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ملخص: 

ت�سمن  مدى  ��ستق�ساء  �إىل  �حلالية  �لد�ر�سة  تهدف 
)لل�سفني  �لعليا  �لأ�سا�سية  للمرحلة  �لعلوم  كتب  حمتوى 
تكون  �لعاملية،  للمعايري  فل�سطني  يف  و�لعا�رش(  �لتا�سع 
�لتا�سع  ل�سفي  �لعامة  �لعلوم  كتابي  من  �لدر��سة  جمتمع 
�لفل�سطينية  �لتي تدر�س حاليا يف �ملد�ر�س  �لأ�سا�سي  و�لعا�رش 
 10 �لدر��سة على  ��ستملت عينة  )515( �سفحة، وقد  وحجمها 
�لطبقية،  �لع�سو�ئية  بالطريقة  �ختيارها  مت  �لوحد�ت  من   %
وفق  �لعلوم  كتب  حمتوى  لتحليل  �أد�تني  �لباحثة  ��ستخدمت 
خم�سة،  جمالت  من  �لوىل  �لأد�ة  تكونت  �لعاملية،  �ملعايري 
وو�سف  مو�سوعات،  ثلث  من  فتكونت  �لثانية  �لأد�ة  �أما 
مّت  �لعلوم،  كتب  يف  ��ستمالها  على  �لد�لة  �مللمح  منها  لكل 
و�لن�سب  �لتكر�ر�ت  وح�ساب  �لدر��سة  عينة  حمتوى  حتليل 
يف  �ملت�سمنة  �لعلمية  و�ملو�سوعات  للمجالت  �ملئوية 
�أن  ياأتي:  ما  �لدر��سة  نتائج  �أظهرت  �لعلوم.  كتب  حمتوى 
��ستملت  قد  �لأ�سا�سي  و�لعا�رش  �لتا�سع  لل�سفني  �لعلوم  كتب 
�لعلم،  عمليات  مع  �ملفاهيم  دمج  جمال  على  عالية  بدرجات 
�لعلم  تاريخ  جمال  ثم  ��ستق�سائية،  كعملية  �لعلم  جمال  ثم 
و�جتماعي، وجاء  فردي  �لعلم من منظور  ثم جمال  وطبيعته، 
�أظهرت  كما  و�لتكنولوجيا،  �لعلم  جمال  �لأخرية  �ملرتبة  يف 
بدرجات  ��ستملت  قد  �ملحللة  �لعلوم  كتب  �أن  �لدر��سة  نتائج 
علم  و�أخري�"  �لفيزيائية،  �لعلوم  يليه  �حلياة،  علم  على  عالية 
كتاب  حمتوى  يف  وجوده  �قت�رش  �لذي  و�لف�ساء  �لأر�س 

فقط.  �لتا�سع  لل�سف  �لعلوم 

The extent to which the textbooks of General Sci-
ence for the upper primary stag at Palestin meet 

international standard 

Abstract

This study aims at investigating the extent 
to which the textbooks of General Science for the 
upper primary stag at Palestin meet international 
standard. The study deals with the two General 
Science textbooks for the ninth and tenth grades 
which are currently taught at the Palestinian public 
schools. The two textbooks have (515) pages. The 
study sample involves 10 % of the units which 
were selected according to the stratified random 
method. The researcher has employed two tools to 
analyze the content of the two books in accordance 
to international standards. The first tool consists of 
three topics for each one, the features indicating its 
presence in the books were described. The content of 
the study sample was analyzed and the frequencies as 
well as the percentages of the scientific aspects and 
topics involved in the content of the two textbooks 
were calculated. 

The study came up with the following 
conclusions: 

The two textbooks of General Science for both 
the ninth and tenth grades involved to a high extent 
the following aspect respectively: 

 ♦ The aspect of concept integration with the 
scientific progresses, the aspect of science as 
an concept integration with the investigative 
process, the aspect of science history and nature 
, the aspect of science from an individual and a 
social view, and finally the aspect of science and 
technology. 

 ♦ The two analyzed textbooks involved to a great 
extent biology, physics ,and finally geology and 
space study which were limited to the content of 
the ninth grade science book only. 
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مقدمة: 
ثورة يف جمال  �ملا�سي  �لقرن  �لأخرية من  �لعقود  �سهدت 
 ، �حلياة  مناحي  �ستى  يف  وتطبيقاتها  و�ملعلوماتية  �لت�سالت 
ومن �لبدهي �أن تقتحم هذه �لثورة حمر�ب �لعلم بجميع عنا�رشه، 
ويف مقدمتها �ملتعلم، فوجد �ملتعلم نف�سه �أمام �أ�سئلة طرحت يف 
�لأهد�ف  على  �لأ�سئلة  وتركز  جديد،  من  طرحها  ويعاد  �ملا�سي 
و�خلرب�ت  حتقيقها،  يف  و�لتعليم  بالرتبية  �ملهتمون  يرغب  �لتي 
�لتي ت�ساعد على حتقيق هذه �لهد�ف، وكيفية تقدمي  و�ملعارف 
�لأهد�ف  حتقيق  من  �لتاأكد  وكيفية  للمتعلم،  و�ملعارف  �خلرب�ت 
و�ملعرفة  �ملجتمع  على  طر�أت  �لتي  �لتغري�ت  مع  يتلءم  ب�سكل 
�لعلم  معطيات  مع  �لتعامل  للمتعلم  ميكن  بحيث  و�ملتعلم، 
�أهد�ف  حتقيق  يف  طاقاته  ي�ستثمر  ب�سكل  �حلديثة  و�لتكنولوجيا 

جمتمعه )�لقرعان ، 2005( . 
وُتعـد �ملناهج �لدر��سية من �أكرث عنا�رش �لعملية �لتعليمية 
�لقاعدة  متثل  حيث  �لتغري�ت،  بهذه  وتاأثر�ً  تاأثري�ً  �لتعلمية 
�لأ�سا�سية يف تنمية �لقوى �لب�رشية �ل�رشورية وتطويرها لإحد�ث 
و�سيلة  وهي  تغري�ت،  من  يطر�أ  ما  مو�جهة  يف  �ل�ساملة  �لتنمية 
لتحقيق �لهدف من �لعملية �لتعليمية يف مر�حل �لتعليم �ملدر�سي، 
فامتلكها لعنا�رش �لقوة، ومر�عاتها مليول �لطلبة و�جتاهاتهم، 
تكون قدرتها على حتقيق �لأهد�ف موؤكدة )بلطية ومتويل ،2000، 

بن �سعيد،2011( . 
ونظر�ً لأن �لتعليم يعد �لعامل �لأ�سا�سي يف مو�كبة �لتقدم 
�لت�سور،  هذ�  من  و�نطلقًا  و�لتكنولوجي،  �ملعلوماتي  و�لتدفق 
فاإن على �حلكومات و�مل�سوؤولني عن تخطيط �ملناهج �لدر��سية �أن 
ي�سعو� تطور �ملناهج وتخطيطها وتقوميها يف مقدمة �أولوياتهم 
و�لتاأكيد  ومر�جعتها،  �لأنظمة  حتديث  حيث  من  و�هتماماتهم، 
على �رشورة �لرتقاء بها؛ ل�سمان مو�كبتها للجتاهات �لعاملية 

�ملعا�رشة )علي، 2001( . 
�لدر��سية  �ملناهج  لتطوير  �لد�عية  �لأ�سو�ت  د�ئرة  �ت�سعت 
�لتي متثل �لبعد �ملحوري يف �ملنظومة �لتعليمية، وذلك باعتبارها 
�ل�سبيل �لأول لإحد�ث �لتغري �ملرغوب فيه لدى �ملتعلمني، ليكونو� 
م�ستويات  مع  ين�سجم  �لذي  �ملنا�سب  �لقر�ر  �سنع  على  قادرين 
�لطلبة  �إعد�د  يف  �لأوىل  �ملجتمع  �أد�ة  متثل  فهي  �لع�رش،  تطور 
و�لكت�سافات  و�لبتكار  �ملبادرة  على  قدر�تهم  وبناء  للحياة، 
�أف�سل  حياة  لتحقيق  �حلديثة،  �لتكنولوجيا  و��ستخد�م  �لعلمية، 
�إىل  �حلاجة  تربز  وهنا  متغرية،  بطبيعة  يت�سم  ع�رش  يف  لهم 
�ملر�جعة و�لتقييم �مل�ستمر ملا تقدمه �ملناهج �ملدر�سية للمتعلم، 
ومنها �خلرب�ت و�ملعارف �لتي حتتويها �لكتب �ملدر�سية )�لقدوة، 

 . )2008
وقد مرت مناهج �لعلوم بالعديد من �لتطور�ت و�لتغري�ت، 
و�إعادة  �لعلوم،  مناهج  �إ�سلح  �لدو�م  على  ��ستهدفت  �لتي 
�سممت  وقد  و�لتكنولوجي،  �لعلمي  �لتطور  ي�ساير  مبا  �سياغتها 

�لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  ر�أ�سها  وعلى  تربويا  متقدمة  دول 
�لرتبية  �إ�سلح  حركة  قدمته  �لذي  �لفكر  من  �نطلقا  مناهجها 
�لتو�ىل:  على  وهي   ، �مل�رشوعات  من  �لعديد  و�لتزمت  �لعلمية، 
و�لتكنولوجيا  �لعلم  بني  �لتفاعل  �سوء  يف  �لعلوم  مناهج 
�لعلم و�لتكنولوجيا  �لتفاعل بني  ، وتعد حركة   )STS( و�ملجتمع
حمتوها  وتطوير  �لعلوم  مناهج  �إ�سلح  حركات  �أكرث  و�ملجتمع 
�سعيا لتحقيق �لثقافة �لعلمية )زيتون، 2000( ، وم�رشوع 2061 
�لعلم لكل �لمريكيني )Science for All Americans( ،و�مل�رشوع 
 AAAS( American( لذي قدمته �جلمعية �لأمريكية لتقدم �لعلوم�
كمبادرة   )Association for the Advancement of Science

ب�سكل  �لعلمية  �لثقافة  وتو�سيح  �لعلوم،  تعليم  لتح�سني  �ساملة 
�لتطوير  عملية  يف  م�ساعدتهم  �أجل  من  للرتبويني،  ونافع  مفيد 
�لرتبوي، ويعد هذ� �مل�رشوع �لذي ر�أى �لنور يف �لعام 1996 من 
�مل�رشوعات طويلة �ملدى، �لذي يتناول عدد�ً كبري�ً من �لعناوين 
�ملادة،  تركيب  مثل:  �لعلوم،  مناهج  �لأ�سا�سية يف  و�ملو�سوعات 
و�لوظائف �لأ�سا�سية للخلية، و�لوقاية من �لأمر��س، وتكنولوجيا 
ب�سفه  موجودة  تكن  مل  مو�سوعات  �إىل  بالإ�سافة  �لت�سالت 
عامة يف �ملناهج �لدر��سية مثل طبيعة �مل�سعى �لعلمي، و�لعلقة 
بني �لعلوم و�لريا�سيات و�لتكنولوجيا، تاريخ �لعلم و�لتكنولوجيا 
)�ملزيدي ، 2006،�ل�سايع و �سينيان، 2006( ، ومن �مل�رشوعات 
�لقومية  �ملعايري  م�رشوع  �أي�سا،  �لعلوم  مناهج  يف  �لإ�سلحية 
 National Science Education Standard( �لعملية  للرتبية 
NSES(( ، فقد �سدر عن �ملجل�س �لقومي للبحث �لتابع لأكادميية 

�لعلوم باأمريكا �ملعايري �لقومية �لتي ��ستقت من م�رشوع 2061. 
فقد قامت بتن�سيق �ملعايري لتعليم �لعلوم من دور �حل�سانة وحتى 

�ل�سف �لثاين ع�رش )علي ،عبد �هلل ، 2003، �ل�سعيلي ، 2010( . 
�لعلوم  مناهج  تطوير  على  �لدول  من  �لعديد  حر�ست  وقد 
فيها لتحقيق �ملعايري �لعاملية لتعليم �لعلوم، ففي م�رش و�سعت 
حتاكي  كم�ساريع   ،2003 �لعام  يف  للتعليم  �لقومية  �ملعايري 
�لتجربة �لأمريكية يف بناء �ملعايري �لقومية، كما �سدر يف �لعام 
2004 عن هيئة �ملجل�س �لأعلى للتعليم بدولة قطر معايري تعليم 
�لطبيعية  للمو�د  �ملحتوى  معايري  على  ��ستملت  و�لتي  �لعلوم، 
�ملوؤمتر�ت  من  �لعديد  عقدت  كما  �لتعليم،  م�ستويات  جلميع 
للجمعية  �ل�سابع ع�رش  �لعلمي  �ملوؤمتر  �أهمها:  �ملعايري، من  حول 
�مل�رشية للمناهج وطرق �لتدري�س، �لذي عقد عام 2005، بعنو�ن 

 . )2008 "مناهج �لتعليم و�مل�ستويات �ملعيارية" )فقيهي، 
�لعلوم يف  ت�سمن كتب  �حلالية مدى  �لدر��سة  تناولت  وقد 
�ملرحلة �لأ�سا�سية �لعليا يف �مل�ستوى �لتعليمي للمعايري �لعاملية، 
�لأ�سا�سية  �ملرحلة  بني  �لو�سل  حلقة  فهي  لأهميتها،  وذلك 
و�ملرحلة �لثانوية، وهي متثل مرحلة متقدمة من �لنمو، و�لتجريد، 
وتظهر فيها ب�سكل جلي قدر�ت �ملتعلم وميوله و�جتاهاته، ولذلك 
�لطلبة  قدر�ت  من  تعزز  �أن  ميكن  �لتي  �ملر�حل  �أهم  من  تبدو 

و��ستعد�د�تهم عند توجيههم وتقدمي �لإر�ساد �ملنا�سب. 
نتائج  مع  متناغمة  جاءت  كونها  �لدر��سة  �أهمية  وتاأتي 
ز�لت  ما  �حلاجة  �أن  ر�أت  �لتي  وتو�سياتها  �ل�سابقة  �لدر��سات 
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�لرتبية  �لتي تتق�سى معايري  �لبحوث،  �ملزيد من  �إجر�ء  ت�ستدعي 
�حلالية  �لدر��سة  فجاءت  �لعلوم،  مناهج  يف   )NSES( �لعلمية 
لت�سد ثغرة بني �لبحوث و�لدر��سات �ل�سابقة، ومن�سجمة بذلك مع 
�لدعو�ت ملزيد من �لبحث و�ل�ستق�ساء عن مدى حتقق �ملعايري يف 
�لعلوم  كتب  حمتوى  حتليل  معايري  و�عتماد  �لدر��سية،  مناهجنا 
ملتزمة  حمكات  باعتبارها  للرتبية،  �لقومية  �ملعايري  �سوء  يف 
�لروؤية  نحو  �لتقدم  على  للحكم  وعاملية،  ودقيقة  ومن�سبطة 
وي�سجع  يطمح  جو  يف  وتعلمه  �لعلوم،  لتدري�س  �لعاملية  �لعلمية 

على �لتفكري و�لبد�ع. 
ومتيزت �لد�ر�سة �حلالية يف تناولها �ملعايري �لعاملية يف 
تقومي مناهج �لعلوم يف �ملرحلة �لأ�سا�سية �لعليا )لل�سفني �لتا�سع 
مناهج  حمتوى  يف  توفرها  من  و�لتاأكد   ، �لأ�سا�سي(  و�لعا�رش 
هذه  تناولت  �لتي  �لفل�سطينية  �لدر��سات  �أن  حني  يف  �لعلوم، 
�ملعايري ��ستخدمتها يف تقومي مناهج �لعلوم للمرحلة �ل�سا�سية 
�ملرحلة  على  ركزت  �حلالية  �لدر��سة  بينما  و�ملتو�سطة،  �لدنيا 

�لأ�سا�سية �لعليا )�سناء حممد، 2008،بن �سعيد، 2011( . 

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
ُيعد �لكتاب �ملدر�سي من �لعنا�رش �مل�سوؤولة عن جمال �لعلم 
كطريقة للتفكري، وحتقيق �أهد�ف �ملجتمع وغاياته، و�إعد�د �أبنائه 
باملجتمع،  �خلا�سة  و�حل�سارية  �لثقافية  �لأطر  مع  ين�سجم  مبا 

ويف هذه �ملهمة تت�ساوى �لكتب كافة، ومنها كتاب �لعلوم. 
�لفل�سطينية على �للحاق بعجلة  وقد حر�س معدو �ملناهج 
�لتطور �لعلمي يف جمال �إعد�د �لكتب �ملدر�سية، ومنها �لعلمية من 
�إخر�جها، ومر�عاتها للنظريات �حلديثة يف �لتدري�س، ومن  حيث 
حيث ��ستمالها على �ملعايري �لعاملية، �إذ مّت �ل�ستفادة من مناهج 
وم�رشوعات �لعلوم �حلديثة يف بع�س دول �لعامل �ملتقدم، وتعترب 
كتب  مب�سكلة  تهتم  كونها  و�سفية  حتليلية  در��سة  �لدر��سة  هذه 
�لعلوم يف فل�سطني، من �أجل �ملزيد من �لفهم لها، وللوقوف على 
لتطويرها  علمي  �أ�سا�س  تكوين  بغية  فيها  و�ل�سعف  �لقوة  نقاط 
وحت�سينها، �إ�سافة �إىل حماولة جعلها ت�سهم ب�سكل �أكرب يف حتقيق 

�لأهد�ف لدى �ملتعلمني. 
وبالتحديد فاإن الدار�صة احلالية حتاول الإجابة عن الأ�صئلة 

الآتية: 
ما مدى ت�سمن حمتوى كتب �لعلوم للمرحلة �لأ�سا�سية  ●

�لعليا )�ل�سفني �لتا�سع و�لعا�رش �لأ�سا�سي( يف فل�سطني للمعايري 
�لعاملية �خلا�سة مبحتوى �لعلوم يف جمالت: �لدمج بني �ملفاهيم 
و�لعمليات، و�لعلم كعملية ��ستق�سائية، و�لعلم من �ملنظور �لفردي 

و�لجتماعي ، وتاريخ �لعلم وطبيعته، و�لعلوم و�لتكنولوجيا؟ 
ما مدى ت�سمن حمتوى كتب �لعلوم للمرحلة �لأ�سا�سية  ●

فل�سطني  يف  �لأ�سا�سي(  و�لعا�رش  �لتا�سع  )�ل�سفني  �لعليا 
للمو�سوعات �لعلمية لفروع �لعلوم �لفيزيائية، وعلم �حلياة، وعلم 
�لأر�س و�لف�ساء �لتي حددتها �ملعايري �لدولية �خلا�سة مبحتوى 

كتب �لعلوم؟ 

�لعلوم للمرحلة  ● هل تختلف ن�سبة ت�سمن حمتوى كتب 
�لأ�سا�سية �لعليا )�ل�سفني �لتا�سع و�لعا�رش �لأ�سا�سي( يف فل�سطني 
�لدمج  جمالت:  يف  �لعلوم  مبحتوى  �خلا�سة  �لعاملية  للمعايري 
��ستق�سائية، و�لعلم من  بني �ملفاهيم و�لعمليات، و�لعلم كعملية 
و�لعلوم  وطبيعته،  �لعلم  وتاريخ   ، و�لجتماعي  �لفردي  �ملنظور 

و�لتكنولوجيا باختلف �ل�سف؟ 
�لعلوم للمرحلة  ● هل تختلف ن�سبة ت�سمن حمتوى كتب 

�لأ�سا�سية �لعليا )�ل�سفني �لتا�سع و�لعا�رش �لأ�سا�سي( يف فل�سطني 
للمو�سوعات �لعلمية لفروع �لعلوم �لفيزيائية، وعلم �حلياة، وعلم 
�لأر�س و�لف�ساء �لتي حددتها �ملعايري �لدولية �خلا�سة مبحتوى 

كتب �لعلوم باختلف �ل�سف؟ 

هدف الدراسة
يجب  �لتي  �ملعايري  حتديد  �إىل:  �حلالية  �لدر��سة  تهدف 
�لعليا  �لأ�سا�سية  للمرحلة  �لعلوم  مناهج  حمتوى  يف  تو�فرها 
�لقومية  �ملعايري  مب�رشوع  �ملحتوى  معايري  ح�سب   )10  -  9(
مدى  ومعرفة  �ملرحلة،  لهذه  �ملقابل   )NSES( �لعلمية  للرتبية 
بني  )�لدمج  ملجالت  �لعلمية  للرتبية  �لقومية  �ملعايري  تو�فر 
من  و�لعلم  ��ستق�سائية،  كعملية  و�لعلم  و�لعمليات،  �ملفاهيم 
و�لعلوم  وطبيعته،  �لعلم  وتاريخ   ، و�لجتماعي  �لفردي  �ملنظور 
�لتي  �ملو�سوعات  �إىل  �لتعرف  �إىل  �إ�سافة   ، و�لتكنولوجيا( 
يت�سمنها حمتوى مناهج �لعلوم لل�سفوف )9 - 10( يف فل�سطني، 
ول تت�سمنها معايري �ملحتوى مب�رشوع �ملعايري �لقومية للرتبية 
�لعلمية ملحاور )�لعلوم �لفيزيائية، وعلوم �حلياة، وعلوم �لر�س 

و�لف�ساء( . 

أهمية الدراسة: 
تاأتي �أهمية �لدر��سة �حلالية يف �أنها تلقي �ل�سوء على مدى 
)�ل�سفني  �لعليا  �لأ�سا�سية  للمرحلة  �لعلوم  كتب  حمتوى  ت�سمن 
�لأمريكية  للمعايري  فل�سطني  يف  �لأ�سا�سي(  و�لعا�رش  �لتا�سع 
للرتبية �لعملية، ومن ثّم �لتاأكد من مدى تو�فقها مع �لجتاهات 
قيمة  ذ�  منوذجا  تعطي  �أنها  كما  �ملناهج،  ت�سميم  يف  �حلديثة 
�لأخرى،  �ل�سفوف  يف  �لعلوم  مناهج  حتليل  يف  وعملية  نظرية 
وقد جاءت من�سجمة مع �حلركة �لإ�سلحية ملناهج �لعلوم وفق 
ت�سور�ت �ملعايري �لعاملية للرتبية �لعملية، �إ�سافة �إىل �أنها ميكن 
�لأخرى، وميكن  �ل�سفوف  �لعلوم يف  ت�ساعد م�سممي مناهج  �أن 
�ل�ستفادة منها يف تطوير مناهج �لعلوم لل�سفني �لتا�سع و�لعا�رش 

�ل�سا�سي. 

مصطلحات الدراسة: 
حتمل  التي  امل�صطلحات  على  احلالية  الدرا�صة  ت�صتمل 
اإجرائيا،  تعريفا  تعريفها  يتطلب  الذي  الأمر  بها،  دللت خا�صة 

ومنها: 
على  ● و�آخرون،2004(  )يون�س  عرفه  وقد  �ملحتوى: 

و�لقو�نني  و�لعلقات  و�ملفاهيم  �لتعريفات  من  جمموعة  �أنه 
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مادة  ت�سكل  �لتي  و�لجتاهات،  و�لقيم  و�ملهار�ت  و�لنظريات 
من  باأي  �لطلبة  على  �ملقررة  �ملدر�سية  �لكتب  �أحد  يف  �لتعليم 
علمية  معايري  وفق  وتنظيمها  �ختيارها  يتم  �لدر��سية،  �ملر�حل 
على  �إجر�ئيًا  �لباحثة  وتعرفه  �لرتبية.  �أهد�ف  حتقيق  بهدف 
�ملت�سمنة  �لعلمية  �ملادة  ملو�سوعات  �لتف�سيلية  �ملعاجلة  �أنه 
و�لعا�رش(  �لتا�سع  )�ل�سفني  طلبة  على  �ملقررة  �لعلوم  كتب  يف 
�لدر��سي  �لعام  يف  و�لثاين  �لأول  بجز�أيه  فل�سطني  يف  �لأ�سا�سي 

 .2013  - 2012
�أنه  ● على   )2004  ، )طعيمة  ويعرفه  �ملحتوى::  حتليل 

طريقة لدر��سة وحتليل مادة �ت�سال لفظية �أو �سمعية، �أو مرئية، �أو 
�إ�سارية باأ�سلوب مو�سوعي بو�سع خطة منظمة تبد�أ باختيار عينة 
من �ملادة حمل �لتحليل وت�سنيفها وحتليلها كمًا وكيفًا. وتعرفه 
�لباحثة �إجر�ئيًا يف هذه �لدر��سة على �أنه ت�سنيف للفقر�ت �ملكونة 
يف  �لأ�سا�سي  و�لعا�رش  �لتا�سع  �ل�سفني  يف  �لعلوم  كتب  ملحتوى 
مع  وجد�ول  و�سور،  تعليقات،  من  بها  يتعلق  ما  وكل  فل�سطني، 
��ستثناء للمقدمة �لوحد�ت، و�لف�سول، و�ل�سئلة �لو�ردة يف نهاية 
كل وحدة، وذلك وفق معايري �ملحتوى للمعايري �لأمريكية للرتبية 

�لعملية و�ملبينة يف بطاقة �لتحليل �ملعدة لذلك. 
�ملعايري �لعاملية ملحتوى كتب �لعلوم: وهي �ملقايي�س  ●

�لعلمية  �لرب�مج  �لطلبة، وجودة  �لتي حتكم على جودة ما يعرفه 
�لتي توفر �لفر�سة للطلبة ليتعلمو� �لعلوم، وجودة تعليم �لعلوم، 
وجودة �لنظام �لذي يدعم معلمي �لعلوم و�لرب�مج �لعلمية، وجودة 
هي:  �ستة  حماور  �ملعايري  ولهذه  �لتعليمية،  و�لنظم  �لتدريب 
وتقييم  �لعلوم  ملعلمي  �ملهني  و�لتطوير  �لعلوم،  )تعليم  معايري 
�لعملية  �لرتبية  �لعلوم، وبرنامج  �لعملية، وحمتوى كتب  �لرتبية 
، ونظام �لرتبية �لعملية( )زيتون،2010،416( . وتعرف �لباحثة 
باأنها  �لدر��سة  هذه  يف  �إجر�ئيًا  للمحتوى  �لعاملية  �ملعايري 
جمموعة �ملو��سفات �ملعيارية �ملحددة عامليًا، وت�سف �لتغري�ت 
�لتعليمية،  �ملعرفية و�لأد�ئية يف �سلوك �ملتعلم كنتيجة خلرب�ته 
وذلك يف جمالت: �لدمج بني �ملفاهيم و�لعمليات، و�لعلم كعملية 
وتاريخ   ، و�لجتماعي  �لفردي  �ملنظور  من  و�لعلم  ��ستق�سائية، 
�لعلم وطبيعته، و�لعلوم و�لتكنولوجيا، و�لعلوم �لفيزيائية، وعلم 

�حلياة، وعلم �لأر�س و�لف�ساء. 
�ملرحلة �لأ�سا�سية �لعليا: هو تعليم موحد توفره �ل�سلطة  ●

بني  �أعمارهم  ترت�وح  ممن  �لطلبة  جلميع  �لفل�سطينبة  �لوطنية 
16( �سنة، وت�سمى هذه �ملرحلة مبرحلة �لتمكني، وت�سم   - 11(
)وز�رة  �لأ�سا�سي  �لعا�رش  وحتى  �خلام�س  �ل�سف  من  �ل�سفوف 
�إجر�ئيًا  �لباحثة  . وتعرفه   )1998 �لفل�سطينية،  و�لتعليم  �لرتبية 
يف هذه �لدر��سة على �أنهم �لطلبة �لذين ترت�وح �أعمارهم بني )15 

- 16( �سنة، وت�سُم �سفي �لتا�سع و�لعا�رش �لأ�سا�سي. 

حدود الدراسة: 
اقت�رشت حدود الدرا�صة احلالية على ما ياأتي: 

Ú  لعلوم� مناهج  على  �لدر��سة  �أجريت  زمانية:  حدود 
�لفل�سطينية للمرحلة �لأ�سا�سية �لعليا ل�سفوف )9 - 10( يف �لعام 

كتب  على  تعميمها  من  يحد  مما   ،  )2012  -  2013( �لدر��سي 
�لعلوم لل�سفوف �لأ�سا�سية �لأخرى. 

Ú  حدود �أكادميية: تقومي حمتوى مناهج �لعلوم لل�سفوف
)9 - 10( بجزئيه �لأول و�لثاين. 

Ú  لقومية� مب�رشوع   )10-9( ل�سفوف  �ملحتوى  معايري 
�ملفاهيم  بني  �لدمج  ملجالت:   )NSES( �لعلمية  للرتبية 
و�لعمليات، و�لعلم كعملية ��ستق�سائية، و�لعلوم �لبيولوجية، وعلم 
�لأر�س و�لف�ساء، و�لعلم من �ملنظور �لفردي و�لإجتماعي، وتاريخ 
�لعلم وطبيعته، و�لعلوم و�لتكنولوجيا، و�لعلوم �لفيزيائية، وعلم 

�حلياة، وعلم �لأر�س و�لف�ساء. 

جمتمع الدراسة وعينتها: 
�لأول  بجز�أيه  �لعلوم  كتابي  من  �لدر��سة  جمتمع  تكون 
و�لثاين لل�سفني �لتا�سع و�لعا�رش �ل�سا�سي �ملقررة يف فل�سطني يف 
2005( على �لرتتيب،  ، و )2004/   )2004 �لعامني )2003/ 
وتكونت  )515( �سفحة،  �لدر��سة  بلغ عدد �سفحات جمتمع  فقد 
عينة �لدر��سة من 10 % من �سفحات كل وحدة من وحد�ت كتابي 
�لعلوم لل�سفني �لتا�سع و�لعا�رش، وبلغ عدد �ل�سفحات �لكلي للعينة 
)52( �سفحة، وذلك لتحليل �لكتابني �مل�سار �إليهما، وقد مت �ختيار 
�لفقرة  �لع�سو�ئية �لطبقية. ومت �عتماد  �سفحات �لعينة بالطريقة 
�لكاملة و�ل�سور و�لأ�سكال و�جلد�ول و�لأ�سئلة �ملتعلقة بالفقر�ت 
و�لأن�سطة �ملخربية و�لعملية و�لتعليقات �جلانبية لتكون وحد�ت 
�أ�سئلة ومتارين  على  فقط  �مل�ستملة  �ل�سفحات  و��ستثنيت  حتليل، 
حتتوي  �لتي  �ل�سفحات  كذلك  در��سية،  ووحدة  ف�سل  كل  بنهاية 
على �أهد�ف �أو �أ�سئلة وعدد �سفحات �لتحليل �لتي �أقل من وحدتني 

قابلتني للتحليل. 

أدوات الدراسة: 
بقائمة  �لباحثة  ��ستعانت  �لدر��سة  �أ�سئلة  على  وللإجابة 
�ملعايري �لأمريكية للرتبية �لعلمية ملحتوى كتب �لعلوم للمرحلة 
�لرتبية  معايري  كتاب  يف  عليها  و�ملن�سو�س  �لعليا،  �لأ�سا�سية 
National Science Edu-(  1996 عام �ملوؤلف  �لقومية   للعلمية 

cation Standard )NSES( ، كما ��ستفادت �لباحثة من �لأدو�ت 

�مل�ستخدمة يف در��سة كل من: )حد�د ،2004، و�ملحروقي،2009(، 
والأدوات امل�صتخدمة هي: 

Ú  ،خم�سة جمالت  من  �لأد�ة  هذه  تكونت  �لأوىل:  �لأد�ة 
�لعلوم  ��ستمالها يف كتب  �لد�لة على  �مللمح  لكل منها  وو�سف 
خم�سة  ولها  و�لعمليات،  �ملفاهيم  بني  �لدمج  وهي:  و�ملجالت 
و�لنماذج،  و�لدليل  و�لتنظيم،  و�لرتتيب  �لنظم  هي:  جمالت 
و�ل�سكل  و�لتو�زن  و�لتطور  و�لقيا�س،  و�لتغري  و�لثبات  و�لتف�سري، 
و�لوظيفة،و�لعلم كعملية ��ستق�سائية، ولها جمالن هما: �لقدر�ت 
و�لعلم  �لعلمي،  �ل�ستق�ساء  وفهم  �ل�ستق�ساء،  لإجر�ء  �ل�رشورية 
من �ملنظور �لفردي و�لجتماعي وله خم�سة جمالت هي: �سحة 
و�لعلم  �لطبيعية،  و�ملخاطر  و�لبيئة  و�لبيئة،  و�ل�سكان  �لفرد، 
ولها ثلث جمالت  �لعلم وطبيعته،  وتاريخ  و�لتقانة و�ملجتمع. 
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و�لعلوم  �لعلم،  وتاريخ  �لعلم،  وطبيعة  �إن�ساين،  م�سعى  �لعلم  هي: 
�لأ�سياء  بني  �لتمييز  هي:  جمالت  ثلث  وله  و�لتكنولوجيا، 
�لطبيعية و�مل�سنوعة، و�لقدرة على �لقيام بالت�سميمات �لتقانية، 

و�لعلقة بني �لعلم و�لتقانة. 
Ú  ،مو�سوعات ثلثة  من  �لأد�ة  تكونت  �لثانية:  �لأد�ة 

�لعلوم  ��ستمالها يف كتب  �لد�لة على  �مللمح  لكل منها  وو�سف 
هذ�  يتحقق  �أن  وميكن  �لفيزيائية:  �لعلوم  هي:  و�ملو�سوعات 
�ملو�سوع عندما يربز �ملحتوى عنو�ن �لدر�س مرتبطا" بخو��س 
وعلم  �لطاقة،  وحتولت  و�لقوة،  و�حلركة  وحتولتها،  �ملادة 
�ملحتوى  يربز  عندما  �ملو�سوع  هذ�  يتحقق  �أن  وميكن  �حلياة: 
�حلية،  �لأنظمة  يف  و�لوظيفة  بالبناء  مرتبطا"  �لدر�س  عنو�ن 
�لبيئي،  و�لنظام  و�ل�سكان  و�ل�سلوك  و�ل�سبط  و�لور�ثة،  و�لتكائر 
و�لتنوع و�لتكيف للكائنات �حلية، وعلم �لأر�س و�لف�ساء وميكن 
�لدر�س  عنو�ن  �ملحتوى  يربز  عندما  �ملو�سوع  هذ�  يتحقق  �أن 
مرتبطا": برتكيب �لنظام �لأر�سي، وتاريخ �لأر�س، و�لأر�س يف 

�لنظام �ل�سم�سي. 

صدق األدوات وثباتها: 
��ستفادت �لباحثة من �لأدو�ت �لتي مت ترجمتهما وتعريبهما 
من قبل �حلد�د )2004( ، و�ملحروقي )2009( ، ويف �سوء ذلك 
قامت باإعد�د �أدو�ت حتليل منا�سبة لكتابي �لعلوم لل�سفني �لتا�سع 
و�لعا�رش �لأ�سا�سي، فقد قامت �لباحثة باإجر�ء�ت �ل�سدق و�لدللة 
وبطاقة  �ملرتجمة،  �ملعايري  قائمة  بعر�س  وذلك  �لبحث،  لأد�تي 
�لتحليل على جمموعة حمكمني من ذوي �لخت�سا�س يف مناهج 
�لعلوم و�أ�ساليب تدري�سها، ومتخ�س�سني يف �للغة �لجنليزية، ومّت 

�لتاأكد من �سلمتها �للغوية ، وملءمتها ملحتوى �لدر��سة. 

اإلطار النظري: 
و�لتغيري�ت،  �لتطور�ت  من  للعديد  �لعلوم  مناهج  تعر�ست 
وكان هدف �لتغيري �إ�سلح مناهج �لعلوم، و�إعادة �سياغتها مبا 
ت�سميم  يف  جليًا  ظهر  وقد  و�لتكنولوجي،  �لعلمي  �لتطور  يو�كب 
�ملتحدة  �لوليات  ر�أ�سها  وعلى  تربويًا،  �ملتقدمة  �لدول  من  عدد 
�لأمريكية ملناهجها �نطلقًا من �لفكر �لذي قدمته حركة �إ�سلح 

�لرتبية �لعلمية، وت�صمن العديد من امل�رشوعات ، وهي: 
Ú  مناهج �لعلوم يف �سوء �لتفاعل بني �لعلم و�لتكنولوجيا

و�ملجتمع، وتعد حركة �لتفاعل بني �لعلم و�لتكنولوجيا و�ملجتمع 
�سعيًا  �لعلوم، وتطوير حمتو�ها  �إ�سلح مناهج  �أكرث حركات  من 

لتحقيق �لثقافة �لعلمية )STS( )زيتون، 2000( . 
Ú  Science for( لعلم لكل �لأمريكيني� ، )م�رشوع )2061

All Americans( ، ويتبع هذ� �مل�رشوع �لر�بطة �لأمريكية للتقدم 

 AAAS( American Association for the Advancement( لعلمي�
وتو�سيح  �لعلوم،  تعليم  لتح�سني  �ساملة  كمبادرة   )of Science

�لثقافة �لعلمية ب�سكل مفيد ونافع للرتبويني، من �أجل م�ساعدتهم 
�لنور  ر�أى  �لذي  �مل�رشوع  هذ�  ويعد  �لرتبوي،  �لتطوير  عملية  يف 
يف �لعام 1996 من �مل�رشوعات طويلة �ملدى، �لذي يتناول عدد�ً 

�لعلوم  مناهج  يف  �لأ�سا�سية  و�ملو�سوعات  �لعناوين  من  كبري�ً 
من  و�لوقاية  للخلية،  �لأ�سا�سية  و�لوظائف  �ملادة،  تركيب  مثل: 
مو�سوعات  �إىل  بالإ�سافة  �لت�سالت،  وتكنولوجيا  �لأمر��س، 
مل تكن موجودة ب�سفه عامة يف �ملناهج �لدر��سية، مثل: طبيعة 
�مل�سعى �لعلمي، و�لعلقة بني �لعلوم و�لريا�سيات و�لتكنولوجيا، 
2006،�ل�سايع و �سينيان،   ، �لعلم و�لتكنولوجيا )�ملزيدي  تاريخ 

 .  )2006
Ú                                   و�لتنا�سق و�لتتابع،  �ملجال  م�رشوع 

وميثل   ،  )Scope,Sequence and coordination )SS&C(
يف  �لثانوية  باملرحلة  �لعلوم  منهاج  بناء  �إعادة  �مل�رشوع  هذ� 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية يف �أربعة جمالت هي: �لبيولوجيا، 
و�لكيمياء، و�لفيزياء، وعلوم �لأر�س مبا يو�كب �لثقافة �لعلمية 

)،علي ،2003، ن�سو�ن 1984( . 
Ú  National( �لعملية  للرتبية  �لقومية  �ملعايري  م�رشوع 

Science Education Standard )NSES( ، وهو من �مل�رشوعات 
�لإ�سلحية يف مناهج �لعلوم �أي�سا، فقد �سدر عن �ملجل�س �لقومي 
�لتي  �لقومية  �ملعايري  باأمريكا  �لعلوم  لأكادميية  �لتابع  للبحث 
لتعليم  �ملعايري  بتن�سيق  قامت  فقد   .2061 م�رشوع  من  ��ستقت 
�لعلوم من دور �حل�سانة وحتى �ل�سف �لثاين ع�رش )علي ،عبد �هلل 

، 2003، �ل�سعيلي ، 2010( . 

املبادىء واألسس اليت ترتكز عليها املعايري القومية 
لتدريس العلوم

الأ�ص�س  على  العلوم  لتدري�س  القومية  املعايري  وترتكز 
واملبادئ الآتية: 

Ú  جلميع �أن  بذلك  ويق�سد  �لطلب:  جلميع  �لعلم  �أول: 
�لطلبة �حلق يف �لتعليم بغ�س �لنظر عن �جلن�س، و�لعمر، و�خللفية 
لهم  تتاح  �أن  ويجب  و�لد�فعية،  و�مليول  و�لطموحات،  �لعرقية، 
وهذ�  �لعلمية.  �لثقافة  من  عال  م�ستوى  على  للح�سول  �لفر�سة 
ي�ستوجب حتديد م�ستويات �لفهم �لتي يجب �أن يحققها �لكل، و�أن 

ل ي�سمح بحرمان �أية فئة من �لطلب من �لو�سول �إليها. 
Ú  ثانيا: تعلم �لعلوم عملية ن�سطة: ويق�سد بذلك �أن عملية

يح�سل  حيث  �ل�ستق�ساء،  و  �لبحث،  حول  تتمركز  �لعلوم  تعلم 
�لطالب على �ملعلومة بنف�سه ل �أن تقدم له جاهزه. 

Ú  :لعلمية� �لثقافة  من  عالية  م�ستويات  حتقيق  ثالثا: 
ويق�سد بذلك �أن ي�ستوعب �لطلبة دور �لعلم و�لتكنولوجيا يف حياة 
�لفرد و�ملجتمع، و�أن �لعلم لي�س حمتوى فقط، و�إمنا طريقة للتعرف 

�إىل �لأ�سياء، تعتمد �ملجادلة �ملنطقية و�ملر�جعة �لت�سكيكية. 
Ú  يت�سمن �إ�سلحًا  �لعلمية  �لرتبية  نظام  �إ�سلح  ر�بعا: 

�لنظام �لرتبوي ككل: ويق�سد بذلك �أن �لتطوير ي�سمل كل �ملعنينن 
يف �لرتبية من �ملعلمني ، و�لطلبة، و�لكتب �ملدر�سية، و�ملديرين ، 

)علي ، 2003، �ملركز �لوطني للبحث، 2001( . 

املبادئ اليت تتضمنها املعايري القومية للرتبية العلمية 
NSES )1993(

موؤلف  يف  �لعملية  للرتبية  �لأمريكية  �ملعايري  نظمت  وقد 
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عليها  بنيت  �لتي  �ملبادئ  ت�سمنت  ف�سول،  �سبعة  على  ��ستمل 
�ملعايري وتعريفاتها، وقد ت�صمنت املعايري الآتية: 

تدري�س  ♦ معايري  وتو�سح  �لعلوم:  تدري�س  معايري  �أوًل: 
قادر�ً  يكون  حتى  �لعلوم،  معلمو  يفهمه  �أن  يجب  ما  �لعلوم 
�لقائم  �لعلوم  برنامج  تخطيط  هذه:  وتتمثل  به  �لقيام  على 
وتعلمه،  �لعلوم  تعليم  عملية  وتب�سيط  �لعلمي،  �ل�ستق�ساء  على 
وتوجيهها وت�سهيلها، وتقومي عملية تعليم �لعلوم وتعلمه تقوميا 
م�ستمر�ً، وت�سميم بيئة تعلم �لعلوم وتنظيمها، وتكوين جماعات 
و�لجتاهات  �لعلمي،  �ل�ستق�ساء  تعك�س  �لعلوم  متعلمي  من 
و�لقيم �لجتماعية �ملتعلقة بتعلم �لعلوم، و�مل�ساركة �لفاعلة يف 

�لتخطيط �مل�ستمر، وتطوير برنامج �لعلوم �ملدر�سية. 
ثانيًا: معايري �لتطوير �ملهني ملعلمي �لعلوم: تبني هذه  ♦

م�ستمرة  عملية  �لعلوم  ملعلمي  �ملهني  �لنمو  عملية  �أن  �ملعايري 
مدى �حلياة، وتتمثل هذه �ملعايري فيما ياأتي : يتطلب �لنمو �ملهني 
ملعلمي �لعلوم تعلم �ملحتوى �لأ�سا�سي للعلوم من خلل منظور�ت 
�لعلوم معرفة  �لنمو �ملهني ملعلمي  �ل�ستق�ساء وطرقه، ويتطلب 
متكاملة للعلوم، و�لتعلم، وطرق �لتدري�س، و�لطلب، وتطبيق تلك 
�ملعرفة، ويتطلب �لنمو �ملهني ملعلمي �لعلوم بناء �لفهم و�لقدرة 
�أن تكون بر�مج �لنمو �ملهني ملعلمي  على �لتعلم مدى �حلياة، و 

�لعلوم متنا�سقة ومتكاملة. 
معايري  ♦ حتدد  �لعلمية:  �لرتبية  تقييم  معايري  ثالثًا: 

�لتقييم يف �لرتبية �لعلمية �لأ�س�س و�ملبادىء �لتي يجب مر�عاتها 
�ملعايري  هذه  وتتمثل  �لتقومييةوحتليلها،  �لبيانات  جمع  �أثناء 
فيما ياأتي: يجب �أن ين�سجم �لتقومي مع �لقر�ر�ت �لتي توؤخذ ب�ساأن 
�جلودة  تن�سجم  و�أن  �لعلوم،  تعلم  حت�سيل  وتقومي  �لعلوم،  تعلم 
�أ�سا�س تف�سريها، و�أن  �لقر�ر�ت و�لأفعال �ملتخذه على  �لفنية مع 
�ل�ستدللت  تكون  �أن  ويجب  عادلة،  �لتقومي  ممار�سات  تكون 

�مل�ستخل�سه �سليمة. 
معايري  ♦ تبني  �لعلمية:  �لرتبية  برنامج  معايري  ر�بعًا: 

�لرتبية �لعلمية دور �لرب�مج �ملدر�سية يف تهيئة �لفر�س �ملنا�سبة 
من  ياأتي:  فيما  �ملعايري  هذه  وتتمثل  �لعلوم  تعلم  طلبفي  لكل 
�لعلوم مع �ملعايري  �أن تن�سجم جميع عنا�رش برنامج  �ل�رشوري 
برنامج  يكون  و�أن  �لبع�س،  بع�سها  مع  �لعلمية  للرتبية  �لقومية 
�لعلوم منا�سبا للنمو �لعقلي للطلب، ومرتبطا بحياتهم وباملو�د 
�ل�ستق�ساء،  خلل  من  �لطلب  فهم  على  ويوؤكد  �لدر��سية، 
على  �لطالب  حلث  و�لريا�سيات  �لعلوم  برنامج  بني  و�لتن�سيق 
�لعلوم  بر�مج  تتيح  �أن  و  للعلوم،  در��سته  يف  �لريا�سيات  فهم 
للطلب �لفر�س �ملنا�سبة و�لفعالة يف تعلم �لعلوم من حيث �لوقت 
و�لأدو�ت و�لأجهزة ،و�ملكان ، و�ملعلمني ، و�ملجتمع �ملحلي، و�أن 
تقدم بر�مج �لعلوم للطلب فر�سا عادلة لتحقيق �ملعايري �لقومية 
�ملد�ر�س  تعمل  و�أن  �جلن�سني،  بني  �لتمييز  دون  �لعلمية  للرتبية 

كاجلامعات بحيث ت�سجع �ملعلمني وتدعمهم. 
معايري  ♦ وت�سع  �لعلمية:  �لرتبية  نظام  معايري  خام�سًا: 

هذه  وتتمثل  �لنظام،  فعالية  على  �رشوطا  �لعلمية  �لرتبية  نظام 
�ملعايري فيما ياأتي : �أن تتفق �ل�سيا�سات �لتي توؤثر يف ممار�سات 

�ملهني  و�لنمو  و�لتقييم  �ملحتوى  معايري  مع  �لعلمية  �لرتبية 
�ل�سيا�سات �لتي توؤثر يف  و�لتدري�س و�لتطوير �ملهني، و�أن تن�سق 
ت�ستمر  و�أن  �حلكومية،  �ملكاتب  د�خل  �لعلمية  �لرتبية  ممار�سات 
فرتة  �لعلمية  �لرتبية  ممار�سات  يف  توؤثر  �لتي  �ل�سيا�سات  هذه 
�لتي  �ل�سيا�سات  و�أن تدعم  �لتغيري،  باإحد�ث  ت�سمح  كافية، بحيث 
توؤثر يف ممار�سات �لرتبية �لعلمية مب�سادر ت�سمل �لزمن �للزم، 
و�ملعلمني، وت�سهيلت تربوية، و�أن توؤكد �ل�سيا�سات �لتي توؤثر يف 
�مل�سوؤولون  ينتهز  و�أن  �مل�ساو�ة،  على  �لعلمية  �لرتبية  ممار�سات 
�جلديدة  �لروؤية  لإجناز  �لقومية  �ملعايري  متنحها  �لتي  �لفر�سة 

للرتبية �لعلمية. 
�ساد�سا: معايري �ملحتوى: تتلخ�س معايري �ملحتوى ما  ♦

هذه  وتغطى  �لعلوم،  �لطالب ويفهمه ويعمله يف  �أن يعرفه  يجب 
خم�صة جمالت: 

�لدمج بني مفاهيم �لعلم وعملياته: ويزود هذ� �ملعيار  -
�ملنتجة،  �لتفكري  بطرق  �لغنية  �لت�سورية  باملخططات  �لطلبة 
وكيفية تكامل �لأفكار �لأ�سا�سية �لتي ت�رشح لهم �لعامل �لطبيعي 
و�مل�سمم، وقد �عتمدت يف م�ساقات �ملر�حل �لدر��سية كافة: من 
�لرو�سة وحتى �ل�سف �لثاين ع�رش، ومّت تق�سيمه �إىل جمالت عدة، 
و�لتف�سري،  و�لنماذج،  و�لدليل،  و�لتنظيم،  و�لرتتيب  �لنظم  هي: 
و�ل�سكل،  و�لتو�زن،  و�لتطور،  و�لقيا�س،  و�لتغري،  و�لثبات، 

و�لوظيفة. 
�ملعيار  - هذ�  ويت�سمن  لل�ستق�ساء:  كطريقة  �لعلم 

�لقدر�ت �ل�رشورية و�للزم تو�فرها لدى �لطالب، حتى يتمكن من 
�لقيام بال�ستق�ساء �لعملي بطريقة �سحيحة، وفهمه لها بدء�ً من 

حتديد �مل�سكلة، وحتى �لقيام بتف�سري نتائج �لتجريب �لعلمي. 
هذ�  - وق�سم  و�لجتماعي:  �لفردي  �ملنظور  من  �لعلم 

�ملعيار �إىل خم�سة جمالت، هي: �سحة �لفرد، و�ل�سكان، و�لبيئة، 
و�لتقانة،  و�لعلم،  وفائدتها،  و�ملخاطر  �لطبيعية،  و�ملخاطر 

و�ملجتمع. 
ثلثة  - �إىل  �ملعيار  هذ�  وق�سم  وطبيعته:  �لعلم  تاريخ 

جمالت، وهي: �لعلم كم�سعى �إن�ساين، وطبيعة �لعلم، وتاريخ �لعلم. 
ثلثة  - �إىل  �ملعيار  هذ�  وق�سم  و�لعلم:  �لتكنولوجيا 

جمالت، هي: �لتمييز بني �لأ�سياء �لطبيعية و�مل�سنوعة، و�لقدرة 
على �لقيام بالت�سميمات �لتقانية، و�لعلقة بني �لعلم و�لتقانة. 

املوضوعات اليت تتضمنها املعايري العاملية: 
وتغطي املعايري العاملية ثلثة مو�صوعات، هي: 

Ú  ثلثة �إىل  �ملعيار  هذ�  ق�سم  حيث  �لفيزيائية:  �لعلوم 
بثلثة  ويلتزم  معينة،  در��سية  مبرحلة  ق�سم  كل  �هتم  �أق�سام، 
و�لقوة،  و�حلركة  وتغري�تها،  �ملو�د  خو��س  وهي:  جمالت، 

وحتولت �لطاقه. 
Ú  علم �حلياة: ويزود هذ� �ملعيار �لطلبة بخم�سة جمالت

مهمة، وهي: �لبناء و�لوظيفة يف �لأنظمة �حلية، و�لتكائر و�لور�ثة، 
و�لتكيف  و�لتنوع  �لبيئي،  و�لنظام  و�ل�سكان  و�ل�سلوك  و�ل�سبط 

للكائنات �حلية. 
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Ú  ثلثة �إىل  �ملعيار  هذ�  وق�سم  و�لف�ساء:  �لأر�س  علم 
جمالت، وهي: تركيب �لنظام �لأر�سي، وتاريخ �لأر�س، و�لأر�س 

يف �لنظام �ل�سم�سي. 

الدراسات السابقة
�ملعايري  تو�فر  مدى  معرفة  �إىل  هدفت   :2013 نور،  در��سة 
�لعاملية ملحتوى كتب �لعلوم ل�سفوف )5 - 8( مب�رشوع �ملعايري 
وعلوم  �لفيزيائية،  )�لعلوم  وملجالت  �لعملية،  للرتبية  �لقومية 
�لأ�سا�سي  �خلام�س  �ل�سف  كتاب  حمتوى  يف  و�لف�ساء(  �لأر�س 
يف فل�سطني، وتقومي حمتوى �لكتاب من وجهة نظر معلمي علوم 
�لقومية  �ملعايري  �لباحثة  ��ستخدمت  �لأ�سا�سي،  �خلام�س  �ل�سف 
للرتبية �لعلمية كاأد�ة منا�سبة مّت ترجمتها، و�لـتاأكد من �سدقها، 
�لأ�سا�سية  للمرحلة  �لعلوم  كتب  حمتوى  حتليل  يف  و�عتمادها 
�لعليا، كما مت ��ستخد�م ��ستبانة ملعايري �ملحتوى لتقومي حمتوى 

كتاب �لعلوم من وجهة نظر عينة �لدر��سة.
من  �ملكونة  �لدر��سة  عينة  على  �ل�ستبانه  تطبيق  مت 
من   )%  41،2( �أن  �لدر��سة  ومعلمات.�أظهرت  معلمني   )105(
�لعلوم  معايري �ملحتوى يف م�رشوع )NSES( �خلا�سة مبجالت 
كبرية،  بدرجة  و�لف�ساء  �لأر�س  �حلياة،وعلوم  وعلم  �لفيزيائية، 
منها  تتوفر  ومل  متو�سطة،  بدرجة  �ملعايري  من   )%  29،4( و�أن 
�خلام�س  لل�سف  �لعلوم  %( يف حمتوى كتاب   29،4( ن�سبته  ما 
علوم  لكتاب  �ملعلمني  لتقومي  �لكلية  �لدرجة  وكانت  �لأ�سا�سي، 
�إح�سائية  �ل�سف �خلام�س عالية، و�أنه ل توجد فروق ذ�ت دللة 
�ملديرية،  �لكتاب تعزى ملتغري �جلن�س،  يف درجة تقومي حمتوى 
ملتغريي  تعزى  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروقا  هناك  و�أن  �خلربة، 

�لتخ�س�س و�ملوؤهل �لعلمي.
تو�فر  مدى  معرفة  �إىل  هدفت  �صعيد،2011:  بن  در��سة 
�ملعايري �لعاملية ملحتوى كتب �لعلوم ل�سفوف )5 - 8( مب�رشوع 
�لفيزيائية،  )�لعلوم  �لعملية، وملجالت  للرتبية  �لقومية  �ملعايري 
��ستخدمت  �لعلوم،  مناهج  حمتوى  يف  و�لف�ساء(  �لأر�س  وعلوم 
مّت  منا�سبة  كاأد�ة  �لعلمية  للرتبية  �لقومية  �ملعايري  �لباحثة 
حمتوى  حتليل  يف  �سدقها،و�عتمادها  من  و�لـتاأكد  ترجمتها، 
ما  �إىل  �لدر��سة  �لعليا.تو�سلت  �لأ�سا�سية  للمرحلة  �لعلوم  كتب 
�لعليا  �لأ�سا�سية  للمرحلة  �لعلوم  كتب  يف  �ملعايري  تو�فر  ياأتي: 
بن�سبة )70.1 %( ، و�أن هناك بع�س �لق�سور يف �ملحتوى كتب 
�لأر�س  علوم  �لعاملية يف مو�سوعات:  باملعايري  �لعلوم مقارنة 
و�لف�ساء، و�لرتكيز على معيار خو��س �ملادة وتغري�تهايف جمال 
علوم  جمال  يف  و�لوظيفة  �لرتكيب  ومعيار  �لفيزيائية،  �لعلوم 
�لأر�س، و�أن هناك ق�سور�ً يف معيار �ل�ستمر�رية و�لتتابع لبع�س 
�ملعايري �لرئي�سة من �سف در��سي لآخر، و�ن هناك عدم تو�زن يف 
ن�سبة تو�فر �ملعايري �لرئي�سة ملعايري �لرتبية �لعلمية يف حمتوى 

كتب علوم �ملرحلة �لأ�سا�سية �لعليا.
�لك�سف عن  �إىل  �لدر��سة  : هدفت  املحروقي )2009(  در��سة 
 -  9( لل�سفوف  �لعلوم  بكتب  �لفيزيائية  �ملو��سيع  ت�سمن  مدى 
 )NSES( لعملية� 12( يف �سلطنة عمان ملعايري حمتوى �لرتبية 

كتب  يف  �لفيزيائية  �ملو�سوعات  من  �لدر��سة  عينة  وتكونت   ،
�لعلوم لل�سفوف من )9 - 12( يف �سلطنة عمان.و�أظهرت �لنتائج 
�ملر�تب  يف  تت�سمن  �لدر��سة  عينة  كتب  يف  �لفيزياء  حمتوى  �أن 
�لثلث �لأوىل معيار توحيد �ملفاهيم و�لعمليات، ومعيار �لعلوم 
�لطبيعية، ومعيار تاريخ �لعلم وطبيعته بالرتتيب، وجاء ت�سمني 

معيار علوم �لأر�س و�لف�ساء يف هذه �لكتب يف �ملرتبة �لأخرية.
جودة  م�ستوى  حتديد  �إىل  هدفت   :  )2007( اللولو  در��سة 
�لأ�سا�سية  للمرحلة  �لعلوم  بكتب  �مللتزمة  �لفيزياء  مو�سوعات 
�لعلوم،  ملناهج  �لعاملية  �ملعايري  �سوء  يف  فل�سطني  يف  �لدنيا 
ولتحقيق ذلك قامت �لباحثة برتجمة �ملعايري �خلا�سة مبحتوى 
مو�سوعات �لفيزياء، �أظهرت �لنتائج تو�فر �ملعايري بكتاب �لعلوم 
لل�سف �لأول بن�سبة )33 %( ، ويف �ل�سف �لثاين بن�سبة )87 %(، 
بن�سبة  �لر�بع  �ل�سف  ويف   ،  )%  46( بن�سبة  �لثالث  �ل�سف  ويف 

. )% 100(
عمليات  عن  �لك�سف  �إىل  هدفت  ؛   )2006( ال�صوايف  در��سة 
8( من  �لعلم ومدى ت�سمنها يف كتب �لعلوم لل�سفوف من )5 - 
بفح�س  �لباحثة  قامت  وقد  عمان،  �سلطنة  يف  �لأ�سا�سي  �لتعليم 
خم�س ع�رشة عملية من عمليات �لعلم.وقد ك�سفت �لنتائج ت�سمن 
�أربع ع�رشة عملية،  �لذكر على  �آنفة  �لعلوم لل�سفوف  �أن�سطة كتب 

وعدم ت�سمنها للتعريفات �لجر�ئية.
حمتوى  ��ستمال  مدى  �أو�سحت   :  )2006( املزيدي  در��سة 
كتب �لعلوم لل�سفوف من �خلام�س وحتى �ل�سف �لثامن �لأ�سا�سي 
�لدر��سة  نتائج  �لأمريكية.وبينت  �ملعايري  على  عمان  �سلطنة  يف 
تفاوت توزيع جمالت �ملعايري �لأمريكية يف حمتوى كتب �لعلوم، 
بحيث جاء ت�سمني معيار �لدمج بني �ملفاهيم و�لعمليات يف هذه 
�لكتب يف �ملرتبة �لأوىل، يف حني جاء ت�سمني معيار علم �لأر�س 

و�لف�ساء فيها باملرتبة �لأخرية.
در��سة الرحمي )2004( : هدفت �إىل معرفة مدى ت�سمن كتب 
�لعلوم لل�سفوف �خلام�س و�ل�ساد�س و�ل�سابع �لأ�سا�سي يف �سلطنة 
�لعلم و�لتقانة و�ملجتمع و�لبيئة،  عمان للعلقات �ملتبادلة بني 
و�ملجتمع  و�لتقانة  �لعلم  بني  �ملتبادلة  �لعلقة  ن�سبة  بلغت  وقد 
توزيع  وتفاوت  �ملحللة،  مو�سوعاتها  من   )%  21( و�لبيئة 
يف  و�لبيئة  و�ملجتمع  و�لتقانة  �لعلم  ملنحى  �خلم�سة  �ملجالت 
حمتوى �ملناهج �ملحللة، حيث كان �لهتمام مركز�ً على جمال 
يف  �سيما  ل  و�لبيئة،  و�ملجتمع  و�لتقانة  للعلم  �لإيجابية  �لآثار 

�ل�سفني �خلام�س و�ل�ساد�س �لأ�سا�سيني.
حداد )2004( : هدفت �إىل �لك�سف عن مدى ��ستمال  در��سة 
حمتوى كتب �لعلوم لل�سفوف )5 - 8( يف �لأردن على �ملعايري 
��ستمال  �لدر��سة  نتائج  و�أظهرت  �لعلوم،  كتب  ملحتوى  �لعاملية 
�لعلوم  �لعلمية:  �ملو�سوعات  جمالت  على  �لأربعة  �لعلوم  كتب 
�لفيزيائية بن�سبة )46.47 %( ، يليه علم �حلياة بن�سبة )39 %( 

، و�أخري� علم �لأر�س و�لف�ساء بن�سبة )14.53 %( .
تق�سي  �إىل  : هدفت   )Bou Geode,2002( بوجوده  در��سة 
لبنان  �جلديد يف  �لعلوم  �لعلمية مبنهاج  �لثقافة  تو�زن مكونات 
طلبة  �إعد�د  على  قادر�ً  �ملنهاج  كان  �إذ�  ما  ملعرفة  حماولة  يف 
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�لعلوم  لكتب  �ملحتوى  بتحليل  �لباحث  قام  ل،  �أم  علميًا  مثقفني 
�لعلوم. منهاج  يف   )8،10،11،12،،1،2،4،5،7( لل�سفوف 
و�أظهرت نتائج �لدر��سة باأن جمال �لعلم كج�سم منظم من �ملعرفة 
�لبحث ثانيًا،  �لأوىل، و�لعلم كطريقة يف  �أتى يف �ملرتبة  �لعلمية 
�أهمل  فيما  ثالثًا،  و�ملجتمع  و�لتكنولوجيا  �لعلم  بني  و�لتفاعل 
�لتدري�سية  �لأهد�ف  من  كل  يف  للتفكري  كطريقة  �لعلم  جمال 
يف  بو�سوح  للتفكري  كطريقة  �لعلم  جمال  ظهر  فيما   ، و�لأن�سطة 
فاإن  وعليه   ،  )%  35( وبن�سبة  �لعلمية  للرتبية  �لعامة  �لأهد�ف 
�لتو�زن يف منهاج �لعلوم مييل نحو جمالت: �لعلم كج�سم منظم 
من �ملعرفة �لعلمية، و�لعلم كطريقة يف �لبحث و�لتفاعل بني �لعلم 
�أن �ملنهاج  �لدر��سة  �أظهرت نتائج  و�لتكنولوجيا و�ملجتمع، كما 

يوؤكد على �لتفاعل بني �لعلم و�لتكنولوجيا و�ملجتمع.
لكتب  تقومي  حتليل  �إىل  هدفت   :  )2001( خطايبة  در��سة 
�سلطنة عمان يف �سوء  �لعلمي يف  �لثانوي  �لثاين  �ل�سف  �لعلوم 
�لثقافة �لعلمية، وتكونت عينة �لدر��سة من )15 %( من �سفحات 
كل كتاب، وقد ��ستخدم �لباحث عدد�ً من �ملحللني، وح�سبت ن�سبة 
�حلد  جتاوزت  حيث  عالية  �لن�سبة  هذه  وكانت  بينهم  �لتو�فق 
�ملعاملت  وكانت  كابا  معامل  ح�سب   ،  )%  80( وهو  �ملقبول 
وقد   ،  )0.70( وهو  �ملقبول  �حلد  جتاوزت  حيث  عالية  للكتب 
�لثانوي  �لثاين  لل�سف  �لعلوم  كتب  �أن  �لدر��سة  نتائج  �أظهرت 
�أن  �إل  �لأربعة،  �لعلمية  �لثقافة  ��ستملت على مكونات  قد  �لعلمي 
�آخر. �إىل  مكون  ومن   ، لآخر  كتاب  من  تباينت  �ل�ستمال  ن�سب 
و�لفيزياء  �لكيمياء  كتابي  �أن  �أي�سا  �لدر��سة  نتائج  �أظهرت  كما 
�لثقافة  مبكونات  يتعلق  فيما  �لرتبوية  �ملعايري  ن�سب  ر�عيا  قد 
�ملعايري  ن�سب  �لأحياء  كتاب  ي�ستمل  مل  بينما  �لأربعة،  �لعلمية 
)�لعلم  �لثلثة  �لعلمية  �لثقافية  �ملو�سوعة يف مكونات  �لرتبوية 
كج�سم منظم من �ملعرفة �لعلمية، �لعلم كطريقة للتفكري، و�لتفاعل 
�لعلم و�لتكنولوجيا و�ملجتمع( مت مر�عاتها يف مكون �لعلم  بني 

كطريقة للبحث و�ل�ستق�ساء فقط.
�لكيمياء  كتاب  حتليل  �إىل  هدفت   :  )2000( يو�صف  در��سة 
�ملنهاج  عنا�رش  حيث  من  �لعلميوتقييمه  �لثانوي  �لأول  لل�سف 
�لتعليمية،  و�لأن�سطة  و�ملحتوى،  �لتعليمية،  �لأهد�ف  �لأربعة: 
�أ�سارت  �لعلمية،  �لثقافة  مفهوم  �سوء  يف  �لتقوميية  و�لأ�سئلة 
�لنتائج �إىل �أن معظم �لأ�سئلة �لتقوميية كانت يف �ملجال �ملعريف، 
من  خلوها  مع  �لنف�سحركي،  �ملجال  يف  كانت  منها  �لقليل  و�أن 
�أ�سئلة �جلانب  �أن  �لأ�سئلة �لتي تقي�س �ملجال �لنفعايل.كما وجد 
�ملعريف �لتي تقي�س مهار�ت �لتفكري �لدنيا بلغت ن�سبتها )74.2 
�ملرحلي  �لتقومي  �أ�سئلة  من   )%  71.4(  ،  )%  72.5(  ،  )%
و�خلتامي و�لنهائي على �لرتتيب، و�أن ن�سبة �لأ�سئلة �لتي تقي�س 
 ،  )%  28.6(  ،  )%  27.5( �لعليا بلغت ن�سبتها  �لتفكري  مهار�ت 
)38.6 %( من �أ�سئلة �لتقومي �ملرحلي و�خلتامي و�لنهائي على 
�لرتتيب، ومل يظهر تو�زن بني �لأ�سئلة �ملو�سوعية و�ملقالية.كما 
وجد �أن �ملحتوى ��ستمل على مكون �ملعرفة �لعلمية بن�سبة )43.6 
%، ومكون �لعلم كطريقة تفكري بن�سبة )16.1 %( ، وهي تتفق 
للعلم  �ل�ستق�سائية  �لطبيعة  ومكون  �لرتبويني،  مقرتحات  مع 
و�لتكنولوجيا  �ملجتمع  بني  �لتفاعل  ومكون   ،  )%  32( بن�سبة 

بن�سبة )8،3 %( ، وهذ� ل يتفق مع مقرتحات �لرتبويني.
 )Chiappatta ,et all  1993  ،( بيتا وزملءه  ت�صيا  در��سة 
: هدفت �إىل �لك�سف عن �لتو�زن يف ن�سب معايري �لثقافة �لعلمية 
جمتمع  وتكون  �ملتو�سطة،  للمرحلة  �لأحياء  كتب  حمتوى  يف 
�لدر��سة من خم�سة كتب ملادة علم �حلياة، �لتي �أقر تدري�سها يف 
ثمانينيات �لقرن �ملا�سي ول ز�لت ت�ستخدم �إىل �لآن، ومت �ختيار 
عينة �لدر��سة بالطريقة �لع�سو�ئية، وتكونت عينة �لدر��سة من )5 
%( من عدد �سفحات �لكتب �خلم�سة، بحيث يكون �لف�سل �لأول 
�لبيانات  جلمع  ��ستبانة  �لباحثون  ��ستخدم  �لعينة،  �سمن  من 
�لعلمية،  �ملعرفة  هي:  �لعلمية  للثقافة  معايري  �أربعة  من  مكونة 
و�لتفاعل  �لتفكري،  يف  كطريقة  و�لعلم  للعلم،  �لبحثية  و�لطبيعة 
�لنتائج  �لدر��سة  �أظهرت  وقد  و�لتكنولوجيا و�ملجتمع،  �لعلم  بني 
�لآتية: تركيز حمتوى �لكتاب على �لعلم كمعرفة، ثم على �لطبيعة 
�ل�ستق�سائية للعلم، �أما �لتفاعل بني �لعلم و�لتكنولوجيا و�ملجتمع 

فكان تركيز حمتوى �لكتب عليهما بن�سبة �سئيلة.
�لأدو�ت  حيث  من  �لدر��سات  تنوع  �سبق:  مما  يلحظ 
كدر��سة  �ملحتوى  حتليل  �أد�ة  ��ستخدم  ما  فمنها  �مل�ستخدمه، 
�أبو   ،2001 2000 خطايبة،  )Chippetta ,et ,all,1993 ،يو�سف، 
جودة 2002، حد�د، 2004، �لرحمي ، 2004 ، �ملزيدي2006، 
�ملحروقي   ،2008 جميل  �للولو،2007،   ،2006، �ل�سو�يف 
على  بع�سها  �عتمد  حني  يف   ،  )2011 �سعيد،  بن   ،2009،
)نور  در��سة  مثل  �ملحتوى  حتليل  �أد�ة  �إىل  �إ�سافة  �ل�ستبانة 
�ملعايري  ��ستخد�م  على  �ل�سابقة  �لدر��سات  و�تفقت   ،  )2013،
�لقومية �لأمريكية ملحتوى �لعلوم كفئات لتحليل �ملحتوى، كما 
�تفقت على جمتمع �لد�ر��سة وعينتها فجميعها �قت�رش على �لكتب 
با�ستثناء  و�مل�رشفني  و�لطلبة  �ملعلمني  يتناول  ومل  �ملدر�سية، 
�إىل  بالإ�سافة  �لكتاب  تناولت  �لتي   )2013، )نور  در��سة 
تناولها ملجتمع �ملعلمني وعينتهم ، كما �تفقت معظم �لدر��سات 
�لكتب  يف  �ل�سعف  نقاط  وبع�س  �لقوة،  نقاط  بع�س  وجود  على 
�ملدر�سية، فقد �أظهرت در��سة )�للولو،2007( جو�نب قوة كتو�فر 
معايري  ت�سمني  يف  و�لق�سور  �لر�بع،  لل�سف  �لفيزيائية  �لعلوم 
�لأر�س  علوم  ومعيار  و�جتماعي،  �سخ�سي  منظور  من  �لعلوم 

و�لف�ساء يف در��سة )�ملحروقي ،2009( .
وقد �ساعدت �لدر��سات �ل�سابقة �لباحثة على حتديد كيفية 
�حل�سول على فئات حتليل دقيقة، و�عتماد �أد�ة منا�سبة لها، ويف 
ومو�سفة   ، منا�سبة  حتليل  وحد�ت  �إىل  �ملحتوى  تق�سيم  كيفية 
ب�سكل دقيق من حيث حتديد خ�سائ�سها، وجعلها يف �إطار ي�سهل 

فهمه، ويف عمليات حتليل �لنتائج وتف�سريها.

إجراءات الدراسة
ت�صمني  ♦ مدى  "ما  ياأتي:  مبا  �لدر��سة  م�سكلة  حددت 

حمتوى كتب العلوم للمرحلة الأ�صا�صية العليا )ال�صفني التا�صع 
اخلا�صة  العاملية  للمعايري  فل�صطني  يف  الأ�صا�صي(  والعا�رش 

مبحتوى كتب العلوم؟ 
ترجمتها  ♦ مت  �لتي  �ملعايري  �أد�ة  على  �لعتماد  مّت 
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National Science Ed-(  )1996( �عتماد� على كتا  بتتطويرها 
�لعاملية  �ملعايري  لتحديد  وذلك   ،  )ucation Standard،NSES

كتب  يف  �ملتلزمة  �لعلمية  و�ملو�سوعات  �لعلوم،  كتب  ملحتوى 
�لعلوم، وفيما ياأتي اخلطوات التي متت فيها عملية التحليل: 

�لعلوم،  - معلمات  �إحدى  بتدريب  �لباحثة  قامت  �أول: 
�لعلوم  تدري�س  مناهج  تخ�س�س  يف  �ملاج�ستري  درجة  وحتمل 
و�لتعليم على كيفية  �لرتبية  و�أ�ساليبها، وتعمل معلمة يف وز�رة 

حتليل �ملحتوى وفقا لنموذج �لتحليل.
ثانيا: بد�أت �لباحثة و�ملحللة بتحليل عينة ��ستطلعية  -

من  كنوع  �لأ�سا�سي  �لتا�سع  لل�سف  �لعلوم  كتاب  حمتوى  من 
عملية  و��ستمرت  بينهما،  �لتو�فق  معامل  ح�ساب  ومت  �لتدريب، 
�لتحليل بينهما حتى �أ�سبح معامل �لتو�فق بينهما )89 %( وهو 

�أعلى من �حلد �ملطلوب )80 %( .
ثالثا: مت �عتماد )10 %( من عدد �سفحات كل وحدة  -

�لتا�سع  لل�سفني  و�لثاين  �لأول  �لعلوم بجز�أيه  من وحد�ت كتابي 
�لدر��سة  عينة  �ختيار  ومت  فل�سطني،  يف  �لأ�سا�سي  و�لعا�رش 
�لكاملة و�ل�سور  �لفقر�ت  �لطبقية، و�عتمدت  �لع�سو�ئية  بالطريقة 
و�لأن�سطة  بالفقر�ت  �ملتعلقة  و�لأ�سئلة  و�جلد�ول  و�لأ�سكال 
حتليل،  وحد�ت  لتكون  �جلانبية  و�لتعليقات  و�لعملية  �ملخربية 
بنهاية  �أ�سئلة ومتارين  على  فقط  �مل�ستملة  �ل�سفحات  و��ستثنيت 
على  حتتوي  �لتي  �ل�سفحات  كذلك  در��سية،  ووحدة  ف�سل  كل 
وحدتني  من  �أقل  �لتي  �لتحليل  �سفحات  وعدد  �أ�سئلة  �أو  �أهد�ف 
�لتحليلية يف كتاب �ل�سف  �لوحد�ت  قابلتني للتحليل، وبلغ عدد 
�لتا�سع )185( وحدة حتليلية، بينما بلغت )157( وحدة حتليلية 

يف كتاب �ل�سف �لعا�رش.
حتليل  - عملية  �نفر�د  على  كل  �ملحللتان  �أجرت  ر�بعا": 

�سفحات عينة �لدر��سة من كتب �لعلوم با�ستخد�م �لنموذج �ملعد 
للتحليل.
ح�ساب  - مّت  �لتحليل  عملية  من  �لنتهاء  بعد  خام�سا: 

�لعاملية  �ملعايري  جمالت  ل�ستمال  �ملئوية  و�لن�سب  �لتكر�ر�ت 
��ستق�سائية،  كعملية  و�لعلم  و�لعمليات،  �ملفاهيم  بني  )�لدمج 
و�لعلم من �ملنظور �لفردي و�لإجتماعي، وتاريخ �لعلم وطبيعته( 
�ملئوية  و�لن�سب  �لتكر�ر�ت  ح�ساب  مّت  كذلك  و  كتاب،  كل  يف 
ل�ستمال �ملو�سوعات �لعلمية �ملت�سمنة يف حمتوى كتب �لعلوم 

)�لعلوم �لفيزيائية، وعلم �حلياة، وعلم �لأر�س و�لف�ساء( .
�ساد�سا: مت ح�ساب ن�سب �لتو�فق بني �ملحللتني للوقوف  -

على موؤ�رش �سدق �لتحليل، وذلك با�ستخد�م �ملعادلة �لآتية: 
ن�سبة �لتو�فق بني �ملحللتني= عدد �لوحد�ت �لتي �تفقا يف 

حتليلها/ عدد وحد�ت �لتحليل �لكلية × 100 % 
�ملعايري  �ملحللتني ملجالت  �لتو�فق بني  ن�سب  كانت  وقد 
�لعاملية كالآتي: )95.77 %( لل�سف �لتا�سع، )96.6 %( لل�سف 
للمو�سوعات  �ملحللتني  بني  �لتو�فق  ن�سب  كانت  كما  �لعا�رش، 
�لعلمية �ملدجمة يف كتابي �لعلوم بجز�أيه �لأول و�لثاين لل�سفني 
�لتا�سع و�لعا�رش كالآتي: )96.5 %( لل�سف �لتا�سع، )98.5 %( 

لل�سف �لعا�رش.

املعاجلة اإلحصائية: 
تعترب هذه �لدر��سة در��سة حتليلية، �إذ �إنها تهدف �إىل �لك�سف 
عن مدى ت�سمن حمتوى كتب �لعلوم للمرحلة �لأ�سا�سية �لعليا يف 
�لعلمية  �ملو�سوعات  وعلى  �خلم�سة،  �لعاملية  للمعايري  فل�سطني 
)تكر�ر�ت  ح�ساب  مت  بحيث  �لعلوم،  كتب  حمتوى  يف  �ملت�سمنة 
وجود عنا�رش �لتحليل ون�سبها �ملئوية ومتو�سطاته( ، ومت ح�ساب 
جمالت  ��ستمال  ن�سب  متو�سطات  ملقارنة  )كا²(  �لح�سائي 
يف  �ملت�سمنة  �لعلمية  �ملو�سوعات  ��ستمال  �لعاملية،  �ملعايري 
ملقارنة  )كا²(  �لح�سائي  ح�ساب  ومت  �ملحللة،  �لعلوم  كتابي 
يف  �ملت�سمنة  �لعلمية  �ملو�سوعات  ��ستمال  ن�سب  متو�سطات 
كتابي �لعلوم �ملحللة، �إ�سافة �إىل �عتماد )α =0.005( لأغر��س 

�لدللة �لإح�سائية.

نتائج الدراسة
م�صتوى  ◄ "ما  �لأول:  بال�سوؤ�ل  �ملتعلقة  �لنتائج  �أول: 

ت�صمن حمتوى كتب العلوم للمرحلة الأ�صا�صية العليا )ال�صفني 
العاملية  للمعايري  فل�صطني  يف  الأ�صا�صي(  والعا�رش  التا�صع 
اخلا�صة مبحتوى كتب العلوم يف جمالت: الدمج بني املفاهيم 
والعمليات، والعلم كعملية ا�صتق�صائية، والعلم من املنظور الفردي 
والتكنولوجيا؟  والعلوم  وطبيعته،  العلم  وتاريخ  والإجتماعي، 
ومتو�سطاتها  �لتكر�ر�ت  ��ستخر�جت  �ل�سوؤ�ل،  هذ�  على  للإجابة 
و�لن�سب �ملئوية لت�سمنها كل جمال من جمالت �ملعايري �لعاملية 
ولكل حمللة ، نتائج ن�سب �لتو�فق بني �ملحللتني يف حتليل كتاب 

�لعلوم لل�سف �لعا�رش �لأ�سا�سي ، و�جلدول )1( يبني ذلك.
جدول رقم )1( 

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

املجال
متو�صط املحللونالتكرارات

التكرارات
الن�صب 
متو�صط الثاينالولاملئوية

الن�صب املئوية
�لدمج بني 

�ملفاهيم 
و�لعمليات

403939.5تكر�ر

55.64 %54.93 %56.34 %ن�سبة %

�لعلم كعملية 
��ستق�سائية

121312.5تكر�ر

17.60 %18.31 %16.9 %ن�سبة %

�لعلم من منظور 
فردي و�جتماعي

454.5تكر�ر

6.34 %7.04 %5.63 %ن�سبة %

تاريخ �لعلم 
وطبيعته

9109.5تكر�ر

13.38 %14.09 %12.68 %ن�سبة %

�لعلم 
و�لتكنولوجيا

645تكر�ر

7.04 %5.63 %8.45 %ن�سبة %
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املجال
متو�صط املحللونالتكرارات

التكرارات
الن�صب 
متو�صط الثاينالولاملئوية

الن�صب املئوية

املجموع
717171تكر�ر

100 %100 %100 %ن�سبة %

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

لت�سمن  �ملئوية  �لن�سب  يف  تقاربًا   )1( �جلدول  يظهر 
�لتا�سع  �ل�سف  كتاب  يف  للمحللتني  �خلم�سة  �ملعايري  جمالت 
�لأ�سا�سي، وكان �لرتتيب �لتنازيل لن�سب ت�سمن جمالت �ملعايري 
يف �جلدول كالآتي: ) 55.64 %( لدمج مفاهيم �لعلم وعملياته، 
لتاريخ   )%  13.38( ��ستق�سائية،  كعملية  للعلم   )%  17.60(
 )%  6.34( و�لتكنولوجيا،  للعلم   )  %  7.04( وطبيعته،  �لعلم 
للعلم من منظور فردي و�جتماعي.وقد مّت ح�ساب تو�فق �لتحليل 
بني  �لتو�فق  ن�سبة  با�ستخر�ج  �لأ�سا�سي  �لتا�سع  علوم  كتاب  يف 

�ملحللتني )95.77 %( .
لكل  �ملئوية  و�لن�سب  ومتو�سطاتها  �لتكر�ر�ت  و��ستخرجت 
جمال من جمالت �ملعايري �لعاملية ولكل حمللة، و نتائج ن�سب 
�لعا�رش  لل�سف  �لعلوم  كتاب  حتليل  يف  �ملحللتني  بني  �لتو�فق 

�لأ�سا�سي.و�جلدول )2( يبني ذلك.
جدول رقم )2( 

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

املجال
متو�صط املحللونالتكرارات

التكرارات
الن�صب 
متو�صط الثاينالولاملئوية

الن�صب املئوية

�لدمج بني �ملفاهيم 
و�لعمليات

292728تكر�ر

31.46 %30.39 %32.58 %ن�سبة %

�لعلم كعملية 
��ستق�سائية

282928.5تكر�ر

32.02 %32.58 %31.46 %ن�سبة %

�لعلم من منظور 
فردي و�جتماعي

161616تكر�ر

17.98 %17.98 %17.98 %ن�سبة %

تاريخ �لعلم 
وطبيعته

655.5تكر�ر

6.18 %5.62 %6.74 %ن�سبة %

�لعلم و�لتكنولوجيا
101211تكر�ر

12.36 %13.48 %11.24 %ن�سبة %

املجموع
898989تكر�ر

100 %100 %100 %ن�سبة %

ن�صبة التوافق الكلي = 86/ 89×100 % = 96.6 %

لت�سمني  �ملئوية  �لن�سب  يف  تقاربا   )2( �جلدول  يظهر 
�لعا�رش  �ل�سف  كتاب  يف  للمحللتني  �خلم�سة  �ملعايري  جمالت 
�لأ�سا�سي، وكان �لرتتيب �لتنازيل لن�سب ت�سمني جمالت �ملعايري 
و  ��ستق�سائية،  كعملية  للعلم   )%  32.02( كالآتي:  �جلدول  يف 
)31.46 %( لدمج مفاهيم �لعلم وعملياته، و )17.98 %( للعلم 
من منظور فردي و�جتماعي، و )12.36 %( للعلم و�لتكنولوجيا، 
)6.18 %( لتاريخ �لعلم وطبيعته.وقد مّت ح�ساب تو�فق �لتحليل 
بني  �لتو�فق  ن�سبة  با�ستخر�ج  �لأ�سا�سي  �لعا�رش  علوم  كتاب  يف 

�ملحللتني )96.6 %( .
م�صتوى  ◄ ما  �لثاين:  بال�سوؤ�ل  �ملتعلقة  ��لنتائج  ثانيا: 

ت�صمن حمتوى كتب العلوم يف املرحلة الأ�صا�صية العليا )ال�صفني 
العلمية  باملو�صوعات  فل�صطني  الأ�صا�صي( يف  والعا�رش  التا�صع 
والف�صاء  الأر�س  وعلم  احلياة،  وعلم  الفيزيائية،  العلوم  لفروع 
العلوم؟  كتب  مبحتوى  اخلا�صة  الدولية  املعايري  حددتها  التي 
ومتو�سطاتها  �لتكر�ر�ت  ��ستخر�جت  �ل�سوؤ�ل،  هذ�  على  وللإجابة 
�لعلمية  �ملو�سوعات  لت�سمنها كل مو�سوع من  �ملئوية  و�لن�سب 
ولكل حمللة، نتائج ن�سب �لتو�فق بني �ملحللتني يف حتليل كتاب 

�لعلوم لل�سف �لتا�سع �لأ�سا�سي ، و�جلدول )3( يبني ذلك.
جدول رقم )3( 

التكرارات والنسب المئوية لكل موضوع من الموضوعات العلمية المتضمنة في المعايير 
العالمية في محتوى كتاب علوم الصف التاسع األساسي لكل من المحللتين ونسبة التوافق 

الكلي

املو�صوعات
متو�صط املحللونالتكرارات

التكرارات
الن�صب 
متو�صط الثاينالولاملئوية

الن�صب املئوية

�لعلوم 
�لفيزيائية

414141تكر�ر

35.9735.97 %35.97 %ن�سبة %

علم �حلياة
605859تكر�ر

51.75 %50.88 %52.63 %ن�سبة %

علم �لأر�س 
و�لف�ساء

131514تكر�ر

12.28 %13.16 %11.4 %ن�سبة %

املجموع
114114114تكر�ر

100 %100 %100 %ن�سبة %

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

لت�سمن  �ملئوية  �لن�سب  يف  تقاربا   )3( �جلدول  يظهر 
�لتا�سع  �ل�سف  كتاب  يف  �لثلثة  �لعلمية  �ملو�سوعات  جمالت 
�لأ�سا�سي، وكان �لرتتيب �لتنازيل لن�سب ت�سمن جمالت �ملعايري 
 )%  35.97( �حلياة،  لعلم   )%  51.75( كالآتي:  �جلدول  يف 
مّت  و�لف�ساء.وقد  �لأر�س  لعلم   )%  12.28( �لفيزيائية،  للعلوم 
ح�ساب تو�فق �لتحليل يف كتاب علوم �لتا�سع �لأ�سا�سي با�ستخر�ج 

ن�سبة �لتو�فق بني �ملحللتني )96.5 %( .
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�ملئوية  و�لن�سب  ومتو�سطاتها  �لتكر�ر�ت  و��ستخرجت 
لت�سمنها كل مو�سوع من �ملو�سوعات �لعلمية ولكل حمللة، ن�سب 
�لتا�سع  لل�سف  �لعلوم  كتاب  حتليل  يف  �ملحللتني  بني  �لتو�فق 

�لأ�سا�سي، و�جلدول )4( يبني ذلك.
جدول رقم )4( 

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

ونسبة التوافق الكلي

املو�صوعات
متو�صط املحللونالتكرارات

التكرارات
الن�صب 
متو�صط الثاينالولاملئوية

الن�صب املئوية

�لعلوم �لفيزيائية
232423.5تكر�ر

34.56 %35.3 %33.8 %ن�سبة %

علم �حلياة
454444.5تكر�ر

65.44 %64.70 %66.2 %ن�سبة %

علم �لأر�س 
و�لف�ساء 

000تكر�ر

- - - ن�سبة %

املجموع
686868تكر�ر

100 %100 %100 %ن�سبة %

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

لت�سمني  �ملئوية  �لن�سب  يف  تقاربا   )4( �جلدول  يظهر 
�لعا�رش  �ل�سف  كتاب  يف  �لثلثة  �لعلمية  �ملو�سوعات  جمالت 
�لأ�سا�سي، وكان �لرتتيب �لتنازيل لن�سب ت�سمني جمالت �ملعايري 
 )%  34.56( �حلياة،  لعلم   )%  65.44( كالآتي:  �جلدول  يف 
مّت ح�ساب  و�لف�ساء.وقد  �لأر�س  لعلم   )%  0( �لفيزيائية،  للعلوم 
تو�فق �لتحليل يف كتاب علوم �لعا�رش �لأ�سا�سي با�ستخر�ج ن�سبة 

. )% �لتو�فق بني �ملحللتني )98.5 
تختلف  ◄ هل  �لثالث:  بال�سوؤ�ل  �ملتعلقة  �لنتائج  ثالثا": 

ن�صبة ت�صمن حمتوى كتابي العلوم يف املرحلة الأ�صا�صية العليا 
باملعايري  فل�صطني  يف  الأ�صا�صي(  والعا�رش  التا�صع  )ال�صفني 
بني  الدمج  جمالت:  يف  العلوم  مبحتوى  اخلا�صة  العاملية 
من  والعلم  ا�صتق�صائية،  كعملية  والعلم  والعمليات،  املفاهيم 
والعلوم  وطبيعته،  العلم  وتاريخ  والإجتماعي،  الفردي  املنظور 
والتكنولوجيا باختلف ال�صف؟ وللإجابة على هذ� �ل�سوؤ�ل، ُح�سب 
�لح�سائي )x²( ملقارنة متو�سطات ن�سب ت�سمن جمالت �ملعايري 
�لأ�سا�سي  و�لعا�رش  �لتا�سع  لل�سفني  �لعلوم  كتابي  يف  �لعاملية 

�ملحللة، و�جلدول )5( يبني ذلك.

جدول رقم )5( 
نتائج اختبار )x²( لمقارنة متوسطات نسب تضمن مجاالت المعايير العالمية في كتابي 

العلوم لصفي التاسع والعاشر األساسي المحللة

جمال املعيار
ال�صف

�ملجموع�لعا�رش�لتا�سع

�لدمج بني 
مفاهيم �لعلم 

وعملياته

402868تكر�ر

42.5 %17.5 %25 %ن�سبة %

�لعلم كعملية 
��ستق�سائية

122941تكر�ر

25.6 %18.1 %7.5 %ن�سبة %

�لعلم من منظور 
فردي و�جتماعي

51621تكر�ر

13.1 %10 %3.1 %ن�سبة %

تاريخ �لعلم 
وطبيعته

9514تكر�ر

8.8 %3.1 %5.7 %ن�سبة %

�لعلم 
و�لكتنولوجيا

51116تكر�ر

10 %6.9 %3.1 %ن�سبة %

املجموع
7189160تكر�ر

100 %55.6 %45.4 %ن�سبة %

 ،α=0،005 درجات احلرية= 4، م�صتوى الدللة ، )x²= 45.58( قيمة
وقيمة )x²( اجلدولية =14.86

)تباينا( بني درجات ت�سمن كتابي  )x²( فروقا  بينت قيم 
�لعلوم لل�سفني �لتا�سع و�لعا�رش �لأ�سا�سي على جمالت �ملعايري 
كتب  ملحتوى  �لدولية  �ملعايري  حددتها  �لتي  �خلم�سة  �لعاملية 
�لعلوم ،ويظهر من �جلدول )5( م�ستوى ت�سمن معايري �لعلوم يف 
دمج  جمال  كالآتي:  �ملحللة  �لكتب  يف  �ملجالت  من  جمال  كل 
مفاهيم �لعلم وعملياته/ �ل�سف �لتا�سع )25 %( ، �ل�سف �لعا�رش 
�لتا�سع  �ل�سف  ��ستق�سائية/  كعملية  �لعلم  ،وجمال   )%  17.5(
)7.5 %( ، �ل�سف �لعا�رش )18.1 %( ، وجمال �لعلم من منظور 
فردي و�جتماعي/ �ل�سف �لتا�سع )3.1 %( ، �ل�سف �لعا�رش )10 
 ،  )% �لتا�سع )5.7  �لعلم وطبيعته/ �ل�سف  %( ، وجمال تاريخ 
�ل�سف  و�لكتنولوجيا/  �لعلم  وجمال   ،  )%  3.1( �لعا�رش  �ل�سف 
�لتا�سع )3.1 %( ،�ل�سف �لعا�رش )6.9 %( ، ويلحظ �ي�سا" من 
�جلدول )5( �أن �لرتتيب �لتنازيل ملتو�سط �لن�سب �ملئوية لكل جمال 
�لكتب  يف  �لدولية  �ملعايري  حددتها  �لتي  �خلم�سة  �ملجالت  من 
و  �لعلم وعملياته،  )42.5( جمال دمج مفاهيم  �ملحللة كالآتي: 
)25.6( جمال �لعلم كعملية ��ستق�سائية، و )13.1( جمال �لعلم 
من منظور فردي و�جتماعي، و )10( جمال �لعلم و�لكتنولوجيا، 

و )8.8( جمال تاريخ �لعلم وطبيعته.
ن�صبة  ◄ تختلف  هل  �لر�بع:  بال�سوؤ�ل  �ملتعلقة  �لنتائج 

العليا  الأ�صا�صية  املرحلة  يف  املحللة  الكتب  حمتوى  ت�صمن 
اإدراج  يف  فل�صطني  يف  الأ�صا�صي(  والعا�رش  التا�صع  )ال�صفني 
احلياة،  وعلم  الفيزيائية،  العلوم  لفروع  العلمية  املو�صوعات 
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اخلا�صة  الدولية  املعايري  حددتها  التي  والف�صاء  الأر�س  وعلم 
مبحتوى كتب العلوم باختلف ال�صف؟ للإجابة على هذ� �ل�سوؤ�ل، 
ت�سمن جمالت  ن�سب  متو�سطات  )x²( ملقارنة  �لح�سائي  ُح�سب 
و�لعا�رش  �لتا�سع  لل�سفني  �لعلوم  كتابي  يف  �لعاملية  �ملعايري 

�لأ�سا�سي �ملحللة، و�جلدول )6( يبني ذلك: 
جدول رقم )6( 

نتائج اختبار )x²( لمقارنة متوسطات نسب تضمين مجاالت الموضوعات العلمية في كتب 
العلوم لصفي التاسع والعاشر األساسي المحللة

جمال املعيار
ال�صف

املجموعالعا�رشالتا�صع

�لعلوم �لفيزيائية
412364تكر�ر

35.2 %12.6 %22.6 %ن�سبة %

علم �حلياة
5945104تكر�ر

57.1 %24.7 %32.4 %ن�سبة %

علم �لأر�س 
و�لف�ساء 

14014تكر�ر

7.7 %7.70 %ن�سبة %

املجموع
11468172تكر�ر

100 %37.3 %62.7 %ن�سبة %

قيمة )x²= 43.29( ، درجات احلرية= 2 ، م�صتوى الدللة α=0،005 قيمة 
)x²( اجلدولية =10.60

ت�سمن  درجات  بني  )تباينًا(  فروقًا   )x²( قيم  بينت 
جمالت  على  �لأ�سا�سي  و�لعا�رش  �لتا�سع  لل�سفني  �لعلوم  كتب 
�لدولية  �ملعايري  حددتها  �لتي  �لثلثة  �لعلمية  �ملو�سوعات 
ت�سمن  مدى   )6( �جلدول  من  �لعلوم،ويظهر  كتب  ملحتوى 
يف  �لعلمية  �ملو�سوعات  من  مو�سوع  كل  يف  �لعلوم  معايري 
�ل�سف  �لفيزيائية/  �لعلوم  مو�سوع  كالآتي:  �ملحللة  �لكتب 
ومو�سوع   ،  )%  12.6( �لعا�رش  و�ل�سف   ،  )%  22.6( �لتا�سع 
علم �حلياة / �ل�سف �لتا�سع )32.4 %( ، �ل�سف �لعا�رش )24.7 
%( ، ومو�سوع علم �لأر�س و�لف�ساء/ �ل�سف �لتا�سع )7.7 %( 

، �ل�سف �لعا�رش )0 %( .
ملتو�سط  �لتنازيل  �لرتتيب  �أن   )6( �جلدول  من  ويلحظ 
�لثلثة  �لعلمية  �ملو�سوعات  من  مو�سوع  لكل  �ملئوية  �لن�سب 
 )%  35.2( %( لعلم �حلياة،  �لكتب �ملحللة كالآتي: )57.1  يف 

للعلوم �لفيزيائية، )7.7 %( لعلم �لأر�س و�لف�ساء.
ت�صمن كل جمال  ن�صب  اأن تغري   )5( اجلدول  ويلحظ من 
من جمالت املعايري العاملية املرتبطة مبحتوى كتابي العلوم 
بتغري  تتغري  فل�صطني  يف  ال�صا�صي  والعا�رش  التا�صع  لل�صفني 

الكتاب فوجدت كما ياأتي: 
درجات ت�سمن جمال دمج مفاهيم �لعلم وعملياته يف . 1

كتب �ملرحلة �لأ�سا�سية �لعليا متباينة، ففي �ل�سف �لتا�سع �أعلى 
منه يف �ل�سف �لعا�رش.

يف . 2 ��ستق�سائية  كعملية  �لعلم  جمال  ت�سمن  درجات 
كتب �ملرحلة �لأ�سا�سية �لعليا متباينة، ففي �ل�سف �لعا�رش �أعلى 

منه يف �ل�سف �لتا�سع.
درجات ت�سمن جمال �لعلم من منظور فردي و�جتماعي . 3

يف كتب �ملرحلة �لأ�سا�سية �لعليا متباينة، فهي يف �ل�سف �لعا�رش 
�أعلى منه يف �ل�سف �لتا�سع.

�ملرحلة . 4 كتب  يف  طبيعته  �لعلم  تاريخ  ت�سمن  درجات 
�لأ�سا�سية �لعليا متباينة، ففي �ل�سف �لتا�سع �أعلى منه يف �ل�سف 

�لعا�رش.
كتب . 5 يف  و�لتكنولوجيا  �لعلم  جمال  ت�سمن  درجات 

�أعلى منه  �لعا�رش  �ل�سف  �لعليا متباينة، ففي  �لأ�سا�سية  �ملرحلة 
يف �ل�سف �لتا�سع.

نتائج  �أظهرت  ياأتي:  كما  الدرا�صة  نتائج  عر�س  ميكن 
قد  �لعليا  �لأ�سا�سية  �ملرحلة  كتب  يف  �لعلوم  كتب  �أن  �لدر��سة 
عمليات  مع  �ملفاهيم  دمج  جمال  على  عالية  بدرجات  ��ستملت 
تاريخ  جمال  يليه  ��ستق�سائية،  كعملية  �لعلم  جمال  يليه  �لعلم، 
و�جتماعي،  فردي  منظور  من  �لعلم  جمال  يليه  وطبيعته،  �لعلم 

و�أخري�ً جمال �لعلم و�لتكنولوجيا.
كما �أظهرت نتائج �لدر��سة �أن كتب �لعلوم يف كتب �ملرحلة 
�لأ�سا�سية �لعليا متباينة وقد ��ستملت بدرجات عالية على جمال 
علم  جمال  و�أخري�"  �لفيزيائية،  �لعلوم  جمال  يليه  �حلياة،  علم 

�لر�س و�لف�ساء �لذي �قت�رش وجوده يف حمتوى �ل�سف �لتا�سع.

مناقشة النتائج: 
لل�سفني  �لعلوم  كتب  حمتوى  ت�سمني  �أن  �لنتائج  بينت 
يتم  مل  للمحتوى  �لعاملية  للمعايري  �لأ�سا�سي  و�لعا�رش  �لتا�سع 
بطريقة متو�زنة، فنجد ت�سدر جمال دمج مفاهيم �لعلم وعملياته، 
وكذلك �لعلم كعملية ��ستق�سائية، و�سبب ذلك �لتاأكيد وب�سكل جلي 
ومبا�رش على دمج مفاهيم �لعلم وعملياته يف �خلطوط �لعري�سة 
على  �خلطوط  �أكدت  كما  �لأ�سا�سي،  �لتعليم  مرحلة  يف  للمناهج 
و�إعد�د  �ملدر�سي،  �لكتاب  �إعد�د  يف  كمنهج  �لعلمي  �ل�ستق�ساء 

�لطلبة يف �مل�ستقبل.
�ملرحلة  كتب  حمتوى  بتحليل  �ملتعلقة  �لنتائج  تظهر 
�لأ�سا�سية �لعليا �أن هناك تباينا يف ت�سمنها للمجالت و�ملعايري 
وعملياته  �لعلم  مفاهيم  دمج  جمال  �أن  تبني  فقد  �لعاملية، 
�ل�سف  �لتا�سع باملقارنة مع  �ل�سف  ن�سبة عالية يف  ح�سل على 
�لعا�رش، وترى �لباحثة �أن �ل�سبب يف ذلك يعود �إىل وجود معارف 
�إ�سافة  �ملجالني،  هذين  وجود  تقت�سي  متنوعة  و�أن�سطة  كثرية، 
ومنها:  �لعلم،  عمليات  ت�ستخدم  �لكتاب  �أن�سطة  غالبية  �أن  �إىل 
�لقيا�س و�لتف�سري و�لتنظيم و�لدللة، و�أن �لأهد�ف �ملهارية �لتي 
�لتنبوؤ، وو�سع  ��ستخد�م  �إىل  �لطلبة حتقيقها حتتاج  يتوجب على 
�لفر�سيات، و�إعطاء �لتف�سري�ت، وطرح �لأ�سئلة، و�سبط �ملتغري�ت 
و�لتحكم بها، و�لأخذ بعني �لعتبار قو�عد �ل�سلمة �لعامة، و�أخذ 
يعود  كذلك  �ملجال  هذ�  ت�سدر  و�إن  لذلك،  �ل�رشوية  �لحتياطات 
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�لطلبة  ينفذها  علمية  عمليات  يت�سمن  طبيعته  يف  �لعلم  �ن  �إىل: 
من خلل �لن�سطة �ملتعددة يف �لكتاب، وهذ� يربز ب�سكل و��سح 
�أما  �ملقرر،  لوحد�ت  �ملت�سمنة  و�ملهارية  �ملعرفية  �لأهد�ف  يف 
�ملرتبة  على  ح�سل  �لذي  و�لف�ساء  �لأر�س  علم  لرتتيب  بالن�سبة 
�لأخرية يف كتابي �لعلوم فهذ� يعود �إىل عر�س هذه �لكتب ب�سكل 
هذ�  يت�سمنها  �لتي  �لب�سيطة  �ملو�سوعات  من  لعدد  متعمق  غري 
�جليوكيميائية،  و�لدور�ت  �ل�سم�سي،  �لنظام  يف  )�لطاقة  �ملجال 

و�أ�سل �لنظام �لأر�سي وتطوره، و�أ�سل �لكون وتطوره( .
وطبيعته،  �لعلم  تاريخ  جمالت  ت�سمني  درجات  تدين  �أما 
و�لعلم من منظور فردي و�جتماعي، و�لعلم و�لتكنولوجيا، ف�سبب 
مناهج  لبناء  �لأ�سا�سية  �خلطة  �أن  �لآتية:  �لعو�مل  �إىل  يعود  ذلك 
كتب  يف  �ملجالت  تلك  �إظهار  كيفية  تربز  مل  �لأ�سا�سية  �لعلوم 
�لتفاعل �مللئم ملخططي  �لعلوم بال�سكل �ملنا�سب، كما مل يظهر 
تغري  حيث  �ملناهج،  بناء  يف  �حلديثة  �لتوجهات  مع  �ملناهج 
�أنه مل  �لتعليمية، مبعنى  بالنتاجات  ليعنى  �ملنهاج  بناء  مفهوم 
ون�سب  �ملعايري  هذه  �ملناهج  وم�سممي  موؤلفي  �عتبار  يف  يكن 

حتكم هذه �ملجالت، و�إمنا ت�سمنها ب�سكل غري حمدد.
من  عدد�  �أن  �أظهرت  �لتحليل  نتائج  �أن  بالذكر  وجدير 
عدد� من جمالت  و�أن  �ل�سمول،  من  �لقدر  بذلك  �ملعايري مل حتظ 
�ملعايري مل يت�سمن يف �ملحتوى مطلقًا.وميكن تف�سري هذه �لنتيجة 
بالأ�سباب �لآتية: �أوًل: �إغفال موؤلفي كتب �لعلوم لهذه �ملعايري عند 
يف  �لتجربة  حديثو  �أنهم  �إىل  يعود  �لعلوم،  كتب  بتاأليف  قيامهم 
موؤلفي  على  كان  حيث  �لوقت،  �سغط  و  �ملدر�سية،  �لكتب  تاأليف 
�لكتب يف د�ئرة �ملناهج �أن ينجزو� كتابني يف كل عام، و�ل�سبب 
�لثاين �أن حمتوى �لكتب �ملحللة قد مت تاأليفها على �أ�سا�س �لأهد�ف 
و�ملخرجات ولي�س على �أ�سا�س �ملعايري، وقد �تفقت هذه �لدر��سة 
 2000 يو�سف،   Chippetta ,et ,all,1993( من  كل  در��سة  مع 
�لرحمي،   ،2004 حد�د،   ،2002 جودة  �أبو   ،2001 خطايبة، 
2004 ، �ملزيدي ، �ل�سو�يف ،2006، �للولو ،2007، جميل، �سناء 

،2009 ، �ل�سعيلي ، 2010، نور، 2013( . 2008، �ملحروقي 

التوصيات: 
بناء على �لنتائج �لتي تو�سلت �إليها �لدر��سة جند �أن كتابي 
�لعلوم لل�سف �لتا�سع و�لعا�رش �ل�سا�سي قد ت�سمنت جمايل دمج 
مفاهيم �لعلم وعملياته، و�لعلم كعملية ��ستق�سائية بن�سب عالية 
بينما باقي �ملجالت بن�سب متدنية، وكما بينت �لنتائج �أن كتب 
علم  مو�سوعات  ت�سمنت  قد  و�لعا�رش  �لتا�سع  �سفي  يف  �لعلوم 
علم  مبو�سوع  مقارنة  عالية  بن�سبة  �لفيزيائية  و�لعلوم  �حلياة 
مبا  الباحثة  تو�صي  النتائج  هذه  �صوء  ويف  و�لف�ساء،  �لر�س 

ياأتي: 
�إجر�ء در��سات مماثلة لكتب �لعلوم يف مر�حل خمتلفة، . 1

مدى  فل�سطني يف �سوء  �لعلوم يف  كتب  لو�قع  �ل�سورة  لتو�سيح 
�لتز�مها وحتقيقها للمعايري �لعاملية للمحتوى.

�لعلوم . 2 جمال  يعك�س  ما  �لعلوم  كتب  ت�سمني 
وتاريخ  و�جتماعي  �سخ�سي  منظور  من  و�لعلم  و�لتكنولوجيا 

�لطلبة،  حياة  يف  �أهمية  من  �ملجالت  لهذه  ملا  وطبيعته،  �لعلم 
وم�ساعدتهم على حل م�سكلتهم �لتي تو�جههم م�ستقبل.

�لعلمية . 3 �ملو�سوعات  من  �ملزيد  �لعلوم  كتب  ت�سمني 
�لتي تعك�س جمال �ملو�سوع �لعلمي يف مو�سوعات علوم �لأر�س 
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