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وستدمص البحح
ىدف البحث الحالي إلى تضمين معايير عموم األرض والفضاء المواكبة لممعايير العالمية

المعاصرة ،ومتطمبات عصر المعرفة ،والتعميم في القرن الحادى والعشرين فى منيج العموم بالمرحمة

اإلعدادية ،وذلك لقصور المنيج في تضمين معايير عموم األرض والفضاء المعاصرة؛ كما ىدف إلى
قياس فاعمية المنيج المقترح في تحقيق بعض األىداف التعميمية لدى التالميذ؛ وأستند البحث إلى

المنيج الوصفى التحميمى لوصف معايير عموم األرض والفضاء المقترحة ،ولتحميل محتوى مقررات
العموم في الصفوف الثالث لممرحمة اإلعدادية باستخدام أداة تحميل المحتوى في ضوء المعايير،

وكذلك وصف التصور المقترح لتضمين معايير عموم األرض والفضاء بالمنيج ،وتحديد عناصر
المنيج المقترح ،واألىداف التعميمية المستيدفة منو ،كما تم بناء وحدة دراسية من المنيج المقترح
بعنوان "تكنولوجيا األقمار الصناعية" ،وقياس فعاليتيا في تحقيق بعض األىداف التعميمية المعرفية

والميارية المستيدفة من المنيج المقترح؛ وكذلك تم استخدام المنيج شبو التجريبى في البحث

لتطبيق أحد وحدات المنيج المقترح عمى مجموعة من تالميذ الصف األول اإلعدادى عددىا ()43
تممي ًذا؛ وقياس فعاليتيا في تحقيق بعض األىداف المعرفية والميارية لعموم األرض والفضاء

باستخدام نتائج االختبار القبمى والبعدى لألىداف التعميمية المستيدفة؛ وجاءت نتائج الدراسة

الوصفية لتحميل منيج العموم بالمرحمة اإلعدادية في ضوء المعايير المقترحة في عموم األرض

والفضاء؛ لتوضح أن نسبة تحقق المعايير المقترحة في المرحمة اإلعدادية ( ،)%3307وىى نسبة

منخفضة؛ وجاءت نسبة التحقق بالصف األول اإلعدادى ( ،)%3603والصف الثانى اإلعدادى

( ،)%3603والصف الثالث اإلعدادى ( ،)%3307كما جاءت نسب تحقق المعايير كالتالى :معيار
الكون ( ،)%5ومعيار "األرض" ( ،)%90:ومعيار الطقس والمناخ ( ،)%302ومعيار تكنولوجيا
الفضاء (صفر)؛ كما أظيرت نتائج الفروق بين نتائج التطبيق القبمى والبعدى الختبار األىداف

التعميمية؛ فعالية المنيج في تحقيق األىداف المعرفية (الفيم ،والتطبيق ،والتحميل) ،واألىداف

الميارية (قراءة صور األقمار الصناعية ،وتفسير صور األقمار الصناعية) لدى تالميذ الصف األول

اإلعدادى؛ حيث جاءت نسبة بالك ( )207مما دل عمى مستوى فعالية عال لممنيج المقترح0

كممات مفتاحية :معايير عموم األرض والفضاء – منيج العموم – المرحمة اإلعدادية –

تكنولوجيا األقمار الصناعية0
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Abstract
The aim of the research is to include earth and space sciences standards
into science curriculum at the preparatory stage; due to the insufficient of
science curriculum in this field. This to keep pace with contemporary
international standards of the age of knowledge and the twenty-first century
education. It also aimed to measure the effectiveness of the proposed
curriculum in achieving some educational goals for students. The research
based on the descriptive analytical method to describe the proposed standards,
and to analyze the science courses of the three grades using the content
analysis tool. As well as describing the proposed curriculum and its elements,
and the educational objectives targeted from it. A unit of study titled "Satellite
Technology" was applied on a group of students of first grade (32) using the
quasi-experimental method by one group and the results of pre and post-test of
the targeted educational goals. The results of the descriptive study came to
show that the percentage of verification of the standards of earth and space
sciences in the preparatory stage (20.6%), which is low; and the percentage of
verification came in the first preparatory grade (25.2%), and the second
preparatory grade (25.2) %), And the third preparatory grade (20.6%). The
result of the standards came as follows: the universe standard (4%), the “earth”
standard (8.9%), the weather and climate standard (2.1%), and the space
technology standard (zero).The results showed the differences between the pre
and post-test of the educational goals. The effectiveness of the curriculum in
achieving the targeted cognitive goals (understanding - application - analysis),
and skills goals (reading satellite images, and interpreting satellite images) for
the first grade students, where measured by using the Black ratio and came
(1.6), which indicates a high level of effectiveness of the proposed curriculum.
Keywords: Earth and Space Science Standards - Science Curriculum Preparatory Stage- Satellite Technology.
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وكدوة البحح:
وتكنولوجيا
عمميا
تقدما
تعد عموم األرض والفضاء من العموم المتطورة التي حققت
ً
ً
ً
بارز بفضل تطور استكشاف األرض والفضاء باستخدام التقنيات التكنولوجية المعاصرة 0كما
ًا
تعد عموم األرض والفضاء من العموم األساسية في الحفاظ عمى حياة كوكب األرض لما
تحممو من ميام تنمية األ رض ،وحل المشكالت البيئية والمناخية والكوارث الطبيعية التي
عمما حيويا في العصر الحالي0
تواجييا؛ مما يجعل منيا ً
حيث تعزى أىمية دراسة عموم األرض والفضاء لزيادة التحديات البيئية والمناخية التي
تواجو اإلنسان في العصر الحالي ،وحيث أن العمميات التي تحدث عمى األرض تؤثر في حياة
اإلنسان والحيوان والنبات؛ فأن دراسة عموم األرض تمكن اإلنسان من تطوير مصادر جديدة
لمطاقة لمواجية تغير المناخ ،وتحديد مصادر وموارد معدنية جديدة ،وتجنب أخطار الكوارث
الطبيعية مثل البراكين والزالزل والفيضانات Tasa ,

& Lutgens,

(Tarbuck,

)02017
وبالرغم من ذلك فقد وجو كل من توماس وايفى وبوكيت (Thomas, Ivey, )3324
 and Pucketteالنظر إلى تيميش تدريس عموم األرض والفضاء مقارنة بعموم الفيزياء
والكيمياء واألحياء في المرحمة المتوسطة في المدارس األمريكية ،وأنو ىناك أىمية لدمج
وتوسيع روابط عموم األرض في باقى فروع العموم األخرى0
كما أظيرت المقارنات الدولية لتدريس عموم األرض عمى مستوى المدرسة في جميع
كبير في كمية ومحتوى مواد عموم األرض ،وفي الطرق التي تم تدريسيا
أنحاء العالم تباي ًنا ًا
بيا؛ مما شكل دعوة لالىتمام بتطوير مناىج عموم األرض والفضاء لمتركيز عمى المعرفة
والفيم الشامل لنظامى األرض والكون ).(King, 2015
ومن ىذا المنطمق البد من االىتمام بتعزيز تعميم وتعمم عموم األرض والفضاء؛ إلعداد
جيل قادر عمى مواجية المشكالت البيئية ،ولمواكبة مناىج العموم في جميع المراحل التعميمية
ا لتطورات الحادثة في عموم األرض والفضاء ،بما يناسب متطمبات عصر المعرفة ،والتعمم في
القرن الحادى والعشرين ،ومالئمة التطورات التكنولوجية في العصر الرقمى0
ولعل المرحمة اإلعدادية ىي المرحمة التي يتمكن فييا التالميذ من عمميات العمم،
وتكامل المفاىيم وربطيا ،واجراء البحث واالستقصاء واالكتشاف في مجال عموم األرض
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والفضاء؛ وذلك لتمايز قدراتيم عمى التفكير المجرد والتعميم ،وزيادة مدى االنتباه ،وسرعة
التحصيل ،ونمو القدرة عمى التفكير وحل المشكالت ،وظيور القدرة عمى التخطيط والتصميم
والتحميل والتركيب (حامد عبد السالم0)3336 ،
لذلك ىناك دعوة لدعم تعميم عموم األرض والبيئة في مناىج التعميم العام ،وفى المرحمة
المتوسطة عن طريق تحقيق معايير جودة المناىج ،وتطوير مواد تعميمية توفر موضوعات
مواكبة لمعصر الحالي ،وتدعم قدرات البحث واالستقصاء والتفكير والتصميم لدى التالميذ
.Dawson,) (& Moore 2011
حيث تزايد االىتمام بتضمين المعايير القومية لمعموم في مناىج عموم األرض والفضاء
الصادرة من الرابطة الوطنية لمعممى العموم في أحدث إصداراتيا )National Science
)Teachers Association, 2013؛ لذلك دعت تاتريكا وكورى (Taterka and )3327
 Coryإلى تضمين المعايير القومية المعاصرة في إطار عموم األرض والفضاء ،والتعمم القائم
عمى االستقصاء لتدريس الدورات الطبيعية لمكربون ،وانصيار الغطاء الجميدى ،وتغير المناخ
بالمرحمة المتوسطة0
ويفسر ذلك التوجو نحو التعميم المتمركز حول المفاىيم الكبرى؛ حيث أشار ماكدونالد
وآخرين ( McDonald et al. )332:إلى ضرورة االىتمام بتوجيو وتقييم مناىج عموم
األرض والفضاء في المرحمة المتوسطة في ضوء المفاىيم الكبرى عن نظام األرض
0McDonald et) (al., 2019
ولذلك تدعو الدراسات إلى تطوير منيج العموم بالمرحمة المتوسطة في ضوء المعايير؛
وذلك ألىميتيا في الكشف عن مستوى جودة محتوى المنيج ،ومدى مواكبتو لتطورات العمم
والتكنولوجيا والمجتمع (روان ظافر3329 ،؛ وعادى كريم0)332: ،
ويدعونا ىذا إلى بناء منيج العموم في ضوء معايير العموم المواكبة لعصر المعرفة
والتطورات العممية والتكنولوجية؛ فإن ما يناسب التعمم في القرن الحادى والعشرين يفرض
شروطًا عمى محتوى منيج العموم من حيث ضرورة اشتمالو عمى معايير المفاىيم الكبرى،

والمفاىيم المتكاممة والمتداخمة بين العموم ،وتحقيق الممارسات العممية واليندسية ،وتحقيق
المنظور الشخصى واالجتماعى لمعموم ،والتكامل بين العمم والتكنولوجيا National
0Academy of) (Science, 2014
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وفى ذلك اإلطار يعتبر االستقصاء من أساسيات المعايير التي يجب أن يبنى عمييا
منيج عموم األرض والبيئة ،والبد أن يتضمن المحتوى العديد من التدريبات العممية عمى
عممية االستقصاء باستخدام العينات والمواد الحقيقية & (Aultman, Curran,
).Partridge, 2010
كما يميد ذلك إلى تحقيق تطوير منيج العموم في ضوء التعمم الفعال ،والتعمم القائم
عمى معايير العموم ،والدمج بين العموم والتكنولوجيا ،ويمكن تحقيق ذلك من خالل تضمين
محتوى تعميمى قائم عمى نماذج االستقصاء الخماسى ،وتطبيقات التكنولوجيا من خالل برامج
الكترونية مثل برنامج ” ،“Earthlabواعزخذاو ثيبَبد وطىس االعزشؼبس يٍ انجؼذ حيث
تتيح مثل ىذه البرامج والبيانات فيم عموم نظام األرض ،ونظم التغير في المناخ Gillette,
.Leinmiller-) (Renick, & Foga 2013; McNeal, et al, 2014
باإلضافة إلى ضمان زيادة دعم التعميم في القرن الحادى والعشرين القائم عمى فيم
طبيعة التحديات العالمية المتأصمة بعمق في عموم األرض مثل تغير المناخ وفيم كيفية
مواجيتو ،ونفاذ موارد المياه والطاقة ،وكيفية الحفاظ عمييا وتدويرىا ،والبحث عن موارد
جديدة .Wysession,) (et al., 2012

اإلحساس باملصكمة ٔحتدٖدِا:
في ضوء تناول بعض الدراسات السابقة واقع تضمين المعايير القومية في مناىج
العموم بالمرحمة اإلعدادية ،ومنيا دراسة عبد اهلل ميدي ( )333:التي ىدفت إلى معرفة
مدى توافر المعايير القومية لمعموم بالمرحمة اإلعدادية في محتوى منيج الصف الثاني
اإلعدادى ،وبتحميل محتوى المنيج أظيرت نتائج التحميل توافر المجاالت كالتالي :احتل
الترتيب األول مجال عموم الحياة بنسبة ( ،)%44057والثاني مجال العموم الفيزيائية بنسبة
( ،)%36023والثالث مجال عموم األرض والفضاء بنسبة ( ،)%32033والرابع مجال العمم
كاستقصاء بنسبة ( ،)%9035والخامس مجال العمم من منظور شخصي ومجتمعي بنسبة
( ،)%7069والسادس مجال العمم والتكنولوجيا ( ،)%5053والسابع مجال تاريخ العمم
وطبيعتو ( ،(%.30:9ويفسر ذلك بأن منيج العموم بالصف الثاني اإلعدادي ركز عمي
المعرفة العممية ،والمتمثمة في مجاالت (العموم الفيزيائية ،وعموم الحياة ،وعموم األرض
والفضاء) ،وتدنى في مجاالت (االستقصاء ،والعمم والتكنولوجيا ،والعمم من منظور شخصي
ومجتمعي ،وتاريخ العمم وطبيعتو( ،وبحساب نسبة تك اررات معايير الموضوعات ،والمتمثمة في
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معايير (العموم الفيزيائية ،وعموم الحياة ،وعموم األرض والفضاء) إلى نسبة تك اررات معايير
العمميات والمتمثمة في معايير (االستقصاء ،العمم والتكنولوجيا ،والعمم من منظور شخصي
ومجتمعي ،تاريخ العمم وطبيعتو) في كل وحدة عمي حدا ،أوضحت النتائج أن معيار الكون
جاء أعمي نسبة من معايير الموضوعات ،وأقل نسبة من معايير العمميات0
كما تناولت دراسة عايدة عباس وآخرون ( )3322واقع تضمين تطبيقات تكنولوجيا
الفضاء وعموم األرض المرتبطة باستخدا م األقمار الصناعية في المقررات الدراسية من مناىج
المرحمة اإلعدادية ،وحددت ىذه التطبيقات في :المسطحات المائية ،والصخور والثروات
المعدنية ،والتربة ،والطقس والمناخ ،والزراعة ،والتخطيط العمراني ،واآلثار ،والفضاء ،والكوارث
الطبيعية ،والصناعية ،وتقنيات خدمية؛ توصمت نتائج البحث إلى أن نسبة تضمين التطبيقات
المرتبطة باستخدام األقمار الصناعية في مناىج المرحمة اإلعدادية كانت منخفضة ،وبمغت
نسبة تضمينيا في مادة العموم (من  %2إلي  ،)%23كما أن التطبيقات المتضمنة كانت
تصور
ًا
عمى المستوى المعرفي النظري فقط ،وفى ضوء ما توصمت إليو من نتائج أعدت
مقترحا لتطبيقات تكنولوجيا الفضاء وعموم األرض في مناىج المرحمة اإلعدادية (عايدة
ً

عباس ،وآخرون)3322 ،

وفى ضوء الدراسة االستطالعية لوثائق المعايير القومية ،واإلطار العام لمناىج العموم
بالمرحمة اإلعدادية؛ قامت الباحثة بمراجعة معايير عموم األرض والفضاء في وثيقة مشروع
المعايير القومية (وزارة التربية والتعميم ،)3334 ،ووثيقة اإلطار العام لمناىج المرحمة
اإلعدادية (مركز تطوير المناىج والمواد التعميمية 3323 ،أ) ،ووثيقة المدى والتتابع لمعايير
ومؤشرات محتوى مقرر العموم بالمرحمة اإلعدادية (مركز تطوير المناىج والمواد التعميمية ،
3323ب) لمتعرف عمى المعايير المتضمنة في مجال عموم األرض والفضاء بالمرحمة
اإلعدادية؛ حيث تبين لمباحثة أنيا تضمنت معايير عموم األرض والفضاء كمجال رئيس فى
مجاالت مناىج العموم لجميع الصفوف الدراسية ،واشتممت في مرحمة التعميم األساسى عمى
معايير األرض ،ومعايير الكون من الصف األول حتى التاسع ،ومعايير المالمح التاريخية
لألرض والكون من الصف السابع حتى التاسع ،وجاءت المعايير فى المرحمة اإلعدادية من
الصف السابع حتى التاسع تتضمن المعايير التالية :معيار الكون :يتعرف التمميذ مكونات
الكون ،ويصف الدورات واألنماط الكونية ،وجاءت المؤشرات المتعمقة بيذا المعيار فى الصف
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األول اإلعدادى (سبعة عشر مؤشر) ،وفى الصف الثانى اإلعدادى (أربعة عشر مؤشر)،
وفى الصف الثالث اإلعدادى (خمس مؤشرات)؛ ومعيار األرض :يعرف التمميذ مكونات
األرض وخواصيا والتفاعل بين أنظمتيا ،والمالمح التاريخية لألرض والكون :يعرف التمميذ
بعض المالمح التاريخية لألرض واالكتشافات التى أدت إلى فيم أعمق لعموم األرض
والفضاء0
كما قامت الباحثة بمراجعة تطور معايير ومؤشرات محتوى مناىج العموم لمتعميم قبل
الجامعي في مصفوفة المعايير المقترحة فى العام (( )3327مركز تطوير المناىج والمواد
التعميمية ،)3327 ،حيث تبين لمباحثة أنو تم تضمين معيار :تعرف الكون والمجموعة
الشمسية؛ متضم ًنا ثالث عالمات مرجعية كالتالى :فى الصف األول اإلعدادى :تعرف المتعمم
مكونات الكون والمجموعة الشمسية ( 24مؤشر)؛ وفى الصف الثانى اإلعدادى :يميز

المتعمم بين طبقات الغالف الجوى لألرض ( 24مؤشر)؛ وفى الصف الثالث اإلعدادى:
تعرف المتعمم مكونات الكون والمجموعة الشمسية ( 23مؤشرات) ،ويتعرف المتعمم الغالف
المائى وأىميتو ( 4مؤشرات)0
وبالنظر إلى وثائق المعايير القومية في مجال عموم األرض والفضاء وجدت الباحثة
أنو ىناك قصور في تغطية كافة معايير الكون المالئمة لممرحمة اإلعدادية ،واىمال تضمين
معايير نظام األرض ،والمالمح التاريخية لألرض ،وتشكيالت سطح األرض ،ومعايير الطقس
والمناخ ،ومعايير تكنولوجيا الفضاء0
ومما سبق ترى الباحثة أنو البد من تحميل مناىج العموم بالمرحمة اإلعدادية لموقوف
عمى مدى تضمين معايير عموم األرض والفضاء المعاصرة؛ والمواكبة لعصر المعرفة،
والمناسبة لتحقيق متطمبات القرن الحادى العشرين؛ واقتراح المعايير المالئمة لمعصر الحالي
لتضمينيا في منيج العموم لتتماشى مع التطورات التكنولوجية في مجال عموم األرض
والفضاء المعاصرة ،ولتحقيق جودة المناىج بالمرحمة اإلعدادية0
ومما سبق تتمخص مشكمة ىذا البحث في:
قصور منيج العموم بالمرحمة اإلعدادية في تضمين معايير عموم األرض والفضاء
المواكبة لممعايير العالمية ،والتطورات العممية والتكنولوجية المعاصرة ،وتدنى مستوى مقررات
العموم بالمرحمة اإلعدادية في تضمين معايير عموم األرض والفضاء المعاصرة المالئمة
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لتحقيق مستوى جودة التعمم في القرن الحادى والعشرين ،وضعف منيج العموم في تحقيق
أىداف تعميم عموم األرض والفضاء لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية0
ولمتصدى ليذه المشكمة يحاول البحث اإلجابة عن السؤال الرئيس التالى:
ما التصور المقترح لتضمين معايير عموم األرض والفضاء في منيج العموم بالمرحمة
اإلعدادية لتحقيق بعض األىداف التعميمية لدى التالميذ؟
وتفرع من ىذا السؤال الرئيس األسئمة اآلتية:
 02ما معايير عموم األرض والفضاء المناسب تضمينيا في منيج العموم بالمرحمة اإلعدادية؟
 03ما مدى تحقق معايير عموم األرض والفضاء المقترحة في منيج العموم المطبق بالمرحمة
اإلعدادية؟
 04ما صورة منيج العموم بالمرحمة اإلعدادية في ضوء تضمين معايير عموم األرض
والفضاء؟
 05ما فاعمية منيج العموم المقترح في ضوء تضمين معايير عموم األرض والفضاء في
تحقيق بعض األىداف التعميمية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية؟

حدٔد البحح:
أقتصر البحث عمى:
 -2تحميل مقررات العموم المطبقة بالصفوف الثالث بالمرحمة اإلعدادية لكل من كتب
الفصمين الدراسيين األول والثانى ،وعددىا ستة كتب دراسية0
 -3تطبيق وحدة دراسية من منيج العموم المقترح بعنوان "تكنولوجيا األقمار الصناعية" عمى
مجموعة البحث المكونة من ( )43تممي ًذا من تالميذ الصف األول اإلعدادى بمدرسة

السيدة خديجة اإلعدادية بإدارة شرق مدينة نصر التعميمية0

 -4األىداف المعرفية المستيدفة من اختبار األىداف التعميمية عمى :مستويات الفيم،
والتطبيق ،والتحميل؛ واألىداف الميارية عمى :ميارة قراءة صور األقمار الصناعية،
وميارة تفسير صور األقمار الصناعية0
 -5تطبيق الدراسة الوصفية وتجربة البحث في الفصل الدراسى األول لمعام الدراسى
(0)3333/332:
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حتدٖد وصطمحات البحح:
عمًٕ األرض ٔالفضاء:
ىى مجال عممى عام ييتم بدراسة الظواىر الطبيعية المتعمقة بنظام األرض ونظام
الكون التي تم اكتشافيا باستخدام المنيج العممى واالستقصاء في العالم الطبيعى ،ويتكون
من عدة فروع من العمم ىي :الجيولوجيا ،وعمم المحيطات ،وعمم الكون والفضاء ،وعمم
المناخ واألرصاد الجوية )0(Tarbuck, 2017

وعاٖري عمًٕ األرض ٔالفضاء:
ائيا فيما يمي:
وتعرف الباحثة معايير عموم األرض والفضاء المقترحة إجر ً
ىي محددات محتوى تدريس العموم في المرحمة اإلعدادية ،وتتضمن مخطط لما يجب
أن يعرفو ويفيمو ويفعمو تالميذ المرحمة اإلعدادية بما يناسب قدراتيم العقمية في تعمم وفيم
وتطبيق المعرفة بنظام الكون والنظام الشمسى ،وتركيب نظام األرض ،والمالمح التاريخية
لألرض ،والتشكيالت الطبيعية عمى سطح األرض ،وظواىر الطقس وتغير المناخ ،وتكنولوجيا
االستشعار من البعد0

األِداف التعمٗىٗة:
ائيا فيما يمي :ىي عبارات وصفت التغير في
وتعرف الباحثة األىداف التعميمية إجر ً
أداءات وقدرات وميارات التالميذ الناتجة من تدريس وتعمم وحدة "تكنولوجيا األقمار
الصناعية" من منيج العموم المقترح في ضوء تضمين معايير عموم األرض والفضاء،
وتضمنت مستويات معرفية ىى :الفيم ،والتطبيق ،والتحميل؛ ومستويات ميارية ىى :ميارة
قراءة صور األقمار الصناعية ،وميارة تفسير صور األقمار الصناعية ،وتم قياسيا بالدرجة
التي يحصل عمييا التالميذ في اختبار األىداف التعميمية لوحدة "تكنولوجيا األقمار
الصناعية"0

وٍّج البحح ٔوتػرياتْ:
استند البحث عمى المنيج الوصفى التحميمى إلعداد اإلطار النظرى فى مجال معايير
عموم األرض والفضاء ،ولوصف معايير عموم األرض والفضاء المقترح تضمينيا في منيج
العموم بالمرحمة اإلعدادية ،ولتحميل محتوى مقررات العموم المطبقة في الصفوف الثالث
لممرحمة اإلعدادية باستخدام أداة تحميل المحتوى في ضوء المعايير المقترحة ،ووصف صورة
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المنيج المقترح في ضوء تضمين المعايير المقترحة ،واألىداف التعميمية المستيدفة ،وجميع
عناصر المنيج المقترح ،وبناء وحدة دراسية من المنيج المقترح؛ وكذلك استخدام المنيج
شبو التجريبى لتطبيق الوحدة الدراسية من المنيج المقترح (المتغير المستقل) لقياس فعاليتو
في تحقيق بعض األىداف التعميمية المعرفية ،والميارية (المتغير التابع) لعموم األرض
والفضاء لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية ،وذلك بالتطبيق عمى مجموعة بحثية واحدة ،وتطبيق
اختبار قبمى وبعدى الختبار األىداف التعميمية المحددة0

فزٔض البحح:
إحصائيا بين متوسط درجات مجموعة البحث في التطبيق القبمى،
"يوجد فرق دال
ً
ومتوسط درجات التطبيق البعدى الختبار األىداف التعميمية عند مستوى ( )3032في
المستويات المعرفية والميارية والدرجة الكمية لالختبار لصالح التطبيق البعدى"0

أِداف البحح:
ىدف البحث إلى ما يمي:
تضمين معايير عموم األرض والفضاء المعاصرة في منيج العموم بالمرحمة اإلعدادية
ليواكب المعايير العالمية ،والتطورات التكنولوجية والتقدم العممى في عموم األرض والفضاء،
ولتحقيق األىداف المعرفية والميارية الالزمة لتالميذ المرحمة اإلعدادية0

أِىٗة البحح:
تبرز أىمية البحث مما يمكن أن تسيم بو لكل مما يمي:
 -2مقومى المناىج في تقويم مناىج العموم في ضوء المعايير المعاصرة المواكبة لعصر
التطور المعرفى والتكنولوجى ،والمالئمة لمتطمبات القرن الحادى والعشرين0
 -3مطورى مناىج العموم في تطوير مناىج العموم لتضمين معايير عموم األرض والفضاء
المعاصرة في ضوء التعمم القائم عمى النتائج0
 -4مصممى المناىج والوحدات الدراسية في تصميم مناىج العموم والوحدات الدراسية
متضمنة المعايير المعاصرة لعموم األرض والفضاء لتحقيق التعمم الفعال لتالميذ المرحمة
اإلعدادية0
 -5معممى العموم في المرحمة اإلعدادية لمواكبة التطور العممى وتدريس عموم األرض
والفضاء المعاصرة0
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 -6تالميذ المرحمة اإلعدادية في تحقيق نواتج تعمم عموم األرض والفضاء المعاصرة،
واكتساب المعرفة والميارات المواكبة لعصر المعرفة ،والتعمم في القرن الحادى
والعشرين0

اإلطار الٍظزى ٔالدراسات السابكة:
قامت الباحثة باستطالع المراجع العممية في مجال عموم األرض والفضاء ،واستطالع
األدبيات التربوية ،ووثائق مشروعات المعايير القومية في العموم في جميورية مصر العربية،
وفى بعض الدول :الواليات المتحدة األمريكية ،والمممكة المتحدة ،واليابان ،واستطالع
الدراسات والبحوث السابقة في مجال معايير عموم األرض والفضاء0

جماه عمًٕ األرض ٔالفضاء:
عموم األرض والفضاء تعنى العموم التي تتناول بالبحث والدراسة الموضوعات المتعمقة
بنظام األرض ،ونظام الكون 0وتتضمن موضوعات رئيسة عن مبادئ عمم األرض وفروع العمم
المتصمة بو ،ودراسة المعادن ،والصخور ،والعمميات الداخمية لألرض ،والبراكين ،والمياه
السطحية ،والمحيطات ،والعمميات الشاطئية ،وتكوين الجبال ،والتاريخ الجيولوجى ،والحياة
في مياه المحيط ،والغالف الجوى ،والطقس ،والكون ،ونشأة الكون والنظام الشمسى ،والضوء
والشمس ،والنظام الشمسى ،والمناخ وتغير المناخ ،والصحراء ،والغطاء الجميدى
)0(Tarbuck, et al., 2017
ويركز تعميم عمم األرض عمى المفاىيم والعمميات الداخمية والخارجية الحادثة عمى
سطح األرض  ،ويرتكز عمى التعمم القائم عمى عمميات االستقصاء العممى ،والتعمم بالخبرة
لمتعرف عمى أثر عمم األرض عمى حياة اإلنسان )0(Grotzinger & Jordan, 2010
كما يعتمد تعميم عمم األرض بصفة أساسية عمى تعرف طبقات األرض ،ونشأة األرض،
ووصف الصخور والمعادن ،كما يعتمد عمى وصف الطرق التي يستخدميا العمماء لفيم
األرض وطبقاتيا ومنيا :النمذجة العددية ،والتجارب الفيزيائية ،والتحميل الكيميائى ،وييدف
لفيم أىمية عمم األرض في التنقيب عمى المعادن ،وتقييم الموارد المائية ،وفيم المخاطر
الطبيعية ،ومعالجة المشكالت البيئية ،وتوفير رؤى حول التغير المناخى , Reynolds
.Johnson, Morin, &) (Carter 2015
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باإلضافة إلى أىمية تعرف عمم المحيطات الذى يعنى بتكوين المحيطات والعمميات
الحادثة عمى الشواطئ والظواىر المائية ،وعمم المناخ واألرصاد الجوية الذى يعنى بدراسة
الغالف الجوى والظواىر الجوية متمثمة في الطقس ،وعناصر المناخ مثل :اإلشعاع الشمسى،
والحرارة ،والضغط الجوى ،والرياح ،والتبخر ،ومظاىر التكثف ،وتغيرات المناخ عبر الزمن،
وكذلك التغيرات الحادثة في طبقات الغالف الجوى نتيجة فعل العوامل الطبيعية وتدخل أنشطة
اإلنسان 0, et) (al., 2014Tarbuck
كما أنو ىناك اىتمام بتعميم وتعمم التطبيقات التكنولوجية لعموم األرض فى ضوء تكامل
مفيدا ويكتمل بالتعرف عمى التقنيات
التكنولوجيا مع العمم؛ ذلك ألن دراسة عمم األرض يعد
ً
الجيوفيزيائية التي تسمح بإعداد خرائط المواقع أو سطح األرض ،عن طريق تقنيات التصوير
الجيوفيزيائى ،واالستشعار من البعد ).(Bhatta, 2011
وتعد دراسة مجال عمم الكون والفضاء فرصة واسعة لفيم وتعرف األرض كجزء من
نظام كونى أوسع يضم العديد من المجرات والكواكب واألجرام السماوية ،وتعرف تركيب
األجسام السماوية وخصائصيا ،والحركة في الفضاء ،والعالقة بين األجسام السماوية ،ويدعم
التعمم النشط من المصادر التعميمية المختمفة فيم وبحث عمم الكون والفضاء ،وتعرف نشأة
الكون وتطوره ،وتعرف المجموعة الشمسية
).Blumenthal, 2011
ولتنظيم المعرفة العممية من مفاىيم وموضوعات عمم األرض والكون في تكامميا مع
& Kay, Smith,

(Palen,

عمميات العمم واالستقصاء المرتبطة بيا في المناىج الدراسية لممرحمة اإلعدادية؛ تحدد
المعايير القومية لمعموم محتوى عمم األرض والفضاء المناسبة لممرحمة الدراسية ،وتكون دليالً
لتصميم المنيج وتدريسو0

وعاٖري عمًٕ األرض ٔالفضاء:
أٔالً :املعاٖري الكٕوٗة لمعمًٕ يف مجّٕرٖة وصز العزبٗة:
 )1وعاٖري عمًٕ األرض ٔالفضاء يف ٔثٗكة وصزٔع املعاٖري الكٕوٗة يف مجّٕرٖة وصز العزبٗة:
تضمنت معايير عموم األرض والفضاء كمجال رئيس فى مجاالت مناىج العموم لجميع
الصفوف الدراسية ،وتشتمل في مرحمة التعميم األساسى عمى معايير األرض ،ومعايير الكون
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من الصف األول حتى التاسع ،ومعايير المالمح التاريخية لألرض والكون من الصف السابع
حتى التاسع ،وجاءت المعايير فى المرحمة اإلعدادية من الصف السابع حتى التاسع كالتالي:
 -2الكون :يتعرف التمميذ مكونات الكون ،ويصف الدورات واألنماط الكونية :تضمنت
عالمتان مرجعيتان :يصف ويشرح الظروف الطبيعية الخاصة بالمجموعة الشمسية
وكواكبيا (ست مؤشرات) ،ويعالج بعض البيانات الفمكية ،ويستنبط سبب حدوث بعض
الظواىر الكونية (سبع مؤشرات)0
 -3األرض :يعرف التمميذ مكونات األرض وخواصيا والتفاعل بين أنظمتيا :تضمنت ثالث
عالمات مرجعية :يعرف الموارد الطبيعية وأنواعيا وطرق المحافظة عمييا (ست
مؤشرات) ،ويعرف تركيب األرض وبعض خواصيا (تسع مؤشرات) ،ويفيم العمميات
الجيولوجية الداخمية والخارجية (تسع مؤشرات)،
 -4المالمح التاريخية لألرض والكون :يعرف التمميذ بعض المالمح التاريخية لألرض
واالكتشافات التى أدت إلى فيم أعمق لعموم األرض والفضاء :وتضمن عالمة مرجعية
واحدة :يفيم تاريخ األرض وتطور مكوناتيا (سبع مؤشرات) (وزارة التربية والتعميم،
0)3334

 )0وصفٕفة وعاٖري ٔوؤشزات حمتٕى وٍاِج العمًٕ لمتعمٗي قبن اجلاوع٘ (:)0212
جاءت معايير ومؤشرات محتوى مناىج العموم لمتعميم قبل الجامعي المقترحة في العام
( ،)3327حيث تضمن المعيار السابع  :تعرف الكون والمجموعة الشمسية؛ ثالث عالمات
مرجعية كالتالى :فى الصف األول اإلعدادى :تعرف المتعمم مكونات الكون والمجموعة
الشمسية ( 24مؤشر)؛ وفى الصف الثانى اإلعدادى :يميز المتعمم بين طبقات الغالف
الجوى لألرض ،ويتعرف المتعمم الغالف المائى وأىميتو ( 24مؤشر)؛ وفى الصف الثالث
اإلعدادى :تعرف المتعمم مكونات الكون والمجموعة الشمسية ( 23مؤشرات) ،ويتعرف
المتعمم الغالف المائى وأىميتو ( 4مؤشرات) (مركز تطوير المناىج والمواد التعميمية
مصفوفة0)3327 ،
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اىتمت بعض الدراسات والبحوث السابقة بدراسة واقع تضمين معايير العموم بصفة
عامة وعموم األرض والفضاء بصفة خاصة فى مناىج المرحمة اإلعدادية ،ومنيا ما يمي من
دراسات:
دراسة عمى بن ىويشل ( )333:التى ىدفت إلى تحميل محتوى كتب العموم المقررة
عمى الصفوف من الخامس وحتى العاشر من التعميم األساسي في سمطنة ُعمان ،في ضوء
معايير المحتوى لمتربية العممية في الواليات المتحدة األمريكية بغرض معرفة مدى احتوائيا
أو تضمنيا تمك المعايير ،وذلك باستخدام قائمة المعايير كأداة لمتحميل وتكونت األداة من
سبع معايير ىي :معيار الدمج بين المفاىيم والعمميات ،ومعيار العمم كاستقصاء ،ومعيار
العموم الفيزيائية ،ومعيار العموم البيولوجية ،ومعيار عمم األرض والفضاء ،ومعيار العمم من
المنظور الفردي واالجتماعي ،ومعيار تاريخ العمم وطبيعتو؛ وأظيرت النتائج أن تضمن
محتوى كتب العموم لمصفوف من الخامس وحتى العاشر األساسى عمى المعايير األمريكية
لممحتوى لم يتم بطريقة متوازنة وشاممة ،وانما تمت بطريقة تفتقر إلى االتساق والترابط ،كما
حصل معيار عمم األرض والفضاء عمى المرتبة األخيرة فى تحميل الكتب الدراسية؛ وأتضح
أنيا لم تتطرق بعمق إلى المجاالت المحددة ليذا المعيار وىى :الطاقة في النظام األرضي،
والدورات الجيوكيميائية ،وأصل النظام األرضي وتطوره ،وأصل الكون وتطوره؛ وأوصت
الدراسة بضرورة مراعاة االتجاىات العالمية المعاصرة لمتربية العممية في عممية بناء وتطوير
مناىج العموم ،وتضمين مناىج العموم لمتعميم األساسي لمجال األرض والفضاء ،والسكان،
فعميا وفي جميع
والمصادر والبيئة ،ومجال تاريخ األرض بنسب أكبر عما ىو موجود
ً
الصفوف0
دراسة فيدلر ) Fidler (2012التى اىتمت بتقويم وحدات تدريس العموم فى المرحمة
المتوسطة ،ومدى تضمينيا لمعايير عموم األرض والفضاء ،وذلك بتحميل محتوى مناىج
العموم فى المرحمة المتوسطة ،وأظيرت النتائج تناول بعض معايير عموم األرض والفضاء
مثل :دورة الماء ودورة الصخور ،وقصور تضمين معيار نظام األرض؛ مما يؤدى لقصور
فيم العالقات المتصمة بين الغالف المائي ،والغالف الجوي ،والغالف الصخري ،والمحيط
الحيوي ،والغالف الجميدي؛ وقصور فيم نظام سريان الطاقة بين األغمفة المكونة لألرض،
وأثر انعكاس طاقة الشمس عمى األرض فى :تعرف أن كوكب األرض يعترض الطاقة
- 54 -

تصور مقترح لتضمين معايير علوم األرض والفضاء في منهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية...............................

الشمسية من الشمس؛ وأن األرض تستمد الطاقة من الشمس؛ وأن األماكن عمى األرض
تتفاعل بشكل مختمف عندما تتعرض لألشعة الشمسية؛ وأن درجة االنعكاس تساعد فى
تحديد كيفية نقل الطاقة من الشمس إلى األرض؛ واقترح الباحث تضمين ىذه المفاىيم
فيما أفضل ليذه
المرتبطة بمعيار نظام األرض لتحقيق اكتساب طالب المدارس المتوسطة ً
المعايير0
ثاًٌٗا :وعاٖري عمًٕ األرض ٔالفضاء يف ضٕء اخلاربات العاملٗة لبعض الدٔه:
)1

املعاٖري الكٕوٗة لمرتبٗة العمىٗة بالٕالٖات املتحدة األوزٖكٗة:
ظير االتجاه نحو إصالح مناىج العموم فى ضوء المعايير القومية لمتربية العممية فى

الواليات المتحدة األمريكية فى عام ( ،)2:9:وذلك فى إطار مشروع (Project) )3372
 ، (2061وظيرت جيود ىذا اإلصالح فى تحديد المعايير القومية لتدريس العموم ،حيث حددت
األكاديمية الوطنية لمعموم ( )2::7المعايير القومية لمتربية العممية؛ كما قام المجمس الوطنى
لمبحوث ( ،) 3322بإعداد اإلطار العام لمناىج التربية العممية لممراحل التعميمية  ،K-12وفى
ضوء اإلطار العام لمناىج التربية العممية قامت الرابطة الوطنية لمعممى العموم )National
 )Science Teachers Association, 2013بوضع معايير العموم لألجيال القادمة.
وتعرف األكاديمية القومية لمعموم معايير عموم األرض والفضاء في أنيا محددات
محتوى تدريس عموم األرض والفضاء في المراحل الدراسية المختمفة ،وتعد مخطط لما يجب
أن يعرفو ويفيمو ويقوم بفعمو التمميذ بما يناسب مستواه العقمى لتحقيق مستوى أداء عالى
في ضوء التعمم الفعال ،وتقوم عمى مبدأ التعميم القائم عمى النتائج ،وتعتمد عمى ربط تعمم
المفاىيم والحقائق المعرفية بعمميات العمم واالستقصاء والتفكير ( National Academy of
.)Sciences, 2013
اشتممت المعايير القومية األمريكية لتدريس العموم عمى المجاالت التالية :مجال طبيعة
العمم ،ومجال االستقصاء ،ومجال التكنولوجيا والتصميم اليندسى ،ومجال عموم الحياة،
ومجال العموم الطبيعية ،ومجال عموم األرض والفضاء ،ومجال العمم والتكنولوجيا والمجتمع
.)National) Academy of Sciences, 2013
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اعتمدت المعايير القومية لتدريس العموم فى الصفوف من الخامس إلى الثامن عمى
تحقيق المستويات التالية:
المجال األول :العمم كعممية استقصاء :القدرة عمى القيام بعممية االستقصاء ،وفيم عممية
االستقصاء0
المجال الثانى :العموم الطبيعية :فيم خواص األجسام والمواد ،وفيم الحركة والقوة ،وفيم
انتقال الطاقة0
المجال الثالث :عموم الحياة :فيم تركيب ووظيفة النظم الحيوية ،وفيم التكاثر والوراثة ،وفيم
التنظيم والسموك ،والجماعات والنظم االيكولوجية ،والتنوع والتكيف فى الكائنات
الحية0
المجال الرابع :عموم األرض والفضاء :فيم تركيب نظام األرض ،وتاريخ األرض ،وفيم األرض
والمجموعة الشمسية0
المجال الخامس :العمم والتكنولوجيا :القدرة عمى التصميم التكنولوجى ،وفيم العمم
والتكنولوجيا0
المجال السادس :المنظور الشخصى واالجتماعى :فيم الصحة الشخصية ،والسكان والموارد
والبيئة ،والكوارث الطبيعية ،والمخاطر والمنفعة ،والعمم والتكنولوجيا فى
المجتمع0
المجال السابع :تاريخ وطبيعة العمم :فيم العمم كمنشط إنسانى ،وطبيعة العمم ،وتاريخ العمم0
ونشر مكتب التعميم فى والية كاليفورنيا

California Department of

 Education) (2009تحديث لمعايير العموم فى مجال عموم األرض والفضاء فى المرحمة
المتوسطة التى تتمثل فى الصفين السابع والثامن تضمنت المعايير التالية:
الصف السابع :األرض وتاريخ الحياة:


األدلة من الصخور التى تسمح بفيم عممية التطور عمى األرض:

 يعرف الطالب أن عمميات األرض اليوم مشابية لتمك التي حدثت في الماضي ،والعممياتالجيولوجية بطيئة ،وليا آثار تراكمية كبيرة عمى فترات طويمة من الزمن0
 يعرف الطالب أن تاريخ الحياة عمى األرض قد تعطل بسبب كارثة كبيرة مثل االنفجاراتالبركانية الرئيسية أو آثار الكويكبات0
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 يعرف الطالب أن دورة الصخور تشمل تكوين الرواسب الجديدة والصخور ،وتمك الصخورغالبا ما توجد في طبقات ،وتكون الصخور األقدم فى الطبقات األسفل0
ً
 يعرف الطالب أن األدلة من الطبقات الجيولوجية والتاريخ المشع يشير إلى أن عمراألرض يقرب من ( ) 507مميار سنة ،وأن الحياة عمى ىذا الكوكب موجودة ألكثر من
ثالثة مميارات سنة0
 يعرف الطالب أن األحافير توفر أدلة عمى كيفية تغير الحياة والظروف البيئية0 يعرف الطالب كيف أن حركات األلواح القارية والواح المحيطات خالل الزمن ،فىارتباطيا مع التغيرات في المناخ واالتصاالت الجغرافية قد أثرت فى توزيع الكائنات الحية
قديما ،وفى الوقت الحالى0
ً
 يعرف الطالب كيفية شرح التطورات اليامة ،وانقراض النبات والحياة الحيوانية عمى نطاقالزمن الجيولوجي0
الصف الثامن :األرض فى النظام الشمسى:


يمكن من دراسة النجوم والمجرات وتطورىا فيم تركيب وتكوين الكون:

 يعرف الطالب أن المجرات ىي مجموعات من مميارات النجوم ،وربما تكون مختمفة فىاألشكال0
 يعرف الطالب أن الشمس ىي واحدة من العديد من النجوم في مجرة درب التبانة ،وقدتختمف النجوم في الحجم ودرجة الحرارة والمون0
 يعرف الطالب كيفية استخدام الوحدات الفمكية والسنوات الضوئية كمقاييس المسافاتبين الشمس والنجوم واألرض0
 يعرف الطالب أن النجوم ىي مصدر الضوء لجميع األجسام الساطعة في الفضاءالخارجي وأن القمر والكواكب تتألق بأشعة الشمس المنعكسة ،وليس عن طريق الضوء
الخاص بيا0
 ي عرف الطالب المظير ،والتركيب العام ،والوضع النسبي والحجم ،وحركة األجسام فيالنظام الشمسي بما في ذلك الكواكب ،واألقمار الكوكبية ،والمذنبات ،والكويكبات
0California) (Department of Education, 2009
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ووفقًا لمرابطة الوطنية لمعممى العموم

National Science Teachers

 Association,) (2013فأن معايير األجيال القادمة فى عموم األرض والفضاء فى
المرحمة المتوسطة تتكون من ست معايير رئيسة وىى :أنظمة الفضاء ،وتاريخ األرض،
وأنظمة األرض الداخمية ،وأنظمة سطح األرض ،والطقس والمناخ ،واآلثار البشرية؛ ويمكن
تفصيل المعايير الرئيسة لمجال عموم األرض والفضاء وفقًا لمعايير األجيال القادمة كما يمى:

الفضاء والنجوم ،واألرض والنظام الشمسى ،وتاريخ كوكب األرض ،ومواد األرض ونظميا،
واأللواح التكتونية ونظام النطاق الواسع ،ودور الماء فى العمميات الخارجية لألرض ،والطقس

والمناخ ،والجيولوجيا الحيوية ،وال موارد الطبيعية ،والكوارث الطبيعية ،وأثر اإلنسان عمى نظام
األرض ،والمناخ العالمى 0National Science Teachers) (Association, 2013

 )0وعاٖري عمًٕ األرض ٔالفضاء يف املٍّج الكٕوى باملىمكة املتحدة:
تدرس عموم األرض والفضاء فى انجمت ار وويمز من خالل مادتى العموم والجغرافيا فى

المرحمتين االبتدائية والثانوية ،وتدرس فى اسكتمندا من خالل منيج الدراسات البيئية ومادة الجغرافيا

فى المرحمة الثانوية من عمر ( 6إلى  25عام) ،بينما فى ايرلندا الشمالية تدرس من خالل منيج

الجغرافيا0

يعتمد منيج العموم فى المممكة المتحدة عمى إدراج معايير عموم األرض والفضاء فى إطار

دراسة العموم العامة فى المنيج القومى لممرحمة الدراسية الثالثة ) )Key stage 3التى توازى المرحمة
المتوسطة فى السمم التعميمى العالمى لمطالب من عمر ( 22إلى  25عام) ،وتشمل الصفوف السابع

والثامن والتاسع ،وتركز عمى المعايير التالية:
-

مواد األرض :أنواع الصخور ،والتعرية ،والنحت ،ودورة الصخور0

-

الفضاء :األقمار الصناعية ،والكسوف ،والفصول ،والنظام الشمسى ،والنجوم0

-

فيزياء الفضاء :جاذبية الكواكب والشمس والقمر ،النجوم فى مجرتنا درب التبانة ،وفى المجرات
األخرى ،اختالف اليوم والسنة عمى الكواكب ،والسنة الضوئية0

األرض والغالف الجوى :تكوين األرض ،وىيكل األرض ،ودورة الصخور وتشكيل الصخور

النارية والرسوبية والمتحولة ،واألرض كمصدر لمموارد المحدودة وفعالية إعادة التدوير ،وتكوين

الغالف الجوي ،وانتاج ثاني أكسيد الكربون حسب النشاط البشري ،والتأثير عمى المناخ
,) National curriculum in England: science programmes of study
0(2015
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واعتمدت لجنة تعميم عموم األرض التابعة لوزارة التعميم بالمممكة المتحدة حديثًا تحديث لمنيج

عموم األرض لممرحمة الدراسية الثالثة (المرحمة المتوسطة) من عمر ( 22إلى  25عام) منذ عام

( )3324يتكون من المعايير التالية التي تم تضمينيا في مادة العموم:

 تكوين األرض والغالف الجوي0-

التغييرات في الغالف الجوي لألرض منذ نشأتو0

-

فعالية إعادة التدوير0

-

إنتاج ثاني أكسيد الكربون بسبب أنشطة اإلنسان وأثره عمى المناخ0
والمعايير التالية تم تضمينيا في منيج الجغرافيا:

 -فيم العمميات األساسية لألرض من خالل أمثمة من المواقع الجغرافية عمى نطاقات متنوعة0

 الجغرافيا الفيزيائية :فيم األلواح التكتونية ،والصخور ،والتربة ،والتجوية ،والجداول الزمنيةالجيولوجية ،والطقس والمناخ ،واألنيار والسواحل0

 فيم كيفية التفاعل بين العمميات البشرية والفيزيائية ،وتأثيرىا عمى تكوين التشكيالت الطبيعيةفى األرض0

 استخدام العمل الميداني لجمع وتحميل ورسم استنتاجات من البيانات الجغرافية باستخدام مصادرمتعددة من المعمومات متدرجة المستويات Earth science education) (community,
.2013

 )3وعاٖري عمًٕ األرض ٔالفضاء يف الٗاباُ:
اعتمد تعميم العموم في اليابان عمى تحفيز حل المشكالت ،والتفكير العممى ،والخبرة
المباشرة ،والمالحظة ،والرؤية التحميمية ،والتكاممية فى المرحمة الثانوية الدنيا 0وتدرس العموم
في مناىج المرحمة الثانوية الدنيا حيث تنقسم مجاالت العموم إلى مجالين ىما :مجال العموم
الطبيعية ،ومجال العموم اإلحيائية وعموم األرض 0وتتمركز معايير عموم األرض في المرحمة
المتوسطة عمى معايير :مجال األرض ،والطقس والمناخ ،والفضاء ،والعموم والتكنولوجيا
والمجتمع كما يمى:
مجال األرض :يتضمن العالمات المرجعية التالية :التعرف عمى أسباب البراكين ،وفيم حركة
األرض ،وتعرف وتحديد التغيرات في األرض0
مجال الطقس والمناخ :ي تضمن العالمات المرجعية التالية :اكتشاف العالقة بين عناصر
األرصاد الجوية وتغيرات الطقس من خالل مراقبة الطقس المحمى ،وتعميق التعرف عمى
آليات وأنماط الظواىر المناخية0
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مجال الفضاء :يتضمن العالمات المرجعية التالية :إدراك اتساع الكون ،وتعرف حركة األرض
واألجسام السماوية ،ومالحة القمر والكواكب0
مجال العموم والتكنولوجيا والمجتمع :يتضمن العالمات المرجعية التالية :األرض واإلنسان من
أجل المستقبل )0(Cabinet Decision, 2013; MEXT, 2015a; 2015b
تناولت مجموعة من الدراسات والبحوث السابقة تحديد ووصف معايير عموم األرض
والفضاء فى مناىج المرحمة المتوسطة فى ضوء الخبرات العالمية ،ومنيا ما يمى:
ودراسة جانون وبرادواى ) Gagnon and Bradway (2012التى ىدفت إلى
تدريس عموم األرض والفضاء في المرحمة المتوسطة فى ضوء معايير العموم التى تحقق
التكامل فى ربط المفاىيم الشاممة ،واقترح الباحثان دراسة أنظمة األرض وتفاعالتيا؛ لتحقيق
ىذا اليدف من خالل دراسة األرض كنظام كمى ،واألثار البشرية عمى األرض0
ودراسة ويسيشن ( Wysession )3324التي أشارت إلى أن عموم األرض والفضاء
ىي أنسب العموم لتضمين المعايير الحديثة لتضمنيا ثالثة أفكار كبرى ىي :نظام الكون
والمجموعة الشمسية ،ونظام األرض واألغمفة األرضية ،وأثر اإلنسان في نظام األرض0
ودراسة بالمر وماينارد ( Plummer and Maynard )3325حققت في تعميم عموم
الكون والفضاء في المرحمة المتوسطة في ضوء معايير العموم القومية مع التركيز عمى
العالقات المفاىيمية والمكانية ،ودمج تكنولوجيا الفضاء في التعميم؛ وتوصمت إلى نتائج
توضح أىمية التدرج من دراسة المفاىيم األساسية حول حركة األرض في الفضاء ،وعالقة
الشمس بتغيرات درجة الحرارة عمى كوكب األرض ،ودراسة الفصول األربعة ،وحساب أنماط
التغير في الفصول باستخدام المنظور الفضائى لرصد األرض في الفضاء ،لفيم العالقة
المكانية المعقدة بين حركة األرض في الفضاء والظواىر المرصودة من سطح األرض0
كما تناولت مجموعة من الدراسات والبحوث السابقة تحديد ووصف معايير مقترحة في
عموم األرض والفضاء فى مناىج المرحمة المتوسطة ،ومنيا ما يمى:
دراسة جنكينز وىيدورن ) Jenkins and Heidorn (2009التى اىتمت بدراسة
معايير مقترحة في عموم األرض والفضاء فى المرحمة المتوسطة الدنيا والعميا من الصف
الخامس إلى الثامن ،والتركيز عمى أىمية تضمين معيار النظام الشمسى :ومؤشراتو لتعرف
تركيب وخصائص األرض ،والقمر ،والشمس ،والكواكب ،واألقمار التى تدور حول الكواكب،
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واألجرام السماوية األصغر مثل الكويكبات والمذنبات؛ ومعيار قوة الجاذبية فى النظام
الشمسى :ومؤشراتو :الجاذبية بين األجرام السماوية ،والجاذبية بين الشمس واألرض ،وأثر
الجاذبية عمى الحركة في النظام الشمسي0
ودراسة رشا السيد ( )3323التي ىدفت إلى دراسة فاعمية وحدة مقترحة في تنمية
التحصيل واالتجاه نحو عموم الفضاء لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية؛ واقترحت الموضوعات
المناسبة في عموم الفضاء لممرحمة اإلعدادية فيما يمى :تكوين األجرام السماوية :الكواكب،
والنجوم ،واألقمار ،والمجرات ،والخصائص الفيزيائية والكيميائية لألجرام السماوية ،وحركة
األجرام السماوية فى الكون ،وتفسير الظواىر الكونية؛ وحددت موضوعات الوحدة الدراسية
بعنوان" :األرض والكون والفضاء" فى الموضوعات الرئيسة التالية :ارتياد الفضاء ،واألجرام
السماوية ،وكوكب األرض ،والصخور والمعادن ،واالستشعار من البعد ،والزالزل والبراكين0
ودراسة بوش وآخرون ( Bush et al. )3327التي توصمت إلى أىمية دمج
معايير االستقصاء والتطبيقات التكنولوجية في تدريس موضوعات عموم األرض المتعمقة
بموضوعات التغير المناخى ،وذلك بتطبيق العمميات االستقصائية ،والبحوث مع دمج
التكنولوجيا باستخدام تطبيقات المعمومات ،والنماذج الحاسوبية والتقنيات الجديدة في مجال
عموم األرض0

إجزاءات البحح:
لإلجابة عن أسئمة البحث قامت الباحثة باتباع اإلجراءات والخطوات التالية:

أٔال :حتدٖد وعاٖري عمًٕ األرض ٔالفضاء املٍاسب تضىٍّٗا يف وٍّج العمًٕ باملزحمة اإلعدادٖة:
قامت الباحثة باستطالع مجال عموم األرض والفضاء بيدف التعرف عمى الموضوعات
الرئيسة والمفاىيم األساسية لعموم األرض والفضاء ،وكذلك المفاىيم البينية التي تربط عموم
األرض والفضاء بالعموم األخرى والتكنولوجيا ،وذلك باالطالع عمى المراجع التالية:
) & Jordan, 2010; Palen, Kay, Smith, & Blumenthal, 2011; Grotzinger
Bhatta, 2011; (Tarbuck, 2014; Reynolds, Johnson,
& Morin,

 Carter 2015; Tarbuck, 2017صى قامت الباحثة باالطالع عمى األدبيات والبحوث
والدراسات والوثائق والتقارير التربوية فى مجال المعايير القومية كما يمى( :وزارة التربية
والتعميم)3334 ،؛ و(مركز تطوير المناىج والمواد التعميمية3323 ،أ؛ 3323ب؛ )3327؛
وتقارير المشروعات العالمية والدراسات العربية كاآلتى( :عبد اهلل ميدي333: ،؛ وعمى بن
- 63 -

تصور مقترح لتضمين معايير علوم األرض والفضاء في منهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية...............................

ىويشل333: ،؛ وعايدة عباس3322 ،؛ ورشا السيد3323 ،؛ وروان ظافر3329 ،؛
وعادى كريم)332: ،؛ والدراسات األجنبية كاآلتىJenkins) and Heidorn, 2009; Gagnon :
;Plummer and Maynard, and Bradway, 2012; Fidler, 2012; Wysession, 2013
2014; Bush et. al.2016; Aldahmash, et al, (2016؛ والهيئبت التربىية العبلمية كبآلتى:
;National Committee on Science) Education Standards and Assessment, 1996
2013; National Academy of Engineering, 2005; National Research Council,
2009; California Department of Education, 2009; Earth science education
community, 2013; National Academy of Sciences, 2009; 2013; 2014; National
Committee on Science Education Standards and Assessment, 2013; Cabinet
Decision, 2013; MEXT, 2015a; 2015b; National Science Teachers Association,
.)2013; National curriculum in England: science programmes of study, 2015

وفى ضوء ما سبق قامت الباحثة بتحديد معايير عموم األرض والفضاء المقترح
تضمينيا في منيج العموم بالمرحمة اإلعدادية في صورتيا المبدئية ،كما يمى:
المجال :عموم األرض والفضاء:
المعيار األول )2( :الكون :وتضم عالمة مرجعية واحدة كالتالى:
( )2-2نظام الكون والنظام الشمسى0
المعيار الثانى )3( :األرض :وتضم ثالث عالمات مرجعية كالتالى:
( )2-3تركيب نظام األرض0
( )3-3المالمح التاريخية لألرض0
( )4-3التشكيالت الطبيعية عمى سطح األرض0
المعيار الثالث )4( :الطقس والمناخ :وتضم عالمة مرجعية واحدة كالتالى:
معيار ( )2-4ظواىر المناخ0
المعيار الرابع )5( :تكنولوجيا الفضاء ومجاالتيا :وتضم عالمتين مرجعيتين كالتالى:
( )2-5تكنولوجيا االستشعار من البعد0
( )3-5السفر إلى الفضاء0
ثم قامت الباحثة بتحديد المؤشرات لكل عالمة مرجعية في معايير عموم األرض والفضاء
لممرحمة اإلعدادية كما يمي:
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المعيار األ ول )2( :الكون
العالمة المرجعية )2-2( :نظام الكون والنظام الشمسى0
المؤشرات :تعرف تركيب األجرام السماوية ،وتشمل كل من :األرض ،والقمر ،والشمس،
والكواكب ،واألقمار التى تدور حول الكواكب ،واألجرام السماوية األصغر مثل :الكويكبات،
والمذنبات ،والشيب ،والنيازك؛ وفيم الخصائص الفيزيائية والكيميائية لألجرام السماوية،
ومقارنة خصائصيا؛ وتعرف نظريات نشأة الكون وتطوره ،وتعرف المجرات والنجوم والنظام
الشمسى ،وفيم خصائص الشمس فى مجرة درب التبانة ،وانعكاس الضوء المستمد من طاقة
الشمس من األجرام السماوية األخرى فى المجرة ،وأثر انعكاس طاقة الشمس عمى كوكب
األرض؛ وفيم جاذبية الكواكب والشمس والقمر ،وحركة األجرام السماوية فى الكون ،وفيم قوة
الجاذبية األرضية ،وأثر الجاذبية عمى الحركة في النظام الشمسي ،وتعرف اختالف اليوم
والسنة والفصول عمى الكواكب ،وتعرف استخدام الوحدات الفمكية والسنوات الضوئية كمقاييس
المسافات بين الشمس والنجوم واألرض0
المعيار الثانى )3( :األرض
العالمة المرجعية )2-3( :تركيب نظام األرض:
المؤشرات  :فيم األرض كنظام كمى يتكون من عدة أنظمة تتفاعل مع بعضيا البعض ،وتعرف
تكوين النظام الصخرى وىيكل األرض وأنواع الصخور ،وتعرف النظام الحيوى عمى سطح
األرض ،وتعرف تكوين الغالف الجوى وطبقاتو وطبقة األوزون ،وانتاج ثاني أكسيد الكربون
حسب النشاط البشري ،والتأثير عمى المناخ ،وتعرف تكوين الغالف المائى ،وفيم دور الماء
فى العمميات الخارجية (التعرية ،والنحت) عمى سطح األرض ،وتعرف الغالف الجميدى ،وفيم
العالقات المتبادلة بين األ غمفة المكونة لنظام األرض ،وفيم نظام سريان الطاقة بين األغمفة
المكونة لألرض ،وتعرف أىمية األغمفة المكونة لألرض وتأثيرىا عمى حياة اإلنسان ،وفيم أثر
اإلنسان عمى نظام األرض ،وفيم األرض كمصدر لمموارد المحدودة ،وفعالية إعادة تدوير
الموارد0
العالمة المرجعية )3-3( :المالمح التاريخية لألرض:
المؤشرات :تعرف نظريات نشأة األرض ،وفيم األدلة الجيولوجية من الصخور والحفريات التى
تدل عمى عمر األرض ،وتاريخ تطور األ رض ،والجداول الزمنية الجيولوجية ،وفيم العمميات
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الجيولوجية الحادثة عبر الزمن عمى األرض وتأثيرىا عمى حياة الكائنات الحية ،وعممية
االنقراض عبر العصور؛ وفيم التغييرات في الغالف الجوي لألرض منذ نشأتو ،وفيم حركة
األلواح التكتونية وأثرىا فى تطور األرض ،وتعرف نظام النطاق الواسع0
العالمة المرجعية )4-3( :التشكيالت الطبيعية عمى سطح األرض:
المؤشرات :فيم دورة الصخور ،وكيفية تشكيل طبقات الصخور عمى األرض عبر الزمن ،وفيم
تشكيل الصخور النارية والرسوبية والمتحولة ،وتعرف خصائص الصخور والمقارنة بينيم،
وفيم دورة الماء ومصادر الماء عمى سطح األرض ،وتعرف تكوين البحار والمحيطات واألنيار
واآلبار والعيون ،وتعرف توزيع المياه العذبة عمى سطح األرض ،وتوزيع المياه المالحة فى
العالم ،وتعرف المياه الجارية والمتجمدة عمى سطح األرض وتأثيرىما عمى الحياة ،وفيم
الحركة والقوة المؤثرة عمى ظواىر األرض ،وفيم كيفية التفاعل بين العمميات البشرية
والفيزيائية وتأثيرىا عمى تكوين التشكيالت الطبيعية فى األرض ،وفيم أثر الكوارث الطبيعية
عمى تشكيل األرض ،وتعرف أسباب حدوث الزالزل والبراكين والتسونامى0
المعيار الثالث )4( :الطقس والمناخ:
العالمة المرجعية )2-4( :ظواىر المناخ:
المؤشرات :فيم تغيرات المناخ ،وتعرف العوامل المؤثرة فى المناخ ،وفيم أسباب تكون الكوارث
المناخية :مثل األعاصير والسيول ،وتأثيرىا عمى األرض والحياة ،وأثر اإلنسان فى تغير
المناخ وتعزيز فعل الكوارث المناخية0
المعيار الرابع )5( :تكنولوجيا الفضاء ومجاالتيا
العالمة المرجعية )2-5( :تكنولوجيا االستشعار من البعد:
المؤشرات :تعرف تركيب القمر الصناعى ،وتطبيقاتو ،وفيم دور األقمار الصناعية وتقنيات
تكنولوجيا الفضاء في حياة اإلنسان في السمم والحرب ،ورؼشف االعزشؼبس ػٍ ثؼذ ،وأشؼخ
انطيف انكهشويغُبطيغً ،وَظبو االعزشؼبس ػٍ ثؼذ ،وكيفية قراءة صور األقمار الصناعية،
وفيم مجاالت االستشعار عن بعد ،وفوائد وأضرار االستشعار عن بعد ،وتعرف نظم تحديد
المعمومات الجغرافية  ،GISونظم تحديد المواقع  GPSواستخداماتيما فى الحياة اليومية،
والفروق بين نظم تحديد المعمومات الجغرافية  GISوبين نظم تحديد المواقع  ،GPSوأىمية
تكامل جميع تقنيات تكنولوجيا الفضاء لتحقيق أقصى إفادة0
- 64 -

تصور مقترح لتضمين معايير علوم األرض والفضاء في منهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية...............................

العالمة المرجعية )3-5( :السفر إلى الفضاء:
المؤشرات :تعرف تركيب الصاروخ ،والمكوك الفضائى ،ومحطة الفضاء ،والتقنيات التى تعمل
بيا واستخداماتيا ،ودور السفر إلى الفضاء في تقدم عموم الفضاء عمى سطح األرض ،وفيم
كيفية ىروب المركبات والسفن الفضائية من مجال الجاذبية األرضية ،والعوامل المؤثرة عمى
انطالق مركبات وسفن الفضاء من األرض إلى الفضاء ،وفيم قوانين الحركة لنيوتن واإلفادة
منيا في انطالق مركبات وسفن الفضاء0
وإلعداد المعايير في صورتيا النيائية قامت الباحثة بإعداد استبيان رأى الخبراء
(ممحق  )2لمتعرف عمى رأى الخبراء في قائمة المعايير المقترحة المبدئية ،وتضمن استبيان
الرأى أربع معايير وسبع عالمات مرجعية و( )78من المؤشرات فى عموم األرض والفضاء كما
يمى :نظام الكون والنظام الشمسى ( ،)26وتركيب نظام األرض ( ،)23والمالمح التاريخية
لألرض ( ،)9والتشكيالت الطبيعية عمى سطح األرض ( ،)24وظواىر المناخ (،)6
وتكنولوجيا االستشعار من البعد ( ،):والسفر إلى الفضاء ( ،)6وتم تضمين المؤشرات في
االستبيان عمى ىيئة عبارات منظمة في قائمة ،ويجيب المحكم أمام كل عبارة باالختيار بين
خمس مستويات من مستويات المناسبة ،ويتم حساب درجة لكل مستوى من مستويات
المناسبة كالتالى :مناسبة جدا ( ،)6ومناسبة ( ،)5ومناسبة إلى حد ما ( ،)4وغير مناسبة
( ،)3وغير مناسبة مطمقًا ( 0)2ثم تم عرضيا عمى مجموعة من خبراء التربية0

تم تفريغ بيانات االستبيان في جداول لتسجيل مجموع درجات المحكمين لكل مؤشر في

الق ائمة ،واتبعت الباحثة طريقة "ليكرت" الخماسية في إعداد استبيان استطالع الرأي ،والتي
تتراوح درجة كل مؤشر من درجة واحدة إلى خمس درجات؛ ثم حساب درجة مناسبة كل مؤشر
عمى حدا بحساب مدى المؤشر ( ،)5 = 2 – 6وحساب طول فئات استجابات مدى مناسبة
المؤشرات ( ،)3093 = 6 ÷ 5وبذلك تم توزيع فئات االستجابات الخمس المتضمنة في
القائمة كما يمى :غير مناسبة مطمقًا (من  2033إلى  ،)2093وغير مناسب (من 2092

إلى ،)3073ومناسب إلى حد ما (من  3072إلى  ،)4053ومناسب (من  4052إلى ،)5033
جدا (من  5032إلى  0)6وبذلك تم حساب درجات المحكمين لكل مؤشر؛ ولتحديد
ومناسب ً
درجة مناسبة العالمات المرجعية التسع تم حساب متوسط المتوسطات الوزنية لدرجات
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المؤشرات ،ولحساب درجة مناسبة المعيار تم حساب متوسط المتوسطات الوزنية لدرجات
العالمات المرجعية0
ووضح كال من ممحق ( )3درجة مناسبة العالمات المرجعية والمؤشرات ،وجدول ()2
نتائج درجة مناسبة معايير عموم األرض والفضاء في ضوء آراء الخبراء ،وتم تعديل المعايير
في ضوء آ ارء الخبراء ،واعداد القائمة النيائية لممعايير (ممحق 0)4
جذول ()1

َزبئج دسجخ يُبعجخ يؼبييش ػهىو األسع وانفضبء
يؼبييش ػهىو األسع وانفضبء
انًمزشدخ
انكىٌ
األسع
انطمظ وانًُبر
ركُىنىجيب انفضبء ويجبالرهب

يزىعظ يُبعجخ انًؼبييش

يذي يُبعجخ انًؼبييش

9..3
9.33
7.34
5..2

يُبعت
يُبعت
يُبعت جذا
يُبعت إنً دذ يب

وفي ضوء آراء المحكمين ،ونتائج استطالع آرائيم قامت الباحثة بتعديل صياغة
العالمات المرجعية رقم  ،3و8؛ كما قامت بحذف المؤشرات رقم  ،6و ،47و ،4:و،53
و ،56و ،69و ،73و ،77و ،78و ،79و ،95و ،96و ،97و ،:2و:3؛ وتعديل صياغة
المؤشرات التالية ،44 :و85 ،56؛ واضافة مؤشر لعالمة ظواىر الطقس وتغير المناخ،
وقامت بإعداد قائمة المعايير في صورتيا النيائية؛ حيث تكونت قائمة معايير عموم األرض
والفضاء في صورتيا النيائية (ممحق )4من أربع معايير ،وست عالمات مرجعية لعموم
األرض والفضاء ،وتضمنت ( )63مؤشر كما يمى :نظام الكون والنظام الشمسى (،)23
وتركيب نظام األرض ( ،)22والمالمح التاريخية لألرض ( ،)7والتشكيالت الطبيعية عمى
سطح األرض ( ،)23وظواىر الطقس وتغير المناخ ( ،)6وتكنولوجيا االستشعار من البعد
(0)7
وبذلك تكون قد أجابت الباحثة عن السؤال األ ول لمبحث وىو" :ما معايير عموم األرض
والفضاء المناسب تضمينيا في منيج العموم بالمرحمة اإلعدادية؟"0

- 66 -

تصور مقترح لتضمين معايير علوم األرض والفضاء في منهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية...............................

ثاًٌٗا :حتدٖد ودى حتكل وعاٖري عمًٕ األرض ٔالفضاء املكرتحة يف وٍّج العمًٕ املطبل باملزحمة
اإلعدادٖة:
لتحديد مدى تحقق معايير عموم األرض والفضاء المقترحة في منيج العموم بالمرحمة
اإلعدادية ،قامت الباحثة بتحميل مقررات العموم المطبقة بالصفوف الثالثة لممرحمة اإلعدادية،
وتحديد إجراءات التحميل كالتالى:
تحميل مقررات العموم المطبقة بالمرحمة اإلعدادية:
تحديد عينة التحميل ومواصفاتيا :تحددت عينة التحميل في كتب العموم لمصفوف

-2

الثالث بالمرحمة اإلعدادية ،وعددىا ست كتب دراسية :ثالث كتب لمفصل الدراسى األول،
وثالث كتب لمفصل الدراسى الثانى بعنوان" :اكتشف وتعمم العموم" لمصف األول اإلعدادى،
و"العموم فكر وتعمم" لمصف الثانى اإلعدادى ،و"العموم والحياة اكتشف وتعمم" لمصف الثالث
اإلعدادى لمعام الدراسى ()3333/332:؛ ويوضح جدول ( )3مواصفات عينة التحميل0
انكزبة
ورؼهى

اكزشف
انؼهىو
انؼهىو فكش ورؼهى
انؼهىو وانذيبح
اكزشف ورؼهى
إجًبنً

-3

جذول ()5
ػيُخ انزذهيم يىاطفبرهب
ػذد طفذبد كزبة
ػذد طفذبد كزبة
انفظم انذساعً انضبًَ
انفظم انذساعً
األول
151
114

يجًىع ػذد
انظفذبد

َغجخ ػذد
انظفذبد

59.

%92

157
113

115
111

593
513

%97
%91

924

999

331

%111

تحديد فئات التحميل :تحددت فئات التحميل في بنود مؤشرات قائمة معايير عموم

األرض والفضاء المقترحة ،وعددىا ( )63مؤشر مقسمة تحت ست عالمات مرجعية ،وأربع
معايير0
-4

عناصر تحميل المحتوى :تم تحميل مقرر العموم بالمرحمة اإلعدادية بحيث تم التأكد

من مدى تحقق جميع مؤشرات قائمة معايير عموم األرض والفضاء المقترحة عمى جميع
عناصر المنيج الواردة بكتب مقررات العموم الست بالفصمين األول والثانى الدراسيين ،وىذه
العناصر ىى :أىداف الوحدات والدروس ،والموضوعات المعرفية النصية ،وموضوعات
الصور ،وعناوين األشكال ،والمعمومات التي توضحيا الجداول ،والقضايا المتضمنة بالدروس،
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واألنشطة التعميمية االستقصائية والبحثية والتطبيقية ،واألمثمة ،والتدريبات العممية،
والتطبيقات ا لحياتية ،والتطبيقات الرياضية ،وتطبيقات العمم والتكنولوجيا والمجتمع،
والمعمومات واألنشطة اإلثرائية ،وأسئمة التقويم؛ وذلك لتحديد مدى تحقق معايير عموم األرض
والفضاء المقترحة في مقرر العموم بالمرحمة اإلعدادية0
-5

تحديد وحدة التحميل :تحددت وحدة التحميل في عناصر مقرر العموم بالمرحمة

اإلعدادية ،وجاء مجموع عناصر المقرر ()40636؛ ومجموع العناصر في كتب "اكتشف وتعمم
العموم" لمصف األول اإلعدادى ( )226:بنسبة ( ،)%44وكتب "العموم فكر وتعمم" لمصف
الثانى اإلعدادى ( )2385بنسبة ( ،)%47وكتب "العموم والحياة اكتشف وتعمم" لمصف الثالث
اإلعدادى ( )23:3بنسبة ()%42؛ ويوضح جدول ( )4مجموع جميع عناصر مقرر العموم
تفصيميا0
بالمرحمة اإلعدادية
ً
ػُبطش يذزىي انًُهج

جذول ()9
إدظبء ػُبطش يمشس انؼهىو ثبنًشدهخ اإلػذاديخ
انفظم انضبنش
انفظم انضبًَ
انفظم األول
اإلػذادي
اإلػذادي
اإلػذادي
فظم
فظم
فظم
فظم فظم صبٌ فظم
صبٌ
أول
صبٌ
أول
أول
23
33
174
193
114
11.
173
157
152
155
191
115

399
421

21
39
9
52
92
17
5
53

51
.5
5
.
9.
91
2
13

93
3.
7
.
3
5
11
3

21
77
4
4
51
1
11
11

5.1
992
57
32
141
33
71
3.

147
321

17.
357

145
213

554
2.9

11.4

 .1األهذاف.
 .5انُظىص
انًؼشفيخ.
72
4.
 .9انظىس.
71
9.
 .7األشكبل.
3
5
 .2انجذاول.
3
.
 .3انمضبيب.
9.
91
 .4األَشطخ.
11
.
 ..انزذسيجبد انؼًهيخ.
7
3
 .3انزطجيمبد.
5
4
 .11انًؼهىيبد
اإلصشائيخ.
142
131
 .11أعئهخ انزمىيى.
24.
يجًىع ػُبطش كزبة 2.1
انفظم
1123
إجًبني ػُبطش كزت
انظف

انًجًىع

9.252
1547
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 -5خطوات التحميل:
 قامت الباحثة بإعداد جداول لتفريغ بيانات التحميل لتسجيل العالمات التكرارية ،ونسب
التك اررات لممؤشرات ،ولمعالمات المرجعية ومعايير عموم األرض والفضاء المقترحة
والمتضمنة في قائمة التحميل ،وذلك بعد قراءة جميع عناصر المقرر المحددة لكل صف
دراسى عمى حدا0
 وفى ضوء نسب تحقق المؤشرات قامت الباحثة بالحكم عمى مدى تحقق كل مؤشر من
معايير عموم األرض والفضاء المقترحة من خالل مقياس ثالثى (متحقق = %83
فأكثر ،ومتحقق إلى حد ما من  %53إلى  ،%7:غير متحقق أقل من 0)%4:
 وفى ضوء التك اررات والنسب يتم تحديد درجة تحقق المعايير المقترحة في عموم األرض
والفضاء بالمرحمة اإلعدادية0
 -7التأكد من ثبات نتائج التحميل :قامت الباحثة بتحميل محتوى منيج العموم بالمرحمة
اإلعدادية لمصفوف الثالث ،وقام بالتحميل محمل آخر ،وتم حساب نسبة االتفاق بين
التحميمين باستخدام معادلة ىولستى (رشدر طعيمة ،)337 ،3335 ،وتبين أن معامل
ثبات تحميل كتاب الصف األول ( ،)3098والثانى ( ،)3094والثالث ( ،)308:وتشير
قيم معامالت الثبات المرتفعة إلى ثبات نتائج التحميل0

ثالجًا :حتدٖد املٍّج املكرتح يف العمًٕ باملزحمة اإلعدادٖة يف ضٕء تضىني وعاٖري عمًٕ األرض
ٔالفضاء:
أعدت الباحثة صورة المنيج المقترح فى العموم بالمرحمة اإلعدادية في ضوء تضمين
معايير عموم األ رض والفضاء المحددة كما يمى:

 - 1حتدٖد األسس اليت ٖكًٕ عمّٗا وٍّج العمًٕ املكرتح يف ضٕء تضىني وعاٖري عمًٕ األرض ٔالفضاء:
من نتائج الدراسة النظرية والدراسة الوصفية التحميمية ،وفى ضوء تحديد معايير عموم
األرض والفضاء المناسبة لمستوى تالميذ المرحمة اإلعدادية تم تحديد أسس منيج العموم
المقترح في ضوء تضمين معايير عموم األرض والفضاء كما يمى:
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 02يبنى تعمم العموم عمى مبدأ التعميم القائم عمى النتائج لتحقيق التعمم الفعال لمتالميذ في
المرحمة اإلعدادية0
 03يحقق المنيج معايير عموم األرض والفضاء المواكبة لممعايير العالمية في عصر
المعرفة ،ومتطمبات القرن الحادى والعشرين0
 04يتمركز المنيج عمى تطبيق عممية االستقصاء ،وبناء وتكوين وربط المعرفة العممية
المتعمقة بعموم األرض والفضاء؛ من خالل خبرات عمميات العمم والتفكير واالستقصاء0
 05ينتظم المنيج في ضوء األفكار الكبرى لعموم األرض والفضاء ،والتي تتمحور حول
نظام األرض ،ونظام الكون0
 06يتضمن المنيج المفا ىيم العممية األساسية لعموم األرض والفضاء التي تدور حول
دراسة :تركيب نظام األرض ،وتاريخ األرض ،واألرض في المجموعة الشمسية ،وأثر
اإلنسان عمى األرض0
 07تتكامل مجموعة من العموم في عموم األرض والفضاء حيث تدرس المفاىيم الكبرى من
عمم الفيزياء والكيمياء واألحياء والجيولوجيا0
 08كما تمثل الفروع البينية المتعمقة بعموم األرض والفضاء في محتوى المنيج لبيان ترابط
المفاىيم واألفكار العممية المتداخمة بين العموم ومنيا :الجيو كيماء ،والجيولوجيا
الفيزيائية ،والجغرافيا الفيزيائية ،والبيولوجيا األرضية ،والفيزياء الفمكية0
 09يركز المنيج عمى تحقيق فيم العالقة بين المعرفة ،والتطبيقات التكنولوجية لعموم
األرض والفضاء0
 0:يحقق المنيج التكامل بين العموم وتطبيقات التكنولوجيا لعموم األرض والفضاء0
 023يوضح المنيج المنظور الشخصى واالجتماعى لعموم األرض والفضاء0
 022يحقق المنيج مستويات الثقافة العممية في مجال عموم األرض والفضاء0
 023يشتمل المنيج عمى النظرة التاريخية لألرض والكون0
 024يوضح المنيج عالقة حياة اإلنسان بالبيئة وسطح األرض0
 025يوجو المنيج إلى أثر اإلنسان عمى نظام األرض والبيئة0
 026ييتم المنيج بفيم ومعرفة كيفية صيانة موارد األرض ،والحفاظ عمييا ،وتجنب آثار
الكوارث الطبيعية0
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 -3تحديد األىداف التعميمية العامة لعموم األرض والفضاء بالمرحمة اإلعدادية:
يرجى بعد تدريس منيج العموم أن يصبح التمميذ قاد ار عمى أن:
 )2األىداف التعميمية العامة بالصف األول اإلعدادى:
 02يتعرف تركيب المجموعة الشمسية0
 03يستقصى تركيب وخصائص الكواكب في المجموعة الشمسية0
 04يكون نموذج ثالثى األبعاد لممجموعة الشمسية0
 05يتعرف تركيب التمسكوب وأىميتو0
 06يتعرف تركيب نظام األرض0
 07يستكشف تركيب القشرة األرضية0
 08يحدد أنواع الصخور عمى األرض0
 09يتعرف خواص المعادن0
 0:يتعرف دورة الصخور في الطبيعة0
 023يقارن بين الصخور النارية والمتحولة والرسوبية0
 022يتعرف تركيب الغالف الحيوى لألرض0
 023يتعرف توزيع األحياء فى بعض البيئات0
 024يتعرف تركيب القمر الصناعى0
 025يستقصى دور األقمار الصناعية ،وتقنيات تكنولوجيا الفضاء في حياة اإلنسان0
 026يتعرف تفسير صور األقمار الصناعية0
 027يتعرف االستشعار من البعد0
 028يتعرف نظام االستشعار من البعد0
 029يحدد مجاالت االستشعار من البعد0
 02:يميز أىمية تكامل جميع تقنيات تكنولوجيا الفضاء0
 )3األىداف التعميمية العامة بالصف الثانى اإلعدادى:
 02يتعرف النظريات المفسرة لنشأة الكون0
 03يتعرف خصائص الشمس كنجم رئيس في المجموعة الشمسية0
 04يستنتج انعكاس الضوء من الكواكب في المجموعة الشمسية0
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 05يستقصى عالقة طاقة الشمس بالكواكب في المجموعة الشمسية0
 06يستقصى العالقة بين طاقة الشمس والظواىر الطبيعية عمى سطح األرض0
 07يتعرف بعض نظريات نشأة الكون0
 08يكون تصور عن تطور الكون0
 03يتعرف تركيب الغالف الجوى0
 04يستقصى خصائص طبقات الغالف الجوى0
 05يقارن بين خصائص طبقات الغالف الجوى0
 06يتعرف تركيب طبقة األوزون0
 07يبحث خصائص غاز األوزون وأىميتو لألرض0
 08يحدد الغالف المائى لألرض0
 09يتعرف مكونات النظام المائى لألرض0
 0:يتعرف العمميات الخارجية لسطح األرض0
 023يستقصى دور الماء في تشكيل سطح األرض0
 022يتعرف دورة الماء في األرض0
 023يتعرف ظاىرة االحترار العالمى0
 024يستقصى أسباب اختالل المناخ العالمى0
 025يفسر ظواىر الطقس0
 026يتعرف أثر األعاصير والسيول عمى األرض والحياة0
 027يتعرف دور اإلنسان فى تغير المناخ0
 028يبحث طرق الحد من التغير المناخى ،وحماية األرض والحياة من آثاره0
 )4األىداف التعميمية بالصف الثالث اإلعدادى:
 02يتعرف تأثير الجاذبية في المجموعة الشمسية0
 03يوضح اختالف قوى الجاذبية من كوكب آلخر0
 04يتعرف الظواىر الكونية0
 05يفسر ظاىرة الكسوف والخسوف0
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 06يفسر تعاقب الميل والنيار والفصول األربعة0
 07يتعرف حركة القمر حول األرض0
 08يتعرف السنة الضوئية والوحدات الفمكية0
 09يستنتج مراحل نشأة اليابس والماء0
 0:يفسر حركة األلواح التكتونية0
 023يتعرف األدلة الجيولوجية لتطور األرض0
 022يبحث أسباب االنقراض0
 023يستقصى العالقات المتبادلة بين األغمفة المكونة لألرض0
 024يميز دور الحركة والقوة المؤثرة عمى األرض فى تشكيل سطح األرض0
 025يفسر حدوث الزالزل والبراكين والتسونامى0
 026يستقصى كيفية انتقال الطاقة بين أغمفة األرض المختمفة0
 027يوضح أثر اإلنسان عمى األرض0
 028يقترح أسباب الحد من التموث البيئى0
 029يقدر فعالية إعادة تدوير الموارد الطبيعية0
تفصيميا لمصفوف الثالث من المرحمة
كما تم تحديد األىداف التعميمية اإلجرائية
ً
اإلعدادية كما ىو موضح في ممحق (0)6
 -4تحديد محتوى منيج العموم المقترح بالمرحمة اإلعدادية:
اقترحت الباحثة أن تتضمن الصفوف الثالث لممرحمة اإلعدادية الوحدات الدراسية التالية ،وما
تتضمنيا من مفاىيم كما ىو موضح في جدول (:)5
 الصف األول اإلعدادى :األرض واألجسام السماوية ،ونظام األرض والحياة ،وتكنولوجيا
األقمار الصناعية0
 الصف الثانى اإلعدادى :نشأة الكون والنظام الشمسى ،والغالف الغازى والمائى لألرض،
وظواىر الطقس وتغير المناخ0
 الصف الثالث اإلعدادى :الجاذبية والحركة في النظام الشمسى ،ونشأة األرض وتشكيميا،
وطاقة األرض ومواردىا0
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جذول ()7
يذزىي ػهىو األسع وانفضبء
انًفبهيى انشئيغخ
انىدذاد انذساعيخ انًمزشدخ
انظف األول اإلػذادي
واألجغبو انكىٌ ،وانُظبو انشًغً ،وانًجشح ،وانغذيى ،وانُجىو ،واألسع ،وانمًش،
 -1األسع
وانشًظ ،وانكىاكت انذاخهيخ ،وانكىاكت انخبسجيخ ،واأللًبس دىل انكىاكت،
انغًبويخ.
وانكىيكجبد وانًزَجبد وانشهت ،وانُيبصن ،وانزهغكىة.
َظبو األسع ،وأغهفخ األسع ،ورشكيت انمششح األسضيخ ،ورشكيت داخم
َ -5ظبو األسع وانذيبح.
األسع ،ورشكيت طخىس األسع ،ودوسح انظخىس ،وأَىاع انظخىس،
وخظبئض انظخىس انُبسيخ وانشعىثيخ وانًزذىنخ ،وانزشثخ ،وانًؼبدٌ،
وانغالف انذيىي ،وانذيبح ػهً األسع ،وانُظبو انجيئي ،وانجيئخ انمبسيخ،
وانجيئخ انجذشيخ.
األلًبس انمًش انظُبػً ،ورشكيت انمًش انظُبػً ،وطىس األلًبس انظُبػيخ،
 -9ركُىنىجيب
واالعزشؼبس يٍ انجؼذ ،وأشؼخ انطيف انكهشويغُبطيغً ،وَظبو االعزشؼبس
انظُبػيخ.
يٍ انجؼذ ،ويجبالد االعزشؼبس يٍ انجؼذ.
انظف انضبًَ اإلػذادي
َ -7شأح انكىٌ وانُظبو َشأح انكىٌ ،واالَفجبس انؼظيى ،وَشأح انُظبو انشًغً ،ورطىس انكىٌ،
وَظبو انكىٌ ،وخظبئض انشًظ ،وطبلخ انشًظ ،واَؼكبط طبلخ انشًظ.
انشًغً.
 -2انغالف انغبصي وانًبئً
نألسع.

-3

-4

-.

-3

انغالف انجىي ،وطجمبد انغالف انجىي ،وطجمخ األوصوٌ ،وغبص األوصوٌ،
وانضشيىعفيش،
وانًيضوعفيش،
واالعزشارىعفيش،
وانزشوثىعفيش،
واالكغىعفيش ،ورغيشاد انغالف انجىي.
انغالف انًبئً ،ودوسح انًبء ،وانؼًهيبد انجيىنىجيخ انخبسجيخ ،وانزجىيخ،
وانزؼشيخ ،وانُذذ ،وانًىاسد انًزجذدح وغيش انًزجذدح.

ظىاهش انطمظ ورغيش انطمظ ،وانًُبر ،وانذشاسح ،وانضغظ ،وأًَبط انطمظ ،وانخشائظ انجىيخ،
وانؼىايم انًؤصشح في انًُبر ،واألػبطيش ،وانغيىل ،وغبص صبًَ أكغيذ
انًُبر.
انكشثىٌ ،واالدزشاس انؼبنًً ،وانزغيش انًُبخً ،ودوس اإلَغبٌ في رغيش
انًُبر ،وانذذ يٍ رغيش انًُبر ،ودًبيخ األسع.
انظف انضبنش اإلػذادي
انجبرثيخ وانذشكخ في انجبرثيخ ،وانًذاساد ،ويشكض انًجشح ،ودوساٌ انكىاكت في انًجًىػخ
انشًغيخ ،وانظىاهش انكىَيخ ،وكغىف انشًظ ،وخغىف انمًش،
انُظبو انشًغً.
وانًزَجبد ،وطىل انيىو وانغُخ في انكىاكت ،ورؼبلت انهيم وانُهبس ،ورؼبلت
انفظىل األسثؼخ ،ودشكخ انمًش ،وأطىاس انمًش ،وانغُخ انضىئيخ ،وانىدذاد
انفهكيخ ،ورمذيش انًغبفبد في انًجًىػخ انشًغخ.
َشأح انيبثظ وانًيبِ ،وَشأح انمبساد وانًذيطبد ،واألنىاح انزكزىَيخ انمبسيخ
َشأح األسع ورشكيههب.
وانًذيطيخ ،ودشكخ األنىاح انزكزىَيخ ،وَظبو انُطبق انىاعغ ،ورطىس
األسع ،واألدنخ انجيىنىجيخ ،وانجذاول انضيُيخ انجيىنىجيخ ،وانؼظىس
انجيىنىجيخ ،وانذفشيبد ،وانززبثؼبد وانطجمبد انجيىنىجيخ انضيُيخ ،وانغجم
انجيىنىجً ،وَشأح انذيبح ػهً األسع ،واالَمشاع ،وانذيىاَبد انًُمشضخ.
أغهفخ األسع ،واَزمبل انطبلخ ثيٍ أغهفخ األسع ،وانضالصل ،وانجشاكيٍ،
طبلخ األسع ويىاسدهب.
وانزغىَبيً ،وانكىاسس انطجيؼيخ ،وأصش اإلَغبٌ فً َظبو األسع ،وانزهىس
انجيئي ،وانذذ يٍ انزهىس انجيئي ،وانًىاسد انجيئيخ ،ورذويش انًىاسد انطجيؼيخ.
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 -5تحديد استراتيجيات التدريس:
تطبق استراتيجية البحث واالستقصاء في إطار التعمم النشط ،ودمج التعمم االلكترونى
بالتعمم التقميدى ،وتستخدم األساليب والطرق التالية :تكوين وربط المفاىيم ،والمناقشة،
والتعمم التعاونى ،وحل المشكالت ،وأساليب التفكير ،ولعب األدوار ،والعصف الذىنى ،والخرائط
المعرفية ،والفصل المعكوس0
 -6تحديد األنشطة التعميمية:
 أنشطة البحث واالستقصاء :يقوم التالميذ باإلجراءات التالية :استخدام المعرفة السابقة
لطرح األسئمة عن موضوع التعمم واالندماج في التعمم ،والبحث والتحرى عن الظواىر
الطبيعية ،وتقديم اإلجابات المحتممة لألسئمة ،وجمع المعمومات من مصادر متعددة
وتقييميا ،وتفسير الظواىر الطبيعية باألدلة وتطبيق المعرفة المكتسبة ،وتطبيق المعرفة
في المواقف الجديدة ،وتواصل المعرفة ،وتقييم المعرفة المكتسبة0
 أنشطة التعمم النشط :يقوم التالميذ باإلجراءات التالية :المجموعات التعاونية ،ولعب
األدوار ،والعصف الذىنى ،والخرائط المعرفية0
 األنشطة الرقمية :يقوم التالميذ باإلجراءات التالية :يستخدم التالميذ الكمبيوتر والجياز
الموحى "التابمت" في بحث وتشغيل المصادر االلكترونية ،ومن أىميا مصادر بنك المعرفة
المصرى ،وجمع المعمومات والصور من االنترنت ،ومشاىدة الفيديو التعميمى0
 أنشطة تصميم النماذج :يقوم التالميذ باإلجراءات التالية :تخطيط وتصميم وتنفيذ نماذج
مجسمة وثالثية األبعاد باستخدام أدوات غير مكمفة من البيئة المحيطة0
 -7تحديد المصادر التعميمية:
يستخدم التالميذ كتاب التمميذ ،وكتب األرض والفضاء بالمكتبة ،والمصادر االلكترونية
لشبكة االنترنت ،ومصادر بنك المعرفة المصرى ،والوسائط المتعددة ،ومقاطع الفيديو
التعميمى ،والبرامج التميفزيونية العممية0
 -8تحديد أساليب التقويم:
تطبق طرق وأساليب التقويم الشامل والواقعى من خالل التقويم القبمى ،والبنائى،
والبعدى باستخدام ما يمى :تقييم أوراق العمل ،واختبارات المفاىيم ،واختبارات التفكير،
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وبطاقات مالحظة األداء ،ومقاييس الميارات ،ومقاييس االتجاه ،والبورتوفوليو ،والمقابالت
الشخصية ،وتقويم األقران ،وبطاقات التقويم الذاتي0
وبذلك تكون قد أجابت الباحثة عن السؤال الثالث لمبحث ،وىو" :ما صورة منيج العموم
المقترح بالمرحمة اإلعدادية في ضوء تضمين معايير عموم األرض والفضاء؟"0

رابعًا :حتدٖد فاعمٗة وٍّج العمًٕ املكرتح يف ضٕء تضىني وعاٖري عمًٕ األرض ٔالفضاء يف حتكٗل بعض
األِداف التعمٗىٗة لدى التالوٗذ باملزحمة اإلعدادٖة:
ولتحديد فاعمية منيج العموم المقترح في ضوء تضمين معايير عموم األرض والفضاء
في تحقيق بعض األىداف التعميمية لتدريس عموم األرض والفضاء لدى تالميذ المرحمة
اإلعدادية قامت الباحثة بالدراسة التجريبية التالية:
 )2بٍاء ٔحدة وَ املٍّج املكرتح :قامت الباحثة ببناء وتصميم وحدة "تكنولوجيا األقمار
الصناعية" المقترحة في منيج الصف األول اإلعدادى (ممحق ،)8وأعدت دليل المعمم لتدريس
وحدة "تكنولوجيا األقمار الصناعية" من منيج العموم المقترح لمصف األول اإلعدادى
(ممحق )7في ضوء التصور المقترح لتضمين معايير عموم األرض والفضاء المعاصرة ،وتكون
دليل المعمم من اآلتى :مقدمة الدليل ،وأسس تضمين معايير عموم األرض والفضاء في منيج
العموم ،ومعايير عموم األرض والفضاء في الصف األول اإلعدادى ،واألىداف العامة لموحدة
الدراسية ،ومحتوى الوحدة الدراسية ،واألىداف اإلجرائية ،وتنظيم الدروس ،واألنشطة
التعميمية ،وأساليب واستراتيجيات التدريس ،والمصادر التعميمية ،وطرق التقويم ،والتغذية
الراجعة ،والخطة الزمنية لتطبيق الوحدة ،وتفصيالت الدروس ،ونماذج من أوراق عمل
التالميذ 0كما قامت الباحثة بعرض الصورة المبدئية لدليل المعمم عمى مجموعة من الخبراء في
مجال التربية لتحديد مدى مناسبة الدليل وشمولو عمى كافة العناصر التربوية ،وعدلت الدليل
فى ضوء آراء السادة الخبراء ،وأعدت الصورة النيائية منو (ممحق 0)7
 )0التطبٗل املٗداٌى :قامت الباحثة بتطبيق الوحدة الدراسية "تكنولوجيا األقمار الصناعية" عمى
مجموعة من تالميذ الصف األول اإلعدادى عددىا ( )43تمميذة بمدرسة السيدة خديجة
اإلعدادية إدارة شرق مدينة نصر التعميمية في الفصل الدراسى األ ول العام الدراسى
( )3333/332:في الفترة من  23/3إلى  332: /23/27لمدة أسبوعين ،وتم تطبيق ()9
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حصص دراسية لمدة أسبوعين 0وقامت بتطبيق اختبار األىداف التعميمية لوحدة "تكنولوجيا
وبعديا عمى مجموعة البحث0
قبميا
ً
األقمار الصناعية" ً
إحصائيا لتحديد فاعمية منيج
 )3وعاجلة البٗاٌات إحصائًٗا :قامت الباحثة بمعالجة البيانات
ً
العموم بالمرحمة اإلعدادية في تحقيق بعض األىداف التعميمية لتعميم عموم األرض والفضاء،
ميدانيا0
والمرتبطة بالوحدة التي تم تطبيقيا
ً

إعداد أدٔات البحح:

قامت الباحثة بإعداد األدوات البحثية التالية:

 )1إعداد قائىة حتمٗن وٍّج العمًٕ باملزحمة اإلعدادٖة يف ضٕء وعاٖري عمًٕ األرض ٔالفضاء
املكرتحة:
 -2اليدف من قائمة التحميل :ىدفت قائمة التحميل إلى التعرف عمى مدى تحقق معايير
عموم األرض والفضاء في محتوى المقررات الدراسية لمنيج العموم بالمرحمة اإلعدادية0
 -3مواصفات قائمة التحميل :تكونت القائمة من مؤشرات معايير عموم األرض والفضاء
والمقترحة ،ومن عناصر مقرر العموم ،كما يمى:
أ -معايير عموم األرض والفضاء :تكونت قائمة التحميل من أربع معايير رئيسة ىي :معيار
الكون ،ومعيار األرض ،ومعيار الطقس والمناخ ،ومعيار تكنولوجيا الفضاء ومجاالتيا؛
وتضمنت تحتيا ست عالمات مرجعية ىي :نظام الكون والنظام الشمسى ،وتركيب نظام
األرض ،والمالمح التاريخية لألرض ،والتشكيالت الطبيعية عمى سطح األرض ،وظواىر
الطقس وتغير المناخ ،وتكنولوجيا االستشعار من البعد؛ وتضمنت ( )63مؤشر كما يمى:
نظام الكون والنظام الشمسى ( ،)23وتركيب نظام األرض ( ،)22والمالمح التاريخية
لألرض ( ،)7والتشكيالت الطبيعية عمى سطح األرض ( ،)23وظواىر الطقس وتغير
المناخ ( ،)6وتكنولوجيا االستشعار من البعد ()7؛ ويوضح جدول ( )6مواصفات قائمة
التحميل0
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انًؼبييش

جذول ()2
يىاطفبد لبئًخ رذهيم يؼبييش ػهىو األسع وانفضبء انًمزشدخ
انًؤششاد انُغجخ
انؼاليبد انًشجؼيخ

َظبو انكىٌ وانُظبو انشًغً
انكىٌ
رشكيت َظبو األسع
األسع
انًاليخ انزبسيخيخ نألسع
انزشكيالد انطجيؼيخ ػهً عطخ
األسع
ظىاهش انطمظ ورغيش انًُبر
انطمظ وانًُبر
انفضبء ركُىنىجيب االعزشؼبس يٍ انجؼذ
ركُىنىجيب
ويجبالرهب
3
انًجًىع

يؼبيم
انضجبد
1...
1..9
1..3
1..2

15
11
3
11

%13
%12
%.
%19

2
3

%4
%.

1..1
1.43

47

%111

1..3

ب -تحديد عناصر مقرر العموم :وتتمثل في جميع عناصر المقرر الواردة بكتب العموم الست
بالفصمين الدراسيين األول والثانى ،وىذه العناصر ىى :أىداف الوحدات والدروس،
والموضوعات المعرفية النصية ،وموضوعات الصور ،وعناوين األشكال ،والمعمومات التي
توضحيا الجداول ،والقضايا المتضمنة بالدروس ،واألنشطة التعميمية االستقصائية
والبحثية والتطبيقية ،والتدريبات العممية ،والتطبيقات الحياتية ،والتطبيقات الرياضية،
وتطبيقات العمم والتكنولوجيا والمجتمع ،والمعمومات واألنشطة اإلثرائية ،وأسئمة التقويم0
 -4صدق قائمة التحميل :تم التأكد من صدق القائمة عن طريق صدق المحكمين؛ وذلك
بعرض القائمة عمى مجموعة من خبراء التربية العممية لمتأكد من مناسبة صياغة
العبارات ،وقابميتيا لمتطبيق ،وفى ضوء آراء المحكمين قامت الباحثة بتعديل القائمة
واعداد الصورة النيائية0
 -5ثبات قائمة التحميل :تم حساب معامل ثبات قائمة التحميل بطريقة ثبات التحميل ،وذلك
بتحميل وحدة دراسية من أحد صفوف المرحمة اإلعدادية عن طريق الباحث ،وعن طريق
محمل آخر ،وتم حساب معادلة النسبة المئوية لالتفاق بين التحميمين باستخدام معادلة
ىولستى (عدد فئات االتفاق بين التحميمين ÷ مجموع فئات التحميل األول  +مجموع
فئات التحميل الثانى) ( رشدى طعيمة )337 ،3335 ،لثبات التحميل؛ وجاء معامل
الثبات بنسبة ( ،)%97كما ىو موضح بالجدول ( ،)6وتشير قيم معامالت الثبات
المرتفعة إلى ثبات قائمة التحميل0
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 -6الصورة النيائية لقائمة التحميل :تضمنت الصورة النيائية لقائمة تحميل مقرر العموم
بالمرحمة اإلعدادية (ممحق  )5أربع معايير لعموم األرض والفضاء ،و( )7عالمات
مرجعية ،و( )63مؤشر0

 )0إعداد اختبار األِداف التعمٗىٗة لٕحدة "تكٍٕلٕجٗا األقىار الصٍاعٗة":
 -2تحديد اليدف من االختبار :ىدف االختبار إلى قياس مستوى تحقيق بعض األىداف
التعميمية (المعرفية والميارية) المستيدفة من تدريس وحدة" :تكنولوجيا األقمار
الصناعية" لدى تالميذ الصف األول اإلعدادى لقياس فعالية المنيج المقترح في العموم
في ضوء تضمين معايير عموم األرض والفضاء0
 -3تحديد أبعاد االختبار :وتحددت أبعاد االختبار فيما يمى:
أ -بعد األىداف المعرفية :لقياس المستويات المعرفية التالية :الفيم ،والتطبيق،
والتحميل0
ب -بعد األىداف الميارية :لقياس الميارات التالية :قراءة صور األقمار الصناعية،
وتفسير صور األقمار الصناعية0
 -4تحديد مواصفات االختبار :تكون االختبار من قسمين :قسم األىداف المعرفية ،وتضمن
عدد ( )29من أسئمة االختيار من متعدد ،وقسم األىداف الميارية ،وتضمن عدد ()28
من أسئمة التعرف عمى الصور وتفسيرىا ،ويوضح جدول ( )7مواصفات االختبار0
استطالعيا عمى مجموعة
 -5التجربة االستطالعية االختبار :قامت الباحثة بتطبيق االختبار
ً
عددىا ( )33تمميذة من تمميذات مدرسة السيدة خديجة اإلعدادية إدارة شرق مدينة
نصر التعميمية في العام الدراسى (0)3333/332:
ستنادا عمى صدق المحكمين حيث تم عرض
 -6صدق االختبار :تحدد صدق االختبار ا ً
االختبار عمى مجموعة من المحكمين لمتعرف عمى آرائيم بشأن مناسبة مفردات
االختبار ،وعدلت االختبار فى ضوء اإلرشادات المقترحة من السادة المحكمين ،وأعادت
صياغة بعض المفردات فى ضوء ذلك0
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(جذول )3
يىاطفبد اخزجبس األهذاف انزؼهيًيخ نىدذح "ركُىنىجيب األلًبس انظُبػيخ"
انىصٌ
ػذد
أسلبو األعئهخ
أثؼبد
انُغجً
األعئهخ
االخزجبس
%14
3
.19-15-11-3- 2-7
انفهى
األهذاف
انًؼشفيخ
%51
4
.1.-13-12 -11--3- 9 -5
انزطجيك
%17
2
.14-17-.-4-1
انزذهيم
%53
11
لشاءح طىس -57-59-55-51-51-13
األهذاف
.91-91-53-54
األلًبس
انًهبسيخ
انظُبػيخ.
%51
4
رفغيش طىس -97-99-95-5.-53-52
.92
األلًبس
انظُبػيخ.
%111
92
انًجًىع

يؼبيم
انضجبد
1...
1..3
1..2
1..4
1..3
1..4

 -7ثبات االختبار :قامت الباحثة بحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية حيث قامت
الباحثة بتطبيق االختبار ،وتسجيل درجات التمميذات ،وتجزئة االختبار إلى قسمين ،ثم
حساب معامل الثبات باستخدام معادلة بيرسون بين قسمى االختبار ،وقد جاء معامل
الثبات = (0)3098
 -8تحديد زمن االختبار :قامت بحساب زمن االختبار أثناء التطبيق التجريبى ،وقد جاء زمن
مساويا ( )53دقيقة0
إجراء االختبار
ً
 -9تحديد طرق تصحيح االختبار :كل مفردة من مفردات أسئمة االختيار من متعدد تحسب
ليا درجة واحدة لإلجابة الصحيحة ،وكل مفردة من أسئمة قراءة وتفسير الصور تحسب
ليا درجتان0
 -:الصورة النيائية من االختبار :تكون االختبار في صورتو النيائية من عدد ( )46سؤاالً،
والدرجة النيائية ( )63درجة0
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ٌتائج البحح:
ٌ- 1تائج حتمٗن وٍّج العمًٕ باملزحمة اإلعدادٖة يف ضٕء وعاٖري عمًٕ األرض ٔالفضاء املكرتحة:
أتضح من تحميل مقررات العموم بالمرحمة اإلعدادية بالنسبة لمعالمات المرجعية (جدول
 ،)8وبالنسبة لممعايير (جدول  ،)9وبالنسبة لمصفوف الثالث (جدول  ):ما يمى:
جذول ()4
انًؼبييش

يؼيبس انكىٌ.
يؼيبس
األسع.

َزبئج رذهيم انظفىف انذساعيخ ثبنًشدهخ اإلػذاديخ
انظف انضبًَ
انظف األول
انؼاليبد انًشجؼيخ
اإلػذادي
اإلػذادي
%
ن
%
ن
َ .1ظبو انكىٌ وانُظبو
انشًغً
 .5رشكيت َظبو األسع
 .9انًاليخ انزبسيخيخ
نألسع
 .7انزشكيالد انطجيؼيخ
ػهً عطخ األسع
 .2ظىاهش انطمظ ورغيش
انًُبر
 .3ركُىنىجيب االعزشؼبس
يٍ انجؼذ

انظف انضبنش
اإلػذادي
%
ن

7.

%3.1

طفش

طفش

74

%3..

53
طفش

%9.9
طفش

23
27

%3
%2.4

طفش
طفش

طفش
طفش

.5

%11.9

طفش

طفش

طفش

طفش

طفش

طفش

21

%2.9

طفش

طفش

يؼيبس انطمظ
وانًُبر.
طفش
طفش
طفش
طفش
طفش
طفش
يؼيبس
ركُىنىجيب
انفضبء
ويجبالرهب.
** إجًبني ػُبطش يُهج انظف األول =  ،1123وانظف انضبًَ =  ،1547وانظف انضبنش =
1135

أتضح من نتائج جدول ( )8ما يمي:
جاءت نسب تحقق معايير عموم األرض والفضاء المقترحة في محتوى منيج العموم في كل
صف دراسى عمى جدا من صفوف المرحمة اإلعدادية الثالث كما يمي:
 02في معيار "الكون"؛ جاءت نسب نظام الكون والنظام الشمسى في الصف األول اإلعدادى
( ،)%702والصف الثانى اإلعدادى (صفر) ،والصف الثالث اإلعدادى (0)%709
 03فى معيار "األرض"؛ جاءت نسب تركيب نظام األرض في الصف األول اإلعدادى
( ،)%404والصف الثانى اإلعدادى ( ،)%7والصف الثالث اإلعدادى (صفر) ،وجاءت
نسب المالمح التاريخية لألرض في الصف األول اإلعدادى (صفر) ،والصف الثانى
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اإلعدادى ( ،)%608والصف الثالث اإلعدادى (صفر) ،وجاءت نسب التشكيالت الطبيعية
عمى سطح األرض في الصف األول اإلعدادى ( ،)%2304والصف الثانى اإلعدادى
(صفر) ،والصف الثالث اإلعدادى (صفر)0
 04في معيار "الطقس والمناخ"؛ جاءت نسب ظواىر الطقس وتغير المناخ في الصف األول
اإلعدادى (صفر) ،والصف الثانى اإلعدادى ( ،)%604والصف الثالث اإلعدادى (صفر)0
 05في معيار "تكنولوجيا الفضاء ومجاالتيا"؛ جاءت نسب تكنولوجيا االستشعار من البعد
في الصف األول اإلعدادى (صفر) ،والصف الثانى اإلعدادى (صفر) ،والصف الثالث
اإلعدادى (صفر)0
انًؼبييش

جذول ().
َزبئج رذهيم يؼبييش ػهىو األسع وانفضبء
َغت انؼاليبد
انؼاليبد انًشجؼيخ
انًشجؼيخ
%
ن
32
.5
27
.5

َ .1ظبو انكىٌ وانُظبو انشًغً
يؼيبس انكىٌ.
 .5رشكيت َظبو األسع
يؼيبس األسع.
 .9انًاليخ انزبسيخيخ نألسع
 .7انزشكيالد انطجيؼيخ ػهً عطخ
األسع
21
يؼيبس انطمظ وانًُبر .2 .ظىاهش انطمظ ورغيش انًُبر
ركُىنىجيب  .3ركُىنىجيب االعزشؼبس يٍ انجؼذ طفش
يؼيبس
انفضبء ويجبالرهب.
** إجًبني ػُبطش انًُهج = 9.252

%7
%9.7
%5.5
%9.9
%5.1
طفش

َغت انًؼبييش
ن

%

32

%7

%..3 51.
%5.1 21
طفش طفش

أتضح من نتائج جدول ( )9ما يمى:
جاءت نسبة تحقق معايير عموم األرض والفضاء المقترحة في محتوى منيج العموم بالمرحمة
إجماليا كما يمى:
اإلعدادية
ً
 02في معيار "الكون"؛ جاءت نسبة نظام الكون والنظام الشمسى ( ،)%5والنسبة الكمية
لممعيار (0)%5
 03فى معيار "األرض"؛ جاءت نسبة تركيب نظام األرض ( ،)%405والمالمح التاريخية
لألرض ( ،)%303والتشكيالت الطبيعية عمى سطح األرض ( ،)%404والنسبة الكمية
لممعيار (0)%90:
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 04في معيار "الطقس والمناخ"؛ جاءت نسبة ظواىر الطقس وتغير المناخ (،)%302
والنسبة الكمية لممعيار (0)%302
 05في معيار "تكنولوجيا الفضاء ومجاالتيا"؛ جاءت نسبة تكنولوجيا االستشعار من البعد
(صفر) ،والنسبة الكمية لممعيار (صفر)0
جذول ()3
َزبئج يذي رذمك يؼبييش ػهىو األسع وانفضبء في انظفىف انضالصخ ثبنًشدهخ اإلػذاديخ
دسجخ
َغجخ انزذمك
دسجخ ركشاس
إجًبني ػُبطش
انًؼبييش
انزذمك
انًؼبييش
يذزىي انًُهج
غيش يزذمك
%52.5
511
439
انظف األول
اإلػذادي
غيش يزذمك
%52.5
571
325
انظف انضبًَ
اإلػذادي
غيش يزذمك
%51.3
39
339
انظف انضبنش
اإلػذادي
غيش يزذمك
%51.3
219
5.79.
اإلجًبنً

أتضح من نتائج جدول ( ):ما يمى:
 02جاءت نسبة تحقق معايير عموم األرض والفضاء في الصف األول اإلعدادى
( ،)%3603وىى نسبة منخفضة0
 03جاءت نسبة تحقق معايير عموم األرض والفضاء في الصف الثانى اإلعدادى
( ،)%3603وىى نسبة منخفضة0
 04جاءت نسبة تحقق معايير عموم األرض والفضاء في الصف الثالث اإلعدادى
( ،)%3307وىى نسبة منخفضة0
 05جاءت نسبة تحقق معايير عموم األرض والفضاء في المرحمة اإلعدادية (،)%3307
وىى نسبة منخفضة0
 -3نتائج فاعمية منيج العموم بالمرحمة اإلعدادية في تحقيق بعض األىداف التعميمية لعموم
األرض والفضاء لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية:

أ ٌ -تائج الفزٔم بني ٌتائج التطبٗل الكبمى البعدى الختبار األِداف التعمٗىٗة لٕحدة "تكٍٕلٕجٗا
األقىار الصٍاعٗة"
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قامت الباحثة بحساب الفروق بين االختبار القبمى والبعدى بحساب قيمة "ت" باستخدام
برنامج ( )SPSSلممجموعة الواحدة ،وحساب المتوسطات واالنحراف المعيارى ،والداللة عند
مستوى (0)3032
جذول ()11
َزبئج اخزجبس األهذاف انزؼهيًيخ نىدذح "ركُىنىجيب األلًبس انظُبػيخ"
ليًخ
االخزجبس
االخزجبس
أثؼبد االخزجبس
"د"
انجؼذي
انمجهً
ع5
و5
ع1
و1
األهذاف
انًؼشفيخ
األهذاف
انًهبسيخ

انفهى
انزطجيك
انزذهيم
لشاءح طىس األلًبس
انظُبػيخ.
رفغيش طىس األلًبس
انظُبػيخ.
انًجًىع

انذالنخ

1.7
1.9
1.2
9.3

1.2
1.7
1.2
1.4

2.4
3.9
7.4
13.1

1.7
1.2
1.7
1.1

41..
49.3
31.1
32..

1.11
1.11
1.11
1.11

5..

1.4

19.5

1.1

43.5

1.11

11.1

1.3

73.7

1.3

177.3

1.11

أتضح من نتائج جدول ( )23أن قيمة "ت" لألىداف المعرفية في مستوى الفيم
( ،)8309ومستوى التطبيق ( ،)8407ومستوى التحميل ( ،)7202وقيمة "ت" لألىداف
الميارية مستوى قراءة صور األقمار الصناعية ( ،):609ومستوى تفسير صور األقمار
الصناعية ( ،)8703والقيمة الكمية لالختبار ()25507؛ وتدل قيم "ت" عمى وجود فروق دالة
إحصائيا عند مستوى ( )3032بين نتائج التطبيق القبمى والبعدى الختبار األىداف التعميمية
لوحدة "تكنولوجيا األقمار الصناعية" في المستويات المعرفية والميارية وفى الدرجة الكمية
لصالح االختبار البعدى0
إحصائيا بين متوسط
وبذلك يكون تحقق فرض البحث الذي نص عمى" :يوجد فرق دال
ً
درجات مجموعة البحث في التطبيق القبمى ،ومتوسط درجات التطبيق البعدى الختبار األىداف
التعميمية عند مستوى ( )3032في المستويات المعرفية والميارية والدرجة الكمية لالختبار
لصالح التطبيق البعدى"0

ب -

ٌتائج فاعمٗة املٍّج حبساب ٌسبة الكسب املعده لبالك Blake
حسبت الباحثة قيمة نسبة الكسب المعدل لبالك ( رشدى طعيمة )3335 ،من المعادلة

التالية( :المتوسط البعدى – المتوسط القبمى  /الدرجة النيائية – المتوسط القبمى) +
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(المتوسط البعدى – المتوسط القبمى /الدرجة النيائية) الختبار األىداف التعميمية لوحدة
"تكنولوجيا األقمار الصناعية" ،وجاءت النتائج كما ىو موضح فى (جدول 0)22
(جذول )11
انًزغيش
انًغزمم
انًُهج
انًمزشح

َزبئج َغجخ انكغت انًؼذل نجالن نفؼبنيخ انًُهج انًمزشح
انًزىعظ انذسجخ انُهبئيخ
انًزىعظ
انًزغيش انزبثغ
نالخزجبس
انجؼذي
انمجهً
25
73.7
11.1
اخزجبس األهذاف
انزؼهيًيخ

َغجخ انكغت
انًؼذل نجالن
1.3

أظيرت النتائج أن قيمة نسبة الكسب المعدل لبالك لممتغيرات التابعة متمثمة في
األىداف التعميمية (المعرفية والميارية) لوحدة "تكنولوجيا األقمار الصناعية" تخطت ()203
وجاءت ( )207مما يدل عمى مستوى فعالية عال ،وأن فعالية المتغير المستقل متمثل في
المنيج المقترح فى عموم األرض والفضاء (وحدة "تكنولوجيا األقمار الصناعية") عال فى
اكتساب التالميذ المتغيرات التابعة0

تفسري ٔوٍاقصة ٌتائج البحح:
أٔالً :تفسري ٔوٍاقصة ٌتائج ودى حتكل وعاٖري عمًٕ األرض ٔالفضاء مبٍّج العمًٕ باملطبل باملزحمة
اإلعدادٖة:
- 1حتكل العالوات املزجعٗة ملعاٖري عمًٕ األرض ٔالفضاء:
 02فيما يتعمق بالعالمة المرجعية "نظام الكون والنظام الشمسى" :أتضح أنو تحقق بعض
مؤشراتيا فى محتوى المنيج ومنيا :تحقيق مؤشر تعرف تركيب األجرام السماوية متمثمة
في المجرات ،واألرض ،والكواكب ،وعدد األقمار التي تدور حول الكواكب ،وتحقق تعرف
األجرام السماوية األصغر مثل :الكويكبات ،والشيب ،والنيازك ،والمذنبات ،وتعرف قميل من
الخصائص الفيزيائية والكيميائية لألجرام السماوية ،وتناول الجاذبية ،والسنة الضوئية،
ودراسة صور األجرام السماوية باستخدام التمسكوب ،واقتصر تناول كوكب المريخ فى أحد
المعمومات اإلثرائية ،ونظرية نشأة الكون والنظام الشمسى ،حيث تناول الكون ،والمجرة،
ومجرة درب الت بانة ،والنظام الشمسى ،ونظرية االنفجار العظيم ،ونظرية السديم ،ونظرية
النجم العابر ،وبعض التطبيقات لمتمسكوب الشمسى وتمسكوب ىابل؛ وتتفق ىذه النتائج
مع دراسة (رشا السيد0)3323 ،
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 03ولكنو لم تتحقق بعض مؤشرات نظام الكون والنظام الشمسى وىى :مؤشر تعرف تركيب
النجوم والشمس والقمر ،ومؤشر فيم خصائص الشمس في مجرة درب التبانة ،ومؤشر
فيم انعكاس الضوء المستمد من طاقة الشمس من األجرام السماوية األخرى في المجرة،
ومؤشر تعرف انعكاس طاقة الشمس عمى كوكب األرض ،وفيم أثر الجاذبية عمى الحركة
في النظام الشمسى؛ وىناك ضعف في تحقيق المحتوى لمؤشر الخصائص الفيزيائية
والكيميائية لألجرام السماوية ،ومؤشر فيم جاذبية الكواكب والشمس والقمر ،وفيم قوة
الجاذبية األرضية ،كما لم يتناول المقارنة بين خصائص كواكب المجموعة الشمسية؛
وتتفق ىذه النتائج مع دراسة (رشا السيدJenkins &) (Heidorn, 2009; )3323 ،
;.Fidler, 2012; Plummer & Maynard, 2014
 04فيما يتعمق بالعالمة المرجعية "تركيب نظام األرض" :أتضح أنو تحقق بعض مؤشراتيا
وىى :مؤشر تعرف تكوين النظام الصخرى وىيكل األرض وأنواع الصخور ،ومؤشر تعرف
تكوين الغالف المائى ،ومؤشر تعرف تكوين الغالف الجوى وطبقاتو وطبقة األوزون؛ كما
تناول الغالف الجوى والغالف المائى لألرض0
 05ولكنو لم تتحقق بعض مؤشرات تركيب نظام األرض وىى :مؤشر فيم دور الماء فى
العمميات الخارجية (التعرية ،والنحت) عمى سطح األرض ،ومؤشر تعرف الغالف الجميدى،
ومؤشر فيم نظام سريان الطاقة بين األغمفة المكونة لألرض ،ومؤشر فيم األرض كمصدر
لمموارد المحدودة وفعالية إعادة تدوير الموارد؛ وىناك ضعف في تناول مؤشر فيم األرض
كنظام كمى يتكون من عدة أنظمة تتفاعل مع بعضيا البعض ،والنظام الحيوى عمى سطح
األرض ،وقصور تحقق مؤشر فيم العالقات المتبادلة بين األغمفة المكونة لنظام األرض،
وتعرف أىمية األغمفة المكونة لألرض وتأثيرىا عمى حياة اإلنسان ،وفيم أثر اإلنسان عمى
نظام األرض ؛ وتتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة كل من (عمى بن ىويشل333: ،؛)
ودراسة (.Gagnon and (Bradway, 2102; Fidler, 2012
 06فيما يتعمق بالعالمة المرجعية "المالمح التاريخية لألرض" :أتضح أنو تحقق بعض
مؤشراتيا وىى :مؤشر فيم األدلة الجيولوجية من الصخور والحفريات التى تدل عمى عمر
األرض ،وىناك ضعف في تحقق مؤشر فيم العمميات الجيولوجية الحادثة عبر الزمن عمى
األرض وتأثيرىا عمى حياة الكائنات الحية وعممية االنقراض عبر العصور؛ ولم يتحقق
مؤشرات تعرف نظريات نشأة األرض ،ومؤشر تاريخ تطور األرض ،ومؤشر الجداول
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الزمنية الجيولوجية ،ومؤشر فيم حركة األلواح التكتونية وأثرىا فى تطور األرض؛ وتتفق
ىذه النتائج مع دراسة (عمى بن ىويشل0)333: ،
 07فيما يتعمق بالعالمة المرجعية "التشكيالت الطبيعية عمى سطح األرض" :أتضح أنو تحقق
بعض مؤشراتيا وىى :فيم تشكيل الصخور النارية والرسوبية والمتحولة ،ومؤشر تعرف
خصائص الصخور والمقارنة بينيم؛ وىناك ضعف في تحقق مؤشر تعرف المياه الجارية
والمتجمدة عمى سطح األرض وتأثيرىما عمى الحياة ،ومؤشر فيم الحركة والقوة المؤثرة
عمى ظواىر األرض؛ ولم يتحقق مؤشرات ىي :مؤشر فيم دورة الصخور ،ومؤشر كيفية
تشكيل طبقات الصخور عمى األرض عبر الزمن ،ومؤشر فيم كيفية التفاعل بين العمميات
البشرية والفيزيائية وتأثيرىا عمى تكوين التشكيالت الطبيعية فى األرض ،ومؤشر فيم أثر
الكوارث الطبيعية عمى تشكيل األرض ،ومؤشر تعرف أسباب حدوث الزالزل والبراكين
والتسونامى حيث اقتصر التعرف عمى التسونامى من خالل أحد أنشطة بنك المعرفة؛
وتتفق ىذه النتائج مع دراسة )0(Fidler, 2012
 08فيما يتعمق بالعالمة المرجعية "ظواىر الطقس وتغير المناخ" :أتضح أنو لم تتحقق أى من
مؤشراتيا وىى :مؤشر تعرف ظواىر الطقس (الحرارة ،والضغط ،والرطوبة) وأنماطو،
والعوامل المؤثرة فيو ،والخرائط الجوية ،ومؤشر فيم المناخ وأنماطو والعوامل المؤثرة في
المناخ ،ومؤشر فيم أسباب تكون الكوارث المناخية :مثل األعاصير ،والسيول ،ومؤشر
تأثير الكوارث الطبيعية عمى األرض والحياة ،ومؤشر أثر اإلنسان فى تغير المناخ ،وتعزيز
نظر لقصور محتوى المنيج في تناول ظواىر الطقس والمناخ،
فعل الكوارث المناخية ًا
واقتصاره عمى تناول الضغط الجوى ،وظاىرة االحتباس الحرارى؛ وتتفق ىذه النتائج مع
دراسة )0(Bush, et al., 2016
 09فيما يتعمق بالعالمة المرجعية "تكنولوجيا االستشعار من البعد" :أتضح أنو لم تتحقق
مؤشراتيا وىى :مؤشر تعرف تركيب القمر الصناعى ،والتقنيات التى يعمل بيا ،وتطبيقاتو،
ومؤشر فيم دور األقمار الصناعية ،وتقنيات تكنولوجيا الفضاء في حياة اإلنسان في
السمم والحرب ،ومؤشر تعرف االستشعار من البعد ،ونظام االستشعار من البعد ،ومؤشر
تعرف كيفية قراءة صور األقمار الصناعية ،ومؤشر فيم مجاالت االستشعار عن بعد،
وفوائد وأضرار االستشعار عن بعد ،ومؤشر فيم أىمية تكامل جميع تقنيات تكنولوجيا
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الفضاء لتحقيق أقصى إفادة؛ وتتفق ىذه النتائج مع دراسة (عايدة عباس 3323 ،؛ ورشا
السيد 3323؛ وروان ظافر  )3329ودراسة .Plummer &) (Maynard, 2014

 - 0حتكل وعاٖري عمًٕ األرض ٔالفضاء:
فى ضوء نتائج تحميل مقرر العموم بالمرحمة اإلعدادية في الصفوف الدراسية الثالثة
وبالنظر إلى المعايير القومية المتضمنة بو؛ نجد أنيا ال تواكب المعايير العالمية المعاصرة
لمعموم ،كما أنيا ال تكفي لتحقيق متطمبات التعميم فى القرن الحادى والعشرين من دمج
العموم والتكنولوجيا ،وتناول القضايا المعاصرة المتعمقة بالبيئة والموارد الطبيعية والمناخ؛ كما
أنيا ال تتضمن معيار التشكيالت الطبيعية عمى سطح األرض ،ومعيار الطقس والمناخ،
ومعيار االستشعار من البعد ،ومعيار تكنولوجيا الفضاء ،وىى من المعايير المناسبة لتالميذ
المرحمة اإلعدادية ،والمواكبة لمتطمبات عصر المعرفة0
حيث تبين ما يمى :لم تتحقق معايير عموم األرض والفضاء في محتوى منيج العموم
بالمرحمة اإلعدادية؛ وذلك حيث يتم تناول عموم األرض والفضاء في الصف األول اإلعدادى
من خالل وحدة دراسية واحدة بعنوان "األرض والكون" ،والصف الثانى من خالل وحدة "الغالف
الجوى وحماية كوكب األرض" ،والصف الثالث من خالل وحدة "الكون والنظام الشمسى"؛
وفيما يتعمق بمحتوى منيج العموم بالصف األول اإلعدادى نجد أنو توفر بو بعض معايير
األجرام السماوية ،وكوكب األرض ،والصخور والمعادن؛ بينما في الصف الثانى اإلعدادى توفر
بو بعض معايير طبقات الغالف الجوى ،وتآكل طبقة األوزون ،وارتفاع درجة حرارة األرض،
وفى الصف الثالث اإلعدادى توفر بو بعض معايير نشأة الكون والنظام الشمسى ،ويمكن
تفسير ىذه النتائج كما يمى:
 02فيما يتعمق بمعيار "الكون"؛ الذى تضمن العالمة المرجعية نظام الكون والنظام الشمسى،
أتضح سطحية تناول بعض معايير الكون واستنادىا عمى التعرف والسرد لبعض المعمومات
المتقطعة والتوضيح بالصور ،ولم تتحقق بعض المعايير لعدم تناول الشمس ،والقمر،
والكواكب في المجموعة الشمسية بالفيم والتعمم الفعال المدعم بالبحوث واألسئمة
االستقصائية ،ولم يتناول المحتوى دور النجوم في الكون ،وأثر طاقة الشمس عمى األرض
وباقى كواكب المجموعة الشمسية ،وأثر الجاذبية عمى الحركة في النظام الشمسى؛ واتفقت
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ىذه النتائج مع دراسة (رشا السيد )3323 ،ودراسة ;Jenkins & Heidorn, 2009
0Fidler, 2012; Plummer & Maynard,) (2014
 03فيما يتعمق بمعيار "األرض"؛ الذى تضمن العالمات المرجعية التالية :تركيب نظام األرض،
والمالمح التاريخية لألرض ،والتشكيالت الطبيعية عمى سطح األرض؛ أتضح أن معيار األرض
لم يتناول بفاعمية ولم تتضح صورة نظام األرض ،والعالقة بين أغمفة األرض المتبادلة،
وقصور تناول الغالف المائى والجميدى ،واىمال توضيح العالقة بين الغالف الحيوى وباقى
أغمفة األرض ،ولم يتناول المحتوى المعرفة والفيم المرتبطة بنظام سريان الطاقة بين أغمفة
األرض؛ كما تم إىمال تناول معايير موارد األرض واعادة تدويرىا ،كما تم إىمال تعرف وفيم
دراسة تاريخ األرض ،وتناول الجداول الزمنية ،وتعرف وفيم كيفية نشأة المحيطات والقارات،
وأقتصر معيار تاريخ األرض عمى الحفرية والقالب والطابع بعرض سطحى ال يستند لخمفية
معرفية عن نشأة األرض واألدلة عمى تطورىا ،وتدنى مستوى التعرف والفيم لمعمميات
الجيولوجية الحادثة عبر الزمن ،وتأثيرىا عمى الحياة واالنقراض ،كما تم إىمال تناول الدورات
قاصر عن
ًا
الطبيعية لمصخور والماء ،وأثرىما فى تشكيل سطح األرض ،وجاء تناول الماء
توضيح أثر الماء عمى تشكيل األرض ،واقتصر عمى عرض توزيع الماء في األرض وىو
معيار جغرافى ،وأىمل دورة الماء وتأثيرىا عمى تشكيل السطح وعمميات التعرية والنحت،
وكذلك قصور المحتوى في تعرف وفيم كيفية التفاعل بين العمميات البشرية والفيزيائية
وتأثيرىا عمى تشكيل سطح األرض؛ كما لم يتناول مقرر العموم وسائل وطرق فيم كيفية
صيانة موارد األرض والحفاظ عمييا ،وتجنب آثار الكوارث الطبيعية ،وتعرف أسبابيا وفيم
أثرىا في تشكيل سطح األرض؛ مما يدل عمى قصور محتوى منيج العموم فى تحقيق الفيم
المتكامل لنظام األرض وتوضيح النظرة التاريخية لألرض وعالقتيا بالكون ،وفيم أثر اإلنسان
عمى نظام األرض والبيئة ،ومعرفة عالقة حياة اإلنسان بالبيئة وسطح األرض؛ واتفقت ىذه
النتائج مع دراسة (عمى بن ىويشل333: ،؛ وعادى كريم )332: ،ودراسة ( Fidler,
2012; (Gagnon & Bradway, 2102
 04فيما يتعمق بمعيار "الطقس والمناخ"؛ الذى تضمن العالمة المرجعية ظواىر الطقس وتغير
المناخ؛ أتضح غياب ىذا المعيار عن محتوى منيج العموم حيث أتضح قصور في تناول
ظواىر الطقس ،وأقتصر المحتوى عمى تعريف الضغط الجوى وجياز البارومتر بدون بيان
عالقتو بظواىر الطقس األخرى ،كما لم يتم تناول ظواىر تغير درجة الحرارة ،والرياح،
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والرطوبة ،وفيم عالقتيا بتغير الطقس اليومى؛ كما أغفل محتوى المنيج تناول عناصر
المناخ ،والعوامل المؤثرة بو بصورة مفيومية واضحة ،وأقتصر عمى ظاىرة االحتباس الحرارى
مع محدودية أمثمة أثر االحترار العالمى عمى األرض ،وبدون تناول ظاىرة تغير المناخ بالفيم
والتعرف الواضح؛ واتفقت ىذه النتائج مع دراسة )0(Bush, et al., 2016
 05فيما يتعمق بمعيار "تكنولوجيا الفضاء ومجاالتيا"؛ الذى تضمن العالمة المرجعية تكنولوجيا
االستشعار من البعد؛ أتضح غياب تحقق ىذا المعيار حيث لم يتناول المقرر بالتعرف والفيم
تركيب األقمار الصناعية ،وتقنياتيا ووظائفيا ودورىا في حياة اإلنسان ،كما لم يتناول المقرر
بالتعرف والفيم نظام االستشعار من البعد ومجاالتو ،وكيفية قراءة صور األقمار الصناعية،
ولم يتطرق المحتوى إلى أىمية تكامل تقنيات تكنولوجيا الفضاء لتحقيق أقصى استفادة
لإلنسان عمى األرض؛ مما يدل عمى صعوبة تحقيق منيج العموم التكامل بين العمم
والتكنولوجيا ،وفيم العالقة بين المعرفة والتطبيقات التكنولوجية لعموم األرض والفضاء
المواكبة لمعصر الحالي؛ واتفقت ىذه النتائج مع دراسة (عايدة عباس 3323 ،؛ ورشا السيد
 )3323ودراسة Plummer &) (Maynard, 2014
وفيما يتعمق بمعايير عموم األرض والفضاء المقترحة أتضح بصفة عامة ضعف
تناسق منيج العموم مع المعايير المقترحة ،وقصور في تناول الكثير من المعايير المالئمة
لمستوى المرحمة اإلعدادية ،والمناسبة لمتعمم في عصر المعرفة ،وفى ضوء التعمم في القرن
قاصر في تغطية معايير األرض بطريقة متكاممة
ًا
الواحد والعشرين ،كما تبين أن منيج العموم
وفعالة ،كما ييمل بوضوح تضمين المستحدثات التكنولوجية في عموم األرض والفضاء من
تطبيقات االستشعار من البعد ،وتكنولوجيا الفضاء ومجاالتيا ،وال يتعرض إلى بعض المعايير
األساسية في معايير مجال األرض ،ومجال الطقس والمناخ؛ كما أنو ىناك قصور في تحقيق
معيار نظام األرض ،ونظام الكون والكشف عن األرض كنظام كمى تتفاعل بو األنظمة
الفرعية ،وىناك غياب تام لتناول معيار الطقس والمناخ ،ومعيار تكنولوجيا الفضاء
واالستشعار من البعد؛ مما يدل عمى قصور منيج العموم بالمرحمة اإلعدادية من تحقيق
التعمم في ضوء األفكار الكبرى لعموم األرض والفضاء المواكبة لممعايير العالمية المعاصرة0
وبذلك تكون قد أجابت الباحثة عن السؤال الثانى لمبحث ،وىو" :ما مدى تحقق معايير
عموم األرض والفضاء المقترحة في منيج العموم المطبق بالمرحمة اإلعدادية؟"0
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ثاًٌٗا :تفسري ٔوٍاقصة ٌتائج فاعمٗة وٍّج العمًٕ املكرتح يف حتكٗل بعض األِداف التعمٗىٗة لدى
تالوٗذ املزحمة اإلعدادٖة:
الفزٔم بني التطبٗل الكبمى ٔالبعدى الختبار األِداف التعمٗىٗة لٕحدة " تكٍٕلٕجٗا األقىار الصٍاعٗة":
أتضح من نتائج البحث فيما يتعمق بنتائج اختبار األىداف التعميمية لوحدة "تكنولوجيا
إحصائيا بين نتائج االختبار القبمى
األقمار الصناعية" تحقق فرض البحث ،ووجود فروق دالة
ً
والبعدى لصالح االختبار البعدى في أبعاد االختبار والدرجة الكمية؛ ويمكن تفسير ىذه النتائج
فيما يمى:
 أتاحت الوحدة الدراسية من المنيج المقترح لتالميذ الصف األول اإلعدادى المعرفة والفيم
المتعمقة بالمفاىيم األساسية فى األقمار الصناعية ،واالستشعار من البعد من خالل التعمم
المفاىيمى؛ واتفقت ىذه النتائج مع دراسة Gagnon & Bradway, 2012,
0Plummer) (and Maynard, 2014
 أثار موضوع الوحدة الدراسية المطبقة من المنيج المقترح حب استطالع التالميذ لحداثة
الموضوع ،وتعمقو بالتكنولوجيا المعاصرة0
 حققت الوحدة الدراسية األىداف المعرفية من خالل اندماج التالميذ في أنشطة االستقصاء
والبحث لمتعرف عمى كيفية استخدام تكنولوجيا األقمار الصناعية ،واستقصاء كيف يمكن
ارسال الصور من القمر الصناعى إلى األرض ،واستقصاء كيف يتم التقاط الصور الجوية
والصور الفضائية باستخدام تقنية االستشعار من البعد؛ واتفقت ىذه النتائج مع دراسة
0Bush, et al.,) (2016
 حققت الوحدة الدراسية األىداف الميارية لقراءة الصور وتفسيرىا من خالل األمثمة
التطبيقية ال متعددة من صور األقمار الصناعية ،وكذلك الصور الجوية والفضائية الممتقطة
بتقنية االستشعار من البعد ،واتفقت ىذه النتائج مع دراسة (Gillette, Leinmiller-
)0Renick, & Foga 2013
 تفاعل التالميذ مع أنشطة التصميم في الوحدة الدراسية ،واندمجوا في العمل في تصميم
نموذج القمر الصناعى من المواد البسيطة0
 وفرت الوحدة الدراسية األنشطة الرقمية التي يفضميا التالميذ من بحث االنترنت،
والمصادر االلكترونية المتوفرة في بنك المعرفة؛ وذلك ساىم في تشجيع التالميذ عمى
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البحث والتعمم من المصادر االلكترونية المحددة بالوحدة؛ واتفقت ىذه النتائج مع دراسة
)0(McNeal, et al, 2014
 تمكن التالميذ من خالل دراسة الوحدة الدراسية من جمع البيانات والصور ،والتوصل إلى
معمومات تتعمق بتكنولوجيا األقمار الصناعية واالستشعار من البعد؛ من خالل جمع صور
األقمار الصناعية عن حالة الطقس عمى مصر اليوم ،وبحث أماكن األعاصير في العالم،
وبحث حالة الجميد في القطب الشمالى؛ واتفقت ىذه النتائج مع دراسة Gillette,
0Leinmiller- Renick,) (& Foga 2013
 ساعدت مشاىدة فيديو تعميمى رقمى من المواقع االلكترونية عن كيف يتم إرسال القمر
الصناعى لمفضاء ،وفيديو عن أشعة الطيف الكيرومغناطيسى في زيادة فيم التالميذ،
وتكوين صورة ذىنية واضحة لموضوع تكنولوجيا األقمار الصناعية ،وتقنية االستشعار من
البعد؛ واتفقت ىذه النتائج مع دراسة )0(McNeal, et al, 2014
 تضمنت الوحدة الدراسية أنشطة التعمم النشط التي ساعدت التالميذ في التعمم التعاونى
لقراءة صور األقمار الصناعية من داللة األلوان المختمفة ،وتفسير الصور ،وكتابة تقرير
عن استخدامات األقمار الصناعية ،وتقرير عن مجاالت االستشعار من البعد ،وعرض
التقارير والتواصل مع الزمالء ،ومناقشة مجاالت االستشعار من البعد ،وأىميتيا وفوائدىا
لإلنسان في مجموعات العمل التعاونى؛ واتفقت ىذه النتائج مع دراسة (رشا السيد،
0)3323
 ساعدت الوحدة الدراسية اكتساب التالميذ األىداف المعرفية والميارية المحددة من خالل
التقويم الشامل والمستمر أثناء العمل في أنشطة الوحدة وتقديم التغذية الراجعة اآلنية،
وطرح أسئمة المراجعة ،وتطبيق االختبارات ،وتقييم أوراق العمل ،ومناقشة التالميذ في
أفكارىم ،وتقييم التقارير التي يعدىا التالميذ أثناء العمل التعاونى0

ٌ- 1سبة الكسب املعده لبالك:
أظيرت نتائج البحث أن قيمة نسبة الكسب المعدل لبالك لممتغيرات التابعة متمثمة في
األىداف التعميمية (المعرفية والميارية) لوحدة "تكنولوجيا األقمار الصناعية" جاءت ()207؛
مما يدل عمى مستوى فعالية عال ،وأن فعالية المتغير المستقل متمثل في المنيج المقترح فى
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عموم األرض والفضاء (وحدة "تكنولوجيا األقمار الصناعية") عال فى اكتساب المتغيرات
التابعة (األىداف التعميمية)؛ ويمكن تفسير ىذه النتائج فيما يمى:
 -7تضمن المنيج المقترح معايير عموم األرض والفضاء وتم تطبيق أحد أجزائو التي
تضمنت المعيار الرابع :تكنولوجيا الفضاء ومجاالتيا ،والعالمة المرجعية :تكنولوجيا
االستشعار من البعد ،وىى من الموضوعات الحديثة المثيرة الىتمام وتفكير التالميذ؛
واتفقت ىذه النتائج مع دراسة (رشا السيد0)3323 ،
 -8تناول المنيج تكنولوجيا االستشعار من البعد ،وتكنولوجيا األقمار الصناعية بصورة
مبسطة تناسب مستوى التالميذ؛ مما أثار لدييم حب االستطالع من خالل البحث
واالستقصاء؛ واتفقت ىذه النتائج مع دراسة )0(Bush, et al., 2016
 -9حقق المنيج أىداف عموم األرض والفضاء في عدة مستويات معرفية :الفيم والتطبيق
والتحميل ،والتي تعتمد عمى تعمم المفاىيم األساسية وتكوينيا ،حيث تضمن المنيج
المفاىيم العممية األساسية لتكنولوجيا األقمار الصناعية ،واالستشعار من البعد؛ واتفقت
ىذه النتائج مع دراسة (Gagnon & Bradway, 2012, Plummer and
).Maynard, 2014
 -:حقق المنيج اكتساب التالميذ لميارات :قراءة صور األقمار الصناعية ،وتفسير صور
األقمار الصناعية عن طريق التعمم النشط المتمركز حول التمميذ من خالل التعمم
التعاونى ،والمناقشة0
 -23حقق المنيج معايير عموم األرض والفضاء المناسبة لمعصر الرقمى حيث تضمن
مصادر تعميمية متنوعة الكترونية من خالل بحث االنترنت ،والفيديو التعميمى الرقمى؛
واتفقت ىذه النتائج مع دراسة )0(McNeal, et al, 2014
 -22شجع المنيج التالميذ عمى بناء تكوين المفاىيم ،وربط المعرفة العممية المتعمقة بعموم
األرض والفضاء؛ من خالل التركيز عمى مستويات الفيم ،والتطبيق ،والتحميل؛ واتفقت
ىذه النتائج مع دراسة )0(Plummer and Maynard, 2014
 -23تضمن المنيج المعرفة العممية المتكاممة من خالل تعمم أشعة الطيف
الكيرومغناطيسى ،ومجاالت االستشعار من البعد0
 -24ركز المنيج عمى تحقيق فيم العالقة بين المعرفة والتطبيقات في مجال تكنولوجيا
االستشعار من البعد ،وتوفير العديد من األمثمة التطبيقية لصور األقمار الصناعية؛
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واتفقت ىذه النتائج مع دراسة (Gillette, Leinmiller- Renick, & Foga
)02013
وبذلك تكون قد أجابت الباحثة عن السؤال الرابع لمبحث ،وىو" :ما فاعمية منيج العموم
المقترح في ضوء تضمين معايير عموم األرض والفضاء في تحقيق بعض األىداف التعميمية
لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية؟"0

التٕصٗات ٔاملكرتحات:
في ضوء نتائج البحث توصى الباحثة بما يمى:
 -2تضمين معايير عموم األرض والفضاء المقترحة في منيج العموم بالمرحمة اإلعدادية0

 -3بناء مناىج ووحدات دراسية لممرحمة اإلعدادية في ضوء المفاىيم الكبرى والبينية والمتداخمة
لعموم األرض والفضاء0

 -4تخطيط مناىج العموم المتكاممة في ضوء التكامل بين العمم والتكنولوجيا في المرحمة اإلعدادية0
 -5تصميم أنشطة تعميمية لتنمية ميارات االستقصاء والتصميم لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية0

 -6تدريب معممى العموم بالمرحمة اإلعدادية عمى تحقيق معايير عموم األرض والفضاء المقترحة في
مناىج المرحمة اإلعدادية0

وتقترح الباحثة إجراء البحوث التالية:

 -2أثر تصور مقترح لتضمين معايير عموم األرض والفضاء المعاصرة في منيج العموم بالمرحمة
اإلعدادية في فيم التالميذ لطبيعة العمم واكتساب أبعاد الثقافة العممية0

 -3مدى توفر معايير عموم األرض والفضاء المعاصرة في مناىج مرحمة التعميم األساسى0

 -4منيج مقترح في العموم قائم عمى التطبيقات التكنولوجية في تنمية ميارات قراءة وتفسير صور
األقمار الصناعية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية0

 -5برنامج مقترح في تكنولوجيا االستشعار من البعد وفاعميتو في تنمية ميارات التفكير البصرى
والميول العممية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية0

 -6وحدة مقترحة في عموم األرض والفضاء وفاعميتيا في تنمية ميارات االستقصاء لدى تالميذ
المرحمة اإلعدادية0

- 94 -

تصور مقترح لتضمين معايير علوم األرض والفضاء في منهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية...............................

وزاجع ٔوصادر البحح:
توفيق أحمد مرعى ،ومحمد محمود الحيمة ( 0)3325المناىج التربوية الحديثة مفاىيميا وعناصرىا
وأسسيا وعممياتيا 0عمان :دار المسيرة لمنشر والتوزيع0

حامد عبد السالم زىران ( 0)3336عمم نفس نمو الطفولة والمراىقة 0القاىرة :دار الكتب ،ط07

حسن جعفر الخميفة ،وكمال الدين محمد ىاشم ( 0)3322التقويم التربوى مفيومو أساليبو مجاالتو
وتوجياتو الحديثة 0الرياض :مكتبة الرشد ،ط04

رشا السيد حسنين ( 0)3323فاعمية وحدة مقترحة في تنمية التحصيل واالتجاه نحو عموم الفضاء
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رشدى أحمد طعيمة ( 0)3335تحميل المحتوى في العموم اإلنسانية-أسسو واستخداماتو 0القاىرة :دار
الفكر العربى0

روان ظافر عمى الشيرى (ديسمبر  0)3329تقويم محتوى منيج العموم لمصف األول المتوسط
بالمممكة العربية السعودية في ضوء المعايير العالمية لتعميم العموم 0مجمة العموم التربوية

والنفسية066-49 ،)3( 39 ،

سعيد بن عبد اهلل الغامدى ( 0)3323تقويم أداء معممى العموم الطبيعية بالمرحمة المتوسطة في ضوء
المعايير العالمية لمتربية العممية 0رسالة ماجستير 0كمية التربية 0جامعة أم القرى0

عادى كريم الخالدى ( 0)332:دراسة تحميمية لكتب عموم المرحمة المتوسطة بالمممكة العربية
السعودية في ضوء معايير العموم لمجيل القادم 0NGSSمجمة كمية التربية 0جامعة بنيا43 ،

(0446- 436 ،)229

عايدة عباس أبو غريب ،وآخرون ( 0)3322تضمين تطبيقات تكنولوجيا الفضاء وعموم األرض في
مناىج التعميم العام في مصر 0المركز القومى لمبحوث التربوية والتنمية0

عبد السالم يوسف الجعافرة ( 0)3326المناىج أسسيا وتنظيميا 0عمان :دار وائل لمنشر والتوزيع0
عبد اهلل ميدي عبد الحميد طو ( 0)333:تطوير وحدة في العموم في ضوء المعايير القومية وأثرىا
في اكساب المفاىيم العممية 0رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة المنوفية0

عمى بن ىويشل الشعيمى ( 0)333:درجة مواكبة محتوى كتب العموم لمصفوف األساسية في سمطنة
عمان لممعايير القومية األمريكية  0NSESالمؤتمر العممى التربوى النفسى 0كمية التربية0

جامعة دمشق 38-36 ،أكتوبر 0333:

ماجد شباب الغامدى 0)3323( ،تقويم محتوى كتب العموم المطورة بالصفوف الدنيا من المرحمة
االبتدائية في ضوء معايير مختارة 0رسالة ماجستير 0كمية التربية 0جامعة أم القرى0
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