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   :قدمةامل

تسهل عم التي  املتنوعة  والخبرات  العلمية  املادة  لتوفير وعرض  املنهاج، ووسيلة ضرورية  أهداف  املدرس ي عنصرا مهما لتحقيق  الكتاب  لية يعتبر 

 طريقة لتوضيح رؤية املناهج التعليمية الوطنية ووجهات النظر التربوية.  يويعتبر الكتاب املدرس  التعلم والتعليم،

 ( أن للكتاب املدرس ي دور (Horsly & Knight & Huntly ,2010 يلسلي ونايت وهنتر كما يؤكد هو 
 
   ا

 
في تحقيق األهداف التربوية، فهو يحوي   فعال

عليها املنهج املقرر في موضوع معين، باإلضافة إلى أن الكتاب يعمل على تعزير املعلومات في ذهن دنى من املفاهيم والحقائق واألفكار التي ينص  الحد األ 

املنطقي لألفكار و  التنظيم  أن يراعي  املشابهة؛ لذلك ل بد من  الحياتية  املواقف  إلى  التعلم  أثر  انتقال  الذي بدوره يساعد في  املراحل الطالب،  أن يالئم 

 تحقق أهداف املنهج بتحقق جودة الكتاب املدرس ي وحسن استخدامه.  ولهذا ي ،النمائية للطالب

هداف السلوكية وفي عرض واأل   ،هداف العامةلكتاب املدرس ي هو املساعد للمعلم داخل الغرفة الصفية في تحديد األ ا فإن    وحسب فرانسوا ريشا

 (. 252: 2000ومرعي،  )الحيلةنشطة واختيار وسائل التعليم ووسائل التقويم املفاهيم واأل
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 :لخصامل

إشراكية كتاب العلوم الطبعة األولى التجريبية من سلسلة هاربر كولنز  للصف الرابع األساس ي في  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة 

( الدراسية  للسنة  معادلة2020-2019األردن  استخدم  تم  الهدف  هذا  ولتحقيق   )(Romy’s Formula)     الكتاب إشراكية  درجة  لتحديد 

تكون   والصدق،  الثبات  التأكد من  الكتاب، وتم  لجميع صفحات  واألنشطة  واألشكال،  والرسومات  التعليمي،  املحتوى   في عرض  للطالب، 

األول من )ك الجزء  التعليمي في  املحتوى  أن إشراكية   الدراسة  نتائج  أظهرت  الرابع،  العلوم للصف  الدراسة من كتاب  الطالب(  مجتمع  تاب 

(،على العكس  Romey( وهي أقل من املدى املقبول  الذي حدده )0.37تسلطية غير مناسبة  ول تشرك الطالب في عملية تعلمه وقد بلغت )

 في الفصل الثاني حيث بلغت إشراكية املحتوى في الجزء الثاني من كتاب الطالب 
 
ب  وهي نسبة تدلل إشراكية عالية تسمح للطال( 0.49)تماما

 
 
  ( 1.3)  في الجزء األول (1.3)للجزئين  بلغت    بالتحليل والتفكير والستنتاج، كما دلت إشراكية الرسومات واألشكال على إشراكية مرتفعة جدا

طة (، وهذا يدلل على قدرة الرسومات واألشكال على تحفيز الطلبة على التفكير والستنتاج ، أما إشراكية األنش1.07وبلغت في الجزء الثاني )

وأوص ى الباحثون بضرورة    (.0.09)  ( وبلغت في الجزء الثاني0.73فقد كانت في املدى املقبول حيث كانت في الجزء األول من )كتاب الطالب( )

من حيث اإلشراكية للمحتوى،   Harper Collins)إعادة النظر في محتوى كتاب العلوم )كتاب الطالب( الجزء األول من سلسلة هاربر كولنز )

 رة أن تكون هناك طريقة جديدة لقياس إشراكية أنشطة الكتاب للطالب. وضرو 

 كتب هاربر كولنز. ؛ معادلة رومي ؛إشراكية الطالب الكلمات املفتاحية:

 

http://www.refaad.com/
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الثقافة  أ  ونقل  التعلم  وسائل  من  هامة  وسيلة  فهو  خاص  بشكل  العلوم  كتاب  حيثما  والتجاهات   العلمية؛  واملهارات  املعارف  للطلبة  يقدم 

 كما ويؤكد بضرورة مناسبة املع  للطالب  إكسابهاالعلمية التي لبد من  
 
   رفة العلمية لنمو الطلبة بيولوجيا

 
سئلة جابات األ إ يقتصر هدفها على    وأل  وفكريا

 .(76 :1999 ،وتفكيره )زيتون لبد أن تعمل على تعديل سلوكه  الكتاب، بلالتي في 

املدارس، ومن هذه   الكتب لطلبة  املحددة للحكم على مدى مناسبة هذه  املعايير  التي تعرضها   املعاييرلذلك كان لبد من وجود بعض  اإلشراكية 

 . هذه الدراسة

مناسبة هذه  الحكم على  يتم من خاللها  في ضوء معايير محددة  يتم  بشكل خاص  العلوم  وكتب  بشكل عام  املدرسية  الكتب  وتقويم  تحليل  إن 

املعايير  لالستخدامالكتب ومدى صالحيتها   أ   ، ومن هذه  العلمية دون  باملادة  للطالب  الكتاب  العلمية، ويكشف عن مدى إشراكية  املادة  ن يملي عليهم 

الستكشاف والتقص ي بح املدرس ي كلما زادت رغبته في  الكتاب  املتعلم مع  واستخدامها، وكلما زاد تفاعل  األفكار  استنتاج  الطلبة على  يث يصبح قدرة 

 
 
   الطالب مشاركا

 
   فاعال

 
   وطالبا

 
ا و وهذا ما نعبر عنه باإلشراكية،    ،إيجابيا أنواعيضم مفهوم  املادة،    ،إلشراكية عدة  الطالب من خالل  إشراكية و إشراكية 

 .(32: 2008)خطايبة، ية الطالب من خالل خالصات الفصول إشراكية الطالب من خالل النشاطات، وإشراكو الطالب من خالل الرسومات واألشكال، 

كثر أ شراك  إ نشطة التي تعمل على  واألثراء الكتاب املدرس ي بالوسائل التعليمية،  إ نه يجب  إفضل فأ وحتى تتحقق مشاركة الطالب في تعلمه بشكل  

شراك أكثر من حاسة من حواس الطالب كان  إ مكن  أ نه كلما  أ ثناء عملية التعلم والتعليم، وقد ثبت لدى علماء النفس  أ من حاسة من حواس الطالب  

 
 
 (. 252: 2000،الحيلة ومرعي) في سرعة التعلم، واكتساب الخبرات سببا

وتقاس   العلمي،  الستقصاء  بأسلوب  العلمية  األفكار  استنتاج  على  الطالب  قدرة  عن  األربعة  املجالت  في  اإلشراكية  الكتاب شراكية  إ وتكشف 

رومي   طريقة  أول "    Romy’s Formula"باستخدام  وقام  من  ويعد  باسمه،  الطريقة فعرفت  درجة   باستخدام  استخدم هذه  لتقدير  معادلت خاصة 

 (. 33: 2008 خطايبة،) شكال، والنشاطات وخالصات الفصول إشراكية الكتاب للطالب في عرض املادة، والرسومات واأل 

ملهارات مختلفة مثل املالحظة الطالب   اكتسابمن  شراكية الطالب في كتب العلوم بنسبة عالية هي مؤشر على مراعاة أهداف تدريس العلومإ  تعد

 . (101: 2014زيتون، )القياس والستنتاج واتخاذ القرار و 

املهمة الوثيقة  املدرس ي  الكتاب  يعد  تحتوي واملباشرة   ،لذا  التي  املعارف  ،  العلمية  ،على  والقيم،    ،واملهارات   ، والستقصاء،  والعملوالتجاهات، 

  لتقييم   الباحثين؛ لذلك يعمد مطوري املناهج   لتعريفات للكتاب املدرس ي تختلف باختالف اهتماملذلك هناك العديد من ا   والتحليل؛  ،واملهارات العقلية

العاملية،   للمعايير  ومواكبته  احتوائه  معرفة  على  للوقوف  للمحتوى  التحليل  عمليات  خالل  من  املدرس ي  ستملرالكتاب    (Stemler, 2001: 3)ويعرف 

املحتوى   النصتحليل  العديد من كلمات  تقليص  للتكرار تستخدم من أجل  أقل وفقا لقواعد  فئات    إلى  أنه تقنية منهجية منظمة قابلة  ذات محتوى 

 ترميز واضحة. 

هم أ ن من  أ ، ويوضح طعيمة  التصالأسلوب علمي منظم، يصف املضمون الظاهر ملادة    املحتوى: بأنهاعملية تحليل    (77:  2004)ويعرف طعيمة  

املحتوى   تحليل  يضع خطة    منظم،سلوب عملي  أ نه  أ خصائص  أن  ذلك عليه  الباحث  يحقق  ولكي  املادة،  لتلك  الظاهرة  العناصر  بين  العالقة  يوضح 

 علمية واضحة تستوفي جميع عناصر املوضوع، وتقوم على دراسة الظ
 
 واستنتاجا

 
.  واهر إحصاء واستقراء وربطا

 
 وتفسيرا

 ا وُيعد تحليل املحتوى كأداة ومنهجية بحث من أكثر األدوات واألساليب  
 
براز توجهات  إل في تحليل املناهج والكتب املدرسية وأدلتها؛ وذلك   ستخداما

التعليمية وتشخيصها، وتحديد خصائصها بمنهجية عاملية منظمة،  واتجاهات إلى  وليس  املواد   
 
أو معالجات عشوائية، بهدف    استنادا انطباعات ذاتية 

العصر ومتطلباته وتح التوصيات واملقترحات واإلجراءات لتطويرها لتواكب توجهات  املناهج، وتقييمها، وتطويرها، وتحسينها، وتقديم  دياته تشخيص 

 (. 448: 2010 ،)زيتون 

 لتطوير العلوم في األ   اإلصالحومواكبة عمليات  ضوء الهتمام العاملي باملناهج   وفي
 
مع    ردن تقوم وزارة التربية والتعليم بتطوير مناهج العلوم تماشيا

النقاشية التي قدمها في املؤتمر    السابع بعنوان التطورات، واستحوذ على اهتمام جاللة امللك عبد هللا الثاني وقد ترجم هذا الهتمام من خالل الورقة 

 قطاع استراتيجي، فل  قطاع التعليم ن  أ على    أكدت"، حيث   األمة"بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة  
 
بأي حال من    م يعد مقبول

 . (12: 2019املناهج، الوطني لتطوير  )املركزالخوف من التطوير في العلوم.  األحوال التردد أو

نتاج املركز الوطني بكتابي  إ ردن، وقد بدأت باكورة نشاء املركز الوطني لتطوير املناهج كدائرة مستقلة تعنى بتطوير املناهج املدرسية في األ إ حيث تم 

 شراكية. إل ول والرابع لذا جاءت هذه الدراسة لتحليل كتاب العلوم في ضوء معايير ا وم والرياضيات للصفين األ العل

اإل 5:  2003الناجي )يعرف  و  للطالب و   بأنهاشراكية  (  املدرس ي  الكتاب  التعليمية وما  إ "درجة جذب  للمادة  الكتاب من خالل عرضه  شراكه في مادة 

 كثر تفاعال". أ فكاره ليكون أ نشطة وخالصات تحفز الطالب على الستقصاء والستكشاف وتتحدى أ يتضمنه من 

واستقصاء املعرفة وحفزه على التفكير من خالل عرض   لكتشافودعوته    للطالب،( "أنها درجة مخاطبة الكتاب  2377:  2012يعرفها النوافلة )و 

 .املحتوى، واألنشطة والرسومات واألشكال وتقاس بطريقة رومي"

أبو   )ويرى   10:  2007نعاج 
 
الطالب مشاركا يجعل  بقواعد  الكتاب  مادة  "بأنها عرض  ويحفزه على    (  التعلم،     البحثفي 

 
متلقيا وليس    والستقصاء 

 للمعلومات فقط".



  عمري وآخرون                                                                                                                              درجة إشراكية كتاب العلوم للصف الرابع األساس ي في األردن 

 112-98، ص: 2021 -1، العدد9املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 100 

 

على    اإليجابيلى الـتأثير  إ  باإلضافةالرأي،    القرار وإبداء  اتخاذ"أن اشراكية الكتاب للطالب مهمة في عملية    (79:  2006)  هاشمي والعزاوي ويوضح ال

 ، وتحفيزهم على املشاركة الفاعلة".بناء الشخصية اإليجابية

اإلشراكية: تعريف  يمكن  سبق  على  أب  مما  القدرة  على  نها  والـتأثير  الطالب  اهتمام  وتحفيزه جذب  والتفاعل   تفكيره  للمشاركة  دافعيته  وزيادة 

 الحصة الدراسية. الصحيحة أثناءجابات عطاء اإل إ القرار و  واتخاذ الستنتاجاملستمرين ويظهر ذلك من خالل 

اإل  مفهوم  مستوى  ويضم  تقدير  خاللها  من  يتم  مجالت،  عدة  ا إ شراكية  من  الطالب  املجالت  شراكية  وهذه  املدرسية  من  كل    أوردهالكتب 

 . (153-150 :2011 ،)الخطايبة

 .شراكية كتاب الطالب من خالل عرضه املادة إ  .1

   .شكالكتاب الطالب من خالل الرسومات واأل  إشراكية .2

 .نشطةكتاب الطالب من خالل األ إشراكية .3

 . كتاب الطالب خالصات الفصول  إشراكية .4

رومي)  إشراكيةوتقاس   طريقة  باستخدام  معاملRomy’s Formulaالكتاب  ويحسب  العلمية  ا إشراكية    (  املادة  عرض  خالل  من  لكتاب 

 . لحساب اشراكيتهاشكال والجداول وخالصات الفصول والتي حددت كل منها بمعامل خاص والرسومات واأل 

 الدراسات السابقة:

لصفوف  ، وبعضها تناول كتب العلوم  وجد منها األردنية وأخرى عربية وأجنبيةالطالب  شراكية  إب  لألدب التربوي املتعلق  الباحثون   عند استعراض

الرابع   من  اختص  الثامن،  إلىمختلفة  العربية  ب  وبعضها  اللغة  أو  الدراسات  األحياء  بينأو  تراوحت  هذه  2017-1994)األعوام    الجتماعية  وجميع   )

 .استخدمت معادلة روميالدراسات 

وهي    (0.25)شراكية كتاب األحياء للصف العاشر األردني حيث كانت اإلشراكية للمحتوى إ دراسة ملعرفة    (1994وعنيزة )  العبد هللاجرى  أحيث   •

وإشراكية   وهي مرتفعة  0.8(األنشطةضعيفة،  الطلبة(  توجيه  كماللتفكير    وتدلل على  واألشكالإشراكية  أظهرت    والستقصاء،  نسبة   الرسوم 

 (. 0.785)مرتفعة بلغت

افلة  • استقصت درجة إشراكية كتب العلوم لطلبة صفوف السادس والسابع والثامن في األردن، من خالل عرض  (2012)وفي دراسة أجراها النو

إن  املحتوى، والرسوم واألشكال واألنشطة، كما هدفت إلى الكشف عن الفروق في درجة إشراكية كتب العلوم للطالب حسب الصف الدراس ي 

الصفوف الثالثة جاءت جميعها ضمن املدى الذي اعتمده رومي، وتراوحت قيمها باملدى   أظهرت النتائج أن إشراكية املحتوى لطلبةكما  وجدت،  

الرسومات  .(  0-0.52بين ) يتعلق باإلشراكية من خالل  أما قيما  العلوم،  الطالب لألنشطة في جميع كتب  انخفاض إشراكية  النتائج  كما أظهرت 

والذي ل تقدم رسوماته وأشكاله البيانات   (1.76)  ع الذي كان معامل إشراكيتهواألشكال فقد كانت جيدة عدا كتاب الجزء األول للصف الساب

 لكافية لقيام الطالب بالستقصاء.ا 

أن    عن  )2014)يحيى  دراسة  استقصت   • إلى  النتائج  وأشارت  رومي،  باستخدام معادلة  األولى،  الثالثة  للصفوف  العلوم  إشراكية كتب  مستوى 

الجزء الثاني من    ضعيفة، أماإشراكية النشاطات في كتب العلوم كانت    (، وأن 40.0)وأنها أقل من    وتسلطية  مستوى اإلشراكية للمحتوى ضعيفة

علمي موجه. كما أظهرت النتائج انخفاض    باستقصاءيعطي قدرا من اإلشراكية ل بأس به بحيث ينشغل كتابي العلوم للصف الثاني والثالث فهو  

كتاب   في  واألشكال  الرسوم  إشراكية  للصففي مستوى  بجزئيه  العلوم  وأن األول  والثاني  الثالث  الصف  العلوم  كتابي  في  الثاني  الجزء  ، وكذلك 

 الثاني والثالث كانت جيدة.   للصفوف ول من كتاب العلوم اإلشراكية كانت قليلة وتسلطية وأن الجزء األ 

األردن، ولتحقيق هذا    (2015)جرى بني خلف  أ • دراسة كشفت عن درجة مالءمة محتوى كتاب علوم الصف الرابع األساس ي ملستوى الطلبة في 

ن إشراكية الكتاب من خالل عرض املادة العلمية غير مالئمة  أ الهدف استخدمت أربع أدوات، كما أظهرت النتائج التي استخدم فيها معادلة رومي 

الرسو  وكانت من خالل  العلمية  للطلبة،  األنشطة  من خالل  إشراكيته  كانت  بينما   ،
 
جيدة واألشكال  والصور  في   وأشارت  تسلطية،مات  النتائج 

حتوى ُمجملها عدم مالءمة محتوى كتاب العلوم للمرحلة النمائية لطلبة الصف الرابع. وفي ضوء النتائج تمت التوصية بإعادة النظر في بناء امل

 العلمي للكتاب.

هودي • دراسة  والياغتادار)  وفي  األ   & Liaghatdar, 2015   ( Hodaianان  كتاب  الباحثان  حلل  في  حيث  الثانوية  املرحلة  في  الثالث  للصف  حياء 

فقد   واألشكالشراكية الرسوم  إ أما    (،0.032)شراكية النصوص حيث بلغتواألشكال فأظهرت النتائج تدني إ ايران من حيث النصوص والرسوم  

 يشرك الطالب في عملية تعلمه. نه أي أ  (1.35)بلغت 

 من  جرى  أو  •
ً
للكشف عن درجة إشراكية الطالب في كتاب   السعودية هدفتدراسة في  اململكة العربية    (2016)العبد الكريم والعبد الكريم  كال

املعادلت   وتم حساب  واألنشطة  واألشكال  والرسوم  املحتوى  البتدائي، من خالل عرض  السادس  للصف  املطور    (   Romy’s Formula)العلوم 
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حيث صنفت جمل النص إلى مجموعتين، أحدهما تشرك الطالب في تعلمه، واألخرى ل تشركه مما  ،  ر العشوائي لبعض صفحات الكتاببالختيا

وهي درجة مناسبة لثبات األداة، وأظهرت نتائج بحث اإلشراكية للطالب في املحتوى نص الكتاب العلوم للصف  (  %92.25)رفع درجات الثبات إلى  

املقبول،    البتدائيالسادس   املدى  له بالتحليل، والتفكير والستقراء،  (0.4)  بنسبةفي  الطالب ويسمح  أنه يشرك  وصياغة استنتاجات   مما يعني 

( مما يدل على ضعفها في حث الطالب على الستقصاء وظهور ارتفاع  0.31(في إشراكية الطالب في الرسوم واألشكال بلغ  خاصة، في ظهر انخفاض

 (0.65في إشراكية الطالب في األنشطة بنسبة )

ة لكتاب الجتماعيات للصف  التي أجريت في طهران، وفيها تم تحليل محتوى اإلشراكي  ( Vakili & Mansouri, 2016)   اكيلي ومنصوري دراسة ف •

 السادس،  
 
كامال الكتاب  وحلل  السادس  للصف  الجتماعية  العلوم  كتاب  الدراسة  مجتمع  كان  وأسئلة    حيث  وصور  نصوص  من  يحوي  بما 

(  0.91واألنشطة )  ،(1.27األسئلة )  ،(1.25) في الصور   بينما(  1.12)أظهرت النتائج أن إشراكية الطالب في املحتوى    األنشطة؛ حيثباإلضافة إلى  

 واألنشطة املقترحة .لذا كان كتاب الدراسات الجتماعية للصف السادس نشطا من حيث املضمون والصورة واألسئلة 

  األردن استخدمت شراكية كتاب قواعد اللغة العربية لطلبة الصف العاشر األساس ي في إ لى معرفة درجة إ دراسة هدفت   (2017جرت الوائلي )أو  •

العربية اسبته للدراسة، واتبعت صيغة رومي، واختارت عينة الدراسة بشكل عشوائي من كتاب قواعد اللغة  الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ملن

اإل   وأظهرت لعرض  نتائج  )شراكية  وهي  0.07املادة  أما  أ (  املطلوب،  الحد  ا   األنشطةقل من  درجة  بلغت  )إل فقد  الحد  0.47شراكية  ( وهي ضمن 

 املطلوب.  

 مشكلة الدراسة:

 ربية والتعليم في األ قامت وزارة الت
 
  ( 2019)  ولى التجريبيةاأل طبعة  الكتاب العلوم للصف الرابع    باعتماد  (2019)  من العام الحالي  ردن حديثا وبدءا

تكليف   ول والرابع كخطوة تدريجية لتطوير جميع املناهج دون استثناء، حيث تم  األ   ينول والرياضيات للصفلى تطوير كتاب علوم الصف األ إ ضافة  إل با

(HarperCollins Puplishers )    بخبرة  أ ثاني العالم  في  نشر  دار  العلوم    (200)كبر  ملادتي  املدرسية  الكتب  تطوير  بمهمة  التأليف  مجال  في  عام 

 والرياضيات. 

املجالت    وفي   (TIMSS & PISA)القرائيةالرياضيات والعلوم   الطلبة في اختبارات  إجاباتردن قصورا في  الختبارات الدولية في األ   تشير نتائجكما  

 
 
الدولية )وزارة   أداء الختباراتردن في  األ   تتراجعوبالتالي  ظهار مشاكل في املهارات واملعارف املكتسبة بنسب عالية،  إل   الفرعية لكل مبحث، مما كان سببا

 (. 87: 2017 التربية والتعليم،

املعرفة   تعلمه، تقديم منها املشاركة في عملية    مهارات مختلفةحيث كان الهدف الرئيس من تطوير مناهج العلوم هو مساعدة الطلبة على امتالك  

   (7-6: 2017املناهج، الوطني لتطوير  )املركزالعلمية للطلبة من خالل توظيف مهارات القرن الحادي والعشرين 

 
 
رفضا التطور  و األردنيالشارع  من    ورافق هذا  املعلمين  ونقابة  واملعلمين،  املثقفين  بعض  قبل  ومن  األ أ ،  الذين  ولياء  الكتب  أ مور،  لى إ عادوا هذه 

وسلبيات    إيجابياتمن  حقيقة هذا الكتاب   الدراسة لتوضح  ه هذ  ت ردن كردة فعل على صعوبة هذه املناهج، لذلك جاءاأل   مناطق   املديريات املختلفة في

 شراكية الكتاب للطالب.إ من خالل تحليل 

 :أسئلة الدراسة

 األساس ي ما درجة إشراكية طالب الصف الرابع  :ول األ  السؤال
 
 ؟  Romy’s Formula   لطريقةفي محتوى النص لكتاب العلوم وفقا

  األساس يدرجة إشراكية طالب الصف الرابع   الثاني: ماالسؤال 
 
 ؟  Romy’s Formulaلطريقة    في الرسوم واألشكال في كتاب العلوم وفقا

 في األنالصف الرابع األساس ي درجة إشراكية الطالب  : ماالثالث السؤال 
 
 ؟ Romy’s Formulaة  قلطري شطة في كتاب العلوم وفقا

 : أهداف الدراسة

    والرسوم.نشطة ب في املحتوى واألشراكية الطالإ لى مستوى إ الكشف عن درجة اشتمال كتاب العلوم املطور للصف الرابع التعرف 

 :أهمية الدراسة

(،  2020-2019(للعامالتجريبية من سلسلة هاربر كولنز ولى أل هميتها بالوقت الحالي تزامنها مع اعتماد كتاب العلوم الطبعة ا أ الدراسة  تستمد هذه 

األ أ املتوقع   والتعليم  التربية  رؤية وزارة  يحقق  العلومن  ملناهج  والخاصة  العامة  والنتاجات  لتطوير  كما    ،ردنية،  الوطني  )املركز  العلوم  وثيقة  وضحت 

 املناهج
 
وتحقيقا التربوي)  (،  للتطوير  الوطنية  املؤتمرات  كما  2001لتوصيات  وتطويرأ (،  املناهج  لتطوير  الحديثة  العاملية  للتطورات  مواكبة  تأتي    نها 

 .2061، ومشروع  ERFKEاملعلم واملتعلم حسب توصيات العديد من املشاريع ومنها مشاريع التطوير التربوي نحو القتصاد املعرفي مهارات 
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 همية الدراسة في املنحنيين النظري والتطبيقي: أوتتمثل 

 لدراسة بآالتي:  همية اأففي الجانب النظري تتمثل 

 ،2020-2019ساس ي النسخة التجريبية للعام  شراكية كتاب العلوم الصف الرابع األ إ ستوى  ملن هذه الدراسة ستقدم تصورا شامال  أ من املتوقع  

  وتتناول الدراسة
 
  جانبا

 
 . ن تنمو مع الطالب وتتوسع في صفوف ومراحل لحقةأ من املهارات التي يجب  مهما

التربوية    األهدافللطالب ومواكبته للتوجهات العاملية، وتحقيقه    حيث إشراكيتهالحكم من خالل نتائج الدراسة على مناسبة كتاب العلوم من  

 الحديثة لتدريس العلوم. 

ا  الدراسة  نتائج  العام لتإل قد تمهد  الرابع بشكل  طار  تلي الصف  التي  العلوم للصفوف  الصعف والقوة في  أ طوير مناهج  فضل بعد معرفة نقاط 

 منهاج العلوم املطور للصف الرابع.

 من حيث اإلشراكية.املترجم عن سلسلة هاربر كولنز البريطانية  العلوم األردني محتوى كتابلعل هذه الدراسة رائدة في عملية تحليل 

 : تياآلهمية تتمثل في ن األ إالجانب التطبيقي: فما أ

خرى، وقد تساعد سباب نقاط القوة فنطورها في املراحل القادمة من تطوير مناهج العلوم للصفوف األ أ قد تساعد النتائج لهذه الدراسة ملعرفة  

األ  للصفوف  الكتب  في  تكرارها  الجديدة وعدم  الطبعات  في  عليها  فنعدل  الضعف  نقاط  القادم    املرادخرى  في معرفة  الدراس ي  للعام  -2020تطويرها 

 شراكية  همية عن اإل أ ثراء املكتبة العربية بدراسة ذات إ ،  2021

 حدود الدراسة:

 تية: للتعميم في ضوء الحدود واملحددات اآلستكون نتائج الدراسة قابلة 

  .شراكيةلل  2020-2019اقتصرت عملية التحليل على كتاب العلوم للصف الرابع في العام الدراس ي   .1

    لكتاب العلوم. محتوى اإلشراكية أدوات تحليلاقتصرت الدراسة على استخدام   .2

 :جرائيةل التعريفات ا

لأل   :الشراكية  درجة رومي  معادلة  حسب  الشراكية  فئات  تكرارات  ورصد  وتحديد  الثالثة  خالل  هينواع  من  للطالب  الكتاب  املادة    إشراكية  عرض 

وإشراكية واألشكال،  الرسومات  خالل  من  للطالب  الكتاب  وإشراكية  الشراكية  العلمية،  من  الرابع  النوع  أما  النشاطات،  خالل  من  للطالب    ؛الكتاب 

 . لعدم وجود خالصات في كتاب الطالب  وذلك ا لم يتم التحليل في ضوءه إشراكية الكتاب للطالب من خالل الخالصات 

للصف   العلوم  تدريسه من    : هوالرابع كتاب  املقر  وزارة الكتاب  األر ال  قبل  والتعليم  األ تربية  في مدارس  األ دنية  املجلس  قرار  بناء على  للمركز ردن  على 

رقم  الوط في جلسته  املناهج  لتطوير  )  2019-5-14 تاريخ   (4)ني  رقم  والتعليم  التربية  وقرار مجلس  تاريخ  93/2019،  العام    (30-5-2019)(  بدءا من 

 سنوات. 10-9 ما بين( لطلبة الصف الرابع األساس ي الذين تتراوح أعمارهم 2020-2019 (ولى التجريبية للعام الدراس يالطبعة األ  2020-2019الدراس ي 

 جراءات الطريقة وال 

 منهج الدراسة: 

البحثية    ون اتبع الباحث في هذه الدراسة املنهج الوصفي املسحي القائم على وصف الظاهرة كما هي، وذلك من خالل رصد وتحليل واقع املشكلة 

 .دنر ملعرفة درجة إشراكية كتاب العلوم للطالب في الصف الرابع، في األ   Romy’s Formula طريقة رومي املطروحة باستخدام

 مجتمع الدراسة وعينتها:

وعينته   الدراسة  مجتمع  كتابتكون  في    من  الرابع  للصف  في    األردن،العلوم  أقر  طالب    2019-5-14تاريخ  الذي  لجميع  موحد  في وهو    األردن 

ول والثاني  أل ربعة كتب، اعتمد كتاب الطالب الجزء ا أ املدارس الحكومية وهو عبارة عن كتابين لكل فصل دراس ي كتاب الطالب وكتاب التمارين وبواقع  

و إ لتحديد   املحتوى  وا إ شراكية  الرسوم  ا أل شراكية  صفحات  استثناء  وتم  ا ألشكال  الجزء  التمارين  كتاب  واعتماد  اللغوي،  لتحديدوالثاول  أل ثراء    ني 

 ( يوضحان ذلك. 2( و )1نشطة. والجدول )ألشراكية ا إ 

 معلومات عن كتاب العلوم )كتاب الطالب( :(1)جدول 
 معلومات عامة عن كتاب العلوم 

 )كتاب الطالب( 

 الصف الرابع األساس ي 

 الجزء الثاني  األول الجزء 

 األولى  األولى  رقم الطبعة 

 2019 2019 سنة النشر

 Harper Collins Publishers Limited (2019) والحقوق الناشر 

 5 4 عدد الوحدات 

 64 68 عدد الصفحات 
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 معلومات عن كتاب العلوم )كتاب التمارين ( :(2)جدول 

 معلومات عامة عن كتاب العلوم 

 )كتاب التمارين(

 الصف الرابع األساس ي 

 الجزء الثاني  األول الجزء 

 األولى رقم الطبعة 

 2019 النشر سنة 

 Harper Collins Publishers Limited (2019) الناشر والحقوق 

 5 4 عدد الوحدات 

 60 58 عدد الصفحات 

 أدوات الدراسة:

الباحث درجة    Romy’s Formulaداة  أ   ون استخدم  في كل من إ لتحديد  الواردة  للطالب  الكتاب  (  1994،  وعنيزة   العبد هللا ؛  1982  زار،)أ   شراكية 

 شراك الطالب.إ شكال التي تعمل على أل نشطة، والرسوم وا ألشراكية الطالب، من خالل عرض املادة، وعدد ا إ لتقدير درجة 

جملة في الصفحة املختارة لغاية الفاصلة، من الصفحات   قراءة كلن ثم الطالب( املكون من جزئي العلوم )كتاببتحليل كتاب  ون حيث قام الباحث 

 لى الفئات التالية: إ وتم تصنيف الجمل 

 .عبارات الحقائق وتعرف لغرض الدراسة وهي تمثل عينة من املعلومات . أ 

   .وهو يمثل رأي املؤلف املستخلص من املعنى و التعميمات الصريحة:أ الستنتاجات  .ب

 الكتاب من عبارات تحدد معاني املصطلحات واملفردات فيه.  ما يعرضهالتعريفات وهي  .ج

 سئلة التي تسأل ويجيب عليها الكتاب مباشرة. أل ا  .د

 . سئلة التي تحتاج من الطالب تحليل املعلوماتاأل  .ه

 ن يصوغ استنتاجه الخاص. أ التي تحتاج من الطالب   اإلخباريةالجمل  .و

 والعبارات التي تطرح مشكلة ليقوم الطالب بحلها. داء وتحليل نشاط ما،أ التي تطلب من الطالب  اإلرشادات .ز

 مباشرة من الكتاب املدرس ي.  إجابةاهتمام الطالب ول توجد لها  إلثارة التي تسأل  األسئلة .ح

 .سابقةي من التصنيفات الأ جرائية في النشاطات والجمل التي ل تالئم إل و رسم توضيحي( والتعليمات ا أ لى شكل )إ الجمل التي توجه القارئ للنظر  .ط

 سئلة البالغية وهي التي تطرح ملجرد التأثير في النفوس لبتغاء الحصول على جواب.أل ا  . ي 

 شراكية الكتاب للطالب من خالل عرض املادة من العالقة التالية: إ ويحسب معامل 

 

ـــــــ إ معامل  ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــ    شراكية الكتاب للطالب =  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  ـــــ

 

  و استخدام مهارات استقصاء علمية لذلك فهي تمثل مستويات دنيا، أ ركة الطالب  تحتاج مشا  د( ل أ، ب، ج،  )ن الفقرات  أ ومما تجب مالحظته  

نها ل تؤثر بشكل حقيقي ألما الفقرات ط، ي، فقد تم تجاهلهما  أفهي مالئمة في خلق التوجه الستكشافي مستويات عليا و (،  ز، ح  ،ه، و)ما الفقرات  أ 

 على فائدة الكتاب من خالل تدريسه.

 

ــــ واألشكالشراكية الرسوم إ معامل  ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــ                   = ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ                 ــ

        

 استخدام مباشر لغرض توضيحي   -حيث: أ 

 و استخدام معلومات أ داء نشاط ما أ يحتاج من الطالب  -ب     

  

ــــشراكية النشاطات للطالب = إ معامل  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــ ــ  ـ

                                      

 زار هي:في أ  ليهإ شراكية التي ذكرها رومي املشار إل لى قيم ا إقيم ومعايير الحكم 

 شراكية إل الصفر: انعدام ا •

 مشاركة الطالب والعبارات التي تتطلب بعض من تفكير الطالب.  ل تطلبتساوي عدد العبارات التي  :1 •

 . تتطلبه زادت نسبة املادة التي تتطلب الستقصاء مقارنة باملادة التي ل (1عن )كلما زادت قيمة املعامل  •

 لب  في تعلمه()تشرك الطا   ب

 (في تعلمه الطالب ال تشرك ) أ            

 ح  ز+  و+  + ھ

 د   + ج  +  ب  + أ

 عدد النشاطات المطلوب قيام الطالب بها  

 عدد الصفحات المحللة عن النشاطات 
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 ويمثلالكتاب  فيعد (0.4) عنشراكية الكتاب إ ذا قل معامل إ  •
 
  تسلطيا

 
  تحديا

 
 للطالب   قليال

سئلة ول يعطي الطالب البيانات الكافية ليتعامل معها  أ فهذا يعني ان الكتاب ل يحوي سوى   (1.5)من كثر أ شراكية الكتاب إ ذا كان معامل إ  •

 بفاعلية. 

 داء وثباتها: أل صدق ا  

   Test-Retest Reliabilityداة عبر الزمن  أل ثبات ا .1

الباحث قامت    ون قام  ثم  املحتوى  الزمنية    بإعادة بتحليل  الفترة  وكانت  الثبات    (14)التحليل  حساب  تم  ذلك  وبعد  ا يوم  ونتائج  أل ،التحليل  ول 

 .العبارات التي تم التفاق عليها والعبارات التي اختلف عليها من خالل معادلة هولستي ون التحليل الثاني حيث حسب الباحث

 

 درجة الثبات        

 

             

 

 

 

 

 

 

 

   (: (Inter-rater Reliabilityاملحللين داة باختالف أل حساب ثبات ا .2

اختيار   نسبتهتم  معلمتين    % 20  ما  قبل  من  املحللة  املادة  وا أ من  املاجستير  درجة  تحمل  وأساليب أل حداهما  العلوم  مناهج  في  الدكتوراة  خرى 

، رصدت نقاط التفاق ونقاط الختالف بين املحللتين لكل من عرض واألنشطةمن املحتوى والرسوم    ترميز التحليلتدريسها بعد التفاق على وحدات  

عنصر من عناصر التحليل لكل جزء كما  الباحثتين لكلنشطة، لصفحات عينة الثبات ثم حسبت نسبة التوافق بين ألكال، واشأل املحتوى والرسوم وا 

 في الجدول واستخدمت املعادلة التالية: 

 

ــــ      ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــنسبة التوافق= ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  ـ

 

 ول والثانيأل التوافق بين املحللتين في جميع مجاالت التحليل لكتاب العلوم )كتاب الطالب( للجزء ا نسب :(3)جدول 

 نسبة التوافق%  نقاط الختالف بين املحللين  نقاط التفاق بين املحللين  عنصر التحليل 

 % 92 9 106 املادة التعليمية 

 % 89.7 5 44 شكال أل الرسومات وا

 % 100 - 31 األنشطة 

 حسبت معامالت كابا لنسب التوافق وهي نسب التوافق بعد حذف معامل الصدفة بناء على املعادلة التالية:

         

ــــــمعامل كابا=  ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  ــــــ

                            

 بين املحللتين ومعامل كابا وهو حد مقبول وقوي  ( %86.2وافق بين املحللتين هي )نسب الت أن تبين
 
حسب العالمات املعيارية في سلم التقدير  أيضا

   . (Stemler, 2001) اليه  أشار ( الذي 3)ملعامل كابا، املوضح في الجدول 

 

 

 

 عدد وحدات التحليل المتفق عليها 

 التحليل    عدد الوحدات والتحليل الكلية في عينة

 نسبة صدفة التوافق  -1

 نسبة صدفة التوافق  –نسبة التوافق 

 عدد الفقرات المتفق عليها 

 %100 ×ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=   

 عدد الفقرات المختلف عليها +عدد الفقرات المتفق عليها 

566 

 98.4 % =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=    

 (566+9 ) 
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 التقدير املعتمد ملعامل كابا سلم :(4)جدول 

 درجة القوة  اإلحصائية معامالت  كابا 

 ضعيف  0.00 <

 سطحي  0.2

 مناسب  0.21-0.4

 متوسط  0.41-0.6

 قوي   0.61-0.80

 مميز  0.81-1.00

 

 : النتائج ومناقشتها

 ما درجة إشراكية الطالب في محتوى النص لكتاب العلوم الصف    ومناقشتها:  عرض النتائج املتعلقة بالسؤال األول 
ً
لطريقة    الرابع األساس ي وفقا

Romy’s Formula  ؟ 

من الكتاب املكون مــن جــزأين ثــم صــنفت املــادة التعليميــة فــي  الطالب(مادة العلوم )كتاب الطالب( بأخذها املحتوى كامال من )كتاب   ون حلل الباحث

في كل ووحدة، ثم حساب تكرار كل من الفئات في كل استنتاجات(، كل صفحة من عينة الدراسة وذلك حسب الفئات املحددة في صيغة رومي، )حقائق، 

 جزئي كتاب العلوم )كتاب الطالب( للفصلين، كما في الجداول التالية. منجزء 

 2020-2019ول من كتاب الطالب للصف الرابع أل تكرار الفئات املعتمدة لعرض املادة العلمية في الجزء ا :(5)دول ج

 

 

 الوحدة 

 الفئة

 
الوحدة 

األول 
ت الحياة  

دورا
 

 

الوحدة الثانية 
 

ت الحية في البيئة  
الكائنا

 

الوحدة الثالثة 
 

سم 
ج

سان 
اإلن

 
صحته 

و
 

الوحدة الرابعة 
ص املادة      

صائ
خ

جموع تكرار الفئة   
م

 

 237 87 48 48 54 حقائق 

 82 30 13 23 16 و التعميمات الصريحة أالستنتاجات 

 45 12 8 18 7 التعريفات 

 55 20 9 13 13 األسئلة التي تسأل ويجيب عليها الكتاب مباشرة 

 28 10 1 11 6 األسئلة التي تحتاج من الطالب تحليل معلومات 

 27 10 3 7 7 ن يصوغ استنتاجه الخاص أالجمل الخبرية التي تحتاج من الطالب 

 63 3 10 18 14 نشاط أوتحليل  أوالتي تتطلب من الطالب القيام بأداء  اإلرشادات 

 38 22 7 4 5 عليها الكتاب مباشرة  ل يجيبأسئلة إلثارة اهتمام الطالب التي 

 0 0 0 0 0 أسئلة بالغية 

 

 من كتاب الطالب = األول شراكية املحتوى الجزء إ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أ  ا نالحظ  الفئة  الحقائق حيث بلغت مجموع تكرارها )ألن  بلغ مجموع  أ ت  ( ثم فئة الستنتاجا237كثر تكرارا هي فئة  الصريحة وقد  التعميمات  و 

تلتها فئة  82)  تكراراتها بأداء    اإلرشادات(  القيام  الطالب  الكتاب   األسئلة(، ثم  63و نشاط بمجموع)أ و تحليل  أ التي تتطلب من  التي تسأل ويجيب عليها 
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مقداره   تكرار  بمجموع  تكرار  (55)مباشرة  بمجموع  التعريفات  جاءت  الخامسة  املرتبة  وفي  ا (45)،  جاءت  السادسة  املرتبة  وفي  اهتمام   إلثارة سئلة  أل ، 

التي   )  ل يجيبالطالب  الكتاب مباشرة بتكرار  ا 38عليها  )أل (، ومن ثم  بتكرار مقداره  الطالب تحليل معلومات  التي تحتاج من  قل  أل(، والفئة ا28سئلة 

شراكية محتوى كتاب الطالب إ (، بينما كانت 27استنتاجه الخاص بمجموع تكرار مقداره )ن يصوغ ل الخبرية التي تحتاج من الطالب أ تكرار هي فئة الجم

 (.0.37(لجميع الفئات

 2020-2019الرابع   الطالب( للصفتكرار الفئات املعتمدة في التصنيف لعرض املادة العلمية في الجزء الثاني من كتاب العلوم )كتاب   :(6)جدول 

 الوحدة                         

 

الوحدة  فئة التصنيف 
 

سة 
الخام

 

ضوء 
ال

 

 

الوحدة 
 

سة  
ساد

ال
 

حركة 
ض

ر األ
سابعة     

الوحدة ال
 

الكهرباء 
 

الوحدة الثامنة  
 

طاقة 
القوة وال

سعة   
الوحدة التا

طبيعية في   
رد ال املوا

البيئة 
املجموع  
 

 149 42 33 20 22 32 حقائق 

 76 14 16 21 12 13 التعميمات الصريحة و أالستنتاجات 

 8 2 0 4 2 0 التعريفات 

 50 16 17 11 1 5 األسئلة التي تسأل ويجيب عليها الكتاب مباشرة 

 47 9 8 13 4 13 األسئلة التي تحتاج من الطالب تحليل معلومات 

 27 3 6 8 7 3 استنتاجه الخاص  ن يصوغأالخبرية التي تحتاج من الطالب الجمل 

 37 5 8 15 3 6 نشاط أوتحليل  أوالتي تتطلب من الطالب القيام بأداء  اإلرشادات 

 30 9 3 6 6 6 مباشرة  عليها الكتاب  ل يجيبأسئلة إلثارة اهتمام الطالب التي 

 0 0 0 0 0 0 أسئلة بالغية 

 

 معامل اشراكية املحتوى في الجزء الثاني=

 

 

      

 

 

 

 

 

الفئة  أ (  6)الجدول    يظهر  بلغت    األكثرن  الحقائق حيث  الثانية (149)تكرار هي  املرتبة  الصريحة  التعميمات  أو  ، في حين حلت فئة الستنتاجات 

بلغ ا 76(بتكرار  ثم  )أل (،  مقداره  تكرار  بمجموع  مباشرة  الكتاب  عليها  ويجيب  تسأل  التي  ا 50سئلة  ثم  ومن  تحليل  أل (،  الطالب  من  تحتاج  التي  سئلة 

جاءت التي    سئلة  أل ،  ثم فئة ا (37)  نشاط بمجموع  أوو تحليل  أ التي تتطلب من الطالب القيام بأداء    اإلرشاداتتلتها فئة    ،( 47)  معلومات بتكرار مقداره 

بتكرار مقداره    إلثارة  الكتاب مباشرة  التي ل يجيب عليها  الطالب  الطالب (،  30)اهتمام  التي تحتاج من  الخبرية  الجمل  الخاص ا يصوغ    أن  ثم  ستنتاجه 

 (. 0.49(شراكية محتوى كتاب الطالب  في الجزء الثاني لجميع الفئاتإ (، بينما كانت 8) التعريفاتقل تكرار لفئة أ(، و 27بمقدار)

شراكية يدلل على قيمة وهذا املعامل لل    (0.37)  شراكية للكتاب من خالل عرض املحتوى التعليمي يساوي اإل معامل    أن  تدل نتائج الدراسة على

ا منخفضة تسلطية في   الجزء  الطالب  املتعلم   ،ول أل كتاب  التي تتطلب من  الجمل  التعريفات على حساب  الحقائق ووجود  ويدلل على ذلك زيادة نسبة 

 املفردات التي تحتاج الى تحليل املعلومات سواء من  األسئلةعلى حساب ( 55)املباشرة في التحليل  األسئلةفي حين بلغ عدد  ، استخدام استنتاجه الخاص 

الصو أ  )  تكراراتها  شكال وبلغ عددأل ر وا و  الدراسة  الكتاب نسخة تجريبية أ لى  إ ذلك يعود    للطالب ولعلقل  أ نه يمثل تحديا  أ وهنا يتضح    ،(28حسب  ن 

الترجمة، وعدم حذف  Harper Collin s  مترجمة عن سلسلة هاربركولنز التأكيد على حرفية  أو  بأهميتها  ظنا  الحقائق  الترجمة على  ركزت  ولربما  و أ ؛ 

من    (0.49)شراكية  في الجزء الثاني للمحتوى  تساوي  إل تعديل وكان ذلك على حساب تفاعل الطالب، على العكس تماما منه فقد كانت نسبة معامل ا ال

شراكية وتمثل تحديا يتناسب مع قدرات الطالب فهو يسمح للطالب بالتحليل والتفكير  إل على نسبة عالية من ا ( وهي تدلل  كتاب الطالبكتاب العلوم )

وتحديه. شراكية الطالب  إ لى تحليل وهي بذلك تزيد من  إ سئلة التي تحتاج  أل سئلة ذات الحلول املباشرة مع ا أل والستقراء وصياغة استنتاجاته في تقارب ا 

ول من كتاب العلوم الفصل أل خذ بها بعد تطبيق الجزء ا أل مور واملشرفين املختصين التي تم ا أل التغذية الراجعة من امليدان وأولياء ا   أن  الباحثون   ويرى 

 ه+و+ز+ح 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أ+ب+ج+د

50+8+76+149 

 0.49=   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  

30+37+27+47 
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 أل ا 
 
سببا الفصل  إ في تحسن معامل    ول  في  العلمية  املادة  تعديل فقرات محتوى  وارتفاعه من خالل  الطالب  بينما شراكية  شراكية إل ا   الإجموفي    الثاني. 

  ( 0.43شراكية املحتوى التعليمي )إ نه يمثل تحديا للطالب وفي املدى املقبول، حيث بلغت أ ظهرت نتائج تحليل الدراسة  أ للمحتوى التعليمي للجزأين فقد 

النوافلة    ما يتفقوهذا   نتائج  واملنصوري (2012)مع  والعبدالكريم )(2016(، ووفاكيلي  والعبدالكريم  املقبول  (  2016،  املستوى  ول تتفق هذه  كانت في 

 (. 2014يحيى)و  (،2017) ،والوائلي (1994) ، ونتائج العبدهللا وعنيزة (2015)وبني خلف (2014) يحيى مع نتائج النتائج

-2019كتاب العلوم )كتاب الطالب( الصف الرابع   األول والثاني في ين لتصنيف لعرض املادة العلمية للجزئفي اخالصة تكرار الفئات املعتمدة  :(7جدول )

2020 

صة االشراكية 
ال
خ

 

حقائق
 

ت 
جا

ستنتا
اال

 أو 
صريحة

ت ال
التعميما

 

ت 
التعريفا

 

ب  
ب عليها الكتا

سأل ويجي
األسئلة التي ت

شرة
مبا

 

ب تحليل  
طال

ج من ال
األسئلة التي تحتا

ت 
معلوما

 

ب ان  
طال

ن ال
ج م

الجمل الخبرية التي تحتا

صوغ 
ي

ص 
جه الخا

ستنتا
ا

 

 

ت 
رشادا ال

 
ب القيام بأداء  

طال
ن ال

ب م
طل

التي تت

 أو 
تحليل  

 أو 
ط 

شا
ن

 

 

ب  
ب التي ال يجي

طال
رة اهتمام ال سئلة لثا

أ

شرة 
ب مبا

عليها الكتا
 

الجزء  

األول 
 237 82 45 55 28 27 63 38 

الجزء  

الثاني
 149 76 8 50 47 27 37 30 

 
ً
 أل شراكية الطالب في الرسوم واإدرجة    ما  : السؤال الثاني ب: عرض النتائج املتعلقة  ثانيا

ً
  شكال في كتاب العلوم )كتاب الطالب( الصف الرابع وفقا

 ؟   Romy’s Formula لطريقة

شكال والرسومات أل ا  عد تكرارشكال في كتاب العلوم )كتاب الطالب( من خالل أل شراكية الطالب في الرسوم وا إ لى معرفة درجة إهدف هذا السؤال 

 مي.و ر  يقةمن خالل طر  اإلشراكيةالتي تشرك الطالب في عملية تعلمه واستخراج معامل 

 Romy’s Formula: تكرار الرسومات واألشكال في كتاب العلوم )كتاب الطالب( للصف الرابع األساس ي وفق طريقة  (8جدول )

 كتاب الطالب(العلوم )كتاب  

 الجزء األول من الكتاب 

 معامل الشراكية= ب/أ  تكرار ب  تكرار أ 

ـــاة: األولىالوحدة   ــ  0.8 12 15 دورات الحــيـ

 2.96 35 13 الحية في البيئة  الثانية: الكائنات الوحدة 

 0.7 11 14 وصحته  اإلنسانجسم الوحدة الثالثة : 

 1,9 24 19 خصائص املادة الوحدة الرابعة:  

 1.3 82 61 املجموع  

 معامل الشراكية= ب/أ  تكرار ب  تكرار أ  من الكتاب  الجزء الثانيكتاب العلوم )كتاب الطالب(  

 1 10 10 الخامسة: الضوء الوحدة  

 0.18 2 11 حركة النهار الوحدة السادسة :

 1.46 19 13 السابعة: الكهرباءالوحدة  

 2.14 15 7 والطاقة    الثامنة: القوةالوحدة  

 0.9 9 10 املوارد الطبيعية في البيئة  الوحدة التاسعة :

 1.07 55 51 املجموع 

 

 شكال في الجزأين = أل شراكية الرسوم وا إ معامل 

        

 

 

 

 137                   ب             

   1.2= ـــــــــــــــــــــــ=  ـــــــــــــــــــــــــــــ

                          112أ                 

 أ
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شراكية في الرسومات إ على قيمة في حين ان الوحدة الرابعة حصلت على معامل  أن معامل الشراكية في الوحدة الثانية هو  ( أ 8من الجدول )  تبين

ا 1.9)شكال  األ و  الوحدة  بينما حصلت  في  أل (،  الثالثة  املرتبة  وا إ ولى على  الرسوم  في  الطالب  بتكرار مقداره أل شراكية  كانت   (0.8)  شكال  الرابعة  واملرتبة 

 (. 1.3) األول شكال في الجزء األ شراكية للرسوم و إل ن معامل ا أ وبهذا تبين  (0.7)شراكية مقدارها إللوحدة الثالثة ب

ظهرت النتائج أ ذ  إ شكال للطالب في الجزء الثاني من كتاب الطالب هو في الوحدة الثامنة  أل وا شراكية الرسوم  اإل على قيمة  أ ن  أ وكما يظهر الجدول  

ا أ  )إل ن معامل  بمعامل  (2,14شراكية  السابعة  الوحدة  ثم  ثم  (1.46)شراكية مقداره  إ ،  الخامسة،  )إ بمعامل    الوحدة  مقداره  الوحدة  (1شراكية  ثم   ،

شراكية الرسوم إ ن معامل  أ ظهرت النتائج  أ (، كما  0.18شراكية للوحدة السادسة حركة النهار)إ قل معامل  أ ، و (0.9شراكية مقداره )إ التاسعة بمعامل  

الرسوم وا أل وا  الثاني ملجموع  تكرارات  الجزء  للطالب في  النتائج  (،  0.9شكال )أل شكال  الرسوم وا إ ن معامل  أ وتظهر  شكال للجزأين معا تساوي  أل شراكية 

(1.13) 

 2020-2019الرابع  الطالب( الصفشكال في كتاب العلوم للجزأين )كتاب أل خالصة تكرار الرسومات وا :(9)جدول 

 التكرار 

 

 الجزء 

 معامل الشراكية =ب/أ  تكرار ب  تكرار أ 

 

 1.3 8.2 61 األول الجزء 

 1.07 55 51 الجزء الثاني 

 1.2 137 112 املجموع 

نها تتيح للطالب وبدرجة عالية  أ وهذه القيمة تدلل على    (1.03)ول بلغ  أل شكال في الجزء ا أل للرسوم وا    اإلشراكيةمعامل    أن(  9يظهر لنا الجدول )

( والتي مازالت تعطي فرصة للطالب للبحث والستقصاء والتفكير والستنتاج 1.07فرصة لالستقصاء والبحث مقارنة بنتائج الجزء  الثاني التي بلغت )  

)  اإلشراكيةوبلغ معامل   ب1.2للجزأين معا  العمرية  الفئة  لهذه  املناسبة  النسب  الباحثة هذه  وتبرر  العلوم من (  توطين كتب  قادرين على  خبراء  وجود 

 ثل البحث والستنتاج والستقصاء.ردنية وتحفيز الطلبة على  املهارات والقدرات العقلية مأل مع متطلبات البيئة ا  كولنز بما يواءمهاربر سلسلة 

خلف بني  نتائج  مع  تتفق  النتائج  وعنيزة   وعبد  (2015)وهذه  والياغتادو (  1994)  هللا  والوائلي ،& Liaghatdar, 2015   ( Hodaianار)  هوديان 

، و نتائج دراسة (0.31) واألشكالشراكية الرسوم إ ول تتفق مع نتائج دراسة العبدالكريم والعبدالكريم حيث بلغت  ( 2016)( وفاكيلي واملنصوري 2017)

 . األول شكال منخفض جدا في كتاب علوم الصف األ شراكية الرسوم و إ ( حيث كان معامل 2014) يحيى

 
ً
الثالث   :ثالثا بالسؤال  املتعلقة  النتائج  اإدرجة    ما   :عرض  في  الطالب  الرابع األشراكية  للصف  التمارين(  )كتاب  العلوم  كتاب  في  ساس ي  أل نشطة 

 
ً
 ؟   Romy’s Formulaلطريقة   وفقا

 . 2020-2019 للعام الدراس ي تكرار النشاطات املحللة في للجزأين من كتاب العلوم للصف الرابع )كتاب التمارين(  :(10)جدول 

 

           األول( =)الجزء  األنشطة املحللةتكرار   

 

 

 

 عدد الصفحات املحللة  عدد النشاطات  عنوان الوحدة      الجزء األول 

 15 11 دورات الحياة  الوحدة األولى 

 17 10 الكائنات الحية في البيئة  الوحدة الثانية 

 11 8 جسم اإلنسان وصحته  الوحدة الثالثة 

 21 18 خصائص املادة  الوحدة الرابعة 

     64 47 املجموع 

 عدد الصفحات املحللة  عدد النشاطات  عنوان الوحدة )الجزء الثاني( الوحدة 

 12 11 الضوء  الوحدة الخامسة 

 8 9 حركة األرض  الوحدة السادسة 

 14 12 الكهرباء  الوحدة السابعة 

 10 10 القوة والطاقة  الوحدة الثامنة 

 10 8 املوارد الطبيعية في البيئة  الوحدة التاسعة 

 54 50 املجموع 

47                   

ــ   73 .0=   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   الثاني( =نشطة املحللة )الجزء ألشراكية ا إ تكرار 

 

 

 

 

 

 

 =  الطالب للجزئيننشطة لكتاب ألشراكية ا إ تكرار 

 

 

 

ومعامل  (  68عدد صفحات محللة عددها)  صلأ من   (17)  التمارين بلغ عددهاول من كتاب  أل ن عدد النشاطات في الجزء ا أ (  10تبين من الجدول )

بلغ  (  0.73)شراكية مقداره  إ  الثاني)بينما  الجزء  النشاطات  بلغت  (  55)صل  أ نشاط من     (50عدد تكرار  النشاطات إ صفحة تم تحليلها حيث  شراكية 

( 0.90)والجزء الثاني  (  0.73)  األول نشطة في الجزء  األشراكية  إ ن  أ ، تبين النتائج  (0.82)نشطة مقدارها  أ شراكية  إ ظهرت النتائج  أ بينما    (0.92)للجزأين  

لألإل ا ن معامل  أ يالحظ   و   (،0.80)للجزأين    اإلشراكيةومعامل   التمارين  األ  يعتمد على عدد  نشطةشراكية  وكتاب  املحللة  الصفحات  نشطة على عدد 

 
 
نها راعت املراحل أ نشطة  ألن نحكم على ا أ كثرتها وهي ل تخولنا    أونشطة  ألن نعزو ارتفاع املعامل بسبب نوعية ا أ ن  يمك   نشطة لذلك ل لأل  مخصص تماما

شراكه في عملية تعلمه،   إ نه يتيح للطالب الفرصة للتفكير والتحليل واستخدام املعلومات و أ و  أ نها فعلت دور الطالب وزادت دافعيته للتعلم  أ و  أ النمائية  

املرتفعةوهذه   )  النتائج  والعبدالكريم  العبدالكريم  دراسة  نتائج  مع  وعنيزة 2016تتفق  والعبدهللا  دراسة(  1994)  (،  ومنصوري   ونتائج  فاكيلي 

Vakili&Mansouri2016)،) (. 2014)، ويحيى(2012)النوافلة، (2015)وتختلف مع نتائج الدراسة مع نتائج دراسة بني خلف ،(2017) والوائلي 

 التوصيات: 

 ما يلي:وفي ضوء هذه النتائج يوص ي الباحثون بضرورة 

 ول من كتاب العلوم )كتاب الطالب(أل الجزء ا شراكية محتوى الكتاب للطالب إ تعديل  .1

 شكال والرسومات، وحجم ولون الخط.واأل خراج الكتاب من حيث الصور إ جراء دراسات تحليلية تقويمية عن إ  .2

 ة هاربر كولنز وللسنوات القادمة.الالزمة لجميع كتب العلوم املشمولة بالتطوير ضمن سلسلجراء الدراسات إ ضرورة  .3

 :املراجع

: املراجع العربية:
ً
 أوال

 الكتاب العربي.  املتحدة دارالعربية  اإلمارات .التكنولوجيا التعليمية واملعلوماتية (.2000)الحيلة، محمد  .1

 . األردن عمان، ، دار املسيرة،أسسها وعملياتها عناصرها، مفاهيمها، مناهج التربية، .(2000)محمد ومرعي، توفيق  الحيلة، .2

 .دار املسيرة  .( عمان2ط. )للجميعتعليم العلوم (. 2008هللا ) عبدخطايبة،  .3

 . . عمان، دار املسيرة تعليم العلوم للجميع(. 2011) خطايبة، عبد هللا .4

  (4)21  :مجلة املنارة   ".دراسة تحليلية ملحتوى كتاب العلوم للصف الرابع األساس ي في األردن في ضوء املرحلة النمائية"(.  2015محمود )بني خلف،   .5

197-238 . 

في  "  (.1990)محمود    خويلة، .6 الثانوي  الثاني  للصف  والنصوص  املطالعة  لكتاب  تحليلية  غير    ."األردندراسة  ماجستير  جامعة    .منشورةرسالة 

 . األردن ربد:إ  .اليرموك

 الشروق للنشر والتوزيع.  عمان: دار .(1)ط .أساليب تدريس العلوم (.1999)زيتون، عايش  .7

 الشروق للنشر والتوزيع.  دار (، عمان:7. )طالعلومأساليب تدريس  (.2014)زيتون، عايش  .8

 .، عمان: دار الشروق1، طالتجاهات العاملية املعاصرة في مناهج العلوم وتدريسها(. 2010) زيتون، عايش .9

 . عمان: دار الفكر العربي. تحليل املحتوى في العلوم اإلنسانية: مفهومه وأسسه واستخداماته(. 2004رشدي ) طعيمة، .10

97              

 0.82ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   = 

118              

50                   

ــ   92 .0=   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الكريم، .11 و   العبد  كت  درجة"(.  2016)صالح    العبدالكريم،ندى  في  الطالب  البتدائياشراكية  السادس  للصف  املطور  العلوم  العلوم   ."اب  مجلة 

 .500-475(: 2)28 ،التربوية

ماهر،  العبد هللا .12 وعنيزة،  هللا  املدارس  "  (. 1994)  .عبد  في  األساس ي  العاشر  للصف  األحياء  لكتاب  تقويمية  تحليلية  مركـز    ". األردنية دراسة  مجلة 

   . 169-137(: 6)3. قطـر :  البحـوث

   .عمان: األردن. األردن اإلطار العام للنتاجات ومؤشرات مناهج العلوم في(. 2019املناهج )املركز الوطني لتطوير  .13

)  الناجي، .14 في    مستوى "(.  2003حسن  البتدائي  السادس  للصف  العربية  اللغة  كتاب  اشراكية  ودرجة  املتحدة   اإلماراتمقروئية  دراسة   ".العربية 

 جامعة امللك سعود.  .كلية التربية. واملنطلقات األسسمقدمة لندوة املناهج 

15. ( طارق  نعاج،  األساسية"(.  2007أبو  املرحلة  في  للطالب  الفيزياء  كتاب  اشراكية  منشورة   ".درجة  غير  ماجستير  العربية   .رسالة  عمان  جامعة 

 للدراسات العليا عمان.

وليد   .16 األردن" (.  2012)نوافلة،  في  املتوسطة  األساسية  املرحلة  لطلبة  العامة  العلوم  كتب  )العلوم  "إشراكية  لألبحاث  النجاح  (، اإلنسانية. مجلة 
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Abstract: The purpose of this research is to identify the level of student involvement in the advanced Science 
textbook Science Book, the first experimental edition of the Harper Collins series for the 4th Grade in Jordan 
for the academic year(2019-2020), by: viewing the scientific content (text), pictures, figures and activities 
which were calculated using Romey’s Formula, which measure the book involvement factor for the student, 
in content, pictures, figures, and activities, to all books pages, by researchers. In order to check its validity 
and invariability ,the population of the study consisted of the science book for the 4th grade, the results of 
involvement showed that the inclusion of educational content in the first part of the (student book) 
authoritarianism is inappropriate and does not involve the student in his learning process and has It 
reached (0.37), which is less than the acceptable range specified by Romey, quite the opposite in the second 
semester, where the inclusion of content in the second part of the student's book reached (0.49) which is a 
high percentage of involvement that allows the student to analyze, think, and conclude, while the student 
involvement in pictures and figures indicated a very high student involvement of the two parts, which as it 
was (1.3) in the first part  and (1.07) in the second part, and this indicates the ability of pictures and figures 
to motivate students to think and conclude, As for the student involvement in activities, it was in the 
acceptable range, as it was in the first part of the “Student Book” (0.73), and it reached in the second part 
(0.9), which is in the high range, Thus, the researchers recommended reviewing the original version of  
Harper Collins textbooks series, by the publisher, and rewriting the scientific context first part of (student 
book), , and that there should new method for measuring the involvement of student book activities. 

Keywords: student involvement; Romey’s Formula; HarperCollins books. 
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