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 :خمصالم

وفق معايير التعميم العالمية  اء لمصف السادس العمميإلى تقويم کتاب عمم األحي ىدف البحث    
CFBT  ولتحقيق ىذا اليدف استخدم الباحث المنيج الوصفي حيث قام الباحث بأعداد قائمة لمعايير
CFBT معايير رئيسية وبواقع أربعة  (،ياءعمم األح -الين )البحث العمميوالتي تكونت من مج

البحث العممي و ثالثة عشر معيار رئيسي واحدی وستون  األول/لممجال  وعشرون مؤشرا فرعي
، وفي ىذه الدراسة توصل الباحث الى قمة اىتمام كتاب عمم عمم األحياء(/ ي لممجال الثانيمؤشرا فرع

من  اننسبة المحكية التي اعتمدىا الباحثبال ةمقارن CFBTبمعايير  العممياألحياء لمصف السادس 
 .قبل الخبراء

 ، االنظمة العالمية(.CFBT معايير التعميم العالمية الكممات المفتاحية: )تقويم، 
Evaluation of the Biology Book for the Sixth Grade Science according to the 

CFBT Global Education Standards 

Dr.. Amer Faisal Ali Al-Shahili           Eng. Taher Hussein Bawi Saleh 

General curricula and teaching methods Methods of teaching science 

General Directorate of Education, Baghdad Governorate, Al-Rusafa / Al-

Thani 

Abstracts: 

    The aim of the research is to evaluate the biology textbook for the sixth 

grade according to the international education standards CFBT. / Scientific 

research and thirteen main criteria and sixty-one sub-indicators for the second 

field / biology. 

Keywords: (calendar, CFBT global education standards, global systems). 

ىتعروفىبالبحث:ىالاألولىمبحثال
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 مشكهة انبحث :

تحديد و العالمية  األنظمةبيان مدى توافق النظام التعميمي العراقي مع من اجل         
نقاط القوة والضعف في المناىج وعالجيا بما يتالئم مع مستويات الطمبة في المرحمة 

األحياء لمصف السادس العممي وفق معايير تقويم كتاب عمم ب قام الباحثان ،الثانوية
محاولة لموصول إلى نتائج قد تساىم في تطوير العممية في  CFBTالتعميم العالمية 

التعميمية ولو بجزء يسير يشجع عمى تبني التغييرات العالمية في مجال التعميم وتطبيقيا 
 .تعميمي عمى غرار الدول المتطورة مستوى أفضلمحميا لمحصول عمى 

 همية انبحث :أ

يعتبر التعميم بوابة تقدم األمم، فكل الدول التي حققت تقدما في مختمف الميادين     
ضعو في أولوية برامجيا تلذا فإن الدول المتقدمة  ،فعمت ذلك من خالل بوابة التعميم

وتعد المناىج الدراسية من أكثر عناصر العممية التعميمية تأثرا،  ،وسياساتيا التعميمية
ثيرا بجممة من التحديات، والتغيرات المحيطة بالعالم، حيث غدت ىذه المناىج ركيزة وتأ

رئيسة يعتمد عمييا في تنمية القوى البشرية الالزمة لتحقيق التنمية الشاممة في سبيل 
مواجية ىذه التحديات، والتغيرات، حيث أن ىذه المناىج ىي وسيمة من الوسائل 

العممية التعميمية في مراحل التعميم العام وبقدر ما يتوفر المعدة، والمسماة لتحقيق ىدف 
فييا من عناصر القوة، ومراعاة مطالب المتعمم، بقدر ما يكون تحقق أىدافيا في 

 (4: 9002، )الجعفري                                        المستيدفين منيا . 

ية في أنشطة المؤسسات التعميمية, ويأتي التقويم التربوي, كأحد الفعاليات األساس      
 (44 :9009)الغامدي       .ألجل التأكد من السير في االتجاه الذي يحقق الفعالية

عني مجموعة يتقويم الكتاب المنيجي ىو اداة لضمان جودة التعميم حيث و      
اإلجراءات التي تتخذىا مؤسسة ما عمى وفق معايير محددة مسبقا لمخدمة يتم بالفعل 

                .وصول إلييا بانتظام، وىو القوة المرشدة وراء نجاح أي برنامج أو مقرر دراسيال
 (012: 5102) العجرش،
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ومناىج العموم من أكثر المناىج حاجة إلى المراجعة والتحميل، والتقويم، والتطوير      
إعداد في ضوء االتجاىات العالمية المعاصرة؛ لما لذلك كمو من دور إيجابي في 

مداده بكل ما يحتاج إليو من معمومات، وميارات حياتية وتدريبو عمى  المتعمم المثقف، وا 
 ( 6 : 9002)ميدي،      كيفية تطبيقيا، والتعامل معيا. 

 ومن خالل ما تقدم يمكن إيجاز أىمية البحث من خالل:

 معيارمن اىم المعايير العالمية في مجال التربية والتعميم و  CFBTتعد معايير  .0
 التبني ليا عالي جدا من قبل الدول المتقدمة في ىذا المجال.

في تطوير الميارات التدريسية وابتكار طرق تعميمية  CFBTتساىم معايير  .5
 .الطمبة عمى التفكير والتحميل تساعد

 الكتاب المدرسي حسب مكوناتو ومالئمة كل تحميلعمى  CFBTتعمل معايير  .4
 الطمبة . عممياتيمحتوى مع الفئة التي 

 في ايصال محتوى الكتاب الى الطالب بأكثر الطرق CFBTتساىم معايير  .4
 سيولو.

 المدرسعمى زيادة طرق التواصل بأكثر فاعمية بين  CFBTتعمل معايير  .2
 .والطالب

 : ىدف البحث

كتب عمم األحياء لمصف السادس العممي  ىيدف البحث الحالي الى تقويم محتو ي    
 .CFBTوم العالمية متمثمة بالمؤسسة البريطانية عمى وفق معايير العم

 حدود البحث :

 يقتصر البحث الحالي عمى :
 (م5150/5155لمعام الدراسي ) لمصف السادس العممي األحياءكتاب  -0
 .CFBTمعايير العموم العالمية متمثمة بالمؤسسة البريطانية  -5
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 تحديد المصطمحات :

  ،ار حكم عمى مدى تحقيق عممية إصد:  (۳۱۲۲التقويم عرفو )الحريري
إلى تحديد نقاط القوة جودة األداء لمشيء المراد تقويمو وىو عممية تيدف 

     . تشخيص وعالج الشيء المراد تقويموو  لتالفيياتحديد نقاط الضعف وتعزيزىا و 
     (44: 5100) الحريري،

  معاييرCenter For British Teacher) CFBT: ) :عرفيا كل من  
- (2002 ,Colin H:) ريطانيا وكثير وىي مجموعة من المعايير تستخدميا ب

، وتساعدىم عمى لكي يحقق طالبيا التقدم واالنجاز، من الدول المتقدمة
، ى االلتحاق بتخصصات وجامعات جيدةيساعدىم عم أكاديميتحصيل مستوى 

                    وىي معايير وضعت في مرحمة الروضة حتى الصف الثاني عشر.
(H, Simmons, 2009:11) 

وتعزيز  ،ا ادلة لتصميم البرامج التعميميةعرفيا عمى اني (:۳۱۲9رضا، ) -
لمميارات والمفاىيم التي يتم تدريسيا، وذلك باعتبارىا جزء ال يتجزأ من إطار 

 المنيج. 
)رضا،                                                                

9002  :9۲) 

ىاطارىالنرر :ىاالثانيالىمبحثال

 : تقويم المنيج: أوال

في مجاالت ، فيو حتمي الزمة ألي مجال من مجاالت الحياةالتقويم عممية      
، ميما إصدار أحكام معينةوتظير الحاجة لمتقويم عندما نريد  ،النشاط األخرى جميعيا

لمتقويم  ، ولقد تطور المفيوم الحديثمة التي نريد إصدار الحكم بشأنياكانت المي
ويرجع ىذا التطور إلى ظيور فمسفة جديدة    التربوي تطورا كبيرا في السنوات األخيرة 

في التربية تدعوا إلى مسؤولية المربي ال من تطبيق المفاىيم والميارات والعادات 
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المعرفية  ،في شتى المجاالت الطالبارة نمو ، بل مسؤوليتو كذلك في استثفحسب
، واالجتماعي، والقدرة عمى التفكير والتوافق الشخصي والميول والميارية واالتجاىات

، إال أننا نأسف كثيرا التقويم جزء من العممية التربويةورغم أن ذلك يعني بالضرورة أن 
ما نرى أن عممية التقويم تتم كما لو كانت شيئا ثانويا بالنسبة لمغرض األساسي 

 (۷۲:900۳)أبو عالم ،  لمتدريس. 

فيوم التقويم من المفاىيم التي نالت كثيرا من الجدل في األوساط واألدبيات يعد مو      
التربوية، إذ تباينت آراء عمماء التقويم حول تعريفو والمقصود بو ومكوناتو. فيرى 

ما  مالئمةثورندايك وىاجن أن التقويم ىو وصف شيء ما ثم الحكم عمى قبول أو 
 (41 : 9000)ممحم، .   وصف

فينظر إلى التقويم بأنو عبارة عن إصدار حكم عمى األفكار واألعمال  أما بموم    
وطرق التدريس والمواد وغيرىا من األمور التربوية المتعددة، عمى وفق محكات أو 

براىيم)سعادة  معايير، وذلك لتقييم مدى دقة األمور أو األشياء وفعاليتيا. : 0992، وا 
42                       )  

عممية تحديد قيمة المنياج ( ۷۷۲: 900۲طية، عتقويم المنيج كما عرفيا ) وعممية    
الغرض تحديد مسار تصميمو وتنفيذه وتطويره وتوجبو عناصره وأسسو نحو تحقيق 

 وفق معايير محددة. أىدافو عمى

وتنبثق عالقة الكتاب المدرسي بالتقويم من عالقة التقويم بالمنيج، وذلك بوصف     
المنيج في تحقيق أىدافو، وبما أن عممية التقويم معنية بمعرفة قدرة الكتاب وسيمة 

المنيج عمى تحقيق األىداف التي تم وضعو من أجميا، فإن عممية التقويم ال يمكن أن 
 يستغني عنيا الكتاب المدرسي، فالقائمين عمى العممية التعميمية بحاجة مستمرة  التقويم

في تحقيق األىداف التي تم وضعو من أجميا أو  قصد معرفة فعاليتوبالكتاب المدرسي 
 ( ۳۳:9002)عطية والياشمي،حتواه األىداف المنيج وصمتو بيا.مدى تمثيل م
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مع نياية القرن العشرين، حصل إدراك عام يتطمب انفتاح المناىج وجعميا مرنة و       
س في المدارس تخصصات، إال أن تحويل ىذا التصور إلى واقع مممو وفاعمة ومتعددة ال

، 9000عد تحديا كبيرا لنظم التربية والتعميم )مكتب التربية الدولي، يوالفصول الدراسية، 
، فقد أشارت المنظمة العالمية لمتربية والثقافة والعموم )اليونسكو(، الى ما تعانيو (02ص

م التربية في الدول العربية، ىو ضعف قدرتيا عمى أغمبية النظم التربوية ومنيا نظ
تحقيق التوازن المطموب بين المحتويات التقميدية لممناىج التعميمية بصورة عامة ومناىج 
التعميم الثانوي عمى وجو الخصوص والموضوعات الجديدة التي تواكب التطورات 

التشخيص، يرى وعمى الرغم من تقادم ىذا  (۷۳۳: 9090الحديثة في العالم.)حمد،
 جبر)دراسة و، كما تشير بعض الدراسات، منيا انو ما زال يحتفظ بمصداقيت انالباحث

 من ان المناىج الدراسية تتصف باآلتي:( 042:  9002 ،وشروق

 جمود وصرامة المناىج الدراسية وافتقارىا إلى التحميل واالستنتاج. .0
 الفيم والتطبيق.  تتميز طرق التدريس بالتعميم السمبي، واالستظيار دون .5
 ل. عموافق والتكيف مع احتياجات سوق الافتقارىا الى االنسجام والت .4

 ثانيا : الكتاب المدرسي :

عد الكتاب المدرسي مجموعة من الوحدات المعرفية التي تم استخداميا بشكل ي     
  وفقا لألعمار الزمنية لممتعممين.يناسب مستوی کل صف من الصفوف المدرسية 

 (0۳: 9006)عميمات،                                                  

 يستطيع الطالب كما أن الكتاب المدرسي يعد جزء ميم من المنياج وىو وسيمة ال    
 . (0:9009)مطر، االستغناء عنيا

ى تقديم مو قادرا عميقوم الكتاب المدرسي عمى مجموعة من المعايير التي تجع      
نشطة من أىميا أن الكتاب المدرسي يقدم محتوى متماسك وذو صمة خبرات تعمم 

بميمة التعمم وقدرتو أيضا عمى تقديم مجموعة من األنشطة والوسائل التي تمكن الطمبة 
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: 5115)حمدان، المختمفة من استخدام وتطبيق المعارف المكتسبة في سباقات التعمم
( إلى أن الكتاب المدرسي أحد المكونات Cohen، 5112ويعتبر كوىين ) ( 44

الرئيسية لممنياج، التي تعمل عمى تعزيز التعميم ويمكن تطويره من خالل تقييمو، كما 
يقتضى األمر عند القيام بوضع المنياج الدراسي، التخطيط لعممية تقييمو من أجل 

 (Cohen، 57 :2007تقدير فعاليتو بغية تطويره. )

اختيار وتقييم محتوي الكتب المدرسية استجابة إلى عدة دعوات وتعد عمميات      
أطمقيا التربويون من أجل تقديم مادة تعمم متناسبة مع استراتيجيات التعمم الفاعمة والتي 

 Davari Iranmehr 813 :2013 ,)تراعي أساليب التعمم المختمفة لدى الطمبة.
and Erfani     ) 

و أحد العموم الطبيعية الذي يعنى بدراسة الحياة والكائنات الحية عمم األحياء ى    
متضمنا تركيبيا ووظيفتيا ونموىا وأصميا وتطورىا وتوزيعيا وتصنيفيا، وىو موضوع 

حياة داخل واسع يحوي العديد من المواضيع واألقسام الثانوية التي تيتم بجميع اشكال ال
 (0: 9090)الربيعي،   .الكرة األرضية وخارجيا

 ثالثا: معايير التعميم العالمية:

ومقوما رئيسا من مقومات  أساس ءجز أصبحت المعايير في السنوات األخيرة        
المنظمات المعاصرة إذ تحظى المعايير باىتمام بالغ في مختمف المجتمعات، وتعتبر 

 ءصول الى الجودة في التعميم في ضو لمعايير حركة أصالحية معاصرة مقترنة بالو ا
تفعيل المعايير بأفضل صورة ممكنة، وقد شيدت الساحة التربوية العديد من مشاريع 

 و حمد)متطوير المناىج الدراسية عمى المستويين العربي والعالمي في ضوء المعايير 
المؤسسات التربوية تتجو إلى المعايير التربوية إذ بدأت كثير من  (0۲: 9000، ريم 

ر لتحقيق الموضوعية في حكميا عمى طالبيا، والتوصل إلى نتائج منطقية تضمن توف
، من منطمق التحديات التي تواجو مجتمعاتنا، فقد زادت الحاجة إلى أن منتج رصين

ل تنمية ذاتو يمتمك كل فرد في المجتمع الميارات والمعارف التي يحتاج الييا من اج
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أفراد متعممين بصورة الى مع، ومن ثم تزداد حاجة المجتمع والقيام بدوره في المجت
ومن أىم خطوات الوصول الى متعمم أفضل ىو  (54: 900۳أفضل. )الموسوي، 

وضع توقعات عالية لكل الطمبة، وانطالقا من ىذه الرؤية ظيرت حركة المعايير 
الحظتو لتعميمي الذي يصاغ في صورة أداء يمكن مالتربوية التي تركز عمى الناتج ا

 .(۷2: 900۳الفرحاتي، )بنياية مدة تعميمية معينة

إن المعايير التي من الواجب إتباعيا لتقييم العممية التعميمية البد أن تشتمل عمى      
جميع العناصر المكممة لمعمل التعميمي من )المنيج العممي، أعضاء ىيئة التدريس، 

ي إلى تطوير إلداري، أساليب التقويم( فأصبحت المعايير ىي المدخل الحقيقالنظام ا
 (2۳: 9002)الربيعي،   التعميم في مؤسسة ما

ويجب أن ننظر إلى المعايير من منطمق تطمعات المجتمع ومدى جودة خدمة نظام     
بية والتعميم ليذه التطمعات، عندئذ تعتبر الجودة في نظام التربية والتعميم تعبيرا عن التر 

 (0۳۷: 900۲)سممان، تطمعات اجتماعية يجري قياسيا وفقا لمقاييس محددة 

عرفت المعايير كونيا النماذج التي يتم االتفاق عمييا القياس درجة  مفيوم المعايير:
ال أو كفاءة شيء ما وىي عبارات وصفية تحدد الصورة المثمى التي نبغي أن اكتم

ع، بأو التي تسعى إلى تحقيقيا . )الضتتوفر في الشيء التي توضع لو المعايير، 
9002 :54 ). 

  معايير التعميم :

ر بانيا ما ينبغي أن يعرفو المتعمم، وما يمكن أن يقوم بأدائو من ييثم وصف المعا     
رات عقمية وعممية وما يكتسب من قيم وسموك، والعبارات التي تحمل المعايير ميا

 ( .41: 5112) عبيد، تصاغ بحيث تصف ميارة أو قدرة أو ىدفا عاما أو توصية 

وعرفت المعايير أيضا بأنيا عبارات تشير إلى الحد األدنى من الكفايات المطموب    
 ومم المرغوبة لمعمل المدرسي، تمثموالتع تحقيقيا لغرض معين، وتحدد مخرجات التعميم
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، وما يصل إليو من معارف وميارات وقيم نبغي أن يقوم بو المتعمم من أداءفيما ي
 (.054: 900۲واتجاىات في نياية المرحمة الدراسية. )محمود، 

لقد ظيرت المعايير كإحدى بؤر ارتكازية لمعممية التربوية، ومكنت التربوين من        
تحويل التقويم من قياس المدخالت الى التركيز عمى النتائج وىذا ما دعت  امكانية

الحاجة الى وضع مستويات معيارية متعددة يتم في ضوئيا تقويم وتطوير النظام 
التربوي وعدت بمثابة قوة دافعو لتنمية المتعممين بيذه الرؤية فقد انتشرت حركة المعايير 

كاد أن يطمق عمى ىذا العقد عقد المعايير. في نطاق واسع في التعميم حتى إنو ي
كما أن التحديات الكبيرة التي تواجييا المؤسسة التعميمية العراقية  (44: 900۳)الدريج 

ادت الى التفكير بجديو لتطوير أحد مرتكزاتيا اال وىي المناىج الدراسية والقيام بدورىا 
فة وما حممتو من عممية متطورة في تنمية متعممين المجتمع الذين تغيبوا المتالك المعر 

: 5112، يعمى وفق تنظيم بنائية منيجية معاصرة ولفترات ليست بالقصيرة. )الميد
اما مفيوم المعايير العالمية لتعميم العموم فيي خطوات أو وجيات مرشدة يتفق  (44

عمييا بعض خبراء التربية والمنظمات القومية، بحيث تعبر ىذه الخطوات عن المستوى 
دارة ال ذي يجب أن تكون عميو جميع مكونات العممية التعميمية من طالب ومعممين وا 

 (2۲: 5114تعمم .)السعيد ، ومناىج ومباني ومصادر

 (:CFBIرابعا : المؤسسة البريطانية )

بريطانيا تعد من الدول التي تيتم كثيرا بالعممية التعميمية والجودة في التعميم من      
لجودة التعميم، وذلك بغرض تعزيز الثقة م المستمرة والمتابعة الجادة قييخالل عمميات الت

بين الجماىير وبين ما يطرحو التعميم العالي من برامج وما يمنحو لمطالب من  
بداع الطالب وبالتالي منحو فرصا أقوى لمحصول  شيادات، كما ييدف إلى استقاللية وا 

نت الجودة العالية لنظام التعميم في عمى فرص العمل في بريطانيا بعد التخرج لذا كا
المممكة المتحدة البريطانية ذات شيرة عالمية، كما أن الشيادات الجامعية الممنوحة من 
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 5112 ،راف عمى المستوى العالمي. )البازالجامعات البريطانية تحظى بتقدير واعت
:2۳)  

: فيو  Center For British Teacherاما مركز المعممين البريطانيين لمتعميم      
العموم البريطانية رائدة لتوفير الخدمات و عبارة عن مؤسسة تربوية خارج وزارة التربية 

ولقد تأسس مركز المعممين ، في المممكة المتحدة وحول العالم التربوية لمصالح العام
ومنذ أن تأسس المركز عمل في أكثر من أربعين دولة في  0940البريطانيين في عام 

وكان سابقا يعتني مركز المعممين البريطانيين الشؤون المعممين البريطانيين قبل العالم 
لمقيام  OFSTEDأن يتم التقاعد معيا من قبل الييئة البريطانية لممعايير التعميمية 

أول عمميات التفتيش من  CFBTمدارس في شمال بريطانيا، واستممت لمبميام التفتيش 
OFSTED  أما المقر الرئيسي لممركز ( 42 :5102،)بدر 0994عامCFBT  في

مدينة أكسفورد البريطانية وليا مكاتب عدة في العالم، ومكاتبيا في الوطن العرب في 
أبو ظبي، دبي، عمان، ومكتبيا اإلقميمي في أبو ظبي، وىي تعمل اآلن في مناطق 

المتحدة وقطر مختمفة من العالم في شمال افريقيا آسيا مثل اندونيسيا واالمارات العربية 
موظف (  ۷۷00بيا وغيرىا، ولدييا أكثر من )يول مطنة عمان وماليزيا وكينياواليمن وس

حول العالم الذي تمثل ميماتيا في تحسين التعميم لتحسين حياة المتعممين، ويحقق 
مميون جنية استرليني، وىي تعمل مع مجموعة من ( 000عن )المركز عائدا سنويا 
وزارة التعميم والميارات البريطانية، وزارة التنمية الدولية البريطانية  المنظمات بما في ذلك

DFID  مجمس أبو ظبي لمتعميمADEC  دبي لممعرفة والتنمية البشرية في دبي، وزارة
ماليزيا لمتربية والتعميم، البنك الدولي، اليونسكو، المجمس األعمى لمتعميم بدولة قطر، 

اما  (26: 9000م في سمطنة بروناي وغيرىا. )مجد، االتحاد األوربي، وزارة التعمي
( معايير تستخدميا بريطانيا وكثير من الدول المتقدمة، CFBTالمعايير البريطانية )

لكي يحقق طالبيا التقدم واإلنجاز، وتساعدىم عمى تحصيل مستوى أكاديمي يساعدىم 
الروضة  عمى االلتحاق بتخصصات وجامعات جيدة، وىي معايير وضعت من مرحمة

ويمكن عدىا مجموعة  ،(Pam, et al,  5100: 4-6حتى الصف الثاني عشر. )
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من البنود أو الشروط أو المحكات التي يتم وضعيا من قبل الخبراء والمختصين عمى 
مستوى عالمي تحدد ما يجب أن تتضمنو محتوی ماده تعميمية معينة، وتكون تمك البنود 

 (2۳: 900۲)وتوت ،   لى جودة المنتج الطالب(ا يؤدي اقابمة لمتحقق والقياس مم

 :( من خالل CFBTلمركز المعممين البريطانيين )ويمكن توضيح الرسالة والقيم 

 الميمة: المركز موجود لمنيوض بالتعميم لممصمحة العامة.  .0
حول في المدارس والبيئات الرؤية: لتوفير حمول لمتعميم المعمقة، المستدامة التي ت .5

 بالنسبة لمماليين من األطفال والشباب في جميع أنحاء العالم. 
 التمييز: في مخرجات التعميم وحموليا . .4
 نا كمنظمة خيرية لمتعميم.ممالتي تبني الثقة وتحقق الغرض لع النزاىة: في الطريقة .4
 ات واالستدامة. فريق وبالشراكة مع عمالئنا لبناء القدر  التعاون: في العمل عبر .2
 اتو اف األدفالمساءلة: من خالل تقييم دقيق وش .6

                                    (Colin H Simmons, 2009:11) 

 ( لمحتوى لعموم:CFBTمعايير )

ىي عبارة عن مجموعة متكاممة من النتائج التي يجب أن يصل إلييا الطالب،      
تم استخداميا كاممة في المراحل التعميمية المختمفة، وتتمخص وتكون أكثر فعالية إذا 

 إدارةمعايير محتوى العموم بما يجب أن يفيمو ويعرفو الطالب، حتى يكون قادرا عمى 
المراحل االبتدائية ووصولنا إلى  أوليفي مادة العموم بكفاءة عالية، بدأ من  أدائو

                            وعة من المحاور الرئيسية وىي:المرحمة الثانوية، حيث تضم معايير المحتوى مجم

 Unifying and Conceptsمعايير المفاىيم والعمميات الموحد  .0
Processes Standard 

  Science as Inquiry Standardالستقصاء معايير العمم كطريقة ل .5
 Physical Science Standardمعايير العموم الفيزيائية  .4
 . Life Science Standardاة معايير عموم الحي .4
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 earth Science Space and Standardمعايير عموم األرض والفضاء  .2
 Science and Technology Standardمعايير العمم والتقنية  .6
 Science personal in andمعايير العمم بأبعاده االجتماعية والشخصية  .2

Social Perspectives Standard 
 History and Nature of Scienceعمم معايير تاريخ وطبيعة ال .4

Standard.                  ،(۳2: 9006)المعصوابي 

( لمحتوى العموم ادراك مفاىيم عموم الحياة وعموم CFBTوتتطمب معايير )       
جراء قدرات الالزمة الاألرض والفضاء األساسية والعموم الفيزيائية، وتطوير ال

دراك المنظور الشخصي االستقصاء دراك المفاىيم األساسية في العموم والتقنية، وا  ، وا 
دراك العموم كمحاولة إنسانية،  إلى الربط بين المفاىيم  ضافةباإلواالجتماعي، وا 

: 900۲)الشيري ، والخبرات العممية في العموم عن طريق توحيد المفاىيم والعمميات. 
24) 

 : دراسات سابقة

 :( Micheal, 2003دراسة ) .0

ىدفت الدراسة إلى تقويم محتوى منياج األحياء المطور أجريت الدراسة في أمريكا و     
( ، NSESفي والية جامعة أوىايو في ضوء المعايير القومية لمتربية العممية )( 000)

تبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي، حيث قام الباحث بتطبيق تدريس منيج وقد ا
األحياء الذي يراعي المعايير القومية عمى عينة من الطمبة، وحاول الباحث قياس اثر 
كل من المحتوى واالستراتيجيات والتقويم مقارنة بالمنيج الذي ال يراعي المعايير 

تحسن ممحوظ في الجوانب التالية المنياج القومية، وقد أظيرت النتائج أن ىناك 
األحياء المطور وىي )المحتوى االستراتيجيات التقويم( مقارنة بمنياج األحياء السابق 

م، والذي ال يراعي ىذه الجوانب، حيث أن لتمك الجوانب 0220طبق في بداية العام مال
 .تأثير ايجابي عمى مخرجات التعميم والتعمم
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 :(۳۱۱9دراسة العرجا ) .5

مصف ىدفت إلى تحديد مستوى جودة كتب العموم لأجريت الدراسة في فمسطين و    
، وكانت عينة اومدى اكتساب الطمبة ليير العالمية، يالثامن األساسي في ضوء المعا

، وطمبة الصف األول والثاني بجزأيو الدراسة كتاب العموم لمصف الثامن األساسي
زة. ولتحقيق ذلك تم بناء أدوات الدراسة الثامن االساسي بمدارس جنوب محافظات غ

ثم قام (  TIMSS900۷,والتي تكونت من أداة تحميل محتوى واختبار المعرفة العممية )
( ليحمل في TIMSSالباحث بإعداد قائمة بالمعايير العالمية من خالل تحديد معايير )

من ضوئيا كتاب العموم لمصف الثامن وقد أسفرت النتائج عن مدى تضمين كل 
 -% 92٫۷الفيزياء وعموم األرض واألحياء والكيمياء لممعايير العالمية بالنسب التالية: )

%( عمى الترتيب، كما أن مستوى تمكن الطمبة من 44.2-%  ۷009 -% ۳٫2
 ( ٪41)المعرفة العممية لم يصل إلى حد االتقان 

ىالبحثىإجراءات:ىثالثالىمبحثال
 :Research Methodologyمنيجية البحث:  -1
ىدف البحث والمتضمن معرفة مدى تضمين كتب عمم  لغرض التحقق من      

، اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي ) تحميل  CFBTاألحياء المعايير 
، اذ د الطرائق المسحية لممنيج الوصفي( والذي يعد أحcontent analysisالمحتوى

حث الحالة أن يتوفر لدى البا يتالءم مع مشكمة البحث وطبيعة العينة، والبد في ىذه
حاول دراستيا وتحميميا مما يوفر فرصة حقيقية لبناء أداة رؤية كاممة عن البيانات التي ي

 التحميل المناسبة والمنسجمة مع طبيعة البيانات الخاضعة لمتحميل 
                                                 (3:2014 ,Mayring) 

 Research procedures:إجراءات البحث:  -2
إلجراءات البحث وكل ما يتعمق بعممية تقويم كتب الوصف الدقيق  انيتناول الباحث    

مصادر البيانات ، بدءا باختيار  CFBTعمم األحياء لممرحمة الثانوية في ضوء معايير 
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االستعانة بيا من اجل ، والوسائل اإلحصائية التي تم وبناء أداة البحث، وصدقيا وثباتيا
 تحقيق ىدف البحث.

 The research sampleعينة البحث:  -4

كما ىو الحال في الدراسات البحثية األخرى فأن الباحث في مجال البحوث     
بحاجة إلى التفكير في العينة التي سيخضعيا لمتحميل، اذ من الصعب في  الوصفية
بأكممو، لذا فالعينة  األصميالحاالت أن يجري الباحث تحميالتو عمى المجتمع  بعض
وفق خواص مشتركة وضمن قواعد محددة  انمن المجتمع يختارىا الباحث ءجز  تمثل

 (9009:۷۲2)عطية،     وتكون ممثمة لخصائص المجتمع االصمي 

لمعام  يلمصف السادس العمم األحياءتحددت مصادر بيانات البحث الحالي بكتاب     
لمبحث . كما موضح في  إحصائيا( والتي شكمت مجتمعا 5150-5151الدراسي )
 (.0جدول ) 

 (0جدول)

 كتاب عمم االحياءالمقرر لممرحمة الثانوية) عينة البحث(

عدد  الطبعة عنوان الكتاب ت
صفحات 

 لكتابا

الصفحات 
 المستبعدة

الصفحات 
 المحممة

 
0 

كتاب عمم 
االحياء لمصف 
 السادس العممي

لسنة  ۲ط 
9002 

 
9۳0 
 

 
2 

 
560 

 521ع لمتحميل ىو ( ان عدد الصفحات التي ستخض0دول )يتبين من الج      
صفحة اذ بعد االطالع عمى محتوى المقررات الدراسية لممرحمة تم استبعاد مقدمات 

والرسوم  األنشطةعمى  اإلبقاء, وتم والمصادر فصولوالفيارس وواجيات ال الكتب
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الفصول النيا قد  وأسئمةالسموكية  واألىدافالتوضيحية والمخططات  واإلشكالوالصور 
 أداة( والذي تألف منيا معيار التحميل )cfbt)معيار  أبعاداحد  إلىتشير  أفكاراتتضمن 
 البحث(.

 Research toolأداة البحث:  -4
لمحتوى ان أداة تحميل ىدف البحث أعد الباحثمن متحقيق ل أداة التحميل: - أ

(،  CFBTوالمتمثمة بمعيار )ء لمصف السادس العممي كتاب عمم األحيا
عمم األحياء . وتم  واآلخروالتي تضمنت مجالين احدىا البحث العممي 

 :اآلتيةذلك وفق الخطوات 
 تقويماىتمام بمجال التي ليا  بمراجعة األدبيات السابقة انقام الباحث 

 المناىج ومشاكميا وعناصرىا ومكوناتيا وكل ما يرتبط بيا عمى المستوى
 . ) في حدود اطالع الباحثان(المحمي والعالمي

  االطالع عمى الدراسات السابقة والتي تناولت معاييرCFBT . 
 معيار  ان بإعدادقام الباحث(CFBT  . بصورتو األولية ) 

يعني صدق األداة مدى صالحيتيا في تحميل المحتوى الذي  اة :صدق األد -ب 
اذ يفترض عرض نتائج التحميل عمى مجموعة من  ،تحميمو في انيرغب الباحث
 أعدتي د من أن األداة قد حققت الغرض الذمن أجل التأك اآلخرينالمحممين 

 (.Krippendorff, 2018:30) ألجمو.

( بصورتو األولية CFBTألداة البحث )معيار تم التحقق من الصدق الظاىري      
مجموعة من الخبراء والمحكمين والمختصين في عدة مجاالت  آراءباالعتماد عمى 

عموم الحياة( وبعد  طرائق التدريس العامة، تضمنت )طرائق تدريس األحياء ،
بصيغتو النيائية  واألخذ بمالحظاتيم، أصبح المعيار جاىزاطالعيم عمى المعيار 
 (:9كما موضح في جدول )
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 (6جدول)

 مؤشرات انمعبيير انرئيسية

 عمم االحياء البحث العممي المرحمة
المعايير 
 الرئيسية

المعايير  المؤشرات
 الرئيسية

 المؤشرات

 61 13 20 4 السادس العممي
 خطىات انتحهيم:  -ج

 The aim of analysisانتحهيم: انهدف من  -6

وفقا ألداة  ياء لمصف السادس العممي ويعني تحديد مدى مراعاة كتاب عمم األح      
 (.CFBTالبحث المعدة لمعايير )

 Analysis Unitsوحدات التحميل:  -2

ميز كل مادة أو كل تت المستخدمة في تحميل المحتوى، اذ وتعني الفئات والعناصر     
إلى ىيم خاصة تتناسب معو وحدات تحميل معينة وتقسم وحدات التحميل محتوى بمفا

 (900:9009) بحري ،            وحدة المضمون (  وحدة العد، وحدة التسجيل،)

 صدق انتحهيم: -د

صدار حكم عمى مصداقية التحميل في ضو          ءلمتحقق من صالحية التحميل وا 
لمحتوى كتب عمم األحياء لممرحمة والموائح التي تم التوصل إلييا  لتحميلمعايير ا

، ومعرفة مدى ليذا الغرض مسبقا المعد (CFBTالثانوية في ضوء أداة البحث ) معيار 
موجودة ضمن مجاالت أداة تضمين األفكار ) الضمنية والصريحة ( لممؤشرات ال

 (lodico & et al ,2010:93) التحميل 

، ونسخة من ) معيار انتقديم العينة العشوائية التي تم تحميميا من قبل الباحث بعدو     
CFBT تكرارات لمفقرات التي  أنيا( )أداة البحث(، والعبارات التي تم تسجيميا عمى

تضمنتيا مجاالت المعيار الى مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص في طرائق 
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عممية التحميل، إذ اجتمعت أراء المحكمين  س عموم الحياة، تم التأكد من صدقيتدر 
العتباره صدقا لعممية التحميل الذي  انة عممية التحميل مما دعا الباحثعمى صالحي

  .قدمو

  ثببت انتحهيم: -ر

يشير إلى اتساق القياس، إذ ما كانت القياسات المتكررة النفس الموضوع أو      
 054ط ضروري لمصدق الداخمي، )الظاىرة تكون متسقة ومستقرة النتائج وىو شر 

,5106,Pruzan)  بمعنى آخر الحصول عمى نفس النتائج إذا ما تمت اعادة عممية
التحميل مرة أخرى، بالرغم من اختالف القائمين بعممية التحميل واختالف زمن أجراء 

 ( Drost,2011:106)     عممية التحميل، سعيا لتحقيق درجة اتساق عالية 

 :بحساب الثبات بطريقتين انالباحثولمتحقق من ثبات التحميل قام 

 االتساق بين المحممين. 5          االتساق عبر الزمن .0

دعونا ي تالتحميل قد حققت معامل ثبات عال أداة إنومن خالل النتائج تبين      
 ات جيدا.الثبعد (، وي CFBTيار إلى الثقة فييا ) مع

 (1,91 -1,21وأن مقدار القبول والموثوقية في الثبات يقع بين )  

                                            (Krippendorff, 2004,419) 

ية محكية كنس (٪ 21)اعتمد الباحث نسبة النسبة المحكية في مقارنة نتائج التحميل:
الخبراء  أعطاىاي مقارنة نتائج التحميل باالعتماد عمى متوسط النسب التي ف كمية

( من خالل تطبيق المعادلة 4في ذلك ممحق ) استبانووالمحكمين بعد تقديم الباحث 
 : اآلتية

 

 : اإلحصبئيةانىسبئم 
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 : ٍيعبدنخ هىنسز 

 

 

 

 :حُث

CR  يعبيم انثجبد :M :َفسه أو ثُُه عدد انفئبد انًزفق عهُهب ثٍُ انجبحث و

 وثٍُ انجبحث اِخس .

N1 يجًىع انفئبد انزٍ قبو ثزحهُههب انجبحث األول :N2  يجًىع انفئبد :

 انزٍ قبو ثزحهُههب انجبحث انثبٍَ

 اننسبة انمئىية : .6

ى

ى

ىوتفسورهاىنتائجىالبحث:ىالرابعىالمبحث
وفق يعبَُس  األحُبء نهصف انسبدس عهًٍ َزبئج رحهُم كزبة عهى -1

CFBT: 

ثبنُسجخ نهًجبل األول  CFBTكسازاد وانُسجخ انًئىَخ نًعبَُس انز - أ

 ( .3جدول زقى )نقد كبَذ انُزبئج كًب يىضحخ فٍ )انجحث انعهًٍ(: 

 (۷جدول)
 بالنسبة لممجال االول)البحث العممي( CFBTالبتكرارات والنسبة المؤية لمعايير 

 النسب المئوية التكرار المعايير ت
 ٪25 04 اء العممياالستقص أساليبيستخدم   .0
 ٪41 4 يعرف كيف يعمل العمماء  .5
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 ٪00 4 يعالج المعمومات ويوصميا  .4
 ٪2 5 يستعمل األجيزة ويجري القياسات  .4

 ٪011 52 المجموع
 

الحظ من الجدول اعاله قد حصل المعيار )يستخدم أساليب االستقصاء العممي( ن      
أما المعيار )يعرف كيف يعمل  ٪25تكرارا وبنسبة  04عمى التسمسل واحد حيث حقق 

أما المعيار )يعالج  ٪۷0تكرارات وبنسبة  ۲عمى التسمسل الثاني وبواقع  (العمماء
 ٪00تكرارات وبنسبة  ۷المعمومات ويوصميا( فقد حصل عمى التسمسل الثالث بواقع 

اما المعيار )يستعمل االجيزة ويجري القياسات( فقد حصل عمى التسمسل الرابع من 
 ٪۳تکرار وبنسبة  9تكرارات بواقع حيث ال

 تفسير النتائج : 

يبين تطور بالجانب الذىني وعمميات  لممعيار الذي حقق الترتيب األول بالنسبة      
 االستكشاف واالستقصاء لمطمبة وىذا يؤدي الى وجود ميارات عالية لدييم من خالل

ك تطور كبير في أن ىنا ذلكنالحظ من خالل  ،استخدام اساليب التدريس الصحيح
ة ىذه المرحمة في الكبير الذي وصل اليو طمب جليب االستقصاء العممي بسبب النضاسا

بقة وىذا يمثل قمة اليرم في الجوانب العقمية والذىنية والتي اكتسبيا في المراحل السا
 ج العقمي لدى ىذه الفئة العمرية .النض

لثاني يبين ويعكس مدى اىتمام اما بالنسبة لممعيار الذي حصل عمى الترتيب ا     
واضعي محتوى الكتاب بالجوانب المعرفية في استخدام األساليب والطرق 

تحصمو الوصول الى النتائج العممية الم واالستراتيجيات العممية المنيجية المستخدمة في
من خالل استخدام األساليب العممية الحديثة والطرق واالساليب المصنوعة وىذا يعطي 

سع لمعمماء باستخدام اكبر عدد ممكن من عمميات االختراع واالبداع والتطور أفق وا
 .العممي
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ىذا يؤدي الى التسمسل فان أما بالنسبة لممعيار الذي حصل عمى الترتيب الثالث       
المنيجي الطبيعي الذي اعتمده واضعي محتوى الكتاب حيث بدا باستخدام أساليب 

يصالياثم كيف يعم ,االستقصاء العممي  ،ل العمماء وصوال الى معالجة المعمومات وا 
 .ي واالنتباه واالدراك لدى الطمبةمما يؤدي الى التطور الممحوظ في الجانب الذىن

يستدل عمى وجود خمل بالنسبة  ار الذي حصل عمى الترتيب الرابعوبالنسبة لممعي     
ا ىذا المعيار حيث تعد ليذا المعيار والمالحظ من قبل التكرارات القميمة التي نالي

استخدام األجيزة والمعدات من المحفزات الجيدة لموصول إلى نتائج عممية صحيحة 
 وشكل عممي موثوق بو ودقيق.

حياء بالنسبة لممجال الثاني عمم اال CFBTالتكرارات والنسبة المئوية لمعايير  - ب
 (6لقد كانت النتائج كما موضحة في الجدول رقم ) :لمصف السادس عممي

 ادناه :
 

 ( 5جدول رقم )

ببننسبة نهمجبل انثبني  CFBTانتكرارات واننسبة انمئىية نمعبيير 

 ألحيبء نهصف انسبدس عهمي ا عهم

 النسب المئوية التكرارات المعايير ت
 243 26 يفيم الوراثة الجينية .۲
 113 ۳۱ يفيم الكيمياء البيولوجية)الكيمياء الحيوية( لمتنفس .۳
 103 ۲۲ ة التنظيم في الثديياتيفيم اجيز  .۴
 13 9 يفيم الكيمياء الحيوية لعممية البناء الضوئي .4
 13 9 يفيم كيف يؤدي الدم وظيفتو في جياز النقل .5
 13 9 يفيم عمل جياز المناعة لدى االنسان .6
 63 7 يفيم اليات النتح والنقل من جزء الى اخر في النبات .7
 53 5 حيائية)البيولوجية(يدرك معنى المكافحة اال .8
 43 4 يدرك تطبيقات التكنولوجية البيولوجية .9
 33 ۴ يدرك كيف تتكيف الكائنات الحية مع بيئاتيا .۲۱
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 23 ۳ يفيم تحركات نمو السكان ومفيوم تعاقب في بيئة ما .۲۲
 23 ۳ يدرك القمق المتعمق بالبيئة .۲۳
 23 ۳ يصف ادوار اليرمونات في النبات .۲۴

 ۲۱۱3 ۲۱9 المجموع
( قد حصل عمى يم الوراثة الجينيةان المعيار )يف (6)ظ من الجدول نالح       

يميو  ٪94تكرارا وبنسبة  56الى اعمى عدد من التكرارات بواقع  بةالتسمسل األول نس
 وبنسبةتكرارا  90المعيار )يفيم الكيمياء البيولوجية )الكيمياء الحيوية لمتنفس( بواقع 

يم اجيزة التنظيم في فسل الثاني أما المعيار الثالث )يقد حصل عمى التسمو  ٪0۲
ير اما المعاي،   ٪01تكرار وبنسبة  00الثدييات( قد حصل عمى التسمسل الثالث بواقع 

دي الدم وظيفتو في حيوية لعممية البناء الضوئي( و )يفيم كيف يؤ )يفيم الكيمياء ال
عة لدى اإلنسان قد حصمت عمى التسمسل الرابع جياز النقل( و)يفيم عمل جياز المنا

حين  في ۲٪ا وبنسبة ملكل مني اتتكرار  2والخامس والسادس عمى التوالي بواقع 
تح والنقل من جزء الى اخر في النبات( عمى التسمسل حصل المعيار )يفيم اليات الن

عيار في حين حصل الم٪ 6وبنسبة  تكرارات ۳يث عدد التكرارات بواقع السابع من ح
)يدرك معنى المكافحة األحيائية )البيولوجية(( عمى التسمسل الثامن من حيث عدد 

درك كيف تتكيف في حين حصل المعيار )ي ٪2تكرارات وبنسبة  2التكرارات بواقع 
اما  ٪۷تكرارات وبنسبة  ۷الكائنات الحية مع بيئاتيا عمى التسمسل العاشر بواقع 

درك القمق المتعمق التعاقب في بيئة ما( و )يومفيوم  ر )يفيم تحركات نمو السكانايالمع
يات( قد حصل عمى التسمسالت احد عشر ت في النبالبيئة( و)يصف أنوار اليرمونا

 .لكل منيا٪ 9تكرارا وبنسبة  9واثني عشر وثالث عشر عمى التوالي بواقع 

 تفسير النتائج:

ا واضعي محتوى كتاب حيث اكدو الذي حقق الترتيب األول  بالنسبة لممعيار      
ة الخارطة عمى ىذا المعيار لحالو من اىمية في معرف العممياألحياء المرحمة السادس 
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عمم الجينات حيث اصبح االنسان قادر عمى معرفة الجوانب  الجينية لإلنسان وتطور
 اإليجابية والسمبية في الخارطة الجينية واالستفادة منيا في الجانب الصحي والعالجي.

يؤكد ىذا عمى الجوانب الكيميائية  صل عمى الترتيب الثانيالنسبة لممعيار الذي حب    
في الجانب التنفسي لإلنسان والكائنات الحية األخرى احتل مرتبة كبيرة من محتوى 
الكتاب لما لو من أىمية كبيرة في الجانب الحياتي لإلنسان وعمميات التفاعل الغازي 

 بين مدى التشابو واالختالف فيما بينيما.لدى الكائنات الحية األخرى وي

أن فمسفة واضعي  عمىؤكد ي، الذي حصل عمى الترتيب الثالث بالنسبة لممعيار      
محتوى الكتاب ليذه الفئة العمرية قد اكدوا عمى التنظيم العممي باألساليب العممية 

قتصادية والصحية الحديثة لتنظيم حياة الثدييات وكيفية االستفادة منيا في الجوانب اال
وايضا معرفة الدقة العالية لعمل ىذه األجيزة في كيفية تنظيم األنشطة والفعاليات 

 الحيوية التي يقوم بيا الكائن الحي.

أن معرفة الجوانب يدل عمى  عمى الترتيب الرابع بالنسبة لممعيار الذي حصل    
وئي في النباتات ليا أىمية كبيرة العممية والفعاليات النفسية والغذائية لعممية البناء الض

وتأثير واضح في حياتنا اليومية ومن ىذا التأثير نالحظ مدى اىتمام واضعي المنيج 
 ئيا.ستفادة منيا اقتصاديا وصناعيا وغذاعمى ىذه الجوانب الميمة وتبيان كيفية اال

ونقل  نالحظ ان جياز الدوران ،حصل عمى الترتيب الخامسبالنسبة لممعيار الذي      
ووظيفة الدم كميا معمومات قد اكدت عمى اىمية ىذا الدم ومكونات الدم وفعاليات 

المعيار ومدى اىمية معرفتو لدى ىذه الفئة العمرية بالتحديد حيث يعتبر الدم وجياز 
الدوران ىو الناقل الرئيسي لمحياة في جسم االنسان من خالل نقل المواد الغذائية وايضا 

 .غازي وكيفية التخمص من الفضالت والمواد السامةعممية التبادل ال

اكدوا في المنياج عمى ىذا  ،الذي حصل عمى الترتيب السادس بالنسبة لممعيار        
المعيار لما لو من أىمية كبيرة في حياة اإلنسان حيث نمحظ أن جزء من ىذا المعيار 

في المرحمة السابقة قد ذكر وبشكل مدمج مع مرض نقص المناعة المكتسبة )اإليدز( 
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)الخامس االحيائي( لكن لم يحض بأي تكرار او اىتمام من قبل واضعي الكتاب اما 
نال ىذا المعيار بعض التركيز المطموب الذي تحتاج ىذه الفئة العمرية  ةفي ىذه المرحم

معرفتو وكيفية المحافظة عميو واالستفادة من الناحية الصحية والعالجية ومكافحة 
 ت.االعتالال

بد انُزح وانُقم يٍ ُفهى انَز انرٌ حصم عهً انزسرُت انسبثع )ثبنُسجخ نهًعُب

انً أخس فٍ انُجبد( َالحظ يٍ هرا انزسرُت اٌ اهًُخ واضعٍ يحزىي  ءجز

ُزح فٍ نانكزبة كبَذ يحدودح فٍ رجُبٌ هرا انًعُبز ألَه عًهُبد انُقم وا

هرا انكزبة رى ذكسهب  انُجبربد قد رى ذكسهب يسجقب فٍ يسحهخ سبثقخ أيب فٍ

 ثشكم يجسط وقهُم.

بالنسبة لممعيار الذي حصل عمى الترتيب الثامن )يدرك معنى المكافحة األحيائية 
)البيولوجية(( يؤكد ىذا المعيار عمى المكافحة األحيائية لألحياء المجيرية الفارة وكيفية 

قتصادية والزراعية التخمص منيا أو االستفادة منيا بيولوجيا وخصوصا في النواحي اال
الكتاب من والصحية واألمن الغذائي في االنسان حيث كان ال بد من واضعي محتوى 

كيفية االستفادة منيا  كيفية مكافحة ىذه األحياء وأيضاام في التأكيد وبشكل مفصل وت
 بشكل ايجابي.

ة معيار نقطيعتبر ىذا ال، لذي حصل عمى الترتيب التاسعبالنسبة لممعيار ا      
واضعي منيج كتاب األحياء ليذه المرحمة الدراسية حيث ان تطبيقات  ىضعف لد

التكنولوجيا البيولوجية قد اخذت مساحة واسعة في العموم الحياتية الحديثة لما ليا اىمية 
 كبير في جوانب مختمفة في حياتنا اليومية.

ل ىذا المعيار ياتي تسمس ،حصل عمى الترتيب العاشر بالنسبة لممعيار الذي       
وفق سمسمة ومراحل طويمة تم ذكرىا في مراحل سابقة لتكيف الكائنات الحية مع 
محيطيا الخارجي أو مع بيئتيا او مع العوامل المؤثرة عمييا لكن في ىذه المرحمة تم 
ذكر التكيف لمكائنات الحية بشكل معمومات عامة وبسيطة ولم يتطرق إلى الخوض في 

 شرحيا بشكل مفصل.
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 والثالث عشروالثاني  رتيب الحادي عشربالنسبة لممعيار الذي حصل عمى الت      
قد حققوا نسبة تكرارات متساوية وذلك بسبب اىتمام واضعي محتوى كتاب  ر،عش

األحياء بالجوانب البيولوجية والكيمياء الحياتية وعمم وراثة الجينات وعطائيا النسبة 
 .  فمم يتم التطرق ليا اال بشكل سريع ومبسط األكبر من المحتوى أما ىذه المعايير

 Conclusionsثانيا: االستنتاجات 

توصل الباحث من خالل نتائج البحث الى ان كتاب عمم األحياء لمصف 
لمبحث ( ٪22وبنسبة بمغت ) CFBTالسادس كان غير متوافق مع معايير 

 .لممحتوى( ٪61العممي و)

 Recommendationثالثا: التوصيات 

 ل النتائج التي توصل إلييا البحث الحالي يوصي الباحث بما ياتي :من خال
  إجراء تعديالت في محتوى كتب مادة عمم األحياء لممرحمة الثانوية بما يضمن

التي تواكب مستجدات  ( ذات األىميةCFBTتوافر العديد من معايير )
 .حمة النمو لطمبةم مع مر ئالعصر وتتال

 طرائق والوسائل الحديثة التي يمكن من خالليازويد المدرسين والطمبة بالت 
 .CFBTتحقيق معايير 

  في تصميم مقررات عمم األحياء وبناءىا  مناىجال لجان تاليف ظرنإعادة
( وتضمينيا في مقررات عمم األحياء المرحمة CFBTباالىتمام بمعايير )

 الثانوية.
  ة والتعميم العراقيةوزارة التربيان تقوم مديرية التدريب والتأىيل التربوي في، 

بعقد دورات تدريبية لمدرسي عمم األحياء في أثناء الخدمة ، فيما يتعمق 
( وأساليب إثارتيا في المواقف التعميمية المختمفة في أثناء CFBTبمعايير )

 تدريس عمم األحياء.
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 Propositionsرابعا : المقترحات 

ايير التعميم العالمية العممي وفق مع الخامستقويم كتاب عمم األحياء لمصف  -1
CFBT 

 ومعرفة مدى المام CFBTكتب العموم لممرحمة المتوسطة لمعايير  تقويم -2
 المدرسين بيا 

 :المصادر 

، دار 0، ط ياس وتقويم التحصيل الدراسيق (.900۳)،أبو عالم، رجاء محمود .0
 .والتوزيع ، الكويت لمنشر القمم

 ، مجمةمعايير المناىج الدراسية (.9002)جاسم،، شروق نعيم انتظار جاسمجبر،  .۴
  . 90، العدد 5المجمد  تنموية، إشراقات

منيج العموم بالمرحمة اإلعدادية بالبحرين في ضوء (.5112)الباز، خالد تطوير .4
المؤتمر العممي التاسع لمجمعية المصرية لمتربية العممية،  تعميم العموم. معايير

 الوطن العربي" التشخيص والحمول" المجمد األول، فندق معوقات التربية العممية في
 .المرجان، اإلسماعيمية 

 .، دار صفاء، عمانالمنيج التربوي أسسو وتحميمو (.9009)بحري، مني يونس، .5

مستوى جودة موضوعات اليندسة  (.9002)بدر، محمد مطاوع عبد الحميد، .6
في ضوء معايير المؤسسة  والقياس في كتب رياضيات المرحمة األساسية فمسطين

ية الدراسات العميا، مك، الة ماجستير غير منشورة، رس( CFBT)البريطانية 
  . جامعة ازىر، غزة، فمسطين.

مشكمة التعميم في الوطن العربي  (.9002)التميمي، فيصل محمد عميوي ، .۳
 . 0۲، عدد0مجمة الرك، مجمد  .العراق انموذجا()
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مستوى جودة محتوى منياج العموم الحياتية  (.9006)،جياد زيادالمعصوابي،   .۲
، الثانوية بفمسطين في ضوء بعض معايير الجودة البريطانية واألمريكية لمرحمة

 ، في المناىج واالساليب التدريس من كمية التربية، جامعة رسالة ماجستير منشورة
 .األزىر، غزة

، دار التدريساىج وطرق الجودة الشاممة في المن (.9000)،الحريري، رافدة .2
 ن.عماالمسيرة، 

ركز يزيد لمخدمات الطالبية، ، مادارة التعميم والتعمم (.900۳)،الفرحاتي، حسن .00
 .عمان

المناىج المدرسية المعاصرة: عناصرىا ومصادرىا  (.9009)حمدان، محمد زياد، .00
 .عمان، دار أسامو .وبناءىا

 .لبيضاء، بغداد، الدار ا0ط  المعايير في التعميم، (.900۳)الدريج، محمد، .09
تقويم محتوی کتاب مبادئ الجغرافية العامة  (.9090)الربيعي، عذراء باسم عبيس، .0۷

رسالة األول متوسط في ضوء معايير ضمان جودة التعميم األمريكية،  لمصف
 .، جامعة بابل، العراقمنشورة غيرماجستير 

ا من تنظيم المناىج الدراسية وترجمة محتواى (.9002)رضا، عادل إسماعيل، .04
المركز الوطني لتطوير أنموذجا(، )المعايير كتاب االجتماعيات  األىداف الى

 .لتقويم، مجمة الدراسات المستدامة، السنة األولى، المجمد األولالمناىج وا
, دار 9. ط المنياج الدراسي الفعال (.0222)ابراىيم، عبد اهلل،و  سعادة، جونت .02

 . لمنشر عمار
، مجمة التربية، أسس توجيو المستويات المعيارية (.9004)السعيد، ىدى سعد ، .06

 .، القاىرة09المقارنة، العدد  المصرية لمتربية الجمعية
 .، عماناالتجاىات الحديثة في التعميم والتعمم الفعال (900۲)سممان، زيد منير، .02
تقويم محتوى كتب االحياء في نظام المقررات لممرحمة  (.900۲)الشيري ,عبدهلل, .04

 .امعة الممك سعود، السعودية، جالة ماجستير غير منشورةرسالثانوية، 
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تقويم كتب التربية االسالمية لممرحمة االبتدائية  (.900۳)صفية ماجد ،الموسوي،  .09
 ، الروضة رسالة ماجستير غير منشورةمعايير جودة الكتاب المدرسي،  عمى وفق

 .الحيدرية المباركة 
 ، مكتبة األنجموصناعتيا وتقويمياالمناىج التعميمية  (.9002)،الضبع، محمود .51

 . القاىرة.0، طالمصرية
يمياء لمصف الخامس تقويم محتوي كتاب الك (.9090)،عباس فاضلحمد،  .50

التربية، جامعة  ، مجمة كميةائي وفق ميارات التفكير المنطقييالعممي / األح
  .واسط، العدد الحادي واألربعون، الجزء األول

 المنيج المدرسي المعاصر)اسسو (.9002)،ون، عبد الحميم أحمد واخر ميدي .55
  ، عمان.،ط ، المسيرة لمطباعة والنشر ره(تطوي تنظيماتو بناؤه

، ضمن المناىج ومستويات المعايير القومية (.5112،)الميدي، عبدالحميم، أحمد .54
المؤتمر السنوي السابع عشر لمجامعة المصرية لممناىج وطرق التدريس،  اعمال
 .مصر القاىرة

المؤتمر العممي السابع عشر  معايير معمم الرياضيات، (.5112)، وليم،عبيد .54
 ، الجمعية المصرية لممناىج وطرقالتعميمية والمستويات المعيارية، القاىرة مناىج

  .ن الشمسالتدريس، جامعة عي
 ، داراالعتماد األكاديمي في التعميم العالي (.5102)،العجرش، حيدر حاتم فالح .52

 .عمان ،الرضوان
 ،شر، دار المناىج لمنالجودة الشاممة والمنيج (.900۲)طية، محسن عمي،ع .56

  .عمان
تحميل محتوى مناىج المغة  (.9002)الياشمي، عبد الرحمن، و عطية، محسن .52

 .، دار صفاء، عماننظرية تطبيقية العربية رؤية
 تحميل محتوى كتب الفيزياء لممرحمة االعدادية (.900۲)،عمي سميم كنكونوتوت،  .54

 ،ة(، رسالة ماجستير غير منشور CFBTوفق معايير المؤسسة البريطانية ) عمى
 . جامعة بابل
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، تقويم وتطوير الكتب المدرسية لممرحمة األساسية (.5116)،عميمات، عبير راشد .59
 . الحامد لمنشر والتوزيع ، عمان دار

تقويم محتوي كتب العموم المطورة  (.9009)الغامدي، ماجد شباب سعد،  .41
رسالة ماجستير من المرحمة اإلبتدائية في ضوء معايير مختارة،  الدنيابالصفوف 

  .جامعة أم القرى ، منشوره
، تقويميا المناىج الدراسية فمسفتيا بناؤىا (.9002)،، ماىر إسماعيلالجعفري .40

 .المسيرة ، عمان دار
، تصميم المنيج المدرسي (.9000)وريم أحمد عبد العظيم،  محمد، وائل عبد اهلل .45

 .المسيرة لمنشر والتوزيع ، عمان ردا
دراسة واقع التربية الصحية في كتب عمم  (.9009)،مطر، عرفات عبد الرزاق .44

، كمية التربية، جامعة رسالة ماجستير غير منشورةلممرحمة الثانوية،  األحياء
 .القادسية

، دار الميسرة لمنشر نفسمناىج البحث التربوي وعمم ال (.9000)، سامي،ممحم .44
 .عمان، زيعوالتو 
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