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   :قدمةامل

الوقت ثمار   في هذا  العالم  ، توازيها تحديات كبيرة ناجمة عن تسارع عمليات تقنيةعلمية وهندسية و   تتطورات كبيرة في ميادين ومجاال يحصد 

املج التقدم والتطو االتالتغيير وتقاربها في تطور هذه  املشهود ، ولعل هذا  اعتماده على قد  ال  ر  املادية بقدر  اإلمكانات  إلى  اإلبداع   راداألف  راتيستند  في 

  راتاملعارف واملها  راد يحملون إلى وجود األساس العلمي املتين؛ األمر الذي يدعو الدول إلى إعادة النظر في أنظمتها التعليمية؛ إلعداد أف  ، إضافةواالبتكار

التطو  الالزمة ملواكبة  العلمي والت  راتوالكفايات  التنافس  املستمرة من جهة، ولتحديد موقعها على خارطة  التحديات  في    ولوجيكناملتسارعة، ومواجهة 

  (.1: 2020 )الزبيدي، القرن الحادي والعشرين من جهة أخرى 
والتنمية   وتعد املناهج مصدر قوة للمجتمع إذ ترتبط إلى حد كبير بفلسفة املجتمع وثقافته، وإذا كانت التربية هي األداة لتحقيق التنمية البشرية

العملية   في  األهم  العنصر  هي  املناهج  فإن  التربوية على مراجعة الشاملة  النظم  تحرص  لذلك  أهدافها،  لتحقيق  العملية  األداة  بمثابة  تعد  إذ  التربوية 

التغيير فإن من مناهجها وتحليلها وتقويمها للتعرف على مكامن القوة والضعف فيها، من أجل االرتقاء بها، وملا كانت سمة املجتمعات املعاصرة التجديد و 

 (. 2: 2014متطلبات هذا املنحى )مرعي،  البديهي أن تكون املناهج من

للتغيير في مجال ما وفق ما   راده األساس حاجة املجتمع وأفا  ألن منشأه  -وبالنظر إلى أن التحديات تختلف باختالف املجتمعات وتتطور بتطورها  

التعليم عموًما وفي تعليم العلوم بوجه خاص غدت من األولويات العاملية؛ ملا للعلوم من قوة في التفاعل مع   فإن الحاجة للتغيير والتطوير في  -يستجد  
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 :امللخص

فلسطين   في  األساس ي  الثالث  للصف  والحياة  العلوم  كتاب  اشتمال  درجة  عن  الكشف  الدراسة  العلوم  هدفت  ملعايير  الجديد  للجيل 

(، وقد  NGSSر )واملجاالت املعرفية املتضمنة بها، ولتحقيق هدف الدراسة تمَّ بناء األداة املتمثلة ببطاقة تحليل املحتوى املبنية على قائمة املعايي

الدراسة   نتائج  وأظهرت  التحليلي،  الوصفي  املنهج  واسُتْخدَم  وثباتها،  صدقها  من  التحقق  م  األولى  أن  تَّ املرتبة  في  جاء  الرئيسة"  "األفكار  مجال 

( بلغت  مرتفعة  مئوية  )%65.6وبنسبة  بلغت  متدنية  مئوية  وبنسبة  الثانية  املرتبة  في  الشاملة"  "املفاهيم  مجال  وجاء  مجال  20.4%(،  وجاء   ،)

( بلغت  متدنية  مئوية  وبنسبة  الثالثة  املرتبة  في  والهندسية"  العلمية  كما  %14"املمارسات  أن  (،  النتائج  بَتَضُمِن  وأظهرت  ا 
ً
ملحوظ تفاوًتا  هناك 

دقة حصلت مستويات التفكير الدنيا )التذكر   (، وبشكل أكثرNGSSمستويات بلوم املعرفية التي ظهر من خاللها الجيل الجديد ملعايير العلوم )

 بمستويات التفكير العليا )التطبيق%89.9والفهم( على نسبة مئوية مرتفعة )
ً
، والتحليل، والتركيب، والتقويم( والتي حصلت على نسبة  (، مقارنة

 (. %10.1مئوية منخفضة )

 املجاالت املعرفية. ؛(NGSSالجيل الجديد ملعايير العلوم )؛كتاب العلوم والحياة  الكلمات املفتاحية:
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ة منذ بداية القرن التفاصيل الدقيقة إلدارة التغيير في املجتمعات املختلفة، وال أدّل على ذلك من حركات ومشاريع إصالح مناهج العلوم وتعليمها املتتالي

 
ً

 .(23: 2010زيتون، ) القرن الحالي  إلىالعشرين وصوال
م( حركة إصالحية كبيرة في مناهج العلوم وتطويرها في الواليات املتحدة األمريكية، كان من  1977  –  1950شهدت الفترة الزمنية منذ عام )حيث  

األم للدولة  صدمة  سبب  الذي  الروس ي سبوتنك،  الصاروخ  إطالق  هو  اإلصالح  لهذا  امللحة  األسباب  مراجعة  أحد  إجراء  تتطلب  مما  ومواطنيها،  ريكية 

 .(63: 2010شاملة للمناهج التي كانت مقررة ومتبعة في ذلك الوقت، كما وانتقد على أثر هذه املراجعة محتوى مناهج العلوم وبرامجها )زيتون، 
في خطر عام   أمة  تقرير  التاريخية صدور  املحطات  تلك  أبرز  ومن  العلوم  ملناهج  اإلصالحية  الحركات  توالت  التاريخ  ذلك  وفي عام  1983ومنذ  م، 

املعايير الوطنية لتعليم العلوم    1996م ظهر ما يسمى العلم لجميع األمريكان، وفي عام  1989(، وعام  2061م تم اصدار مشروع )1985   NSESظهرت 

(National Science Education Standards)( من مشرع 
ً
( وتناولت تعليم وتعلم العلوم من كافة الجوانب،  2061، حيث اشتقت هذه املعايير انطالقا

 لعام  k-1 م تم اصدار دليل العلوم لـ  1999وفي عام  
ً
 2013، وخالل بداية القرن الحادي والعشرين وصوال

ً
ات التربوية  العديد من اإلصالح  م توالت أيضا

، واإلطار العلمي للـتقييم الوطني  2مريكيا، وأطلس العلوم  أ ، وتقرير مختبرات  1ومن أبرزها االستقصاء واملعايير الوطنية لتعليم العلوم، وأطلس العلوم  

التعليمي   الر  NAEP) ) (National Assessment Of Educational Progress )للتقدم   غير  البيئات  في  العلوم  وتعلم  وإطار  ،  للتربية   K – 12سمية، 

 ,NGSS (Next Generation Science Standards  )(NGSS, 2014a: 5; NGSSالعملية، ومن أبرز تلك اإلصالحات التربوية الجيل الجديد ملعايير العلوم 

2013a: 4; NRC, 2012: 7) . 
  
ً
( وتألف من مرحلتين: األولى تمثل إطاًرا لتعليم العلوم من الروضة الى الصف الثاني  2010عام ) ( فيNGSSبدأ تطوير معايير )وبشكل أكثر تفصيال

الوطني )(A Framework for K-12 Science Education)عشر   البحوث  للعلوم، ومجلس  الوطنية  األكاديمية  املرحلة بقيادة  (، والهيئة NRC، وهذه 

هذا   وفر  حيث  للعلوم.  الوطنية  لألكاديمية  من التنفيذية  التعليم  مراحل  لجميع  العلوم  في  األساسية  واملفاهيم  الحالي  العلوم  لتعليم   
ً
أساسا اإلطار 

ثالثة أجزاء وهي: الجزء األول ويقدم رؤية لتعليم     ، (A Framework for K-12 Science Education)الصف الثاني عشر، وقدم هذا االطار  ىلإ الروضة  

بوسائ فيهتم  الثالث  الجزء  أما  والهندسة،  العلم  تعليم  يوفر محتوى  الثاني  والجزء  والتنظيم،  اإلرشادية  االفتراضات  يتضمن  والذي  تحقيق العلوم  ل 

ملعايير) يقود  والذي  والتنفيذ،  املحتوى،  دمج  اإلطا  ،(NGSSالرؤية من خالل  الشاملة، ويصف  واملفاهيم  والهندسة،  العلم  هي: ممارسات  أبعاد  ثالثة  ر 

( تديرها  األمريكية  الواليات  بقيادة  جهوًدا  فكانت  التطوير  الثانية من  املرحلة  أما  املحورية.  )26واألفكار  والية  NGSS( والية العتماد  قامت كل  (، حيث 

العلوم،   معلمي  من:  ممثلين  تضم  القاعدة  واسع  فريق  اللجان بإنشاء  وهذه  التعليم،  وقادة  العمل،  وأصحاب  األعمال،  ومجتمع  ومهندسين،  وعلماء 

 . (NRC, 2012: 7; NRC, 2015: 13; Achieve, 2013: 15)قدمت اآلراء واملقترحات على مسودات املعايير 
ٍة متسقة  والجيل الجديد ملعايير العلوم هي مسعى بين عدة واليات هدفت إلى ابتكار معايير جديدة تكون غنية في املحتوى والتطبيق، وُمرتبة بطريق

شتركت ،  وقد ا (Fulmer, Tanas, & Weiss, 2018: 1078)عبر التخصصات والصفوف الدراسية من أجل إمداد الطالب بتعليم عاملي املستوى للعلوم 

 في مراجعة املعايير، هذا وتشجع بعض املنظمات مثل رابطة معلمي العلوم بكاليفور   26
ً
نيا وتدعم والية في وضع هذه املعايير، كما اشترك الجمهور أيضا

للمعايير في مارس   النهائية  املسودة  يتم إصدار  أن  املقرر  املعايير، وكان من  املالحظات على هذه   ,NGSS Lead State, 2013: 3; NGSS)  2013تقديم 

2014a: 2; NRC,2012: 4).   
العلمية والهندسية التي يستخدمها العلماء واملهندسون في تطوير النظريات وتصميم   NGSSوتتضمن وثيقة معايير   ثالثة أبعاد: أولها: املمارسات 

التخصصية في مجاالت   املحورية  األفكار  األنظمة، وثانيها:  األ النماذج وإنشاء  الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية وعلوم  رض والفضاء والهندسة العلوم 

يجة، القياس والتكنولوجيا وتطبيقات العلم، والبعد الثالث: املفاهيم الشاملة عبر املجاالت العلمية وتضمن سبعة مفاهيم هي: األنماط، والسبب والنت

وامل والطاقة  النظم،  ونماذج  النظم  الكمية،  والتغي والنسبة  والثبات  والوظيفة،  والتركيب  حسانين،  Karleah, Alec, & Joachim, 2017: 56)رادة،  ؛ 

2016 :404) . 
ي وزمالؤه  ِ

ّ
ْز واملجلس الوطني للبحوث (Michelle et al., 2018: 3)وقد أورد متشيل

ْ
 عن ُهوِْج وِبْنك

ً
 ;NRC  (Hoeg & Bencze, 2017في دراستهم نقال

NRC, 2015( أنَّ الرؤية الجديدة لتعلم العلوم واملوضحة في الجيل الجديد ملعايير العلوم )NGSS  وإطار عمل تعلم العلوم من الروضة إلى الصف الثاني )

، تتطلب إشراك الطالب في تعليم سياقي يحاكي كيفية تفكير NGSS، والذي تستند إليه 2012( من عام م (NRCبحوث عشر املنبثق من املجلس القومي لل

التي  الظواهر  استنباطهم من تخصصات متعددة وتطبيق ممارسات علمية وهندسية متنوعة حسب ما تقتضيه   كيفية 
ً
العلماء واملهندسين، وتحديدا

قصون حلها. ويتطلب هذا إلى الدمج بين املعرفة واملمارسة من أجل النهوض بالقيم التي تقوم عليها املعايير الجديدة، يبحثون عنها أو املشكلة التي يست

أنشطة   في  العلمية  املمارسات  املحتوى عن  األساسية وعزل  العلمية  األفكار  لحفظ  األولوية  إعطاء  تعليمهم عن  في  العلوم  يتحول معلمو  الفصل  وأن 

ركيز على خبرات التعلم متعددة األبعاد التي تشرك الطالب في استكشاف األفكار عبر علوم األرض والفضاء والعلوم الحياتية والعلوم الدراس ي، نحو الت

 الفيزيائية لشرح الظواهر في العالم الطبيعي.  
أشار   األفراد في   في دراسته (Aaron, 2017: 89) رونأ وقد  اتخاذ  بأن    التكنولوجي  املجتمعيطالب  يكونوا مفكرين مستقلين وناقدين قادرين على 

( والذي يشمل NGSSقرارات جيدة أثناء العمل بشكل تعاوني مع اآلخرين، لذلك، يعتبر تعلم العلوم الجيد الذي يروج له الجيل الجديد ملعايير العلوم )
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وًيا للتطوير األكاديمي للطالب، وهنا يجب على املعلمين إعداد الطالب عن  ممارسات العلوم والهندسة في سياق تعلم األفكار الكبيرة في العلوم، أمًرا حي

األولى  طريق تحفيز اهتمامهم وفضولهم حول العالم، وبمجرد أن يدرك الطالب أن العلوم والهندسة تقع حولهم، فسيكون املعلمون قد اتخذوا الخطوة  

 .وقف أساس ي للنجاحفي مساعدتهم على التطور ليصبحوا متعلمين مدى الحياة وهو م
العلمي، من   املحتوى  العلم مع  تكامل ممارسة  الواقع في  الظواهر في  العلوم يؤكد على دراسة  ملعايير  الجديد  الجيل  العلوم في ظل  خالل فتعليم 

وتفسير   األسئلة  وطرح  الفرضيات  وتطوير  التجارب  وتصميم  وإجراء  االستقصائية  األنشطة  بممارسة  املتعلمين  املشكالت  تشجيع  وحل  البيانات 

-Zembal)( و زمبالسول  Sutherland, 2010: 457  Krajcik and(، وأشار كل من كراجك وسذرالند )Kuhn & Others, 2017: 236ومناقشة النتائج )

Saul, 2009: 692)،  ( و ابلتونAppleton, 2006: 33   في دراستهم كيف أن محتوى العلوم املبني بشكل علمي سليم )  ملساعدة الطالب 
ً
 مثاليا

ً
يمثل إطارا

التجارب،  على تطوير مهارات قوية في حل املشكالت والتفكير النقدي مع اكتساب معرفة واسعة، وتوجيه الطالب لتوليد أسئلة قابلة لالختبار، وتصميم 

 مة على األدلة.وتحليل النتائج، مع تحديهم إلنشاء تفسيرات علمية من خالل بناء وتقييم الحجج العلمية القائ
يجب وعن أهمية تحليل املحتوى فهو يقدم املساعدة للمؤلفين والناشرين، وفي إعداد كتب مدرسية جديدة، وذلك باإلشارة إلى ما يجب تجنبه وما 

بر  مراجعة  عملية  في  مساعدة  مواد  وتقديم  توجيهية،  بمبادئ  وتزويدهم  املدرسيةا تضمينه،  الكتب  اختيار  وفي  ككل،  الدراسة  التعليمية،   مج  واملواد 

شاركي بينهم وتبيان أوجه القوة والضعف فيها، وتقديم أساس ملراجعتها، وتعديلها عند الحاجة، وفي إعداد املعلمين واإلداريين وتسمح بفرص العمل الت

بجودة الكتاب املدرس ي وصالحيته، وتكشف لنا (، كما أن عملية تحليل املحتوى هي وسيلة تعرفنا  23:  2005  ماء واملفكرين )جيدوري وأخرس،لوبين الع

 (. 5: 2001مدى قدرة املنهج على مواكبة التقدم والتغيرات في العصر الحالي، وتسهل عملية تأليف الكتب املدرسية )أعمر، 
بتنسيق م العلوم ومحتواها وعملية تحليلها هي نظام من كل متكامل كل جزء منها يعمل  بأن مناهج  القول   يمكننا 

ْ
تآزر ال تنفصل بعضها عن  إذ

ع تنتج  العملية  هذه  في  خلل  وأي  وعملها  للخلية  الحيوية  الدعامة  يشكل  الذي  بروتين  إلى  وترجمته  ونسخه  الجين  مضاعفة  كعملية  تماما  نها بعض، 

 تعتبر بمثاب  (NGSS)طفرات تفسد تلك الوظائف التي تسعى الخلية لتحقيقها، وأن الجيل الجديد ملعايير العلوم  
ْ
( لتلك األجزاء  Codonsة كودونات )إذ

تحمل مضمونا   املنهجية  القضايا  متوالية من  تربوية  اعتبارها منظومة  يمكن  العملية  فهذه  وقوة تفسيرية منصبة على خباريً إ بأكملها،  تنبئية  ا وطاقة 

 وغاياتها املنشودة.العالم الذي نحيا به، وأي خلل في أي جزء منها فلن تستطيع تلك املنظومة تحقيق أهدافها 
ن أجل ومن هنا جاء اهتمام الباحث لتسليط الضوء على تلك العناصر ودراستها وتراكيبها وتحليلها للتعرف على مدى فاعليتها في مناهج العلوم، م

بحاث والدراسات وما بينته األ   ،NGSSتعزيز مواطن القوة فيها والحد من مواطن الضعف فيها، ومما تقدم اعتمد الباحث الجيل الجديد ملعايير العلوم  

الكواشف   فهي  تطبيقها،  وضرورة  بأهميتها  الحديثة  بها (Indicatorsالعلمية  تعمل  التي  والديناميكية  الستاتيكية  الخصائص  تلك  عن  تكشف  التي   )

 مناهج العلوم وعناصرها. 

 الدراسات السابقة:
املتعلق بموضوع  و التربوي  األدب  التي في ضوء مراجعة  الدراسات  تناول عدد من  العالقة، فقد تم  الدراسات ذات  الدراسة واستطالع بعض من 

 NGSSتناولت الجيل الجديد ملعايير العلوم )
ً
 استنادا

ً
 لإلحاطة بهذه الدراسات ودراستها وربطها بموضوع الدراسة الحالية، فقد تم ترتيبها زمنيا

ً
(، وتسهيال

 ى األحدث(، لتبين مالمح تطور هذه الدراسات.)من األقدم إل إلى تاريخ إجرائها

(، من خالل تطوير وحدة NGSSالجديد ملعايير العلوم ) للجيلإلى بناء تصور مقترح لتدريس العلوم في األردن   دراسة هدفت (2016املومني ) أجرت •

، ولتحديد مدى املوائمة تم بناء مقياس من خمس NGSSفي موضوع الوراثة في ضوء هذه املعايير وبناء نموذج مقترح للموائمة بين املحتوى ومعايير 

ت طالبات الصف الثامن  (، ودراسة أثر هذه الوحدة على ممارسات وتحصيل واتجاهاNGSSعشرة فقرة تمثل كل فقرة منه أحد مرتكزات معايير )

إجراء مقابالت شبه مقننة مع عينة تكونت م األردن، تم  العلوم في  املعايير لتدريس  إمكانية موائمة  العلوم، وللكشف عن مدى  ن األساس ي نحو 

من عينة   %15وأظهر    لم يؤيد،  %12لتدريس العلوم في األردن،    NGSSمنهم يؤيدون تبني رؤية معايير    %73( مختصا في مجال تدريس العلوم،  26)

ت  الدراسة تأييدهم لتبني رؤية املعايير ولكن ضمن حدود معينة. وأما للكشف عن أثر تدريس الوحدة املطورة فقد تم اختيار عينة قصدية تكون

األولى تجريبية وفيها )59من ) إلى مجموعتين   
ً
الثامن األساس ي ووزعت عشوائيا الصف  ( طالبة.  29ة وفيها )( طالبة والثانية ضابط30( طالبة من 

املج تحصيلي على  اختبار  تطبيق  تم  التحصيل  املطورة على  الوحدة  أثر  تبين وجود  مولقياس  املشترك  التباين  تحليل  اختبار  وباستخدام  وعتين 

أن هنإ فروق ذات داللة   النتائج  املطورة. كما وأظهرت  التجريبية يعزى للوحدة  املجموعة  اك فروق ذات  حصائية في متوسطات تحصيل طالبات 

حصائية في متوسطات استجابة الطالبات لصالح االستجابة البعدية على املقياس بعد ما تم تطبيقه بصورة قبلية وبعدية، وتبنت الباحثة إ داللة  

مية والهندسية،  بطاقة رصد ومالحظة أعدها مركز في جامعة كاليفورنيا األمريكية من أجل الكشف عن قدرة الطالبات على القيام باملمارسات العل

 في مما
ً
 واضحا

ً
صت النتائج أن هناك ممارسات أبدعت الطالبات في القيام بها كاستخدام وتطوير النتائج، بينما أظهرت الطالبات ضعفا

ُ
رسة  وخل

 استخدام الرياضيات والتفكير الحسابي. 
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نهي ملعلمات األحياء للمرحلة الثانوية في ضوء كفايات معلم  في بحثيهما إلى تحديد احتياجات النمو امل  (2016واستقص ى كل من األحمد واملقبل ) •

( معلمة أحياء للمرحلة الثانوية بمحافظة الخرج، وتكونت أداة الدراسة من استبانة، وبينت 54األحياء للجيل القادم، تكونت عينة الدراسة من )

لى معظم الكفايات املوجودة في االستبانة وتشير هذه النتيجة إلى أهمية  النتائج إلى ارتفاع قيم متوسط استجابات أفراد العينة ونسبتها املئوية ع

 الكفايات من وجهة نظر معلمات األحياء للمرحلة الثانوية، وقدمت الدراسة توصيات ومقترحات لدراسات مستقبلية.  

م للصف األول املتوسط في السعودية. تم  في كتب العلو   NGSSإلى التعرف إلى مدى تضمين معايير    (2017وسعت دراسة الربيعان وآل حمامة ) •

، وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن توافر املعايير  NGSSاستخدام املنهج الوصفي التحليلي، وأداة الدراسة هي بطاقة تحليل املحتوى قائمة على معايير 

،  %24.3والهندسية جاء بصورة منخفضة وبنسبة    ، وكانت على النحو التالي: توافر معيار املمارسات العلمية%33.1جاء بصورة منخفضة وبنسبة  

ال املفاهيم  ال%18بنسبة    شاملةيليها معيار  األفكار  معيار  في   %57بنسبة    رئيسة، وحصل  النظر  إعادة  إلى  الدراسة  وأوصت  وبصورة متوسطة، 

 . شاملةفيها مع التركيز على املمارسات العلمية والهندسية واملفاهيم ال NGSSمحتوى كتب العلوم للصف األول املتوسط وذلك بتضمين معايير الـ 

• ( قام عمر  مناهج    (2017وفي سياٍق مشابه،  تقويم محتوى  إلى  في  بدراسة هدفت  العربية  الثانوية بجمهورية مصر  باملرحلة  الحياة  ضوء  علوم 

العلوم) ملعايير  الجديد  بناء على NGSSالجيل  الحياة  الوصفي التحليلي بغرض تقويم وتحليل محتوى مناهج علوم  املنهج  الدراسة  (، استخدمت 

الحياة، وصمم الباحث أداة تحليل املحتوى في ضوء معايير   إعداد تصور مقترح لتضمين هذه املعايير في محتوى مناهج علوم   تم ، و NGSSمعايير  

NGSS  ( متوافر بدرجة كبيرة،  2.42، وقد أظهرت النتائج أن ترتيب متوسط درجة توافر املعايير كانت على النحو التالي: معيار التركيب والوظيفة )

( ويشير إلى 0.62ع العالقات املتبادلة في النظم البيئية بلغ)  ( درجة متوسطة، ومتوسط معيار موضو 2.25متوسط معيار موضوع املواد والطاقة)

الطبيعي    االنتخاب ( يدل على درجة متوسطة، وعدم توافر معيار موضوع  1.75عدم توافر هذا املعيار، ومتوسط موضوع الوراثة وتنوع الصفات )

 .والتطور فكان متوسطه صفر

وم للجيل القادم لهدفت إلى التعرف على مدى تضمن محتوى كتب العوم والحياة للمرحلة األساسية في فلسطين ملعايير الع (2018ودراسة أهل ) •

NGSS  استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، وتمثلت أداة الدراسة بإعداد بطاقة تحليل املحتوى تستند إلى معايير ،NGSS وتكونت عينة ،

العل أعلى  الدراسة من كتب  والهندسية حصل على  العلمية  املمارسات  أن معيار  النتائج  والثامن، وأظهرت  السادس والسابع  وم والحياة للصف 

 لجميع الصفوف،    شاملةدرجة توافر في محتوى الكتب لجميع الصفوف، وكانت درجة توافر معيار املفاهيم ال
ً
املحتوى أيضا في املرتبة الثانية في 

ال األفكار  العلوم    ةرئيسوكان معيار  الضعف في كتب  النظر في مواطن  إعادة  الدراسة بضرورة  الصفوف، وأوصت  أقل نسبة لجميع  حصل على 

 . NGSS ثرائها بالجيل الجديد ملعايير العلوم إ والحياة والعمل على 

األ   (2018الطورة )  وأما دراسة • التاسع األساس ي في  الحياتية للصف  العلوم  الكشف عن تحليل كتاب  إلى  ملعايير هدفت  الجديد  الجيل  ردن على 

من خالل قائمة الجيل الجديد ملعايير العلوم وترجمتها وتم التأكد من صدقها وثباتها، حيث تم تطبيقها على ، تم إعداد أداة تحليل  NGSS  العلوم

 في درجة توافر  عينة الدراسة املتمثلة ب
ً
كتاب العلوم الحياتية بجزأيه األول والثاني، اْسُتخِدَم املنهج الوصفي التحليلي، أظهرت نتائج الدراسة تباينا

املرتبة الثانية النظام   NGSSمعايير   التركيب والوظيفة، وجاءت في   هي من الجزيئات إلى الكائنات الحية: 
ً
 في الكتاب، حيث كان أكثر املعايير ورودا

وع لم يذكر في البيئي: التفاعالت، الطاقة والديناميكية، واملرتبة الثالثة الوراثة: الوراثة وتغير الصفات، وكان مجال التطور الحيوي: الوحدة والتن 

 الكتاب، حيث أوصت الدراسة بضرورة تضمين وحدة التنوع الحيوي في الكتاب.

)هو  • الدين  عز  دراسة  العلوم    (2018دفت  ملعايير  الجديد  الجيل  على  قائمة  أنشطة  تقديم  والهندسية    NGSSإلى  العلمية  املمارسات  لتنمية 

ال املجموعة  ذي  التجريبي  التصميم  استخدام  تم  بالسعودية.  االبتدائية  املرحلة  طالبات  لدى  العلوم  في  العلمية  وامليول  الناقد  واحدة والتفكير 

ا  وتألفت عينة  وبعدي،  قبلي  )قياس  وبناء  20لدراسة من  أنشطة مقترحة،  ببناء  الدراسة  أدوات  تمثلت  االبتدائي،  السادس  الصف  طالبة من   )

داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  الدراسة  صت 
ُ
وخل العلمية.  امليول  مقياس  وبناء  الناقد،  التفكير  واختبار  والهندسية  العلمية  املمارسات    اختبار 

جريبية الختبار املمارسات العلمية والهندسية واختبار التفكير الناقد ومقياس امليول العلمية لصالح  إحصائية بين متوسطي درجات املجموعة الت

برامج التطبيق البعدي، وكذلك عالقة ارتباطية بين املمارسات العلمية والهندسية وامليول العلمية. وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام املسؤولين ب

 ية للجيل الجديد ملعايير العلوم وتدريبهم على تصميم أنشطة قائمة عليها، وسبل تنميتها لدى الطالب.  إعداد معلمي العلوم بكليات الترب

من  و  • كل  وليوجنج  أجرى  و  توسو 
ْ
وبُردجوَسن الجيل  دراسة    ،(Rachmawati, Prodjosantoso & Wilujeng, 2019)رتشماواتي   " بعنوان 

تطوير   في  العلوم  ملعايير  العلوم"،الجديد  تعلم  في  للطالب  العملية  العلوم   تهدف   املهارات  تعلم  أدوات  الكشف عن جدوى  إلى  الدراسة  هذه 

نحو   تطوير،    NGSSاملوجهة  وتقييمات  العلمية  العمل  وأوراق  الدروس  خطط  تحضير  في  األدوات  تمثلت  للطالب،  العملية  املهارات  لقياس 

النموذجية من خالل   املهارات  التجريبيواستخدام  املنهج شبه  املستخدم كان  املنهج  أن مهارة تطوير  ،  املالحظة،  البيانات،  نتائج تحليل  وأظهرت 

حيث أظهرت هذه األدوات تحسين جودة  ،  (1.58( أعلى من تلك املوجودة في فئة الضابطة أي )3.69النماذج واستخدامها للفئة التجريبية، أي )

 ريب الطالب على تطوير واستخدام النتائج.التعليم وتنمية املهارات العملية وتد
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من عدة جوانب فهنالك دراسات تحدثت عن أهمية   NGSSمن خالل استعراض الدراسات السابقة، ُيالحظ تناولها للجيل الجديد ملعايير العلوم  

والتي كان   NGSS، في حين تناولت دراسات أخرى تحليل املحتوى في ضوء   (Rachmawati, et al., 2019)ومنها ودراسة رتشماواتي ورفقائه  NGSSمعايير  

 ،(  2017( ودراسة عمر )2017ودراسة الربيعان وآل حمامة )  ،(  2018ودراسة أهل )(  2018)الطورة    لها صلة مباشرة بالدراسة الحالية، ومنها ودراسة

معايير   على  قائمة  وتقويمية  تطويرية  برامج  أنشاء  عن  تحدثت  )  NGSSودراسات  املومني  دراسة  التي   ،(  2016ومنها  الدراسات  من  مجموعة  وهنالك 

 (.2016ودراسة األحمد واملقبل )  ،( 2018ومنها ودراسة عز الدين ) NGSSتحدثت عن واقع ممارسات معايير 
    NGSSوعليه، ُيالحظ مدى أهمية معايير  

ً
وتأثيرها على جوانب وسلوكيات تربوية مختلفة، وقد ركزت تلك الدراسات على الجوانب املذكورة سابقا

معايير   أهمية  على  تؤكد  جميعها  كانت  ولكنها  متفاوتة،  بنتائج  وخرجت  خاص،  أهمية   NGSSبشكل  وعلى  التربوية،  املناهج  في  تضمينها  ضرورة  وعلى 

 ى التحصيل والسلوك اإليجابي لألفراد، وتحقيق الدافعية واتخاذ القرارات وغيرها. اكتسابها وتنميتها وتأثيرها عل

 :الطريقة واإلجراءات

( واملجاالت  NGSSوقد جاءت هذه الدراسة الستقصاء درجة اشتمال كتاب العلوم والحياة للصف الثالث األساس ي للجيل الجديد ملعايير العلوم )

 املعرفية املتضمنة بها؟ 

 :وأسئلتهامشكلة الدراسة 

في عمليتي التعليم والتعلم وأهمية تضمينها في كتب العلوم، وميزة هذه   (NGSS)تنبثق مشكلة هذه الدراسة من أهمية الجيل الجديد ملعايير العلوم 

املمارسات على  اشتملت  فهي  والدماغ  اليد  بين  والعمل  الفكر  بين  والتطبيق  النظرية  بين  جمعت  أنها  الشاملة   املعايير  واملفاهيم  والهندسية  العلمية 

الثالث املحاور  والفضاء، وهذه  األرض  وعلوم  الحياتية  والعلوم  الفيزيائية  العلوم  في  التخصصية  تعمل كنظام   ةواألفكار  بحث  بينها  والدمج  الترابط  تم 

 
ً
الثالث يعد هدفا املحاور  اكتساب تلك  أن عملية   أسا  متكامل ال ينفصل جزء عن آخر، وخاصة 

ً
الذي    سيا التحدي  العلوم في ظل  أهداف تدريس  من 

ت شاقة  مهمة  أمام  أنفسهم  يجدون  املناهج  مخططي  فإن  بينه  من  االختيار  عليهم  يجب  الذي  املحتوى  من  الهائل  الكم  وهو  املناهج  بناة  تعلق يواجه 

مع حاجات املتعلم وخصائصه النمائية وحاجاته وميوله، ويتفق باملعايير التي ال بد من تغطيتها، بحيث تحقق أهداف املنهج وغاياته ومراميه، ويتواءم  

 .الجميع بأن املحتوى الذي يقع عليه االختيار هو الذي يستطيع التالميذ تعلم الحد األقص ى منه بحسب قدراتهم وإمكاناتهم 

 
ً
بناؤها حديثا تم  كونه  األساسية،  املرحلة  لتحليل كتب علوم  الحاجة  تظهر  العام    وفي فلسطين  في   2018/  2017في  رائدة  مرحلة  تعد  والتي  م، 

 
ً
( في تحقيق أهداف هذه  NGSSؤديه الجيل الجديد ملعايير العلوم )يا من أهمية هذه املرحلة والدور الذي  اإلعداد والتكوين للمراحل التي تليها، وانطالق

بدرجة  املرحلة،   املتمثل  الرئيس  بالسؤال  الدراسة  مشكلة  تبلورت  للجيل    شتمالا وبهذا،  فلسطين  في  األساس ي  الثالث  للصف  والحياة  العلوم  كتاب 

 ( واملجاالت املعرفية املتضمنة بها؟ NGSSالجديد ملعايير العلوم )

 وانبثقت منه األسئلة الفرعية اآلتية: 

 (؟  NGSSجيل الجديد ملعايير العلوم )للكتاب العلوم والحياة للصف الثالث األساس ي في فلسطين  درجة اشتمالما  .1

درجةتهل   .2 ال  اشتمال  ختلف  للصف  والحياة  العلوم  باختالف    ثالثكتاب  فلسطين  في  التاليةاألساس ي  الرئيسة  العلمية )  املجاالت  املمارسات 

 (؟  NGSSة( للجيل الجديد ملعايير العلوم )والهندسية، واألفكار الرئيسة، واملفاهيم الشامل

 ؟ األساس ي في فلسطين ثالثلكتاب العلوم والحياة للصف ال NGSS)ما هي املجاالت املعرفية التي ظهر من خاللها الجيل الجديد ملعايير العلوم ) .3

  :أهداف الدراسة

 تتلخص أهداف الدراسة في االتي:

 (. NGSSفي ضوء "الجيل الجديد ملعايير العلوم" )الكشف عن درجة اشتمال كتاب العلوم والحياة للصف الثالث األساس ي  .1

في   .2 الفروق  على  العلمية  التعرف  )املمارسات  التالية  الرئيسة  املجاالت  باختالف  األساس ي  الثالث  للصف  والحياة  العلوم  كتاب  اشتمال  درجة 

 (.  NGSSسة، واملفاهيم الشاملة( للجيل الجديد ملعايير العلوم )والهندسية، واألفكار الرئي

 لكتاب العلوم والحياة للصف الثالث األساس ي.  NGSS)املجاالت املعرفية التي ظهر من خاللها الجيل الجديد ملعايير العلوم )الكشف عن  .3

 :أهمية الدراسة

فلسطين،   في  والتعليم  التربية  لوزارة  العامة  والغايات  التربوي  التطور  واقع  من  أهميتها  الدراسة  هذه  ملنهاج    والنتاجاتتستمد  والخاصة  العامة 

 العلوم والحياة، كما أنها تأتي متزامنة مع التوجهات العاملية الحديثة حول أهمية تطوير املناهج الدراسية.

الدراسة   أهمية  النظري  وتتمثل  الجانب  الجديد أنه  حيث  في  الجيل  العلوم والحياة على   ملدى اشتمال كتب 
ً
الدراسة تصّورا تقّدم  أن  املؤّمل  من 

العلوم   مهمة    NGSSملعايير  أبعاد  ثالثة  تتناول  والتي  الجديدة،  املواضيع  من  عتبر 
ُ
ت األول التي  األفكار   :البعد  والثاني:  والهندسية،  العلمية  املمارسات 
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املفاهيم   الثالث:  والبعد  التخصصية،  العلمية،  الشاملة  املحورية  املجاالت  املؤتمر عبر  ولتوصيات  العاملية  لالتجاهات  استجابة  الدراسة  ات  وتأتي هذه 

ملواكبة  الكتب  تلك  تطوير  جاء  هل  ينفي  أو  سيؤكد  مما  جودتها،  مدى  على  التعرف  بهدف  الفلسطينية  للمناهج  املستمر  التحليل  إلى  دعت  التي 

 املستجدات التربوية والعلمية الحديثة. 

لتي أعدت ألغراض هذه الدراسة والتي يمكن أن االستفادة من اإلجراءات واألدوات ا تتمثل في  أما الجانب العملي )اإلجرائي(، فإن أهمية الدراسة  و 

العامل التربوي، وفي دراسات أخرى مستقبلية  ون والباحث   ون يستفيد منها  املجال  القائمين على تطوير ، كما و في  في لفت نظر  الدراسة  نتائج  قد تساعد 

العلوم   ملعايير  الجديد  الجيل  بأهمية  للمعلمين  املنهي  والتدريب  إرشادية   NGSSاملناهج  لبرامج  تصور  في وضع   
ً
واإلسهام مستقبال املناهج،  في  وتضمينها 

 .    NGSSوتربوية تدريبية مستندة إلى معايير الـ 

 تعريفاتها اإلجرائية:مصطلحات الدراسة و 

لصنع استنتاجات قابلة للتكرار وصحيحة من النصوص )أو أي مسألة أخرى ذات معنى(، ويتضمن إجراءات   منظم   هو أسلوب بحثيتحليل املحتوى:  

 (.  (Krippendorff, 2019: 24الظواهر العلمية املختلفة فهم ليوفر رؤى جديدة و  ،أداة علمية  ويعتبر ،متخصصة

التكرارات بطريقة كمية،   : NGSSالتحليل للجيل الجديد ملعايير العلوم   لهذه  املئوية  النسب  الدراسة، وتحديد  املعايير في عينة  تلك  رصد تكرار ورود 

 ،
ً
، و وفق املستويات )مستوى متدنيا

ً
 للمؤشرات الفرعية )معايير التحليل( في األداة املعدة لهذه الدراسة. و مستوى متوسطا

ً
( وفقا

ً
 مستوى مرتفعا

وهو الكتاب الجديد الذي أقرته وزارة التربية والتعليم لتدريسه في مدارس دولة فلسطين للصف الثالث األساس ي   لث:كتاب العلوم والحياة للصف الثا

  .، وهو كتاب موزع إلى جزأين للفصل األول والفصل الثاني2018/ 2017بدًء من العام الدراس ي 

 للمسألة التعليمية، أو كمقياس ملا هو مطلوب   : "مستوى محدد من التميز في األداء أو درجة محددة من الجودة،املعايير
ً
ينظر إليها كهدف محدد مسبقا

األغراض" لبعض  التي (The New Oxford American Dictionary,2010)تحقيقه  املواصفات  من  مجموعة  بأنها  الدراسة  هذه  في   
ً
إجرائيا وتعرف   ،

، NGSSبع والخامس، لتكون متناسقة مع املتطلبات العاملية للمناهج في ضوء معايير  ينبغي توافرها في محتوى مناهج العلوم والحياة للصف الثالث والرا 

 والوصول إلى الجودة املطلوبة. 

(، لتقديم رؤى جديدة لتدريس العلوم في NRCمجموعة من املعايير التي أعدت من قبل املركز القومي للبحوث ):  NGSSالجيل الجديد ملعايير العلوم  

 يتحدد بها توافق كتب أمريكيا، تمكن  
ْ
الطالب من الدراسة بشكل فعال في املمارسات العلمية والهندسية، فهي لطالب اليوم والقوى العاملة في الغد، إذ

 ,NGSS Lead Stats) (Achieveالعلوم مع معايير عاملية وضعت للعلوم والهندسة تسمى الجيل الجديد ملعايير العلوم، من خالل عملية تديرها منظمة )

2013; NGSS, 2013a; NGSS,2014a; NRC, 2015; Achieve, 2013a).   

التذكر والفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم    املجاالت املعرفية: بلوم وهي  املعرفي في تصنيف  للمجال  الستة  املستويات  بها   ,Ulum)ويقصد 

وتعرف  (1675 :2016 العلوم    اجرائيً إ ،  ملعايير  الجديد  الجيل  في  توافرها  ينبغي  والتي  بلوم  لتصنيف   
ً
وفقا جاءت  التي  املعرفية  املستويات  تلك  بأنها 

ال)امل واملفاهيم  الرئيسة،  واألفكار  والهندسية،  العلمية  تضمينها  شاملةمارسات  قياس  وتم  األساس ي،  الثالث  للصف  الحياة  العلوم  كتاب  في    اجرائيً إ ( 

الفرعيةبحساب   للمؤشرات   
ً
وفقا كمية،  بطريقة  التكرارات  لهذه  املئوية  النسب  وتحديد  الدراسة،  عينة  في  املستويات  تلك  ورود  تكرار  )معايير   رصد 

 التحليل( في األداة املعدة لهذه الدراسة. 

 :حدود الدراسة ومحدداتها

 نتائج الدراسة قابلة للتعميم في ضوء الحدود واملحددات التالية: 

الدراسة على   .1 التربية  اقتصار عينة  أقرتها وزارة   آلخر طبعة 
ً
الثالث األساس ي وفقا العلوم والحياة للصف  الفلسطينية لعام تحليل كتاب  والتعليم 

(2019-2020 .) 

وأناقش   .2 وأفكر  متضمنة،  وأسئلة  ورسومات،  ومخططات  توضيحية،  وأشكال  وصور  وتجارب،  أنشطة  من  يتضمنه  وما  الكتاب  محتوى  تحليل 

وم الوحدة،  وأسئلة  وزيارة ميدانية، ومشروع،  وأبحث،  ومعلومة مفيدة،  وأتساءل،  نفس ي، ومشكلة وحل،  وأختبر  باستثناء  زمالئي،  اإلنجاز،  لف 

 الصفحات املحتوية على الغالف واملقدمة والفهرس واألهداف املتضمنة في بداية كل وحدة، ودليل املعلم، أو أي نشرات ملحقة للكتب. 

الخاصة بالجيل الجديد ملعايير العلوم   .3 بأداة التحليل  الدراسة محددة بأداتها املستخدمة في جمع البيانات وتحليلها املتمثلة  بأبعادها   NGSSهذه 

 الثالث األساس ي. للصفالثالث )األفكار الرئيسة، واملفاهيم الشاملة، واملمارسات العلمية والهندسية(، لكتاب العلوم والحياة 

 :منهج الدراسة

لتحديد للصف الثالث األساس ي  وذلك ملالءمته لطبيعة الدراسة القائمة على تحليل كتاب العلوم والحياة    ،لتحليلياستخدام املنهج الوصفي ا  تم 

 . (NGSSدرجة اشتماله على الجيل الجديد ملعايير العلوم )
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 : وعينتها مجتمع الدراسة

التربية والتعليم    العلوم والحياة للصف الثالث األساس ي بجزأيه األول والثاني )الطبعة األولى(، والذي أقرته وزارة مجتمع الدراسة من كتاب  تكون  

   .(2017)وزارة التربية والتعليم،  (2018 – 2017للصف الثالث األساس ي(، بدًءا من العام الدراس ي ))لتدريسه في مدارس دولة فلسطين 
وحدة تحليل،   للصف الثالث األساس ي بجزأيه األول والثاني، وقد تم اعتماد الفقرة   نفسه وهو كتاب العلوم والحياة   كانت عينة الدراسة املجتمعو 

إلى وحدات )فقرات: والتي تمثل وحدة التحليل، بحيث تكون قابلة للعد والقياس، تجزئة املحتوى   تم   وتحليل محتوى كل فقرة طبًقا ملعايير األداة، حيث

 ( التالي: 1ويمكن توضيح عينة الكتاب وفقا للجدول )، املعنى، واضحة ومستقلة، وذات عالقة بأهداف الدراسة(مكتملة 

 توزيع كتاب العلوم والحياة للصف الثالث األساس ي بجزأيه األول والثاني حسب عدد الوحدات والصفحات  :(1جدول )

 عدد صفحات الكتاب  عدد الوحدات  الجزء  الصف 

 90 2 األول  األساس ي الثالث 

 83 2 الثاني

 : أداة الدراسة

ثالث األساس ي، ثم ترجمة قائمة  لالخاصة بالصف ا   NGSSحيث تم تحديد قائمة معايير  ،  (NGSS)تم بناء أداة رصد الجيل الجديد ملعايير العلوم  

، واملمارسات العلمية املة، واملفاهيم الشة)األفكار الرئيس  ةمعايير رئيسوالتي تتضمن ثالثة    NRC)تلك املعايير املعدة من قبل املجلس القومي للبحوث )

ثم   ومن  الفرعية،  املعايير  من  مجموعة  محور  كل  تحت  ويندرج  العلوم  والهندسية(،  ملعايير  الجديد  الجيل  قائمة  الفرعية   (NGSS)إعداد  ومؤشراتها 

 .(Next Generation Science Standards: For States, By States)وذلك حسب ما وردت في كتاب  بصورتها األولية

الدراسات   ومن هذه  الحالية،  الدراسة  وأدوات  تحديد مواد  في  السابقة  الدراسات  الباحثون من  واستفاد  )كما  الطورة  ودراسة  (،  2018دراسة 

  NGSSهدفت جميع تلك الدراسات إلى الكشف عن درجة توافر الجيل الجديد ملعايير العلوم  حيث  ،  (2017ودراسة عمر )(، 2017الربيعان آل حمامة )

 في محتوى مناهج العلوم لصفوف ومراحل دراسية مختلفة وفي بيئات متعددة، حيث استخدمت جميع تلك الدراسات نفس أداة التحليل )أداة تحليل 

 ت: )األفكار الرئيسة، املمارسات العلمية والهندسية، املفاهيم الشاملة(.  مرتكزا  املحتوى( واتبعت املنهج الوصفي التحليلي، ضمن

 :صدق األداة وثباتها

وطرق   واملناهج  التربية  في  واالختصاص  الخبرة  أهل  من  مجموعة  بعرضها على  وذلك  األولية  بصورتها  املحتوى  تحليل  أداة  صدق  من  التأكد  تم 

( محكًما، وذلك للتأكد من وضوح الفقرات والصياغة اللغوية 14واألحياء وعلوم األرض والبيئة، وبلغ عددهم )التدريس وفي تخصصات الفيزياء والعلوم  

ومن ثم إعداد األداة بصورتها النهائية بعد إجراء التعديالت وقد تم األخذ برأي األغلبية في عملية تحكيم فقرات األداة،  ومدى انتماء الفقرات للمقياس،  

 ات املحكمين. بناًء على مالحظ

الكتاب مرتين يفصل  واحد من  الزمن( من خالل تحليل فصل  الداخلي )عبر  الثبات  الثبات؛  األداة باستخدام نوعين من  ثبات  التحقق من  وتم 

الخارجي )عبر األشخاص( (. وتم التحقق من الثبات  %91.4)حساب متوسط نسبة التوافق بين التحليلين ووجدت أنها تساوي    تم ( يوًما، ثم  21بينهما )

التي التحليل  أداة  انفراد( باستخدام  بالتحليل على  الكتاب )كل باحث قام  الباحثين لفصل واحد من  إعدادها، ثم حساب معامل  من خالل تحليل  تم 

    (Delfico, 1996: 58) .ثبات عملية التحليل باستخدام معادلة هولستي

 %100فيها التحليالن ÷ عدد الوحدات الكلي( × معادلة هولستي = )عدد الوحدات التي اتفق 

   .( وهو معامل ثبات مناسب ألغراض الدراسة89.1وقد كان معامل الثبات )

 :اإلجراءات

الفقرة وحدة تحليل، وتحليل محتوى كل فقرة طبًقا اعتماد  الفرعية(، وضبط وحصر   تم  التحليل )مؤشراتها  أداة  املصطلحات والكلمات   ملعايير 

( الثالثة ومؤشراتها  NGSSفي الفقرة )وحدة التحليل( والتي لها عالقة بمجاالت الجيل الجديد ملعايير العلوم ) والعبارات الوصفية والسمات املعبرة الواردة 

(  في NGSSملعايير العلوم )عدد مرات تكرار كل مجال من مجالت الجيل الجديد  بأرقام متسلسلة، ثم تفريغ الفرعية، وترميز الفقرات املستهدفة للتحليل

تم حساب طول  ، ومن ثم    ، كما وقام الباحثون بتصنيف تلك الفقرات حسب مستويات بلوم املعرفية(3الجدول )  ( فقرة 186الكتاب والتي بلغ عددها )

العلوم   ملعايير  الجديد  الرئيسة للجيل  الثالثة  األبعاد  ا NGSSالفئة لدرجة اشتمال نسب  املعادلة  القش ، باستخدام  أوردها  أبو 2019)  يلتي   عن 
ً
( نقال

 (. 2017( والشراري )2016غليون )

 3أدنى نسبة( ÷  –مدى الفئة = )أعلى نسبة 

 3( ÷ %20.4 - %65.6مدى الفئة = )

 ( مستوى متدنًيا.%35.5أقل من  - %20.4حيث اعتبر املستوى الذي يقع ما بين ) •
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ا.%50.6أقل من  - %35.5واملستوى الذي يقع ما بين ) •
ً
 ( مستوى متوسط

 ( مستوى مرتفًعا.%65.6 - %50.6واملستوى الذي يقع ما بين ) •

 :عرض ومناقشة النتائج

: عرض ومناقشة النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة األول:  
ً
ما درجة اشتمال كتاب العلوم والحياة للصف الثالث األساس ي للمنهاج الفلسطيني  أوال

 ؟NGSS)ملعايير العلوم )على الجيل الجديد 

( العلوم  ملعايير  الجديد  الجيل  في ضوء  املحتوى  تحليل  بطاقة  إعداد  تم  السؤال،  األساس ي، NGSSولإلجابة عن هذا  الثالث  بالصف  الخاصة   )

كتاب   في  وردت  وكما  البطاقة  هذه  ر (Next Generation Science Standards: For States, By States)تضمنت  محاور  ثالثة  في: ،  متمثلة  ئيسة 

، وكل 36تحت كل محور عدد من املعايير الفرعية، بلغ مجموعها ) املمارسات العلمية والهندسية، واألفكار الرئيسة، واملفاهيم الشاملة، ويندرج
ً
( معيارا

أو    معيار يندرج تحته عدد   املعيار، سواًء كان تواجده صريًحا  أماكن تواجد هذا  التي توضح  املؤشرات  بلغمن  ( مؤشًرا، كما هو  48مجموعها ) ضمنًيا، 

 ( 2موضح في الجدول )

( في كتاب العلوم  NGSS(: املحاور األساسية وعدد املعايير الفرعية واملؤشرات والنسب املئوية لها في قائمة املعايير للجيل الجديد ملعايير العلوم )2جدول )

 للصف الثالث األساس ي 

 النسبة للمجال  عية واملؤشرات عدد املعايير الفر  املحور الرئيس 

 املؤشرات  الفرعية 

 % 31.3 15 12 املمارسات العلمية والهندسية 

 % 41.7 20 13 األفكار الرئيسة ويضم 

 % 20 4 2 العلوم الطبيعية  -1

 % 65 13 9 العلوم الحياتية  -2

 % 15 3 2 علوم األرض والفضاء  -3

 % 27 13 11 املفاهيم الشاملة 

 % 100 48 36 املجموع الكلي  

( 3ومتوسط النسب املئوية لكل مجال من الجيل الجديد ملعايير العلوم، والجدول ) كما تّم استخراج التكرارات والنسب املئوية ومجموع التكرارات

 (. NGSSالعلوم والحياة للصف الثالث األساس ي في ضوء الجيل الجديد ملعايير العلوم ) يبين نتائج تحليل كتاب

( املتضمنة في كتاب العلوم والحياة  NGSSاملجاالت الرئيسة وعدد املعايير الفرعية واملؤشرات والنسب املئوية لها في الجيل الجديد ملعايير العلوم ) (: 3جدول )

 للصف الثالث األساس ي 

 الترتيب النسبة املئوية  التكرار  املجاالت   

: املمارسات العلمية والهندسية 
ً
 الثالث % 14 26 أوال

: األفكار الرئيسة
ً
 األول  % 65.6 122 ثانيا

 الترتيب بالنسبة لهذا املجال النسبة املئوية بالنسبة لهذا املجال املواضيع املتضمنة في هذا املجال

 الثالث % 4.1 5 العلوم الطبيعية  -1

 األول  % 91 111 العلوم الحياتية  -2

 الثاني % 4.9 6 علوم األرض والفضاء -3

: املفاهيم الشاملة
ً
 الثاني % 20.4 38 ثالثا

 % 100 186 املجموع الكلي 

(، وجاء مجال %65.6( مرة، وبنسبة مئوية مرتفعة بلغت )122( أن مجال "األفكار الرئيسة" جاء في املرتبة األولى بمجموع تكرارات )3يبين الجدول )

(، وجاء مجال "املمارسات العلمية والهندسية" في %20.4( مرة، وبنسبة مئوية متدنية بلغت )38" في املرتبة الثانية بمجموع تكرارات )لشاملة"املفاهيم ا 

الثالثة بمجموع تكرارات ) بلغت )26املرتبة  التكرارات )%14( مرة، وبنسبة مئوية متدنية  الكلي لعدد  باملجموع   
ً
الفق186(، مقارنة التي تم ( لجميع  رات 

أن مستوى تضمن املحاور الرئيسة الثالثة في كتاب العلوم والحياة للصف الثالث ال    فقد وُجد  ( 2حصرها وتحليلها، وبمقارنة هذه النتائج مع الجدول )

لتضمن ملجال األفكار الرئيسة في أن نسبة ا   وُيالحظ (،  NRCنسبة املحاور الرئيسة في قائمة املعايير املعدة من قبل املجلس القومي للبحوث )  يتناسب مع

 بلغت )
ْ
(، وأما مجال املمارسات  %41.7( مقارنة بالنسبة الحقيقية )%65.6كتاب العلوم والحياة للصف الثالث أكبر من النسبة الحقيقية لهذا املحور إذ

لها ) التضمن  الحقي%14العلمية والهندسية كانت نسبة  النسبة   مقارنة مع 
ً
الشاملة كانت %31.3قية )( وهي نسبة قليلة جدا املفاهيم  (، وكذلك مجال 

بلغت )  
ْ
إذ لها قليلة  التضمن  )%20.4نسبة  الحقيقية  النسبة  أقل من  الرئيسة كان هنالك مبالغة في %27( وهي  األفكار  أن مجال  القول:  (، وهنا يمكن 
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العلم املمارسات  مجالي  عن  وأما  الثالث،  للصف  والحياة  العلوم  كتاب  في  تضمنه  النسبة  واملفاهيم  والهندسية  بشكل ضعيف    شاملةية  تحققت  قد 

 ومستوى متدٍن في كتاب العلوم والحياة للصف الثالث األساس ي.

والتفاوت وعدم توافر هذه املعايير بالشكل املطلوب إلى أن معايير الكتاب وضعت ملرحلة دراسية ال لصف واحد بحد ذاته،   االختالفهذا    وُيعزى 

 بناًء على مصفوفة املدى والتتابع التي اتبعتها الوزارة في بناء املناهج الجديدة وتطويرها. 

بشكل كبير،    شاملةعلى مجال املمارسات العلمية والهندسية ومجال املفاهيم الوُيالحظ من النسب السابقة أن مجال األفكار الرئيسة قد تفوق  

الباحث أن يتعلمها في هذه   ون ويعزو  الطالب  التي تريد من  املفاهيم  املعلومات وأكبر عدد ممكن من  التربية والتعليم على  إلى تركيز وزارة  الفروقات  هذه 

الدراسية،   ا   ُيعزى قد  كما  املرحلة  واملفاهيم  العلمية والهندسية  املمارسات  التركيز على مجالي  التربية والتعليم   من خالل قيام  لشاملةعدم  بعقد   وزارة 

العلو  مادة  التطبيقي والعملي في  الجانب  لهم والتركيز على  املنهي  للمعلمين والتطوير  املستمرة والندوات  التدريبية  الدورات  فتلك العديد من  م والحياة، 

، رسمت خطة حتى يتم تدريب أكبر 2018  –  2017ات تحل محل هذين املجالين، فمنذ أن أقرت وزارة التربية والتعليم تدريس املنهاج الجديد لعام  الدور 

الجديد املناهج  املعلمين بشكل مستمر ومتواصل حول هيكلية  الحديثة، بواسطة    هاوكيفية تدريس  ة عدد من  التدريس  الطرق وأساليب  ناس أ بأحدث 

  خبراء مختصين.و 

ذلك إلى    فقد ُيعزى (،  NRCنسبة املحاور الرئيسة في قائمة املعايير املعدة من قبل املجلس القومي للبحوث )  وأما عن عدم مطابقة تلك النسب مع

بعين   يؤخذ  لم  ربما  )  االعتبارأنه  العلوم  ملعايير  الجديد  للجيل  املناهج  واضعي  إغفال  أن NGSSأو  مع  الكتب،  تلك  في  تضمينها  وضرورة  وأهميتها   )

التطبيقي والجانب  النظري  الجانب  تربط  التي  الالزمة  املهارات  عام على  بشكل  املدرسية  الكتب  احتواء  تركز على ضرورة  العاملية  حد   التوجهات  على 

   .مكن الطلبة من حل املشكالت والقضايا املختلفة، لتكون لهم سالًحا يواجهون فيه تحديات العصر املتالحقة وقضاياه املعقدة سواء، والتي بدورها ت

 ;The NGSS, 2014b)  األدب التربوي ( ملوضوٍع ما بشكٍل كاٍف، هو ما أشار إليه  NGSSعدم اشتمال الجيل الجديد ملعايير العلوم )  كما وقد ُيعزى 

NGSS,2013b; NGSS Lead States, 2013) ،    وليس لتعليم كل الحقائق  –إلى أن األفكار الرئيسة تهدف إلى تزويد الطلبة باملعرفة األساسية الكافية–  

العلوم والهند األفكار في مجال  أنفسهم، وتركز على مجموعة محددة من  تلقاء  إضافية في وقت الحق من  الحصول على معلومات  يمكنهم  ، سةبحيث 

أعمق للمحتوى وكذلك تطبيقه من خالل التركيز على عدد أقل من األفكار األساسية القابلة للتعلم والتي يفترض أن  NGSS وكذلك تركز ال على فهم 

 من عدد ال يحص ى من الحقائق والتفاصيل املرتبطة بها
ً

 . يتعلمها الطالب مع الوقت حتى تخرجهم من املرحلة الثانوية، بدال

الثاني:  ثانًيا:   الدراسة  املتعلقة بسؤال  النتائج  ومناقشة  ) عرض  العلوم  ملعايير  الجديد  الجيل  تحقق  في NGSSما مستوى  والحياة   (  العلوم  كتاب 

 "  (؟ملةللصف الثالث األساس ي في فلسطين باختالف املجاالت الرئيسة التالية )املمارسات العلمية والهندسية، واألفكار الرئيسة، واملفاهيم الشا

السؤال   تم  ولإلجابة عن هذا  الالنتائج  توضيح  فقد  في  إليها  التوصل  تم  )التي  السابق  املعايير   (3جدول  لجميع  دقيًقا وتفصيلًيا   
ً

تحليال وتحليلها 

 ( اآلتي.4الرئيسة والفرعية للجيل الجديد ملعايير العلوم وفًقا للجدول )

الجديد ملعايير  من الجيلاملتضمنة في كتاب العلوم والحياة للصف الثالث األساس ي مجموع التكرارات والنسب املئوية للمعايير الرئيسة والفرعية  :(4جدول )

 (NGSS) العلوم 
 النسبة املئوية  التكرار  املعايير الفرعية املعايير الرئيسة 

 

 

: املمارسات العلمية والهندسية 
ً
 أوال

 %0 0 طرح األسئلة وتحديد املشكالت 

 % 27 7 تخطيط وتنفيذ التحقيقات 

 % 11.5 3 تطوير واستخدام النماذج

 % 15.4 4 في حجة من األدلة االنخراط

 % 15.4 4 تحليل وتفسير البيانات 

 % 30.8 8 بناء التفسيرات وتصميم الحلول 

 %0 0 جمع وتقييم واتصال البيانات 

 % 100 26 املجموع الكلي للمجال األول 

: األفكار الرئيسة
ً
املئوية للمعيار  النسبة  التكرار  ثانيا

 الرئيس ي

النسبة املئوية للمجال  

 الكلي 

العلوووووووووووم الطبيعيوووووووووووة: الحركوووووووووووة  1-1 

 واالستقرار: القوى والتفاعالت

 % 4.1 % 100 5 القوة والحركة

 %0 %0 0 أنواع التفاعالت 

 % 4.1 % 100 5 املجموع 

العلووووووووووووووووووووووووم الحياتيوووووووووووووووووووووووة: مووووووووووووووووووووووون  2-1 

الجزيئووووووووووات اتوووووووووووى الكائنوووووووووووات الحيوووووووووووة: 

 والعملياتالهياكل 

 % 14.8 % 16.2 18 نمو وتطور الكائنات الحية

ال   2-2 األنظمة  حياتيةالعلوم   :

والطاقة،   التفاعالت،  البيئية: 

 والديناميكيات

 % 6.6 % 7.2 8 وسلوك املجموعة االجتماعيةالتفاعالت 
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ووووووة: حياتيوووووووووووووةالعلووووووووووووووم ال 2-3 وو وو وو و : الوراثو

 والوراثة وتنوع الصفات

 % 19.7 % 21.6 24 وراثة الصفات 

 % 39.3 % 43.2 48 تنوع الصفات 

ووووووووور حياتيووووووووووووووووةالعلوووووووووووووووووم ال 2-4 وو وو وو و : التطو

 البيولوجي: الوحدة والتنوع

 % 3.3 % 3.6 4 ديناميكيات النظام البيئي، الوظائف، واملرونة

 %0 %0 0 دليل على األصل املشترك والتنوع

 % 0.8 % 0.9 1 االنتخاب الطبيعي

 %0 %0 0 التكيف

 % 6.6 % 7.2 8 والبشرالتنوع البيولوجي 

 % 91 % 100 111 املجموع 

علوووووم األرض والفضوووواء: أنظمووووة  3-1

 األرض

 % 2.5 % 50 3 الطقس واملناخ

علوووووووم األرض والفضوووووواء: األرض  3-2

 والنشاط البشري 

 % 2.5 % 50 3 املخاطر الطبيعية

 % 4.9 % 100 6 املجموع 

 % 100 % 100 122 املجموع الكلي للمجال الثاني

 النسبة املئوية  التكرار  الرئيس واملعايير الفرعيةاملعيار 

: املفاهيم الشاملة
ً
 % 44.7 17 األنماط ثالثا

 % 55.3 21 السبب والنتيجة

 %0 0 املدى والنسب والكمية

 %0 0 النظام ونماذج النظام

 % 100 38 املجموع الكلي للمجال الثالث 

 186 املجموع الكلي لجميع املجاالت 

ا من حيث االهتمام بتضمين بعض املجاالت الرئيسة والفرعية للجيل الجديد ملعايير العلوم )4الجدول )يوضح  
ً
(  NGSS( أن هناك تفاوًتا ملحوظ

الرئيسة"، وخاصة موضوع    دون األخرى في كتاب العلوم الحياة للصف الثالث األساس ي، وبشكل أكثر "العلوم دقة فإن التركيز كان على مجال "األفكار 

  بناء التفسيرات وتصميم الحلول" و "الفرعية منها "تنوع الصفات"، وأما مجال املمارسات العلمية والهندسية فكان التركيز للمعيار الفرعي "و   الحياتية"

 نماط". فكان التركيز فيها للمعيار الفرعي "السبب والنتيجة" و"األ  شاملة"، وأما مجال املفاهيم ال تخطيط وتنفيذ التحقيقات

يُ و  أن  أجل  أو مرتفعة وكذلك مجال بيَّ من  نسب متدنية  والهندسية على  العلمية  املمارسات  في مجال  املعايير ومؤشراتها  بعض  ن سبب حصول 

الشاملة أشار  ،املفاهيم  )  فقد  )402:  2016حسانين  وزمالؤه  وكارليه   )Karleah & et al, 2017: 57   أن الطبيعية (  العلوم  في  الرئيسة  األفكار  مجال 

 على والعلوم الحياتية وعلوم األرض والفضاء يمثل نقطة االرتكاز والترابط واالتساق مع املمارسات العلمية والهندسية واملفاهيم الشاملة، و 
ً

لنأخذ مثال

التابع ملجال املمارسات العلمية والهندسية لم يتم تضمينه، وكذلك  ( أن املعيار "طرح األسئلة وتحديد املشكالت" ومؤشراته4ذلك، ُيالحظ من الجدول )

ال املفاهيم  مجال  بعضهما   املعيار  شاملةفي  مع  يتالمسان  ال  جسمين  بين  املغناطيسية  أو  الكهربائية  التفاعالت  في  والنتيجة  السبب  عالقات  "تحديد 

ا  للمعيار  التابع  يتم تضمينه، و   لرئيسالبعض"  أيًضا لم  املتعلقة  فسَّ يُ "السبب والنتيجة"،  إلى غياب املخرجات  السبب وراء ذلك  املمارسات ر  في مجال 

ال املفاهيم  والهندسية ومجال  العلوم   شاملةالعلمية  كتاب  في  الرئيسة  األفكار  في مجال  والتفاعالت"  القوى  "أنواع  املعيار ومؤشراته  تضمن  هو عدم 

ذا لم يرد أحد مواضيع مجال األفكار الرئيسة، هذا  إ املجاالن مرتبطان ومتسقان بمجال األفكار الرئيسة، وبهذا    ذينالثالث، وذلك ألن هوالحياة للصف  

ألفكار بمجال ا يدل على عدم توافر املعايير ومؤشراتها في مجال املمارسات العلمية والهندسية ومجال املفاهيم الشاملة بالنسبة لهذا املوضوع املرتبط  

ية أو علوم  الرئيسة، والعكس هنا ليس صحيًحا بمعنى أنه ربما يتضمن أحد مواضيع مجال األفكار الرئيسة سواًء في العلوم الطبيعية أو العلوم الحيات

 . شاملةاألرض والفضاء، وال نجد له أحد املعايير ضمن مجال املمارسات العلمية والهندسية أو مجال املفاهيم ال

نتا )ولكن من  الجدول  يُ 4ئج   )( نسبة  أعلى  والنتيجة" قد حصل على  "السبب  الفرعي  املعيار  أن  )%55.3الحظ  تكرارات  في مجال  21( وبمجموع   )

ال "السبب  شاملةاملفاهيم  الفرعي  املعيار  وذلك ألن  ال،  الحقيقة  في  ولكن  تضمينه،  يتم  لم  أنه  في  السابقة  الفقرة  في  ذكره  تم  ما  مع  مناقض  وهذا   ،

الحياتية، وعلوم األرض والفضاء(، فهو مرتبط بـ "أنو والنتيجة اع " هو مرتبط بأكثر من موضوع من مجال األفكار الرئيسة )العلوم الطبيعية، والعلوم 

السابقة    -التفاعالت"   الفقرة  في  توضيحه  تم  ما  وهذا  تضمنه  يتم  لم  املعيار  هذا  ضمن  العلو   –وهنا  موضوع  في  والحركة"  "القوة  بـ  ارتبط  م فقد 

وسلوك املجموعة" و"الوراثة وتنوع الصفات" و"ديناميكيات النظام البيئي" واالنتخاب الطبيعي" في موضوع    االجتماعيةالطبيعية، ومرتبط بـ "التفاعالت  

 شاملة. العلوم الحياتية، ومرتبط بـ "املخاطر الطبيعية" في موضوع علوم األرض والفضاء، لذا حصل على أعلى نسبة في مجال املفاهيم ال

تم    ،ا سبقمل  وتأسًيا و فقد  )مناقشة  الجدول  نتائج  الجديد 4تفصيل  للجيل  الثالثة  األبعاد  واحًدا من  بعًدا  ويمثل كل قسم  أقسام،  ثالثة  ( على 

 :تيعلى النحو اآل (NGSSملعايير العلوم )
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 :
ً

 مجال املمارسات العلمية والهندسية  أوال

( الجدول  أن معيار  4يتضح من   )( وبنسبة  االولى  املرتبة  في  جاء  الحلول" قد  وتصميم  التفسيرات  "%30.8"بناء  الثانية معيار  املرتبة  في   (، وحل 

في حجة من األدلة" ومعيار " تحليل وتفسير البيانات" على الترتيب الثالث   االنخراط (، وحصل كل من معيار "%27تخطيط وتنفيذ التحقيقات" وبنسبة )

الن%15.4بنسبة مئوية ) الخامسة معيار "تطوير واستخدام  املرتبة  التفاوت  عزى  (، ويُ %11.5" وبنسبة )ماذج(، وجاء في  املنهاج هذا  إلى طبيعة محتوى 

عزى حصول معيار "بناء يُ هذا ويمكن أن    ،لرئيسةط تلك املعايير بمواضيع مجال األفكار ا موضع الدراسة، ومستوى تضمين كل معيار فيه، ومدى ارتبا

 ه
ْ
إذ أعلى نسبة  الحلول" على  أدلة صحيحة وموثوقة   يالتفسيرات وتصميم  الطفل على استخدام  الدراسية فهي تساعد  املرحلة  لهذه  باألهمية بمكان 

أو مبادئ العلوم( كما وتتضمن استخدام التفكير لدعم االدعاء حول ظاهرة ما   الشخصية أو معرفة العلوم العامة  في العالم )مثل البيانات أو الخبرة 

وهي املمارسة العلمية املستخدمة لتحديد البيانات التي ستوفر أدلة صحيحة وموثوقة لتطوير أو لتحقيقات" وكذلك معيار "تخطيط وتنفيذ ا  ،الطبيعي

حصول معيار "تطوير واستخدام    وُيعزى كما    اختبار تفسير أو نموذج لظاهرة ما؛ وتحديد عملية لجمع تلك البيانات، والتنفيذ املنتظم لتلك العملية،

أن هذا املعيار مرتبط بعمليات العلم التكاملية والتي تحتاج من الطفل مهارات ومستويات تفكير عليا قد يصعب لطالب في  هو  النماذج" على أقل نسبة  

 مثل هذه املرحلة القدرة على تشكيل وتصميم تلك النماذج.

املشكالت"   وتحديد  األسئلة  "طرح  معيار  األخيرة  املرتبة  في  )وجاء  مجال   سرفويُ (،  %0بنسبة  في  املتعلقة  املخرجات  غياب  إلى  ذلك  وراء  السبب 

عيار  لتضمن ملاملمارسات العلمية والهندسية هو عدم تضمن املعيار ومؤشراته "أنواع القوى والتفاعالت" في مجال األفكار الرئيسة، وأيًضا كانت نسبة ا 

هذه   نيعزو   ون لهذا املعيار التابع ملوضوع "الطقس واملناخ" إال أن الباحثعلى الرغم من عدم غياب املخرجات    (%0)  هي"جمع وتقييم واتصال البيانات"  

"الطقس النتيجة   املوضوع  لهذا  العملي  املنحى  حساب  على  النظري  باملنحى  املناهج  معدي  واهتمام  والحياة،  العلوم  كتاب  في  الواردة  األنشطة  لقلة 

 باملجاالت األخرى  علميةتدني مجال املمارسات اليدل على ، ومحصلة ذلك كله  واملناخ"
ً
 .مقارنة

العلمية والهندسية   املمارسات  التي تخصصت في مجال  الدراسات  النتائج تحليل مجال    ،(Rachmawati& et al., 2019)دراسة  ومن  أظهرت   
ْ
إذ

ا  واستخدام  تطوير  على  الطالب  وتدريب  العملية  املهارات  وتنمية  التعليم  جودة  تحسين  في  كبير  دور   له  كان  والهندسية  العلمية  لنتائج، املمارسات 

صت دراسة )عز الدين، 
ُ
 العلمية والتفكير الناقد  ( إلى وجود عالقة ارتباطية بين املمارسات العلمية والهندسية وامليول 2018وخل

 شاملةمجال املفاهيم الثانًيا: 

املفاهي4يشير الجدول ) ال( إلى ترتيب املعايير ضمن مجال  األولى وبنسبة حعلى الن   شاملةم  و التالي، فقد جاء معيار "السبب والنتيجة" في املرتبة 

(55.3%( وبنسبة  "األنماط"  معيار  الثانية  املرتبة  في  وحل  مخرجاته   وُيعزى (،  44.7%(،  ارتباط  هو  نسبة  أعلى  على  والنتيجة"  "السبب  معيار  حصول 

 هي في األهمية ، وقد جاء تفصيل ذلك في  بالعديد من مواضيع األفكار األساسية
ْ
الفقرات السابقة، وأما حصول معيار "األنماط" على الترتيب الثاني، إذ

التي   العالقات والعوامل  املرصودة، وتطرح أسئلة حول  للنماذج واألحداث  التنظيم والتصنيف  إلى  املتعلم  املرحلة فهي توجه  ،  تؤثر عليهابمكان في هذه 

عزى هذه النتيجة(  %0نسبة مئوية )وحصل معيار "املدى والنسب والكمية" على  
ُ
إلى غياب املخرجات املتعلقة في مجال املمارسات العلمية والهندسية   وت

معيار "النظام ونماذج النظام" على نسبة  كذلك حصل هو عدم تضمن املعيار ومؤشراته "دليل على األصل املشترك والتنوع" في مجال األفكار الرئيسة، و 

ُيعزى %(،    0) البيولوجي   ذلك  وأيًضا  "التنوع  املعيار ومؤشراته  تضمن  هو عدم  والهندسية  العلمية  املمارسات  في مجال  املتعلقة  املخرجات  هو غياب 

 . والبشر" في مجال األفكار الرئيسة

دون األخرى يثير الكثير من التساؤالت حول  شاملةأن هذا التفاوت الكبير في االهتمام بتضمين بعض معايير مجال املفاهيم ال حثون ولكن يرى البا

العلوم والحياة وانعدام تضمين بعضها اآلخر،   الجوهرية لقلة توافرها في كتاب  والكمية معيار "املذلك عدم تضمن    لىومثال عاألسباب  " دى والنسب 

 ,pasley & et al., 2016: 21  (NGSS, Lead؛ 402: 2016 )حسانين، األدب التربوي وخصوًصا أن غير مبرر، ولكن هذا ، النظام ونماذج النظام"ومعيار "

State, 2013;   والوقت الحجم  في مقاييس مختلفة من حيث  ما هو مهم  إدراك  املهم  ظاهرة معينة، من  في  النظر  فعند  املعايير،  تلك  أهمية  إلى  أشار 

هيكل النظام وأدائه، وهذا ما يحققه معيار "املدى والنسب والكمية"، وأما معيار والطاقة، وبكيفية تأثير التغييرات في الحجم أو النسبة أو الكمية على  

فكيف يتم تجاهل مثل هذه املعايير، وقد ، "النظام ونماذج النظام" فهو يوفر أدوات لفهم واختبار األفكار التي تنطبق في جميع جوانب العلوم والهندسة

وديُ  البحث عنها  يجدر  أخرى  أسباب  إلى  ذلك  وآل حمامة  راستهاعزى  )الربيعان  دراسة  اتفقت مع  النتيجة  )أهل، 2017، وهذه  دراسة  تتفق مع  ولم   ،)

2018 .) 

ا: 
ً
 مجال األفكار الرئيسة ثالث

( مرة، وبنسبة مئوية  111أن موضوع "العلوم الحياتية" ضمن مجال األفكار الرئيسة جاء في املرتبة األولى بمجموع تكرارات )  ( يتبين 4من الجدول )

( )%91بلغت  تكرارات  بمجموع  الثانية  املرتبة  في  والفضاء"  األرض  "علوم  )6(، وجاء موضوع  بلغت  وبنسبة مئوية متدنية  (، وجاء موضوع  %4.9( مرة، 

 باملجموع الكلي لعدد التكرارات )%4.1( مرة، وبنسبة مئوية متدنية بلغت )5بيعية" في املرتبة الثالثة بمجموع تكرارات )"العلوم الط
ً
( لجميع  122(، مقارنة

الحياة للصف نجد أن نسبة تضمن مواضيع األفكار الرئيسة في كتاب العلوم و   (2الفقرات التي تم حصرها وتحليلها، وبمقارنة هذه النتائج مع الجدول )

رى أن نسبة التضمن  يُ (، فNRCنسبة تضمن مواضيع األفكار الرئيسة في قائمة املعايير املعدة من قبل املجلس القومي للبحوث )  الثالث ال يتناسب مع
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 بلغت )
ْ
%(، وأما   65بالنسبة الحقيقية )( مقارنة %91ملوضوع العلوم الحياتية في كتاب العلوم والحياة للصف الثالث أكبر بكثير من النسبة الحقيقية إذ

( لها  التضمن  نسبة  كانت  الطبيعية  العلوم  )%4.1موضوع  الحقيقية  النسبة  مع  مقارنة   
ً
جدا قليلة  نسبة  وهي  األرض  20%(  علوم  موضوع  وكذلك   ،)

 بلغت )
ْ
يمكن القول: أن موضوع العلوم الحياتية عطًفا ملا سبق (، و %15( وهي أقل من النسبة الحقيقية )%4.9والفضاء كانت نسبة التضمن لها قليلة إذ

تحقق  قد  والفضاء  األرض  وعلوم  الطبيعية  العلوم  وأما عن موضوعي  الثالث،  للصف  والحياة  العلوم  كتاب  في  تضمنه  نسبة  في  مبالغة  ت كان هنالك 

 بشكل ضعيف ومستوى متدٍن في كتاب العلوم والحياة للصف الثالث األساس ي. 

فاوت وعدم توافر هذه املعايير بالشكل املطلوب إلى أن مواضيع ِوَحْد الكتاب وضعت ملرحلة دراسية ال لصف واحد بحد  هذا االختالف والت  وُيعزى 

الص في هذا   
ً

الجديدة وتطويرها، فمثال املناهج  بناء  التربية والتعليم في  اتبعتها وزارة  التي  املدى والتتابع  بناًء على مصفوفة  التركيز على ذاته،  يتم  ف لم 

"الكهربالع تتحدث عن  فيه وحدة  أكبر فقد وردت  بشكل  التركيز عليه  كان  الرابع  للصف  والحياة  العلوم  كتاب  في  ولكن  كبير،  بشكل  الطبيعية  اء  لوم 

الخامس األساس ي فقد وردت فيه وحد  الصف  الثاني، وكذلك في  الجزء  الكتاب ووحدة عن "الضوء والصوت" في  األول من  الجزء  في  ة واملغناطيسية" 

ية"، وأما تحدث عن "خصائص املادة" ووحدة عن "الطاقة في حياتنا" في الجزء األول من الكتاب، وأما الجزء الثاني فقد وردت وحدة "الكهرباء السكونت

ة واملجموعة مجال علوم األرض والفضاء أيًضا كان التركيز عليه في صفوف دراسية مختلفة، ففي الصف الرابع ورد فيه وحدة تتحدث عن "الحالة الجوي

بُ  لو  األمر  وكذلك  فلسطين"،  في  "الثروات  عن  تتحدث  وحدة  فيه  وردت  الخامس  الصف  وفي  الكتاب،  من  الثاني  الجزء  في  مراحل   ِحث الشمسية"  في 

جاء في تقسيم مراحل ر على صفوف تلك املرحلة الصف الثالث والرابع والخامس وذلك حسب ما  اقتصاال  تم املزيد واملزيد، ولكن    جَد دراسية أخرى لوُ 

 -K-2  ،3  –  5  ،6  –  8  ،9(، فقد قسمت على النحو التالي )NGSS, 2013a: 2; Achieve, 2013: 4الصفوف الدراسية من الجيل الجديد ملعايير العلوم )

 ، وذلك حتى تكون املقارنة بشكل واضح. (12

تنوع الصفات" في املرتبة األولى بنسبة   " معيارحياتية حسب النسب املئوية لها فقد جاء ملوضوع العلوم ال املعاييرترتيب   ( إلى4كما ويشير الجدول )

(، %16.2"نمو وتطور الكائنات الحية" بنسبة ) معيار(، بينما حل في املرتبة الثالثة  %21.6"وراثة الصفات" بنسبة ) معيار(، وحل في املرتبة الثانية 43.2%)

" ديناميكيات   معيار(، وجاء  %7.2على نفس النسبة )  التنوع البيولوجي والبشر"  معيار"التفاعالت االجتماعية وسلوك املجموعة" و   يارمعوحصل كل من  

( وبنسبة  الخامسة  املرتبة  في  واملرونة"  الوظائف،  البيئي،  يليه  %3.6النظام  )  معيار(،  بنسبة  الطبيعي  االنتخاب  وأما  0.9%"  األصل    معيار(،  "دليل على 

تنوع موضوعات العلوم الحياتية في كتاب العلوم   وُيعزى   ،فلم يتم تضمينهما في كتاب العلوم والحياة للصف الثالث"التكيف"    معياراملشترك والتنوع"، و 

 لها
ْ
أهمية كبيرة في حياة الطالب فهي من  والحياة للصف الثالث وتفوقها على مواضيع العلوم الطبيعية ومواضيع علوم األرض والفضاء كما سيتقدم، إذ

وأسهل   والتجريب،  املالحظة  جانبي  على  اشتمالها  وخصوًصا  املتعلم،  ومجتمع  بواقع  ا 
ً
ارتباط العلوم  وفهمُ أكثر  هذهتعلمها  لطالب  املرحلة    ه ا 

ا في الصف  مهوالتنوع"، ومعيار "التكيف"، هو ورودَ عن سبب عدم تضمن الكتاب ملعيار "دليل على األصل املشترك  ، وأما   (Bybee, 2013: 1)الدراسية

  الرابع والخامس األساس ي حسب مصفوفة املدى والتتابع التي رسمتها وزارة التربية في بناء املناهج الجديدة.

)املومني، دراسة  الحياتية  العلوم  موضوع  إلى  أشارت  التي  الدراسات  )الطورة،  (2016ومن  ودراسة  )عمر،  و   (،2018،  صت  2017دراسة 
ُ
خل إذ   )

وهذه النتيجة تتفق الدراسة إلى ضرورة تضمن موضوعات علوم الحياة بشكل متناسق ومنطقي في املحتوى العلمي ملناهج علوم الحياة باملرحلة الثانوية، 

 الدراسة الحالية.  تيجةمع ن

ولكن بمقارنة هذه النسبة    (%100"القوة والحركة" بنسبة )  معيارملوضوع العلوم الطبيعية فقد جاء في املرتبة األولى    عاييروفيما يتعلق بترتيب امل

عدم ورود معيار "أنواع  وقد ُيعزى (. %0واع التفاعالت" بنسبة )أن" معيار، يليه %( 4.1مع املجال الكلي )األفكار الرئيسة( نجدها متدنية جًدا فقد بلغت )

في كتاب العلوم والحياة للصف الخامس   ه اعالت" هو أنه تم ذكره بتفصيل أكبر في كتاب العلوم والحياة للصف الرابع الجزء األول، وأيًضا تم ورودالتف

الثاني،   )و الجزء  املرحلة  في  توافره  قليلة وحتى عدم  بنسبة  والحركة"  "القوة  تضمن معيار  وال5  –  3أما عن سبب  العلوم  كتاب  في  إال  للصف (،  حياة 

متقدمة،   درسية  ومراحل  الباحثون  السابع  الرياضية  فيرى  بالعلوم  وارتباطها  واشتقاقاتها  قوانينه  وكثرة  املوضوع  هذا  صعوبة  وقوانين  التجريدية  إلى 

 في تدريسها لطالب هذه املرحلة الدنيا.
ً
 نيوتن والحركة، والتي يجد املعلمون صعوبة

( %50س واملناخ" واملخاطر الطبيعية" على نفس النسبة )قضمن موضوع علوم األرض والفضاء، فقد حصل كل من مجال "الط عاييروأما ترتيب امل

الحقيقة متدنية جًدا فحسب الجدول )لكٍل منهما الرئيسة نجدها في  النسبة مع املجال الكلي لألفكار  ( قد بلغت في كٍل منهما  4، ولكن باإلشارة إلى هذه 

 في مراحل دراسية أخرى، فمعيار " الطقس واملناخأ ى سبب ذلك ملا تم ذكره سابًقا هو ورودها بشكل  عز ويُ   ،(2.5%)
ً

قد تم التركيز عليه في   "كثر تفصيال

كتاب العلوم الجزء الثاني، وأما معيار "املخاطر الطبيعية" كذلك تم وروده في الصف الرابع الجزء الثاني، وأيًضا في  كتاب العلوم والحياة للصف الرابع  

 والحياة للصف الخامس الجزء الثاني.

الباحث ملا سبق، يرى   
ً
ملا تقدم ذكره، وإضافة  

ً
الجديد قد تم    ون وخالصة الفلسطيني  املنهاج  الثالث األساس ي في  العلوم والحياة للصف  أن كتاب 

افتقر إلى تضمن مجال املمارسات العلمية والهندسية ومجال املفا الرئيسة بشكٍل كبير، ولكنه في الحقيقة  هيم الشاملة التركيز فيه على مجال األفكار 

املطلوب، واحتوت على نسب تقليدية له املجالين،بالشكل  العلوم واملوضحة في   ذين  لتعلم  الجديدة  الرؤية  أنَّ  البحث والدراسات تؤكد  أدبيات  أن  مع 

العلوم ) ملعايير  الجديد  استنباطهم من NGSSالجيل   كيفية 
ً
العلماء واملهندسين، وتحديدا الطالب في تعليم سياقي يحاكي كيفية تفكير  ( تتطلب إشراك 
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ويتطلب  ،علمية وهندسية متنوعة حسب ما تقتضيه الظواهر التي يبحثون عنها أو املشكلة التي يستقصون حلها تخصصات متعددة وتطبيق ممارسات

الجديدة،   املعايير  عليها  تقوم  التي  بالقيم  النهوض  أجل  من  واملمارسة  املعرفة  بين  الدمج  إلى   ;Hoeg & Bencze, 2017: 281; NRC, 2015: 4)هذا 

Michelle, & et al., 2018: 3)  . 

ا: عرض ومناقشة النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الثالث: 
ً
 NGSS)ما هي املجوواالت املعرفيووة التووي  هوور موون خاللهووا الجيوول الجديوود ملعووايير العلوووم )ثالث

  ؟لكتاب العلوم والحياة للصف الثالث األساس ي في فلسطين

التكرارات والنسب   املئوية لكل مجال من مجاالت بلوم املعرفية، والتي تضمنت مستويات التفكير الدنيا ولإلجابة عن هذا السؤال، تّم استخراج 

ملعا الجديد  الجيل  من خاللها  ظهر  والتي  والتقويم(  والتركيب،  والتحليل،  )التطبيق،  وتشمل  العليا  التفكير  ومستويات  والفهم(،  العلوم )التذكر،  يير 

(NGSS ملحتوى كتاب العلوم والحياة للصف ،)( يبين نتائج التحليل5الرابع األساس ي في املنهاج الفلسطيني، والجدول ). 

في كتاب العلوم والحياة للصف الثالث   NGSS)التكرار والنسب املئوية ملستويات بلوم املعرفية التي  هر من خاللها الجيل الجديد ملعايير العلوم ) :(5جدول )

 األساس ي 

 النسبة املئوية  التكرار  املجال املعرفي  املستوى 

 % 47.7 146 التذكر  مستويات التفكير الدنيا

 % 42.2 129 الفهم

 % 89.9 275 املجموع 

 % 7.2 22 التطبيق  مستويات التفكير العليا 

 % 2.3 7 التحليل 

 % 0.65 2 التركيب 

 %0 0 التقويم

 % 10.1 31 املجموع 

 % 100 306 املجموع الكلي 

ا بتضمين مستويات بلوم املعرفية التي ظهر من خاللها الجيل  5يبين الجدول )
ً
( في محتوى NGSSالجديد ملعايير العلوم )( أن هناك تفاوًتا ملحوظ

الدنيا )التذكر والفهم( على   التفكير  أكثر دقة حصلت مستويات  الفلسطيني، وبشكل  املنهاج  األساس ي في  الثالث  العلوم والحياة للصف  مجموع كتاب 

 بمستويات التفكير ال  89.9( مرة، وبنسبة مئوية مرتفعة )275تكرارات )
ً
يق، والتحليل، والتركيب، والتقويم( والتي حصلت على )التطب  عليا%(، مقارنة

 (.  %10.1( مرة، ونسبة مئوية منخفضة )31مجموع تكرارات )

 إلى عدد من   ون ويرى الباحث
ً
في تفسير هذه النتائج، أنه بالتأكيد تم تشكيل عدد كبير من كتب العلوم والحياة في املنهاج الفلسطيني الجديد استنادا

امل التعلم  بينته  نظريات  املتنوعة حسب ما  العقلية  العمليات  املشاركة في  ختلفة، وكل منها يقدم مجموعة متنوعة من األساليب واملبادئ حول كيفية 

، ولكنها في الحقيقة  و   كما(،  2017،  وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية )
ً
ال تخدم  أن تلك الكتب تحفز املتعلمين على النجاح أكاديميا

 & ,Freahat)وفي هذا يشير فريحات وصمادي    ,Ulum)  (2016إال املستويات الدنيا من عمليات التفكير العقلية، وهذه النتيجة اتفقت مع دراسة أولم  

Smadi, 2014: 1087)    على أنه "ينبغي أن ُيْنظر في طبيعة العالقة بين األسئلة املعرفية الدنيا واألسئلة املعرفية العليا، حيث يمكن وصف هذه العالقة

ناحية لية، ومن  بأنها تكاملية، ويمكن أن تعزز األسئلة ذات املستويات الدنيا اكتساب املعرفة الواقعية واألسس الالزمة للحصول على مهارات إدراكية عا

 ات". أخرى، تعد األسئلة ذات املستوى األعلى أدوات فعالة لتحفيز التفكير وتطوير املهارات املعرفية األخرى مثل حل املشكالت واتخاذ القرار 

يقة لم تتضمن  أن تلك األسئلة بالحق  وعلى الرغم مما توفره كتب العلوم والحياة الجديدة من عدد كبير من األسئلة القائمة على االستقصاء، إال  

ذلك إلى ما بينته تحليل نتائج السؤال األول والثاني في تركيز كتاب العلوم والحياة للصف الثالث األساس ي   وُيعزى وجود عمليات تفكير عالية املستوى،  

الجان الحياتية وعلوم األرض والفضاء، والتي تمثل  الطبيعية والعلوم  العلوم  الرئيسة في  األفكار  العلوم    بعلى مجال  ملعايير  الجديد  الجيل  النظري من 

(NGSS  الشاملة املفاهيم  العلمية والهندسية ومجال  املمارسات   بمجال 
ً
املجال في درجة تضمنه على نسبة مرتفعة مقارنة حيث    –(، حيث حصل هذا 

ممارسة املتعلم مهارات متنوعة ابتداًء باملالحظة   إلىا  والتي يتطلب كل  منهوالتي حصل كل منها على نسبة منخفضة،    -تمثل الجانب التطبيقي في العلوم  

فبالتأكيد ستكون مستويات التفكير الدنيا )التذكر والفهم( هي املتضمنة بداع وحل املشكالت، وبسبب قلة تضمن هذين املجالين،  وانتهاًء بالتقويم واإل 

 بشكل كبير في كتب العلوم والحياة. 
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Abstract: This study aimed at detecting the degree to which the science and life textbook for third grade in 
Palestine included the next generation of science standards and cognitive domain within it. The study used 
the content analysis card tool designed according to a group of (NGSS). The tool's reliability and validity were 
confirmed. The study adopted the descriptive analytical method. The results showed that the field of 
"Disciplinary Core Ideas" came first, with a remarkably high percentage of (65.6%), while the field of 
"Crosscutting Concepts" came second, with a low percentage of (20.4%). The field of "Science and Engineering 
Practices" ranked third, with a low percentage of (14%). They also demonstrated that there is a marked 
disparity when applying the levels of Bloom’s taxonomy through which the next generation of science 
standards (NGSS) appeared. More accurately, the lower-level cognitive skills (remembering and 
understanding) hit a high percentage of (89.9%), compared to the higher-level cognitive skills (applying, 
analyzing, creating, and evaluating) that posted a significantly low percentage of (10.1%). 

Keywords: Life and Science textbook; Next Generation Science Standards (NGSS); Cognitive Domains. 
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