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ANALYSIS OF THE CONTENT OF SCIENCE
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STANDARDS (NGSS)
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ABSTRACT_ This study aimed to find out the availability of next generation science standards in the
content of the science textbooks of the first grade of Intermediate School in Saudi Arabia. The study
used the descriptive analytical method, the tool was a content analysis card which built on a list of the
NGSS, the sample was consisted of 4 books of the first grade of intermediate school. the study ended up
with the following Results: the average percentage of NGSS availability is 33.1% which is low rate
vailability, distributed in varying proportions to 3 basic standards as following:-disciplinary core idea
57% ,science and engineering practices 24.3%,crosscutting concepts 18% ,the recommendations
assured the importance of review the content of the target books in the light of NGSS-implying more
science and engineering practices, crosscutting concepts with the focus on the depth of the disciplinary
core idea.
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حتليل حمتوى كتب العلوم للصف األول متوسط
يف اململكة العربية السعودية يف ضوء معايري
)(NGSS
عبيربنت سالم آل حمامه**

وفاء بنت محمد الربيعان*

امللخص _هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تضمين معايير ) (NGSSفي كتب العلوم للصف األول متوسط في اململكة العربية السعودية،
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثتان املنهج الوصفي التحليلي ،وأداة الدراسة هي بطاقة تحليل املحتوى املبنية على قائمة معايير
) ،(NGSSواستخدمت الباحثتان العديد من املعالجات واألساليب االحصائية املناسبة ،وكان من أبرز نتائج الدراسة ما يلي :توافر معايير
)(NGSSجاء بصورة منخفضة في كتب علوم أول متوسط وبنسبة  ،%33.1وكانت كالتالي :توافر معيار األفكار التخصصية الرئيسية بنسبة
 ،%57وبصورة متوسطة في كتب العلوم للصف األول ،أما معيار املمارسات العلمية والهندسية جاء بصورة منخفضة وبنسبة  %24.3يليها
معيار املفاهيم املشتركة بنسبة  %18ولقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها :إعادة النظر في محتوى كتب العلوم للصف األول
متوسط ،وذلك بتضمين معايير ) (NGSSفيها ،تضمين أكثر للممارسات العلمية والهندسية وللمفاهيم املشتركة ،مع التركيز على العمق في
تناول األفكار التخصصية الرئيسية لفروع العلوم.
الكلمات املفتاحية :معايير ) ،(NGSSتحليل املحتوى.

*ماجستير مناهج وطرق تدريس ،اململكة العربية السعودية.
**بكالوريوس احياء _ معلمة ابتدائي ومتوسط وثانوي ،مشرفة تدريب تربوي ،اململكة العربية السعودية.
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تحليل محتوى كتب العلوم للصف األول متوسط في اململكة العربية
السعودية في ضوء معايير()NGSS
والهندسية للمتعلمين ،تحت إشراف املجلس الوطني للبحوث ) (NRCعام
2013م ].[10
ومعايير العلوم للجيل الجديد ) (NGSSتصف رؤية معاصرة لتعليم
الطلبة ولتدريس العلوم وهذا ما يجب أن يكون عليه تدريس العلوم في
القرن الحادي والعشرين .وهي معايير تؤكد على التكامل لثالث ابعاد في
تعليم العلوم وهي املمارسات العلمية ) (SEPsواألفكار الرئيسية )(DCI
واملفاهيم الشاملة)، (CCSحيث يالحظ انخراط املتعلمين عبر سنوات
الدراسة من الروضة إلى الثانوي بممارسات علمية وهندسية من خالل
تصميم التجارب والبرامج الحاسوبية ،وتطبيق املفاهيم املشتركة لفهم
أعمق لألفكار األساسية في فروع العلوم (فيزياء-أرض-أحياء-علوم
وهندسة) ،وهي معايير توضح األداءات املتوقعة من املتعلم حيث تركز
على الفهم والتطبيق من خالل االستقصاء العلمي والتصميم الهندس ي
مخالفة للمعايير العلوم السابقة ) (NSESالتي تركز على الحفظ
واملعلومات ].[11
وأجريت العديد من الدراسات على معايير ) (NGSSومنها دراسة ][12
 Rowlandالتي اثبتت فعالية معايير ) (NGSSفي تطور الفهم والدافعية
للتعلم لدى املتعلمين ،وكذلك دراسة  [13] Bowman & Govellالنقدية
ملعايير ) (NGSSوالتي أوضحت نتائجها أهمية معايير ) (NGSSفي التحول
إلى معايير ديناميكية تركز على تعلم التفكير الناقد ،والربط بين املمارسة
واملحتوى العلمي.
 .2مشكلة الدراسة
أكدت العديد من املؤتمرات كاملؤتمر العلمي الحادي والعشرون
للجمعية املصرية للمناهج ( )2009واملؤتمر العلمي الدولي الثاني للجمعية
املصرية للمناهج وطرق التدريس ( )2014واملؤتمر الدولي األول للمناهج
في السودان ( )2015ومؤتمر التطوير التربوي في األردن ( ،)2015على
ضرورة تطوير مناهج العلوم في الوطن العربي ومعالجة النقص فيها،
فاملناهج الحالية غير قادرة على إعداد متعلمين للقرن الحادي والعشرين،
إذ أنها مازالت بعيدة عن االتجاهات العاملية املعاصرة لتعليم العلوم؛
وجاءت نتائج الدراسات التربوية في العالم العربي كدراسة الغامدي [،]1
ودراسة الفهيدي [ ]14ودراسة الشعيلي [ ]15ودراسة حجازي [ ،]16إلى
ضرورة مراعاة اإلتجاهات العاملية املعاصرة في مناهج العلوم الحالية،
ومعالجة نواحي الضعف من أجل اعداد املتعلمين لخدمة مجتمعاتهم،
كما أكدت دراسة الشمراني وآخرون [ ]17إلى ضرورة إعادة هيكلة كتب
العلوم في اململكة العربية السعودية لتوائم املعايير الدولية الحالية،
وانطالقا ً مما سبق فإن الدراسة الحالية تسعى إلى تحليل محتوى كتب
العلوم للصف األول املتوسط في اململكة العربية السعودية ،للكشف عن
مدى تضمينها ملعايير ).(NGSS
أ .أسئلة الدراسة
تسعى الدراسة الحالية لإلجابة على األسئلة التالية:

 .1املقدمة
يشهد العصر الحالي تطورات تكنولوجية ومعلوماتية في جميع
املجاالت مما يتطلب إعداد األفراد وتأهيلهم ،ويعتبر النظام التعليمي
الجهة الرسمية الكفيلة بذلك ،من خالل مناهج دراسية مواكبة
ً
ً
للتطورات العلمية والتكنولوجية وتلقى املناهج الدراسية اهتماما كبيرا
باعتبارها أحد مكونات العملية التعليمية ،حيث ال يمكن حل مشكالت
األنظمة التعليمية بمعزل عن املناهج الدراسية ،فهي أداة التعليم في
تنمية القوى البشرية [.[1
وتعد مناهج العلوم ذات أهمية بالغة وتلعب دور رئيس ي في تقدم
املجتمعات ،من خاللها يتم تعليم العلوم بهدف إيجاد مواطن مثقف
ً
علميا وعلى درجة عالية من الكفاءة واألداء؛ ويتم هذا عن طريق تعليم
العلوم املتمركز على ما يفعله املتعلم بنفسة تحت إشراف وتوجيه املعلم،
حيث ينظر لتعليم العلوم بأنها عملية تجعل االستقصاء العلمي محور
التعلم والتعليم ].[2
من أجل ذلك كان البد من أن تتغير النظرة نحو تعليم العلوم ،وجعل
مناهج العلوم ذات أهمية في نشر العلم وتبسيطه وإعداد أفراد قادرين
على التكيف ،مع مستجدات العصر التكنولوجية ملواجهة وحل املشكالت
في بيئاتهم ].[3
ويعتبر الكتاب املدرس ي الترجمة الفعلية والوثيقة الرسمية للمناهج
التعليمية ،وأهم مصدر تعليمي للمتعلم واملعلم ملا له من قيمة تربوية،
لذا كان البد من اختيار مكوناته بعناية فائقة لتحقيق األهداف التربوية
ً
املأمولة منه [ .]4ولقد شهدت السنوات املاضية اهتماما كبيرا ًلتطوير
مناهج العلوم على املستوى الدولي واملحلي ،لتقليل الفجوة بين التقدم
العلمي والتكنولوجي وبين تعليم العلوم ،حيث أن األبحاث والدراسات
العلمية تقدم كل يوم الجديد الذي يحتم على األنظمة التعليمية
استيعابها واالستفادة منها ].[5
وانتشرت حركة املعايير لتعليم العلوم في التسعينات وتلتها مجموعة
من اإلصدارات ،حول تعليم العلوم واملعايير القومية للتربية العلمية
) (NSESوذلك لضمان جودة تعليم العلوم [ .]6وكشفت نتائج العديد من
الدراسات امليدانية واألبحاث التي أجرتها املنظمات العاملية املهتمة بتعليم
العلوم ] [7في الواليات املتحدة االمريكية ،عن الضعف واإلخفاق في نتائج
املتعلمين في االختبارات الدولية للعلوم والرياضيات ) (TIMSSوعدم
حدوث تطور ملحوظ للمتعلمين منذ عام 2007م ] [8وكشفت نتائج
الدراسات السابقة القصور التي تعاني منه مناهج العلوم الحالية ،من
حيث البعد التكاملي بين مناهج العلوم والرياضيات واللغة ،باإلضافة إلى
الفصل بين فروع العلوم وعدم التركيز على املمارسات العلمية في تعليم
العلوم ،والبعد عن التقويم املعتمد على األداء ] [9ونتيجة لقصور املعايير
القومية للتربية العلمية ) ،(NSESوضعت معايير العلوم للجيل الجديد
)(NGSSالتي تستند على اإلطار العام لتدريس العلوم من مرحلة الروضة
إلى املرحلة الثانوية ،والتي تهدف للتركيز على املمارسات العلمية
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 .1ما معايير ) (NGSSالواجب توافرها في كتب العلوم للصف األول
متوسط في اململكة العربية السعودية؟
 .2ما مدى تضمين معايير ) (NGSSفي كتب العلوم للصف األول متوسط
في اململكة العربية السعودية؟
ب .أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي:
 .1التعرف على معايير ) (NGSSالواجب تضمينها في كتب العلوم للصف
األول متوسط في اململكة العربية السعودية.
 .2الكشف على مدى تضمين معايير ) (NGSSفي كتب العلوم للصف األول
متوسط في اململكة العربية السعودية.
ج .أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:
 .1تقديم قائمة بمعايير العلوم للجيل الجديد )(NGSS
 .2تسليط الضوء على االتجاهات العاملية املعاصرة لتطوير مناهج العلوم
في اململكة العربية السعودية.
 .3توجه نظر القائمين على برامج تخطيط وتطوير املناهج إلى ضرورة
تطوير مناهج العلوم الحالية لتوائم معايير العلوم للجيل الجديد
).(NGSS
 .4تقديم أداة تحليلية خاصة بمعايير العلوم للجيل الجديد )(NGSS
لالستفادة منها في دراسات أخرى ملناهج العلوم في كافة املراحل التعليمية.
د .حدود الدراسة
الحدود املوضوعية :اقتصرت الحدود املوضوعية للدراسة على تحليل
محتوى كتب العلوم للصف األول متوسط بفصليه األول والثاني (كتب
الطالب ،كتب النشاط) في اململكة العربية السعودية.
الحدود الزمانية :العام الدراس ي 2017م.
ه .مصطلحات الدراسة
تحليل املحتوى Content Analysis
يعرف  [18] Berelsonتحليل املحتوى بأنه" :أسلوب من أساليب البحث
العلمي ،من أجل الوصول إلى وصف كمي منظم ملحتوى ،يصف املضمون
ً
ً
ً
الصريح ملادة التحليل وصفا كميا وموضوعيا بصورة منظمة" ،وتعرف
ً
الباحثتان تحليل املحتوى إجرائيا بأنه" :أسلوب من أساليب البحث
العلمي ،يهدف لجمع البيانات واملعلومات بصورة كمية ومنظمة ،حول
محتوى كتب العلوم للصف األول متوسط في اململكة العربية السعودية
وذلك ملعرفة مدى تضمينها ملعايير العلوم للجيل الجديد )(NGSS
معايير العلوم للجيل الجديد Next Generation Science Standards
يعرفه  [11] Bybeeبأنه" :معايير تصف رؤية معاصرة لتعليم وتعلم
العلوم ،مبنية على أساس اإلطار العام لتعلم العلوم  ،K-12الذي وضعه
املجلس الوطني للبحوث ) ،(NRC,2012الذي يضم ثالثة أبعاد (املفاهيم
املشتركة ،واألفكار األساسية في فروع العلوم ،واملمارسات العلمية
والهندسية) ،ويقوم تعليم العلوم على أساس التكامل بين األبعاد الثالثة،
ويتم ذلك من خالل التصميم الهندس ي والعلمي وتطبيق املفاهيم الشاملة
واملتداخلة لتعميق األفكار الرئيسية في العلوم.
ً
وتعرف الباحثتان معايير العلوم للجيل الجديد إجرائيا بأنه" :معايير
حديثه لتعليم وتعلم العلوم بحيث تحقق فكرة التكامل والتداخل بين

األفكار الرئيسة في فروع العلوم واملفاهيم املشتركة واملمارسات العلمية
والهندسية ،بهدف تحقيق رؤية معاصره لتعليم العلوم في القرن الحادي
والعشرين".
 .3اإلطارالزمني
أوال :معايير العلوم للجيل الجديد (Next Generation Science
)Standers
ُ
تعد معايير ) (NGSSمن املعايير الحديثة والتي ظهرت في عام ،2013
وجاءت مواكبة للقرن  21وإعداد األجيال ملواجهة متطلبات العصر
الحالي ،ومعايير ) (NGSSوضعت على أساس بحوث ميدانية حديثة ،وعلى
أساس اإلطار العام لتعليم العلوم من مرحلة الروضة إلى الثانوية بحيث
تصف األبعاد التي يحتاجها املتعلم والتركيز على الفهم والربط بين العلوم
والهندسة.
مفهوم معايير العلوم للجيل الجديد (Next Generation Science
)Standers
معايير ) (NGSSتؤكد على املمارسة والربط بين العلوم والهندسة
ألفكار العلوم الرئيسية التخصصية ،وذلك من أجل إعداد األفراد
للتحديات ومتطلبات القرن الحادي والعشرين ،ووردت العديد من
التعاريف ملعايير ) (NGSSومنها تعريف موقع " [9] Nstsمعايير )(NGSS
مبنية على التكامل بين األبعاد الثالثة بصورة أداءات متوقعة ،وتشتمل
هذه األبعاد (األفكار الرئيسية التخصصية ،واملمارسة العلمية
والهندسية ،واملفاهيم املشتركة).
ويعرفها"  [18] Reiserمعايير ) (NGSSوضعت على أساس الحاجة لجعل
تعليم العلوم ذو معنى وفاعلية للمتعلمين من خالل فكرة التكامل لألبعاد
الثالثة" وهي:
 .1األفكار الرئيسية التخصصية ) (DCIحيث يتم التحول من كم هائل
ملحتوى علمي متشعب للعلوم ،إلى التركيز على عدد محدد من االفكار
ً
العميقة علميا واملتطورة عبر الصفوف ومراحل الدراسة من K-12
 .2املمارسات العلمية والهندسية ) (SEPتركز على الدور الكبير
للممارسات العلمية والهندسية ،لتطوير األفكار الرئيسية من خالل
االستقصاء العلمي وفهم الظواهر وبناء النماذج.
 .3الترابط والتماسك املنطقي للمفاهيم املشتركة ) (CCSتركز على بناء
أفكار تفسيرية ،حيث يحتاج تعليم العلوم على أساس تركيز املتعلمين على
بناء أفكار عملية متماسكة ومتقدمة.
وتتفق الباحثتان مع التعريفات السابقة ملعايير ) (NGSSوتتبنى
تعريف  [9] Nstsمن أن املعايير ) (NGSSرؤية معاصرة لتعليم العلوم
تقوم على مبدأ التكامل لألبعاد الثالثية حيث عدد محدد من األفكار في
مجال (علم الفيزياء ،علم األحياء ،علم األرض والفضاء ،الهندسة
وتطبيقات العلم ،واملمارسات العلمية والهندسية) ،حيث ترتكز على
املمارسات لألفكار العلمية واستخدام املفاهيم املشتركة بهدف إعداد
متعلمين مؤهلين بمهارات القرن الحادي والعشرين قادرين على بناء
مجتمعاتهم وتطويرها.
ويشير موقع  [20] Prattعلى أن املعايير ) (NGSSصممت لتبرز األداء
املتوقع من املتعلمين بحيث يتم الربط بين األبعاد الثالثة لكل معيار من
معايير) ، (NGSSويتم الربط مع املرحلة الدراسية واملواضيع واملواد
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ً
ثانيا :الصندوق األساس ي :ويضم األبعاد الثالث:
 .1الصندوق األزرق الداخلي :يوضح بعد املمارسات العلمية والهندسية.
 .2الصندوق البرتقالي الداخلي :يوضح بعد األفكار الرئيسية التخصصية.
 .3الصندوق األخضر الداخلي :يوضح بعد املفاهيم املشتركة.
ً
ثالثا :صندوق االرتباط :يلي الصندوق األساس ي وهو يوضح األفكار
الرئيسية في التخصص بتلك التي تدرس في نفس الصف الدراس ي ،يوضح
االرتباط باألفكار األساسية في الرياضيات واللغة اإلنجليزية ،ويوضح
ارتباط األفكار األساسية في التخصص بتلك التي تدرس في الصفوف
الدنيا والعليا الشكل (.)1 -2

املختلفة ،وتم صياغتها بصورة عمومية على شكل جدول من ثالثة أقسام
(األداءات املتوقعة ،الصندوق األساس ي ،الصندوق االرتباطي).
ً
أوال :األداءات املتوقعة( :على شكل عنوان وشفرة علمية) حيث يضم
األداء املتوقع على جملة تقريرية تضم األبعاد الثالثة (مفاهيم ،ممارسات،
أفكار).
 جملة توضيحية مدعمة باألمثلة لألداءات املتوقعة. حدود تقييمية :توضح املدى لألداء املتوقع للصف الدراس ي. ارتباطات هندسية توضح األداء املتوقع عن طريق تكامل الربط بينالعلوم والهندسة من خالل املمارسة واألفكار الرئيسية.
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شكل  2- 1معاييرالعلوم للجيل الجديد )(NGSS

ً
ثانيا :في مجال علم األحياء :وتشمل ما يلي :من الجزئيات إلى الكائنات
الحية (التركيب والوظيفة ،نمو وتطور الكائنات الحية ،تنظيم املادة
وإنتاج الطاقة في الكائنات الحية ،عمليات املعلومات) ،النظم البيئية
(العالقات املترابطة في النظم البيئية ،دورات املادة ونقل الطاقة في
األنظمة ،ديناميكيات األنظمة البيئية وعملها ،التفاعالت االجتماعية)،
الوراثة (وراثة الصفات ،تباين الصفات) ،التطور البيولوجي (أدلة
الساللة املشتركة ،االنتقاء الطبيعي ،التكيف ،التنوع البيولوجي والبشر).
ً
ثالثا :في مجال علم األرض والفضاء :وتشمل ما يلي :موقع األرض (الكون
والنجوم ،األرض والنظام الشمس ي ،تاريخ كوكب األرض) ،األنظمة البيئة
(مواد وأنظمة األرض ،تكوينات الصفائح وتفاعالت النظام ،أدوار املياه في
العمليات السطحية لألرض ،الطقس واملناخ ،الجيولوجيا الحيوية)،
األرض ونشاط اإلنسان (املوارد الطبيعية ،املخاطر الطبيعية ،اآلثار
البشرية على النظم الطبيعية ،تغير املناخ العاملي).
ً
رابعا :في مجال الهندسة والتكنولوجيا وتطبيقات العلوم :وتشمل ما يلي:
التصميم الهندس ي (تحديد وتعريف املشكلة الهندسية ،تطوير الحلول
املمكنة ،تحسين التصميم) ،العالقة بين الهندسة والتكنولوجيا والعلوم
واملجتمع (االعتماد املتبادل بين العلوم والهندسة والتكنولوجيا ،تأثير
الهندسة والتكنولوجيا والعلوم على املجتمع ].[21
ً
ثانيا :املمارسات العلمية والهندسية (Science and Engineering
)Practices
ترجع أهمية الربط بين املمارسات واألفكار التخصصية إلى أن املتعلمين ال
يمكن أن يفهموا األفكار الهندسية والعلمية بدون املمارسة ،حيث
االندماج في املمارسات العلمية والهندسية تساعد على فهم التطور
املعرفي والعلمي ،واملمارسات تسمح لهم باالستقصاء وبناء النماذج
واكتشاف العلم ،واالنخراط في املمارسات الهندسية يساعدهم على فهم
الهندسة والربط بين العلم والهندسة ويستطيع املتعلمين حل قضايا

ولخصت الباحثتان مما سبق أن معايير ) (NGSSأكثر عمومية من
املعايير السابقة للعلوم ،وتركز على األداء املتوقع من خالل فكرة التكامل
بين الثالث أبعاد (أفكار ،مفاهيم ،ممارسات) ،بحيث توفر تعليم جيد
ً
ً
ُ
للمجتمع ،وتعد كوادر مؤهلة علميا ومهنيا للقرن الحادي والعشرون،
ُ
وتركز على العمق في تناول األفكار العلمية األساسية للعلوم من خالل
االستقصاء العلمي ،وبناء النماذج الهندسية كممارسة هندسية وعلمية
لألفكار التخصصية العلمية واملفاهيم املشتركة بين العلوم والهندسة.
مكونات معايير العلوم للجيل الجديد )(NGSS
تتألف معايير ) (NGSSمن تكامل األبعاد الثالثة التالية:
 األفكار الرئيسية التخصصية )(DCI املمارسات العلمية والهندسية )(SEPs املفاهيم املشتركة )(CCSً
أوال :األفكار الرئيسية التخصصية )(Disciplinary Core Idea
ً
ُ
تركز على عدد محدد من األفكار التخصصية في العلوم ومزيدا من
الوقت للمتعلمين الكتشاف كل فكرة بعمق أكثر ،وإعطاء الوقت
لالستقصاء واملجادلة العلمية وفهم األفكار املعروضة.
ُ
كما أنها تركز على تعليم العلوم والهندسة بحيث يتم التكامل املعرفي
للتفسيرات العلمية ،واملحتوى املعرفي مع املمارسات الهندسية والعلمية
التي تحتاج إلى االستقصاء والتصميم الهندس ي ،وتشمل األفكار
التخصصية الرئيسية التالي:
ً
أوال :في مجال علم الفيزياء :وتشمل ما يلي :املادة وتفاعالتها (تركيب املادة،
التفاعالت الكيميائية ،العمليات النووية) ،الحركة والثبات (القوى
والحركة ،أنواع التفاعالت ،االستقرار وعدم االستقرار في األنظمة)،
الطاقة (تعريفات الطاقة ،حفظ الطاقة ونقلها ،العالقة بين الطاقة
والقوة) ،املوجات وتطبيقاتها في التقنية لنقل املعلومات (خصائص
املوجات ،االشعاع الكهرومغناطيس ي ،تقنيات املعلومات وأدواتها).
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املجتمع ومشكالته الحالية وهي (إنتاج طاقة فعالة ،املعالجة والوقاية من
األمراض ،الحفاظ على إمدادات نظيفة للماء والغذاء ،حل مشكالت
التغير في البيئة العاملية).
وتشمل هذه املمارسات العلمية والهندسية التالي:
 .1طرح أسئلة (للعلوم) وتعريف املشكلة (الهندسية).
 .2تطوير واستخدام النماذج.
 .3التخطيط واجراء االستقصاء.
 .4تحليل وتفسير البيانات.
 .5استخدام التفكير الرياض ي والحاسبي.
 .6بناء التفسيرات (للعلوم) وتصميم الحلول (الهندسية).
 .7االنخراط في املجادلة العلمية القائمة على الدليل والبراهين.
 8جمع املعلومات وتقويمها ونقلها لألخرين ].[21
ً
ثالثا :املفاهيم املشتركة )(Crosscutting Concepts
إن للمفاهيم املشتركة قيمة عظمى في العلوم ،حيث أنها تساعد
املتعلمين على ربط األفكار األساسية وضبطها ،ويثري تطبيقها املمارسات
العلمية والهندسية وفهم األفكار الرئيسية ،حيث تمكن الطالب من
تطوير فهم تراكمي ومتماسك في العلوم والهندسة ].[6
وتشمل املفاهيم املشتركة العناصر التالية:
 .1األنماط.
 .2السبب والنتيجة ،اآللية والتفسير.
 .3املقادير والتناسب والكمية.
 .4النظم ونماذج النظام.
 .5الطاقة واملادة والتدفق ،الدورات والحفظ.
 .6التركيب والوظيفة.
 .7الثبات والتغيير.
خصائص معايير )(NGSS
تتميز معايير ) (NGSSبعدة مميزات وخصائص تختلف عن املعايير لعلوم
السابقة ) (NSESكما يذكرها .[21] NGSS lead stats
ً
أوال :معايير ) (NGSSتعكس االرتباط الداخلي لطبيعة العلوم كممارسة
واكتشاف للعالم الخارجي :حيث اإلطار العام الذي وضعت أسسه معايير
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) ،(NGSSصمم ليوضح الصورة للعلم في العلوم والهندسة من حيث
انخراط املتعلمين في مراحل دراستهم بممارسات علمية وهندسية وتطبيق
املفاهيم املشتركة لفهم أعمق لألفكار األساسية في مجاالتها ،كذلك
ينخرط الطالب في الثالث أبعاد (أفكار ،مفاهيم ،ممارسات).
ً
ثانيا :معايير ) (NGSSتوضح األداءات املتوقعة للمتعلم :توضح املعايير
األداء املتوقع بعد نهاية الصف الدراس ي أو املرحلة الدراسية.
ً
ثالثا :املفاهيم واألفكار العلمية في املعايير  (NGSS):تكون مبنية بصورة
متماسكة من خالل التركيز على أفكار أساسية في العلوم والهندسة ،وهو
مفتاح التعليم املتماسك للعلوم ،بحيث ال يتم تغطية األفكار األساسية
ُ
ُ
لكل سنة دراسية ،ولكن تغطي تطور املعرفة من صف ألخر وتعطي
الفرصة للمتعلم لتعلم أفكار متداخلة ،بهدف فهم شامل للعلوم في نهاية
املرحلة الدراسية الثانوية ،في حين أن مناهج العلوم السابقة تدرس
مجموعة من الحقائق املنعزلة الغير مترابطة لكن في اطار  ،K-12أما
معايير ) (NGSSيهدف إلى بناء معرفي علمي متماسك بهدف خلق ثقافة
علمية مع التركيز على األفكار العلمية املحدودة العدد ،والنظر على ما
يحب على املتعلم أن يتعلمه ويعمله في السنه الحالية والالحقة مع حذف
املحتوى املتكرر وإعطاء املتعلم املسؤولية عن التقدم والتطور.
ً
رابعا :معايير ) (NGSSتركز على الفهم العميق للمحتوى العلمي باإلضافة
إلى تطبيق املحتوى :إن التركيز على األفكار الرئيسية التخصصية ليس
ً
ضروريا في ) ،(NGSSفالش يء املهم أن تكون تلك األفكار مندمجة ومرتبطة
مع املمارسات واملفاهيم املشتركة.
ً
خامسا :معايير ) (NGSSصممت إلعداد املتعلمين للجامعات واملواطنة
والحياة املهنية :صممت املعايير من أجل إعداد املتعلمين لخدمة
مجتمعاتهم ،وإكمال التعليم الجامعي من خالل أساس علمي قوي مبني
على ربط املعرفة بالواقع ومشكالته وتوظيف املعرفة وإنتاجها ونشرها.
ً
سادسا :ربطت معايير ) (NGSSبمعايير تعليم اللغة والرياضيات :ربطت
املعايير مع معايير اللغة والرياضيات وهذا بحد ذاته تطوير للغة املتعلم
ومهاراته الرياضية ،ومن املتعارف عليه أن الرياضيات هي لغة العلوم،
حيث ال يمكن تعليم العلوم بمعزل عن الرياضيات أو اللغة.
مقارنة بين معايير ) (NGSSومعايير ):(NSES

جدول 1
مقارنة بين معايير()NSES، NGSS
معايير()NGSS
معايير مبنية على أساس اإلطار العام لتعليم العلوم من  K-12الذي وضع عام
 2012واصدرت املعايير عام .2013
ركزت على التكامل بين األبعاد الثالثة (مفاهيم ،أفكار ،ممارسات).
ركزت على استخدام املمارسات العلمية والهندسية واستخدام اللغة وتمثيل
األفكار من أجل حل املشكالت العاملية.
ربط املعايير بمعايير تعلم اللغة االنجليزية والرياضيات.
كل معيار يركز على الفهم والتطبيق.
ً
افكار اساسية محدودة العدد عميقة غير مكررة ومترابطة معا.
تركز على إعداد املتعلمين للوظائف والجامعات.

معايير()NSES
معايير قديمة بنيت على االطار العام لتعليم العلوم من K-12عام 1996م.
الفصل بين االفكار واملمارسات واملفاهيم.
ركزت على اكتساب املفردات واألفكار العلمية وتطوير املهارات اإلجرائية العلمية
ً
واستخدام التجارب املعروفة النتيجة مسبقا.
لم يتم الربط بصورة متكاملة مع اللغة والرياضيات.
يركز على الحفظ والحقائق للمحتوى العلمي.
ً
افكار اساسية مكررة وكثيره جدا وغير مترابطة خالل .K-12
ال تهتم بإعداد املتعلمين للجامعات والوظائف املستقبلية.

)[22] (Stroupe,NgssStates2017,2013,p32
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معالجة مجاالت طبيعة العلم ) (NOSعلى أنها متعددة األبعاد كما في
معايير ) (NGSSأفضل من معالجتها كبعد واحد كما في املعايير السابقة.
وهدفت دراسة نضال األحمد ونورة املقبل [ ،]26إلى تحديد احتياجات
النمو املنهي ملعلمات األحياء للمرحلة الثانوية في ضوء كفايات معلم
األحياء للجيل الجديد ) ،(NGSSواستخدمت الباحثتان املنهج الوصفي
املسحي ،وكانت األداة االستبيان ،وتمثل مجتمع البحث في جميع معلمات
املرحلة الثانوية في مقرر األحياء بمحافظة الخرج ،في حين تمثلت العينة في
عدد ( )54معلمة ،وتوصلت النتائج إلى ارتفاع متوسط استجابات أفراد
ً
العينة ،ومستوى احتياج عالي جدا ملعلمات األحياء للوعي بمعايير العلوم
للجيل الجديد.
وتمثلت أهداف دراسة رواقه غازي وأمل املؤمن [ ،]10إلى تضمين
الجيل الجديد من معايير العلوم لتصميم محتوى الوراثة لطلبة الصف
الثامن في األردن ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وتمثل
مجتمع الدراسة في خبراء ومتخصص ي مناهج العلوم في األردن ،وتكونت
العينة من عدد ( )13مختص وخبير ،وكانت األداة هي مقياس محتوى
مبني على مرتكزات معايير ) (NGSSتم ترجمته وموائمته من نموذج
كراجيك ورفاقه ( ،)2012وجاءت النتائج لتوضح أن درجة التضمين تبلغ
 %84وهي نسبة عالية.
وهدفت دراسة الجبر والعتيبي [ ]27معرفة مدى توافر معايير)(NGSS
في كتب العلوم للصف السادس والصفين األول والثاني املتوسط بوحدة
الطاقة في الكتب السابقة ،واألداة كانت بطاقة تحليل املحتوى التي
صممت على ضوء معايير ) ،(NGSSوأظهرت النتائج أن مدى تضمين
جميع مؤشرات معايير املمارسات العلمية والهندسية في وحدة الطاقة
بالكتب السابقة منخفض وغير متوافر ،ما عدا معيار التخطيط
واالستقصاء بكتاب الصف السادس جاء بنسبة متوسطة بلغت 52.17
.%
التعليق على الدراسات السابقة:
تتشابه الدراسة الحالية مع بعض الدراسات في املنهج الوصفي
التحليلي وفي األدوات وهي بطاقة تحليل املحتوى ،وتختلف مع البعض
األخر في املنهج وأدوات الدراسة ومجتمعها ،وتوصلت معظم الدراسات
التي قامت على املنهج الوصفي التحليلي واملسحي إلى قصور للجوانب التي
قامت على ضوؤها ،ووجوب تعديل املحتوى ليتالءم مع معايير)، (NGSS
وضرورة تدريب وتأهيل املعلمين للتدريس في ضوء معايير )،(NGSS
وأشارت نتائج الدراسات التي قامت على املنهج التجريبي إلى فاعلية معايير
)(NGSSفي الفهم ورفع الدافعية للتعلم لدى املتعلمين ،وتتشابه هذه
الدراسة مع دراسة الجبر والعتيبي [ ]27في مدى تضمين املعايير )(NGSS
في املرحلة املتوسطة ،وتختلف عنها في أن هذه الدراسة شملت جميع
املعايير وليس فقط املمارسات كالدراسة السابقة ،وشملت هذه الدراسة
كتب الطالب وكتب النشاط ولم تقتصر على وحدة معينة في كتب
الطالب كما في الدراسة السابقة.
 .5الطريقة واالجراءات
أ .منهج الدراسة
استخدمت الباحثتان في هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،الذي
ُيمكن من وصف وجمع البيانات املتعلقة بأهداف الدراسة وتحليلها.

 .4الدراسات السابقة
هدفت دراسة روالند ] [12ملعرفة تأثير دمج معايير املمارسات العلمية
على دافعية التالميذ وفهم محتوى مقرر األحياء للمرحلة الثانوية في
الواليات املتحدة األمريكية ،واستخدم الباحث املنهج التجريبي واملنهج
الوصفي املسحي ،وكانت األداة اختبار تحصيلي ملجموعتين ضابطة
وتجريبية باإلضافة إلى استبانة ومقابالت شخصية ،وكان مجتمع الدراسة
طالب املرحلة الثانوية والعينة هي  17طالب ،أظهرت النتائج أثر
املمارسات العلمية ملعايير ) (NGSSفي تحسين فهم الطلبة ملفاهيم األحياء
وفي رفع الدافعية واملشاركة للتعلم والتعليم.
ً
في حين هدفت دراسة لورا ارنو ] [23إلى تطوير منهج العلوم اعتمادا
على معايير العلوم للجيل الجديد ) (NGSSملواجهة احتياجات املعلمين،
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي والتحليلي ،ومجتمع الدراسة
معلمين العلوم من  k-8في املرحلة األساسية ،وأداة الدراسة استبانة
باإلضافة إلى بطاقة تحليل املحتوى ،وأظهرت نتائج الدراسة تطوير
مجموعة من الدروس النموذجية في العلوم التي تدمج معايير العلوم
) ،(NGSSمع معايير العلوم الخاصة بالبيئة والربط مع الرياضيات والفن
باإلضافة إلى توصية لوضع خطة للتنمية املهنية في تصميم املناهج
الدراسية.
كما هدفت دراسة بومان وجوفيت ] [13إلى الربط بين منهج علم
األحياء للمرحلة الثانوية في والية تيسني االمريكية ،مع الجيل الجديد
لتعليم العلوم ) ،(NGSSوجاءت الدراسة نقدية ملعايير األحياء في الوالية
مع معايير ) (NGSSلعلم األحياء للمرحلة الثانوية ،كنموذج دراسة
التغيرات واملقارنة ملنهج األحياء التقليدي مع منهج ديناميكي ُمعتمد على
ُ
مجموعة من املعايير ) (NGSSالتي تعلم املهارات التقنية والتفكير
النقدي ،واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،واألداة هي بطاقة
ُ
تحليل املحتوى وتوصلت النتائج إلى أن معايير ) (NGSSتعلم املهارات
التقنية والتفكير الناقد ،وأوصت باعتماد الشراكات بين العلماء واملعلمين
لتبادل املعلومات لتنفيذ التغييرات إلطار  ،k-12وإتاحة الفرص للتطوير
املنهي بالشراكة مع العلماء لتعزيز الفهم وتنمية املهارات لتدريس العلوم.
فيما هدفت دراسة كاواساكي ] ،[24إلى فحص أهداف املعلمين
وتعليمات الفصل الدراس ي حول املمارسات العلمية والهندسية في معايير
) ،(NGSSواستخدمت الدراسة املنهج الكيفي والكمي ،وكانت األدوات هي
مقابالت واستبانات ،وتمثل مجتمع الدراسة في معلمي العلوم للمرحلة
الثانوية واملتوسطة ،في حين تكونت العينة من سبعة من معلمي علوم في
املرحلتين الثانوية واملتوسطة ،وتوصلت النتائج إلى وجود درجات متفاوتة
من املوائمة بين مالحظات املعلمين في الفصول والتدريس ،وبين أهداف
) ،(NGSSوأوصت الدراسة بالتنمية املهنية للمعلمين لتحسين الفهم
واألهداف والتدريب من أجل فهم أعمق للمعايير.
وهدفت دراسة هوريسون وفالين وبراندون وفيلبوف وسيرفينا ] [25إلى
ً
مقارنة نماذج طبيعة العلم متعددة األبعاد ) (NOSاستنادا ملعايير العلوم
للجيل الجديد ) ،(NGSSواتبعت الدراسة املنهج التجريبي من خالل
مجموعات تجريبية على طالب املرحلة الثانوية ،وكانت األداة هي اختبار
تحصيلي واستبانة ملجاالت طبيعة العلم ) ،(NOSوتوصلت النتائج إلى أن
101
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ب .مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من محتوى كتب العلوم للصف األول متوسط
التي تدرس لعام ( ،)1438 -1437والبالغ عددها ( )4كتاب وهما كتابان
للطالب بفصليه و كراستان لألنشطة العملية ،وكانت عينة الدراسة
ممثله بالكامل ملجتمع الدراسة باستثناء كتب املعلم.
ج .أداة الدراسة
تم بناء أداة للدراسة الحالية ،وتكونت من قائمة بمعايير )،(NGSS
ومن ثم تم تحويلها إلى بطاقة تحليل محتوى ،وفيما يلي وصف تفصيلي ملا
قامت به الباحثتان من حيث بناء األداة والتأكد من الخصائص السيكو
مترية.
ً
أوال :إعداد قائمة بمعايير الجيل الجديد لتعليم العلوم )(NGSS
 الهدف من إعداد القائمة :تحديد معايير ) (NGSSالواجب توافرها فيكتب العلوم للصف األول متوسط.
 مصادر إعداد القائمة :اشتقت القائمة من مصادر متعددة من خاللاالطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة التي تناولت معايير
)(NGSS
 الصورة النهائية للقائمة :تم بناء قائمة بمعايير ) (NGSSالتي يجبتوافرها في محتوى كتب العلوم للصف األول املتوسط ،وجاءت القائمة
بحيث تكونت من ( )21معايير فرعية و( )3معايير أساسية كالتالي:
 .1األفكار التخصصية وشملت  4معايير فرعية.
 .2املمارسات العلمية والهندسية وشملت  10معايير فرعية.
 .3املفاهيم املشتركة وشملت  7معايير فرعية.
 الصدق لقائمة معايير ) (NGSSتم عرض القائمة على مجموعة مناملحكمين للتأكد من مناسبتها واالستفادة من اآلراء واملقترحات ،وحساب
الصدق الظاهري.
ً
ثانيا :بطاقة تحليل املحتوى لكتب العلوم:
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قامت الباحثتان بتحويل قائمة معايير ) (NGSSاملحكمة إلى بطاقة تحليل
املحتوى وتكونت في صورتها النهائية من ( )21مؤشر توزعت على ()3
معايير ،فئات التحليل :وتم تحديدها كما يلي:
 فئات التحليل الرئيسية :تمثلت في معايير)(NGSS فئات التحليل الفرعية :تمثلت في املؤشرات الخاصة بمعايير )(NGSS• وحدة التحليل :اختارت الباحثتان وحدة الفكرة كوحدة للتحليل
ملالءمتها لطبيعة الدراسة وأهدافها.
• عينة التحليل :تمثلت عينة التحليل جميع املواضيع الواردة في كتب
العلوم للصف األول املتوسط لعام  1438-1437هـ وهي ( )4كتب)2( ،
للطالب و( )2كراسة األنشطة مع مراعاة اآلتي:
 التحليل في ضوء معايير ) (NGSSومؤشراتها. اشتمال التحليل على األشكال والصور واألنشطة الواردة في املحتوى. استبعاد الصفحات املحتوية على الغالف واملقدمة والفهرسواملصطلحات وخالصة الدروس ،واختبر نفسك للدروس واالختبارات
املقننة واألهداف لكل درس واملفردات الجديدة واملراجعة.
صدق بطاقة التحليل :تم التحقق من الصدق الظاهري لبطاقة التحليل،
من خالل التحكيم الذي تم لقائمة املعايير )(NGSS
ثبات بطاقة التحليل :قامت الباحثتان بتحليل املادة نفسها حيث تم
االتفاق على أسس التحليل وإجراءاته ،ثم انفردت كل منهما بالتحليل
املطلوب وبعد ذلك تم الوقوف على النتائج التي توصلت اليها كل منهما،
حيث تم اختيار كتاب الفصل األول بطريقة عشوائية ،وتم حساب نسبة
االتفاق بين املحللتين في ضوء معادلة هولستي كما أشار لها ].[28
CR= 2M
N1+N2
ولحساب معامل الثبات يتم حساب نقاط االتفاق بين نتائج املحللة األولى
ونتائج املحللة الثانية وفقا ملا هو موضح في جدول ( )1-3على النحو التالي:

جدول 2
لحساب معامل الثبات لبطاقة تحليل املحتوى
معايير()NGSS
أفكار تخصصية رئيسية
ممارسات علمية وهندسية
املفاهيم املشتركة
املجموع الكلي
معامل الثبات الكلي

الكتب
الفصل األول
الفصل األول
الفصل األول
الفصل األول

املحللة الثانية
300
100
95
495
%83

املحللة األولى
256
85
76
417

ظهر من نتائج الجدول السابق ( )2أن قيمة معامل الثبات ،%83
وبذلك فإن بطاقة التحليل تتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن االعتماد
عليها في تحليل محتوى كتب العلوم للصف األول املتوسط ،كما اشار
طعمية [ ]28أن معامل الثبات يجب أن ال يقل عن %60
العتماده.

نقاط االتفاق
230
80
70
380

معامل الثبات
%83
%87
%82
%83

خطوات التحليل:
 قراءة قائمة معايير ) (NGSSومؤشراتها للتأكد من الصدق والثبات. االطالع على محتوى الكتب الدراسية وقراءة املوضوعات بصورةدقيقة ،وتحديد األشكال واملوضوعات واألنشطة وحساب مجمل األفكار
في كل كتاب كما هو موضح بالجدول (.)3

جدول 3
ل
لحساب مجمل األفكارفي كتب علوم او متوسط
الكتاب
الطالب
النشاط

الفصل األول
417
64

الفصل الثاني
517
74
102

مجموع األفكارلكل كتاب
934
138

مجموع األفكارلجميع الكتب
1072
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 .6النتائج
تمت اإلجابة على سؤال الدراسة الفرعي وهو" :ما معايير ) (NGSSالواجب
توافرها في كتب العلوم للصف األول متوسط في اململكة العربية
السعودية؟" ،وذلك من خالل بناء قائمة بمعايير ) (NGSSالواجب
توافرها في كتب العلوم للصف األول متوسط وكانت  3معايير يندرج منها
ً
ً
 21معيارا فرعيا.

 اعتماد الفكرة كوحدة تسجيل. تدوين نتائج التحليل وذلك بوضع عالمة (√) في املكان املناسب إذا توفراملعيار.
 حساب التكرارات ملدى توافر املؤشرات الفرعية لكل معيار. -تفريغ نتائج التحليل.

جدول 4
معايير( )NGSSالواجب توافرها في كتب علوم الصف األول متوسط
املعيار

املؤشرات

 -1األفكار التخصصية
االساسية للعلوم
والهندسة

-1
-2
-3
-4

 -2املمارسات العلمية
والهندسية

 -3املفاهيم املشتركة

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

ارتباطها
باملعيار

تضمين املحتوى لعلم الفيزياء ويشمل (تركيب املادة وخصائصها ،التفاعالت الكيميائية ،الطاقة
الحركة والثبات ،املوجات وتطبيقاتها التقنية لنقل املعلومات).
التطور
البيولوجي من حيث
تضمين املحتوى لعلم الحياة ويشتمل على (األنظمة البيئية ،الوراثة،
الوحدة والتنوع ،التركيب والوظيفة من الجزيئات إلى الكائن الحي).
تضمين املحتوى لعلم االرض والفضاء ،ويشتمل على (موقع األرض في الكون ،األنظمة األرضية ،األرض
والنشاط االنساني).
تضمين املحتوى لعلم الهندسة والتكنولوجيا وتطبيقات العلم ويشمل( :معرفة وتحديد املشكلة
الهندسية ،حل املشكالت الهندسية ،تحسين التصميم الهندس ي ،تأثير الهندسة والتكنولوجيا على
املجتمع ،واالعتماد املتبادل بين الهندسة والعلوم والتكنولوجيا).
تركيز املحتوى على ممارسة التخطيط واالستقصاء العلمي للظاهرة املدروسة.
تركيز املحتوى على ممارسة طرح االسئلة حول الظواهر.
تركيز املحتوى على تحديد املشكلة والتصميم الهندس ي.
تركيز املحتوى على تطوير وبناء واستخدام النماذج.
تركيز املحتوى على ممارسة التحليل وتفسير البيانات.
تركيز املحتوى على ممارسة التفكير الرياض ي والحوسبي.
تركيز املحتوى على ممارسة الجدل العلمي باستخدام األدلة العلمية.
تركيز املحتوى على ممارسة بناء التفسيرات العلمية للظواهر.
تركيز املحتوى على تصميم حلول هندسية للمشكلة أو الظواهر املدروسة.
تركيز املحتوى على الحصول على املعلومات وتقويمها وتشاركها مع األخرين.
تركيز املحتوى على مالحظة األنماط واألشكال للظواهر املدروسة.
تركيز املحتوى على استخدام املقادير والكميات والتناسب للظواهر املدروسة.
تركيز املحتوى على مفهوم الطاقة واملادة (التدفق والدورات والحفظ) للظواهر املدروسة.
تركيز املحتوى على دراسة التركيب والوظيفة للظواهر املدروسة.
تركيز املحتوى على دراسة الثبات والتغير للظواهر املدروسة.
تركيز املحتوى على دراسة النظام وبناء نماذج للنظام.
تركيز املحتوى على دراسة السبب والنتيجة واآللية والتفسير للظواهر املدروسة.

املعايير ) (NGSSلبطاقة تحليل املحتوى وحساب التكرارات والنسب
املئوية لكل معيار أساس ي وفرعي والجدول التالي ( )5يوضح نتائج التحليل.

السؤال الثاني للدراسة وتم اإلجابة عليه كالتالي :ما مدى تضمين معايير
) (NGSSفي محتوى كتب العلوم للصف األول متوسط ،في اململكة العربية
السعودية؟ ،ولإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثتان بتحويل قائمة

جدول 5
معايير( )NGSSالخاص بتوافراألفكارالتخصصية الرئيسية
األفكار
الفيزياء
أحياء

كتاب
طالب
نشاط
طالب

التكرارات
الفصل األول
الفصل الثاني
12
142
1
6
212
3
103

النسبة %
املجموع
154
7
215

%16
%5
%23

مجموع التكرارللكتب

النسبة

161

% 15

225

%21

6

األفكار
كتاب
نشاط
طالب
نشاط
طالب
نشاط
طالب
نشاط

علم األرض
هندسة وتكنولوجيا
إجمالي

التكرارات
الفصل األول
الفصل الثاني
10
0
90
111
6
6
5
3
0
0
319
259
17
12

يتضح بالرجوع للجدول السابق ( )5يتضح أن املعايير الفرعية للمعيار
األساس ي ،الذي يتناول األفكار التخصصية الرئيسية متوافرة في كتب
العلوم للصف األول متوسط بنسبة بلغت  ،%57وهي نسبة متوسطة
ولقد حصل معيار (تضمين املحتوى لعلم الحياة) على أعلى نسبة توافر في
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النسبة %
املجموع
10
201
12
8
0
578
29

%7.2
%22
%9
%0.8
%0
%62
%21

مجموع التكرارللكتب

النسبة

213

%20

8

%5.7

607

%57

الكتاب بلغت  ،%21يليها معيار (تضمين املحتوى لعلم األرض والفضاء)
بنسبة  %20يليها (تضمين املحتوى لعلم الفيزياء) بنسبة  %15وأقل معيار
هو (تضمين املحتوى لعلم الهندسة والتكنولوجيا وتطبيقات العلم)
بنسبة .%5.7

جدول 6
تحليل محتوى كتب العلوم للصف األول متوسط في ضوء معايير( )NGSSالخاصة باملمارسات العلمية والهندسية
املمارسات
التخطيط واالستقصاء
طرح األسئلة
تحديد مشكلة وتصميم هندس ي
تطوير وبناء واستخدام نماذج
تحليل وتفسير البيانات

التفكير الرياض ي
الجدل العلمي
بناء التفسيرات
تصميم حلول هندسية
الحصول على املعلومات
املجموع

كتاب
طالب
نشاط
طالب
نشاط
طالب
نشاط
طالب
نشاط
طالب
نشاط
طالب
نشاط
طالب
نشاط
طالب
نشاط
طالب
نشاط
طالب
نشاط
طالب
نشاط

التكرارات
الفصل األول
الفصل الثاني
28
26
12
9
25
15
10
6
2
0
0
1
4
4
3
3
6
10
7
13
12
14
8
0
1
0
0
0
14
7
4
5
0
0
0
0
6
5
0
0
98
81
44
37

يتضح بالرجوع للجدول ( )6أن مؤشرات معيار (املمارسات العليمة
والهندسية) متوافر في كتب العلوم بنسبة  %24.3وهي نسبة منخفضة،
حيث نجد مؤشر (تركيز املحتوى على ممارسة التخطيط واالستقصاء
العلمي) ،حصل على أعلى نسبة  %7يليه مؤشر (تركيز املحتوى على طرح
األسئلة) ،بنسبة  %5.2يليه مؤشر (تحليل وتفسير البيانات)
ومؤشر(ممارسة التفكير الرياض ي والحاسوبي) ،ومؤشر (ممارسة بناء

النسبة%
املجموع
54
21
40
16
2
1
8
6
16
20
26
8
1
0
21
9
0
0
11
0
179
81

%6
%15.2
% 4.2
% 12
%0.2
%0.7
%0.8
%4.3
%1.7
%14.4
%3
%6
%0.9
%.
%2.2
%7
%0
%0
%1.1
%0
%17
%59

مجموع التكرارللكتب

النسبة

75

%7

56

% 5.2

3

% 0.2

14

%1.3

36

%3.3

35

%3.2

1

%0.1

30

%3

0

%0

11

%1.0

262

%24.3

التفسيرات العلمية) جميعها بنسبة  %3.3يليه مؤشر (تحديد املشكلة
والتصميم الهندس ي) ،بنسبة  %2ثم مؤشر (تركيز املحتوى على الحصول
على املعلومات وتقويمها والتشارك فيها) بنسبة  ،%1ثم مؤشر(تركيز
املحتوى على الجدل العلمي) بنسبة  %0.1ولم يتضمن الكتاب تصميم
حلول هندسية للمشكلة.
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جدول 7
تحليل محتوى كتب العلوم للصف األول متوسط في ضوء معايير( )NGSSالخاصة باملفاهيم املشتركة
املفاهيم املشتركة
مالحظة األنماط
استخدام املقادير
مفهوم الطاقة
دراسة التركيب والوظيفة
دراسة الثبات
دراسة النظام وبناء النماذج
دراسة السبب والنتيجة
املجموع

كتاب
طالب
نشاط
طالب
نشاط
طالب
نشاط
طالب
نشاط
طالب
نشاط
طالب
نشاط
طالب
نشاط
طالب
نشاط

التكرارات
الفصل األول
الفصل الثاني
20
20
1
1
17
20
4
2
10
3
1
1
26
4
3
0
12
10
1
1
3
4
2
1
12
15
1
1
100
76
13
6

ويتضح بالرجوع إلى جدول ( )7أن املؤشرات املرتبطة بمعيار املفاهيم
املشتركة ،قد توافرت في كتاب العلوم للصف األول متوسط بنسبة
اجمالية  ،%18وهي نسبة منخفضة حيث نجد مؤشر (يركز املحتوى على
مالحظة األنماط) ،ومؤشر(يركز املحتوى على استخدام الكميات
واملقادير والتناسب) ،حصال على نسبة  ،%4يليهما مؤشر (تركيز املحتوى

النسبة%
املجموع
40
2
37
6
13
2
30
3
22
2
7
3
27
2
176
19

مجموع التكرارللكتب

%4.2
%1.4
%4
%4.3
%1.3
%1.4
%3.2
%2.1
%2.3
%1.4
%0.7
%2.1
%3
%1.4
%29
%14

النسبة

42

%4

43

%4

14

%1.3

33

%3

24

%2.2

10

%1

29

%3

195

%18

على السبب والنتيجة) ،ومؤشر (تركيز املحتوى على دراسة التركيب
والظواهر) حصال على نسبة  %3يليهما مؤشر (تركيز املحتوى على الثبات
ً
والتغيير) بنسبة  %2.2وأخيرا مؤشر (تركيز املحتوى على مفهوم الطاقة
واملادة) بنسبة .%1.3

جدول 8
تحليل مجتوى كتب العلوم للصف األول متوسط في ضوء معايير()NGSS
التكرارات
معاييرNGSS
كتاب الفصل األول الفصل الثاني املجموع
578
319
259
طالب
أفكار التخصصية الرئيسية
29
17
12
نشاط
179
98
81
طالب
املمارسات العلمية والهندسية
81
44
37
نشاط
176
100
76
طالب
املفاهيم املشتركة
19
13
6
نشاط
ل
متوسط توافر معايير ()NGSSفي كتب العلوم للصف األو متوسط

يتضح من الجدول ( )8أن متوسط توافر معايير ) (NGSSفي كتب
العلوم للصف األول متوسط بلغ  ،%33.1وهي نسبة منخفضة وبصورة
متفاوتة حيث جاءت توافر األفكار التخصصية الرئيسية كأعلى نسبة
ومحتوى متوفر بنسبة  ،%57وبصورة متوسطة يليها املمارسات العلمية
ً
والهندسية متوافرة بصورة منخفضة بنسبة  %24.3وأخيرا املفاهيم
املشتركة بصورة منخفضة بنسبة .%18
وتتفق هذه الدراسة مع نتيجة دراسة الجبر والعتيبي [ ]27في انخفاض
توافر املمارسات العلمية والهندسية في كتب العلوم وتتفق نتيجة
الدراسة مع دراسة حجازي [ ،]16إلى توافر املعايير العاملية بصورة
متوسطة في كتب العلوم واملالحظ أن معايير ) (NGSSومعايير)(NSES

النسبة%

مجموع التكرارللكتب

النسبة

التوافر

%62
%21
%17
%59
%19
%14

607

%57

متوسط

262

%24.4

منخفض

195

%18

منخفض

%33.1

منخفض

تتفق إلى حد كبير في األفكار التخصصية الرئيسية ،وتتفق نتيجة الدراسة
الحالية مع دراسة الجبر واملفتي والشايع [ ]29في تدني توافر مجاالت
طبيعة العلم في كتب املرحلة املتوسطة ،حيث الدراسة الحالية طبيعة
العلم تتوفر في معيار املفاهيم املشتركة ،وتتفق الدراسة الحالية مع
دراسة األحمدي [ ]30في تدني توافر املعايير املرتبطة بالتقنية والتصميم
الهندس ي ،وتعزو الباحثتان توافر معيار (األفكار التخصصية الرئيسية)،
بصورة متوسطة إلى أن محتوى كتب العلوم للمرحلة املتوسطة يركز
بصورة كبيرة على املفاهيم العلمية الكبرى في فروع العلوم كما توضحه
مصفوفة املدى والتتابع ملناهج العلوم ،بما يتالءم مع املرحلة العمرية،
ولكن البد من مراعاة التوازن والشمول ملؤشراتها في كتب العلوم للصف
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األول متوسط ،وكذلك مراعاة عدم التكرار للمفاهيم واألفكار العلمية
وهذا ما تفقده كتب العلوم الحالية للصف األول متوسط ،حيث نجد
تكرار ألفكار علمية كمفهوم املادة وطبيعة العلم وغيرها ،وعلى ذلك ينبغي
إعادة النظر في هذا التكرار ،والتركيز على إضافة أفكار جديدة في املحتوى
العلمي بدون مراجعة ألفكار سابقة ،مما يؤدي إلى كثافة املحتوى بدون
فائدة ترجو منه ،وهذا ما أكدته دراسة السعيد [ ]31من أن التوافر
لألفكار العلمية بصورة متوسطة في كتب العلوم ،وكذلك دراسة عسيالن
[ ]32من أن املحتوى العلمي لكتب العلوم يفتقر للجودة العلمية فيه،
وجاء معيار املمارسات العلمية والهندسية بصورة منخفضة في كتب
العلوم للصف األول متوسط ،وتعزو الباحثتان ذلك إلى طبيعة كتب
العلوم للصف األول متوسط التي تقوم بسرد املعلومات العلمية للطالب
ً
بمجهود عقلي وعملي قليل جدا للطالب ،حيث يكتفي بممارسة إجراء
ً
االستقصاء (االستقصاء املبني) في بداية ونهاية كل فصل ،وأحيانا داخل
الفصل وجاء هذا املؤشر كأعلى ممارسة علمية للمتعلم ،ولكن لم يصل
لحد متوسط ،ومن خالل خبرة الباحثتان في مجال التدريس للمرحلة
املتوسطة تجد أن البد من إعادة النظر في كتب العلوم ،وذلك ملزيد من
االستقصاء املوجه والحر واملبنى لتشكيل املفاهيم بصورة وظيفية لدى
املتعلم ،سواء من خالل املحتوى أو التقويم نهاية الدرس أو الفصل وهذا
ما تفتقده كتب العلوم بصورة كبيرة ،وهذه املمارسات العلمية والهندسة
جاءت بصورة منخفضة ،ألن مناهج العلوم مبنية على أساس معايير
التربية العلمية ،والتي ال تهتم باملمارسات الهندسية ،وتتفق نتائج هذه
الدراسة مع دراسة كل من األحمدى [ ]30ودراسة الجبر والعتيبي [،]27
وتعد املمارسات العلمية والهندسية من األهمية لتطوير وتوظيف األفكار
العلمية الرئيسية ،وذلك من خالل االستقصاء وبناء النماذج واكتشاف
العلم ،بحيث يستطيع املتعلمون حل قضايا ومشكالت املجتمع الحالية في
القرن الحادي والعشرون مثل" :انتاج طاقة فعالة ،الحفاظ على إمدادات
نظيفة من املاء والغذاء ،الوقاية واملعالجة من األمراض وحل مشكالت
التغير في البيئة ] ،[21ولقد أكدت عدة دراسات على أهمية وأثر
املمارسات العلمية والهندسية ومنها دراسة روالندو ] [12ودراسة بومان
وجوفيت ].[13
ً
وأخيرا جاء معيار املفاهيم املشتركة كأدنى معيار تحقق بنسبة  %18في
كتب العلوم للصف األول متوسط ،وتعزو الباحثتان ذلك إلى طبيعة كتب
العلوم التي تسرد املعلومات العلمية ،وال تركز على مالحظة األنماط
واألسباب والنتائج واستخدام املقادير ودراسة التركيب والوظيفة
واألنظمة والطاقة وتدفقها ،إال في أضيق نطاق لها ،حيث تهمل كتب
العلوم توظيف املعرفة واملهارة العلمية من صف آلخر ومن مرحلة آلخري،
وتهمل الربط بين األفكار واملمارسة واملفاهيم املشتركة ،وتتفق نتائج هذه
الدراسة مع دراسة الجبر والشائع واملفتي [ ،]29وتعد املفاهيم املشتركة
في تعليم العلوم مهمة للغاية ،وذلك من خاللها يقوم املتعلم بربط األفكار
الرئيسية وتطبيقها يثري املمارسات العلمية والهندسية ،بحيث يكون
املتعلم فهم متماسك ومترابط في العلوم والهندسة غائب [ ،]6وهذا ما
أكدته دراسة هوريسون وفالين وبراندو وفيلبوفوسيرفينا ].[25
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 .7التوصيات
في ضوء النتائج الدراسة الحالية تقدم الباحثتان التوصيات التالية:
 إعادة النظر في محتوى كتب العلوم للصف األول متوسط بتضمينمعايير ) (NGSSفي كتب العلوم.
 إعادة هيكلة بناء كتب العلوم للصف األول متوسط ،بحيث تكون أكثرفاعلية للمتعلم من خالل تضمين أكثر للممارسات العلمية والهندسية،
وتضمين أكثر للمفاهيم املشتركة مع التركيز على العمق في تناول األفكار
التخصصية الرئيسية لفروع العلوم والهندسة ،والبعد عن السرد العلمي
للمفاهيم العلمية لفروع العلوم والتكرار لألفكار العلمية السابقة من
صف ألخر أو من مرحلة ألخرى.
 تضمين برامج إعداد معلمي العلوم في الجامعات ملعايير العلوم للجيلالجديد ) (NGSSوالكفايات التدريسية ملعايير ).(NGSS
 ضرورة إعادة النظر في مصفوفة املدى والتتابع ملناهج العلوم املرحلةاملتوسطة ،حيث املصفوفة مبنية منذ أكثر من  25سنة فالبد من
تطويرها لتتماش ى مع التطورات العلمية والتكنولوجية للعصر الحالي في
تعليم وتعلم العلوم.
ز -املقترحات :في ضوء نتائج الدراسة الحالية تقترح الباحثتان إجراء
الدراسات التالية:
 دراسة تقويم وتطوير مناهج العلوم بمراحل التعليم العام في ضوءمعايير ).(NGSS
 دراسة مقارنة بين محتوى كتب العلوم للمتوسطة في اململكة العربيةالسعودية ،والدول األخرى في ضوء معايير ).(NGSS
 تقديم تصور مقترح ملعايير ) (NGSSفي كتب العلوم للمرحلة املتوسطة. دراسة الكفايات التدريبية ملعلمي العلوم للمرحلة املتوسطة في ضوءمعايير (.)NGSS
املراجع
أ .املراجع العربية
] [1الغامدي ،ماجد (2012م) ،تقويم محتوى كتب العلوم املطورة
بالصفوف الدنيا من املرحلة االبتدائية في ضوء معايير مختارة .مكة
املكرمة :رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة أم القرى.
] [2خطابية ،عبدهللا (2011م) ،تعليم العلوم للجميع .االردن :دار امليسرة
للنشر.
] [3دهمان ،مي (2014م) ،تحليل محتوى كتب العلوم للصفوف (-5
)8األساس ي بفلسطين في ضوء متطلبات اختبار ( .)Timssغزة:
رسالة ماجستير غير منشورة .كلية التربية بجامعة األزهر.
] [4الخوالدة ،محمد (2005م) ،أسس بناء املناهج التربوية وتصميم
الكتاب التعليمي .عمان :دار املسيرة.
] [5الفياض ،راشد (1425هـ) ،تطوير مناهج العلوم في ضوء االتجاهات
العاملية الحديثة (رؤية مستقبلية) .السعودية :دار عالم الكتب.
] [6غائب ،عبدهللا (2016م) ،تعليم ستيم القائم على املشروعات
( .)Steem project based learningتاريخ االسترداد ،2017 ,4 20
من رواقhttp://www.rwaq.org :
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[ ]10رواقه،غازي; املومني ،أمل .)2016( .اعتماد الجيل الجديد من معايير
العلوم لتصميم محتوى في الوراثة لطلبة الصف الثامن في األردن.
املجلة األردنية للعلوم التربوية ،)2(16 ،الصفحات .467-455
] [14الفهيدي ،هذال .)2012( .تقويم محتوى مقررات العلوم املطورة
باملرحلة االبتدائية في اململكة العربية السعودية في ضوء دراسة
متطلبات التوجيهات الدولية للرياضيات والعلوم .مكة املكرمة:
رسالة دكتوارة غير منشورة جامعة أم القرى.
] [15الشعيلي ،علي (2010م) ،درجة مواكبة محتوى كتب العلوم
للصفوف األساسية في سلطنة عمان للمعايير القومية (.)NSES
تاريخ االسترداد  ،2017 ,5 26من WWW.Mohyssin.com:
WWW.Mohyssin.com/forum/showthreed.php?t=7420
] [16حجازي ،رضا (2014م) ،تقويم مناهج علوم مرحلة التعليم األساس ي
بمصر في ضوء املعايير العاملية للتربية العلمية وتقديرات معلمي
العلوم .دراسات عربية في التربية وعلم النفس ،)52(2 ،الصفحات
.275-233
] [17الشمراني ،صالح; الشمراني ،سعيد; البرهان ،اسماعيل; الدرواني،
بكيل (2016م) ،اضاءات حول نتائج دول الخليج في دراسة
التوجيهات الدولية في العلوم والرياضيات .تاريخ االسترداد ,5 26
من
،2017
http://ecsme.ksu.edu.sa/site/escme.ksu.edu.sa/files/imceimages/dt-hw
] [26األحمد ،نضال واملقبل ،نوره (2016م) ،احتياجات النمو املهنية
ملعلمات األحياء للمرحلة الثانوية في ضوء كفايات معلم االحياء
للجيل القادم .مجلة التربوية الدولية املتخصصة.19-10 ،)9(5 ،
] [27الجبر ،جبر؛ العتيبي ،غالب (2017م) ،مدى تضمين معايير الجيل
القادم ( )NGSSفي وحدة الطاقة بكتب العلوم باململكة العربية
السعودية .مؤتمر التميز في تعليم وتعلم العلوم والرياضيات الثاني
(الصفحات  .)20-10الرياض :جامعة امللك سعود.
] [28طعمية ،رشدي (2004م) ،تحليل املحتوى في العلوم االنسانية.
القاهرة :دار الفكر العربي.
] [29الشايع ،فهد؛ الجبر ،جبر؛ املفتي ،عبده (2016م) ،مدى تضمين
مجاالت طبيعة العلم في كتب العلوم باملرحلة املتوسطة .مجلة
العلوم التربوية (.316-271 ،)7
] [30األحمدي ،علي (2014م) ،مدى تحقيق معايير التنور التقني ( )STLفي
محتوى مناهج العلوم املطورة للمرحلة املتوسطة باململكة العربية
السعودية .مجلة العلوم التربوية النفسية.81-75 ،17 ،
] [31سعيد ،تهاني (2011م) ،تقويم محتوى مناهج العلوم الفلسطينية
للمرحلة األساسية العليا في ضوء املعايير العاملية .غزة :رسالة
ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة األزهر.
] [32عسيالن ،بندر ( ،)2011تقويم كتب العلوم املطور للصف األول
متوسط في ضوء معايير الجودة الشاملة ،رسالة ماجستير غير
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