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 ( األساسية 8-6كتب العلوم األردنية للصفوف )هحتوى تقيين 

 العالوية وعاييرالفي ضوء 

 :الممخص
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن درجة توافر معايير المحتوى العالمية في 

وذلك من  ،لمصفوف السادس والسابع والثامن األساسية في األردن محتوى كتب العموم
( 8-6راسة حول درجة توافر محتوى كتب العموم لمصفوف )خالل اإلجابة عن أسئمة الد

األساسية لمجاالت وموضوعات المعايير العالمية. تكونت عينة الدراسة التحميمية من كتب 
وتم في الدراسة استخدام بطاقة تحميل  ،( األساسية في األردن8-6العموم لمصفوف )

 .وضوعات المعايير العالميةحسب مجاالت وم الباحثمحتوى الكتب المدرسية من إعداد 
 وأظيرت نتائج الدراسة ما يمي:

اشتمال محتوى الكتب الثالثة عمى مجال "دمج مفاىيم العمم وعممياتو" بنسبة  -
ثم "مجال العمم  ،%(26,39يميو "مجال العمم عممية استقصائية" ) ،%(47,58)

 ،لعمم"وأخيرًا "مجالي تاريخ وطبيعة ا ،%(12,4من منظور شخصي واجتماعي" )
 %( عمى الترتيب.6,76 ،%6,90و"العمم والتكنولوجيا" )

اشتمال محتوى الكتب الثالثة عمى الموضوعات العممية وفق الترتيب اآلتي: عمم  -
وعمم األرض والفضاء  ،%(38,23والعموم الفيزيائية ) ،%(39,81الحياة )

(22,0.)% 
 المرحمة األساسية. ،ر العالميةمعاييال ،كتب العموممحتوى تقييم الكممات الدالة لمبحث: 
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Abstract 
Assessing Content science textbooks for (6-8) basic grades in 

Jordan in the light of the global standards 
This study aimed at investigating the assessment of 

integrating the global standards of content in Jordanian science 
text books of the sixth, seventh and eighth basic grades in 
Jordan. This was achieved through answering the study 
questions about integrating the global standards of content in 
Jordanian science books of the sixth, seventh and eighth basic 
grades. Sample of this study consisted of a group of science 
books for the basic grades from (6-8) in Jordan in the 
schooling year 2009/2010.To answer for study question the 
researcher developed an analysis checklist for Jordanian 
science books according to Global Standards and its scientific 
topics. 

The findings of the study showed that: 
 The three books contained the domain of integrating science 

concepts and processes within a rate of (47.58%) followed 
by science as an inquiry process (26.39%), then, science 
from a personal and social perspective (12.4%). Finally, the 
domains of science nature and history as well as science 
and technology within (6.90% and 6.76%) rates respectively.  

 The three books contained science topic in another 
arrangement, as life science came first within a rate of 
(39.81%) followed by physics science (38.23%) and finally 
geology and astronomy (22.0%). 

Keywords: Assessing content Science Textbooks, Global 
standards, Basic stage. 
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 :مقدمةال
 ،لعقود القميمة الماضيةالعالمي بالمنيج المدرسي كثيرًا خالل ا االىتمامازداد 

وبعد إجراء الدراسات والبحوث التربوية  ،وذلك بعد التطورات العممية والتكنولوجية من جية
 ،العديدة من جية أخرى. وقد أخذت ىذه التطورات في مجال المناىج المدرسية وقتًا طويالً 

المنيج من  لجميع عناصر أّدت إلى إدخال التحسينات وطرح المقترحات الخاصة بالتطوير
براىيموتقويم )سعادة  ،وأنشطة ،ومحتوى ،أىداف  (.2001، وا 

 & Toombsتيرني )ي ىذا المجال أورد كل من تومبس و وف
Tierney,1993 تعريفًا لممنياج الحديث "ىو اسم لكل مناحي الحياة النشطة والفعالة )

ارىام والتقويم". وأشار ب ،واألنشطة ،والمحتوى ،لكل فرد بما فييا األىداف
(Barham,1996 أن المنياج ىو كل دراسة أو نشاط أو خبرة يكتسبيا أو يقوم بيا )

وأضاف  ،المدرسة وتوجيييا سواء داخل الصف أم خارجو إشرافالمتعمم تحت 
(Smith,2000 أن المنياج مجموعة خبرات تييؤىا المدرسة لممتعمم بيدف مساعدتو )

 بما يتفق واألىداف المنشودة. ،سموك المتعممالذي يؤدي إلى تعديل  ،عمى النمو الشامل
لذلك يستمزم أن ُيؤلف  ،وحيث يشكل الكتاب المدرسي التطبيق العممي لممنياج

كونُو يشتمل عمى عدد من الوحدات الدراسية وكل وحدة مقسمة إلى عدة  ،بعناية
 ،ويشتمل الموضوع الواحد عمى عدد من األسئمة واألنشطة والتدريبات ،موضوعات

والتجارب والخبرات  إلضافة إلى محتواه العممي المدعم بالصور واألشكال والرسوم البيانيةبا
 (.Chiappetta &Fillman &Sethna ,1991التي سيمر بيا المتعمم )

 American Association for the Advancement ofأشارت )و 
Science, AAAS ,1996  هلعممية وتطوير بتحديد محتوى المادة ا االلتزام( إلى أىمية 

بما يتناسب وقدرات المتعممين وأعمارىم ومستوياتيم التعميمية واىتماماتيم في الكتب 
 المدرسية. 

وعميو ُيعد المحتوى العممي لممادة التعميمية من أىم العناصر الداخمة في تكوين 
عبر والذي يشمل المعارف والخبرات والنتاجات العممية المتراكمة والمتسمسمة  ،المنياج

التي يمكن  واالتجاىاتالعصور. وُعّرف المحتوى بأنو مجموعة المعارف والميارات والقيم 
أن  لممتعممويفيد تحميل المحتوى في معرفة الخبرات التي يراد  ،أن تحقق األىداف التربوية

ومعرفة طرائق التدريس المناسبة التي يراد لممعمم أن وتناسب قدراتو واحتياجاتو  يمم بيا
براىيمو  ،والجراح ،؛ مريزيق2001 ،الخبرات من خالليا )الوكيل يقدم وبني  ،ومحسن ،ا 

 (.2008، ياسين
( أن ميمة المحتوى أن يجيب عن السؤال: ماذا نتعمم؟ 2009) إبراىيموذكرت 

ارتباط  ،صدق وحداثة المعمومات ،ارتباط المحتوى باألىداف ،ويراعى عند اختياره
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والتوازن بين مجاالت  ،عاة الميول والفروق الفردية لمطمبةمرا ،المعمومات بحياة الطمبة
وعميو تعتبر عممية تحميل المحتوى من أكثر تقنيات البحث النوعي  المعارف المختمفة.

حيث ُيعد أحد أساليب البحث  ،(Neuendorf, 2010نموًا في تنظيم واختيار المحتوى )
والذي يمكننا من التنبؤ  ،الكميو  ،المنّظم ،العممي الذي ييدف إلى الوصف الموضوعي

صدار األحكام  (. 2009 ،إبراىيم) وا 
 ،( تحميل المحتوى عمى أنو تقنية منظمةStemler, 2001ُيعّرف ستيميمر)

 ،قابمة لمتكرار من أجل تقميص العديد من الكممات النّصية إلى فئات ذات محتوى قميل
فقد عّرفو  (Neuendorf, 2010مستندة عمى قواعد واضحة لمترميز. أما نيوندورف )

لتتسع دائرة  ،بأنو التحميل الممنيج والموضوعي والكمي لممادة المكتوبة أو المصورة
 التحميل بدءًا من تحميل محتوى مادة عممية إلى دراسة شاممة تغطي محتوى موضوع كبير.
ويمكن لتحميل المحتوى أن يكون أداة قوية لتحديد قوة التأليف لمجموعة من 

ودراسة االتجاىات واألنماط السائدة في  ،ن من خالل فحص مؤلفاتيم السابقةالمؤلفي
كما أن تحميل  ،الوثائق كفحص المعايير المستخدمة لقياس فعالية برنامج أكاديمي مثالً 

المحتوى يوفر األساس التجريبي لرصد التحوالت في الرأي العام حول خصائص ومحتويات 
 (.Stemler, 2001الكتب العممية )

فيي تجعل  ،تعتبر عممية تحميل المحتوى عممية تحميمية وتقويمية بالغة األىمية
ظيارىا بشكل يساعده عمى تحقيق األىداف  المّدرس قادرًا عمى تنظيم مجموع المعارف وا 

والتحميل يُوجو عمل  ،ألن العممية التدريسية تسير وفق خطوات منظمة ،المخطط ليا
وتساعده في بناء  ،مختمفة تناسب عناصر المحتوىالمدرس ويفيده في تحضير أنشطة 

األمر الذي ُييسر لممّدرس اختيار عينة ممثمة لجميع جوانب المادة  ،االختبارات التحصيمية
 .(Posner,2004لتضمينيا في االختبار)

( أن من Leslie, Rodger& Janet,2004وقد ذكر ليزلي وروجر وجانيت )
في مجال محتوى الكتب ىو مشروع المعايير العالمية أىم مشروعات تطوير مناىج العموم 

حيث تقدم ىذه المعايير رؤية متماسكة في  ،لتدريس العموم في الواليات المتحدة األمريكية
وما يمكنيم  ،حيث تصف ما يجب عمى جميع الطمبة فيمو ،تشكيل الفرد المثقف عممياً 

مستوى فيم العموم الذي يتوجب عمى كما تحدد  ،فعمو كنتيجة لخبراتيم التعميمية المتراكمة
جميع الطمبة تطويره بغض النظر عن خمفياتيم وطموحاتيم المستقبمية أو درجة اىتماميم 

 بالعموم.
تضم المعايير العالمية لمتربية العممية مجاالت عدة تّم تصنيفيا في ستة حقول 

ومعايير تقييم  ،ومعايير التطوير الميني لمعممي العموم ،شممت؛ معايير تدريس العموم
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ومعايير برامج التربية العممية ومعايير نظام  ،ومعايير محتوى العموم ،التربية العممية
 (.AAAS , 1996؛NRC 1996 التربية العممية.)

 ،تركز معايير محتوى العموم لمختمف الفئات عمى ميارات البحث والتفكير العممي
اجونو مستقباًل في حياتيم الخاصة وعمى المحتوى األساس الذي يزود الطمبة بما يحت

وتركز محاور معايير محتوى العموم في صفوف المرحمة األساسية عمى البحث  ،والمينية
 ،والعمميات الفيزيائية )العاني ،والفضاء ،واألرض ،والمادة ،وعموم الحياة ،العممي
ن خالل وُتعد تنمية شخصية الطالب بجميع جوانبيا و تعزيز انتماءه لوطنو م ،(2002
ت والقيم اليدف من ىذه ليشمل الجوانب المعرفية والميارية واالتجاىا ،المدرسة
 (.2008، دعمسالمعايير)

( Science Content Standardوتضم معايير محتوى العموم العالمية )
 ،(1المجاالت والموضوعات العممية الموضحة في الجدول ) ،المقررة لممرحمة المتوسطة

(NRC,1996.) 
 (1ول )الجد

 (8-5معايير محتوى العموم لمصفوف )
 محتوى المجال المجال

 توحيد المفاىيم والعمميات
Unifying Concept and 

Processes in Science 

 والتنظيم  ،الترتيب ،النظم 
System, Order, Organization 

 والتفسير ،النماذج ،الدليل 
Evidence, Models, Explanation 

 القياسو  ،الثبات ،التغيير 
Change, Constancy, Measurement 

 التطور والتوازن 
Evolution and Equilibrium 

 الشكل والوظيفة 
Form and Function   

 العموم كاستقصاء
Science as Inquiry 

 القدرات الالزمة لمقيام باالستقصاء العممي 
 فيم االستقصاء العممي 
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 العموم الفيزيائية
Physical Science 

 مادة وتغيراتياخواص ال 
 الحركة والقوى 
 تحوالت الطاقة 

 العموم الحياتية
Life Science 

 التركيب والوظيفة في األنظمة الحية 
 التكاثر والوراثة 
 والسموك االنتظام 
 السكان واألنظمة البيئية 
 تنوع الكائنات الحية وأساليب تكيفيا 

 عموم األرض والفضاء
Earth and Space 

Science 

 األرضي تركيب النظام 
 تاريخ األرض 
 األرض في النظام الشمسي 

 العموم والتكنولوجيا
Science and Technology 

 القدرات عمى التصميم التكنولوجي 
 فيم العموم والتكنولوجيا 

العمم من منظور شخصي 
 واجتماعي

Science in Personal and 
Social perspective 

 الصحة الشخصية 
 السكان والموارد والبيئات 
 خطار الطبيعيةاأل 
 المخاطر والفوائد 
 العموم والتكنولوجيا في المجتمع 

 تاريخ العمم وطبيعتو
History and Nature of 

Science 

 العمم كتجربة بشرية 
 طبيعة العمم 
 تاريخ العمم 

ومن الدراسات التربوية الحديثة التي تناولت موضوع تحميل المحتوى وفقًا 
( بعنوان " اشتمال محتوى كتب العموم 2004حداد ) لمعايير المحتوى العالمية دراسة

لصفوف الخامس والسادس والسابع والثامن األساسية في األردن عمى المعايير العالمية 
وكشفت النتائج عن اشتمال محتوى كتب العموم األربعة عمى  الخاصة بمحتوى كتب العموم"

"مجال العمم كعممية  يميو ،%(52,26مجال "دمج مفاىيم العمم وعممياتو" بنسبة )
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يميو  ،%(4,16يميو "مجال تاريخ العمم وطبيعتو" بنسبة ) ،%(39,7استقصائية" بنسبة )
"ومجال تاريخ العمم  ،%(1,97"مجال العمم من منظور شخصي واجتماعي" بنسبة)

كما أشارت النتائج إلى اشتمال محتوى كتب العموم األربعة  ،%(1,9والتكنولوجيا" بنسبة )
يميو عمم الحياة  ،%(46,47وضوعات العممية كما يمي: العموم الفيزيائية بنسبة )عمى الم
 %(.14,53وعمم األرض والفضاء بنسبة) ،%(39بنسبة )

( إلى معرفة درجة تضمين محتوى مناىج العموم 2006وىدفت دراسة الخوري )
الحديثة لمتربية لمرحمة التعميم األساسي في األردن لمعايير المحتوى الواردة في المعايير 

وأثر تدريس وحدة مصممة وفق ىذه المعايير في مستوى الثقافة العممية لمطمبة  ،العممية
واتجاىاتيم نحو العموم. أظيرت النتائج أن مناىج العموم تتضمن في المرتبة األولى معايير 

  ،ضاء(عمم األرض والفو  عمم الحياةو  العموم الطبيعيةالمحتوى العممي التقميدية الثالث )
)المفاىيم وفي المرتبة الثالثة معيار  ،وفي المرتبة الثانية معيار)العمم كاستقصاء(

)العمم من منظور شخصي وفي المرتبة الرابعة معيار  ،والعمميات الموحدة لمعمم(
معيار )العمم والتكنولوجيا( ومعيار )تاريخ العمم ل . وكان ىناك إىمال واضحواجتماعي(
 وطبيعتو(. 

( إلى معرفة مدى مطابقة محتوى كتب 2006دراسة الشايع وشينان )وىدفت 
العموم في الصفوف من الخامس االبتدائي إلى الثاني متوسط في المممكة العربية 

( بمشروع المعايير القومية لمتربية العممية األمريكية 8-5السعودية لمعايير المحتوى )
(NSES) حياة ومحور عموم األرض والفضاءلمحور العموم الفيزيائية ومحور عموم ال، 

توصمت الدراسة إلى تحقق معايير المحتوى لمحور العموم الفيزيائية تحققًا كميًا بنسبة 
%( في محور 17,6وبنسبة ) ،%( في محور عموم الحياة40,9وبنسبة ) ،%(66,7)

 عموم األرض والفضاء.
يا دراسة ( فقد أجر Chiappetta & Fillman, 2007أما تشيباتا وفيممان )

ىدفت إلى تحديد مدى اشتمال كتب األحياء لممرحمة الثانوية في الواليات المتحدة 
والعمم  ،ىي العمم كجسم منظم من المعرفة ،األمريكية عمى أربعة من أبعاد طبيعة العمم

حيث  ،والعالقة بين العمم والتكنولوجيا والمجتمع ،والعمم كطريقة في التفكير ،كاستقصاء
وتمت مقارنتيا مع الكتب التي ُحممت  ،ل محتوى خمسة كتب من مادة األحياءقاما بتحمي

ووجدا أنيا أكثر توازنًا في عرض المحتوى  ،(1992قبل خمسة عشر عامًا )أي في عام 
لمعموم  اإلصالحوتظير الكتب المحممة وجية نظر توجيات حركة  ،العممي لتمك األبعاد

ًا لمظاىرة العممية من تمك التي استخدمت قي والتي أوصت بتبني وجيات نظر أكثر صدق
 سنوات سابقة.

( دراسة بعنوان "مدى توفر المعايير القومية 2009وأجرى الشعيمي والمزيدي )
( من مرحمة التعميم األساسي في 8-5األمريكية لممحتوى في كتب العموم لمصفوف )
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ير القومية األمريكية وتم إعداد نموذج لتحميل المحتوى في ضوء المعاي ،سمطنة ُعمان"
وأشارت نتائج ىذه الدراسة إلى تضمن محتوى كتب العموم المحممة في الدراسة  ،لممحتوى

عمى المعايير القومية األمريكية كما يمي: معيار الدمج بين المفاىيم والعمميات بنسبة 
 ومعيار العموم البيولوجية بنسبة ،%(45ومعيار العموم الفيزيائية بنسبة ) ،%(93)
%(. كما أشارت النتائج إلى تفاوت 81بنسبة ) وطبيعتوومعيار تاريخ العمم  ،%(27)

 (. 8-5توزيع مجاالت المعايير الستة في محتوى كتب العموم لمصفوف )
( بدراسة ىدفت إلى معرفة مدى توافر المعايير العالمية 2011وقامت بن سعيد )
ن محتوى المعايير العالمية ومحتوى ومعرفة االختالف بي ،(8-5لمحتوى العموم لمصفوف )

المناىج الفمسطينية. أظيرت النتائج أن نسبة توافر المعايير الرئيسية في المحتوى لمكتب 
مثل  ،وكان بعض محتوى الكتب يركز عمى معايير دون أخرى ،%(70,1كانت متوسطة )

والوظيفة في ومعيار التركيب  ،معيار خواص وتغيرات المادة في مجال العموم الفيزيائية
كما توصمت النتائج إلى عدم وجود توازن في نسبة توافر المعايير  ،مجال عمم الحياة

مثل معايير مجال العموم الفيزيائية حيث تراوحت النسبة بين  ،الرئيسية في محتوى الكتب
مثل المعايير الرئيسية  ،وكذلك بالنسبة لمستوى الصف الدراسي ،%(100% إلى 41,6)

% إلى 0األرض والفضاء لمصف السابع حيث تراوحت النسبة بين )لمجال عموم 
100.)% 

( إلى معرفة مدى توافر المعايير العالمية لمحتوى 2013وىدفت دراسة نور )
 ،لمجاالت العموم الفيزيائية ،(NSES) العموم بمشروع المعايير القومية لمتربية العممية

كتاب عموم الصف الخامس األساسي  في محتوى ،وعموم األرض والفضاء ،وعموم الحياة
و تقويم محتوى الكتاب من وجية نظر معممي عموم الصف الخامس  ،في فمسطين

%( من معايير المحتوى 41,2األساسي في فمسطين. توصمت الدراسة إلى: توفر نسبة )
وعموم األرض  ،وعموم الحياة ،الخاصة بمجاالت العموم الفيزيائية (NSES) في مشروع
ولم  ،( من المعايير بدرجة متوسطة29,4وتوفر ما نسبتو )% ،بدرجة كبيرة ،والفضاء

 ( في محتوى كتاب العموم لمصف الخامس األساسي. 29,4يتوفر منيا ما نسبتو )%
وبعد استعراض نتائج الدراسات السابقة تظير أىمية الكتاب المدرسي باعتباره 

بقة بالكشف عن مدى تضمين فقد ظير اىتمام بعض الدراسات السا ،وسيمة التعميم
( ودراسة 2004محتوى الكتب لمعايير العموم العالمية كما جاء في دراسة كل من حداد )

وأشارت نتائج الدراسات إلى فروق دالة إحصائيًا في تناول  ،(2009الشعيمي والمزيدي )
االت كما تناولت دراسات أخرى بعض مج ،محتوى الكتب لمعايير العموم القومية األمريكية

( (Chiappetta & Fillman, 2007معايير المحتوى كما في دراسة شيباتا وفيممان 
والتي أشارت إلى وجود تحسن جيد في محتوى كتب العموم لبعض مجاالت معايير محتوى 
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إضافة إلى إشارة نتائج بعض الدراسات السابقة  ،العموم العالمية مقارنًة مع الكتب السابقة
توافر معايير المحتوى في كتب العموم كما في دراسة بن سعيد إلى عدم توازن نسبة 

(. وعميو تأتي ىذه الدراسة لمكشف عّما تناولتو الدراسات 2013( ودراسة نور)2011)
السابقة مجتمعة في كونيا تبحث في التحقق من درجة اشتمال محتوى العموم في كتب 

 ،ألردن لمعايير المحتوى العالميةالعموم لمصفوف السادس والسابع والثامن األساسية في ا
نتائج الدراسات  أوصتكما تم االستعانة ببعض فقرات بطاقة التحميل لمدراسة الحالية والتي 

 السابقة بالكشف عنيا في محتوى كتب العموم. 
 مشكمة الدراسة:

حيث وضعت معايير خاصة بمحتواىا  ،تحظى كتب العموم باىتمام عالمي كبير
وألن  ،محتوى ىذه الكتب لمطمبة في المستويات الدراسية المختمفةتقيس درجة مالئمة 

فيو الذي  ،الكتاب المدرسي ُيعد أحد أىم مصادر المعرفة المتوفرة لكل من المعمم والمتعمم
وألن بناء محتوى الكتب  ،يحمل إلى غرفة الصف الحقائق والمفاىيم والميارات العممية

 ،إن كتب العموم المدرسية واحدة من الكتب العمميةف ،العممية يتم وفق معايير خاصة بيا
التي ال يوجد ليا معايير معتمدة ومنشورة في األردن ُيبنى عمى أساسيا محتوى كتب 

نما تعتمد في ذلك عمى مخرجات ونتاجات التعمم الخاصة بالطمبة ولذلك فقد  ،العموم وا 
سابع والثامن األساسية اعتمد في البحث تقييم محتوى كتب العموم لمصفوف السادس وال

 أشارتبحسب ما  في األردن عمى المعايير العالمية لكونيا معايير تتصف بالثبات والصدق
تشكل رؤية متماسكة في تشكيل المتعمم المثقف عمميًا وتحديد وألنيا  ،دراسات سابقة إليو

تاب مستوى الفيم العممي لممتعممين وتطوير درجة اىتماميم العممي. وحيث ُيمثل الك
ويمثل المحتوى أىم عناصر الكتاب المدرسي والذي  ،المحور الرئيس بين المعمم والطالب

 في عالمنا المعاصر. يعين الطالب عمى معرفة كل ما ىو جديد
 أسئمة الدراسة:

ما درجة توافر مجاالت معايير المحتوى العالمية في كتب العموم لمصفوف  .1
 ؟ي األردنوالثامن( األساسية ف ،والسابع ،)السادس

ما درجة توافر الموضوعات العممية لمعايير المحتوى العالمية في كتب العموم    .2
 ؟والثامن( األساسية في األردن ،والسابع ،لمصفوف )السادس

 أىمية الدراسة:
تأتي أىمية ىذه الدراسة كونيا تقوم بعممية تحميل محتوى كتب العموم لمصفوف 

بغية الكشف عن درجة تطور ىذه  ،ية في األردنوالثامن( األساس ،والسابع ،)السادس
حيث ُيعد الكتاب المدرسي األساس في  ،الكتب واحتوائيا عمى معايير المحتوى العالمية

فالمتابعة  ،اىتمامًا خاصًا وكبيراً  إيالؤهوألىميتو فقد تم  ،العممية التعميمية التعممية
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 جوانبزيز جوانب القوة ومعالجة والتقويم في غاية األىمية من أجل تحسين وتع المستمرة
ذلك أن أسس اختيار وتحميل المحتوى تخضع ألىداف  ،الضعف في محتوى الكتب العممية
 ومواكبة التطور العممي والتقني. ،المنيج وحاجات المتعمم والمجتمع

في كونيا تعمل عمى رصد  وعميو تبرز أىمية تحميل محتوى كتب العموم
وكذلك تقصي مدى  المشرفين حول محتوى الكتب المدرسيةمالحظات الطمبة والمعممين و 

ووضعيا  ،وكذلك إبراز جوانب القوة والضعف فييا ،توافر المعايير العالمية في محتواىا 
والكشف عن  ،التربوية المناسبة اإلجراءاتأمام واضعي المنياج وأصحاب القرار التخاذ 

لكتاب لمكشف عن الصعوبات التي أفضل األساليب والوسائل التعميمية لتقديم محتوى ا
تواجو الطمبة أثناء التعمم, والكشف عما يتضمنو الكتاب من مواضيع عممية حديثة تواكب 

 التطور السريع لمعصر.
 محددات الدراسة:

 يقتصر تعميم نتائج ىذه الدراسة باآلتي:
لثامن( وا ،والسابع ،أواًل: تقتصر عممية التحميل لمحتوى كتب العموم لمصفوف )السادس

األساسية المقررة من قبل وزارة التربية والتعميم في األردن لمعام الدراسي 
 في ضوء معايير محتوى كتب العموم العالمية. 2009/2010

دون دليل المعمم ودون أية تعميمات أو  ،ثانيًا: اقتصرت عممية التحميل عمى كتاب الطالب
 لممعمم المدرسي. نشرات توجييية أخرى

 :اإلجرائيةالتعريفات 
محتوى كتب العموم لمصفوف السادس والسابع والثامن األساسية: مجموعة الموضوعات 

لمعام  األردنيةالعممية التي تتناوليا الكتب المقررة من قبل وزارة التربية والتعميم 
والتي اعتمدت بموجب قرار مجمس التربية والتعميم من  ،2009/2010الدراسي 

وُتدرس ىذه الكتب لمطمبة الذين متوسط  ،عميم في األردنقبل وزارة التربية والت
( عامًا في المرحمة األساسية العميا من نظام 14 ،13 ،12أعمارىم تتراوح بين )

 التربية والتعميم األردني.
: ىي واحدة من المعايير (Standard Content Science)معايير المحتوى العالمية 

 National Science Educationالعالمية الخاصة بمنياج العموم )
Standards ) تتناول عددًا من المجاالت التي يتم من خالليا معرفة درجة

والعمم  ،احتواء المحتوى عمى ىذه المعايير وىي؛ دمج مفاىيم العمم وعممياتو
 ،والعمم من منظور شخصي واجتماعي ،والعمم والتكنولوجيا ،عممية استقصائية
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ا وتضم ىذه المعايير في طياتيا عددًا من الموضوعات كم ،وتاريخ العمم وطبيعتو
 وعمم األرض والفضاء. ،وعموم الحياة ،وحددت بالعموم الفيزيائية ،العممية

أداة منيجية تشخيص لمحتوى كتب العموم في ضوء تقييم المحتوى: وُيعّرف عمى أنو 
عمى وطريقة منظمة تركز  ،ووضعيا بشكل موضوعي االتصاللتحميل مواد معّدة 

كما أنو أسموب  ،بتحويل المعاني الكيفية إلى أرقام يمكن قياسيا ،األسموب الكمي
 ,Stemler, 2001) االتصالعممي يتناول الشكل والمضمون لمادة من مواد 

Neuendorf 2010,)،  أما تحميل محتوى الكتاب المدرسي فيو دراسة الكتاب
ايير والمواصفات التي المقصود لمعرفة مواطن القوة والضعف فيو وفق المع

بما يتالءم مع حاجات المجتمع وحاجات الطمبة  ،وضعت لمكتاب المدرسي الجيد
(. وُيعرف 2004 ،مةالذين يخصيم الكتاب في إطار السياسة العميا لمتعميم )طعي

إجرائيًا في ىذه الدراسة عمى أنو: تصنيف لمفقرات المكونة لمحتوى كتب العموم 
وفق معايير المحتوى  ،والثامن األساسية في األردن لمصفوف السادس والسابع

العالمية لمتربية العممية في كل مجال من مجاالتيا والموضوعات العممية الواردة 
 في المعايير العالمية.
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جراءاتيا  :منيجية الدراسة وا 
 :مجتمع الدراسة

 ،مجموعة كتب العموم لممرحمة األساسية المقررة في األردن لمصفوف السادس
والمقرر تدريسيا في  2009/2010والثامن األساسية في المنياج األردني عام  ،والسابع

 المدارس األردنية.
 :عينة الدراسة

( األساسية 8-6تكونت عينة الدراسة من محتوى كتب العموم المقررة لمصفوف )
كال بما تحتويو من أش ،حيث تّم اعتماد الفقرة الكاممة لتكون وحدة التحميل ،في األردن

ونشاط  ،وقضية لمبحث ،كما تّم اعتبار كل نشاط ،وصور وجداول وتعميقات تتصل بيا
وصفحة العمم والتكنولوجيا والمجتمع الواردة في الكتب المدرسية  ،والمشروعات ،إثرائي

 ،عمى أنيا فقرات كاممة. وقد خضع لعممية التحميل جميع فقرات محتوى الكتب الثالثة
كما استثنيت صفحات  ،الوحدات/الفصول وصفحة التقويم الذاتيواستثني منيا: مقدمات 

كونيا وضعت لقياس ل ،وكذلك فقرة اختبر نفسك ،األسئمة الواردة في نياية كل وحدة وفصل
 مدى تحقق أىداف المحتوى.

 -موضع التحميل –وبناًء عمى ذلك تم حصر عدد فقرات التحميل في كل كتاب 
يل عمى مستويين لمتضمين: متضمن عندما يتم اإلشارة وتم تحميل كل فئة من فئات التحم
وغير متضمن عندما ال يتم ذكر المعيار بشكل صريح.  ،إلى المعيار بشكل صريح ومباشر

 ( فقرات محتوى الكتب موضع التحميل.2ويوضح الجدول )
 (2الجدول )
 ( الكمية والخاصة لمجاالت المعايير8-6عدد فقرات محتوى كتب العموم لمصفوف )

 وموضوعاتيا

عدد فقرات التحميل  الصف
 الكمّية

عدد فقرات التحميل 
 لمجاالت المعايير

عدد فقرات التحميل 
 لموضوعات المعايير

 118 336 454 السادس
 217 361 578 السابع
 230 571 801 الثامن
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 :أدوات الدراسة
 ميةبطاقة تحميل محتوى كتب العموم في ضوء المعايير العالاألداة األولى: 

ولتحقيق  ،تم إعداد بطاقة لتحميل محتوى كتب العموم في ضوء المعايير العالمية
غرض الدراسة تّم مراجعة المعايير العالمية الخاصة بمحتوى كتب العموم المنشورة في 

 National Science Education)كتاب معايير التربية العممية العالمية 
Standards, NSES 1996) عدد من المحكمين المختصين في  وتّم عرضيا عمى

مناىج العموم وأساليب تدريسيا والقياس والتقويم ومن ثم عرضيا عمى عدد من مشرفي 
العموم في وزارة التربية والتعميم لمتأكد من سالمة ترجمة المعايير إلى المغة العربية  ومعممي

ف عمى صحة وسالمة كما تمت مراجعة الدراسات السابقة لموقو  ،والمحافظة عمى مدلوالتيا
وقد أعطي لكل مجال رمز  ترجمة المعايير إلى المغة العربية مع الحفاظ عمى مدلوالتيا.

 خاص بو في بطاقة التحميل النيائية.
 بطاقة تحميل الموضوعات العممية :األداة الثانية

 ،عموم األحياء ،تم إعداد بطاقة لتحميل الموضوعات العممية )عموم الفيزياء
وقد ُأعطي لكل موضوع رمز لتمييزه  ،رض والفضاء( الواردة في المعايير العالميةوعموم األ 

 عن غيره من موضوعات المعايير األخرى.
 :إجراءات الدراسة

وتم التحميل  ،أجريت عممية تحميل المحتوى حسب أدوات الدراسة السابقة الذكر
م( وبمغت نسبة بين الباحث ومحمل آخر) من ذوي الخبرة والتخصص في مناىج العمو 

 ،وبعد مرور شير واحد عمى التحميل األول لممحتوى ،%(88التوافق بين المحممين )
وذلك بأخذ عينة  ،االتفاقأجريت عممية تحميل أخرى لمتأكد من سالمة التحميل ونسبة 

بين المحممين  االتفاقوبمغت نسبة  -موضع التحميل –عشوائية من وحدات الكتب 
 ى ثبات تحميل فقرات الكتب حسب المعايير العالمية.وىذا يدل عم ،%(94,7)

 اإلحصائية:المعالجة 
ولإلجابة عن  ،تتبع ىذه الدراسة المنيج الوصفي من نوع الدراسات التحميمية

 ىي عمى النحو التالي: ،اإلحصائيةأسئمة الدراسة استخدم في البحث عددًا من المعالجات 
التوافق بين المحممين باستخدام  عن أسئمة البحث: تّم حساب نسبة لإلجابة
 المعادلة التالية:
عدد الوحدات المتفق عمييا بين المحممين/ عدد وحدات التحميل  = االتفاقنسبة 

  %100الكمّية *
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 ،ومن ثم حساب التكرارات والنسب المئوية ومتوسطاتيا لكل مجال من المعايير 
 والموضوعات العممية المتضمنة في المعايير العالمية.

 :نتائج الدراسة
النتائج المتعمقة بالسؤال األول: والذي كان نصو: ما درجة توافر مجاالت معايير 

والثامن( األساسية في  ،والسابع ،المحتوى العالمية في كتب العموم لمصفوف )السادس
 ؟األردن

تم استخراج التكرارات والنسب المئوية الشتمال كل  ،لإلجابة عن ىذا السؤال
كتاب من الكتب الثالثة مرتبة من الصف  ولكل ،االت المعايير العالميةمجال من مج

( التكرارات والنسب المئوية 3السادس وحتى الصف الثامن األساسي. ويبين الجدول )
لدرجة اشتمال كل مجال من مجاالت المعايير العالمية في محتوى كتب العموم 

 ( لكل من المحممين ونسبة التوافق الكمي.8-6لمصفوف)
 (3الجدول )

ب المئوية لدرجة اشتمال كل مجال من مجاالت المعايير العالمية في التكرارات والنس
 ( لكل من المحممَين ونسبة التوافق الكمي8-6محتوى كتب العموم لمصفوف )

 المجال

 التكرارات
 الصف الثامن الصف السابع الصف السادس

متوسط 
النسب 
 الكمية

 المحممون
 المتوسط
 

 المحممون

 المتوسط

 المحممون
المتوسط 
 النسبة  الحسابي

 المئوية

 أ
المحمل 
 الباحث

 ب
المحمل 
 الخارجي

 أ
المحمل 
 الباحث

 ب
المحمل 
 الخارجي

 أ
المحمل 
 الباحث

 ب
المحمل 
 الخارجي

دمج مفاىيم 
 العمم وعممياتو

  252 278 226 198.5 189 208 146.5 141 152 التكرار

 47.58 44.14 48.69 39.58 54.99 52.35 57.62 43.6 41.96 45.24 النسبة

العمم عممية 
 استقصائية

  176 179 173 87 81 93 81.5 88 75 التكرار

 26.39 30.83 31.35 30.30 24.1 22.44 25.76 24.3 26.19 22.32 النسبة

العمم 
 والتكنولوجيا

  43 34 52 28.5 34 23 16 13 19 التكرار

 6.76 7.53 5.95 9.11 7.99 9.42 6.37 4.8 3.87 5.66 النسبة

العمم من 
منظور شخصي 

  63 52 74 30 36 24 60 66 54 التكرار
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 المجال

 التكرارات
 الصف الثامن الصف السابع الصف السادس

متوسط 
النسب 
 الكمية

 المحممون
 المتوسط
 

 المحممون

 المتوسط

 المحممون
المتوسط 
 النسبة  الحسابي

 المئوية

 أ
المحمل 
 الباحث

 ب
المحمل 
 الخارجي

 أ
المحمل 
 الباحث

 ب
المحمل 
 الخارجي

 أ
المحمل 
 الباحث

 ب
المحمل 
 الخارجي

 واجتماعي
 12.4 11.03 9.10 12.96 8.31 9.97 6.65 17.9 19.64 16.07 النسبة

تاريخ وطبيعة 
 العمم

  37 28 46 17 21 13 32 28 36 التكرار

 6.90 6.48 4.90 8.06 4.71 5.82 3.60 9.5 8.33 10.71 النسبة

 مجموعال
  571 571 571 361 361 361 336 336 336 التكرار

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 النسبة

%= 100(*311/336) نسبة التوافق الكمي
92,56% 

(330/361*)100 =%
91,4% 

(513/571*)100 =%
89,8%  

رتبطة يالحظ من الجدول السابق تغّير نسب اشتمال مجاالت المعايير العممية الم
( األساسية في األردن بتغير الكتاب لكل صف كما 8-6بالمحتوى لكتب العموم لمصفوف )

 يمي:
 ،درجات اشتمال مجال دمج مفاىيم العمم وعممياتو جاء عاليًا في الصف السابع -

 ثم أخذ بالتناقص التدريجي في الصف الثامن وقريبًا منو في الصف السادس.
ثم  ،استقصائية جاء عاليًا في الصف الثامن درجات اشتمال مجال العمم عممية -

 تناقص في الصف السادس وجاء قريبًا منو في الصف السابع.
وقريبًا منو  ،درجات اشتمال مجال العمم والتكنولوجيا جاء عاليًا في الصف السابع -

 ثم تناقص في الصف السادس. ،في النسبة جاء في الصف الثامن
ر شخصي واجتماعي جاء عاليًا في الصف درجات اشتمال مجال العمم من منظو  -

 وتناقص تدريجيًا في الصف الثامن ثم تناقص في الصف السابع. ،السادس
 ،درجات اشتمال مجال تاريخ العمم وطبيعتو جاء عاليًا في الصف السادس -

 وجاء أخيرًا في الصف السابع. ،وتناقص تدريجيًا إلى الصف الثامن
العممية في المعايير القومية في محتوى كتب العموم ( ترتيب المجاالت 1ويبين الشكل )

 األردن لمصفوف السادس والسابع والثامن األساسية في
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. 
التمثيل البياني لمنسب المئوية الكمّية لدرجة اشتمال محتوى كتب العموم  (:1الشكل )

 ( عمى مجاالت المعايير القومية األمريكية8-6لمصفوف )
تب اشتممت وبنسبة عالية عمى معيار دمج يالحظ من الشكل أن جميع الك

بينما اشتممت الكتب عمى  ،وتبعو معيار العمم عممية استقصائية ،مفاىيم العمم وعممياتو
ونسبة متوسطة من معيار  ،نسبة قميمة من معياري العمم والتكنولوجيا وتاريخ وطبيعة العمم

 العمم من منظور شخصي.
الذي ينص: ما درجة توافر الموضوعات النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: و 

والثامن(  ،والسابع ،العممية لمعايير المحتوى العالمية في كتب العموم لمصفوف )السادس
 األساسية في األردن ؟

تم استخراج التكرارات والنسب المئوية الشتمال كل  ،ولإلجابة عمى ىذا السؤال
ولكل كتاب من الكتب الثالثة مرتبة  ،موضوع من الموضوعات العممية في المعايير العالمية

 من الصف السادس إلى الصف الثامن األساسي.
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 (4الجدول )
التكرارات والنسب المئوية لدرجة اشتمال المعايير في كل مجال من الموضوعات العممية في 

( لكل من المحممين ونسبة 8-6المعايير العالمية في محتوى كتب العموم لمصفوف )
 يالتوافق الكم

الموضوعات 
 العممية

 التكرارات
 الصف الثامن الصف السابع الصف السادس

متوسط 
النسب 
 الكمية

 المحممون
 المتوسط
 

 المحممون

 المتوسط

 المحممون

النسبة  المتوسط
 المئوية

 أ
 المحمل

 الباحث 

 ب
المحمل 
 الخارجي

 أ
المحمل 
 الباحث

 ب
المحمل 
 الخارجي

 أ
المحمل 
 الباحث

 ب
 المحمل

 ارجيالخ 

العموم 
 الفيزيائية

  110.5 119 102 85 81 89 31 29 33 التكرار

 38.23 48.05 51.74 44.35 39.17 37.33 41.0 26.28 24.58 27.97 النسبة

 عمم الحياة
  65 62 68 95.5 102 89 57 61 53 التكرار

 39.81 28.27 26.96 29.57 44.0 47.0 41.0 48.3 51.69 44.91 النسبة

األرض  عمم
 والفضاء

  54.5 49 60 36.5 34 39 30 28 32 التكرار

 22.0 23.70 21.30 26.09 16.84 15.67 18.0 25.43 23.73 27.12 النسبة

 المجموع
  230 230 230 217 217 217 118 118 118 التكرار

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 النسبة

 نسبة التوافق 
 الكمي

(110/118*)100=%93,2% (204/217*)100=%94,0% (213/230*)100=%92,61%  

يالحظ من الجدول تغيرًا في نسب اشتمال كل موضوع من الموضوعات العممية في 
 المعايير العالمية الخاصة بمحتوى كتب العموم تتغير بتغير الكتاب وعمى النحو التالي:

ثم تبعو  ،لصف الثامندرجة اشتمال موضوع العموم الفيزيائية جاء أواًل في ا -
 الصف السابع وجاء أخيرًا في الصف السادس.

الصف  تبعةدرجات اشتمال موضوع عمم الحياة جاء أواًل في الصف السادس ثم  -
 السابع وجاء أخيرًا في الصف الثامن.

درجة اشتمال موضوع عمم األرض والفضاء جاء أواًل في الصف السادس ثم تبعو  -
 الصف السابع. في وأخيرافي الصف الثامن 

( النسب المئوية لمموضوعات العممية لممعايير العالمية الواردة في محتوى 2ويبين الشكل )
 كتب العموم لمصفوف السادس والسابع والثامن األساسية في األردن.
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البياني لمنسب المئوية الكمّية لدرجة اشتمال محتوى كتب  (: التمثيل2الشكل )

 الموضوعات العممية لممعايير العالمية( عمى 8-6العموم لمصفوف )
يالحظ من الشكل اشتمال كتاب الصف السادس وبنسبة عالية لموضوع عمم 

بينما تقاربت القيمة وبشكل ممحوظ لعموم الفيزياء وعمم األرض والفضاء. أما  ،الحياة
ت فقد أظير توازنًا ممحوظًا في اشتمالو لمموضوعا ،بالنسبة لكتاب العموم لمصف السابع

واحتمت العموم الفيزيائية نسبة عالية من نظيرييا عمم الحياة  ،العممية وبنسب متقاربة
وعمم األرض والفضاء في كتاب العموم لمصف الثامن األساسي والذي ظير فيو توازنًا 

 ممحوظًا بين عمم الحياة وعمم األرض والفضاء.
ساسية في ( األ8-6وفي عرض تفصيمي لنسب اشتمال كتب العموم لمصفوف )

 (:3يوضحيا الشكل ) ،األردن لممعايير العالمية
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(: التمثيل البياني لمنسب المئوية لدرجة اشتمال محتوى كتب العموم لمصفوف 3الشكل)

 ( األساسية في األردن عمى المعايير العالمية6-8)
( قد اشتممت 8-6( أن محتوى كتب العموم لمصفوف )3يالحظ من الشكل )

 وجاء ترتيب المعايير الكمية ،معيار دمج مفاىيم العمم وعممياتو بنسبة عالية عمى
المجاالت والموضوعات( في محتوى كتاب العموم لمصف السادس كما يمي: موضوع عمم )

وجاء موضوع  ،%(43,6ثم معيار دمج مفاىيم العمم وعممياتو ) ،%(48,3الحياة أواًل )
معيار العمم عممية استقصائية العموم الفيزيائية وموضوع عمم األرض والفضاء و 

ثم معيار العمم من منظور شخصي  ،%( عمى الترتيب24,26 ،25,43% ،26,28%)
والعمم والتكنولوجيا بنسب  ،وجاء معياري تاريخ وطبيعة العمم ،%(17,86واجتماعي )

 %( عمى الترتيب.4,76 ،%9,52متدنيًة )
األساسي لممعايير الكمية  أما بالنسبة الشتمال محتوى كتاب العموم لمصف السابع

فكان لمعيار دمج مفاىيم العمم وعممياتو النسبة األعمى  ،)المجاالت والموضوعات(
%( 40,32 ،%42,85وتاله موضوعي عمم األحياء والعموم الفيزيائية ) ،%(54,99)

 ،%24,1ثم معيار العمم عممية استقصائية وموضوع عمم األرض والفضاء ) ،عمى الترتيب
 ،وجاءت أخيرًا معايير العمم من منظور شخصي واجتماعي ،عمى الترتيب%( 16,84

 %(.4,71 ،%7,99 ،%8,31وتاريخ وطبيعة العمم ) ،العمم والتكنولوجيا
 ،وتصدر موضوع العموم الفيزيائية قائمة المعايير الكمية )المجاالت والموضوعات(

قريبًا منو معيار دمج %( وجاء 48,05في محتوى كتاب العموم لمصف الثامن األساسي )
ثم معيار العمم عممية استقصائية وموضوع عمم  ،%(44,14مفاىيم العمم وعممياتو )
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 ،وجاءت معايير العمم من منظور شخصي واجتماعي ،%(28,27 ،%30,83الحياة )
%( 6,48 ،%7,53 ،%11,03وتاريخ وطبيعة العمم بنسب متدنية ) ،والعمم والتكنولوجيا

 عمى الترتيب. 
سبق يالحظ أن جميع محتوى الكتب اشتمل عمى معيار دمج مفاىيم العمم  مما

كما اشتممت عمى المواضيع العممية  ،وعممياتو بنسبة عالية مقارنة مع المعايير األخرى
 ،والعمم والتكنولوجيا ،وجاءت معايير العمم من منظور شخصي واجتماعي ،بنسب مختمفة

 محتوى الكتب. بنسب متدنية في ،وتاريخ وطبيعة العمم
 :مناقشة النتائج والتوصيات

ىدفت ىذه الدراسة لمكشف عن درجة اشتمال محتوى كتب العموم لمصفوف 
ويتناول  ،األساسية في األردن عمى المعايير القومية لممحتوى السادس والسابع والثامن

 التالي: عمى النحو ،ىذا الفصل مناقشة نتائج أسئمة الدراسة
المحتوى  ما درجة توافر مجاالت معاييرج السؤال األول: ": مناقشة نتائأوالً 

والثامن( األساسية في  ،والسابع ،العالمية في محتوى كتب العموم لمصفوف )السادس
 ؟األردن

بّينت النتائج الخاصة بالسؤال األول أن تضمين محتوى كتب العموم لمصفوف 
حيث يالحظ  ،يقة متوازنة وشاممةلم تتم بطر  ،( األساسية لمجاالت المعايير العالمية6-8)

( وجود تباين في نسب اشتمال ىذه الكتب لمجاالت المعايير العالمية 3من الجدول )
حيث اشتممت في مجمميا عمى معيار دمج مفاىيم العمم وعممياتو  ،لمحتوى كتب العموم

%( وىي نسبة عالية مقارنة بما اشتممت عميو الكتب نفسيا من معيار العمم 47,58)
 %( وىي نسبة متدنية.6,76التكنولوجيا )و 

( األساسية 8-6وتفصياًل لذلك تبين نتائج تحميل محتوى كتب العموم لمصفوف )
%( عمى 44,14 ،%54,99 ،%43,6( أن المحتوى تضمن )3الموضحة بالجدول )

وقد يعود السبب في ذلك إلى وجود معارف  ،التوالي من معيار مفاىيم العمم وعممياتو
ووجود أنشطة عممية يمارس فييا المتعمم  ،يرة متضمنة في محتوى الكتبعممية كث

 ،كما أشارت إلييا الخطوط العريضة في منياج العموم في التعميم األساسي ،عمميات العمم
والذي أكد عمى أن لمعمم طبيعة خاصة مبني عمى مجموعة من الحقائق والمفاىيم العممية 

كما يمكن تفسير ىذه  ،ل إلى مستوى الميارة المطموبةالمتعمم لمتدريب والوصو تييؤالتي 
 ،كمفيوم الضوء ،النسبة إلى تضمين وحدات الكتب المدرسية لمفاىيم عممية كثيرة

 والقوة والحركة وغيرىا. ،والطاقة
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والتي  أما بالنسبة الشتمال محتوى الكتب عمى معيار العمم عممية استقصائية
( 8-6( في كتب العموم لمصفوف )%30,83 ،%24,1 ،%24,3جاءت نسبتو )

ويمكن القول أن نسبة توفره في  ،حيث حّل ثانيًا في محتوى الكتب ،األساسية عمى التوالي
اشتمال الكتب عمى  قارنة مع نسب المعايير األخرى. ويمكن تفسير ذلك فيمالكتب جيدة ك

كما جاء  ،ءاألنشطة العممية التي تحث المتعمم عمى ممارسة عمميات البحث واالستقصا
 إتقانحيث خططت المناىج العممية بحيث تتضمن  ،في الخطوط العريضة لمنياج العموم

كما تركز عمى عمميات  ،العمميات العممية والتوصل إلى المعارف العممية المختمفة
واالنتقال من  ،وبناء النماذج ،والتجريب ،وصياغة الفرضيات ،والتفسير ،والتنبؤ ،االستدالل

 ى المجرد بما يناسب مستوى النضج العقمي لمطمبة.المحسوس إل
أما معيار العمم من منظور شخصي واجتماعي فقد جاءت نسبتو في 

وىي نسبة  ،%( عمى التوالي11,03 ،%8,31 ،%17,86( األساسية )8-6الصفوف)
كما في دراسة حداد  ،مرتفعة مقارنة مع تحميل الكتب لممرحمة نفسيا في دراسات سابقة

 ،وقد يعزى ذلك في توجو مؤلفي الكتب بربط العموم بالحياة االجتماعية لمطمبة ،(2004)
وتماشيًا مع التوجيات المعاصرة في بناء المناىج الحديثة وىذا ما لوحظ في نتائج دراسة 

التي أظيرت أن الكتب الحديثة  (Chiappetta & Fillman, 2007تشيباتا وفيممان )
وىو ما أوردتو الخطوط العريضة في بناء المنياج في  ،ياالمحممة أكثر توازنًا من سابقت

 تعريف الطمبة ببعض التطبيقات اليومية لمعمم وانعكاساتو عمى المجتمع.
 ،وتاريخ وطبيعة العمم ،وفيما يتعمق باشتمال الكتب لمعياري العمم والتكنولوجيا

%( عمى 9,52 ،%4,76حيث بمغت ما نسبتو ) ،فقد جاءت متدنية في الكتب الثالثة
وجاءت متدنية في كتاب العموم لمصف السابع  ،التوالي في كتاب العموم لمصف السادس

وفي كتاب العموم لمصف الثامن جاءت متدنية  ،%( عمى التوالي4,71 ،7,99%)
وقد يعود سبب ذلك إلى أن الخطوط العريضة لمنياج  ،%( عمى التوالي6,48 ،7,53%)

حيث لم  ،المعايير في محتوى كتب العموم عند التأليف العموم لم تبرز كيفية إظيار تمك
يظير في المحتوى نصوص تفيد بتعريف الطمبة بمساىمات العمماء ومنجزاتيم العممية 

وعمى تذوق العمم وتقدير جيود  ،والكيفية التي توصموا بيا لمكتشفاتيم بشكل كاف
ت مؤكدة عمى إظيار ىذا عمى الرغم من أن الخطوط العريضة لبناء المنياج جاء ،العمماء

 المعيار في محتوى الكتب.
( باشتمال الكتب عمى 2004اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة حداد )

استقصائية بنسب عالية في محتوى  والعمم عممية ،معيار دمج مفاىيم العمم وعممياتو
ل محتوى ( في تدني نسب اشتما2006وكذلك اتفقت مع نتائج دراسة الخوري ) ،الكتب

ونتائج دراسة الشعيمي  ،وتاريخ وطبيعة العمم ،الكتب لمعايير العمم والتكنولوجيا
 (.2009والمزيدي)
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ما درجة توافر الموضوعات متعمقة بالسؤال الثاني: "ثانيًا: مناقشة النتائج ال
والثامن(  ،والسابع ،العممية لمعايير المحتوى العالمية في كتب العموم لمصفوف )السادس

 ساسية في األردن ؟األ
( عن تباين 4أظيرت النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني المبينة في الجدول )

( األساسية لمموضوعات العممية 8-6)فروق( في نسب اشتمال كتب العموم لمصفوف )
حيث جاءت نسبة اشتمال موضوع العموم الفيزيائية عاليًة  ،المتضمنة في المعايير العالمية

%( وكذلك في محتوى كتاب العموم لمصف 48,05العموم لمصف الثامن ) في محتوى كتاب
بينما جاءت نسبة الموضوع ذاتو متدنية في محتوى كتاب العموم  ،%(40,32السابع )

حيث  ،%(. وقد يعود السبب إلى طبيعة محتويات كتب العموم26,28لمصف السادس )
سابع عمى مفاىيم فيزيائية كثيرة اشتمل كتاب العموم لمصف الثامن وكتاب العموم لمصف ال

 ،حيث وردت كل من وحدة تركيب المادة وتغيراتيا ،ومتنوعة في الوحدات الدراسية لمكتاب
في كتاب العموم لمصف  ،ووحدة الكثافة والمرونة ،وحدة الحرارة ،وحدة القوة و الضغط

وىي %( من وزن وحدات الكتب الكمّية 55,68السابع حيث شكمت في مجموعيا وزن )
وحدة البنية اإللكترونية  ،وحدة الضوء ،نسبة مرتفعة. وكذلك وردت وحدة الحركة والقوة

وحدة  ،وحدة تفاعالت بعض العناصر مع األكسجين ،لذرات العناصر تحدد سموكيا
وجميع ىذه  ،وحدة الكيرباء واالتصاالت ،وحدة الظاىرة الموجية ،الصناعات الكيميائية

وقد شكمت ما نسبتو  ،الكثير من المفاىيم الفيزيائيةالوحدات تحمل في طياتيا 
 %( من وزن وحدات الكتاب الكمية وتعتبر ىذه القيمة مرتفعة.69,43)

ويمكن تفسير نسبة اشتمال كتاب الصف السادس األساسي لموضوع العموم 
كوحدة  ،%( بوجود وحدات دراسية تحمل في طياتيا مفاىيم فيزيائية26,28الفيزيائية )

 ،ووحدة الضوء ،وحدة مصادر الطاقة ،وحدة العناصر والمركبات ،باء والمغناطيسيةالكير 
كما يمكن  ،%( من مجموع وحدات الكتاب53,34والتي شكمت في مجموعيا وزن نسبي )

تفسير نسبة موضوع العموم الفيزيائية في كتاب الصف السادس األساسي إلى مستوى 
 النضج العقمي لدى الطمبة.

( األساسية كانت 8-6لدرجة اشتمال موضوع عمم الحياة لمصفوف )أما بالنسبة 
%( عمى التوالي. ويمكن تفسير تمك النسب في احتواء 28,27، 42,85% ،48,3%)

كما في كتاب العموم لمصف  ،كتب العموم عمى الموضوعات التي تتناول عمم الحياة
نسبتو من وزن وقد شكمت ما  ،ووحدة الخمية ،وصحتو اإلنسانالسادس وحدة جسم 

وقد يكون ذلك مناسبًا لمستوى النضج العقمي لمطمبة. وفي  ،%(28,15محتويات الكتاب )
وحدة التكاثر  ،كتاب العموم لمصف السابع فقد احتوى عمى وحدة تصنيف الكائنات الحية

وشكمت  ،ووحدة االستجابة والسموك في الكائنات الحية ،وحدة الوراثة ،في الكائنات الحية
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ويمكن تفسير النسبة بناًء  ،%( من مجموع وزن وحدات الكتاب31,25موعيا )في مج
 عمى المحتوى العممي لكمية المادة المشروحة في الكتاب.

ويمكن تفسير تدني نسبة موضوع عمم الحياة في محتوى كتاب الصف الثامن 
موضوع في فقد ورد ىذا ال ،إلى افتقار الكتاب لممواضيع التي تتناول مواضيع عمم الحياة

وىي نسبة ) ،%( من مجموع وزن وحدات الكتاب3,40وحدة الوراثة وشكمت ما نسبتو )
مع النسب األخرى لوحدات الكتاب( وجزء من وحدة الكائنات الحية  مقارنةمتدنية جدًا 

 والبيئة )حيث أن جزءًا منيا صّنف لموضوع عمم األرض والفضاء(.
فقد جاء متدنيًا في محتوى الكتب أما بالنسبة لموضوع عمم األرض والفضاء 

حيث جاءت نسبتو في كتاب العموم لمصف السادس  -موضع التحميل –الثالثة 
اشتمال الكتاب لموضوع العموم الفيزيائية  وىذه النسبة قريبة من نسبة –%( 25,43)
وظير موضوع عمم األرض والفضاء في وحدتين دراسيتين ىما عموم األرض  ،%(26,28)

%( من مجموع وزن وحدات الكتاب 18,52وشكال في مجموعيما وزن) ،الفمكو  ،والبيئة
فقد ظيرت نسبة موضوع عمم  ،وىي نسبة متدنية. أما في كتاب العموم لمصف السابع

%( في تناول الكتاب ليذا الموضوع في وحدة دراسية ىي تاريخ 16,84األرض والفضاء )
ات الكتاب وىي نسبة متدنية %( من مجموع وزن وحد5,68وقد شكمت وزن ) ،األرض

مقارنة مع نسب الموضوعات األخرى. أما في كتاب العموم لمصف الثامن فقد أظيرت 
%( جاءت متدنية بالنسبة 23,70الدراسة أن نسبة موضوع عمم األرض والفضاء )

حيث أن الكتاب لم يتناول ىذا الموضوع سوى في  ،%(48,05لموضوع العموم الفيزيائية )
%( من مجموع 12,14وشكمت وزن ) ،ة واحدة ىي عموم األرض والفضاءوحدة دراسي

 أوزان الوحدات الواردة في الكتاب.
وعمى الرغم من تأكيد الخطوط العريضة لمنياج العموم لممرحمة األساسية عمى 
ضرورة اإللمام بالحقائق والمفاىيم المتعمقة بالعمم والتقانة وما يرتبط بيما من مفاىيم 

ظيورىا في الكتب الثالثة  أني والكون واألرض والمجموعة الشمسية( إاّل الغالف الجو 
وقد يعود السبب في ذلك إلى عدم تركيز  ،جاء متدنيًا حيث لم يتم إبرازىا بالشكل المناسب

مؤلفي الكتب وواضعي المناىج عمى ىذا الموضوع العممي لعدم وجود نسب تحكم ىذه 
 نيا في بناء وتأليف الكتب المدرسية.الموضوعات العممية ُتعتمد عند تضمي

وباستعراض نتائج ىذا السؤال نجد أن عمم الحياة ظير بنسبة عالية 
وتاله مباشرة وبنسبة قريبة موضوع  ،%( في متوسط الكتب موضع التحميل39.81)

%( في متوسط 22.0%( وحّل أخيرًا عمم األرض والفضاء )38.23العموم الفيزيائية )
تفقت نتائج الدراسة الحالية من نتائج دراسة كل من الشايع الكتب الثالثة. ا

( 2011( ودراسة بن سعيد )2009( ودراسة الشعيمي والمزيدي)2006وشينان)
 (.2013ونور)
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( في ىذه الدراسة نالحظ تباين النسب في اشتمال محتوى 3وباستعراض الشكل )
لكتب الثالثة كمعيار دمج منيا ما جاء مرتفعًا في محتوى ا ،الكتب لممعايير العالمية
ومنيا ما كان منخفضًا في درجة اشتمال محتوى الكتب ليذه  ،مفاىيم العمم وعممياتو

المعايير كمعيار العمم والتكنولوجيا ومعيار تاريخ وطبيعة العمم. وما يمكن مالحظتو اشتمال 
يائية محتوى كتاب العموم لمصف السادس عل نسب متقاربة جدًا لموضوعي العموم الفيز 

واشتمال محتوى كتاب العموم لمصف السابع األساسي عمى نسب  ،وعمم األرض والفضاء
وتقاربت نسب اشتمال محتوى كتب  ،متقاربة جدًا لموضوعي العموم الفيزيائية وعمم الحياة

واشتركت جميع   ،العموم لمصفين السادس والسابع عمى معيار العمم عممية استقصائية
 وتاريخ وطبيعة العمم. ،ي نسب اشتمال معايير العمم والتكنولوجيامحتوى الكتب عمى تدن

( ودراسة 2004اتفقت نتائج ىذا السؤال مع نتائج كل من دراسة حداد )
( في اشتمال الكتب عمى الموضوعات العممية المتضمنة في المعايير 2006الخوري)

 لمعايير األخرى.إاّل أنيا مرتفعة مقارنة مع نسب باقي ا ،العالمية وبنسب مختمفة
 :التوصيات

في ضوء نتائج الدراسة التي تم التوصل إلييا ومناقشتيا التي أظيرت أن كتب 
 ،( األساسية قد اشتممت عمى المعايير العالمية بنسب مختمفة8-6العموم لمصفوف )

 جاءت التوصيات بما يمي: ،بعضيا بنسبة مرتفعة وبعضيا بنسبة متدنية جداً 
 ،دراسات التحميمية لكتب العموم لمختمف المراحل التعميميةإجراء المزيد من ال .1

في ضوء اشتماليا عمى  ،لتشكيل صورة واضحة عن واقع كتب العموم في األردن
 المعايير العالمية ومواكبتيا لممستجدات العصرية.

تضمين كتب العموم لمجاالت وموضوعات المعايير العالمية بطريقة ما يراعى  .2
 في تطوير المناىج الدراسية لمعموم. ر في محتوى الكتبفييا توازن المعايي
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