية لمتربية الحادي والعشريف ,مجمة

الجمعية المصرية لمتربية.

 -31السنباني ,صالح ( :)2006أثر تدريس وحدة عطورة في ع دة األحي ء عتضعنة االعج ز اك لعي
كلقرآن واكسنة في تحصيل طلبة اكصف األول اكث نوي واتج ى تيم نحو اكع دة ,رسالة ماجستير غير منشورة,

جامعة صنعاء ,اليمف.

 -32شاىيف ,ابراىيـ ( :)2011عستوى جودة عوضوع ت علوم األرض في كتب اك لوم كلعرحلة األس سية
في ضوء اكع يير اك كعية ,رسالة ماجستير غير منشورة ,كمية التربية ,الجامعة اإلسبلمية بغزة.

 -33شاىيف ,محمد ورياف عادؿ ( :)2007دور اكتغاية اكراج ة اكعقدعة عن اكط كب اكع لم في تحسين
جودة أدائو اكتدريسي ,بحث مقدـ لممؤتمر التربوي الثالث ,الجودة في التعميـ الفمسطيني مدخؿ لمتميز في

الفترة /31-30اكتوبر.2007/

 -34الشايع ,فيد والعقيؿ ,محمد ( :)2006عدى تحقق ع يير اكعحتوى عن ري ض األطف ل اكى اكصف

اكرابع ) (K-4بعشروع اكع يير اكقوعية كلتربية اك لعية األعريكية ) (NSESفي عحتوى كتب اك لوم
ب كععلكة اك ربية اكس ودية ,المؤتمر العممي العاشر ,التربية العممية تحديات الحاضر ورؤى المستقبؿ ,يوليو

 ,2006الجمعية المصرية لمتربية العممية ,مج( ,)1ص (.)345-321
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 -35الشايع ,فيد وشيناف ,عمي ( :)2006عدى تحقق ع يير اكعحتوى ( )8-5بعشروع اكع يير اكقوعية

كلتربية اك لعية األعريكية ) (NSESفي عحتوى كتب اك لوم في اكععلكة اك ربية اكس ودية ,مجمة دراسات

في المناىج وطرؽ التدريس ,ع( ,)117ص (.)187-163

 -36الشعيمي ,عمى ( :)2009درجة عواكبة عحتوى كتب اك لوم كلصفوف االس سية في سلطنة عع ن
كلع يير اكقوعية األعريكية ) ،(NSESرسالة ماجستير غير منشورة كمية التربية ,جامعة السمطاف قابوس,
عماف.

 -37الشعيمي ,عمي والمحروقي ,مريـ ( :)2012دراسة تحليلية ككتب اكفيزي ء في سلطنة عع ن في ضوء
اكع يير اكقوعية كلتربية اك لعية ,مجمة العموـ التربوية والنفسية ,مج( ,)13ع( ,)3سبتمبر (.)2012

 -38الصادؽ ,منى ( :)2006تحليل عحتوى عني ج اك لوم كلصف اك شر وفق كع يير اكثق فة اك لعية
وعدى اكتس ب اكطلبة كي  ,رسالة ماجستير ,غير منشورة كمية التربية ,الجامعة اإلسبلمية بغزة.

 -39صالح ,نجوى وصبيح ,لينا ( :)2010دراسة تقويعية كعحتوى عنيج اك لوم كلصف اكخ عس
األس سي في ضوء اكع يير اك كعية ,مجمة القراء والمعرفة ,ع( ,)108ص(.)116-93

 -40جابر  ,عبد الحميد جابر ( : )2002اتج ى ت وتج رب ع صرة في تقويم أداء اكتلعيا واكعدرس ,
القاىرة  ,دار الفكر العربي .

 -41صالحة ,نواؿ ( :)2015عستوى جودة عوضوع ت علم األحي ء اكعتضعنة في كتب اك لوم كعرحلة
اكت ليم األس سي في ضوء اكع يير اك كعية ,رسالة ماجستير غير منشورة ,كمية التربية ,الجامعة اإلسبلمية

بغزة.

 -42الطناوي ,عفت ( :)2005ع يير عحتوى عن ىج اك لوم عدخل كتطوير عن ىج اك لوم ب كعرحلة

اإلعدادية ،اكعؤتعر اك لعي اكت سع "ع وق ت اكتربية اك لعية في اكوطن اك ربي اكتشخيص واكحلول" ،الجمعية

المصرية لمتربية العممية ,ع ( ,)1ص (.)94-56

 -43الطيطي ,محمد و العياصرة ,أحمد ( :)2009عدى تضعن كتب اك لوم كلصفوف اكثالثة األوكى في
األردن كلع يير اك لعية كلتربية اك علية اكعت لقة بعحتوى اك لوم وعدى اكتزام اكع لعين بع يير تدريس

اك لوم ,مجمة كمية التربية بالمنصورة ,ع( ,)69ص (.)366-341

 -44عادؿ ,محمد ( :)2009اتج ى ت تربوية في أس كيب تدريس اك لوم ,ط ,1عماف  :دار البداية.

 -45عبد الرحمف ,مصطفى ( :)1996اكجودة اكش علة واع دة بن ء اكتنعية اكبشرية ,مجمة النيضة
اإلدارية.

 -46عبد السبلـ ,مصطفى عبد السبلـ ( :)2003إصالح اكتربية اك لعية في ضوء ع يير اكع رفة اكعينية
كع لعي اك لوم ,المؤتمر العممي السابع" نحو تربية عممية أفضؿ" ,القاىرة :الجمعية المصرية لمتربية العممية,

جامعة عيف شمس ,ص(.)258-239
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 -47العرجا ,محمد( :)2009عستوى جودة عحتوى كتب اك لوم كلصف اكث عن األس سي في ضوء اكع يير
اك كعية وعدى اكتس ب اكطلبة كي  ,رسالة ماجستير غير منشورة كمية التربية ,الجامعة اإلسبلمية بغزة.

 -48العزة ,شبمي محمود ( :)2007اكالجئون اكفلسطينيون وحق اك ودة في اكخط ب اكتربوي اكفلسطيني
اكرسعي ,دراسة تحميمية :واقع عرض المناىج المدرسية الفمسطينية لقضية البلج يف الفمسطينييف ,المؤتمر

الفكري والسياسي الثاني لمدفاع عف حؽ العودة " تعزيز ثقافة حؽ العودة ,بيت لحـ.

 -49عسيبلف ,بندر ( :)2011تقويم كت ب اك لوم اكطور كلصف األول اكعتوسط في ضوء ع يير اكجودة
اكش علة ,رسالة ماجستير غير منشورة ,كمية التربية جامعة أـ القرى ,المممكة العربية السعودية.

 -50عشيبة ,فتحي ( :)2000اكجودة اكش علة واعك نية تطبيقي في اكت ليم اكج ع ي اكعصري ,مجمة اتحاد
الجامعات العربية.

 -51االستاذ  ,محمود واالغا (  " . )2004عقدعة في تصعيم اكبحث اكتربوي "  ,الطبعة الثالثة  ,مكتبة
الطالب الجامعي  -جامعة االقصى  ,فمسطيف .

 -52انعًزيت ،صالح انذيٍ ) : (2005طرق تدريس اك لوم  ,ط , 1مكتبة المجتمع العربي  ,عماف .
 -53المغربي  ,الشيماء و عبد الجواد  ,محمد (: )2005ضوابط عممية العداد المعمـ في ضوء المستويات
المعيارية  ,المؤتمر العممي السابع عشر " عن ىج اكت ليم واكعستوي ت اكع ي رية "  )27-26( ,يوليو  ,مج

( , )1الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس .

 -54عفانة ,عزو والمولو ,فتحية ( :)2008اكعني ج اكعدرسي -أس سي تو ،واق و ،أس كيب تطويره ,ط,2
الجامعة اإلسبلمية بغزة.

 -55الشيري  ,محمد ( : )2009تقويم عحتوى كتب األحي ء ب كعرحلة اكث نوية في ضوء عستحدث ت علم
األحي ء وأخالقي تي  ,رسالة دكتوراه غير منشورة  ,كمية التربية  ,جامعة أـ القرى  ,المممكة العربية السعودية

 -56عمياف  ,حكمت ( : )2008ف علية برن عج عحوسب في تنعية اكتنور اكبيوكوجي كدى اكطلبة
اكع لعين في ج ع ة األقصى واتج ى تيم نحو اكعستحدث ت اكبيوكوجية  ,رسالة ماجستير غير منشورة كمية

التربية  ,جامعة األقصى .

 -57الغفري ,عبل ( :)2015عستوى جودة عوضوع ت اككيعي ء كلصفوف ( )12-9في ضوء اكع يير
اك كعية .رسالة ماجستير غير منشورة ,كمية التربية ,جامعة األزىر بغزة.

 -58النجدي  ,أحمد وراشد  ,عمى وعبد الوىاب  ,منى ( : )2003طرق وأس كيب واستراتيجي ت حديثة في
تدريس اك لوم  ,القاىرة  ,دار الفكر العربي .

 -59الفقييدي ,ىذاؿ ( :)2011تقويم عحتوى عقررات اك لوم اكعطورة ب كعرحلة االبتدائية في اكععلكة

اك ربية اكس ودية في ضوء عتطلب ت دراسة اكتوجي ت اكدوكية كلري ضي ت واك لوم )،(TIMSS 2011

رسالة دكتوراه غير منشورة كمية التربية ,جامعة اـ القرى بمكة الكرمة.
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 -60الفقييي ,يحيى ( :)2009تقويم عني ج األحي ء في اكت ليم اكث نوي اكق ئم على نظ م اكعقررات في
ضوء ع يير عقترحة كت ليم اك لوم ,رسالة دكتوراه غير منشورة ,كمية التربية ,جامعة أـ القرى ,المممكة

العربية السعودية.

 -61قورة ,حسيف سميماف ( :)1979األصول اكتربوية في بن ء اكعني ج  ,ط, 1القاىرة ,دار المعارؼ.

 -62القيسي ,ىناء ( :)2011فلسفة ادارة اكجودة في اكتربية واكت ليم اك كي (األس كيب واكعع رس ت)،
عماف ,دار المناىج لمنشر والتوزيع.

 -63النجدي  ,أحمد ( )2003تدريس اك لوم في اك كم اكع صر  ،اكعدخل في تدريس اك لوم  ,القاىرة
دار الفكر العربي .

 -64المقاني ,أحمد حسيف والجمؿ ,عمى ( :)2003ع جم اكعصطلح ت اكتربوية اكع رفية في اكعن ىج
وطرق اكتدريس ,القاىرة ,عالـ الكتب.

 -65المقاني ,احمد ( :)1998اكعن ىج بين اكنظرية واكتطبيق ,ط ,3القاىرة ,جميورية مصر العربية.

 -66المولو ,فتحية ( :)2004تقويم عحتوى عن ىج اك لوم اكفلسطينية كلعرحلة اك لي عن اكت ليم األس سي
في ضوء اكعستحدث ت اك لعية اكع صرة ,بحث مقدـ لممؤتمر التربوي األوؿ (التربية في فمسطيف وتغيرات

العصر) المنعقد في كمية التربية ,الجامعة اإلسبلمية بغزة .2004/11/24-23

 -67المولو ,فتحية ( :)2007عستوى جودة عوضوع ت اكفيزي ء في كتب اك لوم كلعرحلة األس سية اكدني

في ضوء اكع يير اك كعية ,مقدـ لممؤتمر التربوي الثالث (جودة التعميـ العاـ الفمسطيني -كمدخؿ لمتميز),

كمية التربية الجامعة اإلسبلمية بغزة.2007/10/31-30 ,

 -68ليسيؿ  ,وآخروف ( : )2004تدريس اك لوم في اكعدراس اكث نوية استراتيجي ت تطور اكثق فة اك لعية
 " ,ترجمة محمد عبد الحميد و آخروف " العيف  ,دار الكتاب الجامعي .

 -69المجمس األعمى لمتعميـ قطر  (2004).ع يير اك لوم كدوكة قطر

(http://www.education.gov.qa/section/sec/education_institute/cso).
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اكــعــالحـــق
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علحق ()1
ق ئعة أسع ء عحكعي ترجعة أداة اكدراسة كوالية ك كيفورني وعحكعي اكع يير اكبريط نية

أسع ء األعض ء

اكدرجة اك لعية

أ.د .عطا درويش

أستاذ دكتور في المناىج وطرؽ التدريس

أ .د .فتحية المولو

أستاذ دكتور المناىج وطرؽ تدريس العموـ

د .صبلح الناقة

دكتوراه في المناىج وطرؽ التدريس

د .محمد مقاط

دكتوراه في المناىج وطرؽ التدريس

أ .ريما الخطيب

ماجستير في المناىج وطرؽ التدريس

المناىج و ازرة التربية والتعميـ

أ .مناؿ المعصوابي

بكالوريوس تربية لغة انجميزية

معممة في وكالة الغوث الدولية بغزة

أ .فيد الديف مينا

بكالوريوس تربية أحياء وجيولوجيا

معمـ في مدرسة الكرمؿ الثانوية
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اكعسعى اكوظيفي
استاذ دكتور في كمية التربية في
جامعة األزىر بغزة

عميد كمية التربية في الجامعة
االسبلمية

أستاذ مشارؾ في كمية التربية في
الجامعة االسبلمية بغزة

أستاذ مساعد في كمية التربية في
جامعة األزىر بغزة

علحق ()2
ق ئعة أسع ء عحكعي عستوى اكجودة كدرجة توافر ع يير والية ك كيفورني واكع يير اكبريط نية

أسع ء األعض ء

اكدرجة اك لعية

أ.د .عطا درويش

أستاذ دكتور في المناىج وطرؽ التدريس

د .صبلح الناقة

دكتوراه في المناىج وطرؽ التدريس

د .محمد مقاط

دكتوراه في المناىج وطرؽ التدريس

د .ماىر جودة

دكتوراه في المناىج وطرؽ التدريس

أ .ريما الخطيب

ماجستير في المناىج وطرؽ التدريس
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اكعسعى اكوظيفي
استاذ دكتور في كمية التربية في
جامعة األزىر بغزة

أستاذ مشارؾ في كمية التربية في
الجامعة االسبلمية بغزة

أستاذ مساعد في كمية التربية في
جامعة األزىر بغزة

ر يس قسـ اإلشراؼ والتاىيؿ التربوي
بمديرية التربية والتعميـ (شرؽ غزة)
المناىج و ازرة التربية والتعميـ

علحق ()3
أداة اكدراسة كع يير والية ك كيفورني في عج ل اكبحث اك لعي
التاسع
متوافر بدرجة كبيرة

متوافر بدرجة متوسطة

غير متوافر

متوافر بدرجة كبيرة

متوافر بدرجة متوسطة

غير متوافر

متوافر بدرجة كبيرة

متوافر بدرجة متوسطة

غير متوافر

متوافر بدرجة كبيرة

 -1أف يستخدـ
الطالب االدوات
المناسبة إلجراء

اختبارات وجمع

/

/

/

/

بيانات وتحميؿ
عبلقات وعرض
بيانات.
 -2اف يستخدـ
الطالب

التكنولوجيا
إلجراء اختبارات

/

/

/

/

وجمع بيانات
وتحميؿ عبلقات

وعرض بيانات.
 -3تحديد
مصادر الخطا
التي يمكف تجنبيا

/

/

/

/

في التجربة.
 -4تحديد

االسباب المحتممة

لحدوث خطا
لنتا ج غير
متناسقة ,مثؿ

مصادر الخطا أو

/

/

/

عدـ ضبط
المؤثرات
الخارجية.
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/

غير متوافر

ومؤشراتيا الفرعية

الحادي عشر

متوافر بدرجة متوسطة

المعايير

العاشر

الثاني عشر

 -5وضع

تفسيرات

باستخداـ المنطؽ

/

/

/

/

واألدلة.
 -6حؿ بعض
المسا ؿ العممية

باستخداـ

الدالالت المثمثية
واألسس

/

/

/

/

الموغاريتمية
البسيطة

ومعادالت مف
الدرجة الثانية
 -7التمييز بيف
الفرض والنظرية

/

كمصطمحات

/

/

/

عممية.

 -8االعتراؼ
بالفا دة العممية
والقيود المفروضة
عمى بعض

النماذج

/

/

/

/

والنظريات
العممية التي تمثؿ
الواقع.
 -9التعرؼ عمى

بعض المسا ؿ
االحصا ية

/

ومعرفة

/

/

/

االختبارات التي

تطبؽ عمييا.

 -10أف يعرؼ
اف العمـ تراكمي
البناء باألدلة

/

/

/

العممية.
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/

 -11تحميؿ
البيانات وحؿ

المشكبلت التي
تتعمؽ بجمع
البيانات وتطبيؽ

/

/

/

/

المفاىيـ في

مجاالت العموـ
المختمفة.
 -12التحقؽ
مف قضية
مجتمعية تستند
الى العمـ عف

/

/

/

/

طريؽ البحث
وتحميؿ البيانات
وعرض النتا ج.
 -13يستدؿ
عمى ضعؼ

الرقابة العممية
مف خبلؿ وجود

/

/

مبلحظات ال

تتوافؽ مع نظرية
عممية
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/

/

علحق ()4
أداة اكدراسة كع يير والية ك كيفورني في عج ل اك لوم اكحي تية
العبلمة

المعايير الر يسية

المرجعية

والمؤشرات الفرعية

الصؼ التاسع

الصؼ الحادي عشر

الصؼ العاشر

الصؼ الثاني عشر

أوال  :العمميات
عتوفر بدرجة كبيرة

متوفر بدرجة متوسطة

غير متوفر

عتوفر بدرجة كبيرة

متوفر بدرجة متوسطة

غير متوفر

عتوفر بدرجة كبيرة

متوفر بدرجة متوسطة

التي تحدث في

غير متوفر

االفعاؿ الكيميا ية

عتوفر بدرجة كبيرة

تعتمد عمى ردود

غير متوفر

لمنباتات والحيوانات

متوفر بدرجة متوسطة

الحيوية الر يسية

مناطؽ معينة لخبليا
الكا نات الحية

 -1يذكر الطبلب
الخبليا المتضمنة في
االعضاء التي تنظـ

\

\

\

\

تفاعميـ مع ما يحيط

بيـ.
علم أحي ء اكخالي

 -2يعرؼ الطبلب
االنزيمات

\

\

\

\

 -3يفرؽ الطبلب بيف
الخبليا بدا ية النواة

\

\

\

\

والخبليا حقيقية النواة.
 -4يوضح الطبلب

النسؽ العاـ لؤلحياء

الجزي ية مف خبلؿ
تحميؿ الحمض النووي

\

\

\

\

( )RNAفي النواة

لنسخ البروتينات مف

الريبوسومات.
 -5يمخص الطبلب
دور الشبكة
االندوببلزمية وجياز

جولجي في افراز

\

\

البروتينات
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\

\

 -6يوضح الطبلب

كيفية اكتساب الطاقة
المستيمكة وكيفية

\

\

\

\

تخزينيا بواسطة
الببلستيدات
 -7يذكر الطبلب دور
الميتوكوندريا في

\

\

\

\

الخبليا الحية.
 -8يستنتج الطبلب
اف معظـ الجزي ات
الكبيرة في الخبليا

\

واالعضاء تتجمع في

\

\

\

مجموعات صغيرة
تسمي.
 -9يشرح الطبلب
كيؼ تقوـ كؿ مف
الميتوكوندريا

والببلستيدات

\

\

\

\

الخضراء لتخزيف
الطاقة في انتاج
.ATP
 -10يوضح

الطبلب كيؼ يعطي

الجدار الخموي

\

والغشاء الببلزمي

\

\

\

الخبليا حقيقية النواة

شكبل وتنظيما داخميا.
ثانيا  :اكطفرة اكوراثية واع دة االنت ج اكجنسي يؤدي ن اكي تنوع جيني في اكسك ن
اكجين ت (االخص ب واالختزال)

 -1يصؼ الطبلب

االنقساـ االختزالي انو

خطوة مبكرة لئلنتاج

\

\

\

\

الجنسي.
 -2يحدد الطبلب
اف ىناؾ خبليا معينة

فقط في التركيب تنتج

\

\

\
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\

مف االختزاؿ.
 -3يشرح الطبلب
االنعزاؿ العشوا ي
لمكروموسومات

\

\

\

\

 -4يوضح احتمالية
وجود الية معينة في

\

\

\

\

انتاج الجاميتات.
 -5يوضح الطبلب
أف دمجا جديدا

لؤلليبلت المحدثة في
البيضة الممقحة ينتج

\

\

\

\

مف خبلؿ اتحاد
جاميتات الذكور
واالناث (االخصاب)
 -6يستنتج الطبلب
لماذا تقريبا نصؼ
 DNAلؤلفراد ياتي

\

\

\

\

مف كبل الوالديف.
 -7يشرح الطمبة دور
الكرموسومات في

\

\

\

\

تحديد الجنس.
 -8يشرح الطمبة كيؼ
يمكف التنبؤ باندماج
allelesفي البيضة

الممقحة مف التركيب

\

\

\

\

الجنسي لموالديف
ثالثا  :اكك ئن ت عت ددة اكخالي تنعو عن بويضة علقحة واحدة وان اكنعط اكظ ىري ي تعد على نوعو اكجيني اكاي يتكون
اثن ء االخص ب

اكجين ت (قوانين عندل)

 -1يصؼ الطبلب
كيفية التنبؤ بالنتيجة
المحتممة في النمط

الظاىري لمجيف تعبر

\

\

\

مف نوع الجيف عند
الوالديف نوع الوراثة
( outosmalاو
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\

مرتبط بػ  _xر يسي
او مستقبؿ)

 -2يستنتج الطبلب
االساس الجيني

\

\

\

\

لقوانيف مندؿ لبلنعزاؿ
 -3يوضح تصنيؼ
االنقساـ المستقؿ.

\

\

\

\

 -4يبيف الطبلب

كيفية استخداـ

البيانات بالتزواج
واالنقساـ االختزالي
لتقدير المسافات

الجينية بيف المواضع

\

\

\

\

ولتفسير الخ ار ط
الجينية
لمكروموسومات.
راب :اكجين ت ىي عجعوعة اكع لوع ت اكعشفرة في تسلسل  DNAواكتي تتحد عن تت بع االحع ض اكجزيئية كلك ئن اكحي
 -1يناقش الطبلب

الموحة العامة التي مف

خبلليا يتـ التعرؼ أي

الريبوسومات تجمع

البروتينات باستخداـ

\

\

\

\

اكجين ت (األحي ء اكجزيئية)

 tRNAلنقؿ معمومات
الجينات في

.mRNA

 -2يصؼ الطبلب

كيؼ يطبقوف قوانيف
الترميز الجيني لمتبؤ

\

\

\

\

بتسمسؿ االحماض
الجزي ية

 -3يشرح الطبلب

كيؼ يمكف لمتغير
(الطفرة الجينية) في

\

\

\

 DNAاف تؤثر او ال

تؤثر عمى تفسير
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\

الجيف وتتابع

االحماض الجزي ية

في البروتينات
المشفرة.
 -4يوضح الطبلب

اف تخصيص الخبليا

في الكا ف الحي

متعدد الخبليا يرجع
الي انماط مختمفة مف

\

\

\

\

التفسير الجيني اكثر
منو لبلختبلؼ في
الجينات نفسيا.

 -5يستنتج الطبلب
االختبلؼ في تتابع
االحماض الجزي ية

\

\

\

\

لمبروتينات مف فرد

آلخر

 -6يفسر الطبلب
سبب امتبلؾ

البروتينات لبلحماض
الجزي ية المختمفة

واالشكاؿ المختمفة

\

\

\

\

وكذلؾ خصا ص
كيميا ية.
خ عس  :اكعكون ت اكجينية عن اكخالي تتغير عن خالل دعج  extogenous DNAفي اكخالي
 -1يصؼ الطبلب
اكجين ت (اكتكنوكوجي اكحيوية)

التركيبات المختمفة

(  RNAو )DNA

\

\

\

\

والبروتيف.

 -2يوضح الطبلب

كيؼ يطبقوف القوانيف
الر يسة لشرح النسخ
الدقيؽ ل ػ  DNAاثناء

\

\

التجريب.

111

\

\

 -3يوضح الطبلب
نقؿ المعمومات مف

\

\

\

\

 DNAلم ػ mRNA
 -4يبيف الطبلب
كيفية استخداـ

اليندسة الجينية

النتاج طب حيوي

\

\

\

\

جديد ومنتجات
زراعية
 -5يشرح الطبلب
كيؼ تستخدـ

تكنولوجيا DNA
لبناء االحماض

\

\

\

\

النووية المتفاعمة في
جزي ات .DNA
 -6يوضح الطبلب
كيفية ادراج

exogenous DNA
في خبليا بكتيرية
لتغيير التركيب

\

\

\

\

الجيني ودعـ تفسير
المنتجات البروتينية

الجديدة.
سادسا  :االستقرار في اكنظ م اكبيئي
 -1يعرؼ الطبلب
التنوع الحيوي.

\

\

\

\

 -2يحمؿ الطبلب
علم اكتنبؤ

تغيرات النظاـ البي ي
الناجمة عف تغيرات
المناخ والنشاط

البشري المقدمة

\

\

لؤلجناس غير
المواطنة وكذلؾ
التغييرات في الكثافة

السكانية
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\

\

 -3يحدد الطبلب

العوامؿ المؤثرة في
التغير في حجـ

\

\

\

\

التعداد السكاني في
النظاـ البي ي
 -4يوضح الطبلب

دورة الماء والكربوف
\

واالكسجيف بيف

\

\

\

المصادر الحيوية في
النظاـ البي ي
 -5يوضح الطبلب

دورة االكسجيف خبلؿ
عمميتي البناء

\

\

\

\

الضو ي والتنفس.
 -6يستنتج الطبلب
ثبات المنتجات
والمستيمكات ىو ثبات
لمدور الحيوي في

\

\

\

\

النظاـ البي ي.
 -7يوضح الطبلب
ىرـ الطاقة

\

\

\

 -8يميز الطبلب بيف

تكيؼ الكا ف الحي
في بي تو والتكييؼ

التدريجي في اصؿ

\

\

\

\

الكا نات الحية مف
خبل ؿ التغير الجيني.
اكتطور (جين ت اكت داد اكسك ني)

سابعا :تنوع االكيل في بؤرة اكجين كلت داد اكسك ني ت تعد علي عواعل عديدة قد تكون عستقرة او غير عستقرة عبر اكزعن
 -1يذكر الطبلب
سبب تمثيؿ االختيار
الطبيعي عمي النمط

الظاىري اكثر مف

\

\

\

\

النوع الجيني لمكا ف
الحي.
 -2يشرح الطبلب

\

\
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\

\

لماذا يحتمؿ االليؿ اف

يكوف قاتبل في الفرد
متماثؿ الجينات في
متباينات المواقح.
 -3يوضح الطبلب

اف التنوع في االجناس

يزيد احتمالية البقاء

عمى قيد الحياة لبعض

\

\

\

\

االجناس في ظؿ
تغيرات الظروؼ
البي ية.
 -4يذكر الطبلب
كيفية التوازف الجيني
(توازف ىاردي
فارينبرغ) في التعداد

\

\

\

\

السكاني وسبب

احتمالية ظيورىا في

الطبيعة
ثامنا  :نتيجة كلبن ء اكعنظم ألنظعة االعض ء فإن اكبنية اكداخلية كلجسم اكبشري تبقى عستقرة تقريب رغم تغيرات اكبيئة
اكخ رجية

 -1يشرح الطبلب
اكــــــفـــــــســـــــيــــــــوكــــــوجــــــيـــــ (وظـــــ ئـــــف األعــــــضــــــ ء)

كيؼ لمنشاط التكاممي

الجيزة الجسـ

الر يسية اف يزود

\

\

\

\

الخبليا باالكسجيف
والغذاء.
 -2يشرح كيؼ يمكف
النشاط التكاممي

ألجيزة الجسـ مف

\

التخمص مف

\

\

\

الفضبلت السامة مثؿ

ثاني اكسيد الكربوف.
 -3يوضح الطبلب
كيؼ يعمؿ الجياز

\

\

العصبي التواصؿ بيف
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\

\

اجزاء الجسـ المختمفة

وتفاعبلت الجسـ مع
البي ة.
 -4يصؼ الطبلب

كيؼ تنظـ التغذية في
اجيزة الجسـ العصبية

واليضمية ظروؼ

\

\

\

\

الجسـ
 -5يذكر الطبلب
وظا ؼ الجياز

\

\

\

\

العصبي
 -6يوضح الطبلب

دور الخبليا العصبية

\

في تحويؿ الدوافع

\

\

\

االلكتروكيما ية
 -7يوضح الطبلب
دور الخبليا العصبيو

والحسية والداخمية

\

والحركية في

\

\

\

االحساس والتفكير
والرد.
 -8يشرح الطبلب
الدور الوظيفي

\

لمكميتيف في ازالة

\

\

\

الفضبلت النيتروجينية
 -9يشرح الطبلب
دور كبد الحيواف في

الدـ detoxification

\

\

\

\

وتوازف الجموكوز
 -10يذكر الطبلب
الوظا ؼ الفردية
وموقع افراز السوا ؿ
النزيمات اليضـ

\

\

(البروتينات –

واالميميز _ وخميرة
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\

\

النشا).
 -11يوضح
الطبلب المادة
\

الحمضية في المعدة

والعصارة الصفراوية

\

\

\

في الكبد
 -12يوضح
الطبلب كيؼ يقوـ
النسيج الخموي

والجزي ي بتقميص

\

العضبلت بما فييا

\

\

\

دور االكتيف وبروتيف
العضبلت الميوسيف

ATP_CA

 -13يبيف الطبلب
كيؼ يقوـ اليرموف
اليضمي ,االنتاجي
وتنظيـ التناضج

\

بوظا ؼ التغذية

\

\

\

الداخميو عمي مستوي
الخميو وجميع
الكا نات الحية
تاسعا  :اكتطور ينتج عن اكتغيرات اكجينية اكتي تحدث ب ستعرار واكتغييرات اكبيئية
 -1يوضح الطبلب
كيؼ يحدد االختيار
الطبيعي الحياة
اكتنوع اكجنسي

المختمفة لمجموعات

\

\

\

\

الكا نات الحية
 -2يستنتج الطبلب
اف التعدد اليا ؿ مف
االجناس يزيد الفرصة
عمي االقؿ لبعض

\

\

الكا نات الحية اف
تبقى عمي قيد الحياة
نظ ار لتغييرات ر يسية
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\

\

في البي ة
 -3يوضح الطبلب
كيفية تحميؿ الدليؿ
الحفري مع االخذ

بعيف االعتبار التعدد

\

\

\

\

االحيا ي والتنوع
المقطعي واالنقراض
اليا ؿ.
 -4يبيف الطبلب

كيفية استخداـ عمـ
االجنة المقارف DNA
او البروتينات

\

المتتابعة او البيانات

\

\

\

النشاء شكؿ التفرع

الذي يبيف العبلقات
التطورية المحتممة
 -5يشرح الطبلب
كيؼ تتجمع الجزي ات
المستقمة ضد بعضيا

البعض وتتمركز مع
منتجات \التسجيؿ
الطبيعي حيث تساعد
في تقدير مدى تطور

مجموعات مختمفة مف

\

\

\

\

الكا نات الحية
وبعضيا البعض

عاش ار  :تعتلك اكك ئن ت اكحية انواع عختلفة عن اكعيك نيزع ت اكعتراصة واألعراض
اك دوى واكعن عة

 -1يصؼ الطبلب
دور الجمد في تزويد
دفاع غير محدد ضد

\

\

\

\

العدوى
 -2يشرح الطبلب

\

\
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\

\

كتب يحمي التطعيـ
الفرد مف االمراض

المعدية
 -3يفرؽ الطبلب بيف
البكتيريا والفيروسات
مع احتراـ متطمباتيـ

\

لمنمو والتجريب ضد

\

\

\

العدوى الفيروسية
والبكتيرية.
 -4يذكر الطبلب
طرؽ دفاع الجسـ

\

العبلجية الفاعمة ضد

\

\

\

البكتيريا والفيروسات
 -5يوضح الطبلب
دور كريات الدـ
البيضاء والخبليا

\

\

\

\

الممفاوية في تقوية

الجياز المناعي

 -6يفسر الطبلب
عدـ قدرة الشخص
المصاب بمرض
نقص المناعة

المكتسبة (االيدز)

\

\

عمى مقاومة
االمراض.
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علحق ()5
أداة اكدراسة كلع يير اكبريط نية كلصف اكح دي عشر في عج ل اكبحث اك لعي
كبيرة

متوفر بدرجة

متوسطة

متوفر رجة

اكع يير اكرئيسية

ويطور مسالة بحثية مركزة بوضوح
 .1يحدد
ّ
 .2يضع تخمينات تتعمؽ مباشرة بمسالة في مجاؿ األبحاث

غير متوفر

اكعؤشرات اكفرعية

/
/

المتغيرات ويضبطيا
 .3يحدد
ّ
 .4يعمؿ مع فريؽ مف زمبل و بطريقة بنا ة ومتكيفة في مجاؿ

أوال  :يستخدـ أساليب اإلستقصاء العممي

/
/

اإلستقصاء العممي
ويطور
يقيـ التصاميـ اإلختبارية العممية ويحدد مواطف الضعؼ منيا
ّ .5
ّ

/

إستراتيجيات واقعية لمتحسيف

 .6يعمؿ بطريقة تمتزـ بالمعايير األخبلقية واألدبية فيما يتعمؽ بفعترافو
/

بالمصادر التي إستمد منيا البيانات والمعمومات وفيما يتعمؽ بصدؽ

نتا جو وأصالتيا

 .7يعمؿ بطريقة ممتزمة بالمعايير األخبلقية فيما يتعمؽ بالرفؽ بالكا نات

/

الحية واإلعتناء بالبي ة
 .8يختار ويستخدـ معمومات ثانوية بنظرة مف التفحص والنقد

/

 -1يفيـ التطور التاريخي لؤلفكار العممية الر يسية.

/

 -2يعرؼ أف العديد مف المواضيع العممية تؤدي الى نشوء إختبلفات
ثانيا  :يعرؼ كيؼ يعمؿ العمماء

وتناقضات ,مسببة نقاشاً بيف العمماء وأيضاً بيف أفراد عامة الناس,

 -3يستطيع التمميذ اإلشتراؾ في مثؿ ىذه المناقشات بطريقة منتظمة

وذكية.

/
/

 -4يعرؼ أف العمماء يعمموف مف خبلؿ بناء نماذج مفاىيمية التي يمكف
إختبارىا والتحقؽ منيا عف طريؽ التجارب العممية ويدرؾ أىمية الجدؿ

/

القا ـ حوؿ نماذج متضاربة.
 -5يعرؼ كيؼ يتاثر العمـ بمضامينو اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية

/

والمعنوية والدينية.

 -6يدرؾ قدرة العمـ ومحدوديتو في معالجة القضايا الصناعية
واإلجتماعية والبي ية..

/

ويوصميا

المعمومات

ثالثا  :يعالج

يسجؿ البيانات الخاـ بطريقة مناسبة تسمح بتفسيرىا.
ّ -1

/

 -2يعالج البيانات الخاـ بانسب الوسا ؿ.

/

 -3يستخمص إستنتاجات صا بة مع األخذ في عيف اإلعتبار ىوامش
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/

الخطا وعوامؿ عدـ اليقيف.
 -4يستخدـ مجموعة مف األساليب المناسبة لتوصيؿ معمومات عممية

/

الى الغير.

القياسات

رابعا  :يستعمؿ األجيزة ويجري

 -1يختار بطريقة صحيحة وكفؤة األجيزة والمواد المناسبة إلجراء

إستقصاء معيف ,مع األخذ في عيف اإلعتبار سبلمتو الشخصية وسبلمة

/

اآلخريف.
 -2يستعمؿ بطريقة صحيحة وكفؤة األجيزة والمواد المناسبة إلجراء
إستقصاء معيف ,مع األخذ في عيف اإلعتبار سبلمتو الشخصية وسبلمة

/

اآلخريف.
التكيؼ مع ظروؼ غير متوقعة.
 -3ينفذ التعميمات بدقة مع تمكنو مف ّ
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علحق ()6
أداة اكدراسة كلع يير اكبريط نية في عج ل اك لوم اكحي تية كلصف اكح دي عشر

كبيرة

متوفر بدرجة

متوسطة

متوفر بدرجة

اكعرج ية

غير متوفر

اك العة

اكع يير اكرئيسية و اكعؤشرات اكفرعية

اكتركيب ت اكبيوكوجية في اكنب ت

اكع ي ر اكرئيسي االول  :اكتركيب ت اكبيوكوجية ووظ ئفي  :و يشعل اكعؤشرات اكت كية :
 -1يصؼ تركيب الميتوكوندريا وتركيب الببلستيدات الخضراء.
 -2ينسب عبلقة تركيب كؿ مف الميتوكوندريا والببلستيدات الخضراء الى التفاعبلت
البيوكيميا ية والكيميا ية الضو ية لمتنفس.
 -3يشرح تركيب ووظيفة النموذج الفسيفسا ي الما ع لغشاء الخمية.

\
\
\

اكنب ت

اكتنفس اكيوائي في

 -4يصؼ تركيب ورقة نبات ذوات الفمقتيف وخمية مف طبقة النسيج العمادي.

\

ينسب تركيب ورقة نبات ذوات الفمقتيف الى دورىا في عممية البناء الضو ي
ّ -5
اكع ي ر اكرئيسي اكث ني  :اكعراحل اكبيوكيعي ئية كلتنفس اكيوائي  :و يشعل اكعؤشرات اكت كية :

\

\

 -1يصؼ دور أدينوزيف ثبلثي الفوسفات ATP

\

 -2يصؼ خطوات التفاعؿ في المراحؿ الثبلث لمتنفس اليوا ي.
 -3يصؼ خطوات التفاعبلت الضو ية والتفاعبلت غير الضو ية لعممية البناء

\

الضو ي ,بما فييا دور ATP

ىرعون ت اكنب ت

اكع ي ر اكرئيسي اكث كث  :أدوار اكيرعون ت في اكنب ت  :و يشعل اكعؤشرات اكت كية :
 -1يصؼ كيؼ تؤثر األوكسينات عمى نمو النبات

\

 -2يذكر تاثير حمض األبسيسيؾ عمى النبات لتحمؿ اإلجياد

\

 -3يوضح تاثير ىرمونات الجبريميف عمى النبات

\

اكع ي ر اكرئيسي اكرابع  :أىعية وجود جي ز ف ل كتب دل اكغ زات  :و يشعل اكعؤشرات اكت كية :
\

 -1يشرح تركيب ووظيفة الر تيف لئلنساف
\

 -2يشرح منظومة العضبلت والييكؿ العظمي التي تم ّكف عممية التنفس.
أجــــــــيــــــــــزة اكـــــجـــــــســـــــــم

\

يميز بيف الحجـ التمددي (حجـ ىواء التنفس الفعمي) لمر تيف وسعتيما الحيوية.
ّ -3
 -4يصؼ تاثير القطراف والمواد السرطانية الموجودة في دخاف التبف عمى جياز

\

تبادؿ الغازات وجياز القمب وأوعية الدـ.
 -5يصؼ عوارض اإللتياب الشعبي المزمف ,والربو وسرطاف الر ة.

\

 -6يوضح تاثير امراض الر ة عمى فعالية تبادؿ الغازات.

\

اكع ي ر اكرئيسي اكخ عس  :أىعية ضغط اكدم واكنبض كعؤشرين كلصحة  :و يشعل اكعؤشرات اكت كية:
يفسر ضغط الدـ والعوامؿ التي تؤثر عميو
ّ -1
يفسر النبض وتاثير التماريف الرياضية عمى معدؿ نبض األفراد الذيف يتمتعتوف
ّ -2

بصحة جيدة وىؤالء الذيف صحتيـ ليست عمى ما يراـ.
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\
\

اكع ي ر اكرئيسي اكس دس  :أجيزة اكتنظيم اكفيسيوكوجيي في اكثدي ت  :و يشعل اكعؤشرات اكت كية :
 -1يشرح كيؼ أف الكا نات الحية تعزز فرص بقا يا في بي تيا
 -2يشرح أىمية إتزاف البي ة الداخمية في جسـ الثدييات
 -3يصؼ عممية اتزاف البي ة الداخمية بداللة المستقببلت والمستجيبات والتغذية
الراجعة السمبية.
 -4يصؼ التنظيـ الحراري في اإلنساف والدور الذي يمعبو كؿ مف ىرموف تنظيـ
الدرقية  TRHوىرموف حفز الدرقيةTSH.

\
\
\
\

 -5يصؼ الدور الذي يمعبو كؿ مف اليرموف المنشط لمجسـ األصغر )(LH
واليرموف المحفز لمحويصبلت ) (FSHواإليستروجيف والبروجستروف في الدورة

\

الطمثية (الشيرية) في الثدييات
\

 -6يقارف بيف جيازي التحكـ العصبي والتحكـ اليرموني في الثدييات
اكع ي ر اكرئيسي اكس بع  :إنتش ر عرض نقص اكعن عة اكعكتسبة (عرض االيدز) وفيروس نقص اكعن عة
نقص اكعن عة اكعكتسبة

اكعكتسبة  :و يشعل اكعؤشرات اكت كية :

 -1يشرح أسباب وآليات إنتقاؿ مرض اإليدز.

\

 -2يصؼ كيؼ يمكف مكافحة إنتشار مرض االيدز

\

 -3يوضح خطورت مرض االيدز كوباء عالمي

\

 -4يشرح عمؿ األجساـ المضادة ضد مولدات المضادات في جياز المناعة عند

\

اإلنساف
اكع ي ر اكرئيسي اكث عن  :إنقس م اكخالي غير اكعب شر واإلختزاكي  :و يشعل اكعؤشرات اكت كية :
 -1يشرح أىمية وجود مجموعة كروموسومات متماثمة لدى الكا نات الحية
 -2يصؼ سموؾ الكروموسومات أثناء اإلنقساـ غير المباشر

\
\

 -3يشرح كيؼ أف اإلنقساـ غير المباشر يم ّكف مف إنتقاؿ عدد ثابت مف
الكروموسومات مف خمية الى أخرى

\

اكوراثة واكيندسة اكجينية

اكع ي ر اكرئيسي اكت سع  :دور اكجين ت في اكوراثة  :و يشعل اكعؤشرات اكت كية :
 -1يوضح أف تتابعاً واحداً لقواعد الحمض النووي  DNAيش ّكؿ جينا واحداً
 -2يعرؼ الطفرة الوراثية ويذكر اسبابيا.

\
\

يفسر مصطمحات الجيف واألليؿ والنمط الجيني والنمط الظاىري واألليبلت
ّ -3
السا دة واألليبلت المتنحية واألليبلت مشتركة السيادة.

\

تكوف األمشاج
 -4يشرح كيؼ يحدث اإلختبلؼ مف خبلؿ إنعزاؿ األليبلت أثناء ّ
ومف خبلؿ عبور قطاعات مف الكروموسومات أثناء اإلنقساـ اإلختزالي لمخبليا.

\

 -5يفسر كيؼ أف كروموسوـ  Xوكروموسوـ  Yيحددا الجنس في اإلنساف ونمط
وراثة الخصا ص المتصمة بالجنس.
 -6يستخدـ مخططات بيانية لمجينات لحؿ مشكبلت جينية تشمؿ تمقيحات اليجف
اإلحادية
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\

\

اكع ي ر اكرئيسي اك شر  :آكية اإلنتق ء (االنتخ ب) اكطبي ي ونواتجو  :و يشعل اكعؤشرات اكت كية :
 -1يشرح أف اإلنتقاء الطبيعي واإلنعزاؿ أثناء التكاثر يمكف أف يؤدي الى نشوء

\

أنواع جديدة
 -2يوضح أف اإلفتراس والمرض والمنافسة ينتج عنيا بقاء وتكاثر األفراد األقوى في

\

مجتمع

\

 -3يستنتج كيؼ اف اإلنتقاء الطبيعي يسمح بتوريث خصا صيـ.
 -4يشرح كيؼ أف اإلنتقاء الطبيعي والتطور عمى مر الزمف الطويؿ نتج عنيما

\

نشوء تنوع كبير في أشكاؿ الكا نات الحية.
اكع ي ر اكرئيسي اكح دي عشر  :اكك ئن ت اكحية اكعجيرية وأس س اكتكنوكوجي اكحيوية
(اكبيوتكنوكوجي )  :و يشعل اكعؤشرات اكت كية:

 -1يعرؼ السمات األساسية المميزة لمفيروسات وأنواع البكتيريا والفطريات الجرثومية
 -2يميز األساليب المستعممة في زرع الكا نات الحية المجيرية والخبليا المبطنة في
المختبر وعمى الصعيد الصناعي التجاري.

\
\
\

 -3يشرح مبادئ إستنساخ (كمونة) الجينات
 -4يوضح أدوار األنزيمات المقيدة وحمض اؿ  DNAذاتي اإلستنساخ والببلزميدات

\

وممتيمات البكتيريا

 -5يشرح بعض الميزات المحتممة لميندسة الجينية

\

 -6يوضح اإلىتمامات األخبلقية واألدبية المتمعقة بيا

\

 -7يشرح بعض إستعماالت الكا نات الحية المجيرية في إنتاج المواد الغذا ية.

\

 -8يشرح كيؼ يتـ إستخداـ الكا نات الحية المجيرية في معالجة مياه الصرؼ

\

الصحي

اكع ي ر اكرئيسي اكث ني عشر  :اك الق ت اكبيئية واك الق ت اكدين عيكية بين اكعجتع ت اكعختلفة  :و يشعل
اكعؤشرات اكت كية :

 -1يذكر بعض األمثمة عف العبلقة بيف المفترس والفريسة.

\

 -2يوضح التاثيرات المحتممة عمى حجـ مجتمع كؿ مف المفترس والفريسة.
اك الق ت اكبيئية

 -3يسرد أمثمة عف المنافسة عمى الغذاء وفسحة العيش بيف أفراد نفس المجتمع

وبيف المجتمع واآلخر.

\
\

 -4يوضح تاثير كؿ مف المنافسة عمى الغذاء وفسحة العيش بيف أفراد نفس

\

المجتمع عمى توزيع وحجـ مجتمعات الكا نات الحية.
 -5يشرح كيؼ أف المرض يحد مف حجـ مجتمعات الكا نات الحية

\

 -6يوضح أىمية العوامؿ المحددة في تحديد التعداد النيا ي لمجتمع ما.
 -7يشرح كيؼ أف إختبلؼ الكا نات الحية وأعدادىا والعوامؿ البي ية في نظاـ بي ي
متكامؿ تش ّكؿ عبلقة ديناميكية عرضة لئلضطراب.
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\
\

علحق ()7
أداة اكدراسة كلع يير اكبريط نية في عج ل اكبحث اك لعي كلصف اكث ني عشر
كبيرة

متوفر بدرجة

متوسطة

متوفر رجة

اكرئيسية

ويطور مسالة بحثية مركزة بوضوح
-1يحدد
ّ
-2يضع تخمينات تتعمؽ مباشرة بمسالة في مجاؿ األبحاث
أوال  :يستخدـ أساليب اإلستقصاء العممي

المتغيرات ويضبطيا
-3يحدد
ّ
-4يعمؿ مع فريؽ مف زمبل و بطريقة بنا ة ومتكيفة في مجاؿ اإلستقصاء

غير متوفر

اكع يير

اكعؤشرات اكفرعية

/
/
/
/

العممي
ويطور
يقيـ التصاميـ اإلختبارية العممية ويحدد مواطف الضعؼ منيا
ّ -5
ّ
إستراتيجيات واقعية لمتحسيف

/

-6يعمؿ بطريقة تمتزـ بالمعايير األخبلقية واألدبية فيما يتعمؽ بفعترافو
/

بالمصادر التي إستمد منيا البيانات والمعمومات وفيما يتعمؽ بصدؽ نتا جو
وأصالتيا

-7يعمؿ بطريقة ممتزمة بالمعايير األخبلقية فيما يتعمؽ بالرفؽ بالكا نات

/

الحية واإلعتناء بالبي ة
-8يختار ويستخدـ معمومات ثانوية بنظرة مف التفحص والنقد
-1يفيـ التطور التاريخي لؤلفكار العممية الر يسية.

/
/

ثانيا  :يعرؼ كيؼ يعمؿ العمماء

-2يعرؼ كيؼ يتاثر العمـ بمضامينو اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية

/

والمعنوية والدينية
-3يدرؾ قدرة العمـ ومحدوديتو في معالجة القضايا الصناعية واإلجتماعية

والبي ية.

/
/

-4يفيـ أىمية الدحض في إستبداؿ قاعدة عممية سا دة بقاعدة جديدة.

ويوصميا

ثالثا  :يعالج المعمومات

تطور األفكار العممية ينطوي عمى فترات مف التغييرات الر يسية
-5يدرؾ أف ّ
والتقدـ البارز يمييا فترات مف الجيد الدؤوب والتقدـ البطيء.

/

-6يدرؾ أىمية تطور األسس اإلحتمالية لفيمنا لمظواىر الطبيعية.

/

يسجؿ البيانات الخاـ بطريقة مناسبة تسمح بتفسيرىا.
ّ -1

/

-2يعالج البيانات الخاـ بانسب الوسا ؿ.

/

-3يستخمص إستنتاجات صا بة مع األخذ في عيف اإلعتبار ىوامش الخطا
وعوامؿ عدـ اليقيف.
-4يستخدـ مجموعة مف األساليب المناسبة لتوصيؿ معمومات عممية الى
الغير.
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/
/

ويجري القياسات

رابعا  :يستعمؿ األجيزة

-1يختار بطريقة صحيحة وكفؤة األجيزة والمواد المناسبة إلجراء إستقصاء

معيف ,مع األخذ في عيف اإلعتبار سبلمتو الشخصية وسبلمة اآلخريف.

-2يستعمؿ بطريقة صحيحة وكفؤة األجيزة والمواد المناسبة إلجراء إستقصاء
معيف ,مع األخذ في عيف اإلعتبار سبلمتو الشخصية وسبلمة اآلخريف.
التكيؼ مع ظروؼ غير متوقعة.
-3ينفذ التعميمات بدقة مع تمكنو مف ّ
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/
/
/

علحق ()8
أداة اكدراسة كلع يير اكبريط نية في عج ل اك لوم اكحي تية كلصف اكث ني عشر

كبيرة

متوفر بدرجة

متوسطة

متوفر بدرجة

اكعرج ية

غير متوفر

اك العة

اكع يير اكرئيسية و اكعؤشرات اكفرعية

اكع ي ر اكرئيسي االول  :اككيعي ء اكبيوكوجية (اككيعي ء اكحيوية) كلتنفس  :و يشعل اكعؤشرات اكت كية :
 -1يشرح كيؼ أف الكيمياء الحيوية لمتنفس البلىوا ي ونواتجو والطاقة المنبعثة عنو

\

تختمؼ عف تمؾ في التنفس اليوا ي.
 -2يصؼ كيؼ أف التنفس البلىوا ي يعتمد عمى نقص وقمة األكسجيف

\
\

 -3يشرح تركيب ووظيفة أدينوزيف ثنا ي الفوسفاتADP
اككيعي ء اكحيوية

 -4وضح تركيب أدينوزيف ثبلثي الفوسفات . ATP

\

 -5يشرح بشكؿ عاـ خطوات التحمؿ السكري.

\

 -6يصؼ أنو عند توافر األكسجيف يتحوؿ البيروفات  pyruvateالى أسيتيؿ المرافؽ
\

األنزيمي ) A (2Cوالذي يتحد فيما بعد مركب رباعي ذرات الكربوف oxaloacetate

) (4Cلتكويف السيترات ).(6C

 -7يشرح دورة كربس كسمسمة مف تفاعبلت نزع الكربوف والييدروجيف

\
\

 -8يشرح دور المساعد األنزيمي نيكوتيناميد .NAD
 -9يبيف دور األكسجيف في عممية الفسفرة المؤكسدة

\

 -10يشرح معادلة التنفس

\

 -11يوضح قيـ الطاقة الناتجة مف كؿ مف الكربوىيدرات والبروتينات والدىوف كمواد

\

في عممية التنفس.
اكع ي ر اكرئيسي اكث ني  :اككيعي ء اكحيوية ك علية اكبن ء اكضوئي  :و يشعل اكعؤشرات اكت كية :
-1يشرح باف الطاقة تنتقؿ مف جراء اإلثارة الضو ية لمادة الكموروفيؿ والذي ينتج عنو
إنشطار جزي ات الماء وتحويؿ الطاقة الى  ATPوالمرافؽ األنزيمي .NADPH

\

اككيعي ء اكحيوية

-2يوضح نواتج عممية البناء الضو ي.

\

-3يشرح دورة كالفيف.

\

-4يصؼ كيؼ إستخدـ العنصر كربوف 14 -لتحديد الكيمياء الحيوية لعممية البناء

\

الضو ي.
-5يستنتج أف الكموروفيؿ يعكس الضوء األخضر ويمتص أشعة الضوء الواقعة في
النطاؽ الواقع بيف الضوء األحمر والضوء األزرؽ مف طيؼ الضوء

\

-6يوضح أف صبغات الكموروفيؿ يمكف فصميا بعضيا عف بعض بواسطة الفرز
\

الكروماتوغرافي

126

اكع ي ر اكرئيسي اكث كث :آكي ت اكنتح واكنقل عن جزء اكى آخر في اكنب ت :و يشعل اكعؤشرات اكت كية :
اكنتح في اكنب ت

-1يشرح كيؼ أف درجة الح اررة وسرعة الريح والرطوبة تؤثر عمى معدؿ النتح.

\

-2يصؼ كيؼ أف النباتات تتحكـ بفقداف الماء عف طريؽ تنظيـ فتح وغمؽ ثغيراتيا.

\

-3يذكر بعض آليات التكيؼ التي تساعد النباتات الصحراوية عمى اإلحتفاظ بالماء.

\

-4يشرح بعض الفرضيات المطروحة لتفسير عممية إنتقاؿ الماء والمواد الغذا ية بيف جزء

\

وآخر في النبات.
-5يوضح كيفية استعماؿ التصوير باألشعة وقممة النبات لدراسة عممية إنتقاؿ الماء

والغذاء في النبات.

اكع ي ر اكرئيسي اكرابع  :كيف يؤدي اكدم وظيفتو في جي ز اكنقل  :و يشعل اكعؤشرات اكت كية :
-1يعرؼ المقصود بمفيوـ الدـ.

\

-2يحدد مكونات الدـ.

\

-3يشرح تركيب ووظيفة خبليا الدـ الحمراء وخبليا الدـ البيضاء.

\
\

-4يشرح تركيب و وظيفة النسيج الما ع والسا ؿ الممفاوي.
-5يقارف بيف وظيفة الدـ ووظيفة سا ؿ األنسجة الما ع والسا ؿ الممفاوي.
-6ويشرح أدوار الببلزما والييموجموبيف والمركبات الكربونية في عممية نقؿ األكسجيف
وثاني أكسيد الكربوف

\
\

-7يصؼ أىمية منحنيات إنفصاؿ الييموجموبيف عند مستويات مختمفة لثاني أكسيد

\

الكربوف (تاثير بور).
أجــــــــيــــــــــزة اكـــــجـــــــســـــــــم

-8يصنؼ الدـ الى أربع مجموعات و يصؼ تاثير ذلؾ عمى عمميات نقؿ الدـ

\

اكع ي ر اكرئيسي اكخ عس  :أجيزة اكتنظيم في اكثديي ت  :و يشعل اكعؤشرات اكت كية:
\

-1يصؼ التركيب العمومي الداخمي والخارجي لمكمية.
-2يصؼ التركيب المفصؿ لموحدة الوظيفية (اكنفرون ت) في الكمية وأوعية الدـ المتصمة

بيا

-3يستعمؿ مصطمحات ضغط االمتبلء والضغط ليشرح عمؿ الكمية في التنظيـ
األسموزي وفي التحكـ بالفضبلت األيضية.

\
\

-4يشرح دور الغدة النخامية

\

-5يوضح دور اليرموف المانع لمبوؿ  ADHواأللدوستروف في عممية التنظيـ األسموزي

\

-6يشرح دور المستقببلت الح اررية تحت المياد (تحت السرير البصري في الدماغ
المتوسط).

-7يصؼ بعض اإلستجابات الفيسيولوجية والسموكية لمثدييات تجاه الظروؼ الساخنة
والباردة.

\
\

-8يصؼ عوارض ضربة الشمس (الرعف).

\

يفسر لماذا تحدث ضربة الشمس (الرعف).
ّ -9

\
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-10يشرح كيؼ يمكف تجنب ضربة الشمس (الرعف).

\

-11يصؼ تركيب ووظيفة األلياؼ العصبية البينية .

\

-12يذكر أيف توجد االلياؼ العصبية البينية في الدماغ.

\

-13يشرح وظيفة وأىمية قوس رد الفعؿ البلإرادي.

\

يميز بيف رد الفعؿ البسيط ورد الفعؿ المنعكس.
ّ -14

\

-15يشرح طبيعة السياؿ العصبي وطريقة إنتقالو.

\

-16يشرح الراحة (عند إنعداـ وجود إشارة عصبية دافعة).

\

-17يوضح إزالة إستقطاب الخبليا العصبية وجيد العمؿ (عند وجود إشارة عصبية

\

دافعة).

-18يوضح فترة عدـ اإلستجابة ومرور أيونات الصوديوـ والبوتاسيوـ

\

-19يشرح عمؿ المستقببلت الحسية كمحوالت طاقة.

\

-20يصؼ أدوار نقاط التشابؾ العصبي  synapsesفي الجياز العصبي في تحديد

\

إتجاه إنتقاؿ الدفعات العصبية وفي السماح بتكويف توصيبلت بينية لمسارات األعصاب.
-21يصؼ التركيبات الر يسية لدماغ اإلنساف.

\

-22يذكر وظا ؼ التركيبات الر يسية لمدماغ.

\

-23يستنتج أف تحت المياد ىو الصمة بيف جياز التنظيـ العصبي وجياز الغدد

\

الصماء.
ّ
-24يذكر أسماء ومواضع ووظا ؼ الغدد الصماء الر يسية في اإلنساف.

\

-25يشرح كيؼ يتحكـ األنسوليف والجموكاجوف  glucagonبمستوى الجموكوز في الدـ.

\

-26يوضح كيؼ أف عطب جيازالتنظيـ يؤدی الى مرض السكري.

\

اكع ي ر اكرئيسي اكس دس  :جي ز اكعن عة كدى اإلنس ن  :و يشعل اكعؤشرات اكت كية :
-1يشرح إنتاج األجساـ المضادة في اإلنساف.

\

-2يوضح عمؿ االجساـ المضادة ضد مولدات المضادات.

\

يفرؽ بيف عمؿ الخبليا الممفوية مف الف ة  Bوالخبليا الممفوية مف الف ة .T
ّ -3
-4يشرح وظيفة خبليا الذاكرة في المناعة طويمة األمد.

\
\

-5يربط التركيب الجزي ي لؤلجساـ المضادة مع وظيفتيا.
-6يشرح أىمية إمكانية تطور الخبليا الجذعية الى خبليا ذات وظا ؼ مختمفة حسب بي ة
النمو.
-7يوضح أىمية تطور الخبليا الجذعية في إطار العناية بالصحة.
-8يشرح أىمية زرع األجساـ المضادة أحادية النسؿ.

\
\
\
\
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-9يصؼ دور جياز المناعة في الحساسيات المفرطة مثؿ حمى القش.
يميز التمميذ بيف عمؿ المناعة النشطة والمناعة السمبية
ّ -10
يفسر دور التمقيح في محاربة المرض
ّ -11

يفسر دور المضادات الحيوية في العناية الصحية
ّ -12
-13يوضح كيؼ أف البكتيريا المسببة لممرض يمكف أف تطور مقاومة مع مرور الزمف
لمضاد حيوي معيف والذي كاف يقضي عمييا في الماضي

\
\
\
\
\
\

-14يشرح أسباب إنتقاؿ أمراض الكولي ار واألنفمون از والمبلريا والسؿ

\

-15يوضح خطورة أمراض الكولي ار واالنفمون از والمبلريا والسؿ عمى الصعيد العالمي.
تميؼ البنكرياس.
-16يشرح العبلج بواسطة الجينات مع سرد أمثمة مثؿ مرض ّ

\

-18يستنتج الفوا د والمخاطر المحتممة لمعبلج بواسطة الجينات.

\

اكع ي ر اكرئيسي اكس بع  :اكوراثة اكجينية  :و يشعل اكعؤشرات اكت كية :
-1يحسب نسب األنماط الظاىرية واألنماط الجينية في تمقيحات اليجف األحادية غير
مكتممة السيادة.

\
\

-2يحب نسب االنماط الظاىرية والجينية في تمقيحات اليجف الثنا ية (بنسبة) 9:3:3:1
-3يحسب نسب االنماط الظاىرية والجينية في تمقيحات التيجينات الرجعية
اكــــــــيـــــــــنــــــــدســــــــــة اكــــــــوراثـــــــــيــــــــــــة

-4يشرح السيادة المشتركة ووراثة سمات األنماط الظاىرية ,مثؿ ف ات الدـ ,مف خبلؿ
األليات المتعددة.

\
\

-5يستعمؿ إختبار كاي اإلحصا ي لتحديد أىمية تكرار السبلالت المختمفة الحاصمة

\

والمتوقعة في التيجينات الجينية.
-6يوضح الغرض مف مشروع إحصاء المجموعة الكاممة لمجينات في اإلنساف.

\

-7يشرح أساس تحديد ىوية األفراد بناء عمى تركيبتيـ الجينية.

\

-8يوضح ميزات تحديد ىوية االفراد بناء عمى تركيبتيـ الجينية ومخاطره المحتممة.

\

-9يشرح أساس الفحص (الكشؼ المسحي) الجيني بحثاً عف األليبلت التي ىي سبب

\

السمات الموروثة المسببة لمتخمؼ واإلعاقة.

-10يستنتج ميزات الفحص الجيني ومخاطره المحتممة والحاجة الى مشورة تتعمؽ
بالتقنيات الجينية (اإلستشارة الوراثية).

\

اكبيئة واكتنوع اكجنسي

اكع ي ر اكرئيسي اكث عن  :تكيف اكك ئن ت اكحية عع بيئ تي  :و يشعل اكعؤشرات اكت كية :
تكيؼ الحيوانات التركيبي والفيسيولوجي مع بي تيا.
-1يشرح أمثمة عف ّ

\

التكيؼ الدا ـ لمكا نات الحية مع بي تيا العادية والتاقمـ المؤقت لزوار ىذه
يميز بيف ّ
ّ -2
البي ة

\
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اكع ي ر اكرئيسي اكت سع  :نعو اكسك ن وعفيوم ت قب اكعجتع ت في بيئة ع  :و يشعل اكعؤشرات اكت كية :
-1يشرح ويعطي أمثمة لتوضيح سعة تحمؿ بي ة ما لممجتمعات المستوطنة فييا.

\

-2يفسر منحنيات التعداد ألنواع مختمفة مف الكا نات الحية

\

-3يحدد مراحؿ التزايد والتناقص لتعداد السكاف

\

-4يصؼ تدرج تطور مجتمع بي ي مف االستيطاف األولي الى مجتمع الذروة.

\

اكع ي ر اكرئيسي اك شر  :اكعك فحة األحي ئية (اكبيوكوجية)  :و يشعل اكعؤشرات اكت كية :
-1يشرح أمثمة عف المكافحة البيولوجية لنمو السكاف في بي ة طبيعية وبي ة تجارية.

\

يقيـ ميزات وسي ات المكافحة البيولوجية لمحشرات الضارة.
ّ -2
اكع ي ر اكرئيسي اكح دي عشر  :اكقلق اكعت لق ب كبيئة  :و يشعل اكعؤشرات اكت كية:

\

-1يشرح أوجو التشابو واالختبلؼ بيف المحافظة عمى البي ة وبقا يا.

\

-2يوضح اف عممية المحافظة عمى البي ة ىي عممية ديناميكية تشمؿ نواحي اإلدارة

واالستصبلح.

-3يشرح كيؼ أف الرغبة الستخداـ بي ة معينة إلنتاج الغذاء يمكف أف تتعارض مع الرغبة
في الحفاظ عمييا.

\
\

اكع ي ر اكرئيسي اكث ني عشر  :اكتكنوكوجي اكبيوكوجية (اكتقنية اكحيوية) :و يشعل اكعؤشرات اكت كية:
-1يشرح كيؼ تـ تطوير األنسوليف البشري بواسطة اليندسة الجينية والذي يتـ إنتاجو
اليوـ لبلستعماؿ مف قبؿ المصابيف بمرض السكري.

\
\

-2يشرح ماذا نعني بمصطمح المجس البيولوجي.
اكتكنوكوجي اكحيوية

-3يصؼ عف استخداـ أوكسيداز الجموكوز كمادة بيولوجية كاشفة في المجسات

البيولوجية المستخدمة لمراقبة مستويات الجموكوز في الدـ لدى األفراد المصابيف بمرض

\

السكري.
-4يشرح بعض االستخدامات الطبية البيولوجية لؤلجساـ المضادة أحادية النسؿ في
إجراءات مثؿ فحص الحمؿ

\

-5يشرح تقنية حصر عمؿ األنزيمات المقيدة.

\

-6يفرؽ بيف ميزات وسي ات استعماؿ مثؿ ىذه األنزيمات

\

-7يصؼ بعض التطبيقات التجارية لؤلنزيمات المقيدة.

\
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علحق رقم ( ) 9
عحتوى عني ج اك لوم اكحي تية كلعرحلة اكث نوية بفلسطين:
عحتوى عني ج اك لوم اكحي تية كلصف اكح دي عشر:
يتكوف منياج العموـ الحياتية لمصؼ الحادي عشر مف جزأيف (كتابيف) وىما:
الجزء األوؿ لمفصؿ الدراسي األوؿ والجزء الثاني لمفصؿ الدراسي الثاني ,حيث اشتمؿ الجزأيف عمى

خمس وحدات دراسية ,وحدتاف دراسيتاف في الجزء األوؿ ,وثبلثة وحدات دراسية في الجزء الثاني:
أوالً :الجزء األوؿ (الكتاب) لمنياج العموـ الحياتية لمصؼ الحادي عشر:
يحتوي ىذا الكتاب عمى وحدتيف دراسيتيف ىما:
الوحدة االولى :الخمية.
الوحدة الثانية :أجيزة جسـ االنساف.
اكوحدة األوكى :اكخلية:
تفرع مف ىذه الوحدة الفصوؿ الدراسية التالية:
الفصؿ األوؿ :التركيب الكيميا ي لمخمية:
 تُاول فصم انتزكيب انكيًيائي نهخهيت انذروص انتانيت: -1التركيب الكيميا ي لممادة الحية.
 -2المركبات غير العضوية.
 -3المركبات العضوية.

الفصؿ الثاني :المجاىر والخمية:
 تُاول فصم انًجاهز وانخهيت انذروص انتانيت: -1المجاىر.
 -2الخمية.

 -3انتقاؿ المواد عبر األغشية الخموية.
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الوحدة الثانية :أجيزة جسـ االنساف:
تفرع مف ىذه الوحدة الفصوؿ الدراسية التالية:
الفصؿ األوؿ :الجياز العصبي:
 تُاول فصم انجهاس انعصبي انذروص انتانيت: -1العصبوف (الخمية العصبية).
 -2أنواع الخبليا العصبية.
 -3السياؿ العصبي.

 -4انتقاؿ السياؿ العصبي.

 -5تركيب الجياز العصبي.
 -6مشكبلت صحية لمجياز العصبي.
الفصؿ الثاني :الجياز العضمي:
 تُاول فصم انجهاس انعضهي انذروص انتانيت : -1أنواع األنسجة العضمية.
 -2انقباض العضبلت المخططة.

 -3المشكبلت الصحية التي تصيب الجياز العضمي.
الفصؿ الثالث :جياز الغدد الصماء:
 تُاول فصم جهاس انغذد انصًاء انذروص انتانيت : -1جياز الغدد الصماء.
 -2أنواع اليرمونات.

 -3آلية عمؿ اليرمونات.
 -4بعض الغدد الر يسية واليرمونات التي تفرزىا.
 -5امراض الجياز اليرموني.

ثانياً :الجزء الثاني (الكتاب) لمنياج العموـ الحياتية لمصؼ الحادي عشر:
يحتوي ىذا الكتاب عمى ثبلثة وحدات دراسية وىي:
الوحدة الثالثة :الكا نات الحية الدقيقة.
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الوحدة الرابعة :البلفقاريات.
الوحدة الخامسة :الحبميات.
الوحدة الثالثة :الكا نات الحية الدقيقة:
تفرع مف ىذه الوحدة الفصوؿ الدراسية التالية:
الفص األوؿ :مممكة الطبل عيات:
 تُاول هذا انفصم انذروص انتانيت: -1الخصا ص العامة لمطبل عيات.
 -2تصنيؼ الطبل عيات.

 -3األىمية االقتصادية لؤلوليات.

 -4االىمية االقتصادية والبي ية لمطحالب.
الفصؿ الثاني :مممكة الفطريات.
 تُاول هذا انفصم انذروص انتانيت. -1الخصا ص العامة لمفطريات.
 -2تركيب الفطريات.
 -3تغذية الفطريات.

 -4تصنيؼ الفطريات.

 -5اآلثار االقتصادية لمفطريات.
 -6االشف.

 -7األمراض الفطرية.
عني ج اك لوم اكحي تية كلصف اكث ني عشر:
تـ تصميـ كتاب العموـ الحياتية لممرحمة الثانوية الصؼ الثاني عشر لمفصميف الدراسييف (الفصؿ
الدراسي االوؿ– الفصؿ الدراسي الثاني) حيث ضـ الكتاب أربع وحدات دراسية وىي:
 -1الوحدة االولى :الكا نات الدقيقة.
 -2الوحدة الثانية :عمميات حيوية في الخمية.
 -3الوحدة الثالثة :الوراثة.

 -4الوحدة الرابعة :اجيزة جسـ االنساف.
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اوال :الوحدة االولى :الكا نات الدقيقة
حيث تفرع مف ىذه الوحدة الفصوؿ التالية:
الفصؿ االوؿ :البكتيريا:
 تُاول فصم انبكتيزيا انذروص انتانيت : -1لمحة تاريخية عف البكتيريا.
 -2أماكف وجود البكتيريا.
 -3تصنيؼ البكتيريا.
 -4أشكاؿ البكتيريا.

 -5تركيب الخمية البكتيرية.
 -6طرؽ انتقاؿ المادة الوراثية بيف الخبليا البكتيرية.
 -7الظروؼ المبل مة لنمو وتكاثر البكتيريا.
 -8نمو وتكاثر البكتيريا.

 -9إحداث البكتيريا لممرض.

 -10بعض االمراض البكتيرية.
 -11اآلثار االقتصادية لمبكتيريا.
 -12ضبط نمو البكتيريا.

 -13المضادات الحيوية وأثرىا عمى البكتيريا.
الفصؿ الثاني :الفيروسات:
 تُاول فصم انفيزوساث انذروص انتانيت : -1أشكاؿ الفيروسات.

 -2تصنيؼ الفيروسات.
 -3تكاثر الفيروسات.

 -4لمحة تاريخية و تركيب الفيروسات.
 -5تنمية الفيروسات.

 -6الفيرويدات والبريونات.
 -7أمراض الفيروسات.
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ثانيا :الوحدة الثانية :عمميات حيوية في الخمية:
حيث تفرع مف ىذه الوحدة الفصوؿ التالية:
الفصؿ االوؿ :تدفؽ الطاقة:
 تُاول فصم تذفق انطاقت انذروص انتانيت: -1تفاعبلت البناء الضو ي.

 -2العوامؿ الخارجية المؤثرة في معدؿ عممية البناء الضو ي.
 -3التنفس الخموي ومراحمو.
 -4التخمر.

 -5التكامؿ بيف عمميتي البناء الضو ي والتنفس الخموي.
الفصؿ الثاني :مف الجيف الى البروتيف:
 تُاول فصم يٍ انجيٍ انً انبزوتيٍ انذروص انتانيت: -1الشيفرة الوراثية.
 -2بناء البروتيف.

 -3مف سمسمة عديد ببتيد الى بروتيف وظيفي فعاؿ
 -4تاثيرات الطفرات في عممية بناء البروتيف.
ثالثا :الوحدة الثالثة :الوراثة:
تفرع مف ىذه الوحدة الفصوؿ التالية:
الفصؿ االوؿ :قانونا مندؿ في الوراثة:
 تُاول هذا انفصم انذروص انتانيت: -1قانوف مندؿ االوؿ (انعزاؿ الصفات).
 -2االحتماالت في الوراثة.

 -3قانوف مندؿ الثاني (التوزيع المستقؿ).
 -4التمقيح التجريبي (االختباري).

135

الفصؿ الثاني :صفات غير مندلية:
 تُاول هذا انفصم انذروص انتانيت : -1السيادة غير التامة.
 -2الجينات القاتمة.

 -3األليبلت المتعددة.
 -4الجينات المتعددة.

 -5الكروموسومات الجنسية.

 -6الجينات المرتبطة بالجنس.
 -7الصفات المتاثرة بالجنس.
 -8ارتباط الجينات والعبور.
 -9خريطة الجينات.

الفصؿ الثالث  :تطبيقات في الوراثة :
 تُاول هذا انفصم انذروص انتانيت : -1الجينيوـ البشري.

 -2ىندسة الجينات و تطبيقاتيا.
 -3االختبلالت الوراثية عند االنساف.
رابعا :الوحدة الرابعة :أجيزة جسـ االنساف:
تفرع مف ىذه الوحدة الفصوؿ التالية:
الفصؿ األوؿ :أنسجة جسـ االنساف:
 تُاول هذا انفصم انذروص انتانيت : -3االنسجة الطبل ية.
 -4االنسجة الضامة.

الفصؿ الثاني :الجياز الييكمي:
 تُاول هذا انفصم انذروص انتانيت: -1وظا ؼ الجياز الييكمي.
 -2اقساـ الجياز الييكمي.
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 -3أشكاؿ العظاـ.
 -4تركيب العظاـ.

 -5تكويف العظاـ ونموىا.
 -6الغضروؼ.
 -7المفاصؿ.

 -8المشكبلت الصحية التي تصيب الجياز الييكمي.
الفصؿ الثالث :جياز الدوراف:
 تناوؿ ىذا الفصؿ الدروس التالية: -1تركيب جياز الدوراف.

 -2تخثر الدـ والت اـ الجروح.
 -3اتزاف السوا ؿ في الجسـ.
 -4فصا ؿ الدـ.

 -5أمراض الدـ.
الفصؿ الرابع :الجياز الميمفي والمناعة:
 تُاول هذا انفصم انذروص انتانيت: -1الجياز الميمفي.

 -2أنواع خطوط الدفاع في الجسـ.
 -3المناعة الخموية والمناعة السا مة.
 -4أشكاؿ المناعة.

 -5تركيب األجساـ المضادة.
 -6االختبلالت المناعية.
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