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 .. طريقنا

على هذه الدراسة، وكان  ال أن أشكر جزيل الشكر الدكتور محسن عدس الذي أشرفال يسعني إ
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ج  

  الملخص

  
ومحتوى منهاج العلوم الحياتية  أهدافالتناغم بين  درجةالكشف عن  إلىهدفت هذه الدراسة 
مت ولتحقيق هدف الدراسة صم. علمي وامتحان الثانوية العامة في فلسطين/للصف الثاني عشر

الباحثة إطار لتحليل المحتوى طُبق على وثيقة الخطوط العريضة ومقرر العلوم الحياتية للصف 
للتحقق  مت الباحثة معادلة بورترم، واستخد2011-م2007الثاني عشر وامتحانات الثانوية العام 

  .(Porter Alignment Index) من التناغم
فقد ، والوجدانية نفسحركيةالمستويات المعرفية وال بينتحقيق التكافؤ عدم  الدراسة نتائجأظهرت 

من مجمل األهداف، % 97ة بنسبة حاز المجال المعرفي على النسبة األكبر من األهداف والمتمثل
، في حين لم يحظ المجال النفسحركي بأي %3المجال الوجداني بنسبة متدنية شكلت ما نسبته يليه 
عدم التوازن في تمثيل األهداف على المستويات المعرفية  إلى كذلك توصلت الدراسة. تمثيل

  .يا لألهداف المعرفية بنسبة كبيرةالمختلفة، حيث تركزت األهداف على المستويات الدن
د تناغم بين األهداف العامة واألهداف الخاصة في الخطوط العريضة ووج إلىسة توصلت الدراو 

للمنهاج، وعدم وجود تناغم بين األهداف الخاصة في الخطوط العريضة للمنهاج واألهداف في 
أن عدد بنود أسئلة االمتحان غير وأشارت النتائج  .علمي/العلوم الحياتية للصف الثاني عشر مقرر

العلوم الحياتية للصف الثاني  مقررفي  ةإلى آخر، وأن تمثيل المواضيع المحتوا متساوية من عام
م بالنسبة لعدد 2011م وحتى العام 2007علمي في امتحانات الثانوية العامة في األعوام من /عشر

أن هناك مواضيع لم يتم وآخر للموضوع الواحد،  إلىبنود أسئلة االمتحان غير متساوية من عام 
وجود تناقض كبير بين محتوى منهاج العلوم الحياتية  إلىوأشارت أيضاً  .في االمتحاناتتمثيلها 

لعلوم الحياتية، فهناك وحدات في الخطوط ل المقررفي الخطوط العريضة للمنهاج وبين محتوى 
العلوم  مقررعلمي لم ترد في /لمنهاج العلوم الحياتية للصف الثاني عشر (1999)العريضة 
العلوم الحياتية  مقررأن هناك وحدات في م، و2006/2007العام الدراسي  طبق منذالحياتية الم

 وقد ظهر.  (1999) م لم ترد في الخطوط العريضة2006/2007المطبق منذ العام الدراسي 
م ومؤشر 2010لعام  0.777م بمؤشر 2011م و2010تناغم بين امتحانات الثانوية العامة لعامي 

بين امتحانات  ، بينما كان التناغم عتماد على معادلة بورتر للتناغمباال م2011عام ل 0.7412
 0.482م بمؤشر 2009م، و2008م، و2007الثانوية العامة واألهداف التي تم تحليلها لألعوام 

   .م2009لعام  0.618م ومؤشر 2008لعام  0.598م ومؤشر 2007لعام 



د  

أهمية وجود التناغم بين كل من  وقد أظهرت الدراسة توافقها مع األدب النظري فيما يخص
األهداف والمحتوى واالمتحانات، لما تظهره من حاجة لعكس ما يسعى المنهاج لتعليمه وما يتم 

  .ما يتم تقييمه وأخيراتعلمه من الطالب 
بناء امتحانات الثانوية العامة اعتماداً على جدول المواصفات ب باحثةوبناء على النتائج أوصت ال

  .ج  وامتحانات الثانوية العامةاهم بين المنالتناغلزيادة درجة 
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Abstract 

 
The purpose of this study is to investigate the alignment between 12th grade 
biology curriculum and the Tawjihi examination in Palestine. The researcher 
used the frame of content analysis which was applied on the Main Lines 
Document, the textbook, and the Tawjihi exam. In order to investigate the 
alignment, the researcher used Porter Alignment Index . 
The results indicate inequality between the cognitive domain and the 
affective domain; since the cognitive domain occupied the largest portion of 
the goals (97%), the affective domain (3%) whereas the psychomotor 
domain  had no representation at all. The study showed imbalance between 
the different cognitive levels since the goals focused on the lower levels. 
There was an alignment between the general goals and the specific ones in 
the Main Lines Document. While there was no alignment between the 
specific goals in the Main Lines Document and the specific ones in the 
biology textbook. 
The researcher found that the points of the exam weren’t equal from year to 
year. Furthermore, the questions representing the topics in the biology 
textbook in the Tawjihi exam in the years from 2007-2011 were not equal 
from year to year to a specific topic. Thus, there were many topics in the 
textbook not represented in the exams. There was also imbalance in the 
different levels of the cognitive domain; it was focused on the lower learning 
levels. The study showed a big contradiction between the Main Lines 
Document of the biology curriculum and the content of the biology 
textbook, since there were some chapters in the Main Lines Document 
weren’t included in the biology textbook, and vice versa. However, the 
results showed an alignment between the Twajihi exam in the year 2010 and 
2011 indicating 0.777 and 0.741 according to Porter Alignment Index 
respectively. Whereas there was no alignment between the Tawjihi Exam in 
the years 2007, 2008, and 2009 indicating 0.482, 0.598, and 0.618 
respectively.  



و 

The study showed an agreement with the theoretical literature regarding the 
importance of alignment between the goals, the content, and the exams. It is 
due to the necessity to reflect what the curriculum teaches and what the 
students learn and finally what is being evaluated. 
The researcher recommended to build the Tawjihi exams depending on the 
table of specification to increase the alignment between the curriculum and 
the Tawjihi exams. 
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  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وأهميتها
  

  المقدمة 1.1
. يشكل المنهاج العمود الفقري للعملية التربوية التي تعتبر عنصراً رئيسياً في بناء المجتمع الحديث

فهي تترجم آماله وتساعد على تحقيق ما يصبو اليه المجتمع من تماسك وترابط ووعي وادراك 
  ).1996  الفلسطيني، للمنهاج الشاملة الخطة(وتقدم وتفاعل 

  
ثقافية والجتماعية االالمناهج مكانة مهمة لما لها من تأثيرات في المجتمع في مجاالته  احتلت
لذا نجد اهتمام الدول كافة بمجال التربية والتعليم وما تبذله من جهود لتحقيق التقدم . قتصاديةواال

لتحقيق أهدافه، وعليه يكون لزاماً فالمنهاج وسيلة المجتمع  .لشعوبها لمواكبة الركب الحضاري
على المنهاج أن يزود الطالب بما يلزم من معارف ومهارات وقيم لمواكبة التقدم والتغير الحاصل 

  .في مجاالت العلم الواسعة والتي تؤثر في حياتنا بشكل مباشر
  

: المتمثلة في أعمدتها ج المدرسي ذا أهمية بالغة في العملية التربوية إذ يمثل أحدايعتبر المنه
حظي باهتمام بالغ في اآلونة األخيرة، في ظل حيث . والبيئة التعليمية المتعلم، المنهاج  المعلم،

وجاء المنهاج . مفاهيم العولمة واالنفتاح من جهة، ومفاهيم االنتماء والخصوصية من جهة أخرى
ول أوكونه . ة التربويةالفلسطيني مع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، بهدف االرتقاء بالعملي

منهاج يبنى بأيد وافكار وعقول فلسطينية، يبقى انجازاً مهما حامالً دالالت كبيرة في السيادة 
يعتبر التجربة الوطنية االولى في مجال تصميم المناهج، فقد  هوألن. براز الخصوصية الفلسطينيةإو

وبما انه ال . العديد من االنتقادات واالعتراضات والتي أثارت الجدل في احيان كثيرة إلىتعرض 
يوجد هناك منهاج ثابت في عالم دائم التطور والتغير، فانه ال بد من اجراء تقييم له بهدف التعديل 

   .التغيير المنشود إلى للرقي فيه نحو االفضل لعلنا نصل يوماً وتقديم المقترحات
  
 استخدم التربية مجال وفي .ام هدف إلى للوصول الفرد يتبعها التي الطريقة تعني "المنهاج"  كلمةو

 المرجوة التربوية األهداف تحقيق إلى للوصول إتباعها يجب التي الطريقة على ليدل المنهاج معنى

  ). 2006 ،، أبو حويج، والكسوانيالخطيب( التعليمية المؤسسة قبل من



 3

 من والتأكد تحقيقها على األخرى مكوناته وتعمل األهداف بجودة يتصف هوالذي الجيد جاوالمنه

 من مستوياتها وحسب ،واتجاهات وقيم ومهارات معارف من وتصنيفها األهداف نوع حسب بلوغها

 إلى البسيطة المهارات ومن والمعقدة، العليا المعرفية المستويات إلى األولية اإلدراكية المعارف

 القيم من ومتكامل ثابت بنظام االتصاف إلى المتغيرة االنطباعية واالتجاهات القيم ومن المركبة،

  .)1978  وجابر، هندام( البعض بعضها مع المتسقة السلوك وأنماط
 

 كل ويؤثر البعض بعضها مع ومترابطة متداخلة وهي  جاللمنه األساسية المكونات من العديد يوجد

 غاية أو هدف إنسان فلكل  الطالب، سلوك في تغيير إحداث هي النهاية في ومحصلتها اآلخر في منها

 وفي .تحقيقه من اإلنسان تمكن كلما ومعروفًا، واضحا الهدف هذا كان وكلما حياته، في إليها يسعى

 سلوك في المنهج يحدثها أن نريد التي التغيرات أنها على تعرف األهداف فإن والتعليم التربية مجال

 األهداف تحديد أن كما. معها وتفاعله محددة تعليمية بخبرات لمروره نتيجة الطالب وشخصية

 والتقويم، والوسيلة والطريقة المحتوى الختيار وتوجيهها الجهود تنسيق على يساعد والغايات

 لطبيعة ومراعية وحاجاته، المجتمع وثقافة فلسفة مع متمشية تكون أن األهداف في ويشترط
 األهداف مجاالت جميع تشمل وأن بينها فيما متناقضة وغير واقعية تكون وأن المتعلم، وخصائص

  . ومستوياتها
 

 ويشترط الدراسية المقررات تقدمها والتي لها المخطط التعليمية الخبرات عن عبارة فهو المحتوى أما
 اًمواكب يكون وأن العلمية، الناحية من وصادقًا لها ومحققًا باألهداف مرتبطًا يكون أن المحتوى في

 الشمول بين اًومتوازن وحاجاته، لميوله اًومراعي الطالب، بثقافة اًومرتبط إليه، التوصل تم ما ألحدث
 الطالب بين الفردية للفروق اًومراعي األخرى، الفروع محتوى مع اًومتوازن اًومترابط والعمق،

  . 1978) وجابر، هندام(
 

ج المهمة، إذ أن االمتحانات بشكلها التقليدي كانت مجرد محاولة االمنهالتقويم من مكونات ويعد 
ج فيشمل اما في المفهوم الحديث للمنهلب على الحفظ وتذكر المعلومات، أللتعرف على مقدرة الطا

على نظرية االهداف فإن التقويم هو  ، وبناءTreatmentوالعالج  Diagnosisكل من التشخيص 
  .)2007 أبو الضبعات،(من مدى تحقيق األهداف التربوية التأكد بطريقة عملية 

أن التقويم هو عملية جمع واستعمال المعلومات التخاذ قرارات مناسبة لهم في فيرى " كرونباخ" أما
   .)1985 حمدان،(ج االمنه
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 تكون بأن وذلك ،سليمة أسس على بنيت إذا إال األهمية هذهويم التق نتائج تكتسب أن يمكن وال

 نواحي لجميع شاملة كونت وأن جيدة، بصورة لها ومخطط واضحة أهداف وتستند علىمستمرة 

 القياس أدوات وصدق دقة على وصدقها يميالتق نتائج دقة وتعتمد .مستوياتها وبجميع النمو

 .األدوات من وغيرها اليومية والواجبات المالحظة وأدوات بأنواعها اإلختبارات مثل فيه المستخدمة

  
موجه للعملية التعليمية، كان ال بد من البحث عن مدى وجود تناغم بين ما يتم  ويموكون التق

تعكس ما قد تعلمه الطالب أو ما لم بحيث تكون نتائج االختبارات مرآة  تعليمه وما يتم اختباره،
فإذا كان  .د ترابط بين محتوى المنهاج واالختباراتووجالبحث عن مدى  يجبوعليه . يتعلمه

 اًختبارات مطابقذا كان محتوى اإلفالتناغم يكون بأعلى الدرجات إ. الترابط قوياً يكون هناك تناغم
ى معايير وهناك طريقتان لعدم ظهور التناغم، إما أن محتو. لمحتوى معايير المنهاج وممثالً

 .(Porter, 2004)ختبارات ال تمثل معايير المنهاج المنهاج ال تكون ضمن اإلختبارات، أو أن اإل
 

همية من أهمية كبيرة من المنظور التربوي وما ال يقل عنه أومن هنا تعتبر دراسات التناغم ذات 
نتائج االختبارات،  سياسي على حد سواء، ألن هناك  عواقب تترتب علىالمنظور االجتماعي وال

اختبار موحد فعند تطبيق . ختبار الثانوية العامة في فلسطينكإوخاصة االختبارات الموحدة 
ختبار الثانوية العامة وال يكون متناغم مع المنهاج كأساس للمساءلة، تكون النتائج سلبية على إك

هداف العامة فاالختبارات التي ال تتناغم مع األ. الطالب وعلى المدرسة وعلى المجتمع بشكل عام
ال تكون ممثلة  سوف تعطي تقديرات خاطئة للطالب بحيث ومحتوى المنهاج، للمنهاج والخاصة

  .لقدراتهم الفعلية
  
  

  :مشكلة الدراسة  2.1

  
همية دراسات التناغم من حيث التحقق من صدق االختبار ووجهات النظر التربوية أانطالقا من 

انطالقا واستناد المنهاج على المعايير االساسية في التعليم والتقييم وتماشيه مع معايير المحتوى، و
واطالعها  علمي،/ ل تدريس مادة العلوم الحياتية للصف الثاني عشرمن خبرة الباحثة في مجا

  (TIMSS)إضافة إلى نتائج اختبار  على نتائج االختبارات الوطنية لمباحث العلوم والرياضيات،
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ورداً على والتي من خاللها تبين ضعف تحصيل الطالب،  ومن أسبابه ما هو متعلق بالمنهاج، 
 هالي والمعنين حول امتحان الثانوية العامة وخروجه عن محتوىواأل النقد المقدم من قبل الطالب

على المادة  متساوالمتحان وتوزيع العالمات غير ة اإلسئلأ، وصعوبة ة المقرر  ههدافأو الكتاب
تبلورت فكرة هذه الدراسة أثناء دراسة الباحثة للماجستير وقيامها بتحليل مادة العلوم  التعليمية،

ليه من نتائج، وما تسعى اليه وزارة التربية إعلمي، وما توصلت /لثاني عشرالحياتية للصف ا
جاءت مشكلة هذه الدراسة  والتعليم العالي الفلسطينية من تغيير نظام إمتحان الثانوية العامة،

 علمي/منهاج العلوم الحياتية للصف الثاني عشر بين أهداف ومحتوىللكشف عن مدى التناغم 
 .في فلسطين لعامةوامتحان الثانوية ا

  
 

  :أهداف الدراسة وأسئلتها 3.1
  

علمي المطبق في /تحليل كتاب العلوم الحياتية للصف الثاني عشر  إلىالدراسة الحالية  هدفت
، وذلك للكشف عن مدى التناغم بين الكتاب وكل 2006منهاج السلطة الوطنية الفلسطينية منذ عام 

) معرفية، ومهارية، ووجدانية(ها الثالث من الخطوط العريضة للمنهاج، وأهداف الكتاب ومجاالت
  :سئلة اآلتيةجابة عن األ، وذلك من خالل اإل وامتحان الثانوية العامة

  
وما  ؟علمي/العلوم الحياتية للصف الثاني عشر مقررهداف التي يسعى لتحقيقها األ ما .1

 مجاالتها ومستوياتها؟

ما درجة التناغم بين األهداف العامة واألهداف الخاصة الواردة في الخطوط العريضة  .2
 في فلسطين؟ علمي/رللصف الثاني عشلمنهاج العلوم الحياتية 

ما درجة التناغم بين األهداف الخاصة الواردة في الخطوط العريضة لمنهاج العلوم  .3
 العلوم الحياتية للصف مقرر واألهداف الخاصة في علمي/للصف الثاني عشرالحياتية 

 علمي في فلسطين؟/الثاني عشر

امتحان محتوى علمي و/العلوم الحياتية للصف الثاني عشر مقررتناغم محتوى  درجةما  .4
 ؟الثانوية العامة في فلسطين
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التناغم بين محتوى المادة الواردة في الخطوط العريضة لمنهاج العلوم الحياتية  درجةما  .5
العلوم الحياتية  مقررعلمي ومحتوى مادة العلوم الحياتية الواردة في /للصف الثاني عشر
 علمي؟/رللصف الثاني عش

العلوم الحياتية للصف  مقرر فيتناغم االهداف المعرفية حسب تصنيف بلوم  درجةما  .6
 ؟امتحان الثانوية العامة في فلسطينأهداف علمي و/الثاني عشر

  
  

  :أهمية الدراسة   4.1
  

علمي هو كتاب تحت /كون كتاب العلوم الحياتية للصف الثاني عشرترجع أهمية هذه الدراسة 
في عمل دراسات مقارنة لمنهج العلوم الحياتية ونظم  فيتوقع أن تفيد نتائج هذه الدراسةالتجربة، 

توفر نظرة لتحسين عملية تعليم العلوم الحياتية من منظور  وقدالتقييم المتبعة في الدول المختلفة، 
بحوث ودراسات أخرى في محاور مختلفة في ميدان تطوير  مخارجي، وربما تفتح المجال أما

داة أقد توفر للقائمين على نظام التقييم في برنامج امتحان الثانوية العامة و .هج العلوم الحياتيةمنا
ربما تفتح المجال أمام بحوث ودراسات أخرى في محاور و .لفحص القصور في عملية التقييم

دراسات  وكون .في فلسطين مختلفة في ميدان تطوير نظام التقييم المتبع في امتحان الثانوية العامة
عملية مقارنة هذه الدراسة (التناغم ذات الدالالت الكمية دراسات جديدة نسبياً، يمكن ان تعزز 

 .ضل لموضوع التناغمأففهم  ) بالدراسات الدولية المعمولة

  
  

  :محددات الدراسة   5.1
  

علمي المدرس في /الدراسة على تحليل كتاب العلوم الحياتية للصف الثاني عشر هذه اقتصرت
، وتحليل م2010/2011وحتى العام الدراسي  م2006/2007 الدراسي عامالفلسطين والمقرر منذ 

ولهذا فإن نتائج هذه الدراسة  .م2011م وحتى عام 2007امتحانات الثانوية العامة منذ عام 
علمي، وعلى امتحان الثانوية العامة /لوم الحياتية للصف الثاني عشرعلى مبحث الع اقتصرت

  .لمبحث العلوم الحياتية
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  :مصطلحات الدراسة 6.1
  

  : Curriculum Alignment المنهاج  تناغم
جنب مع بعضها البعض  إلىتخدم جنباً ، وختباراتواالالدرجة التي تتوافق فيها المعايير المقررة 

. )(Webb, 1999 ن يتعلموه وأن يقوموا بهألتوجيه النظام نحو تعلم الطالب ما هو متوقع منهم 
ويقصد بها في هذه الدراسة الدرجة التي تتوافق فيها األهداف والمحتوى واالمتحانات من خالل 

    .معادلة بورتر للتناغم
  

  : امتحان الثانوية العامة في فلسطين
ن موحد لجميع طلبة المرحلة الثانوية في فلسطين، يعطى في نهاية المرحلة الثانوية، وتعد امتحا

  .الرئيسي لدخول الجامعات والمعاهد العليا والمعيار المؤهلنتيجة هذا االمتحان 
  

  : (Porter Alignment Index) نموذج بورتر
معيار كل من المحتوى واالختبار أحد النماذج المستخدمة لحساب التناغم، حيث يتم فيها تمثيل 

ي أهداف المعرفية وجدولتها، وتكون المواءمة بين الموحد وعمليات التعليم حسب مستويات األ
  .االتفاق في القيم في الجدول إلىطرفين تستند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 
  الفصل الثاني

  

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

  

  

  

 اإلطار النظري 1.1

  

  الحياتية في فلسطينتدريس العلوم    2.2

  

  في فلسطين) التوجيهي(امتحان الثانوية العامة  3.2

  

  الدراسات السابقة 4.2
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  الفصل الثاني

  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

  اإلطار النظري 1.2
  

نه أج هو تفسير للفلسفة التربوية القائمة، إذ أنه يعكس السياسة التي ترسمها الدولة، كما االمنه
الميدان الذي من خالله تتحقق األهداف التي ترسمها الدولة، لذا فهو بمثابة المجال الذي تتصارع 

وعليه، النغالي إذا قلنا أن الفرد يستطيع أن يفهم . اآلراء، والحلبة التي تتضارب فيها األفكارفيه 
سياسة بلد ما، وأن يعرف االتجاهات السائدة فيه، وذلك عن طريق معرفته للمناهج الدراسية 

  .)2000إبراهيم، (المعمول بها والمطبقة في مدارس ذلك البلد 
  

فالمنهاج . ر العملية التعليمية، بل ال تتم عملية التعلم والتعليم إال بهيعتبر المنهاج من أحد عناص
هو الذي يحدد معالم الطريق ويرسم النهج الذي على المعلم والطالب أن يسلكاه في أثناء سيرهما 

ج هو الذي يضع العالمات اإلرشادية والشاخصات التوجيهية، افالمنه. في العملية التعليمية
نية، واإلشارات الضوئية التي توضح للمعلم والطالب إتجاه السير وهم في طريقهم والالفتات اإلعال

نحو تحقيق األهداف التعليمية، فيدلهم على األمور التي يجب أن يعرفوها، والعلوم التي عليهم أن 
يلموا به، والمهارات التي يجب أن يكتسبوها، واألنشطة التربوية التي يجب أن يختبروها ويمروا 

من األمور التي تساعد الطالب ... الخ ، واألدوات التقنية والوسائل التي يجب أن يستخدموهابها
تحقيق الغايات المرسومة واألهداف  إلىعلى التعلم، والمعلم على التعليم، بالشكل الذي يؤدي 

  .)2006دروزة، (التربوية المنشودة في أقل وقت وجهد وتكلفة ممكنة 
  
ويقابل المعنى السابق في اللغة اإلنجليزية كلمة . الطريق الواضح: ج في اللغةايعني المنهو

(Curriculum) وهي مشتقة أصالً من الكلمة الالتينية ،(Currere)والتي تعني ميدان السباق ، .
وعلى هذا، فإن أفضل . ويرادف المعنى الشائع لهذه الكلمة، الدروس التي تقدمها المدرسة للتالميذ

الطريق الذي يسلكه المعلم والمتعلم، أو أنه : أنه -بالمعنى القاموسي -التعلمما يعرف به منهاج 
ويعني ما تقدم أن المعلم والمتعلم إذا . أهداف التربية إلىالمضمار الذي يجريان فيه بغية الوصول 
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ابراهيم، (ن تلك األهداف المنشودة ال محالة ج كما يجب إتباعه، فإنهما يحققاااتبعا هذا المنه
2000.(  

   
ج المدرسي قديماً يتمثل في المواد الدراسية التي يطلب من التلميذ في المدرسة معرفة امفهوم المنه

فالته وفلمبان، (ت بأية طريقة من الطرق حقائقها وتحصيل ما تشتمل عليه من مفاهيم ومدركا
1985.(  

 ،(1985)فالته وفلمبان العديد من االنتقادات كما أوضحهاج بمفهومه التقليدي االمنه إلىوقد وجه 
التالميذ في صورة معلومات وحقائق ومفاهيم وما  إلىلما يبرز فيه التركيز على تقديم المعرفة 

توجيه  إلىذلك من إهمال لمعظم جوانب العملية التربوية، من جوانب شخصية الطالب  إلى
وانعزال المدرسة عن ، )المهاري(السلوك البشري وعدم إيجابية التلميذ، وإهمال الجانب العملي 

البيئة وحرمان المعلم من النمو المهني، وإهمال تكوين العادات واالتجاهات لدى التالميذ وإهمال 
  .األنشطة المصاحبة

اج فالمنه. ج الحديثاج بمفهومه التقليدي ظهر مفهوم المنهاالمنه إلىوكنتيجة للنقد الذي وجه 
ا المدرسة للتالميذ داخلها أو خارجها بقصد ، مجموعة الخبرات التربوية التي تهيؤهحديثاً

تعديل  إلىمساعدتهم على النمو الشامل عقلياً وروحياً واجتماعياً ونفسياً وجسمياً، نمواً يؤدي 
الوكيل و المقتى، (  مرغوب فيه في سلوك التالميذ ويعمل على تحقيق األهداف التربوية المنشودة

1982.(  
  
فرعية من منظومة التعليم يتضمن عناصر مرتبطة تبادلياً  بأنه منظومة )2003(علي  يعرفهو

ومتكاملة وظيفياً، وتسير وفق خطة عامة شاملة يتم عن طريقها تزويد الطالب بمجموعة من 
الفرص التعليمية التي من شأنها تحقيق النمو الشامل المتكامل للمتعلم الذي هو الهدف األسمى 

  .والغاية األعم للمنظومة التعليمية
  

إلى أن المنهاج كخطة للعمل يفيد واضع المنهاج، بينما المنهاج كخبرات  (2000)وكما تشير تمام 
يكتسبها التالميذ كوصف لما يجري داخل بيئة الفصل يفيد المنهاج بالتقويم وبتقدير مدى تحقيق 

  .تعليميالمنهاج ألهداف المدرسة والمجتمع ويدخل في نطاق ذلك تقريباً المنهاج كمخرج أو منتج 
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هذا التعقيد  إلىتعد المسألة المنهاجية في األنظمة التربوية من أعقد العمليات البنائية، سواء نظرنا 
من حيث مستلزماته وشروطه المادية الضرورية لصناعة المناهج والمخططات، أو نظرنا إليه من 

كمة في تحديد وتوجيه حيث مداخله السيكولوجية واالجتماعية والثقافية، ونماذجه المعرفية المتح
على هذا التعقيد، يجد صانع المنهاج، أو  بناء. هذا المنهاج الذي يوضع لهذا المسلك أو ذاك

 - إكراهيات البنية التحتية، إكراهيات النماذج التكوينية: المخطط نفسه أمام إكراهيات متعددة
كراهيات تبرز أجرأة الميثاق من هذه اإل. التربوية الضرورية لمختلف العمليات التي حددها الميثاق

الوطني للتربية والتكوين في طابع إشكالي سيكون ال محالة بؤرة اهتمام منظورات متعددة تشكل 
في جوهرها منظورات الفاعلين الذين تعنيهم المسألة المنهاجية بشكل مباشر، كالمدرسين 

ني للتربية والتكوين قد حظي فإذا كان الميثاق الوط… والمفتشين واإلداريين وجمعيات األباء الخ
باهتمام الكثير من الدارسين، فإن المسألة المنهاجية، وبحكم خصوصيتها ووظيفتها العملية، 
ستحظى ال محالة باهتمام أكثر، خاصة وأنها تعد في مختلف مظاهرها، الترجمة العملية للنمط 

  ).2000مكسي، (التعليمي المرتقب 
  
 يطلق اسم وهي الرسمية، المنهاج وثيقة يعني الرسمي الصعيد على للمنهاج السائد المفهوم إن

 المتضمن والمحتوى يحققها أن ينبغي التي العامة واألهداف المنهاج توجهات أو منطق على  عادة

 إلى تشير أن ينبغي المنهاج وثيقة فإن الحديثة، التعريفات ووفق .المحتوى هذا تتابع ومدى به
 النمو لتحقيق وخارجها المدرسة داخل الطلبة إلى المدرسة تقدمها التي المتنوعة الخبرات مجموعة

مرسومة جسمياً  عملية وخطة محددة، تربوية أهداف ضوء في الطالب، لدى المتكامل الشامل
 ،يونس؛ 2006الشيخ، ( : النقاط بعض تأكيد هنا وعقلياً ونفسياً واجتماعياً ودينياً، وينبغي

  .)2004 ،وآخرون
 اإلنساني السلوك جوانب لتشمل تمتد بل وحدها، المعرفة على تقتصر ال التعليم أهداف إن •

  .جميعها        
 ال الحديث المنهاج مكونات نأ حيث المنهاج، من أساسي جزء المدرسي النشاط إن •

 ومحتواه، المنهاج أهداف لتشمل تتسع بل الدراسية، المادة محتوى تقتصرعلى

 وعملية المدرسي، والنشاط التعليمية، والوسائط وطرقه، وأساليبه التدريس واستراتيجيات

  . التقويم
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 المعرفة، من أشمل الخبرة نأ حيث فقط، المعارف ال المنهاج بناء وحدة هي الخبرة إن •

 بتنوع الخبرات تتنوع وهكذا المهاري والجانب الوجداني الجانب المعرفة بجوار تضم فهي

 . الحياة مواقف

  
 وإثراء المتعلم أمام التعليمي المجال تهيئة هو بل واإللقاء، التلقين ليس هنا المعلم دور إن •

 للعملية ميسرا وموجهاً وقائداً المعلم ويصبح والدوافع، المناسبة بالمثيرات التعليمي الموقف
 المعرفة مصادر أحد فيصبح الكتاب أما يصبح محاوراً بارعاً ومناقشاً ملماً، كما التعليمية
  .التعليم في والحياة البيئة على المعلم العتماد

  
 وإيجابي، ومتفاعل ونشط مشارك أنه في يتمثل الجديد المنهاج ضوء في المتعلم دور إن •

 وهكذا والتعاوني، التشاركي والتعليم األدوار وتبادل والحوار بالنقاش الطالب يتعلم حيث

 وجمع والربط والتعليل والتفسير القرار واتخاذ الرأي إبداء مهارات المتعلم يكتسب

 . واإلبداع المشكالت وحل الذاتي والتعلم المعلومات
 

 فهي توفر للمتعلمين، المختلفة المستويات مراعاة خاللها من يتم عملية التدريس إن •

 الضعاف للطالب توفر كما اإلثرائية، واألنشطة الخارجية القراءات المتفوقين للطالب

 مواطن تعالج وتدريبات واجبات لهم تقدم كما األساسية، للمهارات تأسيسية متطلبات

 . التعلم بطيئي للطالب وأرحب أوسع تاًوق توفر أنها إلى إضافة لديهم، الضعف
 

 وال والمهارية والوجدانية المعرفية المتعلم جوانب كل تطال شمولية التقويم عملية إن •

 وسيلة بل التعليمية للعملية اًهدف ليس هنا واالمتحان فقط، المعلومات قياس على تقتصر

 . والوقاية والعالج للتشخيص
 

 العريضة، وخطوطها المكتوبة المناهج وثائق في ضمنتُ ما عادة التي " المثالية " الرؤى هذه لكن

 إلىتشير  مهمة مسألة وهذه الصفوف، داخل معاشاً واقعاً تجسيدها على قوى قادرة إلى بحاجة
  .)2006الشيخ، ( (Curriculum Implementation)قضية تنفيذ المنهاج 
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 يتضمنه ما في يتضمن فالتنفيذ وتصميمه، المنهاج تخطيط عمليات جزءاً من المنهاج تنفيذ يعد

 المنهاج بمقاومة من يجابه ال حتى وأفكارهم معتقداتهم في والنظر الميدان في المعنيين آراء تعديل

 تقويمه بعملية المنهاج تصميم عملية يربط الذي المفصل الحقيقة في تشكل الفكرة وهذه ،هؤالء قبل
  ).2006الشيخ، (
 

 فعملية بطيئة، كانت وإن واثقة خطوات في يسير تصميم  عن يتمخض للمنهاج الناجح فالتنفيذ

 أنها كما مقصودة، بأفعال للقيام متطلبات تعد التي والمصادر الحاجات معالجة تتطلب التصميم

 التصميم لعمليتي أريد إن أنه تأكيد يحسن هنا من إليها، يحتكم التي السياسة وتحديد تأسيس تتضمن

 الفعال التصميم أن ذلك االعتبار، بعين ُتؤخذ أن ينبغي بينهما العالقة فإن فعالتين، تكونا أن والتنفيذ

 التغيير وهذا المنهاج، مطورو تحقيقه إلى يسعى الذي المحبذ بالتغيير يرتبط أن ينبغي للمنهاج

  .التنفيذ عملية عبر الإ يتحقق أن يمكن ال المحبذ
  

 المنهاج تنفيذ يسهل مما للمنهاج، رؤية تأسيس إلى ماسة تبدو الحاجة فإن ذلك، يتم حتى ولكن

 وما قام عليه، الذي المنطق وما ،)قوله المنهاج يريد الذي ما (التنفيذ  عملية القائمون حتى يفهم

 أخرى، ما التصورات وبعبارة .. األخرى المناهج عن مختلفا وتجعله يحملها التي التضمينات

 بعين يأخذ التنفيذ، إذ أن في مهمة جداً  تتمثل فكرة إلى يقود وهذا المنهاج؟ ينشدها المستقبلية التي

 تطلعات إلى ترنو ديناميكية عملية يصبح عليها، قام التي وتصوراته المنهاج رؤية االعتبار

  .تجسيدها وتحاول مستقبلية
  

 هذه وألن المنهاج، رؤية لفهم الوقت من المزيد إلى يحتاجون كثيرة أحيان في المعلمين أن غير

 يعمدون فإنهم لديهم، ملموسة أو محسوسة تكون ال قد مستقبلية بتصورات ترتبط ما غالبا الرؤية

  . الئق وجه على المنهاج لتنفيذ والدافعية الحماسة يفقدون ثم ومن الرؤية، هذه مقاومة إلى
  

 الغرض  من أن ذلك ،تغيير عملية أنها على تنفيذ المنهاج إلى مثالً، المختصين من كثير وينظر

 من الطلبة يمكن بما غيره، عن الجديد المنهاج يميز" َفرق "على الحصول هو المنهاج تطوير وراء

 يمكن وببساطة تغيير، عملية إلى يشير الذي األمر الخاصة، وأهدافهم ومجتمعهم بواقعهم االرتباط

  ).2006الشيخ، (التغيير  عملية فاعلية في تتمظهر الجديد المنهاج فاعلية إن القول
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تحقيقه، ولكن هل ينفذ  إلىإن عملية تنفيذ المنهاج، تجسد توجهات المنهاج ومتطلباته وما تسعى 
  المنهاج بحسب هذه الرؤى والتوجهات؟

 
ج، ذلك أن التخطيط يعني اج ما، تبدأ عملية البناء لهذا المنهاعندما يقوم الخبراء بتخطيط منه

ج، ثم تأتي عملية البناء والتي تتضمن تحديداً اوضع المالمح األساسية والخطوط العريضة للمنه
على مستوى معين وتحديد طرق التدريس واألنشطة وأشكال التكنولوجيا  لألهداف والمضامين

الليقاني (أساليب التقويم الالزمة في مراحل تنفيذ المنهاج وبعد اإلنتهاء من عملية التنفيذ كلية و
  ).2001ومحمد، 

  
وفي هذه الحالة تكون عمليتا تخطيط المنهاج وبناؤه قد تمت استناداً إلى رؤى الكبار، أي أن 

دة ال تجري بحوث لتحديد المنهاج يأتي معبراً عن فكر الكبار وما يرونه مناسباً للصغار، وعا
االحتياجات أو تعرف المستويات المناسبة وغير المناسبة، وهنا يكون المنهاج عرضة للنجاح أو 
الفشل، بمعنى أنه قد يكون صالحاً لبلوغ األهداف التي حددت له وقد ال يكون كذلك، وبمعنى آخر 

والخطأ، وعادة ما يوجه النقد يكون المنهاج الذي خطط  وتم بناؤه خاضعاً للصدفة أو المحاولة 
أيدي التالميذ في الميدان، أي أنه ال تجر أي محاولة لضبط  إلىالمنهاج بعد وصوله  إلىالشديد 

   .المنهاج أو التأكد من جودته وكفاءته على المستوى الميداني
  

وفق وعندما يقوم المعلم بتنفيذ المنهاج بتصور أغلب الناس أن ما خطط وما بني هو الذي نفذ 
رؤية الكبار، بل واألكثر من هذا فهم يتصورون أن ما قام المعلم بتنفيذه بعد مرحلة التخطيط ال 

   .البناء قد جاء بنفس النتائج لكل التالميذ أو معظمهم
  :فإن واقع األمر يشير إلى أن هناك (2001)وكما أشار اليه الليقاني ومحمد 

  .منهاج مخطط يقوم به الخبراء  .1
 .علن تتبناه الدولة وتقرهمنهاج رسمي م .2

 .منهاج منفذ وهو ما يقوم به كل معلم .3

 .منهاج منجز وهو ما يتم تحقيقه من فوائد متبناه لدى كل تلميذ .4

 .منهاج مستتر .5
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 : ويمكن تصنيف المناهج إلى

  .ج تصفه الوثائق الرسميةامنه: Curriculum)   (Officialج الرسمياالمنه .1
  

ج الذي يتضمن خبرات االمنه:  (Operational Curriculum)ج اإلجرائي االمنه .2
  .التدريس الحقيقية واالختبارات

  
غير معترف بها المعايير والقيم المؤسسية :  (Hidden Curriculum)ج الخفي االمنه .3

  .صراحة من قبل المدرسين والرسميين في المدارس
  

  .درسالمواد التي ال تُ:  (Null Curriculum) المحذوفج االمنه .4
  

ج اعن المنه ةخبرات مخططة خارج:  (Extra Curriculum)ج اإلضافي االمنه .5
  .)2002 ضمرة،( الرسمي

 
  : ستة أنواع فقد صنفها إلى (Glatthorn, 1994)التهورن جأما 

 
ويقصد به المنهاج الذي أوصى به  (Official Curriculum): المنهاج الموصى به .1

 .الخبراء، والمنظمات التخصصية
 
وهو المنهاج المصادق عليه من الجهات  (Written Curriculum): المنهاج المكتوب .2

تفسير ألهداف سياسة التعليم ووضعها موضع التنفيذ، واختيار  هكما أن. الرسمية الحكومية
 .الخبرات الالزمة لتحقيق هذه األهداف

 
المصادر  وهو المنهاج الذي يتشكل من (Supported Curriculum): المنهاج المدعم .3

وقد ذكر أن هناك عدة مصادر تلعب دوراً مهماً . المخصصة لدعمه أو توصيله للمتعلمين
الوقت المتاح كما هو وارد في الخطة الدراسية، : في دعم هذا النوع من المناهج منها

والوقت الذي يحدده المدرس ضمن نطاق الوقت المحدد للموضوع، والتوزيع المدرسي 
الناتجة عن حجم الفصل الدراسي، والكتب المدرسية والمصادر  كما تعكسه القرارات

 .ستعمال بالصف الدراسيألخرى الموفرة لالالتعليمية ا
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4. علمالمنهاج الم :(Taught Curriculum)  ًهو المنهاج الذي بإمكان المشاهد رؤيته منفذا
 .مثلما يدرسه المدرس

 
اذا فهم الطالب من شرح ويقصد به م (Learned Curriculum): المنهاج المتعلم .5

ومن الواضح أن الطلبة قد يتلعمون ما لم يخطط . المدرس ومن المنهاج في موضوع ما
 .له في المنهاج، أو ما لم يخطط له المعلم في طرق تدريسه

 
وهو مجموعة من نظم التعلم التي تقوم في  (Tested Curriculum): المنهاج المقوم .6

ختبارات على مستوى المدرسة أم كانت اختبارات االختبارات، سواء أكانت هذه اال
 .مرجعية المنهج، أو اختبارات مقننة

  
  : إلى ما يلي (2000)وصنفتها تمام 

  .المنهاج الموصى به من قبل العلماء والمختصين .1
 .المنهاج الرسمي أو المكتوب .2

 .المنهاج المنفذ أو المدرس .3

 .المنهاج المتعلم .4

 .االختبارالمنهاج المختبر أو الذي يقيسه  .5

  .المنهاج الرسمي والمنهج الخفي أو الكامن .6
  

فإذا كان المنهاج المخطط يتم بناء على تكليف من جانب أصحاب القرار التربوي في الدولة يجتهد 
الخبراء في صياغة المنهاج وفق اإلجراءات العلمية والمعروفة ثم يتم إعالنه لكل من له عالقة 

قيادة تربوية أخرى إضافة إلى أولياء األمور، وفي هذه الحالة يسمى سواء متعلماً أو معلماً أو أي 
هذا المنهاج بالمنهاج الرسمي المعلن، وهو منهاج أعد بتكليف من الدولة ولذلك فهي تقره وتعترف 

  ).2001الليقاني ومحمد، (به أداة التربية والتعليم 
  

عن واقعه من النظرة المزدوجة للمنهاج وواقع الحال يشير إلى أن كثيراً ما تختلف وثيقة المنهاج 
من حيث اختالف المنهاج كخطة مكتوبة عندما يجري تنفيذه فعال، وكل من مارس العمل الميداني 
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هذا الفرق، ويدرك أن ظروفا كثيرة تؤثر في التطبيق العملي للوثائق  بالتدريس يدرك جيداً
  ).2000تمام، (المكتوبة للمناهج 

  
لى أيدي المعلمين يقوم كل منهم بتنفيذه وهو متأثر بخبراته السابقة ومستوى فعندما يصل المنهاج إ

إعداده العلمي والمهني وإعداده لممارسة هذه المهنة وانتمائه إلى بيئة معينة وثقافة خاصة، وكذلك 
إن المعلم حينئذ ينفذ المنهاج بشكل معين وبمستوى خاص ويسير في ... مستوى تقبله للمنهاج ذاته

ي مسارات خاصة يراها مناسبة، ولذلك يقال إن هناك ما يسمى بالمنهاج المنفذ وهو الذي ذلك ف
يخضع لعوامل عديدة في أثناء تنفيذه بعضها متعلق بالمعلم والبعض اآلخر متعلق ببيئة التعلم 

  ).2001الليقاني ومحمد، (
  

جد أن نواتج التعلم التي توصل وإذا ما قام المعلم بتنفيذ المنهاج بأشكال وأنماط ومسارات متباينة ن
إليها التالميذ تختلف من تلميذ إلى آخر، وبالتالي يكون ما نفذ شيء وحصيلة هذا التنفيذ شيء 
آخر، نظراً ألن التالميذ يختلفون في مفاهيمهم واستعداداتهم واهتماماتهم وقدراتهم ومدى تقبلهم 

دى التعلم ومدى الفائدة المحققة من دراسة لمادة ما، كل هذا وغيره كثير، يؤثر بدرجة كبيرة في م
منهاج ما، ومعنى ذلك أن المنهاج المخطط ليس هو بالمنهاج المعلن وليس هو بالمنهاج المنفذ 

  ).2001الليقاني ومحمد، (وليس هو بالمنهاج المنجز
  
يعكس  ال المعلمون ينفذه الذي المعلم المنهاج أن  (Glatthorn, 1994)التهورن جأوضح  قدو
 المنهاج في جاء مما%25 نسبته ما يعكسون المعلمين إن بل الرسمي، أو المكتوب المنهاج ابداً

 داخل الواقع أرض على تجسيدها يتم ال الرسمي المنهاج من  %75 نسبته ما أن أي المكتوب،
  . التالميذ يحققها تعلمية نتاجات لتصبح الصفية الغرف

  
عملية تطوير المناهج وعملية التقويم باعتبارها العملية الديناميكية التي تعكس  إلىوينبغي النظر 

، أو " التناغم"الممارسات الفعلية العملية، وأحد األساليب للقيام بذلك هو من خالل عملية تعرف بـ 
  .(Curriculum Alignment)تناغم المناهج الدراسية 
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لتقليل الفجوة بين المنهاج  (Curriculum Alignment)المنهاج ) اصطفاف(وتأتي مسألة تناغم 
  .المكتوب والمنهاج المنفذ، حتى يأتي المنهاج المنفذ مستجيباً لما ورد في المنهاج المكتوب

  

بين  عاٍل (Congruency)تطابق  تحقيق إلى تهدف عملية أصلها في المنهاج اصطفاف إن
 أشار وقد االصطفاف قضية عن المتحدثين رائد English ويعد المنفذ، والمنهاج المخطط المنهاج

  (Formal)  الرسمي المنهاج : وهي وتتناغم، تصطف أن ينبغي للمنهاج أنواع ثالثة ثمة أن إلى
 المنهاج اصطفافأن  English، ويرى (Tested)المقوم  والمنهاج (Taught)المعلم  والمنهاج

 بما المعلم ينفذه ما مقارنة خالل من يتأكد الجودة ضبط التربوية وأن الجودة ضبط أشكال من شكل

  ).2006الشيخ، ( االمتحان ومحتوى المنهاج محتوى يتطابق حتى االمتحان، في موجود هو

  
 يتعلمون ال التالميذ أن في تتمثل  (Learned)والمتعلم  (Taught)المعلم  المنهاج بين الفجوة نإ

    :يأتي ما في تتمثل قد ذلك وأسباب يعلمون، ما غالبا

 ودعمها مفاهيمه تفسير على قدرتهم وعدم نى ،مع ذا المنهاج جعل في المعلمين فشل •

  .بأمثلة

  .التالميذ مراقبة تعلم في المعلمين فشل •

  .التالميذ لدى الدافعية مستوى تدني •

 ).2006الشيخ، ( االنتباه مستوى وتدني التالميذ، المعرفية لدى القدرات مستوى تدني •

  

تناغم المنهاج هو نظام أو نهج لتطوير وتقييم المناهج الدراسية، ويشمل هذا النظام ثالثة عناصر ف
وبالمثل تم تحديد ثالث خطوات في تطوير . المدخالت، والعمليات، والمخرجات: أساسية هي

  .تحديد، وتطوير، وتقييم: المناهج الدراسية وهي
ولكن تجزء العملية إلى ثماني مراحل والتي هي وعملية تناغم المنهاج تسير على نفس النهج، 

  :باألساس متتابعة
  .التحقق من صحة المحتوى من خالل عملية التحليل .1
 .اإلتفاق على شكل المنهاج .2

 .اإلتفاق على نطاق وتسلسل المواد .3

 .كتابة األهداف من األبسط إلى األكثر تعقيداً .4
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 .تناغم األهداف المكتوبة مع النص أو النصوص المستخدمة .5

 .تنفيذ المناهج الدراسية .6

 .تناغم إجراءات عملية التقييم مع المناهج الدراسية .7

 .(Charles & Dana, C.,  2003) مراجعة وتقييم المناهج الدراسية  .8
 

دراسة  كالتناغم هو ما يسعى له ويريده الجميع، وقد أوصت به العديد من الدراسات  ويبدو أن
(Lu& Liu, 2012) ودراسة (Wittstrom, Cone, Salazar, Bond, Dominguez, 2010)  

 . ودراسات أخرى غيرها، باعتبار التناغم مساهماً هاماً في تحسين العملية التعليمية 

  
  

  معنى التناغم

بالنسبة للعديد من المعلمين، وجود التناغم يعني تحسين التحصيل العلمي للطالب، ويعني ذلك أن 
، وشرح فهمهم )المستند إلى المعايير(التعلم نفسه  المدرسة توفر لجميع الطالب الفرص في

 .(Kelly, 2005)) معايير أساسية(للمضمون المتفق عليه والموافق للطريقة 
 

يعد نقطة انطالق أساسية في  ”Curriculum Alignment“والتركيز على تناغم المنهاج 
م أمعرفة ما إذا تم ذلك  اإلصالح التربوي، هو اإلتفاق على ما يجب أن يتعلمه الطالب، ومن ثم

 . لم يتم

  
ذا كان هذا إوباستخدام المعايير المتفق عليها وأهداف التعلم، يمكن دراسة منهج معين لتحديد ما 

هذا هو . المنهج يتيح فرص تنموية مناسبة للطالب لتعلم كل شيء وفق هذه المعايير واألهداف
  .تناغم المنهاج

 
أن التناغم يفهم على أساس  (Webb, 1997a)يب وو (Porter, 2002)وقد أوضح بورتر 

  .اإلتفاق بين مجموعة من معايير المحتوى واالختبارات التي تستخدم لقياس تلك المعايير
وعن طريق وضع المعايير، فإن المعنيين في نظام التعليم يقومون بتحديد ما يتوقع من الطلبة 

ومن المتوقع بعدها أن يقوم . معرفته ويكونون قادرين على القيام به في كل مرحلة دراسية
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وفي النهاية يتم . المعلمون بإرشاد الطالب باستخدام المناهج التي تستخدم المعايير األكاديمية
  .استخدام عمليات التقييم لكل من الطالب والمدرسين للمساءلة أمام تلك المعايير

هناك ثالثة شروط في محتوى اإلختبار يجب أن  نفإ، ووفقاً لمعايير اإلختبارات التربوية والنفسية
  :تتطابق مع البرامج التعليمية وهي

  .ختباراتيجب أن يكون محتوى االختبارات متناغماً مع مواصفات محتوى اال .1
سنة  ذا كانت االختبارات فيإور الوقت، يجب أن تُظهر االختبارات تنوع المحتوى مع مر .2

 .معينة ال تغطي كل المنهاج

 .م معايير التعلم التي تتم االشارة اليهابنود االختبار نفسها يجب أن تقي .3
 

وقد . عامعلى محتوى االختبار كل  تركيزضمان أن ال يكون هناك  إلىويهدف الشرط األول 
وضعت وزارة التربية في مساتشوستس سياسة من شأنها أن تحدد عدد النقاط التي ينبغي أن تكون 

، ومن ثم يتم بناؤها في االختبارات ")خيوط المحتوى"تسمى (في كل مجال من مجاالت المحتوى 
يلبي  أخرى وبما إلىبحيث يبقى عدد النقاط لكل فرع من فروع المحتوى نفسه تقريباً من سنة 

  .  التوقعات
     
يقر الشرط الثاني بأنه عادة يكون من غير الممكن تقييم كل معايير التعلم في المنهاج، وعليه و

وبالتالي يمكن تفعيلها على مدة زمنية . يكون هناك خيارات ألي من المعايير سوف يتم التقييم
باستثناء (الختبار على نطاق واسع في كل عام مثالً ثالث سنوات، وذلك ليتم تضمينها في ا ،طولأ

  ).أو مستوى معين دون غيره ابعض معايير التعلم ألنها تخص صف
  

أدلة تبين أن عناصر االختبار تقيس مستويات التعلم  إلىأنه هناك حاجة  إلىوالشرط الثالث يشير 
  .(Hambleton, Smith, & Zahao, 2006)التي يتم االشارة اليها 

`  
وفي اآلونة األخيرة، تجاوز مفهوم التناغم المعايير والتقييم، وقد بدأ الباحثون التربويون التمييز 

، وفهم Vertical Alignmentوالتناغم العمودي  Horizontal Alignmentبين التناغم األفقي 
  . هذين النوعين من التناغم يسمح لصنّاع القرار بتعزيز نظام التعليم العام
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هو الدرجة التي تتطابق فيها  (Case & Zucker, 2005)األفقي، كما جاء في  فالتناغم
. اإلختبارات مع معايير المحتوى المقابلة لها في موضوع معين على مستوى الصف او المرحلة

  .وعليه فاالختبارات يجب أن تتطابق مع اتساع وعمق المعايير ليعتبر التناغم فيها قوياً
  :ب الداعية لضمان وجود التناغم األفقيوهناك العديد من االسبا

عندما يكون التناغم قوياً، فإن المعايير واالختبارات تحقق الوضوح في النظام التعليمي من  .1
  .خالل تقديم مجموعة متماسكة من التوقعات للطالب والمعلمين

 االختبارات التي تمثل المعايير بشكل ملموس، توفر هدفاً على أساسها تمكّن المعلمين .2
 .التركيز على استراتيجيات تعلم وتمكن الطالب التركيز في دراستهم

عداد طالبهم بشكل فعال إالتعلم في فصول دراسية تتبع المعايير، تمكن المدرسين من  .3
 .لإلختبارات التقييمية

التناغم مع المعايير يضمن أن تكون نتائج االختبارات مصدراً للبيانات موثوقاً به، فدراسة  .4
. فق االختبارات مع المعايير، تكون بمثابة دليل على صدق هذه االختباراتدرجة توا

ظهر إنجاز الطالب في الموضوع الذي يخضع واالختبار الصادق ينتج بيانات يمكن أن تُ
 .لعملية التقييم

يمكن للتناغم أن يزيد من موثوقية وثبات االختبارات، والقدرة على الحصول على بيانات  .5
 .لتحصيل الطالبودرجات متناسقة 

 
األجزاء األخرى من نظام . ولكن، المعايير واالختبارات ال تمثل سوى جزء واحدا من نظام التعليم

، )مثل اآلباء واألمهات(ومحتوى الكتب المدرسية، وآراء أصحاب المصلحة   التعليم تشمل المناهج
  .(Porter, 2002) والتدريس في الفصول الدراسية، ونتائج التحصيل العلمي للطالب 

 
ومع ذلك تشترك كل . كل هذه األجزاء تلعب أدواراً مختلفة على مستويات مختلفة من نظام التعليم

ومن هنا بدأ . من هذه األجزاء في هدف واحد وهو تعلم الطالب ليصبحوا مواطنين ناجحين
لتناغم البحث فيما إذا كان من الممكن تعزيز نظام التعليم عن طريق ا التربويونالباحثون 

فالتناغم العمودي، هو تناغم أجزاء مختلفة من نظام تعليمي . والمواءمة بين هذه األجزاء المختلفة
  .(Case & Zucker, 2005)كامل 
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ويمكن أن يحدث تناغم عمودي على مستويات واسعة أو مستويات محدودة من نظام التعليم، 
رات، يخطط المعلمون دروسهم في الفصول فعندما يتم وضع معايير المساءلة القائمة على االختبا

  .(Porter, 2002)الدراسية بطريقة تتبع المعايير 
  

يجب أن تكون المعايير واالختبارات عمودية التناغم مع بعضها البعض، بحيث تكون نتائجها 
فبيانات ونتائج   .منطقية، وتكون ثابتة لتدريس موضوع معين من صف إلى الصف الذي يليه

ويمكن استخدام هذه النتائج والبيانات من قبل . تقدم دالئل حول قوة النظام التعليمياالختبارات 
واضعي السياسات لتقييم مستويات مختلفة من النظام التعليمي، وإلى إجراء تغييرات للتحسين وفقاً 

م هذه التغييرات تجعل نظام التعليم بتناغم أكبر بحيث تعمل أجزاؤه بشكل متوازٍ نحو هدفه. لذلك
 .المشترك، وكحصيلة، المعايير الصارمة تعتبر بمثابة القوة الرئيسة للتناغم العمودي لنظام التعليم

(Porter,  2002; Webb, 1997a)  
  

فالتناغم األفقي مفهوم . نظام تعليمين من التناغم يعكس الطبيعة المعقدة ألي ذين النوعيفهم ه
واسع من حيث العالقة الرفيعة المستوى بين المعايير واالختبارات، ومع هذا أجزاء أخرى من 

ومن خالل النظر . نظام التعليم تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر وفقاً للمعايير واالختبارات
ن في االعتبار جوانب كثيرة من نظام للتناغم العمودي، فإن واضعي السياسات المنهاجية يأخذو

وفي النهاية يكون تحسين تحصيل . التعليم التي يكون لها تأثير على التحصيل العلمي للطالب
 & Case)الطالب يعتمد على التناغم على المستويين األفقي والعمودي في النظام التعليمي 

Zucker, 2005). 
  

 : ويعد التناغم مهماً لعدة أسباب 

بين المعايير واالختبارات يساعد على ضمان فرصة عادلة للطالب لضمان األداء  التطابق .1
 .الجيد في االختبارات

الطالب مادة في  د، لن يجساء عملية التدرينن على المعايير أثإذا كان تركيز المدرسي .2
 .االختبار لم يتم تدريسها

ليمها للطالب تعتبر عدم وجود التناغم يعني وجود مادة ضمن معايير الدولة لم يتم تع .3
 . (Stecher et al., 2000) مهمة لهم ليتعلموها

  



 23

أساليب مقبولة لقياس درجة االتساق بين معايير المناهج ونظام التقييم  إلىحاجة ال ومن هنا تأتي
  .ء توجيهية مفيدة في اآلونة األخيرةوقد ظهرت منهجيات معقولة ومبادى. عند البحث عن التناغم

  
باستعراض  (Bhola, Impara, & Buckendahl, 2003) بوال، إمبارا، وبوكيندال قاموقد 

، وقد جرى استعراض كل من هذه اًاألكثر تعقيد إلىتصنيفها من األقل تم نماذج للتناغم حيث 
حيث كان نموذج التناغم األقل تعقيدا . النماذج من خالل تقديم تعريف واضح وملخصات موجزة

   .عد واحد من المحتوى ويوفر األساسيات لمتابعة كافة الدراساتز على بهو النموذج الذي يرك
 

نموذجاً معتدالً من حيث التعقدية، وقد قُدم  2002 امفي ع Porterوكان النموذج الذي وضعه 
لتقييم  حيث استخدمت أربعة معايير (CBE)نموذجاً أكثر تعقيداً من قبل مجلس التعليم األساسي 

  :درجة التناغم وهي
 .المحتوى •

 . تحقيق التوازن بين أجزاء المحتوى •

 .(Rigor)الصرامة  •

 . نوع االستجابة •

  (Lu & Liu, 2012) . والنماذج األخرى المقترحة والتي تعد أكثر تعقيداً، لها أبعاد أكثر من ذلك
  
توافق المحتوى وعمق المحتوى والتركيز وتوافق األداء   (La Marca et al., 2000)عتبر وتَ

   .وسهولة الوصول، هي المعايير
  

  :فحص وجود التناغم بخمسة معايير هي أوتقييم  (Webb, 1997a)ويب بينما اقترح 
  .Contentالمحتوى  •

  . Articulation Across Grads وفق نتائج الخريجين التعبير •

  . Equity and Fairnessاإلنصاف والعدل  •

 . Pedagogical Implicationsاآلثار التربوية  •

 . System Applicabilityنظام التطبيق  •
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  : بتنقيح نموذجه الستخدام أربعة معايير هي Webbوبعد عقد من الزمان، قام 
 . Categorical Concurrenceاتساق المعرفة  •

 . Development of Knowledge Consistencyتطوير التناسق المعرفي  •

 . Range of Knowledge Correspondenceمدى ترابط المعرفة  •

 .Balance of Representationالتوازن في التمثيل  •

  
إن معظم منهجيات دراسات التناغم تبدأ بمجموعة واحدة من المعايير ومن ثم قياس إلى أي مدى 

كان فريداً دون غيره من  Porterتتماشى التقييمات مع مجموعة محددة من المعايير، بينما نموذج 
 : النماذج لسببين

محاولة بورتر لتطوير لغة مشتركة لوصف المعايير والممارسات الصفية واالختبارات  •
 .لضمان االتساق بين العينات

على بعدين في  Porterاعتماد نهج ذي درجة معتدلة من حيث التعقيد، حيث ركز   •
 .(Liang & Yuan, 2007)  )معرفيةالمحتوى، واألهداف ال( تحليل التناغم 

  
إن استخدام لغة مشتركة ومؤشر الكمية المنتجة في نموذج بورتر للتناغم يسمح بقياس ومقارنة 

  .و االختباراتأو الممارسات التعليمية أكانت المعايير أدرجة التناغم بين أي وثيقة 
  
  
 

  :تدريس العلوم الحياتية في فلسطين 2.2
  
 مصيره تقرير في الطبيعي حقه ممارسة في مصيره لتحقيق ؛الطوي الفلسطيني الشعب ناضل لقد

 موحد مجتمع لبناء واضحة، وأهداف فلسفة ضوء في وبناته أبنائه تنشئة من تمكنه التي التربوي،
 قدم على األخرى المجتمعات مع التعايش أجل من وذلك التقني، العصر لروح ومواكب وحديث،

  ).1996  الفلسطيني، للمنهاج الشاملة الخطة( والتكافؤ المساواة
  

برام  المناهج إنشاء مركز تطوير بعد م 1996فكانت الخطوة األولى لتحقيق هذا الغرض في عام
  لواقع الفلسطيني، في تجربةا يعكس ويحاكياهللا، والذي أخذ على عاتقه عملية إنشاء منهج تعليمي 
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، 1998أولى عام ميالد المنهاج الفلسطيني كخطوة  جاءبعد سنوات قليلة و. هي األولى من نوعها
ج االمنهاز كان إنجت عملية التطبيق فوهي عبارة عن خطة المنهاج الفلسطيني األول، ومن ثم كان

، ومن ثم توالت إنجازات المنهاج م2000في العام  الفلسطيني للصف األول والسادس االبتدائي
، وبينما أنجز م2001في العام  ج الفلسطيني للصفين الثاني والسابعاالمنه فكان إنجازلسطيني؛ الف

، ومن 2003في العام  ، والرابع والتاسع2002ج الفلسطيني للصفين الثالث والثامن في العام االمنه
ج ا، وتم إصدار المنه2004ج الفلسطيني للصفين الخامس والعاشر في عام اثم أنجز المنه

لثاني عشر أو ، كما أصدرت كتب الصف ا 2005الفلسطيني للصف الحادي عشر خالل العام 
لمراحل ج الفلسطيني لجميع اا، وبذلك تم استكمال عملية تطوير المنه2006في العام " التوجيهي"

  .وحتى الصف الثاني عشر األساسياألول  الصف  التعليمية من
  

ولقد انتشرت حديثاً الدعوة إلى تطوير مناهج العلوم بكافة المراحل التعليمية في ضوء المعايير 
وهناك العديد من هذه . العالمية المعاصرة التي تبنتها الهيئات والمنظمات العالمية لتعليم العلوم

  : المعايير من أهمها ما يلي
والتي  National Science Education (NSES)المعايير القومية للتربية العملية  .1

 .بالواليات المتحدة األمريكية (NAS)أقرتها األكاديمية القومية للعلوم 
 
المعايير التي أقرتها الجمعية القومية لمعلمي العلوم بالواليات المتحدة األمريكية  .2

(NSTAS) National Science Teachers Association Standards 
 

 فورنيامعايير المحتوى لوالية كالي .3
California State Content Standards (CSCS) 

  
 .نموذج وسكنسون للمعايير الدراسية للعلوم بالواليات المتحدة .4

Wisconsin Model Academic Standards for Science (WMASS)  
  ).2005، راشد، وعبد الهادي النجدي،(
  

أما بالنسبة لتعليم العلوم في فلسطين فقد حدد مركز تطوير المناهج الفلسطينية في خطته الشاملة 
الخطوط العريضة لألستراتيجية المستقبلية لتعليم العلوم في فلسطين، شروطاً وصفات  (1996)

  :للمنهاج الفلسطيني، وهي للعلوم كما يلي
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لمفاهيم العلمية الحديثة طبقاً للتطورات يجب أن تتضمن المناهج الفلسطينية في العلوم ا .1
  .العلمية المتسارعة

 .ربط المعرفة العلمية بتطبيقاتها العملية، فالعلم والتكنولوجيا صنوان ال يفترقان .2

المعرفة العلمية ليست هدفاً بذاتها، إنما هي وسيلة الكتساب مهارات التفكير العلمي على  .3
 .اختالفها

 .شعب الفلسطيني الحالية والمستقبليةربط المناهج بحاجات وظروف ال .4

 .التأكيد على التربية البيئية وتنمية االتجاهات اإليجابية نحوها .5

 .استخدام طرائق حديثة في التعليم والتعلم كاالستقصاء واالكتشافات والتعلم الذاتي .6

يجب أن تستند المناهج إلى فلسفة تربوية فلسطينية تعبر عن الموروث الثقافي والديني  .7
، وتساير تطلعاته في النمو اإلسالميةلشعب الفلسطيني باعتباره جزءاً من األمة العربية ل

 .والتطور في جميع الجوانب السياسية واالجتماعية واالقتصادية

ووضوحها  اإلسالميةاعتبار العلم والتفكير العلمي أحد المداخل الهامة في تنقية المفاهيم  .8
 .ما يترتب عليه من مفاهيم إيمانية وإدراكن باهللا في أذهان المتعلمين وتعزيز اإليما

إن المعرفة العلمية موحدة في أصلها ألن مصدرها واحد وهو الكون، لذا يجب التكامل في  .9
 .مناهج العلوم

المناهج المطبقة حالياً في األراضي الفلسطينية لم تتناول فروعاً هامة من المعرفة العلمية .10
لوجيا، لذا يجب أن تتضمن المناهج الواعدة مثل هذه الفروع كعلم الفضاء والفلك والجيو

 .الحديثة الهامة

  
ن وضع المنهاج يفترض أسساً هامة متعددة، منها ما هو مرتبط بفلسفة الدولة وأهدافها أوحيث 

الكبرى، ومنها ما هو مرتبط باالحتياجات العملية للمجتمع، ومنها ما هو مرتبط بتنمية القوى 
البشرية لتلبي حاجات العمالة أو تدريب على مستويات عالية تتطلب توفير مؤسسات التعليم العالي 

بالنسبة لتعليم العلوم الحياتية من ناحية خاصة، فقد ف، )1996  الفلسطيني، للمنهاج الشاملة لخطةا(
، أن بناء منهاج العلوم الحياتية في (1999)جاء في الخطوط العريضة لمنهاج العلوم الحياتية 
  :المرحلة الثانوية يستند على األسس التربوية اآلتية
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  )فيالفلس(األساس الفكري : أوالً
يسعى منهاج العلوم الحياتية للصفوف الثانوية إلى تعميق اإليمان باهللا وتعزيز التبصر في الكون، 

اإلنسانية الحميدة، وتعزيز مكانة العقل والتجريب والعمل، ويؤكد  والمبادئوتمثل القيم، واألخالق، 
بناء الحضارة اإلنسانية، على الدور الذي تلعبه العلوم الحياتية والتقانة في تطوير المجتمع، وفي 

  .والمساهمة في تقدمها
  

  ثانياً األساس النفسي
يراعي منهاج العلوم الحياتية حاجات المتعلم، وميوله، وخصائصه العقلية، والنفسية، ويحرص 
على اإلفادة من خبرات الطالب ويراعي خبراتهم السابقة ويبني المفاهيم الجديدة اعتماداً على 

ويحاول أن يلفت انتباههم إلى الظواهر الطبيعية، ويدعوهم إلى القيام بالنشاطات المفاهيم السابقة، 
العملية، والمشاركة في حل المشكالت وممارسة التفكير العلمي بأنواعه المختلفة مثل التفكير 

  .التأملي، والتحليلي، والناقد، واالستفسار، واالستقصاء، واالكتشاف
  

  األساس االجتماعي: ثالثاً
منهاج العلوم الحياتية على توثيق صلة المتعلم بمجتمعه، وفهمه لبيئته، واستثمارها بوعي، يعمل 

وبطرق رشيدة، وقيامه بدور فاعل في الحفاظ عليها والمساهمة في حل مشكالتها، ويسعى منهاج 
، العلوم الحياتية إلى تعزيز مساهمة الفرد في تلبية حاجات المجتمع الفلسطيني، وتنميته، وتقدمه

انطالقاً من كون علم العلوم الحياتية، علماً أساسياً له صلة وثيقة بالعلوم األخرى، وتطبيقاتها في 
  .المجتمع

  
  األساس المعرفي: رابعاً

يستند المنهاج إلى كون علم العلوم الحياتية علماً تجريبياً يقوم على مهارات عقلية مثل المالحظة، 
التجريب للوصول إلى فهم الظواهر الطبيعية، وتفسيرها، واإلفادة : والقياس، ومهارات عملية مثل

وليس تراكماً من  منها، ويراعي طبيعة المعرفة اإلحيائية وبنيتها باعتبارها جهداً إنسانياً متصالً
المعرفة الجامدة، والقوانين، والنظريات والمسائل، ويؤكد على أن أي نظرية في العلم ال تعد 

ويأخذ المنهاج باالعتبار . نهائية أو مطلقة، بل تخضع للمراجعة في ضوء الدالئل العلمية الجديدة
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ق البحث والتفكير بما يتوافق مع طر إتباعالعالقة بين العلوم الحياتية والتقانة، ويؤكد على أهمية 
  .متطلبات العصر، وبما يخدم التنمية الشاملة ويحقق وظيفة المعرفة

  
وإيماناً من المسؤولين عن التعليم في الوزارة بأهمية التعليم في المرحلة الثانوية، فقد تم صياغة 

خطوط العريضة أهداف تدريس العلوم الحياتية في فلسطين كما صاغها الفريق الوطني لوضع ال
  :م، على النحو اآلتي1999لمنهاج العلوم الحياتية للمرحلة الثانوية عام 

  
  :األهداف العامة لتدريس العلوم الحياتية

خرى بنفسه، وبحقائق الكون، والمخلوقات األ اإلنسانتعزيز االيمان باهللا عن طريق تبصر  •
 .من حيوان ونبات وكائنات دقيقة

 .ساسية في العلوم الحياتية بصورة تكاملية ووظيفيةكساب الطلبة المعرفة األإ •

تنمية المهارات والقدرات العقلية والعملية لدى الطلبة بما يمكنهم من استخدام التقانة  •
 .الحديثة في جمع المعلومات وحل المشكالت

 .مساعدة الطلبة على تذوق العلوم الحياتية، وتقدير جهود العلماء بالسير على خطاهم •

فيها بوساطة تعرف الطالب المباشر  اإلنسانالطبيعة ودور  إلىنتماء، واالرتباط تعميق اال •
 .على الطبيعة بشكل عام، والبيئة الفلسطينية بشكل خاص

المنهج العلمي في التفكير وحل  إتباعسلوب العلمي لدى الطلبة، وتعويدهم تنمية األ •
 .المشكالت

 .خالقيةبة الصحية والبيئية واألاجات الطلتطوير ثقافة بيولوجية معاصرة، تلبي ح •

 .تعميق دور الطلبة االيجابي في المجتمع، يجعل العلم للجميع •

  .تطوير وتشجيع اتجاهات حب االستطالع واالستقصاء لدى الطلبة •
  

  :لتدريس العلوم الحياتية األهداف الخاصة
والنبات،  ، والحيوان،اإلنسان(ساسية التالية  تعلق بالمحاور األاكتساب معرفة علمية ت •

 )والكائنات الدقيقة، والتقانة الحيوية

اكتساب وتنمية اتجاهات علمية مختلفة، مثل الدقة، والمثابرة، والموضوعية، واالنفتاح  •
 .مانة العلميةالعلمي، واأل
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سلوب العلمي لدى الطلبة، وتعويدهم اتباع المنهجية العلمية في التفكير، وحل تنمية األ •
 .المشكالت

 .ة على استيعاب التقانة الحيوية، وآثارها االجتماعية واالقتصاديةمساعدة الطلب •

 .مساعدة الطلبة على معرفة العالقات المتبادلة بين فروع العلوم الحياتية، والتنوع الحيوي •

لطبيعة، من خالل ككائن حي متميز من حيث مكانته ودوره في ا اإلنسانتطوير فهم  •
 .حساس بالمسئوليةالمعتقدات واإل

عمال اليدوية، والتخطيط اب الطلبة المهارات األساسية في تصميم التجارب، واألاكتس •
 .لألعمال العلمية والتقانية

فهم العالقات المتبادلة بين العلوم الحياتية، والعلوم األخرى من كيمياء، وفيزياء  •
 .ورياضيات

ا المختلفة اتهمل مع المعلومات الحيوية، وإمكانية تطبيقاعإدراك البعد األخالقي في الت •
 .نسان خاصةفيما يتعلق باإل. عامة

  
ويالحظ من هذه األهداف أنها تراعي جوانب المتعلم المعرفية، والمهارية، والوجدانية، كما أنها 
تركز على إعداد المتعلم للعيش في زمن النمو الكبير في المعرفة والمعلومات والذي يتطلب 

  .التقنية أكثر من أي وقت مضى وظائف تحتاج المزيد من التعلم والمعرفة
مواضيع العلوم  وبالنسبة لمادة العلوم الحياتية في كتب العلوم العامة في المنهاج الفلسطيني، تُطرح

إال أنه ال تدرس مادة  ،الحياتية  في كل من المرحلة االبتدائية والمرحلة األساسية الدنيا والعليا
علمي /لة الثانوية في كل من الصف الحادي عشرالعلوم الحياتية بشكل منفصل إال في المرح

 .علمي/والصف الثاني عشر

  
فإن اإلطار الزمني العام  (1999)وحسب ما جاء في الخطوط العريضة لمنهاج العلوم الحياتية 

حصة مقسمة على وحدات الكتاب  (128)علمي هو، /لمادة العلوم الحياتية للصف الثاني عشر
أسبوع، على أن  (32)حصص في  (4)تربية والتعليم، على نحو الرسمي المعتمد من وزارة ال

وقد تم سرد محتوى كتاب ). في المختبر(حصص منها صفية، وحصة واحدة عملية  (3)تكون  
 (4)موضوعات رئيسة مقسمة على  (4)م تحت 2006منهاج مادة العلوم الحياتية المطبق عام 

  .وحدات
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  :في فلسطين )التوجيهي(متحان الثانوية العامة ا 3.2
  

ينهي الطالب مرحلة التعليم المدرسية، أي اإلثنتي عشر سنة األولى من التعليم الصفي الرسمي، 
بعد أن يجتاز الصفوف االٌثني عشر بنجاح تراكمي من صف إلى صف آخر، مثبتة من قبل 
 المدرسة في شهادة إنهاء للصف المحدد بنجاح، حسب المعايير التي تحددها وزارة التربية

والنجاح المدرسي في الصف الثاني عشر . والتعليم، بناء على متطلبات المنهاج المدرسي الجديد
إلى شهادة إنهاء  وباإلضافة. يعتبر بحد ذاته نجاحاً تراكمياً يعلن إنهاء مرحلة التعليم المدرسي

شهادة  الصف الثاني عشر التي يستلمها الطالب من المدرسة، تمنح المدرسة لطلبتها الناجحين
  ) 1996 الفلسطيني، للمنهاج الشاملة الخطة(. إنهاء عامة

  
. جتياز المرحلة بنجاحإيعتبر الحصول على شهادة إنهاء مرحلة التعليم المدرسي كافياً للداللة على 

مؤسسات التعليم العالي أو قطاع العمل بمؤسساته (ولكن في ضوء حاجة الجهات المتلقية للطلبة 
لإلختيار بين الطلبة، ولكون شهادة إنهاء مرحلة التعليم المدرسي ال تشكل اآللية المناسبة ) المختلفة
، اعتمدت وزارة التربية والتعليم نظام االمتحانات ) 1996،الفلسطيني للمنهاج الشاملة الخطة( لذلك

 ، وهو امتحان يخضع له طالب الصف الثاني عشر بجميع)امتحان الثانوية العامة(الموحدة 
فروعه، مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي الثاني، وعادةً ما يكون في األسبوع األول من شهر 

وفي حال لم يجتز الطالب االمتحان بنجاح فإنه يعاود االمتحان في السنة التي تليها، على . حزيران
عادة هذه إه و اثنتين، فيمكنأذا كان تخلفه بمادة واحدة إأساس تخلفه في ثالث مواد فأكثر، أما 
  .المواد في الشهر الذي يلي إعالن النتائج

  
فالمحافظة . إن المتحان التوجيهي إيجابيات وسلبيات، وإن السلبيات ترجح فعلياً على اإليجابيات

على امتحان التوجيهي بوضعيته الحالية يعتبر أسهل وسيلة لتحقيق المقارنة والمفاضلة الرقمية بين 
 للمنهاج الشاملة الخطة(االنتباه إلى أن أسهل الطرق ليست بالضرورة أنجعها الطلبة، ولكن يجب 

  ).  1996 الفلسطيني،
  

بمضامينه وآلياته الحالية يتجانس مع ) التوجيهي(ويأتي السؤال هنا، هل امتحان الثانوية العامة 
  هذا المنهاج؟ يهاإلفلسفة المنهاج، ويتالءم مع األسس واألهداف التربوية التي يقوم عليها ويسعى 
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  الدراسات السابقة 4.2

  

طالع على الدراسات السابقة فقد تمكنت الباحثة من استعراض الدراسات التي تناولت عملية بعد اال
التناغم والمنهاج بعناصره من أهداف ومحتوى وتقويم في العديد من المجاالت العلمية ومن أحدثها 

  :ما ورد في الدراسات اآلتية
  

البحث عن مدى التناغم  إلىبدراسة هدفت  (Lu & Liu, 2012) لو و ليوفقد قام كل من 
بين المعايير الوطنية لمنهاج مادة األحياء المدرسة في الصين، واالمتحان النهائي ) بصورة كمية(

وقد قام . محافظات من محافظات الصين ، وذلك في أربع2009عام  (HSEE)للمرحلة العليا 
طار تحليل المحتوى إتحليل المعايير الوطنية لمنهاج األحياء واالختبار باستخدام الباحثان ب

 Porter Alignmentباالعتماد على أهداف بلوم، وقد اعتمد الباحثان على نموذج بورتر للتناغم 

Index . أن االختبارات في األربع محافظات كان تناغمها مع المعايير  إلىوقد أشارت النتائج
أن االنخفاض في مستوى  إلىوقد أشار الباحثان .  وى حسب مؤشر بورتر للتناغمدون المست

التي غطتها االختبارات  والتي كانت ضمن المستويات الدنيا ألهداف  األهدافأن  إلىالتناغم يعود 
  .بلوم، بينما أهداف المعايير كانت من المستويات العليا ألهداف بلوم

  
جراء إتم  (Gondwe & Walenkamp, 2011) جوندوي ووالينكامب وفي دراسة  قام بها

تحليل لمدى التناغم بين التعليم العالي على المستوى المهني في غانا واحتياجات سوق العمل، وقد 
احتياجات سوق  أن التعليم المهني في البلدان النامية ليس متناغماً دائما مع إلىأشار الباحثان 

تحديد نقاط الضعف في العالقة والعوامل  إلىاد، حيث هدفت هذه الدراسة قتصالعمل المحلية واإل
وقد أشار الباحثان بصفة خاصة على نظام التعليم العالي بالرغم من أنه . المؤثرة في ذلك في غانا

وقد قاما بتحليل الوضع . يوجد عالقة مع نظام التدريب المهني والتقني على مستوى التعليم الثانوي
والحاضر للتعليم المهني العالي في غانا من أجل الحصول على نظرة ثاقبة لإلستثمارات التاريخي 

احتياجات سوق والتدخالت التي تم تنفيذها لتحسين التناغم والمواءمة بين التعليم المهني العالي و
لها فحص نظام التعليم في مرحلة ما قبل التعليم العالي التي يخضع  إلىضافة باإل. العمل المحلية

وقد استندت هذه الدراسة على مراجعة األدبيات، . الطالب قبل مشاركتهم في قطاع التعليم العالي
قائمة  إعدادحيث تم . الشخصية مع الممثلين الرئيسيين لقطاعات التعليم والعمل والمقابالت
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ي والتقني التدريب المهن إلىضافة ن قبل مؤسسات التعليم العالي باإلبالبرامج التي تم تقديمها م
وبعد ذلك تم تحديد احتياجات . الياء إلىعلى مستوى المؤسسات الثانوية في غانا بقائمة من األلف 

و لم يكن يوجد أذا كان هناك إالياء لفحص ما  إلىسوق العمل، وقد وضعت قوائم من األلف 
وبعد . التناغمساسها تم تحديد مدى أتلبي مطالب مهارة معينة، وعلى  أنبرامج تدريبية من شأنها 

تحليل النتائج ظهر تناغم قوي بين برامج التعليم العالي على المستوى المهني والتقني واحتياجات 
  .سوق العمل المحلية

 
استقصاء مدى توافق محتوى الهندسة في  إلىهدفت  (2011)وفي دراسة قام بها جبر وآخرون 

) NCTM, 2000(لمعايير العالمية كتب الرياضيات للمرحلة األساسية الدنيا في فلسطين مع ا
على المعايير العالمية، لمحتوى الهندسة  أسلوب تحليل المحتوى بناء الباحثون اعتمد ،للرياضيات

. في فلسطين والتي تتكون من أربعة محاور) 4-1(في كتب الرياضيات للصفوف األساسية الدنيا 
تكونت عينة الدراسة من كتب الرياضيات للصفوف األربعة األساسية الدنيا من التعليم األساسي 

سة المتضمنة في كتب الرياضيات للصفوف محاور معيار الهند ودلت النتائج على أن في فلسطين
األساسية  في ضوء النظرة العالمية لمناهج الرياضيات المدرسية جاءت بدرجة ضعيفة،  ) 1-4(

للصف األول األساسي، وكانت % 22حيث كانت نسبة الدرجة الكلية لمدى توافر تلك المعايير 
أن و .للصف الرابع% 30.5للصف الثالث، وكانت % 11.9للصف الثاني، وكانت % 33.9

متوسطات تقديرات المحللين حول جميع معايير محتوى الهندسة المتضمنة في كتب الرياضيات 
للصفين الثالث والرابع األساسين اختلفت مع المعايير األربعة العالمية للرياضيات المدرسية 

)NCTM ( عند مستوى)α > 05.0( للصفين األول ، واختلفت مع المعيار األول والثالث والرابع
  . والثاني األساسيين

 
 بدراسة للكشف عن مدى التناغم بين المعارف والمفاهيم في) Edwards،2010 (وقام ادواردز 

فريقيا للصف الثاني عشر ونموذج امتحان إساسي للعلوم الفيزيائية في جنوب محتوى المنهاج األ
وقد اعتمد على نسخة معدلة من نموذج . 2009و 2008واالمتحانات النهائية لعامي  2008لعام 

بورتر لتحليل المعارف والمفاهيم في المناهج الدراسية لمادة العلوم الفيزيائية للصف الثاني عشر 
تذكر، (لتي تضم فئات المستوى المعرفي من خالل توظيف تصنيف بلوم للمستويات المعرفية ا

، وقد استخدم النموذج نفسه لتحليل كل من ورقة نموذج امتحان )فهم، تطبيق، تحليل، تقييم، ابداع
 0.8وقد أظهرت النتائج وجود تناغم بمؤشر . 2009و 2008واالمتحانات النهائية لعامي  2008
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 أوراقؤشر لمادة الفيزياء بالمقارنة مع لمادة الكيمياء، حيث ثبت الم 0.6لمادة الفيزياء و 
وظهرت تناقضات من حيث المستويات . االمتحانات الثالث وتفاوت المؤشر في مادة الكيمياء

غير ممثل  المعرفية ومجاالت المحتوى في كل من الفيزياء والكيمياء، حيث كان مستوى التذكر
وى الفهم والتطبيق ممثالً أكثر في في امتحان الفيزياء والكيمياء، في حين كان مست) ناقصاً(

  .الكيمياء
  
بدراسة مدى تناغم امتحان مادة العالج  (Wittstrom et al., 2010)قام ويتستروم وآخرون و

تحديد ما  إلىهداف المادة، حيث هدفت الدراسة أكلية الصيدلة مع /الدوائي في جامعة نيومكسيكو
الفصل لمادة العالج الدوائي متناغمة مع أهداف الفصل، ذا كانت االمتحانات المعدة من قبل معلم إ

في ربيع عام  أعطيتن من دورات العالج الدوائي التي تم تحليل بنود اختبارات من دورتي حيث
 هداف الفصلأواالمتحانات لتقييم مدى توافق  األهداف، واستخدم الباحثون نموذج لتحليل 2008

عمق في المعلومات، اتساق الفئات، مدى ترابط المعرفة، وهي ال ربعة معايير،أمع االمتحان ضمن 
من  واألهدافتحليل التناغم بين بنود االختبار  إجراءاتوقد تبنى الباحثون . والتوازن في التمثيل

وقد أظهرت النتائج تناغم بين . Webb 1,2,9,14,15التي تم تصميمها من قبل  اإلجراءات
تحسينات،  إلىنها بحاجة أظهرت النتائج أ أخرىفي معايير واالختبار في معايير معينة و األهداف

حيث غطت االختبارات جميع الفئات المقررة في المحتوى، ومدى ترابط المعرفة، ولكن لم يكن 
 .هداف المقررة بنفس النسبطار األإهناك توازن في التمثيل لألهداف حيث لم تكن موزعة في 

  
 كان الغرض منها الحكم على درجة التناغم بين الكتبدراسة  (Hsieh, 2010)  هسي وقد أجرى

، من حيث التعليمات ومؤشرات الكفاءة بالنسبة اإلنسانيةالمدرسية للفنون في مجال تعليم العلوم 
تم  استبانهبيانات من خالل ، من وجهة نظر المعلمين، وقد تم جمع ال9-1لمناهج الصفوف من 

نه أ إلىساسية، وقد دلت النتائج معلمي الفنون في المرحلة األم من معل 13جابة عليها من قبل اإل
يوجد عالقة للجنس و للخبرة الكبيرة للمعلمين مع تناغم المناهج الدراسية، ولكن ال يوجد عالقة 

عدم  إلى باإلضافةبين مستوى التعليم لدى المعلمين والوقت المستخدم للتدريس مع تناغم المنهاج، 
ليمات المعطاة للمعلمين وتناغم المنهاج، والشيء الوحيد ذو العالقة كان وجود عالقة بين التع

دراسات مستقبلية يكون  إجراءأهمية  إلىوقد أشار الباحث . الكتاب المستخدم في التدريس
مراقبة عملية التدريس داخل الفصول  إلى باإلضافةمحورها التناغم بين المعايير واالختبارات، 
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جع تكون بمثابة مؤشرات تعين على تحرير الكتب المدرسية الواجب الدراسية، لتوفير مرا
  .استخدامها

 
كان الغرض منها فهم كيف  (Cutler & Borrego, 2010) كاتلر وبوريجو وفي دراسة قام بها

يتصور المهندسون واألكاديميون العلميون مناهج التعليم العالي من أجل تحديد الممارسات 
ما هي النتائج المطلوبة : تيةت لتحسينه، حيث تم طرح األسئلة اآلالمشتركة وتقديم التوصيا

أي مدى تتناغم وتتماشى هذه  إلىوالدالئل وخبرات التعلم التي ترتبط بمناهج التعليم العالي، و
مشروع ممول من مؤسسة  130المكونات بصورة بناءة مع بعضها البعض؟ وقد تم تحليل محتوى 

 U.S. National Science Foundation'sليا والبحوث التكاملية العلوم القومية للدراسات الع
Integrative Graduate Education and Research Traineeship (IGERT) 

program. المساهمات في مجال : مرجوة من تعلم الطالب وهي نتائج وقد تم تحديد أربعة
وقد تناولت . التقنية، والمنظور الواسع، والعمل الجماعي، ومهارات االتصال بين التخصصات

أن أهداف البرامج  إلىحد ما، وكما أشارت االختبارات  إلىالخطط التعليمية للطالب هذه النتائج 
  .يجب أن يتعلموه التعليمية بشكل عام تقابل تعليم الطالب ما

  
 المقررات نظام في األحياء كتب محتوى تقويم هدفت إلى (2010)وفي دراسة قام بها الشهري 

فصل  محتوى تحليل خالل م  من2009-2008طبعة  السعودية العربية بالمملكة الثانوية للمرحلة
 إلى باإلضافة ،2 أحياء كتاب من" البشرية الوراثة"وفصل   1أحياء  كتاب من  "اإلنسان في النقل"

، ) 3أحياء ،2 أحياء ،1 أحياء( الكتب الثالثة محتوى في ومشرفيها األحياء معلمي أراء على التعرف
 و" التحليل بطاقة" :هما الغرض لهذا أعدتا أداتين المتضمن التحليلي الوصفي المنهج استخدام عبر

 "ضعيف بمدى"المقترحة  المعايير توفر تخدمةالمس التحليل لبطاقة وفقاً وأظهرت النتائج". االستفتاء"
" اإلنسان في النقل"فصلي  في والتقويم التعليمية واألنشطة العرض وطريقة المادة العلمية محاور في
 النظرة إبراز :مؤشرات في خاصة ،2 أحياء كتاب من" البشرية الوراثة"و  1 كتاب أحياء من

 التكامل إلى باإلضافة المجتمع ، بالبيئة ومشكالت المحتوى وربط األحياء، علم مجال في اإلسالمية

 المفاهيم تطبيقية تفسر أمثلة المحتوى وتضمين العلمي، الخيال وتنمية األخرى، العلمية المواد مع

 التي المعينات اختيار وكذلك العلمية، للمصادر والرجوع المعرفة عن البحث مهارة وتأكيد العلمية،

 الحقيقي التقويم ومراعاة والتنوع، الشمولية وفق التقويم وبناء وتشويقه، المتعلم على جذب تعمل

 والرسومات واألشكال الصور محور في  محدود المقترحة بمدى المعايير توفرت بينما.  األصيل
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 الكتب محتوى بأن التربويين والمشرفين المعلمين استفتاء نتائج وأثبتت .الفصلين في التوضيحية

 كبيرة، بدرجة المقترحة التوضيحية واألشكال والرسومات الصور معايير توفر يتضمن كافة الثالثة

 التعليمية العرض واألنشطة وطريقة العلمية المادة معايير توفر متوسطة  يتضمن بدرجة بينما

 مع إلى التكامل باإلضافة المجتمع، ومشكالت بالبيئة المحتوى ربط  :مؤشرات في ، خاصة والتقويم

 تطوير وتشجيع األساسية، العلم عمليات ضوء في األحياء علم محتوى وبناء األخرى، العلمية لموادا

 وتضمين المحتوى، عرض طرق وتنوع العلمي، الخيال تنمية وعملية المختلفة، االتجاهات العلمية

 البحث عمليات على المحتوى بناء في والتركيز العلمية، المفاهيم تفسر تطبيقية المحتوى أمثلة

 وفق التقويم وبناء للطالب، والسني الذهني للنمو األنشطة التعليمية مناسبة ومدى واالستكشاف،

  .األصيل الحقيقي التقويم ومراعاة والتنوع الشمولية
  

بعمل دراسة لمقارنة التناغم في منهاج الفيزياء )  ,.2009Liu et al(وقام ليو وآخرون 
، ووالية )الصين(واالختبارات الموحدة بين ثالثة انظمة تعليمية في ثالثة بلدان، مقاطعة جيانغسو

حيث قاموا بعمل مقارنة لمدى التركيز على المستويات . ، وسنغافورة)الواليات المتحدة(نيويورك 
المحتوى في مادة الفيزياء في الدول الثالثة، ومقارنة مدى  المعرفية والموضوعات وتناغمها مع

حيث . تركيز المستويات المعرفية وتناغمها واالختبارات الموحدة لمادة الفيزياء في هذه الدول
طار مشترك لتحليل معايير المحتوى لكل من المناهج الثالث واالمتحانات الموحدة في إاعتمد على 

ساسه تحليل أويره من قبل مجلس رؤساء مدارس الواليات، وتم على الدول الثالث، والذي تم تط
، والمنهاج 2006للفيزياء لعام  Regentsساسي لوالية نيويورك واختبار منهاج الفيزياء األ

لمقاطعة جيانغسو الصينية،  2006الوطني للفيزياء في الصين واختبار الفيزياء النهائي لعام 
في  2006وامتحان الفيزياء النهائي لعام  O (O-Level Physics)ومنهاج الفيزياء للمستوى 

للتناغم بين معايير المحتوى واالختبارات  إحصائيةوقد أظهرت النتائج أن هناك داللة . سنغافورة
بالنسبة للصين  إحصائياالموحدة للفيزياء في والية نيويورك، في حين لم يكن هناك تناغم كبير 

  .وسنغافورة
 

ناقشا فيها أهمية  (Martone & Sireci, 2009) مارتون وسيريكي بها كل منوفي قراءة قام 
نجاح االختبارات والتعليمات أو المعايير، حيث قاما بوصف أكثر من إالتناغم ودوره في تسهيل و

نموذج من نماذج التناغم والتي تعد األكثر شهرة من حيث االستخدام في بيان التناغم بين 
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، وقد تم Webbونموذج  Porterنموذج الموجودة في الواليات، بما فيها  االختبارات والمعايير
عطاء أمثلة توضيحية لكيفية إتوضيح نقاط الضعف ونقاط القوة في كل النماذج المطروحة، مع 

أن اختيار النموذج المستخدم لفحص  إلىخلص  إستنتاج إلىاستخدامها، وقد توصل الباحثان 
دة للدولة أو الوالية، وأن البحث عن وجود التناغم هو أمر حاسم التناغم يعتمد على أهداف محد

  .لضمان وجود معايير التقييم والتعليمات التي من شأنها أن تسهل عملية التعلم لدى الطالب
  

بدراسة لفحص التناغم بين المنهاج المقصود  (Kurz et al., 2009) كورز وآخرون وقد قام
والمخطط له والذي صدر في التعليم العام والتعليم الخاص وعالقته بإنجاز الطلبة، وقد أجري 
تحليل للعالقة بين التناغم وتحصيل الطالب لثالث اختبارات تكوينية مقابل اختبار للوالية في 

أن  إلىللتناغم، وقد أشارت النتائج  Porterموذج مدينة ناشفيل خالل السنة الدراسية باستخدام ن
التناغم للمنهاج المخطط والمقصود والذي تم وضعه على أساس معايير الوالية كان منخفضاً مع 

بين معلمي التعليم العام والخاص، وظهرت عالقة بين  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة 
، ≥ 0.48  طالب ومعلم بمؤشر تناغم  238متوسطات التحصيل العلمي ومؤشرات التناغم لـ 

وعند فحص العالقة بين التناغم واالنجاز لمجموعة المعلمين على حدى، ظهر ارتباط قوي بمؤشر 
  .فقط لمعلمي التعليم الخاص 0.75 ≥
  

 الفلسطينية الدراسية المناهج تحقيق مدى إلى التعرف إلىبدراسة هدفت ) 2009( ،كما قام بركات

، طولكرم محافظة في الحكومية المدارس معلمي من عينة نظر وجهة من المنشودة التربوية لألهداف
، ومعلمة معلما ( 164 ) حجمها بلغ المعلمين من عينة على تطبيقهاوقد استخدم الباحث استبانة تم 

 لألهداف الفلسطينية الدراسية المناهج تحقيق لمدى المعلمين تقديرات إنحيث أشارت النتائج إلى 

 هذه كانت بينما جتماعي،واإل والوطني، الديني : المجالين على كبير بمستوى كانت التربوية

 وجود عدم إلىضافة باإل .لألهداف العام والمستوى المجاالت بقية على متوسط بمستوى التقديرات

 من المنشودة التربوية لألهداف الفلسطينية الدراسية المناهج تحقيق مدى في إحصائيا دالة فروق

 التعليمية، والمرحلة والخبرة، العلمي، والمؤهل الجنس، : لمتغيرات ُتعزى المعلمين نظر وجهة

  .العلمي والتخصص
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تحليل كتاب األحياء للصف الثاني الثانوي العلمي في  إلىبدراسة هدفت  (2009)وقامت دحدول 
األهداف التعليمية، والمحتوى، واألنشطة التعليمية : فلسطين من حيث عناصر المنهاج األربعة

علمي للعام /عشراألحياء للصف الثاني  مقررواألسئلة التقويمية، وتكون مجتمع الدراسة من 
رصد األهداف التعليمية لكل وحدة واشتقاق م في فلسطين، وقد تم  2008/2009الدراسي 

عناصرها، الحقائق والمفاهيم والقوانين  إلىاألهداف السلوكية، ثم تحليل المادة التعليمية 
وقد استخدمت الباحثة . والتعميمات والنظريات، كذلك تم رصد األنشطة التعليمية وآليات التقويم

هداف الخاصة غير موزعة بشكل متوازن بين أن األ إلىطار تحليل المحتوى، وأشارت النتائج إ
الفصلين الدراسيين وبين الوحدات، وأن األهداف السلوكية بمعظمها معرفية ولم تشتمل أي هدف 

األنشطة  إلىأن عناصر المادة التعليمية من حقائق وتعميمات باإلضافة  إلى باإلضافةنفسحركي، 
  .لدراسيين والوحدات التعليميةالتعليمية موزعة بشكل غير متوازن بين الفصلين ا

  
 األمثلة و التقويم أسئلة في المعرفية األهداف نسبة معرفة إلى بدراسة هدفت  (2009)وقام حمدان 

 بلوم تصنيف حسب العلمي في فلسطين عشر الحادي للصف الرياضيات لكتاب الثاني الجزء في

 في المطروحة األهداف تلك مستويات نسبة بين التالؤم مدى معرفة إلى إضافة .المعرفية لألهداف

 مستواها لمعرفة واألسئلة األمثلة جميع تحليل طريق عن وذلك ،األسئلة في المطروحة وتلك األمثلة

 لكل المعرفية األهداف مستويات بتفريغ الباحث قام حيث المعرفية،  لألهداف بلوم تصنيف على بناء

 النسب تلك مقارنة وتمت واألسئلة األمثلة في مستوى كل نسبة حساب تم ثم الكتاب وحدات من وحدة

 مستويات  تغطية تم أنه النتائج أظهرت حيث واألسئلة، األمثلة من كل في بينها التالؤم مدى لمعرفة

 األمثلة في المستويات هذه طرح بين توافق وهناك ،جداً جيد بشكل ستيعابواإل والفهم التذكر

 هذا طرح بين توافق هناك يكن لم ولكن جيدة بنسبة التطبيق مستوى تغطية تم انه إال واألسئلة

 وكانت جدا متواضعة بنسبة التحليل مستوى طرح وتم األسئلة، في وطرحه األمثلة في المستوى

  .والتقويم التركيب لمستويات التطرق يتم ولم ، واألسئلة األمثلة في طرحها بين متوافقة

  
 األساسيةبقياس مدى التناغم بين المناهج الدراسية  (Liu & Fulmer, 2008) وقام ليو وفالمر

في مادة العلوم وهو امتحان يعطى ثالث مرات في السنة  Regentsلوالية نيويورك وامتحان 
، الكيمياء، علوم األحياءالبيئة، (الدراسة ويوضع استناداً على المناهج الدراسية في مواضيع محددة 

بفحص ودراسة مدى التناغم بين مناهج الكيمياء والفيزياء حيث قاما ). ، والفيزياءاألرض
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، وبهدف دراسة أثر مرور الوقت على 2006واالمتحانات لشهري كانون الثاني وحزيران لعام 
حيث تم تمثيل كل من . 2004التناغم، تم دراسة امتحان الكيمياء والفيزياء لشهر يناير لعام 

اصة تتألف من الموضوعات واألهداف المعرفية، وعلى المناهج الدراسية واالختبارات بجداول خ
 األساسيوقد ظهر أن هناك تناغما بين المنهاج . تم احتساب مؤشر بورتر لكل اختبار أساسها

واالختبارات، وان التناغم كان مستقراً إلى حد ما من اختبار إلى اختبار، وكانت هناك تناقضات 
  .بين المنهاج واالختبار األساسيةة المختلفة والمواضيع كبيرة في التركيز على المستويات المعرفي

 
التعرف على مدى التناغم  إلىبدراسة هدفت ) Liang & Yuan،2008 (وكما قام ليانج ويان 
متحان النهائي للصف الثاني عشر، حيث اء في المنهاج الوطني الصيني واالبين معايير مادة الفيزي

 لمنهاج الفيزياء اإللزامي حسب المعايير التوجيهية لمادة تكون مجتمع الدراسة من دليل المعلم
، حيث 2007و 2006الفيزياء في المنهاج الوطني الصيني واالمتحان النهائي لمادة العلوم لعامي 

طار تحليل االمتحان ومن ثم احتساب مؤشر بورتر إطار تحليل المحتوى وإقام الباحثان باستخدام 
تأكيد كل من المنهاج الدراسي  إلىشارت النتائج ألفحص التناغم بين المعايير واالمتحان، وقد 

ن قد مثال اهيم الفيزياء، وأن كال االمتحانيلمف األساسية للمبادئالمتحانات على فهم الطالب وا
أن ال  إلىالتطبيق والتحليل، وقد أشارت الدراسة المنهاج على الصعيد المعرفي في مجالي 

جراءات البحث إوالتفكير الناقد وتنمية قدرات الطالب على  اإلبداعالمنهاج وال االمتحانات تشجع 
  .العلمي

  
 لقواعد الفعلي المنهاج بين التطابق مدى عن الكشف إلى هدفت (2008)يانس في دراسة أجراها و

 الرسمية الوثيقة بتحليل الباحث قاموقد  المخطط، المنهاج مع العليا األساسية للمرحلة العربية اللغة

 العربية اللغة قواعد مناهج مطوري مع مقابالت وبإجراء المدرسية الكتب وتحليل للمنهاج،

 وكتبها، العربية اللغة قواعد مناهج تأليف على لإلشراف الوطني والفريق العليا، األساسية للمرحلة

 عند صفية حصص بحضور و العربية اللغة ومشرفي وكتبها، العربية اللغة مناهج قواعد ومؤلفي

 ثالث في )الثامن، التاسع، العاشر(العليا  األساسية للمرحلة العربية اللغة يدرسون معلمين ثالثة

 مالحظة صحيفة طريق عن المنهاج تنفيذ أساليب مالحظة قصديا، وتمت اختيرت حكومية مدارس

 قدمها التي والفصلية الشهرية واالمتحانات المعلمين، تحضير دفاتر وتحليل الباحث، طورها

 الحالية هيئتها على  والخاصة العامة والنتاجات العام اإلطار أن الدراسة نتائج دلت وقد .الطالب

 المدى بمصفوفة يتعلق أحدهما: الوثيقة آخر في ملحقين عدا ما مفصلة وغير كبيرا إجماالً مجملة
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 البناء تم واضحة أسس أي عن تماما بعيدة الوثيقة وهذه دراسية، خطة بعينة واآلخر والتتابع،

 التدريس واستراتجيات وتطبيقاتها مصطلحاتها في تفصيلية لجوانب ماسة بحاجة وهي عليها،

 اللغة قواعد وتكامل المعرفة، وظيفية :مثل هامة قضايا إغفالها إلى إضافة تبنتها، التي والتقويم

 االختالف على النتائج دلت كما .النحوي التفكير وتنمية األربع، االتصال مهارات مع العربية

 فالمعلمون الفعلي؛ المنهاج في المعلمين ورؤية المخطط، المنهاج في المرجوة الرؤية بين الكبير

 تطبيقهم في الخاصة طرقهم إتباع على ضمنًا  متفقون أنهم إال  للمنهاج تنفيذهم في اختلفوا وإن

 يرونه ما يطبقون لكنهم الرسمي، المنهاج به ينادي ما واعون أنهم والغريب الفعلي، المنهاج

  .لهم مناسبا
  

كان الغرض منها التحقق من  (Brown & Niemi, 2007) براون ونيامي وفي دراسة قام بها
سيب المستخدمة في كليات المجتمع ومعايير ين محتوى مجموعة من امتحانات التندرجة التناغم ب

اختبارات والية كاليفورنيا المستخدمة في المدارس الثانوية، بهدف تحليل مدى تناسقها مع 
المضمون المحدد الذي يتوقع من الطلبة أن تلم به بالفعل في المدارس الثانوية، وبالتحديد تسعى 

المعايير الالزمة للتأهب لكليات المجتمع تحديد درجة التناغم بين محتوى  إلىهذه الدراسة 
والمعايير في مجال الرياضيات وفنون اللغة االنجليزية في المدارس الثانوية والتي يتم قياسها بدعم 

حيث تم تحديد االمتحانات المستخدمة في كليات المجتمع في . CSTsمن فريق الدعم القطري 
هداف ومن ثم تحليل المحتوى وأهداف وعناصر والية كاليفورنيا وتحليلها باالعتماد على األ

المعايير لإلختبارات في المدارس الثانوية لوالية كاليفورنيا، وشملت االختبارات مادة الجبر الثاني 
وقد اعتمد نموذج . والختامي في الرياضيات واختبار فنون اللغة االنجليزية للصف الحادي عشر

Webb  لتحقيق األهداف التي تقيسها  ياكاف ان هناك تناغمأ إلىللتناغم، وقد أشارت النتائج
االختبارات المستخدمة في كليات المجتمع بالمقارنة مع االختبارات المعمول بها في المدارس 
الثانوية لمادة فنون اللغة االنجليزية، وظهر تناغم جيد في مادة الرياضيات إال فيما يتعلق بتناسق 

ضعف التناغم في مجاالت المحتوى من حيث  إلى باإلضافةل، وعمق المعرفة والتوازن في التمثي
  .اتساع المعرفة

  
والتي هدفت إلى تقصي مستوى جودة المنهاج الفلسطيني ) 2007الديب والخزندار، (وفي دراسة 

واستخدم الباحثان المنهاج الوصفي وقاما . في حل المشكالت الرياضية في ضوء المعايير العالمية
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. معيار خاص بحل المشكالت الرياضية إلى جانب اختبار تحصيلي 18معايير من بإعداد قائمة 
وأظهرت النتائج . طالب وطالبة من الصف السادس األساسي 109وتكونت عينة الدراسة من 

توفر المعايير مثل نمذجة مواقف تشمل العمليات الحسابية والتطبيقات الرياضية في بيئات خارج 
ى ابتعاد المنهاج عن توظيف العالقات في حل المعادالت، والضعف في الرياضيات، باإلضافة إل
  .إكمال األنماط الرياضية

 
 للتربية الفعلي المنهاج بين التوافق مدى فحص إلى خاللها من هدف بدراسة (2006)الشيخ  وقام

 للمعلمين مقابلة صحف الباحث استخدم وقد العليا، األساسية للمرحلة المنهاج ووثيقة اإلسالمية

 الباحث استخدم كما المعلمين، هؤالء عند صفية حصص لحضور إضافة )البحث عينة( الثالثة

 الباحث وقام الدراسة، في المستهدفين والطالب ومساعده المدرسة مدير شملت مقابلة صحف

 قدمها التي والنهائية الشهرية االمتحانات من وعينات ، المعلمين تحضير وثائق من عينات بتحليل

 والمنهاج الرسمي المنهاج بين وكبيرة واضحة فجوة هناك أن إلى الباحث وخلص . الطالب

 المعلمين وتلقي اإلسالمية، التربية منهاج على دائمة بتعديالت القيام الباحث واقترح الفعلي،

 تسهيل أجل من المدارس تحتاجها التي التسهيالت وتوفير إجرائية، ببحوث والقيام تدريبية، دورات

  . المناهج تنفيذ
  

الكشف عن مدى التناغم في منهاج اللغة العربية للصف  إلىبدراسة هدفت ) 2006(وقام حماد 
حيث تكون مجتمع الدراسة من منهاج اللغة العربية للصف العاشر  في فلسطين، األساسيالعاشر 
ربية للصف العاشر في فلسطين والمتمثل في وثيقة الخطوط العريضة لمنهاج اللغة الع األساسي
، وكتابي المطالعة والنصوص، والعلوم اللغوية للصف 2004/2005للعام الدراسي  األساسي

، األساسياختبارات اللغة العربية الموحدة للصف العاشر  إلىضافة إالعاشر األساسي في فلسطين، 
واستخدم الباحث تحليل المحتوى الشتقاق األهداف . ساسي في فلسطينومعلمي الصف العاشر األ

السلوكية لكل درس، ومعرفة مدى تحققها وتناغمها مع األهداف العامة الواردة في الخطوط 
سئلة االختبارات الموحدة، وتحليل أوراق االختبارات لتصنيف األسئلة أالعريضة للمنهاج مع 

 باإلضافةولحساب مدى تحقيقها لألهداف العامة والتدريس، . حسب مراعاتها لمستويات هرم بلوم
وقد خلصت الدراسة . للمقابلة والمالحظة داخل الصف لمعرفة مدى تحقق األهداف في التدريس

أن األهداف المتضمنة في منهاج اللغة العربية للصف العاشر األساسي، الفصل الثاني أغلبها  إلى
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فكير الدنيا، وأن تحقق األهداف الواردة في المجال المعرفي في المجال المعرفي وفي مستوى الت
ارتفاع نسبة تحقق  إلىكان أكبر في مهارات التفكير الدنيا عنه في مهارات التفكير العليا، إضافة 

لتقييم كل من  إهمالأهداف المجال المعرفي عنها في المجالين الوجداني والنفسحركي، وأنه يوجد 
سحركي، وقد كان اختبار الخليل أكثر تناغماً مع المنهاج في مستويي التذكر المجال الوجداني والنف

تناغما في  أكثروكذلك كان اختبار الخليل  والتطبيق مقارنة باختبار بيت لحم وجنوب الخليل،
المستويات العليا كان اختبار بيت لحم أكثر تناغماً، وقد خلت االختبارات من  يالفهم وف مجال

اني والنفسحركي، وكان تناغم التدريس مع المحتوى بنسبة متوسطة، وتناغمت المجالين الوجد
االختبارات بنسبة قليلة جداً مع المحتوى المتضمن أهدافاً معرفية في حين لم تتناغم مع المحتوى 

  قليلة جداً مع  بنسبة  مع التدريس االختبارات   تناغمت  المتضمن أهدافاً وجدانية ونفسحركية، وقد
  .المتحققة في الدروس األهداف

  
لفحص التناغم بين محتوى   (Browder et al., 2004) براودر وآخرون في دراسة قام بهاو

داء أوالذين لم يتمكنوا من  اإلعاقةوالوظيفية لذوي  األكاديميةاالختبارات البديلة مع المناهج 
االختبارات الرسمية، حيث تم فحص ودراسة مدى تركيز المناهج الدراسية لعملية التقييم البديل 

والية  31باستخدام مؤشرات األداء في كل من مادة الرياضيات وفنون اللغة والمهارات الفنية في 
الشديدة  تواإلعاقامريكا، وقد قام مجموعة من الخبراء في الرياضيات وفنون اللغة أمن واليات 

بفحص ودراسة مؤشرات األداء ومدى تناغمها مع المعايير  واإلداريينمع مجموعة من المعلمين 
وقد حدد الخبراء الواليات التي لديها مؤشرات التقييم البديل ، والتي تتناغم . الوطنية والمنهاج

لتقييم البديل، بشكل واضح مع الرياضيات وفنون اللغة  من الواليات التي ليس لديها مؤشرات ا
ومن خالل النقاشات الجادة . خرى بفحص مؤشرات األداء ووظيفتهاأوقامت مجموعة 

والتشاورات بين الخبراء والمعنيين، تم تحديد مالمح مؤشرات األداء التي تجسد التناغم مع 
و الوظيفية، بما في ذلك خصوصية المحتوى، والصياغة، والتجاوب المطلوب، أالمناهج العامة 

االختبارات (وقد دلت النتائج على أن مؤشرات األداء . المستوى لصف أو سن الطالب الئمةوم
هناك ربط بين المهارات  أن إلى باإلضافة، األكاديميةتركز كثيراً على المهارات ) البديلة

 . والوظيفية األكاديمية
 

ر واالختبارات، منهجية كمية لفحص التناغم بين المعايي (Fonthal, 2004) فونثال كما وضع
حيث اعتمد بمنهجية دراستة هذه على ثالثة أبعاد لتحديد معايير التناغم، وهي مدى المعرفة، 
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وهذه المعايير الثالثة، والتي تنطوي على نسخة . وعمق المعرفة وتوازن المعرفة في المحتوى
حد األدنى من منقحة وموسعة من المعايير المستخدمة حالياً في أبرز منهجيات التناغم، هي ال

المفاهيم الضرورية لوصف التناغم بين المعايير واالختبارات، حيث شملت منهجية الدراسة هذه 
على بناء فهرس للتناغم يصف العمليات الرياضية التي هي مزيج للمعايير الثالثة التي إعتُمدت 

من التناغم، برنامج حاسوبي للنموذج األولي للمؤشرات الممكنة  Fonthalللتناغم، وقد طور 
تطوير برنامج حاسوبي لمعالجة معايير التناغم المختلفة، وتم انشاء عدة رسوم بيانية  إلى باإلضافة

ونتيجة لذلك، اعتمد المؤشر ليمثل البيانات المطلوبة رياضياً، . إلظهار النتائج على شكل مرئي
هذا المؤشر لقياس التناغم  Fonthalوقد استخدم . واالستدالالت المنطقية باستخدام البيانات الفعلية

المعايير المقترحة من قبل مجموعة من مؤسسات التعليم (بين مجموعة من توقعات التعليم العالي 
حيث . الواليات المتحدة أنحاءواختبارات واليات مختارة في جميع ) العالي في الواليات المتحدة
مدى تناغمها مع تطلعات التعليم العالي،  وعشرين والية وتحليلها لتحديد تم اختيار اختبارات لسبع

ودلت النتائج أن . وقد تم فحص التناغم لكل من مادتي الرياضيات واللغة االنجليزية لكل والية
 التوقعات في اللغة االنجليزية بشكل عام أكثر تطلباً من االختبارات المعمول فيها في الواليات قيد

أن اختبارات مادة الرياضيات تعادل تقريباً توقعات التعليم العالي  إلىالدراسة، كما دلت النتائج 
على مستوى األهداف المعرفية، وأن هناك اختالفات كبيرة في مؤشر التناغم بين جميع اختبارات 
الواليات المشاركة في مادة اللغة االنجليزية وتوقعات التعليم العالي بالمقارنة مع االختالفات 

ومع ذلك كانت جميع المؤشرات التي تم الحصول عليها للمعايير . ت الرياضياتالصغيرة الختبارا
 .معتدلة إلىوالتي تعتبر منخفضة  0.50واالختبارات أقل من 

  
 في العليا للصفوف المهنية التربية منهاج تنفيذ واقع " :بعنوان دراسة (2004)وأجرت دغلس 

 المهنية التربية ومعلمات معلمي الدراسة مجتمع شمل وقد ." األردنية المدارس في األساسي التعليم

 وثالث للذكور منها اثنتين :مدارس خمس الدراسة وتناولت األردن، في العليا األساسية للمرحلة

 المختارة الخمسة المدارس معلمي مع الستخدامها للمقابلة نماذج ثالثة الباحثة طورت وقد .لإلناث

 المهني التدريب وإدارة المهنية، التربية مجال في والمختصين المدارس، هذه ومديري ،اًيقصد

 عمان في المهنية التربية ومشرفي واالختبارات، االمتحانات وإدارة واإلنتاج، المهني والتعليم

 أعضاء ومقابلة الدراسية، المناهج معدي مقابلة :شملت محكمة تقويمية أدوات إلى إضافة األولى،

 .الدراسية الكتب مؤلفي ومقابلة المهنية، التربية كتب تأليف على المشرف الوطني الفريق
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 ضافي ،مرضياً ليس المستهدفة للمرحلة المهنية التربية منهاج تنفيذ واقع أن إلى الباحثة وتوصلت

 هذه بين الكبير والفرق وسماته، المهنية التربية منهاج خصائص حول التوافق انعدام ذلك إلى

 ً.ميدانيا المعلمون ينفذه وما الخصائص

  
بالبحث  (Herman, Webb, & Zuniga, 2003) هيرمان وويب وزونيجا وقامت دراسة أجراها

للرياضيات في  Golden State Exam (GSE)عن مدى التناغم بين امتحان الغولدن ستايت 
المدارس الثانوية وبيان للكفاءات من جامعة كاليفورنيا في مجال الرياضيات واستكشاف الجودة 

حيث قام عشرون مقيماً من الهيئة التدريسية لجامعة كاليفورنيا ومدرسي . التقنية لعملية التناغم
 إلى (GSE)ر رياضيات من مدارس ثانوية من شمال وجنوب كاليفورنيا بتحليل بنود اختبا

مستوى التوقعات التي تم تحديدها في بيان الكفاءة التي تم اعتمادها من جامعة كاليفورنيا لبيان 
ة والمواضيع قيمون على تعيين المواضيع الرئيسحيث عمل الم. مالمح البنود ومستوى التعقيد فيها

وكان . ي لكل موضوعالثانوية وبنود المواضيع المركزية ومدى العمق في المعرفة ومصدر التحد
وقد أظهرت النتائج أن اتفاق يتراوح بين . االتفاق ضمن هذه المعايير أساس التقييم في التناغم

نه كان أ إلى باإلضافةقوي بين أعضاء هيئة المقيمين في المواضيع وتحديد الفئات،  إلىمعتدل 
ساس التقييمات وأداء ألى هناك عالقة معتدلة بين تقييمات عمق المعرفة وتعقيد وصعوبة البنود ع

بصورة عامة بين فريق الخبراء المقيميين  اًجيد اًن هناك تناغمأودلت هذه النتائج على . الطالب
  .واألهداف المرجوة والقضايا المنهاجية التي أثيرت والتي تتعلق بالتناغم بين المعايير واالختبارات

تبحث في التناغم بين معايير  (Wixson et al., 2002) ويكسون وآخرون وفي دراسة قام بها
على طلب من لجنة المجلس الوطني  لقراءة للمرحلة االبتدائية بناءاًالوالية واالختبارات في ا

وذلك بهدف الحصول على  The National Research Council’s Committeeللبحوث 
مع الدراسة من جميع ما حققه الطالب على مستوى معايير الوالية، تكون مجت إلىمعلومات تشير 

الواليات الخمسين في الواليات المتحدة ومقاطعة كولومبيا ، حيث تم جمع البيانات وتحليلها في 
وقد تم تبني معايير وضعت أصالً لمادتي الرياضيات . م1999وأوائل عام   م1998أواخر عام 

 The National  Institute for Science Educationوالعلوم من قبل لجنة خبراء من 
(NISE) and The Council of Chief State School Officers (CCSSO) (Webb, 

1997a)  وقد تم تكييفها لتستخدم في فحص التناغم لهذه الدراسة، والتي تركز على خمسة مجاالت
، اآلثار التربوية، واإلنصافالمحتوى، تحقيق الترابط عبر الصفوف واألعمار، العدالة : هي
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وبسبب ضيق الوقت المعطى للدراسة استخدم فقط معيار المحتوى ضمن . تطبيقوقابلية ال
المعرفة، التوازن في التمثيل، التغطية، العمق وتناسق المعرفة، الهيكل التنظيمي : المستويات التالية

وقد دلت النتائج على أن جميع الواليات قد تحركت بنشاط نحو وضع معايير واختبارات . للمعرفة
م، 1999و ستقوم بذلك بحلول عام ألديها حالياً  (%98)والية  50عايير، وبالتحديد تعكس الم

باستثناء حالة واحدة تتطلب وجود لجان لتطوير وتطبيق المعايير الخاصة بها، وال تخطط لتقديم 
كما أشارت النتائج أن الواليات ملتزمة بتناغم معايير القراءة وفنون . اختبار على مستوى الوالية

عدم وجود تناغم بين المعايير ونظام  إلىأشارت  (%6)واليات  3لغة مع االختبارات، وأن ال
  .االختبارات، وقد رجحت السبب للقيود المختلفة المتعلقة بالميزانية ولعدم وجود الدعم التشريعي

  
الصف  إلى إدخالهالفحص لغة الهندسة التي تم  (Capps & Pickreign, 2000)وفي دراسة 

K6  بالكتب المدرسية بالقارنة مع اللغة المستخدمة في المناهج ومعايير التقييم للرياضياتThe 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 1989, 1999)  ومباديء
 the National Center on Education and the Economyومعايير األداء للرياضيات 

(NCEE & The University of Pittsburg, 1997)، ن موضوع الهندسة في منهاج حيث إ
الرياضيات ال يزال مصدر قلق بالنسبة لمعلمي الرياضيات، والفجوة بين التوقعات والمعايير 

وكان المنطق الذي اعتمد في . تغيير كبير إلىتزال تعكس الحاجة  ومحتوى الكتاب المدرسي ال
ب المدرسية تعكس مضمون ما يحتويه الكتاب هذه الدراسة، هل اللغة المستخدمة في الكت

أن هناك  إلىتتضمنه المعايير؟ وقد أشارت النتائج بوضوح  االمدرسي، وهل تعكس بدورها م
اختالف كبير بين الهندسة المعروضة في الكتب والتدابير المقترحة في الهندسة والتي من المتوقع 

وما يتم تقييمه من أداء للطالب في مادة الهندسة بحسب  NCTMأن تُدرس من قبل جماعات مثل 
االختالل، واآلثار  مناطق معينة ظهر فيها إلىبهذه الدراسة  اإلشارةوقد تم . NCEEمعايير 

المترتبة عليها، كما تم تحديد بعض المجاالت التي ينبغي إعادة النظر فيها في موضوع الهندسة 
  .K6في مناهج الرياضيات للصف 

 
 في للكيمياء المعلم كتاب في المتضمنة األسئلة تقويم" بعنوان ( 2000 ) جاسم بها قام دراسة وفي

 في المتضمنة األسئلة تقويم إلى الدراسة هدفت فقد ،"الكويت بدولة العلمي الثانوي الرابع الصف

 به، الواردة األهداف وكذلك الكويت، بدولة العلمي الثانوي الرابع للصف للكيمياء المعلم  دليل  كتاب
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 األهداف وكذلك المعلم كتاب في المتضمنة األسئلة تأخذ حد أي إلى " بمعنى معينة، أسس ضوء في

 "؟ الصف ذلك في الفعال التدريس في تسهم لكي بها يأخذ أن يجب التي األسس من بكل فيه الواردة
 على تم للتحليل أداة الباحث أعد وقد .التعلم وعمليات التفكير وأنماط المعرفية، بلوم مستويات وهي

 األسئلة عدد بلغ وقد الغرض، لهذا أعدت كشوف في المعلم كتاب في المتضمنة األسئلة تحليل أساسها

 األسئلة من كل على الموضوعية األسئلة تفوق النتائج أظهرت وقد .سؤاال ( 72 ) تحليلها تم التي

 أسئلة على المعرفية بلوم مستويات في التطبيق تقيس التي األسئلة تفوقت كما .اإلكمال وأسئلة المقالية
 التي األسئلة على كبير بشكل التقاربي التفكير تقيس التي األسئلة تفوقت كما والفهم، التذكر من كل

 التعبير يليه العلم عمليات في الصدارة مركز الكيميائي الحساب احتل وقد . التباعدي التفكير تقيس

 المستويات تقيس التي األهداف تصدرت فقد لألهداف، فبالنسبة .واالفتراض والتصرف الكيميائي

 وهي العليا المستويات تدنت فيما والتطبيق، والفهم التذكر وهي المعرفية، بلوم مستويات من الدنيا

 األهداف على كبير بشكل يالتقارب التفكير تقيس التي األهداف تفوقت كما .والتقويم والتركيب التحليل

 ثم الكيمياء علم عمليات في الصدارة مركز الكيميائي التعبير احتل وقد ، التباعدي التفكير تقيس التي
 بلوم مستويات تكرارات بين إحصائيا دالة فروق وجود النتائج أظهرت كما ، الكيميائي الحساب
 وجود النتائج تظهر ولم . قياسها المراد المعلم كتاب وأسئلة وتحقيقها األهداف تستهدف التي المعرفية

 فيما .المعلم كتاب وأسئلة األهداف تستهدف التي التفكير أنماط تكرارات بين إحصائيا دالة فروق

 كتاب وأسئلة األهداف تستهدف والتي الكيمياء علم عمليات تكرارات بين إحصائيا دالة فروق ظهرت

  .المعلم
 

عملية تحليل لمعايير الرياضيات  (Webb & Smithson, 1999) ويب وسميثسون كما أجرى
واليات شملتها الدراسة في معهد تحليل التناغم  ات المقررة في واحدة من أصل أربعواالختبار

أيام، لمادة الرياضيات للصف الثامن، حيث قام المحللون بمراجعة لمادة الرياضيات  أربعةلمدة 
ختبارات، وهي مستوى التوافق على أساس معايير محددة للتناغم بين معايير المحتوى واال

 إلىوقد أشارت النتائج . المعرفي، عمق التناسق في المعرفة، ومدى المعرفة، والتوازن في التمثيل
أنه يمكن رفع مستوى التناغم بين المعايير واالختبارات في مادة الرياضيات للصف الثامن 

كبر، ووضع بنود إضافية تغطي باستبدال بعض بنود االختبار ببنود فيها مستوى عمق المعرفة أ
 .الموضوعة واألهدافأكثر توازناً بين الموضوعات  معايير موضوعة ليكون هناك توزيع
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 المرحلة في والنصوص األدب منهاج تنفيذ واقع " :بعنوان دراسة (1999) المطلقوأجرى 

 اللغة مدرسي :الدراسة مجتمع وشمل ." لها الموضوعة لألهداف تحقيقها ومدى سوريا في الثانوية

 .الثانوية المرحلة وطلبة الثالثة، الثانوية للصفوف العربية اللغة وموجهي دمشق، مدينة في العربية

 )412(و الثالثة، الثانوية للصفوف العربية اللغة يعلمون ومعلمة معلما )187( العينة شملت وقد
 .ومشرفة مشرفاً )11(وعددهم  المشرفين وكل الثالثة، الثانوية الصفوف في وطالبة طالبا

 المرحلة في والنصوص األدب تدريس أهداف تحليل طريق عن الوصفي المنهج الباحث واستخدم

 وشمولها األدب، تدريس أهداف وضوح :اآلتية النتائج إلى الدراسة وتوصلت .السورية الثانوية

 شرح وعلى إليه، يستمعون ما تتبع على الطلبة تساعد الكتب وأن وواقعيتها، المعرفية المجاالت

 أشارت كذلك .النص أجزاء بين التكامل إلى يعمدون المعلمين وأن الجمالي، والشرح األفكار،

 اتسام وعدم الطالب، حياة عن الوظيفي والتعبير الوجداني المجال مستويات غياب إلى النتائج

 .كفايتها أو األسئلة شمولية وعدم بالمرونة، الخطة

  
  وفي دراسة لتناغم معايير والية وسكونسن واالختبارات أعدت مسودة من قبل 

Wisconsin Department of Education (1998)   العناصر التي تتناغم  إلىوالتي أشارت
وقد تم عقد ورشة عمل حيث قام . فيها المعايير األكاديمية للوالية ومدى تغطيتها في االختبارات

عشرة معلمين في كل مجال من مجاالت المواضيع التي يغطيها االختبار بتحليل التوافق بين 
لنتائج التي توصلوا اليها ثنين، وقدمت اون في فريق من ااالختبار والمعايير، حيث التقى المعلم

قبل المجموعة كاملة أو المشاركة في نقاش حتى  المجموعة بأكملها وكان قبول النتائج يتم من إلى
وفي النهاية تم استعراض العناصر التي وجدت ال تتناسب مع . توافق في اآلراء إلىيتم التوصل 

عناصر ال تتطابق مع المعايير أي معيار من المعايير، وتحديد ما اذا كان في الواقع هذه ال
من البنود المدرجة في االختبار تتطابق % 97ووجدت الدراسة أنه في الصف الرابع . الموضوعة

وفي الصف . من المعايير تقاس في االختبار% 67مع واحدة أو أكثر من المعايير األكاديمية، وأن 
. من المعايير تقاس في االختبار% 54من بنود االختبار تتطابق مع المعايير، وأن % 99الثامن 

من المعايير تقاس % 62من بنود االختبار تتطابق مع المعايير، وأن % 98وفي الصف العاشر 
  .في االختبار
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 يوفر أن يمكن الناجح المنهاج أن" ناجح  منهاج تنفيذ "دراستها  في (Wood, 1996) وود وأكدت

 المعلمين بين االتصال قنوات فتح إلى إضافة للطلبة، وكذلك الذات، لتحسين فرصة للمعلمين

 وفق مؤثر منهاج بناء في النقاط هذه من االستفادة ويمكن .اإليجابي التفاعل وزيادة والطلبة،

 وقتًا، يأخذ المنهاج تنفيذ أن رغم نموهم، حاجات ووفق والتعديل، للتغيير القابلة الطلبة حاجات

 في جهود من يبذل بما مرهونة المنهاج نتائج قيمة أن إلى إضافة والمرونة، الصبر إلى ويحتاج

 يساعد مما والفعلي؛ الرسمي المنهاجين بين االتساق وبمدى الواقع، أرض على تنفيذه سبيل

 .طلبتهم مشكالت حل على المعلمين

  
 المنهاج تنفيذ " :بعنوان دراسة (Vulliamy & Webb, 1995) فوليماي وويب أجرىكما 

 الواقعي التنفيذ طرائق كانت إذا ما معرفة بهدف ،" الصغيرة األساسية المدارس في الوطني

 واستخدم .بريطانيا في الرسمي للمنهاج التنفيذ أطر اختالف في دورا تؤدي الوطني للمنهاج

 وإعداد الواقعية، الصفية والمالحظات المسجلة، كالمالحظات :البحث في النوعية الطريقة الباحثان

 المعلمين، لبعض الحصص وحضور والسجالت، الخطط على واالطالع المعلومات، نماذج

 غير نماذج وإعداد المعلمين، مع رسمية غير لقاءات وعقد المباحث، منسقي مع مقابالت وإجراء

 ذا يكون الواقع أرض على الوطني المنهاج تنفيذ أن إلى الباحثان وتوصل .المدرسة عن رسمية

 ومعلمي المنسقين، وبين والمعلمين، المدير بين التشاركية القيادة خالل من عالية مواصفات

  المباحث
  

 في السادس الصف لطلبة العلوم كتاب لمحتوى تقويمية تحليلية دراسة ( 1994 ) النور عبد وأجرى

 المطور العلوم كتاب محتوى وتقويم تحليل إلى وهدفت القديم، بالكتاب ومقارنته األردن مدارس

 الجوانب في الكتاب جزأي تحليل خالل من وذلك األردن مدارس في األساسي السادس الصف لطلبة

 توفرها التي التوجيه مستويات،ةالعلمي المادة عرض في المستخدمة العلمية المعرفة أشكال،التالية

 التعليمية األهداف مجاالت على التقويمية الكتاب أسئلة توزيع، للطالب التعليمية الكتاب أنشطة

 األسئلة أنواعلتصنيف بلوم، و وفقا المعرفي، المجال أسئلة تتطلبها الذي التفكير مستويات،الثالثة

 بما وأسئلته الكتاب وأنشطة وعبارات جمل تكرار رصد تم وقد .الكتاب في وردت التي التقويمية

 فحص وباستخدام التكرارات بهذه المرتبطة المئوية النسب حسبت ثم التحليل،ومن جوانب مع يتفق

 %65 أن التحليل نتائج كشفت كما فرق بين تلك النسب، وجود عدم النتيجة أظهرت النسب فروق
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 التعميمات تالها علمية، حقائق شكل على جاءت بجزأيه الكتاب وعبارات جمل عدد مجمل من

 من علميا الكتاب خال وقد ،%12شكلت والتي العلمية المفاهيم ثم ،%22 نسبة شكلت التي العلمية،

 فقد للطالب، الكتاب أنشطة توفرها التي التوجيه بمستويات يتعلق وفيما . العلمية المعرفة أشكال باقي

 عدد إجمالي من  %50 نسبته ما وشكلت األول، المركز التوجيه مستوى ذات األنشطة احتلت
 نسبته ما شكلت والتي ، الثاني التوجيه مستوى ذات األنشطة الثاني المركز في تالها ، األنشطة

 الكتاب بأسئلة يتعلق فيما أما . فقط %9 شكلت والتي الثالث التوجيه مستوى ذات األنشطة ثم 41%
 إجمالي من %94 المعرفي المجال احتل فقد التعليمية، األهداف مجاالت على وتوزيعها التقويمية

 . النفسحركي المجال أسئلة الكتاب من وخال ،%6 تبقى ما االنفعالي المجال نال حين في األسئلة،

 مستوى :يلي كما "بلوم" حددها التي الستة التفكير مستويات على المعرفي المجال أسئلة توزعت وقد

 التطبيق فمستوى ،%31 وناله الفهم مستوى ثم المعرفي، المجال أسئلة من %50 وناله المعرفة
 من %17 نسبته ما  تركيب،تقويم تحليل، مجتمعة العليا الثالثة المستويات تنال حين في ،2%

 المطور الكتاب من الذكر آنفة الجوانب بين مقارنة الدراسة أجرت آخر، جانب ومن . األسئلة إجمالي

 يبرر الكتابين نوعية في فعلي فرق هناك كان إذا فيما لمعرفة القديم، الكتاب في تقابلها التي وتلك

 عرضيهما في الكتابين بين نوعي فرق وجود عدم إلى النتائج أشارت وقد .حصل الذي التغيير

 الكتاب أن النتائج بينت فقد التعليمية باألنشطة يتعلق فيما أما .المختلفة ألشكالها وفقا العلمية للمعرفة

 ورفع القديم، بالكتاب مقارنة األول، التوجيه مستوى ذات األنشطة نسبة من فعليا خفض قد المطور

 على الثاني التوجيه مستوى ذات األنشطة بقيت حين في الثالث، التوجيه ذات األنشطة مستوى من

 ال حين في االنفعالي، المجال بأسئلة يتعلق فيما المطور الكتاب تميز على النتائج دلت كما حالها،
 بمستويات يتعلق فيما أما . النفسحركي و المعرفي المجالين أسئلة من لكل الكتابين بين فرق يوجد

 نسبتها من فعليا خفض قد المطور الكتاب أن تبين فقد المعرفي، المجال أسئلة تقيسها التي التفكير

 في والتركيب، الفهم مستويي من كال تقيس التي األسئلة نسبة من رفع كما ،القديم بالكتاب مقارنة

  .والتقويم والتحليل التطبيق مستويات تقيس التي األسئلة نسبة على تغيير يطرأ لم حين
  

 كتب محتوى مقارنة إلى هدفتبدراسة ) Chndler & Brosnan،1995 ( وبروسنن شندلر وقام

 المتحدة بالواليات أوهايو والية مستوى على للرياضيات العام األداء اختبار محتوى مع الرياضيات،

 في مدرسة )16( في المقررة المدرسية الرياضيات كتب محتوى مسح تم الغرض ولهذا األمريكية،

 الدراسي العام في الثامن األول وحتى من للصفوف وذلك أوهايو، بوالية فرانكلين مقاطعة مناطق
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 حساب، :إلى الوالية في التعليمية األهداف حسب المحتويات هذه تصنيف وتم ،1991/1992

 من المتكون التاسع، للصف األداء اختبار مع مقارنتها وتم وجبر، بيانات، وتحليل وهندسة، وقياس،
والجزء  سنويا، مرتين تطبيقه والذي يتم ومواطنة ورياضيات، وكتابة، قراءة، :وهي أقسام أربعة

% 15تحليل بيانات، و% 15قياس، و% 25من حساب، % 30الخاص بالرياضيات يتكون من 
 وخاصة االختبار، ومحتوى الكتاب محتوى بين تناغم وجود عن عدم الدراسة نتائج بينت وقد. جبر

 القياس نسبة وكانت االختبار، في ضعفها تقريبا وهي % 36 المئوية النسبة بلغت حيث الحساب في
 الثلث من أقل وهي% 4 فكانت الجبر نسبة أما االختبار، في وجودها نصف من أقل وهي  10%

 المدرسية الرياضيات كتب محتوى بين تناغم وجود عدم النتائج وبينت االختبار، محتوى في تقريبا

 .أوهايو واختبار
 
 
 
 
 

  :التعقيب على الدراسات السابقة
تبين من خالل مراجعة مجموعة من الدراسات السابقة التي تتعلق بتناغم المنهاج بشكل عام، 
وجود فجوة بين المنهاج الرسمي المتمثل بالخطوط العريضة للمنهاج واألهداف المتضمنة فيها 

منهاج مادة العلوم الحياتية للصف الثاني وبين ما يتم تنفيذه واختباره، وهذا ينسحب على 
علمي، وذلك بالرغم من الجهود المبذولة من الجهات الرسمية المتمثلة بوزارة التربية /عشر

وتتميز هذه الدراسة عن . والتعليم من جهة، ومن منفذي المنهاج المتمثلة بالمعلمين من جهة أخرى
طين وفي الوطن العربي بشكل عام حسب علم غيرها من الدراسات السابقة بأنها األولى في فلس

الباحثة التي تناولت تناغم منهاج العلوم الحياتية من حيث الخطوط العريضة للمنهاج واالختبارات 
الموحدة المتمثلة باختبار الثانوية العامة وفق طريقة كمية إلحتساب التناغم، حيث اعتمدت الباحثة 

  .الدول األجنبيةعلى نموذج عالمي يستخدم في العديد من 
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 لفصل الثالثا

  
  طريقة الدراسة واجراءاتها

 
يتضمن هذا الفصل الطريقة واالجراءات التي اتبعتها الباحثة لإلجابة عن أسئلة الدراسة، كما 

والتحليل  عمليتي الصدق والثبات، إلىيشمل األدوات المستخدمة لغرض التحليل، باالضافة 
  .في استخالص النتائج وتحليلها تستخدموالطرق التي  اإلحصائي

  
  :منهج الدراسة 1.3

  

 إلىاتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وفق نمط الدراسات الوصفية التحليلية؛ وذلك للتعرف 
وامتحان  علمي/منهاج العلوم الحياتية للصف الثاني عشر أهداف ومحتوى بين التناغم درجة

  .طبيعة هذه الدراسة، ويحقق أهدافها، ألنه يناسب في فلسطين الثانوية العامة
  

  :مجتمع الدراسة 2.3
  

علمي في فلسطين والمتمثل /تكون مجتمع الدراسة من منهاج العلوم الحياتية للصف الثاني عشر
 مقررعلمي في فلسطين، و/في وثيقة الخطوط العريضة لمنهاج العلوم الحياتية للصف الثاني عشر

امتحانات الثانوية العامة للصف  إلىي في فلسطين، إضافة علم/العلوم الحياتية للصف الثاني عشر 
  .م2011م وحتى عام 2007منذ عام علمي في فلسطين /الثاني عشر

  
  :أداة الدراسة 3.3

  
قامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة والمتمثلة بإطار تحليل المحتوى الستخدامه في تحليل أهداف 

  ).1(وأسئلة امتحان الثانوية العامة ملحق ومحتوى كل من الخطوط العريضة والمقرر 
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  :صدق إطار التحليل  4.3
تحققت الباحثة من صدق إطار التحليل من خالل عرضه على مجموعة من المحكمين وذوي 

  .االختصاص والخبرة في مجال التربية وأساليب التدريس
  

  :ثبات التحليل  5.4
  :يليمن أجل ضمان ثبات التحليل، قامت الباحثة بما 

ة التحليل مرتين وبفارق ي، حيث قامت الباحثة بإجراء عملياحتساب الثبات الضمن شخص •
 .زمني شهر واحد

احتساب الثبات البين شخصي، حيث قام معلم لمادة العلوم الحياتية للصف الثاني  •
 :علمي بعملية التحليل، ومن ثم تم استخراج معامل التوافق تبعاً للمعادلة اآلتية/عشر

  
  X  100%ن  / أ =  م ت 

  
  : حيث أن 

  معامل االتفاق: م ت 
  .المفردات التي تم االتفاق عليها: أ     
  .المفردات التي تم رصدها: ن   

  
  :يبين حساب التكافؤ بين التحليلين  (1.3):والجدول 

  
  نسبة التوافق بين التحليلين:  (1.3)جدول ال

  الموضوع الرقم
  

  التوافق بين
  الباحث نفسه

  التوافق بين
  الباحث والمحلل

  0.90  0.95  الخطوط العريضة للمنهاج  .1
  0.98  0.98  مواضيع الكتاب الرئيسة والفرعية  .2
  0.92  0.94  األهداف التعليمية في الكتاب  .3
  0.99  0.99 المواضيع التي غطتها امتحان الثانوية العامة  .4
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  0.90  0.88  أهداف امتحان الثانوية العامة  .5
  0.98  0.98  عدد بنود اسئلة امتحان الثانوية العامة  .6
  %94.5  %95.3  النسبة االجمالية للتوافق بين التحليلين  

  
بين التحليلين كانت عالية وتشير أن نسبة التوافق  إلى (1.3):تشير البيانات الواردة في الجدول 

للثبات البين  (%94.5)للثبات الضمن شخصي، و  (%95.3) درجة عالية من الثبات بلغت إلى
  .شخصي

  
  
  

  :) (”Porter Alignment Index “Pلبورتر التناغم  معادلة

  

في نموذج بورتر، من أجل تحديد التناغم بين معايير المنهاج واالختبارات ،على سبيل المثال، 
جدولين، واحد لتمثيل معايير المنهاج، واآلخر لالختبار، وذلك باستخدام مصفوفة  Porterأنشأ 

وقد تم . ثنائية األبعاد، حيث تمثل الصفوف المواضيع، واألعمدة تمثل مستويات األهداف المعرفية
: تصنيف األهداف المعرفية إلى خمسة مستويات مرتبة من المستويات الدنيا إلى المستويات العليا

ثم يتم تكوين جدول التناغم . ثباتإتطبيق، فهم، حل مسائل غير مألوفة، حدس تعميم و حفظ،
بمقارنة مستوى التوافق في قيم الخلية في المصفوفتين، وكالهما موحدة عن طريق تحويل جميع 

  .(Liang & Yuan, 2007) القيم في الخلية إلى نسب من المجموع الكلي
  

وذلك باستبدال المستويات  بورتر للتناغم نموذجصيغة معدلة عن ولكن في هذه الدراسة تم اختيار 
وهي، تذكر، فهم، تطبيق، تحليل،  المعرفية الخمس عند بورتر بمستويات بلوم لألهداف المعرفية

تركيب، وتقويم، وذلك كون تصنيف بلوم لألهداف المعرفية هو األكثر استخداماً واعتمد على 
   .عربيةنطاق واسع في فلسطين والدول ال
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   :ثنائي األبعاد في هذه الدراسة لألسباب اآلتية 2002وقد تم اعتماد نموذج بورتر 
  

األداة توفر مقياس عالمي ثنائي األبعاد للمحتوى باالعتماد على األهداف المعرفية التي . 1
يمكن حساب التناغم بينها وبين كل من معايير المنهاج، والمواد الدراسية، والنشاطات، 

 .واالختبارات الموحدة

هذه الدراسة ليست سوى جزء واحد من األعمال البحثية المرتبطة بتناغم بورتر، والتي . 2
اقتصرت على التناغم بين مستوى األهداف واالختبارات، وهي لغة مشتركة ستكون مواتية 

 .لتوحيد معايير لمقارنات أخرى

 Webb (2007)مع حسابات التناغم لـ  تعتبر وسيلة كمية للتحقق من التناغم بالمقارنة. 3
 .باالبعاد األربعة، فيعد مؤشر بورتر  للتناغم القيمة النهائية التي تمثل درجة تناغم متكاملة

  
باالضافة إلى ذلك، ومن أجل جعل مؤشر بورتر للتناغم أكثر اقناعاً، يتم تمثيل القيم على شكل 

Topographs واالشارة بصرياً إلى توزيع التركيز على أساس القيم في كل خلية، للتوضيح. 
(Lu & Liu, 2012) 

  
  :(2002)عند استخدام إطار الترميز لبورتر 

في البداية، يتم تحديد محتوى األهداف المدرجة في المناهج الدراسية أو غيرها من  •
 .العناصر في جدول تحليل المحتوى بالنسبة لألهداف

 .الجدول للحصول على قيمة الخلية الواحدةيتم تجميع أعداد األهداف في كل خلية من  •

من أجل استخدام الجداول للمقارنة، قيم الخاليا في الجدول يجب أن تكون موحدة، أي يتم  •
 (Lu & Liu, 2012) .تحويلها إلى نسب، حيث يكون مجموعها يساوي واحد

 
  

     n           :                                           هو (P)مؤشر التناغم لبورتر 
P = 1  –( Σ│Xi- Yi│) 
                 i=1 
              _____________     
                    2 
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  : حيث
n :تدل على عدد الخاليا في المصفوفة.  
i : إلى  1تدل على خلية معينة في المصفوفة والتي تتراوح منn.  

Xi :قيمة الخلية بالنسبة للمصفوفة.  
Yi :قيمة الخلية بالنسبة للمصفوفة األخرى.  

Xi – Yi :الفرق بين خليتين متقابلتين في المصفوفتان.  
  .تمثل نسبة األهداف في مستوى معين بالنسبة للمجموع الكلي لألهداف: الخلية

  
 .، ثم يتم احتساب القيمة حسب المعادلةYiو  Xiيتم جمع القيم المطلقة للفروق بين  •

  
يعني ذلك وجود أقصى    P =0، وعندما تكون 1إلى  0من  Porter  ويتراوح مؤشر بورتر
  .يعني ذلك التناغم والتوافق التام بين المصفوفتين P =1أما عندما تكون . تناقض بين المصفوفتين

لحساب مؤشر التناغم، علينا أن نحدد إلى أي مدى يجب أن  Porterولكن عند استخدام نموذج 
من برنامج  Unidrnd function، وباستخدام إحصائيةيكون المؤشر مرتفعا ليكون ذات داللة 

هدف عشوائي من المنهاج واختبار  69خوارزمية لوضع  إنشاءتم  Matlab softwareماتالب 
وتم توحيد القيم في الجداول لحساب قيمة ) أعمدة 6صفوف، و 9( نقطة في جدولين   100من 

قيمة، بمتوسط حسابي  20000التناغم بين كل زوج من الجداول، واحتساب التكرارات لقيم بلغت 
، واستناداً إلى توزيع العينة العشوائية التي تم الحصول 0.0445وانحراف معياري  0.5517

ات داللة إحصائية عند مستوى الداللة من أجل أن تكون ذ  P  =0.6408عليها تكون قيمة التناغم 
0.05  (Lu & Liu, 2012).  

  
إلى أن المؤشر ال يوفر ترجمة مباشرة مثل نسبة محتوى  (Porter, 2002)بورتر  ويشير

المعايير ونسبة االختبارات، ومع ذلك فإن المؤشر يوفر معلومات لمقارنة نتائج التناغم بين 
 .المعايير واختبارات التحصيل للطالب
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  :إجراءات تطبيق الدراسة  4.3
  

مادة التناغم بين أهداف ومحتوى  درجةقامت الباحثة بإجراءات عدة لإلجابة على سؤال الدراسة، 
  :اآلتية، حيث تضمن االجراءات وامتحان الثانوية العامة في فلسطينالعلوم الحياتية 

  
 ).طار تحليل المحتوىإ(دة الدراسة أعداد إ .1

 : علمي/عشرتحليل محتوى كتاب العلوم الحياتية للصف الثاني  .2

 .تمت قراءة الوحدات الدراسية بشكل كامل •

 .المواضيع الفرعية إلىتم تحليل الوحدات الدراسية  •

 .ة التحليل المعدة لذلكاتفريغ البيانات في أد •

 عداد المواضيع الفرعية لكل وحدة ومن ثم استخراج النسب المئوية لكلأحصاء إ •
  .وحدة

 .وتصنيف أهداف المعرفية حسب تصنيف بلوم مجاالتها الثالث إلىتحليل أهداف الكتاب  .3

 .هداف العامة لكل وحدة من وحدات الكتاب األربعةتمت قراءة األ •

 ).المعرفي، والوجداني، والنفسحركي(مجاالتها الثالث  إلىتم تصنيف األهداف  •

 .لتحديد نوع الهدف المعرفي تم اعتماد العملية العقلية المستخدمة والفعل •

 .تم تفريغ النتائج في أداة تحديد مجال الهدف ومستواه •

 تصنيف حسب م2011م وحتى 2007تحليل اسئلة امتحانات الثانوية العامة لألعوام من   .4

 .المعرفية لألهداف بلوم

، تمت قراءة أسئلة امتحانات الثانوية العامة قراءة متأنية، لفهم السؤال والمطلوب منه •
المعرفي، والوجداني، . (مجاالت األهداف الثالث إلىثم تصنيف كل سؤال 

 ).والنفسحركي

أسئلة تقيس  إلىتمت قراءة األسئلة التي صنفت في المجال المعرفي، ثم صنفت  •
تحليل، (واسئلة تقيس مهارات التفكير العليا  )تذكر، فهم، تطبيق(مهارات التفكير الدنيا 

 .)تركيب، تقويم

رار كل مستوى من مستويات التفكير الستة، ومن ثم استخراج النسب إحصاء تك •
 .المئوية لكل مستوى
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حسب  م2011م وحتى 2007سئلة امتحانات الثانوية العامة لألعوام من أ محتوى تحليل .5
 .المواضيع

تحليل األهداف العامة واألهداف الخاصة الواردة في الخطوط العريضة لمنهاج العلوم  .6
المعرفي، والوجداني، . (مجاالت األهداف الثالث علمي إلى/الثاني عشرالحياتية للصف 

 ).والنفسحركي

 .في ضوء جداول وتصنيفات ترميز البيانات وتحليلها .7

  
  

  :المعالجة االحصائية  5.3
  

 مادة العلوم الحياتية  التناغم بين أهداف ومحتوى درجة إلىللحصول على نتائج الدراسة، وللتعرف 
، استخدمت الباحثة التكرارات والنسب المئوية ونموذج بورتر وامتحان الثانوية العامة في فلسطين

  .) (”Porter Alignment Index “Pلقياس التناغم المعدل 
  
P  =1        )تناغم ممتاز.(  
P ≤ 0.6408 )تناغم جيد.( 

P > 0.6408  )تناغم ضعيف(  
P  =0        )ال يوجد تناغم، أعلى درجة تناقض.(  

(Lu & Liu, 2012)  
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 الفصل الرابع

  

  المقدمة 1.4

  
يتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة التي هدفت إلى معرفة 

، في فلسطينوامتحان الثانوية العامة  مادة العلوم الحياتية مدى التناغم بين أهداف ومحتوى
ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدمت الباحثة إطار تحليل المحتوى لمقرر العلوم الحياتية للصف 

م وذلك الشتقاق 2011م وحتى عام 2006علمي في فلسطين، المدرس منذ عام /الثاني عشر
األهداف التعليمية التي يتضمنها المقرر والتي تشير إليها األهداف العامة المتضمنة في الخطوط 

م وحتى عام 2007لعريضة للمنهاج، باإلضافة إلى تحليل اختبارات الثانوية العامة منذ العام ا
  .م2011

  
  نتائج الدراسة  2.4

  

االهداف التي يسعى لتحقيقها كتاب العلوم الحياتية للصف ما : األول النتائج المتعلقة بالسؤال

 وما مجاالتها ومستوياتها؟ ؟علمي/الثاني عشر

  
هذا السؤال، حللت الباحثة مقرر العلوم الحياتية للصف الثاني عشر علمي في لإلجابة عن 

ثم حللت الباحثة . يبين األهداف التي تم تصنيفها أثناء عملية تحليل المقرر) 1(فلسطين، والملحق 
. األهداف وفقاً لتصنيف بلوم لألهداف التربوية في المجاالت المعرفية والوجدانية والنفسحركية

  :يوضحان ذلك (2.4)و ) 1.4( والجدول
  :مجاالت األهداف السلوكية وفقاً لتصنيف بلوم لألهداف التربوية :)1.4(جدول ال

  األهداف
  

 المجموع  الوجدانية  النفسحركية المعرفية

  تقويم  تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر  المستوى
  100  3  0  0  5 16 1 47 28  مجموع كل مجال

  %100  %3  %0  %0  %5 %16 %1 %47 %28 الوزن النسبي لكل مجال



 60

  
نتائج تحليل األهداف المتضمنة في منهاج العلوم الحياتية للصف الثاني  :)1.4(يبين الجدول 

هدف، وقد احتلت األهداف المعرفية اعلى نسبة ) 100(حيث بلغ مجموع األهداف . علمي/عشر
  .، ولم يتم تمثيل األهداف النفسحركية%3، بينما كانت نسبة األهداف الوجدانية %97بلغت 

  
  :مستويات األهداف المعرفية وفقاً لتصنيف بلوم لألهداف المعرفية :(2.4)جدول ال

 المعرفية  األهداف
  

  المجموع

  المستويات العليا المستويات الدنيا
  تقويم  تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر  المستوى

  97  0  5 16 1 47 28  مجموع كل مجال
  %100  %0  %5.15 %16.49 %1.03 %47.45 %28.86  الوزن النسبي
 %100 %21.64 %77.34  المجموع

  
، %77.34أن توزيع األهداف المعرفية يتركز على المستويات الدنيا بنسبة  :(2.4)يبين الجدول 

موزعة على مستوى التحليل % 21.64وان المستويات العليا حظيت بالنسبة األقل وهي 
  . والتركيب، في حين لم يحظ مستوى التقويم بأي تمثيل

  

التناغم بين األهداف العامة واألهداف الخاصة الواردة  درجةما : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

 في فلسطين؟ علمي/للصف الثاني عشرفي الخطوط العريضة لمنهاج العلوم الحياتية 

  

) 3الملحق (واألهداف الخاصة ) 2الملحق (لإلجابة عن هذا السؤال، حللت الباحثة األهداف العامة 
علمي في فلسطين إلى /الواردة في الخطوط العريضة لمنهاج العلوم الحياتية للصف الثاني عشر

مة ولمعرفة درجة تناغم األهداف العا). المعرفية، الوجدانية، والنفسحركية(مجاالتها الثالث 
لقياس المعدل نموذج بورتر واألهداف الخاصة الواردة في الخطوط العريضة اعتمدت الباحثة 

، حيث تم تحليل األهداف العامة واألهداف الخاصة حسب ما وردت في الخطوط العريضة  التناغم
  ):3.4(لمادة العلوم الحياتية على أساس عدد األهداف حسب الجدول 
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واردة في الخطوط العريضة حسب عدد األهداف العامة واألهداف الخاصة ال :(3.4)جدول ال
  األهداف

  المجموع  نفسحرآي  وجداني  معرفي  األهداف  الرقم
األهداف العامة في   .1

  الخطوط العريضة
3  5  1  9  

األهداف الخاصة في   .2
  الخطوط العريضة

5  3  1  9  

  18  2  8  8  المجموع  
  

نتائج تحليل األهداف العامة واألهداف الخاصة الواردة في الخطوط العريضة  :(3.4)يبين الجدول 
، حيث يظهر أن توزيع األهداف لمستوياتها الثالث في حسب عدد األهدافالى مستوياتها الثالث 

كل من األهداف العامة واألهداف الخاصة يتركز على كل من المستوى المعرفي والمستوى 
اف لكل منها، وأن المستوى الوجداني حظي بهدف واحد في كل من أهد) 8(الوجداني بمجموع 

  .األهداف العامة واألهداف الخاصة
  

للتناغم كما في الجدول  Porterثم تم تحويل االهداف إلى نسب مئوية ليتم استخدامها في معادلة 
(4.4).  

  
حسب عدد  األهداف العامة واألهداف الخاصة الواردة في الخطوط العريضة :)4.4(جدول ال

  األهداف بالنسب المئوية
  المجموع  نفسحرآي  وجداني  معرفي  األهداف  الرقم

األهداف العامة في   .1
  الخطوط العريضة

0.166  0.277  0.055  0.5  

األهداف الخاصة في   .2
  الخطوط العريضة

0.277  0.166  0.055  0.5 

  1.00  0.11  0.433  0.433  المجموع  
  
أن مجموع نسب األهداف المعرفية واألهداف الوجدانية متساوي  (4.4):يظهر من الجدول  

  .(0.11)، واألهداف النفسحركية (0.443)وبلغت 
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 Porter’s Alignment لقياس التناغمالمعدل نموذج بورتر باالعتماد على ولحساب التناغم 

Index (p)  األهداف العامة ونسب األهداف الخاصة كما وردت في الخطوط تمت مقارنة نسب
  :(5.4)كما يظهر في الجدول  علمي،/العلوم الحياتية للصف الثاني عشرالعريضة لمنهاج 

  
 األهداف العامة مع األهداف الخاصة كما وردت في الخطوط العريضةتناغم  :)5.4(جدول ال

  . Porter’s Alignment Index (p) ناغملقياس التالمعدل نموذج بورتر باالعتماد على 
األهداف العامة   األهداف  الرقم

(X) 
األهداف الخاصة 

(Y)  
│Xi- Yi│  

 0.111  0.277 0.166  معرفي  .1
 0.111  0.166  0.277  وجداني  .2
 0  0.055  0.055  نفسحرآي  .3

 0.222 المجموع  

  

  .(0.222)هو  Yiو  Xiالقيم المطلقة للفروق بين أن مجموع  :(5.4)يظهر من الجدول 
  

 Porter’s لقياس التناغمالمعدل نموذج بورتر  ثم تم احتساب درجة التناغم باالعتماد على

Alignment Index (p)  األهداف الخاصة كما وردت في الخطوط وبين األهداف العامة
  :نتيجة التناغم، وكانت  العريضة

  
P = 1 – Σ│Xi- Yi│    = 0.889 
                    2 
 

  

في مجاالتها الثالث بين األهداف العامة توزيع تركيز االهداف  إلىوللتوضيح واالشارة بصريا 
تم تمثيل القيم على شكل واألهداف الخاصة كما وردت في الخطوط العريضة للمنهاج، 

Topographs  في األشكال اآلتيةساس القيم في كل خلية، كما يظهر أعلى:  
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بين األهداف العامة ) x-axis(في مجاالتها الثالث توزيع تركيز االهداف : (1.4)الشكل 

 Surfaceباستخدام  كما وردت في الخطوط العريضة للمنهاج،) y-axis(واألهداف الخاصة 
Chart Function of Microsoft Excell   

  

في منطقة ذات في هذه التوبغرافات، عندما يقع التقاطع بين الخطوط األفقية والخطوط العمودية 
أن نسبة األهداف في موضوع معين أو في مجال معين على مستوى معين من  لون معين تعني

  .مستويات األهداف إلى العدد اإلجمالي من األهداف ما تمثله نسبة اللون الظاهر
  

تظهر نسبة عدد األهداف العامة الواردة في الخطوط العريضة للمنهاج على  :)1.4(وفي الشكل 
، والمستوى (0.2-0.1)األهداف المعرفية بالنسبة إلى العدد اإلجمالي من األهداف بين مستوى 

أما نسبة عدد األهداف الخاصة الواردة . (0.1-0)، والمستوى النفسحركي (0.3-0.2)الوجداني 
في الخطوط العريضة للمنهاج على مستوى األهداف المعرفية بالنسبة إلى العدد اإلجمالي من 

  .(0.1-0)، والمستوى النفسحركي (0.2-0.1)، والمستوى الوجداني (0.3-0.2)ن األهداف بي
مما يشير الى أن أعلى نسبة على مستوى األهداف بالنسبة لألهداف العامة هي المستوى 

، وأن أعلى نسبة على مستوى األهداف بالنسبة لألهداف الوجداني، وأقلها المستوى النفسحركي
  .الخاصة هي المستوى المعرفي، وأقلها المستوى النفسحركي

أهداف معرفية أهداف وجدانية أهداف نفسحرآية

األهداف العامة في الخطوط
العريضة

األهداف الخاصة في الخطوط
العريضة

ا وردت      الث آم ا الث ى مجاالته توزيع األهداف العامة واألهداف الخاصة ال
اج  في الخطوط العريضة للمنه

0.2-0.3
0.1-0.2
0-0.1
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بين األهداف العامة  (x-axis) توزيع تركيز االهداف في مجاالتها الثالث: (2.4)الشكل 

  .كما وردت في الخطوط العريضة للمنهاج (y-axis) واألهداف الخاصة
  

  

أن نسبة عدد األهداف الخاصة الواردة في الخطوط العريضة للمنهاج  :(2.4)الشكل يظهر في 
على مستوى األهداف المعرفية بالنسبة إلى العدد اإلجمالي من األهداف أعلى منها في األهداف 

، وعلى   (0.2-0.15)، مقارنة باألهداف الخاصة حيث بلغت(0.3-0.25)العامة حيث بلغت 
األهداف الوجدانية نسبة األهداف العامة كانت أعلى منها في األهداف الخاصة، حيث  مستنوى
، وعلى المستوى (02.-0.15)، مقارنة باألهداف الخاصة حيث بلغت (0.3-0.25)بلغت 

النفسحركي كانت نسبة عدد األهداف متساوية بين األهداف العامة واألهداف الخاصة حيث بلغت 
  .(0.05)تقريباً 

  

  

  

  

  

  

ا وردت      الث آم ا الث ى مجاالته توزيع األهداف العامة واألهداف الخاصة ال
في الخطوط العريضة 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

أهداف معرفية أهداف وجدانية أهداف نفسحرآية

األهداف العامة في الخطوط
العريضة
األهداف الخاصة في الخطوط
العريضة
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التناغم بين األهداف الخاصة الواردة في الخطوط  درجةما : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

العلوم  مقرر واألهداف الخاصة في علمي/للصف الثاني عشرالعريضة لمنهاج العلوم الحياتية 

 علمي في فلسطين؟/الثاني عشر الحياتية للصف

  
الخاصة الواردة في الخطوط العريضة لمنهاج لإلجابة عن هذا السؤال، حللت الباحثة األهداف 

علمي في فلسطين واألهداف الخاصة الواردة في مقرر العلوم /العلوم الحياتية للصف الثاني عشر
يبين ) 4(والملحق . (3)الملحق ) المعرفية، الوجدانية، والنفسحركية(الحياتية إلى مجاالتها الثالث 

المعرفية، (مقرر العلوم الحياتية إلى مجاالتها الثالث  حليلاألهداف التي تم تصنيفها أثناء عملية ت
 ولمعرفة مدى تناغم األهداف الخاصة الواردة في الخطوط العريضة) . الوجدانية، والنفسحركية

لقياس المعدل نموذج بورتر واألهداف الخاصة الواردة في مقرر العلوم الحياتية ، اعتمدت الباحثة 
، حيث تم تحليل األهداف العامة واألهداف الخاصة حسب ما وردت في الخطوط العريضة  التناغم

  ):6.4(لمادة العلوم الحياتية على أساس عدد األهداف حسب الجدول 
  
  
  
األهداف الخاصة الواردة في الخطوط العريضة واألهداف الخاصة في كتاب  :(6.4)جدول ال

  العلوم الحياتية حسب عدد األهداف
  المجموع  نفسحرآي  وجداني  معرفي  األهداف  الرقم

األهداف الخاصة في   .1
  الخطوط العريضة

5  3  1  9  

األهداف الخاصة في   .2
  مقرر العلوم الحياتية

97  3  0  100  

  109  1  6  102  المجموع  
 

واألهداف  األهداف الخاصة الواردة في الخطوط العريضةنتائج تحليل  (6.4):يبين الجدول 
حيث شكلت األهداف المعرفية . حسب عدد األهداف الخاصة الواردة في مقرر العلوم الحياتية

العدد األكبر من مجموع األهداف الخاصة في الخطوط العريضة واألهداف الخاصة في مقرر 
األهداف الخاصة في الخطوط  العلوم الحياتية، وان تمثيل األهداف الوجدانية قليل في كل من

العريضة واألهداف الخاصة في مقرر العلوم الحياتية، وان األهداف النفسحركية مثلت بهدف واحد 
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في األهداف الخاصة في الخطوط العريضة، في حين لم يتم تمثيلها في األهداف الخاصة في مقرر 
  .  العلوم الحياتية

  
للتناغم كما في الجدول  Porterاستخدامها في معادلة  ثم تم تحويل االهداف إلى نسب مئوية ليتم

(7.4):  
  
األهداف الخاصة الواردة في الخطوط العريضة واألهداف الخاصة في كتاب  :(7.4)جدول ال

  :العلوم الحياتية حسب عدد األهداف بالنسب المئوية
  المجموع  نفسحرآي  وجداني  معرفي  األهداف  الرقم

األهداف الخاصة في   .1
  العريضة الخطوط

0.045  0.027  0.009  0.081  

األهداف الخاصة في   .2
  آتاب العلوم الحياتية

0.889  0.027  0  0.916  

  1.00  0.009  0.045  0.934  المجموع  

  
أن مجموع نسب األهداف المعرفية احتل أعلى نسبة والتي بلغت  (7.4):يظهر من الجدول 

، في حين كانت نسبة تمثيل كل من األهداف الوجدانية واألهداف النفسحركية من (0.934)
  . (0.063)مجموع النسب 

  
 Porter’s Alignment لقياس التناغمالمعدل نموذج بورتر باالعتماد على ولحساب التناغم 

Index (p)  األهداف الخاصة في الخطوط العريضة ونسب األهداف الخاصة تمت مقارنة نسب
  :(8.4)كما يظهر في الجدول  علمي،/العلوم الحياتية للصف الثاني عشركما وردت في مقرر 

  

األهداف الخاصة كما وردت في الخطوط العريضة مع األهداف الخاصة في تناغم  :)8.4(جدول ال
 Porter’s Alignment لقياس التناغمالمعدل نموذج بورتر باالعتماد على  العلوم الحياتية، مقرر

Index (p)  
األهداف   األهداف  الرقم

الخاصة في 
الخطوط 
 (X)العريضة

األهداف الخاصة 
في آتاب العلوم 

  (Y)الحياتية 

│Xi- Yi│  

 0.844  0.889  0.045  معرفي  .1
 0  0.027  0.027  وجداني  .2
 0.009  0  0.009  نفسحرآي  .3

 0.853  المجموع  
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  .(0.853)هو  Yiو  Xiالقيم المطلقة للفروق بين أن مجموع  :(8.4)يظهر من الجدول 
  

 Porter’s لقياس التناغمالمعدل نموذج بورتر  ثم تم احتساب درجة التناغم باالعتماد على

Alignment Index (p)  واألهداف  األهداف الخاصة كما وردت في الخطوط العريضةبين
  :نتيجة التناغم، وكانت علمي/في مقرر العلوم الحياتية للصف الثاني عشر الخاصة كما وردت

  
P = 1 – Σ│Xi- Yi│    = 0.574 
                    2 

  
في مجاالتها الثالث بين األهداف الخاصة توزيع تركيز االهداف  إلىوللتوضيح واالشارة بصريا 

تم تمثيل القيم على شكل مقرر، في الخطوط العريضة واألهداف الخاصة كما وردت في ال
Topographs  في األشكال اآلتيةساس القيم في كل خلية، كما يظهر أعلى:  

  

  
بين األهداف الخاصة في  (x-axis)في مجاالتها الثالث توزيع تركيز االهداف : (3.4)الشكل 

 Surfaceباستخدام  كما وردت في المقرر، (y-axis)الخطوط العريضة واألهداف الخاصة 
Chart Function of Microsoft Excell 

تظهر نسبة عدد األهداف الخاصة الواردة في الخطوط العريضة للمنهاج على  :)3.4(وفي الشكل 
، والمستوى (0.2-0)مستوى األهداف المعرفية بالنسبة إلى العدد اإلجمالي من األهداف بين 

أما نسبة عدد األهداف الخاصة الواردة في . (0.2-0)، والمستوى النفسحركي (0.2-0)الوجداني 

أهداف معرفية أهداف وجدانية أهداف نفسحرآية

األهداف الخاصة في الخطوط
العريضة

األهداف الخاصة في الكتاب

اب      توزيع األهداف الخاصة للخطوط العريضة واألهداف الخاصة في الكت
الث  الى مجاالتها الث

0.8-1
0.6-0.8
0.4-0.6
0.2-0.4
0-0.2
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، (1-0.8)المقرر على مستوى األهداف المعرفية بالنسبة إلى العدد اإلجمالي من األهداف بين 
مما يشير الى أن تركيز األهداف . (0.2-0)، والمستوى النفسحركي (0.2-0)والمستوى الوجداني 

اف الخاصة في المقرر مقارنة بالمستوى كان على المستوى المعرفي وبنسبة عالية في االهد
  .الوجداني باالضافة الى عدم تمثيل المستوى النفسحركي في األداف الخاصة في المقرر

  

  
لخاصة في بين األهداف اال (x-axis) توزيع تركيز االهداف في مجاالتها الثالث: (4.4)الشكل 

  . (y-axis)في المقرر واألهداف الخاصة  الخطوط العريضة
  

  

أن نسبة عدد األهداف الخاصة الواردة في الخطوط العريضة للمنهاج  (4.4):يظهر في الشكل 
على مستوى األهداف المعرفية بالنسبة إلى العدد اإلجمالي من األهداف أقل منها في األهداف 

، مقارنة (0.2-0)الخاصة التي وردت في كتاب منهاج العلوم الحياتية، حيث تراوحت النسبة بين 
وى األهداف وقد تساوت على مست ،(1-0.8)هداف الخاصة في الكتاب حيث تراوحت باأل

وعلى المستوى النفسحركي كانت نسبة عدد ، (0.2-0)حيث تراوحت النسبة بين  ،الوجدانية
األهداف متساوية بين األهداف الخاصة في الخطوط العريضة واألهداف الخاصة في الكتاب 

  .(0)تساوي  أومهملة  وبنسبة قليلة جداً تكاد تكون
  

  

اب     داف الخاصة في الكت توزيع األهداف الخاصة للخطوط العريضة واأله
الث  الى مجاالتها الث

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

أهداف معرفية أهداف وجدانية أهداف نفسحرآية

األهداف الخاصة في الخطوط
العريضة
األهداف الخاصة في الكتاب
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العلوم الحياتية للصف الثاني  مقررتناغم محتوى  درجةما : رابعال النتائج المتعلقة بالسؤال

 ؟امتحان الثانوية العامة في فلسطينمحتوى علمي و/عشر

    
لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بتحليل امتحانات الثانوية العامة لمادة العلوم الحياتية للصف 

م لبيان محتوى االمتحانات مقارنة مع 2011م وحتى عام 2007علمي لألعوام من /الثاني عشر
، كما محتوى مقرر العلوم الحياتية المقسم إلى اربع وحدات رئيسة تضم إثني عشر فصالً دراسياً

  :)9.4(يظهر في الجدول 
  
 /العلوم الحياتية للصف الثاني عشر مقررتمثيل المواضيع الفرعية المحتواة في : )9.4(جدولال

  األسئلة م بالنسبة لعدد بنود 2011م وحتى 2007علمي في امتحانات الثانوية العامة لألعوام 
امتحان   الموضوع/ الدرس  الرقم

الثانوية العامة 
  م2007

امتحان 
الثانوية العامة 

  م2008

امتحان 
الثانوية العامة 

  م2009

امتحان 
الثانوية العامة 

  م2010

امتحان 
الثانوية العامة 

  م2011
  البكتيريا  1

  
8  5  5  4  4  

  الفيروسات  2
  

2  2  4  3  5  

  تدفق الطاقة  3
  

9  7  7  5  6  

من الجين إلى  4
  البروتين

5  3  6  5  6  

قانونا مندل في   5
  الوراثة

0  0  2  1  1  

  صفات غير مندلية  6
  

10  10  7  7  5  

  تطبيقات في الوراثة  7
  

4  3  1  6  3  

  أنسجة جسم االنسان  8
  

3  3  2  1  2  

  الجهاز الهيكلي  9
  

3  3  5  5  5  

  الجهاز العضلي  10
  

0  2  1  2  5  

  الجهاز الليمفي  11
  

10  6  5  2  7  

  جهاز الغدد الصماء  12
  

0  6  3  4  5  

  49  44  46  50  54  المجموع  
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نتائج تحليل المواضيع الممثلة في امتحانات الثانوية العامة لمادة العلوم  :)9.4(الجدول يبين 
علمي /الحياتية بالمقارنة مع المواضيع المحتواة في مقرر العلوم الحياتية للصف الثاني عشر

نقطة،  54م 2007حيث بلغ مجموع النقاط الممثلة إلمتحان عام . بالنسبة لعدد بنود أسئلة اإلمتحان
نقطة،  44م 2010نقطة، وامتحان عام  46م 2009نقطة، وامتحان عام  50م 2008وامتحان عام 
  .نقطة، وهي غير متساوية من عام إلى آخر 49م 2011وامتحان عام 

كما تشير النتائج إلى عدم تساوي بنود أسئلة االمتحان بالنسبة للموضوع الواحد من عام إلى آخر، 
م بـ 2008نقاط، وفي عام  10م تم تمثيله بـ 2007هاز الليمفي، في العام فمثالً في موضوع الج

 7م بـ 2011نقطة، وفي عام  2م بـ 2010نقاط، وفي عام  5م بـ 2009نقاط، وفي عام  6
  . نقاط

م، والجهاز 2008م و2007كما يظهر عدم تمثيل لمواضيع قانونا مندل في الوراثة في األعوام 
  .م2007وجهاز الغدد الصماء في العام  م،2007العضلي في العام 

  
م 2007يوضح توزيع المواضيع في امتحانات الثانوية العامة في األعوام من  :)5.4(والشكل 

 .م2011وحتى عام 

  

  
العلوم الحياتية للصف الثاني  مقررالمحتواة في  (x-axis) تمثيل المواضيع الفرعية): 5.4(الشكل 
م 2011م وحتى عام 2007لألعوام من  (y-axis) علمي في امتحانات الثانوية العامة/عشر

  .بالنسبة لعدد بنود أسئلة االمتحان
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امتحان الثانوية العامة 2007م
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امتحان الثانوية العامة 2011م
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أن درس صفات غير مندلية ودرس الجهاز الليمفي قد حظيا بأعلى نسبة  إلى :(5.4)يشير الشكل 
م مقارنة مع الدروس األخرى، وبأعلى 2007امتحان الثانوية العامة لعام  تمثيل بالنسبة لبنود اسئلة

م، 2011م وحتى العام 2007نسبة تمثيل كلية بالنسبة لجميع امتحانات الثانوية العامة منذ العام 
وأن أقل تمثيل كان لدرس قانونا مندل في الوراثة بالنسبة لجميع امتحانات الثانوية العامة منذ العام 

م، 2007م، ولم يتم تمثيل درس قانونا مندل في الوراثة في العامين 2011وحتى العام  م2007
. م2007عدم تمثيل درس الجهاز العضلي وجهاز الغدد الصماء في العام  إلىم، باالضافة 2008و

وكما يظهر عدم توازن في تمثيل الدرس الواحد على مرور األعوام بالنسبة لجميع امتحانات 
  .امةالثانوية الع

   
 
 

الواردة في الخطوط  محتوى المادةالتناغم بين  درجةما  :خامسال المتعلقة بالسؤالالنتائج 

ومحتوى مادة العلوم الحياتية الواردة  علمي/لمنهاج العلوم الحياتية للصف الثاني عشر العريضة

  علمي؟/العلوم الحياتية للصف الثاني عشرمقرر في 

  
علمي /لإلجابة عن هذا السؤال، قامت الباحثة بتحليل محتوى العلوم الحياتية للصف الثاني عشر

كما تظهر في   (1999)الوارد في الخطوط العريضة لمنهاج العلوم الحياتية للمرحلة الثانوية 
م علمي الوارد في مقرر العلو/، وتحليل محتوى العلوم الحياتية للصف الثاني عشر(10.4)الجدول 

الحياتية للصف الثاني عشر إلى وحداته الرئيسة ومواضيعه الفرعية كما تظهر في الجدول 
(11.4):  

  
محتوى المادة الواردة في الخطوط العريضة لمنهاج العلوم الحياتية للصف الثاني : (10.4)جدول ال

 علمي /عشر
 الوحدة  الرقم

مادة الحياة خواصها وتركيبها .1
  )الخلية(

 المناعةجهاز  .2
 الجهاز العصبي .3
 المستقبالت الحسية .4
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 الغدد الصماء .5
 األجهزة التناسلية والتكاثر .6
 )الفيروسات(الكائنات الدقيقة .7
 )البكتيريا(البدائيات  .8
الشيفرة الوراثية،(الوراثة  .9

قانونا مندل في الوراثة، 
صفات غير مندلية، تطبيقات 

  )في الوراثة
العمليات الحيوية في النباتات .10

  )البناء الضوئي، التنفس(
 التقانة الحيوية .11

ة في الخطوط العريضة لمنهاج العلوم أن مجموع عدد الوحدات الرئيس(10.4): يظهر من الجدول 
  .علمي هو احدى عشرة وحدة/الحياتية للصف الثاني عشر

  
  :م2011م وحتى العام 2006محتوى كتاب منهاج العلوم الحياتية المطبق عام  :)11.4(جدول ال

 الفصل الوحدة  الرقم

 البكتيريا الكائنات الدقيقة .1
 الفيروسات

 تدفق الطاقة عمليات حيوية في الخلية .2
  البروتينإلىمن الجين

  قانونا مندل في الوراثة الوراثة .3
  صفات غير مندلية
  تطبيقات في الوراثة

  أنسجة جسم االنسان أجهزة جسم االنسان .4
 الجهاز الهيكلي
 الجهاز العضلي

  الجهاز الليمفي والمناعة
  *المستقبالت الحسية
  جهاز الغدد الصماء

 13 4 المجموع
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م 2006العلوم الحياتية المطبق عام  مقررأن مجموع عدد وحدات  (11.4):يظهر من الجدول 
  .فصالً وحدات مقسمة إلى ثالثة عشر أربعم هو 2011ام وحتى الع

  
  

 فيهداف المعرفية حسب تصنيف بلوم تناغم األ درجةما : سادسال المتعلقة بالسؤالالنتائج 

 ؟امتحان الثانوية العامة في فلسطينأهداف علمي و/العلوم الحياتية للصف الثاني عشرمقرر 

  
لمعرفة درجة تناغم األهداف المعرفية حسب تصنيف بلوم في كتاب العلوم الحياتية للصف الثاني 

لقياس المعدل نموذج بورتر علمي وامتحان الثانوية العامة في فلسطين، اعتمدت الباحثة /عشر
، حيث تم تحليل أهداف كتاب العلوم الحياتية حسب ما ورد في الخطوط العريضة لمادة  التناغم

  ):12.4(لعلوم الحياتية على أساس عدد األهداف حسب الجدول ا
  
علمي  لوحدات / المعايير الفلسطينية لمادة العلوم الحياتية للصف الثاني عشر :)12.4(جدول ال

  :على اساس عدد األهداف المقرر
  االهداف المعرفية حسب تصنيف بلوم  الوحدة  الرقم

  
  المجموع  تقويم  ترآيب   تحليل  تطبيق  فهم  تذآر

  8 5  الكائنات الدقيقة  .1
  

0  4  0  0  17  

عمليات حيوية   .2
  في الخلية

2  16  0  2  0  0  20  

  26  0  0  6  1  11  8  الوراثة  .3
أجهزة جسم   .4

  االنسان
13  
  

25  0  2  0  0  40  

  
  
  

  المجموع
  

28  60  1  14  0  0  103  

  
إلى أن العدد األكبر من األهداف قد توزع على المستويات الدنيا من  :(12.4)يشير الجدول 

أهداف في حين كان مجموع األهداف ) 103(هدف من أصل ) 89(األهداف حيث بلغ مجموعها 
هدف على مستوى التحليل، ولم يتم تمثيل كل من مستوى التركيب ) 14(في المستويات العليا 
هدف ) 40(اف على وحدة أجهزة جسم االنسان حيث بلغت وقد تركزت األهد. والتقويم بأي هدف

  .وحدها
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للتناغم كما في الجدول  Porterثم تم تحويل االهداف إلى نسب مئوية ليتم استخدامها في معادلة 
)13.4.( 

  
علمي  لوحدات / المعايير الفلسطينية لمادة العلوم الحياتية للصف الثاني عشر :)13.4(جدول ال

  :عدد األهداف بالنسب المئوية على اساس المقرر
  االهداف المعرفية حسب تصنيف بلوم  الوحدة  الرقم

  
  المجموع  تقويمترآيب   تحليل  تطبيق  فهم  تذآر

  0.048  الكائنات الدقيقة  .1
  
  

0.077  0.00  0.038  0.00  0.00  0.165  

عمليات حيوية   .2
  في الخلية

0.019  0.155  0.00  0.019  0.00  0.00  0.194  

  0.077  الوراثة  .3
  
  

0.106  0.009  0.058  0.00  0.00  0.252  

أجهزة جسم   .4
  االنسان

0.126  
  
  

0.242  0.00  0.019  0.00  0.00  0.388  

  
  
  

  1.00  0.00  0.00  0.134 0.009  0.58  0.27  المجموع

أن مجموع نسب اهداف المستويات الدنيا هي األعلى بمجموع  :)13.4( ويظهر من الجدول
، وأن أهداف كل من )0.134(الستويات العليا لم تمثل اال بستوى التحليل وبنسبة ،وان )0.859(

  ).0(التركيب والتطبيق نسبتها 
  

. م2011م وحتى عام 2007ثم إتُبعت الخطوات نفسها إلمتحانات الثانوية العامة لألعوام من 
  :والجداول التالية توضح ذلك

على أساس عدد  2007تحليل امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام  :)14.4(جدول ال
  األهداف 

  المجموع  مستوى الهدف  الوحدة  الرقم
  تقويم ترآيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذآر

  10  0  0  0  0  2  8  الكائنات الدقيقة  .1
  14  0  0  0  6  2  6  عمليات حيوية في الخلية  .2
  14  0  0  0  6  3  5  الوراثة  .3
  16  0  0  0  0  4  12  أجهزة جسم اإلنسان  .4
  54  0  0  0  12  11  31  المجموع  
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هدف، جميعها موزعة في  (54)ن مجموع األهداف المعرفية أإلى  :(14.4)يشير الجدول 
  .المستويات الدنيا لألهداف ، في حين لم يتم تمثيل المستويات العليا من األهداف بأي هدف

  
على أساس عدد  2007تحليل امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام  :)15.4(جدول ال

  :األهداف بالنسب المئوية
  المجموع  مستوى الهدف  الوحدة  الرقم

  تقويم ترآيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذآر
  0.148  0  0  0  0  0.037 0.148  الكائنات الدقيقة  .1
عمليات حيوية في   .2

  الخلية
0.111  0.037  0.111  0  0  0  0.259  

  0.258  0  0  0  0.111  0.055  0.092  الوراثة  .3
  0.269  0  0  0  0  0.074  0.222  أجهزة جسم اإلنسان  .4
  1.00  0  0  0  0.222  0.203  0.573  المجموع  

  
  

جميعها في المستويات الدنيا من  (1.00)أن مجموع نسب األهداف  :)15.4( يظهر من الجدول
  .العليا من األهداف تساوي صفرونسبة تمثيل المستويات  االهداف،

  
  
 
على أساس عدد  2008تحليل امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام  :)16.4(جدول ال

   :األهداف
  المجموع  مستوى الهدف  الوحدة  الرقم

  تقويم ترآيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذآر
  7  0  0  0  0  1  6  الكائنات الدقيقة  .1
عمليات حيوية في   .2

  الخلية
3  5  2  0  0  0  10  

  13  0  0  1  7  3  2  الوراثة  .3
  20  0  0  0  0  6  14  أجهزة جسم اإلنسان  .4
  50  0  0  1  9  15  25  المجموع  

  
هدف، موزعة على المستويات  (50)إلى ان مجموع األهداف المعرفية  :(16.4)يشير الجدول 

هدف، في حين لم يتم تمثيل المستويات العليا اال بهدف واحد في ) 49(الدنيا من األهداف بمجموع 
  .مستوى التحليل 
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 على أساس عدد 2008ة العامة لعام تحليل امتحان شهادة الدراسة الثانوي :)17.4(جدول ال
   :األهداف بالنسب المئوية

  المجموع  الهدف مستوى  الوحدة  الرقم
  تقويم  ترآيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذآر

  0.14  0  0  0  0  0.02  0.12  الكائنات الدقيقة  .1
عمليات حيوية في   .2

  الخلية
0.06  0.1  0.04  0  0  0  0.2  

  0.26  0  0  0.02  0.14  0.06  0.04  الوراثة  .3
  0.4  0  0  0 0  0.12  0.28  أجهزة جسم اإلنسان  .4

  1.00  0  0  0.02  0.18  0.3  0.5  المجموع  

  
كانت على مستوى األهداف الدنيا أهداف  مجموع نسب أعلىأن  :)17.4( يظهر من الجدول

في حين شكلت نسبة  ،من مجمل األهداف )0.5(بنسبةالتذكر ، وقد شكل اعالها )0.98(بنسبة 
   .فقط على مستوى التحليل) 0.02(المستويات العليا لألهداف 

  
  
  
على أساس عدد  2009تحليل امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام  :)18.4(جدول ال

   :األهداف
  المجموع  مستوى الهدف  الوحدة  الرقم

  تقويم ترآيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذآر
  9  0  0  0  0  2  7  الكائنات الدقيقة  .1
عمليات حيوية في   .2

  الخلية
5  6  2  2  0  0  15  

  10  0  0  0  6  2  2  الوراثة  .3
  16  0  0  0  0  5  11  أجهزة جسم اإلنسان  .4

  50  0  0  2  8  15  25  المجموع  
  
  

هدفا، موزعة على المستويات  (50)إلى ان مجموع األهداف المعرفية  :(18.4)يشير الجدول 
في بهدفين في حين لم يتم تمثيل المستويات العليا اال هدفاً، ) 48(الدنيا من األهداف بمجموع 

  . مستوى التحليل
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على أساس عدد  2009تحليل امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام  :)19.4(جدول ال
   :األهداف بالنسب المئوية

  المجموع  مستوى الهدف  الوحدة  الرقم
  تقويم  ترآيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذآر

  0.18  0  0  0  0  0.04  0.14  الكائنات الدقيقة  .1
عمليات حيوية في   .2

  الخلية
0.1  0.12  0.04  0.04  0  0  0.3  

  0.2  0  0  0  0.12  0.04  0.04  الوراثة  .3
  0.32  0  0  0  0  0.1  0.22  أجهزة جسم اإلنسان  .4

  1.00  0  0  0.04  0.16  0.3  0.5  المجموع  

  
كانت على مستوى األهداف الدنيا أهداف  مجموع نسب أعلىأن  :)19.4( ويظهر من الجدول

في حين شكلت نسبة  ،من مجمل األهداف )0.5(بنسبةالتذكر ، وقد شكل اعالها )0.96(بنسبة 
   .فقط على مستوى التحليل) 0.04(المستويات العليا لألهداف 

  
  
على أساس عدد  2010تحليل امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام  :)20.4(جدول ال

   :األهداف
  المجموع  مستوى الهدف  الوحدة  الرقم

  تقويم  ترآيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذآر
  7  0  0  0  0  4  3  الكائنات الدقيقة  .1
عمليات حيوية في   .2

  الخلية
3  6  0  1  0  0  10  

  13  0  0  1  4  5  3  الوراثة  .3
  14  0  0  0  0  5  9  أجهزة جسم اإلنسان  .4

  44  0  0  2  4  20  18  المجموع  
  
  

هدفا، موزعة على المستويات  (44)إلى ان مجموع األهداف المعرفية  (20.4):يشير الجدول 
في بهدفين في حين لم يتم تمثيل المستويات العليا اال هدفاً، ) 42(الدنيا من األهداف بمجموع 

  . مستوى التحليل
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على أساس عدد  2010تحليل امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام  :)21.4(جدول ال
   :األهداف بالنسب المئوية

  المجموع  مستوى الهدف  الوحدة  الرقم
  تقويم ترآيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذآر

  0.158  0  0  0  0  0.090  0.068  الكائنات الدقيقة  .1
عمليات حيوية في   .2

  الخلية
0.068  0.136  0  0.022  0  0  0.226  

  0.293  0  0  0.022  0.09  0.113  0.068  الوراثة  .3
  0.317  0  0  0  0  0.113  0.204  أجهزة جسم اإلنسان  .4

  1.00  0  0  0.044  0.09  0.452  0.408  المجموع  
  
  

كانت على مستوى األهداف الدنيا أهداف  أن اعلى مجموع نسب :)21.4(ويظهر من الجدول
) 0.86(، موزعة بين مستوى التذكر ومستوى الفهم بنسبة أكبر شكلت ما مجموعه )0.95(بنسبة 

   .فقط على مستوى التحليل) 40.04(في حين شكلت نسبة المستويات العليا لألهداف  ،
  
  
على أساس عدد  2011تحليل امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام  :)22.4(جدول ال

  :األهداف
  المجموع  مستوى الهدف  الوحدة  الرقم

  تقويم  ترآيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذآر
  9  0  0  1  0  3  5  الكائنات الدقيقة  .1
عمليات حيوية في   .2

  الخلية
2  6  3  1  0  0  12  

  9  0  0  2  4  2  1  الوراثة  .3
  24  0  0  3  0  8  13  أجهزة جسم اإلنسان  .4

  54  0  0  7  7  19  21  المجموع  
  
  

هدفا، موزعة على المستويات  (54)إلى ان مجموع األهداف المعرفية  :(22.4)يشير الجدول 
أهداف ) 7( بـ الإفي حين لم يتم تمثيل المستويات العليا هدفاً، ) 47(الدنيا من األهداف بمجموع 

  . في مستوى التحليل
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على أساس عدد  2011تحليل امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام  :)23.4(جدول ال
   :األهداف بالنسب المئوية

  المجموع  مستوى الهدف  الوحدة  الرقم
  تقويم ترآيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذآر

  0.165  0  0  0.018  0  0.055  0.092  الكائنات الدقيقة  .1
عمليات حيوية في   .2

  الخلية
0.037  0.111  0.055  0.018  0  0  0.221  

  0.166  0  0  0.037  0.074  0.037  0.018  الوراثة  .3
  0.406  0  0  0.018  0  0.148  0.240  أجهزة جسم اإلنسان  .4

  1.00  0  0  0.091  0.129  0.351  0.387  المجموع  
  
  

كانت على مستوى األهداف الدنيا أهداف  مجموع نسب أعلىأن  :)23.4( ويظهر من الجدول
، موزعة بين مستوى التذكر ومستوى الفهم بنسبة أكبر شكلت ما مجموعه )0.867(بنسبة 

 .فقط على مستوى التحليل) 10.09(في حين شكلت نسبة المستويات العليا لألهداف  ،) 0.748(

  
 Porter’s Alignment لقياس التناغمالمعدل نموذج بورتر باالعتماد على ولحساب التناغم 

Index (p)  العلوم الحياتية للصف  مقررتمت مقارنة نسب أهداف المنهاج حسب ما وردت في
، كما )م2011- م2007(مع كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة لألعوام  علمي،/الثاني عشر

  :ةي الجداول اآلتييظهر ف
  
  
 المقررمع  2007نوية العامة في مادة العلوم الحياتية للعام تناغم امتحان الثا :)24.4(جدول ال

  . Porter’s Alignment Index (p) لقياس التناغمالمعدل نموذج بورتر باالعتماد على 
  │Xi- Yi│  (Y)االمتحان  (X)المنهاج   نوع الهدف  الرقم

  0.303  0.573  0.27  تذآر  .1
  0.377  0.203  0.58  فهم  .2
  0.222  0.222  0  تطبيق  .3
  0.134  0  0.134  تحليل  .4
  0  0  0  ترآيب  .5
  0  0  0  تقويم  .6

  1.036  المجموع
  

  .(1.036) هو Yiو  Xiالقيم المطلقة للفروق بين أن مجموع  (24.4):يظهر من الجدول 
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 المقررمع  2008تناغم امتحان الثانوية العامة في مادة العلوم الحياتية للعام  :)25.4(جدول ال
  . Porter’s Alignment Index (p) لقياس التناغمالمعدل نموذج بورتر باالعتماد على 

  │Xi- Yi│  (Y)االمتحان  (X)المنهاج   نوع الهدف  الرقم
  0.23  0.5  0.27  تذآر  .1
  0.28  0.3  0.58  فهم  .2
  0.18  0.18  0  تطبيق  .3
  0.114  0.02  0.134  تحليل  .4
  0  0  0  ترآيب  .5
  0  0  0  تقويم  .6

  0.804  المجموع
  

  .(0.804) هو Yiو  Xiالقيم المطلقة للفروق بين أن مجموع  (25.4):يظهر من الجدول 
  
  
مع المنهاج  2009تناغم امتحان الثانوية العامة في مادة العلوم الحياتية للعام  :)26.4(جدول ال

  . Porter’s Alignment Index (p) لقياس التناغمالمعدل نموذج بورتر الرسمي باالعتماد على 
  │Xi- Yi│  (Y)االمتحان  (X)المنهاج   نوع الهدف  الرقم

  0.23  0.5  0.27  تذآر  .1
  0.28  0.3  0.58  فهم  .2
  0.16  0.16  0  تطبيق  .3
  0.094  0.04  0.134  تحليل  .4
  0  0  0  ترآيب  .5
  0  0  0  تقويم  .6

  0.764  المجموع
  

  .(0.764) هو Yiو  Xiالقيم المطلقة للفروق بين أن مجموع  :(26.4)يظهر من الجدول 
  
 المقررمع  2010تناغم امتحان الثانوية العامة في مادة العلوم الحياتية للعام  :)27.4(جدول ال

  . Porter’s Alignment Index (p) لقياس التناغمالمعدل نموذج بورتر باالعتماد على 
  │Xi- Yi│  (Y)االمتحان  (X)المنهاج   نوع الهدف  الرقم

  0.138  0.408  0.27  تذآر  .1
  0.128  0.452  0.58  فهم  .2
  0.090  0.090  0  تطبيق  .3
  0.09  0.044  0.134  تحليل  .4
  0  0  0  ترآيب  .5
  0  0  0  تقويم  .6

  0.446  المجموع
  

  .(0.446)  هو Yiو  Xiالقيم المطلقة للفروق بين أن مجموع  :(27.4)يظهر من الجدول 
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 المقررمع  2011تناغم امتحان الثانوية العامة في مادة العلوم الحياتية للعام  :)28.4(جدول ال
  . Porter’s Alignment Index (p) لقياس التناغمالمعدل نموذج بورتر باالعتماد على 

  │Xi- Yi│  (Y)االمتحان  (X)المنهاج   نوع الهدف  الرقم
  0.117  0.387  0.27  تذآر  .1
  0.229  0.351  0.58  فهم  .2
  0.129  0.129  0  تطبيق  .3
  0.043  0.091  0.134  تحليل  .4
  0  0  0  ترآيب  .5
  0  0  0  تقويم  .6

  0.518  المجموع
  
  

  .(0.518)هو  Yiو  Xiالقيم المطلقة للفروق بين أن مجموع  (28.4):يظهر من الجدول 
  

 Porter’s التناغم لقياسالمعدل نموذج بورتر  ثم تم احتساب درجة التناغم باالعتماد على

Alignment Index (p)  بين أهداف المنهاج حسب ما وردت في الكتاب وأهداف امتحانات
 ):29.4(في الجدول الثانوية العامة، وكانت النتائج كما تظهر 

 
 
 2007نتائج تناغم امتحان الثانوية العامة في مادة العلوم الحياتية لالعوام من  :)29.4(جدول ال

 Porter’s لقياس التناغمالمعدل نموذج بورتر المنهاج الرسمي باالعتماد على مع  2011إلى 

Alignment Index (p) .  
  

  2011  2010  2009  2008  2007  العام الدراسي
  0.482  0.598  0.618  0.777  0.741 (P)التناغم 

  
  

لعام الثانوية  كانت إلمتحان فإن أعلى درجة تناغم :)29.4(في الجدول  وكما تشير النتائج
 م، 2007لعام جة تناغم كانت إلمتحان الثانوية ، وأن أقل درP= 0.777حيث بلغت   م،2010

م كانت أعلى من القيمة 2011م و 2010، وأن كل من امتحاني عام  P= 0.482حيث بلغت 
وأن كل من امتحانات الثانوية العامة . (Lu & Liu, 2012) (P=0.6408)اغم نالحرجة للت

  .م أقل من القيمة الحرجة للتناغم2009م، 2008م، 2007لألعوام 
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بالمقارنة مع كل من  المقرربين وحدات  األهدافتوزيع تركيز  إلىوللتوضيح واالشارة بصريا 
على  Topographsتم تمثيل القيم على شكل أهداف الكتاب وأهداف امتحان الثانوية العامة، 

  :تيةفي األشكال اآلساس القيم في كل خلية، كما يظهر أ

  
 علمي حسب المواضيع/المعايير الفلسطينية لمادة العلوم الحياتية للصف الثاني عشر): 6.4(الشكل 

(y-axis) وتوزيع األهداف (x-axis)  حسب تصنيف بلوم لألهداف المعرفية باستخدامSurface 
Chart Function of Microsoft Excell 

  
يقع التقاطع بين الخطوط األفقية والخطوط العمودية في منطقة ذات في هذه التوبغرافات، عندما 

أن نسبة األهداف في موضوع معين أو في اإلختبار على مستوى معين من  لون معين تعني
مستويات األهداف المعرفية حسب تصنيف بلوم إلى العدد اإلجمالي من األهداف ما تمثله نسبة 

  .اللون الظاهر
  
ظهر نسبة عدد األهداف في موضوع الكائنات الدقيقة على مستوى التذكر ت :)6.4(وفي الشكل  

، والتطبيق )0.1-0.05(، والفهم )0.1-0.05(بالنسبة إلى العدد اإلجمالي من األهداف بين 
، وفي موضوع عمليات حيوية في الخلية على )0.05-0(والتحليل والتركيب والتقويم لكل منها 

، )0.25-0.2(، والفهم )0.05-0(العدد اإلجمالي من األهداف بين مستوى التذكر بالنسبة إلى 
، وفي موضوع الوراثة على مستوى )0.05- 0(والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم لكل منها 

، )0.15-0.1(، والفهم )0.1- 0.05(التذكر بالنسبة إلى العدد اإلجمالي من األهداف بين 
، وفي موضوع )0.05-0(والتركيب والتقويم لكل منها ) 0.1- 0.05(والتحليل) 0.05- 0(والتطبيق

آر
تذ هم
ف

ق
طبي
ت

يل
حل
ت

ب
رآي
ت

ويم
تق الكائنات الدقيقة

عمليات حيوية في الخلية

الوراثة

ان  اجهزة جسم االنس

ة حسب    األهداف المعرفي
تصنيف بلوم

المعايير  
الفلسطينية لمادة  
ة   العلوم الحياتي
حسب توزيع  
المواضيع

المعايير الفلسطينية لمادة العلوم الحياتية للصف الثاني   
عشر /علمي حسب المواضيع وتوزيع األهداف حسب   

تصنيف بلوم لألهداف المعرفية

0.2-0.25
0.15-0.2
0.1-0.15
0.05-0.1
0-0.05
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- 0.05(على مستوى التذكر بالنسبة إلى العدد اإلجمالي من األهداف بين  اإلنسانأجهزة جسم 
مما ). 0.05-0(، والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم لكل منها )0.25-0.2(، والفهم )0.1

المستويات الدنيا منها، وبأعلى تركيز عند  توزيع األهداف على أن إلىيشير وبشكل واضح 
في  أعالهامستوى التذكر في جميع وحدات الكتاب، وظهر تمثيل ضعيف لمستوى التحليل كان 

  .وحدة الوراثة
  

  
علمي حسب /لمادة العلوم الحياتية للصف الثاني عشر المعايير الفلسطينية: )7.4(الشكل 
 (x-axis) وتوزيع األهداف حسب تصنيف بلوم لألهداف المعرفية  (y-axis)المواضيع

  

ن أأن أعلى نسبة تمثيل لألهداف كانت في مجال الفهم وتالها التذكر، و (7.4):يظهر من الشكل 
حدات، ال في وحدة الوراثة، وقد حظي مجال التحليل بتمثيل في جميع الوإمجال التطبيق لم يمثل 

  .مجال التركيب والتقويم بأي تمثيل ولم يحظ
  

  

ر  /علمي حسب  اني عش المعايير الفلسطينية لمادة العلوم الحياتية للصف الث
ة      وم لألهداف المعرفي المواضيع وتوزيع األهداف حسب تصنيف بل

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

تذآر فهم تطبيق تحليل ترآيب تقويم

الكائنات الدقيقة
عمليات حيوية في الخلية
الوراثة
اجهزة جسم االنسان
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م على 2007في امتحان الثانوية العامة لعام  (x-axis)توزيع األهداف المعرفية : )8.4(الشكل 

 Surface Chartباستخدام علمي /العلوم الحياتية للصف الثاني عشر (y-axis)وحدات مقرر 
Function of Microsoft Excell  

تظهر نسبة عدد األهداف في موضوع الكائنات الدقيقة على مستوى التذكر  :)8.4(وفي الشكل 
، والتطبيق والتحليل )0.05-0(، والفهم )0.15-0.1(بالنسبة إلى العدد اإلجمالي من األهداف بين 

، وفي موضوع عمليات حيوية في الخلية على مستوى )0.05-0(والتركيب والتقويم لكل منها 
، والتطبيق )0.05-0(، والفهم )0.15-0.1(عدد اإلجمالي من األهداف بين التذكر بالنسبة إلى ال

، وفي موضوع الوراثة على مستوى التذكر )0.05-0(والتحليل والتركيب والتقويم ) 0.1-0.15(
-0.1(، والتطبيق)0.1- 0.05(، والفهم )0.1- 0.05(بالنسبة إلى العدد اإلجمالي من األهداف بين 

على  اإلنسان، وفي موضوع أجهزة جسم )0.05-0(يب والتقويم لكل منها والتحليل والترك) 0.15
، )0.1- 0.05(، والفهم )0.25-0.2(مستوى التذكر بالنسبة إلى العدد اإلجمالي من األهداف بين 

نسبة تمثيل  أعلىأن  إلىمما يشير ). 0.05- 0(والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم لكل منها 
  .ا لألهداف لجميع وحدات المقرركانت للمستويات الدني

  
  

تذآر فهم تطبيق تحليل ترآيب تقويم
الكائنات الدقيقة

عمليات حيوية في الخلية

الوراثة

اجهزة جسم االنسان

ام     2007م على  ة لع ة العام ان الثانوي توزيع األهداف المعرفية في امتح
اني عشر  /علمي وحدات آتاب العلوم الحياتية للصف الث

0.2-0.25
0.15-0.2
0.1-0.15
0.05-0.1
0-0.05
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م على 2007في امتحان الثانوية العامة لعام  (x-axis)توزيع األهداف المعرفية : )9.4(الشكل 

 (y-axis)علمي /وحدات مقرر العلوم الحياتية للصف الثاني عشر

  

أن أعلى نسبة تمثيل لألهداف كانت في مجال التذكر، وقد حظي مجال  :(9.4)يظهر من الشكل 
يق لم يمثل إال في وحدة الوراثة ووحدة عمليات ن مجال التطبأو بتمثيل في جميع الوحدات، الفهم

  .التركيب والتقويم بأي تمثيلو التحليل مجال حيوية في الخلية، ولم يحظ
  

  
م على 2008في امتحان الثانوية العامة لعام  (x-axis)توزيع األهداف المعرفية : )10.4(الشكل 

 Surface Chartباستخدام علمي /العلوم الحياتية للصف الثاني عشر (y-axis)وحدات مقرر 
Function of Microsoft Excell 

ة     ة العام ان الثانوي توزيع األهداف المعرفية في امتح
ة  لعام 2007م على وحدات آتاب العوم الحياتي

للصف الثاني عشر /علمي
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ام  2008م على  ة لع توزيع األهداف المعرفية في امتحان الثانوية العام
ر/علمي وحدات آتاب العلوم الحياتية للصف الثاني عش

0.2-0.3
0.1-0.2
0-0.1
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تظهر نسبة عدد األهداف في موضوع الكائنات الدقيقة على مستوى التذكر  :)10.4(وفي الشكل 
، والفهم والتطبيق والتحليل والتركيب )0.2-0.1(بالنسبة إلى العدد اإلجمالي من األهداف بين 

، وفي موضوع عمليات حيوية في الخلية على مستوى التذكر والفهم )0.05-0(والتقويم لكل منها 
- 0(والتركيب والتقويم لكل منها بالنسبة إلى العدد اإلجمالي من األهداف بين والتطبيق والتحليل 

، وفي موضوع الوراثة على مستوى التذكر والفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم )0.05
، وفي موضوع أجهزة جسم )0.05-0(لكل منها بالنسبة إلى العدد اإلجمالي من األهداف بين  

، والفهم )0.3-0.2(التذكر بالنسبة إلى العدد اإلجمالي من األهداف بين  على مستوى اإلنسان
مما يشير الى أن اعلى  ).0.05- 0(، والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم لكل منها )0.1-0.2(

نسبة تمثيل كانت للمستويات الدنيا لألهداف لجميع وحدات المقرر مركزة على مستوى التذكر 
  .والفهم

  
  

  
م على 2008في امتحان الثانوية العامة لعام  (x-axis)توزيع األهداف المعرفية : )11.4(الشكل 

  .(y-axis)علمي /وحدات مقرر العلوم الحياتية للصف الثاني عشر
وتركزت على  أن أعلى نسبة تمثيل لألهداف كانت في مجال التذكر :(11.4)يظهر من الشكل 
يق ن مجال التطبأو بتمثيل في جميع الوحدات، الفهم، وقد حظي مجال اإلنسانوحدة أجهزة جسم 

في وحدة الوراثة ووحدة عمليات حيوية في الخلية، ومجال التحليل لم يمثل إال في  إاللم يمثل 
  .التركيب والتقويم بأي تمثيل مجال وحدة الوراثة، ولم يحظ

ام     2008م على  ة لع ة العام ان الثانوي توزيع األهداف المعرفية في امتح
اني عشر  /علمي وحدات آتاب العلوم الحياتية للصف الث
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م على 2009ة العامة لعام في امتحان الثانوي (x-axis)توزيع األهداف المعرفية : )12.4(الشكل 

 Surface chartباستخدام علمي /العلوم الحياتية للصف الثاني عشر (y-axis)وحدات مقرر 
function of Microsoft Excell  

تظهر نسبة عدد األهداف في موضوع الكائنات الدقيقة على مستوى التذكر  :)12.4(وفي الشكل 
، والتطبيق والتحليل )0.05-0(، والفهم )0.15-0.1(بالنسبة إلى العدد اإلجمالي من األهداف بين 

، وفي موضوع عمليات حيوية في الخلية على مستوى )0.05-0(والتركيب والتقويم لكل منها 
، والتطبيق )0.15-0.1(، والفهم )0.15-0.1(عدد اإلجمالي من األهداف بين التذكر بالنسبة إلى ال

، وفي موضوع الوراثة على مستوى التذكر )0.05-0(والتحليل والتركيب والتقويم لكل منها 
-0.1(، والتطبيق)0.05-0(، والفهم )0.05- 0(بالنسبة إلى العدد اإلجمالي من األهداف بين 

، وفي موضوع أجهزة جسم االنسان على )0.05-0(التقويم لكل منها والتحليل والتركيب و) 0.15
، )0.1- 0.05(، والفهم )0.25-0.2(مستوى التذكر بالنسبة إلى العدد اإلجمالي من األهداف بين 

نسبة تمثيل  اعليأن  إلىمما يشير ). 0.05- 0(والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم لكل منها 
جسم  أجهزةفي وحدة  أعالهاهداف لجميع وحدات المقرر واحتل التذكر كانت للمستويات الدنيا لأل

  .اإلنسان
  
  

تذآر فهم تطبيق تحليل ترآيب تقويم
الكائنات الدقيقة

عمليات حيوية في الخلية

الوراثة

اجهزة جسم االنسان

ام     2009م على  ة لع ة العام ان الثانوي توزيع األهداف المعرفية في امتح
اني عشر  /علمي وحدات آتاب العلوم الحياتية للصف الث
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م على 2009في امتحان الثانوية العامة لعام  (x-axis)توزيع األهداف المعرفية : )13.4(الشكل 

  .(y-axis)علمي /وحدات مقرر العلوم الحياتية للصف الثاني عشر
  

وتركزت في  أن أعلى نسبة تمثيل لألهداف كانت في مجال التذكر (13.4):يظهر من الشكل 
يق ن مجال التطبأو بتمثيل في جميع الوحدات، الفهم، وقد حظي مجال  اإلنسانوحدة أجهزة جسم 

لم يمثل إال في وحدة الوراثة ووحدة عمليات حيوية في الخلية، ومجال التحليل لم يمثل إال في 
  .التركيب والتقويم بأي تمثيل مجال ية، ولم يحظوحدة عمليات حيوية في الخل

  

  

ام  2009م على  ة لع توزيع األهداف المعرفية في امتحان الثانوية العام
ر/علمي وحدات آتاب العلوم الحياتية للصف الثاني عش
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ام     2010م على  ة لع ة العام ان الثانوي توزيع األهداف المعرفية في امتح
اني عشر  /علمي وحدات آتاب العلوم الحياتية للصف الث
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م على 2010في امتحان الثانوية العامة لعام  (x-axis)توزيع األهداف المعرفية : )14.4(الشكل 
 Surface chartباستخدام علمي /العلوم الحياتية للصف الثاني عشر (y-axis)وحدات مقرر 

function of Microsoft Excell  
 

تظهر نسبة عدد األهداف في موضوع الكائنات الدقيقة على مستوى التذكر  :)14.4(وفي الشكل 
، والتطبيق )0.1- 0.05(، والفهم )0.1-0.05(بالنسبة إلى العدد اإلجمالي من األهداف بين 

، وفي موضوع عمليات حيوية في الخلية على )0.05- 0(والتحليل والتركيب والتقويم لكل منها 
، )0.15-0.1(، والفهم )0.1- 0.05(بة إلى العدد اإلجمالي من األهداف بين مستوى التذكر بالنس

، وفي موضوع الوراثة على مستوى )0.05- 0(والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم لكل منها 
، )0.15-0.1(، والفهم )0.1- 0.05(التذكر بالنسبة إلى العدد اإلجمالي من األهداف بين 

، وفي موضوع أجهزة )0.05-0(يل والتركيب والتقويم لكل منها والتحل) 0.1- 0.05(والتطبيق
، )0.25-0.2(على مستوى التذكر بالنسبة إلى العدد اإلجمالي من األهداف بين  اإلنسانجسم 

 إلىمما يشير  ).0.05-0(، والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم لكل منها )0.15- 0.1(والفهم 
 أعالهايات الدنيا لألهداف لجميع وحدات المقرر واحتل التذكر نسبة تمثيل كانت للمستو أعلىأن 

  .اإلنسانجسم  أجهزةفي وحدة 
  

  
م على 2010في امتحان الثانوية العامة لعام  (x-axis)توزيع األهداف المعرفية  ):15.4(الشكل 

  .(y-axis)علمي /وحدات مقرر العلوم الحياتية للصف الثاني عشر

ام     2010م على  ة لع ة العام ان الثانوي توزيع األهداف المعرفية في امتح
اني عشر  /علمي وحدات آتاب العلوم الحياتية للصف الث
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الفهم موزعة على جميع  أن أعلى نسبة تمثيل لألهداف كانت في مجال (15.4):يظهر من الشكل 
ن مجال أوبأعلى تمثيل،  اإلنسان، وحظيت وحدة أجهزة جسم التذكر الوحدات، وتالها مجال

وتم تمثيل مجال التحليل في وحدتي عمليات حيوية في   في وحدة الوراثة ، إاليق لم يمثل التطب
  .التركيب والتقويم بأي تمثيل جالم الخلية والوراثة، ولم يحظ

  

  
م على 2011في امتحان الثانوية العامة لعام  (x-axis)توزيع األهداف المعرفية : )16.4(الشكل 

 Surface chartباستخدام علمي /العلوم الحياتية للصف الثاني عشر (y-axis)وحدات مقرر 
function of Microsoft Excell.  

تظهر نسبة عدد األهداف في موضوع الكائنات الدقيقة على مستوى التذكر  :)16.4(وفي الشكل 
، والتطبيق )0.1- 0.05(، والفهم )0.1-0.05(بالنسبة إلى العدد اإلجمالي من األهداف بين 

، وفي موضوع عمليات حيوية في الخلية على )0.05- 0(والتحليل والتركيب والتقويم لكل منها 
، )0.15-0.1(، والفهم )0.05- 0(العدد اإلجمالي من األهداف بين مستوى التذكر بالنسبة إلى 

، وفي موضوع الوراثة )0.05- 0(والتحليل والتركيب والتقويم لكل منها ) 0.1- 0.05(والتطبيق
، )0.05-0(، والفهم )0.05-0(على مستوى التذكر بالنسبة إلى العدد اإلجمالي من األهداف بين 

، وفي موضوع أجهزة )0.05-0(والتركيب والتقويم لكل منها والتحليل ) 0.1- 0.05(والتطبيق
، )0.25-0.2(على مستوى التذكر بالنسبة إلى العدد اإلجمالي من األهداف بين  اإلنسانجسم 

 إلىمما يشير  ).0.05-0(، والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم لكل منها )0.15- 0.1(والفهم 
 أعالهانسبة تمثيل كانت للمستويات الدنيا لألهداف لجميع وحدات المقرر واحتل التذكر  أعلىأن 

  .اإلنسانجسم  أجهزةفي وحدة 

تذآر فهم تطبيق تحليل ترآيب تقويم
الكائنات الدقيقة

عمليات حيوية في الخلية

الوراثة

اجهزة جسم االنسان

ام     2011م على  ة لع ة العام ان الثانوي توزيع األهداف المعرفية في امتح
اني عشر  /علمي وحدات آتاب العلوم الحياتية للصف الث
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م على 2011في امتحان الثانوية العامة لعام  (x-axis)توزيع األهداف المعرفية : )17.4(الشكل 

  .(y-axis)علمي /وحدات مقرر العلوم الحياتية للصف الثاني عشر
  

والفهم موزعة  أن أعلى نسبة تمثيل لألهداف كانت في مجال التذكر :(17.4)يظهر من الشكل 
ولم يتم تمثيل مجال التطبيق إال في وحدة عمليات حيوية في  ،بصورة غير متساوية بين الوحدات

 مجالولم يحظ  ،وبنسبة قليلة بتمثيل في جميع الوحدات التحليلوقد حظي مجال  الخلية والوراثة،
  .التركيب والتقويم بأي تمثيل

  

  
 

ام     2011م على  ة لع ة العام ان الثانوي توزيع األهداف المعرفية في امتح
اني عشر  /علمي وحدات آتاب العلوم الحياتية للصف الث
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  والتوصياتالنتائج مناقشة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 93

  الفصل الخامس
  

  مناقشة النتائج والتوصيات
  

مادة العلوم الحياتية  التناغم بين أهداف ومحتوى درجةالتعرف على  إلىهدفت هذه الدراسة 
، وقد توصلت الدراسة في الفصل السابق إلى نتائج بعد إجراء وامتحان الثانوية العامة في فلسطين

بوضع التوصيات بناء على هذه النتائج، وفيما يلي  التحليالت اإلحصائية المناسبة، وقامت الباحثة
  :عرض لمناقشة النتائج تبعاً لترتيب أسئلة الدراسة

  
  

  :مناقشة النتائج  1.5

  

  :والذي ينص على نتائج السؤال األولمناقشة : أوالً
؟ وما مجاالتها علمي/هداف التي يسعى لتحقيقها كتاب العلوم الحياتية للصف الثاني عشرما األ 

 ومستوياتها؟

  
تالحظ الباحثة من خالل النتائج أن المجال المعرفي حاز على النسبة األكبر من األهداف والمتمثلة 

، في حين %3من مجمل األهداف، ثم المجال الوجداني بنسبة متدنية شكلت ما نسبته % 97بنسبة 
المستويات المعرفية  بينتحقيق التكافؤ لم يحظ المجال النفسحركي بأي تمثيل بما يشير إلى عدم 

، وهو ما جاء مخالفاً لما ورد في الخطوط العريضة لمنهاج العلوم الحياتية والمهارية والوجدانية
هذا باالضافة إلى عدم التوازن في تمثيل األهداف على المستويات المعرفية . للمرحلة الثانوية

معرفية بنسبة كبيرة شكلت ما المختلفة، حيث تركزت األهداف على المستويات الدنيا لألهداف ال
وهذا يدل على التركيز % 21.64، بينما شكلت أهداف المستويات العليا ما نسبته %77.34نسبته 

في عمليات التدريس واالختبارات على هذا المستوى، مما ينعكس سلباً على االهتمام بالمستويات 
 هداف العامة والخاصة التي وردت فيوتؤكد عليها األ المعرفية العليا التي يؤكد عليها التربويون

لما تحققه من أثر في قدرات ومهارات   الخطوط العريضة لمنهاج العلوم الحياتية للمرحلة الثانوية
  . المتعلم
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تحليل  إلىبدراسة هدفت  )2009دحدول، (وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع النتائج التي توصلت اليها 
: كتاب األحياء للصف الثاني الثانوي العلمي في فلسطين من حيث عناصر المنهاج األربعة

أن األهداف وأشارت إلى  األهداف التعليمية، والمحتوى، واألنشطة التعليمية واألسئلة التقويمية،
  .السلوكية بمعظمها معرفية ولم تشتمل أي هدف نفسحركي

ه وبالرغم من التوجهات الحديثة في بناء المنهاج وغاياته المتمثلة وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن
بتحقيق نمو شامل ومتكامل للمتعلم في جميع مناحي شخصيته العقلية والنفسية واإلجتماعية 
واإلنفعالية، إال أن واضعي المنهاج ال تزال محاور اهتمامهم تتركز على المعرفة باعتبارها محور 

 من المتعلم، باالضافة إلى وجود هوة كبيرة بين ما يسعى له واضع الفلسفة العملية التعليمية بدالً
  . المنهاجية وما يتم ترجمته في أرض الواقع في المناهج

  
  

  :لثاني والذي ينص علىنتائج السؤال امناقشة : ثانياً
التناغم بين األهداف العامة واألهداف الخاصة الواردة في الخطوط العريضة لمنهاج  درجةما 

  في فلسطين؟ علمي/للصف الثاني عشرالعلوم الحياتية 
  

األهداف العامة واألهداف الخاصة حسب مؤشر أنه يوجد تناغم ملحوظ بين  إلىقد دلت النتائج 
  . P  =0.889بورتر للتناغم وبقيمة 

  
ة ظهور التناغم بين األهداف العامة واألهداف الخاصة في الخطوط العريضة لمنهاج وتفسر الباحث

بأنها دليل على وحدة الرؤية التي قامت  ،علمي في فلسطين/العلوم الحياتية للصف الثاني عشر
عليها هذه األهداف باعتبارها محددات الجودة المنشودة في منظومة التعلم والتعليم بكل عناصرها 

 والمفاهيم الرئيسة، والتي مجموعة من المبادىءفلسفة تنطلق منها  أساس أنه يوجد ة علىوالمبني
تعكس الرؤية المنشودة للتعلم والتي تشكل في الوقت نفسه األساس الفكري التي بنيت  بدورها
فنجدها تركز على جميع الجوانب المعرفية وال  ،تحقيق التوازن إلىوهذه األهداف تسعى . عليه

  .لمجاالت الوجدانية والنفسحركيةتهمل ا
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  :ثالث والذي ينص علىنتائج السؤال المناقشة : ثالثاً
التناغم بين األهداف الخاصة الواردة في الخطوط العريضة لمنهاج العلوم الحياتية  درجةما 

علمي /الثاني عشر العلوم الحياتية للصف مقرر واألهداف الخاصة في علمي/للصف الثاني عشر
 في فلسطين؟

  
األهداف الخاصة في الخطوط العريضة يوجد تناغم ملحوظ بين الأنه  إلىقد دلت النتائج 

  .P  =0.574واألهداف الخاصة في الكتاب حسب مؤشر بورتر للتناغم وبقيمة 
  

وتفسر الباحثة ظهور الفجوة بين األهداف الخاصة في الخطوط العريضة والتي ما هي إال تمثيل 
والتي تمثل جزءاً من المنهاج المكتوب، دليالً على لوثيقة المنهاج واألهداف الخاصة في الكتاب 

عدم ظهور التناغم بين مجاالت وترجح واصل بين مخططي المنهاج ومصمميه، ضعف الت
ة التي تواجه المناهج وخاصة عند كانت وال زالت المشكلة الرئيسأن األهداف  لىإاألهداف 

تحديدها وصياغتها ، فنالحظ أن األهداف التربوية غير واضحة في مناهجنا الفلسطينية وذلك 
كما أن المسئولين في التعليم قد يحددوا أهدافاً تربوية وفقاً لرغباتهم . لغياب فلسفة تربوية واضحة

فنجد أن . نعكس على وضوح األهداف وشمولها وواقعيتهايم وتوجهاتهم ، األمر الذي وميوله
األهداف تركز على جوانب معينة وتهمل جوانب كثيرة ، وخاصة التركيز على األهداف المعرفية 

وأيضاً نلحظ عدم واقعية األهداف في أغلبها بحيث أن  .وإهمال المجاالت الوجدانية والنفسحركية
الهدف المصاغ ال يتناسب مع واقع التعليم في فلسطين أو في بعض المناطق، كأن تحدد هدف 

اكتساب الطلبة المهارات االساسية في تصميم التجارب، واالعمال اليدوية، والتخطيط لألعمال (
ارس في مناطق مختلفة وخاصة القرى منها، ال تتوفر فيها ، وفي العديد من المد) العلمية والتقانية

 . األدوات الالزمة والحاجيات لعمل التجارب واألعمال التقانية
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  :رابع والذي ينص علىنتائج السؤال المناقشة : رابعاً
امتحان الثانوية محتوى علمي و/العلوم الحياتية للصف الثاني عشر مقررتناغم محتوى  درجةما  
 ؟امة في فلسطينالع

  
أظهرت النتائج التي تم التوصل اليها بعد تنفيذ إجراءات الدراسة واستخدام التحليالت االحصائية 
المناسبة أن عدد بنود أسئلة االمتحان غير متساوية من عام إلى آخر، وأن تمثيل المواضيع 

لثانوية العامة في علمي في امتحانات ا/المحتواة في كتاب العلوم الحياتية للصف الثاني عشر
م بالنسبة لعدد بنود أسئلة اإلمتحان غير متساوية من عام 2011م وحتى عام 2007األعوام من 

إلى آخر للموضوع الواحد، باالضافة إلى أن هناك مواضيع لم يتم تمثيلها في االمتحانات، كما في 
ع الجهاز م، وموضو2008م وعام 2007موضوع قانوني مندل في الوراثة في كل من عام 

  .م2007العضلي وجهاز الغدد الصماء في عام 
  

والتي )  ,1993Chndler & Brosnan( دراسة إليهاوتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت 
 مستوى على للرياضيات العام األداء اختبار محتوى مع الرياضيات، كتب محتوى مقارنة إلى هدفت

 كتب محتوى بين تناغم وجود عدم النتائج وبينت األمريكية، المتحدة بالواليات أوهايو والية

  .أوهايو واختبار المدرسية الرياضيات
 

ويمكن تفسير هذه النتائج على أن القائمين على بناء امتحانات الثانوية العامة ال يعتمدون منهجية 
أساس جدول محددة وواضحة في بناء االمتحانات والتي من أساسياتها بناء االمتحانات على 

المواصفات التي تغطي بنود االختبار فيه المحتوى واألهداف التي يجب أن تحقق باالعتماد على 
األوزان النسبية والتي ما هي إال انعكاس لألهداف الواردة في الخطوط العريضة لمنهاج العلوم 

هو من خارج كما يمكن أن يكون السبب أن واضع االمتحانات . علمي/الحياتية للصف الثاني عشر
  .النظام التربوي، مثل أساتذة الجامعات
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  :خامس والذي ينص علىنتائج السؤال المناقشة : خامساً
التناغم بين محتوى المادة الواردة في الخطوط العريضة لمنهاج العلوم الحياتية للصف  درجةما 

العلوم الحياتية للصف الثاني  مقررعلمي ومحتوى مادة العلوم الحياتية الواردة في /الثاني عشر
  علمي؟/عشر

  
لمنهاج العلوم الحياتية للصف  (1999)تشير النتائج إلى أن هناك وحدات في الخطوط العريضة 

م، 2006/2007العلوم الحياتية المطبق منذ العام الدراسي  علمي لم ترد في مقرر/الثاني عشر
، الجهاز العصبي، األجهزة التناسلية )خليةال(وتضم كل من وحدة مادة الحياة وخواصها وتركيبها 

والتكاثر، التقانة الحيوية، باإلضافة إلى المستقبالت الحسية التي وردت في الخطوط العريضة وفي 
الكتاب ولكن لم يتم اعتمادها من قبل التربية والتعليم، فلم تُدرس ولم يتم تقييمها منذ السنة األولى 

وكما تشير النتائج إلى أن هناك وحدات في مقرر . م2011عام التي طبق فيها المنهاج وحتى ال
 (1999)م لم ترد في الخطوط العريضة 2006/2007العلوم الحياتية المطبق منذ العام الدراسي 

وتضم كل من أنسجة جسم اإلنسان، الجهاز الهيكلي، الجهاز العضلي، وهو ما يشير إلى عدم 
في الخطوط العريضة لمنهاج العلوم الحياتية للصف الثاني محتوى المادة الواردة وجود تناغم بين 

العلوم الحياتية للصف الثاني  مقررعلمي ومحتوى مادة العلوم الحياتية الواردة في /عشر
 .، بل وتشير هذه النتائج وبقوة إلى وجود تناقض كبيرعلمي/عشر

  
م وبالرغم من 2006في العام وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأنه عندما تم اعتماد المنهاج الجديد 

وجود خطوط عريضة لبناء هذا المنهاج، إال أن ما تم في أرض الواقع يعكس الهوة الكبيرة بين ما 
يجب أن يكون وما هو قائم اآلن، وكأن المنهاج الذي تم اعتماده لم يستند على فلسفة واضحة 

هذا المنهاج، ويظهر أنه قد تم وخطة تتماشى مع تتطلعات الجهات المعنية بالغاية المنشودة من 
وباألصل كون محتوى المنهاج . تجميع وحداته الدراسية من عدة كتب دون دراسة علمية مسبقة

يشكل عنصراً أساسياً من عناصر المنهج الدراسي، كان األولى اإلعتماد على مجموعة المعايير 
من ثم تكون مهمة تتابع المحتوى عند عملية االختيار للمحتوى من ميدان المعرفة الواسع للغاية، و

  .أو تنظيمه، وتحديد مكوناته
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  :سادس والذي ينص علىنتائج السؤال المناقشة : سادساًًً
كتاب العلوم الحياتية للصف الثاني  فيهداف المعرفية حسب تصنيف بلوم تناغم األ درجةما 
  ؟امتحان الثانوية العامة في فلسطينأهداف علمي و/عشر

  
في هذه الدراسة استخدمت الباحثة منهج كمي لقياس درجة التناغم بين امتحانات الثانوية العامة 
واألهداف المعرفية كما وردت في المعايير الوطنية لمنهاج العلوم الحياتية للصف الثاني 

ن يوفر بعض األدلة ونتائج كمية ومعلومات مفيدة عن التعليم في أعلمي، وهو ما يمكن /عشر
م 2010أنه يوجد تناغم ملحوظ بين امتحانات الثانوية العامة لعامي  إلىوقد دلت النتائج . ينفلسط
م، بينما ال يوجد تناغم ملحوظ 2011لعام  0.7412م ومؤشر 2010لعام  0.777م بمؤشر 2011و

م 2009م، و2008م، و2007بين امتحانات الثانوية العامة واألهداف التي تم تحليلها لألعوام 
  .م2009لعام  0.618م ومؤشر 2008لعام  0.598م ومؤشر 2007لعام  0.482 بمؤشر

  
م تتوافق مع دراسة 2011م و 2010ونتيجة هذه الدراسة فيما يخص ظهور التناغم لألعوام 

)2010 ,Edwards (محتوى  كشف عن مدى التناغم بين المعارف والمفاهيم فيالتي هدفت إلى ال
للصف الثاني عشر ونموذج امتحان لعام  إفريقياالمنهاج االساسي للعلوم الفيزيائية في جنوب 

 0.8وقد أظهرت النتائج وجود تناغم بمؤشر  .2009و 2008واالمتحانات النهائية لعامي  2008
غم مدى تنا لفحص (wittstrom et al., 2010)ودراسة . لمادة الكيمياء 0.6لمادة الفيزياء و 

وقد أظهرت  ،هداف المادةأكلية الصيدلة مع /امتحان مادة العالج الدوائي في جامعة نيومكسيكو
النتائج أنها  ظهرتأخرى أالنتائج تناغم بين االهداف واالختبار في معايير معينة وفي معايير 

فيزياء لمقارنة التناغم في منهاج ال هدفت)  ,.2009Liu et al( وفي دراسة. بحاجة إلى تحسينات
، ووالية )الصين(نظمة تعليمية في ثالثة بلدان، مقاطعة جيانغسوأواالختبارات الموحدة بين ثالثة 

حصائية للتناغم إأظهرت النتائج أن هناك داللة  حيث .، وسنغافورة)الواليات المتحدة(نيويورك 
لم يكن هناك  بين معايير المحتوى واالختبارات الموحدة للفيزياء في والية نيويورك، في حين

التي هدفت  ) ,2008Lio & Fulmer(ودراسة  .تناغم كبير احصائياً بالنسبة للصين وسنغافورة
في  Regentsقياس مدى التناغم بين المناهج الدراسية االساسية لوالية نيويورك وامتحان إلى 

ن التناغم كان أظهر أن هناك تناغم بين المنهاج االساسي واالختبارات، وحيث  ،مادة العلوم
بحث عن مدى لل (Herman et al., 2003)دراسة و. اختبار إلىحد ما من اختبار  إلىمستقراً 
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للرياضيات في المدارس  Golden State Exam (GSE)التناغم بين امتحان الغولدن ستايت 
ن هناك أدلت النتائج على قد و ،الثانوية وبيان للكفاءات من جامعة كاليفورنيا في مجال الرياضيات

بصورة عامة بين فريق الخبراء المقيميين واألهداف المرجوة والقضايا المنهاجية التي  اجيد اتناغم
دراسة لتناغم معايير والية وسكونسن و .أثيرت والتي تتعلق بالتناغم بين المعايير واالختبارات

 (Wisconsin Department of Education, 1998)واالختبارات أعدت مسودة من قبل 
الية ومدى تغطيتها في العناصر التي تتناغم فيها المعايير األكاديمية للو إلىوالتي أشارت ،

  .االختبارات، وقد أشارت النتائج إلى وجود تناغم
  

 إلىهدفت  التي (Lu & Liu, 2012) أما الدراسات التي لم يظهر فيها تناغم كما في دراسة
بين المعايير الوطنية لمنهاج مادة األحياء المدرسة في ) بصورة كمية(البحث عن مدى التناغم 

محافظات من  ، وذلك في أربع2009عام  (HSEE)الصين، واالمتحان النهائي للمرحلة العليا 
أن االختبارات في األربع محافظات كان تناغمها مع  إلىأشارت النتائج  ،محافظات الصين

التي هدفت إلى  (Fonthal, 2004)ودراسة . دون المستوى حسب مؤشر بورتر للتناغم المعايير
أن هناك اختالفات كبيرة في مؤشر أشارت النتائج إلى وفحص التناغم بين المعايير واالختبارات، 

  .التناغم بين جميع اختبارات الواليات المشاركة في مادة اللغة االنجليزية وتوقعات التعليم العالي
  

ان هذه اإلختبارات ركزت  إلىم، 2011م و2010وتفسر الباحثة ظهور التناغم في امتحانات عام 
على المستويات العليا نوعاً ما حد ما على األهداف الواردة في المعايير والتي ارتكزت  إلى

 ىإل، حيث عادة ما يعود ارتفاع مؤشر التناغم باالضافة إلى المستويات الدنيا لألهداف المعرفية
  . األسئلة التي تتطلب مستويات عليا من المهارات المعرفية

ولكن بما أنه ال يوجد تناغم بين األهداف الخاصة في الخطوط العريضة لمنهاج العلوم الحياتية 
للصف  علمي في فلسطين واألهداف الخاصة في كتاب منهاج العلوم الحياتية/للصف الثاني عشر

أظهرت نتائج سؤال الدراسة الثاني، فوجود تناغم بين أهداف علمي في فلسطين كما /الثاني عشر
علمي وأهداف امتحانات الثانوية العامة لعامي /للصف الثاني عشر كتاب منهاج العلوم الحياتية

م ليس مؤشرا جيداً، فأهداف الكتاب ال تتناغم مع الرؤية األكبر، والسؤال يكون 2011م و2010
  أهداف اإلمتحان ماذا تعكس؟
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حقيقة أن أهداف  إلىم 2009م و2008م و2007ح انخفاض مؤشرات التناغم في األعوام ويرج
وكما أشير . االمتحانات ذات مستويات معرفية منخفضة مقارنة بمستويات األهداف في المعايير

سابقاً إلى أن أهداف الكتاب ال تتناغم مع األهداف الخاصة في الخطوط العريضة، فنتائج عدم 
ألهداف الخاصة في الكتاب وأهداف امتحان الثانوية العامة هو كارثة تربوية تقع التناغم بين ا

  .آثارها المدمرة على الطالب وحده
  

ج أن يكون انهماألساس لل ،ومن أجل خلق فرص متساوية للطالب لتحقيق النتائج المتوقعة للتعلم
ض درجة التناغم بين المناهج هناك تناغم بين التعليم والتقييم ومستوى المناهج الدراسية، وانخفا

تمثيل غير دقيق لنتائج تعلم الطالب، وعليه يمكن  إلىالدراسية وامتحانات الثانوية العامة قد يؤدي 
أن يدعم امتحان الثانوية العامة بأسئلة تعكس معايير المنهاج وصدى أهدافه وفلسفة التعلم التي 

و امة في فلسطين تستخدم إلتخاذ القرارات أومع أن نتائج امتحانات الثانوية الع. قامت عليه
أن هذه االختبارات ال تتماشى  إلىإال أن النتائج السابقة تشير  التوصيات فيما يخص تعلم الطالب

بشكل كبير مع مستوى المناهج الدراسية، وعليه تكون المعلومات والبيانات الناتجة من هذه 
  .ة وغيرهم من صانعي القرارغير صحيحة لصناع السياسات التربوي االمتحانات

  
والتناغم بين امتحانات الثانوية العامة والمناهج الدراسية ال يؤثر مباشرة في تعلم الطالب، ولكنه 
يؤثر من خالل عامل تدخل مشترك وهو توجيهات وإرشادات المعلمين للطالب، وكما أوضح 

علمين، فهم في نهاية المطاف فإن التفاعل المباشر مع الطالب يكون من خالل الم (2002)بورتر 
أوالً من معالجة األنشطة التعليمية التي توكل إلى المعلم  وعليه ال بد. من يتحكم فيما يتم تدريسه

إستناداً على معايير التعلم المطلوبة، ويكون دور االمتحانات هنا دوراً أساسياً وقوياً في توجيه 
ريضة للمناهج الدراسية والتي تشكل المعايير أنشطة المعلمين التعليمية، فطالما هناك خطوط ع

وكما أشارت ! الوطنية للمناهج الدراسية، لما ال يكون دور المعلم تدريس ما يوصف في المعايير؟
م فهل يقع اللوم هنا على 2009م و2008م و2007نتائج الدراسة إلى ضعف التناغم في األعوام 
أم على جهلهم بهذه المعايير؟ أم على القائمين على معلمي العلوم الحياتية في المدارس الثانوية؟ 

هل تبنى امتحانات الثانوية العامة على أساس هذه : امتحانات الثانوية العامة؟ والسؤال األهم
  المعايير؟ وإذا لم تكن تبنى على أساس المعايير، فعلى أي أساس تبنى؟
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 المقوم المنهاج في والمتعلم والمعلم الخفي :مثل المنهاج أنواع لباقي تأثير هناك وترى الباحثة أن

تدريسهم  طرائق واختالف وأفكارهم لمعلمينل دور أن هناكو، المخطط المنهاج سيعكس الذي
 مهما امتحانات عدة أو امتحان يستطيع وعليه ال ،المقوم المنهاج في كله ذلك وتأثير وتقويمهم،

 الفعلي المنهاج دور باالضافة الى .الدقة هذه بكل المخطط المنهاج تعكس أن االمتحانات هذه كانت

  .المقوم المنهاج في تأثيرهو الحالة هذه في المنّفذ
  

 في فشل كونه أساسي؛ بشكل المعلم  إلى المتعلم والمنهاج المعلم المنهاج بين فجوة وجود قد تعود 

 وإن انتباههم، مستوى ورفع دافعيتهم، وإثارة التالميذ مراقبة في وفشل معنى، ذا المنهاج جعل

 األمور، أولياء من أو التربوية، السلطات من تقصير فهناك الوحيد، مالالم المعلم فليس ذلك صح

 الناجح التنفيذ على وتدريبه للمعلم، المهني اإلعداد في نقص أو عامة، المحلية البيئة من أو

  .وحده المعلم على اللوم إلقاء األحوال من حال بأي يمكن وال للمنهاج،
  

ذا إإلى معرفة المعلم بالمعايير، سوف يكون المعلم أكثر ميالً لتعليم ما يتم اختباره فعلياً  وبالنظر
وحينها ستكون نتائج االختبارات بيانات ذات دالالت . بنيت االمتحانات على أساس المعايير

وعلى جميع . أنفسهمموثوقة تؤثر بشكل مباشر على سمعة المدرسة، فضالً عن سمعة المعلمين 
األصعدة على القائمين على المناهج وامتحانات الثانوية العامة التعامل مع العالقة بين مستوى 

  .المناهج والتقييم واتخاذ القرارات التعليمية
  

تتجاهل تنمية التفكير اإلبداعي واتخاذ القرار، ها ، فإنوفيما يخص امتحانات الثانوية العامة
وما يجدر . ال انعكاساً لتجاهلها في عملية التعلم والتعليمإت والتي ما هي ومهارات حل المشكال

االشارة اليه هنا أنه ورد في الخطوط العريضة لتعليم العلوم الحياتية تخصيص حصة من أصل 
ين امتحان الثانوية العامة من تقييم أأربعة حصص اسبوعية إلى العمل داخل المختبر، ولكن 

  الطالب عملياً؟
  
د البحث عن حلول لزيادة درجة التناغم بين المناهج واالختبارات الموحدة كما هو الحال في عنف

 امتحانات الثانوية العامة، يكون التوجه أكثر إلى االعتماد على المزيد من االصالح في السياسات
  .المنهجية والتعليم واالختبارات
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  :تلخيص 2.5
  

هتمام وأثارت بعض القضايا الهامة المتعلقة بتعليم كشفت هذه الدراسة بعض النتائج المثيرة لإل
العلوم الحياتية في فلسطين، فمحتوى المنهاج يركز بشدة ويؤكد على الجانب المعرفي، وأن 
إمتحانات الثانوية العامة باستمرار تمثل المنهاج بصورة معرفية في المستويات المعرفية الدنيا 

الثانوية العامة تشجع على االبداع والتفكير الناقد وتنمية  بمعظمها، وأن ال المنهاج وال امتحانات
قدرات الطالب إلجراء البحث العلمي، على الرغم من أن أهداف التعلم في المرحلة الثانوية كما 
وردت في الخطوط العريضة لتعليم العلوم الحياتية تشتمل على تطوير فهم الطالب حول البحث 

والقدرة على إجراء المشاريع البحثية، وأن اللغة المستخدمة في  العلمي ومهارات التفكير العليا
منهاج العلوم الحياتية عامة جداً وغامضة من حيث آلية تنفيذها من قبل المعلمين ومن حيث 

فماذا لو ارتفع التمثيل النسبي في بنود امتحانات الثانوية العامة مع . إدراجها في االختبارات
فلربما ينعكس هذا إيجابياً على الممارسات الصفية مما يدفع المعلمين ! ا؟المستويات المعرفية العلي

عموماً نحو المزيد من االهتمام لتطوير فهم الطالب وتدريسهم بصورة غير تقليدية، وبالتالي يكون 
طلبة المدارس الثانوية أكثر عرضة لتطوير قاعدة معرفية ومهارية صلبة في العلوم الحياتية 

  . خصصات العلمية بعد التخرجوغيرها من الت
  

وفي حين أنه يجب أن تُعلم المبادىء األساسية في العلوم الحياتية، إال أن ما نحتاج اليه في هذا 
القرن، وخاصة في ظل التقدم العلمي العالي في مجال التكنولوجيا الحيوية، هو الخوض في 

ة إلى أن يفهموا كيف يتم توليد والطالب كمواطنين مثقفين علمياً بحاج. مستويات معرفية عليا
المعرفة العلمية واختبارها وتعديلها ، وأن يكونوا قادرين على الحكم على مصداقية المعلومات 

  .التي يحصلون عليها
  

ومن منظور القدرة على المنافسة العالمية، يتوقع من العاملين في المستقبل التفكير بشكل خالّق، 
ت ومعرفة كيفية التعلم، وأن يكون لديهم قدرة على التصور واتخاذ القرارات، وحل المشكال

ولذلك فإن التكامل بين التفكير الناقد واالبداعي في العالم الحقيقي وحل . والخيال والمنطق
المشكالت، والبحث العلمي واتخاذ القرارات في مجال التعليم الثانوي والعلوم، ذات أهمية كبيرة 

  .دوليمن كال المنظورين الوطني وال
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  :التوصيات 3.5
 
اعتماد جدول المواصفات كأساس لبناء االختبارات، لزيادة درجة التناغم بين المناهج . 1

  .واالختبارات الموحدة كما هو الحال في امتحانات الثانوية العامة
 
تحقيق التكافؤ فى المستويات المعرفية والمهارية والوجدانية بين مسارات التعليم الثانوى . 2

   .لمرحلة الثانوية اصفوف مشترك من المناهج واألنشطة فى  المختلفة من خالل إقامة جذع
  
أن يدعم امتحان الثانوية العامة بأسئلة تعكس معايير المنهاج وصدى أهدافه وفلسفة التعلم التي . 3

 .قامت عليه

  
تطبيق نظام التقويم الشامل في المرحلة الثانوية لكل أداءات الطالب وما يقوم به من أنشطة . 4

وما يكتسبه من معارف ومهارات واتجاهات وقيم عبر دراسته بهذه المرحلة بما يحقق فاعلية 
العملية التربوية داخل حجرة الدراسة وخارجها، ويدعم دور فعال للمدرسة في بناء شخصية 

 . ويعظم من دور المدرسة كمؤسسة تربوية أبنائنا،

  
خريجيها من االلتحاق  نالمرحلة الثانوية باعتبارها منظومة تعليمية متكاملة، تُمكّ إلىالنظر . 5

التعلم مدى الحياة بما يؤهل  نبسوق العمل أو مواصلة التعليم العالي أو كليهما معاً، في إطار م
  .للمواطنة المتميزة القادرة على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل

  
تحديد مواصفات جديدة متميزة لخريجي التعليم الثانوي تتناسب مع متطلبات العصر وتمكن . 6

ئهم في الدول أبناءنا من التفكير الناقد واإلبداعي وامتالك القدرات العلمية والعملية المناظرة لزمال
  .المتقدمة

  
تحديث المناهج الدراسية بما يحقق المواصفات الجديدة لخريجي التعليم الثانوي ومتطلبات تنفيذ . 7

  .التعلم النشط والتقويم الشامل المستمر والمشاركة اإليجابية للطالب
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  )1(الملحق 
  

  مجاالتها ومستوياتهاو علمي/العلوم الحياتية للصف الثاني عشر مقرر الواردة في االهداف 
مجال   األهداف  الدرس  الوحدة الرقم

  الهدف
  مستوى الهدف

  تقويم  ترآيب تحليل  تطبيق  فهم  تذآر
الكائنات   .1

  الدقيقة
أن يتعرف الطالب   البكتيريا

الخصائص العامة 
  .للبكتيريا

            * معرفي

أن يصنف الطالب 
المجموعات 

  .الرئيسية للبكتيريا

      *       معرفي

أن يصف الطالب 
ترآيب الخلية 

  .البكتيرية

          *   معرفي

أن يذآر الطالب 
طرق تصنيف 

  .البكتيريا

            * معرفي

أن يصف الطالب 
طرق تغذية البكتيريا 

والعوامل المؤثرة 
  .فيها

          *   معرفي

أن يصف الطالب 
طرق تنفس البكتيريا 

والعوامل المؤثرة 
  .فيها

          *   معرفي

أن يصف الطالب 
طرق تكاثر البكتيريا 

والعوامل المؤثرة 
  .فيها

          *   معرفي

أن يذآر الطالب 
بعض األمراض 

  .البكتيرية

            * معرفي

أن يذآر الطالب 
أعراض بعض 

  .البكتيريةاألمراض 

            * معرفي

أن يبين الطالب 
اآلثار االقتصادية 

  .للبكتيريا

          *   معرفي

أن يصف الطالب   الفيروسات
  .ترآيب الفيروسات

          *   معرفي

أن يميز الطالب 
  .أشكال الفيروسات

          *   معرفي

أن يقارن الطالب بين 
الدورة المحللة 

      *       معرفي
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واالندماجية 
  .للفيروسات

أن يصنف الطالب 
الفيروسات بعدة 

  .طرق

      *       معرفي

أن يصف الطالب 
بعض األمراض 

  .الفيروسية

          *   معرفي

أن يقارن الطالب بين 
الفيرويدات 
  .والبريونات

      *       معرفي

عمليات   .2
حيوية 

في 
  الخلية

  تدفق الطاقة
  

أن يوضح الطالب 
دور األطياف 

التي لها الضوئية 
عالقة في عملية 
  .البناء الضوئي

          *   معرفي

أن يتتبع الطالب 
مراحل التفاعالت 
  .الضوئية الالحلقية

    *         معرفي

بع الطالب أن يتت
مراحل التفاعالت 
  .الضوئية الحلقية

    *         معرفي

أن يقارن الطالب بين 
التفاعالت الضوئية 

الالحلقية و 
التفاعالت الضوئية 

  .الحلقية

      *       معرفي

ط الطالب بين أن يرب
التفاعالت الضوئية 

والتفاعالت 
  .الالضوئية

    *         معرفي

بع الطالب أن يتت
التفاعالت التي 
تحدث في حلقة 

  .آالفن

    *         معرفي

يذآر الطالب أن 
نواتج تفاعالت حلقة 

  .آالفن

            * معرفي

أن يستنتج الطالب 
العالقة بين معدل 

البناء الضوئي 
وبعض العوامل 

  .البيئية

          *   معرفي

بع الطالب أن يتت
مراحل التنفس 

  .الخلوي

    *         معرفي
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أن يذآر الطالب 
نتائج مراحل التنفس 

  .الخلوي

            * معرفي

رن الطالب بين أن يقا
التخمر اللبني 

  .والتخمر الكحولي

      *       معرفي

ن الطالب أن يبي
التكامل بين عمليتي 

البناء الضوئي 
  .والتنفس الخلوي

          *   معرفي

من الجين 
 إلى

  البروتين

أن يتتبع مراحل 
اآتشاف العالقة بين 

  .الجين والبروتين

      *       معرفي

ن دور أن يبي
االختالالت الوراثية 

بعالقة الجين 
  .بالبروتين

      *       معرفي

ح المقصود أن يوض
: بالمفاهيم اآلتية

الشيفرة الوراثية، 
الكودون، الكودون 
المضاد، االنترون، 

  .االآسون

          *   معرفي

أن يميز الطالب بين 
 DNAدور آل من 

في عملية  RNAو 
  .بناء البروتين

          *   معرفي

بع الطالب أن يتت
مراحل عملية بناء 
البروتين من نسخ 

  .وترجمة

          *   معرفي

أن يبين الطالب 
عملية نقل البروتين 

  .في الخلية

          *   معرفي

الطالب  أن يصف
تأثير الطفرات على 
  .عملية بناء البروتين

          *   معرفي

ر الطالب أن يقد
جهود العلماء في 
اآتشاف الشيفرة 

الوراثية وفك 
  .اسرارها

             وجداني

قانونا مندل   الوراثة  .3
  في الوراثة

أن يعّرف الطالب 
قانون مندل األول 

  )نعزال الصفات(

            * معرفي

        *     معرفيق الطالب أن يطب
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االحتماالت البسيطة 
  .في الوراثة

نتج الطالب أن يست
بعض الصفات 

المندلية التي تنطبق 
  .على االنسان

      *       معرفي

أن يستنتج الطالب 
قانون مندل الثاني 

  )التوزيع المستقل(

      *       معرفي

الطالب  أن يصف
طريقة التلقيح 

  .التجريبي

          *   معرفي

ن الطالب أن يبي
أهمية استخدام 
طريقة التلقيح 

  .التجريبي

          *   معرفي

أن يقدر الطالب 
  .جهود العلماء

             وجداني

ر صفات غي
  مندلية

أن يوضح الطالب 
المقصود بكل من 

: المفاهيم االتية
السيادة غير التامة، 

الجينات القاتلة، 
الجينات المتعددة، 

تفاعل الجينات، 
الجينات المرتبطة 
بالجنس، الصفات 
المتأثرة بالجنس، 
  .ارتباط الجينات

          *   معرفي

نتج الطالب أن يست
الطرز الجينية 

والشكلية لآلباء من 
الطرز الشكلية 
لألبناء لبعض 

  .الصفات

      *       معرفي

أن يقارن الطالب بين 
نظم الكروموسومات 

الجنسية المسؤولة 
عن تحديد الجنس 

لدى الكائنات 
  .المختلفة

      *       معرفي

ز الطالب بين أن يمي
الصفات المرتبطة 
بالجنس والمتأثرة 

  .بالجنس

          *   معرفي

            * معرفيرف الطالب أن يتع
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طريقة تصميم 
خريطة الجينات 

ألحد آروموسومات 
  .ذبابة الخل

تطبيقات 
  في الوراثة

أن يتعرف الطالب 
على الجينوم 

  .البشري

            * معرفي

أن يتعرف الطالب 
على اهداف الجينوم 

  .البشري

            * معرفي

أن يقارن الطالب بين 
الجينوم البشري 

وغيره من الكائنات 
  .الحية

      *       معرفي

أن يوضح الطالب 
أهمية الجينوم 

البشري في 
  .المجاالت المختلفة

          *   معرفي

أن يعّرف الطالب 
  .هندسة الجينات

            * معرفي

أن يقارن الطالب بين 
آليات هندسة 

  .الجينات المختلفة

      *       معرفي

أن يذآر الطالب 
بعض تطبيقات 
على هندسة الجينات 

النبات والحيوان 
  .واالنسان

            * معرفي

أن يصف الطالب 
أنواع الطفرات 
  .الكروموسومية

          *   معرفي

أن يتعرف الطالب 
على االمراض 

الناجمة عن الطفرات 
  .الكروموسومية

            * معرفي

أن يتعرف الطالب 
على االمراض 

الناجمة عن الطفرات 
  .الجينية

            * معرفي

أن يقدر الطالب 
جهود العلماء في 

الكشف عن اسرار 
الجينات واألبحاث 
التطبيقية المتعلقة 
  .بهندسة الجينات

 وجداني
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أجهزة   .4
جسم 

  االنسان

أنسجة جسم 
  االنسان

أن يصف الطالب 
األنسجة في جسم 

  .االنسان

                  *    معرفي

أن يذآر الطالب 
خصائص األنسجة 

  .الطالئية

            *  معرفي

أن يذآر الطالب 
خصائص األنسجة 

  .الضامة

            *  معرفي

أن يبين الطالب 
أهمية األنسجة 

الطالئية المختلفة في 
  .الجسم

          *    معرفي

أن يبين الطالب 
وظائف األنسجة 
  .الضامة المختلفة

          *    معرفي

أن يصف الطالب 
النسيج الضام ترآيب 
  .الرخو

          *    معرفي

أن يصف الطالب 
ترآيب النسيج الضام 

  .الكثيف

          *    معرفي

الجهاز 
  الهيكلي

أن يتعرف الطالب 
أهمية وظائف 
  .الجهاز الهيكلي

            *  معرفي

أن يصف الطالب 
ترآيب أقسام الجهاز 

  .الهيكلي

          *    معرفي

أن يصف الطالب 
عظام الهيكل 

العظمي حسب 
  .الشكل

          *    معرفي

أن يصف الطالب 
  .ترآيب العظم

          *    معرفي

أن يصف الطالب 
  .ترآيب الغضروف

          *    معرفي

أن يشرح الطالب 
  .عملية نمو العظم

          *    معرفي

أن يبين الطالب 
العوامل المؤثرة في 

  .عملية نمو العظم

          *    معرفي

بين  أن يميز الطالب
أنواع المفاصل من 

حيث الترآيب 
  .والوظيفة

          *    معرفي

            *  معرفيأن يتعرف الطالب 
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بعض المشكالت 
الصحية الخاصة 
  .بالجهاز الهيكلي

أن يتعرف الطالب 
بعض التقنيات 

الخاصة بالجهاز 
  .الهيكلي

            *  معرفي

الجهاز 
  العضلي

أن يوضح الطالب 
أهمية العضالت 

المختلفة لجسم 
  .االنسان

          *    معرفي

أن يقارن الطالب بين 
أنواع األنسجة 

العضلية من حيث 
  .الترآيب والوظيفة

      *        معرفي

أن يتعرف الطالب 
الترآيب المجهري 

  .لليف العضلي

            *  معرفي

أن يفسر الطالب 
طريقة انقباض الليف 

العضلي حسب 
نموذج الخيوط 

  .المنزلقة

          *    معرفي

أن يشرح الطالب 
آلية انقباض الليف 
  .العضلي المخطط

          *    معرفي

أن يتعرف الطالب 
بعض المشكالت 
الصحية المتعلقة 
  .بالجهاز العضلي

            *  معرفي

أن يتعرف الطالب 
آيفية التعامل مع 
بعض المشكالت 
الصحية المتعلقة 
  .بالجهاز العضلي

            *  معرفي

الجهاز 
الليمفي 
  والمناعة

أن يصف الطالب 
ترآيب الجهاز 

  .الليمفي

          *    معرفي

أن يبين الطالب 
وظائف اجزاء 
  .الجهاز الليمفي

          *    معرفي

أن يقارن الطالب بين 
المناعة الطبيعية 
  .والمناعة المكتسبة

      *        معرفي

أن يميز الطالب بين 
دور آل من خط 

          *    معرفي
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وخط الدفاع العام 
  .الدفاع الخاص

أن يبين الطالب دور 
الخاليا الليمفية في 

  .المناعة

          *    معرفي

أن يميز الطالب بين 
المناعة الخلوية 
  .والمناعة السائلة

          *    معرفي

أن يتعرف الطالب 
انواع بعض االجسام 

  .المضادة

            *  معرفي

أن يتعرف الطالب 
انواع بعض وظائف 

  .االجسام المضادة

            *  معرفي

أن يصف الطالب 
بعض االختالالت 

  .المناعية

          *    معرفي

جهاز الغدد 
  الصماء

أن يوضح الطالب 
المقصود بجهاز 
  .الغدد الصماء

          *    معرفي

أن يتعرف الطالب 
الغدد الرئيسية في 

  .الجسم

            *  معرفي

أن يتعرف الطالب 
الهرمونات بعض 

التي تفرزها الغدد 
  .الصماء

            *  معرفي

أن يصف الطالب 
آلية عمل الهرمونات 

  .في الخاليا

          *    معرفي

أن يبين الطالب آلية 
التحكم في افراز 

  .الهرمونات

          *    معرفي

أن يشرح الطالب أثر 
الهرمونات في 
عمليات األيض 

  .المختلفة

          *    معرفي

يتعرف الطالب أن 
بعض االمراض 

الناتجة عن 
االختالالت في عمل 

  .النظام المتتمم

            *  معرفي

أن يذآر الطالب 
استخدام الهرمونات 

  .في العالج

            *  معرفي

  0  5  16  1  47  28  المجموع
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  )2(الملحق 
  

لمنهاج العلوم تصنيف األهداف العامة لمنهاج العلوم الحياتية الواردة في الخطوط العريضة 
  ):المعرفية، الوجدانية، النفسحركية(علمي إلى مجاالتها الثالث /الحياتية للصف الثاني عشر

  
  المجاالت االهداف العامة في الخطوط العريضة الرقم

  النفسحركي  الوجداني  المعرفي
تعزيز االيمان باهللا عن طريق تبصر االنسان بنفسه، .1

االخرى من حيوان ونبات وبحقائق الكون، والمخلوقات 
  .وكائنات دقيقة

   
*  

  

اكساب الطلبة المعرفة األساسية في العلوم الحياتية .2
  .بصورة تكاملية ووظيفية

  
*  

    

تنمية المهارات والقدرات العقلية والعملية لدى الطلبة بما .3
يمكنهم من استخدام التقانة الحديثة في جمع المعلومات 

  .وحل المشكالت

     
*  

مساعدة الطلبة على تذوق العلوم الحياتية، وتقدير جهود  .4
 العلماء بالسير على خطاهم

 *    

الطبيعة ودور االنسان فيها  إلىتعميق االنتماء، واالرتباط  .5
بوساطة تعرف الطالب المباشر على الطبيعة بشكل عام، 

 .والبيئة الفلسطينية بشكل خاص
     

*  
الطلبة، وتعويدهم اتباع المنهج تنمية االسلوب العلمي لدى  .6

 .العلمي في التفكير وحل المشكالت
*      

تطوير ثقافة بيولوجية معاصرة، تلبي حاجات الطلبة  .7
 الصحية والبيئية واالخالقية

*      

تعميق دور الطلبة االيجابي في المجتمع، يجعل العلم  .8
  .للجميع

 *    

واالستقصاء تطوير وتشجيع اتجاهات حب االستطالع  .9
  .لدى الطلبة

 *    

  
  
  
  
  
  



 123

  )3(الملحق 
 

تصنيف األهداف الخاصة لمنهاج العلوم الحياتية الواردة في الخطوط العريضة لمنهاج العلوم 
  ):المعرفية، الوجدانية، النفسحركية(علمي إلى مجاالتها الثالث /الحياتية للصف الثاني عشر

  
  المجاالت االهداف العامة في الخطوط العريضة الرقم

  النفسحركي  الوجداني  المعرفي
اآتساب معرفة علمية تتعلق بالمحاور االساسية التالية  .1

االنسان، والحيوان، والنبات، والكائنات الدقيقة، والتقانة (
  )الحيوية

  
*  

  

  
  

اآتساب وتنمية اتجاهات علمية مختلفة، مثل الدقة،  .2
العلمي، واالمانة والمثابرة، والموضوعية، واالنفتاح 

  .العلمية
   

*  
  

تنمية االسلوب العلمي لدى الطلبة، وتعويدهم اتباع  .3
 .المنهجية العلمية في التفكير، وحل المشكالت

*      

مساعدة الطلبة على استيعاب التقانة الحيوية، وآثارها  .4
 .االجتماعية واالقتصادية

*      

المتبادلة بين فروع مساعدة الطلبة على معرفة العالقات  .5
 .العلوم الحياتية، والتنوع الحيوي

*      

تطوير فهم االنسان آكائن حي متميز من حيث مكانته  .6
ودوره في الطبيعة، من خالل المعتقدات واالحساس 

  .بالمسئولية
   

*  
  

اآتساب الطلبة المهارات االساسية في تصميم التجارب،  .7
 .لألعمال العلمية والتقانيةواالعمال اليدوية، والتخطيط 

   *  

فهم العالقات المتبادلة بين العلوم الحياتية، والعلوم األخرى  .8
 .من آيمياء، وفيزياء ورياضيات

*      

مل مع المعلومات الحيوية، اعالبعد األخالقي في التإدراك  .9
فيما يتعلق باالنسان . وإمكانية تطبيقاتها المختلفة عامة

  .خاصة

   
*  
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)4(الملحق   
 
 
 

 امتحانات الثانوية العامة لمادة العلوم الحياتية

م2011م وحتى عام 2007من عام   
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  نموذج بورتر للتناغم

66  

تمثيل المواضيع الفرعية المحتواة في كتاب العلوم الحياتية للصف   )9.4(
 2007علمي في امتحانات الثانوية العامة لألعوام من  /الثاني عشر
  بنود اسئلة االمتحان بالنسبة لعدد 2011وحتى عام 

69  

محتوى المادة الواردة في الخطوط العريضة لمنهاج العلوم الحياتية   )10.4(
  علمي /للصف الثاني عشر

71  

وحتى العام  2006محتوى كتاب منهاج العلوم الحياتية المطبق عام   )11.4(
2011 

72  

  73علمي /عشر المعايير الفلسطينية لمادة العلوم الحياتية للصف الثاني  )12.4(
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  لوحدات الكتاب على أساس عدد األهداف
علمي /المعايير الفلسطينية لمادة العلوم الحياتية للصف الثاني عشر  )13.4(

  لوحدات الكتاب على أساس عدد األهداف بالنسب المئوية
74  

على أساس عدد  2007تحليل امتحان شهادة الدراسة الثانوية لعلم   )14.4(
  األهداف

74  

على أساس عدد  2007تحليل امتحان شهادة الدراسة الثانوية لعلم   )15.4(
  األهداف بالنسب المئوية

75  

على أساس عدد  2008تحليل امتحان شهادة الدراسة الثانوية لعلم   )16.4(
  األهداف

75  

على أساس عدد  2008تحليل امتحان شهادة الدراسة الثانوية لعلم   )17.4(
  المئويةاألهداف بالنسب 

76  

على أساس عدد  2009تحليل امتحان شهادة الدراسة الثانوية لعلم   )18.4(
  األهداف

76  

على أساس عدد  2009تحليل امتحان شهادة الدراسة الثانوية لعلم   )19.4(
  األهداف بالنسب المئوية

77  

على أساس عدد  2010تحليل امتحان شهادة الدراسة الثانوية لعلم   )20.4(
  األهداف

77  

على أساس عدد  2010تحليل امتحان شهادة الدراسة الثانوية لعلم   )21.4(
  األهداف بالنسب المئوية

78  

على أساس عدد  2011تحليل امتحان شهادة الدراسة الثانوية لعلم   )22.4(
  األهداف

78  

على أساس عدد  2011تحليل امتحان شهادة الدراسة الثانوية لعلم   )23.4(
  المئوية األهداف بالنسب

79  

مع  2007تناغم امتحان الثانوية العامة في مادة العلوم الحياتية للعام   )24.4(
  المنهاج الرسمي باالعتماد على نموذج بورتر للتناغم

79  

مع  2008تناغم امتحان الثانوية العامة في مادة العلوم الحياتية للعام   )25.4(
  للتناغمالمنهاج الرسمي باالعتماد على نموذج بورتر 

80  
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مع  2009تناغم امتحان الثانوية العامة في مادة العلوم الحياتية للعام   )26.4(
  المنهاج الرسمي باالعتماد على نموذج بورتر للتناغم

80  

مع  2010تناغم امتحان الثانوية العامة في مادة العلوم الحياتية للعام   )27.4(
  للتناغمالمنهاج الرسمي باالعتماد على نموذج بورتر 

80  

مع  2011تناغم امتحان الثانوية العامة في مادة العلوم الحياتية للعام   )28.4(
  المنهاج الرسمي باالعتماد على نموذج بورتر للتناغم

81  

نتائج تناغم امتحان الثانوية العامة في مادة العلوم الحياتية لالعوام   )29.4(
د على نموذج مع المنهاج الرسمي باالعتما 2011الى  2007من 

  بورتر للتناغم

81  
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  فهرس األشكال
  

  الصفحة  العنوان  رقم الشكل
توزيع تركيز األهداف في مجاالتها الثالث بين األهداف العامة   )1.4(

واألهداف الخاصة كما وردت في الخطوط العريضة للمنهاج، 
 Surface chart function of  Microsoft Excellباستخدام 

63  

توزيع تركيز األهداف في مجاالتها الثالث بين األهداف العامة   )2.4(
 واألهداف الخاصة كما وردت في الخطوط العريضة للمنهاج

64  

توزيع تركيز األهداف في مجاالتها الثالث بين األهداف الخاصة في   )3.4(
الخطوط العريضة واألهداف الخاصة كما وردت في الكتاب، 

 Surface chart function of  Microsoft Excellباستخدام 

67  

توزيع تركيز األهداف في مجاالتها الثالث بين األهداف الخاصة في   )4.4(
 داف الخاصة كما وردت في الكتابالخطوط العريضة واأله

68  

تمثيل المواضيع الفرعية المحتواة في كتاب العلوم الحياتية للصف   )5.4(
 2007علمي في امتحانات الثانوية العامة لالعوام من /الثاني عشر
  م بالنسبة لعدد بنود أسئلة االمتحان2011وحتى عام 

70  

علمي /الحياتية للصف الثاني عشرالمعايير الفلسطينية لمادة العلوم   )6.4(
حسب المواضيع وتوزيع األهداف حسب تصنيف بلوم لألهداف 

 Surface chart function of Microsoftالمعرفية باستخدام 
Excell 

82  

علمي /المعايير الفلسطينية لمادة العلوم الحياتية للصف الثاني عشر  )7.4(
حسب المواضيع وتوزيع األهداف حسب تصنيف بلوم لألهداف 

 المعرفية 

83  

على  2007توزيع األهداف المعرفية في امتحان الثانوية العامة لعام   )8.4(
علمي باستخدام /وحدات كتاب العلوم الحياتية للصف الثاني عشر

Surface chart function of Microsoft Excell 

84  

على  2007األهداف المعرفية في امتحان الثانوية العامة لعام توزيع   )9.4(
 علمي /وحدات كتاب العلوم الحياتية للصف الثاني عشر

85  
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على  2008توزيع األهداف المعرفية في امتحان الثانوية العامة لعام   )10.4(
علمي باستخدام /وحدات كتاب العلوم الحياتية للصف الثاني عشر

Surface chart function of Microsoft Excell 

85  

على  2008توزيع األهداف المعرفية في امتحان الثانوية العامة لعام   )11.4(
 علمي /وحدات كتاب العلوم الحياتية للصف الثاني عشر

86  

على  2009توزيع األهداف المعرفية في امتحان الثانوية العامة لعام   )12.4(
علمي باستخدام /الثاني عشروحدات كتاب العلوم الحياتية للصف 

Surface chart function of Microsoft Excell 

87  

على  2009توزيع األهداف المعرفية في امتحان الثانوية العامة لعام   )13.4(
 علمي /وحدات كتاب العلوم الحياتية للصف الثاني عشر

88  

على  2010توزيع األهداف المعرفية في امتحان الثانوية العامة لعام   )14.4(
علمي باستخدام /وحدات كتاب العلوم الحياتية للصف الثاني عشر

Surface chart function of Microsoft Excell 

88  

على  2010توزيع األهداف المعرفية في امتحان الثانوية العامة لعام   )15.4(
 علمي /وحدات كتاب العلوم الحياتية للصف الثاني عشر

89  

على  2011المعرفية في امتحان الثانوية العامة لعام  توزيع األهداف  )16.4(
علمي باستخدام /وحدات كتاب العلوم الحياتية للصف الثاني عشر

Surface chart function of Microsoft Excell 

90  

على  2011توزيع األهداف المعرفية في امتحان الثانوية العامة لعام   )17.4(
 علمي /الثاني عشروحدات كتاب العلوم الحياتية للصف 

91  
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  فهرس المالحق

  
  الصفحة العنوان  رقم الملحق

علمي /األهداف الواردة في كتاب العلوم الحياتية للصف الثاني عشر  .1
  ومجاالتها ومستوياتها

114  

تصنيف األهداف العامة لمنهاج العلوم الحياتية الواردة في الخطوط   .2
علمي الى /الحياتية للصف الثاني عشرالعريضة لمنهاج العلوم 

  )المعرفية، الوجدانية، النفسحركية(مجاالتها الثالث 

122  

تصنيف األهداف الخاصة لمنهاج العلوم الحياتية الواردة في الخطوط   .3
علمي الى /العريضة لمنهاج العلوم الحياتية للصف الثاني عشر

  )يةالمعرفية، الوجدانية، النفسحرك(مجاالتها الثالث 

123  

م وحتى 2007امتحانات الثانوية العامة لمادة العلوم الحياتية من عام   .4
  م2011عام 

124 
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  فهرس المحتويات

  
  الصفحة  الموضوع

    العنوان
    الرسالة إجازة
    اإلهداء
  أ  اإلقرار

  ب  الشكر والتقدير
  ج الملخص باللغة العربية

  هـ االنجليزيةالملخص باللغة 
 7-1 مشكلة الدراسة وأهميتها: الفصل األول

  2  المقدمة
  4  مشكلة الدراسة

  5 أهداف الدراسة وأسئلتها
  6  أهمية الدراسة

  6  محددات الدراسة
  7 مصطلحات الدراسة

  49-8 النظري والدراسات السابقةاإلطار: الفصل الثاني
  9  النظري اإلطار

  24 في فلسطينتدريس العلوم الحياتية
  30 في فلسطين)التوجيهي(امتحان الثانوية العامة

  31 الدراسات السابقة
  49 التعقيب على الدراسات السابقة
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  57-50 طريقة الدراسة واجراءاتها: الفصل الثالث
  51  منهج الدراسة
  51  مجتمع الدراسة

  51  الدراسةةأد
 52 صدق إطار التحليل

 52  ثبات التحليل

  56 إجراءات تطبيق الدراسة
  57 ةاالحصائي معالجةال

 91-58 الدراسةنتائج: الفصل الرابع

  59  المقدمة
 59  نتائج الدراسة

 59 األولالنتائج المتعلقة بالسؤال

  60 الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال
  65 اجابة سؤال الدراسة الثالث

  69 الرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال
  71 الخامسالنتائج المتعلقة بالسؤال
  73 السادسالنتائج المتعلقة بالسؤال

  103-92 مناقشة النتائج والتوصيات: الفصل الخامس
 93  مناقشة النتائج

  93 نتائج السؤال األولمناقشة 
  94 مناقشة نتائج السؤال الثاني
  95 مناقشة نتائج السؤال الثالث
  96 مناقشة نتائج السؤال الرابع
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  97 مناقشة نتائج السؤال الخامس
  98 مناقشة نتائج السؤال السادس

  102  تلخيص
  103  التوصيات
 112-104  المراجع

  105  المراجع العربية
  109  المراجع األجنبية

  113  المالحق
  139  فهرس الجداول
  142  فهرس األشكال
  144  فهرس المالحق

  145 لمحتوياتفهرس ا
  
 




