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�ملطورة للمرحلة �ملتو�سطة باململكة �لعربية �ل�سعودية
(در��سة حتليلية)
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هدف هذا البحث اإىل التعرف على مدى حتقق معايري التنور التقني ( )STLيف حمتوى
مناهج العلوم املطورة للمرحلة املتو�سطة باململكة العربية ال�سعودية .ولتحقيق ذلك قام الباحث
با�ستخدام املنهج الو�سفي التحليلي ،وت�سميم بطاقة حتليل حمتوى يف �سوء معايري التنور التقني،
مت تطبيقها على جمتمع وعينة الدرا�سة واملتمثلة يف كتب العلوم املطورة للمرحلة املتو�سطة والأدلة
املرفقة بها ،ومتت املعاجلة الإح�سائية الو�سفية للبيانات من خالل ا�ستخدام التكرارات والن�سب
املئوية .وقد اأو�سحت النتائج اأن معايري التنور التقني ( )STLقد حتققت بن�سب متفاوتة يف حمتوى
كتب العلوم املطورة ،حيث جاءت املعايري املتعلقة مبجال (طبيعة التقنية) يف املرتبة الأول بن�سبة
مئوية ( )%34.9يليها معايري جمال (الت�سميم) بن�سبة (  )%20.3ثم املعايري املتعلقة مبجال
(الأنظمة التقنية امل�سممة) بن�سبة مئوية ( )%19.6وحل رابعا معايريجمال (التقنية واملجتمع)
بن�صبة ( )%13.5واخريا املعايري املتعلقة مبجال (قدرات العامل التقني) بن�سبة مئوية (.)%11.7
وجاءت درجة التحقق ب�سكل عام �سعيفة .ومت تقدمي عدد من التو�سيات من اأبرزها اإعادة النظر
يف ت�سمني هذه املعايري يف حمتوى كتب العلوم املطورة من خالل مراعاة التوازن وال�سمول ،ومت
اقرتاح اإجراء بحوث اأخرى .
الكلمات املفتاحية :معايري التنور التقني ،حمتوى منهج العلوم املطور ،املرحلة املتو�سطة.

* تاريخ ت�سلم البحث2014/5/18 :م

* تاريخ قبوله للن�سر2014/10/30 :م

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

2016  يــونــيـو2  العدد17 املجلد

83

Verification of the Standards of Technological Literacy (STL) in
the Content of Developed Science Curriculum for Intermediate
Grades in the Kingdom of Saudi Arabia (Analytical Study)

Dr. Ali Hasan Hussein Al-ahmadi
Department of Curricula & Instruction
Faculty of Education – Qassim University

Abstract
The current study sought to verify the Standards of Technological Literacy
)STL( in the content of developed intermediate science curricula in the Kingdom
of Saudi Arabia. To achieve this aim, the researcher used the descriptive
analytical method, and designed a content analysis tool for analyzing the
content of the targeted text books. Moreover, descriptive statistics were used
for processing the data. The results revealed that )STL( were followed in the
science textbooks in varying percentages. The nature of technology dimension
achieved the highest level (34.9%) and the standards of design came second
with (20.3%). In the third level, the technological domains achieved (19.6%)
while the standards of technology and community got (13.5%). Finally, the
standard was named as “The Abilities of Technological World achieved
(11.7%). In general, the verification degree was low. Accordingly, the study
recommends paying more attention to STL in the Science textbooks, on both
comprehension and balance levels when developing science curricula. Also,
the study ends with some recommendations for further research.
Keywords: standards of technological literacy - the content of developed science
curriculum- intermediate grade.
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�ملقدمة:
ظل املنهج املدر�سي ولزال يف مقدمة الو�سائل الرتبوية الهامة للمدر�سة املعا�سرة ،يف
حتقيق اأهدافها وتطلعاتها واإك�سابها القدرة على م�سايرة روح الع�سر ،والذي يظهر من خالل
خمرجاتها ،ومدى امتالك تلك املخرجات ،للمعارف واملهارات العلمية والتقنية ،التي تفيدها
يف م�ستقبلها العلمي والعملي ،ومتكنها من العمل والإنتاج ،الأمر الذي يتحتم معه �سرورة
مراجعة وتطوير وتقومي تلك املناهج ،وال�ستفادة من الروؤى والتجارب العاملية الناجحة يف هذا
املجال ،حتى تكون من�سجمة مع هذه التوجهات وقادرة على حتقيق تلك الأهداف .
ويعد مو�سوع الأمية العلمية والتقنية ( )Scientific & Technological Literacyيف
املناهج الدرا�سية ،والذي مت تعريبه اإىل م�سطلح التنور العلمي والتقني ،اأحد اأبرز املو�سوعات
التي اهتمت بها حركة الرتبية العلمية والتقنية ،منذ ن�ساأتها يف خم�سينات و�سبعينات القرن
املا�سي ،حيث اأ�سبح " حتقيق التنور العلمي والتقني لدى اأفراد املجتمع " هو الهدف الرئي�ص
جلميع امل�سروعات الرتبوية التي قامت وفق هذا احلركة (.)Rose, 2007, p.35-36
و لعل من اأبرز تلك امل�ساريع التي لقت رواجا و�سمعة عاملية ،يف حتقيق التنور التقني،
وعر�سها ملو�سوع التقنية وكيفية تعليمها ،وتناولها من خالل املناهج الدرا�سية ،م�سروع
للرابطة الدولية للرتبية التقنية (International Technology Education Associa-
 )"tion" ITEAواملعروف مب�سروع معايري التنور التقني لتدري�ص حمتوى التقنية (Standards
 )for Technological Literacy: content for the study of technologyوالذي برر
وا�سعوه قيامه وغايته ،بحاجة النا�ص املا�سة اإىل فهم ومعرفة كل ما يتعلق بالتقنية احلديثة،
من مفاهيم وطرق عمل واأ�ساليب يف التعامل معها ،الأمر الذي يعد اأمر ًا ملحا الآن اأكرث من
اأي وقت م�سى ،ويحتم �سرورة تدري�ص التقنية وجمالتها كمحور رئي�ص يف املدار�ص البتدائية
واملتو�سطة والثانوية (. )I T E A, 2007, p.2
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ومعايري التنور التقني ملحتوى تعليم التقنية ( )STLتعد من اأبرز الجتاهات العاملية التي
ينادى بت�سمينها يف املناهج الدرا�سية ،واإعادة ت�سميم حمتوى مناهج العلوم والتقنية يف
�سوئها ،وهذه املعايري كما ت�سرح الوثيقة اخلا�سة بها ( )ITEA, 2007, p.12-13تطرح روؤية
ملا يجب اأن يعرفه الطالب حول التقنية وما ميكنهم عمله نحوها حتى يو�سفوا باأنهم متنورون
تقنيا ،كما اأنها تقدم موؤ�سرات للحكم على مدى الإجناز يف حتقيق هدف التنور التقني جلميع
موجه للجهات الرتبوية امل�سوؤولة عن
الطالب .ومت ّثل هذه املعايري اإطار ًا اإر�ساديا لتعلم التقنيةّ ،
بناء وتطوير الربامج واملناهج الدرا�سية (موؤ�س�سات كانت اأو اأفرادا) ت�سف املحتوى التقني
املالئم ،للفئات واملراحل العمرية املختلفة من املتعلمني،وفق م�ستويات متدرجة.
وتعود ن�ساأة مفهوم التنور التقني ( )Technological Literacyكما يذكر ميللر (Miller,
 )1986, p.195اإىل ال�سبعينات من القرن املا�سي ،متاأثرا مبفهوم التنور العلمي (Scien-
 )tific Literacyالذي ا�ستخدم لأول مرة يف اخلم�سينات من القرن املا�سي ،نتيجة الهتمام
املتزايد بحركة الرتبية التقنية التي جاءت كامتداد حلركة الرتبية العلمية ،واأي�سا كرد فعل
طبيعي واكب التطورات التقنية املت�سارعة ،التي �سهدتها نهاية الألفية املا�سية ،والتي بداأت توؤثر
يف �ستى مناحي احلياة املعا�سرة .كما اأ�سهمت جهود واأبحاث ديل ليمون ( )D.lemonsوجم�ص
هال ( )J. Haleيف ال�سبعينات ووليام دجار ( )W. Duggerوكيندال �ستارك ( )K. starkيف
الت�سعينات ،كما يو�سح روز ( )Rose, 2007, p.35اإىل ات�ساع دائرة النقا�ص حول هذا املفهوم،
و�سياغة الفل�سفة التي ميكن من خاللها ربطه باملنهج الدرا�سي ،وهو ما قاد يف النهاية اإىل
جعل التنور التقني هدفا رئي�سا للرتبية التقنية ،واإىل و�سع معايري التنور التقني ملحتوى تعليم
التقنية.
وقد عرفت رابطة الرتبية التقنية الدولية وم�سروع التقنية جلميع الأمريكيني (& ITEA
 )TAAP, 2006مفهوم التنور التقني ( )Technological Literacyباأنه " القدرة على
ا�ستخدام ،واإدارة ،وتقومي وفهم التقنية " �ص .4
وحددت وثيقة معايري اللجنة الدولية للرتبية التقنية ( )STLخ�سائ�ص الفرد املتنور تقني ًا،
باأنه الفرد الذي يفهم ماهية التقنية ،وكيف ُتبنى وتن�ساأ ،ويفهم الدور الذي تقوم به يف �سياغة
املجتمع ،وحتويله اإىل جمتمع متنور تقنيا ،وي�ستطيع اأن ي ّقوم بذكاء كل ما يتعلق بالتقنية من
اأجل اتخاذ القرار املالئم حولها ،والذي يتعامل ب�سجاعة ومو�سوعية مع التقنية وا�ستخداماتها،
ل يخاف منها ،ولين�ساق خلفها ( .)ITEA, 2000, p.4ويلخ�ص دجر ()Dugger, 2009
م�سامني هذا املفهوم ،فالتنور التقني ليعني املعرفة باحلا�سب الآيل والأجهزة الإلكرتونية
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الرقمية احلديثة ،بل هو مفهوم اأ�سمل من ذلك فهو يعني اكت�ساب قدرا كافيا من املعرفة
النافعة حول التقنية ،وال�سلوك ال�سحيح يف التعامل مع التطبيقات التقنية احلديثة ،واإدراك
الآثار التي تنتج عن ذلك �سواء على الإن�سان اأو البيئة والعامل من حولنا.
وحتقيق التنور التقني كان الهدف الرئي�ص مل�سروع التقنية من اأجل جميع الأمريكيني
( )Technology for All Americans Projectوالذي بداأ عام 1994م باإ�سراف الرابطة
الدولية للرتبية التقنية ( )ITEAوبالتعاون مع وكالة اأبحاث الف�ساء وعلوم الطريان (،)NASA
وموؤ�س�سة العلوم الوطنية المريكية ( ،)NSFوالذي يعد واحدا من اأكرث امل�ساريع الطويلة الأمد
التي متت يف الوليات املتحدة لإ�سالح مناهج الرتبية التقنية ،حيث ا�ستغرق اأكرث من اأحد ع�سر
عاما ولزال ،وبتكلفة جتاوزت اأربعة ماليني دولر ( .)Rose, 2007, p.36ومت يف �سوء هذا
امل�سروع ،و�سع البنية الأ�سا�سية لربامج الرتبية التقنية ،وبناء معايري للرتبية التقنية جلميع
املراحل وال�سفوف الدرا�سية ،بدءا من ريا�ص الأطفال وحتى ال�سف الثاين ع�سر نهاية املرحلة
الثانوية.
وقد مر هذا امل�سروع بثالث مراحل متتابعة كما يذكر بايبي ( )Bybee, 2003, p.24ودجر
(:)Dugger, 2005, p.2-6
�ملرحلة �لأوىل  /م�سروع التقنية لأجل جميع الأمريكيني :اجلوهر وامل�سمون لدرا�سة التقنية
(Technology for All Americans: Rationale and structure for the Study of

 )Technologyخالل الفرتة من (1994ـ )1996والذي �سهد حتديدا للمفاهيم وامل�سطلحات
املتعلقة بامل�سروع ،وبناء الإطار النظري ،وو�سع العديد من الربامج امل�ساعدة يف حتقيق اأهداف
امل�سروع.
�ملرحلة �لثانية  /م�سروع معايري التنور التقني لتدري�ص حمتوى التقنية (Standards for
 )Technological Literacy: content for the study of technologyخالل الفرتة
من (1996ـ )2000حيث مت بناء معايري التنور التقني ،والإعالن عنها يف موؤمتر الرابطة
الدولية للرتبية التقنية ،يف مدينة �سالت ليك عام 2000م وتكونت من  20معيارا انتظمت حتت
خم�ص حماور رئي�سة للتقنية ،وقد �ساهم يف و�سعها فرق عمل مكونة من تربويني ،ومهند�سني،
ومتخ�س�سني يف التقنية ،حتت اإ�سراف اللجنة الدولية ،وا�ستغرق العمل بها مدة ثالث �سنوات
تقريبا.
�ملرحلة �لثالثة  /بناء دليل الإجناز املتقدم للتنور التقني (Advancing Excellences in
technological literacy: Student Assessment, Professional Development,
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 )and Program Standardsخالل الفرتة( )2003 -2000والذي جاء كدعم اإ�سايف لتطبيق
معايري التنور التقني .حيث يو�سح هذا الدليل معايري تقومي الطالب ،ومعايري التطوير املهني
ملنفذي هذا امل�سروع من معلمني واإداريني ،ومعايري الربامج واملناهج التي تتفق مع فل�سفة
امل�سروع.
ومراحل التطوير لهذا امل�سروع لزالت م�ستمرة حيث ذكر دجر ( )Dugger, 2009مدير
امل�سروع واأحد املنظرين له ،اأن املرحلة الرابعة من هذا امل�سروع ،تتمثل يف الدعوة اإىل تدري�ص
التقنية ( )Technologyمن خالل حتقيق التكامل بينها كحقل معريف وبني حقول معرفية
و ثيقة ال�سلة بها وهي العلوم ( )Scienceوالهند�سة ( )Engineeringوالريا�سيات
( )Mathematicsوهي احلركة التي اأطلق عليها اخت�سارا (. )STEM
ومعايري التنور التقني ملحتوى تعليم التقنية ( )STLالتي تعد اأحد النتاجات الهامة لهذا
امل�سروع كما ورد يف وثيقتها الأ�سا�سية ( )ITEA, 2007, p13عبارة عن خال�سة تو�سيات
لعلماء وخرباء ومهند�سني وعلماء ريا�سيات ،واأولياء اأمور ،يف �ستى جمالت العلوم والتقنية
والرتبية ،وهي متثل حدا معينا من املعارف واملهارات ،التي يجب توفريها لطالب املدار�ص
حتى يكونوا م�ستنريين تقنيا .وت�سيف الوثيقة ( )ITEA, 2007, p.12-13اأن هذه املعايري
تقدم روؤية ملا يجب اأن يعرفه الطالب حول التقنية وما ميكنهم عمله نحوها حتى يو�سفوا
باأنهم متنورون تقنيا ،كما اأنها تقدم موؤ�سرات للحكم على مدى التقدم يف حتقيق هدف التنور
موجه للجهات
التقني جلميع الطالب .كما اأن هذه املعايري متثل اإطار ًا اإر�ساديا لتعلم التقنيةّ ،
الرتبوية امل�سوؤولة عن بناء وتطوير الربامج واملناهج الدرا�سية (موؤ�س�سات كانت اأو اأفرادا)
ت�سف املحتوى التقني املالئم ،للفئات واملراحل العمرية املختلفة من املتعلمني ،وفق م�ستويات
متدرجة ،وهي بالتايل لي�ست منهجا درا�سيا ،بل موؤ�سرات ت�سف ما ينبغي اأن يكون عليه املحتوى
التقني املراد بناوؤه وتعلمه .كما اأن هذه املعايري كما ورد يف الوثيقة ()ITEA, 2007, p13
تت�سف مبميزات اأ�سا�سية تتمثل يف كونها:
 .1تقدم جمموعة م�سرتكة من التوقعات ،ملا �سيتعلمه الطالب يف الف�سول واملختربات املدر�سية
حول التقنية.
 .2جاءت مالئمة لنمو وتطور الطالب يف املراحل الدرا�سية.
أ�س�سا وا�سحة ومف�سلة ملا يجب اأن تت�سمنه املناهج الدرا�سية حول التقنية حمليا
 .3تقدم ا ً
واإقليميا.
 .4ت�سهم يف تطوير العالقة بني التقنية واملواد الدرا�سية الأخرى يف جميع املراحل.
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وقد بلغ عدد هذه املعايري ( )20معيار ًا مت تنظيمها حتت خم�سة جمالت رئي�سة ،ويندرج
حتت كل معيار موؤ�سرات ودلئل ( )Benchmarksتو�سح كيفية حتقق كل معيار وفق املرحلة
الدرا�سية بد ًء من ريا�ص الأطفال وحتى ال�سف الثاين ع�سر(.)ITEA, 2007, p.211-213
والقائمة التالية تو�سح هذه املعايري مبجالتها الرئي�سة ومعايريها الفرعية (ITEA, 2007,
:)p210
�ملجال �لأول ـ طبيعة �لتقنية :The Nature of Technology

� .1سيتطور فهم الطالب خل�سائ�ص ومدى التقنية .
� .2سيتطور فهم الطالب للمفاهيم الرئي�سة للتقنية .
� .3سيتطور فهم الطالب للعالقات بني التقنيات وارتباطات التقنية بحقول الدرا�سة الأخرى.
�ملجال �لثاين ـ �لتقنية و�ملجتمع :Technology and Society

� .4سيتطور فهم الطالب للتاأثريات الثقافية والجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية للتقنية.
� .5سيتطور فهم الطالب لتاأثريات التقنية على البيئة .
� .6سيتطور فهم الطالب لدور املجتمع يف تطوير وا�ستخدام التقنية .
� .7سيتطور فهم الطالب لتاأثري التقنية يف التاريخ .
�ملجال �لثالث ـ �لت�سميم :Design

� .8سيتطور فهم الطالب خل�سائ�ص ومميزات الت�سميم .
� .9سيتطور فهم الطالب لهند�سة الت�سميم .
� .10سيتطور فهم الطالب لآلية حتديد اخللل ،والبحث والتطوير،والإ�سالح والخرتاع،
والتجريب،يف حل امل�سكالت .
�ملجال �لر�بع ـ قدر�ت �لعامل �لتقني :Abilities for Technological World

� .11ستتطور قدرات الطالب لتطبيق عمليات الت�سميم .
� .12ستتطور قدرات الطالب ل�ستخدام و�سيانة املنتجات والنظم التقنية .
� .13ستتطور قدرات الطالب لتقييم واقع املنتجات والنظم التقنية .
�ملجال �خلام�س ـ �لأنظمة �لتقنية (�لعامل �مل�سمم) :The Designed World

� .14سيتطور فهم الطالب وقدرتهم على اختيار وا�ستخدام التقنيات الطبية .
� .15سيتطور فهم الطالب وقدرتهم على اختيار وا�ستخدام الزراعة املرتبطة بالتقنيات
احليوية.
� .16سيتطور فهم الطالب وقدرتهم على اختيار وا�ستخدام تقنيات الطاقة والقوة .
� .17سيتطور فهم الطالب وقدرتهم على اختيار وا�ستخدام تقنيات الت�سال واملعلومات .
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� .18سيتطور فهم الطالب وقدرتهم على اختيار وا�ستخدام تقنيات النقل .
� .19سيتطور فهم الطالب وقدرتهم على اختيار وا�ستخدام تقنيات الت�سنيع .
� .20سيتطور فهم الطالب وقدرتهم على اختيار وا�ستخدام تقنيات البناء .
ويف اململكة العربية ال�سعودية ظلت املناهج الدرا�سية ،وعلى وجه التحديد مناهج العلوم،
حتى وقت قريب ،كما يذكر الأحمدي (1429ه� ،ص )23تعاين من ق�سور يف التعامل مع
مكت�سبات التقدم العلمي والتقني ،وق�سور يف طرح املفاهيم واملو�سوعات املتعلقة مبجالت
التقنية احلديثة بال�سورة املنا�سبة ،ومن عدم قدر ٍة على حتقيق التن ّور التقني باأبعاده املتنوعة
(املعرفية ،املهارية ،الجتماعية ،الأخالقية ،والوجدانية) لدى الطالب ،يوؤكد ذلك نتائج
وتو�سيات العديد من الدرا�سات والبحوث التي تناولت هذا املو�سوع يف اململكة ،خالل الع�سر
�سنوات املا�سية ،ومنها درا�سة الفهيدي (1433هـ) ودرا�سة الزهراين (2010م) ودرا�سة
الأحمدي (1429هـ) ودرا�سة اإميان الرويثي(1422هـ) ،والتي عززها نتائج م�ساركة اململكة يف
امل�سابقة الدولية للعلوم والريا�سيات ( )TIMSS, 2007حيث ك�سفت عن �سعف ّبني يف تعليم
العلوم ،يدلل عليه ح�سول الطالب ال�سعوديني امل�ساركني يف م�سار العلوم ،على املرتبة الرابعة
والأربعني من جمموع ثمان واأربعني دولة م�ساركة ،مبتو�سط حت�سيل قدره ( )403وهو اأقل من
املتو�سط العاملي واملقدر بـ (.)Martin, Mullis, & Foy, 2008, p.35( )500
الأمر الذي حدا بوزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية ال�سعودية� ،سمن معطيات اأخرى،
اإىل اتخاذ القرار بالبدء مب�سروع تطوير الريا�سيات والعلوم الطبيعية ،والذي يعد اأحد اخلطوات
التطويرية الهامة ،الهادفة اإىل اإحداث تغيريات جوهريه اإيجابية يف م�ستوى ونوعية خمرجات
التعليم يف اململكة ،خا�سة ما يتعلق منها باملجالت واجلوانب العلمية ،والتي باتت عامال موؤثرا
يف حياتنا املعا�سرة .ويهدف هذا امل�سروع ب�سكل عام اإىل اإجراء تطوير �سامل ملادتي الريا�سيات
والعلوم يف جميع �سفوف التعليم العام  .ومربرات هذا امل�سروع كما ورد يف وثيقته الأ�سا�سية
(مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج2004 ،م� ،ص )14تكمن يف الرغبة امللحة يف مواكبة التطور
يف جمايل الريا�سيات والعلوم وامل�ستجدات يف جمال ت�سميم املواد التعليمية وا�سرتاتيجيات
تدري�سها وتقوميها مبا يتالءم مع املعايري العاملية والنظريات الرتبوية احلديثة ،وتوفري بيئات
تعلم م�سجعة على حتقيق م�ستويات جودة عالية وحت�سني م�ستويات حت�سيل الطالب وتوظيف
التطور التقني يف الت�سالت واملعلومات يف هذا املجال ورفع م�ستوى حت�سيل طالب املنطقة يف
مادتي الريا�سيات والعلوم ليت�سنى لهم مناف�سة اأقرانهم على امل�ستوى العاملي.
وكتب العلوم املطورة للمرحلة املتو�سطة هي اأحد منتجات هذا امل�سروع ،والتي اعتمد يف
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 ،)Hillوعممت مع بداية العام الدرا�سي1431/1430هـ وفق نظام التفريع يف ال�سفوف الأول
البتدائي والرابع البتدائي والأول املتو�سط .و�سهد العام الدرا�سي 1432/1431هـ املرحلة
الثانية من التو�سع يف تطبيق الكتب املطورة لي�سمل ال�سفوف :الثاين البتدائي واخلام�ص
البتدائي والثاين املتو�سط ،و�سهد العام الدرا�سي 1433/1432هـ املرحلة الثالثة من التو�سع يف
تطبيق الكتب املطورة لي�سمل ال�سفوف :الثالث البتدائي وال�ساد�ص البتدائي والثالث املتو�سط.
والفر�سية التي يقوم عليها البحث احلايل ،تفرت�ص حتقق معايري التنور التقني ،يف حمتوى
مناهج العلوم احلالية املطورة بن�سبة حتقق جيدة ،باعتبار حداثة هذه املناهج ،وقيامها على
اأ�سا�ص جتربة عاملية ،متكاملة مت فيها مراعاة جوانب التطوير املختلفة خا�سة ما يتعلق مبعايري
الرتبية العلمية والتقنية .
وقد قام الباحث مبراجعة العديد من البحوث والدرا�سات يف �سعيه لبناء ت�سور نظري
ميكن ال�ستناد عليه يف البحث احلايل ،ولحظ قلة يف الدرا�سات التي تناولت معايري التنور
التقني يف حمتوى مناهج العلوم ،بنف�ص الكيفية التي اتبعتها الدرا�سة احلالية .فقد اأجرى ك ٌّل
من با�سكيت و فانتز ( )Baskette & Fantz , 2013درا�سة هدفت اإىل معرفة اأثر درا�سة
مقرر اإجباري يف التقنية ( )STEM110Tيت�سمن مو�سوعات م�سرتكة من التقنية والعلوم
والهند�سة والريا�سيات ،و�سمم وفق معايري التنور التقني ،يف حتقيق التنور التقني لدى
الطالب اجلامعيني يف جامعة اأولد دومينونا الأمريكية  .وا�ستخدم املنهج امل�سحي حيث طبقت
اأداة تتكون من اأ�سئلة تتعلق بالتقنية وحمتوى املقرر ،مت طرحها على الطالب امل�سجلني يف هذا
املقرر وعددهم  230طال ًبا وطالبة .وتو�سلت الدرا�سة اإىل عدة نتائج من اأبرزها حت�سن فهم
الطالب نحو املفهوم العام للتقنية ،وقدرتهم على �سياغة مفهوم �سامل لها ،وزيادة اهتمامهم
وميولهم نحوها واقتناعهم ب�سرورة تعليم التقنية يف املرحلة الثانوية ،بالتكامل مع جمالت
املعرفة الأخرى.
وهدفت درا�سة دينا ظاهر (2012م) اإىل حتليل حمتوى وحدة اللكرتونيات يف مقرر
التكنولوجيا لل�سف العا�سر الأ�سا�سي يف فل�سطني يف �سوء املعايري العاملية للتنور التقني ،ومن
ثم تطوير هذه الوحدة وقيا�ص اأثرها بعد التطوير  .وا�ستخدمت الباحثة املنهج التحليلي واملنهج
التجريبي ،من خالل ا�ستخدام اأداة لتحليل حمتوى الوحدة يف �سوء تلك املعايري العاملية .وقد
تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن حمتوى الوحدة ل يراعي املعايري العاملية للتنور التقني حيث بلغت ن�سبة
توافر معايري التنور التقني الأربعة يف جممل املحتوى بني  %13.4اإىل  ،%48.44كما وجدت
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الدرا�سة اأث ًرا للوحدة املطورة على اجلانب املعريف واملهاري لدى طالبات املجموعة التجريبية .
وهدفت درا�سة ال�سعيلي واملحروقي ( )2012اإىل الك�سف عن مدى ت�سمن حمتوى كتب
الفيزياء من ال�سف التا�سع اإىل الثاين ع�سر يف �سلطنة عمان ملعايري الرتبية العلمية.حيث قام
الباحثان بت�سميم بطاقة لتحليل املحتوى يف �سوء تلك املعايري.وتو�سلت الدرا�سة اإىل نتائج
منها اأن ن�سبة ت�سمن معيار الت�سميم التكنولوجي كانت منخف�سة اإذ بلغت (.)%29.8
واأجرى فو�سرت ( )Foster, 2009درا�سة هدفت اإىل حتليل وتقييم �سل�سلة علمية من كتب
الثقافة التقنية املوجهة لالأطفال يف املرحلة البتدائية ،حيث مت حتليل الكتب ال�سادرة خالل
الفرتة من عام 1998وحتى عام 2008م .ومت العتماد يف عملية التحليل على معايري التنور
التقني اخلم�سة للجمعية الدولية للرتبية التقنية ( .)ITEAوتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن حمتوى
هذه الكتب يت�سمن العديد من الأن�سطة التقنية ،التي ت�سمنت العديد من املفاهيم ذات العالقة
بالتقنية،وقد �ساهمت هذه الأن�سطة يف حت�سني الفهم والقراءة لدى الطالب ،اإل اأن حمتوى هذه
الكتب ل تظهر فيه معايري التنور التقني اخلم�سة بدرجة وا�سحة ،با�ستثناء املعيار الثالث الذي
يتعلق بعملية الت�سميم.
وقام الأحمدي (1429هـ) بدرا�سة هدفت اإىل تطوير حمتوى منهج العلوم للمرحلة
املتو�سطة يف ال�سعودية ،يف �سوء بع�ص جمالت التقنية املعا�سرة ثم قيا�ص فاعليته بعد التطوير
يف تنمية الت ّنور التقني لدى عينة من الطالب .وا�ستخدم املنهج الو�سفي التحليلي ،واملنهج �سبه
التجريبي ،وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل �سعف تناول املناهج ملجالت التقنية املقرتحة ،وفاعلية
الوحدة املطورة يف حتقيق التنور التقني .
واأجرى عياد واأبو حجوج (2008م) درا�سة هدفت اإىل معرفة ن�سبة توافر معايري التنور
التقني ،يف حمتوى كتابي التقنية لل�سفني اخلام�ص وال�ساد�ص الأ�سا�سيني من وجهة نظر املعلمني
بفل�سطني  .حيث مت بناء ا�ستبانة يف �سوء املعايري .وتو�سلت الدرا�سة اإىل انخفا�ص توافر معايري
التنور التقني يف كتابي التقنية لل�سفني اخلام�ص وال�ساد�ص حيث بلغت ن�سبة توافرها  %57و%66
تدن كبري يف م�ستوى تناول حمتوى تلك الكتب للمعيار املتعلق
على الرتتيب لكل كتاب .ووجود ٍ
بالأنظمة التقنية مثل تقنية الت�سالت والتقنية الطبية والتقنية الزراعية وغريها.
وهدفت درا�سة ع�سقول واأبو عودة (2007م) اإىل حتليل حمتوى منهج الثقافة التقنية املقرر
على طالب ال�سف العا�سر يف فل�سطني ،يف �سوء اأبعاد التنور التقني  .ومت اإعداد بطاقة حتليل
ملحتوى منهج الثقافة التقنية  .وتو�سلت الدرا�سة اإىل عدد من النتائج من اأبرزها حتديد اأحد
ع�سر جمال رئي�سا للتنور التقني ،وت�سمن املحتوى العلمي ملنهج الثقافة التقنية ن�سبة  %90للبعد
املعريف .ون�سبة  %100للبعد املهاري .ون�سبة  %83للبعد الوجداين .
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وقامت عائدة النادي (2007م) بدرا�سة هدفت اإىل تطوير مقرر التكنولوجيا لل�سف
ال�سابع الأ�سا�سي يف �سوء املعايري العاملية للتنور التقني .حيث ا�ستخدمت الباحثة املنهج
الو�سفي التحليلي ،وحتليل املحتوى القائم يف �سوء معايري التنور التقني ،والتي ك�سفت عن
تدين ن�سبة توافر معايري التنور التقني يف حمتوى مقرر التكنولوجيا لل�سف ال�سابع ،حيث بلغت
ن�سبة معايري حمور طبيعة التكنولوجيا  %18.9وحمور التكنولوجيا واملجتمع  %15.4وحمور
الت�سميم  %18.6وحمور العامل امل�سمم . %5.5
وهدفت درا�سة عياد واأبو حجوج (2006م) اإىل معرفة مدى توفر اأبعاد التنور التقني يف
كتب التكنولوجيا لل�سفوف الأربعة التالية :ال�سابع ،الثامن ،التا�سع ،العا�سر بفل�سطني .وقام
الباحثان با�ستخدام املنهج الو�سفي ،واإعداد اأداة حتليل حمتوى باملعايري لتحديد مدى توافرها
يف كتب التكنولوجيا الأربعة ..واأظهرت النتائج النخفا�ص ال�سديد لن�سب توافر اأبعاد التنور
التكنولوجي اخلم�سة يف كتب التكنولوجيا الأربعة ،حيث بلغت هذه الن�سب يف الكتب الأربعة على
الرتتيب .)%40.4 ،%48 ،%35.9 ،%39(ß
ويف درا�سة را�سنني ( )Rasinen, 2003مت حتليل ومقارنة منهج الرتبية التكنولوجية يف
�ست دول هي اجنلرتا وا�سرتاليا وهولندا وفرن�سا وال�سويد والوليات املتحدة المريكية ،من
اأجل حتديد اإطار نظري ميكن اأن ي�سهم يف تخطيط منهج للرتبية التكنولوجية يف فنلندا.
وا�ستخدمت الدرا�سة منهج حتليل النظم .ووجدت الدرا�سة اأنه بالرغم من وجود اختالفات
عديدة بني تلك الدول يف تعليم الرتبية التكنولوجية ومناهجها ،اإل اأن هناك اأي�سا قوا�سم
م�سرتكة تتمثل يف الأهداف واملهارات التي ي�سعى املنهج اإىل حتقيقها يف الطالب ،وجاء هدف
حتقيق التنور التكنولوجي كهدف عام م�سرتك بني جميع الدول ،وتطوير املهارات لدى الطالب،
كما وجدت اأن تعليم التكنولوجيا يتم من بداية املرحلة البتدائية يف هذه الدول ،من خالل دمج
مفاهيمها وتكاملها مع مواد اأخرى كالعلوم ،اإل اأنها تدر�ص منف�سلة يف دول اأخرى مثل اجنلرتا.
وك�سفت درا�سة اإميان الرويثي (1422هـ) التي اأجريت لتحليل حمتوى مناهج الفيزياء
باملرحلة الثانوية للبنات باململكة العربية ال�سعودية ،اإىل اأن اأبعاد التنور التقني غري متحققة
بفاعلية كبرية يف املحتوى ،حيث ا�ستملت على 44تطبيقا تقنيا من جمموع  120تطبيقا وردت
يف القائمة بن�سبة  .%36.6وجاء الرتكيز على البعد املعريف ب�سكل غري منا�سب ليحقق احلد
الأدنى من املعرفة التقنية،كما اأهمل املحتوى البعد املهاري و البعد الجتماعي.
وقام ووناكوت ( )Wonacott, 2001بدرا�سة هدفت اإىل تقومي مناهج التكنولوجيا يف ولية
اإلينوي بالوليات املتحدة المريكية يف �سوء مراعاتها ملعايري التنور التكنولوجي الأربعة :القدرة
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م�سكلة �لبحث:
انطالقا مما تقدم ،وان�سجاما مع التوجهات احلالية يف تطوير التعليم يف اململكة العربية
ال�سعودية ،والتي ميثلها م�سروع خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل لتطوير التعليم،
ومواكبة للم�ساريع القائمة يف هذا ال�ساأن ،واأبرزها م�سروع تطوير الريا�سيات والعلوم الطبيعية،
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على ا�ستخدام التكنولوجيا – املعرفة التف�سيلية للفرد حول التكنولوجيا وعمليات تطويرها
–فهم املحتوى التاريخي والثقايف للتكنولوجيا – امتالك الكفايات الأ�سا�سية للتكنولوجيا.
واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن حمتوى هذه املناهج مل ي�سهم يف اإك�ساب الطالب هذه العنا�سر.
وقد خرج الباحث من مراجعته جلميع تلك الدرا�سات ال�سابقة بال�ستنتاجات التالية :
 )1تكاد جتمع معظم الدرا�سات التي مت ا�ستعرا�سها �سابقا على عدم و�سوح معايري التنور
التقني يف حمتوى الكتب الدرا�سية ،كما يظهر ذلك يف درا�سة با�سكيت وفانتز (Baskette
 )& Fantz, 2013ودرا�سة دينا ظاهر (2012م) ودرا�سة الأحمدي (1429هـ) ودرا�سة
عياد واأبو حجوج (2008م) ودرا�سة عائدة النادي (2007م) ودرا�سة عياد واأبو حجوج
(2006م) ودرا�سة اإميان الرويثي (1422هـ) ودرا�سة ووناكوت (.)Wonacott, 2001
 )2ت�سمني معايري التنور التقني يف حمتوى الكتب الدرا�سية اأ�سهم يف حت�سني فهم الطالب
وزيادة اهتمامهم بالتقنية كما ك�سفت درا�سة با�سكيت وفانتز (Baskette & Fantz,
 )2013ودرا�سة فو�سرت (. )Foster, 2009
 )3ن�سبة حتقق معايري التنور التقني يف حمتوى الكتب الدرا�سية التي مت حتليلها وفق كل درا�سة
�سهدت تفاوتا من درا�سة اإىل اأخرى اإىل اأنها جميع ًا كانت ن�سب ًا متو�سطة اإىل منخف�سة جدا
ومعدومة اأحيانا بالن�سبة لبع�ص املعايري .
 )4با�ستثناء درا�سة را�سنني ( )Rasinen, 2003يف فنلندا التي ا�ستخدم فيها منهج
حتليل النظم ،فاإن معظم الدرا�سات التي ا�ستعر�ست هنا ا�ستخدمت املنهج الو�سفي
التحليلي(حتليل املحتوى) ب�سكل اأ�سا�سي للتعرف على حتقق معايري التنور التقني يف
املحتوى ،واأ�سركت بع�سها مناهج اأحرى كاملنهج �سبة التجريبي كما يف درا�سة دينا ظاهر
(2012م) ودرا�سة عائدة النادي (2007م) وا�ستخدم املنهج امل�سحي يف درا�سة با�سكيت
وفانتز ()Baskette & Fantz, 2013
 )5معظم الدرا�سات ال�سابقة تناولت حتليل مقررات خا�سة بالتقنية و الثقافة التقنية يف �سوء
معايري التنور التقني ،ورمبا تكون الدرا�سة احلالية (يف حدود علم الباحث)الأوىل التي
تتناول معايري التنور التقني يف حمتوى كتب العلوم .
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يحاول هذا البحث القيام مبقاربة علمية ،بني مناهج العلوم املطورة التي تدر�ص يف املرحلة
املتو�سطة يف اململكة ،والتي تعترب نتاج م�سروع تطوير الريا�سيات والعلوم الطبيعية ،وبني معايري
التنور التقني ( )STLالتي تعد توجه ًا عاملي ًا كرثت الدعوات اإىل ت�سمينه يف حمتوى مناهج
العلوم ب�ستى م�ستوياتها ومراحلها ،وذلك من خالل درا�سة حتليلية ملدى حتقق تلك املعايري يف
حمتوى مناهج العلوم املطورة التي يدر�سها الطالب يف املرحلة املتو�سطة باململكة .
�أ�سئلة �لبحث:
عطف ًا على ما �سبق ،تتمثل م�سكلة البحث يف ال�سوؤال الرئي�ص التايل :ما مدى حتقق معايري
التنور التقني ( )STLيف حمتوى مناهج العلوم املطورة للمرحلة املتو�سطة باململكة العربية
ال�سعودية ؟
ويتفرع منه ،الأ�سئلة الفرعية التالية :
�ص /1ما معايري التنور التقني التي ميكن ت�سمينها يف حمتوى مناهج العلوم املطورة للمرحلة
املتو�سطة باململكة ؟
�ص /2ما درجة حتقق معايري التنور التقني ( )STLيف حمتوى مناهج العلوم املطورة
للمرحلة املتو�سطة ب�سكل عام ؟
�ص /3ما درجة حتقق معايري التنور التقني ( )STLيف حمتوى منهج العلوم املطور لل�سف
الأول متو�سط ؟
�ص /4ما درجة حتقق معايري التنور التقني ( )STLيف حمتوى منهج العلوم املطور لل�سف
الثاين متو�سط ؟
�ص /5ما درجة حتقق معايري التنور التقني ( )STLيف حمتوى منهج العلوم املطور لل�سف
الثالث متو�سط ؟
�ص /6هل يوجد اختالف يف توزيع معايري التنور التقني ،يف حمتوى مناهج العلوم املطورة
للمرحلة املتو�سطة بني ال�سفوف الثالثة؟
�أهد�ف �لبحث:
يهدف هذا البحث اإىل:
 )1التعرف على درجة حتقق معايري التنور التقني يف حمتوى مناهج العلوم املطورة للمرحلة
املتو�سطة ب�سكل عام.
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�أهمية �لبحث:
تربز اأهمية هذا البحث يف اأنه:
 )1ي�سعى اإىل اإبراز نواحي التطوير التي اأدخلت على حمتوى مناهج العلوم املطورة للمرحلة
املتو�سطة باململكة ،من خالل حتليلها ومقارنتها باملعايري العاملية ،التي و�سعتها هيئات دولية
متخ�س�سة يف تعليم العلوم ،ومنها معايري التنور التقني ( )STLالتي ينادى بتطبيقها يف
مناهج العلوم والتقنية على م�ستوى العامل. .
 )2ي�سهم يف توفري املعلومات والتغذية الراجعة للقائمني على مناهج العلوم يف اململكة من
مطورين ومتخذي قرار حول الواقع احلايل لهذه املناهج من ناحية حتقيقها ملعايري التنور
التقني .
 )3ياأتي هذا البحث متوافقا مع الجتاهات احلديثة يف تعليم العلوم ،والتي تنادي بربط درا�سة
العلوم بالتقنية واملجتمع.
� )4سي�سهم من خالل نتائجه وتو�سياته يف تطوير حمتوى مناهج العلوم احلالية للمرحلة
املتو�سطة يف اململكة العربية ال�سعودية يف �سوء معايري التنور التقني (. )STL
حدود �لبحث:
�حلدود �ملو�سوعية :مت القت�سار على حتليل حمتوى كتب العلوم املطورة للمرحلة املتو�سطة يف
طبعتها الأخرية ،و�سملت عملية التحليل جميع مو�سوعات املحتوى ،ومت ا�ستثناء بع�ص العنا�سر
وفق ما ذكر يف بطاقة حتليل املحتوى.
�حلدود �لزمانية :اإجراءات البحث نفذت خالل العام الدرا�سي 1435 /1434هـ ـ /2013
2014م .
م�سطلحات �لبحث:
معايري �لتنور �لتقني  :Standards of Technological Literacy STLتعرف باأنها عبارات
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 )2التعرف على درجة حتقق معايري التنور التقني يف حمتوى مناهج العلوم املطورة لكل �سف
على حدة.
 )3املقارنة بني حمتوى مناهج العلوم يف ال�سفوف الثالثة من حيث حتقق معايري التنور التقني
فيها.
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تو�سح ما يجب اأن يعرفه الطالب ويكونون قادرين على عمله فيما يتعلق بالتقنية حتى يو�سفوا
باأنهم متنورون تقنيا (.)ITEA, 2007, p.12-13
ويعرفها الباحث اإجرائيا  :باأنها موؤ�سرات معايري التنور التقني املراد قيا�ص درجة حتققها
يف حمتوى منهج العلوم املطور للمرحلة املتو�سطة يف اململكة العربية ال�سعودية .
حمتوى منهج العلوم  :يعرف املحتوى باأنه " املادة العلمية املت�سمنة يف اأحد الكتب الدرا�سية
املقررة على الطالب،يف اأي مرحلة من املراحل الدرا�سية املختلفة " (اللقاين واجلمل،
2003م�،ص .)244
ويعرفه الباحث اإجرائيا هنا باأنه  :املادة العلمية املت�سمنة يف كتب العلوم املطورة باملرحلة
املتو�سطة يف اململكة العربية ال�سعودية مبا ت�ستمل عليه من خربات متنوعة معرفية ومهارية
ووجدانية.
كتب �لعلوم �ملطورة للمرحلة �ملتو�سطة :هي �سل�سة كتب العلوم التي تعاقدت عليها وزارة
الرتبية والتعليم ال�سعودية مع �سركة مكجروهيل الأمريكية ( )McGraw Hillيف اإطار م�سروع
تطوير الريا�سيات والعلوم الطبيعية ،ومتت ترجمتها ومواءمتها اإىل البيئة ال�سعودية بوا�سطة
�سركة العبيكان التعليمية ال�سعودية ،ومت تطبيقها يف املدار�ص تدريجيا بدء ًا من العام الدرا�سي
1430هـ ـ 2009م.
منهج �لبحث:
اعتمدت منهجية هذا البحث على ا�ستخدام املنهج الو�سفي التحليلي ،والذي يعرف باأنه
املنهج الذي يعتمد على درا�سة الظاهرة ،كما توجد يف الواقع ويهتم بو�سفها و�سف ًا دقيق ًا ويعرب
عنها كيفي ًا اأو كم ًيا(عبيدات وعد�ص وعبد احلق1999 ،م� ،ص.)247
ويعزو الباحث ا�ستخدام هذا املنهج اإىل كونه الأف�سل يف الإجابة على اأ�سئلة البحث احلايل،
الذي يتعلق بتحليل كتب العلوم املطورة للمرحلة املتو�سطة ،حيث يعد اأ�سلوب حتليل املحتوى كما
يو�سح طعيمه (2004م� ،ص  )84الأ�سلوب املالئم لتحليل املقررات الدرا�سية بهدف اإ�سدار
حكم ب�ساأن توافق هذه املقررات الدرا�سية مع املعايري العامة للمناهج الدرا�سية ،والتي ينبغي
اأن يلتزم بها اأي منهج درا�سي ب�سكل عام.
جمتمع وعينة �لبحث:
يتمثل جمتمع وعينة البحث احلايل ،يف جميع مو�سوعات كتب العلوم املطورة للمرحلة
املتو�سطة ،لل�سفوف الثالثة (الأول والثاين والثالث متو�سط) واملوزعة يف هذه الكتب والبالغ
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جدول ()1
و�سف ملجتمع وعينة �لبحث
ا�شم الكتاب

ال�شف

العلوم (الطالب)

الأول متو�سط

العلوم (الطالب)

الثاين متو�سط

العلوم (الطالب)

الثالث متو�سط

دليل الن�ساط

الأول متو�سط

دليل الن�ساط

الثاين متو�سط

دليل الن�ساط

الثالث متو�سط

الف�شل الدرا�شي
الأول
الثاين
الأول
الثاين
الأول
الثاين
الأول
الثاين
الأول
الثاين
الأول
الثاين

الطبعة
1434
1433
1434
1434
1433
1434

عدد
الف�شول
6
7
6
6
6
6
6
7
6
6
6
6

عدد
املو�شوعات
14
14
13
13
15
13
12
14
12
12
12
14

عدد
ال�شفحات
211
228
211
210
209
203
60
60
57
53
60
58

�أد�ة �لبحث:
لتحقيق هدف البحث قام الباحث ،بت�سميم بطاقة لتحليل حمتوى كتب العلوم املطورة
للمرحلة املتو�سطة ،للتعرف على مدى ت�سمن املحتوى ملعايري التنور التقني ( )STLواملوؤ�سرات
املتعلقة بها .ومت ذلك وفق اخلطوات التالية :
/1حتديد قائمة معايري �لتنور �لتقني ملحتوى تعليم �لتقنية و�سبطها ومر�جعتها:

حيث قام الباحث بالرجوع اإىل وثيقة معايري التنور التقني ( )STLالر�سمية ،و مت حتديد
وحكمت الرتجمة وروجعت
املعايري واملوؤ�سرات املطلوبة بدقة ،ومتت ترجمتها اإىل اللغة العربيةُ ،
من قبل اأ�ساتذة متخ�س�سني يف اللغة الجنليزية والرتجمة ،ومراجعة اأ�ساتذة متخ�س�سني يف
التقنية ،وذلك �سمن عملية التحكيم .
 /2حتديد �لهدف من �لتحليل:

الهدف من عملية التحليل مرتبط بالهدف العام للبحث وهو التعرف على مدى حتقق معايري
التنور التقني ( )STLالرئي�سة والفرعية يف حمتوى مناهج العلوم املطورة للمرحلة املتو�سطة
باململكة العربية ال�سعودية.
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عددها ( )6كتب بواقع كتابني لكل �سف درا�سي للف�سل الأول والف�سل الثاين ،للطبعة املعتمدة
من وزارة الرتبية والتعليم وهي طبعة 2013 /1434م ،اإ�سافة اإىل اأدلة الن�ساط املرفقة بكل
كتاب بواقع ( )6اأدلة ن�ساط .واجلدول ( )1يو�سح تو�سيف مف�سل ملجتمع البحث.
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 /3حتديد وحد�ت �لتحليل وفئاته:
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وحدة التحليل التي اعتمد عليها يف عملية التحليل ،هي املو�سوعات الواردة يف حمتوى كتب
العلوم املطورة للمرحلة املتو�سطة ،مبا ي�ستمل عليه كل مو�سوع من فقرات تدور حول اأفكار
حمددة ،وما يت�سمنه من �سور واأ�سكال ،واأن�سطة بحثية وجتارب وتطبيقات ذات عالقة مبا�سرة
باملو�سوع ،وا�ستبعد من عملية التحليل الأهداف الواردة يف بداية كل مو�سوع وفقرة اأتهياأ
للقراءة ،واخلال�سة ودليل مراجعة الف�سل والختبار املقنن يف نهاية كل وحدة باعتبارها تقي�ص
مدى حتقق الغر�ص من تدري�ص املحتوى ،كما مت حتليل اأدلة الن�ساط (دليل التجارب العملية)
املرفقة بكل كتاب ،مبا ت�ستمل عليه كل جتربة ون�ساط من موؤ�سرات ودلئل تتناول معايري التنور
التقني .اأما وحدات الت�سجيل فتمثلت يف معايري التنور التقني واملوؤ�سرات الفرعية لكل معيار،
والتي متثل فئات التحليل الرئي�سة للبطاقة ،والتي متت عليها عمليات العد والقيا�ص.
 /4حتكيم بطاقة �لتحليل و�لتحقق من �سدقها  :مت �سبط �ل�سورة �لأولية لبطاقة �لتحليل
كما يلي :
1ـ �سدق بطاقة �لتحليل :

عر�ست بطاقة التحليل على عدد من املحكمني املتخ�س�سني يف املناهج وطرق التدري�ص،
ويف جمال التقنية ،واأ�ساتذة يف اللغة الجنليزية ،وذلك لإبداء الراأي حول اإمكانية التحليل
با�ستخدام هذه البطاقة،ومدى قدرتها على حتقيق الهدف من بنائها ،وللتحقق من �سالمة
عملية الرتجمة التي متت لها  .وقد اأ�سار املحكمون اإىل �سالحية البطاقة ومنا�سبتها لهدف
البحث ،وراأى البع�ص منهم اإجراء تعديالت على بع�ص بنودها� ،سملت اإعادة �سياغة ترجمة
بع�ص املوؤ�سرات ،ومت تعديل البطاقة يف �سوئها.
2ـ ثبات بطاقة �لتحليل .:

اعتمد الباحث يف التحقق من ثبات بطاقة التحليل احلالية ،على طريقة الت�ساق بني
املحلل وحملل اآخر ،وطريقة الت�ساق بني الباحث ونف�سه ،حيث قام الباحث بال�ستعانة باأحد
املتخ�س�سني يف مناهج وطرق تدري�ص العلوم ،ممن يحملون �سهادة الدكتوراه ،وميلكون خربة
عملية طويلة يف تعليم العلوم ،للقيام بعملية التحليل ،وذلك بعد الجتماع به وتعريفه بالبطاقة
وخطوات اإجراء عملية التحليل .ومت ا�ستخدام معادلة هول�ستي حل�ساب ن�سبة التفاق بني
املحللني .
2M
N1+N2

=C.R
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و بلغت ن�سبة التفاق بني املحللني ( ،)%84كما ا�ستخدم الباحث طريقة الت�ساق بني الباحث
ونف�سه ،حيث حلل الباحث عينة من مو�سوعات الكتب ،ثم اأعاد عملية التحليل بعد م�سي ثالثة
اأ�سابيع ،وبا�ستخدام معادلة هول�ستي بلغت ن�سبة التفاق بني التحليلني ( )%89وكال الن�سبتني
ت�سريان اإىل عامل ثبات مقبول ميكن العتماد عليه يف البحث احلايل ،والوثوق يف النتائج
املرتتبة عليه.
 /5تطبيق �لأد�ة:

بعد حتكيم اأداة التحليل والتاأكد من �سدقها وثباتها ،قام الباحث بتحليل كتب العلوم املطورة
للمرحلة املتو�سطة وعددها ( )6كتب اإ�سافة اإىل اأدلة الن�ساط املرفقة بكل كتاب وعددها ()6
اأدلة ،وفق اخلطوات واملحددات التي ذكرت اآنفا.
�لأ�ساليب �لإح�سائية:
متت املعاجلة الإح�سائية لبيانات البحث من خالل ا�ستخدام التكرارات و الن�سب املئوية،
للتعرف على مدى حتقق معايري التن ّور التقني يف حمتوى منهج العلوم املطورة للمرحلة املتو�سطة
واملتمثل هنا بالكتب الدرا�سية ،كما ا�ستخدم اختبار كاي تربيع ( )X2للتعرف على مدى التوافق
يف توزيع املعايري بني كتب ال�سفوف الثالثة .ولو�سف وتف�سري الن�سب املئوية ودرجة حتقق
املعايري واملوؤ�سرات يف املحتوى ،وحيث اإن الباحث ويف حدود اطالعه مل يجد معيا ًرا ميكن
ا�ستخدامه لتف�سري ن�سب ودرجة التحقق ،وبالرجوع اإىل بع�ص الدرا�سات الرتبوية ،وا�ست�سارة
بع�ص املتخ�س�سني يف البحث ،واملحكمني لأداة التحليل ،فقد قام الباحث بتحديد قيمة وزنية
مئوية تقابل درجة التحقق التي كانت موزعة يف ثالث فئات ،وفق املعيار الإح�سائي التايل
لو�سف ن�سبة حتقق املعايري كما يو�سح اجلدول (: )2
جدول ()2
جدول لو�سف وتف�سري ن�سبة حتقق معايري وموؤ�سر�ت �لتنور �لتقني
) (STLيف حمتوى منهج �لعلوم للمرحلة �ملتو�سطة.
ن�شبة حتقق املعيار
من ( )%66.7اإىل ()%100
من ( )%33.4اإىل ()%66.6
من  %0اإىل ()%33.3

الو�شف
متحقق بدرجة عالية
متحقق بدرجة متو�سطة
متحقق بدرجة �سعيفة اأو (منعدم)
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�إجابة �ل�سوؤ�ل �لأول:

ون�ص ال�سوؤال على :ما معايري التنور التقني التي ميكن ت�سمينها يف حمتوى مناهج العلوم
املطورة للمرحلة املتو�سطة باململكة العربية ال�سعودية؟
وقد قام الباحث بالإجابة على هذا ال�سوؤال من خالل الإطار النظري للبحث ،والذي تناول
بالتف�سيل جمالت ومعايري التنور التقني وموؤ�سراته ،والتي يرى الباحث اأنها مالئمة ليتم
ت�سمينها يف حمتوى مناهج العلوم املطورة يف اململكة العربية ال�سعودية .
�إجابة �ل�سوؤ�ل �لثاين:

ون�ص ال�سوؤال على :ما درجة حتقق معايري التنور التقني يف حمتوى منهج العلوم املطور يف
املرحلة املتو�سطة ب�سكل عام ؟
ولالإجابة على هذا ال�سوؤال قام الباحث بتحليل حمتوى مناهج العلوم املطورة للمرحلة
املتو�سطة (كتاب الطالب  +دليل الن�ساط) وح�ساب التكرارات والن�سب املئوية ملعايري وموؤ�سرات
التنور التقني .واجلدول ( )3يو�سح نتائج عملية التحليل:
جدول ()3
�لتكر�ر�ت و�لن�سب �ملئوية �لكلية لنتائج حتليل حمتوى مناهج �لعلوم �ملطورة يف �ملرحلة
�ملتو�سطة ب�سكل عام يف �سوء معايري �لتنور �لتقني )(STL
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تابع جدول ()3

املجموع
الن�سبة الكلية

345
%32.2
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%31.9

384
%35.9

ت

%

التحقق
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%19.6

�سعيفة

الرتتيب

5

World

املجموع الكلي

درجة

3

1070
%100

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن درجة حتقق معايري التنور التقني ( )STLيف حمتوى مناهج
العلوم املطورة للمرحلة املتو�سطة ب�سكل عام ،تراوحت ما بني متو�سطة و�سعيفة وفق معيار
البحث احلايل .وقد جاء حمتوى منهج العلوم املطور لل�سف الثالث متو�سط يف املرتبة الأوىل،
من حيث حتقق معايري التنور التقني ،حيث احتوى على ( )384تكرار ًا للموؤ�سرات املتعلقة بتلك
املعايري ،بن�سبة مئوية بلغت ( ،)%35.9يليه كتاب العلوم لل�سف الأول متو�سط بتكرارات بلغت
( )345وبن�سبة مقدارها ( ،)%32.2ثم ياأتي كتاب العلوم لل�سف الثاين متو�سط بتكرارات
بلغت ( )341ون�سبة مئوية ( )%31.9وبلغ جمموع التكرارات الكلي يف كتب ال�سفوف الثالثة
( )1070تكرار ًا  .وجاءت درجة حتقق املعيار الرئي�ص الأول "طبيعة التقنية" الأعلى بني املعايري
اخلم�سة ،حيث تكررت املوؤ�سرات املرتبطة به ( )374وبلغت ن�سبة حتققه ( )%34.9وهي ن�سبة
حتقق متو�سطة وفق معيار البحث ،ويعزو الباحث ذلك اإىل تركيز املحتوى يف جميع الكتب،
على اجلانب النظري املفاهيمي للتقنية ب�سكل كبري ،كما اأن املحتوى ت�سمن موؤ�سرات تتعلق
مبعايري هذا املجال ،اأكرث من بقية املعايري الأخرى وخا�سة يف كتاب العلوم لل�سف الثالث
املتو�سط الذي ح�سل على الن�سبة الأعلى .وهذه النتيجة تتفق مع ما تو�سلت اإليه درا�سة عائدة
النادي (2007م) حيث جاءت املعايري املتعلقة مبجال طبيعة التقنية اأول من حيث ت�سمنها
يف حمتوى كتب التكنولوجيا يف فل�سطني .وجاء املعيار الرئي�ص الثالث "الت�سميم" يف املرتبة
الثانية بن�سبة مئوية بلغت ( )%20.3وتكرارات بلغت ( )217تكرار ًا وهي درجة حتقق �سعيفة.
ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل اأن املعيارين الفرعيني "مميزات الت�سميم" و "الت�سميم
الهند�سي" واملوؤ�سرات املتعلقة بها ،حتققت يف هذه الكتب �سواء ما يتعلق بكتاب الطالب اأو
دليل الن�ساط مع اإغفال لبقية املعايري واملوؤ�سرات املتعلقة مبعيار الت�سميم .وحقق كتاب العلوم
لل�سف الأول متو�سط ،اأعلى درجة حتقق لهذا املعيار بني جميع الكتب .وهذه النتيجة تتفق مع
ما تو�سلت اإليه درا�سة عائدة النادي (2007م) حيث جاءت املعايري املتعلقة مبجال الت�سميم
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يف املرتبة الثانية من حيث ت�سمنها يف كتب التكنولوجيا .كما تتفق هذه النتيجة مع نتيجة
درا�سة ال�سعيلي واملحروقي (2012م) والتي وجدت انخفا�سا يف حتقق املوؤ�سرات املتعلقة
معيار(قدرات الت�سميم التكنولوجي) يف حمتوى الكتب التي مت حتليلها .وهي تختلف مع درا�سة
فو�سرت ( )Foster, 2009التي ك�سفت عن اأن معيار الت�سميم كان الأكرث حتققا يف حمتوى
الكتب الإثرائية التي مت حتليلها .
وبلغت ن�سبة حتقق املعيار اخلام�ص " الأنظمة التقنية " يف املحتوى ( )%19.6بتكرارات
بلغ ( )210تكرارا ،حيث حل ثالثا يف الرتتيب ،وكانت درجة التحقق �سعيفة ب�سكل عام .ويعزو
الباحث هذه النتيجة اإىل اأن حمتوى كتب العلوم مل يتناول بع�ص املعايري الفرعية املندرجة حتت
هذا املعيار بال�سكل املطلوب ،مثل " تقنيات النقل " و " تقنيات البناء والإن�ساء" و "التقنيات
الطبية " ،ومن جهة اأخرى فقد اأهمل ً
بع�سا منها متاما ،حيث مل يتطرق املحتوى لها بتاتا مثل
"تقنيات الت�سنيع" و"تقنيات الت�سالت واملعلومات " و"التقنيات الزراعية" .وقد حقق كتاب
العلوم لل�سف الثاين املتو�سط الن�سبة الأعلى يف حتقق موؤ�سرات هذا املعيار  .وهذه النتيجة تتفق
مع ما تو�سلت اإليه درا�سة عياد واأبو حجوج (2008م) والتي وجدت اأن املوؤ�سرات املتعلقة مبعيار
الأنظمة التقنية ،كانت منخف�سة يف حمتوى كتب التقنية لل�سفني اخلام�ص وال�ساد�ص الأ�سا�سي
يف فل�سطني  .وحل املعيار الثاين " التقنية واملجتمع " رابعا بن�سبة مئوية بلغت ( )%13.5وهي
ن�سبة حتقق �سعيفة ،حيث كان الرتكيز على املعايري واملوؤ�سرات املرتبطة بهذا املعيار دون احلد
املاأمول ،و اأغفل حمتوى الكتب الكثري من املوؤ�سرات املرتبطة بهذا املعيار ،وتعر�ص ب�سكل اأقل
لبع�سها مثل موؤ�سرات " الآثار الجتماعية للتقنية " و" تاأثري التقنية على البيئة" وهي املعايري
التي حتققت موؤ�سراتها يف حمتوى كتاب العلوم لل�سف الأول متو�سط اأكرث من بقية الكتب
الأخرى .وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة ال�سعيلي واملحروقي (2012م) حيث كانت ن�سبة ت�سمن
كتب الفيزياء يف عمان ملعيار " العلوم من منظور �سخ�سي واجتماعي) �سعيفة  .وجاء يف املرتبة
الأخرية املعيار الرابع " قدرات العامل التقني" بن�سبة مئوية ( )%11.7وبلغ عدد التكرارات
املتعلقة به ( )125تكرارا ،ودرجة حتقق �سعيفة ،ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل اأن املوؤ�سرات
املتعلقة بهذا املعيار كانت الأقل تكرارا يف جميع الكتب ،وكان الرتكيز على موؤ�سرين فقط وهما
موؤ�سر " اإعادة الت�سميم " وموؤ�سر " احلا�سب كنظام تقني" ،وحتققت غالبيتها يف كتاب ال�سف
الثالث املتو�سط الذي ت�سمن مو�سوعات واأن�سطة تتعلق بعملية الت�سميم وخطواته ،واحلا�سب
الآيل وا�ستخداماته املتنوعة .
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�إجابة �ل�سوؤ�ل �لثالث:

وقد ن�ص ال�سوؤال على :ما درجة حتقق معايري التنور التقني ( )STLالرئي�سة والفرعية يف
حمتوى منهج العلوم املطور لل�سف الأول متو�سط ؟
ولالإجابة على هذا ال�سوؤال قام الباحث بتحليل حمتوى كتاب العلوم املطورة لل�سف الأول
متو�سط (الطالب  +دليل الن�ساط) وح�ساب التكرارات والن�سب املئوية ملعايري التنور التقني
الرئي�سة والفرعية املحددة .واجلدول ( )4يو�سح نتائج عملية التحليل.
جدول ()4
�لتكر�ر�ت و�لن�سب �ملئوية لنتائج حتليل حمتوى كتاب �لعلوم لل�سف �لأول �ملتو�سط
ملجالت معايري �لتنور �لتقني )� (STLلرئي�سة ب�سكل عام
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حيث يت�سح من اجلدول ( )4اأن املعايري املتعلقة مبجال طبيعة التقنية ،جاءت يف الرتتيب الأول
من حيث التحقق يف كتاب العلوم ودليل الن�ساط لل�سف الأول متو�سط بتكرارات بلغت ()106
تكرارا ،ون�سبة مئوية مقدارها ( . )%30.7يليها يف التحقق املعايري املتعلقة مبجال الت�سميم
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وب�سكل عام تتفق هذه النتيجة يف تدين درجة حتقق معايري التور التقني يف حمتوى مناهج
العلوم املطورة ،مع نتائج درا�سة دينا ظاهر (2012م) و درا�سة فو�سرت ()Foster, 2009
ودرا�سة عياد واأبو حجوج (2006م) فيما يتعلق مبحتوى مناهج التقنية والثقافة التقنية .وتتفق
مع درا�سة الأحمدي (1429هـ) ودرا�سة اإميان الرويثي (1422هـ) فيما يتعلق مبحتوى مناهج
العلوم.
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بتكرارات بلغت ( )87تكرارا ،ون�سبة مئوية مقدارها ( . )%25.2وتتفق هاتان النتيجتان مع
ما تو�سلت اإلية درا�سة عائدة النادي (2007م) ودرا�سة عياد واأبو حجوج (2008م) حيث حل
هذان املجالن يف الرتتيب الأول على التوايل يف حمتوى كتب التقنية ودرا�سة فو�سرت (Foster,
 )2009حول معيار الت�سميم .وجاءت املعايري املتعلقة مبجال قدرات العامل التقني يف الرتتيب
الأخري بتكرارات بلغت ( )41تكرارا ،ون�سبة مئوية مقدارها ( )%11.9ودرجة التحقق جلميع
هذه املعايري كانت �سعيفة وفق معيار البحث احلايل.
وللتعرف على تكرارات املعايري الفرعية ون�سب حتققها يف الكتاب ،يو�سح اجلدول رقم ()5
هذه التفا�سيل.
جدول ()5
�لتكر�ر�ت و�لن�سب �ملئوية لنتائج حتليل حمتوى كتاب �لعلوم لل�سف �لأول
متو�سط يف �سوء معايري �لتنور �لتقني )� (STLلرئي�سة و�لفرعية
املجموع

م جمال املعيار الرئي�س

املعايري الفرعية
خ�سائ�ص التقنية ومداها.

كتاب العلوم لل�شف االأول متو�شط
ن�شاط
طالب
%
ت
%
ت
%
ت
%24.9 86 %35.4 28 %21.8 58

طبيعة التقنية

1

The Nature of
Technology

التقنية واملجتمع

2

Technology
and Society

املفاهيم الرئي�سة للتقنية.
العالقات بني التقنيات
أخرى .اأو بني 8
التقنيات وجمالت ا
والجتماعية
التاأثريات الثقافية
وال�سيا�سية للتقنية8 .
والقت�سادية
38
تاأثري التقنية على البيئة .
دور
املجتمع يف تطوير وا�ستخدام 2
التقنية
11
تاأثري التقنية يف التاريخ .

%4.5

0

%0

12

% 3.5

12

%3

0

%0

8

%2.3

%3

0

%0

8

%2.3

%14.3

0

%0

38

%11

%0.8

0

%0

2

%0.6

%4.1

1

%1.3

12

%3.5

25

%9.4

22

%13.6 47 %27.8

33

%12.4

6

%7.6

%11.3 39

%0.4

0

%0

%7.1

22

مميزات الت�سميم .
3

4

الت�سميم
الت�سميم الهند�سي
Design
دور البحث والتطوير والإ�سالح
والخرتاع والبتكار والتجريب يف 1
حل امل�سكالت
19
قدرات العامل التقني تطبيق عملية الت�سميم
 Abilities forا�ستخدام
و�سيانة املنتجات 0
 Technologicalوالنظم التقنية
تقومي
World
التقنية اأثر املنتجات والنظم 0

1

%0.3

%11.9 41 %27.8

%0

0

%0

0

%0

%0

0

%0

0

%0

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية
تابع جدول ()5
م جمال املعيار الرئي�س

التقنيات الطبية.

الأنظمة التقنية

5

The Designed
World

كتاب العلوم لل�شف االأول متو�شط
ن�شاط
طالب
ت
%
ت
%
ت
6
%0
0
%2.3 6

املجموع
%
%1.7

التقنيات احليوية والزراعية .

0

%0

0

%0

0

%0

الطاقة وتقنيات الطاقة

19

%%7.1

0

%0

19

%5.5

املعلومات وتقنيات الت�سالت.

3

%1.1

0

%0

3

%0.9

تقنيات النقل .

15

%5.6

0

%0

15

%4.3

تقنيات الت�سنيع .

2

%0.8

0

%0

2

%0.6

تقنيات البناء والإن�ساء .

6

%2.3

0

%0

6

%1.7

266

%100

79

%100

345

%100

املجموع الكلي

يو�سح اجلدول ال�سابق اأن املوؤ�سرات املتعلقة باملعيار الفرعي " خ�سائ�ص التقنية ومداها"
�سمن جمال (طبيعة التقنية) كانت الأعلى حتققا ،يف املحتوى حيث بلغت التكرارات ()86
تكرارا بن�سبة مئوية ( . )%24.9ويعزو الباحث ذلك اإىل كون املوؤ�سرات املرتبطة بهذا املعيار
تناولت طبيعة التقنية وانت�سارها ودور التقنية يف البحث العلمي ،وهي املوؤ�سرات التي حتققت
دللتها يف املحتوى ب�سكل كبري ،وعلى �سبيل املثال فاإن كل مو�سوع من مو�سوعات الكتاب ت�سمن
فقرتني اأو اأكرث تتعلق با�ستخدام �سبكة النرتنت واحلا�سب ،يف عمليات بحث عن معلومات تتعلق
مبو�سوع الدر�ص .
وجاء املعيار الفرعي "مميزات الت�سميم" �سمن جمال (الت�سميم) يف املرتبة الثانية من
حيث التحقق يف حمتوى الكتاب بتكرارات بلغت ( )47ون�سية مئوية مقدارها ( )%13.6ويعزو
الباحث ذلك اإىل كون مو�سوعات دليل الن�ساط املرفق بالكتاب ا�ستملت على ان�سطة وجتارب
تت�سمن قيام الطالب بالت�سميم والرتكيب ،وهي ما يتوافق مع موؤ�سرات هذا املعيار.
كما يو�سح اجلدول اأن املعايري الفرعية "ا�ستخدام و�سيانة املنتجات والنظم التقنية"
و"تقومي اأثر املنتجات والنظم التقنية" �سمن جمال (قدرات العامل التقني) ومعيار "التقنيات
احليوية والزراعية" �سمن جمال (الأنظمة التقنية) مل تتحقق يف حمتوى كتاب العلوم لل�سف
الأول املتو�سط.

املجلد  17العدد  2يــونــيـو 2016

املعايري الفرعية

105

مدى حتقق معايري �لتنور �لتقني ( )STLيف حمتوى مناهج �لعلوم

106

د .علي �لأحمدي

�إجابة �ل�سوؤ�ل �لر�بع:

املجلد  17العدد  2يــونــيـو 2016

وقد ن�ص ال�سوؤال على  :ما درجة حتقق معايري التنور التقني ( )STLالرئي�سة والفرعية يف
حمتوى منهج العلوم املطور لل�سف الثاين متو�سط ؟
ولالإجابة على هذا ال�سوؤال قام الباحث بتحليل حمتوى كتاب العلوم املطورة لل�سف الثاين
متو�سط (الطالب  +دليل الن�ساط) وح�ساب التكرارات والن�سب املئوية ملعايري التنور التقني
الرئي�سة والفرعية املحددة .واجلدول ( )6يو�سح نتائج عملية التحليل .
جدول ()6
�لتكر�ر�ت و�لن�سب �ملئوية لنتائج حتليل حمتوى كتاب �لعلوم لل�سف �لثاين
�ملتو�سط ملجالت معايري �لتنور �لتقني )� (STLلرئي�سة ب�سكل عام
م

جمال املعيار الرئي�س

1

طبيعة التقنية

2

التقنية واملجتمع

3

الت�سميم

4

قدرات العامل التقني

5

الأنظمة التقنية

املجموع الكلي
%
ت

درجة التحقق

الرتتيب

The Nature of Technology

110

%32.3

�سعيفة

1

Technology and Society

40

%11.7

�سعيفة

4

Design

55

%16.1

�سعيفة

3

Abilities for Technological World

36

%10.6

�سعيفة

5

The Designed World

100

%29.3

�سعيفة

2

341

%100

املجموع

حيث يت�سح من اجلدول ( )6اأن املعايري املتعلقة مبجال (طبيعة التقنية) ،جاءت يف
الرتتيب الأول من حيث التحقق يف كتاب العلوم ودليل الن�ساط لل�سف الثاين متو�سط بتكرارات
بلغت ( )110تكرارا ،ون�سبة مئوية مقدارها ( . )%32.3وهذه النتيجة تتفق مع درا�سة عائدة
النادي (2007م) حيث جاء هذا املعيار اأول يف الرتتيب  .يليها يف التحقق املعايري املتعلقة
مبجال(الأنظمة التقنية) بتكرارات بلغت ( )100تكرار ،ون�سبة مئوية مقدارها (.)%29.3
وجاءت املعايري املتعلقة مبجال قدرات العامل التقني يف الرتتيب الأخري بتكرارات بلغت ()36
تكرارا ،ون�سبة مئوية مقدارها ( ،)%10.6ودرجة التحقق ب�سكل عام كانت �سعيفة وفق معيار
البحث .وللتعرف على تكرارات املعايري الفرعية ون�سب حتققها يف الكتاب ،يو�سح اجلدول رقم
( )7هذه التفا�سيل.

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية
جدول ()7
�لتكر�ر�ت و�لن�سب �ملئوية لنتائج حتليل حمتوى كتاب �لعلوم لل�سف �لثاين
متو�سط يف �سوء معايري �لتنور �لتقني )� (STLلرئي�سة و�لفرعية
م

جمال املعيار
الرئي�ص

املعايري الفرعية

2

3

4

5

ن�ساط

ت

%

ت

57

%20

20

%22.6 77 %35.7

22

طبيعة التقنية
 The Nature ofاملفاهيم الرئي�سة للتقنية.
 Technologyالعالقات بني التقنيات
أخرى .اأو بني 11
التقنيات وجمالت ا

%7.7

0

%0

22

%6.5

%3.9

0

%0

11

%3.2

التاأثريات الثقافية والجتماعية
والقت�سادية وال�سيا�سية للتقنية.

2

%0.7

0

%0

2

%0.6

التقنية واملجتمع تاأثري التقنية على البيئة.
Technology
 and Societyدور املجتمع يف تطوير وا�ستخدام
التقنية.
تاأثري التقنية يف التاريخ.
مميزات الت�سميم.
الت�سميم الهند�سي.
الت�سميم
Design
دور البحث والتطوير والإ�سالح
والخرتاع والبتكار والتجريب يف
حل امل�سكالت.
تطبيق عملية الت�سميم
قدرات العامل التقني
 Abilities forا�ستخدام و�سيانة املنتجات
والنظم التقنية.
Technological
تقومي اأثر املنتجات والنظم
World
التقنية.
التقنيات الطبية.
التقنيات احليوية والزراعية.
الأنظمة التقنية الطاقة وتقنيات الطاقة.
 The Designedاملعلومات وتقنيات الت�سالت.
World
تقنيات النقل.
تقنيات الت�سنيع.
تقنيات البناء والإن�ساء.
املجموع الكلي
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%10.3 35

1
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%0

%0.3
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25
10
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خ�سائ�ص التقنية ومداها.
1

طالب

املجموع
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يو�سح اجلدول ال�سابق اأن املوؤ�سرات املتعلقة باملعيار الفرعي "خ�سائ�ص التقنية ومداها"
�سمن جمال (طبيعة التقنية) كانت الأعلى حتققا ،يف املحتوى حيث بلغت التكرارات ()77
تكرارا بن�سبة مئوية ( .)%22.6ويعزو الباحث ذلك اإىل كون املوؤ�سرات املرتبطة بهذا املعيار
والتي تتعلق بطبيعة التقنية وانت�سارها ودور التقنية يف البحث العلمي ،حتققت دللتها يف حمتوى
الكتاب ب�سكل كبري،من خالل ت�سمن مو�سوعات املحتوى يف هذا الكتاب ملفاهيم حول التقنية
واأمثلة لتطبيقات تقنية متنوعة ،ف�سال عن الإ�سارة اإىل ا�ستخدام تقنية النرتنت يف البحث،
وهو ما تكرر يف جميع الكتب يف املراحل الثالث  .وجاء املعيار الفرعي "الطاقة وتقنيات الطاقة"
�سمن جمال (املجالت التقنية) يف املرتبة الثانية من حيث التحقق يف حمتوى الكتاب بتكرارات
بلغت ( )56ون�سبة مئوية مقدارها ( .)%16.4ويعزو الباحث ذلك اإىل كون مو�سوعات الكتاب
ركزت على مفاهيم الطاقة ب�سكل كبري ،ب�سورها واأنظمتها وتقنياتها املتعددة ،مبا يتالءم مع
موؤ�سرات هذا املعيار التي متثلت يف "م�سادر الطاقة" و"�سور الطاقة املتجددة وغري املتجددة"
و"اأنظمة الطاقة" و "قانون حفظ الطاقة" وجميعها وردت دللتها يف حمتوى مو�سوعات
الكتاب  .كما يو�سح اجلدول اأن املعيار الفرعي "تقومي اأثر املنتجات والنظم التقنية" �سمن
جمال (قدرات العامل التقني) مل يتحقق يف حمتوى كتاب العلوم لل�سف الثاين املتو�سط.
�إجابة �ل�سوؤ�ل �خلام�س:

وقد ن�ص ال�سوؤال على  :ما درجة حتقق معايري التنور التقني ( )STLالرئي�سة والفرعية يف
حمتوى منهج العلوم املطور لل�سف الثالث متو�سط ؟
ولالإجابة على هذا ال�سوؤال قام الباحث بتحليل حمتوى كتاب العلوم املطورة لل�سف الثالث
متو�سط (الطالب  +دليل الن�ساط) وح�ساب التكرارات والن�سب املئوية ملعايري التنور التقني
الرئي�سة والفرعية املحددة .واجلدول ( )8يو�سح نتائج عملية التحليل ب�سكل عام .
جدول ()8
�لتكر�ر�ت و�لن�سب �ملئوية لنتائج حتليل حمتوى كتاب �لعلوم لل�سف �لثالث �ملتو�سط
ملجالت معايري �لتنور �لتقني )� (STLلرئي�سة ب�سكل عام
م

جمال املعيار الرئي�س

1

طبيعة التقنية

2

التقنية واملجتمع

3

الت�سميم

املجموع الكلي
%
ت

درجة التحقق الرتتيب

The Nature of Technology

158

%41.4

متو�سطة

1

Technology and Society

44

%11.5

�سعيفة

5

Design

75

%19.5

�سعيفة

2

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية
تابع جدول ()8

4

قدرات العامل التقني

5

الأنظمة التقنية

املجموع الكلي
%
ت

درجة التحقق الرتتيب

Abilities for Technological World

48

%12.5

�سعيفة

4

The Designed World

59

%15.4

�سعيفة

3

384

%100

املجموع

حيث يت�سح من اجلدول ( )8اأن املعايري املتعلقة مبجال طبيعة التقنية ،جاءت يف الرتتيب الأول
من حيث التحقق يف كتاب العلوم ودليل الن�ساط لل�سف الأول متو�سط بتكرارات بلغت ()158
تكرارا ،ون�سبة مئوية مقدارها ( . )%41.4يليها يف التحقق املعايري املتعلقة مبجال الت�سميم
بتكرارات بلغت ( )75تكرارا ،ون�سبة مئوية مقدارها ( . )%19.5وجاءت املعايري املتعلقة
مبجال التقنية واملجتمع يف الرتتيب الأخري بتكرارات بلغت ( )44تكرارا ،ون�سبة مئوية مقدارها
( . )%11.5وبا�ستثناء املعيار الأول (طبيعة التقنية) الذي حقق ن�سبة حتقق متو�سطة ،جاء
حتقق بقية املعايري يف املحتوى �سعيفا .وللتعرف على تكرارات املعايري الفرعية ون�سب حتققها
يف الكتاب ،يو�سح اجلدول رقم ( )9هذه التفا�سيل.
جدول ()9
�لتكر�ر�ت و�لن�سب �ملئوية لنتائج حتليل حمتوى كتاب �لعلوم لل�سف �لثالث متو�سط
يف �سوء معايري �لتنور �لتقني )� (STLلرئي�سة و�لفرعية
كتاب العلوم لل�شف الثالث
متو�شط
ن�شاط
طالب
%
ت
%
ت
%
ت
%29.2 112 %39.6 23 %27.3 89
%9.6 37 %0
0 %11.3 37

املجموع

م

جمال املعيار الرئي�س

املعايري الفرعية

خ�سائ�ص التقنية ومداها.
طبيعة التقنية
 The Nature of 1املفاهيم الرئي�سية للتقنية.
 Technologyالعالقات بني
التقنيات  .اأو بني 9
التقنيات وجمالت اأخرى
التاأثريات الثقافية
والجتماعية 14
والقت�سادية وال�سيا�سية للتقنية .
التقنية واملجتمع
11
 Technology andتاأثري التقنية على البيئة .
2
Society
دور
املجتمع يف تطوير وا�ستخدام 3
التقنية
15
تاأثري التقنية يف التاريخ .
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املعايري الفرعية

مميزات الت�سميم .
الت�سميم
الت�سميم الهند�سي
Design
دور البحث والتطوير والإ�سالح
والخرتاع والبتكار والتجريب يف
حل امل�سكالت
قدرات العامل التقني تطبيق عملية الت�سميم
 Abilities forا�ستخدام و�سيانة املنتجات
 Technologicalوالنظم التقنية
تقومي اأثر املنتجات والنظم
World
التقنية.
التقنيات الطبية.
التقنيات احليوية والزراعية .
الطاقة وتقنيات الطاقة
الأنظمة التقنية
 The Designedاملعلومات وتقنيات الت�سالت .
World
تقنيات النقل .
تقنيات الت�سنيع .
تقنيات البناء والإن�ساء.
املجموع الكلي

كتاب العلوم لل�شف الثالث
املجموع
متو�شط
ن�شاط
طالب
%
ت
%
ت
%
ت
%9.1 35 %22.4 13 %6.7 22
%10.2 39 %10.3 6 %10.1 33
1

%0.3

0

27

%8.3

%10.9 42 %25.9 15

6

%1.8

0

%0

6

%1.6

0

%0

0

%0

0

%0

%3.4 11
%2.1 7
%4 13
%0.6 2
%4 13
%1.2 4
%2.8 9
%100 326

0
0
0
0
0
0
0
58

%0

1

%0.3

%2.9 11 %0
%1.8 7
%0
%3.4 13 %0
%0.5 2
%0
%3.4 13 %0
%1
4
%0
%2.3 9
%0
%100 384 %100

من اجلدول ال�سابق يت�سح اأن املوؤ�سرات املتعلقة باملعيار الفرعي "خ�سائ�ص التقنية
ومداها" �سمن جمال (طبيعة التقنية) كانت الأعلى حتققا ،يف املحتوى حيث بلغت التكرارات
( )112تكرارا ،بن�سبة مئوية ( . )% 29.2وهذه النتيجة ت�سابه ما مت التو�سل اإليه اآنفا يف
حمتوى كتابي العلوم لل�سف الأول وال�سف الثاين املتو�سط ،حيث بقي هذا املعيار الفرعي
متقدما يف حتققه يف املحتوى يف جميع كتب العلوم للمراحل الثالث ،ويعزو الباحث ذلك اإىل كون
املوؤ�سرات املرتبطة بهذا املعيار والتي تتعلق بطبيعة التقنية وانت�سارها ودور التقنية يف البحث
العلمي ،حتققت دللتها يف حمتوى الكتاب اأي�سا ب�سكل كبري .وجاء املعيار الفرعي "تطبيق
عملية الت�سميم" �سمن جمال (قدرات العامل التقني) يف املرتبة الثانية من حيث التحقق يف
حمتوى الكتاب بتكرارات بلغت ( )42ون�سبة مئوية مقدارها ( . )%10.9ويعزو الباحث ذلك
اإىل تركيز حمتوى هذا الكتاب ودليل الن�ساط على التجارب والأن�سطة ذات الطبيعة الت�سميمية
التي تتفق مع هذا املوؤ�سر  .كما يو�سح اجلدول اأن املعيار الفرعي "تقومي اأثر املنتجات والنظم

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

�إجابة �ل�سوؤ�ل �ل�ساد�س
وقد ن�ص ال�سوؤال على :هل يوجد اختالف يف توزيع معايري التنور التقني يف حمتوى مناهج
العلوم املطورة للمرحلة املتو�سطة بني ال�سفوف الثالثة؟
لالإجابة على هذا ال�سوؤال قام الباحث با�ستخدام اختبار كاي تربيع ( )X2للمطابقة ،للتحقق
من توزيع تكرارات جمالت معايري التن ّور التقني يف حمتوى مناهج العلوم املطورة للمرحلة
املتو�سطة بني ال�سفوف الثالثة (الأول والثاين والثالث) متو�سط  .واجلدول رقم ( )10يو�سح
ذلك:
جدول ()10
نتائج �ختبار كاي تربيع ) (X2للتطابق بني تكر�ر�ت حتقق معايري �لتنور
�لتقني يف حمتوى كتب �لعلوم لل�سفوف �لثالثة
املعايري

االأول
املتو�شط

الثاين
املتو�شط

الثالث
املتو�شط

طبيعة التقنية
التقنية واملجتمع
الت�سميم
قدرات العامل التقني
الأنظمة التقنية
جميع املعايري

106
60
87
41
51
345

110
40
55
36
100
341

158
44
75
48
59
384

قيمة
()X2
13.34
4.67
7.23
1.74
19.7
3.16

درجة
احلرية

الداللة

2
2
2
2
2
2

*0.001

0.097
*0.027
0.418
*0.00
0.206

*دالة عند م�ستوى ()0.05=œ

حيث يت�سح من اجلدول ال�سابق وجود تطابق يف توزيع معايري التنور التقني اإجمال بني
ال�سفوف الثالثة ،حيث بلغت قيمة كاي تربيع ( )X2 =3.16وهي قيمة غري دالة اإح�سائيا عند
م�ستوى ( )0.05=œمما يعني عدم وجود اختالف جوهري يف توزيع معايري التنور التقني
ب�سكل عام يف حمتوى كتب العلوم لل�سفوف الثالثة .كما يو�سح اجلدول وجود اختالف بني
حمتوى املناهج يف ال�سفوف الثالثة فيما يتعلق مبعيار (طبيعة التقنية) ومعيار (الت�سميم)
ومعيار (الأنظمة التقنية) حيث تراوحت قيم ( )X2ما بني ( )7.23اإىل( )19.7وهي قيم
دالة اإح�سائيا عند م�ستوى ( )0.05=œمما يعني وجود اختالف يف توزيع املعايري املتعلقة
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التقنية" �سمن جمال (قدرات العامل التقني) مل يتحقق يف حمتوى كتاب العلوم لل�سف الثالث
املتو�سط ،وهو ما تكرر يف جميع حمتوى كتب العلوم للمراحل الثالث.
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بهذه املجالت الثالثة بني حمتوى املنهج يف ال�سفوف الثالثة ،وبالرجوع للجدول يت�سح اأن
معايري(طبيعة التقنية) حتققت يف حمتوى منهج العلوم لل�سف الثالث املتو�سط بن�سبة اأكرب من
بقية ال�سفوف الأخرى ،كما اأن معايري (الت�سميم) حتققت بن�سبة اأعلى يف كتاب العلوم لل�سف
الأول املتو�سط ،وحتققت معايري (الأنظمة التقنية) بن�سبة كبرية يف كتاب العلوم لل�سف الثاين
متو�سط  .اأما معايري (التقنية واملجتمع) و (قدرات العامل التقني) فكان توزيعها متقاربا يف
حمتوى كتب ال�سفوف الثالثة ،ومل توجد فروق دالة بينها  .وبالرغم من عدم وجود اختالف يف
توزيع معايري التن ّور التقني ،يف حمتوى كتب العلوم لل�سفوف الثالثة ب�سكل عام ،اإل اأنه ينبغي
عند تطوير هذه املناهج م�ستقبال مراعاة التوازن وال�سمول فيما يتعلق بتحقيق هذه املعايري
وموؤ�سراتها يف املحتوى ،خا�سة املعايري التي �سهدت غيابا اأو تفاوتا يف توزيعها .
�لتو�سيات:
بنا ًء على هذه النتائج يتقدم الباحث بالتو�سيات التالية:
 )1اأظهرت النتائج اأن درجة حتقق معايري التنور التقني يف حمتوى كتب العلوم املطورة للمرحلة
املتو�سطة ،كانت ب�سكل عام �سعيفة وفق حدود البحث احلايل ،ولذلك يو�سي البحث ب�سرورة
مراجعة هذه الكتب وتطويرها وفق اآلية تراعي حتقق معايري التنور التقني ب�سكل وا�سح .
 )2وجود عدد من املعايري التي مت جتاهلها كليا يف حمتوى كتب العلوم احلالية ،وبالتايل تو�سي
الدرا�سة ب�سرورة مراجعة هذه املعايري والعمل على ت�سمينها يف املحتوى يف اأقرب فر�سة
عند تطوير املنهج.
 )3اأو�سحت النتائج املتعلقة مبجال معايري(التقنية واملجتمع) اأن هذا املجال بالرغم من اأهمية
ت�سمينه يف كتب العلوم يف جميع ال�سفوف واملراحل ،اإل اأن ت�سمينه يف حمتوى كتب العلوم
احلالية املطورة مل يكن بامل�ستوى املطلوب حيث جاء ترتيب هذه املعايري متاأخرا عن بقية
املعايري الأخرى ،لذا تو�سي الدرا�سة ب�سرورة مراجعة ذلك والعمل على ت�سمني معايري هذا
املجال ،بال�سكل املنا�سب الذي يتفق مع اأهميتها يف تدري�ص العلوم.
 )4ك�سفت نتائج البحث عن غياب التوازن وال�سمول يف ت�سمني بع�ص معايري التن ّور التقني
وت�سمل معايري(طبيعة التقنية والت�سميم واملجالت التقنية) يف حمتوى كتب العلوم املطورة
وبالتايل حتث الدرا�سة القائمني على تطوير حمتوى هذه الكتب مراعاة التوازن وال�سمول
يف ت�سمني هذه املعايري يف حمتوى كتب العلوم للمرحلة املتو�سطة .
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�ملر�جع :
الأحمدي ،علي (1429هـ)á«∏YÉa .

ä’É› ¢†©H Aƒ°V ‘ Ωƒ∏©dG è¡æe iƒàfi ôjƒ£J
á«æ≤àdG äÉ≤«Ñ£J ΩGóîà°SG ƒëf √ÉŒ’Gh »æ≤àdG Qƒ qæàdG á«ªæJ ‘ IöUÉ©ŸG á«æ≤àdG
 .IQƒæŸG áæjóŸÉH §°SƒàŸG ådÉãdG ∞°üdG ÜÓW iód áãjó◊Gر�سالة دكتوراه غري

من�سورة ،جامعة اأم القرى ،مكة الكرمة ،اململكة العربية ال�سعودية.
الرويثي ،اإميان (1422هـ) ègÉæe iƒàfi ‘ »æ≤àdG QƒæàdG OÉ©HCG Úª°†àd ìÎ≤e Qƒ°üJ .
 .ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ äÉæÑ∏d ájƒfÉãdG á∏MôŸÉH AÉjõ«ØdGر�سالة ماج�ستري غري
من�سورة ،كلية الرتبية للبنات ،الريا�ص ،اململكة العربية ال�سعودية.
الزهراين ،غرم اهلل (2010م)‘ á£°SƒàŸG á∏MôŸÉH IQƒ£ŸG Ωƒ∏©dG äGQô≤e iƒàfi Ëƒ≤J .
äÉ«°VÉjô∏d á«dhódG äÉ¡LƒàdG á°SGQO äÉÑ∏£àe Aƒ°V ‘ ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG
 .(TIMSS) Ωƒ∏©dGhر�سالة دكتوراه غري من�سورة ،جامعة اأم القرى ،مكة املكرمة ،اململكة

العربية ال�سعودية .
ال�سعيلي ،علي ؛ واملحروقي ،مرمي (2012م) .درا�سة حتليلية لكتب الفيزياء يف �سلطنة عمان
يف �سوء املعايري القومية للرتبية العلمية ،)3(13 ,á«°ùØædGh ájƒHÎdG Ωƒ∏©dG á∏› .
.133-99
�سربي ،ماهر؛ والرافعي ،حمب (2008م)( ¬JGAGôLEGh ¬°ù°SCG: …ƒHÎdG Ëƒ≤àdG .ط.)1
الريا�ص :مكتبة الر�سد.
�سربي ،ماهر؛ وكامل ،حمب (1421هـ) .التنوير التقني ...مفهومه و�سبل حتقيقهá∏› .
.19- 14 ،)55(14 èe ,á«æ≤àdGh Ωƒ∏©dG
ظاهر ،دينا (2012م)ÒjÉ©ŸG Aƒ°V ‘ É«LƒdƒæµàdG åëÑÃ äÉ«fhÎµdE’G IóMh ôjƒ£J ôKCG .
.Iõ¨H »°SÉ°SC’G öTÉ©dG ∞°üdG äÉÑdÉW iód á«fhÎµdE’G äGQÉ¡ŸG á«ªæJ ‘ á«ŸÉ©dG

ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة ،فل�سطني.
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�ملقرتحات:
بناء على نتائج الدرا�سة وتو�سياتها ،يقرتح الباحث ما يلي:
 )1اإجراء بحوث اأخرى مماثلة تتناول حتليل حمتوى مناهج العلوم املطورة يف املرحلة الثانوية
(الفيزياء ،الكيمياء ،الأحياء) باعتبار اأن حمتوى هذه املناهج ذو عالقة مبعايري التنور
التقني ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر.
 )2اإجراء بحوث مماثلة تتعلق بكتب العلوم املطورة يف املرحلة البتدائية .
 )3اإجراء بحوث تتعلق بقيا�ص م�ستوى التنور التقني لدى الطالب لتحديد فاعلية حمتوى مناهج
العلوم املطورة يف حتقيقه لديهم.
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