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  في كتب الفيزياء املطورة للمرحلة الثانوية في األردن) STEM(مدى تضمني معايري منحى 
  

  **إبراهيم اليوسف و *آمال ملكاوي

 10/2/2019 تاريخ قبوله                                        18/9/2018 تاريخ تسلم البحث
  

ــدى    :ملخــــص ــن مــ ــة الكشــــف عــ ــذه الدراســ ــدفت هــ ــى  هــ ــايير منحــ ــمين معــ تضــ
)STEM (   رة للمرحلـــةفــــي األردن الثانويــــة فـــي محتــــوى كتـــب الفيزيــــاء المطــــو .
ــزء األول     وتك ــي الجـ ــمنة فـ ــى المتضـ ــة األولـ ــول األربعـ ــن الفصـ ــة مـ ــة الدراسـ نـــت عينـ

واتبعــــت . مـــن كتـــابي الفيزيـــاء المطـــور للصـــفين األول والثـــاني الثـــانوي العلمـــي        
ــي،    ــفي التحليلــ ــنهج الوصــ ــة المــ ــن    الدراســ ــت مــ ــوى تكونــ ــل محتــ ــالل تحليــ ــن خــ مــ

ــاالت رئيســــة  ) 30( ــى ســــبعة مجــ ــا  . مؤشــــرا موزعــــة علــ ــق مــــن ثباتهــ وتــــم التحقــ
ــتخدام  ). هولســـــتي(باســـــتخدام معادلـــــة  كمـــــا تـــــم حســـــاب ثبـــــات التحليـــــل باســـ

ــة  ــا(معادل ــايير منحــى        ). كاب ــدّني نســبة تضــمين مع ــائج الدراســة إلــى ت وأشــارت نت
)STEM (   رة للمــو ــاء المطــ ــب الفيزيــ ــي كتــ ــت    فــ ــي األردن؛ فكانــ ــة فــ ــة الثانويــ رحلــ

ــوالي     ــابين حـ ــي الكتـ ــا فـ ــايير بمجملهـ ــمين المعـ ــا%). 36(نســـبة تضـ ــت  فيمـ اختلفـ
ــث كـــان مجـــال    ــذه المعـــايير؛ حيـ ــكل  "نســـب تضـــمين هـ ــتخدام التكنولوجيـــا بشـ اسـ

ــتراتيجي ــور للصـــف األول       " اسـ ــاء المطـ ــاب الفيزيـ ــي كتـ ــميًنا فـ ــل تضـ ــار األقـ المعيـ
ــي    ــميًنا فـ ــا تضـ ــانوي، وأعالهـ ــار  الثـ ــاب معيـ ــق  "ذات الكتـ ــاون كفريـ . "STEMالتعـ

ــار   ــال معيـ ــة    "ونـ ــايا العالميـ ــي استقصـــاء القضـ ــراط فـ ــبة تضـــمين   " االنخـ ــل نسـ أقـ
ــار     ــاني ثـــــانوي، فـــــي حـــــين نـــــال معيـــ فـــــي كتـــــاب الفيزيـــــاء المطـــــور للصـــــف الثـــ

ــور    "STEMالتعــــاون كفريــــق " ــي كتــــاب الفيزيــــاء المطــ ــى نســــبة تضــــمين فــ أعلــ
  .للصف الثاني الثانوي

، كتب STEM، معايير STEM، منحى STEMتعليم  :ت المفتاحيةالكلما( 
 )الفيزياء المطورة، تحليل المحتوى، المنهاج األردني

  
 
في ظل ما يشهده العالم اليوم من تطورات علمية وتكنولوجية : مقدمة

متالحقة ومستمرة، تتجدد الدعوات الرامية إلى تطوير مناهج العلوم بما 
العصر، لالنتقال بالمتعلمين من مجتمع معلوماتي يتواكب مع متطلبات هذا 

  .إلى مجتمع منتج للمعرفة، وقادر على استخدام التكنولوجيا بالشكل األمثل

 ,Science)ويعد منحى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات،
Technology , Engineering and Mathematics: STEM(  من

ومنحى . يثة في ميدان التربية العلميةأبرز التوجهات أو المداخل الحد
)STEM ( هو منحى متعدد التخصصات يكامل بين تخصصات العلوم

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ويعمل على دمج محتوى ومهارات 
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات معا، وينمي القدرة على حّل 

خالل مشاريع يحاكي الطالب فيها ، من المشكالت في سياقات واقعية عملية
  ).NRC , 2011( ممارسات العلماء
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The Extent of Inclusion of STEM Approach Criteria in the 
Developed Physics Textbooks for Secondary Stage in 
Jordan 
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Abstract: This study aimed at investigating the extent of 
inclusion of STEM approach criteria in the content of 
developed physics textbooks for secondary stage in Jordan. 
The sample of the study consisted of the first four chapters 
from both of the developed physics textbooks for the first and 
second secondary grades. The study used the analytical 
descriptive method , by using the content analysis method 
which consisted of (30) indicators , distributed into (7) main 
domains. The reliability of the tool was checked by using 
Holsti Formula , and the reliability of the analysis was 
calculated by using Kappa Formula. The results of the study 
indicated that there was a decline in the inclusion level of 
STEM approach criteria in the developed physics textbooks 
content. The percentage of inclusion of STEM criteria was 
about (36%) in the both textbooks. There was a difference in 
inclusion percentages of both books in the tool's domains. The 
“Apply technology strategically” criterion has the lowest 
percentage of inclusion in the textbook for first secondary 
grade , while the “collaborate as a STEM team” criterion has 
the highest percentage in the same book. The percentage of the 
“engage in inquiry” criterion has the lowest percentage of 
inclusion in the book for second secondary class , while the 
highest was the “collaborate as a STEM team” criterion in the 
same textbook. 

(Keywords: STEM Education , STEM Approach , STEM 
Criteria , Developed Physics Textbooks , Content Analyses , 
Jordanian Curricullum) 

  

  
  

 NGSS: (Next(لجيل الجديد العلوم لودعت معايير 
Generation Science Standards  إلى تعميق الروابط بين الرياضيات

أكدت كذلك . العلوم من جهة أخرىوبين  ،والهندسة والتكنولوجيا من جهة
المشكالت  األربعة، للسعي إلى حّل (STEM)بين موضوعات  أهمية الربط

الناشئة في الحياة اليومية والتي سيتدرب عليها الفرد من خالل منحى 
STEM )Honey and Schweingruber, 2014.(  
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ــة  ) STEM( مشـــروعظهـــر و ــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـ فـ
ــتجابة  ــي    لاسـ ــادي والعلمـ ــانبين االقتصـ ــي الجـ ــلة فـ ــورات الحاصـ ، لتطـ
وتهيئـة  ، يواجهها الفـرد للحاجة إلى مواجهة التحديات التي  واستجابة

، نحـو المشـكالت   نظرتـه وتغيـر  الطالب إلى مرحلة ما بعـد المدرسـة،   
الالزمة لمواجهة تحديات  قرن الواحد والعشرينمهارات الوتسليحه ب

ــد قيامهــا       ــر مــن الشــركات الكبــرى عن هــذا العصــر، فقــد أصــبحت كثي
بالتعيينــات ال تلتفــت إلــى الشــهادات األكاديميــة التــي يحملهــا الفـــرد        
المـراد تعيينـه، بـل إلـى مـا يمتلـك مـن مهـارات وخبـرات الزمـة لسـوق            

  .),Bybee 2013(العمل 

) STEM(اخــتالف منحــى ) Bybee, 2013(ويفســر بــايبي 
التحديات التي يعاني منهـا   بمواجهته ،عن برامج اإلصالح التي سبقته
ظاهرة التغير المناخي ومشكلة تقلص : العالم في الوقت الراهن، مثل

عـن بـرامج   ) STEM(كذلك يختلـف منحـى   . الغابات، والعجز المائي
ر توجهـات المجتمـع   اإلصالح األخرى بقدرته على نشر التوعية وتغيي

 هــةواجممتطلبــات القــرن الحــادي والعشــرين، و  وتحقيــقنحــو البيئــة، 
يحظـى  ) STEM(وهـذا مـا جعـل مشـروع      .مشكالت األمـن القـومي  

التنـافس فــي   بـرواج وشـهرة كبيــرتين فـي كثيــر مـن دول العـالم، حيــث     
إلـى  هـذه الـدول    ، ممـا دفـع  علـى مصـراعيه  التقدم االقتصـادي مفتـوح   

 ،وبنـاء المشـاريع اإلصـالحية   برامجهـا التعليميـة،    يرالتسابق فـي تطـو  
ــا       ــوم والتكنولوجيـ ــاالت العلـ ــين مجـ ــع بـ ــة تجمـ ــداخل تعليميـ ــي مـ وتبنـ

علـى   وقـدرة ياديـة،  قصـفات  بيتمتـع   فردبناء لوالهندسة والرياضيات، 
  ).Bybee, 2010( واالبتكار إدارة العالم والتوجه به نحو اإلبداع

بتوســيع رقعــة ) STEM(وتــتلخص األهــداف الممتــدة لمنحــى 
ــة  ــين-الطلبـ ــن الجنسـ ــمن    -مـ ــة ضـ ــتهم الجامعيـ ــابعون دراسـ ــذين يتـ الـ

ــدف    ــيات، بهــ ــة والرياضــ ــا والهندســ ــوم والتكنولوجيــ ــات العلــ تخصصــ
كما يهدف . ورفع حصة الفرد من الدخل ،النهوض باالقتصاد الوطني

، وال ســيما توســيع قـدرة العــاملين علـى إدارة المشــاريع مسـتقبًلا   إلـى  
فمــن الضــروري إنشــاء  ). STEM( تخصصــاتالمتعلقــة ب المشــاريع

ــداداجيـــل  ــد إعـ ــاالت   معـ ــدا للعمـــل ضـــمن مجـ ــ، )STEM(جيـ أن كـ
ــة، ) STEM( يصـــبحوا معلمـــين فـــي مجـــاالت  ــة  أو فنيـــياألربعـ طاقـ

 العلـوم أو أن يعملوا في المجاالت الطبية كـالتمريض ومهـن    ،خضراء
وجميع هذه التخصصات يلزمها معرفة قوية ومتينة  .المساندة الطبية
  ).STEM )NRC, 2011 بحقول

ــاج   ــعى منهـ ــة  ) STEM(ويسـ ــه للطلبـ ــالل تدريسـ ــن خـ ــى  مـ إلـ
كافيـة  أن يمتلـك الطلبـة معرفـة علميـة     كـ  ،العديد مـن األهـداف   تحقيق

ــالم ب ــة العـ ــذه الطبيعـــة، و     ،طبيعـ ــة لهـ ــروحات وافيـ ــدموا شـ أن وأن يقـ
يشاركوا بشكل فعال في ممارسـتها  ن أو ،يطوروها على أساس علمي

ــتهم وتوجهــاتهم نحــو دراســة       ــارة دافعي ــى إث والتعبيــر عنهــا، إضــافة إل
ــك كلــه فــي إثــراء المعرفــة      ــة، واســتثمار ذل الظــواهر الطبيعيــة والكوني

ــهم   ،العلميـــة المتكونـــة لـــديهم كمفكـــرين علميـــين  ــع ثقـــتهم بأنفسـ ورفـ
)NRC, 2014.(  

 STEM)(منحى  أن (Stephaneia, 2010) ستيفاني وترى
 تحقـق  بحيـث  وأهدافه، وتغييرها رؤية التعليم في النظر إعادة يتطلب
ــم ــوم فهـ ــيات العلـ ــا والرياضـ ــة وتطبيقاتهمـ ــورة التكنولوجيـ ــر بصـ  تظهـ

 استراتيجيات تغيير ضرورة ترى كما بينها، الوظيفية الوطيدة العالقة
  .االهداف هذه تسعى إلى تحقيق المتبعة، بحيث التدريس

بأنـه  ) STEM(منهـاج  ) Sandres, 2009(سـاندرز  ويعـرف  
ــي المنهـــاج  ــاالت   التعليمـ ــر مـــن مجـ ــالين أو أكثـ الـــذي يبحـــث فـــي مجـ

)STEM .(  ــور ــه مــ ــين يعرفــ  & Moore) (Kelly(فــــي حــ
Knowles, 2016 (  بأنــــه محاولــــة الجمــــع بــــين بعــــض مجــــاالت

)STEM (   ــد، بحيـــث ــدة أو درس واحـ ــدة واحـ ــا فـــي وحـ أو جميعهـ
ــين ال  ــات بـ ــر العالقـ ــة  تظهـ ــوعات المرتبطـ ــاالت بموضـ  )STEM(مجـ

 Kelly(بينما خلـص كيلـي ونـولز    . والمشكالت التي يواجهها العالم
& Knowles ( ــاج ــاج ) STEM(إلـــى تعريـــف منهـ علـــى أنـــه منهـ

ــين أو أكثــر مــن مجــاالت   متعــدد التخصصــات يكامــل  تعليمــي  بــين اثن
)STEM(   ــات ــرط تضـــمين ممارسـ فـــي المحتـــوى   ) STEM(، بشـ

   .للعلوم بطريقة تكاملية الطلبة لضمان تعزيز تعلم

ــدد ــد     وحــــ ــي واليــــــة ماريالنــــ ــم التعلــــــيم فــــ  األمريكيــــــة  قســــ
(Maryland State department of education , 2012) 

  :هي )STEM(سبعة معايير لمنحى 

اكتسـاب المهـارات   ويعني : )STEM( محتوىوتطبيق لم عت .1
والكفايات الالزمة لتعلم وتطبيق ما يهدف إليه المحتوى، وذلك 

ــي العلـــوم     ــرط الطلبـــة فـ ــايا العالميـــة،    والينخـ ــث فـــي القضـ لبحـ
الحقيقيـة التــي يواجههــا   توتطـوير حلــول للتحـديات والمشــكال  

 :من خالل ،العالم

  .تساعد الطلبة على فهم محتواهالتقديم شروحات وافية  -أ

  .في اإلجابة عن أسئلة معقدة )STEM(توظيف محتوى  -ب

  .البحث في القضايا العالمية -ت

تقديم حلول للتحديات والمشـاكل الحقيقيـة التـي تواجههـا البيئـة       -ث
  .المحيطة والعالم

المكاملة بين العلوم  ويعني: )STEM( مجاالت دمج محتويات. 2
قــادرا  الطالـب  والتكنولوجيـا والهندسـة والرياضـيات ممــا يجعـل    

علــى اإلجابــة عــن األســئلة المعقــدة، والبحــث فــي القضــايا التــي   
  :من خالل، يواجهها العالم، ووضع حلول لهذه القضايا

  .مجاالت األخرىوال )STEM(موضوعات مجاالت  الربط بين -أ

  .بطريقة تكاملية )(STEMالدمج بين محتويات مجاالت  -ب

  .عن األسئلة المعقدةجعل الطلبة قادرين على اإلجابة  -ت

، لجعلهم قادرين العالميةإتاحة الفرصة للطلبة للبحث في القضايا  -ث
 .على وضع حلول لتلك القضايا
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ــير . 3 ــيل تفســ ــوم وتوصــ ــن العلــ ــات مــ ــا  المعلومــ والتكنولوجيــ

المعلومـات  تفسـير  مـن   تمكين الطلبة: والهندسة والرياضيات
ــي يتوصــلون إليهــا مــن المكاملــة بــين العلــوم        والتكنولوجيــا  الت

وتجسيدها للتوصـل إلـى حلـول لألسـئلة      والهندسة والرياضات،
  :المعقدة، والبحث في القضايا التي يواجهها العالم، من خالل

  .وتحليلها (STEM)تناول المعلومات المناسبة من مجاالت  -أ

  .استخدام لغة علمية رصينة في التعبير عن موضوع علمي - ب

  .القراءة النقدية للمعلومات التقنيةتشجيعهم على االنخراط في  -ت

البيانـــات الكميــــة،  : مثـــل (تقيـــيم مصـــادر المعلومـــات المتعـــددة      -ث
  .بطرق مختلفة) والوسائط المتعددة

  .تحفيز الطلبة على استخدام الجدل والمناظرة العلمية -ج

  .التواصل بشكل فعال ودقيق مع اآلخرين -ح

فـــي  واإلنغمـــاس االنخـــراطوتعنـــي : ستقصـــاءالاالنخـــراط فـــي ا. 4
  :من خالل، استقصاء القضايا والتحديات العالمية

  .للتعريف بالقضايا والتحديات العالمية وتحديدها أسئلةطرح  -أ

علـــى القيــام بعمـــل استقصـــاءات حقيقيــة تتكامـــل فيهـــا     التشــجيع  -ب
وتطــوير أســئلة   ،تنقــيح األســئلة  مــن أجــل ) STEM( مجــاالت
  .ا التي تحيط بالطلبةتساعد على اإلجابة عن القضاي جديدة

 االنـدماج مسـاعدة الطلبـة علـى    : االنخراط في التفكير المنطقي. 5
التفكيـر المنطقـي، لجعلهـم قـادرين علـى اإلجابـة       في  واالنغماس

عــن األســئلة المعقــدة، والبحــث فــي القضــايا والمشــكالت التــي     
  :من خالل ،يواجهها العالم

  .المشاركة في التفكير الناقد -أ

  .الفرصة الختيار أساليب علمية منظمة ومناسبة وتطبيقهاإتاحة  -ب

  .بناء أفكار إبداعية ومبتكرة -ت

ــة      -ث ــأثير القضــايا والمشــكالت التــي يواجههــا العــالم والبيئ تحليــل ت
  .المحيطة

لعمل بـروح الفريـق   اتاحة الفرصة ل: (STEM)التعاون كفريق  .6
ــايا والمشــــكالت التــــي   ــول للقضــ ــل إلــــى حلــ  الواحــــد، والتوصــ

  :من خالل ،يواجهها العالم

  .(STEM)مجال معين من مجاالت  تحديد -أ

  .(STEM)تحليل مجال معين من مجاالت  -ب

  .(STEM) تطبيق مجال معين من مجاالت -ت

ــق المخــتص لتحقيــق         -ث العمــل بفاعليــة ومشــاركة األفكــار مــع الفري
  .هدف الفريق المشترك

ــاالت    -ج ــوفرة فـــي مجـ ــل المتـ والتـــي  (STEM)تحليـــل فـــرص العمـ
  .تتعلق بهدف الفريق المشترك

ــا بشــكل   . 7 يســاعد محتــوى  : اســتراتيجي اســتخدام التكنولوجي
ــتخداما    ــتخدام التكنولوجيـــا اسـ ــة علـــى اسـ كتـــب الفيزيـــاء الطلبـ

ــتراتيجيا ــة لتطــــوير حلــــول للقضــــايا    ال، ليتــــيح لهــــم   اســ فرصــ
  :والمشكالت التي يواجهها العالم، من خالل

التكنولوجية الالزمة لتطوير حلـول للقضـايا    تحديد وفهم الحاجات -أ
  .لألسئلة المعقدةوإجابات 

  .دراسة مخاطر وقيود وتأثيرات استخدام التكنولوجيا -ب

  .تحسين التقنيات المتوافرة تزيد من القدرات البشرية -ت

 .ابتكار تقنيات جديدة التي تزيد من القدرات البشرية - ت

فإنـه يـتم بنـاء وإعـداد      )STEM(ولتعلـيم الطلبـة وفـق منحـى     
ــاهج خاصــة وفــق معــايير هــذا المنحــى، ويــرى     ــايبي  من  Bybee(ب

 المناهج خالل من )STEM(عديدة لتعليم  طرًقا هناك أن) 2013,
 أن علـى  منفصـلة،  هـذه المـواد   تـدريس  :الطـرق  هـذه  التقليدية؛ ومـن 

. هـذه المـواد المنفصـلة    فـي  المدرجـة  الموضـوعات  بـين  يتم التنسـيق 
ــذه ــاج، حيـــث يـــتم  ومـــن هـ ــاج الطـــرق اإلدمـ ــادة مـــادة إدمـ  أخـــرى بمـ

 موضـوعات  تـدريس  بـين  الـربط  خـالل  أو من بينهما، التكامل الحداث
 الــربط علـى  الطالــب يسـاعد  ممــا العلمليـات،  نفــس باسـتخدام  مـادتين 
في  )STEM(وقد يتم تعليم . واالختالف بينها الشبه أوجه وإدراك

 اســتخدام بــه يــتم الــذي صــالاالت خــالل المنــاهج القديمــة كــذلك مــن 
 من مجالين بين والرياضيات، أو الجمع العلوم بين للربط التكنولوجيا

 العالقــة  هــذه  تظهــر  التــي  المشــاريع  خــالل  مــن  )STEM( مجــاالت
  .)STEM( مجاالت بين التكاملية

ــعى  ــالم   األردن ويسـ إلـــى مواكبـــة حركـــات    كغيـــره مـــن دول العـ
ولهـــذا نجـــدها . فـــي المنــاهج التربويـــة  العالميـــة اإلصــالح والتطـــوير 

ــكل مســــتمر   ــة بشــ ــا الوطنيــ ــةمــــن لمراحــــل تخضــــع مناهجهــ  المتابعــ
ــوير واإلصـــالح ــؤتمرات  . والتطـ ــذلك المـ ــد كـ ــوير  وتعقـ ــة للتطـ الوطنيـ
ــك  التربــوي ــال ذل ــوطني األول للتطــوير التربــوي فــي    ، ومث المــؤتمر ال

الــذي أوصــى بإعــادة صــياغة منــاهج العلــوم  ) 1987(أيلــول مــن عــام 
لتلبــــي الحاجـــــات الفرديـــــة والمجتمعيــــة، وُتنـــــاقش فـــــي مواضـــــيعها    
المشكالت والقضايا االجتماعية، ثم المؤتمر الوطني الثـاني للتطـوير   

الـذي أوصـى بإعـادة النظـر     ) 1999(التربوي في كانون أول من عام 
ــة     ــورة المعلوماتي ــوم الســتيعاب الث ــاهج العل ــي من ــؤتمر التطــوير  ف ، وم

إثـر أزمـة نظـام التعلـيم، التـي       2015أيلـول   فـي التربوي الذي انعقد 
توجهات فـي الرياضـيات والعلـوم    "كشفت عنها نتائج الدراسة الدولية 

Trends in International Mathematics and Science 
Study )TIMSS-2015 (    ــي شــــــاركت فيهــــــا وزارة التربيــــــة التــــ

يات والتعليم، والتـي أظهـرت تـدني نتـائج الطلبـة األردنـين فـي الرياضـ        
  ). Misnistry of Education, 2015(والعلوم 
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تراجعـا  الطلبة األردنيين في العلوم والرياضـيات  نتائج  وأظهرت
وحسـب التقريـر    .شـاركوا فيهـا  ملحوًظا فـي االختبـارات الدوليـة التـي     

 (TIMSS)الوطني األردني عن الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم 
فهنــاك تراجــع  ،الصــادر عــن المركــز الــوطني لتنميــة المــوارد البشــرية  

عمــا ) 2015(عــام اختبارفــي  الطلبــة األردنيــينمســتوى  ملحــوظ فــي
وقـد حـدث هـذا التراجـع      ).2011(و) 2007(ي كانت عليه فـي عـام  

في الوقت الـذي باشـر فيـه األردن بالعديـد مـن المشـاريع اإلصـالحية        
تطـوير  مثـل مشـروع   عناصر النظام التربوي، الهادفة إلى تطوير كافة 

ــيم نحــو   ــى تضــمين مهــارات       التعل ــد عل ــي، الــذي أّك االقتصــاد المعرف
ــة    ــة بالبيئـ ــة المرتبطـ ــايا األخالقيـ ــر الناقـــد والقضـ ــاء والتفكيـ االستقصـ
والمجتمع، وتنمية المهارات اليدوية ومهارات التفكير العليا، ومهارات 

 National Center for Human Resource(اتخـاذ القـرارات   
Development , 2017 .(  

فـي   إدارة المناهج والكتـب المدرسـية فـي وزارة التربيـة     وتسعى
المملكة األردنية الهاشمية من خالل كتب الفيزياء إلى تحقيق العديـد  

فهـم طبيعــة العلــم وتوظيــف المنهجيــة   :مثــلمـن النتاجــات المحوريــة،  
شــكالت الحياتيــة، وكــذلك  العلميــة لحــل التســاؤالت العلميــة وحــل الم 

وإدراك عالقــــة علــــم الفيزيــــاء فــــي  ،ربـــط المعرفــــة العلميــــة بالحيــــاة 
 ,Misnistry of Education(التطبيقـات الحياتيـة والتكنولوجيـة    

2017(.  

وللتحقق من مساعي وزارة التربية والتعليم وأهـدافها مـن بنـاء    
 ، ال بـد الكتب المدرسية، والتحقق من اإلطار المحوري لكتب الفيزياء

من تحليل محتوى الكتب المدرسية، ومنهـا كتـب الفيزيـاء للمـرحلتين     
أسـاليب  أهـم  ويعد تحليـل المحتـوى واحـدا مـن     . األساسية والثانوية

البحث العلمـي، حيـث يعكـف البـاحثون والمختصـون فـي مجـال العلـوم         
التربويــة علــى تحليــل محتــوى المنــاهج المدرســية فــي ضــوء معــايير      

  .لمعاييرهذه امن مدى مطابقة محتوى هذه المناهج ل معينة للتحقق

ــ وقــد منحــى مشــروع عــدد مــن البحــوث التربويــة بدراســة    يعن
)STEM (اســة يلــديرم در مثــل(Yildirim, 2016)  التــي هــدفت

تحليل نتـائج عـدد مـن الدراسـات البحثيـة التجريبيـة التـي أجريـت         إلى 
 فــي) STEM(علـى أثــر تعلـيم    والتــي ركـزت  ،(STEM)فـي مجـال   

وقــام . كـل مــن تحصــيل الطلبــة وتنميــة مهــاراتهم فــي حــل المشــكالت  
فــي مجــالت   مــن الدراســات المنشــورة  دراســة) 33(الباحــث بتحليــل  

دراســة جمعهــا الباحــث مــن مختلــف  ) 70(مــة، مــن أصــل  علميــة محّك
صّنف و. صة باألبحاث التربويةتخصلكترونية المالمجالت والمواقع اإل

 هــذه الدراســات، المنهجيـة التــي اتبعتهــا الباحـث عينــة دراســته حســب  
ــاهج كميــة، والقليــل منهــا   اتبعــت فوجــد أن معظمهــا   ــاهج  امن ــع المن تب

ق الطلبـة  تفـو  إلـى  وأشـارت نتـائج دراسـته   . اأو المنهجين معالنوعية، 
ــذين  ــواالــ ــق منحــــى   درســ ــيل العلمــــي  ) STEM(وفــ ــي التحصــ  ،فــ

ة نحـــو واكتســاب مهــارات حــّل المشــكالت، وتنميــة اتجاهــات إيجابيــ       
)STEM ( وفــــق منحــــى  االطلبــــة الــــذين لــــم يدرســــوأولئــــك علــــى
)STEM .(أن  بينـت نتـائج الدراسـة،   فقـد   ،ا عن معرفة المعلمـين أم

الالزمـــة الســـتخدام الكافيـــة ة يــ المعلمــين ال يمتلكـــون الخلفيـــة المعرف 
 ).STEM(منحى 

التي أجريت فـي  ) Brooks, 2016(بينما سعت دراسة بروكز 
ــة التعــرف علــى الطــرق التــي يركــز عليهــا      الواليــات المتحــدة  األمريكي

ــة لـــدراسة      (STEM)مختصــو  ــارات الالزم ــة والمه الكتســاب المعرف
(STEM) .ــة الدراســـة مـــن  حيـــث تكو ــ )18(نـــت عينـ ا ممـــن شخصـ

، ووضـحت نتـائج الدراسـة أن التجـارب     (STEM)يعملون في مجـال  
قدرة الطالب على استخدام مبادئ من ن العملية تحس(STEM).  

ــدغيم    ــا دراســة ال 2017(أم Aldughaim, (  ــدفت الكشــف فه
وعالقتهــا بتعلــيم  (STEM)بمجــاالت  المتعلقــةعــن البنيــة المعرفيــة  

تكونـت عينــة  . طلبـة جامعـة القصـيم فـي تخصـص العلـوم      لـدى   العلـوم 
اتبـع الباحـث المـنهج الوصـفي مـن      و. طالبا وطالبـة ) 93(الدراسة من 

وخلصت  .لجمع البياناتلمات كأداة خالل استخدام اختبار تداعي الك
ــائجال ــاالت    نتــ ــة بمجــ ــة المتعلقــ ــة المعرفيــ ــت  (STEM)أن البنيــ كانــ

  .تعليم العلوم وغير مترابطة مع، لدى الطلبةمنخفضة 

 Al-Buqami, 2017( األحمـد والبقمــي  كمـا هــدفت دراســة 
& Alahmad (    العلــوم للجيــل    الكشــف عــن مــدى تضــمين معــايير

. الفيزيـاء للمرحلـة الثانويـة فـي السـعودية     في كتب ) NGSS( القادم
أداة تحليل المحتوى في بعد الطاقة في معـايير   لدراسةواستخدمت ا

وأشارت نتائج الدراسة إلى انخفـاض نسـبة    .العلوم الفيزيائية تحديدا
كــان أكثرهــا وتضـمين المرتكــزات الرئيســة لمعــايير العلــوم الفيزيائيــة،   

وكان  ،ثم محور المفاهيم المتداخلة ،المحوريةتضميًنا محور األفكار 
ــين    ــميًنا بــــ ــة والهندســــــية األقــــــل تضــــ ــات العلميــــ محــــــور الممارســــ

  .الثالثة) NGSS(محاور

إعــداد ) Abdulqader, 2017(القـادر   وهـدفت دراسـة عبــد  
فــي  (STEM)تصــور مقتــرح لحزمــة بــرامج تدريبيــة لتطبيــق منحــى   

فــي محافظــة  ضــوء االحتياجــات التدريبيــة لمعلمــي المــدارس الثانويــة 
، وأشــارت النتــائج إلــى أن احتياجــات المعلمــين  اإلســكندرية فــي مصــر

تتراوح بين المتوسطة والمرتفعة، مما أدى بالباحث إلـى بنـاء تصـور    
  .مقترح لبرنامج تدريبي وفق احتياجات المعلمين التدريبية

 ,Al-Einazy & Al-Jabr(العنـزي والجبـر   تقصـى  بينمـا  
ــي العلـــــو تصـــــورات )2017 ــعودية  معلمـــ ــي الســـ ــولم فـــ ــى  حـــ منحـــ

(STEM) وتوصل الباحثان إلى ارتفـاع  . بعض المتغيراتب اوعالقته
 (STEM)مســتوى تصــورات معلمــي العلــوم حــول المعرفــة بمنحــى    

ــاختالف تصـــوراتهم ومتطلبـــات تدريســـه، وعـــدم اخـــتالف مســـتوى   بـ
ــرة التدريســـية،   ــاختالف المرحلـــة التعليميـــة التـــي     واختالفهـــا الخبـ بـ

ــم ــها المعلـــ ــة   يدرســـ ــة مقارنـــ ــة االبتدائيـــ ــي المرحلـــ ــالح معلمـــ ، ولصـــ
  .بالمرحلتين الثانوية واالبتدائية
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ــد    ــي والحمــــــــ ــور والزغيبــــــــ ــدي ومنصــــــــ ــى الدغيــــــــ                      وتقصــــــــ
El-Deghaidy , Mansour , Alzaghibi & Alhamad,)  

وطبيعتـه  ) STEM(وجهات نظر معلمي العلوم حول منحى  )2017
) STEM(ق أو تسـهل تطبيـق منحــى   وي تعـ التكامليـة، والعوامـل التـ   

معلمــا مــن معلمــي ) 136(تكونــت عينــة الدراســة مــن . فـي مدارســهم 
ــورة   ــة المنـ ــي المدينـ ــوم فـ ــن     .العلـ ــا مـ ــة تخوًفـ ــائج الدراسـ ــرت نتـ اظهـ

ويعـود ذلـك    ،فـي مدارسـهم  ) STEM(معلمين حول تطبيق منحـى  ال
أهمهــــا الخلفيــــة المعرفيــــة للمعلمــــين عــــن منحـــــى      : لعــــدة عوامــــل  

)STEM(       ــة المجتمــع وتوجهاتــه نحــو هــذا المنحــى، وعــدم ، وثقاف
باإلضــافة  .)STEM(تهيئــة البنيــة التحتيــة للمــدارس لتطبيــق منحــى  

إلــى معــوق السياســات التعليميــة التــي تتبنــى التعلــيم المتمركــز حــول     
وأبــــدى المعلمــــون مواقًفــــا إيجابيــــة نحــــو تكامليــــة منحــــى  . المعلــــم

)STEM (نحى مستقبًلاوأملهم في تطبيق هذا الم.  

فهـدفت تعـرف أثـر وحـدة     ) Saleh, 2016(أمـا دراسـة صـالح    
فـي تنميـة االتجـاه نحـو منحـى       (STEM)مقترحة قائمـة علـى منحـى    

(STEM)       ومهارات حل المشكالت لـدى عينـة مـن طالبـات الخـامس
واسـتخدمت  . االبتدائي في إحدى مدارس محافظة القـاهرة فـي مصـر   

ــة       ــدة المقترحـ ــدريس الوحـ ــر تـ ــاس أثـ ــي لقيـ ــنهج التجريبـ ــة المـ الباحثـ
وأشارت نتائج الدراسة إلـى تحسـن االتجـاه نحـو     ). الطاقة الخضراء(

ينـة الدراسـة بعـد    ومهـارات حـل المشـكالت عنـد ع    ) STEM(منحى 
  .(STEM)تدريسهم الوحدة المقترحة القائمة على منحى 

ــارثي والشـــــــــــــحيمية   ــعيدي والحـــــــــــ ــى أمبوســـــــــــ واستقصـــــــــــ
)Ambosaidy, AlHarthy & AlShahimih, 2015 (

ــوم فــي ســلطنة عمــان نحــو منحــى       ) STEM(معتقــدات معلمــي العل
ــية    ــه التدريســ ــم وخبرتــ ــنس المعلــ ــا بجــ ــائج  . وعالقتهــ ــرت النتــ وأظهــ

ومتطلبــات ) STEM(إيجابيـة لـدى المعلمــين نحـو منحـى     معتقـدات  
ــدات بــاختالف جــنس المعلــم أو       . تدريســه ولــم تختلــف هــذه المعتق

  . خبرته التدريسية

إلــى تقصــي أثــر تعلــم  ) Rizeq, 2015(وهــدفت دراســة رزق 
في تنمية مهارات القرن الحـادي  ) STEM(العلوم باستخدام مدخل 

مــادة التربيــة البيئيــة المقــررة   والعشــرين، ومهــارات اتخــاذ القــرار فــي 
واتبعت الباحثة المـنهج  . لطلبة كلية التربية في جامعة طنطا في مصر

ــرن الحــادي        ــارات الق ــع مه ــاء أداة مالحظــة لتتب ــت ببن ــي، وقام التجريب
ــرين، تكونـــت مـــن   ــذلك   ) 7(والعشـ ــتخدمت كـ ــية، واسـ ــارات أساسـ مهـ

ة إلـى أن  وخلصـت الدراسـ  . مقياسا للكشف عن مهارات اتخـاذ القـرار  
ــة     ) STEM(التــدريس باســتخدام منحــى    ــي تنمي ــر عــال ف ــان ذا أث ك

  . مهارات اتخاذ القرار وتنمية بعض مهارات القرن الحادي والعشرين

ــي بيئــــات         ــي أجريــــت فــ ــات الســــابقة التــ ــظ مــــن الدراســ يالحــ
ومجتمعــات تعليميـــة مختلفـــة، اهتمـــام البـــاحثين بدراســـة أثـــر منحـــى   

)STEM .( اسات على ضرورة إعـادة صـياغة   الدرتلك واتفقت أغلب
المناهج المدرسية وبنائها، بحيـث تحقـق التكامـل بـين مجـاالت منحـى       

(STEM) . في السـعودية،   أجريتن معظم هذه الدراسات أولوحظ
فهنـاك نــدرة فـي الدراسـات التــي     ،أمــا فـي األردن . وبعضـها فـي مصـر   

 يـة دراسـات عنيـت   أ، ولم يتم العثور على (STEM)تناولت موضوع 
بتحليـل مضـمون كتـب الفيزيـاء فـي األردن تحديـدا فـي ضـوء معــايير         

  .الحالية ، وكان ذلك من مبررات إجراء الدراسة(STEM)منحى 

  وأسئلتهامشكلة الدراسة 

ــة إدارة المنــاهج والكتــب المدرســية فــي وزارة     انطالًقــا مــن رؤي
التربيــة والتعلــيم فــي األردن والتــي تتمثــل فــي إعــداد مــواطن مســّلح     

ــيم،   ــارات والقــ ــة والمهــ ــايا   وبالمعرفــ ــع القضــ ــل مــ ــى التفاعــ ــادر علــ قــ
ــوطن،     ــه وتواجــه ال ــي تواجه ــا  طــورت والتحــديات الت ــوزارة مناهجه ال

ثـة، وعلـى رأسـها منـاهج العلـوم لّلحـاق       وفق التوجهات العالمية الحدي
األزمـة التـي أبرزهـا    سيما في ظـل   للعلوم، والبركب العالم الحضاري 

ــائج   ــين  تـــدني نتـ ــة األردنيـ ــة،   الطلبـ ــة والمحليـ ــات الدوليـ ــي االمتحانـ فـ
ــان ــتين الــــــــــــدولييتين كامتحــــــــــ  (PISA)و ،(TIMSS) الدراســــــــــ

)Misnistry of Education, 2016( .    ت جـاء وإنطالًقـا مـن ذلـك
لتحلـل كتـب الفيزيـاء المطـورة للمرحلـة الثانويـة فـي        الحاليـة  الدراسة 

أحــد أهــم المــداخل    ، والــذي يعــدSTEM(  (معــايير منحــى  ضــوء 
لـذا هـدفت هـذه الدراسـة     . الواعدة في التربيـة العلميـة والتكنولوجيـة   

فـــي كتــب الفيزيـــاء  ) STEM(معرفــة مـــدى تضــمين معـــايير منحــى    
طويرها من وزارة التربية والتعليم األردنية للمرحلة الثانوية التي تم ت

، والمطبقة اآلن فـي جميـع المـدارس الثانويـة الحكوميـة      )2017(عام 
وتحقيًقـــا لهـــذا الهـــدف، . والخاصــة التابعـــة لـــوزارة التربيـــة والتعلــيم  

  :ستحاول الدراسة اإلجابة عن

مــا مــدى تضــمين كتــب الفيزيــاء المطــورة للمرحلــة  : الســؤال الــرئيس
  ؟)STEM(ية معايير منحى الثانو

  :فرعيان نسؤاال هذا السؤال الرئيس انبثق عنو

ما مدى تضمين كتاب الفيزيـاء المطـور للصـف األول     :السؤال األول
  ؟)STEM(الثانوي معايير منحى 

ما مدى تضمين كتاب الفيزياء المطور للصف الثـاني   :السؤال الثاني
  ؟)STEM(الثانوي معايير منحى 

  الدراسةأهمية 

تنطلـــق أهميـــة هـــذه الدراســـة مـــن أهميـــة موضـــوعها المتعلـــق  
بتحليـل محتــوى المنهــاج وفــق أحــد أهــم المــداخل العالميــة الحديثــة   

العلــوم محتــوى ومهــارات تخصصــات  الــذي يقــوم علــى المكاملــة بــين  
وتكمــــن أهميــــة  .)STEM(والهندســــة والتكنولوجيــــا والرياضــــيات 

تغذية راجعة لمصممي المنـاهج   تقدمالتي الدراسة كذلك في نتائجها 
فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية حــول مــدى تضــمين منــاهج المرحلــة   

من أهم االتجاهات والمداخل التي تعدSTEM( ، (لمعايير الثانوية 
، والتي اثبتت فاعليتها فـي كثيـر مـن    العالمية فى تصميم المناهج اآلن

سـعى فيـه األردن   تهذا فـي الوقـت الـذي    وجاء . دول العالم المتقدمة
. منهاهجها، وال سيما مناهج العلومإلى تضمين المعايير الحديثة في 

تـوفر أداة لتحليـل المنهـاج فـي ضـوء معـايير       الحالية كما أن الدراسة 
ــذه األداة فــــي   )STEM(منحــــى  ــن هــ ــتفيد البــــاحثون مــ ، وقــــد يســ
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كمـــا يتوقــع أن تســد ثغـــرة فــي مجالهــا، كونهـــا     . دراســات مســتقبلية  
التـي سـلطت الضـوء    " علـى حـد اطـالع البـاحثين    –لوحيـدة  الدراسة ا

فــي كتــب الفيزيــاء فــي   )STEM(علــى مــدى تضــمين معــايير منحــى  
   .األردن

  التعريفات اإلجرائية

العلـــــوم والتكنولوجيـــــا والهندســـــة والرياضـــــيات  منحـــــى

)STEM(:  ــو ــي  هـ ــى تعليمـ ــات  منحـ ــدد التخصصـ ــل بـــين  متعـ يكامـ
ــا    ــة تخصصــ ــارات أربعــ ــوى ومهــ ــي تمحتــ ــا  : هــ ــوم والتكنولوجيــ العلــ

 االنخـراط يهـدف إلـى مسـاعدة الطلبـة علـى      و. والهندسة والرياضـيات 
ــابهم  فـــي العلـــوم ــكل اســـتراتيجي، الكسـ ــتخدام التكنولوجيـــا بشـ ، واسـ

لبحــث فـــي القضـــايا  وا القــدرة علـــى اإلجابـــة علــى األســـئلة المعقـــدة،  
للتحـديات والمشـاكل الحقيقيـة التـي     مبتكـرة  العالمية، وتطـوير حلـول   

ــة معــايير هــذا المنحــى     .اجههــا العــالم يو واســتخدمت الدراســة الحالي
 كتـب الفيزيـاء للمرحلـة الثانويـة    التعليمي كفئات ألداة تحليـل محتـوى   

هــا قســم التعلــيم فــي  يلإأشــار  المعــايير حســب مــا  هوهــذ. فــي االردن
 Maryland State Department of( األمريكيـة  واليـة ماريالنـد  

Education, 2012( هي:  
المحتوى الدقيق للعلـوم والتكنولوجيـا والهندسـة    وتطبيق لم عت .1

 .والرياضيات
  .دمج محتويات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات .2
ــلتفســير  .3 ــن العلــوم   ونق ــا والهندســة   المعلومــات م والتكنولوجي

  .والرياضيات
  .ستقصاءاالاالنخراط في  .4
  .االنخراط في التفكير المنطقي .5
  .(STEM)التعاون كفريق  .6
 .استراتيجياستخدام التكنولوجيا بشكل  .7

هو أسـلوب علمـي مـنظم، يسـتخدم لوصـف      : تحليل المحتوى
الظـاهرة وصـًفا كميــا موضـوعيا، مـن خــالل تحديـد المعـاني الظــاهرة       
ــات وترميزهــا، وتحديــد         ــوى وتصــنيفها إلــى فئ ــي يتضــمنها المحت الت
ــا،   خصائصـــها، واســـتخالص الصـــفات العامـــة المشـــتركة التـــي تجمعهـ

 ويعـرف  .وصوًلا إلى تشخيص الظاهرة المدروسة وفهمها وتفسـيرها 
فــي  انأنــه الطريقـة العلميـة التــي اتبعهـا الباحثـ    فـي الدراسـة الحاليـة، ب   

لتحديد مـدى  تحليل محتوى كتب الفيزياء المطورة للمرحلة الثانوية 
  . )STEM(معايير منحى اشتمالها على 

 كتـب الفيزيـاء  هـي  : كتب الفيزياء المطورة للمرحلة الثانويـة 
ــة    ــة األردنيـ ــي مـــدارس المملكـ ــيم فـ ــا وزارة التربيـــة والتعلـ التـــي أقرتهـ
الهاشمية الحكومية والخاصة، حيث جاء كتـاب الصـف الثـاني الثـانوي     

ــم    ــة والتعلـــيم رقـ ــى قـــرار مجلـــس التربيـ ــاريخ)2017/(4بنـــاء علـ  ، تـ
الدراســـــــــي ، وبــــــــدأ العمـــــــــل بـــــــــه مـــــــــن العـــــــــام  )17/1/2017(
ء كتـاب الصـف األول الثــانوي بنـاء علـى قــرار     ، وجـا )2017/2018(

  .)12/1/2016( تاريخ ،)18/2016( مجلس التربية والتعليم رقم

  الطريقة

  منهج الدراسة

الدراسة المنهج الوصفي التحليلـي، ألنـه المـنهج األنسـب      اتبعت
نـــــه مــــن أكثـــــر األســـــاليب البحثيـــــة  ألو ،لتحقيــــق أهـــــداف الدراســـــة 

ــاهج     ــل المن ــي تحلي ــة علميــة    المســتخدمة ف ــب المدرســية بطريق والكت
  .منهجية منظمة

  مجتمع الدراسة

تكــون مجتمـــع الدراســة مـــن كتــب الفيزيـــاء المطــورة للمرحلـــة     
الفيزيـاء  وتكون كتاب . العلمي الثانوية للصفين األول والثاني الثانوي

مـن جـزأين يـتم تدريسـه علـى فصـلين        المطـور للصـف األول الثـانوي   
الحركـة،  والمتجهـات،  : أربعة فصول هـي ل األو يضم الجزء :دراسيين

: فيضـم الثـاني،   الجـزء أما . الشغل والطاقةوالقوة وقوانين الحركة، و
الموائع المتحركة، والزخم الخطي والدفع، واالتزان السكوني والعزم، 

  .الحركة التذبذبية والحركة الموجيةو

فتكون من جزء واحـد  كتاب الفيزياء للصف الثاني ثانوي، أما  
فصل دراسـي واحـد، ويحتـوي علـى ثـالث وحـدات       فقط، ويدرس في 

ــول   ــمن ثمانيـــة فصـ ــدات  . تتضـ ــدة الكهربـــاء،  : هـــي وهـــذه الوحـ وحـ
ــائي،  فصــل : وتتضــمن المواســعة والجهــد الكهربــائي، والمجــال الكهرب

ــ. التيـــار الكهربــائي ودارات التيـــار المباشــر  والكهربائيــة،   الوحـــدة ا أمـ
ــة، فهـــي   المجـــال  : فيهـــا فصـــالن همـــا   و ،وحـــدة المغناطيســـية  الثانيـ
ــي،  ــي والمغناطيسـ ــث الكهرومغناطيسـ ــوان   . الحـ ــة بعنـ ــدة الثالثـ والوحـ

مقدمـة إلـى فيزيــاء   : تتضــمن فصـلين أيضـا، همــا  والفيزيـاء الحديثـة،   
  . الكم، والفيزياء النووية

  عينة الدراسة

تكونـت عينــة الدراسـة مــن جـزأين، أحــدهما مـن كتــاب الفيزيــاء      
ــزء األول  المطــــور للصــــف األول  ــانوي، وتمثــــل فــــي محتــــوى الجــ ثــ

) 17(بواقــع ) المتجهــات والحركــة والقــوة وقــوانين نيــوتن والشــغل   (
واآلخـــر مــن كتـــاب الفيزيــاء المطـــور للصــف الثـــاني ثـــانوي،     . درســا 

وتـم اختيـار العينـة    . درسـا ) 21(وتمثل بوحدة الكهرباء كاملة بواقع 
اعشوائي.  

  الدراسة أداة

داة تحليــل المحتــوى المبنيــة فــي ضــوء  تمثلــت أداة الدراســة بــأ
ــة      (STEM)منحــى معــايير  ــيم فــي والي التــي أشــار إليهــا قســم التعل

ــة   Maryland State Department of( ماريالنــد األمريكي
Education , 2012( .     االستعانة بهـذه المعـايير فـي بنـاء أداة وتم

  :يةجراءات التالتحليل محتوى كتب الفيزياء، وقد تم ذلك وفق اإل
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إلــى اللغــة   ) STEM(تمــت ترجمــة نســخة المعــايير األصــلية       -1
العربيــة، وفــق عــدد مــن الخطــوات التــي أشــار إليهــا برســلين          

)Brislin,1970(  ــم ــا تعـــــــــــــــــــــــرف باســـــــــــــــــــــ                       ، أو مـــــــــــــــــــــ
)Back-Translation(وهذه الخطوات هي ،: 

 .لغة العربيةإلى ال ةيترجمة النسخة األجنب -

مـن متخصـص فـي     العربية إلى اإلنجليزيـة ترجمة النسخة إعادة  -
 .دون أن يكون لديه علم بالنسخة األجنبية األصلية الترجمة،

بـــين النســـخ الـــثالث للمعـــايير؛ النســــخة      المطابقـــة والمقارنـــة   -
ــاألجنب ــن يـ ــة مـ ــة اإل ة األصـــل، والنســـخة المترجمـ ــةاللغـ ، نجليزيـ

 والنسخة المعربة، وتم التدقيق فقرة بفقرة، والتأكد من تطابق
وتألفـــت األداة فــي صـــورتها النهائيــة مـــن   . المعنــى والمضــمون  

 .مؤشرا) 30(سبعة معايير رئيسية مشتملة على 
2- وتحليـل   ءمإعادة صياغة هذه المعايير بالشكل الـذي يـتال   تتم

ــم تكــن      محتــوى كتــب الفيزيــاء، ألن هــذه المعــايير فــي أصــلها ل
 . معايير محتوى

ــم وللتحقـــق مـــن صـــدق أداة تحليـــل محتـــوى كتـــ   -3 ــاء تـ ب الفيزيـ
عرضها علـى مجموعـة مـن المحكمـين المتخصصـين فـي منـاهج        
العلوم وأساليب تدريسـها، ومتخصصـين فـي القيـاس والتقـويم،      
ومعلمي فيزياء يدرسـون المرحلـة الثانويـة، حيـث أبـدوا رأيهـم       

ــا ومالءمتهــا      ــا ولغوي حــول األداة مــن حيــث ســالمة بنائهــا علمي
ــم األخــ    ذ بالمالحظــات، والوصــول  لتحقيــق هــدف الدراســة، وت

 .باألداة إلى صورتها النهائية
4- اختيار معلم فيزياء كمحلل ثان مشاركة الباحـث الثـاني فـي    ل تم

  .عملية التحليل
وتـم خاللهـا االتفـاق علـى     . بـين المحللـين   تتم عقد عدة لقـاءا  -5

الهدف من التحليل، وعينـة التحليـل، وضـوابط عمليـة التحليـل،      
كمــا تــم . يــل المالئمــة، وترميــز المحتــوى واختيــار وحــدة التحل

تحليل عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة، لغايات التأكـد  
  .من ثبات التحليل

  ثبات التحليل

  استخدام معادلة هولستي -أ

لحساب ثبات االتساق ) Holsti) (هولستي(معادلة  استخدمت
فــي بعمليـة التحليــل محلـالن ممــن لهـم خبــرة    عبـر األفــراد، حيـث قــام   

من خالل حساب عدد مرات االتفـاق بـين المحللـين     ،تدريس الفيزياء
ــة    ــات المحلل ــى مجمــوع الفئ ــاط ) 1(ويوضــح جــدول  . مقســوما عل نق

  .المحللين، ومعامالت الثباتاالتفاق بين 

  ثبات تحليل كتب الفيزياء المطورة للمرحلة الثانوية عدد نقاط االتفاق بين المحللين ومعامالت ):1(جدول           

  

المجال األول
المجال الثاني  
المجال الثالث  
المجال الرابع  
س  

خام
المجال ال

س  
ساد

المجال ال
  

سابع
المجال ال

  

المجموع
  

  407  9  119  63  3  110  50  53  المحلل األول

  437  15  129  55  2  129  67  43  المحلل الثاني

  388  9  119  55  2  110  50  43  نقاط االتفاق

  0.92  0.75  0.96  0.93  0.80  0.93  0.85  0.90  معامل الثبات

، وهـو معامـل ثبـات    )0.92(ككـل  ألداة الثبات لـ بلغ معامل   
ومناســب لتحقيــق أغــراض الدراســة حســب مــا أشــار إليــه وانــج    ،عــال

)Wang , 2011.(  

  استخدام معادلة كابا -ب

معادلـــــة كابــــــا   تاســـــتخدم  ،للتحقـــــق مـــــن ثبـــــات المحّللـــــين    
)Kappa( ،ــين     ب ــين المحللـ ــبة التوافـــق بـ ــاب نسـ نســـبة  و) Pa(حسـ

  :التالية المعادلةحسب ) Pe(التوافق بالصدفة 

K= (푃푎 − 푃푒)/(1− 푃푒) 
K : الصدفةمعامل الثبات بين المحللين بعد حذف أثر (معامل ثبات كابا(.  

Pa :نسبة التوافق بين المحللين    

Pe :نسبة التوافق بالصدفة  
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  .بين المحللين نسب التوافق والتوافق بالصدفة ):2(جدول        

  النسب
      المحلل األول  

      نعم  ال  

  نعم  111  16  127  0.53
  الثاني المحّلل

  ال  23  90  113  0.47
  240  106  134      

  النسب    0.56  0.44    1.00

 تـــم اســــتخدام ككــــل، ) Kappa(ولحســـاب معامــــل كابـــا       
    :التالية المعادلة

K=  = . .
.

 = 0.67 

ــا قويــا،  ، وهــي ت)0.67( )كابــا(معامــل  وبلغــت قيمــة عــد معامًل
وفييــرا  )Stemler, 2011(إليــه كـل مــن سـتيملر   حسـب مــا أشـار   

  ).Viera & Garrett, 2005(وجاريت 

 وحدة التحليل

، وذلـك  المختـارة المحتـوى  تحليـل عينـة   لعتمد الدرس كوحدة ُأ
  .لمالءمته لتحقيق هدف الدراسة

  ضوابط عملية التحليل

ــدروس التــي     ــع ال ــة التحليــل جمي  اشــتملت عليهــا خضــعت لعملي
ــة   بمــا فيهــا مــن أفكــار وأمثلــة   ،عينــة الدراســة وأشــكال وصــور، وأمثل

األسئلة الـواردة   اءاستثنتم حسابية، ونشاطات وردت في الدروس، و
  .في نهاية الفصول من عملية التحليل

  تحليل المحتوىإجراءات 

عداد جداول استمارة التحليـل وفًقـا لفئـات التحليـل ووحـدات      إ -1
 .التحليل المتفق عليه

يــث أعطيــت الفصــول الممثلــة لعينـــة     بح، ترميــز عينــة الدراســة    -2
، وأمـا الـدروس   )A, B, C, D, E, F, G(الدراسـة الرمـوز   

 ,3 ,2 ,1(المتضـمنة فـي الفصـول فأعطيـت أرقامـا تسلسـلية       
ــا يشــير الرمــز   )… ــن الفصــل     A1، فمثًل ــى الــدرس األول م إل

إلى الـدرس الثـاني مـن الفصـل الرابـع       D2األول، ويشير الرمز 
 .وهكذا

قــراءة العينـــة المختـــارة مـــن كتـــب الفيزيـــاء المطـــورة للمرحلـــة    -3
 . الثانوية بعناية، والبدء بعمية التحليل

  .تفريغ بيانات التحليل، وحساب عدد التكرارت -4

  نتائجال

فيما يلي عرض للنتائج التي توصلت إليها الدراسة مرتبـة وفًقـا   
  . لترتيب أسئلتها

ــا ــرئيس  : أوًل ــائج الســؤال ال ــب الفيزيــاء     " :نت ــا مــدى تضــمين كت م
ولإلجابة عن ". ؟)STEM(المطورة للمرحلة الثانوية معايير منحى 

هذا السؤال تم حساب عـدد تكـرارات تضـمين كـل معيـار مـن معـايير        
ــبة   ) STEM(منحــــى  ــاب نســ ــراتها، وحســ ــة ومؤشــ ــبعة الرئيســ الســ

ــا  ــمين كـــل منهـ ــة   . تضـ ــرات فـــي عينـ ــمين المؤشـ ــبة تضـ ــاب نسـ ولحسـ
  :ستخدمت المعادلة التاليةاالدراسة، 

مجمــوع (÷ )عــدد تكــرارت تضــمين المؤشــر = (النســبة المئويــة 

  %100× ) عدد تكرارات تضمين مؤشرات المعيار ككل

ــدم المثــال اآلتــي إللقــاء مزيــد مــن اإليضــاح علــى طريقــة          ونق
) 38(التالي، يشير العـدد  ) 3(تحديد هذه النسبة، فمثال في جدول 

مـن   STEMى فهم محتـو  ("شر األول إلى عدد مرات تضمين المؤ
ــة    ــديم شــروحات وافي ــل، ويشــير العــدد     ") خــالل تق ــة التحلي ــي عين ف

ــرارات تضــمين مؤشــرات المعيــار األول       ) 51( ــى مجمــوع عــدد تك إل
تعلم المحتوى الدقيق للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضـيات  ("

ــي العينـــ  ")وتطبيقـــه ــر األول فـ ــبة تضـــمين المؤشـ ــإن نسـ ــه، فـ ة ، وعليـ
ــاوي  ــبة     %). 75=  51÷  38(يسـ ــاب نسـ ــص حسـ ــا يخـ ــا فيمـ أمـ

تضـــمين المعيـــار فـــي المحتـــوى ككـــل، فقـــد تـــم حســـابها باســـتخدام  
  :المعادلة التالية

÷ ) مجمـوع تكـرارات مؤشـرات المعيـار    = (نسبة تضمين المعيـار 

  %100× ) مجموع تكرارات مؤشرات المعايير جميعها(

ــا فــي جــدول     عــدد تكــرارات  ): 3(ولمزيــد مــن اإليضــاح، فمثًل
ـــِ   ــل بــــ ــال األول والمتمثـــ ــوم   "المجـــ ــوى الـــــدقيق للعلـــ ــم المحتـــ تعلـــ

، )51(يســـــاوي ) والتكنولوجيــــا والهندســـــة والرياضـــــيات وتطبيقـــــه 
نسبة (، وعليه، فإن )409(ومجموع تكرارات جميع المعايير يساوي 

ــوى    ــي المحتــــ ــار األول فــــ ــمين المعيــــ ) = 409(÷ ) 51= (تضــــ
13 .(%  

ــم المحتــوى  "ي أن نســبة تضــمين معيــار  وهــذه النســبة تعنــ  تعل
الدقيق للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتطبيقه فـي كتـب   

مـن مجمـوع بـاقي المعـايير     % 13المرحلة المرحلة الثانوية يسـاوي  
اآلتي يبين جميع هذه التكرارت ) 3(وجدول . التي تضمنها المحتوى

  .والنسب
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 للمرحلة الثانويةكتب الفيزياء محتوى في ومؤشراتها المتضمنة  )STEM(المئوية لمعايير نسب التكرارت وال ):3(جدول  

  المؤشر  المعيار

المعايير ومؤشراتها تكرار 

  ونسب تضمنها في عينة التحليل
  % النسبة  التكرار

تعلم المحتوى الدقيق 

للعلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات 

  وتطبيقه

  75  38  من خالل تقديم شروحات وافية STEMى فهم محتو
  20  10  في اإلجابة عن أسئلة معقدة STEM توظيف محتوى

  4  2  البحث في القضايا العالمية
الحقيقية التي تواجهها البيئة المحيطة تقديم حلول للتحديات والمشاكل 

  والعالم
1  1  

  %13  51  األول المعيارالنسبة التي حققها 

دمج محتويات العلوم 

والتكنولوجيا والهندسة 

  والرياضيات

  68  35  األخرى والمجاالت STEMموضوعات مجاالت ربط ال
  22  11  بطريقة تكاملية STEMالدمج بين محتويات مجاالت 

  10  5  قادرين على اإلجابة عن األسئلة المعقدة جعل الطلبة
إتاحة الفرصة للطلبة للبحث في القضايا التي يواجهها العالم، لتجعلهم 

  0  0  قادرين على وضع حلول لتلك القضايا

  %13  51  الثاني المعيارالنسبة التي حققها 

 وتوصيلتفسير 

 المعلومات من العلوم

والتكنولوجيا والهندسة 

  والرياضيات

مثل النصوص، (وتحليلها  STEMتناول المعلومات المناسبة من مجاالت 
  10  11  )الخ... المرئي والمسموع

  31  34  استخدام لغة علمية رصينة في التعبير عن موضوع علمي
  17  19  تشجيعهم على االنخراط في القراءة النقدية للمعلومات التقنية

البيانات الكمية، والفيديو : مثل(تقييم مصادر المعلومات المتعددة 
  28  31  المعروضة بطرق مختلفة) والوسائط المتعددة

  5  6  تحفيزهم على استخدام الجدل والمناظرة العلمية
  9  10  تنمية مهارات التواصل بشكل فعال مع اآلخرين

  %27  111  الثالث المعيارالنسبة التي حققها 

  ستقصاءاالاالنخراط في 

  67  2  .بالقضايا والتحديات العالمية وتحديدهاطرح أسئلة للتعريف 
 من أجل STEMالقيام بعمل استقصاءات حقيقية تتكامل فيها مجاالت 

تساعد على اإلجابة عن القضايا التي  تنقيح األسئلة وتطوير أسئلة جديدة
  تحيط بالطلبة

1  33  

  %1  3  الرابع المعيارالنسبة التي حققها 

االنخراط في التفكير 

  المنطقي

  41  26  المشاركة في التفكير الناقد
علمية (إتاحة الفرصة الختيار أساليب علمية منظمة ومناسبة وتطبيقها 

  56  36  )أو ممارسة الرياضيات/وممارسة هندسية و

  3  2  بناء أفكار إبداعية ومبتكرة
  0  0  تحليل تأثير القضايا والمشكالت التي يواجهها العالم والبيئة المحيطة

  %15  64  الخامس المعيارالنسبة التي حققها 

التعاون كفريق 
(STEM)  

  

  STEM  38  32مجال معين من مجاالت  تحديد
  STEM  37  31تحليل مجال معين من مجاالت 
  STEM  36  30تطبيق مجال معين من مجاالت 

  6  7  العمل بفاعلية ومشاركة األفكار مع الفريق المختص لتحقيق هدف الفريق
  1  1  .والتي تتعلق بهدف الفريق STEMتحليل فرص العمل المتوفرة في مجاالت 

  %29  119  السادس المعيارالنسبة التي حققها 
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  المؤشر  المعيار

المعايير ومؤشراتها تكرار 

  ونسب تضمنها في عينة التحليل
  % النسبة  التكرار

استخدام وتطبيق 

التكنولوجيا بشكل 

  استراتيجي
  

تحديد وفهم الحاجات التكنولوجية الالزمة لتطوير حلول للقضايا 
  30  3  والمشكالت أو إليجاد حلول لألسئلة المعقدة

  0  0  دراسة مخاطر وقيود وتأثيرات استخدام التكنولوجيا
  0  0  استخدام التكنولوجيا بشكل أخالقي

  40  4  تحسين التقنيات المتوافرة التي تزيد من القدرات البشرية
  30  3 ابتكار تقنيات جديدة تزيد من القدرات البشرية

  %2  10  السابع المعيارالنسبة التي حققها 

  %36  409    المجموع

جميعها، ولكن بنسب قليلة ) STEM(ن محتوى كتب الفيزياء للمرحلة الثانوية قد اشتملت على معايير منحى أ) 3(يالحظ من جدول 
  .ذلكيوضح ) 4(وجدول . ومتفاوتة

 للمرحلة الثانوية في كتب الفيزياء  (STEM)المئوية لتوافر معايير منحى نسب الو تكرارتالترتيب وال ):4(جدول           

  النسبة  مجموع التكرارات  المعيار  الترتيب

  119  29%  (STEM)التعاون كفريق   1

  %27  111  والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات المعلومات من العلوم وتوصيلتفسير   2

  %15  64  االنخراط في التفكير المنطقي  3

  %13  51  تعلم المحتوى الدقيق للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتطبيقه  4

  %13  51  دمج محتويات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  5

  %2  10  استراتيجياستخدام وتطبيق التكنولوجيا بشكل   6

  %1  3  االستقصاءاالنخراط في   7

  %100  409  المجموع  
        

، حيـث  (STEM)تفـاوت نسـب معـايير     )4(حظ من جدول يال
وجاء في المرتبـة األولـى   %). 29 -% 1(تراوحت هذه النسب بين 

%) 29(بنســـبة تـــوافر بلغـــت " (STEM)التعـــاون كفريـــق "معيـــار 
المعلومات  وتوصيلتفسير "مقارنة بباقي المعايير، ويليه جاء معيار 

، %)27(بنســبة "  مــن العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضــيات 
، ويليـه  %)15(بنسـبة  " االنخراط في التفكير المنطقـي "ويليه معيار 

بنسـبة بلغـت   "  (STEM)لــٍالمحتوى الدقيق وتطبيق علم ت" معيار 

ــار   %)13( ــاء معيــــ ــبة جــــ ــنفس النســــ ــم بــــ ــات  " ، ثــــ دمــــــج محتويــــ
(STEM)" ــر ــل األخيـ ــار    ، وقبـ ــاء معيـ ــب جـ ــي الترتيـ ــتخدام " فـ اسـ

، %)2(بنســبة متدنيــة جــدا بلغــت   " اســتراتيجيالتكنولوجيــا بشــكل  
ــار   ــان معيـ ــرارا فكـ ــا تكـ ــا أقلهـ ــراط فـــي  "أمـ ــاءاالاالنخـ ــبة " ستقصـ بنسـ

  .يوضح ذلك) 1(، وشكل %)1(
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  للمرحلة الثانويةكتب الفيزياء محتوى في  (STEM)توافر معايير تكرارت  ):1(شكل 

فـي   STEMنسبة تضمين مجمل معـايير  ) 5(ويوضح جدول 
علمـــا بـــأن هـــذه %). 36(الكتـــابين معـــا، حيـــث بلغـــت هـــذه النســـبة  

  :النسب تم حسابها باتباع المعادلة اآلتية
  

%100 X 
مجموع تكرار المؤشرات 

 عدد المؤشرات الكلي
=   النسبة

  

  في كتب الفيزياء للمرحلة الثانوية في االردن STEMنسب تضمين معايير  ):5(جدول 

  الكتابان معا  كتاب الثاني ثانوي  كتاب االول ثانوي  
  38  21  17  عدد الدروس المتضمنة في عينة التحليل

  1140  630  510  المعايير المفترض وجودهاعدد موشرات 
  411  228  181  عدد مؤشرات المعايير المتضمنة فعليا

 %35.9 %36 %35.5  النسبة المئوية لتضمين المعايير في المحتوى
     

 STEM مجموع تكرارات مؤشـرات معـايير  ) 5(يوضح جدول 
وعدد المؤشـرات الكليـة   ). 409(جميعها في الكتابين معا، ويساوي 

) 1140(المفتــرض وجودهــا فــي عينــة تحليــل الكتــابين معــا يســاوي   
هـــو حاصـــل ضـــرب عــــدد    ) 1140(مؤشـــرا، وهـــذا الـــرقم األخيـــر     

فـي عـدد الـدروس    ) 30(المؤشرات الكلية للمعـايير السـبعة وعـددها    
) 38(تابين معا وعـددها يسـاوي   التي اشتملت عليها عينة تحليل الك

ــا  ــانوي،       17(درس ــاب االول ث ــل كت ــة تحلي ــا عين ــا اشــتملت عليه درس
ــاني         21و ــاب الصــف الث ــل كت ــة تحلي ــا عين ــا عيه ــا اشــتملت عليه درس

ــانوي ــه فــإن  )ث ــاتج )1140=38× 30(، وعلي ) 1140÷409(، والن
  %).36(يساوي % 100×

ــا ــؤال : ثانيـ ــائج السـ ــاء    "األول  نتـ ــاب الفيزيـ ــمين كتـ ــدى تضـ ــا مـ مـ
  ؟ )STEMالمطور للصف األول الثانوي معايير منحى 

، ومؤشــراته، )(STEMتــم حســاب تكــرارات كــل معيــار مــن معــايير    
  .يبين هذه النسب بالتفصيل) 6(وجدول . وحساب نسبة كل منها
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  في كتاب الفيزياء للصف األول الثانويومؤشراتها  )STEM(المئوية لمعايير منحى نسب التكرارت وال ):6(جدول 

  المؤشر  المعيار

المعايير ومؤشراتها تكرار 

ونسب تضمنها في عينة 

  التحليل

  النسبة  التكرار

تعلم المحتوى الدقيق 

للعلوم والتكنولوجيا 

 والهندسة والرياضيات

  وتطبيقه

  %80  17  فهم محتواها من خالل تقديم شروحات وافية
  %5  1  في اإلجابة عن أسئلة معقدة STEM توظيف محتوى

  %10  2  البحث في القضايا العالمية

  %5 1  تقديم حلول للتحديات والمشاكل الحقيقية التي تواجهها البيئة المحيطة والعالم

  %12  21  األول المعيارالنسبة التي حققها 

دمج محتويات العلوم 

والتكنولوجيا 

  والهندسة والرياضيات

  %89  17  األخرى والمجاالت STEMموضوعات مجاالت ربط ال
 %11 2  بطريقة تكاملية STEMالدمج بين محتويات مجاالت 

  %0  0  جعل الطلبة قادرين على اإلجابة عن األسئلة المعقدة
التي يواجهها العالم، لتجعلهم قادرين على إتاحة الفرصة للطلبة للبحث في القضايا 

  %0  0  وضع حلول لتلك القضايا

  %10  19  الثاني المعيارالنسبة التي حققها 

 وتوصيلتفسير 

 المعلومات من العلوم

والتكنولوجيا 

  والهندسة والرياضيات

مثل النصوص، المرئي (وتحليلها  STEMتناول المعلومات المناسبة من مجاالت 
  %0  0  )الخ... والمسموع

  %30  15  استخدام لغة علمية رصينة في التعبير عن موضوع علمي
  %14  7  تشجيعهم على االنخراط في القراءة النقدية للمعلومات التقنية

البيانات الكمية، والفيديو والوسائط : مثل(تقييم مصادر المعلومات المتعددة 
  %32  16  المعروضة بطرق مختلفة) المتعددة

  %12  6  تحفيزهم على استخدام الجدل والمناظرة العلمية
  %12  6  تنمية مهارات التواصل بشكل فعال مع اآلخرين

  %28  50  الثالث المعيارالنسبة التي حققها 

االنخراط في استقصاء 

  القضايا العالمية

  %100  2  العالمية وتحديدهاطرح أسئلة للتعريف بالقضايا والتحديات 
تنقيح  من أجل STEMالقيام بعمل استقصاءات حقيقية تتكامل فيها مجاالت 

  تساعد على اإلجابة عن القضايا التي تحيط بالطلبة األسئلة وتطوير أسئلة جديدة
0  0%  

  %1  2  الرابع المعيارالنسبة التي حققها 

االنخراط في التفكير 

  المنطقي

  %44  14  التفكير الناقدالمشاركة في 
علمية وممارسة (إتاحة الفرصة الختيار أساليب علمية منظمة ومناسبة وتطبيقها 

  %50  16  )أو ممارسة الرياضيات/هندسية و

  %6  2  بناء أفكار إبداعية ومبتكرة
  %0  0  تحليل تأثير القضايا والمشكالت التي يواجهها العالم والبيئة المحيطة

  %18  32  الخامس المعيارالنسبة التي حققها 

التعاون كفريق 
(STEM)  

  STEM  17  31%مجال معين من مجاالت  تحديد
  STEM  16  29%تحليل مجال معين من مجاالت 
  STEM  17  31%تطبيق مجال معين من مجاالت 

  %7  4  العمل بفاعلية ومشاركة األفكار مع الفريق المختص لتحقيق هدف الفريق المشترك
  %2  1  والتي تتعلق بهدف الفريق STEMتحليل فرص العمل المتوفرة في مجاالت 

  %30  55  السادس المعيارالنسبة التي حققها 
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  المؤشر  المعيار

المعايير ومؤشراتها تكرار 

ونسب تضمنها في عينة 

  التحليل

  النسبة  التكرار

استخدام التكنولوجيا 

  استراتيجيبشكل 
  

لمشكالت أو إليجاد حلول لالالزمة لتطوير حلول  اتحديد وفهم التكنولوجي
  %50  1  لألسئلة المعقدة

  %0  0  هاوتأثيرات هاوقيود استخدام التكنولوجيا مخاطر تحليل
  %0  0  أخالقيمسؤول واستخدام التكنولوجيا بشكل االنخراط في 

  %0  0  المتوافرة التي تزيد من القدرات البشرية التكنولوجياتحسين 
  %50  1 ابتكار تقنيات جديدة تزيد من القدرات البشرية

  %1  2  السابع المعيارالنسبة التي حققها 

  %100  181    المجموع

  %35.5% = 100× ) 510÷181= (نسبة تضمين جميع المعايير في الكتاب 
  

ــي   ــة فـ ــات المدرجـ ــر البيانـ ــدول  تظهـ ــرارات  ) 6(جـ ــدد تكـ أن عـ
التــي تـوافرت فـي محتــوى كتـاب الصــف     )STEM(مؤشـرات معـايير   

مؤشـرات، كـان   ) 510(مؤشـرا مـن أصـل     181األول ثانوي يسـاوي  
مــن المفتــرض وجودهــا فــي محتــوى الكتــاب، وبنســبة مئويــة تســاوي    

)36(% .أشـارت إليـه   المعيـار الـذي   هذه نسبة منخفضة وفـق   وتعد
فـي   )STEM(معـايير  تفاوتـت  و ).Wang , 2011(دراسـة وانـج   
وكـان أقـل المعــايير   . لصـف األول الثـانوي  انها فـي كتـاب   نسـب تضـمي  

ــا بشــكل   "تكــرارا  بنســبة " اســتراتيجياســتخدام وتطبيــق التكنولوجي

ــة  اال"، وكــذلك معيــار %)1( " نخــراط فــي استقصــاء القضــايا العالمي
ــع    %). 1(الــذي أحــرز نفــس النســبة    ــين جمي ــا تكــرارا ب وكــان أعاله

، %)30(بنسبة بلغت  "(STEM)التعاون كفريق " المعايير معيار 
مــن العلــوم المعلومــات  وتوصــيلتفســير  "ويليــه فــي الترتيــب معيــار  

ــيات   ــة والرياضــ ــا والهندســ ــبة "  والتكنولوجيــ ــاقي %)28(بنســ ، وبــ
) 7(، وجـــدول %)18-10(المعـــايير تراوحـــت نســـب توافرهـــا بـــين  

  .االتي يوضح ذلك

 كتاب الصف األول ثانوي في المتضمنة  (STEM)المئوية لمعايير منحى نسب التكرارت ولترتيب والا ):7(جدول 

  النسبة  مجموع التكرارات  المعيار  الترتيب

  55  30%  (STEM)التعاون كفريق   1

  %28  50  والرياضياتالمعلومات من العلوم والتكنولوجيا والهندسة وتوصيل تفسير   2

  %18  32  االنخراط في التفكير المنطقي  3

  %12  21  تعلم المحتوى الدقيق للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتطبيقه  4

  %10  19  دمج محتويات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  5

  %1  2  استراتيجياستخدام وتطبيق التكنولوجيا بشكل   6

  %1  2  ستقصاءاالاالنخراط في   7

  %100  181  المجموع  
        

 مـــا مـــدى تضـــمين كتـــاب الفيزيـــاء "الثـــاني نتـــائج الســـؤال  :ثالًثــا 
          ؟)STEM(المطــــــور للصــــــف الثـــــــاني الثــــــانوي معــــــايير منحـــــــى    

حساب التكـرارات والنسـب المئويـة لكـل      تم .لإلجابة عن هذا السؤال
  .يبين ذلك) 8(جدول ومؤشراته، و مجال من مجاالت األداة
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  في كتاب الفيزياء للصف الثاني الثانوي ومؤشراتها )STEM(المئوية لتوافر معايير منحى نسب التكرارت وال: )8(جدول 

  المؤشر  المعيار

المعايير ومؤشراتها ونسب تكرار 

  تضمنها في عينة التحليل

  النسبة  التكرار

تعلم المحتوى الدقيق 

للعلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات 

  وتطبيقه

  %70  21  فهم محتواها من خالل تقديم شروحات وافية
  %30  9  في اإلجابة عن أسئلة معقدة STEM توظيف محتوى

  %0  0  العالميةالبحث في القضايا 
تقديم حلول للتحديات والمشاكل الحقيقية التي تواجهها البيئة المحيطة 

  والعالم
0  0%  

  %13  30  النسبة التي حققها المجال األول

دمج محتويات العلوم 

والتكنولوجيا والهندسة 

  والرياضيات

  %56  18  األخرى والمجاالت STEMموضوعات مجاالت ربط ال
  %28  9  بطريقة تكاملية STEMالدمج بين محتويات مجاالت 

  %16  5  جعل الطلبة قادرين على اإلجابة عن األسئلة المعقدة
إتاحة الفرصة للطلبة للبحث في القضايا التي يواجهها العالم، لتجعلهم 

  %0  0  قادرين على وضع حلول لتلك القضايا

  %14  32  النسبة التي حققها المجال الثاني

 وتوصيلتفسير 

 المعلومات من العلوم

والتكنولوجيا والهندسة 

  والرياضيات

مثل النصوص، (وتحليلها  STEMتناول المعلومات المناسبة من مجاالت 
  )الخ... المرئي والمسموع

11  18%  

  %31  19  استخدام لغة علمية رصينة في التعبير عن موضوع علمي
  %20  12  النقدية للمعلومات التقنيةتشجيعهم على االنخراط في القراءة 

البيانات الكمية، والفيديو : مثل(تقييم مصادر المعلومات المتعددة 
  %25  15  المعروضة بطرق مختلفة) والوسائط المتعددة

  %0  0  تحفيزهم على استخدام الجدل والمناظرة العلمية
  %6  4  تنمية مهارات التواصل بشكل فعال مع اآلخرين

  %27  61  التي حققها المجال الثالثالنسبة 

  ستقصاءاالاالنخراط في 

  %0  0  .طرح أسئلة للتعريف بالقضايا والتحديات العالمية وتحديدها
 من أجل STEMالقيام بعمل استقصاءات حقيقية تتكامل فيها مجاالت 

تساعد على اإلجابة عن القضايا التي  تنقيح األسئلة وتطوير أسئلة جديدة
  تحيط بالطلبة

1  100%  

  %1  1  النسبة التي حققها المجال الرابع

االنخراط في التفكير 

  المنطقي

  %38  12  المشاركة في التفكير الناقد
علمية (إتاحة الفرصة الختيار أساليب علمية منظمة ومناسبة وتطبيقها 

  %62  20  )الرياضياتأو ممارسة /وممارسة هندسية و

  %0  0  بناء أفكار إبداعية ومبتكرة
  %0  0  تحليل تأثير القضايا والمشكالت التي يواجهها العالم والبيئة المحيطة

  %14  32  النسبة التي حققها المجال الخامس

التعاون كفريق 
(STEM)  

  

  STEM  21  33%مجال معين من مجاالت  تحديد
  STEM  21  33%تحليل مجال معين من مجاالت 
  STEM  19  30%تطبيق مجال معين من مجاالت 

العمل بفاعلية ومشاركة األفكار مع الفريق المختص لتحقيق هدف الفريق 
  المشترك

3  4%  
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  المؤشر  المعيار

المعايير ومؤشراتها ونسب تكرار 

  تضمنها في عينة التحليل

  النسبة  التكرار
المتعددة والتي تتعلق  STEMتحليل فرص العمل المتوفرة في مجاالت 

  بهدف الفريق المشترك
0  0%  

  %28  64  النسبة التي حققها المجال السادس

استخدام التكنولوجيا 

  استراتيجيبشكل 
  

لمشكالت أو إليجاد حلول لالالزمة لتطوير حلول  اتحديد وفهم التكنولوجي
  %10  2  لألسئلة المعقدة

  %0  0  وقيودها وتأثيرها مخاطر استخدام التكنولوجياتحليل 
  %0  0  أخالقيمسؤول واستخدام التكنولوجيا بشكل 

  %19  4  المتوافرة التي تزيد من القدرات البشريةتحسين التقنيات 
  %10  2 ابتكار تقنيات جديدة تزيد من القدرات البشرية

  %4  8  النسبة التي حققها المجال السابع

  %36  228    المجموع

  %35.5% = 100× ) 630÷ 228= (نسبة تضمين جميع المعايير في الكتاب 
  

 (STEM)نســبة تضــمين معــايير نخفــاض ا) 8(يظهــر جــدول 
بلغـت نسـبة تضـمين المعـايير     حيـث   في محتـوى كتـاب الثـاني ثـانوي،    

أشـار  المعيـار الـذي   وفـق   هذه النسبة منخفضـة  وتعد، )36(% ككل
السـبعة فـي    المعـايير  كـذلك  تفاوتـت و. )Wang , 2011(إليـه وانـج   

بـين   ، حيـث تراوحـت  لصـف الثـاني الثـانوي   انسب تضـمينها فـي كتـاب    
استقصـاء القضـايا    االنخراط فـي " معيارجاء و، %)28(إلى %) 1(

أمـا أعالهـا تضـميًنا    ، من بـين جميـع المعـايير    أقلها تضميًنا "العالمية
  ". (STEM)التعاون كفريق " فكان معيار

  مناقشة النتائج 

التـي تـم تطويرهـا مـن     أظهرت نتـائج الدراسـة أن كتـب الفيزيـاء     
ــام  وزارة الت ــة عـ ــيم األردنيـ ــة اآلن )2017(ربيـــة والتعلـ فـــي ، والمطبقـ

ــة      ــوزارة التربي ــة والخاصــة التابعــة ل ــة الحكومي ــع المــدارس الثانوي جمي
الــذي  )STEM(منحــى  والتعلــيم، قــد اشــتملت علــى جميــع معــايير  

العلوم والهندسة محتوى ومهارات تخصصات يقوم على المكاملة بين 
إن اشتمال كتب الفيزياء على . )STEM(والتكنولوجيا والرياضيات 

حتــى لــو كــان بنســب متدنيــة، يعــد ملمحــا    )STEM(جميــع معــايير 
جيدا في بناء المنهاج وتصـميمه، ويؤشـر علـى أن كتـب الفيزيـاء قـد       

    ما أنأخـذت بالتوجهــات العالميـة فــي بنائهـا، وال ســي)STEM ( هــو
، المنــاهج اآلناالتجاهــات والمــداخل العالميــة فــى تصــميم  أحــد أهــم 

هـذا  والتي اثبتت فاعليتها فـي كثيـر مـن دول العـالم المتقدمـة، وجـاء       
إلـى تضـمين المعـايير الحديثـة فـي      تسعى فيه األردن في الوقت الذي 

  .منهاهجها، وال سيما مناهج العلوم

 )STEM(وتفسـر الدراسـة تـدني نســب تضـمين هـذه معــايير      
النسـبة المفتـرض أن   عـن  %) 36(في محتوى الكتابين، والتـي بلغـت   

      هــذه الكتـب لــم تـبن وفـق منحــى   أصــًاليشـتمل عليهـا المحتــوى، بـأن

(STEM)        ــا فـــي ضـــوء ــذه الكتـــب تـــم تطويرهـ ــالرغم مـــن ان هـ ، بـ
 (STEM)المنـاحي والتوجهــات العالميــة الحديثــة، التــي يعــد منحــى   

ألن تصـميم المنهـاج وفـق    . من أهم هذه التوجهـات العالميـة الواعـدة   
ــتيفاني  (STEM)منحـــى  ــارت سـ ــا أشـ  ,Stephaneia( حســـب مـ
ــي النظــر إعــادة يتطلــب )2010 ــيم  ف ــة التعل ــا وأهدافــه، رؤي  وتغييره
ــث ــم تحقـــق  بحيـ ــيات العلـــوم  فهـ  التكنولوجيـــة  وتطبيقاتهمـــا  والرياضـ
 ضــرورة تــرى وكــذلك بينهــا، الوثيقــة الوظيفيــة العالقــة تظهــر بصــورة
 هـــذه لتحقـــقتســـعى  المتبعـــة، بحيـــث التـــدريس اســـتراتيجيات تغييـــر

  .األهداف

ــا  و ــايبي  حســب م ــر ب يفس)Bybee, 2013 (  اخــتالف منحــى
)STEM ( بهدفــه  العالميــة األخــرى،بــرامج اإلصــالح غيــره مــن عــن

ــالم فـــي الوقـــت    المتمثـــل بمواجهتـــه ــاني منهـــا العـ ــديات التـــي يعـ التحـ
الغابـــات،  ، وتنـــاقص مســـاحةظـــاهرة التغيـــر المنـــاخي: الــراهن، مثـــل 
عن برامج اإلصالح ) STEM(يختلف منحى كذلك و. والعجز المائي

وتغييــر توجهــات المجتمــع نحــو   ،األخــرى بقدرتــه علــى نشــر التوعيــة 
 ههتــــواجممتطلبــــات القــــرن الحــــادي والعشــــرين، و وتحقيــــقالبيئــــة، 

، وقـد كشـفت نتـائج الدراسـة افتقـار محتـوى       مشكالت األمـن القـومي  ل
تقصـــي كتــب الفيزيــاء إلــى جميــع هـــذه الجوانــب، حيــث جــاء معيــار         

القضايا العالمية واالنخراط فيها، والتصدي إليجاد حلول لها المعيار 
ــار   %)1(األقــل تكــرارا بنســبة بلغــت    ــذا االنخفــاض معي ، يضــاهيه به

د وفهــم اســتخدام التكنولوجيــا وتوظيفهــا بشــكل اســتراتيجي، وتحديــ 
الحاجات التكنولوجية الالزمة لتطـوير حلـول للقضـايا والمشـكالت أو     

ــو  ــدة إليجــاد حل ــأثيرات    ، ول لألســئلة المعق ــود وت دراســة مخــاطر وقي
ــا  ــتخدام التكنولوجيــ ــي  ، واســ ــكل أخالقــ ــا بشــ ــتخدام التكنولوجيــ ، اســ

ــين وتطــــوير القــــدرات    ــكل فاعــــل لتحســ واســــتثمار التكنولوجيــــا بشــ
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البشرية، وكـل ذلـك يفتقـر إليـه محتـوى كتـب الفيزيـاء بنسـبة تضـمين          
  .قد تصل إلى الصفر

جميعها في محتـوى كتـب الفيزيـاء     )STEM(إن توافر معايير 
يشــير إلــى قابليــة اســتثمار مبحــث الفيزيــاء بصــورة فاعلــة لتــدريس         

، إذا مـــا تـــم بنـــاء هـــذه الكتـــب وتصـــميها وفـــق        )STEM(منحـــى  
ــى   ــات منحــ ــيما أن . )STEM(متطلبــ ــاء وال ســ ــد  تالفيزيــ مثــــل أحــ

ــالرئيســية  ) STEM(منحــى تخصصــات  ــا  .العلــوم  يوه  تشــتمل كم
ــاء بصــور   ــب الفيزي ــن تخصصــات    علــى   ة أساســيةكت تخصــص آخــر م

)STEM( لغة الفيزياء وسـاعدها األيمـن،   الرياضيات  وهو التي هي
ستخدام المهارات الرياضية إلتمام فمعظم المسائل الفيزيائية تتطلب ا

 ,Bybee(وهذا يتوافق مع مـا أشـار اليـه بـايبي     . المسائل ههذ حل
التقليديـة،   هجالمنـا  خـالل  مـن  )STEM(من إمكانية تعلـيم  ) 2013

  .ويمكن تنفيذ ذلك بالعديد من الطرق

فـــي  (STEM)أمــا بالنســبة الخــتالف نســـب تضــمين معــايير      
التعـاون كفريـق   "توافر معيار ارتفاع نسبة المحتوى، فتفسر الدراسة 

)STEM"(   ــوفرة ا ــى، بــ ــة األولــ ــي المرتبــ ــاء فــ ــاطات الــــذي جــ لنشــ
المشــاريع احتـوت عليهـا كتـب الفيزيـاء بكثـرة، وكـذلك       التـي  الجماعيـة  

علـى العمـل   والتـي تقـوم   التي ينتهي بها كل فصل من فصـول الكتـاب،   
فهــذا المعيــار  .ق هـدف العمــل المشـترك  يــتحقل مـن خــالل مجموعـات  

األفكـــار وعملهـــم بفاعليـــة كفريــق، وتشـــاركهم  تعـــاون الطلبــة  يبحــث ب 
فرة االمتــوالكثيــرة عمــل فـرص ال إن . لتحقيـق هــدف الفريــق المشــترك 

ــاالت   ــي مجـ ــددة STEMفـ ــب     المتعـ ــل جوانـ ــى تكامـ ــعى إلـ ــي تسـ التـ
المعرفة، وفهمها وتحليلها ووممارسة تطبيقها، وتنمية التفكير الناقـد  
واإلبداعي لدى المتعلمين يتيح الفرصـة للطلبـة للعمـل بـروح الفريـق      

د أحـ  هـو الفيزيـاء   علـم  ال سيما أنو. هدف الفريق المشتركلتحقيق 
   .الرئيسة )STEM(فروع العلوم الذي يمّثل أحد مجاالت منحى 

ــ مجــاالت المعلومــات مــن   وتوصــيلتفســير "بالنســبة لمعيــار ا أم
)STEM( "         والـذي جـاء فـي المرتبـة الثانيـة بنسـبة تضـمين مرتفعـة

ــيمكن        ــوى، ف ــايير فــي المحت ــاقي المع ــة بنســب تضــمين ب نســبيا مقارن
المئوية المرتفعة لمؤشرات هـذا  تفسير هذه النتيجة من خالل النسب 

المعيار والتي كشفت أن محتوى كتب الفيزيـاء كـان غنيـا بالشـروحات     
 ،STEMالتــــي تســـــاعد المتعلمـــــين فـــــي فهـــــم محتـــــوى مجـــــاالت   

واالنخـراط فـي القـراءات النقديـة، وتحفيـز المتعلمـين علـى التواصـل،         
جــة والمشــاركة فــي المناقشــات والمنــاظرات العلميــة القائمــة علــى الح 

فـي اإلجابـة عـن أسـئلة      )(STEMمحتـوى  والدليل، وتوظيف هذا ال
باإلضافة إلـى اللغـة العلميـة الرصـينة التـي اسـتخدمت لتقـديم        . معقدة

ــوحظ بوضــوح        ــد ل ــوى، وق ــدمها المحت ــي يق ــة الت الموضــوعات العلمي
  .ثراء هذا الجانب في محتوى الكتابين

 بشـكل  جياالتكنولو استخدام"أما عن تفسير تدني نسبة معيار 
فقــط، فتعــزوه الدراســة إلــى افتقــار  %) 2(والتــي بلغــت " اســتراتيجي

ــد وفهـــــم        ــق بتحديـــ ــرات تتعلـــ ــا إلـــــى مؤشـــ ــابين معـــ ــوى الكتـــ محتـــ
 إجابــات إليجــاد أو المشــكالت، حلــول لتطــوير الالزمــة التكنولوجيــات

بتكرار يساوي صفرا في (المعقدة، وكذلك انعدام المؤشرات  لألسئلة
التكنولوجيــا  اســتخدام تــدعو إلــى تحليــل مخــاطر التــي) الكتـابين معــا 

. مسؤول وأخالقـي  بشكل التكنولوجيا وتأثيرتها وقيودها، واستخدام
الموجـودة   التكنولوجيا وافتقار المحتوى كذلك إلى ما يدعو لتحسين

وهـذا  . البشـرية  القـدرات  أو تطوير وابتكار تقنيات جديدة تزيـد مـن  
قتقــر بصـورة كبيــرة إلـى مجــال   يؤشـر إلــى أن محتـوى كتــب الفيزيـاء ي   

ــزة أساســية مــن ركــائز منحــى    (STEM)رئيســي مــن مجــاالت   ، وركي
(STEM) .  

فـي محتـوى الكتـابين معـا،     تضـميًنا   (STEM)معـايير  أقل  أما
الــذي جــاء " االنخــراط فـي استقصــاء القضــايا العالميـة  " معيــاركـان  ف

ــة جــدا  بنســبة ــدني بافتقــا    . %)1( متدني ر وتفســر الدراســة هــذا الت
ــث     ــى البحـ ــاعد علـ ــا يسـ ــى مـ ــاء إلـ ــب الفيزيـ ــي محتـــوى كتـ ــايا فـ  القضـ

العالميــة،  والتحــديات بالقضــايا العالميــة، وطــرح األســئلة التــي تعــرف 
وتساعد في تحديدها، وتنقيحها، وتطوير أسئلة جديدة تسـاعد فـي   

 البيئـــة تواجههـــا التـــي الحقيقيــة  والمشـــاكل للتحـــديات حلـــول تقــديم 
افتقــار محتــوى كتــب الفيزيــاء إلــى أنشــطة  المحيطــة بالطلبــة، وكــذلك 

، (STEM) مجــــاالت فيهــــا تتكامــــل حقيقيــــة تتضــــمن استقصــــاءات
ــة علــى التصــميم الهندســي علــى نحــو ينمــي مهــاراتهم،      وتــدرب الطلب

إن التـدني الشـديد فـي    . ويتيح لهم فرصة فهم العلوم بطريقة تكاملية
إيجــاد  نســبة تضــمين معيــار تقصــي القضــايا العالميــة واالنخــراط فــي  

حلول لها في محتوى كتب الفيزياء يفقدها مقوم رئيسي مـن مقومـات   
عـن غيـره    ، ويفقده ميزته الرئيسية التي يختلف بها)STEM(منحى 

ــن ــي ســبقته    م ــرامج اإلصــالح الت ــايبي     ب ــك ب ــى ذل ــا أشــار إل ، حســب م
)Bybee , 2013( التحـديات التـي يعـاني    ، وهي قدرته على مواجهة

ــت   ــي الوقـ ــالم فـ ــا العـ ــراهن،  منهـ ــات   والـ ــر توجهـ ــة وتغييـ ــر التوعيـ نشـ
ــة،   ــات القــرن الحــادي والعشــرين،   وتحقيــق المجتمــع نحــو البيئ متطلب

  .مشكالت األمن القومي ةواجمو

وختاما، يمكن القول بأن نتائج الدراسـة كشـفت عـن ضـعف فـي      
البناء التكـاملي فـي كتـب الفيزيـاء المطـورة للمرحلـة الثانويـة، وتمثـل         

لــى مــا يحــث الطلبــة علــى االنخــراط فــي  إالكتــب  ىذلــك بافتقــار محتــو
ــه العــالم مــن          ــى مــا يواجه ــة، والتعــرف عل استقصــاء القضــايا العالمي
ــديات      ــك التحـــ ــول لتلـــ ــاد حلـــ ــة إيجـــ ــديات، ومحاولـــ ــكالت وتحـــ مشـــ

وكذلك خلو الكتب مما يدعو إلى استخدام التكنولوجيـا  . والمشكالت
حـــدداتها  بشـــكل اســـتراتيجي، والتنبـــه إلـــى مخـــاطر اســـتخدامها وم      

وتأثيراتها، والسعي لتطويرها بما يزيـد مـن القـدرة البشـرية لتطـوير      
ويشــير . حلــول للتحــديات والمشــاكل الحقيقيــة التــي يواجههــا العــالم  

في كتب الفيزيـاء أيضـا   ) STEM(تدّني نسبة تضمين معايير منحى 
إلـى عــدم توجيــه الطلبــة الختيـار مهنــتهم المســتقبلية، االختيــار الــذي    

دهم فــي مواجهــة ظــروف الحيــاة الصــعبة، وبنــاء المــواطن    قــد يســاع
الذي ينهض بوطنه إلى مقدمة الدول في المجاالت المختلفـة العلميـة   

  .واالقتصادية والطبية وغيرها من المجاالت
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  التوصيات

انطالقا من نتائج الدراسة التي كشفت عن اشتمال كتب 
) STEM( الفيزياء المطورة للمرحلة الثانوية على معايير منحى

جميعها، ولكن بنسب متدنية ومتفاوتة وغير متوازنة، فإن الدراسة 
  :توصي بما يلي

عادة النظر في كتابي الفيزياء للصف األول ثانوي والثاني إ -
ثانوي، وتطويرهما بشكل يتماشى مع التوجهات العالمية التي تؤكد 

جي على ضرورة اشتمال مناهج العلوم على بعد االستخدام االستراتي
للتكنولوجيا، وبعد االنخراط في االستقصاء، واالنغماس في األمثل 

  .القضايا العالمية وإيجاد الحلول المالئمة لها

استثمار محتوى كتب الفيزياء لتحقيق أهداف منحى  -
)STEM( من خالل تضمين معايير منحى ،)STEM ( بصورة

هداف متوازنة، وبنسبة تجعل هذه الكتب قادرة على تحقيق األ
  .المرجوة

تصميم منهج مرافق للمقرر الرسمي لكتب الفيزياء وفق  -
   ).STEM(معايير منحى 

إجراء دراسات لوضع تصور مقترح لمنهاج الفيزياء للمرحلتين  -
األساسية والثانوية، بحيث تحقق التكامل بين مجاالت منحى 

)STEM.( 
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