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قترح لألهداف العاهة لتعلين العلوم للورحلة الوتوسطة تصور ه

ورؤية الوولكة  NGSSفي ضوء هعايير العلوم للجيل القادم 

 ( 2030)العربية السعودية 
 دادـإع

 منى بنث حميذ السبيعيد/ 
 ٍاِخ ٔطرم تدرٖض العمًٕاألشتاذ املعارك يف امل

 قصي املٍاِخ ٔطرم التدرٖض/ نمٗة الرتبٗة/ جاوعة أً الكرى

 ثـــــص البحـــــمسحخل

هدفت الدراسة إلى اقتراح أهداؼ عامة لتعليـ العلوـ للمرحلة المتوسطة فػ  وػوم معػا  ر 
ع المػػج   (، ولتح  ػػه هػػدؼ الدراسػػة تػػـ إت ػػا2030ورؤيػػة الممل ػػة   NGSSالعلػػوـ للل ػػق ال ػػادـ 

الجػػػوع ، وكػػػـلؾ اسػػػػتأداـ أحػػػد أدواتػػػ  للمػػػو الاياجػػػات وهػػػ  ملموعػػػة الترك ػػػ ، و ل ػػػت ملموعػػػة 
( مػػف الأاػػرام فػػ  تعلػػيـ العلػػوـ، وقسػػمت إلػػى ملمػػوعت ف، ملموعػػة الترك ػػ  ا ولػػى 01الترك ػػ   

العامػة أسػجد إلػ  ـ تحل ػق معػا  ر العلػوـ للل ػق ال ػادـ  سػتج ا  ا هػداؼ  ،( أاػرام5و لغ عددها  
أسػجد إلػ  ـ تحل ػق رؤيػػة  ،( أاػرام5الترك ػ  الااجيػة مػف  وت وجػت ملموعػة  ،مػف توقعػات ا دام

(؛ لتحد د الع ارات الت  اهتمت  التعليـ والتعلـ، ومف اـ اشت اؽ ا هداؼ العامة مج ا 2030 
يـ ، وقد مرت ملموعت  الترك    عدد مف المراحق إلى أف توصػلت إلػى ا هػداؼ العامػة لتعلػ

العلوـ، و عد ـلؾ عروت ا هداؼ على مأتص ف ف  علـ الجفس والتر ية اإلسػممية؛ للتك ػد 
مػػػػف مواممت ػػػػا لأصػػػػات  جمػػػػو وحالػػػػات المتعلمػػػػ ف وفلسػػػػفة التر يػػػػة اإلسػػػػممية، و ا ػػػػـا تػػػػـ 

( هػػدفاع عامػػاع م ترحػػاع لتعلػػيـ العلػػوـ للمرحلػػة المتوسػػطة، وقػػدمت الدراسػػة 01الحصػػوؿ علػػى  
يات مج ػػام مرالعػػة المحتػػو  وطػػرؽ التػػدر س وأسػػال   الت ػػويـ فػػ  م ػػررات عػػدداع مػػف التوصػػ

العلػػوـ المطػػورم للمرحلػػة المتوسػػطة فػػ  وػػوم ا هػػداؼ العامػػة الم ترحػػة، مػػف قاػػق الم تمػػ ف 
 اتطو ر المجاه  ف  و ارم التعليـ.

رؤيػػة  ،NGSSا هػػداؼ العامػػة، تعلػػيـ العلػػوـ ، معػػا  ر العلػػوـ للل ػػق ال ػػادـ  الهمىاااا املاتاذٗااة: 
 المرحلة المتوسطة. ،(2030الممل ة  
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 ة:ـــــــــذمـــمق

 تم ػػ  العصػػر الحػػال   العد ػػد مػػف الت  ػػرات ال ا ػػرم والمتسػػارعة،  ح ػػ  أصػػ حت الػػدوؿ 
تولػ  لػق اهتمام ػا إلعػداد أفرادهػػا لم االػة  تلػؾ الت  ػرات وال ػدرم علػػى الت  ػح مع ػا، وـلػؾ حتػػى 

ـ المعرفػ  والت جولػػول ، وتحػر  فػػ  ـلػؾ علػػى تطػو ر م ػػررات تسػتطيو هػـا الػػدوؿ مسػا رم الت ػػد
العلوـ والر اويات، الت  تعتاػر مؤشػراع م مػاع فػ  ت ػدـ الػدوؿ وا دهارهػا، و  ػـا تلحػه الػدوؿ اركػ  

 الحوارم والت دـ.
ويعػػد تعلػػػيـ العلػػوـ محػػػور حيػػػام الملتمعػػات ، فػػػالعلوـ وػػػرور ة لف ػػـ ا حػػػدا  اللار ػػػة، 

واسػػػػتأدام ا ، واتأػػػػاـ ال ػػػػرارات حػػػػوؿ العجايػػػػة  الصػػػػحة، وحػػػػق المشػػػػكمت  واأتيػػػػار الت جولوليػػػػا
وا ستمرار ف  ا أتراع ور ادم العالـ وش ق الوظاتح ف  المسػت اق، فالعػالـ  ت  ػر  سػرعة، وعد ػد 
مػػػف اإلجلػػػا ات حػػػػدات فػػػ  ملػػػػا ت العلػػػوـ، كا قتصػػػاد ال ػػػػاتـ علػػػى ا أتراعػػػػات ماػػػق اقتصػػػػاد 

ـ  أمر كا، إ  أج  لوحظ مؤأ رعا أف موقح الو يػات المتحػدم ا مر كيػة  الجسػ ة لمقتصػاد العػالم   أػ
فػػ  ا جأفػػاأ، وأرلعػػػوا ـلػػؾ إلػػػى افت ػػار العمالػػػة ا مر كيػػة إلػػػى المعػػارؼ ا ساسػػػية فػػ  العلػػػوـ 

 (.933، 0102وال جدسة والت جولوليا  ادر ة حساج ف، 
وسػػ لة للت لػػػ  علػػػى وقػػد اػػػر ت علػػى صػػػع د العػػالـ تول ػػػات حد اػػة لعلػػػت مػػف المػػػج   

تحديات العصر، وحظ ػت مجػاه  العلػوـ فػ  دوؿ العػالـ المتطػورم والجاميػة علػى حػد سػوام  العد ػد 
مػػػػف المشػػػػار و اإلصػػػػمحية، ل ػػػػ  تلعل ػػػػا متماشػػػػية مػػػػو التطػػػػورات الحد اػػػػة ومتطل ػػػػات العصػػػػر 

 (.95، 0101 الشع ل ، 
( ت ر ػػر 911علػػى   و  ػػـا الصػػدد ف ػػد صػػدر فػػ  ع ػػد اماج جػػات ال ػػرف الماوػػ  مػػا  ر ػػو

  يػػػة إصػػػمح مجػػػاه  التعلػػػيـ فػػػ  أمر كػػػا، والعد ػػػد مػػػف التوصػػػيات والم ترحػػػات إلصػػػمح مجػػػاه  
العلػػوـ لموا  ػػة التطػػور العلمػػ ، ومػػف أاػػر  مشػػروعات إصػػمح العلػػوـ مػػا  لػػ    جوػػاؿ ا حمػػد 

 (م  9، 0102 ،وجورم الم اق
   مػدأق العلػـ والت جيػة والملتمػوScience & Technology & Society (STS)  م والػـ

  رك  على تعليـ وتعلـ العلوـ ف  سياؽ الأارم اإلجساجية أو الملتمو .
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  مػدأق العلػػـ والت جيػػة والملتمػػو والا تػػةScience & Technology & Society & 

Environment (STSE)  موالـ  ُيو ح  عد الا تة على مدأقSTS. 
  مػػػػدأق العلػػػػوـ والت جيػػػػة وال جدسػػػػة والر اوػػػػياتScience & Technology & 

Engineering & Mathematics (STEM) موالػـ   ركػػ  علػى الت امػق  اػ ف ملػػا ت
 العلوـ والت جولوليا وال جدسة والر اويات.

  وفػػػ  ظػػػق تلػػػؾ ا تلاهػػػات والحركػػػات اإلصػػػمحية والتطو ر ػػػة المتلػػػددم، ت ا ػػػدت ا تلاهػػػات
لمحكػػػات التأصصػػػية، ومػػػف أهم ػػػا حركػػػة التػػػ  تطالػػػ  اتسػػػجاد تعلػػػيـ العلػػػوـ إلػػػى المعػػػا  ر وا
 National Science Educationالمعػػػػا  ر ال وميػػػػة للتر يػػػػة العلميػػػػة فػػػػ  امر كػػػػا 

Standards(NSES) 1996  والتػػػػ  توػػػػمجت معػػػػا  ر أاصػػػة للتجميػػػػة الم جيػػػػة لمعلمػػػػ ،
 National Scienceالعلػػػػوـ، ومعػػػػا  ر اللمعيػػػػة ال وميػػػػة ا مر كيػػػػة لمعلمػػػػ  العلػػػػوـ  

Teachers Association  NSTA . ) 
   تػػػػـ تحػػػػد   معػػػػا  ر اللمعيػػػػة ال وميػػػػة لمعلمػػػػ  العلػػػػوـNSTA  فػػػػ  وػػػػوم 0109( عػػػػاـ )

 Next Generation Science Standardsمتطل ػات تعلػيـ معػا  ر العلػوـ للل ػق ال ػادـ 

(NGSS) والت  تعتار مف أحػد  المعػا  ر فػ  التر يػة العلميػة ، وقػد اج ػت مػف ألػق تحد ػد ،
 ست الية لتعليـ العلوـ.الرؤية الم

ولػػـ ت ػػف الممل ػػة العر يػػة السػػعودية  مجػػك  عػػف حركػػات اإلصػػمح التر ػػو  فػػ  المجػػاه ، 
ف ػػ  تشػػ د فػػ  الوقػػت الػػراهف ج لػػ  جوعيػػة فػػ  تطػػو ر التعلػػيـ  شػػكق عػػاـ، وتطػػو ر تعلػػيـ العلػػػوـ 

وـ ( وقصػػدت مػف ت   ػػر مجػاه  العلػػتطػو ر شػكق أػػا ، وـلػؾ مػػف أػمؿ أطػػة تطػو ر التعلػػيـ  
إحػػػػدا  ت   ػػػػر فػػػػ  مأرلػػػػات التعلػػػػيـ ، وأطل ػػػػت مشػػػػروع تطػػػػو ر العلػػػػوـ والر اوػػػػيات مػػػػف العػػػػاـ 

 (MC Graw Hill هػػػػػ وحتػػػى تار أػػػ  ، وقامػػػت اتاجػػػ  سمسػػػق مالروهػػػق 0201/ 0202
وترلمت ػػا ومواممت ػػا وتطاي  ػػا،  ح ػػ  شػػمق هػػـا التطػػو ر ا هػػداؼ، وطراتػػه التػػدر س، والوسػػاتق 

 ويـ وأدوات ، كما تـ تدر   المشػرف ف التر ػو  ف والمعلمػ ف المعج ػ ف اتػدر س التعليمية، وأسال   الت
ال ت  على كيفية التعامق مو المج   اللد د ، وعلى ا سترات ليات اللد ػدم فػ  التػدر س والت ػويـ 
ة المجاسػػػ ة لتعليمػػػ ، وكاجػػػت تلػػػؾ السلسػػػلة قػػػد اج ػػػت علػػػى أسػػػاس المعػػػا  ر ال وميػػػة للتر يػػػة العلميػػػ

 NSES  ) ، 2، 0102 م ا ال  م.) 
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وممػػػا يمحػػػػظ علػػػى تطػػػػو ر تعلػػػيـ العلػػػػوـ فػػػ  الممل ػػػػة العر يػػػة السػػػػعودية وف ػػػاع لسمسػػػػق 
، أف لػػق ا هتمػػاـ فػػ  (NSES المالروهػػق التػػ  اج ػػت علػػى  المعػػا  ر ال وميػػة للتر يػػة العلميػػة 

 التطػػػػػو ر  جصػػػػػ  علػػػػػى تطػػػػػو ر المحتػػػػػو  الػػػػػـ  اعتمػػػػػد اجاتػػػػػ  علػػػػػى الجظر ػػػػػة الاجاتيػػػػػة، وطػػػػػرؽ 
واسػػترات ليات التػػدر س، ومحاولػػة لػػادم لتفع ػػق الت جيػػة فػػ  العمليػػة التعليميػػة، والتجويػػو فػػ  وسػػاتق 
وأدوات الت ػػويـ، التػػ  تتوافػػه والتطػػورات التر ويػػة الحد اػػة، ل ػػف ا هػػداؼ العامػػة لتعلػػيـ العلػػوـ    

رغـ مػػف كوج ػػا تجػػاؿ ـلػػؾ ا هتمػػاـ  ػػالتطو ر م ارجػػة  مػػا سػػاه ،  ح ػػ  لػػـ يمسػػ ا التطػػو ر علػػى الػػ
 عجصراع أساسياع ف  اجام المج  .

الػػة لتحد ػػد مػػا ي ػػدـ مػػف معػػارؼ  وتماػػق ا هػػداؼ العامػػة لتعلػػيـ العلػػوـ ا دام والوسػػ لة الفعم
وأارات تعليمية للتمم ػـ، واأتيػار الوسػاتق والطػرؽ وا سػترات ليات التدر سػية، وتفع ػق الت جيػة فػ  

دوات ، لـا ف   ا ساس الـ  ُي دـ لميػو مػا سػاه فػ  وػوت ، العملية التعليمية، ووساتق الت ويـ وأ
وتتح ػػه ا هػػداؼ العامػػة مػػف أػػمؿ تح ػػه ا هػػداؼ الأاصػػة المرت طػػة  الػػدروس، وعليػػ  يصػػق 
التمم ػػػػـ إلػػػػى المعػػػػارؼ والمفػػػػاهيـ  كجفسػػػػ ـ، ويكتسػػػػاوف ال ػػػػيـ وا تلاهػػػػات اإل لاايػػػػة، والم ػػػػارات 

 س ـلؾ سلوكاع ف  حيات ـ الواقعية.المرغو ة لل رف الحاد  والعشر ف، و جعك
لػػػـا فػػػتف تحد ػػػد ا هػػػداؼ يسػػػاعد علػػػى ووػػػوح الرؤيػػػة، فػػػك  عمػػػق جػػػال   اػػػد أف يكػػػوف 
مول ػػاع جحػػو تح  ػػه أهػػداؼ محػػددم وم اولػػة، وال  أصػػ   العمػػق جوعػػاع مػػف المحاولػػة والأطػػك التػػ  

لؾ فػػػتف تحد ػػػد تعتمػػػد علػػػى العشػػػواتية وا رتلػػػاؿ، وفػػػ  هػػػـا وػػػياع للوقػػػت والل ػػػد والمػػػاؿ، ولػػػـ
ا هػػػداؼ وووػػػوح ا أمػػػاـ المسػػػتول ف يسػػػاعد علػػػى رسػػػـ الأطػػػق وتوليػػػ  ا عمػػػاؿ  ح ػػػ  تتح ػػػه 
وحػػػػدم الفكػػػػر وال ػػػػدؼ واإللػػػػرام، التػػػػ  هػػػػ  الوػػػػماف الوح ػػػػد ل ػػػػ  يح ػػػػه تػػػػدر س العلػػػػوـ أهدافػػػػ  

 ( .22، 0111المجشودم  السعدج ، 
تػػاح فيػػ  تجميػػة ف ػػـ المػػتعلـ وتعػػد أهػػداؼ تعلػػيـ العلػػوـ للمرحلػػة المتوسػػطة ملػػا ع واسػػعاع  

مكاجاتػ  وطاقاتػ ، مػو روػاا عػف جفسػ  وت الػ  ل ػا ، وكػـلؾ   لـات  ف ماع صحيحاع ف  ووم قدراتػ  وال
تف ـ الظواهر الطايعية المأتلفة المولودم ف  ا تت  ليستطيو الت  ح اإل لػاا  مع ػا ومػو ملتمعػ  

و المت امػػق ع ليػػاع وعاطفيػػاع ولسػػمياع ، لػػـا يسػػعى تػػدر س العلػػوـ إلػػى مسػػاعدم المتعلمػػ ف علػػى الجمػػ
وأأمقياع، و  تـ   رس ت د ر العلـ والعلمام لػد  التمم ػـ ، كمػا تماػق هػـا المرحلػة ادايػة ا هتمػاـ 

  التر ية الم جية الت  ت وف أ ار وووحاع ف  المرحلة الااجوية.
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لملحػػػػػة (، واسػػػػػتلا ة للمتطل ػػػػػات ا2030وفػػػػ  إطػػػػػار رؤيػػػػػة الممل ػػػػػة العر يػػػػػة السػػػػػعودية  
للتطػو ر والت   ػر إلػى ا فوػػق فػ  العمليػة التعليميػػة التػ  لػامت ا ػا الرؤيػػة، والتػ  اتوػحت فػػ  

 ( م21-09،  2030 العد د مف الع ارات، مج ا  رؤية الممل ة العر ية السعودية
 .تطو ر المجظومة التعليمية والتر وية  كق مكوجات ا 
 عمق.اجام مجظومة تعليمية مرت طة  احتيالات سوؽ ال 
 .إ سا  الطم  المعارؼ والم ارات والسلوكيات الل دم 
 .توف ر التعليـ ال ادر على اجام الشأصية 
 .ت و د أاجاتجا  المعارؼ والم ارات الم مة لوظاتح المست اق 
 .غرس الم ادئ وال يـ الوطجية 
 .تطو ر التعليـ العاـ وتولي  الطم  جحو الأيارات الوظيفية والم جية المجاس ة 
 طو ر المواه  و جام الشأصية.ت 
 . الحصوؿ على تصج ح مت دـ ف  المؤشرات العالمية للتحص ق التعليم 

وف  ووم  أر ما تـ التوصػق إليػ  مػف تطػور فػ  تعلػيـ العلػوـ، والػـ  تماػق فػ  معػا  ر 
، والتػػ  اعتمػػدت علػػى الت امػػق اػػ ف العلػػوـ وال جدسػػة والت جولوليػػا، و NGSSالعلػػوـ للل ػػق ال ػػادـ 

ت إلى أف يكوف لميو الطػم  فػ  ج ايػة المرحلػة الااجويػة يمل ػوف المعرفػة ال افيػة فػ  العلػوـ هدف
وال جدسػػػة؛ للمشػػػاركة فػػػ  مجاقشػػػات عامػػػة حػػػوؿ ال وػػػايا الملتمعيػػػة ـات الصػػػلة، كمػػػا يصػػػ حوف 
قػادر ف علػػى موال ػة المشػػكمت العلميػة والت جولوليػػة التػػ  توالػ  حيػػات ـ ال وميػة، ويصػػ   لػػد  ـ 

م علػػى ا سػػتمرار فػػ  الػػتعلـ وطلػػ  العلػػـ أػػارض المدرسػػة،  اإلوػػافة إلػػى امػػتم  ـ الم ػػارات ال ػػدر 
الم مػػة لػػدأوؿ الم ػػف التػػ   أتاروج ػػا ،  مػػا فػػ  ـلػػؾ  ولػػيس علػػى سػػا ق الحصػػر( وظػػاتح فػػ  

 ( .901، 0102ملاؿ العلوـ والت جولوليا وال جدسة  م ا ال  م ، 
علػػيـ العلػػوـ، التػػ  كػػاف  أرهػػا معػػا  ر العلػػوـ وجت لػػة للتطػػورات التػػ  حػػدات فػػ  ملػػاؿ ت

للل ػػق ال ػػادـ، وجظػػراع لوػػرورم موا  ػػة أهػػداؼ العلػػوـ لمعػػا  ر العلػػوـ للل ػػق ال ػػادـ و رؤيػػة الممل ػػة 
، هـا الواقو فرأ مستولية موا  ة التطورات والت  رات ات لاايػة مػو معطياتػ ، والمسػاهمة  2030

العامػػػػة لتعلػػػيـ العلػػػػوـ للمرحلػػػة المتوسػػػػطة، ممػػػا حػػػػدا فػػػ  إجتػػػاض معرفػػػػة لد ػػػدم تػػػػرت ق  ا هػػػداؼ 
 ال احاػػة إلػػى اقتػػراح أهػػدافاع عامػػة لتعلػػيـ العلػػوـ للمرحلػػة المتوسػػطة فػػ  وػػوم الت امػػق اػػ ف معػػا  ر 
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، مو مراعام ت   ػح ومواممػة هػـا المعػا  ر، والعػادم  2030)العلوـ للل ق ال ادـ ، ورؤية الممل ة  
 الاواات وا حتيالات المحلية.صياغت ا ككهداؼ  ما  تجاس  مو 

 مشكلة الذراسة وجساؤالجها:

ل ػد أوصػػت العد ػد مػػف ال حػو  والدراسػػات والمػؤتمرات  وػػرورم إعػادم الجظػػر فػ  تحسػػ ف 
وتطػػػػػو ر مجػػػػػاه  العلػػػػػوـ، وتجميػػػػػة م ػػػػػارات التمم ػػػػػـ اجػػػػػام علػػػػػى الت امػػػػػق اػػػػػ ف العلػػػػػوـ وال جدسػػػػػة 

، ح ػػػ  أوصػػػػت دراسػػػة كػػػػق مػػػػف NGSSدـ والت جولوليػػػا، فػػػػ  وػػػوم معػػػػا  ر العلػػػوـ للل ػػػػق ال ػػػػا
ودراسػة  العت اػ  واللاػر، et  al. , 2015  (Tamara , (، ودراسػة 0105 رحػا  الرو لػ ، 

(،  كأػػـ هػػـا المعػػا  ر فػػ  ا عت ػػار عجػػد اجػػام وتطػػو ر المجػػاه ، كمػػا أوصػػت دراسػػة عاػػد 0101
مجػػػػاه  وتدر سػػػػ ا ( إلػػػػى ا اػػػػر اإل لػػػػاا  لاجػػػػام ال0113(، ودراسػػػػة أماوسػػػػع د   0113ال ػػػػادر  

 ا سلو  الت امل ، وووحت أهمية  المجاه  الت املية، وورورم تطػو ر المجػاه  المولػودم حاليػاع 
 احق.ف  ووم ا تلاا الت امل  الميو المر 

ويعتار الت امق ا ف العلوـ وال جدسة والت جولوليػا، هػو أحػد أشػكاؿ ت امػق المجػاه ، وت ػوـ 
 ف كػػق مػػف العلػػوـ وال جدسػػة والت جولوليػػا، والوصػػوؿ إلػػى ماػػدأ فلسػػفت  علػػى ماػػدأ إ الػػة الحػػوال  اػػ

 .وحدم المعرفة
، ماػػػا  لتح  ػػػه هػػػـا الت امػػػق والػػػدم  اػػػ ف  NGSSوتماػػػق معػػػا  ر العلػػػوـ للل ػػػق ال ػػػادـ 

 .العلوـ وال جدسة والت جولوليا، كما تماق أحد أهـ ا تلاهات العالمية لاجام وتصميـ المجاه 
هػ  محػور اجػام المػج   وأساسػ  الػـ  ت ػوـ عليػ    يػة عجاصػرا،  و ما أف ا هداؼ العامة

ح ػػػػ   ػػػػتـ فػػػػ  وػػػػوت ا اأتيػػػػار المحتػػػػو  والأاػػػػرات التعليميػػػػة وتجظيم ػػػػا، وطػػػػرؽ واسػػػػترات ليات 
التدر س، ووساتق وأسال   الت ويـ المجاسػ ة؛ لػـا كػاف ل امػاع تع ػدها  ػالتطو ر أو ع حتػى  ػتـ تطػو ر 

ى عل  ػػا ، مػػف هجػػا جلػػد أف مشػػكلة الدراسػػة الحاليػػة تحػػددت فػػ    يػػة عجاصػػر المػػج   الػػـ  سػػُ اج
استج ا  أهداؼ عامة لتعليـ العلوـ للمرحلة المتوسطة ف  ووم تحل ق ودراسػة مستفيوػة لمعػا  ر 

 ( وأاصػة مػا  ػرت ق  ػالتعلـ والتعلػيـ ،2030،وكػـلؾ رؤيػة الممل ػة   NGSSالعلوـ للل ق ال ادـ 
 هدفت الدراسة لإللا ة عف السؤاؿ الرتيس التال م وتح  ه الت امق ا ج ما، وعلي  

ما التصور الم ترح لألهداؼ العامة لتعليـ العلوـ للمرحلػة المتوسػطة فػ  وػوم معػا  ر العلػوـ  -0
 (  ؟2030و رؤية الممل ة العر ية السعودية   NGSSللل ق ال ادـ 
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 ة:ـــــــذراســــذاف الــــــــأه

 تهدف الدراسة إلى:
 لمعػػػػا  ر العلػػػػػوـ للل ػػػػق ال ػػػػػادـ  قػػػػرامم وتحل ػػػػػقNGSS  لرؤيػػػػػة الممل ػػػػة العر يػػػػػة ، وكػػػػـلؾ

( ، وأاصػػة فيمػػا  تعلػػه الواجػػ  الػػتعلـ والتعلػػيـ، وـلػػؾ  سػػتج ا  أهػػدافاع 2030السػػعودية  
 عامة لتعليـ العلوـ للمرحلة المتوسطة .

  اشػػػػػت اؽ ملموعػػػػػة مػػػػػف ا هػػػػػداؼ العامػػػػػة لتعلػػػػػيـ العلػػػػػوـ للمرحلػػػػػة المتوسػػػػػطة فػػػػػ  وػػػػػوم
ورؤيػػػػػػة الممل ػػػػػػة العر يػػػػػػة  ،NGSS امػػػػػػق اػػػػػػ ف تحل ػػػػػػق معػػػػػػا  ر العلػػػػػػوـ للل ػػػػػػق ال ػػػػػػادـ الت

 . (2030السعودية  

 ة: ـــــــة الذراســـــــــأهمي

  تتضح أهمية الدراسة فيما يلي :
  المسػػػاهمة فػػػ  إجتػػػاض معرفػػػة لد ػػػدم تتماػػػق فػػػ  اشػػػت اؽ أهػػػداؼ عامػػػة لتعلػػػيـ العلػػػوـ للمرحلػػػة

 .( 2030، ورؤية الممل ة   NGSSعلوـ للل ق ال ادـ المتوسطة، ف  ووم معا  ر ال
  تف د ا هداؼ الم ترحة لتعليـ العلوـ المأتصػ ف فػ  ت ػويـ المجػاه  والاػرام  التعليميػة لمعرفػة

مد  مسا رت ا إلعداد التلم ـ لم ػارات ال ػرف الحػاد  والعشػر ف ، ومػا هػو مسػتلد فػ  ملػاؿ 
 تطو ر تعليـ العلوـ .

 ة اسػػػتلا ة لتوصػػػيات ال حػػػو  والدراسػػػات والمػػػؤتمرات التػػػ  ألر ػػػت فػػػ  تعػػػد الدراسػػػة الحاليػػػ
 الملاؿ التر و  وتدعو إلى تطو ر عجاصر مجاه  العلوـ، وف  م دمت ا ا هداؼ.

 ة: ـــــذود الذراســـــــح

 اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود التالية:
  تجػػاوؿ معػػا  ر العلػػوـ للل ػػق ال ػػادـNGSS  يػػة الممل ػػة العر يػػة السػػعودية ، وكػػـلؾ واي ػػة رؤ

(  الدراسػػػة ؛ وـلػػػؾ  ف معػػػا  ر العلػػػوـ للل ػػػق ال ػػػادـ تماػػػق أحػػػد  التطػػػورات التػػػ   2030 
( للممل ػة الجظػرم المسػت الية للتعلػيـ فػػ   2030تمػت فػ  ملػاؿ العلػوـ ، وكػـلؾ تماػق رؤيػة  

 الممل ة العر ية السعودية . 

 وطػػرؽ تػدر س العلػػوـ الػـ ف يمالػػوف ملموعػػات اسػت رام  رام الأاػػرام المأتصػ ف فػػ  المجػاه  
الترك ػػػ  ؛ وقػػػد تػػػـ ا قتصػػػار علػػػى هػػػؤ م الأاػػػرام  ج ػػػـ مأتصػػػ ف  ملػػػاؿ المجػػػاه  وطػػػرؽ 
تػػػػدر س العلػػػػوـ ؛ و ج ػػػػـ ـو أاػػػػرم فػػػػ  ملػػػػاؿ تأطػػػػيق وتطػػػػو ر المجػػػػاه   الممل ػػػػة العر يػػػػة 
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لتك ػػد مػػف مجاسػػ ة السػػعودية ، وكػػـلؾ اسػػت رام  رام المأتصػػ ف فػػ  علػػـ الػػجفس ؛ حتػػى  ػػتـ ا
ا هػداؼ الم ترحػػة لحالػػات وأصػػات  جمػػو التمم ػػـ ، وايوػػاع ُأقتصػػر علػػى المأتصػػ ف فػػ  
التر يػػة اإلسػػممية ؛ للتك ػػد مػػف عػػدـ مأالفػػة ا هػػداؼ الم ترحػػة للاوااػػت ا سػػممية   ال ػػر ف 

 ال ر ـ ،السجة المط رم ( .

   هػ0293تـ إلرام الدراسة ف  الفصق الااج  للعاـ الدراس. 
  اقتصػػػػػرت الدراسػػػػػة علػػػػػى ا هػػػػػداؼ العامػػػػػة للمرحلػػػػػة المتوسػػػػػطة ؛ وـلػػػػػؾ  هميػػػػػة المرحلػػػػػة

المتوسػػطة وكوج ػػا تماػػق المسػػتو  التعليمػػ  المتوسػػق اػػ ف مرحلتػػ  التعلػػيـ ا اتػػدات  والاػػاجو  
ف ػػػػ  حل ػػػػة الوصػػػػق اػػػػ ف المػػػػرحلت ف ، لػػػػـا ف ػػػػ  تتػػػػي  الم  ػػػػد مػػػػف الفػػػػر  لتجميػػػػة قػػػػدرات 

 عد لمأتيار التعليم  أو الم ج  ف  المرحلة التالية . واستعدادات التلم ـ  ما ي

 ة:ـــــات الذراســـــمصطلح

 األِداف العاوة:
(  كج ػػػػا أهػػػػداؼ كاػػػػر  أوسػػػػو شػػػػمو ع وأصػػػػع  قياسػػػػاع مػػػػف 225، 0332يعرف ػػػػا   تػػػػوف  

ا هداؼ الأاصة، تكت  على شكق ع ارات ولمػق غ ػر محػددم  فتػرم  مجيػة، ويفتػرأ أج ػا ت طػ  
 حركية عجد المتعلـ. علـ الاماةم المعرفية  الع لية(، والولداجية  العاطفية( والجفسلواج  الت

 ُٔتعرف يف الدراشة اذتالٗة بأٌّا:
الجػػوات  التعليميػػػة التػػػ    ػػػدؼ واوػػػع  المجػػػاه  إلػػػى مسػػػاعدم التمم ػػػـ علػػػى الوغ ػػػا فػػػ  

الػـ  ُ اجػى عليػ   ووم ما تسم     قدرات ـ واستعدادات ـ وأصات  جمػوهـ، وهػ  تعتاػر ا سػاس
المج  ، ح   ت ود المأتص ف  مول ػات  أتيػار الأاػرات التعليميػة والمحتػو  وتجظيمػ ، وتحد ػد 
طػػرؽ التػػدر س وأسػػال   الت ػػويـ المجاسػػ ة، وتحتػػاض إلػػى فتػػرم  مجيػػة طو لػػة لالوغ ػػا ، وي صػػد ا ػػا 

 ا هداؼ العامة لتعليـ العلوـ للمرحلة المتوسطة ف  هـا الدراسة.

 : NGSSالعمًٕ لمحٗن الكادً  وعاٖري
ملموعة مػف توقعػات اادام التػ  تصػح مػا ( أج ا "211، 0102تعرف ا ادر ة حساج ف  

العلػػػوـ الف   اتيػػػة، وعلػػػوـ  ج  ػػػ  أف يعرفػػػ  التمم ػػػـ ويكوجػػػوا قػػػادر ف علػػػى ال يػػػاـ  ػػػ  فػػػ  ملػػػا ت 
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وـلػػػؾ فػػػ  كػػػق صػػػح  الفوػػػام وا رأ، وعلػػػوـ الحيػػػام وال جدسػػػة والت جولوليػػػا وتطاي ػػػات العلػػػوـ،
 .دراس  ادمع مف ر اأ ا طفاؿ، وحتى الصح الااج  عشر" 

 ُٔتعرف يف الدراشة اذتالٗة  بأٌّا: 
ع ػػارات تماػػق مؤشػػرات  دام التمم ػػـ المتوقعػػة فػػ  ج ايػػة المرحلػػة المتوسػػطة، وـلػػؾ  عػػد 

ل جدسػػػة/ مػػػرورهـ  كجشػػػطة وأاػػػرات تعليميػػػة متجوعػػػة مرت طػػػة  ملػػػا ت علميػػػة مت املػػػة  العلػػػوـ /ا
الت جولوليػػا(، وت ػػدؼ إلػػى إعػػداد التمم ػػـ لملتحػػاؽ  المرحلػػة الااجويػػة، وا سػػتعداد الماػػدت  للم ػػف 
التػػ  سػػ لتح وف ا ػػا مسػػت  مع، وت و ػػدهـ  م ػػارات ال ػػرف الحػػاد  والعشػػر ف، وهػػ  ا سػػاس الػػـ  

ة ،  اإلوػافة إلػػى سػتعتمد عليػػ  ال احاػة  شػػت اؽ ا هػداؼ العامػػة لتعلػيـ العلػػوـ للمرحلػة المتوسػػط
 .(  2030رؤية الممل ة  

 ( : 2030رؤٖة املىمهة )
 كج ػػا " رؤيػػة الحاوػػر للمسػػت اق التػػ  جر ػػد أف جاػػدأ العمػػق ا ػػا ال ػػوـ لل ػػد ،  ح ػػ  ُتعػػرؼ 

 ( . 2،  2030تعار عف طموحاتجا لميعاع ، وتعكس قدرات  مدجا "  واي ة رؤية الممل ة 

 ة : ــــــذراســــات الــــادبي

 :NGSSوعاٖري العمًٕ لمحٗن الكادً 
ملموعػػػػػة المعػػػػارؼ والم ػػػػػارات ( "10، 0102ي صػػػػد  المعػػػػػا  ر كمػػػػا يعرف ػػػػػا الحػػػػارا   

ا ساسية والمتوقو مف التمم ـ ا تساا ا وتوظيف ػا، والتػ  تسػم  للتمم ػـ  ا تسػا  ا افػة الملتمػو 
 ".وطموحات  السياسية وا قتصادية وا لتماعية

ج ػػػا "مؤشػػػػرات رم  ػػػة تصػػػػاغ فػػػ  مواصػػػػفات /شػػػرو ، تحػػػػدد الصػػػػورم ويعرف ػػػا الػػػػدر    ك
المالى الت   ج    أف تتوفر لد  الطال   أو المدرسػة( الػـ  تووػو لػ  المعػا  ر، أو التػ  جسػعى 
إلى تح ي  ا، وه  جماـض وأدوات لل ياس،  تـ ا تفػاؽ عل  ػا محليػاع و عالميػاع، ووػ ط ا وتحد ػدها 

مت الجظػػاـ التعليمػػ  ومأرلاتػ ، ل ايػػة تح  ػه أهدافػػ  المجشػػودم للوصػوؿ إلػػى رؤيػة واوػػحة لمػدأ
 .(021، 0102والوصوؿ    لللودم الشاملة "  الر يع  ،

ومعجػػى ـلػػؾ أف معػػا  ر العلػػوـ للل ػػق ال ػػادـ هػػ  ع ػػارات تصػػح مػػا  ج  ػػ  أف ي ػػوـ  ػػ   
م ػـ ولػيس ك ػح التلم ـ مف أدام جت لة تعلم ،  معجى أف المعا  ر تصح ماـا  ل  أف  ػتعلـ التم
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 لػػػ  أف  تعلمػػػوا، وـلػػػؾ فػػػ  ملػػػا ت مت املػػػة مػػػف العلػػػوـ وال جدسػػػة والت جولوليػػػا، وهػػػ  تشػػػمق 
 .(K-12 معا  ر للمحتو  مف ر اأ ا طفاؿ حتى الصح الااج  عشر 

 ٌعأة وعاٖري العمًٕ لمحٗن الكادً: 
 مػػػػو عػػػػدد مػػػػف ال  تػػػػػات (NRC قػػػػاـ المركػػػػ  ال ػػػػوم  لل حػػػػو  فػػػػ  الو يػػػػػات المتحػػػػدم 

، واللمعيػػػػػػة ال وميػػػػػػة لمعلمػػػػػػ  العلػػػػػػوـ (NAS والمؤسسػػػػػػات ماػػػػػػقم ا  اديميػػػػػػة ال وميػػػػػػة للعلػػػػػػوـ 
 NSTA)جظمػ   ، و مAchieve) ااجػام معػا  ر العلػوـ للل ػق ال ػادـ لػتعلـ العلػوـ ،The next 

Generation Science Standards (NGSS)  وهػػ  معػػا  ر تعليميػػة لد ػػدم تتسػػـ  ػػاإلارام
تلػػح المووػوعات والمراحػػق الدراسػػية، وتػػوفر للميػو التمم ػػـ مسػػتو  تعليميػػاع والتػرا ق، شػػاملة لمأ

 (.901، 0101مرلعياع  ت اع  م ا ال  م ، 
وت دؼ معا  ر العلوـ للل ق ال ادـ إلى إحدا  اورم ف  طرؽ تعلػيـ العلػوـ، إـ تؤكػد علػى 

 امػػق التػػاـ للاػػورم الرقميػػة مػػو أهميػػة أر عػػة ركػػات م ا تصػػاؿ والتعػػاوف واإلاػػداع والتفك ػػر الجاقػػد، والت
 (.0، 0101العملية التعليمية، ودم  ال جدسة ف  تعليـ العلوـ  العت ا  واللار، 

 ادر ػػػػػػػة  علوووووووى فلسوووووووية تتم ووووووو  فيموووووووا يلوووووووي (NGSS)وتقووووووووم ملوووووووايير الللووووووووم 
 ( م211، 0102حساج ف، 

م ػػػػـ واي ػػػػة المعػػػػا  ر  لػػػػ  أف تتوػػػػمف توقعػػػػات ا دام التػػػػ   لػػػػ  أف يكػػػػوف التم :األداء -0
 قادر ف على ال ياـ ا ا حتى يمكف تح  ه هـا المعا  ر.

 أف توقعات ا دام  ل  أف تدم  ا ف ا  عاد الاماة لتعلـ العلوـ. الدمج: -0
أف كػػق ملموعػػة مػػف ا دامات المتوقعػػة فػػ  محتػػو  العلػػوـ وال جدسػػة  لػػ  أف  التماسووك: -9

العلػوـ السػا  ة ومعػا  ر  ت وف مترا طػة ومتصػلة مػو ا فكػار ا أػر  المتوػمجة فػ  معػا  ر
 الا افة العلمية ، والمعا  ر العامة للدولة والت  تشمق م ارات الل ة والر اويات .

 ,NGSS فيمػا  لػ   (k-12)المحواور األساسوية لملوايير الللووم للايو  القوادم وتتماػق 

 م(80- 41, 2013
 (: Disciplinary Core Ideasاألفكار المحورية  ) -1

علػػػوـ علػػػى ملموعػػػة محػػػددم مػػف ا فكػػػار والممارسػػػات فػػػ  ملػػػاؿ العلػػػوـ تركػػ  معػػػا  ر ال
وال جدسػػة والتعلػػيـ لتمكػػ ف التمم ػػـ مػػف التجاػػؤ  كػػـ هاتػػق مػػف الظػػواهر التػػ  تػػوال  ـ فػػ  حيػػات ـ 
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ال وميػػػة، وت  ػػػػيـ واأتيػػػػار مصػػػػادر مواوقػػػػة للمعلومػػػػات العلميػػػػة، والسػػػػماح ل ػػػػـ  مواصػػػػلة تجم ت ػػػػا 
م ػػػػ  ا فكػػػػار الرتيسػػػػة  كوج ػػػػا محور ػػػػة للفػػػػروع العلميػػػػة، وتتوػػػػمف لتتلػػػاو  سػػػػجوات دراسػػػػت ـ. وتت

إيواحات للظواهر، و ػالترك   علػى ا فكػار الرتيسػة  ػتعلـ التمم ػـ الػر ق اػ ف المفػاهيـ والم ػادئ، 
 ح ػػ  يمكػػج ـ تطا ػػه ف م ػػـ لمواقػػح مسػػت الية قػػد تػػوال  ـ، اتشػػك ق مػػا يعػػرؼ  ػػالف ـ المت امػػق، 

ػػف التمم ػػـ مػػف حػػق المشػػا ق الفعليػػة ودعػػـ التمم ػػـ فػػ  تعلػػـ ف ػػ ـ مت امػػق يعتاػػر أساسػػياع، إـ يمكم
العلػوـ  ،إلعطام دافو إوػاف  لتطػو ر الف ػـ، و ج سػـ هػـا ال عػد إلػى العلػوـ الرتيسػةم علػوـ الحيػام 

 ال جدسة والت جولوليا.   ،علوـ ا رأ والفوام  ،الف   اتية 
 ( : Science and Engineering Practicesالممارسات العلمية والهندسية ) -2

و  دؼ هـا المحور تجمية عادات الع ق العلمية للتمم ػـ ، وتطػو ر قػدرات ـ لمجأػرا  فػ  
ال ح   العلم ، وتعليم ـ كيفية التفك ر  شكق علم ، و عد الممارسات العلميػة وال جدسػية سػيكوف 

يػة تطػو ر معػارؼ التمم ػـ، هجاؾ تفك ر قػادر علػى تطػو ر المعرفػة والمحتػو  العلمػ ، وتك  ػد أهم
وتووػػي  أهميػػة العلػػوـ وال جدسػػة فػػ  تح  ػػه غايػػات ـ وتع  ػػ  كفػػامت ـ  الممارسػػات ـات الصػػلة، 
وتحف ػػ  اسػػػتمرار دراسػػػت ـ، كمػػػا أف ا جأػػػرا  فػػػ  الممارسػػػات العلميػػػة يسػػػاعد التمم ػػػـ علػػػى ف ػػػـ 

هـ علػػػى ف ػػػـ عمػػػق ك ػػػح تتطػػػور المعرفػػػة العلميػػػة، أمػػػا ا جأػػػرا  فػػػ  ممارسػػػات ال جدسػػػة يسػػػاعد
الم جدس ف، وهـا التداأق ا ف العلـ وال جدسة يمجح ـ ملموعة واسعة مف ا سػال   التػ  تسػتأدـ 
للتح  ه والتفس ر و جػام الجمػاـض؛ التػ  تسػ ـ فػ  تح  ػه العد ػد مػف التحػديات الرتيسػة التػ  توالػ  

 .الملتمو ال وـ، ماق تول د ما يكف  مف الطاقة، ومجو المرأ وعمل 

" للتك  ػػد علػػى أف المشػػاركة فػػ  الم ػػارات" اػػد ع مػػف مصػػطل  "الممارسػػاتجػػا تسػػتأدـ "وه
ػػا المعرفػػة التػػ  تأػػ  كػػق ممارسػػة، وتوسػػيو مػػا هػػو  ا ست صػػام ي توػػ  لػػيس م ػػارم ول ػػف أيوع
 الم صود  ا ست صام ف  العلـ ل تومف ملموعة مف الممارسات المعرفية وا لتماعية والمادية.

 (: Crosscutting Conceptsلة ) المفاهيم الشام -3

وهػػػػػػػ  ـات تطاي ػػػػػػػػات متعػػػػػػػػددم فػػػػػػػػ  لميػػػػػػػػو ملػػػػػػػا ت العلػػػػػػػػوـ،  ج ػػػػػػػػا طر  ػػػػػػػػة  لػػػػػػػػر ق 
ا فكػػػػػػار ا ساسػػػػػػية واجوػػػػػػ اط ا؛ ف ػػػػػػ  تفسػػػػػػر المووػػػػػػوعات العلميػػػػػػة التػػػػػػ  تظ ػػػػػػر فػػػػػػ  لميػػػػػػو 
التأصصػػػػػػػػػات العلميػػػػػػػػػة ، وتمكػػػػػػػػػف التمم ػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػف تطػػػػػػػػػو ر ف ػػػػػػػػػـ ترا مػػػػػػػػػ  ومتماسػػػػػػػػػؾ يمكػػػػػػػػػف 

 جدسػػػػػة، و تماػػػػػق المف ػػػػػوـ الشػػػػػامق فػػػػػ  الػػػػػر ق اػػػػػ ف الطر  ػػػػػة العلميػػػػػة اسػػػػػتأدام  فػػػػػ  العلػػػػػوـ وال
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للتفك ػػػػػر والمووػػػػػوعات العلميػػػػػة، الػػػػػـ   ػػػػػوفر مأططػػػػػاع تجظيميػػػػػاع أساسػػػػػياع للػػػػػر ق اػػػػػ ف الملػػػػػا ت 
العلميػػػػػة المأتلفػػػػػة ، ل ػػػػػرأ اجيػػػػػة معرفيػػػػػة متماسػػػػػكة قاتمػػػػػ  علػػػػػى أسػػػػػس علميػػػػػة، ومػػػػػف أمالػػػػػة 

والجت لػػػػػػة، الحلػػػػػـ، الجسػػػػػػ ة ، ال ميػػػػػة، أجظمػػػػػػة المفػػػػػاهيـ الشػػػػػػاملة م اسػػػػػتأداـ ا جمػػػػػػا ، السػػػػػا  
 الجظاـ وجماـل ا، الطاقة والمادم، الترك   والوظيفة ، ا ست رار والت   ر.

وتسػػػػػػتجد هػػػػػػـا المعػػػػػػا  ر علػػػػػػى إطػػػػػػار مفػػػػػػاهيم  عػػػػػػاـ للمعػػػػػػا  ر العلميػػػػػػة لتعلػػػػػػيـ العلػػػػػػوـ 
 مػػػػػف مرحلػػػػػػة ر ػػػػػػاأ ا طفػػػػػاؿ إلػػػػػػى الصػػػػػػح الاالػػػػػ  الاػػػػػػاجو ، والػػػػػػـ  تػػػػػـ إعػػػػػػدادا مػػػػػػف المركػػػػػػ 

 .(NRC ال وم  لل حو  
قد أحدات ج لػة جوعيػة فػ  ا دام  NGSS تو  مما ت دـ أف معا  ر العلوـ للل ق ال ادـ 

المتوقو مف التمم ـ أاجام العملية التعليميػة مػف مرحلػة ر ػاأ ا طفػاؿ إلػى المرحلػة الااجويػة،  ف 
ا فكػػػار المحور ػػػة ، مف ػػػوـ المعػػػا  ر  رت ػػػ  علػػػى اماػػػة محػػػاور رتيسػػػة ، يسػػػمى المحػػػور ا وؿ 

 ، والاال  المفاهيـ الشاملة. والااج  الممارسات العلمية وال جدسية
، 0102كمػػا ـكػرت ادر ػة حسػػاج ف   طبيلووة ملوايير الللووم للايوو  القوادمويمكػف إيوػاح 

 ( كالتال م290 -291
 .(K-12 مفاهيـ العلوـ ف  معا  ر الل ق ال ادـ ماجية  شكق مترا ق ومتماسؾ مف  -0
 .(K-12 ق ا ف العلوـ وال جدسة والت جولوليا والر اويات ف  الصفوؼ الت ام -0
الترك   على ف ـ أعمػه للمحتػو  وكػـلؾ علػى تطا ػه هػـا المحتػو  مػف أػمؿ الترك ػ  علػى  -9

عػػػدد أقػػػق مػػػف ا فكػػػار ا ساسػػػية ال االػػػة للػػػتعلـ، والتػػػ  يفتػػػرأ أف  تعلم ػػػا التمم ػػػـ  مػػػرور 
ويػة، اػد ع مػف عػدد   يحصػى مػف الح ػاته والتفاصػ ق الوقت حتى تأرل ـ مف المرحلػة الااج

 المرت طة ا ا.
 تطا ه التمم ـ للمعارؼ العلمية ف  حق المشكمت الحياتية. -2
ت ػػديـ تول  ػػات لمعلمػػ  العلػػوـ لمػػا  لػػ  أف ي ومػػوف اتدر سػػ  لتمم ػػـهـ  المحتػػو ( و كيفيػػة  -5

 التدر س  العملية(.
 المج  .تست دؼ أدامات التمم ـ المتوقعة  وليس  -2
 تمكف التمم ـ مف إت اف المحتو  العلم  وال جدس  ف  المستويات الت   درسوج ا. -1
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الت امػػػػق اػػػػ ف ا  عػػػػاد الاماػػػػة أ  الممارسػػػػة العمليػػػػة للعلػػػػوـ وال جدسػػػػة ، وا فكػػػػار ا ساسػػػػية  -1
 والمفاهيـ العلمية الشاملة ف  كق مف التدر س والت  يـ ، اد ع مف تدر س ا مجفصلة.

ـ متماسػػػػػكة معػػػػػاع  شػػػػػكق مجاسػػػػػ  وتجمػػػػػ  الترا طػػػػػات الداأليػػػػػة والأارليػػػػػة اػػػػػ ف دروس العلػػػػػو  -3
 التأصصات.

 الت امق ا ف ا ست صام العلم  والتصميـ ال جدس  ف  ارجام  العلوـ. -01
 الت امق ا ف المصادر الرقمية لتحس ف تعليـ وتعلـ العلوـ. -00
 عػاد الػتعلـ لػد  التمم ػـ، الت  يـ المستمر لتع    ودعـ الجمو الار  والف ـ المتعمه للميو أ -00

 ويشمق الت  يـم  ال ال ، و الت و ج ، و الج ات ، و الـات  .
,  2030البحوووث والدراسووات السووابقة فووي ماووال رةيووة الممل ووة وقػد ألر ػػت العد ػػد مػػف 
أاجػام مرالعت ػا  -ف  حدود علم ا-، إ  أف ال احاة لـ تلد NGSSوملايير الللوم للاي  القادم 

دراسػػػات تػػػرت ق  ملػػػاؿ مجػػػاه   2030 حػػػو  التػػػ  تجاولػػػت مووػػػوع رؤيػػػة الممل ػػػة للدراسػػػات وال
 ومج ا م العلوـ ،  ا جما ولدت دراسات مرت طة  معا  ر العلوـ للل ق ال ادـ 

(، وهػػػدفت إلػػػى ووػػػو تصػػػور م تػػػرح لمجػػػاه  العلػػػوـ فػػػ  0101دراسػػػة أسػػػمام عسػػػ ر   
المفػػػاهيم ، وف ػػػـ طايعػػػة العلػػػـ لػػػد   وػػػوم معػػػا  ر العلػػػوـ للل ػػػق ال ػػػادـ، وأاػػػرا فػػػ  ا سػػػتيعا 

تلم ػػـات الصػػح ا وؿ المتوسػػق، ولتح  ػػه هػػدؼ الدراسػػة تػػـ تحل ػػق مجػػاه  العلػػوـ لمعرفػػة مػػد  
تح ػػه معػػا  ر العلػػوـ للل ػػق ال ػػادـ ف  ػػا، وووػػو تصػػور م تػػرح ل ػػا فػػ  وػػوم المعػػا  ر، وأُعػػدت 

 ػػـات الملموعػة التلر ايػػة ا ػػـا وحػدم م ترحػػة وفػه معػػا  ر العلػوـ للل ػػق ال ػادـ، وتػػـ التػدر س لتلم
( تلم ػـم، 91( تلم ـم، وملموعػة وػا طة الػغ عػدد تلم ػـات ا  91الوحدم الت  الغ عدد تلم ـات ا  

وتـ تطا ه ا أت ار المفاهيم ، واأت ػار ف ػـ طايعػة العلػـ علػى الملمػوعت ف، قاليػاع و عػدياع، وكػاف 
ال ػػادـ فػػ  كتػػ  العلػػوـ  المرحلػػة المتوسػػطة مػػف أهػػـ الجتػػات  أف درلػػة تػػوفر معػػا  ر العلػػوـ للل ػػق 

لػػامت وػػعيفة وكػػاف أاػػر الوحػػدم المطػػورم علػػى  ا سػػتيعا  المفػػاهيم  وف ػػـ طايعػػة العلػػـ لػػد  
 تلم ـات الملموعة التلر اية مرتفعاع.
( ف ػػدفت إلػػػى تحل ػػق محتػػو  كتػػ  الف   ػػام فػػ  الممل ػػػة 0101أمػػا دراسػػة م ػػا ال  مػػ   
فػ   عػد  NGSSا  ر العلوـ للل ق ال ادـ، وصممت أدام فػ  وػوم العر ية السعودية ف  ووم مع

الطاقػػة، وـلػػؾ فػػ  مرت ػػ اتم ا فكػػار الرتيسػػة، الممارسػػات العلميػػة وال جدسػػية، المفػػاهيـ الشػػػاملة 
المتداألػػػة، وتوصػػػلت الدراسػػػة إلػػػى تح ػػػه المرت ػػػ ات الرتيسػػػة فػػػ  كتػػػ  الف   ػػػام للمرحلػػػة الااجويػػػة 
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%( ويماػػػق مرت ػػػ  ا فكػػػار الرتيسػػػة ا  اػػػر تػػػوفراع فػػػ  99.99اجسػػػ ة توػػػم ف مجأفوػػػة ال ػػػت  
%(، ولػػػػام مرت ػػػػ  المفػػػػاهيـ الشػػػػاملة اجسػػػػ ة  50.3المحتػػػػو  اجسػػػػ ة توػػػػم ف متوسػػػػطة ال ػػػػت  

%(، وكػػػػػـلؾ مرت ػػػػػ  الممارسػػػػػات العلميػػػػػة وال جدسػػػػػية اجسػػػػػ ة 90.0توػػػػػم ف مجأفوػػػػػة ال ػػػػػت  
ا ال ػػػت   وتصػػػميـ الحلػػػوؿ اجسػػػ ة  %( كمػػػا لػػػام معيػػػار إجشػػػام اإليوػػػاحات02.95مجأفوػػػة لػػػدع
ا ال ت    .%(1.9مجأفوة لدع

(م التػ  هػدفت إلػى معرفػة مػد  تػوافر معػا  ر العلػوـ 0101وف  دراسة العت اػ  واللاػر  
فػػ  كتػػ  العلػػوـ للصػػح السػػادس ا اتػػدات  ا وؿ والاػػاج  المتوسػػق اوحػػدم  NGSSللل ػػق ال ػػادـ 

لطاقػة فػ  تلػؾ ال تػ  وأظ ػرت الجتػات  أف الطاقة ف  الممل ة العر يػة السػعودية، تػـ تحل ػق وحػدم ا
مػػد  توػػم ف لميػػو مؤشػػرات معػػا  ر الممارسػػات العلميػػة وال جدسػػية فػػ  وحػػدات الطاقػػة الميػػو 
المراحػػػق كاجػػػت مجأفوػػػة أو غ ػػػر متػػػوفرم، ماعػػػدا معيػػػار التأطػػػيق وا ست صػػػام  كتػػػا  الصػػػح 

ػا فػ  كتػا  %( وكػاف هػـا المعيػا50.01السادس ا اتدات  لام اجس ة متوسطة ال ت   ر مجأفوع
%( و ػػػجفس الجسػػػ ة لػػػام معيػػػار التأطػػػيق واسػػػتأداـ 99.9الصػػػح الاػػػاج  المتوسػػػق ح ػػػ  الػػػغ  

 الجماـض، كما أااتت الجتات  أف هـا المعا  ر لـ تومف ف  كتا  العلوـ للصح ا وؿ المتوسق.
عرفػػػػػػة مػػػػػػد  تمكػػػػػػف معلمػػػػػػة العلػػػػػػوـ م الػػػػػػى م Morales((2016ا جمػػػػػػا هػػػػػػدفت دراسػػػػػػة 

وهػػػػػ   NGSSفػػػػػ  المرحلػػػػػة المتوسػػػػػطة مػػػػػف المرت ػػػػػ ات الاماػػػػػة  معػػػػػا  ر العلػػػػػوـ للل ػػػػػق ال ػػػػػادـ 
الممارسػػػػػػػات، ا فكػػػػػػػار الرتيسػػػػػػػة، والمفػػػػػػػاهيـ الشػػػػػػػاملة، وـلػػػػػػػؾ عجػػػػػػػد التحوػػػػػػػ ر والتػػػػػػػدر س فػػػػػػػ  
وحػػػػػػػدم الصػػػػػػػحة، وتػػػػػػػـ تطا ػػػػػػػه دراسػػػػػػػة الحالػػػػػػػة، واسػػػػػػػتأدمت الم ػػػػػػػا مت والممحظػػػػػػػة كػػػػػػػكدات ف 

مػػػػػػػػو المعلومػػػػػػػػات، وأظ ػػػػػػػػرت الجتػػػػػػػػات  أف اسػػػػػػػػتأداـ المعلمػػػػػػػػة لمعػػػػػػػػا  ر الل ػػػػػػػػق ال ػػػػػػػػادـ فػػػػػػػػ  لل
تحوػػػػػػػػ رها وتدر سػػػػػػػػ ا كاجػػػػػػػػت محػػػػػػػػدودم، وأوصػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػة  حالػػػػػػػػة المعلمػػػػػػػػات إلػػػػػػػػى تطػػػػػػػػو ر 

 كفامت ف ف  استأداـ تلؾ ا  عاد وـلؾ مف أمؿ التعلـ اواسطة ا قراف.
( إلػى تحد ػد احتيالػات الجمػو 0102ف  ح ف هدفت دراسة جواؿ ا حمػد وجػورم الم اػق  

الم جػ  لمعلمػات ا حيػػام للمرحلػة الااجويػػة فػ  وػػوم كفايػات معلػػـ ا حيػام للل ػػق ال ػادـ، وتمالػػت 
( معلمػة، وكػاف مػف أهػـ الجتػات  52أدام الدراسة ف  است اجة ط  ت على ع جة ال ح  التػ  ال ػت  
لػػػى معظػػػـ ال فايػػػات المولػػػودم فػػػ  ارتفػػػاع قػػػيـ متوسػػػق اسػػػتلا ات أفػػػراد الع جػػػة وجسػػػا ا المتويػػػة ع

 ا ست اجة، وأهمية هـا ال فايات مف ول ة جظرهف.
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م إلػػػى الػػر ق اػػػ ف ال جدسػػة والعلػػػوـ et al. (2015)  Tamara,كػػـلؾ هػػدفت دراسػػػة
وا معوقػات المسػػت اق المرت طػة  ػػالملتمو  لمسػاعدم الطػم  وعامػػة الجػاس حتػػى يسػتطيعوا أف  تحػػدم

وـلؾ مف أػمؿ تاجػ  الو يػات المتحػدم  (K-12     ف ـ العلوـ مف الت ج ، وهـا الر ق   دؼ لتع
ا مر كيػػة لمعػػا  ر العلػػوـ للل ػػق ال ػػادـ، لػػـا  اػػد مػػف إعػػادم الجظػػر فػػ  تعلػػيـ العلػػوـ للطػػم  مػػف 

 K-12) ف ـلؾ س ؤد  إلى إحدا  ت   رات لوهر ة، وتركػ  الدراسػة علػى تسػاؤؿ مػؤداا م مػا  ،
 جدسػة المولػودم فػ  معػا  ر تعلػيـ العلػوـ فػ  هػـا الو يػات؟ وتػـ تحل ػق ه  درلة كفامم العلوـ وال
، وـلػؾ مػف أػػمؿ عمػق دراسػة م ارجػػة NGSSقاػق و عػد اسػػتأداـ  (k-12 لمعػا  ر ال جدسػة مػػف 

ولػػػامت جتػػػات  هػػػـا الم ارجػػػة  كجػػػ   لػػػ  ا هتمػػػاـ  ،NGSSلمعػػػا  ر العلػػػوـ ا  اديميػػػة، ومعػػػا  ر 
 العلوـ للل ق ال ادـ ف  الو يات المتحدم .اتدر س العلوـ وف اع لمعا  ر 

وهػدفت إلػى ت  ػيـ محتػو  علػـ الورااػة فػ   معػا  ر  , et   al. Lontok(2015ودراسػة 
العلػوـ للل ػق ال ػادـ،  اإلوػافة إلػى م ارجػة هػػـا المعػا  ر مػو معػا  ر الدولػة ، وكشػفت الجتػات  أجػػ  

د ػػدم ، وأف ال ا ػػر مػػف المفػػاهيـ ا ساسػػية   يمكػػف تحد ػػد المفػػاهيـ ا ساسػػية وػػمف المعػػا  ر الل
لمحػػو ا ميػػة الوراايػػة غ ػػر مولػػودم فػػ  معػػا  ر العلػػوـ للل ػػق ال ػػادـ ، كمػػا أووػػحت الجتػػػات  أف 
معػػا  ر الدولػػة تأتلػػح علػػى جطػػاؽت واسػػو فػػػ  ت ط ت ػػا لمفػػاهيـ الورااػػة عجػػد م ارجت ػػا مػػو معػػػا  ر 

 العلوـ للل ق ال ادـ .

م وهػػػػػدفت إلػػػػػى معرفػػػػػة التوقعػػػػػات المسػػػػػت الية لتطػػػػػو ر  Bybee(  2014امػػػػػا دراسػػػػػة   
الطػػػم  المعلمػػػ ف مػػػف أػػػمؿ الترك ػػػ  علػػػى معػػػا  ر العلػػػوـ للل ػػػق  ال ػػػادـ، وتكا رهػػػا علػػػى تطػػػور 
المعلـ وأاصة طػم   ال كػالور وس، وتركػ  علػى ملموعػة مػف التحػو ت التعليميػة المحػددم فػ م 

  علػػى ا فكػػػار الرتيسػػػة، وممحظػػػة الت ػػػدـ فػػػ  الػػر ق اػػػ ف العلػػػوـ والممارسػػػات ال جدسػػػية، والترك ػػػ
الػػتعلـ  الت امػػق اػػ ف العلػػوـ وال جدسػػة، وـلػػؾ  التجسػػ ه مػػو معػػا  ر الو يػػة المحور ػػة ، و أووػػحت 
الجتػػات  وػػرورم مجاقشػػة تطػػو ر اػػرام  إعػػداد المعلػػـ، والترك ػػ  علػػى ال فايػػات ا ساسػػية والصػػفات 

 الشأصية لمعلـ  العلوـ المؤار.

إلػػػػى إجتػػػػػاض المعرفػػػػة والم ػػػػػارات التػػػػ  تتماشػػػػػى مػػػػػو   Brown( (2013 وهػػػػدفت دراسػػػػػة
اإلطػػار العػػاـ لمعػػا  ر تعلػػيـ العلػػوـ للل ػػق ال ػػادـ للمرحلػػة المتوسػػطة لألفكػػار ا ساسػػية فػػ  علػػوـ 
الحيػػام وعلػػػوـ ا رأ والفوػػػام، وأيوػػاع تجميػػػة حػػػ  ا سػػػتطمع العلمػػ  لػػػد  التمم ػػػـ، وأظ ػػػرت 
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اع لصػػػال  التطا ػػػه ال عػػػد  ل ػػػق مػػػف اأت ػػػار الم ػػػارات المعمليػػػة الدراسػػػة ولػػػود فػػػرؽ داؿ إحصػػػاتي
%( مػف التمم ػػـ 12والمشػروعات الفرديػة، وم يػػاس حػ  ا سػػتطمع العلمػ  ح ػػ  ح ػه حػػوال   

مؤشرات مرتفعة  عد دراسة الوحدم، كمػا أااتػت الدراسػة أف تػدر س الوحػدم فػ  وػوم اإلطػار العػاـ 
اف لػ  تػػكا ر إ لػاا  وفعػاؿ فػ  جمػو المعػارؼ والم ػارات لػػد  لمعػا  ر تعلػيـ العلػوـ للل ػق ال ػادـ كػ

 التمم ـ،  اإلوافة إلى لعق التمم ـ أ ار ارت اطاع  العالـ الح ي  .

 وبمراالة تلك الدراسات يتضح ما يلي: 
  الدراسات لامت متجوعة ف  الموووعات الت  تجاولت ػا فجلػد مػام دراسػةBrown  0109) 

الم ػػارات التػػ  تتماشػػى مػػو اإلطػػار العػػاـ لمعػػا  ر تعلػػيـ العلػػوـ للل ػػق تجاولػػت إجتػػاض المعرفػػة و 
( تجاولػت تحد ػػد احتيالػات الجمػو الم جػػ  0102ال ػادـ، ودراسػة جوػاؿ ا حمػػد وجػورم الم اػق  

لمعلمػػػات ا حيػػػام فػػػ  وػػػوم كفايػػػات معلػػػـ ا حيػػػام للل ػػػق ال ػػػادـ، ودراسػػػة العت اػػػ  واللاػػػر 
 العلوـ للل ق ال ادـ ف  كت  العلوـ.( تجاولت مد  توافر معا  ر 0101 

  اتف ػػػت  عػػػأ الدراسػػػات فػػػ  اسػػػتأداـ المػػػج   الوصػػػف  التحل لػػػ ، ا جمػػػا اسػػػتأدمت الدراسػػػة
 الحالية المج   الجوع .

  اتف ت لميو الدراسات على تجاوؿ معا  ر العلػوـ للل ػق ال ػادـ  الدراسػة مػف  وايػا مت ا جػة ت عػاع
 ل ق دراسة.

 ات علػى وػػرورم الت امػق اػ ف العلػوـ وال جدسػة والت جولوليػا كمتطلػػ  اتف ػت العد ػد مػف الدراسػ
مف متطل ات ال رف الواحد والعشر ف،  ج ا اعتمػدت علػى معػا  ر العلػوـ للل ػق ال ػادـ، والػـ  

 يعتار ـلؾ الت امق أساساع لت و ج ا.

  اسػػػػػتفادت ال احاػػػػػة مػػػػػف لميػػػػػو هػػػػػـا الدراسػػػػػات فػػػػػ  التعػػػػػرؼ علػػػػػى طايعػػػػػة معػػػػػا  ر العلػػػػػوـ
 ق ال ادـ . للل 
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 ة:ـــــــذراســـراءات الـــــــإج

 وٍّخ الدراشة:

 اعتمدت الدراسة على المج   الجوع  لمجاسات   ستلة ال ح  وأهداف .

 جمتىع الدراشة: 
 لميو الأارام ف  تطو ر تعليـ العلوـ ف  الممل ة العر ية السعودية .       

 عٍٗة الدراشة: 
رام فػ  تطػو ر تعلػيـ العلػوـ  تأصػ  مجػاه  وطػرؽ ( أاػ01ت وجت ع جػة الدراسػة مػف  

 تدر س علوـ( ، اأت رت كع جة قصدية ، وقد تـ اأتيارهـ وفه المواصفات التالية م
 . مأتص ف ف  المجاه  وطرؽ تدر س العلوـ 
 . على درلة استاـ 
 ه  ف  الممل ة العر ية السعودية. تمتعوف اأارم واسعة ف  ملاؿ تأطيق وتطو ر المجا 
 لوـ ، والشكف التر و   صفة عامة راية تامة  كق لد د ف  ملاؿ تعليـ الععلى د 

 ة:اااااادراشااااأداة ال
 أحد أدوات المج   الجوع  وه  ملموعات الترك  ، وـلؾ لإللا ة عف سؤاؿ الدراسة.

جػػوع مػػف أجػػواع الم االػػة، و ػػتـ أمل ػػا ج ػػا   Focus Groupsوتعػػد ملموعػػات الترك ػػ  
، وتكلفػػت ملموعػات الترك ػػ  مػػف   (Beverlyn & Kathlene, 2004)وعػة اػ ف أفػػراد الملم

 ( أارام ف  تطو ر العلوـ .01 

وتو عت ملموعات الترك   إلى ملموعت فم ملموعػة الترك ػ  ا ولػى وتكلفػت مػف أمسػة 
للمرحلػة المتوسػطة  NGSSأارام تحددت م مت ـ ف  قػرامم تحل ليػة لمعػا  ر العلػوـ للل ػق ال ػادـ 

ا ت وجػػت ملموعػػة الترك ػػ  الااجيػػة مػػف أمسػػة أاػػرام ، تحػػددت م مػػت ـ فػػ  قػػرامم تحل ليػػة ، ا جمػػ
 .( 2030لرؤية الممل ة  

 طريقة عمل مجموعات التركيز في تحليل البيانات: 

تحد ػػػػد أهػػػػداؼ ملموعػػػػات الترك ػػػػ م تػػػػـ اأتيػػػػار ملموعػػػػات الترك ػػػػ  كػػػػكدام للدراسػػػػة  الحاليػػػػة   -0
 لتح  ه ا هداؼ التاليةم
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 حل ليػػػة متكجيػػػة لمعػػػا  ر العلػػػوـ للل ػػػق  ال ػػػادـ قػػػرامم تNGSS  ورؤيػػػة الممل ػػػة العر يػػػػة ،
 ( .2030السعودية  

  الترك ػػ  علػػى الع ػػارات فػػ  معػػا  ر العلػػوـ للل ػػق ال ػػادـ التػػ  اهتمػػت اتوقعػػات ا دام ، و
 ف  الرؤية الت  اهتمت  ملاؿ التعلـ و التعليـ.

 المتوسطة مف تلؾ الع ارات. استجتاض أهداؼ عامة لتعليـ العلوـ للمرحلة 

   عمػػػػق مجاقشػػػػات لماعيػػػػة لمعرفػػػػة مػػػػد  مواممػػػػة تلػػػػؾ ا هػػػػداؼ للسياسػػػػة التعليميػػػػة فػػػػ
الممل ػػة، وكػػـلؾ مواممت ػػا لأصػػات  وحالػػات جمػػو تمم ػػـ المرحلػػة المتوسػػطة، وطايعػػة 
مػػػػادم العلػػػػوـ ، وقوػػػػايا ومشػػػػكمت الملتمػػػػو السػػػػعود  المعاصػػػػرم ، واحتيالػػػػات التجميػػػػة 

 المست الية.وسوؽ العمق 

تو  ػػػو الأاػػػرام علػػػى ملمػػػوعت  الترك ػػػ م تتطلػػػ  الدراسػػػة الحاليػػػة ملمػػػوعت  ترك ػػػ ، ا ولػػػى  -0
 سػػػتج ا  أهػػػداؼ عامػػػة لتعلػػػيـ العلػػػوـ مػػػف معػػػا  ر العلػػػوـ للل ػػػق ال ػػػادـ ، والااجيػػػة  سػػػتج ا  

 ( .2030أهداؼ عامة لتعليـ العلوـ مف رؤية الممل ة  

د أر عػػػػة التماعػػػػات ل ػػػػق ملموعػػػػة،  ح ػػػػ  تجاولػػػػت التماعػػػػات ملمػػػػوعت  الترك ػػػػ م تػػػػـ ع ػػػػ -9
 ا لتماعات ا ر عة مراحق تحل ق الاياجات ف  كق ملموعة ترك  .

 وراذن حتمٗن البٗاٌاا:  -4

 م وفػػ  هػػـا الملموعػػة مػػرت مراحػػق تحل ػػق الاياجػػات  كر عػػة مراحػػق ماموعووة الترزيووو األولووى
للمرحلػػة المتوسػػطة، وفػػه معػػا  ر وهػػـا الملموعػػة ت حػػ  عػػف ا هػػداؼ العامػػة لتعلػػيـ العلػػوـ 

 ، وه م NGSSالعلوـ للل ق ال ادـ 

تجظيـ الاياجاتم وه  المرحلة ا ولية و تػـ ف  ػا قػرامم معػا  ر العلػوـ للل ػق ال ػادـ  شػكق   (أ 
فػػػػرد ، ح ػػػػ  أرسػػػػلت للميػػػػو أفػػػػراد الملموعػػػػة قاػػػػق ا لتمػػػػاع ا وؿ، وتمػػػػت المجاقشػػػػة 

ياجػػات، وفػػ  هػـا المرحلػػة تػػـ تحد ػػد لميػػو مػػا اللماعيػة أػػمؿ ا لتمػػاع ا وؿ لتجظػػيـ الا
توصلت ل  الملموعة مف ع ارات تتعله  ملاؿ ا هداؼ ، وتـ استج ا  ا هػداؼ العامػة 

 لتعليـ العلوـ مج ا.
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تصج ح الاياجػاتم وفػ  هػـا المرحلػة تػـ تحد ػد لميػو ا هػداؼ العامػة لتعلػيـ العلػوـ التػ   (  
 كتاات ا مف قاق ال احاة.توصلت ل ا ملموعة الترك   ا ولى ، وتمت 

التصػػػػج ح ا سػػػػتجتال م وتوػػػػمجت هػػػػـا  المرحلػػػػة التفك ػػػػر العم ػػػػه والعصػػػػح الػػػػـهج ،  (ض 
والتفاعػػق اللفظػػ  اػػػ ف أفػػراد  الملموعػػػة ، وتتم ػػ  هػػـا المرحلػػػة  ػػالعمه، ح ػػػ   ػػتـ ف  ػػػا 
مجاقشػػة مػػا توصػػػلت لػػ  الملموعػػة فػػػ  المرحلػػة السػػا  ة ،  ح ػػػ  تماػػق ا هػػداؼ العامػػػة 

 ت  تـ اإللماع عل  ا مف قاق أفراد ملموعة الترك   ا ولى .ا هداؼ ال

صػػػياغة ا هػػػداؼ العامػػػة لتعلػػػيـ العلػػػوـ للمرحلػػػة المتوسػػػطة م وفػػػ  هػػػـا المرحلػػػة تمػػػت  (د 
صياغة ا هداؼ العامة لتعليـ العلوـ  المستج طة مػف معػا  ر العلػوـ للل ػق ال ػادـ ، التػ  

 تال .توصلت ل ا ملموعة الترك   ف  التصج ح ا ستج

(  ووػػػػػػػ  الع ػػػػػػػارات التػػػػػػػ  وردت فػػػػػػػ  معػػػػػػػا  ر العلػػػػػػػوـ للل ػػػػػػػق ال ػػػػػػػػادـ ، 0واللػػػػػػػدوؿ  
التػػػػػػػ  اهتمػػػػػػػػت اتوقعػػػػػػػػات ا دام فػػػػػػػػ  تعلػػػػػػػػيـ العلػػػػػػػػوـ للمرحلػػػػػػػػة المتوسػػػػػػػػطة ، واسػػػػػػػػتج طت مج ػػػػػػػػا 

 ا هداؼ العامة لتعليـ العلوـم
 ( 1جدٔه) 

 تٕقعاا األداءٔاِتىت ب NGSSٖٕضح العباراا اليت ٔردا يف وعاٖري العمًٕ لمحٗن الكادً 
 لمىرذمة املتٕشطة NGSSالعبارة اليت ٔردا يف وعاٖري العمًٕ لمحٗن الكادً  ً
 تطٕٖر مناذد لٕصف الرتنٗب 1
 تاصري ٔحتمٗن البٗاٌاا لتكدٖي أدلة 2
 مجع املعمٕواا لٕصف املٕاد 3
 تطٕٖر منٕذد لمتٍبؤ 4
 تطٕٖر ٔاشتدداً منٕذد لمٕصف 5
 عاء ٔتعدٖن ادتّازتصىٗي وعرٔع لبٍاء ٔإٌ 6
 تطبٗل الكإٌُ الثالث لٍٕٗتَ 7
 تطبٗل عث لتكدٖي الدلٗن 8
 طرح أشئمة ذٕه البٗاٌاا 9
 بٍاء ٔتكدٖي اذتحخ باشتدداً األدلة لتدعٗي االدعاء 10
 إجراء عث ٔتكٗٗي التصىٗي التحرٖيب لتكدٖي الدلٗن 11
 متثٗن البٗاٌاا بالرشًٕ لٕصف العالقاا 12
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 لمىرذمة املتٕشطة NGSSالعبارة اليت ٔردا يف وعاٖري العمًٕ لمحٗن الكادً  ً
 ل  املبادئ العمىٗة لتصىٗي ٔبٍاء ٔاختبار جّازتطبٗ 13
 ختطٗط عث لتردٖد العالقاا 14
 اشتدداً متثٗالا رٖاضٗة لٕصف منٕذد بصٗط 15
 التهاون بني املعمٕواا العمىٗة ٔالتهٍٕلٕجٗة 16
 اشتدداً ذحة قائىة عمى أدلة جترٖبٗة ٔعمى املٍطل العمى٘ لتدعٗي تاصري شمٕك 17
 عمٕواا ٔمجعّاالبرث عَ امل 18
 بٍاء تاصري عمى٘ ٖصتٍد إىل أدلة 19
 مجع ٔترنٗب املعمٕواا 20
 بٍاء تاصري ذٕه التٍبؤ بأمناط التااعالا 21
 تطبٗل األفهار العمىٗة لبٍاء تاصري 22
 حتمٗن البٗاٌاا املٕجٕدة يف عرض ورئ٘ لمىكارٌة 23
 مجع ٔترنٗب البٗاٌاا ذٕه التكٍٗاا 24
 ثٗالا رٖاضٗة لدعي تاصرياشتدداً مت 25
 مجع البٗاٌاا لتكدٖي دلٗن 26
 تطبٗل املبادئ العمىٗة لتصىٗي ٔشٗمة -27
 طرح األشئمة لتٕضٗح الدلٗن -28
 حتدٖد وعٗار ٔقٕٗد التصىٗي بالٍصبة لمىعهمة بدقة نافٗة -29
 تكٗٗي اذتمٕه املصىىة املٍافصة باشتدداً عىمٗة وٍّحٗة وٍعىة -30
 البٗاٌاا وَ االختباراا لتردٖد أٔجْ التعابْ ٔاالختالف بني عدة ذمٕه وصىىةحتمٗن  -31
 إعداد منٕذد لتٕلٗد البٗاٌاا لالختبار املتهرر ٔاقرتاح التعدٖالا عمى العىمٗاا لمٕصٕه إىل اذتن األوثن. -32

 مماموعة الترزيو ال انية
، وهػـا الملموعػػة ت حػػ  وفػ  هػػـا الملموعػة مػػرت مراحػق تحل ػػق الاياجػػات  كر عػة مراحػػق
 ، وه م( 2030عف ا هداؼ العامة لتعليـ العلوـ للمرحلة المتوسطة وفه رؤية الممل ة  

م وه  المرحلة ا ولية و تػـ ف  ػا قػرامم الرؤيػة  شػكق فػرد ، ح ػ  أرسػلت تنظيم البيانات (أ 
اع للميػػو أفػػراد الملموعػػة قاػػق ا لتمػػاع ا وؿ، وتمػػت المجاقشػػة اللماعيػػة أػػمؿ ا لتمػػ

ا وؿ لتجظػػيـ الاياجػػػات، وفػػػ  هػػػـا المرحلػػػة تػػػـ لمػػػو كػػػق مػػػا توصػػػلت لػػػ  الملموعػػػة مػػػف 
 ع ارات تتعله  ملاؿ التعلـ والتعليـ ، وتـ استج ا  ا هداؼ العامة لتعليـ العلوـ مج ا .
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م وف  هػـا المرحلػة تػـ تحد ػد لميػو ا هػداؼ العامػة لتعلػيـ العلػوـ التػ  تصنيف البيانات (  
 ة الترك   الااجية، وتمت كتاات ا مف قاق ال احاة.توصلت ل ا ملموع

م وتوػػػػػمجت هػػػػػـا المرحلػػػػػة التفك ػػػػػر العم ػػػػػه والعصػػػػػح الػػػػػـهج  التصووووونيف ااسوووووتنتااي (ض 
والتعامق اللفظ  ا ف لميو أفراد الملموعة، وتتم   هػـا المرحلػة  ػالعمه، ح ػ   ػتـ ف  ػا 

ا هػػداؼ العامػػػة مجاقشػػة مػػا توصػػػلت لػػ  الملموعػػػة فػػ  المرحلػػة السػػػا  ة،   ح ػػ  تماػػػق 
 لتعليـ العلوـ ا هداؼ الت  تـ اإللماع عل  ا مف قاق أفراد ملموعة الترك   الااجية.

م وفػػ  هػػـا المرحلػػة تمػػػت صوويا ة األهووداف اللامووة لتللوويم الللووووم للمرحلووة المتوسووطة (د 
صػػػياغة ا هػػػداؼ العامػػػة لتعلػػػيـ العلػػػوـ التػػػ  توصػػػلت ل ػػػا ملموعػػػة الترك ػػػ  الااجيػػػة فػػػ  

 .( 2030ستجتال  والمستج طة مف رؤية الممل ة  التصج ح ا 

(  وو  الع ارات الت  وردت فػ  الرؤيػة والتػ  اهتمػت  ػالتعلـ والتعلػيـ ، وتػـ 0واللدوؿ  
 استج ا  ا هداؼ العامة لتعليـ العلوـ للمرحلة المتوسطة مج ام
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 (2جدٔه )
 عمي ٔالتعمٗئاِتىت مبحاه الت 2030ٖٕضح العباراا اليت ٔردا يف رؤٖة املىمهة 

 2030العبارة اليت ٔردا برؤٖة املىمهة رقي العبارة

 بٍاء وٍعٕوة تعمٗىٗة ورتبطة باذتٗاجاا شٕم العىن 1
 تعسٖس الهااءة ٔالعاافٗة ٔاملصاءلة ٔتعحٗع ثكافة األداء. 2
 غرط املبادئ ٔالكٗي الٕطٍٗة   3
 اا ٔوٕاِبلٗتىهَ املٕاطٍُٕ ٔاملكٗىُٕ وَ اشتثىار وا لدّٖي وَ طاق 4
 أُ الٍىط الصر٘ ٔاملتٕازُ ٖعترب وَ أِي وكٕواا جٕدة اذتٗاة   5
 أُ ٌرتك٘ مبصتٕى جٕدة اذتٗاة لمحىٗع 6
 ٖعد ذااظٍا عمى بٗئتٍا ٔوكدراتٍا الطبٗعٗة وَ ٔاجبٍا دًٍٖٗا ٔأخالقًٗا ٔإٌصاًٌٗا 7
 لتمٕث مبدتمف إٌٔاعْ.شٍعىن عمى اذتد وَ التمٕث برفع نااءة إدارة املدّمااا ٔاذتّد وَ ا 8
 شٍكأً ظاِرة التصرر. 9
 االشتثىار األوثن لثرٔتٍا املائٗة عرب الرتظٗد ٔاشتدداً املٗآ املعادتة ٔاملتحددة. 10
 %40% إىل 13ارتااع ٌصبة ممارش٘ الرٖاضة ورة عمى األقن أشبٕعٗا وَ  11
 إظراك أٔلٗاء األوٕر يف العىمٗة التعمٗىٗة 12

" يف بٍاء ظدصٗاا أطااهلي ٔوٕاِبّي ذتى ٖهٌٕإا عٍاصار فاعماة    وصاعدة األشر"وصاعدتّي  13
 .يف بٍاء جمتىعّي 

 تطٕٖر املٍعٕوة التعمٗىٗة ٔالرتبٕٖة ظىٗع وهٌٕاتّا. 14
 إنصاب الطالب املعارف ٔاملّاراا ٔالصمٕنٗاا اذتىٗدة 15
 تٕفري التعمٗي الكادر عمى بٍاء العدصٗة. 16

يف العىمٗااة « وعااارنة الٕالاادَٖ»وااَ األٌعااطة املدرشااٗة الاايت تعااسز وعااارنتّي   تاإفري املسٖااد 17
 التعمٗىٗة

اه واع أٔلٗااء األوإر    تٕفري براوخ تدرٖبٗة لمىعمىني ٔتأِٗماّي واَ أجان حتكٗال التٕاصان الاّعا       18
 ٔزٖادة الٕع٘ بأِىٗة وعارنتّي.

 نتسٖٔد أبٍائٍا باملعارف ٔاملّاراا الالزوة لٕظائف املصتكب 19
 تأِٗن املدرشني 20
 تطٕٖر املٍاِخ الدراشٗة 21
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 ورذمة وراجعة األِداف املكرتذة: -5
وفػػ  هػػـا المرحلػػة تمػػت مرالعػػة ا هػػداؼ العامػػة لتعلػػيـ العلػػوـ للمرحلػػة المتوسػػطة، التػػ  

( ، وـلػؾ 2030، وكػـلؾ مػف رؤيػة الممل ػة   NGSSاستج طت مف  معا  ر العلوـ للل ق ال ادـ 
 ت رار أاجام الصياغة الج اتية لألهداؼ، كما تػـ عروػ ا علػى عػدد مػف المأتصػ فلوماف عدـ ال

علػػـ الػجفس والتر يػػة اإلسػممية ؛ لوػػماف مراعات ػا لأصػػات  جمػو وحالػػات التمم ػـ، وكػػـلؾ  فػ 
 مراعات ا لفلسفة التر ية اإلسممية.

 ة: ــــذراســــج الــــائــــــــنح

 إاابة السةال الرئيس للدراسة:
لا ػػة عػػػف السػػػؤاؿ الػػػرتيس للدراسػػػة والػػػـ  جػػ  علػػػىم مػػػا التصػػػور الم تػػػرح لألهػػػداؼ لإل

ورؤيػػػة  NGSSالعامػػة لتعلػػػيـ العلػػػوـ للمرحلػػػة المتوسػػػطة فػػػ  وػػوم معػػػا  ر العلػػػوـ للل ػػػق ال ػػػادـ 
 ( ؟ 2030الممل ة  

التػػ  عمػػدت إلػػى تحل ػػق  Focus Groupsقامػػت ال احاػػة  اسػػتأداـ ملموعػػات الترك ػػ  
، وقد مر التحل ق  عػدم مراحػق سػاه ( 2030ورؤية الممل ة   NGSSللل ق ال ادـ  معا  ر العلوـ

شرح ا ادأت اتجظػيـ الاياجػات واجت ػت  صػياغة ا هػداؼ العامػة لتعلػيـ العلػوـ للمرحلػة المتوسػطة، 
 ( هدفاع، وه  كالتال م01الت  تماق ا هداؼ الم ترحة، وقد ال ت  

ملوايير الللوووم  للووم للمرحلوة المتوسوطة فووي ضووءلتللوويم  ال المقترحوة األهوداف اللاموة
 : ( 2030ورةية الممل ة ) NGSSللاي  القادم 

 مملموعة مف الم ادئ وه  كالتال  اعتمدت ا هداؼ العامة لتعليـ العلوـ الم ترحة على
  ا عتمػػػػاد علػػػػى مؤشػػػػرات ا دام العالميػػػػة لتعلػػػػيـ العلػػػػوـ ، معػػػػا  ر العلػػػػوـ للل ػػػػق ال ػػػػادـ

NGSS دت على ورورم امتمؾ تمم ـ المرحلػة المتوسػطة للممارسػات الم مػة ،الت  أ 
 لملتحاؽ  المرحلة الااجوية ، و الم ف المست الية  .

   2030ا عتماد على رؤية الممل ة. ) 
  الت امق ا ف ا عاد العلوـ الاماة م العلوـ ،ال جدسة ، الت جية 
 أهداؼ سياسػة التعلػيـ فػ  الممل ػة العر يػة  ارت ا  ا هداؼ العامة لتعليـ العلوـ   كحد أهـ

السػػػعودية والػػػـ   ػػػج  علػػػى م ت ويػػػة اإليمػػػػاف  ػػػاال ، وترسػػػ   الع  ػػػدم اإلسػػػممية لػػػػد  
 التمم ـ ، وت و ف اتلاهات إ لااية جحو ا سمـ كع  دم وكمج   حيام   .
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  مفاهيـ الشاملة وال جدسية ، والا هتماـ  الر ق ا ف ا فكار الرتيسة ،والممارسات العلمية 

  ،  العمق على ا تسا  وتجمية م ػارات التفك ػر  مأتلػح أجواعػ  ، وم ػارات ال حػ  العلمػ
لرام التلار  .  وال

 . العمق على امتمؾ التمم ـ للم ارات ا ساسية والت املية للعلـ 

  والمعرفة الحالية الر ق ا ف المعرفة السا  ة لد  التمم ـ 

 لااية جحو العلـ والعلمام .ا هتماـ ات و ف اتلاهات إ  
وفػػ  وػػوم تحل ػػق الم ػػادئ السػػا  ة والدراسػػة التحل ليػػة المستفيوػػة لمعػػا  ر العلػػوـ للل ػػق 

، ومراعػػػػػام العد ػػػػػد مػػػػػف ا سػػػػػس  المرت طػػػػػة  ػػػػػالملتمو (2030ورؤيػػػػػة الممل ػػػػػة   NGSSال ػػػػػادـ 
 السعود  ، تمالت ا هداؼ العامة لتعليـ العلوـ الم ترحة فيما  ل  م

اإليماف  اال ، وترس   الع  ػدم اإلسػممية لػد  التمم ػـ ، وت ػو ف اتلاهػات إ لاايػة ت وية  -0
 جحو اإلسمـ كع  دم وكمج   حيام.

تجمية المعارؼ العلمية وا فكار ا ساسية لد  التمم ـ ، ور ط ػا   مػا تػـ ت ديمػ  ل ػـ فػ   -0
، ال جدسػػػػػػة ، ام المرحلػػػػػػة ا اتداتيػػػػػػة مػػػػػػف علػػػػػػوـ م الف   ػػػػػػام ، الحيػػػػػػام ، ا رأ ، الفوػػػػػػ

 .ال يميام، والت جية
 تدر   التمم ـ على تصميـ المشار و المرت طة  المفاهيـ وا فكار العلمية . -9

فسػػ ر الظػػواهر تػػدر   التمم ػػـ علػػى اسػػتأداـ وتطا ػػه المعلومػػات والمفػػاهيـ العلميػػة فػػ  ت -2
 .العلمية  وال وجية

 .ق العلوـ والت جولوليا وال جدسةمساعدم التمم ـ على ممارسة التطاي ات المرت طة ات ام -5
فػػػالعلـ اجػػػام إ سػػػا  التمم ػػػـ ال ػػػدرم علػػػى ف ػػػـ كيفيػػػة جمػػػو و تطػػػور المعرفػػػة العلميػػػة  ،  -2

 .ترا م 
ت و ػػػد التمم ػػػـ اأاػػػرات تعليميػػػة وم جيػػػة ـات لػػػودم عاليػػػة فػػػ  ملػػػاؿ العلػػػوـ وال جدسػػػة  -1

 والت جية ؛ وتكه ل ـ لمجت اؿ للمرحلة الااجوية أو الم جية .

    التمم ـ على ممارسة و جام التفس رات العلمية الت  ترت ق  الشواهد وا دلة  .تدر  -1

 .ف  ت و ف العالـ وال اح  الص  ر إ سا  التمم ـ م ارات ال ح  العلم  ، الت  تس ـ -3
تػػدر   التمم ػػـ علػػى إلػػرام التلػػار  العلميػػة ؛ والتوصػػق  إلػػى الحلػػة المدعومػػة  الػػدل ق  -01

 لم  .التلر ا  والمجطه الع
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تػػدر   التمم ػػـ علػػى اجػػام وتصػػػميـ الجمػػاـض العلميػػة والر اوػػية والحاسػػو ية واسػػػتأدام ا  -00
 وتطو رها  .

إ سػػػا  التمم ػػػـ ال ػػػدرم علػػػى موال ػػػة المشػػػكمت العلميػػػة والت جولوليػػػة ، وحل ػػػا  طر  ػػػة  -00
 إاداعية ف  حيات ـ ال ومية . 

 توظ ح التجمية المستدامة .تدر   التمم ـ على ممارسة م ارات التعلـ مد  الحيام و  -09

 مساعدم التمم ـ ف  ممارسة م ارات ال رف الحاد  والعشر ف . -02
شػ اع  -05 تدر   التمم ـ على  م ارم طرح ا سػتلة ؛ للوصػوؿ لحلػوؿ علميػة  لتسػاؤ ت ـ ؛ وال

 فوول ـ العلم  .
تػػػدر   التمم ػػػـ علػػػى ممارسػػػة واسػػػتأداـ المػػػج   العلمػػػ  ، واقتػػػراح وت  ػػػيـ التصػػػميمات  -02

لتلر ايػػػػة لػػػػ  فػػػػ  تحد ػػػػد المشػػػػكمت ادقػػػػة ، وفػػػػرأ الفػػػػروأ لحل ػػػػا ، ومػػػػف اػػػػـ لمػػػػو ا
 الاياجات ، واأت ار الفروأ، واأتيار أفول ا للوصوؿ للحق ا ماق للمشكلة .

تػػػػدر   التمم ػػػػـ علػػػػى ممارسػػػػة  م ػػػػارات التفك ػػػػر العلمػػػػ  واجماطػػػػ  المأتلفػػػػة  الج ػػػػد  ،  -01
يفيػػػػػػة ممارسػػػػػػت  فػػػػػػ  الحيػػػػػػام ا  اديميػػػػػػة وا سػػػػػػتد ل  ، والر اوػػػػػػ  ، وا اػػػػػػداع  ( ، وك

 والواقعية.

 تدر   التمم ـ على ممارسة الممحظة العلمية المجظمة الدقي ة  . -01

تػػدر   التمم ػػـ علػػى ممارسػػة م ػػارات لمػػو وتحل ػػق وترت ػػ  الاياجػػات المرت طػػة  الت جيػػات  -03
 .  اار المشكمت المرت طة  الا تةالحد اة واستأدام ا و توظيف ا ف  الحد مف 

 إ سا  التمم ـ اتلاهات إ لااية جحو دراسة العلوـ ، وت د ر العلـ والعلمام  . -01

 م وتصنف األهداف المقترحة إلى
 1، 2، 2،  0وتشمق ا هداؼ ـات ا رقاـ    ماألهداف الملرفية)  . 
 01، 0م وتشمق ا هداؼ ـات ا رقاـ  األهداف الوادانية. ) 
  01، 3، 1، 5، 9ا هػداؼ وهػ  ـات ا رقػاـ   م وتشػمق   يػة األهداف الونيس حرزيو ،

00 ،00 ،09 ،02 ،05 ،02 ،01 ،01 ،03. ) 
ومما تلدر ممحظتػ  أف معظػـ ا هػداؼ الم ترحػة تػرت ق  ملػاؿ ممارسػة الم ػارات وهػـا 

، كمػا أف هػـا  تفػه مػو التولػ  الحػد   الػـ   NGSSما أ دت علية معا  ر العلوـ للل ق ال ػادـ 
 ممارسة الم ارات لد  المتعلم ف . رك  على تجمية 
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 ة: ـــــــــات الذراســـــــــجىصي

 اجام على الجت لة الت  تـ التوصق إل  ا ُ وصى  اات م
  مرالعػػػػة المحتػػػػو  وطػػػػرؽ التػػػػدر س وأسػػػػال   الت ػػػػويـ فػػػػ  م ػػػػررات العلػػػػوـ المطػػػػورم للمرحلػػػػة

اػػػق الم تمػػػ ف اتطػػػو ر المتوسػػػطة، فػػػ  وػػػوم ا هػػػداؼ العامػػػة الم ترحػػػة لتعلػػػيـ العلػػػوـ، مػػػف ق
المجػػاه  فػػ  و ارم التعلػػيـ، لمعرفػػة مػػد  وفػػام ـلػػؾ المحتػػو  وطػػرؽ التػػدر س وأسػػال   الت ػػويـ 

 ا ـا ا هداؼ، الت  تسا ر التول ات التر وية الحد اة.

  ت و د مشرف  ومعلم  العلوـ  ا هداؼ العامػة الم ترحػة لتعلػيـ العلػوـ للمرحلػة المتوسػطة مػف
 ر المجػػػاه  فػػػ  و ارم التعلػػػيـ ؛ حتػػػى  تسػػػجى ل ػػػـ العمػػػق علػػػى تح ي  ػػػا قاػػػق المأتصػػػ ف اتطػػػو 

أاجػػػام العمليػػػة اإلشػػػرافي  والتدر سػػػية، وت ػػػويـ عمػػػق المعلمػػػ ف فػػػ  وػػػوت ا مػػػف قاػػػق المشػػػرف ف 
 التر و  ف.

 ة:ـــــــــات الذراســـــــــمقحرح

 ا اتداتيػػػة، فػػػ   إلػػرام دراسػػػة مماالػػػة ت ػػدؼ إلػػػى اقتػػػراح أهػػداؼ عامػػػة لتعلػػػيـ العلػػوـ للمرحلػػػة
 .( 2030، ورؤية الممل ة   NGSSووم معا  ر العلوـ للل ق ال ادـ 

  إلػػرام دراسػػة لت ػػويـ ا هػػداؼ العامػػة لتعلػػيـ العلػػوـ للمرحلػػة الااجويػػة فػػ  وػػوم معػػا  ر العلػػوـ
، ح ػػ  تماػػق هػػـا المعػػا  ر أحػػد  التطػػورات التر ويػػة فػػ  ملػػاؿ تعلػػيـ NGSSللل ػػق ال ػػادـ 

 العلوـ.



2028  (2ج)يوليــو ( 111)العدد   مجلة كلية التربية ببنها  

 

 221 

  عـــــــــــــــــراجالمـــ

 أٔاًل: املراجع العربٗة
(. احتيالػػػات الجمػػػو الم جػػػ  لمعلمػػػات ا حيػػػام للمرحلػػػة 0102 .ا حمػػػد، جوػػػاؿ والم اػػػق، جػػػورم 

المالوووووة الدوليوووووة التر ويوووووة الااجويػػػػة فػػػػ  وػػػػػوم كفايػػػػات معلػػػػػـ ا حيػػػػام للل ػػػػػق ال ػػػػادـ، 
 .03-0(، 3(، العدد  5المللد  المتخصصة, 
(. أاػػر اسػػتأداـ مػػدأق الت امػػق اػػ ف العلػػوـ والر اوػػيات 0113هللا أمػػيس.   اماػػو سػػع د ، عاػػد

مالوة زليوة على التحصػ ق الدراسػ  فػ  مػادم العلػوـ لػد  طل ػة الصػح الرا ػو ا ساسػ ، 
 .013 -091(، 03(، العدد   9مللد  التر ية باإلسزندرية, 
الممل ػة العر يػة السػعودية (، تحل ق محتو  كتػ  الف   ػام فػ  0102ال  م ، م ا فراض عاتأ .  

، كليػػػة التر يػػػة، لامعػػػة الملػػػؾ رسوووالة مااسوووتيرفػػ  وػػػوم معػػػا  ر العلػػػوـ للل ػػػق ال ػػػادـ، 
 الر اأ . ،سعود

دارة الاووووودة (. 0102الحػػػػارا ، إاػػػػراهيـ أحمػػػػد مسػػػػلـ .  تاويوووود التللوووويم باسووووتخدام الملووووايير وا 
 الر اأم الش ر  للجشر والأدمات اللامعية المتطورم.الشاملة, 

( ، 22العػػدد  المالووة التر ويووة , (. معػػا  ر العلػػوـ للل ػػق ال ػػادـ، 0102حسػػاج ف، ادر ػػة   . 
931- 293. 

 عمافم دار صفام للجشر والتو  و.المناهج التر وية الملاصرة, (. 0102الر يع ، محمود داود . 
 01/2/0293(. تػػػػػـ ا سػػػػػترداد مػػػػػف الموقػػػػػو اتػػػػػار   2030رؤيػػػػػة الممل ػػػػػة العر يػػػػػة السػػػػػعودية  

http://vision2030.gov.sa/ar. 

فػ   STEM(.تصور م ترح لارجػام  قػاتـ علػى المػدأق اللػـع  0105الرو ل ، رحا  سعود . 
رسووووالة مااسووووتير  يوووور  ،المسػػػػتجد علػػػػى المشػػػػروعات  INTELالتػػػػدر س وفػػػػه مػػػػج   

 الر اأ . ،لامعة اإلماـ   اف سعود اإلسممية ،كلية العلوـ ا لتماعية ، منشورة
 ، ا ردفم دار الشروؽ للجشر والتو  و.أساليب تدريس الللوم( . 0332  توف، عاي  . 

 .ا روت م مكت ة الرشدطرق تدريس الللوم, ( . 0111السعدج ،   أم ف . 
دراوة موا بوة محتووت زتوب الللووم للصويوف األساسوية فوي سولطنة (. 0101الشع ل ،  عل  . 

 لامعة السلطاف قااوس., (NSES)عمان للملايير القومية اامريزية 
(. تصػور م تػرح لمجػاه  الر اوػيات والعلػوـ  سػلطجة عمػاف 0113عاد ال ادر، عاػد ال ػادر  .  

الموووةتمر السووونود السوووادس عشووور, التللووويم وفػػػه فكػػػرم الت امػػػق اػػػ ف المػػػواد الدراسػػػية، 
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 مركػػػػ  تطػػػػو ر التعلػػػػيـالاوووواملي اللر ووووي ودوري فووووي تطوووووير التللوووويم قبوووو  الاوووواملي , 
 .102 -210اللامع ، لامعة ع ف شمس، 

فػػػ  وحػػػدم الطاقػػػة  كتػػػ   (NGSS)(، مػػػد  توػػػم ف معػػػا  ر 0101العت اػػػ ، غالػػػ  واللاػػػر، لاػػػر  
 .02-0( ، 53، العدد  مالة رسالة التر ية وعلم النيسالعلـو  الممل ة العر ية السعودية، 

  وػػوم معػػا  ر العلػػوـ (. تصػػور م تػػرح لمجػػاه  العلػػوـ فػػ0101عسػػ ر ، أسػػمام عاػػد الػػرحمف.  
للل ػػق ال ػػادـ وأاػػرا علػػى ا سػػتيعا  المفػػاهيم  وف ػػـ طايعػػة العلػػـ لػػد  طال ػػات الصػػح 

 كلية التر ية، لامعة الملؾ أالد ، اا ا . أطروحة دزتوراي,ا وؿ المتوسق، 
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Abstract 

The study aimed at suggesting general goals to the teaching of 

science at the intermediate level in light of  the science standards for the 

coming generation (NGSS) and 2030 vision in the Kingdom . To achieve 

the aims  of the study the qualitative approach was used, also one of its 

tools was used to gather the data ,was the concentration group. The 

concentration group consisted of (ten) experts  in the teaching of science. 

The groups of experts were divided into two groups. The first 

concentration group consisted of (five) experts who were given to 

analyze the standards of science for the coming generation and to come 

up with the general goals from the performance expectations . The 

second concentration group  consisted of (five) experts who were given 

to analyze the 2030 vision to determine the statements that were 

concerned with teaching and learning and then deriving the general goals 

from it . The two concentration groups went through a number of stages 

until they reached the general goals for the teaching of science . After 

that , the goals were exposed to specialists in psychology, and Islamic 

studies to make sure of its fitness with the development and needs of the 

learners and the educational Islamic philosophy .and with all this , 

(twenty)  general suggested goals for the teaching of science for the 

intermediate level were obtained . The study presented a number of 

recommendations some of which are: reviewing the content and the 

methods of teaching and techniques of evaluation  for the developed 

courses of science in the intermediate level, in light of the general 

suggested goals provided by those concerned with developing the 

curriculum in the ministry of education. 
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