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المهارات الحياتية المتضمنة في محتوى كتب العلوم األردنية للصفين الرابع والثامن
األساسيين في ضوء متطلبات  TIMSSالدولية

ملخص
هدفت الدراسة إلى الكشف عن المهارات الحياتية المتضمنة في محتوى كتب العلوم

األردنية للصفين الرابع والثامن األساسيين في ضوء متطلبات  TIMSSالدولية .تكونت عينة

الدراسة من مجموعة الدروس الموجودة في محتوى كتابي العلوم للصف الرابع والثامن األساسيين
األردنية ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي .تم إعداد بطاقة تحليل للمحتوى ،تضمنت قائمة

المهارات الحياتية ذات العالقة مع متطلبات  ،TIMSSتكونت من المهارات (المعرفية ،الرقمية،

اليدوية ،البيئية ،االجتماعية ،والصحية والوقائية) .وأسفرت نتائج الدراسة عن تضمين محتوى كتب
العلوم للمهارات الحياتية المتنوعة وبنسب مختلفة لكل منها ،حيث جاءت المهارات المعرفية أوالً في

محتوى كتب العلوم للصفين ،وجاءت المهارات الرقمية في الترتيب السادس واألخير في الصف

الرابع ،بينما جاءت المهارات الصحية والوقائية في الترتيب السادس واألخير في الصف الثامن،
توصي الدراسة بضرورة تعزيز المهارات التقنية الرقمية وتحديداً التقييمات الرقمية ،وإلى ضرورة
تعزيز المهارات الصحية والوقائية والبيئية بصورة فاعلة في محتوى كتب العلوم لتتالءم مع متطلبات
 eTIMSSالدولية.

الكلمات المفتاحية :المهارات الحياتية ،متطلبات TIMSSالدولية ،تحليل كتب العلوم.
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Life Skills Covered in the Content of Jordanian Science Textbooks for Fourth and
Eighth Grades in the Light of TIMSS International Requirements
Abstract:
This study aimed to reveal the life skills which included in the content of the
Jordanian science textbooks for the fourth and eighth grades in the light of the
international requirements of TIMSS. The study sample consisted of a set of lessons in
the content of the science textbooks. The descriptive analytical method was utilized in
this study. A checklist of content analysis was prepared which included skills
(cognitive, digital, manual, environmental, social, health and preventive). The results
of the study showed that included the content of science textbooks for different life
skills by different percentages of each. Cognitive skills came first in both grades. The
digital skills were ranked last in fourth grade. The study recommends to support digital
technical skills (Digital Assessment) in the content of the science textbooks, effectively
enhance health and prevention, and environmental skills in the content science
textbook to suit eTIMSS International requirements.
Keywords: life skills, International TIMSS requirements, analysis of science textbooks.
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المهارات الحياتية المتضمنة في محتوى كتب العلوم األردنية للصفين الرابع والثامن
األساسيين في ضوء متطلبات  TIMSSالدولية
مقدمةَ :حظيت مناهج العلوم بكثير من عمليات التطوير؛ ذلك ألنها تمثل مجاالً خصباً
في تنمية المعرفة والتفكير واإلبداع ،الرتباطها وثيق الصلة بالمتغي ارت العلمية والتقنية في هذا
العصر( النجدي و ارشد وعبدالهادي .)2005 ،وخضعت مناهج العلوم إلى عدة مشروعات تربوية
تُعنى بإصالح تدريس العلوم ،ومنها مشروع العلم والتكنولوجيا والمجتمع ( ،)STSومشروع ()2061
المعروف باسم " العلم لكل األمريكيين" الصادر عن الجمعية األمريكية لتقدم العلوم (،)AAAS
ومشروع المجال والتتابع ( )SSCوالمعايير القومية األمريكية للتربية العلمية ( ،)NSESوكذلك
مشروع ( )TIMSSالتوجهات العالمية في تدريس العلوم والرياضيات (زيتون ،)2010 ،باإلضافة
إلى مشروع معايير العلوم للجيل القادم (.)NGSS, 2013( )NGSS
وفي مطلع القرن الحادي والعشرين سعت المؤسسات التعليمية إلى تحديد المهارات الواسعة
التي أصبح لزاماً على الطلبة امتالكها ،ليكونوا مشاركين فاعلين في مجتمعاتهم ،ومنها :مهارات
التعليم واإل بداع ،ومهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات ،ومهارات حياتية واجتماعية ،ومهارات
التفكير وحل المشكالت ( ،)NSTA, 2011حتى أصبح في الوقت الحاضر تبني التعليم المستند إلى
المهارات الحياتية كوسيلة لتمكين األفراد من مواجهة ما يتعرضون له من مواقف حياتية
(الطناوي.)2015،
استخدم مصطلح "التعليم المستند إلى المهارات الحياتية" لوصف خب ارت التعلم التي تهدف
إلى تطوير المعرفة ،والمواقف والمهارات ،والتي تمكن المتعلمين من اتخاذ ق اررات إيجابية ،وحدوث
التفاوض االجتماعي والحفاظ على السلوك الصحيح ،وتغيير أنماط السلوك غير الصحيح ،وتعزيز
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الصحة والسالمة البيئية ،والعيش بشكل إيجابي ،وتمكين المتعلمين المشاركة اإلنتاجية المجتمعية
( ،)UNICEF, 2012باإلضافة إلى صياغة المجلس القومي للبحوث في الواليات المتحدة األمريكية
( )NRCإطا اًر مفاهيمياً عاماً للمعايير العملية ،يهدف إلى امتالك الطلبة المعرفة الكافية في
مختلف العلوم ،ليكونوا قادرين على مواجهة المشكالت العلمية والتكنولوجية التي تواجه حياتهم
اليومية ،ويصبح لديهم القدرة على االستمرار في التعلم ،وامتالكهم المهارات الالزمة لدخول المهن
التي يختارونها (.)NGSS, 2013
عرفت منظمة الصحة العالمية ( )1993المهارات الحياتية؛ بأنها قدرات الفرد للقيام بسلوك
تكيفي وإيجابي تمكنه من التعامل بفاعلية مع متطلبات الحياة اليومية ومشكالتها (و ازرة التربية
والتعليم ،)2007 ،و ُعرفت بأنها تلك المهارات التي نحتاج إليها للتعامل بفعالية مع التحديات في
الحياة اليومية ،سواء في المدرسة أو في العمل أو في حياتنا الشخصية ( Macmillan English,

 .)2016aوتزويد الطلبة بحالة االزدهار في الفصول الدراسية وفي العالم الخارجي ،واعتبرت
المهارات (المرونة ،والمبادرة ،والمهارات االجتماعية ،واإلنتاجية ،والقيادة) مهارات القرن الواحد
كل من :اللولو ( ،)2005وإبراهيم (،)2010
والعشرين ( .)Thoughtful learning, 2018وتناول ٌ
والطناوي ( ،)2015وأبو حماد ( )2017تعريفات عدة للمها ارت الحياتية ،وتخلص الباحثة إلى
تعريف المهارات الحياتية :بأنها تلك االستعدادات الفردية التي تمكن الفرد من التكيف مع متغيرات
الحياة المعرفية والمهارية والوجدانية بكفاءة عالية وسرعة في اإلنجاز.
صنفت منظمة الصحة العالمية المهارات الحياتية إلى عشر مها ارت أساسية ،واعتبرتها أهم
مهارات الحياة بالنسبة للفرد ،وهي :مهارات التواصل (االتصال الفاعل وتوكيد الذات) ،مهارات
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وجدانية (التعاطف) ،العالقات البين شخصية ،إدارة الصراع وحل النزاع ،حل المشكلة واتخاذ القرار،
التفكير اإلبداعي ،التفكير الناقد ،االستخدام الرشيد للموارد (و ازرة التربية والتعليم.)2007 ،
وتكمن أهمية اكتساب المتعلم للمهارات الحياتية في أنها تساعده على أداء األعمال بيسر
وسهولة ،والتعامل بوعي مع مشكالته الشخصية والمجتمعية والقدرة على التواصل مع اآلخرين،
وتحمل المسؤولية وتحقيق الثقة بالنفس ،والقدرة على التحكم االنفعالي وتحقيق قدر كبير من
االستقالل الذاتي ،وتحقيق أهداف المواطنة الصالحة والتخطيط الجيد للمستقبل ،ومساعدة المتعلم
على تحقيق التفكير العلمي وتنمية اإلبداع والتمكن من استخدام التكنولوجيا الحديثة ،والميل نحو
العلم (أبوحجر2005،؛ إبراهيم 2010؛ الطناوي2015،؛ أبو حماد2017،؛ Macmillan English,

.)2016 b
ولتحقيق نتاجات التعلم الخاصة بالمهارات الحياتية في المدارس ،يتوجب استخدام
إستراتيجيات تدريسية فاعلة لتنمية المهارات الحياتية ،والتخطيط لها وتضمينها في محتوى المنهاج
المدرسي ،لتسهم في تحقيق التعلم النوعي المتميز ،الذي من شأنه تعزيز السلوك اإليجابي لدى
المتعلم ،وتوفير فرص تعلم جيدة تتيح للطلبة فرص العمل في المجتمع ،ولذلك ُيعد مشروع
التوجهات العالمية لدراسة العلوم والرياضيات()TIMSS

TRENDS IN INTERNATIONAL

 ،MATHEMATICS AND SCIENCE STUDYأحد التوجهات الحديثة التي بحثت أهمية
اكتساب المتعلم المهارات الحياتية.
تُعد التوجهات الدولية للعلوم والرياضيات ( )TIMSSمن االهتمامات الدولية التي تشارك
فيها دول العالم بهدف تقييم أداء طالبها في مادتي العلوم والرياضيات للصفين ال اربع والثامن
األساسيين ،وكذلك درجة ممارسة المتعلم لمظاهر التعلم في العلوم واالتجاه نحوه .وتعود األهمية
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األساسية من ( )TIMSSفي تدريب الطالب على استخدام االستقصاء العلمي في حل المشكالت
واتخاذ الق اررات في ما يواجههم من مشكالت ،وتطبيق المعرفة العلمية في المواقف الحياتية،
وإكساب الطلبة المهارات العلمية والرياضية التي تعتمد أسلوب التفكير والتحدي ،وقياس المهارات
المكتسبة عقلياً ومهارياً (الغرابلي والعابد ،)2015،كما يوفر معلومات حيوية حول العوامل
األساسية المتعلقة بالمناهج الدراسية والتعليمية والموارد التي يمكن أن تؤثر على عملية التعليم
والتعلم ،كما يتضمن هذا التوجه بيانات حول تحصيل الطالب واتجاهاتهم نحو العلوم ،كما يوفر
مصد اًر أساسياً للمعلومات لصانعي السياسات التعليمية والمخططين والباحثين على حد سواء
(.)Martin, Mullis, & Foy, 2012
قامت الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي (The International Association ( ،)IEA

 )for the Evaluation of Educational Achievementبتطوير  TIMSSإلى  eTIMSSوالذي
ُسمي ب ـ TIMSSالمستقبل ( ،)The Future of TIMSSحيث يتجه هذا المدخل نحو إجراء
التقييمات الرقمية ( (Digital Assessmentوتتبع مسارات حل الطلبة للمشكالت أو البحث بصورة
ر جديدة الستقصاء وحل المشكالت ( problem Solving and Inquiry
رقمية ،كما يوفر أيضاً أط اً

 )tasksيتمثل في محاكاة العالم الحقيقي لحل المشكالت ( ،)The PSIs simulationتنطوي على
برامج بصرية جاذبة ،وسيناريوهات تفاعلية تعرض على الطالب طرًقا متكيفة ومتجاوبة لمتابعة
سلسلة من الخطوات نحو الحل ،ويمكن للطلبة دمج مهارات وتطبيقها ومحتوى المعرفة لحل مشاكل
العلوم وإجراء تجارب وتحقيقات علمية ،ويركز  TIMSSالمستقبل على تنمية قدرات الطلبة على
تطبيق ما تعلموه  ،واستخدام التحليل والتفكير المنطقي في حل المشكالت (.)Mullis (Eds).2017a
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كما يركز  eTIMSSالمستقبل على تطوير محتوى العلوم لالستفادة منه في حل
المشكالت البيئية ،وتحقيق الفضول الفطري لدى المتعلمين ليصبحوا مواطنين قادرين على التمييز
بين الرأي والحقيقة ،ليشكل لديهم فهماً لألساس العلمي في القضايا االجتماعية واالقتصادية وتعزيز
العلوم والتكنولوجيا والهندسة التي تقود لالبتكار وتحقيق النمو االقتصادي ،وتحسين جودة حياة
الطالب .وطور  TIMSSالمستقبل ُبعد االستقصاء العلمي ليشمل عمليات عقلية ومهارية عليا،
تتمثل في كيفية استخدام النماذج وصياغة الفرضيات وفهم العالقة بين السبب والنتيجة ( التبرير)،
واتباع طريقة العلماء في البحث والتفكير ،كما ركزت ( )IEAعلى مادتي العلوم والرياضيات
ألهميتهما في تمكين الطلبة من المهارات الحياتية التي تهتم في صناعة المعرفة وفي رسم مستقبل
بالدهم في اقتصاد المعرفة الذي بات أهم االقتصاديات في العالم في توليد المعرفة وتوظيفها
واستثمارها (.)IEA,2017
وبحسب ( )IEAيتحدد  eTIMSSالمستقبل في أبعاد ونسب  TIMSSالسابق ،والتي
وبعد العمليات المعرفية واالستقصاء العلمي ،ويتمثل ُبعد المحتوى
تتمثل في ُبعد المحتوى المعرفي ُ
في موضوعات العلوم العامة ( األحياء ،الفيزياء والكيمياء ،وعلوم األرض) .تتناول موضوعات علم
األحياء دراسة خصائص الكائنات الحية والعمليات الحيوية ،دورات الحياة ،التفاعل مع البيئة
(التغيرات البيئية والتوازن البيئي  -التلوث البيئي) ،الوراثة ،صحة اإلنسان والغذاء والدواء والوقاية
من األمراض ،االستنساخ واإلنبات ،والتكيف) ،وحددت نسبة العلوم الحياتية لمحتوى كتاب العلوم
للصف الرابع ( )%45وللصف الثامن ( .)%35وتتمثل موضوعات علم الفيزياء والكيمياء بدراسة
خصائص وتصنيف المادة ،الضوء ،مصادر الطاقة ،الكهرباء والمغناطيسية ،القوى والحركة،
وحددت نسبة علوم الفيزياء للصف الرابع ( )%35وللصف الثامن ( ،)%20وحددت نسبة الكيمياء
للصف الثامن ( .)%25أما موضوعات علم األرض ،تتناول دراسة األرض والمجموعة الشمسية،
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المياه والتضاريس الجغرافية ،ترشيد استهالك الموارد البيئية ،استخدام المعادن ،وحددت نسبة علوم
األرض لمحتوى كتاب العلوم للصف الرابع ( )%20وللصف الثامن ( .)%20أما ُبعد العمليات
المعرفية فقد استهدف ثالثة مستويات للتفكير هي :المعرفة والتطبيق واالستدالل ،وجميعها تمثل
مهارات معرفية (عقلية) ،وحددت المعرفة بالنسبة ( )%40للصف الرابع ونسبة ( )%35للصف
الثامن .وحدد التطبيق بالنسبة ( )%40للصف الرابع ونسبة ( )%35للصف الثامن .وفي مستوى
االستدالل فقد حددت بنسبة ( )%20للصف الرابع ونسبة ( )%30للصف الثامنMullis,et ( ،

.)al.2017
وبنظرة فاحصة وتحليل الباحثة تجد أن توجه ُ TIMSSيعنى باختبار معرفي مهاري
ووجداني يبحث في مجموعة من المهارات المتنوعة (المعرفية ،الصحية والوقائية ،والبيئية ،وغيرها)،
حيث يتبين في ُبعد المحتوى ،االهتمام في تنمية مهارة الطلبة على الوصف والمقارنة والتمييز بين
مفاهيم علم الحياة المختلفة ،وتحليل العالقات التبادلية بين الكائن الحي والبيئة المحيطة به،
والمحافظة على الصحة والوقاية من األمراض .كما ينمي  TIMSSمهارة تصنيف المادة وتمييز
خصائصها وتوظيف المعرفة (أي ربط المعرفة بالبيئة) ،كما يشمل فهم الطلبة وتقييمهم لبعض
الظواهر الفيزيائية ،كالضوء والكهرباء وترشيد استهالكها ،والبحث بالمغناطيسية وفوائدها في الحياة.
كما يهدف إلى تنمية مهارة المتعلمين في التفكير التأملي لعالقة األرض بالمجموعة الشمسية،
ودعوة المتعلم إلى اتباع طرق ترشيد استهالك الموارد البيئية والمشاركة في األنشطة البيئية،
والمحافظة عليها من التلوث باتباع طرق سليمة في التخلص من النفايات.
ويمثل كل من ُبعد العمليات المعرفية وُبعد االستقصاء العلمي ،مهارات عقلية عليا
ُ
ومهارات يدوية وتقنية ،تتمثل في ممارسة المتعلم لطريقة البحث العلمي من حيث صياغة المشكلة
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وتحديد أسئلتها وتكوين الفرضية وصوالً للنتائج لحل المشكالت واتخاذ القرار ،وتطبيق المعرفة في
مواقف جديدة ،والبحث والتقصي في الحلول باستخدام التقنية الرقمية المتطورة ،واستخدام التجارب
العملية في التأكد من الحلول واتخاذ القرار( .االختبارات الدولية – ملتقى المعلمين والمعلمات،
.)2011
ومن هذا المنطلق تُعد كتب العلوم اإلطار المرجعي المباشر الذي يتضمن المعرفة العلمية
ومهارات التفكير واالتجاهات العلمية ،والبحث والقراءة واالستقصاء العلمي والتحليل ،وتبرز أهمية
اإلحاطة بمتطلبات اختبار  TIMSSومواءمتها بمتطلبات المهارات الحياتية في تنشئة وإعداد
طالب قادرين على ممارسة وتطبيق االستدالل العلمي في حل المشكالت واتخاذ الق اررات الصائبة
وامتالك مهارات حياتية متنوعة في المعرفة والصحة والبيئة والتكنولوجيا والحياة االجتماعية ككل.
وبمراجعة األدب التربوي السابق والدراسات السابقة المتعلقة بتضمين المهارات الحياتية في
محتوى كتب العلوم في ضوء متطلبات اختبار ،TIMSSلم تعثر الباحثة ( في حدود اطالعها )
على دراسة بحثت في المحورين معاً ،لذلك تعد هذه الدراسة مميزة من حيث متغيرات الدراسة في
البحث التربوي .وفي المقابل يتوفر العديد من الدراسات التي بحثت بشكل منفصل في كتب العلوم
عن المهارات الحياتية ودراسات أخرى بحثت عن مدى توافر متطلبات  TIMSSفي محتوى كتب
العلوم.
على صعيد الدراسات التي تناولت موضوع المهارات الحياتية في محتوى كتب العلوم،
دراسة عبد الهادي ( 2016م) والتي توصلت إلى تغطية كتب العلوم بالمرحلة اإلعدادية بمصر
للمهارات الحياتية (مهارات التفكير ،المهارات اليدوية ،المهارات االجتماعية ،المهارات البيئية)
بنسب مختلفة ،وجاءت مهارات التفكير في جميع الكتب المحللة أوالً ،ثم المهارات االجتماعية ،ثم
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اليدوية ،وأخي اًر البيئية .وعلى الصعيد نفسه دراسة الفراجى ( 2017م) والتي أسفرت عن حصول
المهارات اليدوية الترتيب األول في الكتب المحللة ،ثم المهارات البيئية ،ثم الصحية ،بعدها الغذائية،
وأخي اًر الوقائية .كما قام السوداني والمسعودي ( 2011م) بدراسة تحليلية لكتب علم الحياة للمرحلة
المتوسطة ،وتوصلت الدراسة إلى حصول المهارات الصحية على أعلى تكرار والمهارات البيئية
ار ،وتناولت الفالح ( 2015م) المهارات (االجتماعية ،العقلية ،الصحية ،االنفعالية،
األقل تكر اً
ومهارات إدارة الذات) ،وأظهرت نتائج الدراسة أن كتب العلوم تتضمن المهارات الحياتية بصورة
متوسطة ،ولم تتضمن كتب العلوم المهارات االنفعالية ومهارات ادارة الذات .وأظهرت نتائج دراسة
الشرفات ( )2009تركيز محتوى كتاب العلوم للصف الثاني على المهارات اليدوية ،ثم المهارات
الوقائية والبيئية ،وأخي اًر المهارات الصحية والغذائية ،وبالنسبة للصف الثالث فقد جاءت المهارات
البيئية واليدوية أوالً ،ثم المهارات الصحية والغذائية والوقائية.
وهدفت دراسة جيالفاندا وجيالفاندا ( )Gilavand & Gilavand, 2016إلى تحليل
محتوى كتب العلوم من حيث مكونات التثقيف الصحي في إيران ،أظهرت نتائج الدراسة أن كتب
العلوم للمرحلة االبتدائية ركزت على مكافحة األمراض والوقاية منها ،بينما تناولت كتب العلوم
للمرحلة الثانوية الصحة الجسدية وصحة األسرة والبيئة ،وبشكل عام أظهرت الدراسة أن مكونات
التثقيف الصحي غير مشمولة بالتساوي .وقامت الزنيدي ( 1434هـ) بدراسة هدفت إلى معرفة دور
مقرر العلوم في تنمية المهارات الحياتية لدى طالبات المرحلة المتوسطة في الرياض ،وأسفرت
النتائج عن تفاوت نسبة توافر المهارات في المحتوى ،حيث جاءت مهارات( النمو الشخصي أوالً ثم
االجتماعية وبعدها البيئية ثم الوقائية وانعدمت نسبة توافر المهارات الصحية تماماً).
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وعلى صعيد الدراسات التي تناولت تحليل محتوى كتب العلوم في ضوء متطلبات
 TIMSSالدولية ،دراسة علوه ( 2014م) والتي هدفت إلى مقارنة محتوى كتب العلوم األردنية
واألمريكية للصف الرابع األساسي في ضوء معايير  ،TIMSSأسفرت نتائج الدراسة عن وجود
قصور في محتوى كتب العلوم في ُبعدي المحتوى والعمليات المعرفية ،وكانت أقل من عددها في
مشروع  .TIMSSوفي الجانب نفسه أجرت الحصان ( 2015م) دراسة هدفت للكشف عن مدى
تحقق متطلبات مشروع ( )TIMSS-2015في كتب علوم الصف األول إلى الرابع االبتدائي في
المملكة العربية السعودية ،توصلت النتائج إلى أن نسب تضمين مجال االستقصاء العلمي جاء
بنسبة كبيرة في محتوى مقررات العلوم وتدني نسبة المتطلبات لمجال الموضوعات العلمية وعدم
حصول مجال العمليات المعرفية على نسبة توافر كافية.
وفي البحرين أجرى بوقحوص ( 2017م) دراسة تحليلية بحث فيها مدى تضمين محتوى
كتب العلوم للصفوف من الخامس إلى الثامن األساسي بمملكة البحرين متطلبات ،TIMSS
وأسفرت النتائج عن تدني نسبة توافر المتطلبات الفرعية لتوجه  TIMSSبشكل عام.

وقام

الخطيب (2017م) بدراسة هدفت للكشف عن درجة تضمين متطلبات (  )TIMSS -2015في
محتوى كتاب العلوم للصف الثامن األساسي في األردن ,وخلصت النتائج إلى توافر متطلبات توجه
 TIMSSفي ٌبعدي المحتوى والعمليات المعرفية مع تدني في مجال االستدالل .وعلى الصعيد
نفسه قام خطاطبة ( 2018م) بدراسة هدفت إلى تقويم محتوى كتاب العلوم للصف الرابع األساسي
في ضوء متطلبات  TIMSS – 2015في األردن ،وأظهرت نتائج الدراسة أن تحليل المحتوى
لكتاب العلوم للصف الرابع في ضوء ُبعدي المحتوى المعرفي والعمليات المعرفية جاء بنسبة
متوسطة وفق متطلبات .TIMSS-2015
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وتعقيباً على الدراسات السابقة ،فقد أشارت جميعها إلى ضرورة االهتمام والمتابعة في
امتالك الطالب للمهارات الحياتية لمساعدة المتعلم على اكتساب مهارات حل المشكالت والتي
يمكن مواجهتها في ظروف الحياة العامة ،باإلضافة إلى ضرورة تضمينها في محتوى المقررات
الدراسية ،وكما هو الحال في دراسات الكشف عن مدى تضمين كتب العلوم لمتطلبات ،TIMSS
فقد أشارت جميعها أيضاً إلى ضرورة المراجعة والتطوير لمحتوى كتب العلوم وفق متطلبات
 TIMSSالدولية.
مشكلة الدراسة واسئلتها:
يمثل الكتاب المدرسي في األنظمة التعليمية المصدر الرئيس للمعلومات التي يحتاجها
الطالب ،حيث يمثل الكتاب المنهج المكتوب الذي يربط المنهج المقصود مع المنهج المنفذ في
الواقع ،وعلى المعلم أن يحول المنهج إلى أنشطة يتم تنفيذها في الواقع ،حتى يؤدي وظيفته الحيوية
في التدريس ( ،)Umesh& Keshni, 2015وحيث إن المقرر الدراسي ُيعد الممثل الرسمي للجهة
الرسمية المشرفة على التعليم ،كان ال ُبد من اختيار محتواه بعناية تتماشى ومتطلبات العصر
والمشروعات التربوية الحديثة في التعليم .وتأتي مقررات العلوم في مقدمة مناهج التعليم األكثر
حاجة للتطوير والتحسين في محتواها وذلك الرتباطها وثيق الصلة مع التطور التكنولوجي السريع
في عصر العولمة المعاصر ،وحاجة المتعلم إلى امتالك المهارات الحياتية التي تساعده على
التكيف في ظروف الحياة المختلفة وحل المشكالت المعاصرة.
وبنظرة تحليلية لمشاركة األردن في اختبار  TIMSSمن العام 1999م 2015-م ،فقد
لوحظ حجم التراجع الكبير في النقاط المسجلة لألردن في االختبار ،فقد سجلت في العام 1999
( )428نقطة ،وفي العام ( )2003كانت ( )424؛ أي انخفضت بمعدل ( )4نقاط  ،بينما ارتفعت
70

العلمي والم راسات العليا ملحق ( )1اجملدل (2021 )7م
جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث  ،جمةل علمية حمكمة تصدر عن عامدة البحث م

في العام (  )2007لتصل إلى ( )427نقطة ،وكان األردن الثاني عربيًّا بعد لبنان ،وبلغ حجم
التراجع عن عام ( )2007بمعدل ( )41نقطة ،ثم عادت وانخفضت النتيجة في العام ()2011
لتصل إلى (  ) 406نقطة ،وكان االنخفاض الكبير في عام  2015لتصل إلى ( )386نقطة.
ونظر ألن مشاركة األردن في اختبار العلوم للصف الرابع األساسي تتم للمرة األولى في العام
ًا
( )2015فال يوجد تتبع لنتائج هذا االختبار( ،محمد أبو غزلة ،)2016،وهذه النتائج تستدعي
إعادة النظر في كل عناصر المنظومة التعليمية بدءاً من المدخالت وصوالً إلى مخرجاته.
لذلك يقع على عاتق واضعي محتوى المقررات العلمية االسترشاد بالنظم التعليمية العالمية
والعربية المتقدمة بكيفية تطوير المقررات ،من حيث التركيز على إعداد الطلبة للعمل المستقبلي
واالندماج في المجتمع وتحفيزهم على تطوير قدراتهم المهارية وتحقيق أفضل النتائج العملية،
وكذلك تطوير المناهج الدراسية لتركز على تنمية المهارات العقلية كاإلبداع وتطبيقات االبتكار
واالنتقال إلى التعليم القائم على مستوى متقدم من التفكير الناقد وتنمية المهارات الرقمية ،والحفاظ
على مكانة التعليم والمعلم والطالب.
ولعل اكتساب المهارات الحياتية في حياة الطالب من خالل المحتوى يسهم في اكتساب
الطالب المهارات الالزمة لمتطلبات  TIMSSالدولية ،لذلك تأتي هذه الدراسة للبحث عن مدى
تضمين محتوى كتب العلوم للمهارات الحياتية والتي تتوافق مع متطلبات  TIMSSالدولية ،وحددت
الدراسة باألسئلة التالية:
.1

ما المهارات الحياتية المتضمنة في كتب العلوم للصفين الرابع والثامن األساسيين
في ضوء متطلبات TIMSSالدولية؟

.2

ما مدى تضمين محتوى كتاب العلوم للصف الرابع األساسي للمهارات الحياتية في
ضوء متطلبات  TIMSSالدولية؟
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.3

ما مدى تضمين محتوى كتاب العلوم للصف الثامن األساسي للمهارات الحياتية
في ضوء متطلبات  TIMSSالدولية؟

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في البحث والتقصي عن المهارات الحياتية الالزمة للطلبة تعلمها في
ضوء متطلبات  ،TIMSSوبالتالي معرفة قرب أو ُبعد تلك المهارات المتضمنة في المحتوى عن
متطلبات  .TIMSSومن الناحية العملية تساعد هذه الدراسة واضعي المقررات الدراسية في كيفية
تصميم محتوى كتاب العلوم ومدى تضمينه للمهارات الحياتية في ضوء متطلبات  ،TIMSSكما
أنها تشكل نقطة انطالق لدراسات أخرى تبحث في تحليل المحتوى وطرق تدريسه.
التعريفات اإلجرائية للدراسة:
المهارات الحياتية :مجموعة المهارات المتضمنة في محتوى كتب العلوم للصفين الرابع والثامن
األساسيين في األردن في ضوء متطلبات  TIMSSالدولية ،وضمت المهارات التالية (المعرفية،
الرقمية ،اليدوية ،االجتماعية ،البيئية ،والمهارات الصحية الوقائية).
متطلبات  TIMSSالدولية :مجموعة المواصفات المعيارية التي حددتها المنظمة الدولية ()IEA
(بعد
لدراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ( )TIMSSوالتي تتواجد في أبعاد ثالثة ُ
المحتوىُ ،بعد العمليات المعرفيةُ ،بعد االستقصاء العلمي).
مجتمع الدراسة وعينتها:
تمثل مجتمع الد ارسة في محتوى كتب العلوم األردنية للمرحلة األساسية الصادرة عن و ازرة التربية
والتعليم للعام الدراسي 2017م .وتألفت عينة الدراسة من محتوى كتاب العلوم للصف الرابع والثامن
األساسيين  -باستثناء كل من قائمة الفهرس ومقدمة الكتاب وقائمة التقويم الذاتي وقائمة
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المصطلحات الواردة في نهاية الكتاب المدرسي -وبلغ عدد الدروس المحللة للصف الرابع بجزأيه
( )33درساً ،وعدد الدروس المحللة للصف الثامن بجزأيه ( )48درساً.
أدوات الدراسة:
تمثلت أدوات الدراسة بإعداد بطاقة تحليل للمحتوى لتحديد المهارات الحياتية المتضمنة في
محتوى الكتب والتي تتوافق مع متطلبات  TIMSSالدولية .وتمت وفق اإلجراءات التالية:
 االطالع على البحوث السابقة المتعلقة بالمهارات الحياتية ،ومتطلبات TIMSSالدولية في كتب العلوم ،واالستفادة منها في صياغة المهارات الحياتية المتنوعة.
 تحليل محتوى كتب العلوم بحسب أبعاد اختبار  ،TIMSSوذلك حسب موضوعاتالمحتوى والعمليات المعرفية ،ومن ثم استخالص المهارات المتنوعة من موضوعات
المحتوى وبما يتناسب مع متطلبات .TIMSS
 اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،واعتمدت الفكرة (تامة المعنى) وحدة التحليل،وشملت جميع فقرات الكتاب بما يتضمنه من جمل وأشكال وصور وجداول وتعليقات
وأمثلة وأنشطة وتجارب وأسئلة ،واستثناء ما ورد في عينة الدراسة.
 عرض البطاقة على عدد من المحكمين للتحقق من صدق وثبات األداة ،حيث خضعتإلجراءات الصدق الظاهري من قبل المحكمين (تخصص مناهج العلوم وأساليب
تدريسها ،القياس والتقويم التربوي ،معلمة علوم للمرحلة األساسية) .وتم التحقق من
ثباتها من خالل ثبات المحلَلين (الباحثة والمعلمة) ،واستخدمت معادلة هولستي لحساب
الثبات والبالغ (  )%86واعتبر مقبوالً ألغراض الدراسة ،وكذلك تم حساب ثبات األداة
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(مرة أخرى) من الباحثة من خالل إعادة تحليل المحتوى على فترتين يفصل بينهما
شهر كامل وبلغ معامل الثبات (.)%91
 تم التوصل إلى قائمة المهارات الحياتية والمتمثلة في الجدول (.)1جدول ( :)1قائمة المهارات الحياتية المتضمنة في محتوى كتب العلوم األردنية للصفين الرابع والثامن األساسيين
في ضوء متطلبات  TIMSSالدولية
المهارات الفرعية

المهارة الرئيسة
المهارات المعرفية

والتعليمات الخاصة بكيفية استخدام المواد واالجهزة -اعداد التقرير النهائي للعمل.

المهارات االجتماعية

االتجاه اإليجابي نحو التعاون -االلتزام بقواعد العمل الجماعي -المشاركة بالعمل الجماعي للمشروعات-
تضمين التواصل اللفظي والمكتوب -تقدير جهود العلماء.

استخدام خامات البيئة المحلية في التعلم -المشاركة في األنشطة البيئية -المحافظة على موارد البيئة من

المهارات البيئية

التلوث -المحافظة على الغطاء االخضر -ترشيد استهالك الموارد البيئية.

المهارات الرقمية

والوقائية

البيانات-التواصل اللفظي والمكتوب -استخدام العالقات الزمكانية.

إعداد النماذج وجمع العينات -إجراء التجارب وفق األدوات والخطوات المكتوبة -اتباع اإلرشادات

المهارات اليدوية

المهارات

التفسير-التحليل-التركيب-االستدالل-التنبؤ-التقييم-حل المشكلة-البحث والتقصي -معالجة /تمثيل

االتجاه اإليجابي نحو التكنولوجيا -توظيف التكنولوجيا في مواقف التعلم -التأكد من صحة األفكار من
خالل مصادرها التقنية -تقويم المعلومات المنشورة في وسائل اإلعالم.

الصحية االهتمام بالغذاء المتوازن -الوقاية من األمراض -عدم العبث بالكهرباء -االلتزام بقواعد المرور -الحذر في
طرق التعامل مع الحيواتات والنباتات الغريبة.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
لإلجابة عن السؤال األول من الدراسة والذي كان نصه " :ما المهارات الحياتية المتضمنة
في كتب العلوم للصفين الرابع والثامن األساسيين في ضوء متطلبات TIMSSالدولية؟ تم إعداد
قائمة بالمهارات الحياتية المتضمنة في محتوى كتب العلوم للصفين الرابع والثامن األساسيين،
ويصف الجدول (  )1هذه القائمة ،وبذلك تتحقق إجابة السؤال األول.
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ويالحظ من الجدول ( )1أن المهارات الحياتية المتضمنة في محتوى الكتب جاءت متوافقة
مع متطلبات  TIMSSحيث يتناول كل نوع من المهارات واحداً أو أكثر من متطلبات ،TIMSS
حيث تتناول المهارات المعرفية ُبعد العمليات المعرفية ،وتتناول باقي المهارات ما تتطلبة فروع
حث المتعلمين على
العلوم في ُبعد المحتوى لتوجه  ،TIMSSوحيث إن  TIMSSالمستقبل ي ُ
استخدام التقييم الرقمي في حل المشكالت ،تأتي أهمية تضمين المهارات الرقمية في محتوى الكتب.
ولإلجابة عن السؤال الثاني في الدراسة والذي كان نصه" :ما مدى تضمين محتوى كتاب
العلوم للصف الرابع األساسي للمهارات الحياتية في ضوء متطلبات  TIMSSالدولية؟" تم تحليل
محتوى كتاب العلوم للصف الرابع األساسي ،وتم حساب التكرارت والنسب المئوية لكل مجال من
مجاالت المهارات الحياتية ،يوضحها الجدول ( .) 2
جدول ( :)2نتائج تحليل محتوى كتاب العلوم للصف الرابع األساسي للمهارات الحياتية في ضوء متطلبات  TIMSSالدولية
المهارة الرئيسة

التكرار

النسبة المئوية

الترتيب

المعرفية

217

48.87

1

الرقمية

13

2.93

6

اليدوية

71

15.99

2

البيئية

57

12.84

4

االجتماعية

62

13.96

3

الصحية والوقائية

24

5.41

5

444

%100

المجموع الكلي

يتضح من الجدول ( )2أن مجموع المهارات الكلي ( )444مهارة فرعية (تتبع المهارة
األساسية) ،وجاءت المهارات المعرفية في المرتبة األولى ،ويوضح الجدول بقية ترتيب المهارات
الحياتية في المحتوى ،وقد ُيعزى ترتيب المهارات إلى طبيعة المحتوى في الكتب ،حيث تشكل
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المعارف العلمية النسبة األعلى في محتوى الكتاب ،وكذلك طبيعة المتعلمين في هذا العمر
وحاجتهم إلى التأسيس المعرفي ،وهذا يتفق مع متطلبات  TIMSSفي مجال العمليات المعرفية
بحصولها على النسبة األعلى ،ثم تأتي بعدها المهارات اليدوية التي تدعو الطالب إلى العمل
والتطبيق ،وظهر ذلك في محتوى الكتاب من خالل دعوة الطالب إلى تنفيذ التجارب العلمية الواردة
في المحتوى .تتفق هذه النتائج مع دراسة عبد الهادي ( )2016في ترتيب المهارات المعرفية،
ودراسة الشرفات ( )2009والفراجي ( )2017في ترتيب المهارات اليدوية ،وتتفق مع نتائج دراسة
كل من علوه ( )2014والحصان ( )2015وبوقحوص ( )2017والخطيب ( )2017في تحقيق
البعد المعرفي النسبة األعلى في محتوى الكتب بحسب متطلبات  .TIMSSوالواضح من الجدول
ُ
أيضاً عدم توافر بعض المهارات الحياتية بنسبة جيدة في محتوى الكتب ،وهذا ما أشارت إليه معظم
نتائج الدراسات السابقة.
ولمعرفة مدى تضمين محتوى كتاب العلوم للصف الرابع األساسي للمهارات الفرعية لكل
مجال منها ،فقد تم تحليل محتوى الكتاب بشكل تفصيلي ،وتم استخراج التك اررات والنسب المئوية
للفقرات كاملة ،والجدول ( )3يوضحها.
جدول ( :)3نتائج تحليل محتوى كتاب العلوم للصف الرابع األساسي للمهارات الحياتية الفرعية في ضوء متطلبات TIMSS
الدولية

المهارات الفرعية

التكرار

الترتيب على مستوى

النسبة المئوية من

النسبة المئوية من

المهارة الرئيسة

المجال

مجموع المهارات

المهارات العقلية
التفسير (التبرير)

56

1

25.81

12.61

التحليل

28

2

12.90

6.31

التركيب

13

6

5.99

2.93

76

العلمي والم راسات العليا ملحق ( )1اجملدل (2021 )7م
جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث  ،جمةل علمية حمكمة تصدر عن عامدة البحث م
االستدالل

17

5

7.83

3.83

التنبؤ

8

9

3.69

1.80

التقييم

23

3

10.60

5.18

حل المشكلة

10

8

8.29

4.05

البحث والتقصي

11

7

4.61

2.25

معالجة (تمثيل) البيانات

18

4

10.60

5.18

التواصل اللفظي والمكتوب

23

3

5.07

2.48

استخدام العالقات الزمكانية

10

8

4.61

2.25

100

48.87

217

الكلي

المهارات الرقمية
توظيف الشبكة العنكبوتية في التعلم

8

1

61.54

1.80

االتجاه اإليجابي نحو التكنولوجيا

5

2

38.46

1.13

0.00

0.00

100.00

2.93

استخدام التقييم الرقمي لمعالجة
البيانات
الكلي

0

3

13
المهارات اليدوية

استخدام ادوات القياس

2

5

2.82

0.45

جمع العينات وتصميم النماذج

7

4

9.86

1.58

45.07

7.21

اقتراح تصميم االنشطة العلمية

13

3

18.31

2.93

إعداد تقرير العمل

17

2

23.94

3.83

الكلي

71

100.00

15.99

استخدام خامات البيئة في التعلم

15

تنفيذ

التجارب

وفق

اإلجراءات

المكتوبة

32

1

المهارات البيئية
1
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8

المحافظة على الغطاء األخضر
المحافظة على موارد البيئة من
االستهالك والتلوث
ترشيد االستهالك البشري لموارد
البيئة

12

9
8

المشاركة في األنشطة البيئية
دراسة العالقات الحيوية في النظام
البيئي

5

الكلي

57

االتجاه اإليجابي نحو العمل التعاوني

33

4
2

3

4
5

14.04

1.80

21.05

2.70

15.79

2.03

14.04

1.80

8.77

1.13

100.00

12.84

المهارات االجتماعية

المشاركة

الجماعي

بالعمل

للمشروعات
االتجاه

اإليجابي

نحو

العلم

واكتشافاته
تقدير جهود العلماء
الكلي

11

11
7

1
2

2

3

62

53.23

7.43

17.74

2.48

17.74

2.48

11.29

1.58

100.00

13.96

االمهارات الصحية والوقائية
االهتمام بالغذاء المتوازن

0

5

0.00

0.00

العناية بالنظافة الشخصية

2

4

8.33

0.45

الوقاية من األمراض

2

4

8.33

0.45

معرفة األمراض الوراثية

0

5

0.00

0.00

ممارسة الرياضة

0

5

0.00

0.00

16.67

0.90

16.67

0.90

الحذر في التعامل مع الحيوانات
والنباتات
االهتمام بالنبات والحيوان كمصدر

4
4

2

2
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للغذاء
التخلص من النفايات بطرق علمية

3

اتباع قواعد السالمة العامة في
استخدام مصادر الطاقة وسالمة

3

0.68

12.50

1
9

2.03

37.50

الحدائق
24

الكلي
المجموع الكلي للمهارات الحياتية
الفرعية

100.00

444

5.41
%100

يتبين من الجدول السابق تضمين كتاب العلوم للصف الرابع األساسي لــ( )444مهارة
فرعية من المهارات الحياتية في جميع المجاالت ،ويظهر الجدول ترتيب ونسبة توافر جميع
المهارات الفرعية المتضمنة في محتوى الكتاب .تعزو الباحثة هذه النتائج إلى طبيعة المحتوى
المعرفي المصمم وطبيعة المرحلة العمرية ،والتي تتطلب في مقدمتها توضيح الظواهر وتبرير
السبب والنتيجة لحدوث الظواهر ،وعدم تكلفة المتعلم القيام بالبحث والتقصي وحل المشكلة .كما أن
عرض محتوى الكتاب وخاصة في التجارب االستقصائية ،فقد وجد في الكتاب صراح ًة دعوة
الطالب إلى تنفيذ التجارب بحسب االجراءات المكتوبة وبالتعاون مع زمالئه ،وهذا ما يعزو إليه
ارتفاع نسبة هذه المهارة ،وكذلك مهارة االتجاه اإليجابي نحو العمل التعاوني في المهارات
االجتماعية.
كما ُيعزى حصول مهارة استخدام خامات البيئة المرتبة األولى في المهارات البيئية ،ثم
مهارة المحافظة على الموارد من التلوث واالستهالك هو وجود صفحات محددة من محتوى الكتاب
ويعزى سبب انخفاض نسبة
بعنوان " علمي يخدم بيئتي" في نهاية كل فصل من الوحدات الدراسيةُ .
توافر المهارات الرقمية إلى طبيعة المحتوى والنظام التعليمي السائد الذي ما زال مرتبطاً بالكتاب
المدرسي واالكتفاء به .أما انخفاض نسبة توافر المهارات الصحية والوقائية في محتوى الكتاب ،فقد
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يعود ذلك إلى طبيعة المحتوى المقدم للطلبة والذي لم يتناول صراح ًة دروساً علمية تتناول موضوع
الصحة واإلنسان.
تتفق هذه التفسيرات مع نتائج دراسة كل من السوداني والمسعودي ( )2016وعبد الهادي
( )2016وجيالفاند وجيالفاند ( )2016والفالح ( )2015والشرفات ( )2009والزنيدي (1434هـ)،
والتي أشارت جميع نتائج دراساتهم إلى انخفاض أو (انعدام) نسبة توافر المهارات الصحية والوقائية
والمهارات البيئية .وفي ضوء مقارنة نتائج الد ارسة الحالية مع نسب متطلبات  TIMSSللصف
البعد المعرفي في حصول المهارات المعرفية على أعلى نسبة توافر،
الرابع ،نجد أنها تتفق مع ُ
ولكنها تتعارض مع نسبة توافر االستدالل العلمي ،في انخفاض توافر المهارات الداعمة لالستدالل،
كما وتتعارض مع نسبة توافر المهارات الصحية والوقائية مع نسب متطلبات  TIMSSفي ُبعد
المحتوى لموضوع العلوم الحياتية الذي لم يتناول صراحة مواضيع تتعلق بالمهارات الصحية
والغذائية والوقاية من األمراض .وانعدمت نسبة توافر المهارة التقييم الرقمي ،إذ لم يتم تناولها في
محتوى الكتاب .وأما عن انخفاض نسبة توافر المهارات البيئية ،فقد يعود السبب إلى أن نسب
متطلبات علوم األرض في ُ TIMSSحددت في ( )%20من نسب المحتوى العلمي ،لذا لم يتم
التركيز عليها بشكل مباشر ،إال أنه يجب في النهاية وعند تصميم المحتوى العلمي الموازنة في
نسب توافر المهارات مع نسبة توافر متطلبات .TIMSS
وفيما يتعلق بنتائج السؤال الثالث في الدراسة والذي كان نصه" :ما مدى تضمين محتوى
كتاب العلوم للصف الثامن األساسي للمهارات الحياتية في ضوء متطلبات TIMSSالدولية؟" تم
تحليل محتوى كتاب العلوم للصف الثامن األساسي ،وتم حساب التكرارت والنسب المئوية لكل
مجال من مجاالت المهارات الحياتية ،يوضحها الجدول (.)4
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جدول ( :)4نتائج تحليل محتوى كتاب العلوم للصف الثامن األساسي للمهارات الحياتية في ضوء متطلبات  TIMSSالدولية
المهارة الرئيسة

التكرار

النسبة المئوية

الترتيب

المعرفية

353

63.95

1

الرقمية

19

3.44

4

اليدوية

39

7.07

3

البيئية

63

11.41

2

االجتماعية

63

11.41

2

الصحية والوقائية

15

2.72

5

552

%100

المجموع الكلي

يتضح من الجدول ( )4أن المهارات المعرفية جاءت في المرتبة األولى بتكرار ( )353لكل
مهارة فرعية من المهارات الرئيسة ،تلتها المهارات البيئية واالجتماعية ،ثم اليدوية ،وبعدها الرقمية،
وأخي اًر المهارات الصحية والوقائية بـ( )15تك ار اًر .وقد ُيعزى ذلك إلى طبيعة محتوى الكتاب ،حيث
تُشكل المعارف العلمية النسبة األعلى في محتوى الكتاب .تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة عبد
الهادي ( )2016في ترتيب المهارات المعرفية واالجتماعية ،والشرفات( ،)2009والزنيدي
(1434هـ).
وبمقارنة نتائج الدراسة الحالية مع نسب متطلبات  TIMSSنجدها متفقة معها بالنسبة
للمهارات المعرفية وتتعارض معها بالنسبة للمهارات الصحية والوقائية ،والتي أشار  TIMSSإلى
نسبة توافر ( )%35في موضوع علم األحياء ،وتتعارض كذلك في نسبة توافر المهارات الرقمية
والتي دعا إليها  eTIMSSالمستقبل في إجراء عمليات التقييم الرقمي لحلول الطلبة للمشكالت
العلمية ،وبذلك تتفق مع نتائج دراسة كل من الحصان ( )2015وبوقحوص ( )2017والخطيب
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( .)2017ويتضح من الجدول أيضاً عدم توافر بعض المهارات الحياتية بنسبة جيدة في محتوى
الكتاب ،وهذا ما أشارت إليه معظم نتائج الدراسات السابقة.
ولمعرفة مدى تضمين محتوى كتاب العلوم للصف الثامن األساسي للمهارات الفرعية لكل
مجال منها ،فقد تم تحليل محتوى الكتاب بشكل تفصيلي ،وتم استخراج التك اررات والنسب المئوية
للفقرات كاملة ،والجدول ( )5يوضحها.
جدول ( :)5نتائج تحليل محتوى كتاب العلوم للصف الثامن االساسي للمهارات الحياتية الفرعية في ضوء متطلبات TIMSS
الدولية

الترتيب على

المهارات الفرعية

التكرار

مستوى المهارة
الرئيسة

النسبة المئوية من

النسبة المئوية من مجموع

المجال

المهارات

المهارات العقلية
التفسير (التبرير)

45

2

12.75

8.15

التحليل

40

4

11.33

7.25

التركيب

23

7

6.52

4.17

االستدالل

31

5

8.78

5.62

التنبؤ

13

8

3.68

2.36

التقييم

8

9

2.27

1.45

حل المشكلة

8

9

2.27

1.45

البحث والتقصي

24

7

6.80

4.35

معالجة (تمثيل) البيانات

25

6

7.08

4.53

التواصل اللفظي والمكتوب

41

3

11.61

7.43

استخدام العالقات الزمكانية

95

1

26.91

17.21

100.00

63.95

الكلي

353
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المهارات الرقمية
توظيف الشبكة العنكبوتية في
التعلم
االتجاه اإليجابي نحو التكنولوجيا
استخدام التقييم الرقمي لمعالجة
البيانات
الكلي

2
17
0

2

1
3

19

10.53

0.36

89.47

3.08

0.00

0.00

100.00

3.44

المهارات اليدوية
استخدام أدوات القياس

2

3

5.13

0.36

جمع العينات وتصميم النماذج

8

2

20.51

1.45

20.51

1.45

اقتراح تصميم االنشطة العلمية

2

3

5.13

0.36

إعداد تقرير العمل

19

1

48.72

3.44

الكلي

39

100.00

7.07

تنفيذ التجارب وفق اإلجراءات
المكتوبة

8

2

المهارات البيئية
استخدام خامات البيئة في التعلم

9

3

14.29

1.63

المحافظة على الغطاء األخضر

4

5

6.35

0.72

10

2

15.87

1.81

4

5

6.35

0.73

5

4

7.94

0.91

31

1

49.21

5.62

100.00

11.41

المحافظة على موارد البيئة من
االستهالك والتلوث
ترشيد االستهالك البشري لموارد
البيئة
المشاركة في األنشطة البيئية
دراسة

العالقات الحيوية في

النظام البيئي
الكلي

63
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المهارات االجتماعية
االتجاه اإليجابي نحو العمل
التعاوني
المشاركة

الجماعي

بالعمل

للمشروعات
االتجاه

اإليجابي

نحو

العلم

واكتشافاته
تقدير جهود العلماء
الكلي

7

11.11

1.27

6

9.52

1.09

26

41.27

4.71

24

38.10

4.35

63

100.00

11.41

المهارات الصحية والوقائية
االهتمام بالغذاء المتوازن

0

0

0.00

العناية بالنظافة الشخصية

3

20

0.54

الوقاية من األمراض

5

33.33

0.91

معرفة األمراض الوراثية

5

33.33

0.91

ممارسة الرياضة

1

6.67

0.18

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

الحذر في التعامل مع الحيوانات
والنباتات
االهتمام بالنبات والحيوان كمصدر
للغذاء
التخلص من النفايات بطرق
علمية
اتباع قواعد السالمة العامة في

استخدام مصادر الطاقة وسالمة

1

0.18

6.67

الحدائق
الكلي

15

المجموع الكلي للمهارات الحياتية

552

2.72

100.00
%100
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يتبين من الجدول السابق تضمين كتاب العلوم للصف الثامن األساسي لــ( )552مهارة
فرعية من المهارات الحياتية في جميع المجاالت ،ويوضح الجدول ترتيب ونسبة توافر المهارات
الحياتية الفرعية في محتوى الكتاب .وتعزو الباحثة هذه النتائج إلى طبيعة محتوى كتاب العلوم
للصف الثامن والذي جاء في غالبيته موضوعات فيزيائية ،تتطلب استخدام مهارات معرفية تتمثل
في استخدام العالقات والقوانين الرياضية ومعالجة البيانات وتفسير النتائج ،لذلك ُيعزى حصول
مهارة استخدام العالقات الزمكانية على نسبة عالية في المحتوى ،وتبعها مهارة تفسير النتائج
وتحليلها ،ثم مهارة التواصل اللفظي والمكتوب والتي تم اإلشارة اليها صراح ًة في محتوى الكتاب.
وعن نسبة توافر المهارات البيئية واالجتماعية بتكرار ( )63لكل منهماُ ،يعزى ذلك إلى
طبيعة محتوى الكتاب ،والذي تناول صراح ًة دروساً تتعلق بدراسة النظام البيئي والعالقات الحيوية
بما يتضمن معظم متطلبات المهارات البيئية واالجتماعية .وفيما يتعلق بالمهارات اليدوية ونسبة
توافرها ،فقد تناول محتوى الكتاب عدد قليل من التجارب االستقصائية التي تدعو الطالب لتنفيذها
وفق االجراءات المحددة ،وبذلك جاءت هذه المهارات بنسبة منخفضة عن باقي المهارات .وفيما
يتعلق بالمهارات الرقمية ونسبة انخفاضهاُ ،يعزى ذلك إلى عدم إشارة المحتوى صراح ًة للطلبة إلى
استخدام المهارات الرقمية في البحث والتقصي وإيجاد حلول للمشكالت العلمية ،وفي هذا دعوةٌ
لمصممي المناهج تضمين هذه المهارات وخاصة أن  eTIMSSدعا لتوظيفها.
وعن المهارات الصحية والوقائية فقد جاءت نسبة توافرها منخفضة جداً في محتوى الكتاب،
على الرغم من وجود وحدة "الوراثة" في المحتوى ،إال أنه لم ُيشر كفاي ًة إلى أهمية العناية الشخصية
وممارسة الرياضة واالهتمام بالغذاء المتوازن ،وتم االكتفاء بعرض تاريخ الوراثة وكيفية التوصل
الحتماالتها وعرض درس واحد عن األمراض الوراثية.
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كل من الشرفات ( )2009والزنيدي (1434هـ)
تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة ٌ
والفراجي( )2017في انخفاض (أو انعدام) نسبة توافر المهارات الصحية والوقائية ،وتختلف مع
ويعزى ذلك إلى طبيعة المحتوى المحلل في دراستهم
نتائج دراسة السوداني والمسعودي (ُ )2011
(األحياء).
البعد
وعن مدى توافق نتائج الدراسة الحالية مع متطلبات  TIMSSتأتي متفقة في مجال ُ
المعرفي بحصوله على النسبة األعلى وتتعارض معه في مجال المهارات الصحية والوقائية
بحصولها على نسب قليلة أو انعدام النسبة لبعض المهارات الفرعية ،علماً بأن  TIMSSأشار إلى
تضمين ( )%35من علم األحياء في محتوى الكتب.
وعلى صعيد الدراسة ككل فقد أشارت النتائج إلى تضمين محتوى كتب العلوم للمهارات
الحياتية المتضمنة في هذا البحث ولكن بنسب مختلفة ،مع غياب التقييم الرقمي كمهارة رقمية في
محتوى الكتابين والتي دعا إليها صراح ًة  ،eTIMSSوغياب بعض المهارات الفرعية في مجال
المهارات الصحية والوقائية ،وهذا يتطلب مراجعة محتوى الكتب إلحداث توازن بين علوم األحياء
ومتطلبات هذه المهارات.
توصيات البحث:
 .1ضرورة إعداد خطط مراجعة لمحتوى مقررات العلوم وتقييمها ،بحيث يتم تضمين
متطلبات المهارات الحياتية مع ما يناسب من متطلبات .TIMSS
 .2تضمين متطلبات المهارات الصحية والوقائية في محتوى كتب العلوم بما يتناسب
ومتطلب ُبعد المحتوى في مجال علم األحياء.
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 .3ضرورة توجيه المتعلمين إلى استخدام التقنية الرقمية بصورة فاعلة في البحث والتقصي
وتقييم حلول المشكالت رقمياً.
 .4ضرورة ربط المتعلم مع البيئة المحيطة به وتعزيز المهارات البيئية التي تدعو الطلبة
إلى المحافظة على مواردها وإيجاد حلول فعالة للمشكالت البيئية.
 .5مواءمة عمل مصممي المناهج الدراسية مع الجهات المختصة بتوجه  TIMSSوالعمل
معاً كفريق واحد لتوازن المتطلبات في محتوى الكتب.
 .6ضرورة مواءمة طرق تقييم محتوى كتب العلوم مع توجه  eTIMSSالمستقبلي في
التقييمات الرقمية.
المراجع العربية:

إبراهيم ،سليمان .)2010(.المهارت الحياتية ضرورة حتمية في عصر المعلوماتية (رؤية
سيكوتربوية) .ط ،1إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة -مصر.

أبو حماد ،ناصر الدين .)2017(.المهارات الحياتية-الشخصية -االجتماعية-المعرفية .ط ،1دار
المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان -األردن.

أبو غزلة ،محمد .)2016(.قراءة تحليلية في نتائج مشاركة األردن في االختبار الدولي للرياضيات
والعلوم

للعام

()TIMSS

.2015

الرابط:

https://www.jo24.net/post.php?id=201566

أبوحجر ،فايز .)2005(.برنامج مقترح في النشاط المدرسي لتنمية المهارات الحياتية في العلوم
للمرحلة األساسية العليا في فلسطين .رسالة دكتوراه ،كلية التربية-جامعة عين شمس.

بوقحوص ،خالد .)2017(.مدى تضمين محتوى كتب العلوم للصفوف من الخامس إلى الثامن

األساسي بمملكة البحرين متطلبات التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم .مجلة العلوم

التربوية والنفسية -البحرين ،المجلد .44-11 .)3(81

الحصان ،أماني .)2015(.مدى تحقق متطلبات مشروع التوجهات الدولية لدراسة الرياضيات
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والعلوم(  )2015-TIMSSفي كتب علوم الصف األول إلى الرابع االبتدائي في المملكة

العربية السعودية :دراسة تحليلية .مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية-المجلد

الخامس عشر-العدد األول.132-111،

خطاطبة ،محمد .)2017( .تقويم محتوى كتاب العلوم للصف الرابع األساسي في ضوء متطلبات
 TIMSS-2015في األردن .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة آل البيت -األردن

الخطيب ،عيسى .)2017(.درجة تضمين متطلبات مشروع التوجهات الدولية لدراسة الرياضيات

والعلوم ( )TIMSS-2015في محتوى كتاب العلوم للصف الثامن األساسي في األردن.

رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة اليرموك ،األردن.

الزنيدي ،طيبة1434(.ه) .دور مقرر العلوم في تنمية المهارات الحياتية لدى طالبات المرحلة
المتوسطة .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة اإلملم محمد بن سعود اإلسالمية،
السعودية.

زيتون ،عايش .)2010(.االتجاهات العالمية المعاصرة في مناهج العلوم وتدريسها ،عمان :دار
الشروق للنشر والتوزيع.

السوداني ،عبد الكريم ،والمسعودي ،عباس .)2011(.دراسة تحليلية لكتب علم األحياء للمرحلة
المتوسطة في ضوء المهارات الحياتية .مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية-

مجلد(.133-117:)4-3()10

الشرفات ،مقبل .)2009( .مدى احتواء كتب العلوم للصفوف األساسية الدنيا على المهارات
الحياتية .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة آل البيت -األردن.

الطناوي ،عفت .)2015(.اتجاهات معاصرة في تدريس العلوم والتربية العلمية ،القاهرة :مركز
الكتاب للنشر.

عبد الهادي ،جمال الدين.)2016(.تحليل محتوى كتب العلوم للمرحلة اإلعدادية بمصر في ضوء
المهارات الحياتية .دراسات عربية في التربية وعلم النفس( ،)ASEPالعدد ( )78أكتوبر،

.518-481

علوه ،زهير .)2014( .دراسة مقارنة لمحتوى كتب العلوم األردنية واألمريكية للصف الرابع

األساسى فى ضوء معايير التوجهات العالمية للرياضيات والعلوم . TIMSSمجلة التربية

للبحوث التربوية والنفسية واالجتماعية .ع, 161ج1

الغرابلي ،مصطفى والعابد ،عدنان .)2015(.أثر برنامج تدريبي لمعلمي الرياضيات مستند إلى
توجهات الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم  TIMSSفي قدرة طلبتهم على المعرفة

الرياضية والتطبيق واالستدالل الرياضي ،دراسات :العلوم التربوية .135-115:)3(42
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الفالح ،سلطانة .)2015(.مدى تضمين كتب علوم المرحلة المتوسطة للمهارات الحياتية من وجهة

نظر معلمات العلوم بمدينة الرياض .المجلة التربوية الدولية المتخصصة -المجموعة

الدولية لالستشارات والتدريب -األردن ،المجلد.64-40 ،)8(4

الفراجي ،محمد .)2017(.المهارات الحياتية المتضمنة في محتوى كتب العلوم للمرحلة االبتدائية
في الع ارق .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة آل البيت ،األردن.

اللولو ،فتحية .)2005(.المهارات الحياتية المتضمنة في محتوى مناهج العلوم الفلسطينية للصفين

االول والثاني األساسيين .بحث مقدم لمؤتمر الطفل الفلسطيني وتحديات العصر.الجامعة

اإلسالمية-غزة-فلسطين.

ملتقى المعلمين والمعلمات .)2011( .االختبارات الدولية ( .)TIMSS-PISA-PIRLSالرابط:
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