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NGSS

دادإـع
 أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم املشارك

 فــــائــــة الطــــامعــــج

هدفت الدراسة  للةا الف ةن دةج  روة   ةلافا التتارسةاي الالتنة  ةاللمدسةن  الت لاف ة   ة  
فةةةةا   ال  التةةةةا الالةةةةلج تالتا لةةةة  الت لسةةةة   فةةةةا   ةةةة   NGSS الالةةةةلج للا ةةةة  ال ةةةةا ج  اةةةةا  ا

الت ا ةةة ا ةافةةة  ا  لةةةب الدروةةة  تةةةاف  ا  مهةةة  التالةةةه الالتةةةاا ةسةةةملاي ف ا ةةة ا ة    ةةة ا 
(  مشةةا ا  سةةنج  روةة  64لت  ل ةة   ةةج فةة ق     ةةة اسةة  ان   فلنةةت  ةةج  ةاسةة  د ت ال ةةا  ا

ةةا  ةةه 77   ةةلافا اتاننةة   تارسةةاي دلتنةة  ةهمدسةةن  فةةا   ال  التةةا الالةةلج  ةةج ةولةة  ن ةةا (  الت 
اف نةارهه د ةةلاًنا   ةةج عةة ج  التةةا الالةةلج تالتةةدارم الت لسةة  ا ة  اعلةة    لنةة   ةةج اتاننةة   سةة ل  

  ج  ه اف نارهه د لاًنا  كذلب.(   اف ج  ابلي5 وايت     
ا فةةا   ظلةةاي الم ةةاًا  ةةلافا  تارسةة  ئلةةات ايسةة ل  ة "د ةةد الت ةة  يئ عدروةة  ك  ةةا  وةةد 
  ال التالت جا ة لافا  رب   تارساي ًرنس  عدروة   ةلافا ك  ةا  ةهةال  "ل ة  ال نانةاي ة ،سة اهاا 

ل" ةلق دلةا التالل ةاي االس   ةالايا ةا ةإوةاال ال"لةلقا ة   ةن  ة  ةتنه ال ،سة ااي ةبمةال
ة   نتلا ةال لاص  علاا كتا  ظلاي الم اًا  روة   ةلافا   لسة   لةم    ةج التتارسةاي الالتنة  
ةاللمدسن ا ةهال   ليا ةاس  داج المتاذجا ةاس  داج الاياضناي ةال ،ف ا ال"اسلبا ةالاياضةاا 

ي الت اعلةة   ةة  الت ةةةاف ج ةاالن ةةااب تةةال"اا ةال ةةااه ج ةاي لةةة . كتةةا  ظلةةاي ن ناةة   "ل ةةة  عنانةةا
 ال ابلي ج ا ،ا  آراًله    ن اًا االس  ان  فا تاض التتارسايا ةلفملا اف ل،ت    تاضلا. 

كتةةا  ظلةةاي الم ةةاًا  جضةةا  ةوةةل  فةةاة  ذاي  اللةة  ا  ةةاًن  فةةا  روةة   ةةلافا  لةةب التتارسةةاي 
ال"اصةل ج دلةا  راسةاي فا   ال  التا الالةلج  اة ل لفة   ةج   ا ةا التمهة  الالتةا ل ةالي التالتة ج 

دلناا ة  ا ا سملاي ال  ةا  ل ةالي السةملاي ايكمةا فةا التتارسة  ج  لةات ايسة ل  ة "د ةد الت ة  يا 
فةةاة  ذاي  اللةة  ا  ةةاًن   اةة ل  ةال" ةةلق دلةةا التالل ةةاي ة   نتلةةا ةال لاصةة  علةةا(ا  نتةةا لةةه   لةةا

 .  ت  ا اي ال "من ا كتا قد ت الدراس  تاض ال لصناي ةاللت ا ا    ص  اله الاللج

ــة  ــامل املحتا  ـ الالةةةلج للا ةةة  ال ةةةا ج   الةةةه الالةةةلجا التتارسةةةاي الالتنةةة  ةاللمدسةةةن ا  اةةةا  ا :الكلمـ
NGSS  ا التا ل  الت لس . 
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The Degree of Availability of Scientific and Engineering Practices Aligned to 

NGSS in the Performance of Science Teachers of Intermediate Stage 

Abstract 

The study aimed at defining the degree of availability of scientific 
and engineering practices aligned to NGSS in the performance of science 
teachers of intermediate stage in Makkah Al-Mukarramah, based on 
teachers' academic qualification, years of experience, and specialization. 
The study used a mixed method: a questionnaire and an interview. The 
questionnaire consisted of (64) indicators that measure the degree of 
availability of eight scientific and engineering practices in the performance 
of science teachers from the perspective of (77) male teachers who were 
randomly chosen from science teachers in intermediate schools, whereas 
the interview consisted of (8) questions and (5) educational supervisors, 

who were randomly selected as well, were interviewed. 
The results showed a very high degree of availability of "asking 

questions and defining problems" in the performance of the teachers. Four 
major practices had high degree of availability: "analyzing and 
interpreting data", "constructing explanations and designing solutions", 
"planning and carrying out investigations" and "obtaining, evaluating and 
communicating information". The results also showed a medium degree 
of availability of three scientific and engineering practices: "developing 
and using models", "using mathematics and computational thinking", and 
"engaging in arguments from evidence". The results of the data analysis of 
the interviews with the educational supervisors were consistent with the 
results of the questionnaire in certain practices, but they varied in others. 

The results also showed that there were statistically significant 
differences in the degree of availability of these practices in the 
performance of science teachers attributed to the academic qualification in 
favor of teachers who have graduate degrees, and attributed to the years of 
experience in favor of teachers with more years of experience in two 
practices: "asking questions and identifying problems" and "obtaining, 
evaluating and communicating information" while there were no 

statistically significant differences attributable to teachers' specialization. 
The study also presented some recommendations and Suggested research. 

Keywords: Science teacher, Scientific and Engineering Practices, 

NGSS, Intermediate Stage. 
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ا  ةةا  اكةة  التاةةا  ا  ةةج  عةةاا ال ضةةاجا ال ةةا ظلةةاي فةةا الت ةةدا  ال ابةةل  علوةة  دةةاجا    
فأصةةة "ت  ال ةةةاًت ج دل لتةةةاا ةةةج ق ةةة   ة ،ةةةاد   ة  ةةةدا  ال  ةةةليه علوةةة  فةةةابا   ةةة  القةةةت ق ةةةلال  

ةذلةةب يهت  لةةاا التمسسةةاي ال ابليةة  ةال النتنةة   أفةةذ علةةذ  التاةةا  ا ل  ةةليا  ن ت لةةا ال النتنةة ا 
 ة ةرها ال،ااق فا  "د د الملا ا التس لدف   ج الاتلن  ال النتن  ت     ق ة.

ا  مسسةةاي دةةد  ةفةةا  اةةاق  الةةنه الالةةلج ة التةة   ةةه االه تةةاج ع  ةةليا   ةةج ق ةة    اد تةةا  
ةالاتعنةةة  اي اي نةةة  ل  ةةةدج الالةةةلج ا (NSF) التمسسةةة  ال ل نةةة  للالةةةلج مةةة  ا دلةةةا هةةةذ  التاةةةا  ا

(AAAS)ةالاتعن  ال ل ن  لتالتا الاللج  ا(NSTA) ل  ليا  النه   كتا ظلاي دد    اريا
(ا STSالاللج  م   اك  لص ت  ماها الاللج فا ضةلل ال ،ادة  عة ج الالةه ةال  منة  ةالتا تة   

 .  اا  ا كالن،لرننا لتماها الاللجا ة 2061ا ة  اةع التاا  ا ال ل ن  ل النه الاللج  اةع 
لتةةا سةة ة  ةةج   ةةاةداي  ةةا    تالتاةةا  ا فةةا  اةةاق  الةةنه الالةةلج ة التةة   ةةه ةاسةة فتاال   

سةة   ةد ةايج ةالجة    اي نةة  عاداجة  التالةةج ج  ةةج ق ة  2011  ةليا ةان ة  لتاةةا  ا الالةلج دةاج 
ا   ةة   ماةلةةت هةةذ  دضةةل ا( 41 وم  ةةا للةةا ومةةر  ةة  فايةةة   ةةل   ةةج  (NRC)ال ةةل ا لل "ةةل 

اةةه ن ةةاي (ا (K-12ا ةانا د ةةةةةةال ةن الم  ةةا الاةضة   اللان ة  الالةةلج فةا وتنةة  ال ةلا  ةةج
فةل    د ة  ل مةال     لةا  م  ة  كةا  اللةدا  الةةات  علةافا   ه ال ج2013 داج فالان   هذ  ال

 .(Achieve, 2013) اا  ا ود د   ل ه ت ضاجا  دريج الاللج 
دي  ةج ن نا  للةذ  ال  ةلرايا   ة  د ة NGSSل د ظلاي  اا  ا الاللج للا   ال ا ج  

  ةةةد  ال لولةةةاي فةةةا لصةةة ت ة  ةةةليا  الةةةنه الالةةةلج ة التةةة ا ة ةةةه   ةةةتنتلا ل ماسةةةر ال ةةة،لا 
(ا ةها  ا ا دج  لقااي K-12الدراسن   ج  ا ل  رياض ايل،اق للا نلاج  التا ل  المانلي   

نسةة ا ة  نسةة    تمةة  فةةا ايففةةار الًا التتارسةةاي لتةةا سةةن ل  دلنةة    ال ال ةة ة فةةا ا اةة   تاةةا  ًر
ال ةا ل ا لةذلب فلةا  " ةاج لفةا   " ةة للةا عةاا ا ة مةاها  ماسة    التن  ةاللمدسةن ا ةالت،ةامنهال

 (.Tyler & Diranna, 2018ة   لر    ااض للا همالل ال  ة  
ل   تارسةةةةة  ال ةةةةة ة لسةةةةةةللكناي ة تارسةةةةةاي الالتةةةةةال ةا ةةةةةة  كله لتلةةةةةاراي ال  ةةةةةةتنه  

ي ال ةةةا  ةةلاولله فةةة ق  راسةةة له الالةةةلج  ة اللمدسةةا لنت لفةةةلا ال ةةةدر  دلةةةا ال "ةة  ة ةةة  الت ةةة  
 اسة  دجذلةب ا ةل "  ةة ة ةدريج الالةلج( NGSS اةا  ا    هةداا ج  هةه ف ق  نا له اللاقعن  
ت ة لي دتلنةاي الالةه دلةا ل    لي التتارسةاي الالتنة  عةدج    NGSSال اًتل  دلا  اا  ا 
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 تارسةةاي ة لةةاراي م الالةةلج( ة الاةةاله  الةةذ   ةةدر  تارسةةاي ة لةةاراي  تارسةةاي  مةةد ا ف لةةا   نلةةا
اآللنةةةة   ةوةةةة  ال أك ةةةةد دلةةةةا  الةةةةنه ال ةةةة   الةةةةذ  ج"ةةةة  الت ةةةة  ي(ا ةكةةةة  ذلةةةةب  ةةةةج  لتلمةةةةدما

اسة  اع ال ةا لنة  اآل لظلةارتتامةا ا    ال "ة  الالتةا ج ف للا ال"سنسن  ال ا   ه ال "ن"  ة 
 .(Boesdorfer & Staude, 2016) اك  افا لهللا  لص  الالتال  م  آ م  ا ج ةغ ا  ال

(   ةةة ج    NGSSة ةةةج فةةة ق الاوةةةلع للةةةا التلقةةة  الاسةةةتا لتاةةةا  ا الالةةةلج للا ةةة  ال ةةةا ج  
اا ةة  ال النتنةة  الت  ل،ةة ا  لادةةت دلةةا الت تارسةةاي التتارسةةاي الالتنةة  ةاللمدسةةن    فةةل   ةةج اتةةا  

ال ا  ا    تتةا هةل   لقة   ةج اي ال الت لةلة للتتارساي ةا   ك  ل الر  ااعن  عذلب   لر ةنتل ا
(ا ةيت ةج دةاض التتارسةاي الالتنة  ةاللمدسةن  المتاننة  كتةا (NGSS, 2013 دتاية   ا لة ك  فا 
 (Boesdorer & Staude, 2016, Pruitt, 2015, NGSS: 2013ا 2019 ال ناةا   لا

ار  لاةةلةات ايسةة ل   للالةلج( ة "ةةد  الت ة  ي  لللمدسةة (ل ةف لةةا ج لةر  ةةج  الةه الالةةلج  -1
  ةةاا ال الةةر ة ،ف ةةا ا   ةة   ةة ه صةةناغ    ةة  ي  ا ةةا دةةج ظةةلاها    ل،ةة  ة اةةايض 
ال الر للاا ة ج ف ق الا ن الذهما   د  ال الر ت اي    سلسلن  ت ات  س ل    ةا 

 ت  ل .  لص  للا  "د د ال
  ةةةليا ةاسةةة  داج المتةةةاذجل ةف لةةةا  لوةةة   الةةةه الالةةةلج ال الةةةر للضةةة   ةةةةة لر ذهمةةةا  ة  -2

   ن ةةا  لضةةي ال ةةةةاها   ة الت ةة ل   لضةةة  الدراسةة ا اةةه ج لةةر  مةة     جتةةارم الالةةلج 
ةةا جسةةادد فةةا  ،سةة اها ةبال ةةالا اللصةةلق للةةا  م ةةمايا ةباةةد ذلةةب   ةةج فةة ق عمةةال نتلذو 

 داج المتةلذج الةذ  عمةا  ل "ل ةةةةةةة  اينةةةةةة ت  الت"ةةةةةةةن ةةةةةة  عةةة ا  لو  همدسن ا  ج ف ق اسة 
  .ةاللصلق للا ال"للق التت م 

جاتة   الةه الالةلج دلةا ةضة  ال الةر فةا  لاقةن  اةف لة االس   ةالايل ةإوةاال    ن  -3
 ت م   تارس  الت     ةال "ل   لفا ج   للا ةصن  ق ة للت  ل  التدرةس ا ةباد 

 جاا  اس   الاي ةب"  ة "اياي   ا جض  فاضن  ةي   اها.ذلب 
 "ل ة  ال نانةةاي ة ،سةة اهال ج ةةلج  الةه الالةةلج فةةا هةةذ  التتارسة  ع لونةة  ال الةةر ل "ل ةة  ال نانةةاي  -4

ةالتالل ةةةةاي ال ةةةةا  لصةةةة  للةةةةا ةوتالةةةةا  ةةةةج التتارسةةةةاي السةةةةات   تاسةةةة  داج الاسةةةةلج ال ناننةةةة ا 
 ال "ل لن  ال ا  سادد فا  االا  ال ناناي ة ،س اها.ةال "ل   اإل  اًاا ةغ اها  ج اي ةاي 

جاتةة   الةةه الالةةلج فةةةا هةةذ  التتارسةة  دلةةا واةةة   االن ةةااب تةةال"اا ةال ةةااه ج ةاي لةةة ل -5
ا ةبال الا الضان لالج ن اب ال ل  ة لفا ج"د ةا ال"اا ةال ااه ج ال  ة جس  ل ل  

ال لاها ال  نعن ا ف  ل ،س ا س   التت م  ل ،س ا الت  ل  ة للا تاإلضاال اف نار  فض 
 ةل  ت ملا  ج ن د آرال اآلفايج ة   نتلا.

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Boesdorfer%2C+Sarah+B
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ال"لةلقل ةف لةا جاتة   الةه الالةلج دلةا  لونة  ال ة ة ل مةال ن ايةاي  ة  ةتنه ال ،سة ااي عمةال -6
 ،سةةا ال ةةاها  التدرةسةة ا اةةه  لولةة  للةةا اسةة  داج ال"ةة  التتةةملا للت ةة ل   ةةج فةة ق   ةةتنه 

      س ةا اه اف نار ال"  اي م  فا ال  تنه الت  ات. للق دد   " ة شاةب  "د   ت
ال" لق دلا التالل اي ة   نتلا ةال لاص  علال ةف لا  لوة  التالةه ال ة ة للةا قةاال   -7

لولله للةةا  ةةن اولةةا علةةدا   ةةليا نتةةاذج ة ،سةة اايا كتةةا إن ةةلب دلتنةة  ة ،سةة اها ة 
ت  ةةة  الت ال ةةةاي دةةةج كةةةد  ةةةج صةةةدقلاا تاإلضةةةاف  للةةةا  أ   ةةةنه   ةةةا ر التالل ةةةاي ةال 

اي لة ا ةالت   ةةاي دةةج االسةة دالاليا ةال"اةةا دةج ال ،سةة اايا ةالاتةة  دلةةا ال لاصةة  
 التس تا تأنتاب    ل،  كالاسلج ال نانن  ةالف اتاي الالتن  ةالمتاذج.

ل ةف لةةةةا  لوةةةة   الةةةةه الالةةةةلج ال ةةةة ة ل    ةةةةة اسةةةةلبااسةةةة  داج الاياضةةةةناي ةال ،ف ةةةةا ال" -8
الت  ل،ةةة  ة لةةةاراي ال ،ف ةةةا ال"اسةةةلبا ك   ةةةنه ال لارا نةةةايا   لةةةاراي ال ،ف ةةةا الاياضةةةا

ةةا للالةةلج ةاللمدسةة ا   ةة   ةةج فةة ق  اسةةلبا  ةة   اةةد الاياضةةناي ةال ،ف ةةا ال" وةة ل   لت 
الاياضةةةناي  ةةة ه دةةةاض نتةةةاذج دلتنةةة   ،سةةةا ال ةةةلاهاا ةهةةةذا الاةةةاض ج ةةةل  ل ةةةا ت ةةة   

 نا  للاد د  ج اينتاب.ة ر   ا تاإلضاف  للا   دجتلا  ،س اا  دلتنا  ة م س  ساعا 

( ةب ةةة   فةةةاب التتارسةةةاي الالتنةةة  NGSSالالةةةلج للا ةةة  ال ةةةا ج  ةان  قةةةا   ةةةج  اةةةا  ا 
ةبال ةةالا االه تةةاج تةةأ  جت لةةب هةةذا التالةةه ل لةةب  االه تةةاج تتالةةه الالةةلجااللمدسةةن ا كةةا   ةةج الةة اج 

ضةة  للةةذ  التاةةا  ا  "  ةةة  ،ا ةة   ف تةةا جسةةله فةةا  ؛ة لظن،لةةا ضةةتج  تارسةةا   التلمنةة التتارسةةاي 
 ال  ة لتا   الاللج.فض  فا  اله  ةبتا  ما ج دلا   اً   اف  الااف  ال فن ا ةي" ة ن اًا 

(  هتن  ال اك ة  دلةا التتارسةاي الالتنة  ةاللمدسةن  فةا   ال  التةا 2019ةقد ع ج دفن،ا  
  ةةةلر التاافةةة  الالةةةلجا   ةةة  ل  االنةةةد اج فةةةا التتارسةةةاي الالتنةةة  جسةةةادد ال ةةة ة دلةةةا فلةةةه آلنةةة  

الالتنةةةة ا فةةةةا  ةةةة ج    االنةةةةد اج فةةةةا التتارسةةةةاي اللمدسةةةةن  جسةةةةاددهه دلةةةةا فلةةةةه دتةةةة  التلمدسةةةة ج 
تاإلضةةاف  للةةا فلةةه الا قةة  ةالةةاات  عةة ج الالةةلج ةاللمدسةة ا كتةةا     تارسةة  التالتةة ج ل لةةب التتارسةةاي 

ةايففةةار الًانسةة   جسةةادد ال ةة ة فةةا فلةةه الت،ةةامنه الت  الاةة  عةة ج ال    ةةاي  الت،ةةامنه ال ةةا ل (ا
 ال    ن (ا ةوا  التااف  ال ا ج  س لنلا ذاي  اماا ةبال الا  لظن،لا ت     دتة فةا  نةا لها 
تاإلضةةاف  للةةا    التتارسةة  ال،النةة  للتتارسةةاي الالتنةة  ةاللمدسةةن   امةةال  ةةدريج الالةةلج  م ةةا فضةةةلق 

كلا    دتة  الالتةال ةالتلمدسة ج ال  ة ة  يةد  افا ة له ةاه تةا له ةي"،ة   التلةه التسة تا   ةا  ةدر 
هل دت  لعداداا تاإلضاف  للا ل راكلةه    الالةلج ةاللمدسة   سةله فةا  لاولة  ال "ةدجاي ال ةا  لاوة  

 التا ت   م  د ج اي ااضا ة لل د ال اق ا ة لاول  ال ا ااي التمافن .
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لر  فةةةا (  "ةةةاةق لجاةةةا  اةةةNGSSةبلةةةذا جت ةةةج ال ةةةلق تةةةأ   اةةةا  ا الالةةةلج للا ةةة  ال ةةةا ج  
اسةة اا ناناي ال ةةدريج ت ةة   دةةاج ة ةةدريج الالةةلج ت ةة   فةةاب علةةدا اللصةةلق للةةا رفةة   سةة لل 
ن ةةاًا ال ل ةة  فةةا الالةةلج ةالاياضةةناي  ةةج فةة ق ال أك ةةد دلةةا  "  ةةة ال اةةاة  ةاال  ةةاق ةاالع فةةار 

تاإلضةاف   ةال ،ف ا الماقد لدل ال ل  ا ة  ا  اا  ا  الةنه ة الةه الالةلج  ة  اةلر  اال  ةاق ةالاقتنة ا
للةةةا   ةةةا اللمدسةةة  ةال  ةةةتنه اللمدسةةةا  ةةة  ال ابنةةة  الالتنةةة   ةةةج فةةة ق ل راج ال  ةةةتنه ال ااي ةةةا 

 (. Gassom, 2013ة  تنه المتاذج ةال ا اناي كا ل  ساسا فا  النه الاللج ة التلا  
ت ةة   فةةاب اسةة ل ج لوةةاال  NGSSة ةة   اكةة  لصةة ت التمةةاها ت ةة   دةةاج ة اةةا  ا  

شا ل  ة س تا  فا ولانر التم ل   ال ابلية  ةال النتنة  ت ة   دةاج ة  ةليا   ليااي ة "د ماي 
  ال  الةةه الالةةلج ت ةة   فةةابا ةذلةةب ل دعنتةة  تالف،اجةةاي ال ا ةة  الت تاشةةن   ةة   لةةب التاةةا  اا 
ةللذا والي الدراس  ال"الن  فا  "اةل  لللقلا دلةا  روة   ةلافا التتارسةاي الالتنة  ةاللمدسةن  

 فا   ال  التا الاللج تالتا ل  الت لس  . NGSS  ا الت لاف       اا

 هتنةةة  ا ةةة     NGSS) ةةةال ال ابليةةةل  ةال ةةةاًتل  دلةةةا  اةةةا  ا الالةةةلج للا ةةة  ال ةةةا ج  
ت ةة   دةةاج ةالتتارسةةاي الالتنةة  ةاللمدسةةن  ت ةة   فةةابا   ةة  ل    التةا الالةةلج ل لةةب التاةةا  ا

  ةةةةتنه ال ةةةةدريج لةةةةد لها ةبال ةةةةالا  دلةةةةا ةا ةةةة  كله للةةةةا  ةةةةماا اجاات ةةةةافلتلةةةةه ل لةةةةب التتارسةةةةاي 
 سةةادد له دلةةا  مسةةني ة اةةد    رةسةةلها ةهةةذا عةةدةر   ةةما ج دلةةا   ال ل علةةه ة "  ةةة  هةةداا 

 (. ةللةةةذا  كةةةدي  راسةةةاي دةةةد  دلةةةا  هتنةةة  Kawasaki, 2015 ةةةدريج الالةةةلج ت ةةة    فضةةة   
سةةةةن  الت لاف ةةةة   ةةةة   اةةةةا  ا الالةةةةلج للا ةةةة  ال ةةةةا ج فلةةةةه  التةةةةا الالةةةةلج للتتارسةةةةاي الالتنةةةة  ةاللمد

NGSS   ة   ن ا لةا ت ة   فاةاقKloser, 2014; Duschi & Bybee, 2014 ا ةلةذلب)
 اةلةةةت الدراسةةة  ال"النةةة  اللقةةةلا دلةةةا  روةةة   ةةةلافا التتارسةةةاي الالتنةةة  ةاللمدسةةةن  الت لاف ةةة   ةةة  

 لسةةةة  ا ةذلةةةةب  ةةةةج فةةةة ق فةةةةا اي ال ال دريسةةةةا لتالتةةةةا الالةةةةلج تالتا لةةةة  الت NGSS اةةةةا  ا 
 روةة   ةلافا التتارسةةاي الالتنةة  ةاللمدسةن  الت لاف ةة   ةة   اةةا  ا اإلواتة  دةةج السةةماق الةًانجل  ةةا 

 ؟فا   ال  التا الاللج تالتا ل  الت لس   NGSS الاللج للا   ال ا ج
 ةان مة دج السماق الًانج الساعة ايس ل  ال،اعن  ال الن ل

الة اج  NGSS الاللج للا   ال ا جسن  الت لاف       اا  ا  ا التتارساي الالتن  ةاللمد -1
  لافاها فا   ال  التا الاللج تالتا ل  الت لس  ؟
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 الالةةلج للا ةة  ال ةةا ج  ةةا  روةة   ةةلافا التتارسةةاي الالتنةة  ةاللمدسةةن  الت لاف ةة   ةة   اةةا  ا -2
NGSS فا   ال  التا الاللج تالتا ل  الت لس  ؟ 

الالةلج للا ة   رساي الالتن  ةاللمدسةن  الت لاف ة   ة   اةا  اه     لن  رو   لافا التتا -3
فةةا   ال  التةةا الالةةلج تالتا لةة  الت لسةة   تةةاف  ا  التمهةة  الالتةةاا  NGSS ال ةةا ج

 ال   ص(؟ اسملاي ال  ا 

 هدفت الدراس  للا الف ن دجل
الةة اج NGSSالالةةلج للا ةة  ال ةةا ج ا  ا التتارسةةاي الالتنةة  ةاللمدسةةن  الت لاف ةة   ةة   اةة -1

  لافاها فا   ال  التا الاللج تالتا ل  الت لس  .

الالةةةلج للا ةةة  ال ةةةا ج  روةةة   ةةةلافا التتارسةةةاي الالتنةةة  ةاللمدسةةةن  الت لاف ةةة   ةةة   اةةةا  ا  -2
NGSS .  فا   ال  التا الاللج تالتا ل  الت لس 

الالةلج  لمدسةن  الت لاف ة   ة   اةا  ا الل  ال،ةاة  فةا  روة   ةلافا التتارسةاي الالتنة  ةال -3
فةةةا   ال  التةةةا الالةةةلج تالتا لةةة  الت لسةةة   تةةةاف  ا  التمهةةة   NGSS للا ةةة  ال ةةةا ج

 ال   ص(. االالتاا سملاي ال  ا 

  م    هتن  الدراس  ال"الن  فا  نلال
  ة:ـــدراســـة للـــريـــة النظـــأواًل: األهم 

ةب ةة   فةةاب التاةةا  ا  NGSSللةةا  اةةا  ا الالةةلج للا ةة  ال ةةا ج هةةذ  الدراسةة      ةةا  
الالتن  ةاللمدسن ا ةال ا  اد  ج ال لولاي ةالتاا  ا ال"د م  اللاور االه تاج علا ة اادا لةا فةا 
الاتلنةة  ال النتنةة  ال التنةةة  ت ةة   دةةاج ة ةةةدريج الالةةلج ت ةةة   فةةابا كتةةا  م ةةة      سةةله هةةةذ  

 ل الت دا  ال ابل .الدراس  فا لااا
 ة:ــــة التطب ق ــــثان ًا: األهم 

قد  لو  ال اًت ج دلا لددا   التا الاللج لل اك ة  فةا عةاا ا ادةدا  التالتة ج سةلال ق ة  
ةب ةة   فةةاب التتارسةةاي الالتنةة  ةاللمدسةةن ا كتةةا قةةد  NGSSال د ةة   ة  اماًلةةا دلةةا  اةةا  ا 

ةةا الت ةةاف ج ال ابةةلي ج لتةةا   الالةةل  ج  ةةج فةة ق  اةةافله دلةةا كنفنةة    ةةليه   ال التالتةة ج  ، ةةد  جض 
تاسةةةة  داج قاًتةةةة  التتارسةةةةاي الالتنةةةة  ةاللمدسةةةةن  ال ةةةةا  ةةةةه ال لصةةةة  للةةةةاا تاإلضةةةةاف  للةةةةا  "د ةةةةد 

لا. كتةةا جت ةةج     فةةل  الدراسةة  ال"النةة   م ل ةةا   اال  ناوةةاي ال دري نةة  للةةمالل التالتةة ج فةةا ضةةًل
 ة   ن ا لا ال ابلي . NGSS ااق  اا  ا  يت"ا  ة راساي  فال ةصفن   ة  ااي ن  فا
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 :NGSSادم ــل القــوم للج ــري العلــايــمع
؛ ل  ةةدجه رةيةة  ود ةةد  ل ةةدريج 2013 اةةاا تأنلةةا التاةةا  ا اي اي نةة  الق ةةا ان ل ةةت دةةاج 

اي الالتن  التتارسايففار الًانس  ة ا   تاا ا هال الاللج فا   اي اا ةال ا  فلنت  ج  فا   ا 
 (.2016ةالت،امنه الت  اك   رةاق  ةالتم ماا  اةاللمدسن 
تالاتلنة  ال النتة  ال التنة    اةا  ا   الةة ااا اوااًن ةا فةا هةذ  الدراسة  تأنلةا  اتلدة  ة 

تاةد  راسة   لتةلا   لتلا  الاللج فا التا ل  الت لس  ا ةال ا  "ةد   ةا ج، ةاض    جت لفة  ال الةر
نسةةة   ايففةةةار ال    ةةةن ا ةالتتارسةةة الالتنةةة  ةاللمدسةةةن ا  ايالالةةةلجا ة ا فةةة  فةةةا ا اةةة   تاةةةا  ًر

ةالت،ةةامنه الت ةةة اك (ا ة ةةه ال اك ةةة  فةةا هةةةذ  الدراسةةة  دلةةا التتارسةةةاي الالتنةة  ةاللمدسةةةن  الةةة اج 
 .تالتا ل  الت لس   فا     الت ا    لافاها فا   ال  التا الاللج

 ةــدسيــة والهنــات العلميــارســمالم
ا ة اةةد الاانةةر NGSS اةةاا تأنلةةا ال اةةد المةةانا  ةةج  تاةةا   اةةا  ا الالةةلج للا ةة  ال ةةا ج 

ال   ن ةةةا للةةةاا  مةةةدرج  " لةةةا اتةةةا   تارسةةةاي  ةةةاب  عةةة ج الالةةةلج ةاللمدسةةة ا ةهةةةال لةةةات ايسةةة ل  
الايا  "ل ةةةة  ال نانةةةةاي االس   ةةةة ةإوةةةةاال المتةةةةاذجا    ةةةةن ة "د ةةةةد الت ةةةة  يا   ةةةةليا ةاسةةةة  داج 

ال"لةلقا االن ةااب  ة  ةتنه ال ،سة ااي ة ،س اهاا اس  داج الاياضناي ةال ،ف ا ال"اسلبا ةالاياضاا عمال
ةفةا  (.NGSS, 2013تةال"اا ةال ةااه ج ةاي لة ا ال" ةلق دلةا التالل ةاي ة   نتلةا ةال لاصة  علةا  

( 64مشااي ال ا انةدروت  " لةا ةدةد ها  هذ  الدراس   ه اد تا  التتارساي المتانن  السات   ةالت
 مشةا ةال ةةا جاةر    جت لفلةةا  الةةه الالةلج تالتا لةة  الت لسة  ا ة ةةه اناسةةلا  ةج فةة ق اسةة اات  

 د م  الدراس  دلا   ا ا الدراس  التاد  للذا الااض.

 

  "د ي ن اًا هذ  الدراس  تال"دة  ال الن ل
لتتارسةةةةاي الالتنةةةة  ةاللمدسةةةن   الةةةةلار   فةةةةا   ا  الدراسةةة ( كأ ةةةةد ايتاةةةةا  الةةةةم   انةةةام ا (  

نسةةة  لتاةةةا  ا الالةةةلج للا ةةة  ال ةةةا ج  ةالةةة اج  لافاهةةةا فةةةا   ال  التةةةا الالةةةلج  NGSSالًا
 تالتا ل  الت لس  .

 فا     الت ا  . ةالت اف ج ال ابلي ج د م   ج  التا الاللج للتا ل  الت لس    (ة 

 هة.1441-1440 ج الااج  ايةقل،   الدراسا ا ن،ذي ف ق (ج 
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ج    "د  ن اًا الدراس  تتدل ال د  ةالم اي ال ا   ت   علا   ا ا الدراس ا ةقةدر  اي ا ة (  
دلا لظلار ال ت    عة ج  فةاا  الا مة ا ةكةذلب فةا  ةدل ودجة   فةاا  الا مة  فةا االسة اات  

 دلا اي ا  ج.

دلا     ة التا ل  االع داًن  لل   عدراس  لتااف   دل   در   (Fick, 2014) نب قاج 
د مةةة  ا  ةةةه     ةةةة   ا  الدراسةةة  الت تملةةة  فةةةا ت اقةةة      ةةة  لت   ةةة    ال (NGSS) اةةةا  ا 

ةبةةدرواي  ةة  وتةةناله ال ل ظلةةاي الم ةةاًا    لةةدل  فةةا   اي ةةاا ( لال ةةا ةلال ةة 17    لنةة   ةةج
دلةا ةكذلب  ظلاي    لد له   در  ة  لياهاا دلتن  عمال نتاذج لتلضلداي  قدر  دلا  ،اة   

 . NGSSالم ا  لتاا  ا تاا  ع ج اي فا     تنه   ليا  ن،سله  ج ف ق 
  ةليا ا اةه  "ل    ةملا الالةلج راس  قاج ف للا ع( Fulcher, 2014  فلل  اكتا  وال 

ة ةةج فةة ق  التتارسةةاي الالتنةة  اللمدسةةن  ة   ن لةةا اةةاا دلةةا افةةا   اي ةةا للتالتةة ج  سةةادد ال   ا  
ة ةلنال  ال ا   ملا الاللج دلا الت داان  للتالت ج ة     ا ج"    ن   ج   "ل  الت اق  اس  داج 
ةفإنة  اي ةلر  ةا    ا  ةة  التاةا  اجاةةر    ج ةل    لاف    سةةادد  قةةا ر  دلةا  التاةا  اا كتةا   ةة ج  جض 

جت ةةج الالةةلج  الةةنه ا تاإلضةةاف  للةةا  نةة   ةةج فةة ق تةةملا ةالتاةةا  ا لاًتةة  عةة ج الالتالتةة ج لن"  ةةلا 
 .الدراس  ه اس  دا لا ةداضلا فا تاس  داج نتاذج ة  ل   ةاللمدسن  "د د التتارساي الالتن  

ف ةد  اةلةت ال اةاا دلةا  سة لل  تارسة   (Kawasaki, 2015)كاةاسةاكا   ةا  راسة  
(  التةةا 7  ةه   اعلة  د مة    لنة   ةج ا فةا   اي ةا لتتارسةاي الالتنة  ةاللمدسةن الالةلج ل  التةا

 ظلةةاي  .  ةب اقةة      ةة نااسةة  ا تاإلضةةاف  للةةا     ةةة دلةةلج فةةا  ةةدارم التا لةة  الت لسةة  
تتارسةةةةايا ةبةةةة ج  ةةةةا  ةةةةه اسةةةة  داج هةةةةذ  الالم ةةةةاًا افةةةة  ا عةةةة ج ةصةةةةن التالتةةةة ج ل ةةةةدرا له فةةةةا 

ةوةةل  افةة  ا عةة ج ال ةةدريج ال،الةةا      ةة  فالنةةا  السةة  دا له للةةا  افةة  ال ةة،لاا كتةةا   ةة ج 
  .NGSSفا ال ،لا ةب ج  هداا  اا  ا

جاةانا ال "ةدجاي ال ةا  راس   اةق  ج ف للةا  "د ةد  (Daisly, 2016)  جسلاة وال 
 ه     ة   ا  الدراس  الت تمل  فةا ا فا  دريسله NGSS اا  ا  ملا  التا الاللج دمد     ة 

 NGSSاةا  ا   اي اا  ظلاي الم ةاًا     المانلي  فا تا ل  تالللج (  التا د7الت اعل  دلا  
  ن لةةةاا ة ةةةد ي فلتلةةةا ة   لاوةةة  التالةةةه صةةةالب  فةةةا ا ةةةد  ل الةةةنه الالةةةلج  لصةةة تسناسةةة   اةةةد 

ك  ةا  للةاا تاإلضةاف  للةا  ةاو له ل  ةليا  لمةا لاو  ال    ة الفا ة   الم اًا  اتلد   "دجاي
إلةا  هتنة  ة  اللتةدارم  ةالا ةإ ار   لف ا  ده    او  لةةول  الا ةاس نااعلادلا فلت  لهلتسادد

  لب التاا  ا. م، ذ   ة ة فا    لوللنلاا ولل  التالت ج   اع  ال "دجاي ال ا    د
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 Brownstein & Horvath, 2016)   سة ج ةهلفة  راسة  عاةنكتا كا  اللدا  ةج 

 ج فةةا   اي ةةاا ا  اةةت الف ةةن دةةج  ةةدل     ةةة التتارسةةاي الالتنةة  ةاللمدسةةن   ةةج ق ةة  التالتةة
(  ج التالت ج ةالتالتةايا اةه للةر للة له ال ةدريج 10الدراس  التملا الملداا      ه  درير  

لتةةةد  د ةةةا   سةةةةاعن ا ة ةةةه    ةةةنتله تاسةةةة  داج ت اقةةة      ةةة ا  ظلةةةةاي الم ةةةاًا افةةة  ا  روةةةة  
"ل ةة  ة ،سةة ا التتارسةةاي الالتنةة  ةاللمدسةةن  فةةا   اًلةةها   ةة  وةةال تالتا  ةة  ايةلةةا   تارسةة   

ال ناناي(ا اه   تارسة  عمةال ال ،سة ااي ة  ةتنه ال"لةلق( اةه   تارسة  ال" ةلق دلةا التالل ةاي 
 ةال لاص  علا(ا ة ف ا ا   تارس  لات ايس ل (.

 & Tuttle & Kaderavek & Molitor)ج  ل ة  ةك ةدري،ب ة لل  ةلر ةايانةب ةقةا

Czerniak, 2016) اةةا  ا ل  ةةليا التلمةةا  ةةج فةة ق ا اةةا  عدراسةة  هةةدفت للةةا ال اةةاا دلةةا 
NGSS  ريةةةاض ايل،ةةةاقا  ا لةةة  فةةةا الالةةةلج  ل التةةةالتاةةةارا ةالتتارسةةةاي ال ةةةا جتلفلةةةا دلةةةا

ةةاا اسةة  د (11 فلنةةت الا مةة   ةةج    اتلدةة  فةةا  ةةدريج  اةةا  ا الت" ةةلل  ج هةةمالل التالتةةل   الت 
 ظلةةةاي  ف" ةةلا ت ةةة   فةةا   ة  ةةمن،لا.اةةةه  ةة ه لن ةةةال فةةااً   ،ةةامنها علةةدا ف ةةلق  راسةةن  

ةبال الا جت مله   ةتنه  رةم . الت ج قد نتت ت    ك  ا ااف  الت" لل الالتا للتالم اًا    
ود ةد   ًن  تارسةاي اس   ةاكتةا  نلةه   اةلا  اNGSS  ت   تال   دالنة  ة  لاف ة   ة   اةا  ا 

 لتا   الاللج. فا  النتله
  راسة  (Harris & Sithole & Kibirige, 2017) ة وةال هةاريج ةسةا ملق ةك ةاج

 فةةا د ةةا  الماننةة    ةةا الاةضةة   ةةج ال الةةنه فةةا( NGSS   اةةا  ا الد تةةا  اال  ناوةةاي  ةةنهل  
 (214  وتة   ةه. K-12  التةا دلةا اإلن انةت د ا اس   داي الت "د ا  ه اس  داج اللالجاي
  الةةة يج ج لنةةةلا لةةةه التالتةةة ج  ا ةةةه  ظلةةةاي الم ةةةاًا   . ةالجةةة  (16  فةةةا  ةةةدارم  ةةةج اسةة اات 

 ال اصة  ال ةدريج ةف ة  ال"النة  التمةاها  ة  التاةا  ا فةا الت  ا ة  ا  ةاايال  لةد ا و ةد ت   
 ة ماق ة  ةدةاض ل علةها اسة ادا  تتسة لل  آراًلةه دلةا عمةال   االق اا ةاي  ج الاد د ةقد لا علها

 ال ادج ي.  ج لت يد ةاالق اا اي الم اًا هذ  دلا الت ا    اآلاار
لل ا ةةة     التةةةا الالةةةلج فةةةا التا لةةة   "د ةةةد  سةةة (  راسةةة  ل2019كتةةةا  وةةةال ال ةةةناة  

المانليةة  فةةا التتلفةة  الاابنةة  السةةال ج  التتارسةةاي الالتنةة  ةاللمدسةةن  فةةا ضةةلل الا ةة  ال ةةا ج  ةةج 
( 75  ةةه اسةة  داج التةةملا اللصةة،ا  ةةج فةة ق     ةةة اسةة  ان  دلةةا ا (NGSS)   اةةا  ا الالةةلج

   فةاا  الا مة  لتمشةااي التتارسةاي     سة لل ا ة  ا  ظلةاي الم ةاًا  التا ة الت  تت"اف    م  

https://www.semanticscholar.org/author/Karleah-Harris/46743605
https://www.semanticscholar.org/author/Alec-Sithole/144984862
https://www.semanticscholar.org/author/Joachim-S.-Kibirige/10380705
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 "ل ةةة  ة الالتنةةة  ةاللمدسةةةن  وةةةال عدروةةة    لسةةة  ا ة   الت"ةةةاةرل لةةةات ايسةةة ل  ة "د ةةةد الت ةةة ل ا 
ال" ةلق دلةا التالل ةاي ة  ليتلةا ة لصة للاا قةد   ةلت دلةا  روة  ا ة    ة ة ،س ا ال نانةايا 

ا   ةليا االس   ةالاين  ة م، ةذ الت"اةر ال ا كا  ا   كلا عدروة  قل لة  هةال    ة  ا   لس  ا 
ةاسةة  داج المتةةاذجا عمةةال ال ،سةة ااي ة  ةةتنه ال"لةةلقا االناتةةام فةةا ال"اةةا  ةةج اي لةة ا اسةة  داج 

ا عة ج   لسة اي م ةاًا دةدج ةوةل  فةا   اق ل  ةاًن  الظلةاي كتةا  الاياضناي ةال ،ف ا ال"اسلباا 
 .    ال دريسن اس ااتاي  فاا  الا م   ا   لت ا ا  الملع االو تادا ةال  ا 

ال اةةةاا دلةةةا ةاقةةة   تارسةةة   التةةةاي ( ف ةةةد كةةةا  2019  ةةةا اللةةةدا  ةةةج  راسةةة   عةةةل دةةةاذر   
 ةةةه اسةة  داج التةةةملا اللصةة،ا  ةةةج فةةة ق ال،  يةةال للتا لةةة  المانليةة  للا ةةة  ال ةةا ج  ةةةج  اةةةا  ا الالةةلجا 

 ظلةاي اًنا (  الت   ج  التاي ال،  يال للتا ل  المانلي  فا  "اف   ال ة64      ة اس  ان  دلا
 (NGSS) اف  ار التالتاي للتااف  تايففار الت"لري  لل،  يال فا  اا  ا الالةلج الا ة  ال ةا جالم اًا 

 م،ةةذ   لةةج نة ةالةةذ   تمةة  فةةا اف  ةةار  تارسةةا لج ال ةةفن  لتلضةةلداي الفنتنةةال ة  منةةاي التالل ةةايا 
 .اللمدسن  ةكنفن     ن لا ددج ةول  فله كافا للتتارساية  ا ه التتارساي الالتن  ةاللمدسن ا 

الف ن دج  اا عانةا ا  ةدري ا ( للا 2019الا لم ةالاةاشد  ةال لالد   هدفت  راس  ة 
فا  متن  التتارساي الالتن  ةاللمدسن  ةالف،ال  الذا ن  لتالتا الاللج  NGSS س مد للا  اا  ا

ل ة دل لج (  الت ا 20 ا  فلنت الا م   ج ال ااي اش   فا اير  ا اد تدي الدراس  التملا 
ةة ةةا  اNGSS سةة مد للةةا  اةةا  ا الالةةلج للا ةة  ال ةةا ج ا ةةدري ن   اعانا ا  ت اقةة      ةة  اةةه ل ةةة  جض 

فادلنة  ال انةا ا ال ةدري ا م ةاًا ال ظلةاي  اةاس  ان  الف،ال  الذا نة ا لتتارساي الالتن  ةاللمدسن ل
 ذا ن .فا  متن   تارساي التالتاي الالتن  ةاللمدسن  ةك،ال لج ال

 لتالتةةا الالةةلج تت ةةا    ةةات  ةةدري ا عانةةا ا عمةةال ( للةةا2019ةهةةدفت  راسةة  دفن،ةةا  
 امةال  ةدريج لةلج ةاللمدسة   تارسةاي الاج اسة  داله دلةا ل متنة  قةدر  NGSS اةا  ا قاًةه دلا 

( 25ا  ةةه  "د ةةد  ةةدل اسةة  دا له ل لةةب التتارسةةاي  ةةج فةة ق اسةة  ان   ةةه    ن لةةا دلةةا  جلةةل الا
ةةةةا فةةةةا  ال ةةةةاها ا ةاسةةةة  ان   فةةةةال ل نةةةةا   ةةةةدل  تارسةةةة  ال ةةةة ة ل لةةةةب التتارسةةةةايا اةةةةه  ةةةةد   الت 

اال  ناوةةاي ال دري نةة  للتالتةة جا  ظلةةاي الم ةةاًا     التةةا الالةةلج جسةة  د ل   تارسةةاي الالةةلج 
ةاللمدسةةة  عدروةةة    لسةةة  ا ة   اسةةة  دا له ل اضةةةلا كةةةا  عدروةةة   م ،ضةةة ا   ةةةا ال ل ةةة  ففةةةا  

،ضةةةة ا كتةةةةا عةةةة ج ةوةةةةل   اوةةةة  ك  ةةةةا  ل ةةةةدرير الالتةةةة ج دلةةةةا  لةةةةب اسةةةة  دا له للةةةةا عدروةةةة   م 
 التتارسايا ةبمال دلا ذلب  ه   تنه عانا ا  دري ا    ات.
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فةةةا  راسةةة   الدراسةةةاي السةةةات     ةةةن  ةةةج    الدراسةةة  ال"النةةة     ةةةات   ةةة  تاةةةضتةةةا سةةة ة ج   
 ةج ال  لصةن   ا ةلفةج  أفةذ هةذ  الدراسة  نلدةا   NGSSالتتارساي الالتن  ةاللمدسةن  كأ ةد  اةا  ا

ل لةةب التتارسةةاي لةةدل  التةةا الالةةلج تالتا لةة  الت لسةة  ا تاإلضةةاف  للةةا اد تا هةةا دلةةا فةةا  راسةة لا 
ةقةةد اسةة ،ا  ال ا ةةة    ا ةة ج  االسةة  ان  ةالت اعلةة (ا ة مةةةلع  فاا هةةا عةة ج التالتةة ج ةالت ةةةاف ج ال ابةةلي جا 

ةبمةةةال سةةة ا ةإوةةةاالاي الدراسةةة ا عاولدةةة  للةةةا هةةةذ  الدراسةةةاي فةةةا لاةةةاال اي ة الم ةةةا  فةةةا هةةةذ  الدرا
 .السات  الدراساي  ه ال لص  للا ةن اًا لضاف  للا الت ارناي ع ج الم اًا ال ا   ا  لاا 

ا  اةةت الدراسةة  ال"النةة   ةةملا ال ةةا  الت  ل ةة  الةةذ    ةةني ل سةة ،ا    ةةج ن ةةاب ال ةةل  فةةا 
ال نانةاي الفتنة   ةج فة ق اسة  داج اسة  ان ا ةال نانةاي  التملا ج الفتا ةالملداا   ة   ةه وتة 

 الملعن   ج ف ق اس  داج الت اعل  ة "ل   ن اًا ك   ملتا دلا  داا اه اواال الت ارن .
 ا:  ـــة وع نتهـــدراســـع الـــجمتم

 فةةل   ا تةة  الدراسةة   ةةج وتنةة   التةةا الالةةلج للتا لةة  الت لسةة   فةةا   ةة  الت ا ةة ا 
ةةةا د ةةةلاًن  77ر    ةةة   ةةةه اف نةةةا  ةةةج الاةةةاج  ايةقكا مةةة  للدراسةةة  فةةة ق ال، ةةة  الدراسةةةا  ا(  الت 

 (    ج ف اًص هذ  الا م .1ا ةودةق  ا اه     ة االس  ان  دل لههة1440/1441
 من معلمي العلوم باملر لة املتوسطة ( توزيع ع نة الدراسة 1جدول )

  سب متغريامل التخصص واملؤهل العلمي وسنوامل اخلربة
 ددـــــالع انــــــــــــــــــــــــــــب ال

 املؤهل العلمي
 51 بكالوريوس

 26 دراسامل عل ا

 سنوامل اخلربة
 22 سنوامل 5أقل من 

 35 سنوامل 10-5من
 20 سنوامل 10 أكثر من

 التخصص
 29 ف زياء
 22 ك م اء
 26 أ  اء

ةةا  ةةج وتنةة  الت ةةاف ج ال ابةةلي  ج لتةةا   الالةةلج فةةا   ةة  كتةةا  فةةل   ا تةة  الدراسةة   جض 
هةةا اف  ةا  ةمله ت ةلر  د ةلاًن  1440/1441الت ا ة  فة ق ال، ة  الدراسةا ايةق  ةج الاةاج 

 (   اف ج كا م  للدراس ا ة ه     ة   ا  الدراس   الت اعل ( دل له. 5 
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 ل "  ة  هداا الدراس   ه اس  داج اي ا  ج ال ال   جل 
   ةــــــانــــ: االستبأوًلا

 ةقد  ه عمال هذ  االس  ان  ةفة  لل  لاي ال الن ل

 "د ةةد اللةةدا  ةةج االسةة  ان  ةالت تمةة  فةةا الف ةةن دةةج  روةة   ةةلافا التتارسةةاي الالتنةة   -1
فةةةا   ال  التةةةا الالةةةلج  NGSS الالةةةلج للا ةةة  ال ةةةا ج ةاللمدسةةةن  الت لاف ةةة   ةةة   اةةةا  ا

 . ج ةول  ن اهه تالتا ل  الت لس  
 NGSSلاوةةةةةةةةةةةةةةلع للةةةةةةةةةةةةةةا التلقةةةةةةةةةةةةةة  الاسةةةةةةةةةةةةةةتا لتاةةةةةةةةةةةةةةا  ا الالةةةةةةةةةةةةةةلج للا ةةةةةةةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةةةةةةةا ج ا -2

 https://www.nextgenscience.org)   ةاسة   ب التتارسةةاي الالتنةة  ةاللمدسةةن
 ال ا   للتا ل  الت لس   ة الت لا.

؛ ال ةةةةناةا 2020ال ةةةةناةا  مةةةة    الاوةةةةلع ةاالد تةةةةا  دلةةةةا اي عنةةةةاي ال ابليةةةة  ال"د مةةةة  -3
؛ الا ةةةلم ةالاةاشةةةد  ةال لالةةةد ا 2018؛ اي تةةةد ةال  تةةةاا 2019؛  عةةةل دةةةاذر ا 2019
 ; Brownstein & Horvath, 2016؛ 2018؛ لستاد  ا 2018؛ د الد جا 2019

Qablan, 2016 ; Fulcher, 2014 ; Kawasaki, 2015 ا ةآرال تاةةض)
 لا.الت     ج فا  دريج الاللج ة ماها

تنة  ل فلنت االس  ان  ت لر لا ايةلن   ج اتةا   تارسةاي ًرنسة ا  ملةت التتارسةاي الا -4
ا ةانةةدرج  "ةةت كةة  تالتا لةة  الت لسةة   ةاللمدسةةن  الةة اج  لافاهةةا فةةا   ال  التةةا الالةةلج

 .ا(  مشا  64تاد  اتلد   ج التمشاايا علغ دد ها  

ت  دل لةةةا ةفةةةة  سنةةةام لن ةةةاي صةةةنات التمشةةةااي ةر  ةةةت دلةةةا شةةة   اسةةة  ان   فةةةل  االسةةة اا -5
ا(ا  اا عدروةة  ك  ةةا ا عدروةة    لسةة  ا عدروةة  قل لةة ا عدروةة  قل لةة  وةةد  ال تاسةةا  عدروةة  ك  ةةا  وةةد 

 ( ايتاا  الًانس  ل س  ان ا ةدد  التمشااي ال ا اندروت  "ت ك  تاد.2ةيلضي ودةق  

 هاجة حتت( املمارسامل الرئ سة املكونة لالستبانة وعدد املؤشرامل املندر2جدول )
 راملــــؤشــــامل ةـــــــــــرئ ســـــــامل الـــــــارســــــاملم م

 7 طرح األسئلة وحتديد املشكالمل 
 8 تطوير واستخدام النماذج 
 5 االستقصاءامل وإجراء ختط ط 
 9 حتل ل الب انامل وتحسريها 
 6 استخدام الرياض امل والتحكري احلاسوبي والرياضي 
 10 احللول وتصم م املالتحسري بناء 
 10 االخنراط باحلجج والرباهني واألدلة 
 9 احلصول على املعلومامل وتق  مها والتواصل بها 

 64 وعـــــــــــــــــــــــــــاجملم

https://www.nextgenscience.org/
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 ة:ــانــري االستبــاهــدق الظــالص 
( 9  لنةةةة   ةةةةج  تاةةةةد لدةةةةدا  االسةةةة  ان  ت ةةةةلر لا ايةلنةةةة ا  ةةةةه داضةةةةلا دلةةةةا  اتلدةةةة  

ا ةللةةر للةة له لعةةدال الةةا   تاا اةة  ال ةةاًن ة  ةةاف ج  ابةةلي ج  ج فةةا الالةةلج ة ماهالةةا     ةة
 لللةةا  ةةج   ةة  ار  ةةاب التمشةةااي ت ةة   تارسةة  ًرنسةة ا ةةضةةلت ال ةةناغ ا ة ماسةة  لا لتالتةةا 
الالةلج تالتا لةة  الت لسةة  ا ةاق ةاات  جةة   اةةدج ي ة    ةاي  اةنلةةا  ماسةة  ا ة ةه ايفةةذ تةة راًله 

 ا  اد   صناغ  تاض ال، اايا ةله   ه لضاف   ة  ذا    ف ا .ةال ا  تملت ف

 ة:ـــانـــي لالستبـــائـــدق البنـــالص 
(  التةة ج للالةةلج 10ل  ةةت االسةة  ان  ت ةةلر لا ايةلنةة  دلةةا د مةة  اسةة   عن  دةةد ها  

ا ةاسةة  د ت الم ةةاًا للف ةةن دةةج ال ةةد  ايصةةلن  للدراسةة   ةةج غ ةةا الا مةة  ةةج  ا تةة  الدراسةة  
اًا  صد  اال سا  الدافلا( ت"ساة  اا   االر  اب ع اسل  ع ج  رو  كة   مشةا ةالدروة  ال م

نسةةة  الةةةذ   مةةةدرج  " لةةةاا ةبةةة ج  روةةة  كةةة   مشةةةا ةالدروةةة  الفلنةةة  ل سةةة  ان ا  الفلنةةة  للتلةةةار  الًا
( عةة ج اةةنه  اةةا  ي =0,01ة ظلةةاي الم ةةاًا ةوةةل  ار  ةةاب ذ   اللةة  ل  ةةاًن  دمةةد  سةة لل  

  التمشةةاايا  تةةا  ةةدق دلةةا صةةد  اال سةةا  الةةدافلا عةة ج  روةة  التمشةةا ةالدروةة  االر  ةةاب لاتنةة
الفلن  للتتارس  الًانس  الذ  اندرج  " لاا ةب ج  رو  ك   مشا ةالدرو  الفلن  ل س  ان ا ةهةذا 

 . ةاللال  علا جاما    االس  ان    ت   تال د  ال ماًاا ةها صال"  يغااض الدراس 
 ة:ـــناـــات االستبـــثب 

 اةةا  ي الم ةةاي لفةة   تارسةة  تاسةة  داج  اا لةة    ل،ةةا كاةن ةةا (  ةةج اسةة ااتاي   ةةه  سةةاة
(ا  نتةا علاةت السنتة  ل سة  ان  0,86 -0,79 التا الا م  االسة   عن ا   ة   ااة ةت السةنه عة ج  

 (ا ةها انت   ا ،ا ا ة   لل  يغااض     ة االس  ان  فا الدراس . 0,88ت  للا الفلا  

 (. 3 سل    ،س ا الم اًاا  ه  "د د  عنار لل" ها كتا  لض"  ودةق  ةل
 ( مع ار احلكم على نتائج االستبانة3جدول )

 رــــوافــــة التــــدرج يــــابــــط احلســــوســــتامل ةــــابــــاالستج

 ضع حة جدًا فأقل 1.80 بدرجة قل لة جًدا

 ضع حة 2.60 –1.80أكثر من  بدرجة قل لة

 متوسطة 3.40-2.60أكثر من  بدرجة متوسطة

 كبرية 4.20 – 3.40أكثر من  بدرجة كبرية

 كبرية جدًا 4.20أكثر من  بدرجة كبرية جًدا
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   ةـــــابلـــــثانً ا: املق
 لل  لاي ال الن ل ا  ةف  الت اعل قد  ه عمال هذ  ة 

تتارسةةةاي الالتنةةة  ةالت تمةةة  فةةةا الف ةةةن دةةةج  روةةة   ةةةلافا ال الت اعلةةة  "د ةةةد اللةةةدا  ةةةج  -1
 ةج  فةا   ال  التةا الالةلج تالتا لة  الت لسة   NGSSةاللمدسن  الت لاف       اةا  ا 
 .ةول  ن ا الت اف ج ال ابلي ج

 "د ةةد نةةلع الت اعلةة  تالت اعلةة  ال،ا جةة  شةة   التم تةة ا ةذلةةب تإدةةدا   سةة ل   ، ل ةة  الملاجةة   -2
 تلقن ذلب.ت     س ةا    ل  انن  لضاف   س ل   فال لذا ا  اج ال

ل ناغ   س ل  الت اعل   ه االد تا  دلةا قاًتة  التتارسةاي الالتنة  ةاللمدسةن  ة مشةاا لا  -3
 .ال ا  ه ال لص  لل لا  امال عمال ة  تنه االس  ان 

(  س ل   ، ل   الملاج ا جا ا ك  سماق دةج ةولة  ن ةا الت ةاا ال ابةل  8 ه صناغ    -4
الالتنة  ةاللمدسةن  فةا   ال  التةا الالةلج فا  دل  لافا  تارس  ًرنس   ةج التتارسةاي 

نسةةةة   ةةةةةج  تالتا لةةةة  الت لسةةةة   فةةةةا   ةةةة  الت ا ةةةة ا   ةةةة   مةةةة  كةةةة  سةةةةماق  تارسةةةة  ًر
 التتارساي الالتن  ةاللمدسن  المتانن .

  تنه  ل    لضي آلن      ة الت اعل ا      لضي هذا الدل   الفنفن  ال ا جس ا ال ا ة   -5
 ( ف ةل  ف ةل   ةج عداجة  الت اعلة    ةا نلا  لةاا ةكنة  علا   ة ال  ص الذ  جاةا  الت اعلة

  م     ج سماق للا آفاا ةآلن   سا   لواتاي الت اا ال ابل  دلا ايس ل .

(      ة ج فةا الالةلج 9داض  سة ل  الت اعلة  ة ل ة     ن لةا دلةا  اتلدة    لنة   ةج   -6
ف لةا ةصة"  صةناغ لا ة ماهالا تاا ا  ال اًن ة  اف ج  ابلي جا للر للة له لعةدال ر  لةه 

 ةةه ايفةةذ تةة راًله اللاليةة  ةالالتنةة ا ة ماسةة  لا يفةةاا  الا مةة ا ة    اةةدج ي  اةنلةةا  ماسةة  . ة 
 .سماقةال ا  تملت فا  اد   صناغ  تاض ال، اايا ةله   ه لضاف   ة  ذا    

لل أكةةةةد  ةةةةج   ةةةةداان  ة لالانةةةة  الت اعلةةةة   ةةةةه ال"ةةةةاب دلةةةةا صةةةةد  لواتةةةةاي الت ةةةةاف ج  -7
ج فةة ق   ةةاناله دلةةا لد ةةال لواتةةاي صةة"ن" ا تاإلضةةاف   فةةذ اللقةةت الت ةةارك ج  ةة

الفةةةافا فةةةا اوةةةاال الت ةةةات ي ل "ل ةةة  ن اًالةةةا ة ففارهةةةا ةاللصةةةلق للةةةا  ،سةةة ااي ت ةةة   
 دتةا كتا  ه داض  ،سا ك    اعل  دلا الت اا الذ   ه   اعل ة  لل أكةد  ةج ةصةلق 

 التاما الذ   ايد  ةي  د .
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لم اي للت اعل   ه لوةاال ةصةن  ق ةة للت اعلة  ةاللةدا  ملةا للت ةاف ج لل أكد  ج االد تا ج  ةا -8
 ة    ة الت اعل ا ةظاةا    ن لا. ةآلن  اف نارهها ةإواالاي لددا   -د م  الدراس -

 :النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة األول ومناقشتها وتحسريها
التتارسةةةاي الالتنةةة  ةاللمدسةةةن   ةةةا ئ اسةةة  ايةق الةةةذ  نةةةص  دلةةةاللإلواتةةة  دلةةةا سةةةماق الدر 

الةة اج  لافاهةةا فةةا   ال  التةةا الالةةلج تالتا لةة   NGSS الالةةلج للا ةة  ال ةةا ج الت لاف ةة   ةة   اةةا  ا
الت لسةةةةةةة  ئا  ةةةةةةةه الاوةةةةةةةلع للةةةةةةةا  لقةةةةةةة   اةةةةةةةا  ا الالةةةةةةةلج للا ةةةةةةة  ال ةةةةةةةا ج دلةةةةةةةا شةةةةةةة    االن انةةةةةةةت 

 https://www.nextgenscience.org ا ةكةةةةةةذلب اي ة الم ةةةةةةا  ةالدراسةةةةةةاي السةةةةةةات   ال ةةةةةةا)
؛ اي تةةةةد 2019؛  عةةةةل دةةةةاذر ا 2019؛ ال ةةةةناةا 2020ال ةةةةناةا  ماةلةةةةت هةةةةذ  التاةةةةا  ا  مةةةة   

؛ 2018؛ لسةةةةتاد  ا 2018؛ د الةةةةد جا 2019؛ الا ةةةةلم ةالاةاشةةةةد  ةال لالةةةةد ا 2018ةال  تةةةةاا 
Brownstein & Horvath, 2016; Qablan, 2016; Fulcher, 2014 ةه اف نةار اةه (ا 

( 8ا      فلنت  ةج  ة مشاا لا التا ل  الت لس   ت  ةالتتارساي الالتن  ةاللمدسن  الت ال   
ًرنسةة ا اةةه اسةة   ب التمشةةااي التماسةة   للةةا ةال ةةا جاةةر      لةةا فةةا   ال  التةةا  اي تارسةة

الالةةلج ة ماهالةةا  ةةدريج داضةةلا دلةةا  اتلدةة   ةةج الت   ةة ج فةةا ة الالةةلج تالتا لةة  الت لسةة  ا 
 كتةةةا سةةة ة ة شةةة ا للةةةا ذلةةةب فةةةا   ةةةتنه   ا ةةةا الدراسةةة ( ة صةةة "ت ال اًتةةة  فةةةا علةةةا إلعةةةدال ر  لةةةه 

 .(  مشاا  64ًرنس  اندرج  " لا   اي(  تارس8صلر لا الملاًن    فل   ج  
 لةةةةات ايسةةةة ل  ايةلةةةةا التتارسةةةة  الالتنةةةة  ةاللمدسةةةةن   (  مشةةةةااي  "ةةةةت7  ةةةة  انةةةةدرج  

   ةةةليا التتارسةةة  الالتنةةة  ةاللمدسةةةن  الماننةةة    "ةةةت(  مشةةةااي 8 ةانةةةدرج  ة "د ةةةد الت ةةة  ي(ا
االس   ةةةالاي(  ةإوةةةاال لمةةة      ةةةن التتارسةةة  الالتنةةة  ةاللمدسةةةن  الماةاسةةة  داج المتةةةاذج(ا   ةةةا 

ل نانةةةاي ة ،سةةة اها(   "ل ةةة  ا الااتاةةة التتارسةةة  الالتنةةة  ةاللمدسةةةن  (  مشةةةاايا ة 5  انةةةدرج  " لةةةاف
 ال ا سة التتارسة  الالتنة  ةاللمدسةن  (  مشةااي  "ةت 6(  مشاايا  نتا انةدرج  9  اندرج  " لا

التتارسةة  الالتنةة  (  مشةةااي  "ةةت 10 ة اسةة  داج الاياضةةناي ةال ،ف ةةا ال"اسةةلبا ةالاياضةةا(ا 
ارسة  الالتنة  التت(  مشةااي  "ةت 10 ةال"لةلق(ا  ة  ةتنه ال ،سة ااي  عمةال السا سة ةاللمدسةن  
(  مشةةةةااي  "ةةةةت 9 انةةةةدرج  االن ةةةةااب تةةةةال"اا ةال ةةةةااه ج ةاي لةةةة (ا ة ف ةةةةا ا  السةةةةاتا ةاللمدسةةةةن  

  ال" لق دلا التالل اي ة   نتلا ةال لاص  علا(.  الما م التتارس  الالتن  ةاللمدسن  

https://www.nextgenscience.org/
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 النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الثاني ومناقشتها وتحسريها:
الةذ  نةص  دلةال ئ ةا  روة   ةلافا التتارسةاي الالتنة   المانادراس  لإلوات  دلا سماق ال

فةةةا   ال  التةةةا الالةةةلج تالتا لةةة   NGSS الالةةةلج للا ةةة  ال ةةةا ج ةاللمدسةةةن  الت لاف ةةة   ةةة   اةةةا  ا
  ا ةةا الدراسةة   االسة  ان  ةالت اعلةة ( دلةا  فةةاا  الا مةة   ةج  التةةا الالةةلج     ةة  ئا  ةةهالت لسة  ؟

سةة ااتاي التالتةة ج ه  سةةاة الت لسةة  ال"سةةاعاا ةاالن"ةةااا التعنةةار  الا اةةتالتا لةة  الت لسةة  
 تارسةة  دلتنةة  ةهمدسةةن ا ة "ل ةة  ن ةةاًا   اعلةة  الت ةةاف ج ال ابةةلي ج ة ماق ةة لاا ةيت ةةج كةة   دلةةا

 ( اه  ماق   ن اًا الت اعل  تاد ك  ودةق.12 -4داض ن اًا االس  ان  فا الاداةق  ج  
 االحنرافامل املع ارية لدرجة توافر املمارسامل العلم ة املتوسطامل احلساب ة و( 4جدول )

 واهلندس ة الرئ سة يف أداء معلمي العلوم باملر لة املتوسطة من وجهة نظرهم
 الرتت ب درجة التوافر االحنراف املع اري املتوسط احلسابي الرئ سةالعلم ة واهلندس ة املمارسامل  م

 1 كبرية جًدا 0.45 4.22 طرح األسئلة وحتديد املشكالمل 
 6 متوسطة 0.77 3.31 تطوير واستخدام النماذج 
 4 كبرية 0.50 4.02 االستقصاءامل وإجراء ختط ط 
 2 كبرية 0.43 4.05 حتل ل الب انامل وتحسريها 
 7 متوسطة 0.87 2.92 استخدام الرياض امل والتحكري احلاسوبي والرياضي 
 3 ةكبري 0.42 4.02 احللول وتصم م التحسريامل بناء 
 8 متوسطة 0.53 2.88 االخنراط باحلجج والرباهني واألدلة 
 5 كبرية 0.37 3.95 احلصول على املعلومامل وتق  مها والتواصل بها 

  كبرية 0.28 3.67 امــــــط العــــــوســــــاملت

 (  ا  لال4  ضي  ج ودةق  
 نسةة  فةةا   ال    اةةنه الت لسةة  ال"سةةاعا لدروةة   ةةلافا التتارسةةاي الالتنةة  ةالل مدسةةن  الًا

(ا 4,22( ة 2,88 التةةا الالةةلج تالتا لةة  الت لسةة    ةةج ةولةة  ن ةةاهه  ااة ةةت عةة ج  
ا.   ةهل  ا  دق دلا  رو   لافا للذ  التتارساي ع ج   لس   ةك  ا  ود 

   لت التتارس  الًانس   لات ايس ل  ة "د د الت   ي( دلةا التا  ة  ايةلةا تت لسة  
اا  نتةةا   ةةلت التتارسةة  الًانسةة    "ل ةة  4,22 سةةاعا   ةةدار    ( عدروةة   ةةلافا ك  ةةا  وةةد 

 ( عدرو   لافا ك  ا . 4,05ال ناناي ة ،س اها( دلا التا    المانن  تت لس   ساعا  
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 ال"لةةلق( تالتا  ةة  المالمةة  تت لسةة   ة  ةةتنه ال ،سةة ااي كتةةا وةةالي التتارسةة  ج الًانسةة   عمةةال
(  لةت تالتا  ة  4,02  ةا ا ةبةم،ج الت لسة  ال"سةاعا  ( ةبدرو   ةلافا ك4,02 ساعا   دار   

االس   ةةالاي( ةلفةةج تةةاف  ا انتةة  االن"ةةااا  ةإوةةاال الااتاةة  التتارسةة  الًانسةة      ةةن 
التعنار  ةبدروة   ةلافا ك  ةا ا   ةا التا  ة  ال ا سة  ف ةد  لةت علةا التتارسة  الًانسة   ال" ةلق 

 ( ةبدرو   لافا ك  ا .3,95 ساعا   دلا التالل اي ة   نتلا ةال لاص  علا( تت لس 

   ة   تالتا    السا س  التتارس  الًانسة     ةليا ةاسة  داج المتةاذج( تت لسة   سةاعا   ةدار
( عدروةة   ةةلافا   لسةة  ا ةبالتا  ةة  السةةاتا  التتارسةة  الًانسةة   اسةة  داج الاياضةةناي 3,31 

  لافا   لس  .( عدرو  2,92ةال ،ف ا ال"اسلبا ةالاياضا( تت لس   ساعا علغ  

   كتا   لت التتارس  الًانس   االن ااب تال"اا ةال ااه ج ةاي ل ( دلةا التا  ة  الما مة
 ( ةبدرو   لافا   لس  . 2,88ةايف ا  تت لس   ساعا   دار   

  علةةةغ الت لسةةة  الاةةةاج لدروةةة   ةةةلافا التتارسةةةاي الالتنةةة  ةاللمدسةةةن  الًانسةةة  فةةةا   ال  التةةةا
 ( ةهل ج  ا للا  لافاها عدرو  ك  ا . 3,67    ج ةول  ن اهه  الاللج تالتا ل  الت لس

   ةبلةةةةذا جت ةةةةج ال ةةةةلق تةةةةأ   التةةةةا الالةةةةلج جت لفةةةةل   اافةةةة  تأهتنةةةة  التتارسةةةةاي الالتنةةةة
ةاللمدسةةن  ت ةة    ماسةةر ةك  ةةاا ةالةةدل   دلةةا ذلةةب  تارسةة له للةةا ت ةةلر  ك  ةةا ا دلةةا 

ي عةاا ا لدةدا  التالتة ج الاغه  ج تاض التعن اي ال ا   تمة  فةا ق ةلر تاةض   لنةا
سلال ق   ال د   اة  اماًلاا ةالاةرل ال دريسةا ةاإل ار ا ةن ةص ال ال ة اي ةالت   ةااي 
فا كم ا  ج التدارما ةال ا  ااي فةا تاةض التتارسةاي لةدل هةمالل التالتة ج ف لةاي 

؛ 2019عدرو    لس   فا   اًله. ةهذ  الم نا  اف ل،ت  ة  ن ناة   راسة    عةل دةاذر ا 
( ال ةةةةا ع مةةةةت     ةةةةلافا التتارسةةةةاي الالتنةةةة  Kawasaki, 2015؛ 2019ناةا ال ةةةة

 ةاللمدسن  فا   ال ةالتالت ج التالتاي كا  عدرو    لس  . 

ةلللقلا دلا  دل  تارس   التا الاللج تالتا ل  الت لسة   لفة   مشةا  ةج  مشةااي 
الن"ااا التعنار  لدرواي ه  ساة الت لس  ال"ساعاا ةاالتتارساي الالتن  ةاللمدسن  الًانس   

 مشةةةاا تاإلضةةةاف  للةةةا  "ل ةةة  ن ةةةاًا   اعلةةة  د مةةة  الدراسةةة   ةةةج الت ةةةاف ج ال ابةةةلي جا ففانةةةت كةةة  
 لالكتا  الم اًا 
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  :طرح األسئلة وتحديد المشكالتالممارسة العلمية والهندسية األولى 

دلةةةةا   ةةةةه  سةةةةاة الت لسةةةة  ال"سةةةةاعا ةاالن"ةةةةااا التعنةةةةار  السةةةة ااة  التةةةةا د مةةةة  الدراسةةةة 
 (.  5التمشااي ال اص  تتتارس  لات ايس ل  ة "د د الت   يا ةكانت الم اًا كتا ج لاها ودةق  

 املتوسطامل احلساب ة واالحنرافامل املع ارية لدرجة توافر ممارسة طرح األسئلة ( 5جدول )
 وحتديد املشكالمل ومؤشراتها يف أداء معلمي العلوم باملر لة املتوسطة من وجهة نظرهم

 رــــــــــؤشــــــــــامل م
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املع اري

درجة 
 التوافر

 الرتت ب

 2 كبرية جًدا 0.72 4.32 ف ها. تؤثر اليت العوامل اليت يتم التوصل هلا لتحديد الب انامل  ول أسئلة يطرح 1
 1 كبرية جًدا 0.70 4.35 يوجه الطالب إىل تول د استحسارامل وأسئلة  ول الظواهر العلم ة املختلحة. 2
 7 كبرية 0.77 4.06 ناجح هلا.  ل لضمان كاف ة بدقة املشكالمل تصم م وق ود معايري حيدد 3
 6 كبرية 0.76 4.12 يشجع الطالب على الشعور باملشكالمل العلم ة وحتديدها. 4
 4 كبرية جًدا 0.74 4.23 بظاهرة علم ة ما. تسببت اليت العوامل على الدل ل لتوض ح أسئلة يطرح 5
 3 كبرية جًدا 0.76 4.30 يوجه الطالب إىل ممارسة النقد البناء للمعرفة العلم ة. 6
 5 كبرية 0.77 4.13 يوجه الطالب إىل إجياد تصم م هندسي حلل املشكالمل العلم ة.  7

  كبرية جًدا 0.45 4.22 امـــــــــط العـــــــــوســـــــــاملت

  لال(  ا 5  ضي  ج ودةق  
  )انه الت لس  ال"ساعا لدرو   لافا  مشااي  تارس   لات ايس ل  ة "د د الت   ي   

 ة( 4,06 فةةةا   ال  التةةةا الالةةةلج تالتا لةةة  الت لسةةة    ةةةج ةولةةة  ن ةةةاهه  ااة ةةةت عةةة ج 
ا. (4,35   ا ةهل  ا  دق دلا  رو   لافا للذ  التتارساي ع ج ك  ا  ةك  ا  ود 

   ك  ةا  ةلافا دلا  روة  ات ايس ل  ة "د د الت   ي(  مشااي  تارس   ل  لت وتن 
ا تاس ممال التمشااي المال  ةالاات  ةال ا ج       لت دلا  رو   لافا ك  ا   .ود 

   التمشا المانا   لو  ال  ة للا  لل د اس ،ساراي ة س ل   لق ال ةلاها الالتنة    
ا   (.4,35ةبت لس   ساعا   دار   الت  ل، ( دلا التا    ايةلا عدرو   لافا ك  ا  ود 

  عدقة  الت ة  ي   ةتنه ةق ةل   اةا  ا ع متا    فا التا    ايف ا  التمشةا المالة   ج"ةد 
(ا ةدلةةا الةةاغه  ةةج    هةةذا 4,06نةةاوي للةةا( ةبت لسةة   سةةاعا علةةغ    ةة  لضةةتا  كا نةة 

  ا . التمشا     دلا التا    ايف ا  لال      لس   ال"ساعا  دق دلا  رو   لافا ك 
  علةةةغ الت لسةةة  الاةةةاج لدروةةة   ةةةلافا  تارسةةة   لةةةات ايسةةة ل  ة "د ةةةد الت ةةة  ي( فةةةا   ال

( ةهةةةل ج ةةة ا للةةةا  لافاهةةةا 4,22 التةةةا الالةةةلج تالتا لةةة  الت لسةةة    ةةةج ةولةةة  ن ةةةاهه  
ا.  عدرو  ك  ا  ود 
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  ج هذ  الم اًا    ة ج  ةاب  التةا الالةلج دلةا لةات  سة ل   اكة  دلةا  نةا  ال الةرا 
 اله ال الر ت"نا   ال ل ن  ة ا ف لا  ج ظلاها دلتن ا ةهذا ربتا جاةل  للةا تتاما رب  

    ا ةةه عةةاا ا لدةةدا   التةةا الالةةلج سةةلال  امةةال ال د ةة   ة ق للةةا  اكةة  دلةةا    ج ةةل  
 اله ال الر ذا  هتن  ل ا ةهذا لج   " ة لال لذا رب  ال الر ال اله ت"نا   ال ل ن ا كتةا 

ن ةةا   لةة ه ع لونةة   الةةه ال ةة ة  ةةج فةة ق  "د ةةد  لتاةةا  ا     الةةه الالةةلج  ةةج ةولةة  
 ضتج  التله ت لر  صة"ن"  ةبال ةالا  "د ةد الت ة ل  ال ةا  لاوللنلةا ت ةلر   ضةتج 
ةصللله للا     ماسر للةاا ة ةج فة ق لةات   ة  ي دلتنة  دلةا ال ة ة  سة تد  

التماسةة   للةةا   ةةج  نةةا له ةي لةةر  ةةمله ال ةةالر علةةا ة "د ةةدها ةةضةة  ال  ةةل  ةالتاةةا  ا
 ل  ت ملا  ج اف نار ال"للق التماس   للا تال    التماسر.

 ةهذ  الم نا  ا ، ت    ن اًا  راس  ك   ج (Harris & Sithole & Kibirige, 2017; 

Tuttle & Kaderavek & Molitor & Czerniak, 2016; Daisly, 2016; 

Kawasaki, 2015)  ةال ةةةا ع مةةةت  سةةة لل و ةةةد  ةةةج  اةةةا  اNGSS فةةةا   ال  التةةةا 
؛ 2019؛  عةةةل دةةةاذر ا 2019 راسةةة   ال ةةةناةا الالةةةلجا ع متةةةا اف ل،ةةةت  ةةة   ةةةا  لصةةةلت للنةةة  

Qablan, 2016; Brownstein & Horvath, 2016 ال ةا ع مةت     تارسة  لةات )
 ايس ل  ة "د د الت  ل  كانت عدرو    لس   ةضعن،  فا   ال  التا ة التاي الاللج.

قةةةد ع مةةةلا     -د مةةة  الدراسةةة   -ف ج ال ابةةةلي ج ة ظلةةةاي ن ةةةاًا الت اعلةةة     وتنةةة  الت ةةةا 
 التةةةا الالةةةلج فةةةا التا لةةة  الت لسةةة   جسةةة  د ل  لةةةات ايسةةة ل  فةةةا الاتلنةةة  ال دريسةةةن  ت ةةةلر  
 ماسةةة  ا   ةةة  كةةةا   ،سةةة اهه تةةةأ   ةةةدريج الالةةةلج ت ةةة   دةةةاج  ل  ةةة  اسةةة  داج ايسةةة ل  ة ةةةدرير 

ل الةةةر فةةا  لاقةةةن دد ةةد   ةةةاًا ا ال ةة ة دلةةةا ا   كلةةاا فةةةالاللج ة ةةا ف لةةةا  ةةج ظةةةلاها  ااةة  ا
  ا لاا ة للةد لةد له اس ،سةاراي كم ةا ا تسة ر دةدج فلتة  للةاا ةلةج  ة ه فلتلةا ةاسة نااعلا لال  ةج 
ف ق ال "  ةلات ايس ل ا ةهذا عدةر    ل للا اناج  اله الالةلج ل ةات ايسة ل   امةال ال ةدريجا 

 سارا له ة س ل له  لللا. ةصناغ   لاقن ة    ي دلتن   "،  ال  ة دلا لات اس ،
كتةةةةا  وتةةةة  الت ةةةةافل  للةةةةا      ال  التةةةةا الالةةةةلج تالتا لةةةة  الت لسةةةة    ة  التسةةةة لل 
الت للة فا صناغ  ة "د د الت   ي الالتن  التماس   لل  ةا ةهذا عدةر  انا ةج سةل  ا دلةا 

ال ةلر  ال ة"ن"   لار  ال  ة فا  "د د الت   ي الالتن ا ةكا    اياهه تأ  التاله له ج اد ت
فةةا هةةذا التاةةاقا   ةة  ل   ا ةةه عةةاا ا لدةةدا  التالةةه سةةلال ق ةة  ال د ةة   ة  اماًلةةا جالةةر دل لةةا 

؛  عةةةل 2019ال ةةةات  الم ةةةا . ةبلةةةذا ا ، ةةةت آرال الت ةةةاف ج  ةةة  ن ةةةاًا  راسةةة  كةةة   ةةةج  ال ةةةناةا 
 (.Qablan, 2016; Brownstein & Horvath, 2016؛ 2019داذر ا 

https://www.semanticscholar.org/author/Karleah-Harris/46743605
https://www.semanticscholar.org/author/Alec-Sithole/144984862
https://www.semanticscholar.org/author/Joachim-S.-Kibirige/10380705
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 تطوير واستخدام النماذج: الثانيةهندسية الممارسة العلمية وال 

 ه  ساة الت لسة  ال"سةاعا ةاالن"ةااا التعنةار  السة ااة  التةا د مة  الدراسة  دلةا 
 (. 6التمشااي ال اص  تتتارس    ليا ةاس  داج المتاذجا ةكانت الم اًا كتا ج لاها ودةق  

 فر ممارسة تطوير املتوسطامل احلساب ة واالحنرافامل املع ارية لدرجة توا( 6جدول )
 ومؤشراتها يف أداء معلمي العلوم باملر لة املتوسطة من وجهة نظرهم النماذجواستخدام 

 رــــــــــؤشــــــــــامل م
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املع اري

درجة 
 التوافر

 الرتت ب

 8 متوسطة 1.13 3.00  ة خمتلحة.ظواهر علم لوصف مناذج يطور 1
 6 متوسطة 1.21 3.32 يوجه الطالب إىل استخدام التعبري بالتمث ل الح زيائي والرياضي للظواهر العلم ة. 2
 4 متوسطة 1.24 3.36 يق م ويراجع عمل ة التعلم من خالل التعبري بالتمث ل الح زيائي والرياضي.  3
 2 كبرية 1.12 3.42 الظواهر العلم ة املختلحة. يشجع الطالب على تطوير أفكار  ول 4
 7 متوسطة 1.33 3.10 يشجع الطالب على تطوير تحسريامل سبب ة لظواهر العامل احلق قي. 5

6 
يوجه الطالب إىل اختبار الحروض باألسال ب الرياض ة واحلاسوب ة واختـاذ القـرارامل   

  ول ما هو مدرج أو غري مدرج يف النموذج.
 3 توسطةم 1.12 .3.38

 5 متوسطة 1.16 3.36 يشجع الطالب على تصوير العالقامل بني عناصر األنظمة املختلحة. 7
 1 كبرية 1.08 3.49 يشجع الطالب على ص اغة التنبؤامل العلم ة. 8

  متوسطة 0.77 3.31 امــــــــــط العــــــــــوســــــــــاملت

 (  ا  لال6  ضي  ج ودةق  

 ساعا لدرو   لافا  مشااي  تارسة     ةليا ةاسة  داج المتةاذج( فةا    انه الت لس  ال"
 ة( 3,00   ال  التةةةةا الالةةةةلج تالتا لةةةة  الت لسةةةة    ةةةةج ةولةةةة  ن ةةةةاهه  ااة ةةةةت عةةةة ج 

  ا ةهل  ا  دق دلا  رو   لافا للا ع ج   لس   ةك  ا .(3,49 
   ةلافا   لسةدلةا  روة   مشةااي  تارسة     ةليا ةاسة  داج المتةاذج(   لت وتن    

 .تاس ممال التمشايج الاات  ةالما ج         دلا  رو   لافا ك  ا 

  التمشةا المةا ج  ج ةا  ال ة ة دلةا صةناغ  ال م ةماي الالتنة ( دلةا التا  ة  ايةلةا    
( ةبدرو   لافا ك  ا ا ةهذا جال  للا ل ناة   ةا   الالةلج ال ةا 3,49تت لس   ساعا   دار   

لتنةة  لل ةةلاها الت  ل،ةةة ا كتةةا قةةةد جاةةل  ذلةةب للةةةا قمادةة   التةةةا  سةة ل ج اسةة  داج ال م ةةةماي الا
 الاللج تأهتن  هذ  ال م ماي لل  ة ةكلنلا  ج ايتاا  الًانس  ل  ا  الاله ة هداف . 

mailto:النماذجinfo@hbtf.com.jo
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 ظةةةلاها دلتنةةة     ل،ةةة (  للصةةةن نتةةةاذج ةقةةةد  ةةة  فةةةا التا  ةةة  ايف ةةةا  التمشةةةا ايةق  ج ةةةلر
 ا ةياةل  ذلةب للةا    كم ةا  ةج التالتة ج (ا ةبدرو   لافا   لسة 3,00تت لس   ساعا علغ  

ال جت لفةةل  هةةذ  التتارسةة ا ةالسةة ر فةةا ذلةةب    عةةاا ا لدةةدا  التالتةة ج ق ةة  ال د ةة  ة اماًلةةا لةةه 
   ا  ال كساة همالل التالت ج  تارس    ةليا المتةاذجا تاإلضةاف  للةا كمةا  ايع ةال التلكلة  

 ة اللقت ةللق التملا التدرسا. دلا دا ة التالت ج سلال اإل ار   ة ال دريسن ا ةض 

  علغ الت لس  الااج لدرو   لافا  تارس     ليا ةاس  داج المتاذج( فا   ال  التةا الالةلج
 ( ةهل ج  ا للا  لافاها عدرو    لس  . 3,31تالتا ل  الت لس    ج ةول  ن اهه  

 ة  ةولة  ن ةا  ةب "ل   ن اًا الت اعلة   ة  الت ةاف ج ال ابةلي ج    ة ج ا ،اقلةا للةا  ةد  ةا
التالتةةة جا   ةةة   شةةةار ا اةةة    ةةةاف ج لال     التةةةا الالةةةلج تالتا لةةة  الت لسةةة   لةةةد له ضةةةان 
ةاضةةي فةةا   ةةليا ةاسةة  داج المتةةاذج فةة ق  ةةدريج الالةةلجا   ةة   ةةاااق تاضةةله جسةة  دج لةةا  
ال ةةةدريج ال  ل دجةةة  ال ةةةا  ا تةةةد دلةةةا ال ل ةةة جا كتةةةا ع مةةةلا    لةةةلق  ةةةملا الالةةةلج ةكمةةةا  ايع ةةةال 

ل دريسن  ةاإل اري  ال ا ج لن علا  اله الاللج  ج ايس اة ال ا   ن داً  ا   اج التاله لنس  دج ا
المتةةاذج ةي لرهةةاا ةدلةةا الةةاغه  ةةج ذلةةب ف ةةد عةة ج هةةمالل الت ةةافل     لةةدل  التةةا الالةةلج ال ةةدر  

 ل، ا اه ل علها  ن ل ل   مله   لر الا قاي ع ج ال لاها ةاين ت  الت  دلا فله آلن   ،ف ا
  فل   ففار فاص  عله دملا ة ااوا لا ة   نتلا تاس تاار.

كتةةةا  شةةةار تاةةةض الت ةةةاف ج ةدةةةد هه اامةةةا  للةةةا ةوةةةل   "سةةةج فةةةا  سةةة لل تاضةةةله فةةةا 
اس  داج تاةض اسة اا ناناي ال ةدريج ال"د مة  ت ة   دةاج ةاسة  دج المتةاذج ت ة   فةاب تسة ر 

 الم   ةاس اا نانا  . فضلدله للا تاض ال اا ا ال دري ن  ال اص  تال اله
 ,Harris & Sithole & Kibirigeةهةذ  الم ناة  ا ، ةت  ة  ن ةاًا  راسة  كة   ةج  

2017; Brownstein & Horvath, 2016; Tuttle & Kaderavek & Molitor & 

Czerniak, 2016; Daisly, 2016; Kawasaki, 2015 ةال ةا ع مةت  سة لل و ةد  ةج )
ل،ةةت  ةة   ةةا  لصةةلت للنةة   راسةة   دفن،ةةاا فةةا   ال  التةةا الالةةلج. ةلفملةةا اف  NGSS اةةا  ا 
( ال ةا ع مةت     تارسة    ةليا ةاسة  داج المتةاذج 2019؛  عل داذر ا 2019؛ ال ناةا 2019

  كانت عدرو  قل ل  فا   ال  التا ة التاي الاللج.

https://www.semanticscholar.org/author/Karleah-Harris/46743605
https://www.semanticscholar.org/author/Alec-Sithole/144984862
https://www.semanticscholar.org/author/Joachim-S.-Kibirige/10380705
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  االستقصاءات وإجراء تخطيط: الثالثةالممارسة العلمية والهندسية 

ا التعنةةةار  السةةة ااة  التةةةا د مةةة  الدراسةةة  دلةةةا  ةةةه  سةةةاة الت لسةةة  ال"سةةةاعا ةاالن"ةةةاا
 (.  7االس   الايا ةكانت الم اًا كتا ج لاها ودةق   ةإواال التمشااي ال اص  تتتارس     ن 

 املتوسطامل احلساب ة واالحنرافامل املع ارية لدرجة توافر ممارسة ختط ط( 7جدول )

 ر لة املتوسطة من وجهة نظرهماالستقصاءامل ومؤشراتها يف أداء معلمي العلوم بامل وإجراء

 رـــــــــــــــــؤشـــــــــــــــــامل م
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املع اري

درجة 
 التوافر

 الرتت ب

 
الظواهر العلم ة يعتمد علـى أسـباب    يف التغ ري أن على جلعل الطالب يقدموا أدلة خيطط

 أو قوى مع نة.
 3 كبرية 0.77 4.04

 
آثـار لعوامـل وأشـ اء مع نـة يف      وجـود  علـى  أدلـة  لتقـديم  التجـري   لتصـم م ا ويقـ مم  يتحقق

 .ظاهرة علم ة ما
 1 كبرية 0.77 4.14

 
أجـزاء ومكونـامل    بـني  العالقـامل  لتحديـد  حتق ـق  يوجه الطالب إىل أن خيططوا إلجـراء 

 .ومسببامل الظواهر العلم ة املختلحة
 2 كبرية 0.75 4.10

 5 كبرية 0.76 3.87 .آل ة  دوث الظواهر العلم ة املختلحة على أدلة لتقديم الب انامل يوجه الطالب جلمع 
 4 كبرية 0.77 3.92 .وغري احلج ة احل ة الكائنامل مكونامل على دل ل لتقديم حتق ق يشجع الطالب على إجراء 

  كبرية 0.50 4.02 امــــــــط العــــــــوســــــــاملت

 (  ا  لال7  ضي  ج ودةق  

 ه الت لس  ال"ساعا لدرو   لافا  مشااي  تارس      ن  ةاواال االس   ةالاي( فةا    ان
 .(4,14  ة( 3,87   ال  التا الاللج تالتا ل  الت لس    ج ةول  ن اهه  ااة ت ع ج 

 آاةةةار  ةوةةةل  دلةةةا   لةةة  ل  ةةةدجه ال ااي ةةةا ال  ةةةتنه ةيسةةةنقه   ةةة  التمشةةةا المةةةانا    " ةةةة
دلتنة   ةا( دلةا التا  ة  ايةلةا تت لسة   سةاعا   ةدار  لالا   ة شنال  ا م  فا ظاها  

 ( ةبدرو   لافا ك  ا ا 4,14 

  دلةا   لة  ل  دجه ال ناناي ع متا    فا التا    ايف ا  التمشا الاات    لو  ال  ة لات 
 (ا ةبدرو   لافا ك  ا . 3,87آلن   دة  ال لاها الالتن  الت  ل، ( تت لس   ساعا علغ  

   الاةاج لدروة   ةلافا  تارسة      ةن  ةاوةاال االس   ةالاي( فةا   ال  التةا علغ الت لسة
 ( ةهل ج  ا للا  لافاها عدرو  ك  ا . 4,02الاللج تالتا ل  الت لس    ج ةول  ن اهه  

   ةيت ج ال لق س ر  لافا وتن    مشااي  تارس     ن  ةإواال االس   الاي( عدروة
ن ةاهه جاةل  للةا ل ناة   ةا   الالةلج ال ةا  " ةاج ك  ا  فا   ال  التا الاللج  ج ةول  
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للا لواال ال اارة ةك ات  ال  اريا الالتن ا اه    نتلا  ةج ق ة  التالةها ةهةذا   ة ج ةوةل  
اق ماع لدل  التا الاللج تالتا ل  الت لس   تأهتن  ال اارة الالتن  فةا  ةدريج الالةلج 

ا دلا رغ   همالل ةبال الا  هتن     نتلا ةال " ة  ج ص" لا ةإواالا  لاا ةهذا  دق  جض 
التالتةةةة ج للةةةةا    ج  سةةةةر ال الةةةةر  لةةةةةاراي وتةةةة  ال نانةةةةاي تةةةةال ا  الالتنةةةة  السةةةةةلنت  
ةال "سن ةةايا ةبال ةةالا اسةة  دا لا ت اي ةة  صةة"ن"   ،سةةا آراًةة   ة  ،سةةا  ةةدة  ظةةاها  
دلتنةة   ا مةة ا لةةذلب ج لةةر  غلةةر التالتةة ج  ةةج ل علةةه لوةةاال  "سن ةةاي دلتنةة  ة  ةةدجه 

 ل"اا ةاي ل  دلا الم اًا ال ا   لصلل  لل لا.ا

قةةد  كةةدةا دلةةا  -د مةة  الدراسةة   -ة ظلةةاي ن ةةاًا الت اعلةة     وتنةة  الت ةةاف ج ال ابةةلي ج 
 ن  تالاغه  ج ا ة     التةا الالةلج تالتا لة  الت لسة    روة   ةج الةلدا تأهتنة  ال   ةن  فةا 

   ةةن  الاةةاه ا لةةذلب فالت ةةاف ج ج   ةةل   ةةدريج الالةةلجا لال     غلةة له  ةةا االةةلا جسةة  د ل  ال
فاق ةةةا عةةةة ج  ةةةةا هةةةل    ةةةةلة فةةةةا ال  ةةة  ال ل نةةةة   ة ال، ةةةةلن  ة  ال التالةةةه ال،الةةةةا  افةةةة  الاافةةةة  
ال ةةفن ا كتةةا    وتنةة  الت ةةاف ج  ةةاة   نةة  ال جت ةةج ال" ةةه دلةةا  سةة لل التالتةة ج فةةا  اةةاق 

ر  دتةة  عةةاا ا  ة  ةةلاف  ال   ةةن   ةةج فةة ق السةةا ي التلوةةل   عةة ج  ةةد له. ة كةةدةا دلةةا ضةةاة 
   ا  التالت ج دلا  تارس  ال   ن  الا د ل دريج الاللج ة دري له دلا ا  ان .

  ا  نتا   الة تاالس   ال ة لارا   فا  دريج الاللجا ففا  ر  له تأ  كم ا  ج  التا 
  ل ةد ا  ة  الاللج  ا االلا جاللل   ،للج االس   الا لذلب ف دريج الاللج  ةاااق جأفةذ ال ةات  ال

ةول  تاض التالت ج الت ت ة يج  ةج جسة  دج االسة اا ناناي ال دريسةن  ال اًتة  دلةا االس   ةالا 
 ك  هذا   ل للا ضان  س لل ال  ة فا  لاراي االس   ال ت    داج.

ةالم ناةة  ال ةةا  ةةه ال لصةة  للةةا  ةةج  "ل ةة  ن ةةاًا االسةة  ان  اف ل،ةةت  ةة   ةةا  لصةةلت للنةة  
( ال ةةةا ع مةةةت    هةةةذ  التتارسةةة  2019؛ دفن،ةةةاا 2019 عةةةل دةةةاذر ا ؛ 2019 راسةةة   ال ةةةناةا 

كانت عدرو  قل ل  فا   ال  التا ة التاي الاللج تالتا ل  المانلي ا ع متةا ن ناة   "ل ة  الت اعلة  
ةةةا  ةةة  ن ةةةاًا  راسةةة    ةةةا  ةةةا  الةةةاا كتةةةا ا ،ةةةة  "ل ةةة  ن ةةةاًا االسةةة  ان   جض   Harrisا ، ةةةت نلد 

& Sithole & Kibirige, 2017 ; Brownstein & Horvath, 2016 ; Daisly, 2016 

; Kawasaki, 2015 ةال ا ع مت  س لل و د  ج  اا  ا )NGSS .فا   ال  التا الاللج 

https://www.semanticscholar.org/author/Karleah-Harris/46743605
https://www.semanticscholar.org/author/Alec-Sithole/144984862
https://www.semanticscholar.org/author/Joachim-S.-Kibirige/10380705
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  تحليل البيانات وتفسيرها: الرابعةالممارسة العلمية والهندسية 

 ه  ساة الت لس  ال"ساعا ةاالن"ااا التعنار  الس ااة  التةا د مة  الدراسة  دلةا  
 (. 8تتتارس   "ل   ال ناناي ة ،س اهاا ةكانت الم اًا كتا ج لاها ودةق  التمشااي ال اص  

 املتوسطامل احلساب ة واالحنرافامل املع ارية لدرجة توافر ممارسة حتل ل الب انامل ( 8)جدول 
 وتحسريها ومؤشراتها يف أداء معلمي العلوم باملر لة املتوسطة من وجهة نظرهم

 رـــــــــــــؤشـــــــــــــامل م
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املع اري

درجة 
 التوافر

 الرتت ب

 4 كبرية 0.76 4.08 يوجه الطالب إىل استخدام اجلدولة يف عرض الب انامل. 
 6 كبرية 0.77 4.03 يوجه الطالب إىل حتل ل الب انامل ا صائً ا. 
 8 كبرية 0.75 3.96 مع نة.علم ة  عالقامل الرسومامل الب ان ة لوصف وتحسري يوجه الطالب إىل بناء 

 
يشجع الطالب ل كشحوا عن األمناط والعالقامل اليت تسمح باسـتخدام الب انـامل كـدل ل    

 لدعم منوذج أو تحسري نت جة.
 3 كبرية 0.83 4.12

 2 كبرية 0.76 4.12 للوصول إىل نت جة أو  ل علمي صح ح. يوجه الطالب لتحل ل وتحسري الب انامل 

 
عوامل مع نـة علـى    توافر آثار على أدلة لتقديم الب انامل وتحسري يوجه الطالب لتحل ل

 الظواهر واألنظمة العلم ة.
 9 كبرية 0.77 3.87

 7 كبرية 0.78 4.03 ظاهرة علم ة مع نة. خصائص لتحديد الب انامل وتحسري يوجه الطالب لتحل ل 

 
 باأل ـداث  التنبـؤ  من خـالل  الطب ع ة املخاطر  ول الب انامل وتحسري يوجه الطالب لتحل ل

 التقن امل. ومواجهتها والتخح ف من آثارها من خالل تطوير املستقبل ة الكارث ة
 5 كبرية 0.77 4.08

 
 بـني  واالخـتالف  التشـابه  أوجـه  لتحديـد  االختبارامل من الب انامل يوجه الطالب لتحل ل

 أفضلها. لتحديد عدد من تصم مامل احللول
 1 كبرية 0.77 4.18

  كبرية 0.43 4.05 امــــــــط العــــــــوســــــــاملت

 (  ا  لال8  ضي  ج ودةق  
  انه الت لس  ال"ساعا لدرو   لافا  مشةااي  تارسة    "ل ة  ال نانةاي ة ،سة اها( فةا   ال   

 .(4,18  ة( 3,87  التا الاللج تالتا ل  الت لس    ج ةول  ن اهه  ااة ت ع ج 

   لافا ك  ا ا ةهذا دلا  رو   ناناي ة ،س اها(  مشااي  تارس    "ل   ال  لت وتن 
  ةة ج     التةةا الالةةلج  ةةاة  ضةةاةر  ا ةة    ل علةةه لتتارسةة   "ل ةة  ال نانةةاي الالتنةة  
ة ،س اهاا لتا للا  ج  ةر ك  ا فا  سادد له دلا    الت ة  ي ال ةا  ةلاولله ةفلةه 

 .اللاق  الذ  جعن ل   ن 
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 ال  ةات   ةوة  ل "د د االف  اراي  ج ال ناناي       التمشا ال اس    لو  ال  ة ل "ل 
 فضةللا( دلةا التا  ة  ايةلةا تت لسة   ل "د ةد دد   ج   تنتاي ال"للق ع ج ةاالف  ا

( ةبدروةةة   ةةةلافا ك  ةةةا ا   ةةةا التا  ةةة  ايف ةةةا  ف ةةةد  ةةة  ف لةةةا التمشةةةا 4,18 سةةةاعا   ةةةدار   
دلا ة   ا مة    ةلافا آاةار دلةا   ل  ل  دجه ال ناناي ة ،س ا السا م   لو  ال  ة ل "ل  

 (ا ةبدرو   لافا ك  ا .3,87دلا ال لاها ةاين ت  الالتن ( تت لس   ساعا علغ  

  علغ الت لس  الااج لدرو   لافا  تارس    "ل   ال نانةاي ة ،سة اها( فةا   ال  التةا الالةلج
 ا . ( ةهل ج  ا للا  لافاها عدرو  ك  4,05تالتا ل  الت لس    ج ةول  ن اهه  

  ةبةالم ا للةةا الم ةةاًا السةةات   ال ةةا  ا ةةا دةةج ةولةة  ن ةةا  التةةا الالةةلج فةةا  روةة   ةةلافا
  "ل ة  ال نانةةاي ة ،سةة اها( فةا   اًلةةه ال دريسةةاا جت ةج ال ةةلق تةةأنله دلةا قمادةة  تأهتنةة  
 "ل ةةة  ال نانةةةاي  امةةةال  ةةةدريج الالةةةلجا ف ةةةدة  هةةةذا ال "ل ةةة  لةةةج  ةةة ه  "د ةةةد الا قةةةاي  ة 

ي الم ةةةةةاج  ة ال ةةةةةاها  الالتنةةةةة  ةفلتلةةةةةا ةاالسةةةةة ،ا    ملةةةةةا تال ةةةةة   ايسةةةةة اة  ة   لنةةةةةا
التماسةةرا تاإلضةةاف  للةةا    كم ةةا  ةةج  لضةةلداي الالةةلج    لةةر فلتلةةا لوةةاال   ارنةة  
ع ملا ةب ج  لضلداي  ة ظلاها  فالا ةهذا جس ل ج  "ل   ك   لضلع  ة ظاها  دلا 

ةا  ةوةل  رغ ة  لةدل  التةا الالةلج  دا اه دتة  الت ارنة  الت للبة ا كتةا جت ةج ال ةلق  جض 
للةةةا    جاةةةاا ال الةةةر  هتنةةة  الةةةدل   الالتةةةا الةةةذ  جسةةة مد للنةةة ا ة    ةةةج  فضةةة  سةةة   

 اللصلق للا هذا الدل    "ل   ال ناناي ال ا   ه وتالا  ج ال لاها الالتن  الت  ل، .
ةب "ل ةةةة  ن ةةةةاًا السةةةةماق الت الةةةةة تتتارسةةةة   "ل ةةةة  ال نانةةةةاي ة ،سةةةة اها فةةةةا الت اعلةةةة   ةةةة  
الت اف ج ال ابلي ج     ج    اام ج  ج الت اف ج  كدا دلا     التا الالةلج تالتا لة  الت لسة   
جتارسةةل   "ل ةة  ال نانةةاي ة ،سةة اهاا عةة  ةيةةدربلا ل علةةه دل لةةاا ةدةة ة ذلةةب للةةا     ةةا   الالةةلج 

ل للةا ةل نا لا ال جت ج فلتلا ةاسة نااعلا  ة   "ل ة  ة ،سة ا لل ةلاها التلاقةنا ةهةذا عةدةر    
 اه تاج التالت ج تتتارس  ال "ل   ةال ،س ا فا  لاقن  النتن     ل، .

ةدلةةا ال ةةاا ايفةةا  شةةار ا اةة    ةةاف ج للةةا     تارسةة  التالتةة ج للةةذ  التتارسةة  ال 
 ا  ةةا للةةا التسةة لل التةةأ لقا ةدةة ة ذلةةب للةةا     ةةدريج  غلةةر التالتةة ج  ةةا االةةلا  "ةةت  ةةأا ا 

للةا اف  ةار عةاا ا لدةدا  التالتة ج ت ة   دةاج ة التةا الالةلج ت ة   ال دريج ال  ل د ا تاإلضةاف  
فاب ق   ة امال ال د   لت اراي ة لاقن  دري ن   االا  لاراي  "ل ة  ال نانةايا تاإلضةاف  للةا 
كتا ذكا سات  ا اد تا هه دلةا ف ة   دريسةن  ةن ةاًا  "ل ة  وةاه  ا لةذلب ج  ةن دةدج اه تةا له 

لةةها نامنةةب دةةج  ةةا  لاولةة  التالتةةل   ةةج كمةةا   دةةدا  ال ةة ة فةةا تإكسةةاة  لةةب التتارسةة  ل  ع
 ال ،لاا تاإلضاف  للا الارل ال دريسا ةاإل ار .



2020 (5)ج أبريل (122)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 341 

ةالم ناةة  ال ةةا  ةةه ال لصةة  للةةا  ةةج  "ل ةة  ن ةةاًا االسةة  ان  اف ل،ةةت  ةة   ةةا  لصةةلت للنةة  
 ( ال ةا ع مةت    هةذ  التتارسة Qablan, 2016؛ 2019؛  عةل دةاذر ا 2019 راسة   ال ةناةا 

ةا  ةا  كانةت عدروة    لسة   فةا   ال التالتة ج ةالتالتةايا ع متةا ن ناة   "ل ة  الت اعلة  ا ، ةت نلد 
     ن اًا  لب الدراساي.

  استخدام الرياضيات والتفكير الحاسوبي والرياضي: الخامسةالممارسة العلمية والهندسية 

الدراسة  دلةا  ه  ساة الت لسة  ال"سةاعا ةاالن"ةااا التعنةار  السة ااة  التةا د مة  
التمشةااي ال اصة  تتتارسة  اسة  داج الاياضةةناي ةال ،ف ةا ال"اسةلبا ةالاياضةاا ةكانةت الم ةةاًا 

 (. 9كتا ج لاها ودةق  
 املتوسطامل احلساب ة واالحنرافامل املع ارية لدرجة توافر ممارسة استخدام الرياض امل ( 9جدول )

 العلوم باملر لة املتوسطة من وجهة نظرهم والتحكري احلاسوبي والرياضي ومؤشراتها يف أداء معلمي

 رـــــــــــــــــؤشـــــــــــــــــامل م
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املع اري

درجة 
 التوافر

 الرتت ب

 5 متوسطة 1.46 2.83 يوجه الطالب إىل فحص العالقامل الكم ة واحلاسوب ة. 
 3 متوسطة 1.50 2.92 لظواهر.يوجه الطالب إىل ممارسة التحكري الرياضي لتحل ل ا 
 2 متوسطة 1.45 2.95 يوجه الطالب إىل ممارسة التحكري احلاسوبي لتحل ل الظواهر. 
 4 متوسطة 1.49 2.84 يشجع الطالب ألمتتة عمل ة مجع الب انامل وحتل ل كم امل كبرية من الب انامل. 
 6 متوسطة 1.25 2.70 .بس طة علم ة مناذج لوصف الرياض ة التمث المل يشجع الطالب على استخدام 

 
تأثري عوامـل مع نـة    ك ح ة تحسريامل لدعم احلساب ة التمث المل يوجه الطالب الستخدام

 .مع نة ظاهرة أو مسامل أو تقل ل على زيادة
 1 متوسطة 1.01 3.29

  متوسطة 0.87 2.92 امــــــــــط العــــــــــوســــــــــاملت

 (  ا  لال9  ضي  ج ودةق  
     انه الت لسة  ال"سةاعا لدروة   ةلافا  مشةااي  تارسة   اسة  داج الاياضةناي ةال ،ف ةا

ال"اسةةةلبا ةالاياضةةةا( فةةةا   ال  التةةةا الالةةةلج تالتا لةةة  الت لسةةة    ةةةج ةولةةة  ن ةةةاهه 
 .(3,29  ة( 2,70  ااة ت ع ج 

   مشةةااي  تارسةة   اسةة  داج الاياضةةناي ةال ،ف ةةا ال"اسةةلبا ةالاياضةةا(   ةةلت وتنةة 
 .لافا   لس   دلا  رو  
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 سةة ااي لةةدده ال"سةةاعن  ال تمةةن ي   ةة  التمشةةا السةةا م   لوةة  ال ةة ة السةة  داج،  
 ا مةة ( دلةةا التا  ةة   ظةةاها   ة سةةتاي  ة   ل ةة   ةةأا ا دلا ةة   ا مةة  دلةةا ايةةا   كنفنةة 

(ا  نتةا  ة  فةا التا  ة  ايف ةا  التمشةا ال ةا ج 3,29ايةلا تت لس   سةاعا   ةدار   
دلتنةةةة  تسةةةةن  (  نتةةةةاذج للصةةةةن الاياضةةةةن  ال تمةةةةن ي   داج ج ةةةةا  ال ةةةة ة دلةةةةا اسةةةة

  (.2,70تت لس   ساعا علغ  

  علةةةةغ الت لسةةةة  الاةةةةاج لدروةةةة   ةةةةلافا  تارسةةةة   اسةةةة  داج الاياضةةةةناي ةال ،ف ةةةةا ال"اسةةةةلبا
( ةهةةل 2,92ةالاياضةةا( فةةا   ال  التةةا الالةةلج تالتا لةة  الت لسةة    ةةج ةولةة  ن ةةاهه  

 ج  ا للا  لافاها عدرو    لس  . 

  يت ج ال لق عمةال دلةا ةولةاي ن ةا  التةا الالةلج ال ةا ع مةت  روة    لسة   ل ةلافا  تارسة  ة
 اسةةة  داج الاياضةةةناي ةال ،ف ةةةا ال"اسةةةلبا ةالاياضةةةا( فةةةا   اًلةةةه ال دريسةةةا؛    ل ناةةة   ةةةا   
الاللج  سة ل ج اسة  داج الاياضةناي ةالاسةلج ال ناننة    ةا جسة  ن  ال الةر فلةه التسةاً  الالتنة  

إلضةةةةاف  للةةةةا    كم ةةةةا  ةةةةج التالتةةةة ج  ةةةةا االةةةةلا جاةةةةانل   ةةةةج  لةةةةار    ةةةةليا المتةةةةاذج ة للةةةةاا تا
 ةةص،لاا ةبال الا فله    ادة  دج  "اةل  رب  ال تمن ي الاياضن  تالمتاذج الالتن .

ةب "ل   ن اًا الت اعل     الت اف ج ال ابلي ج   ة ج    الت ةاف ج ال تسة   كةدةا دلةا    
ت لسةةة   جسةةة  د ل  الاياضةةةناي ةيتارسةةةل  ال ،ف ةةةا الاياضةةةا  امةةةال  التةةةا الالةةةلج تالتا لةةة  ال

الاتلنةة  ال دريسةةن ا ةلفةةج عمسةة   قل لةة  للةةا  ةةد  ةةاا ف ل ةة   ةةمله  ةةج ج لةةن ل تةة  تتلةةاج دلتنةة  
   لةةر لناااهةةا اسةة  داج الاياضةةناي ةال ،ف ةةا الاياضةةا.   ةةا  نتةةا   الةةة تةةال ،ف ا ال"اسةةلبا ف ةةد 

ة تارسة    ةج ق ة   التةا الالةلج ةدة ة ذلةب يسة اة دةد   ملةا   شارةا كذلب للا قلة  اسة  دا  
اف  ةار عةةاا ا لدةدا  التالتةة ج لة ا ة ةةدنا  سةة لل ةدة له تةة ا ةن ةص ايولةة   ةاي ةاي ال"اسةةلبن  
فةا تاةةض التةةدارما تاإلضةةاف  للةةا الاةةرل ال دريسةةا ةاإل ار  التلكةة  دلةةا دةةا ة  الةةه الالةةلجا 

شةةةارةا للةةةةا  هتنةةة   االاةةة  ذلةةةب  ةةةج فةةة ق  االاةةة   لةةةةب ةايدةةةدا  الف  ةةةا   ةةةج ال ةةة ةا كتةةةا  
 الت   يا ة  دجه ال"لاف  التا ج  ةالتاملي  للتاله الذ  جتارم  لب التتارس  فا  دريس .

 ,Harris & Sithole & Kibirigeةهةذ  الم ناة  ا ، ةت  ة  ن ةاًا  راسة  كة   ةج  

2017 ; Tuttle & Kaderavek & Molitor & Czerniak, 2016 ; Brownstein & 

Horvath, 2016 ; Daisly, 2016 ; Kawasaki, 2015 ةال ةا ع مةت  سة لل    ةلق  ةج )
فا   ال  التا الاللجا ةكذلب ا ، ت ن اًا الت اعلة   ة  الت ةاف ج ال ابةلي ج  ة   NGSS اا  ا 

(ا كتةا اف ل،ةت الم ناة  ال ةا 2019؛  عل داذر ا 2019؛ دفن،اا 2019ن اًا  راس   ال ناةا 
؛  عةةل دةةاذر ا 2019 "ل ةة  ن ةةاًا االسةة  ان   ةة   راسةة  كةة   ةةج  ال ةةناةا  ةةه ال لصةة  للةةا  ةةج 

 ( ال ا ع مت    تاض  مشااي هذ  التتارس  كانت عدرو  قل ل  فا   ال التالت ج. 2019

https://www.semanticscholar.org/author/Karleah-Harris/46743605
https://www.semanticscholar.org/author/Alec-Sithole/144984862
https://www.semanticscholar.org/author/Joachim-S.-Kibirige/10380705
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  الحلول وتصميم التفسيرات بناء: السادسةالممارسة العلمية والهندسية 

ة  التةةةةا د مةةةة  الدراسةةةة  دلةةةةا  ةةةةه  سةةةةاة الت لسةةةة  ال"سةةةةاعا ةاالن"ةةةةااا التعنةةةةار  السةةةة اا
 (.  10التمشااي ال اص  تتتارس  عمال ال ،س ااي ة  تنه ال"للقا ةكانت الم اًا كتا ج لاها ودةق  

 التحسريامل املتوسطامل احلساب ة واالحنرافامل املع ارية لدرجة توافر ممارسة بناء( 10جدول )

 ملتوسطة من وجهة نظرهماحللول ومؤشراتها يف أداء معلمي العلوم باملر لة ا وتصم م

املتوسط  رـــــــــــــــــؤشـــــــــــــــــامل م
 احلسابي

االحنراف 
 املع اري

درجة 
 الرتت ب التوافر

 1 كبرية جًدا 0.75 4.27 يوجه الطالب إىل استخدام أدلة صح حة وموثوقة تحسر ظواهر علم ة مع نة. 1
 7 كبرية 0.78 3.96 يوجه الطالب لتصم م مشروعامل علم ة خمتلحة. 2

بـني أشـ اء    واالخـتالف  التشابه ألوجه تحسريامل لبناء العلم ة األفكار يوجه الطالب لتطب ق 3
 10 كبرية 0.84 3.88 أو ظواهر خمتلحة.

 2 كبرية 0.79 4.18 .العلم ة لتصم م وانشاء واختبار جهاز ما املبادئ يوجه الطالب لتطب ق 4

 مع نـة علـى   عوامـل خارج ـة   تـأثري  لك ح ة أدلة على قائم لميع تحسري يوجه الطالب لبناء 5
 8 كبرية 0.81 3.91 .احل ة واملواد غري احل ة الكائنامل

العمل امل الداخل ة يف فاعل ة الكائنامل  لدور أدلة على قائم علمي تحسري يوجه الطالب لبناء 6
 6 كبرية 0.77 3.96 احل ة والظواهر العلم ة املختلحة.

 5 كبرية 0.78 4.03 .متعددة ب ئ ة أنظمة عرب احل ة الكائنامل بني التحاعالمل بأمناط يتنبأ تحسري الب إلنشاءيوجه الط 7
 4 كبرية 0.78 4.06 .القوانني العلم ة يوجه الطالب لتطب ق 8

 تـأثري  وتقل ـل  لرصـد  طريقـة  لتصـم م  والنظريـامل العلم ـة   املبـادئ  يوجه الطالب لتطب ـق  9
 3 كبرية 0.75 4.06 .اهر علم ة خمتلحةعوامل مع نة على ظو

يف  االختالفـامل  تزيـد  ك ـف  تصـف  الـيت  األدلة إىل يوجه الطالب لبناء تحسري علمي استناًدا 10
 9 كبرية 0.85 3.91 .الظاهرة العلم ة أو فنائها بقاء ا تمال ة أش اء أو مسامل مع نة على

  كبرية 0.42 4.02 ماـــــــــــــط العـــــــــــــوســـــــــــــاملت

 (  ا  لال10  ضي  ج ودةق  
 ال"لةلق(  ة  ةتنه ال ،سة ااي    انه الت لس  ال"ساعا لدرو   لافا  مشةااي  تارسة   عمةال

( 3,88 فةةةةا   ال  التةةةةا الالةةةةلج تالتا لةةةة  الت لسةةةة    ةةةةج ةولةةةة  ن ةةةةاهه  ااة ةةةةت عةةةة ج 
ا. ا ةهل  ا  دق دلا  رو   لافا للذ  التتارساي ع ج ك  ا (4,27 ة  ةك  ا  ود 

   ةةلافا دلةةا  روةة  ال"لةةلق(  ة  ةةتنه ال ،سةة ااي  مشةةااي  تارسةة   عمةةال  ةةلت وتنةة 
ك  ا ا تاس ممال التمشا ايةق   لو  ال  ة للا اس  داج   ل  صة"ن"  ة لالقة   ،سةا 
ا ةبت لسةةة   ظةةةلاها دلتنةةة   ا مةةة ( الةةةذ   ةةة  تالتا  ةةة  ايةلةةةاا عدروةةة   ةةةلافا ك  ةةةا  وةةةد 

. ع متةةا  ةة  فةةا التا  ةة  ايف ةةا  التمشةةا المالةة    لوةة  ال ةة ة (4,27 سةةاعا   ةةدار   
عةة ج  شةةنال  ة ظةةلاها  ةاالفةة  ا ال  ةةات  يةوةة   ،سةة ااي ل مةةال الالتنةة  ايففةةار ل    ةةة

 (ا ةبدرو   لافا ك  ا ا 3,88   ل، ( تت لس   ساعا علغ  
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 ق( فةةا   ال ال"لةةل  ة  ةةتنه ال ،سةة ااي علةةغ الت لسةة  الاةةاج لدروةة   ةةلافا  تارسةة   عمةةال
( ةهةةةل ج ةةة ا للةةةا  لافاهةةةا 4,02 التةةةا الالةةةلج تالتا لةةة  الت لسةةة    ةةةج ةولةةة  ن ةةةاهه  

عدروةةةة  ك  ةةةةا . ةهةةةةذا   ةةةة ج     التةةةةا الالةةةةلج دلةةةةا  اافةةةة  تأهتنةةةة     جت لةةةةب ل علةةةةه 
 تارسةةاي  ت ةةمله  ةةج  ،سةة ا  ةةا   لصةةلل  للنةة   ةةج عنانةةاي ةبال ةةالا   ةةتنتله ال"لةةلق 

 ةةلاولله  سةة مد ج دلةةا   لةة  صةة"ن"  ة لالقةة ا كتةةا  ت اي ةة  صةة"ن"  للت ةة  ي ال ةةا
جال  ذلةب للةا ل ناة   لضةلداي الالةلج ال ةا  سة لور  ةج ال الةر    جاةا    ارنةاي 

 ع ج تاضلا  ج ف ق     ة  ففار  ة  اارا اة قلان ج دلتن .

 ; Harris & Sithole & Kibirige, 2017ا ، ت الم نا  السات      ن اًا  راسة   

Daisly, 2016 ; Kawasaki, 2015 ةال ا ع مت  س لل و د  ج  اا  ا )NGSS  فةا   ال
؛  عةل 2019دفن،ةاا  2019 التا الاللجا ع متا اف ل،ت  ة   ةا  لصةلت للنة   راسة   ال ةناةا 

 ( ال ةةةا ع مةةةت  روةةة    لسةةة   ةقل لةةة  لتتارسةةة   التةةةا ة التةةةاي الالةةةلج ل مةةةال2019دةةةاذر ا 

 ال"للق. ة  تنه ال ،س ااي
ا ف ة   لاف ةت آراًة   ةب "ل   ن ةاًا الت اعلة   ة  الت ةاف ج ال ابةلي ج    ة ج      ةاف ا ةا ةد 

   ن اًا االس  ان ا      شار للا     التا الالةلج تالتا لة  الت لسة   جتارسةل  ت ة   ك  ةا 
 ،سةة ا ال نانةةاي ة  ةةتنه ال"لةةلق  امةةال الاتلنةة  ال دريسةةن ا عةة  ةي"اصةةل  دلةةا  فلنةة  ال ةة ة 

 الت   ي الالتن .تتلاج   تنه  للق للتلاقن ة 
ع متةةا  شةةار ا اةة    ةةاف ج للةةا  روةة    لسةة   فةةا  تارسةة لاا ةدةة ة ذلةةب للةةا    ةقةةت 
ال"   ال ج ،ا ةال جسادد التاله دلا اس  دا لاا تاإلضاف  للا اف  ار دد   ج التالتة ج ل لةب 

ا التتارسةة ا  نتةةا  شةةار   ةةد الت ةةاف ج للةةا ةوةةل  ضةةان ك  ةةا لةةدل التالتةة ج فةةا  تارسةة   ،سةة 
ال نانةةاي ة  ةةتنه ال"لةةلقا   ةةا  نةة   شةةار للةةا     لاقةةن   ةةتنه ال"لةةلق ال ةةا  فةةل  ةاضةة"  
ةواه   فا  ل   التاله جاضل  ال اا دملا ةال ج"اةلل  فلتلا  ة    ن لا فا الاافة  ال ةفن ا 

ةا ، ةةةةت آرال هةةةةمالل  ةبال ةةةةالا ف ةةةةدريج الالةةةةلج لةةةةد له  ةةةةدريج   ل ةةةةد ا جا تةةةةد دلةةةةا ال"،ةةةةن ف ةةةة .
 (.2019؛  عل داذر ا 2019دفن،اا  2019ج    ن اًا  راس   ال ناةا الت اف 

  االنخراط بالحجج والبراهين واألدلة: السابعةالممارسة العلمية والهندسية 
 ةةةةةةةه  سةةةةةةةةاة الت لسةةةةةةةة  ال"سةةةةةةةاعا ةاالن"ةةةةةةةةااا التعنةةةةةةةةار  السةةةةةةة ااة  التةةةةةةةةا د مةةةةةةةة   

ةاي لةةةةةة ا ةكانةةةةةةت  الدراسةةةةةة  دلةةةةةةا التمشةةةةةةااي ال اصةةةةةة  تتتارسةةةةةة  االن ةةةةةةااب تةةةةةةال"اا ةال ةةةةةةاامنه
 (. 11الم اًا كتا ج لاها ودةق  

https://www.semanticscholar.org/author/Karleah-Harris/46743605
https://www.semanticscholar.org/author/Alec-Sithole/144984862
https://www.semanticscholar.org/author/Joachim-S.-Kibirige/10380705
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 املتوسطامل احلساب ة واالحنرافامل املع ارية لدرجة توافر ممارسة االخنراط باحلجج ( 11جدول )
 والرباهني واألدلة ومؤشراتها يف أداء معلمي العلوم باملر لة املتوسطة من وجهة نظرهم

 رــــــــــــــــــــؤشــــــــــــــــــــامل م
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املع اري

درجة 
 التوافر

 الرتت ب

 1 متوسطة 1.18 3.06 يشجع الطالب على تقديم تق  مامل وتربيرامل لعمل امل إنشاء النماذج والتحسريامل. 
 9 متوسطة 1.13 2.69 يشجع الطالب على تحسري التق  مامل والتربيرامل لبعضهم البعض. 
 6 متوسطة 1.33 2.89 رنة النماذج والتحسريامل املختلحة حب ث تظهر نقاط القوة ونقاط الضعف.يوجه الطالب إىل مقا 
 4 متوسطة 1.15 2.90 يوجه الطالب إىل مقارنة النماذج والتحسريامل املختلحة من خالل دعمها مبصادر متعددة لألدلة. 

 
وذج أو تحسري يوجه الطالب إىل استخدام احلجج الشحه ة والكتاب ة لدعم أو د ض من

 ما لظاهرة مع نة.
 5 متوسطة 1.07 2.89

 8 متوسطة 1.37 2.83 .آرائهم لدعم األدلة باستخدام احلجج وتقديم يوجه الطالب لبناء 

 
 نظام اجلسم أو الشيء هو أن لتوض ح باألدلة املدعومة احلجة يوجه الطالب الستخدم

 متحاعلة. فرع ة أنظمة من
 3 متوسطة 0.97 3.00

 
 لـدعم  العلمـي  واملنطق التجريب ة األدلة على القائمة احلجة جه الطالب الستخداميو

 .كائنامل مع نة على ظاهرة ما سلوك امل تأثري لك ح ة تحسري
 7 متوسطة 1.07 2.86

 
 علـى  تطـرأ  الـيت  التغـ ريامل  علـى  جتريب ـة  بأدلـة  مدعومـة   جـة  يوجه الطالب لبنـاء 

 .مة املختلحةلألنظ الب ولوج ة أو املادية املكونامل
 10 متوسطة 1.15 2.64

 
أو  السـكان  عدد يف الزيادامل تأثري ك ح ة  ول بأدلة مدعومة  جة يشجع الطالب لبناء

 الكائنامل احل ة على موارد الب ئة الطب ع ة وأنظمتها.
 2 متوسطة 0.94 3.04

  متوسطة 0.53 2.88 امــــــــــــــط العــــــــــــــوســــــــــــــاملت

 (  ا  لال11  ضي  ج ودةق  
  اةةةنه الت لسةةة  ال"سةةةاعا لدروةةة   ةةةلافا  مشةةةااي  تارسةةة   االن ةةةااب تةةةال"اا ةال ةةةااه ج   

( 2,64 ةاي ل ( فا   ال  التا الاللج تالتا ل  الت لس    ج ةول  ن اهه  ااة ت عة ج 
 .  لس  درو  ع  مشااي هذ  التتارس   لافايوتن  ا ةهذا  دق دلا    (3,06 ة

   ةة  التمشةةا ايةق  ج ةةا  ال ةة ة دلةةا   ةةدجه    نتةةاي ة  ايةةااي لاتلنةةاي لن ةةال المتةةاذج 
(ا  نتةةةةا  ةةةة  فةةةةا التا  ةةةة  3,06ةال ،سةةةة ااي( دلةةةةا التا  ةةةة  ايةلةةةةا تت لسةةةة   سةةةةاعا   ةةةةدار   

 ال ةا ال ا  ةااي دلةا  ااي نة  تأ لة   ددل ة   اة  ايف ا  التمشا ال اسة    لوة  ال ة ة ل مةال
 (.2,64لألن ت  الت  ل، ( تت لس   ساعا علغ   ال  لللون   ة التا ج  ايالت لن دلا   ا 
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  علةغ الت لسة  الاةاج لدروة   ةلافا  تارسةة   االن ةااب تةال"اا ةال ةااه ج ةاي لة ( فةا   ال  التةةا
 ( ةهل ج  ا للا  لافاها عدرو    لس  . 2,88الاللج تالتا ل  الت لس    ج ةول  ن اهه  

 تارسة  ال اا ة   ةة  المتةاذج جاةانا  ملةا التالتة ج ةبال ةالا فةةإ  ةبلةذا جت ةج ال ةلق تةأ   
تاضله ج"اةق االع اا  دج  فلن  ال  ة ل   نه المتاذج  ة  ،س اهاا تاإلضاف  للا  ا 
 لاوةة  تاضةةةله  ةةةج  "ةةدجاي   تمةةة  فةةةا الاةةةرل ال ةةدريج ةاإل ار ا ة دةةةدا  ال ةةة ة فةةةا 

   ج    التاله  ا ااق ت"او  للا لدةدا   ال اداي الدراسن ا ةللق التملا الدراسا. ةهذا
 ة درير فا  ااق عمال ال"اا ةآلن  لكساعلا ل  ت .

ةقد  شاري ن اًا   اعل  الت ةاف ج ال ابةلي ج للةا  لافةة  ة  ن ةاًا االسة  ان  للةا  ةد  ةاا 
  ةةة  عةةة ج وتةةةناله للةةةا  روةةة     للةةة  لتتارسةةة   التةةةا الالةةةلج تالتا لةةة  الت لسةةة    ةةةج فةةة ق 

ي لةة  فةةا دةةاض التاةةارا الالتنةة    ةةا لةةل تال اي ةة  ال  ل دجةة ا كتةةا انلةةه ج ل ةةل   ةةج اسةة  داج ا
ل علةةةه دةةةاض آراًلةةةه دلةةةا ا  ًلةةةه ةن ةةةدها تالةةةدل   ةال"اةةة ا لال     غلةةةر ذلةةةب ج ةةةل  ت ةةةلر  
ن اي ا   ا ال"اةا الاتلنة  ةال   نسنة  فةإ  اسة  دا لا ج ةا  ج ةل  ت ة   قل ة  يسة اة دةد   ملةا 

سةةن  ةقلةة  الت   ةةااي التماسةة  ا ةضةة ة ةقةةت ال" ةة  ةكمةةا   دةةدا  ال ةة ة فةةا ال ال ةة اي التدر 
 ال اداي الدراسن ا ةكما  ايع ال ال دريسن  ةاإل اري .

؛  عةةةل دةةةاذر ا 2019ةالم ناةةة  السةةةات      لةةةن  ةةة   ةةةا  لصةةةلت للنةةة   راسةةة   ال ةةةناةا 
  ال  التةةةا  ( ال ةةةا ع مةةةت    هةةةذ  التتارسةةة  كانةةةت عدروةةة  قل لةةة  لةةة اض التمشةةةااي فةةةا2019

 Harris & Sitholeة التاي الاللج تالتا ل  المانلي . ةلفملا ا ، ت    ن اًا  راس  ك   ج  

& Kibirige, 2017 ; Tuttle & Kaderavek & Molitor & Czerniak, 2016 ; 

Daisly, 2016 ; Kawasaki, 2015.) 

  بها الحصول على المعلومات وتقييمها والتواصل: الثامنةالممارسة العلمية والهندسية 
 ه  ساة الت لسة  ال"سةاعا ةاالن"ةااا التعنةار  السة ااة  التةا د مة  الدراسة  دلةا 
التمشةةااي ال اصةة  تتتارسةة  ال" ةةلق دلةةا التالل ةةاي ة   نتلةةا ةال لاصةة  علةةاا ةكانةةت الم ةةاًا 

 (. 12كتا ج لاها ودةق  

https://www.semanticscholar.org/author/Karleah-Harris/46743605
https://www.semanticscholar.org/author/Alec-Sithole/144984862
https://www.semanticscholar.org/author/Joachim-S.-Kibirige/10380705
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 صول على املعلومامل املتوسطامل احلساب ة واالحنرافامل املع ارية لدرجة توافر ممارسة احل( 12جدول )
 وتق  مها والتواصل بها ومؤشراتها يف أداء معلمي العلوم باملر لة املتوسطة من وجهة نظرهم

املتوسط  رـــــــــــــــــــؤشـــــــــــــــــــامل م
 احلسابي

االحنراف 
 املع اري

درجة 
 الرتت ب التوافر

 9 كبرية 0.78 3.79 المل  الطلبامل واألدلة  وبني احلجج والتحسريامل.يوجه الطالب إىل التم  ز بني املال ظامل واالستدال 1

ــة       2 يوجــه الطــالب إىل اســتخدام أمنــاط متعــددة مــن وســائل االتصــال مثــل الرســوم الب ان 
 5 كبرية 0.81 3.94 والنماذج واملعادالمل. 

 1 كبرية 0.84 4.18 يوجه الطالب إىل قراءة نصوص علم ة. 3

 أكثــر البــث الرقمــي بــأن االدعــاء لــدعم والتقن ــة العلم ــة املعلومــامل يوجــه الطــالب لــدمج 4
 8 كبرية 0.76 3.82 .البث التناظري من ونقلها املعلومامل لرتم ز موثوق ة

 6 كبرية 0.78 3.91 يوجه الطالب إىل إنتاج نص علمي بهدف تطوير منوذج أو تحسريه. 5
 3 كبرية 0.79 4.04 بصورة واضحة ومقننة.يوجه الطالب إىل توظ ف عمل ة االتصال والتواصل  6
 2 كبرية 0.76 4.09 يوجه الطالب إىل تحسري نصوص علم ة. 7
 7 كبرية 0.81 3.86 .ظاهرة ما لوصف واست عابها املعلومامل يوجه الطالب جلمع 8
 4 كبرية 0.81 4.00 يوجه الطالب إىل تق  م مصداق ة املصادر والكشف عن األفكار الرئ سة. 9

  كبرية 0.37 3.95 امــــــــــــــط العــــــــــــــوســــــــــــــتامل

 (  ا  لال12  ضي  ج ودةق  
  اةةنه الت لسةة  ال"سةةاعا لدروةة   ةةلافا  مشةةااي  تارسةة   ال" ةةلق دلةةا التالل ةةاي ة   نتلةةا   

ةال لاصةةة  علةةةا( فةةةا   ال  التةةةا الالةةةلج تالتا لةةة  الت لسةةة    ةةةج ةولةةة  ن ةةةاهه  ااة ةةةت عةةة ج 
 .ك  ا درو  ع  مشااي هذ  التتارس   لافايوتن  ا ةهذا  دق دلا    (4,18  ة( 3,79 

  ةة  التمشةةا المالةة    لوةة  ال ةة ة للةةا قةةاال  ن ةةلب دلتنةة ( دلةةا التا  ةة  ايةلةةا  
(ا ع متةةا  ةة  فةةا التا  ةة  ايف ةةا  التمشةةا ايةق   لوةة  4,18تت لسةة   سةةاعا   ةةدار   

ي ةاالسةةة دالاليا ال ل ةةةاي ةاي لةةة ا ةبةةة ج ال"اةةةا ال ةةة ة للةةةا ال ت  ةةة  عةةة ج الت   ةةةا
 (. 3,79ةال ،س ااي( تت لس   ساعا علغ  

   علغ الت لس  الاةاج لدروة   ةلافا  تارسة   ال" ةلق دلةا التالل ةاي ة   نتلةا ةال لاصة
( ةهةةل ج ةة ا 3,95علةةا( فةةا   ال  التةةا الالةةلج تالتا لةة  الت لسةة    ةةج ةولةة  ن ةةاهه  

 Harris. ةهةةةذ  الم ناةةة  ا ، ةةةت  ةةة  ن ةةةاًا  راسةةة  كةةة   ةةةج  للةةةا  لافاهةةةا عدروةةة  ك  ةةةا 

& Sithole & Kibirige, 2017 ; Tuttle & Kaderavek & Molitor & 

Czerniak, 2016 ; Daisly, 2016 ; Kawasaki, 2015 ةال ةا ع مةت  سة لل )
فا   ال  التةا الالةلجا ع متةا اف ل،ةت  ة   ةا  لصةلت للنة   NGSS ماسر  ج  اا  ا 

( ال ةةا ع مةةت    هةةذ  Qablan, 2016؛ 2019ل دةةاذر ا ؛  عةة2019 راسةة   ال ةةناةا 
 التتارس  كانت عدرو    لس   فا   ال  التا ة التاي الاللج.

https://www.semanticscholar.org/author/Karleah-Harris/46743605
https://www.semanticscholar.org/author/Alec-Sithole/144984862
https://www.semanticscholar.org/author/Joachim-S.-Kibirige/10380705
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ةبلذا جت ج ال لق ل   التا الاللج جا  دة  تأهتن     ج"د  ال الر الت ةدر التماسةر 
ا ال ناناي  ملاا التلال  ل نانا   ة الل ا  ا تاإلضاف  للا اآللن  ةال اي   التماس   لل" لق دل

اه  "د د اآللن  التماس   لل اا    الا ة   نتلا ةاالس ،ا    ملا  ةج فة ق  لظن،لةا فةا الة اله  ة 
كتا  نله دلا قماد  تأهتنة  ال ةاال  الالتنة ا فلةه جسة  د ل  ال ةاال  ال ةا     ة  .ال"نا  اللاقعن 

لقت التماسر. كتا    لةد له  ةاب الالاي  تاد    ج   لا للا ت لر   ماس  ا ةي  ارةا للا ال
دلا    جس  دج ل عله وتن  دتلناي الالها ةبال الا  "  ة  هداا  دريج الالةلج ت ة   دةاجا 
لةةذلب فةةإ  هةةمالل التالتةة ج  ةةلفاة   لاقةةن  النتنةة   ت ةةج ل علةةه  ةةج  تارسةة  كةة  دتلنةة  ت ةة   

ا ر  لةه  ة دلةا ال ةاها  ةاضي دج الاتلن  ايفالا ةي ل ةل   ةمله  "د ةد الةدل    ة ال"اة  دلة
 التدرةس ا اه ج ل،لهه ع ،س ا  ا  ه ال لص  للن .

ةب "ل ةة  ن ةةاًا الت اعلةة   ةة  الت ةةاف ج ال ابةةلي ج   ةة ج  أك ةةدهه دلةةا    دةةد   ةةج  التةةا 
الاللج تالتا ل  الت لس   ال ج اول  دج الف اة التدرسا كت در للتالل ايا ةد ةا ذلب للا 

  الةةة فةةا اللقةةت ةدةةدج ال ةةدرير الا ةةد ةن ةةص الت   ةةااي ال  منةة  فةةا  سةة اة ل اريةة  ة فةةال فمنةة  
التدارما تاإلضاف  للا اف  ار تاضةله آللنةاي ال اا ة   ة    ةا ر التالل ةاي ال  منة . لال  نلةه 
 شةارةا للةا    التالتة ج  لولةل  ال ة ة للةا قةاال  ن ةلب دلتنة  وةاه   ةبنةا  ال،اًةد   ملةةاا 

 ة اع فار ن ةلب دلتنة   ة لن اولةا تاةاض   ةتنه نتةلذج دلتةا لفمله قلقتا ج ل ل   ج ال 
؛  عةل 2019 ة  ،س ا ظاها   ا م . ةا ، ت آرال الت اف ج     ا  لصلت للن   راسة   ال ةناةا 

 (.Qablan, 2016؛ 2019داذر ا 

 النتائج الدراسة املتعلقة بسؤال الدراسة الثالث ومناقشتها وتحسريها:  
الذ  نص  دلال هة     لةن  روة   ةلافا التتارسةاي  المال اس  لإلوات  دلا سماق الدر 

فةةةا   ال  التةةةا الالةةةلج  NGSS اةةةا  ا الالةةةلج للا ةةة  ال ةةةا ج الالتنةةة  ةاللمدسةةةن  الت لاف ةةة   ةةة  
  ه  ا  لال اال   ص( ؟ اتالتا ل  الت لس   تاف  ا  التمه  الالتاا سملاي ال  ا 

 ي: ـــــالعلمل ـــــؤهـــــالم 
للةةةةا  اتةةةلد  جل  اتلدةةةة  التالتةةة ج الةةةةذ ج ج"تلةةةل   روةةةة   ه ن ةةةةاًا االسةةة  ان  ةةةه   سةةةن

ال  ةةةاللريلما ة اتلدةةة  التالتةةة ج ال"اصةةةل ج دلةةةا الدراسةةةاي الالنةةةاا اةةةه  ةةةه لوةةةاال اف  ةةةار  ي( 
 (.13ل،"ص  الل  ال،اة  ع ج الت لس اي ال"ساعن ا ففانت الم اًا كتا ج لاها ودةق  
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 واالحنرافامل املع ارية الستجابامل معلمي ( املتوسطامل احلساب ة 13جدول )

 (مل)ع نة الدراسة على االستبانة  سب متغري املؤهل العلمي  ونتائج اختبار 

 لــــؤهــــامل املمارسة العلم ة واهلندس ة
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املع اري

 ق مة مل
درجة 
 احلرية

 مستوى الداللة

 طرح األسئلة وحتديد املشكالمل
 0.43 4.03 بكالوريوس

6.01 75 0.000 
 0.24 4.57 دراسامل عل ا

 تطوير واستخدام النماذج
 0.76 3.15 بكالوريوس

2.14 75 0.035 
 0.75 3.56 دراسامل عل ا

 وإجراء االستقصاءامل ختط ط
 0.39 3.77 بكالوريوس

8.48 75 0.000 
 0.27 4.51 دراسامل عل ا

 حتل ل الب انامل وتحسريها
 0.42 3.91 وسبكالوري

4.54 75 0.000 
 0.28 4.33 دراسامل عل ا

 استخدام الرياض امل والتحكري احلاسوبي والرياضي
 0.77 2.55 بكالوريوس

6.68 75 0.000 
 0.49 3.66 دراسامل عل ا

 احللول وتصم م التحسريامل بناء
 0.45 3.95 بكالوريوس

2.10 75 0.039 
 0.32 4.16 دراسامل عل ا

 خنراط باحلجج والرباهني واألدلةاال
 0.48 2.75 بكالوريوس

3.26 75 0.002 
 0.54 3.14 دراسامل عل ا

 احلصول على املعلومامل وتق  مها والتواصل بها
 0.31 3.89 بكالوريوس

2.42 75 0.018 
 0.45 4.10 دراسامل عل ا

ساعن  الس ااتاي (     ج ةول  فاة  ظاهاي  ع ج الت لس اي ال"13 ودةق  ج ف ق 
 ج دلةةا  راسةةاي دلنةةا ل التةةا الالةةلج الةةذ ج ج"تلةةل   روةة  ال  ةةاللريلم ة التةةا الالةةلج ال"اصةة

نة  هةذ  ال،ةاة  ل ةالي  التةا الالةلج ال"اصةل ج تدلا وتن  التتارسةاي الالتنة  ةاللمدسةن ا ةو
 سة لل  دلا  راساي دلناا ةب مت ن ناة  اف  ةار  ي(    هةذ  ال،ةاة  ذاي  اللة  ا  ةاًن  دمةد

 α=0,05.)   ةهةةذ  الم ناةة    ةة ج ةوةةل  افةة  ا فةةا  روةة   ةةلافا التتارسةةاي الالتنةة  ةاللمدسةةن
لدل  التا الاللج الذ ج ج"تلل   رو  ال  اللريلم ة رو   لافاها  NGSSالت لاف       اا  ا 

 لدل  التا الاللج ال"اصل ج دلا  راساي دلنا.
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لةةلج ال"اصةةل ج دلةةا  راسةةاي دلنةةا قةةدر   اقةةت ةقةةد  اةة ل هةةذ  الم ناةة  للةةا     التةةا الا 
 راسةةا له الالنةةا ةباا الةةا للةةا االسةة اا ناناي ال"د مةة  فةةا ال ةةدريجا ةإلةةا التاةةا  ا الاالتنةة  ةالت"لنةة  

جاات ةا دلةا  ةلافا التتارسةاي لا ةهةذا عةدةر  انا ةج NGSSل دريج الاللج ةال ةا  ةج ضةتملا  اةا  ا 
اا كتا    عاا ا الدراساي الالنةا فةا الاا اةاي  لة ه تاال ااهةاي الالتن  ةاللمدسن  فا   اًله ال دريس

 .NGSSال"د م  فا  دريج الاللج ةال ا  ج  هتلا فا اللقت ال"الا  اا  ا الاللج للا   ال ا ج 

 رة:ــــــالخبوات ــــــسن 
 ةةه   سةةنه ن ةةاًا االسةة  ان  للةةا اةة    اتلدةةايل  اتلدةة   التةةا الالةةلج  ةةج ذة  ال  ةةا  

سملاي(ا ة اتلدة   التةا  10-5(ا ة اتلد   التا الاللج ذة  ال  ا    ج سملاي 5 ج  ق   
 (.14سملاي(ا ةكانت الم اًا كتا ج لاها ودةق   10الاللج التالت ج ذة  ال  ا    كما  ج 

 ( املتوسطامل احلساب ة واالحنرافامل املع ارية الستجابامل14جدول )
 سنوامل اخلربةمتغري  معلمي ع نة الدراسة على االستبانة  سب

 سنوامل اخلربة املمارسة العلم ة واهلندس ة
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املع اري

 سنوامل اخلربة املمارسة العلم ة واهلندس ة
املتوسط 
 احلسابي

 االحنراف املع اري

 طرح األسئلة وحتديد املشكالمل
 0.43 4.00 سنوامل 5أقل من 

استخدام الرياضـ امل والـتحكري   
 ي والرياضياحلاسوب

 0.68 2.76 سنوامل 5أقل من 
 0.86 2.83 سنوامل 10-5من 0.45 4.29 سنوامل 10-5من

 1.00 3.27 سنوامل 10أكثر من  0.10 4.32 سنوامل 10أكثر من 

 تطوير واستخدام النماذج
 0.76 3.32 سنوامل 5أقل من 

 التحسريامل وتصم م احللول بناء
 0.54 4.04 سنوامل 5أقل من 

 0.39 3.97 سنوامل 10-5من 0.71 3.39 واملسن 10-5من
 0.32 4.09 سنوامل 10أكثر من  0.89 3.13 سنوامل 10أكثر من 

 وإجراء االستقصاءامل ختط ط
 0.49 4.09 سنوامل 5أقل من 

 االخنـــــــــــراط بـــــــــــاحلجج   
 والرباهني واألدلة

 0.63 2.78 سنوامل 5أقل من 
 0.40 2.82 سنوامل 10-5من 0.46 3.99 سنوامل 10-5من

 0.56 3.10 سنوامل 10أكثر من  0.57 4.01 سنوامل 10أكثر من 

 حتل ل الب انامل وتحسريها
 0.41 3.99 سنوامل 5أقل من 

احلصـــــول علـــــى املعلومـــــامل   
 وتق  مها والتواصل بها

 0.35 3.77 سنوامل 5أقل من 
 0.34 3.98 سنوامل 10-5من 0.47 4.04 سنوامل 10-5من

 0.38 4.12 سنوامل 10ر من أكث 0.40 4.12 سنوامل 10أكثر من 

(     ج ةول  فاة  ظاهاي  ع ج الت لس اي ال"ساعن  الس ااتاي 14 ج ف ق ودةق  
ةالف  ار  نتا لذا كا  هما   اا لسملاي   التا الاللج دلا وتن  التتارساي الالتن  ةاللمدسن ا

 (.15فا ودةق   ال  ا  فا هذ  ال،اة   س  دج  "ل   ال  ا ج اي ا  ا ةكانت الم اًا كتا
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للمقارنة بني املتوسطامل احلساب ة  One way – ANOVA( نتائج حتل ل التباين األ ادي 15جدول )
 الستجابامل معلمي العلوم ع نة الدراسة على االستبانة يف ضوء متغري سنوامل اخلربة

جمموع  مصدر التباين ةــــــــــرئ ســــــــــة الــــــــــارســــــــــاملم
متوسط  درجامل احلرية ربعاملامل

 مستوى الداللة ق مة ف املربعامل

 طرح األسئلة وحتديد املشكالمل
 0.027 3.81 0.730 2 1.46 بني اجملموعامل
   0.19 74 14.20 داخل اجملموعامل
    76 15.66 اجملموع املعدل

 تطوير واستخدام النماذج
 0.462 0.78 0.47 2 0.93 بني اجملموعامل

   0.59 74 44.18 موعاملداخل اجمل
    76 45.11 اجملموع املعدل

 وإجراء االستقصاءامل ختط ط
 0.685 0.38 0.097 2 0.19 بني اجملموعامل
   0.25 74 18.83 داخل اجملموعامل
    76 19.02 اجملموع املعدل

 حتل ل الب انامل وتحسريها
 0.635 0.45 0.85 2 0.17 بني اجملموعامل
   9.ذ0 74 13.94 داخل اجملموعامل
    76 14.11 اجملموع املعدل

 استخدام الرياض امل والتحكري احلاسوبي والرياضي
 0.114 2.24 1.64 2 3.28 بني اجملموعامل
   0.73 74 54.09 داخل اجملموعامل
    76 57.37 اجملموع املعدل

 احللول وتصم م التحسريامل بناء
 0.607 0.050 0.09 2 0.18 بني اجملموعامل
   0.18 74 13.24 داخل اجملموعامل
    76 13.42 اجملموع املعدل

 االخنراط باحلجج والرباهني واألدلة
 0.090 2.49 0.67 2 1.33 بني اجملموعامل
   0.27 74 19.91 داخل اجملموعامل
    76 21.25 اجملموع املعدل

 احلصول على املعلومامل وتق  مها والتواصل بها
 0.009 5.06 0.64 2 1.28 بني اجملموعامل
   0.127 74 9.39 داخل اجملموعامل
    76 10.67 اجملموع املعدل

( عة ج α=0,05( ةول  فاة  ذاي  الل  ل  ةاًن  دمةد  سة لل  15ج   ن  ج ودةق  
الت لس اي ال"ساعن  السة ااتاي  التةا الالةلج د مة  الدراسة   سةر   ا ةا سةملاي ال  ةا  دلةا 

(ا ال" لق دلا التالل اي ة   نتلةا ةال لاصة  علةاا س ل  ة "د د الت   يلات اي تارس  ج  
  (.16ةلتااف  ا اا  هذ  ال،اة  اس  د ت الت ارناي ال ادج ا ةكانت الم اًا كتا فا ودةق  
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 ( املقارنامل البعدية للمقارنة بني املتوسطامل احلساب ة  سب متغري سنوامل اخلربة16جدول )
 سنوامل 10أكثر من  سنوامل 10-5من  سنوامل فأقل 5 سنوامل اخلربة املمارسة

 طرح األسئلة وحتديد املشكالمل
 *0.321 *0.293 --- سنوامل 5أقل من 

 0.027 ---  سنوامل 10-5من
 ---   سنوامل 10أكثر من 

 احلصول على املعلومامل وتق  مها والتواصل بها
 *0.344 *0.211 --- سنوامل 5أقل من 

 0.133 ---  سنوامل 10-5من
 ---   سنوامل 10أكثر من 

 ج ال"سةةةةةاع  ج ت لسةةةةة ال عةةةةة ج( ةوةةةةةل  فةةةةةاة  ذاي  اللةةةةة  ل  ةةةةةاًن  16وةةةةةدةق   لةةةةةا ج  
سملاي( ةاس ااتاي  التا الالةلج ذة   5الس ااتاي  التا الاللج ذة  سملاي ال  ا    ق   ج 

ا ت ة  يلةات ايسة ل  ة "د ةد السةملاي( دلةا ف ةااي التتارسة  ج   10 -5سملاي ال  ا    ج 
(ا ةذلةةةب ل ةةةالي  التةةةا الالةةةلج ذة  سةةةملاي ال" ةةلق دلةةةا التالل ةةةاي ة   نتلةةةا ةال لاصةةة  علةةةا

اي ت لسةةةة ال عةةةة جةوةةةةل  فةةةةاة  ذاي  اللةةةة  ل  ةةةةاًن  سةةةةملاي(ا كتةةةةا   ةةةة ج  10-5ال  ةةةةا    ةةةةج 
سةةةملاي فأقةةة ( ةاسةةة ااتاي  التةةةا  5ال"سةةةاعن  السةةة ااتاي  التةةةا الالةةةلج ذة  سةةةملاي ال  ةةةا   

سملاي( دلةا ف ةااي التتارسة  جا ةذلةب ل ةالي  التةا  10اي ال  ا    كما  ج الاللج ذة  سمل 
ن ةاًا  راسة  ال ةناة هةذ  الم ةاًا  ة   سملاي(ا ة   لن 10الاللج ذة  سملاي ال  ا    كما  ج 

ال ا ع مت ددج ةول  فاة  ذاي  الل  ل  ةاًن   اة ل لسةملاي ال  ةا  عة ج   لسة اي  (2019 
 تا ل  المانلي  للتتارساي الالتن  ةاللمدسن .ا      التا الاللج تال

ا لةةات ايسةة ل  ة "د ةةد الت ةة  يكتةةا ةيت ةةج  ،سةة ا  ةةلافا التتارسةةاي الالتنةة  ةاللمدسةةن   
( عدرو   ك ا لدل  التةا الالةلج ذة  سةملاي ال  ةا  ال" لق دلا التالل اي ة   نتلا ةال لاص  علا
 االةة   لةةه علاقةة   ةةدريج الالةةلج ت ةة   دةةاجا ة لةةاراي ايكمةةا للةةا    ايةةا   سةةملاي ف ةةا   الةةه الالةةلج 

لات ايس ل  الالتن  ت ة   فةابا كتةا  ة  ا  ف ا ة  فةا   ةلل  دلةا التالل ةاي التماسة   ل دريسة  
ةآلنةةة     نتلةةةاا لةةةذلب  ةةة  ا  فلتةةة  ل سةةة اا ناناي ال"د مةةة  فةةةا ال ةةةدريج ة ةةةا  مةةةدرج ف لةةةا  ةةةج  لةةةاراي 

 يا ةيما ج ذلب دلا   اً  ال دريج ةدلا   ال ل ت .    ل،  ك ات ايس ل  ة "د د الت   
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 نتا له  فةج ال،ةاة  ذاي  اللة  ا  ةاًن  عة ج الت لسة اي ال"سةاعن  السة ااتاي  التةا 
سةةملاي( ةاسةة ااتاي  التةةا الالةةلج ذة  سةةملاي ال  ةةا   10 – 5الالةةلج ذة  سةةملاي ال  ةةا    ةةج

لمدسةةن ا ةهةةذا ا ،ةةة  ةة  ن ةةاًا  راسةة  سةةملاي( دلةةا وتنةة  التتارسةةاي الالتنةة  ةال 10  كمةةا  ةةج 
 NGSS. ةقةةةد  اةةة ل هةةةذ  الم ناةةة  للةةةا  دااةةة   اافةةة   التةةةا الالةةةلج تتاةةةا  ا (2019 ال ةةةناة 

ةالتتارسةاي الالتنة  ةاللمدسةن  ال ةا   ةلج دل لةا دلةا افة  ا سةملاي فةد  لها ةغنةاة ال ةدرير 
  امال ال د   تتا   الة ع لب التاا  ا ةالتتارساي.

 ص: ـــــــــــــالتخص 

 ةةةةه   سةةةةنه ن ةةةةاًا االسةةةة  ان   سةةةةر    ةةةةص التالةةةةه للةةةةا اةةةة    اتلدةةةةايل التالتةةةة ج 
   ةةص ال،  يةةالا ةالتالتةة ج    ةةص الفنتنةةالا ةالتالتةة ج    ةةص اي نةةالا ةيت ةةج دةةاض 

 (.17الم اًا فا ودةق  
 ( املتوسطامل احلساب ة واالحنرافامل املع ارية الستجابامل 17جدول )

 التخصصلى االستبانة  سب متغري معلمي ع نة الدراسة ع

 التخصص املمارسة العلم ة واهلندس ة
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املع اري

 التخصص املمارسة العلم ة واهلندس ة
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املع اري

 طرح األسئلة وحتديد املشكالمل
 0.50 4.19 ف زياء

 استخدام الرياض امل والتحكري احلاسوبي والرياضي
 0.42 3.87 ف زياء

 0.34 3.92 ك م اء 0.10 4.22 ك م اء
 0.47 4.01 أ  اء 0.08 4.24 أ  اء

 تطوير واستخدام النماذج
 0.72 3.36 ف زياء

 احللول وتصم م التحسريامل بناء
 0.41 4.02 ف زياء

 0.45 4.00 ك م اء 0.57 3.32 ك م اء
 0.42 4.04 أ  اء 0.94 3.12 أ  اء

 وإجراء االستقصاءامل ختط ط
 0.47 4.00 ف زياء

 االخنراط باحلجج والرباهني واألدلة
 0.59 2.88 ف زياء

 0.31 2.94 ك م اء 0.54 3.95 ك م اء
 0.61 2.82 أ  اء 0.50 4.11 أ  اء

 حتل ل الب انامل وتحسريها
 0.45 3.98 ف زياء

 احلصول على املعلومامل وتق  مها والتواصل بها
 0.39 4.07 ف زياء

 0.29 3.88 ك م اء 0.47 4.02 ك م اء
 0.37 3.90 أ  اء 0.38 4.15 أ  اء

(    ةةة ج ةوةةةل  فةةةاة  ظاهايةةة  عةةة ج الت لسةةة اي ال"سةةةاعن  السةةة ااتاي 17 ةةةج فةةة ق وةةةدةق  
ةالف  ةةار  نتةةا لذا كةةا  همةةا   اةةا ل   ةةص   التةةا الالةةلج دلةةا وتنةة  التتارسةةاي الالتنةة  ةاللمدسةةن ا

 (.18ذ  ال،اة   س  دج  "ل   ال  ا ج اي ا  ا ةكانت الم اًا كتا فا ودةق   اله الاللج فا ه
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للمقارنة بني املتوسطامل احلساب ة  One way – ANOVA( نتائج حتل ل التباين األ ادي 18جدول )
 التخصصالستجابامل معلمي العلوم ع نة الدراسة على االستبانة يف ضوء متغري 

 نمصدر التباي املمارسة الرئ سة
جمموع 
 املربعامل

درجامل 
 احلرية

متوسط 
 املربعامل

 مستوى الداللة ق مة ف

 طرح األسئلة وحتديد املشكالمل
 0.901 0.10 0.022 2 0.044 بني اجملموعامل
   0.21 74 15.61 داخل اجملموعامل
    76 15.66 اجملموع املعدل

 تطوير واستخدام النماذج
 0.252 1.41 0.83 2 1.65 بني اجملموعامل
   0.59 74 43.45 داخل اجملموعامل
    76 45.11 اجملموع املعدل

 ختط ط وإجراء االستقصاءامل
 0.480 0.74 0.18 2 0.37 بني اجملموعامل
   0.25 74 18.42 داخل اجملموعامل
    76 18.80 اجملموع املعدل

 حتل ل الب انامل وتحسريها
 0.344 1.08 0.20 2 00.40 بني اجملموعامل

   0.19 74 13.71 ل اجملموعاملداخ
    76 14.11 اجملموع املعدل

 استخدام الرياض امل والتحكري احلاسوبي والرياضي
 0.469 0.77 0.14 2 0.27 بني اجملموعامل
   0.18 74 13.02 داخل اجملموعامل
    76 13.29 اجملموع املعدل

 بناء التحسريامل وتصم م احللول
 0.943 0.06 0.01 2 0.02 بني اجملموعامل
   0.18 74 13.40 داخل اجملموعامل
    76 13.42 اجملموع املعدل

 االخنراط باحلجج والرباهني واألدلة
 0.717 0.33 0.09 2 0.19 بني اجملموعامل
   0.29 74 21.06 داخل اجملموعامل
    76 21.25 اجملموع املعدل

 احلصول على املعلومامل وتق  مها والتواصل بها
 0.128 2.12 0.28 2 0.58 اجملموعامل بني

   0.14 74 10.09 داخل اجملموعامل
    76 10.67 اجملموع املعدل

( α=0,05( ددج ةول  فاة  ذاي  الل  ل  اًن  دمةد  سة لل  18ج   ن  ج ودةق  
 سةةر   ا ةةا    ةةص  -د مةة  الدراسةة -عةة ج الت لسةة اي ال"سةةاعن  السةة ااتاي  التةةا الالةةلج 
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ل ةا  اةاض للةا  التةا اللةا   ةات  ال ةاةا ةيت ةج  ،سة ا ذلةب  "ةلر  االسة  ان .التاله دلا  
ةفاص  فا عاا ا لددا هه ال ةا  تةت  ف  يالا كنتنالا   نال( ه الاللج دلا اف  ا     ا ل

سلال فا  ا ل  الةدعللج ال ابةل   ة  ا لة  الدراسةاي الالنةا هذا االددا  ا     ل  ةفة نت  ةا د
 ةال  ةة ه ف ةةلله دةةج تاضةةله تسةة ر افةة  فله فةةا    ةةص ال  ةةاللريلم. ا ةةد ةة ه فةةا عانةةا ا ةا

  . امال ال د  ال ا  ااضلا للا ل اا ا ةالدةراي ال دري ن  تاإلضاف  للا   ات   غلر ا

 فا ضلل الم اًا ال ا  ه ال لص  لل لاا جت ج ةض  ال لصناي ال الن ل
  ال ةةةاار فةةةا ةاار  ال الةةةنه للةةةا ايفةةةذ تاةةة ج االد  ةةةار التتارسةةةاي  لونةةة   ن ةةةار  صةةة"اة

ا لةةةدل قل لةةة   ة قلنةةة  وةةةد    لسةةة    ة الالتنةةة  ةاللمدسةةةن  ة مشةةةاا لا ال ةةةا ظلةةةاي عدروةةة  
  .لات   ةراي ةباا ا  دري ن  للتالت جالتالت جا 

 لج لدةةا   الم ةةا فةةا الت ةةاراي ال ةةا   ا لةةا كلنةةاي ال ابنةة  فةةا  اةةاق لدةةدا   التةةا الالةة
 .(NGSSالاللج للا   ال ا ج  تاا  ا تةرب لا 

 كتا جت ج اق اات اواال الدراساي ال الن ل
 الالةةةلج للا ةةة  ال ةةةا ج  روةةة   ةةةلافا التتارسةةةاي الالتنةةة  ةاللمدسةةةن  الت لاف ةةة   ةةة   اةةةا  ا 

NGSS  فا   ال  التا الاللج فا التا ل  ج المانلي  ةاالع داًن. 

   الاللج  عانا ا  دري ا قاًه دلا التتارساي الالتن  ةاللمدسن  الت لاف       اا  افادلن
 تالتا الاللج.ال دريسا ل ال ايفا  NGSS للا   ال ا ج
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 أواًل: املــــراجــــع العــــرب ــــة:
ا لةةة  المانليةةة  لتاةةةا  ا الا ةةة  ةاقةةة   تارسةةة   التةةةاي ال،  يةةةال تالت(. 2019 عةةةل دةةةاذر ا سةةةمال  

 . 134-100(ا 2 10ا   ال  وا ا   ج ال ال للاللج ال ابلي  ةالم،سن. ال ا ج

 "ل ةةةة   " ةةةةلل ك ةةةةر ال،  يةةةةال فةةةةا التتلفةةةة  الاابنةةةة   .(2016ا  ال  تةةةةاا  لةةةةة  نضةةةةاقاي تةةةةدا 
التالةة  اير ننةة  فةةا الالةةلج .  NGSSالسةةال ج  فةةا ضةةلل  اةةا  ا الالةةلج للا ةة  ال ةةا ج

 .326-309ا 13ال ابلي ا 

ضةةلل  اةةا  ا الالةةلج للا ةة   االفنتنةةال ال"ااريةة  فةة اة ةةد     ا ةة  فةة(. 2018لسةةتاد  ا  دةةال  
ة    ةة التتارسةاي الالتنة   Core Ideas ايففةار ايساسةن  ل متنة  فلةه NGSS ال ةا ج

وا اةةةة  لم ةةةةاا  -ل .  الةةةة  كلنةةةة  ال ابنةةةة ةاللمدسةةةةن  لةةةةدل لةةةة ة ال ةةةةن ايةق المةةةةان
 .148 -86(ا 3 71

د تا  الا   الاد د  ةج  اةا  ا الالةلج ل  ةتنه  " ةلل (. ا 2016رةاق ا غاا  ةالتم ماا      
. التالة  اير ننة  فةا الالةلج ال ابلية ا وا اة  اير  ل ل   ال ن الما ج فةا   فا اللراا

 .467 -455(ا 4 12ال ا ل ا 

(.  اةا  لظنة  التتارسةاي الالتنة  ةاللمدسةن  فةا  متنة  فلةه ل ناة  الالةه 2020ال ناةا  اةج  
ة "س ج  س لل ال "    الدراسا لدل لل ة  ال ةن المالة  الت لسة  فةا  ةا   الالةلج. 

 .250-223(ا 2 28للدراساي ال ابلي  ةالم،سن ا  ال  الاا ا  اإلس  ن  

 س لل ا ة     التةا الالةلج فةا التا لة  المانلية  فةا التتلفة  الاابنة  (. 2019ال ناةا  اج  
 السةةةال ج  للتتارسةةةاي الالتنةةة  ةاللمدسةةةن  فةةةا ضةةةلل الا ةةة  ال ةةةا ج  ةةةج  اةةةا  ا الالةةةلج

NGSS . 366-338(ا2 10ا  ال  وا ا   ج ال ال للاللج ال ابلي  ةالم،سن . 

 اةةا عانةةةا ا  ةةدري ا  سةة مد للةةةا (. 2019الا ةةلما  لةةانا ةالاةاشةةدا سةةةت ا ا ةال لالةةد ا  "تةةد  
فةا  متنة  التتارسةاي الالتنة  ةاللمدسةن  ةالف،ةال   (NGSS) ج اةا  ا الالةلج للا ة  ال ةا 

الاا اةةةةةة  اير ننةةةةةة ا  -.  راسةةةةةةاي الالةةةةةةلج ال ابليةةةةةة الذا نةةةةةة  لتالتةةةةةةا الالةةةةةةلج فةةةةةةا اير  
 .203-187(ا 2  ل"ة46

https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0239&page=1&from=
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0239&page=1&from=


2020 (5)ج أبريل (122)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 357 

ل متنةةة   NGSS  ن ةةة   قاًتةةة  دلةةةا  اةةةا  ا الالةةةلج للا ةةة  ال ةةةا ج(. 2018د الةةةد جا سةةة"ا  
ل ،ف ةةا الماقةةد ةالت ةةلق الالتنةة  فةةا الالةةلج لةةدل لال ةةاي التتارسةةاي الالتنةة  ةاللمدسةةن  ةا

 .106-59(ا 10 21ا التال  الت اي  لل ابن  الالتن . التا ل  االع داًن 

( ل ةدرير NGSS (. عانا ا    ات قاًه دلا  اا  ا الاللج للا ة  ال ةا ج 2019اا  "اج  دفن،
( SEPs التةةةا الالةةةلج تالتا لةةة  اإلددا جةةة  دلةةةا اسةةة  داج  تارسةةةاي الالةةةلج ةاللمدسةةة   

 .163-97ا 68وا ا  سلهاجا  - امال  دريج الاللج.  ال  كلن  ال ابن 
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