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 ص البحث: مخمست .1
نهج الفيزياء فىى ضىوء معىايير مجىال العمىوم هدف البحث الحالى إلى تطوير محتوى م       
حقيق ذلك قامت الباحثة بإعىداد قائمىة معىايير ومؤتىرات لمحتىوى مىنهج الفيزيىاء تل، و الفيزيائية

( معىىايير ينىىدرج تحىىت كىىل معيىىار 3لمصىىفوف الثةثىىة بالمرحمىىة الثانويىىة التىىى تضىىمنت عىىدد  
(، وقامىت بتحميىل محتىوى 63مجموعة من المؤترات المرتبطة به حيىث بمىع عىدد المؤتىرات  

وية فىى ضىوء قائمىة معىايير ومؤتىرات مجىال العمىوم الفيزيائيىة، منهج الفيزياء فى المرحمة الثان
مجىىال وقىىد أظهىىرت نتىىائج تحميىىل محتىىوى كتىىب الفيزيىىاء لمصىىفوف الثةثىىة بالمرحمىىة الثانويىىة أن 

٪ وهىىذا النسىىىبة 87العمىىوم الفيزيائيىىة تحقىىىق فىىى كتىىىاب الفيزيىىاء لمصىىف الثالىىىث الثىىانوى بنسىىىبة 
زياء لمصف األول والثىانى لم يتحقق فى كتابى الفي بينما ٪ ،75ارتفعت عن حد الكفاية وهى 

 ( (Framework الثىىىىانوى، وعمىىىىى ضىىىىوء هىىىىذا النتىىىىائج قامىىىىت الباحثىىىىة ببنىىىىاء ا طىىىىار المقتىىىىرح
 لتطىىىوير مىىىنهج الفيزيىىىاء فىىىى ضىىىوء معىىىايير مجىىىال العمىىىوم الفيزيائيىىىة لطىىىةب المرحمىىىة الثانويىىىة

 بالصفوف الثةثة.
 منهج الفيزياء، معايير مجال العموم الفيزيائية. الكممات المفتاحية: تطوير المحتوى، 
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Developing the content of the physics curriculum 
at the secondary stage in the light of the 

standards of the field of physical sciences 
Khadija Saad Mohamed Bayoumi 

Instructor at Minia University 
Abstract 
The purpose of the study is developing the content of the physics 
curriculum in the light of the standards of the field of physical 
sciences. To achieve this, the researcher prepared a list of standards 
and indicators for the content of the physics curriculum for the three 
grades in the secondary stage which included a number (3) 
standards that fall under each criterion, a set of indicators related to 
it, where the number of indicators reached (63) indicators. She also 
analyzed the content of the physics curriculum at the secondary 
stage in light of the list of standards and indicators for the field of 
physical sciences. The results of analyzing the content of physics 
books for the three grades at the secondary stage showed that the 
field of physical sciences was achieved in the physics book for the 
third secondary grade by 87% and this percentage is above the 
sufficiency level of 75%, while it was not achieved in the physics 
books for the first and second grades at the secondary stage. In the 
light of these results, the researcher built the proposed framework to 
develop the physics curriculum in light of the standards of the field of 
physical sciences for secondary school students in the three grades. 
Key words: Content Development, Physics Curriculum, Standards of 
the Field of Physical Sciences. 
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 مقدمة : .1
نفتاح العالمى والتطورات العممية والتكنولوجية فى كافة المجاالت يتسم العالم اليوم با        

مما أدى إلى ضرورة إلقاء الضوء عمى النظام التعميمى عامة وواقع تدريس الفيزياء خاصة 
 بقصد تحسينه وتطويرا بما يساعد المتعممين عمى مواجهة تمك التحديات والتكيف معها.  

عمىىى أنىىه ال يمكىىن النظىىر إلىىى عمميىىة تطىىوير   *((81 ،2014يؤكىىد فىىايز مىىراد منيىىر         
مناهج التعميم عمى أنها مجرد عممية فنية، ذلك أن المنهج يعد منظومة فرعيىة مىن منظومىات 

نسىىىانية، وذلىىىك فضىىىىة عىىىن مكوناتىىىه   مىىىىن والثقافىىىات القوميىىىىة ا قميميىىىة وا النظىىىام التعميمىىىى 
تكنولوجيىىا والمناتىىط التعميميىىة وعمميىىة أهىىداف، ومحتىىوى، وطىىرق التعمىىيم، متضىىمنة اسىىتخدام ال

التقويم عمى األقل(، ولىذلك فةبىد أن تسىتند عمميىة تطىوير المنىاهج إلىى رؤيىة متسىقة لكىل مىن 
( 35، 2016هىىذا المكونىىات والمنظومىىات وتؤكىىد كىىل مىىن نسىىيمة بىىو معىىراف، وسىىاعد تىىقيق  

وامىىىل التىىىى تتصىىىل عمىىىى أن عمميىىىة التطىىىوير عمميىىىة تىىىاممة ألنهىىىا تتنىىىاول جميىىىع الجوانىىىب والع
 بالمنهج وتؤثر وتتأثر به فهى تتناول  األهداف، الوسائل، طرق التدريس(.

فمقىىد فىىرض عالمنىىا المعاصىىر عمىىى القىىائمين بتطىىوير التعمىىيم االهتمىىام بمىىنهج الفيزيىىىاء        
ليصبح بيئة صالحة الكتساب الخبرات والمهارات وتهيئة الطةب لمنهىوض بىالمجتمع وتحقيىق 

ذا فالحاجة إلى بناء وتطوير مناهج الفيزيىاء مىن خىةل أحىدث المتػيىرات المعاصىرة أهدافه، ول
 (.145 ،2019أصبحت أمرًا ضروريًا  عمرو محمد الحسن،

العديىىىىىىد مىىىىىىن حركىىىىىىات  هىىىىىىورظإلىىىىىىى  (421، 2010وأتىىىىىىار عىىىىىىايش محمىىىىىىود زيتىىىىىىون         
ذا المتىروعات ومتروعات إصةح منىاهج العمىوم فىى مراحىل التعمىيم العىام ومىن أبىرز وأهىم هى

والتىىى تهىىتم بتمبيىىة  NSESفىىي ميىىدان تطىىوير المنىىاهج حركىىة المعىىايير القوميىىة لمتربيىىة العمميىىة 
حاجات الطمبة جميعهم من معرفة، وعمل وقدرة لكى يكونوا مثقفين عمميىًا فىى مراحىل الدراسىة 

نمىىا المختمفىىة وال تقتصىىر المعىىايير عمىىى مرحمىىة معينىىة وال عمىىى عمىىر محىىدد أو عىىرق بعينىىه. و  ا 
 المعايير( موجهة إلى جميع الطمبة، ويمكن لهؤالء الطمبة جميعهم أن ينجزوا درجات مختمفىة 
مىىىن سىىىعة فهىىىم وعمىىىق لممعرفىىىة، وقىىىدرة عمىىىى العمىىىل واألداء وفقىىىًا لفروقىىىاتهم الفرديىىىة، وميىىىولهم 

 ولىه مىن العمىم والثقافىة Uniqueواهتماماتهم، وقىدراتهم، واسىتعداداتهمف فكىل واحىد مىنهم  فريىد(
 .العممية نصيب

                                                           

 اتبعت الباحثة طريقة التوثيق اآلتية )اسم المؤلف، السنة، رقم الصفحة(.  *(
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(، كريمىىة عبىىدالةا محمىىود 181، 2013كىىل مىىن يحيىىى محمىىد أبىىو جحجىىوح  وأتىىار        
( إلى أنه بإستقراء الوضع الحالى لتدريس الفيزياء يتبين أن المعمم يهتم 279-280، 2016 

بتقىىديم كىىم كبيىىر مىىن المعرفىىة العمميىىة ويىىدرب الطمبىىة عمىىى حىىل المسىىائل، فيمىىا ينصىىب اهتمىىام 
الطمبة عمى حفظ أكبر قدر منها، وتأتى أسىاليب التقىويم انعكاسىًا لهىذا االهتمىام إذ تركىز عمىى 
قيىىاس قىىدرتهم عمىىى الحفىىظ واالسىىتظهار دون إعمىىال العقىىل فيمىىا تىىم تعممىىه، وهىىذا يتنىىافى مىىىع 
طبيعة عمم الفيزياء التى تركز عمى االستقصاء والتفكيىر والفهىم والىربط مىع الظىواهر الطبيعيىة 

 اعل مع قضايا المجتمع.والتف
خاصىة فىي ضىوء المعىايير بونظرًا ألهمية تطوير المناهج بصفة عامة وتطوير الفيزياء       

كىىان االحسىىىاس بمتىىىكمة البحىىىث، وبالتىىىالي جىىىاء البحىىث الحىىىالي ليكىىىون إضىىىافة إلىىىى الدراسىىىات 
 المتعمقة بتطوير مناهج الفيزياء.

 مشكمة البحث .2
( إلىىى أهىىم 42، 2002جمىىال عبىىد ربىىه الزعىىانين، محمىىد موسىىى تىىبات  أتىىار كىىل مىىن       

اجتىىذاب أكبىىر عىىدد ممكىىن مىىن االنتقىىادات التىىى وجهىىت لمنىىاهج الفيزيىىاء والتىىى أدت إلىىى قمىىة 
عدم مسايرة  لتوفير العدد الكافى من العمماء فى هذا المجال ومن أهم هذا االنتقادات الطةب

االعتمىىىىىاد عمىىىىىى الحفىىىىىظ ا لىىىىىى ، و ثىىىىىة فىىىىىى الفيزيىىىىىاءمحتىىىىىوى الكتىىىىىب العمميىىىىىة لمتطىىىىىورات الحدي
تعمم المعمومات فى صورة مجزأةف مما أدى إلى عدم ، و لممعموماتف مما أدى إلى لفظية التعمم

عىىدم كفايىىة الدراسىىة ، و مراعىىاة معىىايير التتىىابع والتكامىىل فىىى اختيىىار المعرفىىة العمميىىة وتنظيمهىىا
عىدم إدراك ث االهتمىام بتحصىيل المعمومىات، و ن حيالتخمف النسبى لممادة العممية م، و العممية

عدم إدراك أن الفيزياء نتاط إنسىانى ، و المتعمم لمترابط بين المعمومات الفيزيائية والتكامل بينها
 مستمر وأن لمتفكير العممى والتجريب الدقيق أهمية كبرى فى تقديم هذا العمم.

أن مناهج  (665، 2017 فراج خالد إبراهيم صالح، ومحسن حامد  تار كل منكما أ       
الفيزيىىاء بالمرحمىىة الثانويىىة ال يكىىون لهىىا معنىىى إال إذا تىىم تطبيقهىىا لممسىىاهمة فىىى حىىل متىىكةت 
المجتمع، وربىط مىا يتعممىه الطىةب فىى مدارسىهم بمجىتمعهم الىذى يعيتىون فيىه، ومىن ثىم فإنىه 

يحتاجون إليه فى  البد من االهتمام بالموضوعات التى تتعر الطةب أن المدرسة تمنحهم ما
حياتهم اليومية والمستقبمية، غير أن مناهج الفيزياء الزالىت تقىدم هىذا العمىم بطبيعتىه التجريديىة 
وقىىد صىىاحب ذلىىك تزايىىد تىىكاوى الطىىةب مىىن جفىىاف وجمىىود محتىىوى مىىنهج الفيزيىىاء بالمرحمىىة 

 الثانوية.
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يم الكهربيىىىىة هىىىذا باالضىىىىافة إلىىىىى أن الباحثىىىىة قىىىىد أعىىىىدت اختبىىىىار تتخيصىىىىى حىىىىول مفىىىىاه      
( سىىىىؤاال وتىىىىم تطبيقىىىىه عمىىىىى مجموعىىىىة مىىىىن 39والمػناطيسىىىىية بالمرحمىىىىة الثانويىىىىة وتكىىىىون مىىىىن  

ومدرسىة المتىير عبىد الحكىيم عىامر  الثانويىة بنىاتسىمالوط الطةب بالمرحمة الثانويىة بمدرسىة 
نتىىىائج  تىىىارت، وقىىىد أ( طالبىىىة وطالبىىىاً 70الثانويىىىة المتىىىتركة بىىىإدارة سىىىمالوط التعميميىىىة قوامهىىىا  

 تطبيق االختبار إلى تدنى مستوى الطةب فى المفاهيم المتعمقة بالكهربية والمػناطيسية.
( عمىىىى أن المفىىىىاهيم العمميىىىىة فىىىىى 229، 2002كمىىىا أكىىىىد كمىىىىال عبىىىد الحميىىىىد زيتىىىىون         

مجىىىىىاالت العمىىىىىوم المختمفىىىىىة وخاصىىىىىة المتعمقىىىىىة بمجىىىىىال الفيزيىىىىىاء وموضىىىىىوعاته الرئيسىىىىىية مثىىىىىل 
 الميكانيكا، والكهرباء، والبصريات، والحرارة، والجزيئات والطاقة( تتميىز بمسىتويات عاليىة مىن 

عبىدا  و  ،السىعيديةوفىاق بنىت خالىد دراسىة كىل مىن إليه دراسات مثل التجريد. وهذا ما أتارت 
مصىىطفى ودراسىىة  ،(2010ودراسىىة فىداء محمىىد التىوبكى   (،2018  بىن خمىىيس أمبوسىعيدى
 (.2006عبد الجواد أبو ضيف  

منىىاهج الفيزيىىاء  محتىىوى فىىى ممىىا سىىبق بىىرزت متىىكمة البحىىث الحىىالى إلىىى وجىىود  قصىىور      
إنهىا دى إلى تدنى مستوى الطةب فى مفاهيم الكهربية والمػناطيسىية حيىث بالمرحمة الثانوية أ

لىى عىدم التىرابط بىين المعمومىات الفيزيائيىة ممىا ال يتىجع الطىةب إتتصف بالتجريىد باالضىافة 
عمى استخدامها فى تفسير الظواهر الطبيعيىة با ضىافة إلىى قمىة االنتىطة التىى تثيىر التفكيىر، 

ذا العصىر ممىا أدى إلىى ضىرورة تطىوير محتىوى مىنهج الفيزيىاء بمىا وعدم مواكبتها لتطورات هى
 مجال العموم الفيزيائية.يحقق معايير 

 -باإلجابة عمى األسئمة التالية:قامت الباحثة ولمتصدى ليذه المشكمة 
 إلى ا جابة عن التساؤالت التالية:  تسعى الدراسة الحالية

  مىىنهج محتىىوى لمجىىال العمىىوم الفيزيائيىىة بالكهربيىىة والمػناطيسىىية  ومؤتىىراتمىىا معىىايير
 لمرحمة الثانوية؟باالفيزياء 

  مىىىىا مىىىىدى تىىىىوافر معىىىىايير ومؤتىىىىرات الكهربيىىىىة والمػناطيسىىىىية لمجىىىىال العمىىىىوم الفيزيائيىىىىة
 بمحتوى منهج الفيزياء بالمرحمة الثانوية؟

  مىا االطىار المطىورFramework) ممرحمىة الثانويىة مىنهج الفيزيىاء ل( المقتىرح لمحتىوى
 ضوء معايير مجال العموم الفيزيائية؟فى 

 :هدف البحث الحالى إلى تعرف -أىداف البحث: .3
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مىىىنهج محتىىىوى الكهربيىىىة والمػناطيسىىىية لمجىىىال العمىىىوم الفيزيائيىىىة ب ومؤتىىىراتمعىىىايير   -
 لمرحمة الثانوية.باالفيزياء 

مدى توافر معايير ومؤترات الكهربية والمػناطيسىية لمجىال العمىوم الفيزيائيىة بمحتىوى  -
 .منهج الفيزياء بالمرحمة الثانوية

لمحتىىىىوى مىىىىنهج الفيزيىىىىاء لممرحمىىىىة مقتىىىىرح ال( (Frameworkمطىىىىور الطىىىىار ا  صىىىىورة -
 الثانوية فى ضوء معايير مجال العموم الفيزيائية.

 أىمية البحث : .4
 تظهر أهمية البحث الحالى والحاجة إليه إلى ما قد يسهم به فى النواحى التالية:

، وتزويد منهج الفيزياءمحتوى ب الكهربية والمػناطيسيةومؤترات  إعداد قائمة بمعايير -
الفيزيىىىاء بهىىىذا القائمىىىة لمراعاتهىىىا أثنىىىاء إعىىىدادهم  مىىىنهجالقىىىائمين عمىىىى تطىىىوير محتىىىوى 

 الفيزياء بالمرحمة الثانوية. لمنهج
الفيزيىىىاء بالمرحمىىىة الثانويىىىة، وتزويىىىد  نهجمىىىمحتىىىوى التعىىىرف عمىىىى أوجىىىه القصىىىور فىىىى  -

بهىىىا مىىىن حيىىىث مىىىدى مراعاتهىىىا لتحقىىىق الفيزيىىىاء  مىىىنهجالقىىىائمين عمىىىى تطىىىوير محتىىىوى 
 .مجال العموم الفيزيائية معايير

( متضىىىمنًا خىىىرائط مىىىنهج لمكهربيىىىة والمػناطيسىىىية (Frameworkتقىىىديم إطىىىار مطىىىور  -
الفيزيىىاء لممرحمىىىة  نهجمىىموضىىع التقىىويم يمكىىن لمقىىائمين عمىىى إعىىداد وتطىىوير محتىىوى 

 الثانوية والمعممين االفادة منه.
 اقتصر البحث الحالى عمى الحدود اآلتية: حدود البحث: .5

المتعمقة بمفاهيم الكهربية المعايير والمؤترات الخاصة بمحتوى منهج الفيزياء  -
 والمػناطيسية لممرحمة الثانوية.

فى ضوء  2015/ 2014ية لعام لمرحمة الثانو تحميل كتب الفيزياء لمصفوف الثةثة با -
 .قائمة المعايير الخاصة بمجال العموم الفيزيائية

 منيج البحث : .1
 والذى يتمثل فى: البحث الحالى المنهج الوصفى التحميمى  استخدم    

ا طةع عمى معايير مناهج الفيزيىاء فىى بعىض الىدول العربيىة واألجنبيىة، واسىتطةع  .1
منىىاهج الفيزيىىاء وذلىىك  عىىداد قائمىىة بمعىىايير بعىىض المتىىروعات العالميىىة فىىى مجىىال 

 لممرحمة الثانوية. هج الفيزياءومؤترات لمحتوى من
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ا طىىىةع عمىىىى البحىىىوث والكتىىىب التىىىى تناولىىىت كيفيىىىة إعىىىداد ا طىىىار المطىىىور لممىىىنهج  .2
ى ضىىوء فىىوعناصىىرا، وذلىىك  عىىداد التصىىور المقتىىرح لرطىىار المطىىور لمىىنهج الفيزيىىاء 

 بالمرحمة الثانوية. معايير العموم الفيزيائية
 مصطمحات البحث: .3

 : Curriculum developmentتطوير المنيج  ( أ)
عمى إدخاله ُيعرف إجرائيًا فى البحث الحالي بأنه التػير الكمى والكيفى الذى يمكن        

محتوى الفيزياء ليصبح أكثر فاعمية فى اكتساب الطةب لممفاهيم العممية المتعمقة بالكهربية 
 والمػناطيسية.

 Physical معايير العموم الفيزيائية ( ب)
Science Standards  

ُتعرف إجرائيًا بأنها: مجموعة من المستويات المعيارية والعةمىات المرجعيىة التىى يجىب       
مجال العموم الفيزيائية فى أن يصل إليها الطةب فى محتوى مناهج الفيزياء لممرحمة الثانوية ل

  .الكهربية والمػناطيسية يموضوع
  Development Physics Curriculum تطوير منيج الفيزياء .4

إجرائيىىىًا بأنىىىه مجموعىىىة ا جىىىراءات العمميىىىة المنظمىىىة والمقصىىىودة التىىىى اتبعهىىىا عىىىرف يُ       
الباحىىث بهىىدف تحسىىين مىىنهج الفيزيىىاء مىىن حيىىث أهدافىىه ومحتىىواا وطىىرق تدريسىىه ووسىىائمه 

أن المنىىاهج بحاجىىة إلىىى تحسىىين لتحقيىىق وأنتىىطته التعميميىىة وأسىىاليب التقىىويم والتىىى أثبتىىت 
األهىىىداف المنتىىىودة فىىىى ضىىىوء مجىىىال العمىىىوم الفيزيائيىىىة ليصىىىبح أكثىىىر فاعميىىىة فىىىى اكتسىىىاب 

 المعرفة العممية المناسبة.
 أدوات البحث: .5
مىىنهج الفيزيىىاء فىىى المرحمىىة محتىىوى ل الكهربيىىة والمػناطيسىىيةقائمىىة معىىايير ومؤتىىرات  .1

 الفيزياء بالصفوف الثةثة بالمرحمة الثانوية.الثانوية لتحميل محتوى كتب 
مىىنهج محتىىوى ل الكهربيىىة والمػناطيسىىيةأداة تحميىىل فىىى ضىىوء قائمىىة معىىايير ومؤتىىرات  .2

 الفيزياء فى المرحمة الثانوية.
الكهربيىىىىىة فىىىىىى ضىىىىىوء قائمىىىىىة معىىىىىايير ومؤتىىىىىرات التصىىىىىور المقتىىىىىرح لممىىىىىنهج المطىىىىىور  .3

 ة الثانوية.منهج الفيزياء فى المرحممحتوى ل والمػناطيسية
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 أدبيات البحث: .1
 :حركات ومشروعات تطوير المناىجأوال
ظهىىرت عديىىد مىىن  حركىىات ومتىىروعات إصىىةح منىىاهج العمىىوم فىىى مراحىىل التعمىىيم العىىام     

 ومن أبرز وأهم هذا المتروعات فى ميدان تطوير المناهج:
 Scienceحركة إصةح مناهج العموم في ضوء التفاعل بين العمم والتكنولوجيا والمجتمع  .1

Technology and Society (STS). 
 Scope Sequence& Coordinationمتىىروع المجىىال والتتىىابع والتناسىىق   .2

(SSC). 
  Science For all Americans( 2061متروع العمم لكل األمريكيين   .3
 NSES National Science)وميىىىىة لمتربيىىىىة العمميىىىىة متىىىىروع المعىىىىايير الق .4

Education Standards. 
 العممية لمجال العموم الفيزيائية معاييرثانيًا: ال
تزويىىد الطىىةب بالمعىىارف والقىىيم األساسىىية الةزمىىة لمنجىىاح فىىى الحيىىاةف ليتمكنىىوا مىىن        

أنه ليس من الممكن، بىل  مواكبة تمك التطورات والتػيرات المتسارعة ُيعد ضرورة ممحة، إذ
من المستحيل تزويد هؤالء الطةب بالمعارف والمهارات الحياتية جميعًا، لذا وحتى يضمن 
مخططىىو البىىرامج التعميميىىة حصىىول الطىىةب عمىىى مىىا يمكىىنهم مىىن االسىىتمرار فىىى مواصىىمة 
 التعمم، وحتى يحظى الطةب جميعًا بفرص متساوية لمنجاح بما يحقق العدالة والمصداقية
فىىىى القيىىىاس، تىىىم المجىىىوء إلىىىى وضىىىع معىىىايير تعميميىىىة محىىىددة وتىىىاممة لممجىىىاالت التعميميىىىة 
المختمفة ينبػى أن يصل إليها الطةب جميعا بعد نهاية كل مرحمة تعميمية. حسن بصىرى 

 (316، 2008الدهان، سعيد بن سيف العامرى، 
فىىىى مجىىىال التربيىىىة  ويهىىىدف تحديىىىد معىىىايير لممىىىنهج إلىىىى تمكىىىين المهتمىىىين والعىىىاممين       

والتعمىىىيم مىىىن إعىىىادة النظىىىر فىىىى المنىىىاهج الحاليىىىة، والعمىىىل عمىىىى تطويرهىىىا، كىىىذلك ُتعىىىد هىىىذا 
المعىىايير بمثابىىة مؤتىىرات لجىىودة المنىىاهج الدراسىىية، بمعنىىى أن تمىىك المعىىايير هىىى أهىىداف 

إطىىىارًا مرجعيىىىًا يىىىتم عمىىىى أساسىىىها  وطموحىىىات يىىىتم السىىىعى لموصىىىول إليهىىىا، كمىىىا أنهىىىا تعتبىىىر
جهىىىىىىات لعمميىىىىىىات التطىىىىىىوير وتقيىىىىىىيم المنىىىىىىاهج الحاليىىىىىىة، كمىىىىىىا أنهىىىىىىا ُتعىىىىىىد كىىىىىىذلك مو  مقارنىىىىىىة

 ( 446-445، 2018، وآخرون طه عبد الرحمن عبد الممكلممستقبل. 
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أن المعىايير العالميىة لتعمىيم العمىوم  إلىى  Beeth, M et al. (2003, 6) أضىافو       
م يتىىجع التميىىز، تُمىىد بمحكىىات لتعطىىى رؤيىىة متقدمىىة لتعمىىيم وتىىدريس العمىىوم مىىن خىىةل نظىىا

طىىار المطىىور لىىيس فقىىط فيمىىا يتعمىىق بجىىودة مىىا ينبػىىى أن يعرفىىه الطىىةب كمىىا أنهىىا تىىزود ا 
لعمىىىىىوم، ومىىىىىا يسىىىىىتطيعوا عممىىىىىه، ولكىىىىىن أيضىىىىىًا تمىىىىىدهم بمعىىىىىايير البىىىىىرامج، وطىىىىىرق تىىىىىدريس ا

 وممارسات التقييم، وسياسات التقويم.
( إلىىى معىىايير العمىىوم الفيزيائيىىة 22، 2006كمىىا أتىىارت ناهىىد عبىىد الراضىىى نىىوبى         

كأحىىىىد مجىىىىاالت معىىىىايير المحتىىىىوى والتىىىىى تصىىىىنف الموضىىىىوعات الفيزيائيىىىىة التىىىىى يجىىىىب أن 
مواقىىىىع وحركىىىىة يدرسىىىىها الطىىىىةب فىىىىى المراحىىىىل التعميميىىىىة الثةثىىىىة وهىىىىى األتىىىىياء والمىىىىواد، و 

األجسىىام، والضىىوء والحىىرارة والكهربىىاء والمػناطيسىىية، خىىواص المىىادة، انتقىىال الطاقىىة، بنيىىة 
 الذرة، الحركة والقوة، تفاعةت الطاقة والمادة، حفظ الطاقة والمتسارع غير المنتظم. 

 ثالثًا: تطوير منيج الفيزياء
 Curriculum Developmentمفيوم تطوير المنيج  .1

المىىنهج بأنىىه  إلىىى تطىىوير (331، 2018  عبىىد الممىىك طىىه عبىىد الىىرحمن وآخىىرونأتىىار و       
تحسين ما أثبتت عممية التقويم حاجتىه إلىى التحسىين مىن عناصىر المىنهج، وبمىا يكفىل تحقيىق 

 المنهج أهدافه المنتودة.
المىنهج بأنهىىا لعمميىىة تىىاممة  ( عمميىىة تطىىوير358، 2019وعرفىت بهيىىرة تىىفيق إبىراهيم       
يناميكيىىة تهىىدف إلىىىى تحسىىين المىىىنهج بجميىىع عناصىىرا والمىىىؤثرات عميىىه تحسىىىينًا قائمىىًا عمىىىى ود

أسىىىىس عمميىىىىة بهىىىىدف تحقيىىىىق أهىىىىداف محىىىىددة صىىىىيػت لررتقىىىىاء بالعمميىىىىة التعميميىىىىة وبىىىىالمتعمم 
 وبالمجتمع ككل بما يتفق مع قيمه الثابتةل.

 تطوير منيج الفيزياء دواعى .2
يىىه تطىوير أى مىىنهج هىىو الطالىىب فهىىو ركيىىزة أساسىىية مىن أبىىرز األسىىس التىىى يعتمىىد عم        

حية متى ما تم توجيهها بصور صحيحة وغرست بها أفكار حديثة فإنها تخرج إلينا بإبداعات 
خةبىىة تسىىاهم فىىى الرقىىى والتطىىور المنتىىود ويىىتم ذلىىك بإدخىىال تقنيىىات وأجهىىزة متطىىورة وحديثىىة 

وغيرهىىا ومحاولىىة موازنىىة العةقىىة بىىين   الكمبيىىوتر، والمختبىىرات واألدوات( الةزمىىة لكىىل مجىىال،
دخىال طرائىق تدريسىية متبعىة مىن  المناهج والمجتمع والتركيىز عمىى المىنهج المطىور ومحتىواا وا 
قبىىل بعىىض البمىىدان المتطىىورة مىىع مةحظىىة مةئمتهىىا لتراثنىىا وديننىىا، وبىىذلك نسىىتطيع خمىىق جيىىل 
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مد. مائدة مردان محىي، نديىة واعى ومثابر ومنفتح عمى كل ما هو جديد ينفع تقدم وازدهار الب
 (5 ،2017خمف جبر،
بأنىىه لمجموعىىة مىىن العبىىارات  Curriculum Frameworkوُيعىىر ف إطىىار المىىنهج      

التى توضح كيفيىة تنفيىذ معىايير محتىوى المىنهج، مىن خىةل األهىداف، والمحتىوى، وطىرق 
التدريس، واألنتىطة التعميميىة، وأسىاليب التقىويم، وبيئىة الىتعمم، وغيرهىا مىن العناصىر التىى 

 Pennsylvania department of) تسىىىاعد عمىىىى تحقيىىىق معىىىايير المحتىىىوىل
education, 2008). 

( أن 142-141، 2016كىىل مىىن محمىىد عبىىدا  الحىىاورى، محمىىد سىىرحان عمىىى   وأتىىار    
 عممية تطوير المناهج عممية مهمة وممحة لرعتبارات ا تية:

 والتدريب والتأهيل. المواكبة المستمرة لمتطوير -
 تطوير طرق التدريس لممادة، وتأليف الكتاب الجيد. -
المىىىىواد الدراسىىىىية، وربىىىىط المعمومىىىىات بالحيىىىىاة العمميىىىىة تحقيىىىىق التىىىىرابط والتكامىىىىل بىىىىين  -

 والتقنيات المعاصرة.
يجىاد التىوازن بىين الجوانىب  - إيجاد الوسائل الفعالىة لتنميىة مهىارات التفكيىر ا بىداعى، وا 

 النظرية والجوانب العممية فى المنهج.
تسىىهم فىىى حىىل الكثيىىر مىىن متىىكةت المنهىىاج المدرسىىى مىىن منظىىور تطىىويرى مسىىتمر  -

 عمى فمسفة المناهج المطورة لكل دولة. يعتمد
ولقىىد أوصىىت العديىىد مىىن الدراسىىات بضىىرورة االهتمىىام بتطىىوير محتىىوى مىىنهج الفيزيىىاء          

واستيفائه لممعايير العالمية وأهمية ربىط مىا يتعممىه الطىةب فىى الفيزيىاء بالحيىاة، ومنهىا دراسىة 
رفعىت محمىود كمىال وآخىرون  ، ودراسىةAref,I(2018)(، دراسىة 2019عمرو محمد الحسن 

، ودراسىة حبيىب آدم حبيىب koponen, T& Huttunen, L(2013)(، ودراسىة   2018 
(، ودراسة أحةم حسن البىاز 2012(، ودراسة مصطفى عبد السميع محمد وآخرون  2012 
 2010.) 

 : خرائط المنيج رابعاً 
( إلىىى خىىرائط المىىنهج عمىىى أنهىىا عمميىىة تعاونيىىة 155، 2010وتتىىير أحىىةم البىىاز حسىىن      

يقوم بها معممىو التخصىص الواحىد لتصىميم واسىتخدام خىرائط لممىنهج، تحىدد نىواتج الىتعمم التىى 
يجىىب أن يعرفهىىىا المىىتعمم ويكىىىون قىىادرًا عمىىىى أدائهىىا، والمحتىىىوى الدراسىىى الىىىذى يتسىىق وطبيعىىىة 
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ات التدريسىىية واألنتىىطة الةزمىىة لتحقيىىق تمىىك النىىواتج وتقويمهىىا، بحيىىث تتسىىق بيئتىىه، والممارسىى
 عناصر المنهج فيما بينها وتتكامل أفقيًا ورأسيًا بما يحقق المعايير المستهدفة.

( بأنهىا عمميىة ربىط بىين نىواتج الىتعمم وعناصىر المىنهج لعمىل Pierce, G  2015كما عرفها 
 محاذاة بين األهداف وفرص التعمم.

 : إجراءات البحث .1
مجرال العمروم الفيزيائيرة لالكيربيرة والمنناطيسرية ومؤشررات  معاييربأواًل: إعداد قائمة 

 .لمصفوف الثالثة بالمرحمة الثانويةمحتوى منيج الفيزياء ب
 وقد تم ذلك فى ضوء الخطوات التالية:    
الفيزيىىاء المتعمقىىة بمفىىاهيم الكهربيىىة والمػناطيسىىية وذلىىك  منىىاهجتحديىىد معىىايير محتىىوى  .1

معىايير محتىوى  بعض المتروعات العالميىة والعربيىة ومنهىا:من خةل االطةع عمى 
معايير ، و 2012معايير جمهورية مصر العربية لسنة ، و (2004 الفيزياء بدولة قطر

ير العمىىوم لواليىىة بنسىىمفانيا معىىاي، و Cecil J, P et al. (1997) لويزيانىىا واليىىة
معىايير العمىوم لواليىة و ، Gallagher, T (2004) فموريىدا معىايير واليىةو  (،2002 

 .Mauer, R et al (2006)أالسكا
تىىىم إعىىىداد الصىىورة األوليىىىة لقائمىىىة معىىىايير : إعرررداد الصرررورة األوليرررة لقائمرررة المعرررايير .2

ػناطيسىىية، وتىىم عرضىىها عمىىى الفيزيىىاء المتعمقىىة بمفىىاهيم الكهربيىىة والم منىىاهجمحتىىوى 
مجموعة من السىادة المحكمىين فىى صىورة اسىتطةع رأى بهىدف التعىرف عمىى ارتبىاط 
العةمىىة المرجعيىىة بالمعيىىار، وتحقيىىق المؤتىىرات لمعةمىىة المرجعيىىة، والصىىحة العمميىىة 
والمػويىىىة لممعىىىايير والمؤتىىىرات، ومناسىىىبة المعىىىايير والمؤتىىىرات لموضىىىوعات الكهربيىىىة 

 الفيزياء لمصفوف الثةثة لممرحمة الثانوية. حتوى مناهجبموالمػناطيسية 
بعد إجراء التعديةت التى أتار إليها السادة : الصورة النيائية لقائمة المعايير .3

 .(1والموضحة بجدول  المحكمين أصبحت القائمة فى صورتها النهائية،
 ( 1جدول 

 المعايير والعةمات المرجعية والمؤترات بقائمة  
 بمفاهيم الكهربية والمػناطيسية قالمتعم منهج الفيزياءلمحتوى 

 عدد المؤترات عدد العةمات المرجعية المعايير المجال

ا ل ع ل و  م  ا ل ف ي ز  يا ئ ي  25 3يحدد المبادئ األساسية لمكهرباء الساكنة  -1     ة
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 والكهرباء التيارية والمػناطيسية
يعر ف المتعمم الدوائر االلكترونية ويحدد  -2

 التأثير المػناطيسى لمتيار الكهربى.
2 17 

يدرك األساس العممى لظاهرة الحث  -3
 الكهرومػناطيسى، ويعرف دوائر التيار المتردد.

2 21 

 63 7 3 مج

( أن القائمة النهائية لمعايير ومؤترات مجال العموم الفيزيائية 1يتضح من الجدول        
( 7( معايير،  3بمفاهيم الكهربية والمػناطيسية تضمنت  لمحتوى منهج الفيزياء المتعمق 

 ( مؤتر وبذلك تم ا جابة عمى السؤال األول من أسئمة البحث.63عةمات مرجعية،  
بمفرراىيم الكيربيررة والمنناطيسررية  الفيزيرراء المتعمقررة كترربإعررداد أداة تحميررل محترروى ثانيررًا: 

فى ضوء قائمة معايير ومؤشرات مجرال  الثانويةلمرحمة لمصفوف )األول، الثانى، الثالث( با
 .العموم الفيزيائية لمحتوى منيج الفيزياء

 تم إعداد أداة لتحميل وفق الخطوات ا تية: 
اتتممت الصورة األولية ألداة التحميل عمى فئات إعداد الصورة األولية ألداة التحميل: .1

وضىىىىعت أمىىىىام هىىىىذا التحميىىىىل والمتمثمىىىىة بالمؤتىىىىرات المرتبطىىىىة بكىىىىل معيىىىىار، حيىىىىث 
المؤتىىىىرات مقيىىىىاس مىىىىدرج لمتحميىىىىل مكىىىىون مىىىىن ثىىىىةث أجىىىىزاء األول: لتحديىىىىد مىىىىدى 
التنىىىاول  يتنىىىاول/ ال يتنىىىاول(، والثىىىانى: تىىىكل التنىىىاول  صىىىريح/ ضىىىمنى(، والثالىىىث: 

( 7) معدييي،،( 3) عتد  التحتيد  أداة شدلتث وقد  ،مستوى التناول  تفصيمى/ موجز(

 .مؤش،( 33) م،جعية، عالميت
لسىنة  لثانى، والثالث( الثىانوىكتب الفيزياء لمصفوف  األول، وا عينة التحميل:تحديد  .2

2014/2015. 
 : تم إختيار وحدة الفقرة فى هذا البحث لتحميل محتوى الكتب. تحديد وحدة التحميل: .3
الفيزيىاء  منىاهج: تحددت فئات التحميل بالمؤترات المتمثمىة لمعىايير محتىوى  فئات التحميل .4

كتىب الفيزيىىاء  ( التىىالى يوضىح مواصىىفات2، وجىدول المتعمقىة بالكهربيىة والمػناطيسىىية
 .لممرحمة الثانوية موضوع التحميل
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 (2جدول  
 مواصفات كتب الفيزياء لممرحمة الثانوية موضوع التحميل 

 الكتاب
 

عدد 
 الصفحات

عدد صفحات موضوع 
 الكهربية والمػناطيسية

موضوع عدد فقرات 
 الكهربية والمػناطيسية

 محتويات الكتاب

الصف األول 
 الثانوى

150  
- 

 
- 

 ووحدات القياس.  الكميات الفيزيائية
 الحركة الدائرية. -الحركة الخطية 

 التػل والطاقة فى حياتنا اليومية.

الصف الثانى 
 الثانوى

 الحرارة -خوص الموائع  -الموجات  - - 136

الصف الثالث 
 الثانوى

 الكهربية التيارية والكهرومػناطيسية 175 102 202
 مقدمة فى الفيزياء الحديثة

: تم تقدير صدق أداة التحميل من خةل عرض األداة عمى صدق أداة التحميل .5
مجموعة من السادة المحكمين، وتم إجراء التعديةت فى ضوء آرائهم وأصبحت 

 األداة صالحة لةستخدام فى عممية التحميل. 
: تم التأكد من ثبات هذا األداة حيث قامت الباحثة وباحثة أخرى ثبات أداة التحميل  .6

بتحميل كتب الفيزياء لمصفوف الثةثة لممرحمة الثانوية، وتم حساب نسبة االتفاق بين 
 % وهذا يتير إلى ثبات عممية التحميل.98المحممين وقد بمػت نسبة االتفاق 

 الصورة النيائية ألداة التحميل  .7
( 63( عةمىىات مرجعيىىة،  7،  ( معىىايير3اتىىتممت الصىىورة النهائيىىة ألداة التحميىىل عمىىى      

وبهىىذا يكىىون تىىم التوصىىل إلىىى الصىىورة النهائيىىة ألداة التحميىىل، وتىىم تحديىىد عينىىة ووحىىدة  مؤتىىر،
 وفئات التحميل وأصبحت األداة جاهزة لرستخدام.

 عرض نتائج البحث وتفسيرىا: .1
كتىىب الفيزيىىاء لمصىىفوف الثةثىىة لممرحمىىة الثانويىىة فىىى ضىىوء معىىايير   نتىىائج تحميىىل محتىىوى   

جابىىة عىىن السىىؤال الثىىانى رومؤتىىرات مجىىال العمىىوم الفيزيائيىىة لمحتىىوى مىىنهج الفيزيىىاء، وذلىىك ل
مىىىا مىىىدى تىىىوافر معىىىايير ومؤتىىىرات الكهربيىىىة والمػناطيسىىىية لمجىىىال والىىىذى يىىىنص عمىىىى ا تىىىى: 

ولرجابىىة عمىى ذلىك قامىت الباحثىىة  يىاء بالمرحمىة الثانويىة؟العمىوم الفيزيائيىة بمحتىوى مىىنهج الفيز 
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بتحميىىىل محتىىىوى كتىىىىب الفيزيىىىاء باسىىىىتخدام أداة التحميىىىل المعىىىىدة لىىىذلك وكانىىىىت النتىىىائج كالتىىىىالى 
 (3جدول 

 ( 3جدول)
 نسب تحقق معايير مجال العموم الفيزيائية المتعمقة بالكهربية والمػناطيسية لممرحمة الثانوية

صف
ال

المعايير  
العةمات  
المرجعية

المؤترات 
المؤترات الواردة 

 

صريح ٪
 

ضمنى ٪
 

٪ 

صيمى
تف

 

موجز ٪
 

٪ 

األول 
 الثانوى

 المعايير 
 

 
7 

 
63 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

الثانى 
 الثانوى

 المعايير 
 

 
7 

  63    
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

 
- 

 
- 

 
- 

الثالث 
 الثانوى

المعيار 
 األول

3 25 17 68٪ 17 100٪ - - 9 53٪ 8 47٪ 

المعيار 
 الثانى

2 17 17 100
٪ 

17 100٪ - - 17 100
٪ 

- - 

المعيار 
 الثالث

2 21 21 100
٪ 

21 100٪ - - 21 100
٪ 

- - 

 ٪15 8 ٪85 47 - - ٪100 55 ٪87 55 63 7 3 المجموع

 ( ما يمى:3يتضح من جدول 
الفيزيىىاء المتعمقىىىة بمفىىىاهيم الكهربيىىىة والمػناطيسىىىية فىىىى  منىىىاهجعىىدم تنىىىاول معىىىايير محتىىىوى  .1

 كتابى الفيزياء لمصف األول والثانى الثانوى.
الفيزيىىاء المتعمقىىة بمفىىاهيم الكهربيىىة والمػناطيسىىية فىىى كتىىاب  منىىاهجمحتىىوى  تحقىىق معىىايير .2

 الفيزياء لمصف الثالث الثانوى.
٪( وتفصىىىىيمى بنسىىىىبة 100٪ بتىىىىكل صىىىىريح بنسىىىىبة  68تىىىىم تحقىىىىق المعيىىىىار األول بنسىىىىبة 

 ٪(.47٪( وموجز بنسة  53 
٪( وتفصىىىيمى بنسىىىبة 100٪ بتىىىكل صىىىريح بنسىىىبة  100تىىىم تحقىىىق المعيىىىار الثىىىانى بنسىىىبة 

 100.)٪ 
٪( وتفصىىيمى بنسىىىبة 100٪ بتىىكل صىىىريح بنسىىبة  100تىىم تحقىىق المعيىىار الثالىىىث بنسىىبة 

 100.)٪ 
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اب الفيزيىىاء لمصىىف الثالىىث وممىىا سىىبق يتضىىح أن مجىىال العمىىوم الفيزيائيىىة تحقىىق فىىى كتىى      
مجال العموم  ٪ ،ولم يتحقق75٪ وهذا النسبة ارتفعت عن حد الكفاية وهى 87الثانوى بنسبة 

الفيزياء لمصف األول والثانى الثانوى مما يتير إلى وجىود فجىوة فىى عىدم  ىالفيزيائية فى كتاب
وقىىىد  الثىىىانى الثىىىانوىتنىىىاول المعىىىايير الخاصىىىة بمفىىىاهيم الكهربيىىىة والمػناطيسىىىة بالصىىىف األول و 

يرجىىع ذلىىك إلىىى عىىىدم مراعىىاة التتىىابع فىىىى عىىرض المفىىاهيم، وعىىدم االهتمىىىام فىىى بنىىاء المنىىىاهج 
بالمسىىىتويات المعياريىىىة ومىىىا تتضىىىمنها مىىىن مؤتىىىرات لمحتىىىوى مىىىادة الفيزيىىىاء لممرحمىىىة الثانويىىىة 

 ممىىىا أدى إلىىىى ضىىىرورة تطىىىويروبصىىىفة خاصىىىة المعىىىايير المرتبطىىىة بمجىىىال العمىىىوم الفيزيائيىىىة، 
 الفيزياء المتعمقة بالكهربية والمػناطيسية لمصفوف الثةثة لممرحمة الثانوية. مناهجمحتوى 
وتتفق نتىائج هىذا الدراسىة مىع مىا أتىارت إليىه نتىائج بعىض الدراسىات التىى أجريىت عمىى       

كتىىب العمىىوم والفيزيىىاء مىىن حيىىث مىىدى تنىىاول محتىىوى الكتىىب المدرسىىية لمعىىايير التربيىىة العمميىىة 
متوسىىىىىط أو مىىىىىنخفض مثىىىىىل دراسىىىىىة كىىىىىل مىىىىىن خالىىىىىد إبىىىىىراهيم صىىىىىالح، محسىىىىىن حامىىىىىد بتىىىىىكل 
(، ودراسىىىىة ناهىىىىد عبىىىىد الراضىىىىى نىىىىوبى 2007(، ودراسىىىىة فتحيىىىىة صىىىىبحى سىىىىالم  2017فىىىىراج 

 2006.) 
 اإلجابة عمى السؤال الثالث من أسئمة البحث والذى ينص عمى اآلتى:

والمػناطيسىىىىية لمحتىىىىوى مىىىىنهج ( المقتىىىىرح فىىىىى الكهربيىىىىة (Frameworkطىىىىار المطىىىىور مىىىىا ا 
 الفيزياء بالمرحمة الثانوية فى ضوء معايير مجال العموم الفيزيائية؟

تم إعداد ا طار المطور لمفاهيم الكهربية والمػناطيسة فى ضوء معايير العموم الفيزيائية     
 لمصفوف الثةثة  بالمرحمة الثانوية وفقًا لمخطوات التالية:

 المطور لمنيج الفيزياءطار تحديد فمسفة اإل .1
من فمسفة المعايير والتى تعد جزًءا من لمنهج الفيزياء تنبع فمسفة ا طار المطور      

مىىىن فمسىىىفة مىىىنهج الفيزيىىىاء  فمسىىىفة ا طىىىار المطىىىور كمىىىا تنبىىىعفمسىىىفة الجىىىودة التىىىاممة، 
التربويىة والتى ُتعد من الحركات التىى بىدأت تأخىذ مسىارها فىى العمميىة لممرحمة الثانوية، 

 مجاالت أخرى كالصناعة والتجارة. بعد أن ثبت فعاليتها فى
تنوعىت األسىس التىى تىم فىى ضىوئها بنىاء ا طىار : تحديد أسس بناء اإلطار المطور .2

المطىىىىور لمىىىىنهج الفيزيىىىىاء منهىىىىا فمسىىىىفة ا طىىىىار المطىىىىور، طبيعىىىىة المجتمىىىىع وحاجاتىىىىه 
عرفىىة التىىى تقىىدم لطىىةب واهتماماتىىه، طبيعىىة وخصىىائص طىىةب المرحمىىة الثانويىىة، والم

 المرحمة الثانوية والتى تؤكد عمى وحدة المعرفة وتكاممها.
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سىىتناد إلىىى مجموعىىة مىىن المصىىادر منهىىا تىىم ا  تحديررد مصررادر بنرراء االطررار المطررور: .3
المعايير القومية لمحتوى مادة الفيزيىاء والمتىروعات العالميىة والعربيىة  عىداد معىايير 

 محتوى كتب الفيزياء فى ضوء قائمة المعايير المقترحة.مادة الفيزياء، ونتائج تحميل 
 طار المطور المقترح لمنيج الفيزياءتحديد محتوى اإل .4

 مايمى: طار المطور المقترح لمنهج الفيزياءتضمن ا 
معىىىايير ومؤتىىىرات مجىىىال العمىىىوم الفيزيائيىىىة لمحتىىىوى مىىىنهج الفيزيىىىاء لمصىىىفوف الثةثىىىة  .1

 بالمرحمة الثانوية .
التى تحقق مؤترات معايير مجال العموم الفيزيائية لمحتوى منهج الفيزياء نواتج التعمم  .2

 لمصفوف الثةثة بالمرحمة الثانوية.
إعىىىىداد خىىىىرائط مىىىىنهج الفيزيىىىىاء لمصىىىىفوف الثةثىىىىة بالمرحمىىىىة الثانويىىىىة فىىىىى ضىىىىوء قائمىىىىة  .3

مؤتىىىرات معىىىايير مجىىىال العمىىىوم الفيزيائيىىىة، حيىىىث تىىىم إعىىىداد خىىىرائط لمىىىنهج الفيزيىىىاء 
 ةثة بالمرحمة الثانوية فى ضوء معايير مجال العموم الفيزيائية.لمصفوف الث

وتىىىم عىىىرض خىىىرائط المىىىنهج عمىىىى مجموعىىىة مىىىن السىىىادة المحكمىىىين وذلىىىك لمتعىىىرف عمىىىى       
حىول خىرائط المىنهج مىن حيىث ارتبىاط عناصىر خريطىة المىنهج بعضىها بىبعض، ومىدى آرائهم 

عمىىى عناصىىر خريطىىة المىىنهج، وتىىم مناسىىبتها لمصىىف الدراسىىى، والتعىىديل بالحىىذف واالضىىافة 
ا السىىىادة المحكمىىىين وأصىىىبحت خىىىرائط المىىىنهج فىىىى صىىىورتها هىىىإجىىىراء التعىىىديةت التىىىى أتىىىار إلي

 النهائية.
 تم اإلجابة عمى السؤال الثالث من أسئمة البحث. التالىوب   

 خالصة وتعقيب عمى النتائج  .1
 توصل البحث الحالى إلى النتائج التالية:

مىىىىنهج محتىىىىوى الكهربيىىىىة والمػناطيسىىىىية لمجىىىىال العمىىىىوم الفيزيائيىىىىة ب ومؤتىىىىراتمعىىىىايير  .1
 لمرحمة الثانويةباالفيزياء 

عىىدم تحقىىق مجىىال العمىىوم الفيزيائيىىة فىىى كتىىابى الفيزيىىاء لمصىىف األول والثىىانى الثىىانوى  .2
ممىىىىا يتىىىىير إلىىىىى وجىىىىود فجىىىىوة فىىىىى عىىىىدم تنىىىىاول المعىىىىايير الخاصىىىىة بمفىىىىاهيم الكهربيىىىىة 

الثىىىانى الثىىىانوى ممىىىا أدى إلىىىى ضىىىرورة تطىىىوير محتىىىوى والمػناطيسىىىة بالصىىىف األول و 
 منهج الفيزياء المتعمقة بالكهربية والمػناطيسية لمصفوف الثةثة لممرحمة الثانوية.
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( المقتىىىىرح لمحتىىىىوى مىىىىنهج الفيزيىىىىاء المتعمقىىىىة (Frameworkإعىىىىداد االطىىىىار المطىىىىور  .3
متضمنا ثةثة خرائط بالكهربية والمػناطيسية فى ضوء معايير مجال العموم الفيزيائية 

 منهج لمصفوف الثةثة لممرحمة الثانوية.
 :البحث توصيات .1

 : يمي بما يوصي الحالي البحث نتائج عنو أسفرت ما ضوء في
 مجىال ومؤتىرات معىايير ضىوء فىي دوريىة بصفة الفيزياء ناهجم محتوى تقويم ضرورة .1

 .الحديثة لةتجاهات مسايرة تكون بحيث الفيزيائية العموم
 يحقىىق بمىا الدراسىىات نتىائج ضىىوء فىى الثانويىىة بالمرحمىة الفيزيىىاء منىاهج تطىىوير يراعىى .2

عىىداد الفيزيائيىىة، العمىىوم مجىىال معىىايير  يراعىىى بحيىىث الفيزيىىاء لمحتىىوى مىىنهج خىىرائط وا 
 الصىف مىن الفيزيىاء مىنهج محتىوى موضىوعات عىرض حيىث مىن والتتىابع المىدى فيها
 . الثانوي الثالث لمصف ولاأل

 :رحةالمقت البحوث .3
 : التالية البحوث إجراء يقترح الحالي لمبحث إمتداداً 

 .كاستقصاء العمم مجال معايير ضوء فى الثانوية بالمرحمة الفيزياء مناهج تطوير .1

 والتكنولوجيىىىىا العمىىىىم بىىىىين التفاعىىىىل ضىىىىوء فىىىىى الثانويىىىىة بالمرحمىىىىة الفيزيىىىىاء منىىىىاهج تطىىىىوير .2
 .والبيئة والمجتمع

 أثرهىا وقيىاس العمميىة التربيىة معىايير بعض ضوء فى الفيزياء بمنهج مطورة وحدة تجريب .3
 .لمطةب التفكير مهارات بعض تنمية فى
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