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NGSS

 دادإـع                                             
 

 أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم املساعد
 فــــة الطائــــجامع                    

فى   NGSSمعىيين  العوى ل لولنىل المىيةل تضىينر  هدفت الدراسة إلى  الشفىع  ىر ةر ىة
ة بيلييوشة الع بية السع ةية، وتيثوت  ننة الدراسىة فى  اتىيل العوى ل اليت سطالي حوة  و ل  بكت

هىىىى، 1440لوصىىىع الثىىىيت  اليت سىىىا دالسصىىىل الدراسىىى  ااوي والسصىىىل الدراسىىى  الثىىىيت  ،   عىىىة 
ج ال صس  التحونو  مر خالي استخدال بطيقة تحونل محتى   اتىيل العوى ل لوصىع واستخدل الينه

، وأظهىى ا النتىىييج أتىى  تىى  NGSSالثىىيت  اليت سىىا فىى  ئىى م قيييىىة معىىيين  العوىى ل لولنىىل المىىيةل 
  مى ،، ت ع ىت  وى  بعىد اافشىير 247بتشى ار د NGSS تضينر  ييى  اابعىية ال ييسىة ليعىيين  

% ، وبعىىد اليييرسىىيا العوييىىة والهندسىىة بتشىى ار 47.4 ، وبنسىى ة د  مىى117التخصصىىية بتشىى ار د
% ، ايىي 21,4  مى ، وبنسى ة د53% ، وبعد اليسىييي  الفىيموة بتشى ار د31,2  م ، وبنس ة د77د

أظهىى ا أيضىىيم تضىىينر اليعىىيين  الس هيىىة  ييعهىىي ولشىىر بنسىىب مختوسىىة، وخ  ىىت الدراسىىة بىى ع  
تىىىب العوىىى ل وأتفىىىطتهي بيلي حوىىىة اليت سىىىطة و   ايهىىىي الت صىىىييا منهىىىي إ ىىىية، النوىىى  فىىى  محتىىى   ا

 . NGSSتدريسية تت افق م  معيين  مييرسيا ، وتط ي  ةلنل اليعو  لتطبنق NGSSبيعيين  
 ، تحونل اليحت  ، اتيل العو ل، الي حوة اليت سطةNGSS: معيين  كلمات مفتاحية
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شىىىت  اليلىىىياال ليىىىي لىىى  مىىىر أهييىىىة فىىى  بنىىىيم تسىىىع  ةوي العىىىيل  إلىىى  تطىىى ي  التعوىىىي  فىىى  
اليلتيعىىيا الحديثىىة، مىىر خىىالي ااسىىتثيير فىى  العنصىى  ال فىى ة بي ت ىىيرو الثىى و، الح ي يىىة والمىىيةر، 
 و  امتالك وصني ة اليع فة. و و  م  العمى ة السىيبمة حممىت الييوشىة الع بيىة السىع ةية تطى راا 

، وفىىى  ملىىىيي تعوىىىي  ال ييئىىىييا والعوىىى ل بفىىى ل مفىىىه ة، فىىى  ملىىىيي التعوىىىي  ايىىىيم وت  ىىىيم بفىىى ل  ىىىيل
 خيص، مر حنث تط ي  الينيهج الدراسية، وتدريب وتأهنل اليعوينر، وت فن  الي اة التعوييية.

تطبنىىق ول طىىالللو التىى  تتىىيف الس صىىة لتعتبىى  العوىى ل مىىر اليىى اة الدراسىىية التطبي يىىةحنىىث 
 هىالام الطىاللييتيىة واليسىييي  التى  تحسى  اليع فية غنيىة بىيلي اقع الح كيي أن بننتهي ،ستنتيجاوا

ايىىىي أن ةراسىىىتهي تعتيىىىد  وىىى  في ويىىىة اليىىىتعو  فىىى  الي قىىىع  ،ليمت حىىى ا الحوىىى ي اليتعىىىدة، واليتن  ىىىة
  .2005،  بد الهيةة وراشدالتعويي  دالنلدة و 

ف   ص تي الحيل  اهتييميم ابن ام م احل التعوي  اليختوسة فمد حونت  و ل واهيية منيهج 
ولشىىر  نىىد النوىى  إلىى  ال اقىى   ،هىىيعىىل الطيلىىب محىى رام لعيويىىة تعويحيولىىت أن تلو   ام مسىىتي ام،وتطىى ي

 اي ت اىىىى   وىىىى   يويىىىىة تمىىىىل تىىىىا وةور اليدرسىىىىة وأهىىىىدافهي إلىىىى  حىىىىد مىىىىي الحىىىىيل  تلىىىىد أن فوسىىىىسة 
و و  اكتسيل اليع فة  ر   يق الس ة والتذا  بدي الت ان   و  ت لندهي  اليعو ميا وت صنوهي،

ومر هني ابد أن ت ا  اتب العو ل وتدريسهي  و  تمدي  اليع فة  و  أسيس التسشن   هي،واستعييل
ل حتى  ي ى ن لوتعوىي  معنى  لىد  الطىال واستخدال اليهىيراا العوييىة اليختوسىة، وال حث والتل يب،

  .2009دالش ة،
ي أتى  ة، ايىالعيى ة السمى ة لويىنهج والي  ى  الى ييم لوعيويىة التعويييىالطيلب اتيل ويعتب  

اليتىىى    وبيلتىىىيل  فهىىى   ،م  تىىىيا و نيصىىى  اليىىىنهج الحىىىديثتىىىدور ح لهىىىي ال  يمىىىة ال سىىىيية التىىى  
 تتسىى  بىىيلل ة،،  اصىىسياو خ ا ىى  بيااهتيىىيل بىى  العيويىىة التعويييىىة، لىى ل  وىى  الت بىى ينر  اهىىدا 

  و  معيين  ومح يا تفتيل  و  م اصسيا الت  يتطوب تح يمهي ف  الشتيل اليدرس  اا تيية
ابن ، تبنر أسم الينيهج والسوسسة  الت  أهيية بف ل  يل ويعيين  ولل في نهي نوش وط يلب تضي

مىىر إ ىىية، النوىى  فىى  الينىىيهج الحيليىىة والعيىىل  وىى  ت ب يىى ن مىىر خاللهىىي اليسىىتطي  و تمىى ل  ونهىىي 
 .ومتطو يت تحديدهي ليسيي ،  ص  التمدل العوي  والتشن ل    هذا يلب تط ي هيل ول

أن   2013رصىى ص د  الىى راة فىى  Ady & Shayer, 1994وشىىيي  د أةة يفىىن و 
 فشىىىى ، ظهىىىى ا  نىىىىدمي المىىىى ن العفىىىى ير مىىىىر الخيسىىىىننيا فىىىى الح اىىىىيا ااولىىىى  لويعىىىىيين  تفىىىىأا 
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قبل ااكيةييية اليهنية اخت ير اليتمدمنر إل  مهنة مىي، وفى  الثييتيىيا  مر اليعييرية ااخت يراا
  العيويىة التعويييىة التعوييىة، فى  ئى م معىيين  ت ئى  بدأا ح اة  يليية لتطى يتسس   مر الم ن 

مسىىى ميم لت سىىى  مسىىىير  يويىىىة التطىىى ي  حنىىىث وئىىىعت أم ي ىىىي بىىىذل  البىىىذر، السش يىىىة ااولىىى  حىىى ي 
  1983   و  أ   تف  التم يى  الفىهن  الىذة تى  تفى و فى   ىيل  د1984اليعيين  الت ب ية  يل د

الح ت ب ة تضينت ظه ر ح اة اليعيين  بعن ان "أمة ف  خط "، حنث شهدا أم ي ي ح اة إص
ف  اليليي الت ب ة، وبذل  بدأ إتفيم مليلم متخصصة ف  اثن  مر الدوي لهذو اليعيين ، فسى  

  فىى  إ ىىير 1994ئىى م كلىى  اوىى  بىىدأا ح اىىة اليعىىيين  الت ب يىىة فىى  التطىى ر السىى ي  منىىذ  ىىيل د
 ارس.ومميرتيا  ر إتليعاا اليد ،إصدار تميري  تمدل معو ميا محدة،

فىى  تمىىدي  ت قعىىيا وائىىحة اةام  نيصىى  بفىى ل  ىىيل تتيثىىل ااهىىدا  ااسيسىىية لويعىىيين  و 
 ةعنيصىى  فىى  التخطىىيا وتسحصىى  وتطىى ي و، بفىى ي عيىىية، فعيليىىتوىى  الالعيويىىة التعويييىىة، ومسىىي د، 

وقد أكدا العديد مر الدراسيا الحي ة إل  تطبنق معيين  تعوىي  العوى ل فى   ،وتل يدو تعوي  الطالل
ل  Fick ,2014ل  2008 ،ييسىىنر ل 2005، اللبىى ل  2005، الغيىىييد طىى ي  ممىى راا العوىى لت

Fulcher, 2014  ،ل 2016، رواقىىة واليىى من ل  2016ل العبدليىىىة Tuttle et al, 2016 
 . 2017 ،الفيمدة ل 2017، العتنب  واللب ل  2017ل ال بيعين وآي حييمة،  Daisly, 2016ل

  مر أب ع التط راا ف  اليليي التعوييى  فى  NGSSدل الميةل معيين  العو ل لولنعد وت
إلصىىىالح التعوىىىي  ةاخىىىل ال ايىىىيا اليتحىىىد،  اليعىىىيين   وهىىىذت تىىىأحنىىىث  ،والعفىىى ير الحىىىيةةالمىىى ن 

وقىد بنننىت  اليسىتمبو ، وإل ىداة الطىالل لسى ل العيىل، وتحسنر الل ة، الفىيموة لوتعوىي  ،م ي يةاا
، وتهىىىد  إلىىى    ىىىم ر يىىىة (K-12)فىىى  صىىىس   التعوىىىي  العىىيل  اسىىتنيةام إلىىى  إ ىىىير تعوىىىي  العوىى ل

أن تعوىىىي  العوىىى ل فىىى  تيثوىىىت فىىى   ديىىىد، لتعوىىىي  العوىىى ل، وتتضىىىير  ىىىدة مىىىر التحىىى اا اليسيييييىىىة 
عىىيين  هىىى  ت قعىىىيا هىىىذو اليأن ، و ين فىىى  أن يع ىىم الطبيعىىىة اليت ابطىىىة لوعوىى ل (K-12)صىىس   

يىىىة متييسىىى ة تسىىىي د الطو ىىىة  وىىى  تحمنىىىق هىىىذو بىىى امج تعوييتتطوىىىب تىىى فن   منىىىيهج و  اةام الطو ىىىة
، وبيلتىىىىيل  فىىىى ن (K-12)أن اليسىىىىييي  العوييىىىىة بنننىىىىت بصىىىى ر، متييسىىىى ة فىىىى  صىىىىس   ، و اليعىىىىيين 

الت انىى   وىى   ىىدة قونىىل مىىر اافشىىير ااسيسىىية لتخصصىىيا العوىى ل يعىىد أحىىد الل اتىىب ااسيسىىية 
ت اىىى   وىىى  السهىىى   NGSS معىىىيين  بيإلئىىىيفة إلىىى  أن لضىىىيين تعوىىىي  العوىىى ل بصىىى ر، متييسىىى ة، 

اليتعيىىىق لويحتىىى   وتطبنىىىق اليحتىىى  ، وقىىىد تضىىىير اإل ىىىير  ىىىدةام محىىىدةام مىىىر اليسىىىييي  العوييىىىة 
التمنيىة والهندسىة ، وأن ااسيسية التى  ين فى  أن يع فهىي الطو ىة قبىل تخى  ه  مىر الي حوىة الثيت يىة
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وشويىىىيا، صىىىييت لتحضىىىن  الطو ىىىة ل NGSSمعىىىيين  ايىىىي أن  . NGSSمدملىىىة ةاخىىىل معىىىيين  
والعيىىىل، والي ا نىىىة، فعىىىيل  النىىى ل أصىىى ف أكثىىى  تىىىداخالم، واليع فىىىة العوييىىىة أصىىى حت ح  ىىىة لوفييىىىة 
وتيثل قيية ف  اىل اامى ر الحييتيىة، فهى  كاا أهييىة لسهى  ااحىداي الليريىة، واسىتخدال التمنيىة، 

مستىيح الحىل، واتخيك الم اراا اليستنن ، بفىأن ال  ييىة الصىحيةل وفى  اىل كلى  فى ن فهى  العوى  هى  
ىىد تعوىىي   وهىى  صىىيي  المىىدر،  وىى  اابتشىىير، و يلىىية فىى ص العيىىل فىى  اليسىىتمبلل لىىذل  ا بىىد أن ينع 

 (NGSS, 2013 ; Tyler & DiRanna, 2018)العو ل الطو ة لوشوية، وال ظيسة، والي ا نة 
تالاىد  وىى  الطبيعىىة اليتشيموىىة  NGSSيتضىف ميىىي سىىبق أن معىيين  العوىى ل لولنىىل المىىيةل 

التعويييىة، وهىى   الي ئى  يا فىة والعالقىيا بىنر العوى ل، وااتصىياا الي ا يىىة  بى  وةاخىل لويع
ت ف  ف صة مهية ليم فما لتحسنر تعوي  العو ل، و تيي أيضىيم لتطى ي  أهىدا  و ي حىيا الطو ىة 

 عيل بعد تهيية الي حوة الثيت ية.وتحضن ه  لوحيي، وال
لسىىع ةية  وىى  ااسىتسية، مىىر تتىىييج اابحىىيي وح صىت وعار، التعوىىي  فىى  الييوشىة الع بيىىة ا

واليوت ييا الت ب ية وااخذ بياتليهيا الحديثىة، حنىث أ ومىت مفى وو تطى ي  منىيهج ال ييئىييا 
ه، والذة يعد مر اليف و يا الت ب ية ال ايد،، وكل  بيستمطيل 1430والعو ل الطبيعية ف   يل 

  ال ييئىىييا والعوىى ل وال يىىيل بت  يتهىىي أفضىىل اليييرسىىيا والتلىىيرل العيلييىىة فىىذة ملىىيي محتىى  
 McGrawوم اييتهي بيي يت افق مى  بنةىة وملتيى  الييوشىة، وقىد تى  اختيىير سوسىوة مي  وهنىل د

Hill.العيليية لليي  م احل التعوي  العيل   
والتىىى  تعتيىىىد  وىىى  السشىىى  البنىىىيي  ايىىىدخل فىىى  تصىىىيييهي والىىىذة يتي اىىى  حىىى ي اليىىىتعو  

 ه .1431و  اارشية والت  ي  وتيسن  العيوية التعوييية دالفيي ، ويمتص  في  ةور اليعو   
وبىىىيل غ  مىىىر اللهىىى ة التىىى  بىىىذلت فىىى  تطىىى ي  منىىىيهج العوىىى ل فىىى  الييوشىىىة إا أن تتىىىييج 
ااخت ىىيراا الدوليىىة ا ت تمىى  لويسىىت   اليىىأم ي، حنىىث بننىىت تتىىييج ةراسىىة الت  هىىيا الدوليىىة فىى  

أةام  الل الييوشة ف  الصع الثيت  اليت سا ليية،    أن مست   TIMSSالعو ل وال ييئييا د
العوىى ل يمىى  فىى  اليسىىت   اليىىنخس  مميرتىىة بىىدوي العىىيل  اليفىىيراة فىى  الدراسىىة وكلىى  فىى  اا ىى ال 

  .2016الفي ات  وآخ ون د 2015،  2011
وهىىىذا يعنىىى  أن هنىىىيك   ايىىىق وتحىىىدييا تحىىى ي ةون تحمنىىىق مسىىىت ييا متينىىى ، فىىى  تعوىىىي  

ا لوحي ة الييسة لو ييل بدراسة تب ع مد  تضينر محتى   الع ي السيبق وتو م خالي  العو ل ومر
  .NGSSالعو ل لولنل الميةل دليعيين  كتب العو ل بيلي حوة اليت سطة 
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أوصت اثن  مر الدراسىيا بضى ور، تطى ي  الينىيهج الت ب يىة بفى ل  ىيل ومنىيهج العوى ل 
الت  هىىيا الحديثىىة فى  التعوىىي  والىىتعو  لضىيين معيللىىة تمىىيط المصىى ر بفى ل خىىيص بفىى ل ي ا ى  

، غىىيت فىى  الينىىيهج التمونديىىة، ومسىىيي ، التمىىدل العويىى  والتشن لىى    الىىذة يفىىهدو العصىى  الحىىيل  د
ااوي  STEM، ايي اين مر أه  ت صييا مالتي   2015 ااحيد،ل  2010 عيت ن،ل  2011

ئىىى ور، تطىىى ي  هىىىذو الينىىىيهج بيىىىي يتييشىىى  مىىى   2015الينعمىىىد فىىى   يمعىىىة اليوىىى  سىىىع ة  ىىىيل 
ميمت وعار، التعوي  ب   ام مف وو تط ي  منىيهج العوى ل وال ييئىييا اليداخل التدريسية الحديثة، ف

قص ر الينيهج المديية ف  تحمنق مميصد الت بية العويية والت  تت    إل  أهدا  سىو اية  لتالف 
واتىىب فىى  إ ىداة السىى ة اليثمىىع  وييىىيم، فأو ىىدا منىىيهج  وال يىىيس وقصىى رهي أيضىىيم  قيبوىة لويالحوىىة

لو قى    وى  هىذو الينىيهج ومع فىة  يما الدراسىة الحيليىة و ، العص  حديثة ومتط ر، م اك ة لهذا
العوىى ل لولنىىل المىىيةل تضىىيننهي ليعىىيين   مىىد  إسىىهيمهي فىى  إ ىىداة السىى ة اليثمىىع  وييىىيم مىىر خىىالي

 الييوشىةالعو ل ف  واتب  لتط ي  والتحسنر لينيهج، واذل  لو غ ة ف  اليسيهية ف  ا NGSSد
 وفق معيين  ةقيمة ومنض طة.

ةر ىىة تضىىينر معىىيين  سىىالاي الىى ييم التىىيل : "مىىي الاإل يبىىة  وىى  بهىىذال حيولىىت الدراسىىة و 
 ؟"ف  اتب العو ل بيلي حوة اليت سطة NGSSالعو ل لولنل الميةل 

 وتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:
  ةر ة تضينر اابعية ال ييسة ليعيين  ميNGSS ف  اتيل العو ل لوصع الثيت  اليت سا؟ 

  مي ةر ة تضينر بعد اافشىير التخصصىية مىر معىيين  العوى ل لولنىل المىيةلNGSS   فى
 كتيل العو ل لوصع الثيت  اليت سا؟

 ل مىىىي ةر ىىىة تضىىىينر بعىىىد اليييرسىىىيا العوييىىىة والهندسىىىية مىىىر معىىىيين  العوىىى ل لولنىىىل المىىىية
NGSS ف  اتيل العو ل لوصع الثيت  اليت سا؟ 

  مىىي ةر ىىىة تضىىينر بعىىىد اليسىىييي  الفىىىيموة مىىر معىىىيين  العوىى ل لولنىىىل المىىيةلNGSS   فىىى
 كتيل العو ل لوصع الثيت  اليت سا؟
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 هدفت الدراسة الحالية إلى ما يلي:
 ين  العوى ل لولنىل المىيةل الشفع  ر ةر ة تضينر اابعية ال ييسىة ليعىيين  معىيNGSS 

 ف  اتيل العو ل لوصع الثيت  اليت سا.
  الشفىىع  ىىىر ةر ىىىة تضىىىينر بعىىىد اافشىىىير التخصصىىىية مىىىر معىىىيين  العوىىى ل لولنىىىل المىىىيةل

NGSS .ف  اتيل العو ل لوصع الثيت  اليت سا 
  الشفىع  ىىر ةر ىة تضىىينر بعىد اليييرسىىيا العوييىىة والهندسىية مىىر معىيين  العوىى ل لولنىىل

 ف  اتيل العو ل لوصع الثيت  اليت سا. NGSSةل المي

  الشفع  ر ةر ة تضينر بعد اليسييي  الفيموة مر معيين  العو ل لولنل الميةلNGSS 
 ف  اتيل العو ل لوصع الثيت  اليت سا.

 

 :قد تفيد نتائج الدراسة الحالية كل من
 العوىىى ل لولنىىىل المىىىيةل مصىىىيي  الينىىىيهج لي ا ىىىي، تضىىىينر معىىىيين  NGSS  نىىىد تخطىىىيا 

 وتط ي  اتب العو ل.

  اليختصىى ن فىى  تمىى ي  منىىيهج العوىى ل ليع فىىة   اتىىب المصىى ر فىى  مىىد  م ا ىىي، تضىىينر
 ف  اتب العو ل. NGSSوت عي  معيين  العو ل لولنل الميةل 

  معويىىىى  العوىىىى ل لي ا ىىىىي، معىىىىيين  العوىىىى ل لولنىىىىل المىىىىيةلNGSS  اختيىىىىير ااسىىىىت اتيلييا 
 الينيس ة وأسيلنب التم ي  لتحمنق ااهدا .

   ال يحث ن فمد تش ن الدراسة منطوميم لدراسيا أخ   وصفية أو تل يبيىة فى  ملىيي معىيين
 .NGSSالعو ل لولنل الميةل 

 

 :اقتصرت الدراسة الحالية على
 عىىىىة ااوي والثىىىىيت ،  تحونىىىىل اتىىىىيل العوىىىى ل لوصىىىىع الثىىىىيت  اليت سىىىىا بل ييىىىى  السصىىىىل  

 هى، واليطبق ف  مدارس التعوي  العيل بيلييوشة الع بية السع ةية.1440

  قيييىىىىىىة اابعىىىىىىية ال ييسىىىىىىة ليعىىىىىىيين  العوىىىىىى ل لولنىىىىىىل المىىىىىىيةلNGSS  ،داافشىىىىىىير التخصصىىىىىىية
 واليييرسيا العويية والهندسية، اليسييي  الفيموة ، اتدرج تحتهي معيين  ف هية لتو  اابعية. 
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   :NGSSمعايري العلوم للجيل القادم 

تطومت ف  ربي  ا  بأتهي: "اليعيين  اام ي ية اّلت  456، 2016من  دال والي  فهي رواق  
 أبعىية،  ال ىة تشيمىل مىر والت  تش تت أم ي ي، ف  العو ل لتدريم ل لتمدي  ر ية  ديد،2013  يل
 ". اليفت اة واليحت  ، واليسييي  ،اليييرسة: ده 

حديثة تتعوق بتعوي  وتعو  العو ل، تتين  بتحديدهي ليي مىي معيين  قييية بأتهي وتع   ا  اييمي 
يلب أن ييتوشى   يلىب الي حوىة اليت سىطة مىر معىير  ومهىيراا  وييىة أ نىيم ةراسىت  ليىية، العوى ل، 

 ، واليسىىييي الهندسىىيةاليييرسىىة العوييىىة و و  ،وتتضىىير  ال ىىة أبعىىية مت ابطىىة هىى  داافشىىير التخصصىىية
  وتتيثل ف  محيور العو ل السن يييية،  و  ااحييم،  و  ااري والسضيم، وتميس ف  هذو اليفت اة

 الدراسة مر خالي قييية معيين  م  تة ل طيقة التحونل اليعد، خصيصيم لهذو الفيية.

 وى  ــــل احملتـــحتلي
، والعالقىىيا ،واليهىىيراا ،يعىىيت  ىىر ال لوشفىىعأةا، ال حىىث اا تييهيىىة اليسىىتخدمة "هىى  

 ,Stark & Humphre, 2008) "لشويىيا واليسىييي  ةاخىل أشى يي مختوسىة مىر البييتىيا مىثالم 

اسىىىتخدام  لتحديىىىد و ىىى ة بعىىى  الشويىىىيا، واليسىىىييي ، والي ئىىى  يا،  يىىىت وبع ىىىير، أخىىى  ،  .(11
 ص، واليهىىىيراا، والع ىىىىيراا، والحىىىى و ، أو  يىىىل ةاخىىىىل النصىىىى ص، أو ملي  ىىىيا مىىىىر النصىىىى

 وتحديد هذا ال   ة بط يمة م ئ هية. 
 يلوفىى  هىىذو الدراسىىة يعىى   تحونىىل اليحتىى    وىى  أتىى   يويىىة يىىت  فنهىىي رصىىد محتىى   اتىى

اليت سىىا، ومىىي تحت يىى  مىىر فمىى اا وأفشىىير، ومميرتتهىىي ببنىى ة قيييىىة معىىيين  لوصىىع الثىىيت  العوىى ل 
 حت   لتو  اليعيين .، وكل  لو ق    و  مد  تنيوي هذا اليNGSSالعو ل لولنل الميةل 

مىىىىر مفىىىى و يا إصىىىىالح منىىىىيهج العوىىىى ل  (NGSS)تعىىىىد معىىىىيين  العوىىىى ل لولنىىىىل المىىىىيةل 
ل، تحىىىت إشىىى ا  الي اىىى  المىىى م  لو حىىى ي فىىى  ال ايىىىيا اليتحىىىد، 2011الحديثىىىة، اتطومىىىت  ىىىيل 

ل 2013العىيل   ، وقد تى  ا تييةهىي بيلصى ر، النهيييىة خىاليAchieve  ومنوية أ ّنىىع دNRCد
  .Achieve, 2013b ; NGSS Lead States, 2013د
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 ( من ثالثة أبعاد رئيسيه هي:NGSSوتتكون معايير )

 :البعد الرئيس األول
الىىالعل تضىىيننهي فىى  محتىى   منىىيهج  اافشىىيراافشىىير اليح ريىىة الي ا يىىة، وهىى  ملي  ىىة 

الي حوىىىة الثيت يىىىة بحنىىىث ا   سىىىيي حتىىى  تهييىىىةالعوىىى ل التىىى  يدرسىىىهي الطو ىىىة مىىىر م حوىىىة ريىىىيي اا
 وتتش ن مر: NRC, 2012 ; Achieve, 2013a)يست ي  تعو  العو ل ةون العو  بهي د

 . اافشير اليح رية ف  العو ل السن يييية دوتفتيل  و  الشييييم والسن ييم 

 .اافشير اليح رية ف  العو ل الحييتية 

 .اافشير اليح رية ف   و ل ااري والسضيم 

 ليح رية ف  الهندسة والتشن ل  يي وتطبيميا العو ل.اافشير ا 

 البعد الرئيس الثاني:
  ااسيسىية اسىتخدال الطو ىة NGSSاليييرسيا العوييىة والهندسىية، أهى  أهىدا  معىيين  د

لسىىو اييا العويىىيم التىى  تلعوهىى  قىىيةرير  وىى  ال حىىث فييىىي حىى له  فىى  العىىيل  الطبيعىى ، وتصىىيي  
ت  ت ا هه . ولتحمنق كلى  اسىتخدمت اليعىيين  مصىطوف اليييرسىيا الحو ي لويف الا العويية ال

العوييىىة بىىديالم  ىىر مصىىطوف  يويىىيا العوىى  اليتيثوىىة بياستمصىىيم واليهىىير، و ىىيةاا العمىىل وغن هىىي 
دالىىذة يحىىل   وىى  أتهىىي مييرسىىيا ينىىدمج فنهىىي  يىىل العىىيل  دالىىذة يىىدرس العوىى ل  و يىىل اليهنىىدس

د  وى  تعوىي  الطو ىة الشيفيىة الح ي يىة التى  يىت  بهىي ال حىث اليف الا ، وال كل  مىر ا ىل التأكنى
 ; Reiser, 2013)العويىى  بيعنىى  إظهىىير الشيفيىىة التىى  ت صىىل بهىىي العويىىيم إلىى  اكتفىىيفيته  

NGSS, 2013 ; NRC, 2012 ; Tyler & DiRanna, 2018). 
 وتتيثل هذو اليييرسيا ف :

 )تسشنى  الطيلىب  اسىتثير،وفنهىي يىت   :طرح األسئلة )للعلوم( وتحديدد الشكدتالت )للدسدسدة
ب ئع  أمىيل مفى وة تيثىل ظىيه ،، فييىيرس العصىع الىذهن  بت  يى  أسىةوة تحىدة مفى وة 

 .(NRC, 2012)الي ت طة بيلويه ، 
 وفنهي يبن  الطيلب تص رام كهنييم أو مسيييييىيم أو  يويىيم يلسىد تطوير واستخدام السشاذج :

 .(Mc Neill & Krajcik, 2012 ; Pruitt, 2015)في  مف وة الدراسة 
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 ي ئ  الطيلب ف  م اقع يعيل مر خاللهي  وى  اليالحوىة التخطيط للقيام بالتحريات :
بهد  أن يصل إلى  وصىع ةقنىق لويفى وة، ومىر  ى   ويى  أن يمى ل بى   ام استمصىيماا 

 .NRC, 2012 ; Reiser, 2013)د وتح ييا تصل ب  إل  وئ  ف ئييا واخت يرهي
 يتىىيا: تحونىىل البييتىىيا التىى  تىى   يعهىىي، ميىىي يسىىيف لوطيلىىب بيل صىى ي تحونىىل وتسسىىن  البي

 . Mccomas & Nouri, 2016 ; NGSS, 2013إل  أفضل تصيي  أو تتيلة د
 تشيىر أهييىة اسىتخالص االنخراط في الحجدج والشسدائل مدن  دالل اسدتخالال الددالئل :

الحلىىج والبىى اهنر فىى  تحديىىد تمىىيط المىى ، والضىىعع، وكلىى  لتحديىىد أفضىىل الطىى ل لتسسىىن  
الوىىى اه  الطبيعيىىىة، ايىىىي تسىىىتخدل الىىىدفيو  ىىىر ااسىىىتنتي يا التىىى  يت صىىىل إلنهىىىي الطيلىىىب 

 ;NRC, 2012)    مىىىي تىىى  الت صىىىل إليىىى وتمنىىىي  آرام ايخىىى ير وتمىىىدهي بنىىىيم  وىىى

Asowayan & Ashreef & Omar, 2017) 
 بنيم النو يىيا حنث إن : بساء التوضيحات والتفسيرات للعلوم وتصشيم الحلول للدسدسة

هىىد  اسىىتخدال الحىىل بهىىد  تسسىىن  الوىى اه  الطبيعيىىة، أمىىي فىى  الهندسىىة بفىى  العوىى ل يىىت  
الحو ي الت  توب  الف وط اليحدة،    اختيير  اليينهج لويفيكل الييةية بتصيي   دة مر

 .(NRC, 2012 ; Pruitt, 2015) الحل اامثل ف  التصيي  اليمت ح
 اليييرسيا ووفمىيم ليىي  ىيما الوصول للشعلومات أو البيانات وتقييشدا والتواصل معدا :

تندمج م  مييرسيا هندسىية إل طىيم اليصىطوحيا معنى  إ  اييمىي  (NGSS)ب  معيين  
  .(Tyler & DiRanna, 2018   ند ربطهي بياةام أكب

 تعىد ال ييئىييا والتسشنى  الحسىيب  استخدام الرياضديات والتفكيدر الحسدابي والكشبيدوتر :
 ىىى مم أسيسىىىيمي مىىىر العوىىى ل والهندسىىىة، فيل ييئىىىييا تمىىىدل تيىىىيكج فعيلىىىة لتسسىىىن  العديىىىد مىىىر 

ن ام  وييمىي ومنط يمىي لوعديىد مىر الو اه ، س ام حسيبيمي أو رم يمي، ايي تمىدل ال ييئىييا تسسى
 .(Stroupe, 2017)  ااتييط

 البعد الرئيس الثالث:  
فىى  صىىييغة معىىيين و قىىيةر،  (NGSS)اليسىىييي  اليفىىت اة،  نىىدمي فشىى  مصىىيي  معىىيين  

 وىى  إحىىداي تموىىة ت هيىىة فىى  ملىىيي تىىدريم العوىى ل،  ىى  التسشنىى  فىى  صىىييغة محتىى   قىى ة يتنىىيوي 
وت  التسشن  أيضي بيليييرسيا العويية والهندسىية ايييرسىيا لتنسنىذ  التخصصيا العويية اليختوسة

اليحت   وتحمنىق ر يىة اليعىيين ، ولشىر إةراك اليصىيينر بىأن الو حىة لى  تشتيىل بعىد، ةفعهى  إلى  

https://www.researchgate.net/profile/William_Mccomas
https://www.researchgate.net/profile/Noushin_Nouri
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التسشنىى  فىى  صىىييغة حومىىة وصىىل تصىىل اافشىىير اليح ريىىة التخصصىىية فىى  العوىى ل، بيليييرسىىيا 
الحومىىة بتأسىىيم مىىي  نىى   بيليسىىييي  اليفىىت اة أو العىىيب ، لوسىى وو العوييىىة والهندسىىية، وتيثوىىت هىىذو 

 . Mccomas & Nouri, 2016 ; NGSS, 2013دالعويية 
 Stroupe, 2017 ; NGSS, 2013)ف هية ه   ا  تيس عة م د مرويتش ن هذا ال ع

; NRC, 2012 ; Tyler & DiRanna, 2018): 
 القة تتش ر بت تنب معنر وتنوي  محدة ف  الويه ، م ئ  الدراسىة، وقىد : ه  األنشاط 

 أو ظ اه ام أو تصنيسيا معننة، أحدا يييثل النيا أش يام تتش ر، أو أرقيميم أو ت اريخيم أو 
ويتشىى ر و ىى ة ااتيىىيط فىى  اىىل مىىر العوىى ل والهندسىىة غيل ىىي بسىىبب  بيعىىة اليىىية، العوييىىة 

لتنوي   ااول ي بعند  ر العف ايية. يعتب  النيا ه  الخط ،  منتو  غيل م الت  تأخذ ش الم 
التشىى ار ومحيولىىة تسسىىن   أسىى يلحىى ي  ااسىىةوةالوىى اه  الطبيعيىىة ايىىي يسىىي د فىى   ىى ح 

 و وي  فه  يندمج بيليييرسة بص ر، ئينية. التنبالاا، غةف  صيييسي د حدو  ، و 
 ي الخطىى ، الالحمىىة لخطىى ، اكتفىىي  السىىبب ورام النتيلىىة ييثىىل غيل مىى : إةراكالسددبو والستيجددة

ا بىىد مىىر ااهتيىيل بهىىذو الخطىى ، اهينتهىي بيلنسىى ة لوعوىى ل والهندسىة، حنىىث ينصىىب و الىنيا، 
 مالحوتهىىي، أولىى  تتىىييج تىى  التنبىىال بهىىي التىى  تمىى ة إ ااسىى يل هىىد العوىى ل فىى  الشفىىع  ىىر 

 بننيي ت ا  الهندسة  و  تصيي  أتوية تستسند مر العالقة الشيمنة بنر النتييج وااس يل.
 مىر اليهىيراا اليهيىة فى  العوى ل والهندسىة تحديىد ايى  وليىيكا : القياس والسسبة والكشية

 ااسةوةوتب ع أهيية  ،وي ااتطالل السعو  لعيوية السه  الع ااسةوةحنث تيثل هذو  ،ومي
الحلى  والىى مر  إةراككلى   أمثوىةومىر  ،السىيبمة فى  إةراك النوىيل والعيويىيا الي ت طىة فيى 

 والطيقة وه  اختصيص العو ل ااسيسية.
 تحديىىىد م ئىى  الدراسىىىة مىىىر خىىىالي تحديىىىد أبعىىىيةو وحىىىدوةو كاا : السظدددام ونشددداذج السظدددام

لنويل لتمدي  أةواا مر شأتهي ت ئيف  يل العالقة بيستي ار  يو ، ومر    تيذ ة هذا ا
النويل، وتعّد  يوييا فه  النويل  يوية مهية لشىل مىر العوى ل والهندسىة مىر خىالي  ى ي 

  أكب ، وتش ير تي كج بسيا لهي لتسهل ةراستهي. أتويةأتوية ف هية  ر 
  هندسىىةسيسىىية فى  العوىى ل واليعىىد مسهى ل الطيقىىة واليىية، مىىر اليسىييي  اا :الطاقدة والشدداد ،

 أخى  ،ر مىر  هىة وبيلنوىيل مىر  هىة نر الي ى تيمىي ي ى ن هنيلى  اتصىيي بىنر هىذوغيل يم 

https://www.researchgate.net/profile/William_Mccomas
https://www.researchgate.net/profile/Noushin_Nouri
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يوهىى  مىىر خىىالي م اق ىىة تحىى اا اليىىية، الصىىو ة  أنتمىىدل هىىذا اليسهىى ل يي ىىر  أمثوىىةومىىر 
ايي يي ر مالحوة كل  ف   يوية البنيم الض ي  لون ىيا فبىدون  يقىة  ،والسييوة والفيعية

 تت . أنا يي ر لهذو العيوية الش ب ن والييم  يت  أكسند الفيم و 
 ت ئيف العالقة الت  يتالمل فنهي ش ل هذا الي  ن ييثل : التركيو والوظيفة التي يؤديدا

  ىىىىيلواسىىىىعة فىىىى  الهندسىىىىة بفىىىى ل  أهييىىىىة اكهىىىى  و  ،النوىىىىيل مىىىى  وظيستىىىى  التىىىى  يمىىىى ل بهىىىىي
اىىل  ىى م  اتىى  يسىىي ده  فىى  فحىى  ت اكنىىب النوىىيل ووظيسىىة ،خىى أولويصىىيينر بفىى ل 

التيعر ف  أة تويل  إل وي ا  محت   هذا الي  ن  و  ة  ، الطو ة  ل،النوي أ  اممر 
  بيع  أو مصي ، ليالحوة اي  يتالمل الف ل م  ال ظيسة.

 ف   يي  اليسي   العويية والهندسىية ااسيسييايعد هذا الي  ن مر : الثبات والتغيير، 
تحىىيا بيلنوىىيل  وىى  ااقىىل بيلنسىى ة ليىىي يىىت  الث ىىيا  وىى   ىىدل تفنىى  الل اتىىب التىى  يىىدي و 

يالحوة الت  تلتيح النوىيل سى   تتالشى  الاائط ابيا غن   أنعن  يايي  ،مالحوت 
 .حيلة الث يا وااستم ار إل يي يلعل النويل يع ة م

  Krajcik & Codere & Dahsah,2014د واى رةة وةاهسى  وقىد اقتى ح ا ا يسى 
العوىى ل لولنىىل  أو اليعوىى  فىى  الي اممىىة بىىنر اليحتىى   ومعىىيين  تي ك ىىيم لشىى  يسىىي د مصىىي  اليىىنهج

 إلىى  ق ي ىىة بوىىيه ، اليىىدروس اليحتىى     ، حنىىث ي تشىى  هىىذا النيىى كج  وىى  ارت ىىيطNGSSالمىىيةل د
 واليحتىى  ، واليسىىييي  أبعىىية اليعىىيين  الثال ىىة داليييرسىىة، الطيلىىب وبنةتىى ، وتشيمىىل م  تىىيا واقىى 

 يىتي ر مىر خاللهىي تسعنىل اليعنى  الح يمى  لويييرسىيا ف صي لوطيلب اليحت    اليفت اة ، وي ف 
معنىىى  وقييىىىة، وأن ت تىىىب  كاا سىىىننيري هيا أخالقيىىىة فىىى  العوييىىىة والهندسىىىية، وف صىىىيم لالتىىىدميج

 وتيثيالا وتليرل بأتفطة متتيب  ومتسوسل، بيإلئيفة إل  أهيية تدهي  اليحت    بف ل الدروس
الىّتعو ، وأن  فى  البنيييىة الّنو يىة بهي  يما اّلت  عيت الي  و  ي ّا  متعدة،، وأن وص ر وتييكج

اق اتىى ،  وي ئىىحهي  نهىىي، ويسىى غهي، يعبىى  بىى  خيصىىة آرام الطيلىىب مىىر بنىىيم تي ىىر يىى ف  م اقىىع
 لويعو  ةون إ  يرو  ونهي، وارشيةاا لوطيلىب تمى ةو ليع فىة مهىر وممت حيا وي ف  أيضيم إرشيةاا

 .الدروس بي ئ و كاا العالقة اليستمبل
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بىىىيا الو  وىىى  الدراسىىىيا السىىىيبمة، تبىىىنر و ىىى ة  ىىىدة مىىىر هىىىذو الدراسىىىيا تنىىىيوي معىىىيين  
NGSS : يي ر   ئهي ايي يو ، 

الي حوة اليت سطة ف  أم ي ي قدر،  و ة الشفع  ر  (Fick ,2014)فيك دراسة هدفت 
داافشىير  ر اابعية الثال ىة لهىذو اليعىيين بن سبل التشيملوتعويه   (NGSS) و  تطبنق معيين  

   يل ىىي 17تش تىىت العننىىة مىىر دالتخصصىىية، اليييرسىىيا العوييىىة والهندسىىية، اليسىىييي  الفىىيموة ، 
 ىىىة النتىىىييج قىىىدر، الطوبننىىىت بطيقىىىة مالحوىىىة ليالحوىىىة أةام الطو ىىىة، الدراسىىىة و يل ىىىة. واسىىىتخدمت 

بننت أيضيم قدرته  وتط ي هي، ايي العو ل  وبدر يا متسيوتة  و  بنيم تييكج لي ئ  يا ييعه  
  يل اابعية الثال ة لويعيين .   و  تط ي  أتسسه  مر خالي تشيمل

تحونىل محتى   مىنهج العوى ل  (Fulcher, 2014) فولتكدردراسدة فييىي اىين الهىد  مىر 
فى   تينف اليعويىنر المىدر،  وى  التعى    وى  اليييرسىيا العوييىة الهندسىية وتطبيمهىي أةا، وتط ي  

أن مىىنهج العوىى ل وبننىىت  ،بطيقىىة تحونىىل اليحتىى   اسىىتخدمت الدراسىىة  ،ال ايىىيا اليتحىىد، اام ي يىىة
يلىىىب أن ي ىىى ن مت افمىىىي مىىى  اليعىىىيين  لوحصىىى ي  وىىى  اليصىىىداقية لويعويىىىنر و اليىىىدرام و أوليىىىيم 

 فىىى  اليعىىىيين  ،قىىىدمت ااةا، التىىى  تىىى  تط ي هىىىي فىىى  هىىىذو الدراسىىىة الىىىدلنل  وىىى  قىىىدر ، ايىىىي اامىىى ر
 العوى ل أتى تعوىي  مىنهج  وأوئىفيسي د،  وى  تحمنىق الي اييىة اليطو بىة بىنر اليىنهج واليعىيين . ال

بيسىتخدال هىذو النيىيكج  ئير الينيهج الدراسية المييية والهندسيةيي ر تحديد اليييرسيا العويية 
 حنث و دهي اليعوي ن وسنوة س يعة وسهوة ااستخدال. ،وااةلة اليستخدمة ف  الدراسة

مىد  قىدر، الشفىع  ىر  (Kawasaki, 2015)كاواسدايي دراسدة اىين الهىد  مىر كيي 
  7دتش تىت العننىة مىىر ، تدريسىه اليييرسىيا العوييىة والهندسىية فىى  مييرسىىة   وى العوى ل  معويى 

واسىىتخدمت الدراسىىة اليميبوىىة معويىى   وىى ل فىى  مىىدارس الي حوىىة اليت سىىطة فىى  وايىىة ايليس رتيىىي، 
مىد  ت  الت ان   وى  الشفىع  ىر  .ة وبطيقة مالحوةتياست ئيفة إل  كأةا، للي  البييتيا، بيإل

 ااهىدا مىد  تنى و ااسىت اتيلييا اليت عىة لتحمنىق هىالام اليعويىنر و تن و ااهدا  الت  يفطنهىي 
تسيوا ف  قدر، اليعويىنر  وى  اسىتخدال بننت النتييج و  ة  .(NGSS)اليتيثوة ف  تحمنق ر ية 

السهىىى   اليعىىىيين  وهىىىذافييىىىي يتعوىىىق بتحمنىىىق ال عىىىد الثىىىيت  مىىىر أبعىىىية وخيصىىىة ، هىىىذو ااسىىىت اتيلييا
 . (NGSS) و  الي اممة بنر ااهدا  واليعيين  مد  قدرته  اتع م أيضي  و  تسيوا ف  

ا  وى  العوى ل مىنهج تطى ي  إلى  (Arnow, 2015) أرندو دراسة هدفت حنر ف   ا تيىيةم
  15اليعويىىنر، تش تىىت العننىىة مىىر د يي ىىيااحت   لي ا هىىةNGSSالمىىيةل د لولنىىل العوىى ل معىىيين 
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 بىىق  وىنه  اسىىت يتة، ايىىي اسىىتخدمت  ااسيسىىية، فىى  الي حوىة  k-8 مىىر  وى ل معوى  مىىر معويىى 
 العوى ل فى  الني ك يىة الىدروس مىر تطى ي  ملي  ىة النتىييج بننت اليحت  ، تحونل الدراسة بطيقة

 ال ييئىىييا مىى  والىى با بيلبنةىىة الخيصىىة العوىى ل معىىيين   ، مىى NGSSالعوىى لد معىىيين  تىىدمج التىى 
 .الينيهج الدراسية تصيي  ف  اليهنية لوتنيية خطة ل ئ  ت صية إل  والسر بيإلئيفة
تميط التالق  بنر   ر لوشفع بف ل تيقد ةراسة Schlobom, 2016)شلوبوم )وأ    

افشىىير ولنىىل المىىيةل مىىر حنىىث االعوىى ل لفىى  ئىى م معىىيين   ،اليع فىىة السىىيبمة وأسىىو ل التعوىىي  الحىى 
م يىىىىيس مفىىىى وو تطىىىى ي  البىىىى امج اليهنيىىىىة اسىىىىتخدمت الدراسىىىىة  ،واليييرسىىىىيا واليسىىىىييي  الفىىىىيموة

الصىع السىيةس   يل مىي فى   116 ننىة مىر دتى  تطبيمى   وى   لويدارس اليست حة أو التعوىي  الحى 
ام وأسس ا تتييج الدراسة  ر ئ ور، تط ي  ب تيمج التعوي  الحى  فى  الهى  ، اابتداي  ف  ب رتالتد

 ري  ال حثية اليستمبوية.وتط ي  اليفي ،الطوق
لوشفىع   ( Daisly, 2016)يسدليةوف  ةراسة ايتت  ننتهي مر معوي  العو ل، أ  اهىي 

فى   NGSS معيين  العو ل لولنل الميةل  هالام اليعوينر  ندمي يط م ن   تالتحدييا الت   ر 
، وبننت النتىييج ف  واية واشنطر الف قية الثيت يةبيلي حوة  و ل    معوي 7ت  مميبوة د، تدريسه 

فهيهىىي و  ريعويىىنالمعمىىد، لتعوىىي  العوىى ل يصىىعب  وىى   إصىىالحهىى  سييسىىة  NGSSعىىيين  أن م
ي ىة إلى  تطى ي  مهنى  ابنى  لهىي، وو ى ة حت ا ى  التطبنىق الشيمىل   ىد، تحىديياو ى ة ، و تنسنىذهي

لويىىدارس واليىىيل   اإلةارة د   تىى فن  الىىوتحتىىيج إلىى   ،هىىيليسىىي د، اليىىدرام و اليعويىىنر  وىى  فهي
 ي  ه تهىيلت فن  الي ارة، واليسي د،  و  خوق  ميفة تمىدر  هى ة اليعويىنر مميبىل التحىدييا التى  

 .NGSS معيين  ف  تنسنذ
مييرسة مد  قييس  (Hayes et al, 2016) دراسة هاييس وآ رون واين الهد  مر 
تش تىت تعوي  العو ل ف  ال ايىيا اليتحىد،، لتنسنذ ر ية  ديد، ل NGSSمعيين   و ل اللنل الميةل 

مىىر تسىى  ممي عىىيا. وقىىد اشىىتيوت أةا، الدراسىىة  وىى  ممىىيبالا مع فيىىة،    معويىىيم 397العننىىة مىىر د
إتفىيم فهى   ديىد بىنر اىل   وى وقد شلعت تتىييج الدراسىة ، وم ا عة لوخب ام، وتحيلنل استشفيفية

اليطو بة لتعوي  العو ل ف  ال ايىيا لصييغة مر اليعوينر وال يحثنر، ميي يالةة إل  تفنن اا ف  ا
 .ح ي الطيلب  عل اليع فة تتيح راستي ارية  الت  تي رتنوي  الع امل  اليتحد، و  ية،
أ ى   لشفىع  ىرهىدفت إلى  االتى   (Tuttle et al, 2016)توتدل وممالئده دراسدة وف  

معويىى  ر  ومييرسىىيا معىىي وىى   بيحىىيكا، التطى ي  اليهنىى ، NGSSمعىيين  العوىى ل لولنىىل المىىيةل 
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ىي، اسىتخد  11، ت  تطبيمهي  و   ننة م  تة مر داليدرسة لمي قبالعو ل لي حوة  معىيين   م امعويم
اليحتىى   مىىر ملي  ىىة السصىى ي الدراسىىية الخيصىىة بهىى  إلتفىىيم خىى ايا اليسىىييي ، وفحصىىهي بفىى ل 

حتىىى   العويىىىى  فىىى ةة وتصىىىنيسهي. وقىىىد أظهىىى  تحونىىىل خىىى ايا اليسىىىىييي  تيىىى ما ابنىىى ما فىىى  مع فىىىة الي
وأتهىى   ،NGSSواتىى  يي ىر لويعويىىنر تصىيي  ةروس  يليىىة اللى ة، تت افىىق مى  معىىيين  . عويىنرلوي

 .يدمل ن مييرسيا استمصيم  ديد، ف  تعوييه 
التىى  هىىدفت إلىى  تضىىينر معىىيين   (2016دراسددة رواقددة والشددومسي )واىىين الهىىد  مىىر 

 ىىىة الصىىىع الثىىىيمر ااسيسىىى  فىىى  ليحتىىى   ال را ىىىة اليصىىىي  لطو (NGSS) مىىىيةلولنىىىل اللالعوىىى ل 
وتيىى كج ممتىى ح لوي اممىىة بىىنر   NGSSد اارةن. ولتحمنىىق كلىى   ىى   اسىىتخدال م تشىى اا معىىيين 

  فمى ،، تيثىل 15بنيم م ييس يتش ن مر د ت اليحت   وتو  اليعيين  ف  تصيي  اليحت   وبنيي . 
  ،% 84دت وفىىىب التضىىىينر أن ةر ىىىة النتىىىييج وبننىىىت (NGSS)كىىىل منهىىىي أحىىىد م تشىىى اا معىىىيين 

 تس ة  يلية. وتعد
الشفىىىع  ىىىر مىىىد  تضىىىينر اتىىىب العوىىى ل  (2016دراسدددة العبدليدددة )واىىىين الهىىىد  مىىىر 

. ت  اسىتخدال بطيقىة تحونىل NGSS  ف  سوطنة  يين ليعيين   و ل لولنل الميةل 8-6لي حوة د
ت ىة اليحت  ، بننىت النتىييج أن محتى   اتىب  ننىة الدراسىة تضىير بعىد اافشىير التخصصىية بيلي  

ااولىىى ،  ىىى  بيلي ت ىىىة الثيتيىىىة بعىىىد اليسىىىييي  الفىىىيموة، فييىىىي  ىىىيم بيلي ت ىىىة الثيلثىىىة بعىىىد اليييرسىىىيا 
العيويىىة، وأخنىىى ام بيلي ت ىىىة ال ابعىىىة بعىىىد معيىىىير العوىى ل الطبيعيىىىة، وبننىىىت النتىىىييج أيضىىىيم قصىىى ر فىىى  

 تضينر معييرة العو ل البن ل  ية و و  ااري والسضيم. 
تحونىىل محتىى   اتىىب السن يىىيم فىى   إلىى هىىدفت فمىىد  (2016قشددي )والب األحشددددراسددة أمىىي 

ل بطيقىىة ااسىىتخدتىى  ،  NGSSدالييوشىىة الع بيىىة السىىع ةية فىى  ئىى م معىىيين  العوىى ل لولنىىل المىىيةل 
داافشىىير  NGSSمعىىيين   بأبعىىية معيىىير الطيقىىةئىى م شتىىب فىى   ننىىة التحونىىل اليحتىى   لتحونىىل 

تحمىق اابعىية ال ييسىة ، بننىت النتىييج اليسىييي  الفىيموة و  ،ال ييسية، اليييرسيا العويية والهندسية
ايىىي اختوسىىت هىىذو النسىىب بىىنر اتىىب السن يىىيم بصىىس   بنسىى ة تضىىينر منخسضىىة، توىى  الشتىىب فىى  

 . NGSSالي حوة الثيت ية اليختوسة، ايي اختوست أيضيم بنر اابعية الثال ة ليعيين  
ضينر معيين  العوى ل لولنىل مست   ت شفع  ر  الإل (2017دراسة الغامدي )وهدفت 

مىر اتىب ااحيىيم  العننىة تتش تى ،ف  اتب ااحييم لوي حوة الثيت ية ف  السع ةية NGSS الميةل
بننىت بطيقىة تحونىل اليحتى  ، تى  تحونوهىي بيسىتخدال اتيبىيم،   12دلوي حوة الثيت ية، وال ىيل   ىدةهي 
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ة الثيت يىة فى  بنعىد اليييرسىيا ف  محت   اتب ااحييم لوي حو  NGSSدتضينر معيين  النتييج 
ف  بنعد اافشير ااسيسىية بدر ىة ، و بدر ة منخسضة  دام وبعد اليسييي  الفيموة العويية والهندسية 

 . دام  م تسعة
تى اف  معىيين  الشفىع  ىر مىد    هىدفت إلىةراسىة  (2017العتيبي والجبدر )كيي أ    

اتىب العوى ل تعومىة بي ئى و الطيقىة فى  ال حىداا اليف   (NGSS)العو ل لولنل الميةل اام ي ية 
ت  استخدال بطيقة تحونل اليحت   ، بيلسع ةيةوسيةس اابتداي  والصسنر ااوي والثيت  اليت سا ل

تضينر مالش اا معيين  اليييرسىيا العوييىة   نتييج أن مدال تو  ال حداا، بننت   محت  لتحونل 
بيسىىتثنيم  متىى ف ،،غنىى   ومنخسضىىة  ت اوحىىت بىىنروالهندسىىية فىى  وحىىداا الطيقىىة بلييىى  الصىىس   

و ىىى ة و  ،معيىىىير التخطىىىيا وااستمصىىىيم ب تىىىيل الصىىىع السىىىيةس اابتىىىداي   ىىىيم بنسىىى ة مت سىىىطة
حنث ل  تضير  ،وحد، الطيقة   ف  محت   (NGSS)والتتيب  ليعيين   اليد قص ر ف  مصس فة 

 اليت سا.اتيل العو ل لوصع ااوي محت   هذو اليعيين  ف  
تحونل محت   اتب العو ل لوصع إل   (2017الربيعان وآل حشامة )دراسة كيي هدفت 

 ، NGSSالعوىى ل لولنىىل المىىيةل د ئىى م معىىيين   الييوشىىة الع بيىىة السىىع ةية فىى  ااوي مت سىىا فىى
معىىىىيين  العوىىىى ل لولنىىىىل المىىىىيةل  قيييىىىىة  وىىىى  اليبنيىىىىة اليحتىىىى    تحونىىىىل اسىىىىتخدمت الدراسىىىىة بطيقىىىىة

 بصىىىى ر،  ىىىىيم  NGSSد معىىىىيين  أن مىىىىد  تىىىى اف  الدراسىىىىة تتىىىىييج أبىىىى ع مىىىىر واىىىىين  ،NGSSد
 مت سا. أوي  و ل كتب ف  منخسضة
إلى  استمصىيم آرام اليتخصصىنر فى  ملىيي تىدريم  (2018الشدومسي ورواقدة )سعت و 

ولتحمنىىىق هىىىد   ، NGSSد رةن ب  يىىىة اللنىىىل اللديىىىد مىىىر معىىىيين  تىىىدريم العوىىى لاالعوىىى ل فىىى  ا
  26دمىىر  عننىىةالالفخصىىية شىى   اليمننىىة، وتش تىىت ا   ام اليمىىيبال الدراسىىة، تىى   يىى  بييتيتهىىي بىى

مىر  ننىة الدراسىة ياليىدون %  73داسىة إلى  أن ر ختصىيم فى  ملىيي تىدريم العوى ل. وت صىوت الدم
مىىر   %12درةن، بننيىي لى  ياليىدو مىي تسىبت  التىدريم العوى ل فى  ا  NGSS تبنى  ر يىة معىيين 

بنى  ر يىة اليعىيين  مى  اظهىير بعى  مر  ننة الدراسىة تأينىده  لت%  15د  ننة الدراسة، وأظه 
هتييل بيعو  العو ل وتدري ى  وتأهنوى   وى  أة االيخيو  مر هذو العيوية. وخوصت الدراسة إل  ا

 .ر ية  ديد، يط حهي اليندان، ه  مر أول  أولييا بنيم تويل لتدريم العو ل
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صىىع تحونىىل محتىى   مىىنهج ااحيىىيم لو إلىى  (2018أبددو حاصددل واألسددشري )هدددفت دراسددة و 
، NGSS فى  ئى م معىيين  اللنىل المىيةل فى  العوى ل ااوي والثيت  الثىيت ة بيلييوشىة الع بيىة السىع ةية

اسىتخدمت اليىنهج التحونوى  مىر خىالي تطبنىىق  يعىيين  بيلي حوىة الثيت يىىة.هىذو التعى   مسىت   تيثنىل و 
مىىر  ال ىة محىىيور وأظهىى ا النتىييج قيييىة معىىيين  م  تىة  محتى   ممىى ر ااحيىيم، معىيين  لتحونىىلقيييىة 

مسىىىت    . و اليييرسىىىيا العوييىىىة، والهندسىىىية، اليسىىىييي  الفىىىيموة ،رييسىىىة، تيثوىىىت فىىى  داافشىىىير ال ييسىىىة
 .ف  محت   ااحييم بيلي حوة الثيت ية بدر ة مت سطة ب     يل NGSSتيثنل معيين  

 فى  ةراسىة الدراسىيا السىيبمة تفىيب  مى  بعى الدراسىة الحيليىة تتالحى  مىر أن يي سبق م
 ننتهىي مىر الخص صىية فى     ىيم دراسىة تال وأخىذ هىذت، ولشر  NGSSمعيين  العو ل لولونل الميةل

اليتيثوة ف  محت    اتيل العو ل لوصع الثىيت  اليت سىا فى  الييوشىة الع بيىة السىع ةية وتحونوى  
ا العوييىىىىة والهندسىىىىية، داافشىىىىير التخصصىىىىية، اليييرسىىىىي NGSSفىىىى  ئىىىى م أبعىىىىية معىىىىيين  أن 

تط قىت لىنسم الي ئى و   2016رواقىة واليى من  داليسييي  الفىيموة ،  وى  الى غ  مىر أن ةراسىة 
العتنبىى  واللبىى  فمىىا، وةراسىىة ال را ىىة ولىىنسم الصىىع فىى  اارةن، ولشنهىىي تخصصىىت فىى  محتىى   

المى ي اذل  لىنسم الصىع ولشىر لو حىداا اليتعومىة بي ئى و الطيقىة فمىا. وبهىذا يي ىر   2017د
أن الدراسىىة الحيليىىة تينىى ا  ىىر الدراسىىيا التحونويىىة السىىيبمة بتط قهىىي لتحونىىل اتىىيل العوىى ل لوصىىع 

   بأبعيةهي الثال ة ملتيعة.NGSSالثيت  اليت سا ف  ئ م معيين  د
كيىىي أن بعىى  الدراسىىيا السىىيبمة اختوسىىت مىى  الدراسىىة الحيليىىة مىىر حنىىث اليىىنهج اليت ىى ، 

اليىىنهج ال صىىس  التحونوىى ، بننيىىىي بعىى  الدراسىىيا ات عىىت اليىىىنهج حنىىث ات عىىت الدراسىىة الحيليىىىة 
لهىىىذو فىىى  إ ىىى ام ااةل النوىىى ة السىىىيبمة وقىىىد اسىىىتسية ال يحىىىث ب    ىىى  إلىىى  الدراسىىىيا التل يبىىى ، 

 وإلنهىىي هىىذ تإئىىيفة إلىى  اليميرتىىيا بىىنر النتىىييج التىى  ت صىىووبنىىيم أةاتهىىي، ، هىىي، و   اماتالدراسىىة
 .ةالحيليدراسة إلنهي ال تالدراسيا والنتييج الت  ت صو

 

 جـــــاملنه
الينهج ال صس  التحونو ، مر خىالي بنىيم بطيقىة تحونىل محتى   لوشفىع  الدراسةاستخدل 

 العو ل بيلي حوة اليت سطة. اتيلف   NGSSمعيين  تضينر  ةر ة ر 
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 اوعينته الدراسةجمتمع 
العوىى ل الي حوىىة اليت سىىطة بيلسىىع ةية،   عىىة  ىىيل مىىر  ييىى  اتىىب  دراسىىةتيثىىل ملتيىى  ال

اليت سىا بل ييى   الثىيت ه، أمي  ننة الدراسة فمد تيثوىت فى  اتىيل العوى ل لوصىع 1439/1440
 .ااوي والثيت 

 ة:  ــدراســال اةأد
 :بطاقة تحليل الشحتوى 

 مر إعداد بطاقة تحليل الشحتوى بالخطوات التالية:

   ييسىة لويعىيين  مىر م قى  ال سىي  ليعىيين  العوى ل الحص ي  و  قييية بيابعية الNGSS 
 .ميييةهذو الت  ية  ،    ت  8-6و  داة قييية بيعيين  العو ل اليتعومة بيلصس   د

  معىىيين  العوىى ل لولنىىل المىىيةل اا ىىالو  وىى  أةبيىىيا ال حىىث فىى  ملىىييNGSS والدراسىىيا ،
ل  2016 ،لفيمىىىدةال  Fulcher, 2014ل  Fick ,2014مثىىىل د السىىىيبمة فىىى  الي ئىىى و

ل  Daisly, 2016ل Tuttle et al, 2016 ل 2016، رواقىة واليى من ل  2016العبدليىة، 
  . 2018أب  حيصل وااسي ة،  ل 2017، العتنب  واللب ل  2017ال بيعين وآي حييمة، 

  ت  التحمق مر صدل قييية التحونل مر خالي   ئهي  و  ملي  ىة مىر اليتخصصىنر
وبأخىىذ  .ت  يتهىىي لتح ييهىىي ب بىىدام مالحوىىيته  حىى يالعوىى ل م فىى  الينىىيهج و ىى ل تىىدري

تعىىديالا اليتخصصىىنر فىى  اا ت ىىير أصىى حت الميييىىة فىى  صىى رتهي النهيييىىة م  تىىة مىىر 
 ال ىىىىىة أبعىىىىىية رييسىىىىىة داافشىىىىىير التخصصىىىىىية، اليييرسىىىىىيا العوييىىىىىة والهندسىىىىىية، اليسىىىىىييي  

   معييرام.19اليفت اة  اتدرج تحتهي د

  بيلي حوىىىىة السىىىىيبمة إلىىىى  بطيقىىىىة تحونىىىىل محتىىىى   اتىىىىب العوىىىى ل يين  اليعىىىىتىىىى  تح يىىىىل قيييىىىىة
 ، وا تب ا ااةا، صيةقة بنيم  و  مالحويا اليتخصصنر  و  المييية.ةاليت سط

  لوسصل ت  التحمق مر   يا التحونل مر خالي حسيل معيمل ااتسيل بنر تحونل ال يحث
يحيىل ةر ىة الىدات راو  لى اليت سىا، وتحونىل عمنىل  مر اتيل العوى ل لوصىع الثىيت  ااوي

،  ىىى  اسىىىتخدل لحسىىىيل معيمىىىل ااتسىىىيل معيةلىىىة اىىى ب  فىىى  الينىىىيهج و ىىى ل تىىىدريم العوىىى ل
Cooper : وه  ايي يو 

 100×     دة م اا ااتسيل بنر التحونونر تس ة ااتسيل = 
  دة م اا ااتسيل +  دة م اا ااختال      
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 نسب اتفاق التحليل عرب األفراد (1جدول )
 النسبة املئوية للثبات نقاط االتفاق نقاط االختالف حتليل الزميل حتليل الباحث NGSSمعايري  أبعاد

 %87,2 48 7 55 48 األفكار التخصصية
 %91,1 35 3 38 35 املمارسات العلمية واهلندسية

 %92,8 26 2 26 28 املفاهيم املشرتكة
 %93,3 111 8 119 111 الكلي

% ، وهىىى  قييىىىة  93,3ة معيمىىىل   ىىىيا التحونىىىل بوفىىىت د  أن قييىىى1يتضىىىف مىىىر  ىىىدوي د
   يا  يلية وتفن  لدر ة معم لة مر   يا التحونل.

 الشتوسط الثاني طوات تحليل محتوى كتاب العلوم للصف 
 الخط اا التيلية  ند تحونل محت   اتيل العو ل لوصع الثيت  اليت سا:ات   ال يحث 

  :عيين  التحونل الح    و  مد  ت اف  م استهدفت  يويةتحديد الددف من التحليلNGSS 
 ف  محت   اتيل العو ل اليم ر  و   و ة الصع الثيت  اليت سا.

 اليت سا السصل الدراس  ااوي والثيت . الثيت : اتيل العو ل لوصع عيسة التحليل 
 حد، التحونل ه  السم ، الي   ة، فعوييم ف  ت  الشتيلو : تحديد وحد  التحليل. 
 معىىيين  العوىى ل لوصىىع الثىىيت  اليت سىىا مىىر حنىىث تىى اف   اتىىيلتحونىىل محتىى    :يددلفئددة التحل

 .العو ل لولنل الميةل اليعتيد، ف  بطيقة التحونل لودراسة الحيلية
 :ت  م ا ي، الض ابا التيلية أ نيم  يوية التحونل: ضوابط عشلية التحليل 

   يعىيين  للألبعية ال ييسىة أن يت  التحونل ف  إ ير التع ي  اإل  ايNGSS  ومىي ينىدرج
 .تحتهي مر معيين  ف هية

  أن يفىىىىىىيل التحونىىىىىىل محتىىىىىى   اتىىىىىىيل السصىىىىىىل الدراسىىىىىى  ااوي ومحتىىىىىى   اتىىىىىىيل السصىىىىىىل
 الدراس  الثيت .

  أن يفيل التحونل أيضيم ال س ل الت ئيحية والص ر وأسةوة التم ي ، وأسةوة الهى ام  مىر
 فش  وتيق .

 حونىل ل حىداا الشتىىيل بيلسصىونر ااوي والثىيت  فىى  تى  تس يى  تتىىييج الت: تسفيدذ عشليدة التحليددل
ااسىىتيير، اليعىىد، لىىذل  والتىى  تتشىى ن مىىر محىى رير أحىىداهيي ييثىىل فةىىيا التحونىىل وايخىى  ييثىىل 

 وحداا التحونل.
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 ومناقشتها: األول: النتائج املتعلقة بالسؤال أواًل
مىىي ةر ىىة تضىىينر اابعىىية ال ييسىىة ليعىىيين  العوىى ل لولنىىل الىىذة تصىى  " ااويلإل يبىىة  ىىر السىىالاي 

"، ت  تحونل اتيل العو ل لوصىع الثىيت  اليت سىا ف  اتيل العو ل لوصع الثيت  اليت سا؟ NGSSالميةل 
  .2د ، وايتت النتييج ايي يوه هي  دويهي، ورصد تش ار NGSSاابعية ال ييسة ليعيين  ف  ئ م 

 NGSSعلوم للصف الثاني املتوسط يف ضوء معايري ( نتائج حتليل كتاب ال2جدول )

 NGSSأبعاد معايري  م

 كتاب العلوم للصف الثاني املتوسطنتائج حتليل 
 الكلي الفصل الثاني الفصل األول

 % ك % ك % ك
 %47,4 117 %50,7 69 %43,2 48 األفكار التخصصية 1
 %31,2 77 %30,9 42 %31,5 35 املمارسات العلمية واهلندسية 2
 %21,4 53 %18,4 25 %25,3 28 املفاهيم الشاملة 3

 %100 247 %100 136 %100 111 الكلي

اتىىيل العوىى ل لوصىىع  فىى  NGSS ييىى  أبعىىية معىىيين    تضىىينر 2يتضىىف مىىر  ىىدوي د
  تشىىى ارام، ت ع ىىىت بىىىنر السصىىىونر الدراسىىىننر ااوي والثىىىيت ، 247وكلىىى  ب اقىىى  دالثىىىيت  اليت سىىىا، 
  مى ، شى وت مىىي 117ابعىية تشى ارام هى  بعىد اافشىير اليح ريىة، حنىث تشى را دويالحى  أن أكثى  ا

  مىىى ، 77% ، فييىىىي  ىىىيم بيلي ت ىىىة الثيتيىىىة اليييرسىىىيا العوييىىىة والهندسىىىية بتشىىى ار د 47,4تسىىبت  د
 % . 21,4  م ، بنس ة د53% ، وبيلي ت ة الثيلثة بعد اليسييي  الفيموة بتش ار د 31,2وبنس ة د

 NGSS  الت  بننت تحمق معيين  2016تيلة م  تتييج ةراسة العبدلية دواتسمت هذو الن
  فىى  سىىوطنة  يىىين، ولشنهىىي اختوسىىت معهىىي فىى  ت تنىىب أبعىىية هىىذو 8-6فىى  اتىىب العوىى ل لي حوىىة د

اليعيين ، حنث بننت تحمىق بعىد اافشىير التخصصىية بيلي ت ىة ااولى ،  ى  بعىد اليسىييي  الفىيموة، 
رواقىىىة بعىىىد اليييرسىىىيا العيويىىىة. ايىىىي اتسمىىىت أيضىىىيم مىىى  تتىىىييج ةراسىىىة فييىىىي  ىىىيم بيلي ت ىىىة الثيلثىىىة 

فىىى  اتىىىيل العوىىى ل لوصىىىع  NGSS يليىىىة ليعىىىيين   تضىىىينر   التىىى  أن ةر ىىىة2016واليىىى من  د
 ، ايىىي اتسمىىت 2018الثىىيمر فىى  اارةن، اتسمىىت أيضىىيم مىى  تتىىييج ةراسىىة دأبىى  حيصىىل وااسىىي ة، 

 العو ل منهج الت  أوصت بض ور، تط ي   Arnow, 2015 ; Schlobom, 2016م  ةراسة د
ا  و   اليعوينر. احتيي يا   لي ا هةNGSSالميةل د لولنل العو ل معيين  ا تييةم

ل  2016، وال ميىىىى  واىىىىذل  اختوسىىىىت النتيلىىىىة الحيليىىىىة مىىىى  تتىىىىييج ةراسىىىىة اىىىىل مىىىىر دااحيىىىىد
نىت تحمىق توى  التى  بن  2017ل ال بيعىين وآي حييمىة ،  2017ل العتنب  واللبى ،  2016الفيمدة، 
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واتىىب محتىى   اتىىب السن يىىيم اليعىىيين  بأبعيةهىىي بنسىىب منخسضىىة ومنخسضىىة  ىىدام أو غنىى  متىى ف ، فىى  
 .  ف  الييوشة الع بية السع ةيةااحييم واتب العو ل لوصع السيةس اابتداي  وااوي اليت سا 

 :وتفسريها ومناقشتها الثانيًا: النتائج املتعلقة بالسؤال ثاني
مىىي ةر ىىة تضىينر بعىىد اافشىىير التخصصىىية مىىر الىذة تصىى  " ثىىيت سىىالاي اللإل يبىة  ىىر ال

"، تى  تحونىل اتىيل ف  اتيل العو ل لوصع الثىيت  اليت سىا؟ NGSSمعيين  العو ل لولنل الميةل 
اليعيين  الس هية ل عد اافشير التخصصية ئير معيين  العو ل لوصع الثيت  اليت سا ف  ئ م 

NGSS 3د نتييج ايي يوه هي  دوي، وايتت الهي، ورصد تش ار.  
 ( نتائج حتليل كتاب العلوم للصف الثاني املتوسط يف ضوء األفكار التخصصية3جدول )

 األفكار التخصصية )احملورية( م

 كتاب العلوم للصف الثاني املتوسطنتائج حتليل 
 الكلي الفصل الثاني الفصل األول

 % ك % ك % ك

 %30,8 36 %29,0 20 %33,3 16 يف العلوم الفيزيائية. (احملوريةاألفكار التخصصية ) 1
 %43,6 51 %42,0 29 %45,8 22 يف العلوم احلياتية.(احملوريةالتخصصية )األفكار  2
 %10,3 12 %13,0 9 %6,3 3 يف علوم األرض والفضاء.( احملوريةالتخصصية )األفكار  3

4 
يف اهلندسة ( احملوريةالتخصصية )األفكار 

 وجيا وتطبيقات العلوم.والتكنول
7 14,6% 11 16,0% 18 15,3% 

 %100 117 %100 69 %100 48 الكلي

فى  اتىيل العوى ل   ييى  اافشىير التخصصىية داليح ريىة   تضىينر 3يتضف مر  دوي د
  تشىىىى ارام، ت ع ىىىىت بىىىىنر السصىىىىونر الدراسىىىىننر ااوي 117وكلىىىى  ب اقىىىى  دلوصىىىىع الثىىىىيت  اليت سىىىىا، 

اافشير تش ارام ه  اافشير اليح رية ف  العو ل الحييتيىة، حنىث تشى را  والثيت ، ويالح  أن أكث 
% ، وهذا يع ة إل   بيعة فص ي الشتيل الذة يحتى ة  وى   43,6  م ، ش وت مي تسبت  د51د

خيسة فص ي تتعوق بي ئ  يا العو ل الحييتية وه  د هيع الدوران واليني ىة، الهضى  والتىنسم 
لح اىىة وااسىىتليبة، الن يتىىيا، التنوىىي  والتشىىي   ، فييىىي  ىىيم بيلي ت ىىة واإلخىى اج، أ هىى ، الد يمىىة وا

   مىىىىىى ، بنسىىىىىى ة مة يىىىىىىة 36الثيتيىىىىىىة اافشىىىىىىير اليح ريىىىىىىة فىىىىىى  العوىىىىىى ل السن ييييىىىىىىة، حنىىىىىىث تشىىىىىى را د
% ، حنىىث ت اىى ا أربعىىة فصىى ي وهىى  دحىىياا اليىىية،، الطيقىىة وتح اتهىىي، الطيقىىة  30,8بوفىىت د

 ، وحوت اافشير ف  الهندسة والتشن ل  يي وتطبيميا العو ل الح ارية، والي  يا والص ا والض م
% ، وهىىذا يعىى ة إلىى  قوىىة اهتيىىيل مصىىي  اليىىنهج  15,3  مىى ، بنسىى ة د18بيلي ت ىىة الثيلثىىة بتشىى ار د

بيافشىىير الهندسىىية، حنىىث مىىي عاي يتعيمىىل معهىىي  وىى  أتهىىي شىى م منسصىىل  ىىر العوىى ل، وبيلي ت ىىة 
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% ،  10,3  مىىى ،، وبنسىىى ة د12ااري والسضىىىيم بتشىىى ار د ااخنىىى ، اافشىىىير اليح ريىىىة فىىى   وىىى ل
وهذا يع ة إل  قوة الي ئ  يا الت  تط ل لهي الشتيل والت  تتعوق بعو  اارص والسضيم، حنث 
لىى  يتضىىير الشتىىيل أة م ئىى و يتعوىىق بفىى ل م يشىى  بهىىذا العوىى ، ولشىىر تىى  التطىى ل لىى  فىى  اتىىب 

 العو ل بيلصسنر ااخ ير مر الي حوة اليت سطة.
  الت  بننىت تضىينر اتىب العوى ل 2016واتسمت هذو النتيلة م  تتيلة ةراسة دالعبدلية، 

  فىى  سىىوطنة  يىىين ل عىىد اافشىىير التخصصىىية وحصىى لهي  وىى  الي ت ىىة ااولىى  مىىر 8-6لي حوىىة د
  التىى  بننىىت تحمىىق هىىذا ال عىىد 2016بىىنر اابعىىية ااخىى  ، واىىذل  مىى  تتيلىىة ةراسىىة دالفيمىىدة، 

 ف  محت   اتب ااحييم. بدر ة م تسعة  دام 
كيي اختوست هذو النتيلة م  تتىييج بعى  الدراسىيا التى  بننىت تحمىق بعىد اافشىير التخصصىية 
ولشر بنسب منخسضىة أو  ىدل ت ف هىي فى  محتى   اتىب العوى ل بي احىل تعويييىة مختوسىة، مثىل ةراسىة اىل 

   . 2017حييمة، ل ال بيعين وآي  2017، العتنب  واللب  ل  2016مر دااحيد وال مي ، 

 ومناقشتها: الثالثًا: النتائج املتعلقة بالسؤال لثثا
مىىىي ةر ىىىىة تضىىىىينر بعىىىد اليييرسىىىىيا العوييىىىىة الىىىىذة تصىىىى  " الثيلىىىثلإل يبىىىة  ىىىىر السىىىىالاي 

"، ت  ف  اتيل العو ل لوصع الثيت  اليت سا؟ NGSSوالهندسية مر معيين  العو ل لولنل الميةل 
اليعىيين  الس هيىة ل عىد اليييرسىيا العوييىة ت سىا فى  ئى م تحونل اتيل العوى ل لوصىع الثىيت  الي

  .4د ، وايتت النتييج ايي يوه هي  دويهي، ورصد تش ار NGSSوالهندسية ئير معيين  
 ( نتائج حتليل كتاب العلوم للصف الثاني املتوسط يف ضوء املمارسات العلمية واهلندسية4جدول )

 املمارسات العلمية واهلندسية م
 كتاب العلوم للصف الثاني املتوسطل نتائج حتلي
 الكلي الفصل الثاني الفصل األول

 % ك % ك % ك
 %28,5 22 %31,0 13 %25,7 9 طرح األسئلة )للعلوم( وحتديد املشكالت )للهندسة( 1
 %6,5 5 %4,8 2 %8,6 3 تطوير واستخدام النماذج 2
 %7,8 6 %9,5 4 %5,7 2 التخطيط للقيام بالتحريات 3
 %14,3 11 %11,9 5 %17,1 6 حتليل وتفسري البيانات 4
 %14,3 11 %14,3 6 %14,3 5 االخنراط يف احلجج واملسائل من خالل استخالص الدالئل 5
 %9,1 7 %7,1 3 %11,4 4 بناء التوضيحات والتفسريات للعلوم وتصميم احللول للهندسة 6
 %10,4 8 %11,9 5 %8,6 3 ل معهاالوصول للمعلومات أو البيانات وتقييمها والتواص 7
 %9,1 7 %9,5 4 %8,6 3 استخدام الرياضيات والتفكري احلسابي والكمبيوتر 8

 %100 77 %100 42 %100 35 يـــــــــــــــــــــــــالكل
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فىى  اتىىيل العوىى ل   ييىى  اليييرسىىيا العوييىىة والهندسىىية  تضىىينر 4يتضىىف مىىر  ىىدوي د
  تش ارام، ت ع ت بنر السصونر الدراسننر ااوي والثيت ، 77اق  دوكل  ب  لوصع الثيت  اليت سا، 

 ىىىىى ح ااسىىىىىةوة دلوعوىىىىى ل  وتحديىىىىىد اليفىىىىى الا ويالحىىىىى  أن أكثىىىىى  توىىىىى  اليييرسىىىىىيا تشىىىىى ارام هىىىىى  "
% ، وهىذا يعى ة إلى  إ ى ام الشتىيل  28,5  مى ، شى وت مىي تسىبت  د22"، حنث تش را ددلوهندسة 

ومي تحت يى  هىذو اليفى الا والمضىييي مىر أسىةوة لتحديىدهي  بيليف الا العويية، وقضييي لوينيقفة،
والحصىى ي  وىى  حوهىىي، وهىىذو الحىىل يحتىىيج إلىى  تسسىىن  بييتىىيا وحلىىج إل  يتىى ، لهىىذا  ىىيم بيلي ت ىىة 

ااتخىىىىى اط فىىىىى  الحلىىىىىج واليسىىىىىييل مىىىىىر خىىىىىالي  " و"تحونىىىىىل وتسسىىىىىن  البييتىىىىىياالثيتيىىىىىة "مييرسىىىىىيا 
% ، ايىىي أن 14,3، بنسىى ة مة يىىة بوفىىت د  مىى  11"، حنىىث تشىى ر اىىل منهيىىي داسىىتخالص الىىدايل

اليفىى الا والمضىىييي تحتىىيج مىىر الطيلىىب أن ي حىىث  وىىر اليعو مىىيا والبييتىىيا، فحوىىت "مييرسىىيا 
  م اا بنس ة 8" بيلي ت ة الثيلثة بتش ار دال ص ي لويعو ميا أو البييتيا وتمنييهي والت اصل معهي

يم الت ئيحيا والتسسن اا لوعو ل وتصىيي  بن% ، وبيلي ت ة ال ابعة حوت مييرستنر هيي " 10,4د
"، حنىىىىث تشىىىى را اىىىىل سىىىىتخدال ال ييئىىىىييا والتسشنىىىى  الحسىىىىيب  والشيبنىىىى ت "، و"االحوىىىى ي لوهندسىىىىة
التخطىيا لو يىيل % ، فييي حل بيلي ت ىة الخيمسىة "مييرسىة  9,1  م اا بنس ة د7مييرسة منهيي د

تط ي  واسىتخدال ت ة ااخن ، "مييرسة % ، وبيلي  7,8  م اا وبنس ة  د6" بتش ار بو  دبيلتح ييا
 % . 6,5  م اا، وبنس ة د5" بتش ار دالنييكج

ومر خىالي خبى ، ال يحىث فى  ملىيي ااشى ا  الت بى ة واا ىالو  وى  سىبل تنسنىذ منىيهج 
العو ل بيلي حوة اليت سطة، يي ر الم ي مر النتييج السيبمة أن منيهج العو ل واتبهي ميعالت ت اى  

ي مىىر معو مىىىيا لوطيلىىب، ةون م ا ىىىي، مييرسىىة هىىذا الطيلىىىب لوعيويىىيا العوييىىىة  وىى  سىى ة مىىىي فنهىى
والهندسة بف ل منيسب، وخيصىة الهندسىية، حنىث إن اثنى  مىر وائىع  الينىيهج ومصىيينهي مىي 
عال ا يسصو ن بنر الهندسة والعو ل بف ل ابن ، لذل  يلب إ ية، النو  ف  توى  الينىيهج والشتىب 

ب بيييرسىىة الىىتعو  كاتيىىيم، ومسىىتخدميم تسشنىى و العويىى  والهندسىى  فىى  وتط ي هىىي بحنىىث تسىىيف لوطيلىى
 تصيي  الي اقع والحو ي اليختوسة.     

ل ااحيىد 2016وتالح   و  الى غ  مىر اتسىيل هىذو النتيلىة مى  تتيلىة ةراسىة دالعبدليىة، 
  فىىىىىى  تحمىىىىىىق بعىىىىىىىد 2018ل أبىىىىىى  حيصىىىىىىىل وااسىىىىىىي ة،  2016ل الفيمىىىىىىدة،  2016وال ميىىىىىى ، 

  فى  سىوطنة  يىين، واتىب السن يىيم 8-6عويية والهندسية فى  اتىب العوى ل لي حوىة داليييرسيا ال
وااحييم بيلييوشة الع بية السع ةية إا أتهي اختوست معهي ف  تحممهي بنس ة منخسضة، ايي اتسمىت 
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اليصي  هذا ال عد ف  اتيل العو ل  تضينربننت   الت  2016رواقة والي من  دم  تتييج ةراسة 
، ايىىىىىي تييشىىىىت مىىىىى  تتيلىىىىىة ةراسىىىىىة نسىىىىى ة  يليىىىىىةوب ع الثىىىىىيمر ااسيسىىىىى  فىىىى  اارةنلطو ىىىىة الصىىىىى

 الت  بننت أهيية تضينر تو  اليييرسيا ف  محت   اتب العو ل.   Fulcher, 2014د
  2017ل ال بيعىىين وآي حييمىىة، 2017، العتنبىى  واللبىى كيىىي اختوسىىت مىى  تتىىييج ةراسىىة د

لسىىيةس اابتىىداي  لوصىىسنر ااتىىب العوىى ل هندسىىية فىى  بعىىد اليييرسىىيا العوييىىة والتىى اف  التىى  بننىىت 
  .منخسضةولشر بدر ة ، بيلسع ةيةوااوي اليت سا 

 ومناقشتها: الرابعًا: النتائج املتعلقة بالسؤال رابع
مي ةر ة تضينر بعد اليسييي  الفيموة مر معيين  الذة تص  " ال اب لإل يبة  ر السالاي 

"، تى  تحونىل اتىيل العوى ل العو ل لوصع الثيت  اليت سىا؟ف  اتيل  NGSS العو ل لولنل الميةل 
، NGSSاليعيين  الس هية ل عد اليسييي  الفيموة ئير معيين  لوصع الثيت  اليت سا ف  ئ م 

  .5د ، وايتت النتييج ايي يوه هي  دويهيورصد تش ار 
 ملة( نتائج حتليل كتاب العلوم للصف الثاني املتوسط يف ضوء املفاهيم الشا5جدول )

 املمارسات العلمية واهلندسية م

 كتاب العلوم للصف الثاني املتوسطنتائج حتليل 
 الكلي الفصل الثاني الفصل األول

 % ك % ك % ك
 %13,2 7 %12,0 3 %14,3 4 األمناط 1
 %17,0 9 %16,0 4 %17,8 5 السبب والنتيجة 2
 %7,6 4 %8,0 2 %7,1 2 القياس والنسبة والكمية 3
 %9,4 5 %12,0 3 %7,1 2 نظام ومناذج النظامال 4
 %24,5 13 %12,0 6 %25 7 الطاقة واملادة 5
 %18,9 10 %20,0 5 %17,8 5 الرتكيب والوظيفة 6
 %9,4 5 %8,0 2 %10,7 3 الثبات والتغيري 7

 %100 53 %100 25 %100 28 يـــــــــــــــــــــــــالكل

فىى  اتىيل العوىى ل لوصىىع الثىىيت   سىىييي  الفىىيموة ييى  الي  تضىىينر 5يتضىف مىىر  ىىدوي د
  تشىى ارام، ت ع ىىت بىىنر السصىىونر الدراسىىننر ااوي والثىىيت ، ويالحىى  أن 53وكلىى  ب اقىى  داليت سىىا، 

  مىى ، شىى وت مىىي تسىىبت  13، حنىىث تشىى را دالطيقىىة واليىىية،أكثىى  توىى  اليسىىييي  تشىى ارام هىى  مسىىييي  
ل فىىى  معوىىى  م ئىى  يا وفصىىى ي الشتىىىيل، % ، وهىىذا يعىىى ة إلىى  أن مسىىىييي  الطيقىىىة تىىدخ24,5د

حنىىث تضىىير الشتىىيل  ىىالي وحىىداا تىى ت ا بفىى ل م يشىى  بي ئىى و الطيقىىة وأشىى يلهي، فييىىي  ىىيم 
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   مىىىىىىىى اا بنسىىىىىىىى ة مة يىىىىىىىىة 10بيلي ت ىىىىىىىىة الثيتيىىىىىىىىة مسىىىىىىىىييي  الت انىىىىىىىىب وال ظيسىىىىىىىىة، حنىىىىىىىىث تشىىىىىىىى را د
للسىى  % ، وهىىذا يعىى ة إلىى  تىى ف  م ئىى  يا فىى  الشتىىيل تتطوىىب إظهىىير ت اكنىىب ا 18,9بوفىىت د

 اليختوسة وبع  اا ه ، ووظيسة ال منهي.
% ،  17,0  مىىىى اا بنسىىىى ة د9وحوىىىىت مسىىىىييي  السىىىىبب والنتيلىىىىة بيلي ت ىىىىة الثيلثىىىىة بتشىىىى ار د

% ، فييىىىي حىىىل 13,2  مىىى اا بنسىىى ة د7وبيلي ت ىىىة ال ابعىىىة حوىىىت مسىىىييي  ااتيىىىيط، حنىىىث تشىىى را د
  مىى اا 5لث ىىيا والتفننىى " بتشىى ار بوىى  دبيلي ت ىىة الخيمسىىة "مسىىييي  النوىىيل وتيىىيكج النوىىيل" و"مسىىييي  ا

% ، وهىىىذو النتىىىييج تبىىىنر  ىىىدل اهتيىىىيل الشتىىىيل بيليسىىىييي  السىىىيبمة بيلفىىى ل  9,4لشىىىل منهيىىىي وبنسىىى ة د
اليطوىى ل، فىىيالح   ىىدل تنيسىىق فىى  تسىىب ت عيعهىىي، بيإلئىىيفة إلىى  قوىىة التطىى ل لهىىي، فىىيالح  سىى ة 

 ي.اليعو ميا، و هييي اذل  اتيي هالشتيل لويعو ميا العويية م  إهييي سبب أو تتيلة هذو 
%   7,6  مىى اا، وبنسىى ة د4وبيلي ت ىىة ااخنىى ، مسىىييي  ال يىىيس والنسىى ة الشييىىة بتشىى ار د

ويي ىىر تسسىىن  حصىى ي مسىىييي  ال يىىيس بيلي ت ىىة ااخنىى ، إلىى  أن  بيعىىة أغوىىب م ئىى  يا اتىىيل 
ئىىى  يا السن ييييىىىة العوىىى ل لوصىىىع الثىىىيت  اليت سىىىا ا تحتىىىيج إلىىى  هىىىذو اليسىىىييي ، حنىىىث إن الي  

والشيييييية الت  تحتيج استخدال مسييي  ال ييس قونوة في ، ولشر م ائي   و ل الحيي، الت   ية، 
 ا تحتيج استخدال مسييي  ال ييس توه  بف ل أكث  ف  محت   هذا الشتيل.

بىنر  ويي ر الم ي  و  ال غ  مر تأكند المييينر  و  الينيهج ف  الى عار،  وى  أهييىة التشيمىل
حمىىى ي اليع فىىىة، إا أتىىى  يالحىىى  تىىىدت  تسىىىب تضىىىينر بعىىى  اليسىىىييي  اليفىىىت اة، وهىىىذا يعىىى ة إلىىى  أن 
 يوية تصيي  الشتيل مىي عالىت بحي ىة إلى  تطى ي ، وتىدريب العىيمونر فى  ملىيي بنىيم وتصىيي  الشتىب 

 يموة.وسة بف ل يوه  اليسييي  الفوالينيهج اليدرسية  و  سبل التشيمل بنر حم ي اليع فة اليخت
التىىى  بننىىىت ةر ىىىة تضىىىينر   2016، رواقىىىة واليىىى من واتسمىىىت هىىىذو النتيلىىىة مىىى  ةراسىىىة د

  2016بنس ة  يلية ف  اتب العو ل، واتسمت اذل  م  تتىييج ةراسىة العبدليىة د (NGSS)معيين 
  فىى  سىىوطنة  يىىين وحوىىت بيلي ت ىىة 8-6فىى  تحمىىق اليسىىييي  الفىىيموة فىى  اتىىب العوىى ل لي حوىىة د

، العتنب  واللبى ل  2016، وال مي  ل ااحيد 2016اتسمت م  ةراسة دالفيمدة، الثيتية، واذل  
فىىىىى  تحمىىىىىق توىىىىى    2018ل أبىىىىى  حيصىىىىىل وااسىىىىىي ة،  2017ل ال بيعىىىىىين وآي حييمىىىىىة،  2017
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والعوىى ل اتىىب السن يىىيم  اليعىىيين ، ولشنهىىي اختوسىىت معهىىي فىى  أن تحممهىىي ظهىى  بدر ىىة منخسضىىة فىى 
  .يلييوشة الع بية السع ةيةب

 في ضوء الستائج السابقة، يشتن وضع التوصيات والشقترحات التالية:
  معىىيين  ت  يىى  توىى  اليسىىالولنر فىى  وعار، التعوىىي  إلىى  أهييىىةNGSS وئىى ور، م ا يتهىىي ،

  ند تصيي  منيهج العو ل، وب امج تدريب اليعوينر.

 ايهىىىي بيعىىىيين  إ ىىىية، النوىىى  فىىى  محتىىى   اتىىىب العوىىى ل بيلي حوىىىة اليت سىىىطة وا  NGSS ،
 وخيصة اليعيين  الت  ظه ا بهذو الدراسة بتش اراا قونوة. 

  مييرسىة اتيل العوى ل لوصىع الثىيت  اليت سىا بحنىث تتىيف لوطيلىب تفطة أإ ية، صييغة
 .اليييرسيا العويية والهندسية بف ل منيسب

   لتطبنىىىىق بيلي حوىىىىة اليت سىىىىطة حتىىىى  ت  ىىىى  اليعوىىىى  لتىىىىدريم العوىىىى ل تطىىىى ي  ةلنىىىىل اليعوىىىى
  . NGSSتدريسية تت افق م  معيين  مييرسيا 

 كيي ت  صييغة بع  اليمت حيا ال حثية متيثوة ف  إ  ام الدراسيا التيلية:  
 بتدايية والثيت ية ف  ئ م معيين  العوى ل لولنىل يلي حوتنر ااةراسة تحونوية لشتب العو ل ب

 .NGSSالميةل 

 معىىيين  العوىى ل لولنىىل المىىيةل فىى  العوىى ل قيييىىة  وىى   وحىىد، ةراسىىة ممت حىىةNGSS  وأ  هىىي
 .لعوي ا ف  التحصنل العوي  وتنيية مهيراا التسشن 
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 بيلي حوة الثيت ية محت   منهج ااحييم   . تم ي 2018أب  حيصل، بدرية وااسي ة، سهيل د
مجلددة مامعددة بيكددة . شىىة الع بيىىة السىىع ةيةبيلييو فىى  ئىى م معىىيين  اللنىىل المىىيةل فىى  العوىى ل

 .208-165، ودر ب ، للعلوم اإلنسانية والتربوية
 ل . سىىىىىت خصىىىىىيي  لىىىىىدرس تيىىىىى كج مبنىىىىى   وىىىىى  2015ااحيىىىىىد، تضىىىىىيي. دSTEM رسىىىىىيلة ،

لشدؤتشر التشيدف فدي تعلديم العلدوم والرياضديات اليالتي ، تف ، ةورية تصدر  ر الولنة اإل الميىة 
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 تحونىىل محتىى   اتىىب السن يىىيم فىى  الييوشىىة الع بيىىة  . 2016مهىىي د ،ال ميىى و تضىىيي  ،ااحيىىد
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An analytical Study of Saudi Arabia Intermediate 

Stage Science textbooks in the Light of the Next 

Generation Science Standards NGSS 

Abstract 

The study aimed at exploring the degree of inclusion of the Next 

Generation Science Standards (NGSS) in the science textbooks of the 

intermediate stage in Saudi Arabia. The sample of the study included 

science textbooks for the second intermediate grade (first and second 

semesters, 1440 A.H. edition). The analytic descriptive approach was 

employed using a content analysis card for the content of the science 

textbooks of the second intermediate grade in the light of a list of NGSS. 

The results showed that all the main dimensions of the NGSS were 

included (247) times, distributed as follows: (117 times; 47.4%) for core 

ideas, (77 times; 31.2%) for science and engineering practices and (53 

times; 21.4%) for crosscutting concepts. The results also showed the 

inclusion of all sub-standards with different percentages. The study set 

some recommendations, including reconsidering the content and activities 

of science textbooks through enriching them with NGSS, and developing 

a teacher's guide to apply NGSS-compliant teaching practices. 

Keywords: NGSS, content analysis, science textbooks, intermediate stage 
 

 


