
 عبد المقصود خلف اهللمحمد عبد المقصود محمد أ/                  تقويم منهج الفيزياء للمرحلة الثانوية في ضوء معايير االستقصاء العلمي 

 جامعة بورسعيد –جملة كلية الرتبية                                             589م                                2018يهاير  –العدد الثالث والعصرون  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 

 تقىيم منهج انفيزياء نهمرحهة انخانىية يف
 ضىء معايري االستقصاء انعهمي

 حممذ عبذ املقصىد حممذ عبذ املقصىد خهف اهللأ/ 
 املهاهج وطرق التدريسبكسم  ماجستري باحث

 زبيدة حممد قرني حممدأ.د/ 
ووكيل كلية الرتبية  أستاذ ورئيس قسم املهاهج وطرق تدريس العلوم

 جامعة املهصورة - لصئون التعليم والطالب 

 إشراف

 واب أمحد حممد خمتارإيد/ 
 جامعة املهصورة –كلية الرتبية  مدرس املهاهج وطرق تدريس العلوم



 عبد المقصود خلف اهللمحمد عبد المقصود محمد أ/                  تقويم منهج الفيزياء للمرحلة الثانوية في ضوء معايير االستقصاء العلمي 

 جامعة بورسعيد –جملة كلية الرتبية                                             590م                                2018يهاير  –العدد الثالث والعصرون  

 لص امل
ىدف البحث الحالي إلي تقويم منيج الفيزياء لممرحمة الثانوية في ضوء معايير االستقصاء 
العممي، استخدم البحث المنيج الوصفي التحميمي، وقد استخدم الباحث أداة تقويم منيج الفيزياء 

العممي، واقتصر البحث عمي تحميل منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية في ضوء معايير االستقصاء 
، كما قدم الباحث 6102/6102لممرحمة الثانوية في ضوء معايير االستقصاء العممي لمعام الدراسي 

تصور مقترح لمنيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية في ضوء معايير االستقصاء العممي في تنمية ميارات 
 البحث إلي عدة نتائج ىي:        التفكير العممي لدي الطالب، وتوصل

  إن منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية، تتوافر فيو معايير االستقصاء العممي بمستوي منخفض، لذا
 يجب إعادة النظر فييا وتطويرىا بحيث تراعي معايير االستقصاء العممي.

 ،نماء الوعي العممي ال يمكن الطالب من االستزادة العمم إن منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية ية وا 
 لدييم. 

 ،ال يساعد الطالب عمي فيم عالقة عمم الفيزياء بحياة  إن منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية
 اإلنسان ومستقبمة.

 ،ال يعمل عمي إكساب الطالب منيجية البحث العممي في  إن منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية
 التفكير.

 ال ينمي قدرة الطالب عمي التعامل مع المعمومات. انوية،إن منيج الفيزياء بالمرحمة الث 
 ،ال يعمق وعي الطالب بتطور النظريات العممية نتيجة جيود  إن منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية

 وتعاون جماعات األفراد.
 ،ال يساعد الطالب عمي اكساب أوجو تقدير مناسبو تجاه  إن منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية

 ء وتقدير جيودىم.العمما
 ،ال يزود الطالب بمفاىيم الضوابط األخالقية إلجراء التجارب  إن منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية

 العممية.
 ،ال يساعد الطالب عمي فيم العالقة المتبادلة بين العمم  إن منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية

 والتكنولوجيا.
 ،ال يساعد الطالب تحري الدقة والحذر من الوقوع في االخطاء  إن منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية

 العممية.
 ،ال يساعد الطالب في التعرف عمي األثار السمبية لمعمم  إن منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية

 والتكنولوجيا بيئيًا.
  انكهمات املفتاحية:
 تقويم المنيج. -ميارات االستقصاء العممي -االستقصاء العممي
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Abstract: 
  The current research has aimed to evaluate physics curriculum in the 

secondary stage according to the standards of of science inquiry. The 

research has employed the analytical descriptive method. The researcher 

has used the tool of evaluating physics curriculum in the secondary stage 

according to the standards of science inquiry. The research has been limited 

to analyzing physics curriculum of the secondary stage according to the 

standard of science inquiry during the school year 2016/2017. The 

researcher has also presented a suggested view of physics curricula in the 

secondary stage according to the science inquiry standard to develop the 

skills of scientific thinking on the part of student. The research has reached 

the following:- 
 Physics curriculum in the secondary stage includes the standards of 

science inquiry with alow level‚ so it must be reconsidered to be 

promoted so as to keep up with the science inquiry standards.  

 Physics curriculum in the secondary stage does not allow students to 

develop their scientific awareness or increase their scientific 

knowledge. 

 Physics curriculum in the secondary stage does not help students to 

understand the relation between physics as a science and man's 

future life. 

 Physics curriculum in the secondary stage does not let student acquire 

scientific research method in thinking. 

 Physics curriculum in the secondary stage does not develop students' 

abilities to deal with information. 

 Physics curriculum in the secondary stage does not deepen the 

students' awareness of scientific theories development as a result of 

efforts and cooperation among groups of individuals.  

 Physics curriculum in the secondary stage does not help students to to 

acquire proper aspects of appreciation towards scientists and their 

efforts. 

 Physics curriculum in the secondary stage does not help students to 

understand the Correlation between science and technology. 

 Physics curriculum in the secondary stage does not help students to 

consider accuracy and caution to avoid making scientific mistakes. 

 Physics curriculum in the secondary stage does not provide students 

with concepts of moral principles to do scientific experiments. 

 Physics curriculum in the secondary stage does not help students to 

identify the negative effects of science and technology 

environmentally speaking. 

Key words: Science Inquiry- Science Inquiry Skills- Curriculum 

Evaluation.  
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 :ةمقذم

تزايد المعرفة اإلنسانية كل يوم وتتضاعف بسرعة فائقة في مجتمع تحيطو تحديات محمية         
وعالمية تحتاج إلى عقميات مفكره قادره عمى اتخاذ القرارات، ومتعمم نشط يسعي لمحصول عمى 

تنمية تفكير  المعمومات بنفسة، وتنمية ىذه العقميات المفكرة مسئولية كل المؤسسات التعميمية. إن
الفرد يمكن أن تتم من خالل المناىج الدراسية المختمفة، داخل المؤسسات التعميمية، والمناىج الدراسية 
باختالفيا تساىم فى تنمية ىذا التفكير والقدرة عمي حل المشكالت لدى المتعممين وتسيم فى زيادة 

نيات الالزمة، ويعتبر المعمم ىو حجر قدراتيم فى مختمف أنواع التفكير، إذا توافر لتدريسيا اإلمكا
الزاوية فى عمميو تطوير التعميم وتقويمو، وىذا يتطمب مناًخا مشجًعا لمتفكير، ومنيجية تربوية تتخذ من 

  ليا. "تنمية مياراتو ىدفا
حيث ال تقتصر العممية التعميمية عمى نقل المعرفة العممية إلى المتعمم، بل تتعدي ذلك بكثير،        
عداده ليكون عضوًا منتجًا وفاعاًل فى مجتمعو، قادر  فيي تعني بنمو الطالب عقميًا ووجدانيًا ومياريًا، وا 

عمى التعامل مع مستجدات الحياه اليومية، األمر الذي يحتم عمى معدي المناىج الدراسية إعدادىا 
تدريس المناسبة التي بشكل يساعد عمي تحقيق ىذه الغاية، كما ينبغي عمى المعممين اختيار طرائق ال
 تساىم فى إكساب الطمبة الميارات الالزمة لمبحث عن المعرفة ومحاكمتيا عمميًا.

 اإلحساس باملشكهة: 

ُيعد االستقصاء العممي من طرائق التدريس الميمة التي تساعد عمى تزويد الطمبة بالميارات       
ف لكممو تقصي لغويا، فقد ورد فى المعجم الالزمة لمبحث عن المعرفة واكتسابيا، وكممة استقصاء مراد

تقصى األمر أي بمغ أقصاه فى البحث عنو، ونقول استقصي األمر أي بمغ أقصاه فى البحث  "الوسيط 
 عنو.

وألىمية دور التربية العممية فى تنمية ميارات االستقصاء العممي لدى المتعمم، فإن محتوى        
 National Research Council ,2000; Esler&Esler )مناىج العموم عمى المستوى العالمي 

الييئة القومية لضمان جوده  ، 042،  6112والمستوى القومي ) وزاره التربية والتعميم ، (،    2001,
(، يتم إعداده متضمنا معايير خاصة باالستقصاء العممي،  34 – 32،  6112التعميم واالعتماد ، 

ة من الحقائق والمفاىيم والتعميمات والمبادئ التى ينبغي عمى حتى ال يكون المحتوى مجرد مجموع
المعمم تدريسيا وعمى المتعمم تحصيميا، وأصبح االىتمام األساسي بدمج الخبرات والمواقف التعميمية 

 مع الميارات التى تجعل المتعمم مستقصيًا وباحثًا ومستكشفًا لممعرفة ومستخدمًا ليا.
فى   Scientific Inquiry Based Learningالقائم عمى االستقصاء وتبرز أىميو التعمم        

وميارات   ، Inquiry Thinkingتنمية ميارات عقمية عديدة تشكل فيما بينيا التفكير االستقصائي  
 عممية كتصميم وتنفيذ االستقصاءات والتجارب.
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ارات، منيا مشروع االتحاد وفى ىذا الصدد صممت مشروعات فى تعميم وتعمم العموم لتنمية ىذه المي  
( من أجل إعداد الفرد القادر عمى تمبيو متطمبات القرن الحادي  6120األمريكي لتقدم العموم ) 

 .(  American Association for the Advacement of Science , 1993  )والعشرين

تكوين   Scientific Inquiry based Practiceوتتيح ممارسة المتعمم لالستقصاء العممي        
 wallace & Kage, 2004, Luft) مفاىيم وأفكار ومعتقدات صحيحة عن المعرفة وكيفية اكتسابيا

& Roehering , 2007 )   ، حيث يفحص المتعمم المعرفة ويطورىا ويتحقق ذاتيا من صحو النتائج
تمام الباحثين فى فى ضوء شواىد وأدلو داعمة، لذا استحوذ التعمم القائم عمى االستقصاء عمى اى

الخطأ والتى يمكن أن تكون بحوزه    Epistemological Beliefsتصويب المعتقدات المعرفية 
 . ( Conley etal , 2004 )المتعممين عن المعرفة 

ورغم أن االستقصاء العممي يعد مطمبًا أساسيًا فى ىذا العصر الذى نعيشو، كما أن الكل ينادى        
المناىج الحالية يشوبيا بعض أوجو القصور، ويؤكد ذلك النتائج التى توصمت الييا  بيا ولكننا نجد أن

(، 6112الدراسات السابقة التى قومت المناىج الدراسية ومن تمك الدراسات، دراسة نجوى عبد الرحيم )
ودراسة عبد اهلل خطابيو، وعمى ، (6114صبحى حمدان ) ، ودراسة (6114ودراسة ممدوح محمد )

 . ( 6112شل )بن ىوي
المحتوى  –أما البحث الحالي فإنو ييدف إلى تقويم مناىج الفيزياء بالمرحمة الثانوية ) األىداف        

أساليب التقويم  ( فى ضوء معايير االستقصاء العممي، فإذا كان تحقيق  –أنشطة التعميم والتعمم  –
ى ىذه المناىج عدة معايير، فإن تنفيذ معايير وميارات االستقصاء العممي يتطمب أن تتوافر فى محتو 

من نوع اخر يجيد أنشطة التعميم والتعمم ويبدع فييا، كما يرتقي بالتمميذ  "ىذا المحتوى يتطمب معمما
إلى التفكير العممي ويصل بو إلى التفكير اإلبداعي، ويمتمك المعرفة مما يمكنو من إثراء معارف التمميذ 

دائم التعمم، واليجاد مثل ىذا المعمم المناسب فى ىذا العصر الذى  ويزيد من القدرة عمى خمق تمميذ
نعيشو كان البد من ايجاد معايير تقييم تميزه عن غيره من المعممين التقميدين، ىي معايير االستقصاء 

 العممي.
  :مشكهه انبحج

صاء العممي مما سبق يتضح أننا فى حاجة إلى تقويم المناىج الحالية فى ضوء معايير االستق     
لمتعرف عمى ما إذا كانت تمك المناىج بالفعل تراعي ىذه المعايير، وكذلك تقويم أداء المعمم القائم عمى 

 تنفيذ تمك المناىج.

 وعمي ذلك يمكن تحديد مشكمة البحث فى األسئمة التالية:
 ما مدى توافر معايير االستقصاء العممي فى منيج الفيزياء لممرحمة الثانوية؟  

 األسئمة الفرعية التالية:  رع من ىذا السؤالوتف
 ما مدي توافر معايير االستقصاء العممي فى أىداف مناىج الفيزياء بالمرحمة الثانوية ؟  -0
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 ما مدي توافر معايير االستقصاء العممي فى محتوي مناىج الفيزياء  بالمرحمة الثانوية ؟ -6
أنشطة التعميم والتعمم لمناىج الفيزياء بالمرحمة ما مدي توافر معايير االستقصاء العممي فى  -2

 الثانوية ؟
 ما مدى توافر معايير االستقصاء العممى فى أساليب التقويم لمناىج الفيزياء  بالمرحمة الثانوية ؟ -4
 ما التصور المقترح لمناىج الفيزياء بالمرحمة الثانوية فى ضوء معايير االستقصاء العممي؟ -3
  :يدف البحث الحالي:استأهذاف انبحج 

 تحديد معايير االستقصاء العممي فى منيج الفيزياء لممرحمة الثانوية. -0
 مدى توافر معايير االستقصاء العممي فى منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية. -6
 تحديد التصور المقترح لمناىج الفيزياء بالمرحمة الثانوية فى ضوء معايير االستقصاء العممي. -2
د مدي فاعميو التصور المقترح لمناىج الفيزياء بالمرحمة الثانوية فى ضوء معايير تحدي -4

 االستقصاء العممي.
تحديد التصور المقترح لمناىج الفيزياء بالمرحمة الثانوية فى ضوء معايير االستقصاء العممي فى  -3

 تنميو ميارات التفكير العممي لدي تالميذ المرحمة الثانوية. 
 فى ضوء نتائج البحث الحالي يمكن لو أن يسيم فيما يمى:      :أهمية انبحج 
 تقديم قائمة بمعايير االستقصاء العممى. -0
 تقديم أدوات فى عمميو تقويم منيج الفيزياء فى المرحمة الثانوية فى ضوء معايير االستقصاء   -6

 العممي.     
فى ضوء معايير االستقصاء العممي فى  تقديم تصور مقترح لمناىج الفيزياء بالمرحمة الثانوية -2

تنمية ميارات التفكير العممي  لدي التالميذ، وىذا يفيد مخططي ومطوري المناىج فى جميوريو 
 مصر العربية. 

 اقتصر البحث الحالي عمى ما يمى:  :حذود انبحج    
 تحميل منيج الفيزياء لممرحمة الثانوية فى ضوء معايير االستقصاء العممي. -0
 . 6102/  6102العام الدراسي  -6
 أعد الباحث: :أدوات انبحج 

 أداة تقويم منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية فى ضوء معايير االستقصاء العممي.     
 تم استخدام:  :منهج انبحج 

المنيج الوصفي التحميمي فى تقويم مناىج الفيزياء بالمرحمة الثانوية فى ضوء معايير  -0
 االستقصاء العممي.
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 أدبيات انبحج
 تقىيم منهج انفيزياء نهمرحهة انخانىية. احملىر األول:

تحتل المناىج التعميمية مكانة متميزة في نظام التعميم بوصفيا الوسيمة واألداة الفعالة في تحقيق      
غايات المجتمع في حياة متطورة ونيضة عممية وتنموية شاممة، ومواكبة كافة التجديدات، ومواجية 

بات والمشكالت، التي قد تحول دون تحقيق أمالو وتطمعاتو. فالمناىج التعميمية وسيمة التربية الصعو 
في تنشئة المواطن الصالح القادر عمي المساىمة في تنمية وتطور المجتمع من خالل تنمية 

عدادىم إعدادًا شاماًل ومتوازنًا في كافة الجوانب، وتمكينيم من كافة مقومات التك يف شخصيتيم، وا 
والتفاعل البناء في الوسط االجتماعي الذي يعيشون فيو، وتنمي لدييم روح االنتماء لموطن، وتعزيز 
مشاركتيم الفعالة في مسيرة تنميتو باعتبار أن التربية والمدرسة وسيمة المجتمع والجية المسئولة عن 

وفير كافة الظروف الكفيمة المنظم، والمقصود لقدرات واىتمامات النشء، واستثمار طاقاتيم وت التوجيو
في تحقيق المواءمة والتكامل بين حاجات الفرد والمجتمع، وبما من شأنو تحقيق التوافق الشخصي 
والنيوض االجتماعي وفق أسس تربوية فاعمة وتنبع أىمية المناىج الدراسية في ارتباطيا ببناء 

وراء اإلمساك بدفة تطور المجتمع بكافة اإلنسان، الذي يمثل أساس التنمية المجتمعية والقدرة الكامنة 
 مناحي الحياة.          

ومن ىنا تبرز أىمية تقويم المناىج الدراسية بصفة مستمرة، لتحديد نقاط القوة والضعف فييا،        
والتعرف عمي مدي مسايرتيا لمتقدم العممي والتكنولوجي والتغيرات االجتماعية المختمفة، حتي يتم 

ميا متالئمة مع متطمبات وحاجات العصر، ومن ثم يمكن التعرف عمي فاعميتيا ومدي تطويرىا، وجع
 مساىمتيا في تحقيق األىداف التربوية المنشودة.  

ونظرًا ألن المرحمة الثانوية تعتبر نقطة انطالقة نحو التعميم الجامعي، لذلك فالبد أن تكون        
ءة والجودة، ولكي تحقق ىذه المناىج اليدف الذي مناىج ىذه المرحمة عمي درجة عالية من الكفا

وضعت من أجمو وتساير التطور العممي والتكنولوجي، ال بد أن تبني وفقًا ألىداف واضحة، وأن يبني 
محتواىا وأنشطتيا وطرق تدريسيا وأساليب تقويميا لتتناسب واحتياجات المجتمع ومتطمبات نموه، 

ليم واتجاىاتيم، ولضمان سالمة إعدادىا، البد أن تخضع واحتياجات الطالب واستعداداتيم وميو 
 لمراجعة وتقويم مستمرين من قبل القائمين عمييا.

وفي ضوء ما سبق يمكن القول أن ىناك ضرورة عممية وتربوية ممحة تدعو دائمًا إلي تقويم        
ي كل من الدول المتقدمة، المناىج الدراسية بوجو عام ومن بينيا منيج الفيزياء في المرحمة الثانوية ف

والنامية في ضوء معايير االستقصاء العممي، لمخروج بصورة واضحة حول تمك المناىج، ومن ثم يتم 
وضع تصور مقترح لمنيج الفيزياء في ضوء ىذه المعايير، وذلك لمتأكيد عمي الدور الوظيفي 

وصعوبة ىذا المنيج والحد من والتطبيقي لعمم الفيزياء في حياه المتعممين كمحاولة لتالفي جفاف 
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ظاىرة عزوف المتعممين عن دراستو إضافة ذلك تحقيق أىداف التربية العممية والتكنولوجية في ىذه 
 المرحمة.

 انعهمي. احملىر انخاني: االستقصاء ومعايري االستقصاء
لنموذج عمى مدار العشرين عاما الماضية أصبحت العموم القائمة عمى االستقصاء العممي ا       

في الواليات المتحدة  06األكثر قبوال وبال منافس في تدريس العموم لمصفوف من الروضة وحتى 
األمريكية، حيث القى قبوال لدى غالبية معممي العموم، كما أن عددًا كبيرًا منيم يعتبره مجااًل محوريًا 

متخصصين في التربية العممية لمعديد من المواد المرجعية والمصادر. وفي الوقت الراىن، يؤكد معظم ال
فأولت عدد من المنظمات  ، ومعممو العموم عمى ممارستيم لالستقصاء العممي ويشيدون بمميزاتو

العالمية فى التربية العممية كالرابطة القومية لمعممي العموم فى الواليات المتحدة 
لجمعية األمريكية وا  Association ( NSTA) 2003  Science Teachers Nationalاألمريكية،

 American Association For the Advancement in Science ( AAAS )لمتقدم العممي 

 National Research )، والمجمس القومي لمبحوث فى الواليات المتحدة األمريكية،  ( 1990 ,(

Council( NRC ) , 1996 )  نو الذي يميز بالتعميم باالستقصاء العممي، فاعتبرتو أ "كبيرا "اىتماما
سموك العمماء عن غيرىم فى بحثيم عن تفسير لمظواىر من حوليم، وأنو يحمل معاني أعمق من الفيم 
الشائع عن ىذه االستراتيجية، فيو عمى سبيل المثال أكثر من مجرد القيام بعدد كبير ومتقن من 

لطريقة العممية المالحظات ثم الشروع فى تصنيفيا، وىى أكثر مرونة من الخطوات الجامدة با
Scientific Method تمتمئ بيا الكتب، وىى أكثر من مجرد إجراء التجارب، وىى غير  يوالت

من الخيال واإلبداع أكثر مما يعتقد الكثير من  "مقصورة فقط عمى مختبرات العموم، كما تتطمب قدرا
 (. 022-6103الناس )عبداهلل أمبوسعيدي، سميمان البموشي، 

حث أن االستقصاء العممي يتضمن كل من الجانب العممي والجانب الفكري وليس معنى ويرى البا      
ذلك أن االستقصاء العممي ىو الطريقة الوحيدة التي يستخدم فييا التفكير العممي، ولكن اعتماده عمى 

 .المساءلة )طرح األسئمة( يجعل منو طريقة تفكير تنمي ىذه الميارة لدى الطالب

 إجراءات انبحج
 لتقويم منيج الفيزياء لممرحمة الثانوية.  اًل: إعداد قائمة بمعايير ومؤشرات االستقصاء العمميأو 

لإلجابة عن السؤال الفرعي األول من أسئمة البحث الذى نص عمى: ما معايير االستقصاء        
 ت التالية:الواجب توافرىا لتقويم منيج الفيزياء لممرحمة الثانوية؟ تم القيام باإلجراءا العممي

يعد اليدف األساسي من إعداد القائمة ىو: تحديد معايير ومؤشرات  تحديد اليدف من إعداد القائمة: -0
 لتقويم منيج الفيزياء لممرحمة الثانوية. االستقصاء العممي

لتقويم منيج  تم إعداد قائمة بمعايير ومؤشرات االستقصاء العممي إعداد الصورة األولية لمقائمة: -6
 لممرحمة الثانوية فى صورتيا األولية من خالل االطالع عمى:الفيزياء 
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 األدبيات والدراسات السابقة التى اىتمت باالستقصاء العممي. -

 م(.6112المعايير القومية لمتعميم المصري ) -

وثائق معايير الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد بجميورية مصر العربية إصدار  -
 م(.6112)

 . NSES‚1996القومية لمتربية العممية المعايير  -

 . NRC‚2000معايير المجمس القومي لمبحوث  -

 .   NSTA‚2008معايير الجمعية القومية لمعممي العموم -
عرض القائمة عمى المحكمين: بعد إعداد القائمة فى صورتيا األولية، تم عرضيا فى صورة  -2

وقد تم تعديل القائمة في ضوء آراء  ( ،0استبانة عمى مجموعة من السادة المحكمين ممحق )
 (.6ومقترحات السادة المحكمين والوصول بيا إلى الصورة النيائية ممحق )

 تحميل منيج الفيزياء لممرحمة الثانوية فى ضوء معايير االستقصاء العممي.ثانيًا: 
ء العممي فى لإلجابة عن السؤال الثاني من أسئمة البحث الذى نصو: ما مدى توافر معايير االستقصا

أنشطة التعميم والتعمم، ، و محتوىمنيج الفيزياء لممرحمة الثانوية؟ قام الباحث بتحميل )أىداف، و 
 منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية.وأساليب التقويم( 

 وقد اتبع الباحث الخطوات اآلتية:  -
 أساليب  –لتعممأنشطة التعميم وا –المحتوي -تقسيم المنيج إلي أربعة عناصر وىي ) األىداف

 التقويم (.

 .اعتبار كل عنصر جزء مستقل في عممية التحميل 

 .تقسيم محتوي المقرر إلي عدد من الفقرات 

 .حساب تكرار المؤشر في كل فقرة من الفقرات 

  .حساب النسبة المئوية لتكرار المؤشر 
فى البحث فى ضوء  وقد تمت التحميالت السابقة من خالل أداة تقويم منيج الفيزياء المعدة       

 معايير االستقصاء العممي المكونة من األدوات الفرعية التالية:
 .أداة تقويم أىداف منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية 

 .أداه تحميل محتوي منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية 

 .أداة تقويم أنشطة التعميم والتعمم بمنيج الفيزياء لممرحمة الثانوية 

 اليب التقويم بمنيج الفيزياء لممرحمة الثانوية.أداة تقويم أس 

 وفيما يمي عرض تفصيمي لإلجراءات المتبعة أثناء تنفيذ كل أداه من األدوات السابقة:
 أداة تقويم أىداف منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية: -0
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 (6-0) ف6          
     ر=

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6+ ت 0ت           

 

مي فى لإلجابة عمى السؤال الفرعي األول الذى نصو: ما مدي توافر معايير االستقصاء العم     
أىداف منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية؟ تم إعداد أداه لتحميل أىداف منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية 
والتي تم إعدادىا فى ضوء معايير االستقصاء العممي، وذلك لتحديد مدي توافر ىذه المعايير ألىداف 

 القيام باآلتي:ثم  المنيج في األىداف العامة لمنيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية
حساب صدق أداة تقـويم األىـداف: لمتأكـد مـن صـدق األداة ولمتعـرف عمـي مـدي قـدرتيا عمـي تمثيـل  -أ

معايير األىداف تـم عرضـيا عمـي مجموعـة مـن المحكمـين بيـدف الحكـم عمـي صـياغة المعـايير ودرجـة 
التعـديالت السـابق  أىميتيا، وفي ضوء آراء السادة المحكمين وما أبدوه من مالحظات، تـم إجـراء بعـض

 ذكرىا.
قــام الباحــث بــإجراء تحميــل أىــداف مــنيج الفيزيــاء بالمرحمــة حســاب معامــل ثبــات تحميــل األىــداف:  -ب

الثانوية مرتين منفصمتين بفاصل زمني قدرة ثالثون يومـًا، تمييـدًا لحسـاب معامـل االتفـاق بـين التحميـل 
عـدد مـرات االتفـاق، وعـدد مـرات عـدم االتفـاق،  في المرتين لتحديد ثبات التحميل، ثم قـام الباحـث برصـد

رشـدي طعيمـة، تمييدًا لحساب معامل الثبـات ألداة التحميـل مسـتخدم فـي ذلـك معادلـة ىولسـتي التاليـة )
6114 ،662) : 

 
 
 

 :تمثل حيث
 ر : معامل الثبات    

 : عدد مرات االتفاق بين التحميل األول والتحميل الثاني    6-0ف
 فى التحميل األول    ت: عدد التكررا 0ت
 فى التحميل الثاني. : عدد التكررات 6ت

وبإستخدام المعادلة السابقة تراوحت قيم معامل الثبات لمعايير األىداف لمصف األول الثانوي ما       
% (، بينما تراوحت قيم معامل الثبات لمعايير 29% (، وبإجمالي بنسبة ) 011 -%24بين ) 

%(، بينما تراوحت 29% (، وبإجمالي بنسبة )011 -%22لثانوي ما بين ) األىداف لمصف الثاني ا
%(، وبإجمالي بنسبة 011 -%23قيم معامل الثبات لمعايير األىداف لمصف الثالث الثانوي ما بين )

% (، وبالتالي تتسم أداة أىداف المنيج بدرجة عالية من الثبات، وبذلك أصبحت أداة تقويم 29) 
 (.2النيائية )ممحق  األىداف في صورتيا

تم تحميل األىداف العامة لمنيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية، وتسجيل تطبيق أداة تقويم األىداف:  -جـ
النتائج فى جدول خاص بذلك، إلعطاء صورة متكاممة عن مدي توافر معايير االستقصاء العممي فى 

 األىداف العامة لمنيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية.
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 ه تحميل محتوي منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية:أدا -6
لإلجابة عمي السؤال الفرعي الثاني الذي نصو: ما مدي توافر معايير االستقصاء العممي في     

 محتوي منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية؟ تم القيام بالخطوات التالية:
حميل فى التعرف عمي مدي تناول محتوي تحديد اليدف من أداة التحميل: يتحدد اليدف من أداة الت -أ

 كتب الفيزياء بالمرحمة الثانوية لمعايير االستقصاء العممي.
لتقويم منيج الفيزياء  تم إعداد قائمة بمعايير ومؤشرات االستقصاء العمميتصميم أداة التحميل:  -ب

 لممرحمة الثانوية. 
ر والمؤشرات، والتي تتضمن أربعة أداءات تحديد فئات التحميل: تمثمت فئات التحميل في المعايي -جـ

 لتقويم المنيج، اثنان وأربعون معيار، مئتان وثمانية مؤشرًا.
تحديد عينة التحميل: تحددت عينة التحميل في كتب الفيزياء المدرسية ويمثميا كتب الصفوف)  -د

لي أدلة المعمم م (، باإلضافة إ6102- 6102األول، والثاني، والثالث( الثانوي لمعام الدراسي )
 لمصفوف الثالثة.

تحديد وحدة التحميل: تمثمت وحدة التحميل في الفصول المتضمنة لكتب الفيزياء المقررة عمي  -ىـــــ
 طالب المرحمة الثانوية من الصف األول إلي الصف الثالث.

 ضوابط التحميل: التزم الباحث فى أثناء التحميل بالضوابط التالية: -و
لجميع فصول وموضوعات الفيزياء بالكتب المدرسية لمصفوف الثالثة بالمرحمة  شمول التحميل -

الثالث( وما تتضمنو تمك الموضوعات من أنشطة، باإلضافة إلي أدلة المعمم  –الثاني –الثانوية ) األول
 لمصفوف الثالثة.

استخدام  تسجيل التكرارات: حيث تم تحديد استمارة منفصمة لكل صف من الصفوف الثالثة، وتم -
التكرار كوحدة لتسجيل ظيور كل فئة من فئات التحميل درجة التوافر ) متوفر، غير متوفر ( فى محتوي 

 كتب الفيزياء عينة التحميل.
 

 ضبط أداة التحميل: -ط
  صدق أداة التحميل: لمتأكد من صدق أداة التحميل، ولمتعرف عمي مدي قدرة األداة عمي تمثيل

وقياسو تم عرض أداة التحميل عمي مجموعة من المحكمين بيدف الحكم المحتوي المراد تحميمو 
عمي صالحية أداة التحميل، وقد اتفقت اآلراء عمي أداة التحميل صادقة، ويمكن استخداميا في 

 عممية التحميل.
  ثبات أداة التحميل: قام الباحث بإجراء عممية التحميل مرتين كل منيما بصورة مستقمة لمحتوي

لحساب معامل االتفاق بين التحميل فى المرتين لتحديد ثبات التحميل، ثم قام  ياء تمييداً كتب الفيز 
برصد عدد مرات االتفاق، وعدد مرات عدم االتفاق تمييدًا لحساب معامل الثبات ألداة التحميل 
مستخدم في ذلك معادلة ىولستي السابق ذكرىا، وبمغ معامل ثبات المعايير العامة لمحتوي منيج 
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%(، وبالتالي تتسم أداة تحميل 011%(، وبإجمالي بنسبة )011لفيزياء لممرحمة الثانوية )ا
المحتوي في ضوء المعايير العامة بدرجة عالية من الثبات، وبذلك أصبحت في صورتيا النيائية 

 (.4)ممحق 
 ف في ضوء فئات التحميل ووحداتو التي تم تحديدىا لتحميل محتوي مناىج الفيزياء لمصفو  -ي

األول والثاني والثالث الثانوي تم تسجيل نتائج كل كتاب في جداول خاصة بذلك، وذلك إلعطاء 
 صورة متكاممة عن مدي توافر معايير االستقصاء العممي في محتوي مناىج الفيزياء الحالية.

 أداة تقويم أنشطة التعميم والتعمم: -2
ا مدي توافر معايير االستقصاء العممي في لإلجابة عمي السؤال الفرعي الثالث الذي نصو: م     

 أنشطة التعميم والتعمم لمناىج الفيزياء بالمرحمة الثانوية؟
تم إعداد أداة لتحميل أنشطة التعميم والتعمم لمناىج الفيزياء بالمرحمة الثانوية في ضوء        

المستويات المعيارية في  المستويات المعيارية ألنشطة التعميم والتعمم، وذلك لتحديد مدي توافر ىذه
 أنشطة التعميم والتعمم بمناىج الفيزياء بالمرحمة الثانوية ثم قام الباحث باآلتي:

حساب صدق أداة تقويم أنشطة التعميم والتعمم: لمتأكد من صدق األداة، ولمتعرف عمي مدي قدرة  -أ
 *جموعة من األساتذة المحكميناألداة عمي تمثيل معايير أنشطة التعميم والتعمم تم عرض األداة عمي م

بيدف الحكم عمي صياغة المعايير ودرجة أىميتيا، وفي ضوء أراء السادة المحكمين، وما أبدوه من 
 مالحظات، تم إجراء بعض التعديالت.  

حساب معامل ثبات تحميل أنشطة التعميم والتعمم: قام الباحث بإجراء عممية التحميل مرتين كل  -ب
لحساب معامل االتفاق بين ًً مة ألنشطة التعميم والتعمم  لكتب الفيزياء تمييدامنيما بصورة مستق

التحميل فى المرتين لتحديد ثبات التحميل، ثم قام برصد عدد مرات االتفاق، وعدد مرات عدم االتفاق 
تمييدًا لحساب معامل الثبات ألداة التحميل مستخدم في ذلك معادلة ىولستي السابق ذكرىا، فتراوحت 

% (، 011 -%22قيم معامل الثبات لمعايير أنشطة التعميم والتعمم لمصف األول الثانوي ما بين )
%(، بينما تراوحت قيم معامل الثبات لمعايير أنشطة التعميم والتعمم لمصف 011وبإجمالي بنسبة )

ل %(، بينما تراوحت قيم معام22% (، وبإجمالي بنسبة ) 011 -%29الثاني الثانوي ما بين ) 
% (، وبإجمالي 011 -%22الثبات لمعايير أنشطة التعميم والتعمم لمصف الثالث الثانوي ما بين )

%(، وبالتالي تتسم أداة تقويم أنشطة التعميم والتعمم بدرجة عالية من الثبات، وبذلك 011بنسبة ) 
 (.3أصبحت األداة في صورتيا النيائية )ممحق 

مم: تم تحميل أنشطة التعميم والتعمم بمحتوي مادة الفيزياء لمصفوف تطبيق أداة أنشطة التعميم والتع -جـ
الثالثة األول والثاني والثالث بالمرحمة الثانوية باإلضافة إلي أدلة المعمم لمصفوف الثالثة، وتسجيل 
النتائج في جداول خاصة بذلك ؛ إلعطاء صورة متكاممة عن مدي توافر معايير االستقصاء العممي 

 ميم والتعمم في محتوي مادة الفيزياء بالمرحمة الثانوية.ألنشطة التع
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 أداة تقويم أساليب التقويم: -4
لإلجابة عن السؤال الفرعي الرابع الذي نصو: ما مدي توافر معايير االستقصاء العممي في أساليب      

لمناىج الفيزياء التقويم لمنيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية؟ تم إعداد أداة لتحميل أساليب التقويم 
بالمرحمة الثانوية في ضوء معايير االستقصاء العممي، وذلك لتحديد مدي توافر ىذه المستويات 

 المعيارية في أساليب التقويم بمناىج الفيزياء بالمرحمة الثانوية، ثم قام الباحث باآلتي:
عمي مدي قدرة األداة حساب صدق أداة تقويم أساليب التقويم: لمتأكد من صدق األداة، ولمتعرف  -أ

عمي تمثيل معايير أساليب التقويم تم عرض األداة عمي مجموعة من األساتذة المحكمين بيدف الحكم 
عمي صياغة المعايير ودرجة أىميتيا، وفي ضوء أراء السادة المحكمين، وما أبدوه من مالحظات، تم 

 إجراء بعض التعديالت.   
تقويم: قام الباحث بإجراء عممية التحميل مرتين كل منيما حساب معامل ثبات تقويم أساليب ال -ب

لحساب معامل االتفاق بين التحميل فى " بصورة مستقمة بتحميل أساليب التقويم لكتب الفيزياء تمييدا
المرتين لتحديد ثبات التحميل، ثم قام برصد عدد مرات االتفاق، وعدد مرات عدم االتفاق تمييدًا لحساب 

داة التحميل مستخدم في ذلك معادلة ىولستي السابق ذكرىا، فتراوحت قيم معامل الثبات معامل الثبات أل
%(، 29%(، وبإجمالي بنسبة )011 -%23لمعايير أساليب التقويم لمصف األول الثانوي ما بين )

 -%29بينما فتراوحت قيم معامل الثبات لمعايير أساليب التقويم لمصف الثاني الثانوي ما بين ) 
%(، فتراوحت قيم معامل الثبات لمعايير أساليب التقويم لمصف الثالث 22، وبإجمالي بنسبة )%(011

%(، وبالتالي تتسم أداة تقويم أساليب 24%(، وبإجمالي بنسبة )011 -%23الثانوي ما بين ) 
ممحق التقويم بدرجة عالية من الثبات، وبذلك أصبحت أداة تقويم أساليب التقويم في صورتيا النيائية )

2.) 
تطبيق أداة تقويم أساليب التقويم: تم تحميل أساليب التقويم بمحتوي مادة الفيزياء لمصفوف  -جـ

الثالثة األول والثاني والثالث بالمرحمة الثانوية باإلضافة إلي أدلة المعمم لمصفوف الثالثة، وتسجيل 
متكاممة عن مدي توافر معايير االستقصاء العممي النتائج في جداول خاصة بذلك ؛ إلعطاء صورة 

 ألنشطة التعميم والتعمم في محتوي منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية.
حانخًا: حتذيذ انتصىر املقرتح ملناهج انفيزياء باملرحهة انخانىية يف ضىء معايري االستقصاء 

 انعهمي.
لمقترح لمناىج الفيزياء بالمرحمة الثانوية لإلجابة عن السؤال الخامس الذي نصو: ما التصور ا     

 فى ضوء معايير االستقصاء العممى؟ قام الباحث باإلجراءين التاليين:
 اإلجراء األول: تحديد أسس بناء التصور المقترح:

 تم وضع التصور المقترح لمناىج الفيزياء في المرحمة الثانوية في ضوء األسس التالية:     
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 لتقويم منيج الفيزياء لممرحمة الثانوية. ير ومؤشرات االستقصاء العمميإعداد قائمة بمعاي -0
 واقعية التصور المقترح: -6
         األخذ بأسموب الوحدات التعميمية في تنظيم محتوي المنيج المقترح: -2

 اإلجراء الثاني: إعداد التصور المقترح لمناىج الفيزياء بالمرحمة الثانوية كما يمي:
  

األىداف العامة لمادة الفيزياء بالمرحمة الثانوية: تم اشتقاق األىداف العامة لمادة الفيزياء  تحديد -0
في ضوء المستويات المعيارية ألىداف المنيج لمعايير االستقصاء العممي، باإلضافة إلي تحديد 

مي حده، األىداف العامة لتدريس الفيزياء بالمرحمة الثانوية، واألىداف العامة لكل صف دراسي ع
حيث تضمن كل صف من الصفوف الثالثة األول والثاني والثالث الثانوي عدة أىداف تعميمية، 

 واشتقت منيا األىداف الخاصة بكل وحدة من وحدات المنيج المطور.
تحديد احتياطات األمن والسالمة عند ممارسة األنشطة العممية: تم تحديد احتياطات األمن  -6

طار العام المقترح لمحتوي مناىج الفيزياء بالمرحمة الثانوية في ضوء والسالمة في بداية اإل
 معايير االستقصاء العممي حيث يتم مراعاتيا في دروس الوحدات وذلك حسب نوع النشاط.  

تحديد الوسائل واألنشطة التعميمية الالزمة لتدريس المنيج المطور: بالنسبة لموسائل واألنشطة  -2
 الباحث ما يمي:التعميمية فقد اقترح 

 تنوع الوسائل التعميمية وتعددىا. -
 شمول األنشطة التعميمية األنشطة الصفية والال صفية سواء أكانت فردية أم جماعية. -
 تصميم أنشطة عممية يمارس الطالب من خالليا ميارات التفكير. -
 ييا الطالب.تصميم بعض األنشطة االستقصائية لمتأكد من دقة االستنتاجات التي يصل إل -
 تصميم أشكال ونماذج مختمفة من موضوعات محتوي المنيج المطور. -
 تصميم ألبومات ذات صمة بموضوعات محتوي المنيج المطور. -

تحديد استراتيجيات وطرق التدريس المقترحة لممنيج المطور: تم مراعاة التنوع في استراتيجيات  -4
بحيث يتحقق اليدف الرئيسي من إجراء الدراسة، وقد التعمم النشط لتدريس محتوي منيج الفيزياء 

تم التنوع تبعًا ألىداف وطبيعة محتوي كل وحدة من الوحدات بما تشممو من موضوعات، وكذلك 
تبعًا لإلمكانات المتاحة، وذلك بيدف جعل الطالب في مواقف تثير تفكيرىم، ومن استراتيجيات 

 وطرق التدريس المقترحة ما يمي:
المناقشة                        -التعمم التعاوني           -العرض العممي           -   التجريب   -
األلعاب التعميمية                     -العصف الذىني        -حل المشكالت             -لعب الدور     -
 التساؤل الذاتي  -التدريس التبادلي                      -
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در المعرفة المرتبطة بالمنيج المطور: تم عرض العديد من الكتب والمراجع ومواقع تحديد مصا -3
االنترنت التي يمكن أن يرجع إلييا الطالب أو المعمم لمقراءة التفصيمية حول موضوع ما، وسيكون 

 لكل وحدة مجموعة من المراجع التي تناسب طبيعة تمك الوحدة وموضوعاتيا. 
ولوجية المرتبطة بالمنيج المطور: قام الباحث بتحديد بعض التطبيقات ذات تحديد التطبيقات التكن -2

العالقة بالتكنولوجيا المرتبطة ببعض موضوعات المنيج المطور والتي تعود بالنفع عمي المجتمع 
 وعمي البيئة التي يعيش فييا الفرد.

 تحديد أساليب تقويم المنيج المطور: تم استخدام األساليب التالية: -2
 اختبارات عممية –اختبارات شفوية     -اختبارات تحريرية           -
الخطة الزمنية المقترحة لتنفيذ المنيج المطور: تم تقسيم اإلطار العام لمحتوي المنيج المطور إلي  -9

وحدات دراسية بحيث تشمل المجاالت التسعة الخاصة بمحتوي منيج الفيزياء التي نصت عمييا 
ة في ) العمم كاستقصاء، العمم والتكنولوجيا، العمم من منظور شخصي ومجتمعي، الوثيقة المتمثم

تاريخ وطبيعة العمم، الموجات الميكانيكية والكيرومغناطيسية، ميكانيكا الموائع، الحرارة والديناميكا 
ك الحرارية، الكيربية والمغناطيسية، الفيزياء الحديثة( عمي أن يتم التنوع في الوحدات لتشمل تم

المجاالت عمي مدار الصف الواحد، وتقدم الباحث تصورًا مقترحًا لمخطة الزمنية لتنفيذ المنيج 
 المطور.

تحديد اإلطار العام لوحدات المنيج المطور: تم تحديد التصور المقترح لمنيج الفيزياء كل صف  -2
ر خاص بو يشمل من الصفوف الثالثة )األول، الثاني، الثالث( الثانوي، حيث يكون لكل صف مقر 

ىذا المقرر مجموعة من الوحدات، ويندرج تحت كل وحدة عدد من الفصول، وعند تحديد ىذه 
الوحدات روعي أن تكون متسقة مع األىداف العامة لمنيج الفيزياء التي سبق تحديدىا، باإلضافة 

قصاء، العمم إلي أن يكون ىناك توازن وتكامل بين المجاالت التسعة لمادة الفيزياء )العمم كاست
والتكنولوجيا، العمم من منظور شخصي ومجتمعي، تاريخ وطبيعة العمم، الموجات الميكانيكية 
والكيرومغناطيسية، ميكانيكا الموائع، الحرارة والديناميكا الحرارية، الكيربية والمغناطيسية، الفيزياء 

 الحديثة ( بحيث ال يستحوذ مجال واحد بصف دراسي.
ياء من إعداد التصور المقترح لمحتوي مناىج الفيزياء بالمرحمة الثانوية في ضوء وبعد االنت       

معايير االستقصاء العممي في صورتو األولية، تم عرضو عمي مجموعة من السادة المحكمين وفي 
ضوء آرائيم وتوجيياتيم أصبح التصور المقترح لمحتوي مناىج الفيزياء بالمرحمة الثانوية في صورتو 

 (.2)ممحق  يةالنيائ
 رابعًا: األسانيب اإلحصائية املستخذمة يف حتهيم ومعاجلة انبيانات.

 استخدم الباحث:
 مقاييس النزعة المركزية لحساب الوسط الحسابي. -0
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 معادلة ىولستي لحساب معامل الثبات ألداة التحميل.  -6
 نتائج انبحج ) مناقشتها وتفسريها (

 صو:لإلجابة عن السؤال الفرعي األول الذي ن 

 ما مدي توافر معايير االستقصاء العممي في أىداف مناىج الفيزياء بالمرحمة الثانوية؟
تم تحميل العناصر األربعـة لمـنيج الفيزيـاء بالمرحمـة الثانويـة، وقـد كشـفت عمميـة التحميـل عـن النتـائج 

 التالية:
 نوية:نتائج التحميل المتعمقة باألىداف العامة لمنيج الفيزياء بالمرحمة الثا -0
( نتــائج التحميــل المتعمقــة باألىــداف العامــة لمــنيج الفيزيــاء بالصــف األول الثــانوي 0يوضــح جــدول )  

 ( 0عمى سبيل المثال.                              جدول ) 
 مؤشر ( 20لعدد )  نتائج تحميل األىداف العامة لمقرر الفيزياء لمصف األول الثانوي

 انفصم انباب
تكرار 

 ثانًؤشرا

 درجت انتوافر

انوزٌ انُسبي  

نذرجت توافر 

 انًعيار %
 غير يتوافر يتوافر

 انُسبت انتكرار  انُسبت انتكرار 

 األول
 41.02 10.8 0101 02.41 414 0421 األول

 10.20 81 220 20.10 008 441 انثاَي

 انثاَي

 21.20 20.00 241 02.11 420 800 األول

 24.10 21.02 248 00.20 012 120 انثاَي

 24 21.11 804 01.0 011 0140 انثانث

 انثانث
 21.84 24.40 412 08.22 014 112 األول

 82.0 40.01 222 21.20 244 121 انثاَي

 انرابع
 81 41.14 410 21.02 002 108 األول

 21.04 20.48 444 02.84 021 210 انثاَي

 22.4 28.48 4118 04.24 4214 8211 اإلجًاني

 ( يتضح أن:0وباستقراء جدول )
%( 26.46إجمالي توافر معايير االستقصاء العممي ألىداف المـنيج لمصـف األول الثـانوي بنسـبة ) -

 %(.  22.6بوزن نسبي إجمالي لممعايير بمغ )

 كما تم التوصل إلى أن:
%( 41.63)إجمالي توافر معايير االستقصاء العممي ألىداف المنيج لمصف الثاني الثـانوي بنسـبة  -

 %(.  21.06بوزن نسبي إجمالي لممعايير بمغ )

%( 22.96إجمالي توافر معايير االستقصاء العممي ألىداف المنيج لمصف الثالث الثانوي  بنسبة ) -
 %(.  92.4بوزن نسبي إجمالي لممعايير بمغ )

 منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية: بمحتوينتائج التحميل المتعمقة  -6
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( نتائج التحميل المتعمقة بمحتوى منيج الفيزيـاء بالصـف األول الثـانوي عمـى سـبيل 6) يوضح جدول  
 ( 6جدول )                                   المثال.

 نتائج تحميل المحتوي  لمقرر الفيزياء بالصف األول الثانوي

انًعايير 

 انعايت

 

 انفصم انباب
تكرار 

 انًؤشراث

 درجت انتوافر

 
انوزٌ 

 انُسبي

نذرجت توافر 

 انًعيار %
 غير يتوافر يتوافر

 انُسبت انتكرار  انُسبت انتكرار 

ء
صا

تق
س

كا
ى 

عه
ان

 

 األول
 48.80 12.44 801 04.28 001 121 األول

 22 28.11 448 04.10 040 081 انثاَي

 انثاَي

 22.12 22.44 041 00.82 020 210 األول

 28.24 24.00 242 02.12 448 240 انثاَي

 22.40 22.14 222 00.12 441 210 انثانث

 انثانث
 81.40 41.44 044 21.28 440 422 األول

 82.21 22.41 482 40.2 002 411 انثاَي

 انرابع
 84.0 21.01 411 41.20 418 428 األول

 22.00 28.82 014 04.40 11 480 انثاَي

يا
ج

و
ون

كُ
نت

وا
ى 

عه
ان

 

 األول
 44.00 11.84 040 01.48 08 021 األول

 41.20 14.80 002 08.41 41 024 انثاَي

 يَانثا

 41.21 14.2 80 08.01 02 418 األول

 41.20 10.04 404 02.12 28 481 انثاَي

 41.44 10.21 424 01.40 44 418 انثانث

 انثانث
 22.40 28.44 041 04.28 82 402 األول

 80.44 48.40 024 24.22 018 444 يَانثا

 انرابع
 84.14 21.02 008 40.14 042 420 األول

 20.40 82.14 11 40.18 48 008 انثاَي

ور
ظ

يُ
 ٍ

 ي
هى

نع
ا

 

 
ي

ًع
جت

 ي
ي

ص
خ

ش
 

 األول
 44.18 12.44 088 4.84 40 211 األول

 42.20 10.00 022 1.11 02 011 انثاَي

 انثاَي

 44.22 11.21 412 00.0 42 401 األول

 40.42 14.1 411 8.11 44 001 انثاَي

 42.21 11.2 411 1.01 00 001 انثانث

 انثانث
 24.14 21.18 088 00.14 10 421 األول

 21.14 24.02 082 08.14 012 411 انثاَي

 انرابع

 21.24 21.82 022 01.44 012 481 األول

 80.40 10 41.22 08 001 انثاَي
22.44 

 

ت ا ر ي خ و  ط ب ي ع ة  ا ن ع ن و
 40.11 14.44 004 8.88 41 021 ولاأل األول 
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انًعايير 

 انعايت

 

 انفصم انباب
تكرار 

 انًؤشراث

 درجت انتوافر

 
انوزٌ 

 انُسبي

نذرجت توافر 

 انًعيار %
 غير يتوافر يتوافر

 انُسبت انتكرار  انُسبت انتكرار 

 42.24 11.82 028 1.44 04 024 انثاَي

 انثاَي

 22.84 81.40 022 41.22 20 418 األول

 20.41 88.20 402 44.41 20 481 انثاَي

 21.2 81.81 402 40.40 20 418 انثانث

 انثانث
 24.02 21.24 020 01.02 80 402 األول

 21.10 21.00 044 01.21 011 444 انثاَي

 انرابع
 21.42 21.1 021 01.11 14 420 األول

 20.0 88.88 10 44.44 42 008 انثاَي

 22.12 80.11 1241 41.0 0410 00800 اإلجًاني

ــوافر معــايير االستقصــاء العممــي 6وباســتقراء جــدول ) ــاء ( يتضــح أن: إجمــالي ت ــرر الفيزي لمحتــوي مق
 %(.  24.14%( بوزن نسبي إجمالي لممعايير بمغ )69.0بنسبة ) بالصف األول الثانوي

 كما تم التوصل إلى أن:
بنسـبة  لمحتوي مقـرر الفيزيـاء بالصـف الثـاني الثـانويإجمالي توافر معايير االستقصاء العممي  -

 %(.32.20%( بوزن نسبي إجمالي لممعايير بمغ )02.94)

بنسـبة  يزيـاء بالصـف الثالـث الثـانويلمحتوي مقرر الفإجمالي توافر معايير االستقصاء العممي  -
 %(.  20.20%( بوزن نسبي إجمالي لممعايير بمغ )62.92)

 لمنيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية: أنشطة التعميم والتعممنتائج التحميل المتعمقة  -2
ــاء بالصــف األول 2يوضــح جــدول )   ــتعمم لمــنيج الفيزي ــيم وال ــة بأنشــطة التعم ــل المتعمق ــائج التحمي ( نت
 لثانوي عمى سبيل المثال.ا

 (  2جدول ) 
 نتائج تحميل أنشطة التعميم والتعمم لمقرر الفيزياء بالصف األول الثانوي

 انفصم انباب
تكرار 

 انًؤشراث

 درجت انتوافر

انوزٌ انُسبي  

نذرجت توافر 

 انًعيار %
 غير يتوافر يتوافر

 انُسبت انتكرار  انُسبت انتكرار 

 األول
 44.81 12.2 000 4.41 28 121 األول

 41.18 11.04 824 01.1 84 081 انثاَي

 يَانثا
 24.20 21.04 002 01.12 021 210 األول

 20.14 82.02 218 40.24 042 240 انثاَي
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 24.20 84.01 404 42.14 084 210 انثانث

 انثانث
 28.82 22.22 044 04.40 012 422 األول

 21.1 21.08 044 01.24 400 411 انثاَي

 انرابع
 84.14 42.02 018 24.14 421 428 األول

 24.82 21.21 018  00.4 12 480 انثاَي

 20.22 84.8 0221 48.41 0081 4101 اإلجًاني

ألنشطة التعميم والتعمم لمقرر ( يتضح أن: إجمالي توافر معايير االستقصاء العممي 2وباستقراء جدول )
 %(.  22.24%( بوزن نسبي إجمالي لممعايير بمغ )62.62بنسبة )ي الفيزياء بالصف األول الثانو 

 كما تم التوصل إلى أن:
نشطة التعميم والـتعمم لمقـرر الفيزيـاء بالصـف الثـاني إجمالي توافر معايير االستقصاء العممي أل  -

 %(.21.92%( بوزن نسبي إجمالي لممعايير بمغ )40.22بنسبة )الثانوي 

نشطة التعميم والتعمم لمقـرر الفيزيـاء بالصـف الثالـث تقصاء العممي أل إجمالي توافر معايير االس -
 %(.  90.60%( بوزن نسبي إجمالي لممعايير بمغ )26.42بنسبة )الثانوي 

 لمنيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية:أساليب التقويم نتائج التحميل المتعمقة ب -4
ويم لمــنيج الفيزيــاء بالصــف األول الثــانوي ( نتــائج التحميــل المتعمقــة بأســاليب التقــ4يوضــح جــدول )  

 ( 4جدول )                             عمى سبيل المثال.
 مؤشر ( 62نتائج تحميل أساليب التقويم  لمقرر الفيزياء بالصف األول الثانوي لعدد ) 

 انفصم انباب
تكرار 

 انًؤشراث

 درجت انتوافر

انوزٌ انُسبي  

نذرجت توافر 

 انًعيار %
 غير يتوافر وافريت

 انُسبت انتكرار  انُسبت انتكرار 

 األول
 44 11 141 01 14 141 األول

 24.44 82.18 001 44.04 012 202 انثاَي

 انثاَي

 24.42 82.14 012 44.02 000 441 األول

 20.88 82.20 424 40.42 021 800 انثاَي

 20.12 88.12 410 44.00 021 841 انثانث

 انثانث
 22.80 22.44 011 00.22 411 411 األول

 28.14 22.41 202 04.80 401 222 انثاَي

 انرابع
 21.10 24.04 012 08.12 404 240 األول

 20.12 82.44 441 40.82 80 411 انثاَي

 24.80 82.40 2112 44.21 0210 4218 اإلجًاني

ــوافر معــايير االستقصــ4وباســتقراء جــدول ) ــرر اء العممــي ( يتضــح أن: إجمــالي ت ــويم لمق ألســاليب التق
 %(. 26.22%( بوزن نسبي إجمالي لممعايير بمغ )63.49بنسبة )الفيزياء بالصف األول الثانوي 

 كما تم التوصل إلى أن:
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ــالي تــوافر معــايير االستقصــاء العممــي  - ألســاليب التقــويم  لمقــرر الفيزيــاء بالصــف الثــاني إجم
 %(.22.09مالي لممعايير بمغ )%( بوزن نسبي إج26.29بنسبة )الثانوي 

ساليب التقويم لمقرر الفيزياء بالصف الثالث الثـانوي إجمالي توافر معايير االستقصاء العممي أل -
 %(.  24.23%( بوزن نسبي إجمالي لممعايير بمغ )42.30بنسبة )

 في ضوء نتائج التحميل السابقة يتضح ما يمي:
 لمرحمة الثانوية:بالنسبة لألىداف العامة لمادة الفيزياء با -0

 

عند تحميل األىداف العامة لمنيج الفيزياء في ضوء أداه تقويم األىداف المشتقة من معايير       
االستقصاء العممي، اتضح ضرورة أن تساير األىداف لالتجاىات العالمية المعاصرة لمجتمع المعرفة 

تكنولوجي في جميع ميادين العموم، في العصر الذي نعيشو، حيث يتميز ىذا العصر بالتقدم العممي وال
فمم تحث األىداف الطالب عمي استخدام مصادر المعرفة المتعددة والتكنولوجية المتقدمة، ولم تحث 
الطالب عمي اكتساب ميارات البحث واالستقصاء وتوظيفيا بشكل يساعد عمي التعمم طوال الحياة، 

يمكن لمطالب الوصول إلييا، ولم تراع  باإلضافة إلي وضع األىداف بشكل ال يرتبط بمدة زمنية
 اىتمامات الطالب والفروق الفردية بينيم في ىذه المرحمة العمرية. 

ونظرًا لتعريف المنيج عمي أنو منظومة متكاممة تشمل عمي األىداف، والمحتوي، واألنشطة،        
ناصر، ونتيجة لعدم والتقويم، فأي قصور في عنصر من عناصر المنيج يؤثر بالتالي عمي باقي الع

مراعاه بعض معايير األىداف. كما أوضحت نتائج تحميل األىداف العامة لمادة الفيزياء بالمرحمة 
   الثانوية فإن ذلك يؤثر سمبًا عمي باقي عناصر منظومة المنيج.  

 بالنسبة لممعايير العامة لمحتوي مادة الفيزياء بالمرحمة الثانوية: -6

دة الفيزياء بالمرحمة الثانوية اتضح انخفاض الوزن النسبي لدرجة توافر عند تحميل محتوي ما      
بعض من ىذه المعايير، مثل معيار العمم كاستقصاء، ومعيار العمم والتكنولوجيا، فعمي الرغم من أن 
كتب الفيزياء ثرية باألنشطة العممية التي يجب أن تسيم في تنمية العديد من الميارات االستقصائية 

طالب إال أن طريقة عرض األنشطة داخل الكتاب المدرسي كان بصورة ال تتناسب مع تنمية لدي ال
الميارات المطموبة، وذلك ألن يجب أن تتضمن التجربة السؤال االستقصائي يميو األدوات والخطوات 

وبة التي بصورة كاممة، ثم يوفر المحتوي مكانًا لتسجيل البيانات المطموبة، ويميو مباشرة اإلجابة المطم
ينبغي عمي الطالب أن يفكر فييا ويصل إلييا عن طريق ممارسة األنشطة االستقصائية، كما توافرت 
بعض المعايير بنسب مختمفة من صف دراسي إلي صف دراسي آخر، مثل معيار تاريخ وطبيعة العمم 

سبة توفره في فتوفر ىذا المعيار بنسبة متوسطة في محتوي الصف األول الثانوي، في حين انخفضت ن
محتوي الصفين الثاني والثالث الثانوي، باإلضافة إلي انخفاض الوزن النسبي لدرجة توافر معيار العمم 
والتكنولوجيا عمي مستوي الصفوف الثالثة، ومن ىنا يظير الترابط بين األىداف ومعايير المحتوي، 

بًا عمي توفر العمم والتكنولوجيا في فحين لم تشجع األىداف عمي استخدام التكنولوجيا المتقدمة أثر سم
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محتوي مادة الفيزياء، أما معيار العمم من منظور شخصي ومجتمعي فقد توفر بنسبة متوسطة عمي 
 مستوي الصفوف الثالثة.  

 بالنسبة ألنشطة التعميم والتعمم لمحتوي مادة الفيزياء بالمرحمة الثانوية: -2

حتوي مادة الفيزياء في ضوء أداة تقويم أنشطة التعميم عند تحميل أنشطة التعميم والتعمم لم       
والتعمم المشتقة من معايير االستقصاء العممي، اتضح عدم وجود تكامل بين أنشطة التعميم والتعمم 
سواء عمي مستوي المرحمة لمادة الفيزياء، أو بين المواد الدراسية لمصف الدراسي الواحد، باإلضافة 

رجة توافر معايير أنشطة التعميم والتعمم عمي مستوي الصفوف الثالثة في إلي عدم وجود توازن في د
مادة الفيزياء، مما يؤكد أنو تم تأليف كل كتاب بطريقة تختمف عن الكتاب األخر، وال يوجد تكامل 
وترابط بين منيج الفيزياء في الصفوف الثالثة، باإلضافة إلي عدم تدعيم األنشطة بالكتاب المدرسي 

يسيم في جمع األدلة حول أداءات المتعمم، وذلك بسبب وجود ما يجب أن يتوصل إليو المتعمم بشكل ال 
 من مالحظة ووصف واستنتاج وتفسير... إلخ في مستطيل أسفل كل نشاط.      

 محتوي مادة الفيزياء بالمرحمة الثانوية:ألساليب تقويم بالنسبة  -4
في ضوء معايير االستقصاء العممي، اتضح عدم  الفيزياءمحتوي مادة عند تحميل أساليب تقويم        

وجود توازن وتكامل بين معايير أساليب التقويم عمي مستوي المرحمة، فنجد أن ىناك بعض المعايير 
متوفرة بنسبة ليست بالكبيرة، في حين يتوفر نفس المعيار في كتاب آخر بنسبة منخفضة أو غير 

والتكامل بين الصفوف الثالثة، باإلضافة إلي عدم توفر بعض متوفر، مما يؤكد عمي عدم الترابط 
عمي مستوي  "إتاحة التقويم الذاتي فرص في تعديل المسار التعميمي لممتعممين"المعايير مثل: معيار 

الصفوف الثالثة، عالوة عمي عدم التركيز واالىتمام بالتقويم األصيل القائم عمي األداء، وعدم االىتمام 
الميارات المعرفية العميا، ولم يحقق الشمول والتكامل بين مجاالت التعمم الثالثة:  الكافي بقياس

  المعرفي والمياري والوجداني.  
في ضوء ما سبق يتضح أن مناىج الفيزياء الحالية بالمرحمة الثانوية في حاجة إلي إعادة        

اعتمادىا، ومن ثم يقبل الفرض الذي النظر فييا وتطويرىا في ضوء معايير االستقصاء العممي من أجل 
 . "مناىج الفيزياء بالمرحمة الثانوية ال تحقق معايير االستقصاء العممي"نصو: 

 توصل البحث إلي عدة نتائج من أىميا: :نتائج انبحج 
إن منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية، تتوافر فيو معايير االستقصاء العممي بمستوي منخفض، لذا  -0

 نظر فييا وتطويرىا بحيث تراعي معايير االستقصاء العممي.يجب إعادة ال
نماء الوعي العممي  إن منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية، -6 ال يمكن الطالب من االستزادة العممية وا 

 لدييم. 
ال يساعد الطالب عمي فيم عالقة عمم الفيزياء بحياة  إن منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية، -2

 اإلنسان ومستقبمة.
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ال يعمل عمي إكساب الطالب منيجية البحث العممي في  إن منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية، -4
 التفكير.

 ال ينمي قدرة الطالب عمي التعامل مع المعمومات. إن منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية، -3
يجة جيود ال يعمق وعي الطالب بتطور النظريات العممية نت إن منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية، -2

 وتعاون جماعات األفراد.
 إن منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية، -2
ال يساعد الطالب عمي اكساب أوجة تقدير مناسبو تجاه  إن منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية، -9

 العمماء وتقدير جيودىم.
راء التجارب ال يزود الطالب بمفاىيم الضوابط األخالقية إلج إن منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية، -2

 العممية.
ال يساعد الطالب عمي فيم العالقة المتبادلة بين العمم  إن منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية، -01

 والتكنولوجيا.
ال يساعد الطالب تحري الدقة والحذر من الوقوع في  إن منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية، -00

 االخطاء العممية.
ال يساعد الطالب في التعرف عمي األثار السمبية لمعمم  ة،إن منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوي -06

 والتكنولوجيا بيئيًا.
 بما يمي: البحثوصي يمن نتائج  وفي ضوء ما تم التوصل إلي :تىصيات انبحج 
 االىتمام بتقويم وتطوير مناىج الفيزياء بالمرحمة الثانوية في ضوء معايير االستقصاء العممي. -0
 يزياء باألنشطة التعميمية التي تستيدف معايير االستقصاء العممي.االىتمام بإثراء مناىج الف -6
تبصير مصممي وواضعي مناىج الفيزياء لممرحمة الثانوية بتوظيف معايير االستقصاء العممي في  -2

 مناىج الفيزياء.
أن يوظف المعممون معايير االستقصاء العممي في محتوي منيج الفيزياء لممرحمة الثانوية بعد  -4

 تيم المينية في أساليب وطرق التدريس.رفع كفائ
 تعديل نظام االمتحانات بما يتناسب مع معايير االستقصاء العممي. -3
تدريب معممي الفيزياء عمي استخدام تكنولوجيا التعميم عند التخطيط لمتدريس والتنفيذ والتقويم  -2

 لمدروس اليومية.
ت الفيزياء بالمرحمة الثانوية في ضوء االستعانة بالتصور المقترح في البحث الحالي لتعديل مقررا -2

 معايير االستقصاء العممي.
 في ضوء نتائج البحث يمكن القيام بالبحوث والدراسات التالية: :حبىث ودراسات مقرتحة 

 تقويم مناىج العموم بالمرحمة االبتدائية في ضوء معايير االستقصاء العممي. -0
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 معايير االستقصاء العممي.تقويم مناىج العموم بالمرحمة اإلعدادية في ضوء  -6
 تقويم منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية في ضوء بعض االتجاىات العالمية الحديثة. -2
 تطوير منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية في ضوء الثقافة العممية والتكامل المعرفي. -4
 تطوير منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين. -3
 تقويم منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية في ضوء التربية البيئية والصحية. -2
تقويم منيج الفيزياء بالمرحمة الثانوية في ضوء معايير الييئة القومية لضمان جودة التعميم  -2

 واالعتماد.
 تصور مقترح لمناىج التعميم العام المختمفة في ضوء معايير الجودة واالعتماد. -8
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