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  للمرحلة األساسية " منهاج العلوم الفلسطيني الجديد" تقييم

  من وجهة نظر مشرفي ومعلمي المدارس الحكومية 

  في محافظات شمال الضفة الغربية

  إعداد

  صفاء محمد محمود بخيتان 

  إشراف

  األستاذة الدكتورة أفنان نظير دروزة 

 الملخص

للمرحلة األساسية الممتـدة  " يدمنهاج العلوم الفلسطيني الجد"هدفت هذه الدراسة إلى تقييم 

من الصف األول األساسي وحتى الصف العاشر من وجهة نظر مشرفي ومعلمي مادة العلوم في 

للعـام  , المدارس الحكومية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية في محافظات شمال الضفة الغربية

  :وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية, 2005/2006الدراسي 

ما درجة فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني الجديد للمرحلة األساسية كما يراه كل من المعلمين  -1

  والمشرفين المتمثلين في العينة المدروسة؟

هل هناك فروق دالة إحصائياً في تقييم فاعلية منهاج العلوم باختالف المجاالت التي يتكون  -2 

والعالقة بين المنهاج وكل من التكنولوجيا , قييموالت, واألنشطة, والمحتوى, األهداف: منها

  والمجتمع؟

هل هناك فروق دالة إحصائياً في تقييم المعلمين لفاعلية منهاج العلوم ككل ولكل مجال من  -3 

  مجاالته التي يتكون منها عن تقييم المشرفين له؟

ي الجديد باعتبار جنس هل هناك فروق دالة إحصائياً في تقييم فاعلية منهاج العلوم الفلسطين -4

ومستوى , ومؤهله العلمي, وتخصصه األكاديمي, وسنوات خبرته في سلك التربية والتعليم, المقيم

  المرحلة التعليمية التي يعمل فيها؟

ما األمور التي يجب أن يأخذها منهاج العلوم الفلسطيني الجديد بعين االعتبار في المستقبل  -5

  علوم المتمثلين في عينة الدراسة؟من وجهة نظر معلمي ومشرفي ال



 ط 

ولإلجابة عن هذه األسئلة ُأخذت عينة عشوائية من معلمي المدارس الحكومية في محافظات 

وسلفيت , وقلقيلية, وطولكرم, وقباطية, وجنين, نابلس: الشمال في الضفة الغربية في فلسطين

مشرفاً ومشرفة منهم  ) 29( و, أنثى) 193( ذكراً و) 206( معلماً ومعلمة منهم ) 399(بلغت 

وزعت , من المجتمع األصل% ) 24(وقد مثلت عينة الدراسة ما نسبته , أنثى) 11(ذكراً و) 17(

فقرة وفق مقياس ليكرت ذي الخمسة أوزان )  73( على العينة المدروسة استبانة تكونت من 

, واألنشطة, ىوالمحتو, األهداف: قاست فاعلية منهاج العلوم الجديد في خمسة مجاالت هي

  .والعالقة بين المنهاج وكل من التكنولوجيا والمجتمع, والتقييم

عن طريق , وتفريغها حللت البيانات باستخدام المنهج الوصفي تارةً توبعد جمع االستبانا

وتحليل التباين األحادي تارةً أخرى باستخدام , حساب المتوسطات الحسابية والنسب المئوية

  : هم النتائج التي أظهرتها الدراسةوكانت أ, "ف"اختبار 

درجة )  3.60(أن فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني الجديد من وجهة نظر عينة الدراسة بلغت  -1

إذ أن متوسط تقييم المشرفين الذي بلغ , %)72.1(من حد أعلى خمس درجات أي بنسبة 

درجة ) 3.59(لذي بلغ كان أعلى من تقييم المعلمين ا%) 75.76(درجة أي ما نسبته ) 3.78(

  ). ( α = 0.038وبداللة إحصائية %) 71.88( وبنسبة 

األنشطة : بلغ متوسط المعلمين والمشرفين على كل مجال من مجاالت المنهاج كما يلي -2

درجة وبنسبة ) 3.63(يليها محتوى المنهاج , %)73( درجة وبنسبة ) 3.65( التعليمية 

ثم األهداف , %)72.1(درجة وبنسبة ) 3.61(والمجتمع ثم العلوم والتكنولوجيا , %)72.7(

%). 70.8(درجة وبنسبة ) 3.54(وآخرها الطرق التقييمية , %)71.65(درجة وبنسبة ) 3.58(

هناك فقد تبين أن " ف"وعندما استخدم تحليل التباين األحادي للمقياس المعاد باستخدام اختبار 

وعند استخدام تحليل التباين  (α = 0.000)هاج فروقاً ذات داللة إحصائية بين مجاالت المن

بين مجال األهداف ) α = 0.05(فروق ذات داللة احصائية " سيداك"البعدي أظهر اختبار 

وبين مجال المحتوى ومجال األهداف , واألنشطة التعليمية ولمصلحة مجال األنشطة التعليمية

التقييمية ولمصلحة مجال وكذلك بين مجال األنشطة والطرق , ولمصلحة مجال المحتوى

  .وبين مجال المحتوى والطرق التقييمية ولمصلحة مجال المحتوى, األنشطة



 ظ 

عند فروقاً ذات داللة إحصائية  " ف"أظهر تحليل التباين األحادي الالحق باستخدام اختبار  -3

صص تعزى لمتغير التخ, في تقييم فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني الجديد )α = 0.05(مستوى 

, المعلمين الذين يحملون تخصصات غير الفيزياء والكيمياء واألحياء أي) غير ذلك(لمصلحة 

ولمتغير مستوى , ولمتغير المؤهل العلمي لمصلحة الذين يحملون شهادة أقل من بكالوريوس

  .المرحلة التعليمية كانت لمصلحة الذين يدرسون في المرحلة األساسية الدنيا

في تقييم فاعلية ) α = 0.05(عند مستوى  فروقاً ذات داللة إحصائية"  ف"لم ُيظهر اختبار  -4

أو سنوات الخبرة التربوية في سلك , منهاج العلوم الفلسطيني بمجاالته كافة تعزى لمتغير الجنس

  . التربية والتعليم

طيني أما األمور التي اقترحها المعلمون والمشرفون التي يجب ان يأخذها منهاج العلوم الفلس -5

زيادة عدد الحصص  :الجديد للمرحلة األساسية بعين االعتبار مستقبالً فكانت على النحو التالي

ومراعاة الفروق الفردية للطلبة لدى , الدراسية للمنهاج أوالتقليل من حجم محتوى المادة التعليمية

  .المنهاجومراعاة مستويات الطلبة األكاديمية لدى وضع أهداف , التخطيط ألنشطة المنهاج

  .هذا وقد جاءت النتائج ضمن توصيات لدراسات مستقبلية الحقة ظهرت خالل المتن 
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  الفصل األول

  مشكلة الدراسة واطارها النظري

  :مقدمة

عمليـة  ُيعتبر المنهاج محوراً رئيساً من محاور التربية؛ وهو عنصر مهم من عناصر ال 

  .التعليمية؛ ألنه ُيعد الوسيلة التي يصل بها الشعب إلى ما يبتغيه من أهداف وآمال

والمنهج هو تفسير للفلسفة التربوية القائمة في مجتمع ما؛ ألنه يعكـس السياسـة التـي    

وأن َيعرِف االتجاهات السائدة لديه عـن  , إذ يستطيع الفرد أن يفهم سياسة بلد ما, ترسمها الدولة

  .المناهج الدراسية المطبقة فيه طريق

وأكثرها خطراً؛ ألن وضـع  , ولعل وضع المناهج التربوية ُيعّد من أدق المسائل التربوية

, وخصائص أفراده, فثقافة المجتمع, وتحديدها ألبناء األمة, منهاج دراسي معناه تعيين نوع الثقافة

فإن كانت , وتشكلت شخصيته في إطارهاما هي إال نتاج المناهج الدراسية التي نشأ وترّبى عليها 

, َصلُح المجتمع وتطور وإن كانـت المنـاهج ضـعيفة   , وطُبِقت بطريقة صحيحة, المناهج جيدة

  .تأخر المجتمع وتقهقر, وطُبِقت بطريقة عقيمة

وتُمثل المناهج الدراسية حلقة وصل بين ما يحدث من تطورات وتغييرات في مجال 

  .يمكن للمجتمع أن يستخدمه من تلك التطورات والتغييرات وبين ما, العلم والتكنولوجيا

والدول المتخلفة يكمن في نوعية المناهج , وال نبالغ إذا قلنا أن الفرق بين الدول المتقدمة

  ).1991,عفانة؛2003,دندش ؛2000,دروزة ؛2000, ابراهيم(المقدمة إلى أفراد المجتمع 

له الجدل والنقاش بين رجـال التربيـة مـن    كما تُشكل المناهج موضوعاً مهماً ُيثار حو

وقد ُيوجه النقد واللـوم للمنـاهج   . ورجال السياسة واالقتصاد واالجتماع من ناحية أخرى, ناحية

أو نقصاً فـي  , كلما عانى بلد من البالد وهناً أو ضعفاً على الصعيد الخُلقي والوطني, وواضعيها

  .أو غير ذلك من الظواهر السلبية, اإلنتاج
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مناهج تعريفات مختلفة حيث أن الدراسات والكتب التربوية تناولت مفهـوم المـنهج   ولل

فظهرت مجموعة من التعريفات التي تناولت مفهوم المنهج , وطرحت له عدة  تعريفات, الدراسي

من وجهة نظر تقليدية سيطرت على أفكارالمتخصصين في التربية والمناهج لفترة طويلـة مـن   

حيث كان المنهج المدرسي بمفهومه القديم عبارة عن , ئل القرن العشرينالزمن استمرت حتى أوا

, ويقوم المعلمون بتدريسها, وتأليفها, مجموعة المواد الدراسية التي يتولى المتخصصون إعدادها

ويقوم الطلبة بدراستها وبهذا المفهوم كانت كلمة منهج مرادفة لكلمة مقرر دراسـي وأصـبحت   

, ل المقررات التي تقدم في مجال دراسي واحد مثـل منهـاج العلـوم   ك: تعني من ناحية أخرى

 ؛2000,ملحـم  ؛1999,الوكيـل ومحمـود   ؛1997, سـعادة وابـراهيم  (ومنهاج الرياضـيات  

  ). Aubusson & Watson 1999؛2003, ؛ ابراهيم2003,دندش

ه هو ودورالمعلم في, كما أن المنهج بمفهومه القديم كان يقتصرعلى المعرفة النظرية فقط

وما على الطالب إال حفظ ما اشتمل عليه الكتاب المدرسـي مـن   , نقل هذه المعرفة إلى الطالب

فقد كان التركيز قديماً على , معرفة ومعلومات؛ بهدف استرجاع معلوماته في االمتحانات النهائية

ر وأهمية بالغة وقد أصبح مع مرور الوقـت محـو  , الكتاب المدرسي الذي كان له مكانة عظيمة

  .العملية التعليمية في ذلك العصر

ولما كان هذا المفهوم القديم للمنهج الذي يضغط المعلومات بين دفتي كتاب مدرسـي ال  

أو تنمية اتجاهـات وقـيم اجتماعيـة    , أو حل مشكالتها, يساعد الطالب على فهم البيئة من حوله

المدرسة؛ لخلوها من النشاطات  تساير فلسفة المجتمع الذي يعيش فيه؛ فقد جعل المتعلم يمّل حياة

ولعدم وجود عالقة بين ما يتعلمه من ناحية وبين حاجاته الحياتية من ناحية أخـرى  , ذات المعنى

 Smith ,2000 ؛1999, ؛ فرحان وبلقـيس ومرعـي   1997,؛ حميدة1999,الوكيل ومحمود(

Courson & Zembal, 2002  .(  

تطـور مفهـوم   ج المدرسي وخاصة بعـد  لذا فقد نشأت الحاجة الى تطوير مفهوم المنه

ونتيجـة  , العملية التعليمية نتيجة لما توصلت إليه األبحاث والدراسات في التربية وعلم الـنفس 

والتي أصبحت في عصرنا الحاضر من األمور المهمة في حيـاة  , لظهور التقنيات واستخداماتها



 4

ناهيك عن النقد العنيف الذي , جتماعيواال, والنمو االقتصادي, وعامالً رئيساً في التقدم, الشعوب

وجه إلى المنهج بمفهومه التقليدي؛ لعدم قدرته على الوفـاء بحاجـات ومتطلبـات المتعلمـين     

وبعد أن تبين عجز هذا المفهوم عن مجاراة التقدم والتطور فـي جميـع مجـاالت    , ومجتمعاتهم

  . الحياة

ظر إليه من عدة جوانب عـدا  لذلك أصبحت الحاجة ماسة الى تطوير مفهوم المنهج والن

كافـة النشـاطات   : إلى المنهاج بمفهومه الحديث بأنـه " دروزة"فمثالً نظرت , الكتاب المدرسي

التـي  , التربوية الصفية والالصفية التي يمر بها الطالب بغية اكتساب الخبرات التعليمية التربوية

ونشـكل شخصـيته فـي    , طالبفالمنهاج هو كل ما نريد أن نغذيه لل. تحقق األهداف المرغوبة

والكتـاب  , واجتماعياً, وانفعالياً, وجسمياً, بل هو المرآة التي تعكس شخصية الطالب عقلياً, إطاره

  ).2000, ؛ مرعي والحيلة2006,دروزة(المدرسي أحد عناصر المنهاج وليس كل المنهاج 

سة للتالميذ داخلها أو ورأى آخرون المنهاج بأنه مجموعة الخبرات المربية التي تهيؤها المدر -

بمـا يتفـق   , الذي  يؤدي إلى تعديل سلوك المتعلم , خارجها بقصد مساعدتهم على النمو الشامل

  ).,2003Smith, 2000,؛ ابراهيم1999, هندي وعليان(وتحقيق األهداف المنشودة 

ططـة  أو الممارسات المخ, والنشاطات, جميع الخبرات: على أنه" عطا"و "  ملحم" ليهإنظر و -

التي توفرها المدرسة؛ التي تساعد الطلبة على تحقيق النتاجات التعليميـة المنشـودة وفـق مـا     

  ).28, ص,2003, ؛ عطا481, ص,2000,ملحم(تستطيعه قدراتهم 

  :فإن للمنهج عدة مستويات منها, ومهما اختلفت التعريفات حول المنهج بمفهومه الحديث

  .ولة أو الجهة التربوية المسئولةوهو الذي تضعه الد: المنهج المستهدف -

هو ما يقوم المعلمون بتدريسه فعالً على أرض الواقع وما يتم تعليمـه للطلبـة   : المنهج المنفذ -

  .وفق ما وضعه المتخصصون

  .وأولياء األمور في زياراتهم للمدرسة, واإلداريون, هوما يراه الموجهون: المنهج المشاهد -
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والـذي عـادةً ال   , الذي يعكس تحصيل التالميذ في االمتحانات وهو العائد: المنهج المحصل -

مركز القياس والتقـويم  , 31, ص, 2003, ابراهيم(من المنهج المستهدف %) 40(يتجاوز عن 

   ).2005, الفلسطيني

" أما المجاالت التي يتكون منها المنهج بمفهومه الحديث فيراها بعض التربـويين أمثـال  

والخبـرات واألنشـطة   , والمحتـوى , األهداف: بأنها عبارة عن, "وكيلال" و, "وابراهيم, سعادة

  والتقييم, واألسئلة التعليمية, والوسائل التعليمية, وطرق التدريس, التربوية

, والمحتـوى التعليمـي  , األهداف:  يرى أن عناصر المنهاج هي"  Taylor"لكن تايلر 

والمحتوى , األهداف: بأنها عبارة عن" وزةدر"في حين تراها , وطرق التقييم, واألنشطة التربوية

, واألسـئلة التعليميـة  , والمنشطات االدراكيـة , والوسائل التعليمية, واألنشطة التعليمية, التعليمي

المنشـطات  : أضافت عنصراً جديداً لعناصر المنهاج السابقة هـو " دروزة"وُيالحظ أن , والتقييم

ناصر؛ إال أنها ترى أن المنهاج بعناصره كافة ال واستثنت طرق التدريس من تلك الع, االدراكية

ونُفِّذ من ِقبل معلم كفؤ مؤهـل  , يمكن تحقيقه إال إذا اتُبعت الطرق التدريسية المناسبة في تطبيقه

إلى طرائق التدريس بأنها اإلطـار العـام   " دروزة"فقد نظرت , وبالتالي. أكاديمياً وتربوياً في آن

  ). 34,ص, 2000,؛ مرعي والحيلة15,ص,2006,دروزة(ه  الذي ال يتحقق المنهاج اال ب

  :مناهج العلوم

كانت تعتمـد علـى حفـظ    , ومناهج العلوم قديماً كغيرها من المناهج الدراسية األخرى

وكان يحكم على  إنجاز الطلبة بمقدار ما يحفظونه مـن  , واسترجاعها بشكل أساسي, المعلومات

يفها أثر في حياتهم؛ لذا ُأعتبِر منهاج العلوم بوجه عام ونظرية دون أن يكون لتوظ, حقائق علمية

مـع اسـتخدام نـادر للبيئـة     , ويقتصر على التعليم النظري داخل غرفة الصف, منهاجاً ضعيفاً

وقلما كانت تُستخدم فيه التجارب العلمية من قبل المعلم والطالب باالضافة إلـى عـدم   , المحلية

أمـا فـي المراحـل    . ة بالعلوم للمرحلة االبتدائية الدنياوجود الكتب المدرسية المطبوعة الخاص

والكتب المدرسية من , بل إن التدريس كان نظرياً, فلم يكن الوضع أفضل حاالً, التعليمية الالحقة

ودور المعلم في المنهاج هـو  , والمنهاج يقوم على أساس مناهج  المواد المنفصلة, نوعية رديئة
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فقـد كانـت   , ونظراً الهتمام المناهج القديمة بالحقائق. ور ُيذكرالمحور دون أن يكون للتلميذ د

ولم يكـن هنـاك اهتمـام    , المادة الدراسية محشوة بالمعلومات دون أن تقترن بالجانب التطبيقي

عالوة على النقص الموجود في األدوات المخبريـة  , بتطوير مهارات التفكير العلمي لدى الطلبة

بمعنى آخر كان اإلهتمام فـي منـاهج العلـوم    , ة المخصصة للتعليمنتيجة للنقص العائد للميزاني

  .وقد كانت هذه المشكلة هي السائدة  في البالد العربية بشكل عام, ينصّب على الكم وليس الكيف

وضاعت جهود المعلمين في اللهث وراء , كما أن مناهج العلوم عانت كثيراً من السطحية

فكانت النتيجة حصيلة مفككة من المعلومات وعدم الفهم للعلم , إنهاء المقررات الطويلة المسطحة

لقد كانت المشكلة ترتبط باألهداف التي من أجلها تُعطى المعلومات وبـالطرق  . بمادته وعملياته

وباألثر الذي يمكن أن تتركه معرفتها في شخصية , التي يحصل التالميذ بها على تلك المعلومات

ممـا جعـل   , تمون بكمية المعلومات على حساب طـرق توصـيلها  المتعلم؛ إذ كان المعلمون يه

لذا فان نقطة البداية للتطوير ظهـرت  . التالميذ في خدمة المنهج وليس المنهج في خدمة التالميذ

عندما تبدل اإلهتمام من عملية تعليمية محورها المعلم والمنهاج إلى عمليـة تعليميـة محورهـا    

؛ 2002,سـالمة (يده بمهـارات الحصـول علـى المعرفـة     وتزو, وتعويده على البحث, التلميذ

  ).2001,نشوان

وأصبح كل من العلم والمعرفة قـوة هائلـة   , وزادت المعرفة وتضاعفت, لقد تقدم العلم

ومن ثم , وأصبحتا الركيزة األساسية في تقدم األمم ورفعة الشعوب, تتدخل في كافة مناحي الحياة

والهندسـة الوراثيـة   , والفضـاء , كنولوجيا واالتصاالتوالت, غدت مناهج العلوم في عصر العلم

عالمياً وعربياً لجعلها تواكب مسـتجدات  ,وتطوراً مستمراً , تلقى اهتماماً كبيراً, وجراحة الجينات

بمعطياتـه  , وتفجر المعرفة المستمرة؛ لـذا فـإن المجتمـع المعاصـر    , العصر العلمي والتقني

أصبح يؤثّر في فلسفة تدريس العلوم , والثقافية, واالقتصادية ,والتكنولوجية, والفلسفية, االجتماعية

مما أدى إلى إعادة النظر في المنـاهج  , ويزداد هذا األثر عمقاً بتقدم الزمن, ومناهجها ويتأثر بها

إذ حظيت مناهج العلوم في المرحلة األساسية الدنيا بشـيء مـن االهتمـام فطُـورت     , الدراسية

إال أن كثيراً من االنتقادات ما زالت تُوجه لمناهج العلوم في الدول , ةموضوعاتها العلمية المقرر
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لذا فإن البحث عن إستراتيجية جديدة ومتطورة لتدريس منهاج العلوم أصبح أمراً بـالغ  , العربية

وذلك للتقليل من , ويتطلب استراتيجية من البحث العلمي رصينة تطرح الحلول المناسبة, األهمية

  .ن األمة العربية واألمم األخرىفجوة التخلف بي

وأسـاليبها علـى تعلـيم    , ومحتواها, إن مناهج العلوم الفاعلة هي التي تركز في أهدافها

 -أيضاً-ُوتركز , لتكون بداية وأساساً لتعلم مثمر, الطلبة قدراً معيناً من المعرفة العلمية الوظيفية

وتنميـة الميـول العلميـة     , تفكير العلميواتجاهات ال, والمهارات, على تعليم الجوانب السلوكية

والتقدير لدور العلمـاء  , والقيم واإلتجاهات االنسانية نحو استخدام العلوم وتطبيقاتها التكنولوجية

  .في تحقيق الخير والتقدم للمجتمعات أجمع

وحتى تكون مناهج العلوم فاعلة ومؤثرة البد لها أن تواكب التغيـرات الحاصـلة فـي    

وأن تتالءم مع مستويات الطلبـة  , المجتمع واالتجاهات الحديثة في التعليم المدرسيالتكنولوجيا و

مهما اختلفت خلفياتهم وذلك بهدف التطوير وتشجيع الـتعلم الـذاتي واالعتمـاد علـى الـنفس      

  ).1998, ؛ مارتن وسكنون وواجنر وجيروفيش2000,؛ ابراهيم والكلزة 2002,سالمة(

  :إصالح مناهج العلوم

إصالح مناهج العلوم التقليدية عندما بدأ واضعو هذه المناهج  بمواءمتها لحاجـة   لقد بدأ

ومواءمتها في الوقت نفسه لحاجات المجتمـع المختلفـة   , واالجتماعية, والنفسية, الطالب العقلية

ومشـكالت التغيـر   , وذلك بهدف مساعدة الفرد على فهم العالقة المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا

  Ediger,2002 ؛2001, عطـا اهللا  (ومشكالت العلم والتكنولوجيا والمجتمع بعامة , اعياالجتم

Tairab,2001.(  

وإعادة تشـكيلها  , فقد برزت عدة حركات عالمية إلصالح مناهج العلوم, وبناًء على ذلك

بما يساير التطور العلمي والتكنولوجي وذلك حتى , وإصالحها, عن طريق إعادة صياغة المناهج

  ولتكون مدخالً للمعرفة العلمية أو ما ُيعـرف , وما يحدث فيه من تطور, بح مواكبة للمستقبلتص

وقد صممت عدة دول متقدمة مثل الواليات المتحـدة  , )Scientific Literacy( بالثقافة العلمية
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القا مناهج العلوم عندها انط, وبعض دول نامية,والسويد , واستراليا وبريطانيا, وكندا, األمريكية

من الفكر الذي قدمته تلك الحركات إلصالح التربية العلمية؛ وذلك إليمانهـا أن العصـر الـذي    

, ويزداد  فيه تراكم االكتشافات وتطبيقاتها التكنولوجيـة , نعيش فيه هو عصر العلم والتكنولوجيا

د أصبح العلـم  لذا فق, كالتلفاز والحاسوب وغيرها, والمعلوماتية, مثل تطبيقات الثورة االلكترونية

وأصبح محو األمية في , من األمور الالزمة لحياة الفرد حتى يكون مواطناً يعيش عصره بفعالية

غير كافية لمواطن اليوم إن لـم تُمـح   ) والحساب, والكتابة, القراءة(المهارات الثالث األساسية 

لعلمية حتى يمتلـك كـل   لذلك فقد ظهرت الحاجة إلى التنور العلمي أو الثقافة ا, "األمية العلمية"

لكـي  , مواطن الحد األدنى من المعرفة والوعي بأمور علمية عامة تتعلق بشتى مجاالت الحياة 

  .يتمكن من القيام بمتطلبات حياته اليومية

بل يعني الطرق واألساليب التي يعبر بهـا  , والتنوير العلمي ال يعني المعرفة العلمية فقط

والتي يستطيع من خاللها التغلب علـى مـا يواجهـه مـن     , هاالنسان عن فهمه للعالم من حول

؛ النجدي وعلـي  2002,السيدعلي(واالتجاهات التي يكتسبها , وتحديد القيم التي يتبناها, مشكالت

  Jarvis& Rennie,1996؛  Furio &Viches &Guisasola,2002 ؛2002وعبد الهادي 

(Laugksch, 1999.    

  : نويرية التي ظهرت بالعالمومن تلك الحركات والمشاريع الت

التـابع للرابطـة    - Science For All Americans -مشروع العلوم لكل األمـريكيين : أوالً

وهو مشروع يقدم رؤية بعيدة المـدى لإلصـالح   ,  1988األمريكية للتقدم العلمي الذي بدأ عام 

مقاصد التربية العلمية مـن   إذ أن الثقافة العلمية تمثل األساس في إعادة بناء, التربوي في العلوم

  . رياض األطفال حتى نهاية المرحلة الثانوية

ذلك الشخص الـذي  : بأنه" الشخص المثقف علمياً"ويعرِّف التقرير الصادرعن المشروع 

هي مجاالت إنسانية ذات عالقة متبادلة ومترابطة وهـو  , والتقانة, والرياضيات, يدرك أن العلوم

, ويميز تنوعه ووحدتـه , ويألف العالم الطبيعي, فاهيمها األساسيةشخص يفهم مبادىء العلوم وم

أما المعلم فهـو  , وطرق التفكير العلمية لألغراض الفردية واالجتماعية, ويستخدم المعرفة العلمية
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واعدادهم ليكونـوا عمـاالً   , والمشاركة الفّعالة في الحياة المدنية, الذي ُيحّضر الطالب لالطالع

وتتنبأ هذه الرؤية بمستقبل ذي مواطنة مطلّعة تساعد على نشر . طوال حياتهم ومتعلمين, منتجين

  . وتحافظ على المكانة الممتازة للعلوم والتقانة, وتدعم اقتصاد الوطن, الديمقراطية

المقصد المحوري للتربية العلمية , والتكنولوجيا, والرياضيات, وُيمثل التداخل بين العلوم

  :لمشروع من ثالث مراحلفي أمريكا ويتكون هذا ا

واالتجاهات التي ينبغـي لكـل طالـب أن    , والمهارات, وفيها تحدد المعرفة: المرحلة األولى -

ويؤكد المشروع الحاجة إلى تقليل حجم المحتوى في , يكتسبها في المدرسة قبل دراسته الجامعية

وتـذليل  , والتكنولوجيـا , والرياضـيات , والحاجة إلى تأكيد الترابط بين العلوم, مقررات العلوم

ويؤكد المشروع الحاجة إلى تشـجيع مهـارات   , الحدود الفاصلة بين المجاالت المعرفية المختلفة

وقد انتهت هـذه المرحلـة   , والحاجة إلى تفضيل العلم كمؤثر ومتأثر في المجتمع, التفكير العليا

  . 1989عام

وتنفيذه  في , ع نماذج عديدة للمنهجووض, ترجمة هذا التقرير إلى خطط عمل: المرحلة الثانية -

ونشـر التقريـر   , 1992وقد تمت هذه المرحلة في عـام  . مدارس مختارة في الواليات المتحدة

وقد أشار التقرير إلى ضرورة حـذف  ". المقاصد النوعية للتنوير العلمي"الخاص بها تحت اسم 

  . ضوعات مهمة عليهموضوعات كانت تعتبر مهمة في مناهج العلوم التقليدية وإضافة مو

حيـث تنفـذ فيهـا    , وتستمر هذه المرحلة لتدخل القرن الحـادي والعشـرين  : المرحلة الثالثة -

ويتناول هـذا المشـروع عـدداً كبيـراً مـن      . مخرجات المرحلتين السابقتين على نطاق واسع

الوقايـة  و, والوظائف األساسية للخلية, الموضوعات الشائعة في مناهج العلوم مثل تركيب المادة

 ).Schibeci &Lee, 2003(وغيرها من الموضوعات , من األمراض وتكنولوجيا االتصاالت
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  :وهذه المحتويات تُعالَج بطريقتين

وزيـادة التـرابط   , الحدود الفاصلة بين المواد الدراسية التقليدية) soften(من خالل تخفيف  -1

, )systems(مثـل الـنظم    )Conceptual Themes(بينها من خالل مفاهيم رئيسـة كبـرى   

) constancy , change, and scale( والثبـات والتغيـر والقيـاس    ) models(والنمـاذج  

  ). cycles(والدورات 

أن تكون كمية التفاصيل المتوقع من الطالب تذكرها أقل مما كانت عليه في منهـاج العلـوم    -2

وُيطالب بتقديم أفكار تساعد علـى  , رارويؤكد التقرير على المهارات الرئيسة التخاذ الق. التقليدي

  . )Blosser & Helgeson 1990؛  52, ص,2000,زيتون(التعلم المستمر 

)  STS )Science, Technology & Society ع  مشروع العلوم والتكنولوجيا والمجتم :ثانياً

لتحقيـق  , وتطـوير محتواهـا  , ُيعد هذا المشروع من أكثر حركات إصـالح منـاهج العلـوم   

وقد ظهر نتيجة النقد الذي ُوجه لمناهج العلوم في الخمسينات في الواليات المتحدة . تنويرالعلميال

وجاءت كرد فعل علـى المشـروعات التـي    , والتي كانت تنظر للعلم كبناء معرفي, األمريكية

والتي ركـزت علـى العمليـات    " سبوتنك " ظهرت في أعقاب إطالق القمر الصناعي الروسي

)Process (وتتلخص االنتقـادات الموجهـة   . فترة الستينات والسبعينات من القرن العشرين في

  :بما يلي  S T Sلمناهج العلوم األمريكية آنذاك والتي أدت لظهور حركة 

  .عدم تركيزها على العالقة المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا -

  . عدم اظهار الجانب االجتماعي للعلم -

  .ات صبغة علمية وتكنولوجية اتخذت طابعا محليا وعالمياظهور قضايا ومشكالت ذ -

  .عجزت تلك المناهج عن تقديم حلول مقنعة لها, ظهور أسئلة واستفسارات علمية -

  .وجود تعارض بين محتوى المناهج وبين حاجات العدد األكبر من الطلبة -
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لبة الذين يرغبون فـي  معظم معلمي العلوم يركزون على الجانب األكاديمي الذي يفيد فقط الط -

  .متابعة دراستهم الجامعية في المجاالت العلمية األكاديمية

, من الوقت المخصص للتعلم والتعلـيم % 90معلمو العلوم يستخدمون الكتاب المدرسي بنسبة  -

  ).2002,زيتون(ووجهة نظره العلمية , فأصبح الكتاب هو األساس لخبرة الطالب

 عن مفهوم - -NSTA(National Science Teacher Association(وتُعبر رابطة 

"STS "وتطبيقها لـدى اتخـاذ   , والمعلومات العلمية والتكنولوجية, يعني استخدام المهارات: بأنه

فضال عن دراسة العالقة المتبادلة بـين العلـم والتكنولوجيـا    . القرارات الشخصية والمجتمعية

  ). 44,ص,2000,زيتون(معية والمجتمع في سياق العلم المرتبط بالقضايا المجت

لذلك مرت مناهج العلوم في أمريكا بحالة من التغييـر المتواصـل؛ وذلـك لمواجهـة     

وإلعـداد الفـرد المـتعلم القـادرعلى     , احتياجات المجتمع المتغير في حقل العلوم والتكنولوجيا

مـن خـالل   , والتفاعل اإليجابي معهمـا , استيعاب التطبيقات العلمية والتكنولوجية في المجتمع

. واستخدام التكنولوجيا كأداة ربط بـين العلـوم والمجتمـع   , تدريس العلوم في سياقات اجتماعية

وإنمـا كانـت أهـدافاً    " STS"فالمعرفة العلمية التكنولوجية لم تشكل الهدف األساسي لمشروع 

اف لذا فإن أهـد , في مجتمع علمي تكنولوجي -المواطنة  -أال وهي, موصلة الى غاية مركزية

تتيح للفرد فهم مـا  , واجتماعية, سياسية, أخالقية, المشروع كانت في المقام األول أهداف فكرية

أو التأقلم مع التغييرات اإليجابيـة التـي تحـدثها    , أو التغيير, يجري حوله؛ ليتمكن من السيطرة

فاهيـة  وزيـادة مسـتوى الر  , العلوم والتكنولوجيا في حياته التي تؤدي إلى تسهيل حياة النـاس 

والصـحية  , إال أن هذه التغييرات قد يكون لها  جوانب سلبية أيضاً كالمخاطر البيئيـة , للشعوب

؛ 2003,الخالدي(والعديد من األزمات الفكرية واألخالقية على المستوى العالمي مثل االستنساخ 

  ). Gaskell, 2003؛2001؛ الشربيني والطناوي 2004,قالدة 

بدءاً من رياض األطفـال  , له داللته إلصالح التربية العلمية جهداً" STS"حركة  تُعتبرو

كمنهج للـتعلم والتعلـيم   ) Constructivism(فهي تركز على النظرية البنائية , وحتى الجامعة

. واالجتماعيـة , والتي تؤكد بأن المتعلمين يكتسبون المعنى ويتعلمون من خالل األنشطة الفردية



 12

تلعب دوراً مهمـاً  , والبيئة المحيطة, والخبرات السابقة للمتعلم, وتفترض هذه النظرية أن المعرفة

   McCaslin & Parks ,2002) ؛Mcginnis & Simmons,1998(في عملية تعلمه 

ذلك المؤتمر الـذي دعـت إليـه    "  العلوم للقرن الحادي والعشرين"المؤتمر العالمي بشأن : ثالثاً

والذي ُعقد في , والمجلس الدولي للعلوم) اليونسكو(افة منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثق

وكـان هـدف المـؤتمر    , 1999تموز لعام  26-1المجر ما بين الفترة الواقعة من  -بودابست

وعلى التأثير االجتماعي لهذه , الوقوف على أوضاع العلوم الطبيعية واالتجاهات التي تسعى إليها

ينبغي أن تُبذل من أجل دفع عجلة العلوم نحو االسـتجابة  ولقد حدد المؤتمر الجهود التي . العلوم

والتحديات التي تطرحها التنمية البشرية واالجتماعية؛ حيث ناقش المؤتمر , للتوقعات االجتماعية

, والبيئيـة , واالقتصـادية , ودورهما في التنمية االجتماعية, العالقة الوثيقة بين العلم والتكنولوجيا

؟  وأكد على أن بناء القدرات هـو أمـر أساسـي    "نسب للبلدان الناميةما األ: "وأجاب عن سؤال

  :وقد خرج المؤتمر بتوصيات منها, للتنمية الذاتية

إن المهمة األساسية لألنشطة العلمية هي البحث الشامل عن : العلوم من أجل المعرفة والتقدم -1

ذه المعارف من المفترض أن وه, األمر الذي يؤدي إلى تكوين معارف جديدة, الطبيعة والمجتمع

ويعتبـر دعـم البحـوث    . وتحقيق تقدم تكنولوجي, تسهم في اإلثراء التعليمي والثقافي والفكري

وهذا يتطلـب  . الموجهة لحل المشكالت عامالً أساسياً لتحقيق التنمية والتقدم على الصعيد المحلي

ويستلزم مراعاة واحتـرام   ,اتخاذ القرارات على أساس ديمقراطي بمشاركة جميع فئات المجتمع

  .التنوع على الصعيد الوطني

وتنويع التعليم األساسي للجميع في مجال , وتوسيع, هناك حاجة ملحة إلى تجديد: تعليم العلوم -2

الالزمة للمشاركة بصـورة  , والمهارات العلمية والتكنولوجية, العلوم مع التركيز على المعارف

أصبح نظام التعليم الحـالي ال  , للتطور السريع للمعرفة العلميةونظراً . جدية في مجتمع المستقبل

فثمة حاجة متزايدة ظهـرت لتكميـل   , يفي باالحتياجات المتغيرة للسكان على مختلف المستويات

مع , باستخدام وسائل وتكنولوجيا االتصال بشكل فعال, التعليم النظامي؛ عبر قنوات غير نظامية

ومن االمعروف بشكل واضـح أنـه   .كن لتمكين فهم أفضل للعلومتبسيط العلوم إلى أقصى حد مم
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اليمكن ألي بلد تحقيق تنمية حقيقية دون توفر مؤسسات مالئمة للتعليم العالي وللبحوث في مجال 

قادرة على إرساء قاعدة أساسية من المعلمين المـاهرين علـى المسـتوى    , العلوم والتكنولوجيا

ات التعليم العالي ومؤسسات البحوث العلميـة ألن التعلـيم   وتوثيق العالقات بين مؤسس, الوطني

  ).473, ص ,2003,البغدادي(والبحوث عنصران مترابطان ترابطاً وثيقاً في تكوين المعارف 

ينبغي أن تحتل األنشطة العلمية ذات التوجه االجتماعي الصـدارة  : العلوم من أجل المجتمع -3

  .في قائمة االهتمامات

تقتضي المشاركة المتزايدة لجميع قطاعات المجتمع فـي  : مشاركة في العلومتوسيع نطاق ال -4

لإلفـادة  , وهناك حاجة إلى مشاركة النساء في تخطيط أنشطة البحث وتوجيهها. األنشطة العلمية

  .إلى أقصى حد من الطاقات الفكرية البشرية ذكرية كانت أم انثوية

والسيما في البلدان الناميـة إلـى   , والتكنولوجيا تحتاج برامج التعليم والبحث في مجال العلم -5

  .دعم متواصل من قبل الحكومات والقطاع الخاص

, إن تعليم العلوم في جميع المراحل الدراسية من المتطلبات األساسية لتحقيق الديموقراطيـة  -6

ـ , والمهـارات , وتعزيز القدرات, كما أن هناك حاجة الى التوسع في محو األمية العلمية ى وإل

  .تقدير القيم األخالقية؛ وذلك من أجل تحسين عملية صنع القرارات على الصعيد العام

توسيع نطاق استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل تحقيـق التـداول الحـر     -7

  )2003,البغدادي,2001,ابراهيم(مع مراعاة احترام تنوع الثقافات وتعددية التعبير , للمعارف

  :العلوم الحديثة مجاالت مناهج

, ووسائل تعليمية, وأنشطة, ومحتوى, كانت المناهج في أبسط مفهومها تتكون من أهداف    

فقد يكون من المفيد لنا في هذا الموضوع أن نتحدث عن هذه المجـاالت فـي   , وأساليب تقييمية

  .منهاج العلوم بمفهومه الحديث بشيء من التفصيل
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  :ثةأهداف مناهج العلوم الحدي: أوالً

يتوقف نجاح منهاج العلوم الحديث على قدرته على وضع أهداف تتحلى بشروط ومعايير 

استناد األهداف إلـى فلسـفة تربويـة    : ومن هذه المعايير, تميزه عن غيره من المناهج المقررة

وتعزيز إمكانات تطوره وتقدمـه وتعزيـز   , ومراعاتها لتلبية حاجات المجتمع, اجتماعية سليمة

وأن  تراعـي مراحـل   , وأن تكون األهداف واقعيـة , ن العلم والتكنولوجيا والمجتمعالعالقة بي

وأن , واهتمامـاتهم , ومالءمـة اسـتعداداتهم  , بهدف تلبية حاجاتهم, التطور والنماء العقلي للطلبة

وأن يشترك في تحديدها كل من له عالقـة  , تكون شاملة لجوانب الخبرة العلمية المكتسبة جميعها

كذلك يجب أن تكون لهـا قيمـة   . ومصممي مناهج, ومشرفين, ة التعليمية من معلمينفي العملي

, ؛ عبيد وابـراهيم 2001,عطااهللا(وظيفية عملية بحيث تصبح الخبرات التعلمية ذات معنى للطلبة 

  ).Courson & Zembal ,2002؛ 1999

, ته من ناحيةوبالرغم من أن األهداف والغايات قد تتغير نتيجة متطلبات المجتمع وحاجا

مساعدة الطلبة على اكتساب : إال أنها في مجملها تركز على, ونمو العلم والمعرفة من ناحية ثانية

مسـاعدة الطلبـة علـى التفكيـر العلمـي      و, )Scientific Knowledge(المعرفة العلميـة  

)Scientific Thinking( , وأسلوب حل المشكالت)Problems Solving( ,القيـام بعمليـة   و 

التفكيـر  و, )Deductive Thinking(وعملية االستنباط , Inductive Thinking)(الستقراء ا

  ).Creative Thinking(والتفكير االبتكاري , )Critical Thinking(الناقد 

مـن شـأنها أن    –خاصة في عصر العولمة الذي نعيش فيه  –إذ أن مثل هذه األهداف 

الطالب على مواجهة التحديات والمشاكل الحياتية بشكل ويساعد , تحدث تعلماً يستمر مدى الحياة

خالّق إال أن من العقبات أو المعوقات التي تعترض هذا النوع من التفكير أو تمنع مـن تحقيـق   

, واإلعالم المضلل, وعدم تقبل اآلخر, والتعصب للرأي, انتشار الفكر الخرافي: مثل هذه األهداف

عبيدات وعبد الحـق  (والحكم الدكتاتوري , يم الذائعة القديمةوااللتزام بالمفاه, والخضوع للسلطة

  ).2004,؛ جبر2003,؛ شواهين2004,وعدس
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ويرى واضعوا أهداف مناهج العلوم أن المهارات العلمية المراد تحقيقها لـدى الطالـب   

  : تقسم إلى قسمين

قاعدة هرم  فيوتكون  )Basic Science Processes: (مهارات العمليات العلمية األساسية -1

وقد أظهرت الدراسات أن هذه المهارات يجب أن تبدأ مـن الروضـة وتسـتمر    . تعلم المهارات

والتصـنيف  ) Measuring(والقيـاس  , )Observing(المالحظـة  : طوال فترة التعلم أال وهي

)Classifying( , ــال ــ, )Communicating(واالتص ــتنتاج ) Predicting(ؤ والتنب واالس

)Inferring( ,تخدام األرقام واس)Using Numbers( ,  واستخدام العالقات المكانية والزمانيـة

)Using Space- Time Relationships) (75, ص,1996, زيتون.(  

تظهر أهمية المهارات العلمية األساسية في أنها تساعد األطفال علـى توسـيع مجـال    و

مع األفكار تدريجياً لتشكل أفكـاراً  ثم تتج, إذ أنهم يبدأون بأفكار بسيطة, تعلمهم من خالل الخبرة

كما تتشابه المهارات المستخدمة بالعلوم تلك المستخدمة في مواضيع أخـرى  , جديدة أكثر تعقيداً

ويطورون المهارات المفيدة , ويمكن لمخطط مبدع أن يجعل الطالب يعملون بالعلوم, مثل القراءة

, أطفال الروضة على تطوير فكـرهم  وتستطيع العلوم مساعدة, لمواضيع أخرى في الوقت نفسه

ويمكن دفع طلبة المرحلة االبتدائيـة  , ومهارات التفكير, وإحراز تقدم مبكر في أساسيات القراءة

واهتمامات الطلبة الطبيعية إلى العمل على تطوير المفـردات وتمييـز   , باستخدام أنشطة العلوم

, ى زيادة مقدرتهم على تحديد المتغيراتكما يمكن مساعدة الطلبة عل, وزيادة االستيعاب, الكلمات

, وسـكونن , مارتن(وتواصل األفكار بشكل واضح , ووضع االستنتاجات ذات المعنى, وضبطها

  ).Edigar,2000؛ 1998,وجيروفيش , وواجنر

وهي مهـارات  ) Integrated Science Processes(مهارات العمليات العلمية المتكاملة   -2

. من مهارات العمليات األساسية في هرم تعلـم المهـارات العلميـة   وهي أعلى مستوى , متقدمة

والتي تعد ضرورية إلجـراء تجـارب   , وتظل المهارات العلمية أساساً لبناء المهارات المتكاملة

العلوم؛ لذا يجب التأكيد على تحقق المهارات العلمية األساسية في الصفوف االبتدائية كي تتحقق 

مد المهارات العلمية المتكاملة على مقدرة الطلبة على التفكير بمسـتوى  وتعت. المهارات المتكاملة
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أنه يمكن ربط العديد مـن  : وتعني كلمة متكاملة, وعلى التأمل بأكثر من فكرة في آن معاً , عال

  :ومهارات العمليات المتكاملة تتكون من. مهارات العمليات األساسية لدى حل المشكالت

, )Defining Operationally(والتعريفات االجرائية , )Interpreting Data(تفسير البيانات 

 Controlling(وضـبط المتغيـرات   , ) (Formulation Hypothesesوصياغة الفرضيات

Variables ( , والتجريب)Experimenting ( العلمية وأكثرها تقدماً؛  المهاراتالتي تعّد أعلى

  ). لمتكاملةاألساسية وا(ألنها تتضمن المهارات العلمية 

ومن أهداف مناهج العلوم الحديثة التي لها قيمة وظيفية مساعدة الطلبة على اكتساب المهـارات  

فـي اسـتخدام   ) Manual Skills(المهارات اليدويـة  ) أ(مثل )  Scientific Skills(العلمية 

ألكاديميـة  المهارات ا) ب(وأدوات التشريح؛ ,والموازين , كالمجاهر: األجهزة واألدوات العلمية

)Academic Skills (والمجالت العلمية بصورة فاعلة  واختيار المراجع , كاستخدام الدوريات

, والقراءة العلمية المبنية على الفهم واالستيعاب والنقـد والتحليـل  , وتحديد المادة العلمية, العلمية

, اإلحصـائية  المهارات التنظيمية التي تتمثل فـي تصـميم الجـداول   ) ج(واستخالص األفكار؛ 

مهـارات  ) د(والخرائط المفاهيمية العلمية وفهمها بصورة تحليليـة ناقـدة؛   , والرسومات البيانية

والعمل مع اآلخـرين  , التي تتمثل في مهارات االتصال والتواصل) Social Skills(اجتماعية 

رسة أو واالشتراك في النوادي والجمعيات والمعارض العلمية سواء داخل المد, ضمن مجموعات

  ).2000؛ زيتون 2002,النجدي وراشد وعبد الهادي؛  (Edigar ,2002 خارجها

فقد يكون من أهم أهداف منهاج العلوم وذلـك  , تطبيق المهارات العلمية واستخدامها أما

ويمكنهم مـن مـن   , ألنه يتيح فرصة للطلبة لحل المشكالت باستخدام المفاهيم والمهارات العلمية

والمعرفـة  , إذ يستخدم الطلبة المهـارات المختلفـة  , ي مواقف تعليمية جديدةتطبيق ما تعلموه ف

مثل فهم مبدأ , وبيئية, وتكنولوجية,العلمية التي سبق لهم تعلمها لتطبيقها في حل مشكالت علمية 

وفهم التقارير التي تبثها وسائط االعـالم  , واألجهزة الكهربائية وصيانتها,عمل األدوات المنزلية 

  ).2005, شاهين وحطاب(واتخاذ القرار المناسب بشأنها , والعالمية المحلية
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إلى مساعدة الطلبة علـى اكتسـاب االتجاهـات     -أيضاً -وتهدف مناهج العلوم الحديثة 

التـي   Interests  (Scientific(واالهتمامـات العلميـة   , )Scientific Attitudes(العلميـة  

  &Basso,2002   (Carvalho( تشجعهم على دراسة العلوم واإلقبال عليها

  :محتوى مناهج العلوم الحديثة :ثانياً

: وثاني مجال من مجاالت المنهاج بمفهومه الحديث المحتوى التعليمي والذي ُيعرف بأنه

" كافة المعرفة والمعلومات العلمية المراد من الطالب أن يتعلمها ضمن فتـرة دراسـية محـددة   "

مزج محتوى منهاج العلوم الحديث بين مفـاهيم العلـوم   لذا يجب أن ي, )59,ص,2006,دروزة(

ويمكن تصنيف , الرئيسة والمهارات العلمية التي يكتسبها الطلبة من جراء دراستهم لهذه المفاهيم 

وعلوم البيئة؛ , والفضاء, وعلوم األرض, وفيزيائية, وكيميائية, مفاهيم بيولوجية: هذه المفاهيم إلى

بحيث يظهـر  ) coordinated(أو متناسقاً ,) unified(علوم متكامالً لذلك يجب أن يكون تعليم ال

وقد يكون التكامل من خالل ربط تعلم العلـوم بمجـاالت   . أن هذه المفاهيم ترتبط ببعضها بعضا

والتكنولوجيا وتستخدم بعـض  , والهندسة, والدين, والتاريخ, الرياضيات: أخرى غير العلوم مثل

فلسفة العلوم المتكاملة بوصـفها طريقـة لحـل مشـكلة     , وأمريكا, وفرنسا, الدول مثل بريطانيا

فالتلميذ بحاجـة لدراسـة الموضـوع    , وأساساً لتغير محتوى المواد الدراسية, االنفجار المعرفي

كما , بحيث تنمي لدى الطالب مهارة التفكير المتشعب, بعيدة عن التكرار, كوحدة واحدة مترابطة

. ة الجوانب الوظيفية للعلـوم المرتبطـة بحيـاة التالميـذ وبيئـتهم     يجب أن تقدم العلوم المتكامل

  ). 2001,المقرم(

مدخل المفـاهيم  : ويوجد العديد من التوجهات الحديثة لتنظيم مناهج متكاملة للعلوم منها

حيث يوجه النشاط التعليمـي  , العلمية؛ وُيعّد من أهم المداخل لتنظيم محتوى مناهج علوم متكاملة

وهذه المفاهيم تُعطى بالتدريج باتبـاع المـنهج الحلزونـي    , لمفاهيم العلمية الرئيسةنحو دراسة ا

)spiral approache  (ثم يبنون عليـه  , الذي يساعد الطلبة على مراجعة ما تعلموه من العلوم

المعرفة الجديدة؛ وذلك لتزداد هذه المعرفة عمقاً واتساعاً أثناء االنتقال من مستوى تعليمي إلـى  

ومن صف تعليمي إلى صف تعليمي أعلى؛ مما يساعد على انتقـال أثـر   , ى تعليمي أعلىمستو
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ولكي ننجح في تنظيم خبرات المنهج التكاملي ينبغي تحديد المفاهيم والمبـادئ الرئيسـة   , التعلم 

بحيث تشكل , ثم اختيار عدد من الحقائق التي تعين الطلبة على تكوين المفاهيم األعلى منها, أوالً

؛ عبيـد  1995,؛ الكثيـري  2001,المقـرم . (فاهيم عامالً يحفز الطلبة على التحليل والتركيبالم

  ).2001,؛ الشربيني والطناوى1999, وابراهيم

كما ُيعتبر المدخل البيئي من التوجهات الحديثة في مناهج العلوم؛ وذلك باستخدام التربية 

, خاللها يمكن تكـوين القـيم واالتجاهـات   والتي من , ورؤية عميقة للمعرفة, البيئية كُبعد جديد

ومحيطـه الفيزيـائي   , وحضارته, والمهارات الالزمة لفهم وتقدير العالقات المعقدة بين اإلنسان

ويركز هذا المدخل على ربط المتعلم بالبيئة التي يعيش فيها من خالل تطويع تـدريس العلـوم   

عن طريـق تفاعلـه مـع البيئـة     , لبيئةالمتكاملة؛ مما ييسر للمتعلم االدراك الحسي لمشكالت ا

من هنا يجب أن تدور الدراسة , واستثمار مواردها, وحل مشكالتها, المحيطة بهدف التعرف إليها

وأن تطبق المعرفة النظرية في الحيـاة  , حول المشكالت والظواهر األساسية التي توجد في البيئة

فالمدخل . ستغالل هذه البيئة وتطويرهااألمر الذي يسهم في إعداد مواطن مدرك لحسن ا, العملية

البيئي يعني األخذ بالرؤية الشمولية للكون والذي يعد مدخالً رئيساً من مداخل حـل المشـكالت   

ووضـع  , لتحليـل معطياتهـا  , المعاصرة؛ لذلك يطرح منهاج العلوم مشكالت من بيئة الطالب

  . الحلول المناسبة لها

ال أن المدخل البيئي ُيعد مـن أنسـب المـداخل    وتؤكد الدراسات والبحوث في هذا المج

إذ يتخـذ  , العلمية لتدريس العلوم في المرحلة األساسية وذلك الرتباطه الوثيق بحياة المتعلمـين 

تساعدهم على ربط ما يتعلمونه في منهاج العلوم وما يوجـد  , الطلبة البيئة مجاالً ألنشطة متعددة

بطريقة تـؤدي إلـى تـوفير عنصـر     , المدرسة والبيئة فيتوفر التفاعل اإليجابي بين, في بيئتهم

مما يساعد , واالتجاهات اإليجابية نحو البيئة, تبعاً لذلك تنمو الميول, التشويق والحافز نحو التعلم

  .على إعداد جيل من المواطنين القادرين على التطوير نحو األفضل
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الواليـات  : متكاملـة ومن الدول التي استخدمت المدخل البيئي ضمن منـاهج العلـوم ال  

. والكويـت , وقطـر , والسـعودية , ومصـر , وبريطانيـا , والـدول االسـكندنافية  , األمريكية

  )Gayford,2002؛2001,المقرم(

بما يـتالءم ومسـتويات نمـو    ) Sequence(يجب أن ينظم المحتوى , من ناحية أخرى

األمريكية بأن تعليم العلوم مدير رابطة معلمي العلوم القومية ) ألدريدج(إذ أوضح , الطلبة العقلية

ثم يصبح تجريبياً , )descriptive(حتى الصف السادس والسابع يجب أن يكون وصفياً محسوساً 

الصف الثالث االعـدادي وحتـى    في) semi quantitative(أو شبه كمي ,) empirical(أولياً 

الصف األخير من التعليم  قبل) abstract(وال يصبح تعليم العلوم نظرياً ومجرداً , األول الثانوي

كما يؤكدون على أهمية التوسـع  . في النمو العقلي للطفل" بياجيه"وهذا يتفق مع ما جاء به  ,العام

بالعمق بدالً من التوسع األفقي في محتوى المنهاج إذ أصبح هو الشعار المتـداول فـي الوقـت    

مع التأكيد علـى عمـق   , لوذلك من خالل االختزال الكبير للتفاصي" Less is more"الحاضر  

  ).Radford,1998؛ 2000,زيتون(الفهم للمواضيع األساسية 

  :األنشطة التعليمية في مناهج العلوم الحديثة :ثالثاً

إذ تؤكـد منـاهج   , وثالث مجال من مجاالت المنهاج بمفهومه الحديث األنشطة التعليمية

والتعلم عن طريـق   ,منهاج العلوم العلوم الحديثة على ضرورة ممارسة الطلبة لما يتعلمونه في

بدءاً من أول يوم يلتحقون فيه بالمدرسة الى أن يتخرجـوا  ) (heads-on / hands- on العمل

أو , أوحديقة المدرسة, أو في المختبر العلمي, سواء تمت هذه األنشطة داخل غرفة الصف, منها

, ساسا في تعليم العلوم وتعلمهاإذ تعتبر النشاطات العلمية أ, في أي مكان خارج أسوار المدرسة

, ألنها وسيله فعالة لفهم مادة العلوم وتطبيقها؛ لذا ينبغي تقديمها بشكل يثير عقل الطالب ويتحداه

والمواقف التعليمية التي تحث الطالـب علـى البحـث والتقصـي     , ويجب تهيئة البيئة الصفية

واألهداف التربويـة  , ستويات الطلبةكما يجب أن تتنوع األنشطة العلمية لتتالءم وم, واالكتشاف

وتنميـة  , واالتجاهات, والمهارات, وذلك لتسهم مساهمة فّعالة في اكتساب المعلومات, المنشودة 

  .العديد من القدرات
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إن المحتوى النظري واألنشطة التعليمية ال يمكن فصلهما عن بعضهما؛ وبالتالي ال يمكن 

أن الفرد يسـتطيع   Tapa" تابا"وتقرر . المصاحبة له التعامل مع المحتوى دون مزاولة األنشطة

واألنشطة التعليمية الفّعالة وتتوقف قيمة , الحديث عن التعلم المثمر إذا توفر له كل من المحتوى

كما ُيعـّد تنظـيم األنشـطة    , األنشطة التعليمية على مدى قدرتها على تحقيق األهداف المنشودة

فيجب تنظيمها كما هو الحال في المحتوى التعليمي , ية التعلمالتعليمية عملية أساسية لحدوث عمل

أفقيا وعمودياً؛ ألن التنظيم األفقي يحقق الترابط والتكامل بين األنشطة التربوية علـى مسـتوى   

وتتابعها مـن  , أما التنظيم العمودي فيحقق استمرارية األنشطة التربوية, الصف الدراسي الواحد

  ).1996,الخليلي وحيدر ويونس؛ 2000,؛ زيتون1999,الوكيل ومحمود(صٍف آلخر 

وُيعـد  , وقد يكون العمل المخبري من أهم مميزات األنشطة العلمية في منـاهج العلـوم  

ويمكن أن تنفذ األنشطة العلمية لتوضح معلومـات  . التجريب العملي القلب النابض في تدريسها

م هذا النوع من األنشطة على مبـدأ  بحيث يقو) Illustrative Lab(علمية سبق للطالب تعلمها 

ويقوم الطالب  بتنفيـذ المعلومـات التـي    , )(Closed-Endedالتجارب العلمية المغلقة النهاية 

وهذا النوع من األنشطة هو الشائع في المناهج التقليدية . تعطى له مع التقيد بالنص الحرفي لها

وتدني فهمه له ويمنعـه  مـن ممارسـة    , إال أنه يؤدي الى فقدان اهتمام الطالب في تعلم العلوم

االكتشـافي   -فـي حـين أن المختبـر االستقصـائي    , التقصي واالكتشاف وحل المشـكالت 

)Investigative- Discovery Lab (والتجارب بصـورة  , يتم خالله تنفيذ النشاطات العلمية

واقتـراح  , ومهاراته من تحديـد للمشـكلة  , طرق العلم الطالبإذ يمارس , استقصاء واكتشاف

والوصـول إلـى   , وتفسـيرها , وجمع البيانات, والقيام بالمالحظات, التصميم التجريبي للمشكلة

وتجعل الطالب دائم البحـث  , النتائج التي تولد بدورها أسئلة أخرى تكون محوراً لمشكلة أخرى

وقد يتضمن هذا النوع من األنشطة كتابة تقرير يحدد فيـه الطالـب الغـرض مـن     . والتساؤل

واألسئلة الجديدة التي ظهرت , والنتائج, والمعلومات, والمواد واألدوات التي استخدمها, تجربةال

وهـي  )  (Open- Endedوُيْعرف هذا النوع من األنشطة بالنشاطات العلمية المفتوحة النهاية 

, ؛ زيتـون 2004, شـاهين وحطـاب  (التي تركز عليها المناهج والمشروعات العلمية الحديثة 

  ). Freedman,1997؛1996
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  :الوسائل التعليمية في مناهج العلوم الحديثة :رابعاً

وهي تعـّد عنصـراً   , المجال الرابع من مجاالت مناهج العلوم الحديثة الوسائل التعليمية

فـالطالب  . وخاصة في هذا العصر التقني الذي نعيش فيه, فّعاالً وحيوياً في تعليم منهاج العلوم

. وأفـالم الكرتـون  , وألعاب الفيديو, أمام شاشات التلفازات طويلة في هذا العصر يمضون ساع

من هنـا  . والصورة, والصوت, إنهم يتفاعلون بشكل دائم مع البرمجيات التي تجمع بين الحركة

وتسـهم  , تبرز أهمية الوسائل التعليمية التي توصل المعلومات والمهارات العلمية إلى المتعلمين

والمصـادر  , وعلى المعلم اختيار الوسائل التعليمية المناسـبة . اهيمفي إيضاح المعلومات والمف

فالوسيلة التعليمية هي وسيلة لتحقيـق أهـداف   . التعليمية األخرى بما يناسب والموقف التعليمي

إال أنه من المالحظ أن . وذلك من خالل تناسبها وتكاملها مع طريقة التدريس المستخدمة, معينة

, الراديو: مة تستخدم في المجتمع أكثر من استخدامها في المدرسة مثلهناك بعض الوسائل المه

, بينما يظل المعلم يعتمد بصورة أساسية على السـبورة والطباشـير  , وأشرطة الفيديو, والتلفاز

والتي يرى فيها المعلم نفسه كناقل للمعلومات؛ بهدف , ويرتبط هذا األمر بالرؤية التقليدية للتعليم

  ). 2003,مينا(المتحانات بأيسر الطرق وأبسطها إعداد الطالب ل

إال أن تدريس مناهج العلوم الحديثة يحتاج إلى الوسائل التعليمية التي تؤدي إلى تكـوين  

تعمل على إشراك حـواس  الوسائل التي وفهمها بطريقة أفضل؛ , المدركات واكتساب المعلومات

وأدت , ام الحواس المختلفة تحسنت نتائج التعلموكلما زاد استخد, الطلبة المختلفة في عملية التعليم

ومشـاهدة األفـالم   , عن طريق العروض العملية, إلى اكساب الطلبة المهارات العلمية األساسية

وإتاحة الفرص أمام التالميذ السـتخدام  , وبرامج الحاسوب واإلنترنت, وأشرطة الفيديو, التعليمية

استخدام الوسائل التعليمية يسهم في رفع كفاءة العملية فحسن . وتدريبهم عليها, األجهزة المختلفة

كما أنه وسيلة من وسائل الـتعلم  , ويساعد في التغلب على مشكالت االنفجار المعرفي, التعليمية

  ).2002,؛ سالمة1999,الوكيل ومحمود (الذاتي وخاصة في مادة العلوم 
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  :التقييم في مناهج العلوم الحديثة :خامسا

وأن , تقييم مكانة مركزية في العملية التربوية بمختلف مجاالتها وأبعادهـا تحتل عملية ال

لذلك يجـب  . وضع استراتيجية لتقييم الطلبة ُيعّد خطوة مهمة نحو تحقيق مقاصد التربية العلمية

إذ أنه ال يوجد حاجز , على المعلمين األخذ بعين االعتبار عملية التقييم المستمرة لمخرجات التعلم

وبما أن حركات إصالح منـاهج العلـوم   , فهما عمليتان متالزمتان, التدريس والتقييم واضح بين

لذلك ال يمكن االعتماد على الطرق المعتـادة  , بدأت التركيز على تفكير الطالب وقدراته الفردية

بل يجب االهتمـام بتقيـيم قـدرات    , المعتمدة على اختبارات الورقة والقلم كوسيلة وحيدة للتقييم

إذ أن التقييم اليقف عند حد وضع الدرجة والتفريق بين الطالب , ب المتنوعة عقلياً وجسمياًالطال

ولكنه يجب أن يمتد ليشمل جميع جوانب النمو لدى شخصية الطالب , الممتاز والطالب الضعيف

  ).1999,؛ الوكيل ومحمود2000,زيتون(ككل 

لقديمـة فـي أن منـاهج العلـوم     ولعل الفرق بين مناهج العلوم الحديثة ومناهج العلوم ا

) Norm-referenced Measurement(التقليدية القديمة تعتمد على التقييم ذي األداء المرجعي 

إال أن لهـذه  , وفيه يقارن أداء المتعلم بإنجاز المتعلمين اآلخرين في المجموعة التي ينتمي إليهـا 

وهذا ال يدل على مـدى  , متعلم بغيرهالطريقة عيوباً كثيرة أهمها اقتصارها على مقارنة نتائج ال

في حين أن مناهج العلـوم  , أو مدى تقدمه نحو األهداف المرصودة, النمو الحاصل لهذا الطالب

) Criterion-Referenced Measurement(الحديثة تعتمد على التقييم ذي المحك المرجعـي  

أو في ضوء محك مستقل , يوفيه تقارن الدرجة التي يحصل عليها المتعلم في ضوء مستواه القبل

وهذا النوع من التقييم ال يتطلب المقارنة بالمجموعة التـي ينتمـي   , كاألهداف التربوية المنشودة

من هنا فهذا النوع , وانما مقارنته بنفسه ومدى تقدمه نحو تحقيق األهداف المنشودة , إليها المتعلم

ويحقق مفهوم التعلم مـن أجـل اإلتقـان    , من التقييم يمتازعن غيره بأنه يراعي الفروق الفردية

)Learning for Mastery .(ويالحظ من المفهوم الحديث للتقييم أن تقدير اتجاهات المتعلمين ,

, وتكـيفهم الفـردي واالجتمـاعي   , وسـلوكهم العملـي  , وطرائقهم في التفكير والتعلم, وميولهم
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؛ 2001,دروزة(الحديثـة   هي من جوانب تقيـيم العمليـة التعليميـة فـي المنـاهج     , ومعارفهم

  ).2002,سالمة

  :المناهج الفلسطينية الجديدة

لقد ناضل الشعب الفلسطيني طويالً من أجل ممارسة حقه الطبيعي فـي تقريرمصـيره   

وذلك بوضعه الخطط التربوية التي تمكنـه  , وهو يمارس اآلن سيادة تكاد تكون كاملة, التربوي

لبنـاء مجتمـع موحـد    , وأهداف واضحة, ربوية محددةمن تنشئة أبنائه وبناته في ضوء فلسفة ت

وحديث ومواكب لروح لعصر التقني؛ وكل ذلك من أجل التعايش مع المجتمعات األخرى علـى  

  ).7, ص,1996,الخطة الشاملة للمنهاج الفلسطيني(قدم المساواة والتكافؤ والحرية والكرامة 

ج الجيد هو أداة التعليم التي يـتم مـن   والمنها, فالتعليم هو األداة لتنمية الموارد البشرية

وبما أن المنهج االمدرسي يشكل العمود الفقري لمنظومة التربيـة  . خاللها تحقيق أهداف المجتمع

فيجب أن تكون المناهج الفلسطينية مواكبة لروح العصر الـذي يمتـاز باالنفجـار    , الفلسطينية

يشكل هذا المنهج أرضية للمعرفة ولـيس   وذلك كْي, والمتغيرات التكنولوجية المتالحقة, المعرفي

سقفاً ؛ لذا فإن مالءمة المنهاج للواقع؛ سيساعد على بناء اإلنسان الواعي والواقعي وعلى ترابط 

وُيعبـرعن ثقافتـه   , كما أن المنهاج الجيد هو الذي ينبع من المجتمع الفلسطيني, المجتمع وتنميته

وبين , وبين العمل الفكري واليدوي, رية والتطبيقوهو الذي يجمع بين النظ, ويستجيب لطموحاته

وال يساعد على اسـتثمار  , أما المنهاج الذي ال يعتمد على العلم والتقنية, المدرسة والبيئة المحلية

وعاجزاً عن إحداث النمو االقتصـادي فـي   , بل ناقصاً, فال يكون منهاجاً جيداً, الموارد المتاحة

  ).16-5, ص ص,1998,ج الفلسطيني األولخطة المنها(المجتمع الفلسطيني 

فقد قام فريق وطني مـن المتخصصـين    -كأحد المناهج الفلسطينية-وأما منهاج العلوم 

حيث تـم اعتمـاد األسـس    )  الدنيا والعليا(بوضع الخطوط العريضة لمنهاج المرحلة األساسية 

  : التربوية التي يقوم عليها منهاج العلوم الفلسطيني وهي
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وتمثـل  , إذ يسعى المنهاج في هذه المرحلة تعزيز االيمان بـاهللا  ) الفلسفي(الفكري األساس  -1

والتأكيد على أهميـة دور التكنولوجيـا والتربيـة    , وتعزيز مكانة العقل, القيم والمبادىء الحميدة

  .العلمية في القيام بدور إيجابي في تطوير المجتمع

وخصائصـه العقليـة   , لحاجات المتعلم وميولهاألساس النفسي ويتجلى في مراعاة المنهاج  -2 

, ويشجع المتعلم على التعلم الذاتي والتعلم التعاوني, وتوافقه مع متطلبات العصر والبيئة, والنفسية

  .مع مراعاة الفروق الفردية

وفهمه , األساس االجتماعي الذي من خالله يسعى المنهاج إلى توثيق صلة المتعلم بمجتمعه -3 

  .والمشاركة في حل مشكالتها, مه بدور فاعل في الحفاظ عليهاوقيا, لبيئته

والعالقة بـين العلـم   , األساس المعرفي إذ يراعي المنهاج طبيعة المعرفة العلمية وحداثتها -4 

الخطـوط  (ويؤكد على اتباع طرق البحث والتفكير بما يتوافق ومتطلبات العصـر  , والتكنولوجيا

  ).5, ص,1999, العريضة لمنهاج العلوم العامة

وبناًء على تلك األسس تم رصد األهداف العامة والخاصـة بتـدريس العلـوم العامـة      

وحددت االستراتيجيات الرئيسة لتدريسها في المرحلة األساسية باإلضافة إلى توضيح األسـاليب  

ثم حددت الوثيقة مواصفات كتب مبحـث  , وطرق التقييم التي تالئم المنهاج, والوسائل واألنشطة

إذ أن منهاج العلوم الفلسطيني بنـي  , وتوزيع الموضوعات على الصفوف المختلفة, لعلوم العامةا

, والبيئـة , والكائنـات الحيـة الدقيقـة   , والنباتات, والحيوانات, اإلنسان: على عشرة محاور هي

والعلـم  , واالتصـاالت , والمادة والطاقـة , واألرض والكون, والغالف الجوي والرصد الجوي

  ).19 -5, ص ص,1999, الخطوط العريضة لمنهاج العلوم العامة(ة والمجتمع والتقان

والـوزارة  , 1998ومنذ إقرار خطة المنهاج الفلسطيني من قبل المجلس التشريعي عام 

حيث أقـرت وزارة التربيـة والتعلـيم الفلسـطيني عـام      , تعمل على تنفيذ الخطة على مراحل

, خطتها لكتب الصفين الخامس والعاشراألساسـيين  تطبيق المرحلة الخامسة من) 2004/2005(

باإلضافة إلى تطوير كتب المراحل السابقة وهي من االصف ألول إلـى  ,) بما فيها كتب العلوم(

  ).مقدمة الكتاب, 2004,كتاب العلوم للصف الخامس األساسي. (الصف التاسع
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  :تقييم منهاج العلوم الفلسطيني الجديد

وتفجـراً  , وسياسـياً , ه عصر تقني ويشهد تغيراً اجتماعيـاً وألن العصر الذي نعيش في

فقد أصبح من , وثورة المعلومات واالتصاالت, عصر يتسم بالتقنية, ومعرفياً كبير المدى, سكانياً

تساعد فـي  , وفق معايير موضوعية, الضروري أن تخضع المناهج التعليمية لعملية تقييم شاملة

خالل تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف فيهـا؛ األمـر الـذي    الحكم على جودة هذه المناهج؛ من 

  ). 1999, دروزة.(يساعد في انتهاج أفضل السبل في تصميم وإعداد مناهج جديدة

أن عملية تقييم المنهاج تهدف إلى قياس فاعلية المنهاج ألن الغايـة  " الحارثي " ويرى  

أي نجـاح جميـع   , وضع من أجلهـا  النهائية هي نجاح المنهاج بكامله في تحقيق األهداف التي

  ). 278,ص,1998,الحارثي (مجاالت المنهاج 

عملية تقييم المنهاج بأنها عملية تربوية تثمينية يجري التركيـز علـى   " المقرم"ويصف 

أهميتها نظراً للدوراألساسي الذي يلعبه المنهاج في تقرير هوية التربية المدرسية وتحقيق أهدافها 

  ). 193, ص,2001,المقرم(

فيرى أن تقييم المنهاج يعني الحكم الناقد على المـنهج باالسـتنارة بـآراء    " آيزنر " أما 

  ).477,ص,2000,ملحم(األفراد والخبرات المتخصصة 

عبارة عـن عمليـة جمـع البيانـات     : عملية تقييم المنهاج بأنها" تيلر وميغوير"وعّرف 

لمرتبطـة بكفايتـه أو فعاليتــه   ومعالجتهــا؛ وذلـك التخـاذ القــرارات ا  , الخاصـة بـالمنهج  

  :والبيانات التي يتم جمعها حول المنهاج تكون على نوعين.التربوية

والنتـائج  , والمحتـوى , والطرق, بيانات وصفية تصف بشكل موضوعي كالً من األهداف: أوالً

  . وغير المباشرة, التعليمية المباشرة

والعمليات  التي , ل مدى مناسبة األهدافبيانات تمثل األحكام واالنطباعات الشخصية حو: ثانياً 

  ).477,ص,2000,ملحم(والنتائج التي تخرج عنها , تحققها
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والتحقيـق  , هي عملية تربوية تتطلب الدراسـة : أن عملية التقييم" دروزة"في حين ترى 

وهذا يتطلب جمع المعلومـات بطريقـة صـادقة    , والتثمين للموضوع المراد تقييمه, والتمحيص

بهدف التوصل إلى نتائج يمكن بوساطتها الحكم علـى قيمـة   , وتفسيرها, م تحليلهاوموضوعية ث

ومن ثم اتخاذ االجراءات الفعليـة لسـد   , بهدف اتخاذ القرار, وبيان حسناته وسيئاته, الموضوع

  ).4, ص,2001,دروزة. (النقص وإلصالح نقاط الضعف فيها

إحـداث التغييـر   : ف من التقييم هوفإن الهد, ومهما اختلفت المفاهيم حول تقييم المناهج

ومنشـطاتها اإلدراكيـة   , ووسائل تعليمهـا , وأنشطتها, ومحتواها, والتحديث ألهدافها, والتعديل

من أجل أن نجعـل  , وفق أحدث ما توصل اليه العلم والمعرفة, وطرق تطبيقها, وأساليب تقويمها

). 1999,دروزة(ي أوالعـالمي  المناهج مواكبة لروح العصر والتطور سواء على المستوى المحل

  .وهذا ما تخضع له المناهج الفلسطينية الجديدة بما فيها منهاج العلوم

أن عملية تقييم المناهج يجب أن يشارك جميع , ويرى المتخصصون في التربية والتعليم

لـذين  والمديرين ا, كالمعلمين الذين يقومون بتنفيذ المنهاج, ويؤثرون, األفراد الذين يتأثرون فيها

والمشرفين التربويين الذين يشرفون على تنفيـذ المنهـاج   , يشرفون على تطبيق وتطوير المنهاج

وأفراد من المجتمع كالخبراء والمتخصصـين فـي موضـوع    , والطلبة الذين يدرسون المنهاج

وذوي الخبرة من أولياء األمور الذين هم آباء وأمهات الطلبة الذين يدرسـون المنهـاج   , المناهج

  ). 1999, وابراهيم, ؛ عبيد2003, ؛ مينا2002, سيدعليال(
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  :مشكلة الدراسة

والتقدم يعني توظيف العقول والطاقات؛ . وأمله منذ القدم, التقدم والرقي حلم اإلنسان ُيعد

  .ورفع مكانة المجتمع بين األمم, ويتحسن وضع األفراد, وتزداد اإلنتاجية, ليظهراإلبداع

وتحقيـق  , وإصالحه, ورقيه, تعليم من أهم وسائل تطوير المجتمعوتعّد عملية التربية وال

عامالً مهماً وأساسياً في بناء األفراد ومـن ثـم     -ومنها منهاج العلوم-وتشكل المناهج , تقدمه

المجتمعات، وتسهم في تحقيق التقدم المنشود، فالمنـاهج تعـد حلقـة الوصـل بـين المجتمـع       

  .والتطورات العلمية والتكنولوجية

األردنيـة  (بدراسات تقويمية لمناهج العلوم " مركز تطوير المناهج الفلسطيني"قام , لهذاو

ورصـدوا مـن خـالل تلـك     , التي كانت مستخدمة في الضفة الغربية وقطاع غزة) والمصرية

وخرجوا بتصورات حول االسـتراتيجية المسـتقبلية   , ونقاط الضعف فيها, الدراسات نقاط القوة

الخطـة  (وحددوا اإلطار العام لمناهج المرحلة األساسـية والثانويـة   , لسطينلمناهج العلوم في ف

  ).579, ص,1996, الشاملة للمنهاج الفلسطيني

وجـاءت لتعـالج نقـاط الضـعف     , وألن المناهج الفلسطينية مناهج تم وضعها حـديثاً 

سـان الفلسـطيني   والتراكمات الموجودة في المناهج القديمة، فإن من أهم أهدافها الحالية بناء اإلن

وتحقيق الذات والهوية الفلسطينية، ورفع مكانـة  , القادر على مواجهة التحديات المحلية والعالمية

المجتمع الفلسطيني بين األمم المتحضرة بعامة؛ من هنا جاءت هذه الدراسة بهدف تقييم منهـاج  

, اسي وحتـى العاشـر  العلوم الفلسطيني الجديد للمرحلة األساسية الممتدة من الصف األول األس

واألنشـطة التعليميـة   , ومحتواه التعليمـي , وذلك من خالل معرفة درجة فاعلية أهداف المنهاج

ورصد التجديـدات التـي   , والمجتمع, وعالقته مع التكنولوجيا, وأساليبه التقييمية, المستخدمة فيه

  .ومعرفة درجة مواكبته للتطور والتقدم العلمي والتكنولوجي, طرأت عليه
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  : أهمية الدراسة

تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية المنهاج، الذي ُيعتبرعنصراً مهمـاً مـن عناصـر    

ولعل أهمية الدراسة تبرز في هذا الوقت بالذات لتزامنها مع اإلنتهاء من وضع , العملية التعليمية

ـ  ف األول وحتـى  المسؤولين لمنهاج العلوم الفلسطيني الجديد للمرحلة األساسية بأكملها من الص

كما تستمد هذه الدراسة أهميتها بأنها تركز على منهاج العلوم للمرحلـة  . الصف العاشر األساسي

والذي سيبنى عليه التعلـيم  , والتي يحصل فيها الطلبة تعليمهم األساسي واإللزامي, األساسية ككل

ها ستعطي صـورة كليـة   لذلك فإن نتائج هذه الدراسة من المتوقع أن, الثانوي والجامعي فيما بعد

من وجهة , وماهية التجديدات التي طرأت عليه, وشاملة عن واقع منهاج العلوم الفلسطيني الجديد

والمشرفين الذين يشـرفون  , نظر كل من المعلمين الذين يدرسون هذا المنهاج على أرض الواقع

  على المعلمين في تدريسهم لهذا المنهاج 

  : الضوء على منهاج العلوم من زاويتينولعل نتائج هذه الدراسة ستلقي 

, واألنشطة التعليميـة , والمحتوى, درجة فاعلية منهاج العلوم الجديد من حيث األهداف: أوالهما 

  والعالقة بين منهاج العلوم وكل من التكنولوجيا والمجتمع , والتقييم

وتحديد درجة , لجديدوصف واقع التجديدات التربوية التي طرأت على منهاج العلوم ا: ثانيهماو 

وتحديد المجاالت التي توفرت فيها تلك التجديـدات  , توفر هذه التجديدات في المنهاج بشكل عام

حسب علم الباحثة  –كما أن هذه الدراسة , والمجاالت التي لم تتوفر فيها التجديدات, بشكل خاص

ت على منـاهج العلـوم   هي أول دراسة فلسطينية تتناول دراسة التجديدات التربوية التي طرأ -

على أمل أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة المسؤولون والمعنيـون بالمنـاهج   , للمرحلة األساسية

ومن ثم رفع التوصـيات المتعلقـة بهـا وذلـك     , الدراسية في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

تواكـب روح  , فاعلـة  ومحاولة اإلفادة منها للوصول إلى مناهج مسـتقبلية , لمتابعتها ودراستها

  العصر في العلم والتكنولوجيا 
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  :مسلمات الدراسة

  :انطلقت هذه الدراسة من المسلمات التالية

ومن ثم العمل على , إن تقييم المناهج بشكل دوري يسهم في كشف نقاط القوة ونقاط الضعف - 

  .التعلمية تعزيز نقاط القوة وتالفي نقاط الضعف بما يسهم في تحسين العملية التعليمية

إن المشرفين التربويين الذين يقومون باإلشراف على معلمي العلوم للمرحلة األساسية قادرون  - 

  .على تقييم فاعلية المنهاج الجديد وتحديد التجديدات التربوية التي طرأت عليه

هـاج  إن المعلمين الذين ُيدرسون منهاج العلوم للمرحلة األساسية قادرون على تقييم فاعلية من -

  . العلوم الجديد وتحديد التجديدات التربوية التي طرأت عليه

  :أهداف الدراسة

  :هدفت هذه الدراسة الى

تقييم فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني الجديد للمرحلة األساسية الممتدة من الصف األول  -1

العالقة بين و, والتقويم, واألنشطة, والمحتوى, األهداف: األساسي وحتى الصف العاشر من حيث

  .العلوم والتكنولوجيا والمجتمع

  . تحديد ما طرأ على منهاج العلوم من تجديدات تربوية بشكل عام -2

تعرف فيما إذا كان تقييم فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني الجديد يختلف من وجهة نظر كل  -3

  . من المعلمين والمشرفين

لوم الفلسطيني الجديد يختلف باختالف جنس المقيم تعرف فيما إذا كان تقييم فاعلية منهاج الع -4

ومستوى , ومؤهله العلمي, وتخصصه األكاديمي, وسنوات خبرته في سلك التربية والتعليم

  .المرحلة التعليمية التي يعمل فيها
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  :أسئلة الدراسة

  :حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية  

لسطيني الجديد للمرحلة األساسية كما يراه كل من مشـرفي  ما درجة فاعلية منهاج العلوم الف -1

  ومعلمي المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية المتمثلين في العينة المدروسة ؟

هل هناك فروق دالة إحصائياً في تقييم فاعلية منهاج العلوم باختالف المجاالت التي يتكون   -2

والعلوم والتكنولوجيا والمجتمع من وجهة نظـر  , والتقييم, طةواألنش, والمحتوى, األهداف: منها

مشرفي ومعلمي المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية المتمثلـين فـي العينـة    

  المدروسة؟

هل هناك فروق دالة إحصائياً في تقييم المعلمين لفاعلية منهاج العلوم ككل ولكل مجال مـن   -3

 عن تقييم المشرفين له؟ مجاالته التي يتكون منها 

  هل هناك فروق دالة إحصائياً في تقييم فاعلية منهاج العلوم تعزى لمتغير الجنس؟ -4 

هل هناك فروق دالة إحصائياً في تقييم فاعلية منهاج العلوم تعزى لمتغير سنوات الخبرة في  -5

  ؟)سنة 15أكثر من , سنة 15 -8من , سنوات 7-1من (سلك التربية والتعليم  

, فيزياء(هل هناك فروق دالة إحصائياً في تقييم فاعلية منهاج العلوم تعزى لمتغيرالتخصص  -6

 ؟)غير ذلك, علوم, أحياء, كيمياء

أقل مـن  (هل هناك فروق دالة إحصائياً في تقييم فاعلية منهاج العلوم لمتغير المؤهل العلمي  -7

  ؟)أعلى من بكالوريوس, بكالوريوس, بكالوريوس

ناك فروق دالة إحصائياً في تقييم فاعلية منهاج العلوم تعزى لمتغير مستوى المرحلـة  هل ه  -8

, المرحلة األساسية العليـا , المرحلة األساسية الدنيا(التعليمية التي يدرس أو يشرف عليها المقيم 

  ؟ )المرحلة األساسية الدنيا والعليا معا
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  يرات المشرفين لفاعلية منهاج العلوم؟فأعلى من تقد%) 80(ما الفقرات التي حازت على   -9

 فأعلى من تقديرات المعلمين لفاعلية منهاج العلوم؟%) 80(ما الفقرات التي حازت على  -10

  فأدنى من تقديرات المشرفين لفاعلية منهاج العلوم؟%)  20(ما الفقرات التي حازت على  -11

  المعلمين لفاعلية منهاج العلوم؟فأدنى من تقديرات %)  20(ما الفقرات التي حازت على  -12

ما األمور التي يجب أن يأخذها منهاج العلوم الجديد بعين االعتبار في المستقبل من وجهة  -13

  نظر المعلمين والمشرفين المقيمين لهذه الدراسة؟

  :فرضيات الدراسة

العلـوم   في تقييم فاعلية منهاج) 0.05α = (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -1

والعلـوم  , والتقـويم , واألنشـطة , والمحتـوى , األهـداف : باختالف المجاالت التي يتكون منها

  . من قبل العينة المدروسة ككل, والتكنولوجيا والمجتمع

في تقييم فاعلية منهاج العلـوم  ) 0.05α = (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -2

اء على الدرجة الكلية أو على كل مجال من مجاالتـه التـي   بين كل من المعلمين والمشرفين سو

  .يتكون منه

في تقييم فاعلية منهاج العلوم ) 0.05α = (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -3

  . الفلسطيني الجديد للمرحلة األساسية تعزى لمتغير الجنس

في تقييم فاعلية منهاج العلوم ) α 0.05 =(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -4

  . الفلسطيني الجديد للمرحلة األساسية تعزى لمتغير سنوات  الخبرة في سلك التربية والتعليم

في تقييم فاعلية منهاج العلوم )  α 0.05 =(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -5

  . الفلسطيني الجديد للمرحلة األساسية تعزى لمتغير التخصص
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منهاج العلوم  فاعليةفي تقييم )  α 0.05 =(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -6

  . الفلسطيني الجديد  للمرحلة األساسية تعزى لمتغير المؤهل العلمي للمقيم

في تقييم فاعلية منهاج العلوم )  α 0.05 =(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -7

للمرحلة األساسية تعزى لمتغير مستوى المرحلة التعليمية التي ُيدرس أو الفلسطيني الجديد 

  . يشرف عليها المقيم

  : حدود الدراسة

 .2005/2006تم إجراء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  -1

اشتملت الدراسة على عينة عشوائية طبقية من معلمي ومشرفي العلوم للمدارس الحكومية  -2

  .حيث غطت محافظات شمال الضفة الغربيةب

تناولت هذه الدراسة تقييم منهاج العلوم الجديد للمرحلة األساسية الممتدة من الصف األول  -3

  .1999األساسي وحتى الصف العاشر الذي أقرته وزارة التربية والتعليم الفلسطيني منذ عام 

  :مصطلحات الدراسة

وعلوم األرض , واالحياء, والفيزياء, يشتمل على الكيمياءوهو المنهاج الذي : منهاج العلوم - 

  الخ ……والبيئة و, والكون والفضاء

 ،المعجم الوسيط(والقادر , هو العامل: والفاعل, وصف لكل ما هو فاعل: لغة تعني: الفاعلية -

  ).729, ص ,1972

الماهر معيار يقيس درجة القدرة على التوظيف : أما في عرف الباحثين التربويين فهي

هي امتالك المعارف : والكفاءة, للكفاءة بشكل يؤدي إلى تحقيق الهدف الذي توظف من أجله

واالتجاهات والمهارات واألدوات الالزمة لتحقيق األهداف بأقل جهد ووقت وتكلفة ممكنة        

  ).3, ص,1999, فطاير(
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ت ذي الخمسة أوزان التي مقدار درجة التقدير على مقياس ليكر: تعني والفاعلية إجرائياً  - 

  . يحصل عليها منهاج العلوم من وجهة نظر مشرفي ومعلمي العلوم

وتؤدي إلى تحسين النواتج , تعني إحداث تعديل وتغيير, التي تطرأ على المناهج التجديدات - 

  ). 29,ص,1995, الكثيري(وتحسين أداء األفراد , التعليمية

  العلوم في المرحلة االساسية الشخص الذي يعلم مبحث : معلم العلوم  -

وفق وزارة التربية والتعليم الفلسطينية هي المرحلة التعليمية التي تبدأ مـن   المرحلة األساسية -

  :الصف األول وتنتهي عند الصف العاشر وتقسم إلى

  من الصف األول األساسي وحتى الصف الرابع األساسي المرحلة األساسية الدنيا -

خطـة  (من الصف الخامس األساسي وحتى الصف العاشر األساسي  العلياالمرحلة األساسية  -

  ).20, ص,1998,المنهاج الفلسطيني األول
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  الفصل الثاني

  

  الدراسات السابقة
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  : مقدمة

كثيرة هي الدراسات التي تناولت تقييم المناهج الدراسية للمباحث المختلفة؛ وذلك بسـبب  

, التربية والتعليم في أي مكـان إلـى المنـاهج مـن ناحيـة     األهمية العظمى التي توليها وزارة 

ولضرورة تقييم المناهج الدراسية بين الحين واآلخر من ناحية أخرى؛ وذلـك لمعرفـة درجـة    

أودرجة تحقيقهـا  , أو لتحديد درجة صالحيتها, مواكبة تلك المناهج للتطور العلمي والتكنولوجي

  .األسباب التي قد يقوم الباحث بدراستهاأو لغيرها من , لألهداف التربوية المنشودة

إال أن العديد من الدراسات تناولت تقييم الكتب والمقررات الدراسـية المختلفـة لتعنـي    

واألسـئلة التقويميـة   , وأسلوب العرض, ومحتواه, أهداف الكتاب: حيث درس بعضها, المنهاج

جوانـب ذات العالقـة   وغيرهـا مـن ال  , ومقدمة الكتاب, ودرس البعض اآلخر اإلخراج الفني

  .بالمنهاج

أهـداف  : أما الدراسات التي تناولت تقييم المنهاج بمفهومه الشامل الـذي يتكـون مـن   

فهي قليلـة  , وطرائق التقييم, والوسائل التعليمية, واألنشطة التعليمية, والمحتوى التعليمي, المنهاج

طينية إال دراسة واحدة قامت بها إذ لم تجد الباحثة بين الدراسات الفلس –حسب علم الباحثة–جداً 

التي تناولت جميع هذه العناصر مجتمعة للداللة على المنهاج لتقيـيم فعاليـة   )  2001,األعرج(

  .منهاج اللغة العربية للصف الثاني الثانوي

, يتناول هذا الفصل الدراسات التي أجريت حول تقيـيم منـاهج العلـوم بشـكل عـام     

وقد ُرتبت هذه الدراسـات وفـق التسلسـل    , م بعض عناصرهوالدراسات التي أجريت حول تقيي

  .الزمني إلجرائها من األحدث إلى األقدم
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  الدراسات التي تناولت تقييم مناهج العلوم

التي قـام   )2003" (مصطفى"من الدراسات التي بحثت تقييم منهاج العلوم العامة دراسة 

مـن وجهـة نظـر    ) المنهاج الفلسطيني(بها لتقييم كتاب العلوم العامة للصف السادس األساسي 

معلمي العلوم في مديريات التربية والتعليم في محافظات شمال فلسطين وذلك من خـالل تقيـيم   

واألسـاليب  , والمحتوى العلمـي , واألهداف, ومقدمته, المظهر العام للكتاب: تسعة مجاالت هي

وتنمية االتجاهـات  , يم الكتابووسائل تقو, ومالءمة الرسوم واألشكال, المتبعة في عرض المادة

وذلك باعتبار المتغيرات المستقلة . ومدى مالءمة األنشطة وإمكانية تطبيقها, اإليجابية لدى الطلبة

  .مديرية التربية والتعليم، والمؤهل العلمي، والجنس، وسنوات الخبرة، ودورات التدريب: التالية

معلماً ومعلمـة مـوزعين   ) 269(في دراسته عينة عشوائية بلغت " مصطفى"وقد تناول 

موزعة على , فقرة) 88(ولغرض الدراسة طور الباحث استبانة مكونة من . مدرسة) 257(على 

  .المجاالت التسعة المذكورة أعاله

أي بنسـبة  ) 3.8(أن المتوسط الحسابي لدرجة تقيييم كتاب العلوم  كان : وأظهرت نتائج دراسته

أي ) 3.87(والمحتـوى  , %)74.3(وبنسبة ) 3.7(هداف في حين كانت درجة تقييم األ, %)76(

ولم %). 77.3(وبنسبة ) 3.86( والتقييم , %)75.3(وبنسبة ) 3.7(واألنشطة , %)77.5(بنسبة 

لدرجة ) α 0.05 =(تجد الدراسة من ناحية أخرى فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

إال أن , ومتغير سنوات الخبـرة , ومتغير الجنس, ميتقييم كتاب العلوم تعزى لمتغير المؤهل العل

فروقاً ذات داللة احصائية ظهرت في مجال األساليب المستخدمة لعرض المادة عنـد مسـتوى   

  . كانت لمصلحة حملة شهادة الدبلوم المتوسط)  α 0.05 =(الداللة 

بدراسة قام فيها الباحثان )  Parks & Stefanou 2003(" باركز وستيفانو"وفي دراسة 

بحيث تم استخدام , أثر نوع التقييم المستخدم في حصة العلوم للصف الخامس في دافعية الطلبة

, واختبارات مختبر العلوم التقليدية, االختبارات التقليدية بالورقة والقلم: ثالث طرق للتقييم وهي

شكال من االختبارات واالختبارات األدائية التي تنادي بها مناهج العلوم الحديثة وعالقة هذه األ

وقد افترض الباحثان في هذه . ومدى تحقق األهداف المنشودة, االتجاهات نحو العلوم: بكل من
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ويؤدي إلى , الدراسة أن استخدام االختبارات األدائية يؤدي إلى تبني اتجاهات إيجابية لدى الطلبة

  .خرىتحقيق األهداف المنشودة بنسبة كبيرة مقارنة مع الطرق التقيمية األ

%) 58(طالباً وطالبة من الصف الخامس األساسي منهم ) 79(تكونت عينة الدراسة من 

وأعمارهم ما بين , في مدرسة أساسية في شمال شرق الواليات المتحدة, اناثاًً%) 42(ذكوراً و

ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم . ويعلم الصفوف الثالثة معلم العلوم نفسه, سنة ) 11 –10(

وبعد اإلنتهاء من كل وحدة قام المعلم بتطبيق نوع من , الطلبة ثالث وحدات دراسية تدريس

  .بحيث أخذ كل صف أنواع التقييم الثالثة, أنواع التقييم الثالثة التي اعتمدتها الدراسة

في مجال )α >0.05( وقد وجد الباحثان فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى

لمصلحة كل من طريقة الورق والقلم وطريقة , ة التقييم المتبعةاألهداف المنشودة تعزى لطريق

في حين لم يجدا فروقاً ذات داللة احصائية في اتجاهات الطلبة نحو العلوم , االختبارات األدائية

وقد توصل الباحثان في هذه الدراسة إلى أن الطلبة يفضلون . تعزى لمتغير طريقة التقييم

ويسهل , ة على الورق والقلم ألنهم معتادوون عليها أكثر من غيرهااالختبارات التقليدية القائم

أي أنهم يفضلون اتساع حجم المحتوى الذي تتطلبه االختبارات الكتابية على , عليهم اإلستعداد لها

  .عمق التركيز والفهم الذي تتطلبه االختبارات األدائية

ز على العمليات العلمية فهدفت إلى استقصاء مدى التركي) 2003" (بعارة"أما دراسة 

, واستخدام العالقات المكانية والزمانية, والقياس, واالتصال, واالستقراء, والتصنيف, المالحظة(

الموجودة في النشاطات التدريسية العلمية لكتب العلوم , )وتطبيق العمليات الرياضية في العلوم

العلوم للصفوف األربعة األولى  كما حددتها الخطوط العريضة لمنهاج, للصفوف األربعة األولى

من خالل تحليل النشاطات العلمية بوساطة أداة ذات , من مرحلة التعليم األساسي في األردن

وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع . صدق وثبات تم تطويرها خصيصاً ألغراض الدراسة

األربعة األولى في  المتوفرة في كتب العلوم للصفوف) نشاطاً علمياً 190(النشاطات التدريسية 

  :وقد كانت نتائج دراسته كما يلي, األردن
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بلغت نسبة العمليات العلمية المحتواة في النشاطات التدريسية في كتب العلوم للصفوف  - 

واالستقراء , %)8(والتصنيف , %)11(عملية المالحظة : األربعة األولى مجتمعة كما يلي

في حين حصل كل من عمليات استخدام العالقة , %)10(والقياس , %)32(واالتصال , %)39(

أي أنه اليوجد , %)0(وعمليات تطبيق العمليات الرياضية في العلوم على , الزمانية والمكانية

  .نشاطات علمية تركز على هذه العمليات في كتب العلوم األربعة موضوع الدراسة

التي هدفت  ) Ba & Marten & Diaz , 2002" (ودياز, ومارتن, با"وفي دراسة  

, في تعلم الطلبة " مشروع جيسون"أثر استخدام منهاج العلوم متعدد الوسائط  التعرف إلىإلى 

ونوع التكنولوجيا التي , والعالقة بينهما, وهو مشروع يتناول تدريس نظامي األرض والفضاء

واألشرطة , كالمنهاج المطبوع: تساعد على دراستهما لذلك فإن مصادر التعلم فيه كانت متعددة

والتي تساعد , وغيرها من الطرق المتقدمة األخرى, والمواقع اإللكترونية والفضائيات, التعليمية

تؤدي إلى تطوير التفكير العلمي , ومهمات صعبة, الطلبة على االنخراط الفعلي بقضايا معقدة

  . ومهارات حل المشكالت

, سنة) 20(خبرة تدريسية بمتوسط , معلمات للعلوم) 9(وقد تكونت عينة الدراسة من 

وتكونت , سنوات) 5(ومتوسط خبرة مع مشروع جيسون , سنوات) 8(ومتوسط خبرة تكنولوجية 

كانت , إناثاً%) 40(و , ذكوراً%) 60(طالباً من طالب الصف السادس منهم ) 269(أيضاً من 

دية تتميز مدارس إعدا) 8(أخذوا من ) منخفضة, متوسطة, عالية(لديهم درجات تحصيل متفاوتة 

وطريقة تنظيم البرامج , وطرق استخدام المشروع, بالتنوع الهائل على مستوى الغرف الصفية

  .التدريسية

من طالب المشروع قد أظهروا تحسناً كلياً في %) 66(أن : وكانت نتيجة دراستهم

أدوا في اختبار المهارات بطريقة أفضل من اختبار المحتوى %) 66(و , مستوى التحصيل

كما أظهرت . من طالب المشروع على نتيجة أعلى من المتوسط%) 87(وحصل , ريالنظ

من الطالب الذين عملوا بمجموعات صغيرة أبدوا تحسناً في مستوى %) 72(النتائج أن 

وعندما طبق اختبار االستقصاء على مجموعة ضابطة لطالب . التحصيل في امتحان االستقصاء



 39

" مشروع جيسون " من طالب %) 52(مشروع فقد تبين أن من المدرسة نفسها غير مشتركين بال

كما أن , وخاصة في مجال المهارات العلمية, كان أداؤهم افضل من أداء المجموعة الضابطة

من طالب المجموعة , والمهارات, المحتوى: من طالب المشروع أدوا أفضل في مجالي%) 59(

, لبا"تناولت نفس المشروع   أخرىدراسة وهناك . الضابطة التي لم تتعرض لهذا المشروع

كانت عبارة عن ) (Ba & Goldenberg & Anderson, 2002" وأندرسون, وجولدنبرغ

من وجهة نظر المعلمين ) مشروع جيسون(دراسة تقييمية لمنهاج العلوم متعدد الوسائط 

, معلمينوهدفت إلى التعرف إلى كيفية استخدام منهاج العلوم من قبل ال, المشاركين بالبرنامج

والفوائد من هذا المشروع؛ وذلك من أجل تحسين المشروع ليصبح , والتحديات التي يشعرون بها

استخدم الباحثون في . وقدراتهم, وثقافتهم, باإلمكان استخدامه لتعليم الطلبة مهما تنوعت خلفياتهم

  . روع في مدارسهمهذه الدراسة عينة قصدية من خالل مقابلة المعلمين الذين اشتركوا بتنفيذ المش

, يتميز بالمرونة واالتساق" لمشروع جيسون"أن منهاج العلوم : كانت نتائج دراستهموقد 

وقـد جعـل إدارة   , ويتوافق مع المعايير الوطنية ومعايير الواليـة , ويعتبر مصدراً غنياً للتعليم

وزاد , ع المنهاجكما أن الوسائط التكنولوجية كانت متكاملة بشكل جيد م.  الصف أسهل للمعلمين

ومن ناحية أخرى فقد أتاح المنهـاج للطلبـة إمكانيـة    , المنهاج  من درجة التعاون بين المعلمين

, وزاد من نسـبة مشـاركتهم  , وقلل من خوفهم أثناء تنفيذ األنشطة, العمل بروح الفريق الواحد 

ة في قـراءة وكتابـة   وكذلك ساعد الطلب, وإدراكهم لفهم العالم من حولهم, وتشوقهم لتعلم العلوم

, تبنـي المنهـاج وتعميمـه   : وأشار المعلمون إلى أن أبرز التحـديات كانـت  . وإجابة األسئلة

  . واستمرارية تدريب ودعم المعلمين المشاركين بالبرنامج

بدراسة ) Newton & Blake & Brown, 2002" (نيوتن وبالك وبراون"وقام 

, ألساسية بفهم العلوم واستيعابه من خالل التفسيرتناولت مدى اهتمام مقررات العلوم للمرحلة ا

وقد افترضت هذه الدراسة أن المعلمين يعتمدون بشكل , وإدراك العالقات بين المفاهيم العلمية

لذلك فهم يستخدمون في , في تعليمهم لمنهاج العلوم) الكتب(كبير جداً على المصادر المطبوعة 

ولهذا يمكن القول أن كتب العلوم , هم دروس العلومتدريسهم نفس أسلوب تلك الكتب أثناء شرح
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فإذا كانت كتب العلوم , تؤثر بالفعل في معلمي العلوم وفي طريقة تفكيرهم وتنظيمهم لدروسهم

أو , أو ال تهتم بالتفسير, وال كيفية حدوثها, للمرحلة األساسية ال تهتم بأسباب حدوث الظواهر

وافترض الباحثون كذلك أنه يمكن , المعلمون بها كذلك السؤال عن األسباب والمسببات فلن يهتم

, وتشجيع التنبؤ, زيادة مستوى فهم العلوم عن طريق التفسير من خالل السؤال عن األسباب

  . وتوجيه وإثارة االنتباه للروابط السببية, وتحديد األهداف لألطفال

دراسية تحوي  ومن أجل تحقيق الهدف من الدراسة قام الباحثون بتحليل محتوى كتب

سنة والتي تُدرس في ) 11-7(جميع المواضيع العلمية في المرحلة األساسية لألطفال من عمر 

واستُبعدت من الدراسة القصص العلمية والموسوعات , كتاباً) 76(انكلترا وويلز حيث بلغ عددها 

كتاباً ) 53( فقرة في) 10000(العلمية وتناولت الدراسة تحليل المحتوى إلى فقرات بلغ عددها 

  .فقرة لكل كتاب) 181(بمعدل 

, تسرد المعلومات بشكل مباشر%)  97.8(وقد توصلت الدراسة إلى أن معظم الكتب 

من محتوى %) 85.4(كما أن معظم الكتب تتضمن فقرات تحوي حقائق علمية بما نسبته 

التي تمت  من الفقرات الشرطية%) 3.2(وأن الكتب المقيمة احتوت على ما نسبته , الكتاب

أما الفقرات التي تدل على , صياغتها على شكل حقائق علمية وليس على شكل قوانين علمية

, %)1.3(والفقرات التي تدل على تفسير األسباب فنسبتها , %)3.3(أسباب ونتائج فنسبتها 

  %). 1.8(والفقرات التي تدل على أهداف وغايات فنسبتها 

جراءاتها القليل من الفقرات التي تعبر عن الغايات أما األنشطة التعليمية فقد احتوت ا

وتوصلت الدراسة إلى أن معظم الكتب . أو األسباب المؤدية للظاهرة المدروسة, واألهداف

كما لم تعمل على توجيه واثارة , ولم تطلب منهم التنبؤ بالنتائج, المقيمة لم تحدد األهداف للطلبة

لذلك كانت نسبة الجمل التي تطلب من الطلبة التنبؤ , انتباه الطلبة نحو المعلومات األساسية

ونسبة , %)صفر(كتاباً بلغت ) 43(ونسبة تحديد األهداف في , %)صفر(كتاباً ) 46(بالنتائج  في 

  %). صفر(كتاباً كانت ) 45(الجمل الخاصة باثارة االنتباه في 
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المعلمين فتناولت وجهات نظر ) Furio et al 2002(دراسة فيوريو وآخرون أما 

إذ اعتمدت هذه , اإلسبان حول األهداف العامة والخاصة لتعليم العلوم في المرحلة الثانوية

الدراسة على نتائج األبحاث العلمية في مجال تعليم العلوم والتي أظهرت اختالفاً واضحاً بين 

لمعلمون األهداف العامة والخاصة التي يضعها مصممو المناهج وبين تلك األهداف التي يعمل ا

  . على تحقيقها

. معلماً ُيَدرسون الفيزياء والكيمياء في المدارس الثانوية) 58(تكونت عينة الدراسة من 

وقد استخدم الباحثون استبانة مفتوحة لمعرفة األفكار التي يحملها هؤالء المدرسون حول 

ألهداف الرئيسة واستبانة مغلقة احتوت على قائمة ل, األهداف العامة والخاصة لمنهاج العلوم

كما تضمنت الدراسة , وقائمة بمشاكل ومتطلبات المنهاج التي تحتاج إلى توضيح, لمنهاج العلوم

  .من أجل دراسة اتجاهات المعلمين نحو تلك األهداف, معلماً) 37(مقابالت مجدولة مع 

من %) 68(وقد كانت نتائج دراستهم أن الهدف األساس من تعليم العلوم كما حدده 

لمين هو حصول الطلبة على المعرفة العلمية من أجل متابعة دراستهم الجامعية؛ لذلك فهم المع

منهم %) 63.6(كما أن , يهتمون باألهداف المعرفية أكثر من األهداف الوجدانية والمهاراتية

مهتمون بتعليم المواضيع العلمية بشكل موسع ليتمكن الطالب من اإللمام بأكبر قدر من 

من المعلمين إلى حاجتهم الى التدريب لتدريس منهاج %) 35.5(وأشار , علميةالمعلومات ال

وتبين أن إثارة دافعية الطلبة نحو العلوم ليس هدفاً , العلوم المتكامل مع التكنولوجيا والمجتمع

  .يسعى هؤالء المعلمون لتحقيقه ألنهم يعتقدون أن هذا األمر يجب أن يتم في الصفوف السابقة

هل يمكن تعديل أفكار المعلمين التي : باحثون في هذه الدراسة السؤال التاليوقد ناقش ال

بحيث يكون الهدف المحوري لتعليم العلوم في المرحلة الثانوية هو تحقيق , تخص أهداف العلوم

الثقافة العلمية لمواطني المستقبل؟ إذ توصل الباحثون في هذه الدراسة بأن مجرد التدريب على 

لذلك البد من مشاركة المعلمين الفّعالة أثناء , دة لن يغير من وجهات نظرالمعلمينالمناهج الجدي

  .القيام باألبحاث الخاصة بإصالح وتطوير مناهج العلوم
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إلى تقديم تصور مقترح لتطوير مناهج ) 2002( "الزعانين وشبات"دراسة وسعت 

, المية للقرن الحادي والعشرينالفيزياء في المرحلة الثانوية في فلسطين في ضوء االتجاهات الع

  :وقد تبلور االحساس بمشكلة الدراسة لدى الباحثين في ضوء المالحظات التالية

الشعور بأهمية تطور مناهج الفيزياء في فلسطين لمواجهة عصر العلم والتكنولوجيا في مطلع  - 

  .القرن الحادي والعشرين

التي تنادي جميعها بتطوير مناهج العلوم توصيات المؤتمرات والندوات العربية والعالمية و - 

  . عامة ومناهج الفيزياء خاصة

 . وقلة أعداد الطالب في أقسام الفيزياء في كليات العلوم بالجامعات الفلسطينية - 

وقد اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي عند وصف محتوى مناهج الفيزياء في 

ا على المنهج البنائي في بناء التصور المقترح لمناهج كما اعتمد, العديد من الدول المتقدمة

  .في ضوء التوجهات العالمية, الفيزياء للمرحلة الثانوية

, وتكون مجتمع الدراسة من جميع كتب الفيزياء في المرحلة الثانوية للصفوف العاشر

ن الدول وعدد م, وكندا, وأمريكا, والصين, في دول مثل اليابان, والثاني عشر, والحادي عشر

  .والخليج العربي, واألردن, وأوغندا, النامية مثل الفلبين

والثاني , والحادي عشر, أما عينة الدراسة فشملت كتب الفيزياء الثالثة للصفوف العاشر

ثم قام الباحثان بتحديد الموضوعات ذات االهتمام المشترك في مناهج , عشر المقررة في فلسطين

بعد ذلك قام الباحثان باالطالع على , العالمية لمناهج الفيزياء واستخالص التوجهات, الفيزياء

وأهدافه , خطة المنهاج الفلسطيني األول؛ وذلك من أجل التعرف الى فلسفة المنهج الفلسطيني

لمراعاتها عند تقديم التصور المقترح وفي ضوء الخطوات , وخطوطه العريضة بشكل عام

مقترح لمناهج الفيزياء الفلسطينية في المرحلة الثانوية  السابقة تمكن الباحثان من تصميم تصور

إال أن التصور الذي اقترحته هذه الدراسة يقتصر على وصف الموضوعات التي يمكن تعليمها 
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وال يشمل طرق , وتقديمها في صورة إطار مقترح دون التعرض لتفاصيل المحتوى, لكل صف

  . التدريس واألنشطة أو أساليب التقييم

) 2000" (الرواشدة"عربياً دراسة  راسات التي تناولت المنهاج بمفهومه الشاملومن الد

هدفت إلى استقصاء تقدير معلمي علوم الصف السابع والثامن لمستوى تطوير منهاج  والتي

فقرة تصف كل منها تجديداً ) 97(أعد الباحث استبانة مكونة من , ولتحقيق هذا الهدف, العلوم

وبناء , أسس المنهج: في تطوير العلوم موزعة على ثمانية مجاالت هييطمح اليه التربويون 

, وطرائق واستراتيجيات التدريس, والمواد والوسائل التعليمية, واألهداف, والمحتوى, المنهج

  .والتقويم, ومعلم العلوم

%) 76(أن مستوى تطوير منهاج العلوم للصف السابع بلغ : وكانت أهم نتائج الدراسة 

كما تبين أنه ال يوجد فروق ذات داللة ). جيد(وكالهما بمستوى تقدير %) 77(امن وللصف الث

  .أوالصف, أوالمؤهل العلمي, أوالخبرة, إحصائية تعزى لمتغيرالجنس

بدراسة تتعلق بتقييم منهاج الكيمياء للصف األول الثانوي العلمي ) 2000" (بشارات"وقام 

واألساليب والوسائل , ومحتواه, ومقدمة الكتاب, كتابالمظهرالعام لل: من حيث المجاالت التالية

ومدى تنمية الكتاب التجاهات الطلبة باعتبار المتغيرات , ووسائل تقويم الكتاب, واألنشطة

  . والخبرة, والمؤهل العلمي, والوظيفة, الجنس: المستقلة التالية

تابعة لمديريات ولتحقيق هذا الغرض فقد أخذ جميع المشرفين والمعلمين في المدارس ال

, معلماً ومعلمة) 61(و , مشرفين) 4(التربية والتعليم في محافظات شمال فلسطين وبلغ عددهم 

كما أعد استبانة مكونة من . وتم توزيع االستبانة على جميع أفراد مجتمع الدراسة لصغر حجمه

  .فقرة موزعة على المجاالت المقيمة) 42(

أي ) 3.49(م المشرفين والمعلمين معاً للكتاب بلغ أن متوسط تقيي: وكانت نتائج دراسته

, %)69.8(وبنسبة ) 3.49(إذ بلغت درجة تقييم المشرفين , وبتقدير متوسط%) 69.8(بنسبة 

كما بلغ متوسط استجابات كل من المعلمين والمشرفين %). 69.6(أي بنسبة ) 3.48(والمعلمين 
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وبنسبة ) 3.47(ومجال المحتوى , %)74(ة وبنسب) 3.7(لدرجة تقويم مجال الوسائل التقويمية 

وأظهرت النتائج وجود فروق في , %)65.2(وبنسبة ) 3,26(ومجال األنشطة , %)69.4(

ولمتغير الخبرة التربوية , التقديرات التقويمية الكلية تعزى لمتغير الجنس ولمصلحة الذكور

ديرات التقويمية تعزى في حين لم تظهر فروق في التق, )سنوات 10أقل من (لمصلحة الخبرة 

  .لمتغير المؤهل العلمي

مشابهة درس فيها التقديرات التقويمية للمشرفين  فقد قام بدراسة) 1999" (أيوب"أما  

: والمعلمين والطلبة لكتاب الفيزياء للصف األول الثانوي العلمي من خالل ستة مجاالت هي

ووسائله التقويمية , وسائل واألنشطةواألساليب وال, ومحتواه, ومقدمته, المظهر العام للكتاب

والمؤهل , جنس المعلم: وتنمية الكتاب التجاهات الطلبة باعتبار المتغيرات المستقلة التالية

  .ومعدل الطالب في الفيزياء, وجنس الطالب, والخبرة التدريسية, العلمي

و , ومعلمة معلماً) 51(و, ) 4(ولتحقيق هذا الهدف فقد أخذ جميع المشرفين البالغ عددهم 

حيث , والثانية للطلبة, األولى للمشرفين والمعلمين, كما استخدم استبانتين, طالباً وطالبة) 195(

  .كانت فقراتها موزعة على المجاالت الستة المذكورة أعاله

) 3.39(أن متوسط استجابات المشرفين لدرجة تقويم الكتاب : وقد كانت نتائج دراسته

) 3.28(وكان متوسط استجاباتهم لمجال المحتوى , )متوسط(ر وبتقدي%) 67.8(أي بنسبة 

ومجال وسائل تقويم الكتاب , %)67.6(وبنسبة ) 3.38(ومجال األنشطة , %)65.6(وبنسبة 

, %)65(وبنسبة ) 3.25(أما التقديرات التقويمية للمعلمين فكانت , %) 67.8(وبنسبة ) 3.39(

ثم مجالي , %)65.8(وبنسبة ) 3.29(تقويم الكتاب  ومتوسطات التقديرات التقويمية لمجال وسائل

كما أظهرت %). 65.65(أي بنسبة ) 3.28(واألساليب والوسائل واألنشطة , محتوى الكتاب

وال , أومؤهله العلمي, النتائج أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير جنس المعلم

ة التدريسية للمعلم باستثناء مجال مقدمة يوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الخبر

  .الكتاب حيث كانت الفروق لمصلحة الخبرة القصيرة
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دراسة مشابهة للدراسة السابقة درس فيها التقديرات  )1998" (عبد الخالق" كذلك أجرى

والعاشر األساسيين في فلسطين من , التقويمية للمعلمين والمعلمات لكتابْي الفيزياء للصفين التاسع

, واألساليب والوسائل واألنشطة, ومحتواه, ومقدمته, المظهر العام للكتاب: الل المجاالت التاليةخ

جنس : وتنمية الكتاب التجاهات الطلبة باعتبار المتغيرات المستقلة التالية, ووسائل تقويم الكتاب

  .والصف, والخبرة التدريسية, والمؤهل العلمي, المعلم

موزعين على , معلماً ومعلمة) 260(باحث عينة تكونت من ولتحقيق هذا الهدف أخذ ال 

  .فقرة قاست المجاالت المذكورة أعاله) 70(واستخدم استبانة مكونة من , مدرسة) 154(

أن التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات معاً كانت : وقد أظهرت نتائج دراسته

تاب على المرتبة األولى حيث حصل مجال وسائل تقويم الك%). 70.2(وبنسبة ) 3.51(

فمجال , %)70.5(ثم مجال محتوى الكتاب , %)74(يليه مجال المظهر العام للكتاب , %)74.6(

وأخيراً مجال تنمية , %)67.1(ومجال مقدمة الكتاب , %)67.2(األساليب والوسائل واألنشطة 

حصائية عند وأظهرت نتائج الدراسة أنه ال يوجد فروق ذات داللة إ%). 66.5(االتجاهات 

وكذلك , في تقييم كل مجال من مجاالت الدراسة تعزى لمتغيرالصف) α 0.05 =(مستوى الداللة 

وال لمتغير المؤهل العلمي , لمتغير الجنس باستثناء مجال تقويم الكتاب ولمصلحة المعلمات

ظهرت في حين أ, باستثناء مجال األساليب والوسائل واألنشطة ولمصلحة حملة الدبلوم المتوسط

تعزى لمتغيرالخبرة ) α 0.05 =(النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ومجال وسائل التقويم لمصلحة ذوي الخبرة القصيرة ,التدريسية في تقييم مجال المظهر العام 

 .والمتوسطة

ات التجديـد (بدراسة هدفت إلى استقصاء مالمح التطوير أي  )1998" (الرواشدة"وقام   

) والفيزيـاء , والكيميـاء , منهاج األحيـاء (في مناهج العلوم للصف العاشر في األردن ) التربوية

طالباً وطالبة من الصف األول الثانوي الـذين  ) 708(باستخدام عينة عشوائية طبقية تكونت من 

جـنس الطالـب   : ودرس الباحث المتغيرات المستقلة التالية. أكملوا دراسة علوم الصف العاشر

  . والتحصيل, ومكان االقامة
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بلغ مستوى تطوير مالمح مناهج العلوم للصف العاشـر  : وكانت نتائج دراسته كما يلي  

كما تبين أنـه ال يوجـد   . ثم الكيمياء, ثم الفيزياء, حيث كان منهاج األحياء هو األعلى%) 65(

ى لمتغيـر جـنس   فروق ذات داللة إحصائية في تقدير الطلبة لمستوى تطوير مناهج العلوم تعز

من الفقرات قـد تـوفرت بمسـتوى    %) 50(وقد تبين أن , أوتحصيلهم, أو مكان إقامتهم, الطلبة

تـوفرت  %) 11(في حين أن , بمستوى متوسط%) 14(بمستوى ضعيف و%) 35(و, منخفض

   .بمستوى عال

وية ومن الدراسات التي تناولت تقييم مناهج العلوم الجديدة من خالل ُبعد التجديدات الترب

والتي هدفت إلى تقييم كتاب األحياء للصف التاسع والصـف  ) 1997" (الشديفات"دراسة أيضاً 

وذلك من أجل الكشف عن مـواطن القـوة   , واألول ثانوي العلمي في األردن, العاشر األساسيين

حيـث تكونـت عينـة    , من وجهة نظر المعلمين في محافظة المفرق , والضعف في تلك الكتب

   .معلماً ومعلمة يدرسون األحياء للصفوف الثالثة) 28(الدراسة من 

واختباراً الختبـار المقروئيـة للكتـب    , استخدم الباحث في هذه الدراسة استبانة محكمة

واشتمال , وإخراجه, وأهدافه, ومحتواه, مقدمة الكتاب: أما المجاالت التي تم دراستها فهي, الثالثة

والتفاعل بـين  , وطريقة التفكير, وطريقة البحث, رفة العلميةوالمع, الكتاب لجوانب الثقافة العلمية

  .واشتماله على موضوعات معاصرة, وأنشطته, وورسوماته, العلم والتكنولوجيا

, %)80(وقد أظهرت النتائج أن نسبة التقدير لمقدمة كتاب األحياء للصف التاسع بلغـت  

ما كتاب األحياء للصف العاشر أ, %) 90.1(وإخراجه , %)78( وأهدافه , %)78.8( ومحتواه 

وإخراجه , %)77.4(وأهدافه , %)73.9(ومحتواه , %)74.9(فبلغت نسبة التقدير لمقدمة الكتاب 

لمقدمـة  %) 79.6(في حين حصل كتاب األحياء للصف األول ثانوي العلمي علـى  , %)74.9(

قييم مجال اشتمال أما ت, إلخراجه%) 71.6(و , ألهدافه%) 71(و , لمحتواه%) 78.5(و , الكتاب

%) 69(و , %) 72.5(كتاب األحياء لجوانب الثقافة العلمية فكانت في كتاب الصـف العاشـر   

ومن حيث مجال التفاعل بـين العلـم   %) 52(يليه الصف األول الثانوي العلمي , للصف التاسع

كتـاب   و, %)7.5(والتكنولوجيا في كتب األحياء فكانت في كتاب الصف األول الثانوي العلمي 
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أمـا عـن اشـتمال الكتـاب علـى      , %)4(ثم كتاب الصف العاشـر , %)4.5(الصف التاسع 

وكتـاب الصـف العاشـر    , %)31(في كتاب الصف التاسـع  : الموضوعات المعاصرة فكانت

  %).7(ثم كتاب الصف األول الثانوي , %)29(

ربيـة  دراسة تقويمية لمناهج العلوم المطبقة في الضـفة الغ )  1996" (نشوان"وأجرى 

وهدفت الى القاء الضوء , ومناهج العلوم في قطاع غزة وهي مناهج مصرية, وهي مناهج أردنية

وفيما إذا كانـت تتفـق واالتجاهـات    , على واقع مناهج العلوم في المرحلتين األساسية والثانوية

مـن  ومدى مالءمتها لخصائص المتعلم الفلسطيني وحاجاته , الحديثة في المعرفة العلمية من جهة

  .جهة أخرى

ولتحقيق أهداف عملية التقييم قام الباحث بتحليل محتوى كتب العلوم من الصـف األول   

  .األساسي وحتى الصف الثاني الثانوي

الترابط بين الموضوعات كان ضعيفاً على : النتائج التالية"  نشوان"وقد أظهرت دراسة  

ن المفاهيم المختارة فـي مرحلـة   وأ, مستوى الصف الواحد أو على مستوى الصفوف المتالحقة

كما أن الموضوعات الواردة بالمنهاج لـم  , التعليم األساسي ليست وثيقة الصلة بالبيئة الفلسطينية

كما وجد أن بعض الصور غير واضحة أو لم تطبع طباعـة  . تواكب التقدم العلمي والتكنولوجي

وقد وجد , علمية غير دقيقة بوجه عاموأن األشكال التوضيحية كالرسوم البيانية واألجهزة ال, جيدة

الباحث بعض الموضوعات التي تتطلب توظيف الرياضيات البسيطة لحل بعض المسـائل فـي   

فالمهارات الرياضية , لكن لم يجد منهجية واضحة في الربط بين العلوم والرياضيات, كتب العلوم

مهارات التـي تـم تعلمهـا فـي     المطلوبة في فهم المفاهيم العلمية واستيعابها قد ال تكون من ال

  .الرياضيات

هدفت الى التعرف الى  كدراسة ميدانية استطالعية) 1996" (أبو دقة"دراسة وقد جاءت 

ومنها منهاج وكتـب  , وتقويمهم لمحتوى بعض المواد الدراسية, وتحليل اتجاهاتهم, آراء المعلمين

وذلك قبل البدء بعملية , )ع غزة الضفة الغربية وقطا(والتي كانت مستخدمة في فلسطين , العلوم

  .بناء وتطوير مناهج فلسطينية
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ولتحقيق الهدف من هذه الدراسة قامت الباحثة ببناء استبانة  كما اجرت مقـابالت مـع   

  بعض معلمي العلوم  من خالل ورش عمل خاصة بهذه الدراسة 

  : وقد أظهرت نتائج االستبانة ما يلي

ورأى , وقت الفصل غير كاٍف أبداً لتغطية مـادة الكتـاب   من أفراد العينة أن%) 57.5(ذكر  -

أن محتـوى  %) 60(وأجـاب  , منهم أن المواضيع مرتبطة نوعاً ما ببعضها بعـض %) 67.5(

أن المفاهيم الواردة في الكتاب واضحة بعض %) 75.5(ورأى ,  الكتاب يتالءم مع قدرات الطلبة

ووجـد  , ى مشـوق بعـض الشـيء   منهم أن أسلوب عرض المحتو%) 55(كما أجاب , الشيء

أن لغـة الكتـاب   %) 61.3(واجاب , أن أسلوب عرض المهارات كاٍف بعض الشيء%) 55.7(

أن الصور والرسوم الموجودة في الكتاب تساعد أحياناً علـى نقـل   %) 53.8(و , سهلة نوعاً ما

  . المفاهيم األساسية

وال , ن منهاج العلوم مكثـف أ": أبو دقة " وكانت نتائج ورش العمل التي تناولتها دراسة 

باإلضافة , يؤكد على طرق البحث العلمي والتفكير العلمي وتوظيفهما في الحصول على المعرفة

وغيـر مرتبطـة   , وغير مرتبطة مع بعضها في بعض األحيان, إلى احتوائه على مفاهيم صعبة

, وقت الذي يعيش فيـه وليست مواكبة لل, وليست مرتبطة ببيئته الفلسطينية, ببيئة الطالب المحلية

  .ولوحظ عدم التجانس بين مقررات العلوم والمواد الدراسية األخرى

 ,Dlamini & Lubben & Campbeli" (وكـامبلي , ولوبين, دالميني"دراسة أما 

فقد تناولت األنشطة التعليمية المفضلة وغير المفضلة لطالب الصف التاسع في دولـة  ) (1996

حيث قام مجموعة من المعلمين بتطوير وحدتين في منهاج العلـوم   ,سوازيالند في جنوب أفريقيا

بحيث استخدم فيهما عدة أنواع مـن  , ووحدة الهواء والحياة, وحدة الكهرباء: للصف التاسع هما

) 300(وبعد االنتهاء من تدريس الوحدتين تم اجراء الدراسة التي اشترك بها , األنشطة التعليمية

  .طالب من الصف التاسع
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نشاطاً من األنشـطة  ) 13(الجزء األول احتوى : استخدم الباحثون استبانة مكونة من جزئين وقد

أما الجـزء  , التعليمية وطلب من الطالب فيها تحديد أكثر ثالثة أنشطة يفضلونها مع ذكر السبب 

وطلب من الطالب تحديد أكثر , نشاطاً) 13(الثاني فاحتوى نفس األنشطة التعليمية والتي عددها 

  .ثالثة أنشطة ال يفضلونها مع ذكر السبب

أعلى نسبة من األنشطة المفضلة كانـت للمناقشـة   : وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية

ثـم القيـام   , %) 43(واالستماع لشرح المعلم , %)45(يليها قراءة القصص ,%) 53(الجماعية 

نشـطة فقـد أجـاب    أما عن أسباب اختيار هذه األنشطة كأفضل األ, %) 29(بعرض مسرحي 

وقد تبين أن نسبة الطالبات .  الطالب بأن المناقشة الجماعية تتيح للجميع المشاركة وإبداء الرأي

وتمثيل المسرحيات أكبر من نسبة الذكورالذين بدورهم يفضلون , اللواتي يفضلن قراءة القصص

ذكور يفضلون االستماع لكن الطالبات والطالب ال, األنشطة التجريبية العملية مثل حل المشكالت 

لشرح المعلم بنسب متقاربة؛ وذلك ألنهم يرون أن الهدف األساسي من قدومهم إلى المدرسة هو 

وهم يعتقدون أن المعلم يشرح أهم المعلومات والتي يجـب علـى الطـالب    , االستماع للمعلمين

  .وهذا يسهل عليهم دراستهم لالمتحان, معرفتها

%) 33(ة للطلبة فكانت أعالها نسبة كتابة التقارير العلميـة  اما عن األنشطة غير المحبب   

وقد علل الطلبة ,%) 26(ثم التخطيط لتجربة عملية , %)33(والتعرف إلى الرسومات واألشكال 

لذلك فهي تشكل عبئـاً  , إجابتهم بأن هذه األنشطة تمكن المعلم من معرفة مستوى كل طالب منهم

  .جهد لتنفيذهاويضطرون لبذل المزيد من ال, عليهم

التعرف إلى واقع التجديدات التربوية فـي الـدول    ) 1995" (الكثيري"وحاولت دراسة 

, مع التركيز على منـاهج العلـوم  , ومدى توظيف دول الخليج العربية لتلك التجديدات, المتقدمة

, ومدى اختالف التجديدات التربوية من دولة إلى أخرى من دول الخليج العربـي , والرياضيات

وإلى أي مدى تشبه التجديدات فـي  , ومدى اختالف تلك التجديدات من مرحلة تعليمية إلى أخرى

  .العلوم والرياضيات في دول الخليج نظيراتها في الدول المتقدمة
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أضيف إليه بعد , فقرة بمقياس ثالثي االبعاد) 98(قام الباحث بتطوير استبانة تتكون من 

ودليل , والمحتوى, األهداف: بحيث تغطي العناصر التالية, باألهمية في اتجاهيه السالب والموج

أما عينة , والعناصر المشتركة مع مناهج دول متقدمة, وتكامل المنهج, واالشراف الفني, المعلم

وخبراء من الدول العربية أعضاء مكتب , ومشرفين تربويين, الدراسة فتكونت من معلمين

إذ بلغ , وُعمان, والكويت, وقطر, والسعودية, البحرينو, وهي دولة االمارات, التربية العربي

  : وأظهرت الدراسة النتائج التالية, فرداً) 837(مجموع أفراد العينة 

أن مجموعة المرحلة االبتدائية فاقت كالً من مجموعتي المرحلة المتوسطة والثانوية فيما  - 

مجموعة المرحلة االبتدائية في بينما فاقت مجموعة المرحلة الثانوية , يتعلق بأهمية المحتوى

وفاقت مجموعة المرحلة المتوسطة واالبتدائية المرحلة الثانوية في مجال , مجال توفر األهداف

  .توفر المحتوى

أظهرت الدراسة أن مناهج المرحلة االبتدائية والمتوسطة لجميع الدول المشاركة بالدراسة عدا  - 

وطريقة صياغتها ما زالت تقليدية غير , للمحتوى ال تعتبر البيئة مصدراً رئيساً, السعودية

إال أن معظم تلك , وتخلو من المفاهيم المحورية , وتخلو من األنشطة العملية للطالب, معاصرة

  .العناصر تم تغطيتها بالمرحلة الثانوية
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  :تعقيب على الدراسات السابقة

كعنصر مهم مـن  , تب الدراسيةمعظم الدراسات التي تناولت تقييم المنهاج ركزت على تقييم الك

وقد يدل ذلك على األهمية البالغة التي ما يزال الكتاب المدرسي يحتلهـا فـي   , عناصر المنهاج 

لذلك قام بعض الباحثين بدراسة مدى فاعلية المقرر الدراسي من خالل تقيـيم  , العملية التعليمية

مثـل دراسـة   , اف دراسـاتهم وباالعتماد على عدة معايير تم وضعها لتحقيق أهد, عدة عناصر

, عبد الخـالق (ودراسة ) 1999, أيوب(ودراسة ) 2000, بشارات(ودراسة ) 2003, مصطفى(

إال أن الكتاب المدرسي يعتبرعنصراً من عدة عناصر يتكون منهـا المنهـاج بمفهومـه    ) 1998

تقيـيم  إذ البد من , وال يمكن تقييم مدى صالحية منهاج ما من خالل عنصر واحد فقط, الحديث

وهذا ما هدفت إلى تحقيقـه هـذه   , عدة عناصر من أجل بناء تصور قريب حول المنهاج المقيم

  .الدراسة التي تناولت المنهاج بمفهومه الشامل والحديث

وتناولت الدراسات األجنبية التجديدات التربوية في مناهج العلوم من خالل تقييم 

 Ba et , (2002ي والتكنولوجي مثل دراسة مناهج العلوم الجديدة وعالقتها بالتطور العلم

al( ,   أو من خالل تقييم عنصر محدد من عناصر المنهاج مثل التجديدات التربويـة فـي

أومجـال المحتـوى   , )Furio et al, 2002(مجال األهداف العامة والخاصة كدراسـة  

 أومجال األنشطة التعليميـة مثـل دراسـة   ) Newton et al, 2002(التعليمي كدراسة  

)Dlamini et al, 1996( , أوالطرق التقيمية كدراسة)Parks & Stefanou, 2003 .(  

لكن الدراسات العربية التي تناولت تقييم المنهاج من حيث التجديـدات التربويـة التـي    

بحيث يكون منهاج عصري يـتالءم وروح  , يحتويها والى أي درجة توفرت فيه هذه التجديدات

) 2000,الرواشـدة  (ومن هذه الدراسات دراسـة  , يش فيه فهي قليلةالعصر التكنولوجي الذي نع

التي ) 2002,الزعانين وشبات(ودراسة , التي تناولت مستوى التطوير في منهاج العلوم األردني

التي تناولت مـدى التفاعـل   ) 1997,الشديفات (ودراسة , تناولت التجديدات في محتوى الفيزياء

التي تناولت التجديدات في منـاهج العلـوم   ) 1995,الكثيري (سة ودرا, بين العلوم والتكنولوجيا

أما على مستوى الدراسات الفلسطينية فلـم تجـد الباحثـة    , والرياضيات في دول الخليج العربي
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, دراسات تتعلق بالتجديدات التربوية في مجال المناهج بشكل عام ومناهج العلوم بشـكل خـاص  

ي تهدف إلى تقييم فاعلية منهاج العلـوم الفلسـطيني الجديـد    لذلك قامت الباحثة بهذه الدراسة الت

للمرحلة األساسية من خالل التجديدات التربوية التي طرأت عليه مـن وجهـة نظـر مشـرفي     

  .ومعلمي العلوم
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  الفصل الثالث

  منهجية الدراسة واجراءاتها

  منهج الدراسة

  المجتمع األصل 

  عينة الدراسة 

  المعالجات اإلحصائية

  :راسةأداة الد

  صدق االستبانة -

  ثبات االستبانة -

 اإلجراءات وجمع المعلومات
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  منهجية الدراسة واجراءاتها

 :.تناول هذا الفصل وصفاً لكل من

  .المجتمع األصل للدراسة -1

 .عينة الدراسة -2

 .منهج الدراسة -3

  .المعالجات اإلحصائية المستخدمة في تحليل بيانات الدراسة -4

 .الثبات) الصدق   ج) بناء االستبانة  ب) أ: حيثاالستبانة من  –أداة الدراسة  -5

 .اإلجراءات وجمع المعلومات -6

  : المجتمع األصل

  :تكون المجتمع األصل للدراسة من جميع معلمي العلوم والمشرفين التربويين كما يلي

 : المجتمع األصل لمعلمي العلوم الطبيعية -1

من الصـف األول  (ساسية تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المرحلة األ

في جميع المدارس الحكومية , الذين ُيدرسون مادة العلوم العامة, )األساسي الى العاشر األساسي

في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية التابعة لوزارة التربية والتعليم في ست مديريات للتربيـة  

, وسـلفيت , وقلقيلية, وطولكرم ,وقباطية, وجنين, نابلس: والتعليم في شمال الضفة الغربية وهي

) 1(معلمة والجدول رقـم  ) 898(و, معلماً) 820(منهم , معلماً ومعلمة) 1718(والبالغ عددهم 

  . يوضح ذلك
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: المجتمع األصل لمعلمي مادة العلوم في المدارس الحكومية في منطقة الشمال وهي ):1(جدول 

  .وسلفيت, وقلقيلية, وطولكرم, وقباطية, وجنين, نابلس

  عدد المعلمين والمعلمات  الجنس مديرية التربية والتعليم  الرقم
  ذكور  نابلس  1

  إناث

258  
287  

545  

  ذكور  جنين  2

  إناث

113  
148  

261  

  ذكور  قباطية  3

  إناث

169  
150  

319  

  ذكور  طولكرم  4

  إناث

116  
139  

255  

  ذكور  قلقيلية  5

  إناث

93  
96  

189  

  ذكور  سلفيت  6

  إناث

71  
78  

149  

  1718  1718   لكليالمجموع ا

  المجتمع األصل لمشرفي العلوم الطبيعية -2

تكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين التربويين لمادة العلوم الطبيعية الذين يشرفون 

. مشرفاً ومشـرفة ) 35(والبالغ عددهم , )الدنيا والعليا(على معلمي العلوم في المرحلة األساسية 

  .يوضح ذلك) 2(الجدول رقم 
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المجتمع األصل لمشرفي مادة العلوم في مديريات التربية والتعليم في منطقة الشمال  ):2(ل جدو

  .وسلفيت, وقلقيلية, وطولكرم, وقباطية, وجنين, نابلس: وهي

  عدد المشرفين والمشرفات  الجنس  مديرية التربية والتعليم  الرقم
  ذكور  نابلس  1

  ناثإ

3  
5  

8  

  ذكور  جنين  2

  إناث

3  
3  

6  

  ذكور  قباطية  3

  إناث

2  
3  

5  

  ذكور  طولكرم  4

  إناث

5  
1  

6  

  ذكور  قلقيلية  5

  إناث

4  
1  

5  

  ذكور  سلفيت  6

  إناث

3  
2  

5  

  35  35    لمجموع الكليا

  :  عينة الدراسة

  :أختيرت عينة الدراسة بطريقة عشوائية طبقية وتحددت وفق الخطوات التالية

فـي مـديريات   , ين والمشرفاتوالمشرف, تم تحديد المجتمع األصل من المعلمين والمعلمات -1

وجنين , نابلس: التربية والتعليم في المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية وهي

حسب اإلحصائية التي تم الحصول عليها من قسم التعليم , وسلفيت, وقلقيلية, وطولكرم, وقباطية

) 2(والجدول ) 1(الجدول . ينيةالعام وقسم االشراف والتدريب في وزارة التربية والتعليم الفلسط

 .السابقين يوضحان ذلك

وقـد  , اختيرت عينة من المعلمين والمعلمات من المجتمع األصل بطريقة عشوائية طبقيـة  -2

) 234(منهم , معلماً ومعلمة) 485(وقد بلغ عددها , من المجتمع األصل%) 30(مثلت ما نسبته 

مدرسة من المـدارس الحكوميـة   ) 451(من مختارين بطريقة عشوائية , معلمة) 251( معلماً و
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و الجـدول  . التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية في مدارس محافظات الشمال في الضفة الغربية

  .يوضح ذلك" 3"رقم 

  عينة الدراسة موزعة وفق المديرية وعدد المعلمين والمعلمات):3(جدول 

  علماتعدد المعلمين والم  الجنس  مديرية التربية والتعليم  الرقم
  ذكور  نابلس  1

  إناث

66  
70  

136  

  ذكور  جنين  2

  إناث

42  
48  

90  

  ذكور  قباطية  3

  إناث

46  
47  

93  

  ذكور  طولكرم  4

  إناث

30  
35  

65  

  ذكور  قلقيلية  5

  إناث

25  
25  

50  

  ذكور  سلفيت  6

  إناث

25  
26  

51  

  485  485   المجموع الكلي

المجتمع األصل بالنسبة للمشرفين والبالغ أخذ جميع أفراد  أما بالنسبة للمشرفين التربويين فقد -3

  ).2(الجدول رقم . مشرفاً ومشرفة كما أسلفنا سابقاً) 35(عددهم 

) 29(معلماً ومعلمـة و  ) 416(أما بالنسبة للعينة الفعلية التي شاركت في الدراسة فقد بلغت  -4

ـ .وذلك لعدم استرجاع جميع االستبانات التي وزعت علـيهم , مشرفاً ومشرفة  دداً مـن  وألن ع

) 206(مسـتجيباً مـنهم   ) 427(االستبانات المرتجعة كانت غير مكتملة فقد بلغت عينة الدراسة 

مـن المجتمـع   %) 24.4(أي بنسـية  , مشـرفة ) 11(مشرفاً و) 17(و , معلمة) 193( معلماً و

 .األصل
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  :منهج الدراسة 

أخـرى حيـث    والمنهج التحليلي تـارةً , استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي تارةً

, واالنحرافات المعياريـة , والنسب المئوية, استخدم المنهج الوصفي لحساب المتوسطات الحسابية

فـي  ) Independent groups T- test(لعينتين مسـتقلتين  " ت"واستخدم اختبار , والتكرارات

ل ومنهج تحلي" ف"باستخدام اختبار  one way ANOVA)(حين استخدم تحليل التباين األحادي 

فإذا ما أظهرا داللة إحصائية عند , )Repeated Measure ANOVA(التباين للمقياس المعاد 

فـي تحليـل التبـاين    ) Scheffe Test(فسيستخدم اختبار شيفيه , فأحسن )α = 0.05(مستوى 

  .في تحليل التباين الالحق للمقياس المعاد) test Sidak(واختبار سيداك , األحادي الالحق

  حصائية المعالجات اإل

, عولجت بيانات الدراسة باستخدام االحصاء الوصفي عن طريق حسـاب المتوسـطات   

) 9(و ) 3(و ) 1(وذلك لالجابة عن أسئلة الدراسة رقم , واالنحرافات المعيارية, والنسب المؤية

 Repeated(واستخدام تحليل التباين الالحق للمقياس المعاد , )13(و ) 12(و )  11(و )  10(و 

Measure ANOVA ( واختبار سيداك)test Sidak  (  لإلجابة عن السؤال رقـم)وذلـك  ) 2

, األهـداف : لمعرفة الفروق في تقييم العينة المدروسة على كل مجال من مجاالت المنهاج التالية

" ت"واستخدام اختبـار  , والعلوم والتكنولوجيا والمجتمع, والتقييم, واألنشطة التعليمية, والمحتوى 

, ) 4( و) 3(لإلجابة على السـؤال رقـم   ) Independent groups T- test(ن مستقلتين لعينتي

علـى  " ف"عن طريق حساب اختبار  one way ANOVA)(واستخدام تحليل التباين األحادي 

وإذا ,  )8(و) 7(و ) 6(و ) 5(وذلك لإلجابة عن أسئلة الدراسة رقم , فأحسن) 0.05(مستوى ثقة 

) Scheffe Test(اللة احصائية في هذه األسئلة فسيستخدم اختبار شـيفيه  د" ف"ما أظهر اختبار 

  . للمقارنات البعدية

أما من حيث األمور التي يجب أن يأخذها المنهاج بعين االعتبار في المستقبل من وجهة 

فقد تم رصدها من خالل حساب التكررات إلجاباتهم علـى  , نظر كل من معلمي ومشرفي العلوم

  .وح الموجود في االستبانة ثم حساب النسب المئوية لهاالسؤال المفت
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فـأعلى مـن   %)  80(ومن حيث السؤال المتعلق بماهية الفقرات التي حـازت علـى    

المتوسطات والنسب المئويـة  فقد اعتمدت الباحثة , فأدنى في تقييم المنهاج%) 20(التقديرات و 

وذلـك  ) 4(لسطينية كما هي مبينة في الجدول والتقديرات المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم الف

  :لتفسير النتائج

  المتوسطات والنسب المئوية والتقديرات المعتمدة لتفسير نتائج الدراسة ):4(الجدول 

  التقدير  النسبة المؤية  المتوسط الحسابي

  ممتاز  فأكثر% 90  فأكثر     4.5

  جيد جداً  89.9% - % 80   4.49 - 4

  جيد  79.9% - % 70  3.99 – 3.5

  مقبول   69.9% –%  60     3.49 – 3

  ضعيف  % 59.9 - % 50  2.99 – 2.5

  ضعيف جداً  %50أقل من   2.5أقل من 

  أداة الدراسة

أداة الدراسة كانت عبارة عن استبانة وضعتها الباحثة باشراف المشرفة على الرسالة جـاءت  ) أ

  :في قسمين

والتخصص والخبـرة  , والمؤهل العلمي, الجنسك: وتتضمن أسئلة تتعلق بالمستجيب: القسم األول

  .ومستوى المرحلة األساسية التي يعمل فيها المستجيب, والمسمى الوظيفي, التدريسية

ذي الخمسة أوزان بحيث أن "  ليكرت " فقرة ُصممت وفق مقياس ) 73(وجاء في : القسم الثاني 

يعبر ) 3(الدرجة العالية ؛ ووزن يعبر عن ) 4(يعبر عن الدرجة العالية جداً ؛ ووزن )  5(وزن 

يعبر عن  الدرجـة  ) 1(يعبر عن الدرجة المنخفضة؛ ووزن ) 2(عن الدرجة المتوسطة ؛ ووزن 

: المجـال األول : وقد قاست هذه الفقرات فعالية المنهاج في خمسة مجاالت هي, المنخفضة جداً

: منهـاج؛ والمجـال الثالـث   محتوى ال: أهداف منهاج العلوم الفلسطيني الجديد؛ والمجال الثاني
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فتناول العالقة ما بـين منهـاج   : التقييم؛ أما المجال الخامس: األنشطة التعليمية؛ والمجال الرابع

   .يوضح ذلك) 5(والجدول رقم , العلوم الجديد وكل من التكنولوجيا والمجتمع

  المجاالت التي تقيسها االستبانة أداة القياس ):5(الجدول 

  أرقام الفقرات  عدد الفقرات  المجال  رقم المجال
  16-1  16  أهداف المنهاج  1
  35- 17  19  المحتوى التعليمي  2
  50- 36  15  األنشطة التعليمية  3
  59- 51  9  التقييم  4
  73- 60  14  المجتمع- التكنولوجيا-العلوم  5

    73  المجموع

ـ     طيني قاست فقرات االستبانة مدى التجديد التربوي الذي طرأ على منهاج العلـوم الفلس

حيث قامت الباحثة بصوغها علـى  , الجديد التي دعت إليه حركات إصالح مناهج العلوم الحديثة

؛ 1996,أبو دقـة : شكل جمل إخبارية بعد مطالعة مكثفة في مراجع األدب التربوي الحديث مثل

؛ 2000,؛ رواشـدة  1999,؛ دروزة 2003, ؛ بعارة1995, ؛ الكثيري2002,الزعانين وشبات 

, ؛ عبـد السـالم  2001,؛ عطااهللا2003,؛ شواهين2002,؛ سالمة1996,؛ زيتون2000,زيتون 

  ;Carvalho,W,Basso.(2002)أنظر أيضاً . 2001, ؛ نشوان1998,؛ مارتن وآخرون2001

Dlamini,Betty et al.(1996); Edigar,Marlow.(2000), Edigar,Marlow.(2002);  

 Fisher,D et al (1999) ; Furio et al (2002); Gaskell, J.(2003) )أنظر المراجع(  

كما استرشدت الباحثة برأي المسؤولين في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ومركـز   

وعـدد كبيـر مـن المشـرفين التربـويين      , ومركز القياس والتقويم الفلسطيني, تطوير المناهج

وم عن طريق اجراء المقابالت والمعلمين والمعلمات من ذوي الخبرات الغنية في مجال تعليم العل

  .معهم
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  : صدق األداة) ب

قامت الباحثة بعرض االستبانة على عينة عشوائية من المحكمين من ذوي الخبرة العلمية 

, العاملين في كل من قسم االشراف والتدريب في وزارة التربية والتعلـيم الفلسـطينية  , والعملية

  :محكماً كان منهم) 21(بلغ عددها , ينومديريات التربية والتعليم في قباطية وجن

واثنـان  , وثالثـة ماجسـتير فيزيـاء   , ثالثة يحملون شهادة الماجستير في أساليب تدريس العلوم

كما كان منهم أربعـة مشـرفين ممـن    , واثنان ماجستير كيمياء, ماجستير مناهج وطرق تدريس

لمين ممن يحملون درجـة  وسبعة مع, يحملون درجة البكالوريوس من التخصصات العلمية كافة

وقد طُلـب  , البكالوريوس من التخصصات العلمية كافة وممن لهم خبرة غنية في مجال التدريس

من هذه العينة تحكيم فقرات االستبانة وإبداء الرأي حول مدى صالحيتها في تقييم منهاج العلـوم  

. ت بها على ورقة منفصلةوفق أسئلة الدراسة التي أرفق, وشموليتها, ومدى دقة عباراتها, الجديد

  :وكانت أهم مالحظات المحكمين ما يلي

  في جميع الفقرات  بدالً من طالب أو طالب ) طلبة(اعتماد كلمة  -1

تم اعـادة  " المحتوى التعليمي"فمثالً في مجال , اعادة صوغ بعض الفقرات لتصبح أكثر دقة -2

فاهيم محوريـة متصـاعدة العمـق    يتضمن محتوى المنهاج الجديد م"صياغة الفقرة التي تقول 

يتضمن محتوى المنهاج الجديـد  "لتصبح بعد التعديل " واالتساع لدى االنتقال من صف إلى آخر

المحتوى "والفقرة التي تقول , "مفاهيم محورية متصاعدة االتساع لدى االنتقال من صف إلى آخر

لتصبح " الجداول والرسوم البيانيةو, والصور الملونة, غني باألمثلة التوضيحية واألسئلة التعليمية

واألسـئلة  , األمثلـة التوضـيحية  : المحتوى غني بالمعينات التي تنشط الذاكرة مثل"بعد التعديل 

يعرض "والفقرة التي تقول " الالزمة للتعلم, والرسوم البيانية, والصور الملونة والجداول, التعليمية

يعـرض محتـوى المنهـاج    " صبح بعد التعديللت" محتوى المنهاج الجديد بطريقة جذابة ومشوقة

  الجديد في كتاب مصمم بطريقة جذابة ومشوقة 
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يقترح منهاج العلوم الجديـد  "فقد تم تعديل الفقرة التي تقول " تقييم المنهاج"أما في مجال 

يقترح منهـاج  " لتصبح بعد التعديل" مقالية وموضوعية وشفوية : طرقا وأساليب متنوعة األنماط

  ". مقالية وموضوعية وشفوية: جديد أسئلة متنوعة األنماطالعلوم ال

ُيظهر "تم تعديل الفقرة التي تقول " العالقة بين العلوم والتكنولوجيا والمجتمع"وفي مجال 

يظهـر  "لتصبح بعد التعـديل  " منهاج العلوم الجديد أن التكنولوجيا كتطبيق عملي للمعرفة العلمية

والفقرة التي تقول " وجيا ناتجة عن التطبيق العملي للمعرفة العلميةمنهاج العلوم الجديد أن التكنول

ينمي منهاج العلوم الجديد قدرة المتعلمين على اتخاذ مواقف شخصية تجاه قضايا علمية محليـة  "

يساعد منهاج العلوم الجديد الطلبة على تبني اتجاهـات شخصـية   " لتصبح بعد التعديل"وعالمية 

  "وعالمية تجاه قضايا علمية محلية

األنشطة المقترحة تمكن الطلبة مـن التفاعـل مـع البيئـة     : كما نقلت الفقرة التي تقول

من مجـال  ". األنشطة المقترحة تتيح استخدام خامات البيئة الطبيعية"والفقرة التي تقول , المحيطة

دا ذلك فقد أشاد وفيما ع" األنشطة التعليمية"إلى مجال " العالقة بين العلوم والتكنولوجيا والمجتمع"

أال , المحكمون بدقتها وشمولها وتغطيتها ألسئلة الدراسة وقياسها للهدف التي وضعت من أجلـه 

  .وهو تقييم فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني الجديد

  : ثبات األداة) ج 

بوسـاطة البرنـامج   " كرونباخ ألفا"تم حساب معامل ثبات أداة الدراسة  باستخدام معادلة 

وذلك بحساب معامل الثبات لكل مجـال مـن مجـاالت    )  SPSS(للعلوم االنسانية االحصائي 

  ).6( وقد كانت جميعها عالية كما هو مبين في الجدول رقم, ولالستبانة ككل, االستبانة
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  معامل الثبات لكل مجال من مجاالت االستبانة): 6(الجدول رقم 

  : مع المعلوماتإجراءات الدراسة وج

  :قامت الباحثة باإلجراءات التالية للحصول على المعلومات المتعلقة بالدراسة 

الحصول على كتاب من عميد كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية إلـى وزارة   -1

التربية والتعليم العالي من أجل تسهيل مهمة الباحثة في توزيع اسـتبانات الدراسـة علـى    

 ).3ملحق رقم (مشرفي ومعلمي المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية 

وإرسال رسـائل  , ة التربية والتعليم الفلسطينية لتطبيق االستبانةالحصول على موافقة وزار  -2

بهذا الخصوص من قبلها إلى مديريات التربية والتعليم التي ستقوم الباحثة بتوزيع االستبانات 

  ). 4ملحق رقم (عليها 

توزيع االستبانات الخاصة بالدراسة على مديريات التربية والتعليم في محافظـات الشـمال    -3

خالل الفصل الدراسي الثـاني مـن   ) وسلفيت, وقلقيلية, وطولكرم, وقباطية, وجنين ,نابلس(

 .2006/  2005العام الدراسي األكاديمي 

توزيع االستبانات على عينة الدراسة من المعلمين كما حددتها الباحثة من خالل قسم التعلـيم   -4

ق البريـد الخاصـة   حيث وضعت االستبانات في صنادي, العام في كل مديرية تربية وتعليم

 .ليقوم مديرو ومديرات المدارس بتوزيعها على معلمي مدارسهم, بمدارسهم

  )ألفا(معامل الثبات   مجاالت أداة القياس  الرقم
  0.9290  جال أهداف المنهاجم  1

  0.9022  مجال محتوى المنهاج  2

  0.9258  مجال األنشطة التعليمية المرافقة للمنهاج  3

  0.8903  مجال عمليات التقييم المستخدمة بالمنهاج  4

  0.9249  مجال العلوم والتكنولوجيا والمجتمع  5

  0.9535 معامل الثبات الكلي ألداة القياس
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 .توزيع االستبانات على عينة الدراسة من المشرفين من خالل قسم اإلشراف التربوي -5

في مديريات التربية والتعليم وقامت الباحثة , جمعت االستبانات خالل أسبوعين من توزيعها -6

 .التعليم العام في كل مديرية باستالمها من قسم

 .فرغت استجابات العينة بواسطة الحاسوب وفقاً لتصميم البحث ومتغيراته -7

أي برنـامج الـرزم   ) SPSS(باسـتخدام البرنـامج اإلحصـائي    , حللت البيانات إحصائياً -8

اإلحصائية للعلوم اإلنسانية؛ وأجريت المعالجات اإلحصائية الوصفية والتحليلية وفقاً ألسـئلة  

 .البحث وفرضياته
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  الفصل الرابع

  

  الدراسة  ائجــــتـن
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  نتائج الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني الجديد للمرحلة األساسية بما 

, والتقييم, واألنشطة, والمحتوى, األهداف: طرأ عليه من تجديدات تربوية في خمسة مجاالت هي

وذلك كما يـراه كـل مـن مشـرفي     , ن منهاج العلوم وكل من التكنولوجيا والمجتمعوالعالقة بي

وقد حللت البيانات في , ومعلمي العلوم في المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية

والتخصـص  , والمؤهـل العلمـي  , والخبرة التربويـة , ونوع الوظيفة, الجنس: ضوء متغيرات

  .التعليميةة ومستوى المرحل, األكاديمي

والمنهج , فقد استخدم كل من المنهج الوصفي تارةً, ومن أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة

  :حيث ُرتبت النتائج وفق أسئلة الدراسة كما يلي, التحليلي تارةً أخرى



 67

  : السؤال األول

ما درجة فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني الجديد للمرحلة األساسـية مـن وجهـة نظـر     

معلمي المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية المتمثلـين فـي عينـة    مشرفي و

  الدراسة ككل؟ 

درجة )  3.6071( بينت نتائج الدراسة أن المتوسط العام لتقييم المشرفين والمعلمين بلغ 

يوضح المتوسط العام لكل مجال مـن  ) 7(والجدول رقم , )جيد (وبتقدير % ) 72.14(أي بنسبة 

  . ت المقيمة مرتبة تنازلياًالمجاال

متوسط استجابات العينة المدروسة على االستبانة ككل وعلى كل مجال من  ):7(الجدول 

  مجاالتها

  المتوسط الحسابي المجاالت

  ) من خمسة أوزان( 

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

  % 73.1  0.5474  3.6557  أنشطة المنهاج 

  %72.72  0.4942  3.6360  محتوى المنهاج

  %72.39   0.5593  3.6199  المجتمع -التكنولوجيا –العلوم 

  %71.6   0.5378  3.5802  أهداف المنهاج

  % 70.8  0.5603  3.5428  الطرق التقييمية

  %72.14   0.4782 3.6071 الدرجة الكلية
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  : السؤال الثاني

جـاالت التـي   هل هناك فروق دالة إحصائياً في تقييم فاعلية منهاج العلوم باختالف الم  

والعلوم والتكنولوجيا والمجتمـع  , والتقييم, واألنشطة التعليمية, والمحتوى, األهداف: يتكون منها

من وجهة نظر مشرفي ومعلمي المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية المتمثلين 

  في العينة المدروسة؟

تحليل التبـاين  )    Repeated Measure design(لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام 

وقد بينت النتائج أن هناك فروقاً دالة إحصائياً عند مستوى "  ف"للمقياس المعاد باستخدام اختبار 

)α = 0.000 (انظر الجدول . في تقييم العينة لمجاالت المنهاج الخمسة)1(والشكل , )أ :8.(  

من حيث عدد أفراد  مجاالت االستبانةنتائج تحليل التباين للمقياس المعاد لتقييم  ):أ:8(الجدول 

, )دح(ودرجات الحرية , )ع(واالنحراف المعياري , %)م(والنسبة المئوية, )م(والمتوسط , العينة

  ومستوى الداللة االحصائية, )ف(وقيمة اختبار 

  الداللة  ف  دح  %م  م  العدد  المجال

  *0.000  11.07  4: 1704  71.6  3.58  427  أهداف المنهاج -1

        72.7  3.63 427  ى المنهاجمحتو -2

        73.1  3.65 427  انشطة المنهاج -3

        70.8  3.54 427  الطرق التقييمية -4

العلوم والتكنولوجيا  -5

  والمجتمع

427  
  3.61  72.3        

        72.1  3.60 427  الدرجة الكلية
  دال إحصائياً * 
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  مجاالت منهاج العلومفاعلية نة الدراسة لتقييم عي متوسط: )1 (الشكل 

تبين , لتحديد المجاالت التي ظهرت بينها الفروق)  test Sidak" (سيداك"وعندما استخدم اختبار 

ومجـال األنشـطة   , أن هناك فروقاً دالة إحصائياً بين مجال األهداف وكل من مجال االمحتـوى 

جال المحتوى ومجال التقييم ولمصلحة وبين م. وكانت لمصلحة مجال المحتوى ومجال األنشطة

وبين مجال األنشطة ومجال التقييم ولمصلحة مجال األنشطة؛ وبين مجال التقييم , مجال المحتوى

ومجال العلوم والتكنولوجيا والمجتمع ولمصلحة مجال العلوم والتكنولوجيا والمجتمـع والجـدول    

  .يوضح ذلك) ب: 8(

3.58

3.63
3.65

3.54

3.61

 والتكنولوجيا العلوم التقييم األنشطة المحتوى األهداف

والمجتمع
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دي للمقياس المعاد بين مجاالت منهاج العلوم باستخدام اختبار تحليل التباين البع ):ب:8(الجدول 

  "سيداك"

  )5(  )4(  )3(  )2(  )1( المتوسط المجال  

  0.04-   0.038  *0.07-   *0.056-   ×  3.58  األهداف   )1(

  0.016  *0.09  0.02-   ×    3.63  المحتوى  )2(

  0.036  *0.11  ×      3.65  األنشطة  )3(

  *0.07-   ×        3.54  التقييم  )4(

العلـــــوم   )5(

ــا  والتكنولوج

  والمجتمع

3.61          ×  

  دال إحصائياً * 

ال توجد  "وبهذه النتائج تُرفض الفرضية الصفرية المتعلقة بالسؤال الثاني والتي تفيد بأنه 

في تقييم فاعلية منهاج العلـوم بـاختالف   ) 0.05α = (فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

والعلـوم والتكنولوجيـا   , والتقيـيم , واألنشطة, والمحتوى, افاألهد: المجاالت التي يتكون منها

  ".والمجتمع من قبل العينة المدروسة ككل

  :السؤال االثالث

هل هناك فروق دالة إحصائياً في تقييم المعلمين لفاعلية منهاج العلوم ككل ولكل مجـال  

  من مجاالته التي يكون منها عن تقييم المشرفين له ؟  

لعينتين مستقلتين أن هناك فروقاً ذات داللة إحصـائية بـين   " ت"ستخدام اختبار بينت النتائج  با

)  3.59= م (ومتوسط تقييم المعلمين ) 3.78= م (متوسط تقييم المشرفين لفاعلية منهاج العلوم 

كما وجدت فروق ذات داللـة إحصـائية فـي    , المشرفين  لمصلحة) 0.038α = (عند مستوى 

ومجال األنشطة التعليميـة لمصـلحة   , ج تجلت في مجال أهداف المنهاجتقييمهم لمجاالت المنها

, محتـوى المنهـاج  (في حين لم تظهر مثل هذه الفروق على بقية المجـاالت  , المشرفين كذلك

لذلك ال يوجد فرق بين المعلمين والمشرفين في تقيمهم ) والعلوم والتكنولوجيا والمجتمع, والتقييم
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ائج تُرفض الفرضية الصفرية المتعلقة باألهداف واألنشـطة التعليميـة   وبهذه النت, لهذه المجاالت

انظـر  . والعلوم والتكنولوجيـا والمجتمـع  , والتقييم, وتُقبل الفرضية الصفرية المتعلقة بالمحتوى

  ).2(ولمزيد من المعلومات أنظر الملحق رقم , )3(والشكل , )2(والشكل ) 9(الجدول 

ن متوسط تقييم المعلمين ومتوسط تقييم المشرفين لفاعلية منهاج بي" ت"نتائج اختبار ): 9(جدول 

 العلوم  ككل وعلى كل مجال من مجاالته

  

  المجاالت

  قيمة  ) 28= ن (مشرف   )399= ن (معلم 

   "ت"
  

مستوى 

  االنحراف المتوسط   الداللة

 المعياري 

االنحراف  المتوسط 

  المعياري

  أهداف المنهاج -1

  

3.55  0.53  3.95  0.41  3.90  0.000*  

  محتوى المنهاج -2

  

3.62  0.49  3.77  0.42  1.55  0.120  

  أنشطة المنهاج -3

  

3.64  0.55  3.86  0.35  2.09  0.037*  

  الطرق التقييمية -4

  

3.53  0.56  3.58  0.54  0.39  0.692  

العلـــــــوم  -5

  والتكنولوجيا والمجتمع

3.61  0.56  3.76  0.43  1.37  0.170  

  *0.038  2.08  0.38  3.788  0.48  3.59 العالمة الكلية
  دال إحصائياً *
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   متوسط تقييم فاعلية منهاج العلوم لكل من المعلمين والمشرفين :)2(الشكل 

  

 متوسط تقييم فاعلية مجاالت منهاج العلوم لكل من المعلمين والمشرفين :)3(الشكل 

  العلوم والتكنولوجيا والمجتمع - 5التقييم   -4األنشطة   - 3المحتوى   -2اف  األهد - 1

1 2 3 4 5
معلمون
مشرفون

 

ونمشرف
ونمعلم

3.78

3.59
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  :الرابعالسؤال 

هل هناك فروق دالة إحصائياً في تقييم فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني الجديد للمرحلة 

  األساسية تعزى لمتغير الجنس؟ 

 يوجد فروق ذات داللة إحصـائية  لعينتين مستقلتين بأنه ال" ت"أظهرت النتائج باستخدام اختبار 

) α= 0.05(عنـد مسـتوى   ) 3.59= م (وتقييم اإلنـاث  ) 3.61= م (بين متوسط تقييم الذكور 

وبهذه النتيجة تُقبل الفرضية الصفرية المتعلقة , وال ألي مجال من مجاالت المنهاج, للمنهاج ككل

فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد     ال يوجد" بالسؤال الرابع من أسئلة الدراسة والتي تفيد بأنه 

في تقييم فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني الجديد للمرحلة األساسـية تعـزى   ) 0.05α = (مستوى 

  .يوضح ذلك) 10(والجدول رقم " لمتغير الجنس

  باعتبار متغير الجنس" ت"نتائج اختبار  ):10(جدول 

 الجنس

  

  المجاالت

  قيمة  ) 204= ن (اناث )223=ن(ذكور

  ت 

مستوى 

المتوسط   الداللة 

 الحسابي 

االنحراف 

  المعياري

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

  المعياري

  أهداف المنهاج -1

  

3.6020  0.5170  3.5564  0.5600  0.876  0.382  

  محتوى المنهاج -2

  

3.6592  0.4913  3.6107  0.4975  1.013  0.312  

  أنشطة المنهاج -3

  

3.6550  0.5485  3.6565  0.5476   -0.029  0.977  

 الطرق التقييمية  -4

  

3.5321  0.5685  3.5545  0.5524   -0.410  0.682  

العلـــــوم  -5

والتكنولوجيــــا 

  والمجتمع

3.6361  0.5696  3.6022  0.5486  0.625  0.532  

  0.658  0.443  0.477 3.596 0.479 3.616 العالمة الكلية
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  : السؤال الخامس

فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني الجديد للمرحلة األساسـية  هل هناك فروق دالة إحصائياً في تقييم 

و ) سنة 15 -8) (سنوات 7- 1(تعزى لمتغير سنوات الخبرة التربوية في سلك التربية والتعليم 

  ؟ )سنة 15أكثر من (

لداللـة  " ف " لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدم تحليل التباين األحادي باستخدام اختبار 

" ف " حيث لم ُيظهر اختبـار  , يم تبعاً لمتغير الخبرة التربوية بمستوياتها الثالثة الفروق في التقي

وال ألي مجال من المجاالت , للمنهاج ككل) 0.05α = (فروقاً ذات داللة احصائية عند مستوى 

وبهذه النتائج تُقبل الفرضية الصفرية المتعلقـة بالسـؤال   , المقيمة تعزى لمتغير الخبرة التربوية

ال يوجد فروق ذات دالة احصائياً عند مسـتوى  "امس من أسئلة الدراسة التي تنص على أنه  الخ

)= 0.05α (   في تقييم منهاج العلوم الفلسطيني الجديد للمرحلة األساسية تعزى لمتغيـر الخبـرة

  .)12(والجدول رقم ) 11(الجدول رقم انظر  " التربوية

باعتبار " ف"باستخدام اختبار لمجاالت المنهاج " ديتحليل التباين األحا"نتائج  ): 11(الجدول 

  سنوات الخبرة في سلك التربية والتعليم متغير

مجموع مصادر التباين  المجاالت

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف"

  

مستوى 

 الداللة 

  0.858  0.153  4.455  2  8.909  بين المجموعات  األهداف -1

      0.290  424  123.125  داخل المجموعات

        426  123.214  المجموع

  0.833  0.183  4.476  2  8.952  بين المجموعات  المحتوى -2

      0.245  424  103.974  داخل المجموعات

        426  104.064  المجموع

  0.660  0.416  0.125  2  0.250  بين المجموعات  األنشطة -3

      0.301  424  127.414  داخل المجموعات

  426  127.665  المجموع
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  0.234  1.458  0.457  2  0.913  بين المجموعات  التقييم -4

      0.313  423  132.511  داخل المجموعات

        425  133.424  المجموع

 العلوم -5

التكنولوجيا 

  والمجتمع

  0.548  0.602  0.189  2  0.377  بين المجموعات

      0.313  424  132.873  داخل المجموعات

        426  133.250  المجموع

  0.919  0.085  1.944  2  3.889  بين المجموعات العالمة الكلية 

      0.230  423  97.166  داخل المجموعات

        425  97.205  المجموع

المتوسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة لالستبانة ككل ولكل مجال من  ):12(جدول 

  ممجاالتها باعتبار متغير سنوات الخبرة في سلك التربية والتعلي

  سنوات الخبرة

  المجاالت

  سنوات 1-7

  )185= ن (

  سنة 15 -8

  )134= ن (

  سنة 15أكثر من 

  )108= ن (

  3.5816  3.5993  3.5655  أهداف المحتوى -1

  3.6608  3.6292  3.6265  محتوى المنهاج -2

  3.6142  3.6682  3.6710  أنشطة المنهاج -3

  3.5977  3.5698  3.4913  الطرق التقييمية  -4

وم والتكنولوجيا العل -5

  والمجتمع

3.6328  3.5773  3.6508  

  3.6210  3.6092 3.5974 العالمة الكلية
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  : السادسالسؤال 

هل هناك فروق دالة احصائياً في تقييم فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني الجديد للمرحلـة  

  ؟)غير ذلك, علوم,أحياء, كيمياء, فيزياء(األساسية تعزى لمتغير التخصص 

حيـث أظهـر   "  ف"عن هذا السؤال تم استخدام تحليل التباين باستخدام اختبار  لإلجابة

وكذلك في تقييم المجـاالت  , في تقييم المنهاج ككل) α  0.05 =(فروقاً ذات داللة عند مستوى  

أنظـر  . والعلوم والتكنولوجيـا والمجتمـع  , والتقييم, واألنشطة التعليمية, محتوى المنهاج: التالية

  ).4(والشكل , )14(الجدول و, )13(الجدول 

باعتبار " ف" لمجاالت المنهاج باستخدام اختبار " تحليل التباين األحادي"نتائج ):  13( جدول 

  متغير التخصص

 مصادر  المجاالت

  التباين

مجموع

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

 المربعات

  "ف " 

  

مستوى 

  الداللة 

  0.094  2.000  0.573  4  2.292  بين المجموعات  األهداف-1

داخل 

  المجموعات

120.922  422  0.287      

        426  123.214  المجموع

  *0.020  2.954  0.709  4  2.835  بين المجموعات  المحتوى-2

داخل 

  المجموعات

101.229  422  0.240      

        426  104.064  المجموع

  *0.039  2.539  0.750  4  3.000  بين المجموعات  األنشطة-3

داخل 

  اتالمجموع

124.665  422  0.295      

        426  127.665  المجموع
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  *0.021  2.912  0.898  4  3.592  بين المجموعات  التقييم-4

داخل 

  المجموعات

129.832  421  0.308      

        425  133.424  المجموع

العلوم -5

والتكنولوجيا 

  والمجتمع

  *0.051  2.376  0.734  4  2.953  بين المجموعات

داخل 

  المجموعات

130.316  422  0.309      

        426  133.250  المجموع

العالمة 

  الكلية

  *0.015  3.139  0.704  4  2.815  بين المجموعات

داخل 

  المجموعات

94.390  421  0.224      

        425  97.205  المجموع
  دال إحصائياً * 

 لمتوسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة لالستبانة ككل ولكل مجال منا ):14(جدول 

  مجاالتها باعتبار متغير التخصص

 التخصص

  المجاالت

 كيمياء

  85= ن 

 فيزياء

  57= ن 

  أحياء

  44= ن 

  علوم

  121= ن 

  غير ذلك

  120= ن 

  3.6646  3.6033  3.5256  3.4364  3.5529  أهداف المحتوى -1

  3.7110  3.6720  3.6184  3.4515  3.6118  محتوى المنهاج -2

  3.7656  3.6457  3.5958  3.4994  3.6494  أنشطة المنهاج -3

  3.6275  3.5776  3.4975  3.3333  3.5386  الطرق التقييمية -4

ــا  -5 ــوم والتكنولوجي العل

  والمجتمع

3.5697  3.4737  3.5422  3.6600  3.7131  

  3.6975  3.6317  3.5564 3.4389 3.5854 العالمة الكلية
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 منهاج العلوم تبعاً لمتغير التخصصتقييم فاعلية  متوسط :)4(الشكل 

للمقارنات البعدية بـين  )  Scheffe Test" (شفيه"استخدم اختبار , ولتحديد موقع الفروق

حيث أظهرت النتائج وجود فـروق  , فأحسن) α  0.05 =(المتوسطات الحسابية عند مستوى ثقة 

ج ككـل وفـي مجـالْي    في تقييمهم للمنهـا ) غير ذلك(و ) الفيزياء(دالة إحصائياً بين تخصص 

, واألنشـطة التعليميـة  , األهـداف (أما بقية المجاالت , )غير ذلك(لمصلحة , والتقييم, المحتوى

فروقاً ذات داللـة إحصـائية بينهـا    "  شفيه"فلم ُيظهر اختبار ) والعلوم والتكنولوجيا والمجتمع 

  .يوضح ذلك) 15(والجدول رقم 

 

3.58

3.43

3.55

3.63

3.69

كيمياء فيزياء أحياء علوم غير ذلك
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  ت البعدية بين المتوسطات تبعاً لمتغير التخصصللمقارنا" شفيه"نتائج اختبار ):15(جدول 

  ) 5(غير ذلك  )4(علوم   )3(أحياء   )2(فيزياء   ) 1(كيمياء  التخصص  المجاالت

  المحتوى 

  

)1 (  ×  -0.1602  6.6563  6.0267  9.9200  

)2 (    ×  0.1669  0.2205  0.2594*  

)3 (      ×  5.3610  9.2544  

)4 (        ×  3.8934  

)5 (          ×  

ة األنشط

  التعليمية

)1 (  ×  -0.1500  -5.093  -3.682  0.116  

)2 (    ×  9.907  0.1463  0.2661  

)3 (      ×  4.724    0.1671  

)4 (        ×  0.1198  

)5 (          ×  

  8.8889  3.903  4.109-  0.2052-  ×  ) 1(  التقييم

)2 (    ×  0.1641  0.2443  0.2941*  

)3 (      ×  8.0119  0.1300  

)4 (        ×  4.9857  

)5 (          ×  

  علوم 

  تكنولوجيا

  مجتمع

)1 (  ×  -9.606  -2.754  9.022  0.1433  

)2 (    ×  6.852  0.1863  0.2394  

)3 (      ×  0.1178  0.1709  

)4 (        ×  5.311  

)5 (          ×  

العالمة 

  الكلية

)1 (  ×  0.1456  2.805  -4.724  -0.113  

)2 (    ×  0.1176  0.1929  0.2568*  

)3 (      ×  7.529  0.1411  

)4 (        ×  6.576  

)5 (          ×  
  الفروق دالة إحصائياً * 

ال "وبهذه النتائج تُرفض الفرضية الصفرية المتعلقة بالسؤال السادس التي تنص على أنه 

في تقييم فاعلية منهاج العلـوم الفلسـطيني   ) α  0.05 =(يوجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى 

وتُرفض أيضاً الفرضـية  )" غير ذلك, علوم,أحياء, كيمياء, فيزياء(ككل تعزى لمتغير التخصص
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في حين تُقبل الفرضية الصفرية في مجـال  , الصفرية فيما يتعلق بمجال المحتوى ومجال التقييم

  .ومجال العلوم والتكنولوجيا والمجتمع, ومجال األنشطة التعليمية, األهداف

  : السؤال السابع

ييم فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني الجديد للمرحلـة  هل هناك فروق دالة إحصائياً في تق

أعلـى مـن   , بكـالوريوس , أقـل مـن بكـالوريوس   (األساسية تعزى لمتغير االمؤهل العلمي 

  ؟ )بكالوريوس

وقـد بينـت   "  ف"لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام تحليل التباين األحادي باستخدام اختبـار  

في تقييم فاعليـة منهـاج العلـوم    ) α  0.05 =(د مستوى النتائج أن هناك فروقاً ذات داللة عن

الفلسطيني الجديد للمرحلة األساسية وذلك في تقييم المنهاج ككل وفـي تقيـيم مجـال محتـوى     

) 17(و) 16(انظـر الجـداول   . ومجال العلوم والتكنولوجيا والمجتمع, ومجال التقييم , المنهاج

   ). 5(والشكل 

  تبعا لمتغير المؤهل العلمي" ليل التباين األحاديتح"نتائج اختبار  ):16(جدول 

مجموع مصادر التباين  المجاالت

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف " 

  

الداللة 
  االحصائية

  0.068  2.706  0.777  2  1.553  بين المجموعات  األهداف -1

      0.287  424  121.661  داخل المجموعات

        426  123.214  المجموع

  *0.007  5.056  1.212  2  2.424  بين المجموعات  المحتوى -2

      0.240  424  101.640  داخل المجموعات

        426  104.064  المجموع

  0.140  1.973  0.589  2  1.177  بين المجموعات  األنشطة -3

      0.298  424  126.488  داخل المجموعات

        426  127.665  المجموع

  *0.004  5.504  1.692  2  3.384  بين المجموعات  التقييم -4

      0.307  423  130.040  داخل المجموعات

        425  133.424  المجموع

  *0.010  4.700  1.445  2  2.890  بين المجموعاتالعلوم و  -5
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التكنولوجيا 

  والمجتمع

      0.307  424  130.360  داخل المجموعات

        426  133.250  المجموع

  *0.008  4.823  1.084  2  2.167  بين المجموعات  العالمة الكلية

      0.225  423  95.038  داخل المجموعات

        425  97.205  المجموع
  دالة إحصائياً * 

  المتوسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي :)17(الجدول 

 المؤهل العلمي

  المجاالت

 أقل من بكالوريوس

  121= ن 

  بكالوريوس

  273= ن 

 بكالوريوسأعلى من 

  33= ن 

  3.4962  3.5490  3.6736  أهداف المحتوى -1

  3.5088  3.6011  3.7495  محتوى المنهاج -2

  3.5717  3.6305  3.7355  أنشطة المنهاج -3

  3.4108  3.4980  3.6795  الطرق التقييمية -4

العلوم والتكنولوجيا -5

  والمجتمع

3.7296  3.5950  3.4242  

  3.4823  3.5749 3.7135 العالمة الكلية
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 تقييم فاعلية منهاج العلوم  تبعاً لمتغير المؤهل العلمي متوسط :)5(الشكل 

للمقارنات البعدية بين  ) Scheffe Test( "شيفيه" استخدم اختبار, قع الفروقولتحديد مو

حصائياً روق دالة إهرت النتائج وجود فحيث أظ, فأحسن ) α  0.05 =(المتوسطات عند مستوى 

ل العلـوم  ومجـا , ومجال التقيـيم , وكذلك في تقييم مجال المحتوىككل في تقييم منهاج العلوم 

  .يوضح ذلك )18(الجدول و) أقل من بكالوريوس(فئة  لمصلحةوالتكنولوجيا والمجتمع و

 

3.63

3.51

3.33

أعلى من بكالوريوس بكالوريوس أقل من بكالوريوس 
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  لمتغير المؤهل العلمي للمقارنات البعدية تبعاً" شفيه"نتائج اختبار  :)18(جدول 

المؤهل   مجاالتال

  العلمي

أقل من بكالوريوس 

)1(  

  بكالوريوس

)2(  

أعلى من بكالوريوس 

)3(  

  *0.2407-   *0.1483 -   ×  )1(  المحتوى

)2(    ×   -9.235  

)3(      ×  

  *0.2687 -   *0.1816 -   ×  )1(  التقييم

)2(    ×   -8.718  

)3(      ×  

العلوم 

  والتكنولوجيا

  والمجتمع

)1(  ×   -0.1347   -0.3054*  

)2(    ×   -0.1707  

)3(      ×  

  *0.2312-   *0.1387-   ×  )1(  العالمة الكلية

)2(    ×   -9.2525  

)3(      ×  
  حصائياًالفروق دالة إ* 

ال "نص على أنـه  السؤال السابع التي تتُرفض الفرضية الصفرية المتعلقة بوبهذه النتائج 

ة منهاج العلوم الفلسـطيني  في تقييم فاعلي) α  0.05 =( حصائياً عند مستوىيوجد  فروق دالة إ

أعلـى  , بكالوريوس, أقل من بكالوريوس( ساسية تعزى لمتغير المؤهل العلميالجديد للمرحلة األ

  ).من بكالوريوس

  :الثامنالسؤال 

حصائياً في تقييم فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني الجديد للمرحلـة  هل هناك فروق دالة إ

المرحلـة األساسـية   , المرحلة األساسية الدنيا( التعليميةاألساسية تعزى لمتغير مستوى المرحلة 

  ؟)المرحلة األساسية الدنيا والعليا معاً, العليا

وقـد  , "ف"لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام تحليل التباين األحادي باستخدام اختبـار  

الفلسـطيني   في تقييم فاعلية منهاج العلـوم حصائية إأظهرت النتائج أن هناك فروقاً ذات داللة  
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, أهداف المنهـاج  :وفي تقييم المجاالت التالية لتعليميةالجديد ككل تعزى لمتغير مستوى المرحلة ا

   .)6(والشكل ,  )20(وجدول , )19(أنظر جدول , العلوم والتكنولوجيا والمجتمع

  ةالتعليميتبعا لمتغير مستوى المرحلة " تحليل التباين األحادي"اختبار  نتائج :) 19(جدول 

مجموع مصادر التباين  المجاالت

  المربعات

درجات

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  "ف " 

  

الداللة 

 االحصائية

  *0.003  5.841  1.652  2  3.304  بين المجموعات  األهداف

      0.283  424  119.910  داخل المجموعات

        426  123.214  المجموع

  0.125  2.092  0.508  2  1.017  بين المجموعات  المحتوى

      0.243  424  103.047  داخل المجموعات

        426  104.064  المجموع

  0.094  2.382  0.709  2  1.419  بين المجموعات  األنشطة

      0.298  424  126.246  داخل المجموعات

        426  127.665  المجموع

  0.118  2.151  0.672  2  1.344  بين المجموعات  التقييم

      0.312  423  132.081  داخل المجموعات

        425  133.424  المجموع

العلوم  

التكنولوجيا 

  المجتمع

  *0.036  3.344  1.035  2  2.069  بين المجموعات

      0.309  424  131.181  داخل المجموعات

        426  133.250  المجموع

العالمة 

  الكلية

  *0.031  3.518  0.795 2 1.590 بين المجموعات

داخل

  المجموعات

95.615 423 0.226      

        425  97.205  جموعالم
  حصائياً دال إ*
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المتوسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة لالستبانة ككل ولكل مجال من ): 20(جدول 

  مجاالتها تبعا لمتغير مستوى المرحلة التعليمية

  مستوى المرحلة

  المجاالت

  األساسية الدنيا

  )106=ن ( 

  األساسية العليا 

  ) 238= ن ( 

  العليااألساسية الدنيا و

  )  83= ن ( معا 

  3.6235  3.5063  3.7123  أهداف المحتوى -1

  3.6316  3.6008  3.7185  محتوى المنهاج -2

  3.6185  3.6241  3.7560  أنشطة المنهاج -3

  3.6118  3.4927  3.6006  التقييم في المنهاج-4

العلوم و التكنولوجيـا  -5

  والمجتمع

3.7284  3.5630  3.6446  

  3.6260  3.5575 3.7032 العالمة الكلية

للمقارنات البعدية بـين  )  Scheffe Test" (شفيه" ولتحديد موقع الفروق استخدم اختبار  

وكذلك فـي  , المتوسطات الحسابية حيث كانت الفروق دالة إحصائياً في تقييم فاعلية المنهاج ككل

المرحلـة  (مسـتوى  لمصلحة , ومجال العلوم والتكنولوجيا والمجتمع, تقييم مجال أهداف المنهاج

ال يوجد  فـروق  " وبهذه النتائج تُرفض الفرضية الصفرية التي تنص على أنه ) األساسية الدنيا

في تقييم فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني الجديد للمرحلة ) α  0.05 =(دالة احصائياً عند مستوى 

  .لكيوضح ذ) 21(والجدول   "األساسية تعزى لمتغير مستوى المرحلة األساسية
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  للمقارنات البعدية تبعا لمتغير مستوى المرحلة التعليمية" شفيه"نتائج اختبار  :)21(جدول 

  أساسية دنيا  مستوى المرحلة  المجاالت

)1(  

  أساسية عليا

)2(  

أساسية دنيا 

  )3(وعليا 

  8.877  *0.2060  ×  1  األهداف

2    ×   -0.1172  
3      ×  

  العلوم 

  التكنولوجيا

  المجتمع 

1  ×  0.1654*  8.386  

2    ×   -8.1553  
3      ×  

  7.717  *0.1456  ×  1  العالمة الكلية

2    ×   -6.8474  
3      ×  

  الفروق دالة إحصائياً*

  

  
 التعليميةا ستوى المرحلةتغير متقييم فاعلية منهاج العلوم تبعاً لم طوسمت :)6(الشكل 

 

 

3.7

3.55
3.62

األساسية  المرحلة

 الدنيا

األساسية  المرحلة

 العليا

ة الدنيا والعليااألساسي المرحلة
معا
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   :التاسعالسؤال 

ربوية التي احتواها منهاج العلوم الفلسـطيني الجديـد وحـازت علـى     التجديدات الت ما

  من التقديرات من قبل مشرفي العلوم؟  فأعلى) 80%(

) 73(ستبانة البالغ عـددها  من فقرات اال )%20( لإلجابة عن هذا السؤال تم رصد أعلى

موزعة قرة ف)  15(حيث بلغت , في العلوم والتي حازت على أعلى التقديرات من قبل مشرفقرة 

) 9, 8, 15, 6, 3, 2, 1,  7(أهداف المنهاج الفقرات التـي أرقامهـا    :ما بين المجاالت التالية

والتقييم الفقـرات  , ) 13, 1(واألنشطة التعليمية الفقرات ) 17, 1, 7(ومحتوى المنهاج الفقرات 

هداف قد نال أكثر عدد وبذلك يكون مجال األ, لى األدنىمن األعلى إ تنازلياً مرتبة ترتيباً) 2, 1(

يليه محتوى المنهاج ثم كـل  , من الفقرات التي حازت على أعلى االستجابات من قبل المشرفين

بينما لم يحظ المجال الخامس وهو العالقة بين العلوم والتكنولوجيا , من األنشطة التربوية والتقييم

  .يوضح ذلك )22(جدول والجتمع بأي فقرة ضمن أعلى الفقرات والم

  الفقرات التي حازت على أعلى التقديرات من قبل المشرفين): 22(دول ج

  رقم  المجال

  الفقرة

  ) 28= ن ( مشرفون   الفقرة

  التقدير  %  المتوسط 

تنمي اهداف المنهاج الجديد المهارات  7  األهداف

: العقلية األساسية  لدى الطلبـة مثـل  

  الخ ..القياس, الوصف, المالحظة

  جيد جداً  87%  4.36

تستند أهداف المنهاج الجديد الى أسس  1  األهداف

  .تربوية فلسطينية

  جيد جداً  86%  4.32

أهداف المنهاج الجديد متنوعة وتشمل  2  األهداف

ــداني   ــي والوج ــب المعرف , الجان

  .والنفسحركي

  جيد جداً  86%  4.32
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األهداف المعرفيـة للمنهـاج الجديـد     3  األهداف

ليـة  متنوعة من حيث المستويات العق

, التطبيــق,الفهــم,المعرفــة: وتشــمل

وحـل  , التقيـيم , التركيـب , التحليل

  .المشكالت

  جيد جداً  % 85  4.25

يقترح المنهاج الجديد أنشطة صـفية   1  األنشطة

  . وال صفية

  جيد جداً  85  4.25

محتوى المنهاج الجديد غني بالمعينات  7  المحتوى

التي تنشـط الـذاكرة مثـل األمثلـة     

ــيحية ــة واأل, التوض ــئلة التعليمي س

والرسوم , والجداول, والصور الملونة

  .الالزمة للتعلم

  جيد جداً  82  4.11

تتضمن أهداف المنهاج الجديد أبعاداً  6  األهداف

  .تطبيقية في الحياة اليومية للطالب

  جيد جداً  81  4.07

يواكب محتوى المنهاج الجديد آخر ما  1  المحتوى

  .توصل اليه العلم والمعرفة

  جيد جداً  81  4.07

يقترح منهاج العلـوم الجديـد أسـئلة     1  التقييم

, مقاليــة: تقيميــة متنوعــة األنمــاط

  .شفوية, موضوعية

  جيد جداً  81  4.07

يقترح منهاج العلـوم الجديـد أسـئلة     2  التقييم

تقيمية تقيس مستويات عقلية متنوعـة  

  .لدى الطلبة

  جيد جداً  81  4.07

ــاج ال  15  األهداف ــداف المنه ــي أه ــد تنم جدي

المصطلحات والمفردات العلمية لـدى  

  .الطلبة

  جيد جداً  80.8  4.04
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تنمي اهداف المنهاج الجديد المهارات  8  األهداف

وضـع   :العلمية وحل المشكالت مثل

تفسـير  , ضبط المتغيرات, الفرضيات

  الخ...التوصل الى نتائج, البيانات

  جيد جداً  80%  4

د المهارات تنمي اهداف المنهاج الجدي 9  األهداف

اسـتخدام   :اليدوية لدى الطلبـة مثـل  

  الخ ...دوات واألجهزةاأل

  جيد جداً  80%  4

  المحتوى

  

يحقق محتوى المنهاج التكامـل بـين    17

علوم ,أحياء,فيزياء,كيمياء:فروع العلوم

  .األرض والفضاء والبيئة

  جيد جداً  80%  4

  :العاشرالسؤال 

 اج العلوم الفلسـطيني الجديـد وحـازت علـى    ما التجديدات التربوية التي احتواها منه  

  من التقديرات من قبل معلمي العلوم؟  فأعلى) 80%(

) 73(الستبانة البالغ عددها من فقرات ا ) %20( لإلجابة عن هذا السؤال تم رصد أعلى

فقرة موزعة ) 15(بلغت  حيث, والتي حازت على أعلى التقديرات من قبل معلمي العلوم , فقرة

 ,)7, 15, 2, 3(أهداف المنهاج الفقـرات التـي أرقامهـا     :مجاالت الدراسة وهي ما بين جميع

 ,)14, 15, 1, 13(واألنشطة التعليمية الفقـرات   ,)12, 7, 1,  17(ومحتوى المنهاج الفقرات 

بحيـث  ) 3, 2(والعالقة بين العلوم والتكنولوجيا والمجتمع  الفقـرات  , )2, 1(والتقييم الفقرات 

 تكـون المجـاالت التاليـة           وبـذلك  , من األعلـى الـى األدنـى     تنازلياً رتيباًرتبت جميعها ت

على عدد متساوٍ من الفقرات التي حازت على أعلى  قد حصلت) األهداف والمحتوى واألنشطة(

 ومجال العالقة بين العلوم والتكنولوجيا والمجتمع االستجابات من قبل المعلمين يليها مجال التقييم

  .يوضح هذه النتائج) 23( الجدولو
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  الفقرات التي حازت على أعلى التقديرات من قبل المعلمين):23(جدول 

رقم   المجال

  الفقرة

  ) 399= ن( معلمون   الفقرة

  التقدير  %  م

يقترح منهاج العلوم الجديد أسـئلة تقيميـة    1  التقييم

  شفوية, موضوعية, مقالية :متنوعة النماط

جيــد   80.6  4.03

  داًـج

األهداف المعرفية للمنهاج الجديد متنوعـة   3  األهداف

: من حيث المسـتويات العقليـة وتشـمل   

, التحليل التركيـب , التطبيق,الفهم,المعرفة

  .وحل المشكالت, التقييم

جيــد   80  4.01

  داًـج

يحقق محتوى المنهاج التكامل بـين كافـة    17  المحتوى

علـوم  ,أحيـاء ,فيزياء,كيمياء: فروع العلوم

  .لفضاء والبيئةاالرض وا

  جيد   79.4  3.97

األنشطة المقترحة تتطلب استخدام األدوات  13  األنشطة

   .والوسائل التعليمية المختلفة

  جيد  79  3.96

يقترح المنهاج الجديد أنشـطة صـفية وال    1  األنشطة

  .صفية

  جيد  78.6  3.93

يواكب محتوى المنهاج الجديد آخـر مـا    1  المحتوى

   .رفةتوصل اليه العلم والمع

  جيد   78.6  3.93

أهداف المنهاج الجديد متنوعـة وتشـمل    2  األهداف

  .الجانب المعرفي والوجداني والنفسحركي

  جيد   78  3.92

األنشطة المقترحة تتيح اسـتخدام خامـات    15  األنشطة

   .البيئة الطبيعية

  جيد  77.8  3.89

األنشطة المقترحة تمكن الطلبة من التفاعل  14  األنشطة

  .ة المحيطةمع البيئ

  جيد  77.2  3.86

محتوى المنهاج الجديد غني بالمعينات التي  7  المحتوى

ــة  ــل األمثلـ ــذاكرة مثـ  تنشـــط الـ

والصـور  , واألسئلة التعليميـة ,التوضيحية

  والرسوم البيانية, والجداول, الملونة

  جيد   77.2  3.86
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علوم 
 جياتكنولو

  ومجتمع

يظهر منهاج العلوم ان التكنولوجيا ناتجـة   2

  التطبيق العملي للمعرفة النظريةعن 

  جيد  77  3.85

بقدم محتوى المنهاج الجديد ثقافـة علميـة    12  المحتوى

 عامة للطلبة الى جانب المعلومات األساسية 

  جيد  76.6  3.83

يقترح منهاج العلوم الجديد أسـئلة تقيميـة    2  التقييم

  تقيس مستويات عقلية متنوعة لدى الطلبة 

  جيد  76.4  3.82

تنمي أهداف المنهاج الجديد المصـطلحات   15  افاألهد

  .والمفردات العلمية لدى الطلبة

  جيد   76  3.81

تنمي اهداف المنهاج الجديـد المهـارات    7  األهداف

: العقلية األساسـية  لـدى الطلبـة مثـل    

  الخ ..القياس, الوصف, المالحظة

  جيد   76  3.80

علوم و 
تكنولوجيا 

  ومجتمع

ديد العالقة المتبادلة يظهر منهاج العلوم الج 3

بــين العلــوم والتكنولوجيــا مــن جهــة 

  واستخداماتها في المجتمع من جهة أخرى 

  جيد  76  3.80

   :عشرالحادي السؤال 

 التجديدات التربوية التي احتواها منهاج العلوم الفلسـطيني الجديـد وحـازت علـى     ما

  من التقديرات من قبل مشرفي العلوم؟  فأدنى) 20%(

) 73(ستبانة البالغ عـددها  من فقرات اال )%20(هذا السؤال تم رصد أدنى لإلجابة عن 

فقرة موزعة ما بين ) 15(وهي , والتي حازت على أدنى التقديرات من قبل مشرفي العلوم, فقرة

ومحتـوى المنهـاج   ) 13(أهداف المنهاج الفقرة التي رقمهـا   :كما يليجميع مجاالت الدراسة 

, 7(والتقييم الفقرات ) 5(واألنشطة التعليمية الفقرة ) 11, 19, 13, 18, 6(الفقرات التي أرقامها 

بحيـث رتبـت   ) 12, 9, 13, 5(ومجال العلوم والتكنولوجيا والمجتمع الفقرات )  9, 6, 5, 8

المحتـوى   ْيمجـال  حيث تشير النتائج الـى أن , من األدنى الى األعلى تصاعدياً جميعها ترتيباً

الفقرات التي حازت على أدنى االسـتجابات مـن قبـل     د متساوٍ منقد حصال على عدوالتقييم 

 )24( الجدولو, األهداف واألنشطة ثم مجالْي المشرفين يليها مجال العلوم والتكنولوجيا والمجتمع

  .يوضح هذه النتائج
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  الفقرات التي حازت على أدنى التقديرات من قبل المشرفين): 24( جدول

رقم   المجال

  الفقرة

  )28=ن( رفونمش  الفقرة

  التقدير  %  متوسط

يتناسب حجم محتوى المنهاج الجديد مع  6  المحتوى

  عدد حصص العلوم المخصصة لتدريسه

  مقبول  62.2  3.11

يقترح منهاج العلوم الجديد طرقاً تقيمية  7  التقييم

  لتقدير االتجاهات والميول نحو العلوم 

 مقبول  62.8  3.14

م الجديد طرقا تقيمية يقترح منهاج العلو 8  التقييم

تشخيصية لنقاط الضعف والقوة في تعلم 

  الطلبة

 مقبول  62.8  3.14

يقترح منهاج العلوم الجديد طرقا تقيمية  5  التقييم

  .تقيس مدى تحصيل الطلبة األكاديمي

 مقبول  67.2  3.36

يقترح منهاج العلوم الجديد طرقا تقيمية  6  التقييم

  . الطلبةلألنشطة العملية التي يقوم بها 

 مقبول  67.2  3.36

يقترح منهاج العلوم الجديد طرقا تقيمية  9  التقييم

تقيس قدرة الطلبة على التفكير والبحـث  

واستخدام مصادر تعليمية غير الكتـب  

  . المقررة للحصول على المعلومات

  جيد  70  3.5

يحقق محتوى المنهاج الجديد التكامل مع  18  المحتوى

  . منهاج الرياضيات

 جيد  70  3.5

من أنشطة المنهاج الجديد تمكن المعلم  5  األنشطة

القيام بدور المراقب والموجه والمساعد 

  . للطلبة

 جيد  70.8  3.54

تنمي أهداف المنهاج الجديد التفكير  13  األهداف

  .الناقد لدى الطلبة

 جيد  71.4  3.57

يوجد ترابط بين أجزاء المحتوى  13  المحتوى

  .نفسه ووحداته المتالحقة للصف

 جيد  71.4  3.57
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يحقق محتوى المنهاج الجديد التكامل مع  19  المحتوى

  مناهج المواد األخرى 

 جيد  71.4  3.57

علوم 
تكنولوجيا 

  المجتمع

يولي منهاج العلوم الجديد اهمية للقضايا  5

المجتمعية اإلنسانية المرتبطـة بـالعلوم   

   .ارتباطاً واضحاً

تعلـم  يركز منهاج العلوم الجديد علـى  

المفاهيم العلميـة مـن خـالل البيئـة     

     .الفلسطينية

3.57  
  

  جيد  71.4

13 3.57  
  

  جيد  71.4

محتوى المنهاج الجديد موثق بالمراجع  11  المحتوى

  .والمصادر العلمية

 جيد  72.2  3.61

علوم   
تكنولوجيا 

  المجتمع

  

يعتبر منهاج العلوم الجديد وثيق الصلة  9

 طيني المستقبلية باحتياجات المجتمع الفلس

  

يركز منهاج العلوم الجديد على اعتبار 

البيئة الفلسطينية مصدراً رئيساً من 

   .مصادر التعلم

 جيد  72.2  3.61

 جيد  72.2  3.61 12

   :الثاني عشرلسؤال ا

 التجديدات التربوية التي احتواها منهاج العلوم الفلسـطيني الجديـد وحـازت علـى    ما 

  ات من قبل معلمي العلوم؟ من التقديرفأدنى ) 20%(

فقـرة  ) 73(من فقرات االستبانة البالغ عددها  )%20(لإلجابة عن هذا السؤال تم رصد   

وكانت موزعة ما بين جميع مجاالت , والتي حازت على أدنى التقديرات من قبل معلمي العلوم 

تـوى المنهـاج   ومح) 5, 11, 12, 13, 4(أهداف المنهاج الفقرات التي أرقامها  :الدراسة وهي

ومجـال  )  6, 5, 7, 8(والتقييم الفقـرات  ) 4(واألنشطة التعليمية الفقرة ) 19, 4, 6(الفقرات 

من األدنـى   تصاعدياَ بحيث رتبت جميعها ترتيباً) 9, 8(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع الفقرات 

أدنـى   وبذلك يكون لمجال األهداف أكبر عدد من الفقـرات التـي حـازت علـى    , الى األعلى

ثم مجال المحتوى فمجال العالقة بـين العلـوم   , االستجابات من قبل المعلمين يليها مجال التقييم

  .يوضح ذلك )25(الجدول و, مجال األنشطة التعليمية وأخيراً والتكنولوجيا والمجتمع
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  الفقرات التي حازت على أدنى التقديرات من قبل المعلمين :)25(جدول 

  رقم  المجال

  الفقرة

  ) 399= ن ( معلمون    قرةالف

  التقدير  النسبةالمتوسط

يتناسب حجم محتوى المنهاج الجديد مع  6  المحتوى

  عدد حصص العلوم المخصصة لتدريسه

  ضعيف  .56%  2.82

تتناسب أهداف المنهاج الجديد والمرحلة  4  األهداف

  .التعليمية للمتعلم

 مقبول  62.2%  3.12

اج الجديد التفكير الناقد تنمي أهداف المنه 13 األهداف

  لدى الطلبة

 مقبول  64.8%  3.24

تنمي أهداف المنهاج الجديد مهارة اتخاذ  12 األهداف

  .القرار واصدار األحكام لدى الطلبة

 مقبول  65%  3.25

يقترح منهاج العلوم الجديد طرقا تقيمية  8  التقييم

تشخيصية لنقاط الضعف ونقاط القوة في 

  .تعلم الطلبة

 مقبول  65.4%  3.27

تنمي أهداف المنهاج الجديد التعلم الذاتي  11  األهداف

   .واالعتماد على النفس لدى الطلبة

 مقبول  65.6%  3.28

األنشطة العملية المقترحة قابلة للتنفيذ من  4  األنشطة

  .قبل الطلبة

 مقبول  66%  3.30

يقترح منهاج العلوم الجديد طرقاً تقيمية  7  التقييم

  ات والميول نحو العلوملتقدير االتجاه

 مقبول  66.2%  3.31

يخلو محتوى المنهاج الجديد من الحشو  4  المحتوى

  .والتكرار الممل

 مقبول  66.6%  3.33

يقترح منهاج العلوم الجديد طرقا تقيمية  5  التقييم

  تقيس مدى تحصيل الطلبة األكاديمي

  مقبول  66.6%  3.33

اجات ترتبط أهداف المنهاج الجديد بح 5  األهداف

  واهتمامات الطلبة

 مقبول  66.8%  3.34

علوم 

تكنولوجيا

  مجتمع

يستجيب منهاج العلوم الجديد لطبيعة  8

  .المجتمع الفلسطيني وثقافته

3.35  67%  

  

 مقبول
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اهداف المنهاج الجديد التفكير تنمي  14  األهداف

  بداعي لدى الطلبةاإل

 مقبول  67.2%  3.36

لجديد التكامل مع يحقق محتوى المنهاج ا 19  المحتوى

  .مناهج المواد األخرى

 مقبول  67.4%  3.37

 علوم

تكنولوجيا 

  مجتمع

يعتبر منهاج العلوم الجديد وثيق الصلة  9

  المستقبلية مع الفلسطينيباحتياجات المجت

 مقبول  67.6%  3.38

تقيمية  يقترح منهاج العلوم الجديد طرقاً 6  التقييم

  بةلألنشطة العملية التي يقوم بها الطل

 مقبول  67.8%  3.39

   :الثالث عشرالسؤال 

مـن  , ن على منهاج العلوم أن يأخذها بعين االعتبار في المستقبلاألمور التي تعتقد أما 

  ؟ وجهة نظرك

حول األمور التـي يجـب أن   , ستجابات أفراد العينة لإلجابة عن هذا السؤال تم رصد ا

,  المستقبل من وجهة نظر المشرفين والمعلمين عتبار فيمنهاج العلوم الفلسطيني بعين اإل يأخذها

مـن   ا تنازليـاً ية لالستجابات بحيث تم ترتيبهباحثة بحساب التكرارت والنسب المئووقد قامت ال

  .يوضح ذلك )26(الجدول و, األعلى الى األدنى

  في المستقبل األمور التي يجب أن يأخذها منهاج العلوم الفلسطيني بعين االعتبار :)26(جدول 

  )80= ن ( معلمي ومشرفي مادة العلوم من وجهة نظر

النسبة   التكرار الفقرة  الرقم
  %39  31  .لفروق الفرديةأنشطة المنهاج ل مراعاة  1
  %39  31  .مراعاة مستوى الطلبة األكاديمي  2
  %24  19  .طويل ومكثفألنه محتوى المنهاج التقليل من حجم   3
  %18  14  .والمواد ألدواتاو العلمية األجهزةب تزويد المدارس  4
  %14  11  .زيادة عدد الحصص المخصصة لتدريس العلوم  5
تنظيم المعلومات العلمية بشـكل متسلسـل دون فجـوات      6

  .معرفية من صف آلخر

3  4%  
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عادة النظر حول بعض الموضوعات المهمة في الفيزيـاء  إ  7

  .التي تم استبعادها من المنهاج الجديد

3  4%  

ات العالقـة بالكيميـاء فـي المرحلـة     إضافة مواضيع ذ  8

  .األساسية الدنيا لخلو المنهاج منها

3  4%  

  %1  1  .إبراز دور األخالق والسلوكيات الحميدة بشكل أوضح  9
بعض األسئلة غير مفهومة وتحتمل أكثر من اجابة وبحاجة   10

  .إلعادة صياغة

1  1%  
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  الفصل الخامس

  

  مناقشة النتائج 

  و

  التوصيات 
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  الخامسالفصل 

   :يتناول هذا الفصل

   .أسئلة الدراسةليها الدراسة الحالية وفق مناقشة النتائج التي توصلت إ -1

 التوصيات  استخالص -2

   :مناقشة النتائج  -أوالً

تقييم فاعلية منهـاج العلـوم الفلسـطيني الجديـد     , كان الهدف الرئيس من هذه الدراسة  

العلوم  مادةربوية من وجهة نظر معلمي ومشرفي للمرحلة األساسية بما طرأ عليه من تجديدات ت

, طـولكرم و, وقباطية ,جنينو, نابلس :في المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية

, المحتـوى و, األهـداف   :مجاالته التي يتكـون منهـا  كل مجال من وتقييم  ,سلفيتو, قلقيليةو

  .بالتكنولوجيا والمجتمع لمنهاجوعالقة ا, يميةاألساليب التقيو, االنشطة التعليميةو

تقـدير  تفيد بـأن  , وتحليل التباين تارةً أخرى, حصاء الوصفي تارةًما بينته نتائج اإل إن  

, نقطة من حد أعلى بلغ خمس نقـاط  ) 3.60(فاعلية المنهاج كما قيمه المعلمون والمشرفون بلغ 

ذي حددته الباحثـة  تقان التقع ضمن فئة الجيد وفق مستوى اإل وهي نسبة%)  72.14(أي بنسبة 

أن منهاج العلوم الفلسطيني الجديد للمرحلة األساسية  يمكن القولهذه النتيجة وب. في هذه الدراسة

  .فاعالً بنسبة جيدةيعتبر 

تناولت  التي) 2000" (الرواشدة"ليها دراسة ائج التي توصلت إو تتفق هذه النتيجة مع النت  

نظر المعلمين في األردن  وم للصفين السابع والثامن من وجهةتقييم مستوى التطوير لمناهج العل

أي بتقدير جيـد  %) 76(لى أن مستوى التطوير في منهاج العلوم للصف السابع كان وتوصلت إ

"  مصـطفى " و تتفق أيضاً مع دراسـة كـل مـن   , أي بتقدير جيد%) 77(الثامن كان وللصف 

لكتاب العلوم الفلسطيني الجديد للصف السادس التقديرات التقويمية ت إلى أن توصل التي) 2003(

لـى أن  توصلت إالتي ) 1998"  (عبد الخالق"دراسة و .%) 76(جهة نظر المعلمين بلغت من و
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) 3.51(التقديرات التقويمية لكتب الفيزياء للمرحلة األساسية العليا من وجهة نظر المعلمين بلغت 

أي ) 3.50(ية لكتاب الفيزياء للصـف التاسـع   حيث كانت  التقديرات التقويم, %)70(أي بنسبة 

من ناحية أخـرى   %).70.2(أي بنسبة ) 3.51(وكتاب الفيزياء للصف العاشر %)  70(بنسبة 

التي تناولت تقييم كتـاب  ) 1997" (الشديفات" فإن نتائج الدراسة الحالية تتفق جزئياً مع دراسة 

ي من وجهة نظر المعلمـين فـي مـدارس    األحياء للصف التاسع والعاشر واألول الثانوي العلم

, وبنسـبة جيـد  %) 75.2(ف العاشر لصاألحياء لحيث بلغت التقديرات التقويمية لكتاب , األردن

  .بنسبة جيد جداً%) 82.5(لصف التاسع ول

فقد حصل مجـال األنشـطة   , لمجاالت المنهاجيتعلق بنتائج تقديرعينة الدراسة أما فيما   

) 3.63(يليـه محتـوى المنهـاج    , %)73.1(أي بنسية ) 3.65(رات التعليمية على أعلى التقدي

ثم أهداف , %)72.3(وبنسبة ) 3.61(ثم مجال العلوم والتكنولوجيا والمجتمع , %)72.7(وبنسبة 

كما  .%)70.8(وبنسبة ) 3.54(األساليب التقيمية  خرهاوآ, %)71.6(بنسبة و) 3.58( منهاج ال

  .أدناه) 27(هي مبينة في الجدول 

  وفق نتائج التقييم لعينة الدراسة مجاالت منهاج العلوم مرتبة تنازلياً: )27(لجدول ا

  التقدير  المرتبة  النسبة  المتوسط المجاالت

  جيد  األولى  %73.1  3.6557  انشطة المنهاج

 جيد  الثانية  %72.72  3.6360  محتوى المنهاج

 دجي  الثالثة  %72.39  3.6199  المجتمع - التكنولوجيا –العلوم 

 جيد  الرابعة   %71.6  3.5802  أهداف المنهاج

 جيد  الخامسة  %70.8  3.5428  التقييم في المنهاج

بحيث كانـت  , هذه النتائج تدل على أن جميع المجاالت قد حازت على تقديرات متقاربة

التي بلغت التقديرات ) 2003" (مصطفى"وهي تتفق مع نتائج دراسة , )الجيد(جميعها ضمن فئة 

, األنشـطة %) 75.3(و, لألهـداف التعليميـة  %) 74.3(و, للمحتـوى %) 77.5(ة فيها التقويمي

   .حيث أن جميعها تقع ضمن فئة الجيد, التقويم %) 77.3(و
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حيث ) 2000" (الرواشدة"من ناحية أخرى فإن هذه النتائج تتفق جزئياً مع كل من دراسة 

, %)73.1( وأهدافه, %)72.8(لصف السابع العلوم لبلغت الدرجة التقويمية لمحتوى منهاج 

في حين كانت الدرجة التقويمية لمحتوى منهاج , %)71.2(واألدوات والوسائل واألنشطة فيه 

, %)73.3(واألدوات والوسائل واألنشطة فيه , %)73.3(وأهدافه , %)77(لصف الثامن العلوم ل

الذي بلغ %) 82.5(لثامن لصف اول%) 82.8(لسابع واختلفت معها في مجال التقييم للصف ا

في ) 1998" (عبد الخالق"كما اتفقت نتائج هذه الدراسة جزئياً مع دراسة , تقديره فيهما جيد جداً

, وكالهما تقديره جيد%) 74.6(ومجال التقييم  %) 70.5(الذي حاز على نسبة  مجال المحتوى

  .%)67.2(واختلفت معها في مجال األنشطة الذي حصل على تقدير مقبول 

حيث حصـل فيهـا مجـال    )  2000" (بشارات"راسة مع دراسة نتائج هذه الد اختلفتو

واختلفت أيضاً مـع  , %)68(ومجال محتوى الكتاب على تقدير , %)65.2(األنشطة على تقدير 

المحتـوى واألنشـطة    ا أن التقديرات التقويمية لمجاليالتي توصل فيه) 1999" (أيوب"دراسة  

  .%)65.6(حازا على تقدير مقبول 

بأن الدراسة الحالية تناولـت تقيـيم     :وتفسر الباحثة أسباب اإلختالف مع تلك الدراسات

منهاج العلوم العامة للمرحلة األساسية الذي يتضمن الفيزياء والكيمياء واألحياء معاً دون تحديد ؛ 

نوي ت تقييم كتب الفيزياء للصف األول الثـا ائجها مع تلك الدراسات التي تناولولذلك اختلفت نت

التي تناولت تقييم كتـاب الكيميـاء   ) 2000( "بشارات"ودراسة ) 1999( "أيوب"العلمي كدراسة 

من مجـاالت العلـوم    بموضوع واحدوهي كتب متخصصة , للصف األول الثانوي العلمي فقط

  .وهي الفيزياء والكيمياء في المرحلة الثانوية

 قد حصلت على تقـدير الفلسطيني لمنهاج العلوم وبالرغم من أن جميع المجاالت المقيمة 

دل على وجود فـروق  " سيداك"إال أن التحليل البعدي باستخدام اختبار في الدراسة الحالية ) جيد(

 لمصـلحة  ,ومجال األنشطة ,وكل من مجال االمحتوى, مجال األهداف :اللة إحصائية بينذات د

مجـال  لتقييم ولمصـلحة  ين مجال المحتوى ومجال ابو ,األنشطةمجال مجال المحتوى وكل من 



 101

وبين مجـال  , مجال األنشطة لمصلحةبين مجال األنشطة ومجال التقييم وكانت و .المحتوى أيضاً

  .المجال األخيرلمصلحة  وم والتكنولوجيا والمجتمع وكانتالتقييم ومجال العل

ويعتبر هذا مؤشـراً  , مجال األنشطة كانهذه النتائج تدل على أن أعلى المجاالت تقديراً 

 تعلم العلوم عن طريق العملب اهتمامهامن خالل , على مسايرة منهاج العلوم للتجديدات التربوية

   .والنشاط والحركة

وهذا يدل على أن هذا المجـال مـازال   , أما مجال التقييم فقد كان أدنى المجاالت تقديراً

العمـل  تركز على  ماركز على الحفظ واإلستظهار أكثر مالتي تللتقييم و التقليدية بالنظرةيتصف 

كداللـة  " مقبول"على تقدير التقييم عدة فقرات في مجال وما يؤيد هذا التفسير حصول , والخبرة

وتقدير الميول واالتجاهـات  , %)66.6(فقرات التقييم الذاتي ك, على ضعف وجودها في المنهاج

تشخيصـية   ميـة يوطـرق تقي , %)67.8(وطرق لتقييم األنشطة العملية , %)66.2(نحو العلوم 

على أن التجديـدات التربويـة فـي مجـال      ولعل هذه النتائج تعطي داللة واضحة, %)65.2(

لم تتوفر بشكل كاٍف في منهاج العلوم الفلسطيني الجديد من وجهة نظر الحديثة مية ياألساليب التقي

لـى  تحـث ع " وثيقة الخطوط العريضة لمنهاج العلوم العامـة "علماً أن , معلمي ومشرفي العلوم

ـ وا, الختبارات العملية األدائيةااستخدام أساليب التقييم الحديثة ك واختبـارات  , ارات الـتحكم ختب

ومقاييس التقـدير لالتجاهـات   , والتقييم الذاتي, واختبارات حل المشكالت, لى األشياء التعرف إ

على  ويستدل مما سبق) 17 ,ص,1999,الخطوط العريضة لمنهاج العلوم العامة أنظر (والميول 

طـرق  مع أنهـا  مية المقترحة في وثيقة الخطوط العريضة لمنهاج العلوم العامة يأن الطرق التقي

لـذا  , غير مفّعلة على أرض الواقعإال أنها ما زالت , حديثة ومواكبة للتجديدات التربوية العالمية

في مدارسهم  الطرق التقييمية الحديثة استخداموالمشرفين على , بتدريب المعلمين الباحثة وصيت

وحتى تتفق مع منهاج العلوم الحديث الذي يركز على  ومع طلبتهم حتى ال تظل حبراً على ورق

  .النشاط والخبرة والعمل في التعلم

ككـل  فقـد    اإلختالف ما بين المشرفين والمعلمين في تقييم فاعلية المنهاجأما من حيث 

فأحسن وكانت ) 0.05α =(عند مستوى حصائية بينهما رت النتائج وجود فروق ذات داللة إأظه
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ـ  , على حدة مجاالت المنهاجكل مجال من النظر الى  لدىو. المشرفين لمصلحة اً فقد وجـد أيض

ومجـال األنشـطة التعليميـة    , ختالف بين المشرفين والمعلمين في تقييم مجال أهداف المنهاجا

  .يوضح ذلك )28(الجدول والمشرفين  لمصلحةوكانت 

 مرتبة تنازلياً وفق نتائج التقييم لكل من المعلمين والمشرفين العلوم منهاجت مجاال: )28(جدول 

  ) 28= ن ( مشرف   ) 399= ن ( معلم   المجاالت

المتوسط 

  الحسابي 

المتوسط   المرتبة

  الحسابي 

  المرتبة

  األولى  3.9576  الرابعة  3.5537  أهداف المنهاج

  ةالثالث  3.7763  الثانية  3.6262  محتوى المنهاج

  الثانية  3.8643  األولى  3.6411  أنشطة المنهاج

  الخامسة  3.5833  الخامسة  3.5399  التقييم في المنهاج

  الرابعة  3.7602  الثالثة  3.6101  المجتمعو نولوجياالتكوالعلوم 

    3.7883   3.5943 العالمة الكلية

لجميع مجـاالت  والمعلمين فقد كان تقييمهم , ختالف التقديرات بين المشرفينبالرغم من ا

ولعـل  , إال أن تقديرات المشرفين كانت أعلى من تقديرات المعلمين بشـكل عـام  , جيداً المنهاج

   :أو جميعهالى إحدى التفسيرات التالية إ –كما تراه الباحثة  –السبب يرجع 

شراف يؤدي الى امتالكهم مهـارات ال  للمشرفين أثناء تأهيلهم لإلعداد المهني التدريب واإل -1

ي هي فـي صـلب   مثل مهارة التقييم الت -خاصة غير المؤهلين تربوياً  -تلكها بقية المعلمين يم

ن المشرفين يتعرضون في أثناء عملهم الى تـدريبات تتعلـق بالمنهـاج    كما أ, عمل المشرفين 

ما يجهلها المعلمون خاصة  وهذه أمورغالباً, وكيفية تنفيذه, وعناصره, وفلسفته, فيتعرفون بماهيته

  .ير المؤهلين تربوياًغ

كما أن بعضهم شـارك  , مشاركة عدد من المشرفين التربويين في إعداد المناهج الفلسطينية -2

وجميعهم شارك في تدريب المعلمين وإعدادهم للمنهاج الجديد في حين لم يتعـرض  , في  تقييمه

   .المعلمون لمثل هذه الخبرة
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عدد ال بأس به منهم يحمل شـهادة  و, الوريوسلمشرف التربوي درجة بكغالباً ما يحمل ا - -3

في حين ال , أو في المبحث الذي يشرف عليه, أو في المناهج, الماجستير إما في أساليب التدريس

  .يحمل عدد كبير من المعلمين مثل هذه الدرجة العلمية

وجهـاً لوجـه علـى أرض الواقـع      إال أن المشرفين ال يتعاملون مع الطلبة الدارسين

أما المعلمون فهم يتعاملون مـع الطلبـة    ,لذا فهم يقيمون المنهاج من الناحية النظرية, مينكالمعل

ن يقيمـوا  ألممـا يـؤهلهم   , وبيئات تعليمية متنوعة, كما أنهم يعملون في مدارس, بشكل مباشر

, وأجهزة, مكانات المادية للمنهاج من مختبراتكتقييم اإل ,المنهاج بشكل عملي منطلق من الميدان

األمر الذي قلل من , وأن أي نقص في هذه اإلمكانات سيؤثر سلباً على أدائهم, ووسائل, وأدوات

   .عن المشرفين من حيث المحتوى واألنشطة تقديرهم لفاعلية المنهاج

ومن المثير لإلهتمام الفرق الذي ظهر بين تقديرات المعلمين والمشـرفين فـي مجـال    

من قبل  المشرفين وحصل فـي  ) 3.95(لمرتبة األولى األهداف إذ أن هذا المجال حصل على ا

وتـرى الباحثـة أن    ).3.55(ألخيرة من قبل المعلمين قبل ا ماالوقت نفسه على المرتبة الرابعة 

  :سبب االختالف قد يعود الى

فـي حـين يطلـع     ,عدم اطّالع العديد من المعلمين على األهداف العامة لمنهاج العلوم الجديد -

   .مبحكم عمله نوعليها المشرف

التي  عدم اطالع غالبية المعلمين على فلسفة المنهاج الجديد وال على أبرز التجديدات التربوية -

للمعلمـين  ألن معظم الدورات وورشات العمل التي تعقدها الوزارة , مجال األهدافطرأت على 

تـى إذا نوقشـت   وح, وطرق التدريس أكثر من األهداف, غالباً ما تركز على المحتوى التعليمي

ممـا   األهداف التربوية العامة أكثر مناألهداف فيكون التركيز على األهداف الخاصة السلوكية 

  .أحدث فرقاً في تقدير المشرفين عن تقدير المعلمين لمجال األهداف

وجود فروق ذات داللة احصـائية  التي تفيد بنتائج هذه الاتفقت مع التي ومن الدراسات 

 المشـرفين دراسـة   لمصـلحة ولمجاالته المقيمة و, ككل للمنهاج ن والمشرفينالمعلميبين تقييم 
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الى أن متوسط تقدير المشرفين كـان   اتوصلت حيث) 1999" (أيوب"ودراسة ) 2000" (بشارات"

اختلفت الدراسة الحالية نتائج إال أن , لمنهاجْي الكيمياء والفيزياءأعلى من متوسط تقدير المعلمين 

الى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى  الذي توصل منها)  1998(" صالح"مع دراسة 

  .)مدير, مشرف,معلم (لمتغير الوظيفة 

فقد بينت نتائج الدراسة الحالية الى أن متوسـط تقيـيم   , متغير الجنسوفيما يتعلق بأثر 

ن هـذه  إال أ, )3.59(كان أعلى من متوسط تقييم المعلمـات اإلنـاث   )  3.61(المعلمين الذكور 

  .)0.05α = (لى مستوى الداللة اإلحصائية عند الفروق لم تصل إ

   :أنلى قد يعود إعن المعلمات للمنهاج ومجاالته عدم وجود فروق في تقييم المعلمين  ولعل

  .معلمات مبحث العلوم يحملن التخصصات العلمية نفسها التي يحملها الذكور -

   .نفسها بالدرجةلمعلمات امعلمين ولالوزارة يكون لالتدريب والتأهيل الذي تقوم به كذلك و  -

كما أنه ال يوجد في مناهج العلوم أي نشاط جسمي يعتمد على العضالت التـي يتميـز بهـا     -

  .كونها أنثىمه يأو تقيلذا فال تواجه المعلمة أي صعوبة في تدريس المنهاج , الرجال

 و, )2003"  (مصـطفى " كـل مـن  مع هذه النتيجة دراسـة   اتفقتمن الدراسات التي   

التي جميعها لم تجد فروقاً في , )1998" (عبد الخالق"و , )1999" (أيوب" و, )2000" (الرواشدة"

 تخـالف فهي ) 2000" (بشارات"أما دراسة  .تقييم المعلمين للمنهاج ومجاالته عن تقييم المعلمات

وقاً في التقديرات التقويمية إذ أن دراسته أظهرت فر, بشأن الجنس ما توصلت له الدراسة الحالية

  .بين المعلمين والمعلمات لصالح الذكورلمنهاج الكيمياء 

ققد أظهرت نتائج الدراسة الحاليـة أن  , الخبرة التربويةحيث النتائج المتعلقة بأثر من  أما

والخبـرة  , )سنوات 7- 1(ذوي الخبرة القصيرة بعامة للمقيمين من المنهاج فاعلية متوسط تقييم 

بفروق ذات فيما بينهم لم يختلف ) سنة  15أكثر من (والخبرة الطويلة ) سنة 15 -8(وسطة المت



 105

للخبـرة  ) 3.60(للخبـرة القصـيرة مقابـل    ) 3.59(داللة إحصائية إذ أن المتوسطات كانـت  

  .مع أن التوجه ظاهر لذوي الخبرة التربوية الطويلة للخبرة الطويلة) 3.62( و, المتوسطة

أن التدريب على منهاج العلوم الجديد قد شمل جميـع   :يراً لهذه النتيجةوترى الباحثة تفس

كمـا أن أصـحاب   , والقصـيرة  , والمتوسطة, فئات المعلمين بمن فيهم أصحاب الخبرة الطويلة

لهذا لـم تظهـر   الخبرة القصيرة غالباً ما يتأثرون بآراء ووجهات نظر من سبقوهم من المعلمين 

  .قييم منهاج العلومالدراسة فروقاً بينهم في ت

 و) 2003" (مصـطفى " و)  1998" (صـالح "مـن  هذه النتيجة تتفق مع دراسة كـل    

بأنه ال توجد فـروق ذات داللـة   التي وجدت جميعها ) 1999" (أيوب"  و)  2000" (الرواشدة"

إال أنها تختلف مع نتائج دراسـة  , حصائية تعزى لمتغير الخبرة التدريسية في تقييم المنهاج ككلإ

الخبـرة   لمصلحةفي التقديرات التقويمية للمنهاج وكانت  اًالتي أظهرت فروق) 2000" (بشارات"

  .)سنوات 10أكثر من (مقارنة مع الخبرة الطويلة ) سنوات 10أقل من (المتوسطة 

فقد بينت نتائج الدراسة الحالية أن متوسط تقييم  التخصص األكاديميوفيما يتعلق بمتغير   

وتخصـص  , )3.55(تخصـص األحيـاء   كان أدنى التقديرات يليه ) 3.43( تخصص الفيزياء 

غير ذلك من التخصصات األخرى التـي يعلـم   ثم , )3.63(وتخصص العلوم , )3,58(الكيمياء 

مع وجود فـروق ذات داللـة   , حيث كان تقديرهم أعلى التقديرات )3.69(أصحابها مادة العلوم 

المعلمين من ذوي التخصصات األخـرى غيـر    لمصلحةإحصائية بين هذه المتوسطات وكانت 

  .والتربية االبتدائية وغيرها, الزراعة وتخصص, مثل الرياضيات العلوم

بشكل خاص  بلغ ن تدني متوسط تقييم المنهاج من قبل تخصص الفيزياء وترى الباحثة أ  

تعـالج   التـي , يعود لكون الفيزياء من التخصصات العلمية البحتةقد , )مقبول( بتقديرو) 3.34(

لكـن  , ويتم طرح المعرفة العلمية فيها بشكل عميق وشـامل , موضوعات علمية متخصصة جداً

منهاج العلوم العامة للمرحلة األساسية يحتوي على عدة موضوعات من مختلـف التخصصـات   

وقـد تطـرح هـذه    , والبيئـة , وعلوم األرض والفضاء, واألحياء, والتي منها الكيمياء, العلمية

المعلم الذي يحمل تخصصاً في أحد فروع العلوم صـعوبة   لذا قد يجدون تعمق؛ الموضوعات د



 106

الـذي   كمـا أن المعلـم  , في تعليم المواضيع العلمية العامة التي تشمل على تخصصات أخـرى 

قد يحكم على منهاج العلوم العامة من , غيرذلك من التخصصاتأو , أو كيمياء, تخصصه فيزياء

وليس من خالل جميـع مـا   , لمية التي لها عالقة  بتخصصه فقطمه للموضوعات العيخالل تقي

وتفترض الباحثة أن الموضـوعات الفيزيائيـة   , أو أحياء, أو كيمياء, يطرح بالمنهاج من فيزياء

فيها بعض الفجوات مما جعل تقيـيم   يوجد المطروحة في منهاج العلوم العامة للمرحلة األساسية

لى دراسة وبحث علمي للتأكد من صحة موضوع بحاجة إا وهذ, معلمي تخصص الفيزياء متدنياً

  .وهذا ما توصي الباحثة بدراسته من قبل باحثين آخرينهذا اإلفتراض 

فقد بينت النتائج ) غير ذلك(أما بالنسبة للتخصصات األخرى والتي جمعتها الباحثة بفئة   

إال , واألحياء والعلـوم  ,ءوالكيميا ,أعلى من تقييمات تخصص الفيزياء كانت أن متوسط تقييماتهم

وتفسر الباحثة هـذه النتيجـة أن   , أن الفروق لم تكن دالة احصائياً إال مع تخصص الفيزياء فقط

ويستخدمون دليـل المعلـم   , أصحاب التخصصات األخرى قد يلتزمون بما جاء بالكتاب المقرر

موضوعات العلميـة كمـا   وال يتعمقون في طرح المفاهيم أو ال, دائماً لتسهيل مهمتهم في التعليم

ميهم يوقد يتأثر تقي, يكون تقييمهم سطحياً من هنا قد, يفعل أصحاب التخصصات العلمية كالفيزياء

وطبيعة المواد الدراسية التي يدرسونها باإلضافة الى مبحـث العلـوم   , العام بطبيعة تخصصهم

هاج بشـكل أعلـى مـن    ومن هنا جاءت تقديراتهم للمن ,ويكملون بها نصابهم التدريسي, العامة

  .الذين يفكرون في كل صغيرة وكبيرة في المنهاج تقديرات ذوي التخصص

التي بينت أنه ال يوجد فروق ذات ) 1998" (صالح"مع نتائج دراسة اختلفت هذه النتيجة 

   .داللة إحصائية في درجة تقييم األهداف التربوية تعزى لمتغير التخصص األكاديمي

فقد أظهرت النتائج أن متوسط تقييم المعلمـين للمنهـاج    ل العلميالمؤهوبالنسبة لمتغير 

في حين كـان متوسـط   ) 3.71(الذين يحملون شهادة أكاديمية أقل من بكالوريوس للمنهاج كان  

) الماجسـتير (ومتوسط تقييم حملة شهادة أعلى من بكالوريوس ) 3.57(تقييم حملة البكالوريوس 

فقد أظهرت النتـائج وجـود   " شفيه " الالحق باستخدام اختبار  وباستخدام تحليل التباين, )3.48(

فئة الذين يحملـون شـهادة   كانت لمصلحة ) 0.05α = (فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
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ومجـال  , ومجال التقيـيم , كما بينت النتائج أن تقييمهم لمجال المحتوى , )أقل من بكالوريوس(

  .ى من تقييم حملة البكالوريوس أو الماجستيرالعلوم والتكنولوجيا والمجتمع كان أعل

وترى الباحثة أن معلمي العلوم الذين يحملون مؤهل علمي أقل من بكالوريوس هم مـن  

وال يوجد لديهم المعرفـة العلميـة    )علوم عامة(خريجي كليات ومعاهد إعداد المعلمين تخصص 

   .تهمالى ارتفاع تقديرإسطحي مما أدى  مهم للمنهاج بشكليلذلك قد يكون تقي, المتعمقة

) 1998" (عبد الخـالق "ودراسة , ) 2003" (مصطفى"هذه النتائج مع نتائج دراسة تتفق 

حصائية في تقديرات المعلمـين للمنهـاج تعـزى لمتغيـر     لتي أفادت بوجود فروق ذات داللة إا

" واشدةالر" ودراسة) 1998" (صالح"واختلفت من ناحية أخرى مع نتائج دراسة , المؤهل العلمي

حصـائية فـي   ذات داللـة إ  التي أظهرت جميعها فروقـاً  )2000" (بشارات"ودراسة ) 2000(

  . تقديرات المعلمين للمنهاج تعزى لمتغير المؤهل العلمي

فقد اظهرت النتائج أن متوسط تقييم  التعليميةمستوى المرحلة أما فيما يتعلق بأثر متغير 

, )3.70(كـان  ) ف األول األساسي وحتى الصف الرابعمن الص(معلمي المرحلة األساسية الدنيا 

من الصف الخامس األساسـي وحتـى الصـف    (ومتوسط تقييم معلمي المرحلة األساسية العليا 

باسـتخدام  و, )3.62(أما متوسط تقييم المرحلة األساسية الدنيا والعليا فبلغ , )3.55(بلغ ) العاشر

في تقييم منهـاج العلـوم تعـزى لمتغيـر     صائية ة إحذات دالل تبين وجود فروق" شيفيه"اختبار 

   .)المرحلة األساسية الدنيا(ئة ف لمصلحةمستوى المرحلة األساسية 

وتعلل الباحثة هذه النتائج بأن منهاج العلوم الجديد للمرحلة األساسية الدنيا يمتاز بسهولة 

فـي   وحة ال تطرح بعمقفالمفاهيم المطر .تمهيداً وتوطئة للسنوات الالحقة ألنه يعتبر؛ محتواه 

مما يجعل كمية المادة التعليمية وحجمها أقل منها , وال تحتاج لتفاصيل دقيقة ,منهاج هذه المرحلة

خاطب التلميذ مـن خـالل مفـردات البيئـة     موضوعاتها تكما أن , في المرحلة األساسية العليا

مما يجعل تعلم وتعليم , برةالصور الملونة الكبيرة والواضحة والمعوتستخدم , الفلسطينية المحيطة

بدليل أن الفروق ذات الداللـة   ,في هذه المرحلة سهالً وممتعاًومن ثم تقييم منهاج العلوم العلوم 

  ) المرحلة  األساسية الدنيا( لمصلحةحصائية ظهرت في مجال العلوم والتكنولوجيا والمجتمع واإل
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ت أن معلمي المرحلة االبتدائية والتي أظهر) 1995" (الكثيري"هذه النتائج تتفق ودراسة 

كل من معلمي المرحلة االعدادية ومعلمـي المرحلـة   وخاصه أهدافه فاقت في تقديرها للمنهاج 

  . الثانوية

من مجموع فقرات اإلسـتبانة  أعلى ف% ) 80(تقدير لفقرات التي حازت على لوبالنسبة 

أي بنسـبة  ) 4 – 4.36(بين  كانت أوزانها محصورة,  فقرة) 15(فقد بلغت ) 73(البالغ عددها 

أي مـا  ) 3.80 – 4.03( بينمحصورة  بينما كانت  وفق تقديرات المشرفين %) 80 -% 87(

فين مما يعني إرتفاع درجـة تقـدير المشـر   , وفق تقديرات المعلمين%) 76 -% 80.6(نسبته 

قرة من بـين  ف) 11(أما بالنسبة لمضمون هذه الفقرات فقد وجد أن . مقارنة بدرجة تقديرالمعلمين

ومجـال  , في مجال أهداف المنهاجوقد انحصرت , فقرة اتفق المشرفون والمعلمون عليها) 15(

ـ , ومجال تقييم المنهاج  ,ومجال أنشطة المنهاج, محتوىال ال الخـامس  في حين لم يحصل المج

سبب وقد يكون ال ,العلوم والتكنولوجيا والمجتمع على أي فقرة ضمن أعلى الفقراتب وهو المتعلق

وراء هذه النتيجة أن منهاج العلوم لم يركز على إبراز العالقة ما بين منهاج العلوم وكـل مـن   

وقد يكون السبب عدم دراية المعلمين والمشرفين في هذا المجـال ألنـه   أ, التكنواوجيا والمجتمع

  .التي طرأت على المنهاجدات التربوية الحديثة يعتبر من التجدي

لباحثة نقاط قوة في منهاج العلوم الفلسـطيني الجديـد للمرحلـة    هذه الفقرات تعتبرها ا

وتوجيه أنظار المعلمين والمشرفين لها لدعم درجة توفرهـا  , يجب متابعة العناية بهاو, األساسية

  يوضحها )29(الجدول منهاج العلوم الفلسطيني الجديد و في المنهاج ألنها تزيد من درجة فاعلية
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  عينة الدراسةحازت على أعلى التقديرات من قبل  الفقرات التي: )29(جدول 

  معلمون  مشرفون  قرةفال رقم ال  المجال

أله
ا

ـ
ف
ـدا

    

أهداف المنهاج الجديد متنوعة وتشمل الجانب  2

  والنفسحركي, المعرفي والوجداني

86%  78.4%  

األهداف المعرفية للمنهاج الجديد متنوعة من حيث  3

, الفهـم , المعرفـة  :شـمل المستويات العقليـة وت 

وحــل , التقيــيم, التركيــب, التحليــل, التطبيــق

  المشكالت

85 %  80%  

تنمي اهداف المنهاج الجديد المهارات العقلية  7

, الوصف, المالحظة :األساسية  لدى الطلبة مثل

  الخ..القياس

87%  76%  

تنمي أهداف المنهاج الجديد المصطلحات  15

  بةى الطلوالمفردات العلمية لد

80.8%  76%  

وى
ـت
مح
ال

  

يواكب محتوى المنهاج الجديد آخر ما توصل اليه  1

  .العلم والمعرفة

81%  78.6%  

محتوى المنهاج الجديد غني بالمعينات التي تنشط  7

واألسـئلة  , األمثلـة التوضـيحية  : الذاكرة مثـل 

والصور الملونة والجـداول والرسـوم   , التعليمية

  الالزمة للتعلم البيانية

82%  77%.  

: يحقق محتوى المنهاج التكامل بين فروع العلوم 17

علوم األرض والفضاء ,أحياء,فيزياء,كيمياء

  .والبيئة

80%  79.4%  
طة
نش
األ

  

  %78.6  %85  يقترح المنهاج الجديد أنشطة صفية وال صفية  1

األنشطة المقترحة تتطلب استخدام األدوات  13

  .والوسائل التعليمية المختلفة

80.8%  79%  

ييم
لتق
ا

  

يقترح منهاج العلوم الجديد أسئلة تقيمية متنوعة  1

  .شفوية, موضوعية, مقالية: النماط

81%  80.6%  

يقترح منهاج العلوم الجديد أسئلة تقيمية تقيس  2

  .مستويات عقلية متنوعة لدى الطلبة

81%  76.4%  
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ا قيمها كل مـن المشـرفين   كم من التقديراتفأدنى %  20لفقرات التي حازت على ل أما بالنسبة

ولـيس علـى   وجاءت موزعة على جميع المجاالت المقيمة , فقرة) 15(كان عددها , والمعلمين

كما  %)72 -% 62( أي بنسبة) 3.61– 3.11(أوزانها محصورة بين  جاءت وقد  , بعض منها

مـا  ك%) 67.8 -% 56( أي ما نسبته ) 3.39 – 2.82(بين  انحصرت بينما , قيمها المشرفون

   .ويالحظ هنا أيضاً ارتفاع درجة تقدير المشرفين مقارنة بدرجة تقدير المعلمين ,قيمها المعلمون

يرات من قبل المشرفين قد اختلفـت  الفقرات التي حازت على أدنى التقدمضمون  إال أن

إذ أن ثمـاني  , ات من قبل المعلمـين لى حٍد ما عن تلك الفقرات التي حازت على أدنى التقديرإ

وقـد   والبقية اختلفـوا بهـا  , مون عليهاعشرة فقرة اتفق المشرفون والمعلات من بين خمس فقر

ين في موقعٍ سابق فـي هـذا   ناقشت الباحثة أسباب هذه الفروق بين تقديرات المعلمين والمشرف

مجـال تقيـيم   و, مجال المحتـوى و ,مجال أهداف المنهاج :فيهذه الفقرات جاءت وقد  .الفصل

  .يوضحها )30(الجدول والعلوم والتكنولوجيا والمجتمع مجال و, المنهاج

المنهاج مجال األنشطة فلم يكن له أي فقرة ضمن أدنى الفقرات وهذا يؤكد على تميز أما 

ي حين حصـل مجـال   ف, لى التجديدات التربوية بشكل واضححتوائه عال,هذا المجالبالفلسطيني 

كما ه النتيجة تؤكد وجود خلل في هذا المجال فقرات ضمن أدنى التقديرات وهذ التقييم على أربع

  هتمام به من قبل المختصين مرالذي يستدعي المزيد من االاأل,ذكرنا في الصفحات السابقة 

تعتبرها الباحثة نقاط ضعف في منهـاج  ذات النسبة المنخفضة في التقدير وهذه الفقرات 

التـي جـاءت فـي مجـال     ) 6(رقم  الفقرةوخاصة , العلوم الفلسطيني الجديد للمرحلة األساسية

يتناسب حجم محتوى المنهاج الجديد مع عـدد حصـص العلـوم    ( :تفيد والتي محتوى المنهاج

من قبـل  ) 2.28( شرفين ومن قبل الم) 3.11(حيث حصلت على متوسط ) المخصصه لتدريسه

  .)30(أنظر الجدول . المعلمين وهي تقديرات تقع في أدنى سلم التقدير في هذه الدراسة

وهذه النتيجة تؤكد على وجود خلل في درجة التوازن ما بين حجـم المحتـوى وعـدد    

لذلك يجب متابعة هذه القضية بالذات وجميع هذه النقـاط مـن قبـل الجهـات     , المخصصة له

وتزويد المعلمـين والمشـرفين   , ومحاولة التغلب عليها وايجاد السبل الكفيلة لعالجها, المختصة

  .مدى فاعلية منهاج العلوم عالجها بصورة مالئمة ألنها تؤثر سلباً علىباالجراءات الالزمة ل
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  عينة الدراسةالفقرات التي حازت على أدنى التقديرات من قبل : )30(جدول 

  معلمون  مشرفون  الفقرة  الرقم  المجال

لـدى  تنمي أهداف المنهاج الجديد التفكير الناقد  13 األهداف

  الطلبة

71%  64.5%  

وى
حت
الم

  

اسب حجم محتوى المنهاج الجديد مـع عـدد   يتن 6

  حصص العلوم المخصصة لتدريسه

62.2%  56%  

يحقق محتوى المنهاج الجديد التكامل مع مناهج  19

  المواد األخرى

71.4%  67.4%  

ـم
ـيي

ـتق
ال

  

يقترح منهاج العلوم الجديد طرقا تقيمية تقـيس   5

  مدى تحصيل الطلبة األكاديمي

67.2%  66.6%  

اج العلوم الجديد طرقا تقيمية لألنشطة يقترح منه 6

  العملية التي يقوم بها الطلبة

67.2%  67.8%  

يقترح منهاج العلوم الجديد طرقاً تقيمية لتقـدير   7

  االتجاهات والميول نحو العلوم

62.8%  66.25  

يقترح منهاج العلـوم الجديـد طرقـا تقيميـة      8

تشخيصية لنقاط الضعف ونقاط القوة في تعلـم  

  ةالطلب

62.8%  65.4%  

العلوم 
 التكنولوجيا

  المجتمع

يستجيب منهاج العلوم الجديد لطبيعـة المجتمـع    9

  الفلسطيني وثقافته

72%.  67.6%  

الذي جاء في آخر االستبانة والذي طلب من أفـراد العينـة    بالسؤال األخيروفيما يتعلق 

عين االعتبار في المسـتقبل  ن يأخذها بأعلى منهاج العلوم الفلسطيني الجديد  أمور يجبذكر أي 

وتبين أن الكثير منها يتفق مع بعـض  , قامت الباحثة برصد االستجابات حيث, من وجهة نظرهم

وظهرت على شكل سلبيات فـي   ,والتي حصلت على تقديرات متدنية الفقرات الواردة باالستبانة

   :مثل, في المستقبل تالفيها متابعتها حتى يتمعلى أهمية تأكيد الن المعلمين أرادوا ويبدو أ المنهاج

  .وال يراعي الفروق الفردية, األكاديمي المنهاج أعلى من مستوى الطلبة -
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  .لى عدد حصص أكثر المنهاج طويل ومكثف لذلك يحتاج إ محتوى -

  .محتوى المنهاج عبارة عن نقاط مكثفة وال يتطرق للتفاصيل -

  .المعلومات العلمية غير متسلسلة  -

  .معرفية من صٍف آلخروجود فجوات  -

  .جابةوتحتمل أكثر من إبعض األسئلة غير مفهومة  -

  .يعين المعلم على تنفيذ المنهاجلى دليل للمعلم إ الحاجة -

والتي تناولت تقييم منهاج العلوم األردني ) 1996" (أبو دقة"هذه النتيجة تتفق مع دراسة   

لطة الوطنية الفلسطينية لمهام وزارة التربية الذي كان مستخدماً في الضفة الغربية قبل استالم الس

وان , أن وقت الفصل غير كاٍف أبداً لتغطية مـادة الكتـاب   :حيث بينت نتائج الدراسة, والتعليم

ي الحصول وال يؤكد على طرق البحث العلمي والتفكير العلمي وتوظيفهما ف, منهاج العلوم مكثف

وغير مرتبطة مع بعضها فـي بعـض   , يم صعبةلى احتوائه على مفاهباإلضافة إ, على المعرفة

ولوحظ عـدم  , وليست مواكبة للوقت الذي يعيش فيه, وليست مرتبطة ببيئته الفلسطينية, األحيان

  .التجانس بين مقررات العلوم والمواد الدراسية األخرى

 وفي النهاية فإن هذه الدراسة تقر بأن منهاج العلوم الفلسطيني الجديد للمرحلة األساسـية   

, من وجهة نظر مشرفي ومعلمي العلوم مع اختالف بسيط بـين تقـديراتهما  ) جيدة(فّعال بدرجة 

وخاصة في مجـال األنشـطة   , وهذا يعني توفر التجديدات التربوية في هذا المنهاج بدرجة جيدة

تـدريب  كما يجب , عادة نظرالتقييمية في المنهاج فهي بحاجة إلى إالتعليمية أما مجال األساليب 

 ,يمية الحديثة لزيادة فاعلية منهاج العلوم الجديـد لتقيمشرفين والمعلمين على الطرق واألساليب اال

وأحدثها  ضرورة تزويد المشرفين والمعلمين بآخر المستجدات التربوية  -أيضا –ترى الباحثة و

ـ , واألنشطة, والمحتوى, مجاالته التي يتكون منها كاألهداففي مجال مناهج العلوم و ائل والوس

لى معلمين ومشـرفين  بحاجة إوالتقييم؛ ألن مناهج العلوم الحديثة , دراكيةوالمنشطات اإل,التعليمية

  .والتحديث في جميع مجاالت المنهاج , مطلعين ومهتمين ومتابعين للتطور
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   :التوصيات

المسؤولين فـي  بناًء على النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية فإن الباحثة توصي   

   :بما يليدارة العامة للمناهج في وزارة التربية والتعليم الفلسطيني إلا

  .باألهداف العامة لمنهاج العلوم الجديد وفلسفتهتعريف المعلمين  -1

وذلك حتى , يجاد التوازن ما بين حجم محتوى منهاج العلوم والحصص المخصصة لتدريسهإ -2

 يق األهـداف التربويـة المنشـودة   وتحق, يتسنى للمعلمين انهاء المقرر الدراسي على أكمل وجه

 .ضمن الفترة الزمنية المحددة

وضرورة تنويعها لتشمل جميـع  , مية المستخدمة في المدارسيإعادة النظر في الطرق التقي -3

واالهتمام  بتنمية تفكيره وقدراتـه  , واالجتماعية للطالب, والجسمية, والوجدانية, الجوانب العقلية

التي تركز على الحفظ واالسـتظهار المتبعـة   على الطرق التقليدية  صارنظراً ألن االقت, الفردية

 .حالياً تتنافى مع مناهج العلوم الحديثة

وخاصة التفكير الناقـد والتفكيـر   , التركيز على تطوير وتنمية طرق التفكير العلمي للطلبة -4

لتي تنمي هذا النـوع  امناسبة التعليمية ال واألنشطة فعالياتللالمعلمين  ارشادلذا يجب , االبداعي

 .بشكل عمليكي يستخدموها في تدريسهم , وتدريبهم عليها بشكل عملي تطبيقي, من التفكير

لمسـاعدتهم فـي تطبيـق     العلوم للصفوف المختلفةمناهج تزويد المعلمين بدليل لمقررات  -5

 . إذ أن عدد من هذه األدلة ما زالت غير متوفرة بين أيدي المعلمين لغاية اآلن, المنهاج

ن تعمل الوزارة على  تزويد المشرفين والمعلمين بآخر المسـتجدات التربويـة المتعلقـة    أ -6

وأسـاليبهم   طـرائقهم حتى يتسنى لهم تطـوير  , تدريبهم عليهاوعناصره كافة وبمناهج العلوم 

ي ومن أجل تعريفهم  بالتجديد والتغيير الذ, التعليمية واالشرافية أثناء التعامل مع المنهاج الجديد 

 .طرأ على مناهج العلوم
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اتاحة الفرصة أمام المعلمين إلبداء وجهات نظرهم ومالحظاتهم حـول المنـاهج الجديـدة     -7

وتوسيع نطاق هذه المشاركة لتشمل أكبر , للمسؤولين في المناهج وفتح باب الحوار العلمي معهم

أنهم هم المنخرطـون  السيما  عدد ممكن من المعلمين والمشرفين والمهتمين في العملية التعليمية

  .مباشرة مع الطلبة في تدريس هذا المنهاج

فاعلية منهاج العلوم الجديد من خالل عالقته بمسـتوى  تحدد جراء دراسة با توصي الباحثة -8

  .تحصيل الطلبة
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   :االستبانة بشكلها النهائي ):1(ملحق رقم

  جامعة النجاح الوطنية

 مناهج وطرق التدريس - علياكلية الدراسات ال

  استبانة حول تقييم منهاج العلوم الفلسطيني الجديد للمرحلة األساسية 

  من وجهة نظر معلمي ومشرفي العلوم 

  تعليمات

  :أختي المعلمة/ أخي المعلم

مـن الصـف األول   (بين يديك استبانة لتقييم منهاج العلوم الفلسطيني الجديد للمرحلة األساسـية  

  .من خالل رصد التجديدات التربوية التي طرأت عليه) الصف العاشر األساسياألساسي الى 

القسـم  أمـا  , يتضمن معلومات تتعلق بالمسـتجيب  القسم األول: تتكون هذه االستبانة من قسمين

ولكل فقرة خمسة أوزان تتراوح مـا  , موزعة على خمسة مجاالت, فقرة) 73(فيتألف من  الثاني

درجة )  1(, درجة منخفضة) 2(, درجة متوسطة) 3(,درجةعالية) 4(,درجة عالية جدا) 5(بين 

  . منخفضة جدا

وبمفردك مع توخي الدقة والموضوعية فـي اجابتـك   , الرجاء أن تجيب عن االستبانة بجزئيها 

مع ضرورة االجابة عـن جميـع   , في الخانة المناسبة التي تعبر عن رأيك) ×(بوضعك عالمة 

ولك جزيـل الشـكر علـى    , ك ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقطعلماً أن استجابت, الفقرات

                    تعاونك 

  

  الباحثة                  

  صفاء محمد محمود بخيتان
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   :القسم األول

  :ضعي دائرة حول السمة التي تنطبق عليها حالتك/ضع

  أنثى     ذكر. أ  :الجنس -1

  أعلى من بكالوريوس . بكالوريوس    ج. أقل من بكالوريوس    ب. أ:  المؤهل العلمي -2

  :التخصص األكاديمي -3

  غير ذلك. ھعلوم          . أحياء         د.فيزياء        ج.كيمياء      ب.أ

  معلم . مشرف تربوي         ب. أ:     المسمى الوظيفي -4

  )سنوات 15أكثر من. (ج)    سنوات15 -8( .ب)      سنوات7 -1. (أ: سنوات الخبرة -5

  :مرحلة التعليمية التي تعمل معهامستوى ال -6

  )                       س4,س3,س2,س1(وتشمل الصفوف فقط المرحلة األساسية الدنيا .أ

  )س10,س9,س8,س7,س6,س5(وتشمل الصفوف  فقطالمرحلة األساسية العليا . ب

  .معاًالمرحلة األساسية العليا والدنيا . ج
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  القسم الثاني

ـم
رق
لـ
ا

  

  التقدير  الفقرة

عالية جداً   األهداف: المجال األول

)5(  

عالية 

)4(  

متوسط 

)3(  

منخفضة

)2 (  

منخفضة جدا 

)1(  

تستند أهداف المنهاج الجديد الى   1

  .أسس تربوية فلسطينية

          

أهداف المنهاج الجديد متنوعـة    2

ــي   ــب المعرف ــمل الجان وتش

  .والنفسحركي, والوجداني

          

األهــداف المعرفيــة للمنهــاج   3

ديــد متنوعــة مــن حيــث الج

المســتويات العقليــة وتشــمل 

, التحليل, التطبيق,الفهم, المعرفة

ــب ــيم, التركي ــل ,التقي وح

  .المشكالت

          

تتناسب أهداف المنهاج الجديـد    4

  .والمرحلة التعليمية للمتعلم

          

ترتبط أهداف المنهاج الجديـد    5

  .بحاجات واهتمامات الطلبة

          

ج الجديـد  تتضمن أهداف المنها  6

أبعاداً تطبيقية في الحياة اليومية 

  .للطالب

          

تنمي أهداف المنهـاج الجديـد     7

المهارات العقلية األساسية لدى 

: الطلبــــــة مثــــــل

  الخ..القياس,الوصف,المالحظة
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تنمي أهـداف المنهـاج الجديـد      8

المهارات العلمية وحل المشكالت 

ضـبط  , وضع الفرضيات: مثل

, ســير البيانــاتتف, المتغيــرات

  الخ...والتوصل الى نتائج

          

تنمي أهـداف المنهـاج الجديـد      9

المهارات اليدوية لـدى الطلبـة   

ــل ــتخدام األدوات : مثـ اسـ

  الخ …واألجهزة

          

تنمي أهـداف المنهـاج الجديـد      10

قناعات الطلبة بقيمة العلم في حل 

  ما يواجههم من مشكالت

          

التعلم  تمي أهداف المنهاج الجديد  11

الذاتي واالعتماد على النفس لدى 

  .الطلبة

          

تنمي أهـداف المنهـاج الجديـد      12

مهارة اتخاذ القـرار واصـدار   

  األحكام لدى الطلبة

          

تنمي أهـداف المنهـاج الجديـد      13

  التفكير الناقد لدى الطلبة 

          

تنمي اهـداف المنهـاج الجديـد      14

  .التفكير االبداعي لدى الطلبة

          

تنمـــي أهـــداف المنهـــاج   15

المصطلحات والمفردات العلميـة  

  .لدى الطلبة

          

تنمي أهـداف المنهـاج الجديـد      16

اتجاهات ايجابية لدى الطلبة نحو 

المنجزات البشرية التي أسـهمت  

  .بها الشعوب األخرى
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ـم
رق
لـ
ا

  

 عالية جداً  المحتوى: المجال الثاني

)5(  

  

  عالية

)4(  

  متوسط

)3(  

 ةمنخفض

)2(  

  منخفضة جدا

)1(  

يواكب محتوى المنهاج الجديـد    17

آخر مـا توصـل اليـه العلـم     

  .والمعرفة

          

يتميز محتوى المنهـاج الجديـد     18

  .بالدقة العلمية

          

ُيقدم محتـوى المنهـاج الجديـد      19

المعلومات بلغة علمية مفهومـة 

  .للطلبة

          

يخلو محتوى المنهاج الجديد من   20

  .لتكرار المملالحشو وا

          

ُيعرض محتوى المنهاج الجديـد    21

في كتاب مصمم بطريقة جذابـة  

  .ومشوقة

          

يتناسب حجم محتـوى المنهـاج     22

الجديد مع عدد حصص العلـوم  

 .المخصصة لتدريسه

          

محتوى المنهاج الجديـد غنـي     23

بالمعينات التي تنشط الذاكرة مثل 

واألسـئلة  , األمثلة التوضـيحية 

, والصــور الملونــة, لتعليميــةا

ــة  ــوم البياني ــداول والرس والج

  الالزمة للتعلم

          

يوفر المنهاج الجديـد فـرص     24

الحصول على المعرفة العلميـة  

من مصادر متعددة غير الكتاب 

ــالت   ــت والمجـ كاالنترنـ

  الخ...العلمية
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يربط محتوى المنهاج الجديـد    25

بين المعرفة الجديـدة المـراد   

ــا  ــابقة تعلمه ــرات الس والخب

  .للطلبة

          

يربط محتوى المنهاج الجديـد    26

ــف  ــة بمواق ــة النظري المعرف

  . حياتية

          

محتوى المنهاج الجديد موثـق    27

  .بالمراجع والمصادر العلمية

          

يقدم محتوى المنهـاج الجديـد     28

ثقافة علمية عامة للطلبة الـى  

  .جانب المعلومات األساسية

          

تــرابط بــين أجــزاء يوجــد   29

ووحداته المتالحقـة  , المحتوى

  .للصف نفسه

          

يوجد تـرابط بـين محتـوى      30

المنهاج الجديد من صف الـى  

  صف آخر أعلى منه 

          

محتوى المنهاج الجديد مـنظم    31

ــل ــي مث ــدأ منطق ــق مب : وف

أومـن  , المحسوس الى المجرد

أومـن  , السهل الـى الصـعب  

ــر   ــى غيـ ــألوف الـ المـ

  خال...المألوف

          

يتضمن محتوى المنهاج الجديد   32

مفاهيم محورية كبرى متصاعدة 

االتساع لدى االنتقال من صف 

  الى  آخر
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يحقق محتوى المنهاج التكامـل    33

ــوم ــة فــروع العل ــين كاف : ب

علـوم  ,أحيـاء ,فيزيـاء ,كيمياء

  .االرض والفضاء والبيئة

          

يحقق محتوى المنهاج الجديـد    34

  .نهاج الرياضياتالتكامل مع م

          

يحقق محتوى المنهاج الجديـد    35

التكامل مـع منـاهج المـواد    

  .األخرى

          

            األنشطة: المجال الثالث
يقترح المنهاج الجديد أنشطة   36

  صفية والصفية

          

يقترح المنهاج الجديد أنشطة   37

متنوعة لمراعاة الفروق الفردية 

  .للطلبة

          

ج الجديد  تالئم أنشطة المنها  38

  .المرحلة التعليمية للطلبة

          

األنشطة العملية المقترحة قابلة   39

  للتنفيذ من قبل الطلبة

          

أنشطة المنهاج االجديد تمكـن   40

المعلم من القيام بدور المراقب 

  . والموجه والمساعد للطلبة

          

أنشطة المنهاج الجديـد تتـيح     41

  .المشاركة الفّعالة للطلبة

          

أنشطة المنهاج الجديـد تمكـن     42

الطلبة مـن القيـام بعمليـات    

  االستقصاء وطرح أسئلة جديدة
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أنشطة المنهاج الجديد تسـاعد   43

الطلبة على التفكير العلمي وحل 

  .المشكالت

          

األنشطة العملية المقترحة تنمي   44

روح التعاون والعمـل بـروح   

  .الفريق الواحد لدى الطلبة

          

أنشطة المنهاج الجديد  تنمـي    45

مهارة االتصال والتفاعل لـدى  

  .الطلبة

          

األنشــطة العمليــة المقترحــة   46

تزود الطلبة بخبـرات علميـة   

  .عملية محسوسة

          

األنشــطة المقترحــة يتطلــب   47

بعضها استخدام تقنيات تربوية 

ــوب   ــل الحاس ــورة مث متط

  الخ...واالنترنت

          

ة المقترحــة تتطلــب األنشــط  48

ــائل  ــتخدام األدوات والوس اس

  التعليمية المختلفة 

          

األنشطة المقترحة تمكن الطلبة   49

  .من التفاعل مع البيئة المحيطة

          

األنشطة المقترحة تتيح استخدام   50

  .خامات البيئة الطبيعية
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          التقييم: المجال الرابع

ـ    51 د يقترح منهاج العلـوم الجدي

: أسئلة تقيمية متنوعة األنمـاط 

  .شفوية, موضوعية, مقالية

          

يقترح منهاج العلـوم الجديـد     52

أسئلة تقيمية تقـيس مسـتويات   

  .عقلية متنوعة لدى الطلبة

          

يقترح منهاج العلـوم الجديـد      53

طرقا تقيمية تقيس مدى اكتساب 

  الطلبة للمهارات العملية

          

الجديـد   يقترح منهاج العلـوم   54

طرقا تقيمية تقيس مدى تحصيل 

  .الطلبة األكاديمي

          

يقترح منهاج العلـوم الجديـد     55

طرقا تقييمية لمساعدة الطلبـة  

  .على التقييم الذاتي

          

يقترح منهاج العلـوم الجديـد     56

طرقا تقيمية لألنشطة العمليـة  

  .التي يقوم بها الطلبة

          

يقترح منهاج العلـوم الجديـد     57

طرقا تقيمية لتقدير االتجاهـات  

  .والميول نحو العلوم

          

يقترح منهاج العلـوم الجديـد     58

طرقا تقيمية تشخيصية لنقـاط  

الضعف ونقاط القوة في تعلـم  

  .الطلبة
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يقترح منهاج العلـوم الجديـد     59

طرقا تقيمية تقيس قدرة الطلبة 

على التفكير والبحث واستخدام 

الكتـب  مصادر تعليمية غيـر  

ــى   ــول عل ــررة للحص المق

  المعلومات

          

العلوم والتكنولوجيا : المجال الخامس

  والمجتمع

 عالية جداً

)5(  

  

  عالية

)4(  

  متوسط

)3(  

 منخفضة

)2(  

  منخفضة جدا

)1(  

يحتوى منهاج العلـوم الجديـد     60

على أحدث ما توصـلت اليـه   

  .المعرفة العلمية التكنولوجية

          

لجديـد أن  يظهرمنهاج العلوم ا  61

التكنولوجيا ناتجة عن التطبيـق  

  .العملي للمعرفة العلمية

          

يظهر منهاج العلـوم الجديـد     62

العالقة المتبادلة بـين العلـوم   

ــة    ــن جه ــا م والتكنولوجي

واستخداماتها في المجتمع مـن  

  .جهة أخرى

          

يبرز منهاج العلوم الجديد البعد   63

األخالقي أثناء منافشة القضـايا  

مية والتكنولوجية وعالقتهـا  العل

  .بالمجتمع

          

يولي منهاج العلوم الجديد أهمية   64

للقضايا المجتمعيـة االنسـانية   

ــا  ــالعلوم اهتمام ــة ب المرتبط

  واضحا 
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يعمل منهاج العلوم الجديد على   65

زيادة وعي الطلبة حـول  دور  

العلوم والتكنولوجيا في زيـادة  

  .رفاهية المجتمعات

          

يساعد  منهاج العلـوم الجديـد     66

الطلبة علـى تبنـي اتجاهـات    

شخصية تجاه قضـايا علميـة   

  .محلية وعالمية

          

يستجيب منهاج العلوم الجديـد    67

لطبيعة المجتمـع الفلسـطيني   

  .وثقافته

          

يعتبر منهاج العلـوم الجديـد      68

وثيق الصلة باحتياجات المجتمع 

  الفلسطيني المستقبلية

          

يهيء منهـاج العلـوم الجديـد      69

ــرن  ــطيني للق ــب الفلس الطال

  .الحادي والعشرين

          

يربط منهاج العلوم الجديد مـا    70

بين المعرفة العلمية واألنشـطة  

االقتصادية للمجتمع الفلسطيني 

الصــناعات وأســاليب : مثــل

  الخ ...الزراعة في فلسطين

          

يركز منهاج العلوم الجديد على   71

ئة الفلسطينية مصدرا اعتبار البي

  .رئيسيا من مصادر التعلم

          

يركز منهاج العلوم الجديد على   72

تعلم المفاهيم العلمية من خـالل  

  .البيئة الفلسطينية
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ينمي منهـاج العلـوم الجديـد      73

االتجاهات االيجابية نحوالبيئـة 

  .الفلسطينية الطبيعية

          

مور التي يجب أن يأخذها منهاج العلوم الجديد بعين االعتبـار  ما األ: اختي المعلمة/ اخي المعلم

  من وجهة نظرك ؟ ,  في المستقبل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 5

  شاكرة لك حسن تعاونك
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 :المتوسط الحسابي والنسبة المئوية لكل فقرة من فقرات االستبانة ):2(ملحق 

  األهداف:المجال األول  

ـم
رق
لـ
ا

  

 مشرفون معلمون الفقرة
 % متوسط % طمتوس

تستند أهداف المنهاج الجديد الى أسس تربوية  1

 .فلسطينية 

3.76 75.24.32 86.4 

أهداف المنهاج الجديد متنوعة وتشمل الجانب  2

 . والنفسحركي, المعرفي والوجداني

3.92 78.44.32 86.4 

األهداف المعرفية للمنهاج الجديد متنوعة من  3

ــمل    ــة وتش ــتويات العقلي ــث المس : حي

, التركيـب , التحليـل , التطبيق,الفهم,المعرفة

 .وحل المشكالت, التقييم

4.01 80.24.25 85 

تتناسب أهداف المنهـاج الجديـد والمرحلـة     4

 .التعليمية للمتعلم

3.12 62.43.71 74.2 

ترتبط أهـداف المنهـاج الجديـد بحاجـات      5

 واهتمامات الطلبة

3.34 66.83.93 78.6 

هاج الجديد أبعادا تطبيقيـة  تتضمن أهداف المن 6

 في الحياة اليومية للطالب

3.61 72.24.07 81.4 

تنمي أهداف المنهاج الجديد المهارات العقلية  7

, المالحظـة : األساسية لـدى الطلبـة مثـل   

 الخ..القياس,الوصف

3.80 76 4.36 87.2 

تنمي أهداف المنهاج الجديد المهارات العلمية  8

, الفرضـيات وضـع  : وحل المشكالت مثـل 

والتوصـل  , تفسير البيانات, ضبط المتغيرات

 الخ...الى نتائج 

3.55 71 4.00 80 

تنمي أهداف المنهاج الجديد المهارات اليدوية  9

ــتخدام األدوات    ــل  اس ــة مث ــدى الطلب ل

 .الخ…واألجهزة

3.75 75 4.00 80 
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تنمي أهداف المنهاج الجديد قناعات الطلبـة   10

 واجههم من مشكالت بقيمة العلم في حل ما ي

3.41 68.23.79 75.8 

تمي أهداف المنهاج الجديـد الـتعلم الـذاتي     11

 .واالعتماد على النفس لدى الطلبة 

3.28 65.63.71 74.2 

تنمي أهداف المنهاج الجديـد مهـارة اتخـاذ     12

 .القرار واصدار األحكام لدى الطلبة 

3.25 65 3.68 73.6 

يد التفكير الناقد لدى تنمي أهداف المنهاج الجد 13

 .الطلبة 

3.24 64.83.57 71.4 

تنمي اهداف المنهاج الجديد التفكير االبداعي  14

 .لدى الطلبة 

3.36 67.23.71 74.2 

تنمي أهداف المنهاج المصطلحات والمفردات  15

 .العلمية لدى الطلبة 

3.81 76.24.04 80.8 

ابية تنمي أهداف المنهاج الجديد اتجاهات ايج 16

لدى الطلبة نحو المنجـزات البشـرية التـي    

 .أسهمت بها الشعوب األخرى 

3.66 73.23.86 77.2 

71.0 3.55 درجة التقدير الكلية لمجال األهداف 
7 

3.95 79.15

 المحتوى:المجال الثاني
يواكب محتوى المنهاج الجديد آخر ما توصل  1

 اليه العلم والمعرفة

3.93 78.64.07 81.4 

 79.2 75.23.96 3.76 تميز محتوى المنهاج الجديد بالدقة العلميةي 2

ُيقدم محتوى المنهاج الجديد المعلومات بلغـة   3

 علمية مفهومة  للطلبة

3.60 72 3.79 75.8 

يخلو محتوى المنهاج الجديـد مـن الحشـو     4

 والتكرار الممل

3.33 66.63.68 73.6 

ُيعرض محتوى المنهاج الجديد فـي كتـاب    5

  مصمم بطريقة جذابة ومشوقة
 

3.67 73.43.89 77.8 

يتناسب حجم محتوى المنهاج الجديد مع عدد  6

 حصص العلوم المخصصة لتدريسه

2.82 56.43.11 62.2 
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محتوى المنهاج الجديد غني بالمعينات التـي   7

, األمثلـة التوضـيحية  :  تنشط الذاكرة مثـل 

اول والجد, والصورالملونة, واألسئلة التعليمية

 الالزمة للتعلم والرسوم البيانية

3.86 77,24.11 82.2 

يوفر المنهاج الجديد فرص الحصـول علـى    8

المعرفة العلمية من مصـادر متعـددة غيـر    

 الخ...الكتاب كاالنترنت والمجالت العلمية

3.78 75.63.82 76.4 

يربط محتوى المنهاج الجديد بـين المعرفـة    9

خبـرات السـابقة   الجديدة المراد تعلمهـا وال 

 .للطلبة

3.74 74.83.82 76.4 

يربط محتوى المنهاج الجديد المعرفة النظرية  10

 بمواقف حياتية

3.63 72.63.86 77.2 

محتوى المنهاج الجديـد موثـق بـالمراجع     11

 والمصادر العلمية

3.77 75.43.61 72.2 

يقدم محتوى المنهاج الجديد ثقافة علمية عامة  12

 جانب المعلومات األساسيةللطلبة الى 

3.83 76.63.93 78.6 

ووحداتـه  , يوجد ترابط بين أجزاء المحتوى 13

 المتالحقة للصف نفسه

3.40 68 3.57 71.4 

يوجد ترابط بين محتوى المنهاج الجديد مـن   14

 .صف الى صف آخر أعلى منه 

3.64 72.83.64 72.8 

 محتوى المنهاج الجديد منظم وفق مبدأ منطقي 15

أومن السـهل الـى   , المحسوس الى المجرد: مثل

 الخ...أومن المألوف الى غير المألوف, الصعب

3.66 73.23.86 77.2 

يتضمن محتـوى المنهـاج الجديـد مفـاهيم      16

محورية كبرى متصاعدة االتساع لدى االنتقال 

 من صف آلخر

3.73 74.63.96 79.2 

ع يحقق محتوى المنهاج التكامل بين كافة فرو 17

, علوم االرض, أحياء, فيزياء, كيمياء: العلوم

 والبيئة, والفضاء

3.97 79.44.00 80 
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يحقق محتوى المنهاج الجديد التكامـل مـع    18

 منهاج الرياضيات

3.41 68.23.50 70 

يحقق محتوى المنهاج الجديد التكامـل مـع    19

 مناهج المواد األخرى

3.37 67.43.57 71.4 

 75.5 72.53.77 3.62 لمجال المحتوىدرجة التقدير الكلية

 األنشطة:المجال الثالث
 85 78.64.25 3.93 يقترح المنهاج الجديد أنشطة صفية والصفية  1
يقترح المنهاج الجديد أنشطة متنوعة لمراعاة  2

 .الفروق الفردية للطلبة 

3.45 69 3.68 73.6 

 أنشطة المنهاج الجديد تالئم المرحلة التعليمية 3

 .للطالب 

3.41 68.23.86 77.2 

األنشطة العملية المقترحة قابلة للتنفيذ من قبل  4

 .الطلبة 

3.30 66 3.75 75 

أنشطة المنهاج االجديد تمكن  المعلم من القيام  5

 .بدور المراقب والموجه والمساعد للطلبة 

3.44 68.83.54 70.8 

لة أنشطة المنهاج الجديد تتيح  المشاركة الفّعا 6

 .للطلبة 

3.56 71.23.75 75 

أنشطة المنهاج الجديد تمكن الطلبة من القيـام   7

 .بعمليات االستقصاء وطرح أسئلة جديدة 

3.54 70.83.89 77.8 

أنشطة المنهاج الجديد تساعد  الطالب علـى   8

 .التفكير العلمي وحل المشكالت 

3.55 71 3.89 77.8 

روح التعاون األنشطة العملية المقترحة تنمي  9

 .والعمل بروح الفريق الواحد لدى الطلبة 

3.65 73 3.89 77.8 

أنشطة المنهاج الجديد  تنمي مهارة االتصـال   10

 والتفاعل لدى الطلبة

3.67 73.43.89 77.8 

األنشطة العمليـة المقترحـة تـزود الطلبـة      11

 بخبرات علمية عملية محسوسة 

3.75 75 3.89 77.8 

ترحة يتطلب بعضـها اسـتخدام   األنشطة المق 12

تقنيات تربويـة متطـورة مثـل الحاسـوب     

3.64 72.83.82 76.4 
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 الخ...واالنترنت
األنشطة المقترحة تتطلب اسـتخدام األدوات   13

 والوسائل التعليمية المختلفة 

3.96 79.24.04 80.8 

األنشطة المقترحة تمكن الطلبة من التفاعـل   14

 .مع البيئة المحيطة 

3.86 77.23.93 78.6 

األنشطة المقترحة تتيح استخدام خامات البيئة  15

 .الطبيعية 

3.89 77.83.89 77.8 

 77.2 72.83.86 3.64 درجة التقدير الكلية لمجال األنشطة

 التقييم:لمجال الرابع
يقترح منهاج العلوم الجديـد أسـئلة تقيميـة     1

 .شفوية , موضوعية, مقالية: متنوعة األنماط

4.03 80.64.07 81.4 

يقترح منهاج العلوم الجديد أسئلة تقيمية تقيس  2

 مستويات عقلية متنوعة لدى الطلبة 

3.82 76.44.07 81.4 

يقترح منهاج العلوم الجديد طرقا تقيمية تقيس  4

 .مدى تحصيل الطلبة األكاديمي 

3.65 73 3.96 79.2 

يقترح منهاج العلوم الجديـد طرقـا تقيميـة     5

 .    لتقييم الذاتيدة الطلبة على المساع

3.33 6.6 3.36 67.2 

يقترح منهاج العلوم الجديـد طرقـا تقيميـة     6

 .لألنشطة العملية التي يقوم بها الطلبة 

3.39 67.83.36 67.2 

يقترح منهاج العلوم الجديـد طرقـا تقيميـة     7

 .لتقدير االتجاهات والميول نحو العلوم 

3.31 66.23.14 62.8 

قترح منهاج العلوم الجديـد طرقـا تقيميـة    ي 8

تشخيصية لنقاط الضعف ونقاط القوة في تعلم 

 .الطلبة 

3.27 75.43.14 62.8 

يقترح منهاج العلوم الجديد طرقا تقيميـة   9

تقيس قدرة الطلبة على التفكيـر والبحـث   

واستخدام مصادر تعليمية غيـر الكتـب   

 المقررة للحصول على المعلومات

3.50 70 3.50 70 

 71.6 3.58 70.7 3.53 لمجال التقييمالكليةدرجة التقدير
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 مشرفون معلمون العلوم والتكنولوجيا والمجتمع:لمجال الخامسا
 % توسطم % متوسط الفقرة الرقم

يحتوى منهاج العلوم الجديد على أحدث ما  1

.توصلت اليه المعرفة العلمية التكنولوجية 

3.79 75.8 3.96 79.2 

كنولوجيـا  يظهرمنهاج العلوم الجديد أن الت 2

.ناتجة عن التطبيق العملي للمعرفة العلمية

3.85 77 3.86 77.2 

يظهر منهاج العلوم الجديد العالقة المتبادلة  3

بــين العلــوم والتكنولوجيــا مــن جهــة 

 واستخداماتها في المجتمع من جهة أخرى

3.80 76 3.82 76.4 

يبرز منهاج العلوم الجديد البعد األخالقـي   4

أثناء منافشة القضايا العلمية والتكنولوجية 

 .وعالقتها بالمجتمع 

3.64 72.8 3.71 74.2 

يولي منهاج العلوم الجديد أهمية للقضـايا   5

المجتمعية االنسـانية المرتبطـة بـالعلوم    

 .اهتماما واضحا 

3.56 71.2 3.57 71.4 

ديد علـى زيـادة   يعمل منهاج العلوم الج 6

ــوم    ــول  دور العل ــة ح ــي الطلب وع

  والتكنولوجيا في زيادة رفاهية المجتمعات

3.77 75.4 3.86 77.2 

يساعد منهاج العلوم الجديد الطلبة علـى   7

تبني اتجاهات شخصية تجاه قضايا علمية 

 ية محل

3.42 68.4 3.71 74.2 

يستجيب منهاج العلـوم الجديـد لطبيعـة     8

 .المجتمع الفلسطيني وثقافته 

3.35 67 3.79 75.8 

 يعتبر منهاج العلوم الجديد وثيق الصـلة   9

باحتياجات المجتمع الفلسطيني المستقبلية    

3.38 67.6 3.61 72.2 

يهيء منهـاج العلـوم الجديـد الطالـب      10

 .الفلسطيني للقرن الحادي والعشرين 

3.47 69.4 3.89 77.8 
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يربط منهاج العلوم الجديد ما بين المعرفة  11

العلمية واألنشطة االقتصـادية للمجتمـع   

الصـناعات وأسـاليب   :  الفلسطيني مثل

 الخ ...الزراعة في فلسطين 

3.62 72.4 3.86 77.2 

يركز منهاج العلوم الجديد علـى اعتبـار    12

البيئة الفلسطينية مصـدرا رئيسـيا مـن    

 مصادر التعلم 

3.63 72.6 3.61 72.2 

يركز منهاج العلوم الجديـد علـى تعلـم     13

المفاهيم العلمية من خالل البيئة الفلسطينية 

3.58 71.6 3.57 71.4 

ينمي منهاج العلـوم الجديـد االتجاهـات     14

 . الطبيعيةااليجابية نحوالبيئة  الفلسطينية 

3.68 73.6 3.82 76.4 

 75.2 3.76 72.2 3.61 درجة التقدير الكلية للمجال الخامس
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  :كتاب تسهيل مهمة الطالب :)3(ملحق 
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  :سهيل مهمة الطالبكتاب ت :)4(ملحق 

  

  



 a

An-Najah National University 
Faculty of Graduate Studies  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Evaluation of the" New Palestinian Sciences Curriculum" for 
Students at the Elementary School Level from Supervisors 

and Teachers View in Government Schools Located in 
the Northern Governates of the West Bank. 

 
 
 
 
 
 

Prepared by 
Safa' Mohammad Mahmod Bkheitan 

 
 
 

Supervised by 
Prof. Afnan Darwazi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of 
Master of Curriculum & Methodology, Faculty of Graduate Studies, at 

An-Najah National University, Nablus, Palestine. 
2006 



 b

The Evaluation of the" New Palestinian Sciences Curriculum" for 
 Students at the Elementary School Level from Supervisors and 

 Teachers View in Government Schools Located in the Northern  
Governates of the West Bank. 

Prepared by 
 Safa' Mohammad Mahmod Bkheitan 

 
For 

Prof. Afnan Darwazi 

Abstract 

 This study aimed to evaluate the new Palestinian curriculum for the 

elementary school level, which is from the first grade to the tenth grade, 

from the supervisors and teachers view in government schools located in 

the northern governates of the West Bank, in the scholastic year 2005-2006 

by answering the following questions:   

1- What is the effectiveness of the new sciences curriculum for the 

elementary school level as seen by supervisors and teachers in government 

schools located in the northern governates of the West Bank? 

 2- What are the differences that are statistically significant in the 

evaluation of the new sciences curriculum using the criteria of: objectives, 

contents, activities, evaluations, and the relationship between sciences 

curriculum and each of technology and society?  

3- Are there any differences that are statistically significant in the 

evaluation of the teacher to the efficiency of the new sciences curriculum 

and that of supervisors?  

4- What are the differences that are statistically significant in the evaluation 

of the new sciences curriculum in the variables of gender, years of 



 c

experience, academic specialization, scientific qualifications, and the level 

of school teaching?  

5- What are the issues that should be taken into consideration in the new 

sciences curriculum in future developments, from the point of view of 

teachers and supervisors represented in the study sample? 

In an attempt to answer these questions, a sectional randomly 

selected sample of teachers at government schools in the northern West 

Bank governates was chosen, in the distracts of Nablus, Jenin, Qabatiah, 

Tulkarem, Qalqiliah, and Salfeet. The study sample consisted of (399) 

teacher distributed as follows: (206) male teachers, (193) female teachers, 

and (28) supervisors divided as (17) male supervisors and (11) female 

supervisors. The sample represents (24%) of the original educator 

population contacted.  

A questionnaire was developed for the purposes of the study. It 

consisted of (73) items, scaled on Likered scale (5 degrees scale), to 

measure the efficiency of the new sciences curriculum on five domains: 

objectives, contents, activities, evaluation, and the relationship between 

curriculum and each of technology and of society.  

The questionnaires were collected, and analyzed by using descriptive 

analysis, frequency tables, percentages tables, and one way ANOVA, and 

(F) tests. The study resulted on the following conclusions:  

1- The teachers and supervisors evaluations of the new sciences curriculum 

was (3.60) degrees out of five, that is (72.1%). This shows that supervisors’ 

evaluation of the curriculum was (3.78) or (75.76%), which is higher than 

that of teachers which were (3.59) or (71.88%), with a statistical significant 

of (α=0.038). 
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2- The teachers and supervisors mean average on each criteria are as 

follows: educational activities (3.65) which is (73%), contents of the 

curriculum (3.63) or (72.7%), sciences and technology and society (3.61) 

which is (72.1%), objectives (3.58) or (71.56%) and finally evaluation 

methods (3.54) or (70.8%).  

3- Repeated ANOVA analysis using the (F) test showed that there are 

differences that are statistically significant on the level(α = 0.000), also the 

results of the ANOVA and Sidak tests showed differences that are 

statistically significant on the level (α = 0.05) Between objectives and 

educational activities, the differences are in favor of educational activities; 

and between contents of the curriculum and the objectives, the differences 

are in favor of contents, and between educational activities and evaluation 

methods in favor of educational activities; and between contents and 

evaluation methods in favor of contents.  

 3- ANOVA using (F) test showed differences that are statistically 

significant on the level (α = 0.05). In evaluation of the new sciences 

curriculum on the light of the variable of specialization in favor of (other 

than mentioned) that is, of teachers holding degrees in specialization other 

than in physics, chemistry, and biology; and in the variable of scientific 

qualifications in favor of teachers holding less than a B.A., and for the 

variable of level of teaching in favor of elementary school teaching level.  

4- The (F) test did not show any differences that are statistically significant 

on the level (α = 0.05) in the evaluation of the new sciences curriculum on 

the criteria in relation to the variable of gender, or years of teaching 

experience.  
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5- The educational improvements that must be implemented in the sciences 

curriculum for basic level students as seen by the teachers and supervisors 

in the northern districts of the West Bank are:  

• Considerations of individual differences between students. 

• To take into consideration student’s own academic ability.  

• To increase the number of sessions or to reduce the volume of 

educational material.  

• The results will be evident in future studies.  

  




