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 ( في وحدة الطاقة بكتب العلوم بالمملكة العربية السعوديةNGSSمدى تضمين معايير )
 
 

 عبداهلل العتيبيبن غالب 
 تعليم عفيف

 محمد الجبربن جبر 
 كلية الرتبية، جامعة امللك سعود

 
 هـ1438/ 11/8 وقبل -هـ 1/6/1438 قدم للنشر

( يف كتب العلوم Next Generation Science Standards, NGSS) العلوم للجيل القادم معايري هدفت الدراسة إىل معرفة مدى توافر :المستخلص
خالل  السادس االبتدائي، واألول والثاين املتوسط بوحدة الطاقة يف اململكة العربية السعودية، واستخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي من :مراحللل

(. وتكونت NGSSالسادس االبتدائي، واألول والثاين املتوسط؛ وذلك ملعرفة مدى تضمينها ملعايري العلوم للجيل القادم) :لمراحللحتليل كتب العلوم 
م، ومتثلت أداة الدراسة يف 2016/2017طبعة  ه1437/1438املطبقة خالل العام الدراسي احلايل الكتب  عينة الدراسة من وحدات الطاقة يف تلك

 ةة تفرع منها مخسة مؤشرات، باإلضافة إىل مقياس من ثالث(، احتوت على أربعة معايري رئيسNGSSتصميمها يف ضوء معايري ) بطاقة حتليل حمتوى مت
أن مدى تضمني مجيع مؤشرات معايري املمارسات ، وأظهرت نتائج الدراسة مستويات هي: متوفر بدرجة عالية، متوفر بدرجة متوسطة، وغري متوفر.

توسط( كانت منخفضة أو غري متوفرة، ما عدا معيار املتوسط، والثاين امليف وحدات الطاقة جبميع املراحل )السادس االبتدائي، واألول العلمية واهلندسية 
اخنفضت نسبة هذا املعيار يف كتاب الصف الثاين و  %(،52.17جاء بنسبة متوسطة بلغت )"التخطيط واالستقصاء" بكتاب الصف السادس االبتدائي 

وأظهرت النتائج أن أقل املعايري تضمينًا بالكتب املستهدفة هو %(، وبنفس النسبة جاء معيار "التخطيط واستخدام النماذج"، 33.3لتبلغ )توسط امل
مل  يف حنيتوسط، امل%( بكتاب الصف الثاين 7.41)و%( بكتاب الصف السادس، 4.34معيار "إنشاء اإليضاحات وتصميم احللول"  بنسبة بلغت )

( يف حمتوى NGSSيف مصفوفة املدى والتتابع ملعايري ) كما أظهرت النتائج وجود قصور  توسط،  املمن هذه املعايري بكتاب الصف األول يضمن أي 
 مل ُتضمن هذه املعايري يف كتاب العلوم للصف األول املتوسط. إذوحدة الطاقة 

 املمارسات العلمية واهلندسية.، (، وحدة الطاقة، كتب العلومNGSS) : معايريالكلمات المفتاحية
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 مقدمة:

أولت حكومة اململكة العربية السعودية اهتمامًا كبرياً      
وعملت على رفع مستوى برامج  ،بقضايا الرتبية والتعليم

كان من بني اجلوانب اليت حظيت حيث   ،الرتبية والتعليم
تطوير مقررات العلوم يف مراحل التعليم  وزارة التعليمباهتمام 

 من خالل ،عامليةمقررات تعليمية  وذلك بتبين سلسلةالعام، 
والذي يُعد  ،مشروع تطوير مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية

تضمن  إذمن أحدث مشروعات الرتبية والتعليم يف اململكة، 
الصادرة عن  والرياضيات كتب العلومسلسلة  ومواءمة  ترمجة
التعليم، و  الرتبية )وزارة( McGraw-Hill) ليماجروه شركة

2008.) 
ويشكل الكتاب احلد األدىن من املواد املرجعية اليت       

جيب أن يرجع إليها املعلم، فهو يقدم له عدة تسهيالت، 
مثل: حتديد األهداف للوحدة الدراسية، وإبراز املفاهيم 
األساسية، واقرتاح األنشطة والتدريبات، وتقدمي احلد األدىن 

 (.2010، ني)العليمات والسويلم املعريف واملهاريتوى احملمن 
من وسائل  مهمةً  وسيلةً  تعد بصفة خاصةب العلوم كتو 

دد  من املعرفة العلمية املختلفة وحتقدم أشكاالً ت إذالتعلم، 
املهارات العلمية واالجتاهات وامليول العلمية اليت يؤمل من 

 (.Deng, 2007الطالب اكتساهبا )
من  كثريال تنفيذومن أجل تطوير مناهج العلوم مت        

العاملية، منها على سبيل املثال: حركة إصالح  املشروعات
اعل بني العلم والتقنية واجملتمع مناهج العلوم يف ضوء التف

(Science Technology and Society STS)( 2061ومشروع )
 American Association for)للجمعية األمريكية لتقدم العلوم 

the Advancement of science AAAS ) ومشروع املعايري
 National Science Education)القومية للرتبية العلمية 

Standards NSES)( ،2006الشايع والعقيل.)  وأخرياً قام املركز
 National Research)القومي للبحوث يف الواليات املتحدة 

Council, NRC)  املؤسسات مثل: و مع عدد من اهليئات
 ,National Academy of Science)للعلوم  الوطنية األكادميية

NAS )واجلمعية القومية ملعلمي العلوم (National Science 

Teachers Association NSTA ) ومنظمة(ACHIEVE)  ببناء
 Next Generation Science) للجيل القادم معايري العلوم

Standards NGSS( واليت مت اعتمادها عام ،)ويشري (. 2013
قدم حمكات منضبطة ودقيقة املعايري ت ( إىل أن2011) سعيد

للحكم على التقدم حنو رؤية علمية عاملية لتدريس  وعاملية
إىل إحداث ثورة يف  (NGSS) معايري وهتدف العلوم وتعلمه.

أربع ركائز: االتصال  أمهية :تؤكد على إذ ،طرق تعليم العلوم
التكامل التام للثورة و  ؛والتعاون واإلبداع والتفكري الناقد

دمج اهلندسة يف تعليم العلوم و  ؛الرقمية مع العملية التعليمية
 ةعلى ثالث (NGSS) معايري ترتكزو  (.2013)قسوم، 

 مرتكزات أساسية هي: املمارسات العلمية واهلندسية
(Science and Engineering Practices)، واملفاهيم الشاملة 
(Crosscutting Concepts)ة، واألفكار الرئيس (Disciplinary 

Core Ideas). مفاهيمي  عام  على إطار  هذه املعايري  وتستند
للمعايري العلمية لتعليم العلوم من مرحلة رياض األطفال إىل 

 املركز القومي، والذي مت إعداده من الصف الثالث الثانوي
 (.NGSS, 2011) (NRC)للبحوث 

 :الدراسةمشكلة 

 من–العربية السعودية أجرت وزارة التعليم يف اململكة       
 –الطبيعيةالعلوم مناهج الرياضيات و خالل مشروع تطوير 

اعتمدت  إذجذرية يف مقررات العلوم والرياضيات، تغيريات 
 يلماجروهلوم اجلديدة واملرتمجة عن شركة سلسلة مقررات الع

(McGraw-Hill)  ،(.هـ1431)الشريف 
وى طالب اململكة ضعف مست الدراسات إىلوتشري       

، TIMSS يف اختبارات االجتاهات الدولية للعلوم والرياضيات
( إىل تدين مستوى الطالب يف هـ1430الشمراين ) أشار فقد

 (2013قسوم )يؤكد  كما ،(2007ات لعام )ختبار هذه اال
، وهو ما (م2011( و )م2007) فيها لعاميلضعف هذا ا

 ؛والربصان ؛والشمراين، سعيد ؛علوانأكده الشمراين، 
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عام  ها( من اخنفاض مستوى الطالب في2016والدرواين )
ألن ونظرًا  .(م2011( عما كان عليه يف عام )م2015)

ساعد على حتسني التحصيل ي الرتبوية األخذ باملعايري
وبناًء على ما  (،2004ي للمتعلمني كما يشري حيدر )الدراس
احلاجة إىل تطبيق معايري تعليم من د من الدراسات عدأكدته 

 ،(2009الزويد ) دراسةكالعلوم يف تطوير مقررات العلوم،  
 .(2013نور ) (،2011وسعيد )

ونظرًا الستحداث معايري حديثة يف تعليم العلوم وهي       
 Next Generation Science) معايري العلوم للجيل القادم

Standards, NGSS)  ( كما أشار موقع املعايريNGSS, 2014) ،
هذه  تضمنيتناولت مدى ولعدم وجود دراسات عربية وحملية 

جاءت  املعايري يف كتب العلوم باململكة العربية السعودية،
 خاصة –هذه املعايري تضمنيلتحقق من مدى ل هذه الدراسة

فيكتب  –معايري الطاقة جبزء املمارسات العلمية واهلندسية
؛ وذلك نظرًا ألمهية وحدة باململكة العربية السعوديةالعلوم 

رؤية ال، و 2020الطاقة، ومتشيًا مع برنامج التحول  الوطين 
ن ركزا على االهتمام جبوانب الطاقة وكيفية ، اللذي2030

وتتحدد  االستفادة منها، واحملافظة عليها وتنويع مصادرها.
ما مدى تضمين مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس اآليت: 

ب العلوم كت  محتوى وحدة الطاقة فيل NGSSمعايير
 ؟بالمملكة العربية السعودية

 أسئلة الدراسة:

ما مدى متثلت أسئلة الدراسة يف السؤال الرئيس اآليت: 
الطاقة في محتوى كتب وحدة ل NGSSتضمين معايير

من السؤال وينبثق  السعودية؟العلوم بالمملكة العربية 
 اآلتية: الفرعية الرئيس األسئلة

كتاب  حمتوىالطاقة يف  معايري وحدةما مدى تضمني  .1
 ة السعودية؟باململكة العربياالبتدائي  السادسالعلوم للصف 

كتاب  حمتوىالطاقة يف  معايري وحدةما مدى تضمني  .2
 السعودية؟العلوم للصف األول املتوسط باململكة العربية 

كتاب  حمتوىالطاقة يف  معايري وحدةما مدى تضمني  .3
 العلوم للصف الثاين املتوسط باململكة العربية السعودية؟

 :الدراسةهدف 

 (NGSS) توافر معايريإىل معرفة مدى  الدراسة تهدف      
والثاين  االبتدائي، واألول السادس وفلصفليف كتب العلوم 
 .يف اململكة العربية السعودية الطاقة املتوسط بوحدة

 :الدراسةأهمية 

الح مناهج العلوم تعد هذه الدراسة، استجابة حلركة إص .1
 مبا حيقق الرؤية الوطنية للمملكة (NGSSمن منظور معايري )

(2030). 
هذه الدراسة الضوء على مدى توافر معايري تلقي  قد .2
(NGSS ).يف مناهج العلوم باململكة العربية السعودية 

تساعد خمططي ومصممي املناهج على تقومي كتب قد  .3
، والوقوف على (NGSS)مبا يتفق مع معايري  هاوتطوير العلوم 

التوجهات احلديثة يف عن ها أو بعداحلالية مدى قرب املناهج 
 .هاوتصميم العلوم الطبيعية مناهج بناء

 حدود الدراسة:

كتب حتليل  الدراسة على  اقتصرت احلدود املوضوعية:       
 بتدائي، واألول والثاين املتوسطالسادس اال لصفل العلوم

، وكتاب النشاط، ودليل التجارب بكتاب الطالب)متمثلة 
العام الدراسي واملطبقة خالل  العلمية( جبزأيهما األول والثاين

 وفللصف (NGSS)معايري ه، يف ضوء 1437/1438احلايل 
 الطاقة. لوحدة السادس االبتدائي، واألول والثاين املتوسط

الزمانية: مت تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي احلدود 
 ه.1437/1438األول من العام الدراسي 
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 :مصطلحات الدراسة

( بأهنا "حمكات أو 2011) تعرفها سعيد :المعايير .1
ضوابط أو أسس أو مقاييس للحكم على الكيفية أو النوعية 

اللقاين  هايعرفاجلودة للمنهاج أو ناتج التعلم"، كما  أو
( بأهنا: "آراء حمصلة لكثري من 279 ، ص2003)واجلمل 

األبعاد السيكولوجية واالجتماعية والعلمية والرتبوية وميكن 
من خالل تطبيقها تعرف الصورة احلقيقية للموضوع املراد 

 مه".تقوميه، أو الوصول إىل أحكام على الشيء الذي نقو  
 انيعرفها الباحث :(NGSSالعلوم للجيل القادم ) معايير .2

املعايري اليت قام ببنائها املركز القومي للبحوث يف  إجرائيًا بأهنا
 ,National Research Council)الواليات املتحدة األمريكية 

NRC) القًا من اإلطار املفاهيمي العام للمعايري العلمية طان
الصف الثالث الثانوي، واليت من مرحلة رياض األطفال إىل 

للجيل مبعايري العلوم ، ومسيت م(2013)عام يف مت اعتمادها 
اخلاصة باملمارسات العلمية  سيتم استخدام املعايري إذالقادم، 

 :وهي ،وحدة الطاقةواهلندسية يف 
  تطوير واستخدام مناذج  : أيواستخدام النماذجتطوير

توضح أن الطاقة يف اجملال امليكروسكويب ميكن حساهبا  
كمزيج من الطاقة املقرتنة مع حركة اجلسيمات، والطاقة 

 املقرتنة مع املوقع النسيب للجسيمات.
 ختطيط وإجراء استقصاء  : يعينالتخطيط واالستقصاء

 ات والتصميم.لتقدمي دليل، يستخدم كأساس لإلثب
 أي إنشاء منوذج استخدام الرياضيات والتفكري احلسايب :

حسايب، أو منوذج حماكاة لظاهرة يوضح معىن التعبريات 
الرياضية املستخدمة حلساب التغري يف طاقة أحد املركبات يف 

 النظام.
  إنشاء اإليضاحات وتصميم احللول: يعين تصميم وبناء

واملبادئ والنظريات وحتسني جهاز متوافق مع األفكار 
العلمية، يعمل وفق قيود معينة لتحويل أحد أشكال الطاقة 

 إىل شكل آخر.

عن مشروع تطوير  انبثقتهي الكتب اليت  كتب العلوم: .3
باململكة العربية السعودية مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية 

للطالب  ا يتم تدريسهواليت جلميع مراحل التعليم العام
والطالبات مبدارس التعليم العام للعام الدراسي 

 .ه1437/1438

 :اإلطار النظري

تعد حركة املعايري من أبرز التوجهات احلديثة       
مؤخراً  واملستجدات الرتبوية يف جمال التقومي. فقد انتشرت 

وحظيت بقبول وتفاعل من  ،اواسعً  انتشارًاكثقافة وفلسفة 
ستوى العامل قبل املختصني يف جمال الرتبية والتعليم على م

وتشري  (.2004)زيتون، حىت أصبحت مسة العصر 
الدراسات إىل األمهية الكبرية اليت تضطلع هبا املعايري يف جمال 

( أن األخذ باملعايري 2004حيدر ) أكد فقدتعليم العلوم، 
الرتبوية ميكن أن يساعد على حتسني التحصيل الدراسي 

جيب للمتعلمني، ويربر ذلك بأن املعايري الرتبوية حتدد ما 
د ما جيب على املتعلمني أداؤه، تدريسه حتديداً واضحاً، وحتد

ية وحتقق مفهوم املساءلة لدى القائمني على العمليات التعليم
وهذا الدور الذي تؤديه املعايري  واتج التعلم،التعلمية، وتوحد ن

 خطايبةهو ما أكده  ،من حتديد جوانب العملية التعليمية
( بأن املعايري تصف احملتوى املهم يف العلوم الذي 2005)

جيب تعلمه واألساليب التدريسية وحاجات التطور املهنية 
للمعلمني وتقنيات التعليم اليت جيب استخدامها إلبراز 

 دم.التق
( 2009( وطالب )2010شري زيتون )ي ويف هذا االجتاه

( إىل أن املعايري هتتم 2005( وحممود )2005والطناوي )
؛ لكي يكونوا ومهارة ممارسةبتلبية حاجات الطلبة من معرفة و 

املختلفة، كما توفر حمكات  التعليممثقفني علميًا يف مراحل 
ربامج اليت تزود الطلبة بفرص النوعية للحكم على جودة و 

 تعلم العلوم، وجودة تدريس العلوم وما يستطيعون فعله،
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التقوميية والسياسات التدريسية و وكذلك جودة املمارسات 
 ذات العالقة لتعلم وتعليم العلوم.

 مشاريع تعليم العلوم:
وتنوعت حركات اإلصالح والتطوير بشكل  تعددت      

( إىل صدور 2004يشري زيتون ) إذد، عقو عدة  متتابع خالل
امليالدية تقرير منذ بداية عقد الثمانينات  (300أكثر من )

هدفت إىل إعادة صياغة مناهج العلوم وإصالحها مبا 
يتماشى مع التطور العلمي والتكنولوجي من أجل حتقيق 

وقد حدد علي الثقافة العلمية كهدف رئيس للرتبية العلمية. 
( عدة حركات معاصرة إلصالح 2010( و زيتون )2009)

الرتبية العلمية ومناهج العلوم وتدريسها. ومن أهم هذه 
(، ومشروع العلم STSواجملتمع ) والتقنيةاحلركات: حركة العلم 

، ومشروع اجملال والتتابع (AAAS 2061لكل األمريكيني )
 (.NSES(، واملعايري القومية للرتبية العلمية )SS&Cوالتناسق )

 عرض ألهم هذه احلركات: أيتوفيما ي
 ,Science, Technologyع )والتقنية والمجتمحركة العلم 

and Society, STS :) 
واجملتمع أكثر  والتقنيةتعد حركة التفاعل بني العلم       

حركات إصالح مناهج العلوم وتطوير حمتواها سعيًا لتحقيق 
الثقافة العلمية، وقد ظهرت هذه احلركة نتيجة االنتقادات اليت 
وجهت إىل مناهج العلوم يف اخلمسينات والستينات امليالدية 
وهي: عدم تركيزها على العالقة املتبادلة بني العلم 

اجلانب االجتماعي للعلم، وظهور والتكنولوجيا، وعدم إظهار 
قضايا ومشكالت ذات صبغة علمية وتكنولوجية اختذت 
طابعًا حمليًا وعاملياً، ووجود تعارض بني حمتوى مناهج العلوم 

)علي،  %( مما حيتاج إليه الطالب90يف املدارس و )
 (.م2009

 Science for) العلم لكل األمريكيين (2061)مشروع 

Americans :) 
( AAASقدمت الرابطة األمريكية للتقدم العلمي )      

، (2061تعلم العلوم متثلت يف مشروع ) مبادرة لتحسني

م( بأن هذا املشروع يقدم رؤية بعيدة 2009علي ) ويذكر
متثل الثقافة العلمية  إذاملدى لإلصالح الرتبوي يف العلوم 

األساس يف إعادة بناء مقاصد الرتبية العلمية من رياض 
ويؤكد حمتوى التعليم يف  األطفال حىت هناية املرحلة الثانوية،

مهها كما أشار فقيهي عدة مبادئ أ (2061مشروع )
 :أيت( ما ي2010)

تشجيع التعلم التعاوين، وحب االستطالع، واستخدام  .1
 التفكري الناقد.

بني حمتوى العلوم للمراحل الدراسية  الرتابط والتواصل .2
 املختلفة.

 اعتماد االستقصاء العلمي كجزء من طبيعة العلم. .3
اكتساب املتعلم املعرفة واملهارات الضرورية للتعامل  .4

 بفاعلية مع القضايا االجتماعية.
 الفهم من خالل استخدام منهجية البحث العلمي. .5
وضع حمتوى يتناسب  االهتمام خبصائص املتعلم مع .6

 وهذه اخلصائص.
 النظرة التكاملية بني العلوم املختلفة. .7

من:  شروع من ثالث مراحل، كما يشري كل  ن املوتكو        
املرحلة األوىل  بأن ،(م2009( وعلي )م2010زيتون )
املعرفة واملهارات واالجتاهات العلمية اليت ينبغي فيها ُحددت 

 يف حنيساهبا من خالل الرتبية املدرسية، لكل الطالب اكت
على ترمجة توصيات املرحلة األوىل إىل  املرحلة الثانيةركزت 

املرحلة الثالثة و خطط عمل، ووضع مناذج عديدة للمنهج، 
وهي مرحلة التنفيذ، وفيها تنفذ خمرجات املرحلتني األوىل 

التعليم  طاق واسع، بغية رفع مستوى ونوعيةوالثانية على ن
 العلوم والرياضيات والتكنولوجيا كمحور أساسي للثقافة يف

 العلمية وأبعادها. 
 Scope, Sequence and) مشروع المجال والتتابع والتناسق

Coordination, S&C): 
ميثل هذا املشروع إعادة بناء منهج العلوم باملرحلة       

ة رئيسأربعة جماالت الثانوية يف الواليات املتحدة األمريكية يف 
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هي: األحياء والكيمياء والفيزياء وعلوم األرض مبا يواكب 
الثقافة العلمية وإعداد األفراد اللذين ينخرطون يف أعمال 
علمية ترتبط بتلك اجملاالت، وقد صمم هذا املشروع لقصور 

 برامج العلوم فيما يتعلق مبجاالهتا وتتابعها وتناسقها.
من املرتكزات املشار  وقد أعدت مواد املشروع انطالقاً      

( وعلي م2009( وطالب )م2010إليها عند زيتون )
 وهي: (NSTA, 1995و ) (م2009)
تعلم العلوم من خالل أربعة جماالت هي: األحياء  .1

 والكيمياء والفيزياء وعلوم األرض.
وضع معرفة الطالب القبلية وخرباهتم السابقة يف  .2

 احلسبان.
اخلربات احلسية إىل تقدمي تتابع احملتوى وتعلمه من  .3

 التعبريات الوصفية إىل الرموز اجملردة، وأخرياً التعبريات الكمية.
تقدمي خربة حسية للظاهرة العلمية قبل استخدام  .4

 املصطلحات اليت تشرح تلك الظاهرة.
تنقيح املفاهيم واملبادئ والنظريات عند أعلى مستويات  .5

 التجريد.
والتداخل بني التنسيق بني جماالت العلوم األربعة،  .6

 املفاهيم واملبادئ ما أمكن.
ربط التعلم يف اجملاالت األربعة مبجاالت أخرى مثل  .7

 التاريخ والدين والفلسفة.
معاجلة عدد قليل من املبادئ العلمية ذات الصلة مبا  .8

سيدرسه الطالب باجلامعة مع التأكيد على الفهم العميق 
 للعلوم.

الرتكيز على  اختزال بعض موضوعات حمتوى العلوم، مع .9
 عمق فهم املوضوعات األساسية.

 National Science) حركة المعايير القومية للتربية العلمية

Education Standards, NESE :) 
تعد حركة املعايري القومية للرتبية العلمية يف الواليات      

املتحدة األمريكية أقدم وأبرز مشروعات بناء املعايري الرتبوية 
( و زيتون م2009) العاملي، ويشري كل من علي املستوىعلى 

، 2061( إىل أن هذه املعايري اشتقت من مشروع م2010)
 ية:تا ترتكز على املبادئ واألسس اآلوأهن

العلم جلميع الطالب، وتعليم العلوم عملية نشطة،      
وكذلك التقاليد الفكرية والثقافية اليت متيز املمارسات املعاصرة 
للعلوم تعكسها العلوم الدراسية، وإصالح الرتبية العلمية جزء 

 . عموًمامن إصالح النظام الرتبوي 

 Next Generation Science) معايير العلوم للجيل القادم

Standards, NGSS): 
يف الواليات  (NRC) القومي للبحوثاملركز وضع       

إطارًا مفاهيميًا عامًا للمعايري  م2011عام  املتحدة األمريكية
العلمية من مرحلة رياض األطفال إىل الصف الثالث الثانوي 

(K-12 وقد ُبين هذا اإلطار على أساس قوي من ،)
ة لتعليم األفكار الرئيسالبحوث اليت حتدد الدراسات السابقة و 

هذا اإلطار اخلطوة األوىل لظهور املعايري  د  العلوم، ويع
وكان اهلدف األبرز  .(NGSS, 2013) م2013 عام اجلديدة

إلطار العلوم واهلندسة هو ضمان أن يكون مجيع الطالب 
يف هناية املرحلة الثانوية ميلكون املعرفة الكافية يف العلوم 

إىل امتالكهم املهارات الالزمة لدخول واهلندسة، باإلضافة 
املهن اليت خيتاروهنا، مبا يف ذلك وظائف يف جمال العلوم 

وقد متت  (.NGSS Lead States, 2013واهلندسة والتكنولوجيا )
إىل  (2011علوم واهلندسة والذي نشر يف )ترمجة إطار ال

قائمة معايري متسقة عرب التخصصات والصفوف الدراسية 
متكاملة وغنية باحملتوى والتطبيق مسيت مبعايري العلوم للجيل 

ويعد هذا اإلطار األساس الذي بنيت عليه  ،(NGSSالقادم )
 (.NGSS, 2013املعايري احملدثة )

مر تطوير معايري العلوم للجيل القادم بعدة مراحل، وقد       
 ,NGSSي كما أشار هلا موقع معايري العلوم للجيل القادم )وه

 26) حتديد الواليات املشاركة يف تطبيق املعايري ،(2013
(، مث بعد ذلك مت إصدار املسودة 2011صيف )يف  والية(

(، ومت مراجعتها من فريق الكتابة، 2011األوىل يف خريف )
مث تقدمي مالحظات على املسودة األوىل من فريق  آخر، ويف 



 ....( يف وحدة الطاقة بكتب العلوم NGSSغالب بن عبداهلل العتييب وجرب بن حممد اجلرب: مدى تضمني معايري )

 

7 

( مت إصدار املسودة العامة األوىل 2012شهر يونيو من عام )
ونشرها على اإلنرتنت الستقبال املالحظات عليها، ومن مث 

العامة  ة( مت إصدار املسود2013يف شهر يناير من عام )
 نشرها على اإلنرتنت الستقبال املالحظات، وبعد الثانية ومت

بريل من جعتها، ويف أراة بعد مذلك مت إصدار املسودة األخري 
 ايري.د هذه املععتما( مت ا2013ام )ع

من  ( إىل عدد  NRC, 2012)القومي للبحوث  املركزيشري 
 ( وهي:NGSSاملبادئ اليت تقوم عليها معايري )

من الروضة إىل الصف ( K-12) جيب أن يعكس إطار .1
يف الرتبية العلمية طبيعة العلوم املرتابطة كما  ثانويالالثالث 

 .طبيعيمتارس يف العامل ال
 .توقعات أداء الطالب وليس املنهج متثل املعايري .2
التمهيدي بناء متماسك من  NGSSمفاهيم العلوم يف  .3

 حىت الصف الثالث الثانوي. 
أعمق للمحتوى فضاًل عن تطبيق  على فهم   املعايري تركز .4

 .احملتوى
حىت  ةالتمهيديرحلة املالعلوم واهلندسة من  بني تكاملال .5

 الصف الثالث الثانوي.
إلعداد الطالب للكلية، وحلياهتم  املعايريتصميم يهدف  .6

 املهنية، وإعدادهم كمواطنني.
مع املعايري األساسية املشرتكة لتسهيل التعليم  عملال .7

 مل ودعم عملية تعلم الطالب.والتعلم املتكا
كما  ة هيمرتكزات رئيس ةثالث (NGSS)وتتضمن معايري 

 :(NGSS, 2013)أشار هلا موقع معايري العلوم للجيل القادم 

: فاملمارسات العلمية الممارسات العلمية والهندسية .1
هي تلك اليت يستخدمها العلماء يف بناء النماذج أو 

واخنراط الطالب يف مثل التحقق من النظريات عن العامل، 
هذه املمارسات يساعدهم على فهم تطور املعرفة العلمية. 
أما املمارسات اهلندسية فهي اليت يستخدمها املهندسون يف 
بناء وتصميم األنظمة، واالخنراط يف املمارسات اهلندسية 

 يساعد على فهم عمل املهندسني.

ة : هتدف إىل تزويد الطالب باملعرفةاألفكار الرئيس .2
 حبيث –لتعليم كل احلقائق وليس–كافية األساسية ال

ت الحق من يف وقميكنهم احلصول على معلومات إضافية 
األفكار يف تلقاء أنفسهم، وتركز على جمموعة حمددة من 

إىل: علوم ة فكار الرئيساألوتنقسم  جمال العلوم واهلندسة.
واهلندسة احلياة، والعلوم الفيزيائية، وعلوم األرض والفضاء، 

 والتكنولوجيا.
طريقة واحدة لربط األفكار : وهي الشاملةالمفاهيم  .3

ة وانضباطها تفسر املوضوعات العلمية اليت تظهر يف الرئيس
مجيع التخصصات العلمية؛ مما ميكن الطالب من تطوير 
فهم تراكمي ومتماسك ميكن استخدامه يف العلوم 

 واهلندسة.

 الدراسات السابقة:

املتتبع للدراسات والبحوث يلحظ ندرة يف إن       
الدراسات العربية واحمللية اليت تناولت معايري العلوم للجيل 

دراسة  يةاحلصول على أ نيمل يتح للباحث إذ( NGSSالقادم )
هذه  انهذه املعايري، ويعزو الباحث تناولتعربية أو حملية 

وقد أمكن احلصول على بعض  .الندرة حلداثة هذه املعايري
وقد تناول  ،اليت تناولت هذه املعايري الدراسات األجنبية

 الدراسات من خالل حمورين رئيسني مها: انالباحث

 (:NGSSدراسات تناولت معايير العلوم للجيل القادم )
 & ,Lontok, Zhangأوىل هذه الدراسات دراسة )      

Dougherty, 2015 تقييم تغطية حمتوى علم ( اليت هدفت إىل
(، باإلضافة إىل NGSSالوراثة يف معايري العلوم للجيل القادم )

مقارنة هذه املعايري مع معايري الدولة. وكشفت الدراسة أنه ال 
ميكن حتديد املفاهيم األساسية ضمن املعايري اجلديدة، مما 

تفسريه يوحي بأن نطاق احملتوى الذي تعاجله املعايري ميكن 
من املفاهيم األساسية حملو  كثريغري متسق، وأن البشكل 

(. كما أظهرت NGSSاألمية الوراثية غري موجودة يف معايري )
على نطاق  واسع يف تغطيتها الدراسة أن معايري الدولة ختتلف 
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(. ومن NGSSملفاهيم الوراثة عند مقارنتها مع معايري )
 ,Haag) الدراسات اليت تناولت هذه املعايري، دراسة

McGowan, 2015 ) واليت حبثت يف درجة دوافع املعلمني لتبين
(، ومدى NGSSاملمارسات العلمية واهلندسية من معايري )

استعدادهم لتنفيذ هذه املمارسات يف صفوفهم. وكشفت 
الدراسة أن درجة الدافع لدى معلمي املرحلة الثانوية 

ا الستخدام املمارسات العلمية واهلندسية كانت أعلى منه
، كما أن معلمي العلوم يف لدى معلمي املرحلة املتوسطة

املرحلة الثانوية أكثر استعدادًا لتنفيذ هذه املمارسات من 
معلمي املرحلة املتوسطة. كما أظهرت الدراسة بعض العوائق 

( ومنها: نقص تدريب NGSSاليت تعيق تنفيذ معايري )
احملدود، وعدم املعلمني وتطويرهم املهين، والوقت التعليمي 

 وجود املوارد.
 ,Haagوقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة )      

McGowan, 2015 يف تناوهلا حملور املمارسات العلمية )
 أهنا استخدمت املنهج ( إالNGSSواهلندسية من معايري )

 ,Haagاستخدمت دراسة ) يف حنيالوصفي التحليلي 

McGowan, 2015درجة دوافع  فةالتجرييب ملعر  ( املنهج شبه
 املعلمني لتبين هذه املمارسات واستعدادهم لتنفيذها.

معايير الأواًل: دراسات تناولت تحليل المحتوى في ضوء 
 :القومية للتربية العلمية

يف هذا احملور على الدراسات اليت تناولت  انركز الباحث      
 ؛NSES)حتليل احملتوى وفق املعايري القومية للرتبية العلمية )

(، وألنه مل NSESملعايري ) ا( امتدادً NGSSلكون معايري )
يظهر تعديل كبري على املعايري السابقة إال يف اجلوانب 

من أحدث  (NSESمعايري ) كونالتطبيقية وبروز اهلندسة، ول
عايري يف تعليم العلوم، وقد تنوعت هذه الدراسات بني امل

ة دراسدراسات عربية وأخرى أجنبية، ومن هذه الدراسات 
 اتستقصا اللتان (م2011ودراسة سعيد ) ،(2013)نور 

مدى توافر معايري حمتوى العلوم مبشروع املعايري القومية للرتبية 
وعلوم جملاالت العلوم الفيزيائية وعلوم احلياة  NSES)العلمية )

 ، فركزت دراسة نورعلومالب األرض والفضاء يف حمتوى كت
تناولت  يف حني الصف اخلامس األساسي يف فلسطني، على

دراسة سعيد الصفوف من اخلامس إىل الثامن واليت أظهرت 
يف  ة اخلاصة باحملتوىأن نسبة توافر املعايري الرئيسنتائجها 
( يف جماالت العلوم الفيزيائية، وعلوم احلياة، NSESمشروع )

املرحلة وعلوم األرض والفضاء، يف حمتوى كتب علوم 
يف  ااألساسية العليا بفلسطني كانت متوسطة وأن هناك قصورً 

توفر  نور دراسةئج أظهرت نتا يف حني حمتوى هذه الكتب.
%( من معايري احملتوى بدرجة كبرية، وتوفر ما 41.2نسبة )
%( بدرجة متوسطة، ومل يتوفر منها ما نسبته 29.4نسبته )

    ساسي.%( يف حمتوى كتاب الصف اخلامس األ29.4)
من هاتني الدراستني طريقة بناء أداة  انوقد استفاد الباحث

إىل بطاقة حتليل  (NGSSالدراسة وذلك بتحويل معايري )
وهو املنهج  هنفساملنهج  انحمتوى، كما استخدم الباحث

واليت  (2009) دراسة احملروقيةالوصفي التحليلي. أما 
فركزت على )الوصفي التحليلي(  هنفساستخدمت املنهج 

حمتوى الفيزياء ومدى تضمينه بكتب العلوم للمرحلة من 
التاسع إىل الثاين عشر بسلطنة عمان، وأظهرت نتائج 
الدراسة تباينًا يف نسب توافر املعايري اخلاصة مبحتوى الفيزياء 

%( ملعيار العلوم والتكنولوجيا كأقل 10.69تراوحت بني )
ملفاهيم والعمليات  %( ملعيار توحيد ا34.98نسبة، ونسبة )

كأعلى نسبة، فيما بلغت نسبة معيار العلوم كاستقصاء 
 %( وهي نسبة متدنية.12.39)

فقد استخدمت املنهج  (Michael, 2003دراسة ) أما      
يف  101وهدفت إىل تقومي منهج األحياء شبه التجرييب 

جامعة أوهايو، يف ضوء املعايري القومية للرتبية العلمية 
(NSES ،) وأظهرت نتائج الدراسة تطورًا كبريًا على منهج

األحياء الذي يراعي املعايري القومية مقارنة مبنهج األحياء 
التعرف إىل  (Johnson, 2006) دراسةهدفت  يف حني ،القدمي

على العوائق والصعوبات اليت متنع تطبيق معايري علم 
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(، NSESاالستقصاء مبشروع املعايري القومية للرتبية العلمية )
يف الواليات  ومت تطبيقها على مدرستني من املدارس املتوسطة

أبرز تلك ، وأظهرت نتائج الدراسة أن الوسطىاملتحدة 
 العوائق تتمثل يف الصعوبات  الثقافية والتقنية.

 :التعليق على الدراسات

من خالل مراجعة األدبيات السابقة ومن خالل البحث يف 
ندرًة يف الدراسات  انالحظ الباحثقواعد البيانات املختلفة 

كما –(NGSSاليت تناولت معايري ) -وخاصًة العربية منها–
ذلك بسبب حداثة هذه  انويعلل الباحث -سابقاً  اذكر 

 دراستني أجنبيتني اناملعايري، ومع ذلك فقد تناول الباحث
إمكانية االستفادة منهما يف هذه الدراسة. فدراسة  ظهر هلما

(Lontok, Zhang, & Dougherty, 2015 تناولت احملتوى كما )
يف هذه الدراسة إال أهنا ركزت على حمتوى الوراثة يف معايري 

(NGSS )تناولت هذه الدراسة حمتوى الطاقة يف  يف حني
كما السادس االبتدائي واألول والثاين املتوسط.   الصفوف

( من Haag, McGowan, 2015من دراسة ) اناستفاد الباحث
الدراسة الذي تناولته وهو جمال املمارسات  خالل جمال

تناولت هذه  إذ(، NGSSالعلمية واهلندسية من معايري )
 .هذات اجملال الدراسة
 NSES)) اليت تناولت معايريوفيما يتعلق بالدراسات       

، وقد استفاد هذه الدراساتجمموعة من  انفقد تناول الباحث
خاصًة فيما يتعلق ببناء األداة  ةً كبري   استفادةً  انمنها الباحث
 مت حتويل املعايري إىل بطاقة حتليل حمتوى، إذ وتصميمها،

الذي استخدم يف دراسة   هنفسباإلضافة إىل استخدام املنهج 
( 2009( واحملروقية )2011( وسعيد )2013كل  من نور )

. إال أن هذه الدراسة تناولت وهو املنهج الوصفي التحليلي
( خالفًا للدراسات NGSSللجيل القادم )معايري العلوم 

. NSES)السابقة اليت تناولت املعايري القومية للرتبية العلمية )
( يف 2009احلالية مع دراسة احملروقية )واتفقت الدراسة 

تناولت دراسة احملروقية كتب  فقدتناوهلا جملموعة من املراحل 
  الثاين عشر، ودراسة سعيدالعلوم من الصف التاسع إىل

اليت تناولت املراحل من اخلامس إىل الثامن،  (2011)
تناولت الدراسة احلالية املراحل من السادس إىل الثاين و 

اختلفت مع دراسة نور اليت ركزت على  يف حنياملتوسط. 
 الصف اخلامس األساسي.

 منهج الدراسة:

املنهج الوصفي التحليلي وذلك  اناستخدم الباحث      
ملناسبته لطبيعة الدراسة من خالل حتليل كتب العلوم 

السادس االبتدائي، واألول والثاين املتوسط؛ وذلك  :مراحللل
 .(NGSS) ملعرفة مدى تضمينها ملعايري العلوم للجيل القادم

 مجتمع وعينة الدراسة:

السادس  لصفوفلن جمتمع الدراسة من كتب العلوم تكو       
االبتدائي، واألول والثاين املتوسط باململكة العربية السعودية 

 م2016/2017طبعة  ه1437/1438للعام الدراسي احلايل 
تكونت عينة الدراسة من  يف حني ( كتاباً،12واليت بلغت )

تاب الطالب جبزأيه وحدات الطاقة يف تلك الكتب متمثلة بك
للصف السادس  وكتاب النشاط جبزأيهاألول والثاين، 

االبتدائي، ودليل التجارب العلمية جبزأيه للصف األول والثاين 
 :يتيف اجلدول اآلوكان عدد الدروس كما  املتوسط،

 1جدول 
 عدد الدروس عينة الدراسة

 عدد الدروس الصف
 5 السادس االبتدائي

 2 األول املتوسط
 9 الثاين املتوسط

 16 اجملموع
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 أداة الدراسة: 

أداة الدراسة يف بطاقة حتليل حمتوى مت تصميمها متثلت 
ة معايري رئيس أربعة(، احتوت على NGSSيف ضوء معايري )

 ةمؤشرات، باإلضافة إىل مقياس من ثالث مخسةتفرع منها 
مستويات هي: متوفر بدرجة عالية، متوفر بدرجة متوسطة، 

األدبيات والدراسات الرتبوية   توقد حدد وغري متوفر.
 :على النحو اآليت( معيار التحليل 2010كدراسة الزهراين )

 %(.100%( إىل )75متوفر بدرجة كبرية من ) .1
%( إىل أقل من 50متوفر بدرجة متوسطة من ) .2
(75.)% 
%( إىل أقل من 25من ) ةمتوفر بدرجة منخفض .3
(50.)% 

ورد يف دراسة وقد تبىن الباحثان معيار التحليل كما       
على صندوق األداة كما احتوت زهراين السابقة،  ال

 املشاهدات لتسجيل العبارات الدالة على وجود املؤشر.

 صدق األداة:

( اخلاصة بوحدة الطاقة جزء NGSS) معايري مت ترمجة     
السادس االبتدائي،  :مراحلل)املمارسات العلمية واهلندسية( ل

واألول والثاين املتوسط، ومن مث عرضها على متخصصني يف 
 جنليزية(، والرتبية العلميةإاإلجنليزية )مرتجم، ومعلمي لغة  اللغة

)ستة حمكمني( ملراجعة الرتمجة وتعديل األخطاء املفاهيمية 
مت تصويب مالحظات احملكمني  إذواللغوية املتعلقة بالرتمجة، 

 التحليل. على بطاقة

 ثبات األداة:

حبساب ثبات األداة بطريقة الثبات عرب  انقام الباحث      
من  -أحد معلمي العلوم–مبعلم آخر  ااستعان فقد ،األفراد

 هانفسالطريقة بذوي اخلربة للقيام بعملية التحليل مرة أخرى 
، وذلك بتحليل ثالث وحدات دراسية اناليت قام هبا الباحث

والطاقة( من كتاب الصف الثاين املتوسط،   هي وحدة )املادة
)القوى والطاقة، واألنظمة البيئية ومواردها( من كتاب  اتووحد

الصف السادس االبتدائي، ومن مث حساب معامل االتفاق 
وحتليل املعلم باستخدام معادلة هولسيت،  نيبني حتليل الباحث

%(، وتدل هذه 88بلغ معامل االتفاق بني احملللني ) إذ
مقبوالً مل نسبة على ثبات عملية التحليل، ويعد هذا املعاال

 يف الدراسات إلجراء عملية التحليل.

 المعالجات اإلحصائية:

 .التكرارات والنسب املئوية .1
 معادلة هولسيت حلساب ثبات التحليل. .2

 :التحليلإجراءات 

( اخلاصة بوحدة NGSSمعايري ) اناستخدم الباحث .1
السادس االبتدائي واألول والثاين املتوسط   لصفوفلالطاقة 

 كفئات للتحليل.
املوضوع )الدرس( كوحدة حتليل يستند  اناعتمد الباحث .2

 إليها يف رصد فئات التحليل.
قراءة كتب العلوم ملراحل السادس واالبتدائي واألول  .3

 والثاين املتوسط قراءة متأنية. 
معايري حتليل حمتوى كتب العلوم عينة الدراسة يف ضوء  .4

التحليل السابقة باستخدام أسلوب حتليل احملتوى، بعد 
 التأكد من ثبات التحليل.

 استخالص النتائج وتفسريها ومناقشتها. .5

 :نتائج الدراسة: مناقشتها وتفسيرها

 إجابة السؤال األول:
ما مدى  لإلجابة عن هذا السؤال والذي نص على:      

حمتوى كتاب العلوم للصف السادس  تضمني معيار الطاقة يف
االبتدائي باململكة العربية السعودية؟ قام الباحثان حبساب 
التكرارات والنسبة املئوية لكل معيار من معايري املمارسات 
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العلمية واهلندسية اخلاصة مبحتوى وحدة الطاقة بالصف 
يف  على النحو املوضحالسادس االبتدائي وجاءت النتائج 

 (.2اجلدول رقم )

 

 2جدول 
 الممارسات العلمية والهندسية للصف السادس االبتدائي التكرارات والنسبة المئوية لمعايير

 النسبة المئوية التكرارات المعيار
 %34.77 8 تطوير واستخدام النماذج
 %52.17 12 التخطيط واالستقصاء
 %8.69 2 احلسايباستخدام الرياضيات والتفكري 

 %4.34 1 إنشاء اإليضاحات وتصميم احللول
 %100 23 المجموع

( أن تضمني مجيع معايري 2يتضح من اجلدول رقم )
املمارسات العلمية واهلندسية يف وحدة الطاقة بكتاب الصف 
السادس االبتدائي جاء بدرجة منخفضة ما عدا معيار 

واالستقصاء" الذي كان أكثرها تضمينًا بنسبة  "التخطيط
جاءت نسبة توفر  يف حني%(. 52.17متوسطة بلغت )

معايري "تطوير واستخدام النماذج" و"استخدام الرياضيات 
والتفكري احلسايب" و "إنشاء اإليضاحات وتصميم احللول" 

%( 8.69%( و )34.77بلغت نسبتها املئوية ) إذمنخفضة 
 توايل.%( على ال4.34و )

 إجابة السؤال الثاني:
نص السؤال الثاين على: ما مدى تضمني معيار الطاقة     

توسط باململكة العربية امليف حمتوى كتاب العلوم للصف األول 
السعودية؟ لإلجابة عن هذا السؤال، قام الباحثان حبساب 
التكرارات والنسبة املئوية لكل معيار من معايري املمارسات 
العلمية واهلندسية اخلاصة مبحتوى وحدة الطاقة بالصف 

توسط، وأظهرت النتائج أن مجيع معايري املمارسات املاألول 
اصة بوحدة الطاقة غري متوفرة يف كتاب العلمية واهلندسية اخل
؛ لعدم وجود موضوعات هبذا توسطاملعلوم الصف األول 

 الكتاب ختتص بوحدة الطاقة.
 
 

 إجابة السؤال الثالث:
نص السؤال الثالث على: ما مدى تضمني معيار الطاقة     

توسط باململكة العربية امليف حمتوى كتاب العلوم للصف الثاين 
السعودية؟ لإلجابة عن هذا السؤال، قام الباحثان حبساب 
التكرارات والنسبة املئوية لكل معيار من معايري املمارسات 
العلمية واهلندسية اخلاصة مبحتوى وحدة الطاقة بالصف الثاين 

يف اجلدول رقم  على النحو املوضحتوسط وجاءت النتائج امل
(3.) 

 3جدول 
الممارسات العلمية والهندسية  كرارات والنسبة المئوية لمعاييرالت

 متوسطالللصف الثاني 
 النسبة المئوية التكرارات المعيار

 %33.33 18 تطوير واستخدام النماذج
 %33.33 18 التخطيط واالستقصاء

 %25.93 14 استخدام الرياضيات والتفكري احلسايب
 %7.4 4 إنشاء اإليضاحات وتصميم احللول

 %100 54 المجموع
يري ( أن تضمني مجيع معا3يتضح من اجلدول رقم )    

يف وحدة الطاقة بكتاب الصف  املمارسات العلمية واهلندسية
توسط جاءت بدرجة منخفضة تراوحت بني املالثاين 

كان أكثر املعايري تضميناً   إذ%(، 33.33%( و )7.4)
توسط معياري "التخطيط املبكتاب الصف الثاين 
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واالستقصاء" و"تطوير واستخدام النماذج" بنسبة منخفضة 
%(، وهذا يؤكد ما ذُكر سابقاً 33.33بلغت لكل  منهما )

من أن كتب العلوم املطورة تتبىن النظرية البنائية القائمة على 
كان أقل املعايري تضمينًا يف الكتاب   يف حنياالستقصاء، 

نسبة  منخفضة  حات وتصميم احللول" بمعيار "إنشاء اإليضا
فيما بلغت نسبة توافر معيار %( فقط. 7.4بلغت )

 %(.25.93"استخدام الرياضيات والتفكري احلسايب" )

 مناقشة النتائج وتفسيرها:

( مدى توافر معايري املمارسات 4) يوضح اجلدول رقم    
 العلمية واهلندسية يف وحدات الطاقة ونسبة هذه املعايري يف

 عام: وجهمجيع املراحل الدراسية ب

 4جدول 
 التكرارات والنسب المئوية لمؤشرات معايير الممارسات العلمية والهندسية في وحدات الطاقة في جميع المراحل الدراسية

 متوسطالالصف الثاني  متوسطالالصف األول  الصف السادس رقم المؤشر
 النسبة املئوية التكرارات النسبة املئوية التكرارات النسبة املئوية التكرارات

 %33.33 18 0 0 34.77 8 تطوير واستخدام النماذج

 %33.33 18 0 0 %52.17 12 التخطيط واالستقصاء

 %25.93 14 0 0 %8.69 2 استخدام الرياضيات والتفكري احلسايب

 %7.41 4 0 0 %4.34 1 إنشاء اإليضاحات وتصميم احللول
 %100 54 0 0 %100 23 المجموع

( أن مدى تضمني مجيع 4يتضح من اجلدول رقم )    
مؤشرات معايري املمارسات العلمية واهلندسية يف وحدات 

توسط، املالطاقة جبميع املراحل )السادس االبتدائي، واألول 
متوفرة، ما عدا توسط( كانت منخفضة أو غري املوالثاين 

معيار "التخطيط واالستقصاء" بكتاب الصف السادس 
ويعزو  %(.52.17االبتدائي جاء بنسبة متوسطة بلغت )

الباحثان ارتفاع نسبة هذا املعيار مقارنة ببقية املعايري إىل أن  
كتب العلوم املطورة تتبىن النظرية البنائية القائمة على 

ية كل درس يف الكتاب يظهر يف بدا إذاالستقصاء العلمي، 
هذه النتيجة  د  نشاطًا علميًا قائمًا على االستقصاء. وتع

منطقية ومناسبة للخصائص العمرية لطالب الصف السادس 
يتم إكساهبم املهارات األساسية يف التخطيط واالستقصاء إذ 

ويؤكد  العلمي؛ للبناء عليها يف املراحل الدراسية القادمة.
( اليت أظهرت فروقاً دالًة إحصائياً 2011ذلك دراسة خليفة )

بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعتني التجريبية والضابطة 

يف االختبار التحصيلي لصاحل اجملموعة التجريبية اليت درس 
 يف حني تالميذها بطريقة االكتشاف املوجة يف املخترب.

توافرت بقية املعايري يف الكتاب بدرجة منخفضة كان أقلها 
معيار "إنشاء اإليضاحات وتصميم احللول" بنسبة   تضميناً 

%(. مما يدل على أن كتاب الصف 4.34مئوية بلغت )
مارسات اهلندسية املتقدمة، السادس يدعم بشكل جزئي امل

هذه النتيجة مقبولة يف هذه املرحلة الدراسية. ويالحظ  د  وتع
أن نسبة معيار "استخدام الرياضيات والتفكري احلسايب" يف  

%( 25.93توسط ارتفعت إىل )املكتاب الصف الثاين 
مقارنًة بنسبته يف كتاب الصف السادس االبتدائي واليت 

%(. ويعزو الباحثان هذا االرتفاع إىل الفرق 8.69بلغت )
القدرات العقلية نتيجًة خلصائص النمو لدى طالب  يف

املرحلتني، فطالب الصف السادس االبتدائي يعتمدون 
يتعامل طالب الصف  يف حنيعلى احملسوسات  اعتماًدا كبريًا

مما يدل  أفضل، وجه  الثاين املتوسط مع العمليات اجملردة ب
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يتفق ذلك  على أن الكتب تراعي هذه الفروق بشكل إجيايب.
ملراحل النمو، فقد أشار أن مرحلة  هبياجي تقسيم مع

العمليات اجملردة تبدأ من سن الثانية عشرة ونالحظ أن 
السادس يف بداية هذه املرحلة؛ مما يعين أهنم طالب الصف 

طالب الصف  يف حني أنمل يكتسبوا بعد العمليات اجملردة، 
من توسط لديهم القدرة على التعامل مع هذا النوع املالثاين 

( أن مجيع معايري 4كما يظهر اجلدول ) العمليات.
املمارسات العلمية واهلندسية اخلاصة بوحدة الطاقة غري 

توسط. ويُرجع الباحثان املمتوفرة يف كتاب علوم الصف األول 
السبب يف ذلك إىل أن كتاب الصف األول املتوسط ال 

الكتاب تضمن  إذ إنحيتوي على موضوعات يف الطاقة، 
بسيطة عن الطاقة يف موضوع القوى حول مفاهيم أجزاء 

الطاقة حتتوي إشارات فقط عن موضوعات الطاقة حتتوي 
على مفاهيم نظرية تأسيسية حول الطاقة ولكنها ال حتتوي 

ممارسات هندسية، مع غياب اجلانب التطبيقي هلذه  ةأي
املفاهيم مما يشري إىل عدم توفر تطبيقات تنمي املمارسات 

ندسية لدى طالب هذه املرحلة. وقد الحظ العلمية واهل
الباحثان وجود موضوعات يف الطاقة يف النسخة التجريبية من 

ولكنها حذفت من الكتاب منذ  ه1430الكتاب طبعة 
 .ه1434طبعة 

يتضح من نتائج الدراسة أن مدى تضمني مجيع مؤشرات     
 معايري املمارسات العلمية واهلندسية يف وحدات الطاقة جبميع

توسط، والثاين املاملراحل )السادس االبتدائي، واألول 
توسط( كانت منخفضة بوجه  عام. ويعزو الباحثان اخنفاض امل

تضمني هذه املعايري إىل أن كتب العلوم عينة الدراسة متت 
( قبل ظهور McGraw-Hillترمجتها من سلسلة ماجروهيل)

هذه الكتب على أساس  مل ُتبن لذلك (، و (NGSSمعايري 
 دون تغيري حىت اآلن.من هذه املعايري واستمرت 

 ,Lontok, Zhangوتتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة )     

& Dougherty, 2015من املفاهيم  كثري( اليت أظهرت أن ال
 (.NGSSاألساسية حملو األمية الوراثية غري موجودة يف معايري )

( و 2013 نور )ائج دراسيتختتلف نتائجها مع نت يف حني
 أظهرتا أن مدى توافر معايري العلوم يف  ني( اللت2011سعيد )

متوسطة( على التوايل، و كتب العلوم كانت بدرجة )عالية، 
مع اختالف نوع املعايري. كما أظهرت نتائج الدراسة احلالية 

( يف NGSSوجود قصور يف مصفوفة املدى والتتابع ملعايري )
مل ُتضمن هذه املعايري يف كتاب العلوم  إذحمتوى وحدة الطاقة 

ُضمنت يف كتايب السادس يف حني للصف األول املتوسط، 
وتؤكد هذه النتيجة ما توصلت   توسط. املبتدائي والثاين اال

( اليت أظهرت قصورًا يف مصفوفة 2011إليه دراسة سعيد )
علوم اليت ُتدرس يف  املدى والتتابع يف تضمني بعض معايري ال

كتب العلوم يف الصف اخلامس والثاين وال تدرس يف كتب 
 توسط.املالعلوم يف الصفني السادس واألول 

 التوصيات والمقترحات:

 أواًل: التوصيات:
 :مبا يأيتبناًء على نتائج الدراسة يوصي الباحثان 

التأكيد على القائمني بتأليف وتطوير كتب العلوم بتبين  .1
 يف بناء وإعداد املناهج(NGSSالعلوم للجيل القادم )معايري 

 .خاصًة فيما يتعلق ببعد املمارسات العلمية واهلندسية
التأكيد على مراعاة مصفوفة املدى والتتابع يف تضمني  .2

( يف حمتوى كتب العلوم NGSS) معايري العلوم للجيل القادم
وخاصة كتاب  اخلاص بوحدة الطاقةباململكة العربية السعودية 

 توسط.املالصف األول 
العمل على تقومي كتب العلوم يف ضوء معايري العلوم  .3

 (.NGSS) للجيل القادم

 ثانياً: المقترحات:

من الدراسات حول مدى تضمني كتب  إجراء مزيد   .1
 العلوم باململكة العربية السعودية ملعايري العلوم للجيل القادم

(NGSS.يف مراحل دراسية أخرى ) 
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دراسة ملعرفة مدى حتقق معيار املدى والتتابع يف   إجراء .2
 كتب العلوم باململكة يف مجيع املراحل الدراسية.

إجراء دراسة مقارنة ملدى تضمني املعايري القومية للرتبية  .3
 (.NGSS) ( ومعايري العلوم للجيل القادمNSESالعلمية )

( على NGSSدراسة أثر معايري العلوم للجيل القادم ) .4
 .يف مراحل دراسية أخرى مهارات االستقصاء العلميتنمية 

 :المراجع

 . عمان: دار املسرية.تعليم العلوم للجميع(. 2005خطايبة، عبداهلل )
(. أثر تدريس العلوم بطريقة االكتشاف املوجه يف 2011خليفة، أمحد )

 ،(4-3)24، جملة جامعة دمشق .املخترب على التحصيل الدراسي
923-952. 

يف  تقومي حمتوى مقررات العلوم باملرحلة املتوسطة (.2010غرم اهلل )الزهراين، 
ضوء متطلبات دراسة التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم 

TIMSS.  ،رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى
 مكة املكرمة.

 تقومي حمتوى كتاب العلوم للصف الثالث(. 2009الزويد، عبداهلل حممد)
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" . املؤمتر العلمي السادس عشر "تكوين املعلماملعايري القومية للتعلم مبصر
 جبامعة عني مشس. مصر.

تقومي حمتوى مناهج العلوم الفلسطينية للمرحلة (. 2011سعيد، هتاين )
رسالة ماجستري غري منشورة،  .األساسية العليا يف ضوء املعايري العاملية

 جامعة األزهر، غزة. فلسطني.
( 8-5(. مدى حتقيق معايري احملتوى )2006علي ) وشنيان، الشائع، فهد؛

 ( يف حمتوىNSESملشروع املعايري القومية للرتبية العلمية األمريكية )
جملة دراسات املناهج وطرق  .كتب العلوم يف اململكة العربية السعودية

 .188-161(، 117) جامعة عني مشس، القاهرة، ،التدريس
تقرير مشاركة اململكة يف دراسة (. ه1430الشمراين، صاحل علوان )

مركز التميز  .TIMSS2007 االجتاهات الدولية للعلوم والرياضيات
البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات، جامعة امللك سعود. 

 السعودية.
الشمراين، صاحل؛ والشمراين، سعيد؛ والربصان، إمساعيل؛ والدرواين، بكليل 

إضاءات حول نتائج دول اخلليج يف دراسة التوجهات (. 2016)

مركز التميز البحثي يف  .TIMS2015الدولية يف العلوم والرياضيات 
 تطوير تعليم العلوم والرياضيات، جامعة امللك سعود. السعودية.
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Abstract: The study aimed to explore the extent of inclusion of Next Generation Science Standards, NGSS in 6th, 7th, and 

8thgrades science textbooks in the Energy Unit (Ed. 2016/2017). The study used a descriptive approach through content 

analysis of these science textbooks. The study sample consisted of all lessons included in Energy Unit, which are taught in all 

of the three grades during the academic year 2016. Content analysis tool was designed in the light of NGSS. It contained four 

major standards, which were divided into five indicators. Data were collected by using a 3-point likert scale, namely: highly 

available, moderately available, and unavailable. Results of the study showed that the inclusion of all standards and their 

indicators for scientific and engineering practices in all grades were low and/or unavailable, with exception to "planning and 

survey" standard in 6thgrade science textbook, where its percentage was (52.17%), which, on the other hand, decreased in 8th 

grade science textbook to reach (33.3%), where as "planning and using models" standard percentage was 

(33.3%).Additionally, findings of the study indicated that the least inclusion standard was "clarification and designing 

solutions" standard withpercentage of (4.34%) in 6th grade science textbook and (7.41%) 8th grade science textbook. Results 

also revealed that there was a deficiency regarding the scope and sequence matrix of NGSS in Energy Unit content 

knowledge, where these standards were not included in 7thgrade science textbook. Finally, recommendations and further 

research suggestions were proposed. 
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