
 467 - 455، 2016، 4، عدد 12المجلة األردنية في العلوم التربوية، مجلد 

455  

 الوراثة في محتوى لتصميم العلوم معايري من الجديد الجيل اعتماد
  *األردن في الثامن الصف لطلبة

  
 رواقة غازي

  **المومني أملو **

  
  

 23/3/2016 تاريخ قبوله     30/12/2015 تاريخ تسلم البحث

 العلـــوم معــايير  مــن  الجديــد  الجيــل  تضـــمين إلــى  الدراســة  هــذه  هــدفت  :ملخــص 
)NGSS (ــوى  .األردن فــي  األساســي  الثــامن  الصــف لطلبــة  المصــمم  اثــة الور لمحت

 ةللمواءم مقترح نموذجو ،)NGSS(مرتكزات معايير  استخدام جرى ،ذلك ولتحقيق
 المواءمـة  مدى ولتحديد. المحتوى وبنائه تصميم في المعايير وتلك المحتوى بين

 معــايير مرتكــزات أحــد منهــا كــل تمثـل  ،فقــرة )15( مــن يتكــون مقيــاس بنــاء جـرى 
)NGSS(،  تطبيقـه  وجـرى  .ربـاعي  تـدريج  حسـب  ى فقـرات المقيـاس  علـ  ويسـتجاب 

ــى ــت عينــة  عل ــرّا )13( مــن  تكون ــاهج فــي  المتخصصــين مــن  خبي  وطــرق  العلــوم  من
 نسـبة  تعـد و ،)%84( تبلـغ  التضـمين  درجة أن النتائج نتوبي. األردن في تدريسها

   .عالية
 اإلطــار ،NGSS العلـوم  يستــدر معـايير  مــن الجديـد  الجيـل : الكلمـات المفتاحيــة (

  ).العلوم تدريس ،محتوى تصميم الوراثة، ،(K-12) من العلوم لتدريس العام

  

  
  

 هاالتعليمية وتطوير األنظمة إصالح إلى الحاجة إن :مقدمة
 كل فيه ويتسارع وينمو يتطور الذي الوقت في ابدهي اأمر تبات

 الوقوف تربوي نظام أي من ذلك ويستوجب. النظام حول من شيء
 والعمل معنى، اذ كان ما على للتركيز وتقييمه، الماضي لمراجعة

 مالءمة أكثر حلول بتصميم وذلك الماضي، أخطاء إصالح على
 والزمان المكان يفرضها التي والمستجدات المعطيات مع للتماشي
  .واإلنسان

ــًا ارتباطــًا العلــوم فــي المحتــوى معنــى ارتــبط وقــد  بتطــور وثيق
 علـى  هـا وتطوير ،ةالعلمي التربية إصالح حركات به تجاء الذي الفكر
ــدار ــةبالق ليســت أعــوام م ــى النظــر جــرى حيــث  ،ليل ــوى إل  فــي  المحت
 مجموعـة  هأنـّ  علـى مـن القـرن الماضـي     اتيالخمسـين  من مبكرة مرحلة

 تلقينهــا ليسـهل  ؛ومتناســق متسلسـل  بشــكل تـنظم  التــي المعـارف  مـن 
 النظرة هذه تغيير إلى اجةالح دعت ثم معلميهم، من للطلبة وتعليمها

 ويحفظهـا،  ةالعلميـ  المعرفـة  يملـك  جيـل  مـن  وراءهـا  فتـه خّل لما نتيجة
  ).2008 ،ةشحات( تطبيقها يستطيع ال هولكّن
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Abstract: This study aimed at including the next generation science 
standards (NGSS) in a designed content on the topic of heredity for 
the eighth grade students in Jordan. In order to achieve this aim, a 
suggested model for the alignment between the content and the 
standards was used for designing and constructing the content. To 
determine the extent of alignment, a special scale was constructed. 
The scale consists of (15) paragraphs; each one of them represents a 
platform of the standards. The response on the scale is based on a 
Quad calibrator. The scale was applied on a sample of (13) experts in 
science education in Jordan. The results showed that the degree of 
alignment is 84% which is considered relatively high.  
(Keywords: Next Generation Science Standards, Framework (K-12) 
Science Education, Heredity, Content Design, Science Education). 

  
  

  

 ةحديث ةنظر للمحتوى ينظر أن إلى بعدها الحاجة واستدعت
 التطبيقات مع النظرية المعارف فيها تتكامل بحيث ،ةتقليدي غير

ةالثالث العناصر مع المحتوى خاللها من يتفاعل التي ة،العملي 
 ؛)والتقويم واألساليب، واألنشطة األهداف،( للمنهج نةالمكو األخرى
 العلوم ربط على ةالعلمي وقدراتهم لبةالط مهارات تطوير بهدف
  ).2005 الخطايبة،( حولهم من يعيشونه الذي بالعالم

 أواخر من امتدت منالز من طويلة فترة النظرة هذه وسادت
 بحيث الجديدة، ةاأللفي بدايات وحتىمن القرن الماضي  اتيالثمانين
 التي والتطوير اإلصالح مشاريع أبرز ومسلماتها افتراضاتها الزمت

 ضمن الطلبة تعليم يجري كيف :مفاده سؤال إجابة على زترّك
 ةالنظري ومفاهيم ،قوي علمي ومحتوى ،إنساني علمي مسعى
األفكار على ركيزوبالّت ة،البنائي زيتون،( ؟العلوم في دةالموح 

2013 .(  

 ةالعلمي ربيةالّت إصالح حركات أضخم )2061( مشروع دويع
 دورها لها كان ووثائق مشاريع ةعد رؤيته من تانبثق حيث ،وأبرزها
 يتكون انظام عدته بحيث ،العلوم لمحتوى ظرةالّن تغيير في الفاعل

 للجميع، العلم كوثيقة ،عمليات فيه حدثتو ومخرجات مدخالت من
 :NSES) ةالعلمي ربيةللّت ةالوطني والمعايير ة،العلمي الثقافة ومعالم

National Science Education Standards.(  
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 المعايير وثيقة به خرجت الذي نظيمالّت في دقيقالّت وعند
ربيةللّت ةالوطني ةالعلمي (NSES) لمّث فقد، حديدالّت وجه على 

: مفاده سؤال إجابة في صوالمتخص ظام،الّن أجزاء أحد المحتوى
 صورة وفي ة؟يالعلم قافةالّث لتحقيق معرفته الطلبة على يجب ماذا

 ومعايير العلوم، تدريس معايير جانب إلى المحتوى معايير بها تعمل
 ،البرنامج ومعايير ،قييمالّت ومعايير للمعلمين، المهني طويرالّت

 :National Research Council) العلوم تدريس نظام ومعايير
(NRC, 1996.  

األنظمة سمات من وألن ةالتعليمي خطوة تعود أن رةالمتطو 
 أو قدمالّت مدى الستشعار وتقييمه؛ الماضي دراسةب الوراء إلى
فيها  عملالتي ي جودةوالذي يجسد ال ،لميدانمنعكس من اال راجعالّت
 ةقويميالّت ةالميداني والدراسات البحوث نتائج كشفت فقد ظام،الّن

 الفاعلة والمهتمة المنظمات من مجموعة عليها وأشرفت أجرتها التي
 هذا في الملموس راجعالّت NRC, 2012)( العلوم تدريس بقضايا
 Next Generation)ةاألمريكي حدةالمّت الواليات في المجال

(Science Standardes: NGSS, 2013 .اإلنذار جرس ولتدق 
 ;Achieve, 2010)جديد من "خطر في ةأم" بتقرير رةمذّك

National Academy of Science: NAS, 2014; NAS, 2015; 
NRC, 2012) .وقد بصورة أبحاثها بإجراء ماتالمنّظ تلك تاهتم 

 ،راتالمؤش من مجموعة مستخدمة للميدان الحقيقي الواقع تعكس
 كاختبارات اتوالرياضي للعلوم ةالعالمي االختبارات نتائج :هاأهم من

 المدارس خريجي قدرة ونتائج ،(TIMSS & PISA) وبيزا تيمس
 عليمبالّت لاللتحاق العلوم اتكلي اختبارات جتيازا على ةانويالّث

التي األبحاث ونتائج ،الجامعي العلوم معلمي ممارسة مدى تتقص 
 العلوم تدريس نظام تحسين أجل من قامت تياّل المشاريع لمضامين
 تظهر لم حيث ،(AAU, 2011) ةفيالص العلوم غرف داخلوتطويره 

 الكثير ورؤية ،(NSES) معايير عم انسجامًا وغيرها راتالمؤش هذه
 التي ،ةالعلمي ربيةالّت دعم بهدف قيمتُأ التي خمةالض المشاريع من
 Science, Technology, Engineering) ستيم مشروع آخرها كان

& Mathematics STEM(، 2009 عام منذ يهتبّن جرى الذي 
(NRC, 2012).  

 رئيسة بصورة اجعرالّت ذلك ةالميداني البحوث نتائج عزت وقد
 تدريس على وقادرة كافية وحدها تعد لم (NSES) معايير أن إلى

 ,NRC) الجديدة ةاأللفي في الجيل هذا بأبناء للولوج العلوم
 أخرى ةقضي إلى األنظار األبحاث هذه نتائج وجهت كما. )2012
 انبثقت التي والمشاريع) NSES( معايير أن وهي ،ةاألهمي في غاية

 أرض على لها خطيطالّت جرى التي ورةبالص تطبيقها يجر لم بعدها
  ).NGSS, 2013( الواقع

 ةالميداني األبحاث فيه ُتجرى كانت الذينفسه  الوقت وفي
 عام وفي أمريكا، في العلوم تدريس واقع لتقصي ؛ةقويميالّت
 )NRC( الوطني البحث مجلس أطلق، تحديدًا )2011(

(National Research Council) ف مارباإلطار ع لتدريس العام 
 A Frame Work For الثانوي ىوحّت الروضة من للصفوف العلوم

(K-12) Science Education، اإلطار هذا صياغة من الهدف وكان 
 ،العلومتدريس  بقضايا تهتم جديدة معايير لبناء ةمقدم يكون أن

 يسعف زمتمي تعليمي نظام لبناء متينة قاعدة المعايير هذه ولتكون
 من أمريكا نتمّك ةبصور اإليجابي غييرالّت نحو ويقودها ،المرحلة

 Achieve, 2013a).( جديد من العلمي ميزالّت عرش على ربعالّت
 ،ةذي قامت به العديد من الواليات األمريكيحول اّلوقد كان للّت

أنظار واهتمام ونقاش  ر جديدة لتدريس العلوم محّطيي معايبتبّن
 .)NGSS Lead States, 2013( العلمي ث المجتمع التربويوبح

فاستجابة لظروف ومعطيات سياسية واقتصادية واجتماعية ة وعلمي
جاجةحّتمت على المرحلة الخروج من عنق الز، إطالق الجيل  تم

 Next Generation Science(الجديد من معايير العلوم 
Standards: NGSS) اها مجلس واصفًا إي)NRC (ها ستعطي بأّن
وتكسبه معنى وقيمًة أكبر نتيجة التحام  ،العلوم اّتجاهًا جديدًا

ة الّنالمعرفة العلميمن الممارسات  ةبمجموع) المحتوى(ة ظري
العلمي؛ومفاهيم أخرى مشتركة بين العلوم ،)الممارسة(ة ة والهندسي 

حتى  ،العلوم ة من وراء تعلُّمليقوم الطلبة باستشعار القيمة الحقيقي
وإن لم تكن العلوم جزءًا من صميم تخصأو  ،صهم األكاديمي

 ةاألبعاد الثالث) 1(ويمثل الجدول  ،ةأو ميولهم العلمي ،اتجاهاتهم
 ,NGSS, 2013 & Achieve) (NGSS)نة لمعايير المكو الرئيسة

2013a).  

  .(NGSS) لمعايير نةالمكو ةالفرعي واألبعاد األبعاد :)1( جدول

 الثالث البعد الثاني البعد األول البعد
  ةالتخصصي ةالمحوري األفكار

Displinary Core Ideas (DCI) 
   ةوالهندسي ةالعلمي الممارسات

And Engineering practices Scientific (SEP) 
  المشتركة المفاهيم

Cross Cutting Concepts (CCC) 
  .ةيالفيزيائ العلوم في ةالتخصصي األفكار* 
  .ةالبيولوجي العلوم في ةالتخصصي األفكار* 

 األرض علوم في ةالتخصصي األفكار* 
  .والفضاء

 العلوم تطبيقات في خصصيةالّت األفكار*
 . والتكنولوجيا والهندسة

   ).للهندسة( المشكلة وتعرف) للعلوم( األسئلة تسأل أن -
  .وتطويرها النماذج استخدام -
  .صاءاتباستق للقيام خطيطالّت -
  .وتفسيرها البيانات تحليل -
 والتفكير والتكنولوجيا والحاسوب الرياضيات استخدام -

الحسابي.  
  ).للهندسة( الحلول وتصميم ،)للعلوم( التوضيحات بناء -
 .الدالئل استخالص من مسائل في واالنغماس االنشغال -

  .األنماط -
  .والنتيجة السبب -
  .والكمية والنسبة القياس -
  .ظامالّن ذجةنم -
  .ةوالماد اقةالّط -
  .للوظيفة الشكل مةءمال -
 .غييروالّت باتالّث -
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 طور الطريق، على األقدام تضع التي الخطوات ىحدإوك
 ,Krajcik, Codere) العلوم محتوى بقضايا المهتمين من مجموعة

& Dahsan, 2014) المحتوى بين للمواءمة مقترحًا نموذجًا 
 تياّل الجديدة هاتوجالّت أهم موذجالّن ىتبّن حيث ،(NGSS) ومعايير
 رئيسة خطوات يثمان ضمن وصاغها ،)NGSS( معايير بها جاءت

 هذه هدف إلى للوصول وتطبيقها يهاتبّن جرى نيفرعيت نيوخطوت
معايير مع يتواءم محتوى ببناء لالمتمّث راسةالد (NGSS).  

 نشرها جرى تياّل والمقاالت واألبحاث راساتالد أن والواقع
 الجانبومناقشة  شرح على زترّك )NGSS( معايير انطالق بعيد
 ورفاقه كراجيسك دراسة كانت وقد المعايير، هذه من ظريالّن

(Krajcik, et al., 2014)، ريتيوم كراجيسكل أخرى ودراسة 
)Krajcik & Merritt, 2012 (األمثلة إحدى على دةالجي 

الواقع أرض على للمعايير طبيقيالّت بالجان ناقشت تياّل راساتالد، 
 بإجراء وينشغلون ،لبةالّط فيها ينغمس تياّل ةالكيفي اأوضح حيث

 الوتوص ة،الصفي العلوم غرف داخل ةوالهندسي ةالعلمي الممارسات
 قريبة تكون أن بشرط فيه يعيش ذياّل البالّط محيط دراسة أن إلى
 استقصاءات في انشغاال أكثر متجعله ،راسةالد موضع ،المفاهيم إلى
أثناء المعلمون يغفلها قد فكرة الدراسة دوتؤّك. وتعنيهم همتهم 

 أن ، وهيةوالهندسي ةالعلمي الممارسات في الطلبة إلدماج محاولتهم
 أهم اأحياًن يه ،همتهم ألسئلة طرحهم ةعملي روتطو لبةالّط تساؤل

 ربما آفاق نحو ههموجت اؤلسالّت ممارسة ألن ؛إلجابةل معرفتهم من
 ةمهم ةقضي إلى الدراسة هتونو األسئلة، طرح دون إليها يصلون ال

العلوم كتب محتويات تخص جت تياّل ،ةاألمريكياتيالتسعين جيل خر 
 عانت كتب هابأّن -الجديدة ةاأللفي بداية في مهنهم إلى توجهوا ذيناّل

 ،)وعالّن( الكيف حساب لىع الكم لتقديم وذلك ؛رابطالّت عدم من
 بعنصر ربطها دون متراكمة لمعرفة ةضحي لبةالّط أصبح ىحّت
 ظهر عن المعارف تلك يحفظوا أن الطلبة على كان حيث طبيق،الّت

 ،بالمحتوى باالندماج فكيرلّتا لهم المجال يفسح لم مما ؛قلب
 من واهرللّظ منطقي تسويغ وإيجاد ،للمشكالت حلول وتصميم
  .حولهم

 & Miller) وجانيستريك ميلير أجرتها أخرى دراسة فيو
Januszyk, 2014) في تنظيمهم جرى لبةالّط من مجموعة على 

 قدرة عن للكشف وذلك ؛العلوم لدراسة متجانسة غير مجموعات
 شرائح مختلف على )(NGSS معايير تطبيق على العلوم معلمي

 Are all standards) المجال هذا في مهم سؤال واختبار ،لبةالّط
for all students?) ،سبع إلى لبةالّط تقسيم تم الغرض ولهذا 

 ،لدراستها) Case study( حالة تشكل منها مجموعة كّل ،مجموعات
عينة عتوتوز مجموعات على راسةالد مجموعة: (كاآلتي ،راسةالد 

 ذوي لبةالّط ومجموعة اإلناث، ومجموعة واألذكياء، الموهوبين
 علم،الّت وئبطي لبةوالّط مختلفة، إعاقات بسبب لخاصةا االحتياجات

 غير لبةّطالو ،مختلفة ةوديني ةوعرقي ةاقتصادي اتخلفي من لبةوالّط
 قامت وقد). ، والطلبة من صفوف مختلفةباإلنجليزية ناطقينال

 دحد ما بحسب مجموعة لكل عةالمتوّق تاداءاأل بتحديد الباحثتان

 معايير بها جاءت تياّل المرتكزات أبرز تاوطبّق ،العام اإلطار ذلك
NGSS)(، تحليل بإجراء قامتا ثم مجموعة لكّل نوعي )على) ةحال 

 جرى راتتغي هناك أن ةالنوعي البيانات تحليل نتائج وأوضحت حدة،
 نتتمّك المجموعات هذه وأن كلها، المجموعات أداء على رصدها

 تكامل خالل من لومالع بعمل واالنشغال االنغماس منجميعها 
 إجراء ضرورةب الباحثتان وأوصت ،للمعايير نةالمكو ةالثالث األبعاد

 أن يمكن تياّل ةللكيفي طرق واقتراح ،المجال هذا في أخرى دراسات
  . (NGSS) معاييرالمكونة ل ةالثالث بعادفيها عمل األ تكاملي

 ,Sneider( وفليك وستيفنسون سنايدر أجراها دراسة وفي
Stephenson, Schafer & Flick, 2014 (فيها بحثوا تياّل ؤيةالر 

 إدخال على خاص بشكل زواورّك ،)(NGSS معايير بها جاءت
فكيروالّت اتالرياضي الممارسات ضمن الحسابي ةالعلمي ةوالهندسي 

 الممارسة هذه أن أوضحوا حيث ،)NGSS( أبعاد قبل من المقترحة
 البيانات من كبيرة ةكمي جمع من طلبةال مكِّنُت حديدالّت وجه على

 وتمثيلها ،يراتالمتّغ بين عالقات عن البحث إلى لتقودهم ها؛وتحليل
 قبل، من المنحى هذا تتبّن) NSES( معايير أن وأكدوا .الفراغ من

يتم ولما ،دريسيالّت للواقع تحليلهم ولكن العلوم غرف في ًافعلي 
لقي ةالصفيالّت والمجتمع لمعلمينا على الكبير باللوم يحيث ،ربوي 

 تطبيقه من لبةالّط يمكن ذياّل للحد اهتمامًا يوَل لم المنحى هذا نإ
 ةالرياضي المفاهيم إدماج أن إلى وتوصلُّوا ،المأمول حوالّن على

 مدرسي بين اشيوع والمرتكزات المفاهيم أقّل ياضيالر والمنطق
 حّل أسلوب أن الباحثون ضحوأو ة،الصفي العلوم غرف في العلوم

 ،البيانات تحليل على والقدرة ،ماذجالّن وتوليد ،المشكالت
 وشائعة فاعلة أدوات هي ،واالحتماالت اإلحصاء واستخدام
 ذياّل الكبير اإلهمال من غمالر على ،العلوم أبحاث في االستخدام

 المعلمين، ممارسات فيو العلوم محتويات في األدوات هذه تجده
 بصورة المنحى هذا وتضمين ،األدوات هذه دمج ةبأهمي واوأوص
لتدريس سبةبالّن أفضل نتائج ليحقق ؛والممارسة المحتوى في ةفعلي 

  .العلوم

 (NGSS) معايير بحثت تياّل ةالعربي راساتالد صعيد وعلى
 بتدريب فيها قام دراسة) Qablan ،2016( قبالن أجرىوناقشتها، 

 نادت تياّل بعةالس ةالفرعي األبعاد يتضمن مجبرنا على معلمين ثمانية
 المشكلة، وتحديد األسئلة طرح( نتتضم تياّل ،NGSS معايير بها

 وتحليل ها،وتطوير النماذج استخدامو ،باستقصاءات والقيام
 ،وضيحاتالّت وبناء ات،الرياضي واستخدام ،هاوتفسير البيانات
 الئلالد خالصاست من مسائل في واالنشغال الحلول، وتصميم
 للبيانات االستقرائي وعيالّن حليلالّت نتائج وأوضحت). والبراهين

 من -كبير وبشكل -استفادوا المعلمين أن ،عليها الحصول جرى تياّل
 وتطوير ،خطيطالّت على قدرتهم في ذلك روأّث ،دريبيالّت البرنامج
 كما ،ةوالهندسي ةالعلمي الممارسات في طلبتهم وانغماس ،أنفسهم
 طرح بعد ممارسة على المعلمين قدرة أن إلى راسةالد أشارت
 واقترحت ،المطلوب بالمستوى كنت لم استقصاءات وتنفيذ ،األسئلة
  . الجانبين هذين على ترّكز أخرى تدريبية برامج تنفيذ
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 أسباب فيها ناقش دراسة في )2013( قسوم أشار وقد ،هذا
 ةالخاص ةالدولي االختبارات في بيالعر الوطن طلبة أداء في راجعالّت
 قفزة إلى بحاجة العربي العالم في العلوم تدريس أنإلى  العلوم في

كبيرة ةنوعي معايير فيويرى  ة،وفوري )NGSS (هذه لتحقيق سبيًال 
 التربية ةوزارمن  طلب إلى) 2012( الوهر به هتوج رد وفي. القفزة
 العامة والنتاجات العام اإلطار وتحكيم مبتقيييتعلق  ةاألردني عليموالّت

 وجهاتالّت أن أشار فيه إلى ،األردن في الكيمياء لمبحث والخاصة
لم جديدة كثيرة قضايا تتناول العلوم لتدريس الحديثة ةالعالمي يهتم 

 في أن ويرى حّقها، يعطها ولم ،يبرزها ولم ،الكيمياء منهاج بها
  . األردنية المناهج في مينهتض يستحق ما) NGSS( معايير رؤية

 تدارك حاولت ؛جديدة برؤية) NGSS( معايير جاءت وقد
 أن مفاده ،عريض مفهوم يتبّن ها عن طريقالماضي وإصالح أخطاء
 تشغله ةحقيقي ةوهندسي ةعلمي ممارسات في الطالب ينغمس

 ربطهب تواجهه تياّل للمشاكل حلول تصميم إلى وتقوده ،بالمحتوى
الّن بين الحقيقيوعابرة مشتركة مفاهيم خالل من طبيقوالّت ةظري 
 ، وإنالمجتمع في فاعال اعنصر وتجعله فهمه زتعزل ؛ةالعلمي للفروع

  .واهتمامه بحثه مجال العلوم تكن لم

  سؤالهاو الدراسة مشكلة

الّن األدب في ذكره سبق ما على اتأسيسمن ظري أنظار هتوج 
معايير حون العلوم بتدريس ينالمهتم NGSS)(، معايير وألن 

NSES)( علوم تدريس نظام بناء على قادرة وحدها تعد لم الفع 
 عليموالّت ربيةالّت وزارة لرسالة وتطبيقًا ،العصر معطيات مع يتواءم
تياّل ةاألردني نظام تطوير( :على تنص تعليمي ميزالّت عماده تربوي، 
 وقيم ،عالمية معايير إلى ويستند ،ةالبشري موارده على ويعتمد
وروح ،ةاجتماعي عالية، ةتنافسي في يسهم امم متقد في األردن 

 ،األردنية عليموالّت ربيةالّت وزارة( )العالمي المعرفي االقتصاد خضم
 ذياّل ،العلوم تدريس ميدان في الملموس راجعللّت انظرو ،)2015

إليه هتنب راساتالد الّت ةالميدانيةقويمي وبعض ،ةاألمريكي راساتالد 
ذياّل العلوم في المحتوى مفهوم إلى ظرةالّن لتغير ونظرًا ة،العربي 
 ،المشتركة والمفاهيم الممارسة من أيتجز ال اجزًء ليشّك بات
 مع يتواءم محتوى بناء على قدرتها في راسةالد هذه مشكلة صتتلّخ

 نظام بناء في حةالمقتر رؤيتها تحقيق سبيل في ،)(NGSS معايير
 هذا في الحديثة اتالمستجد مع يتناسب بالعلوم خاص تدريس
ما مدى ": اآلتي سؤالها عن لإلجابة راسةالد هذه وسعت .الميدان

في ) NGSS(تضمين الجيل الجديد من معايير تدريس العلوم 
تصميمه لطلبة الصف الثامن من وجهة  جرىمحتوى الوراثة الذي 

  "؟صيننظر الخبراء المخت

الدراسة ةأهمي  

 تدريس ميدان إلى مهتقد فيما راسةالد هذه ةأهمي صتتلّخ
 لبناء اعملي ارتصو راسةالد هذه تقديم :هاأهم ،جوانب من العلوم

 المعايير أكثر وهي ،)NGSS( معايير مع يتواءم علمي محتوى
 تخذاّت الدراسة تكون وبهذا .احالي العلوم تدريس مجال في حداثة

 عليه تكون أن يمكن لما تطبيقي نموذج بتقديم األمام إلى خطوة
الّن ؤيةالرلمعايير ةظري )NGSS .(استخدمت وقد في راسةالد 

) NGSS( معايير أبعاد بتكامل دريسالّت منحى الوحدة تطوير
Dimensional Approach) Three( يع ذياّلد مناحي أكثر اأيض 

 وقد. (NGSS, 2013) العلوم دريست يخص فيما حداثة دريسالّت
 معايير من االستفادة من المحتوى مصممي راسةالد هذه نمّكُت
)NGSS ( في كما الفيزيائية العلوم على فقط ليس ،إسقاطهافي 
 وليس ،)Krajcik et al., 2014( ورفاقه كراجيسكل البحثية ورقةال

 يتعداه قد ماوإّن ،راسةالد هذه في كما البيولوجية العلوم على فقط
  .آخر علمي محتوى إلى

 العليا راساتالد طلبة أمام مجاال راسةالد هذه تفتح وقد
 في تطبيقهو ،مالمصم المحتوى تبنيل ؛المجال هذا في والباحثين
 تفتح قد كما الواقع، أرض على فاعليته مدى الختبار ؛الميدان
 ؛المبني وىالمحت على طويرالّت أو اإلضافة أو عديللّتل أيضا المجال
 الميدان في العلوم تدريس بها يعمل تياّل ةيناميكيالد لتحقيق

)Qablan, 2006.(  

   راسةالد حدود

 ،الوراثة موضوع في محتوى تصميم على راسةالد اقتصرت
 لىإ أشار كما ،الحياة علوم في ةالمركزي ةالمحوري األفكار أحد وهو
 فللص وتحديدا ،(NRC, 2012) العلوم لتدريس العام طاراإل ذلك
 في راسةالد جراءإ في لفتتمّث للدراسة ةمانيالز حدودال اأم. امنالّث

 في حين تتمثل ،)2015-2014( راسيالد العام من األول الفصل
 في تعمل عينة وعلى ،األردن في راسةالد إجراء في ةالمكاني الحدود
 اقتصرت وقد .ةاألردني ةاألكاديمي والمؤسسات الجامعات مختلف

ا )13( على المحتوى بتحكيم قاموا ذيناّل الخبراء نةعيمن محكم 
 ةقصدي بصورة اختيارهم جرى العلوم، مناهج في االختصاص ذوي
  .ودقيقة فاحصة قراءة كامال المحتوى لقراءة استعدادا أبدوا ممن

  اإلجرائية التعريفات

 ربيع في نطلقتا تياّل ةاألمريكي المعايير هي): NGSS( معايير
 تيواّل ،أمريكا في العلوم لتدريس جديدة رؤية لتقديم ؛2013 عام
والمحتوى ،الممارسة( :هي ،أبعاد ثالثة تكامل من نتتكو، 

 ).المشتركة والمفاهيم

 لتدريس ةالعام ورةالص ليمّث ذياّل اإلطار هو: العام اإلطار
 اقترحه ذياّلو ،عشر انيالّث فالص وحتى وضةالر صفوف من العلوم
 صةمتخص لجان بين مشاورات بعد) NRC( الوطني البحث مجلس
  .العلوم بتدريس الخاص عليميالّت ظامالّن لبناء

 نيمّك كيف اعملي حيوض متكامل لنظام صورة هو: المحتوى
 العلوم غرف في وتطبيقها تدريسها عند الوراثة وحدة تكون أن

وقد ،ةالصفي معايير مرتكزات ضوء في )توىالمح( الوحدة نتتكو 
)(NGSS الب،بالّط أيضًا خاص للعمل ودليل للطالب كتاب من 

 .المحتوى لتنفيذ ؛مللمعّل مقترح إرشادي ودليل
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 إليها تستند تياّل كائزالر هي :)(NGSS معايير مرتكزات
بناء  جرى ارئيس امرتكز) 15( في لتتمّث وقد ،NGSS)( معايير

 .المحتوى في ضوئها

 أحد من المقترح موذجالّن هو: ورفاقه كراجيسك موذجن
 ،الباحثين من ةومجموع ،)(NGSS لمعايير سةالمؤس لجنةاّل أعضاء

 والمعلمين المحتوى مصممي لمساعدة اقتراحه جرى ذيواّل
 ). NGSS( ومعايير المحتوى بين ليوائموا

 تناسقتو تناغمت تياّل ريقةالّط هي :Alignment المواءمة
 ,Bigg) بعضا بعضها مع ،الدراسة موضع ،ظامالّن ناتكوم فيها

2011 & Webb, 1997)، هذه في جرى وقد اختيار راسةالد 
 تمتل ؛الوراثة موضوع في علمي ومحتوى ،)NGSS( معايير

 Krajcik et) ورفاقه كراجيسك نموذج باستخدام بينهما المواءمة
al., 2014).  

 هي: Performance Expectation (PEs( المتوقعة األداءات
 ،NSES)( معايير في ةالعام ةعليميالّت تاجاتللّن المقابل المصطلح

 في مشتركة ومفاهيم ةوالهندسي ةالعلمي بالممارسة اقترنت هاولكّن
  .واحدة وحدة هاوكأّن لتعمل ؛NGSS)(معايير

 ريقةالّط

  نتهاوعي راسةالد مجتمع

مجتمع نتكو خصتوم خبراء من راسةالدالعلوم مناهج يص 
) 13( من راسةالد نةعي نتوتكو ،األردن في تدريسها وأساليب

 المحتوى قراءة على وافقوا ذيناّل من وذلك وخبيرا، اصخصتم
 معايير مع مواءمته مدى على للحكم دقيقًة فاحصًة قراءًة كامال

NGSS. 

  الدراسة أدوات

 :في راسةالد أدوات تمثلت

 محتوى بناء في) NGSS( معايير إليها ستندت تياّل المرتكزات -
تيةاآل المرتكزات في لتتمّث تيواّل ،معها يتواءم علمي 

)EQuLP, 2014:(  

يرتبط المحتوى المدروس بظاهرة قريبة إلى واقع الطالب : ولاأل
  .وعالمه الذي يحيط به

لة في األبعاد الثالثة نات المعايير المتمّثتعمل مكو :انيّثال
متحدة ) والمفاهيم المشتركة ،والمحتوى ،الممارسة(

 ،اهرةالب على فهم الّظبصورة تدعم قدرة الّطومتماسكة، 
  .بأفضل صورة ممكنة ،موضع الدراسة

ا لتفعيل المعنى الحقيقي لبة فرصم المحتوى للّطيقد: الثّثال
للممارسات العلمي؛ةة والهندسي ة للقيام باستقصاءات حقيقي

لظاهرة افاهيم المشتركة بصورة تعطي وربطها بالم هادفة،
   .ق من فهمهاوتعم ،ى في العلوممعًن

الخبرات  ىبحيث تبن ،روس بشكل متتابع ومتسلسلب الدتترّت: ابعرال
لبة على تحقيق مما يساعد الّط ؛ابقةالالحقة على الخبرات الس

  .Performance Expectation (PEs(عة داءات المتوّقاأل

المفاهيم المشتركة في المحتوى يدعم معنى استخدام : خامسال
 ,والعلوم األخرى ,موضع الدراسة ,رابط بين المحتوىالّت

وبذلك ينبغي اختيار طرق مناسبة ومبتكرة وجاذبة لربط 
الراريخ وغيرها من العلوم مع ات واللغة والثقافة والّتياضي

  .موضع االهتمام ,المحتوى

االندماج في سيناريوهات لبة في يسمح المحتوى للّط :ادسسال
أخالقية ذات معنى وقيمة ترتبط باألفكار المحورية المركزية 

الب على عدم المساس ا قدرة الّطوتعكس أيض ,بشكل مباشر
بالمنظومة األخالقية للعالم من حولهة والقيمي.  

م بأنشطة وتجارب وتمثيالت وتشبيهات المحتوى مدع: ابعسال
لبة في الممارسات عم انخراط الّطليد ؛ونماذج وصور متعددة

العلميموضع االهتمام ,اهرةة لدراسة الّظة والهندسي.   

ة ظرية البنائيتي جاءت بها الّنز المحتوى على المعاني اّليرّك: امنّثال
طبيعة و وبما يتناسب ,ةقافة العلميومشروع الّث ،علمفي الّت
  .العلم

ف لمحتوى مع مستوى الصة في اتتناسب المعلومات العلمي: اسعّتال
األكاديمي.  

نهم من لبة إلى انغماسهم في مواقف تمّكيقود المحتوى الّط :عاشرال
غونهاوي ،رون عنهابناء آراء خاصة بهم يعبسو، رونها ويفس

ى لمعلميهمأو حّت ,حونها ألقرانهم من الطلبةويوض.   

ال ، وم المحتوى إرشادات ومقترحات للمعلمينيقد: الحادي عشر
ا، كمساعدة لهم في استحضار على القيام بها حرفي يجبرون

إلضافة ما يرغبون  ؛ة لهمأفكار لتنفيذ المحتوى وترك الحري
ة عليميمع بيئتهم الّت اأيض ما يتناسببفي ابتكاره وإبداعه 

لبةة بين الّطوالفروق الفردي.  

  .ةالثقويم مع أبعاد المعايير الّثتتناسب طرق الّت: اني عشرالّث

لبة إلى مهن المستقبل ذات في المحتوى ما يرشد الّط: الث عشرالّث
روسالعالقة بموضوع الد.   

يحقق المحتوى العدالة االجتماعية في تدريس العلوم: ابع عشرالر.  

مساعدة على الفهم قد تكون  لمحتوى وسائليقدم ا: الخامس عشر
  .مرئيةمسموعة أو مقروءة أو 

 بشكل ،المحتوى لبناء أداةبوصفه  فاقهور كراجسيك نموذج -
   .ممكن قدر بأكبر المواءمة يضمن

مقياس لقياس نسبة مدى نجاح المحتوى في تضمين معايير  -
NGSS بحيث  ،وقد تكون المقياس من قائمة المرتكزات ،فيها

في مدى نجاح  م الخاصيقابل كل مرتكز درجة لرأي المحّك
ج المقياس من د تدروق. المحتوى في تضمين هذا المرتكز
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( حيث يعني ،)3(لى إفر الصفرالص (ةعدم تضمين المرتكز بأي 
تضمين المرتكز بصورة ضعيفة) 1(ويعني , ورصورة من الص، 

) 3(ويعني  ،تضمين المرتكز بصورة مرضية) 2(ويعني 
وكان المعيار في ذلك . ابةة وجّذتضمين المرتكز بصورة قوي

د من صدق المقياس أّكالّت جرى وقد ،خصيم الشرأي المحّك
هائية على مجموعة عن طريق عرضه قبل تكوينه بصورته الّن

 ،اهري وصدق بنائهتأكدوا من صدقه الّظ ،مينمن المحّك
  .بمناسبته لما أعد لقياسهوأقروا 

  جراءات الدراسةإ

 هذه تهتبّن ذياّل موذجالّن ضوء في ضوء وفي ،راسةالد 
 نتتضم تياّل ،المحتوى بناء ةعملي بدأت NGSS معايير مرتكزات
 اإللكتروني البريد عبر واصلالّت جرى وقد. موذجالّن خطوات تطبيق

 ،موذجالّن مصممي أحد وهو ،كراجيسك جوزيف البروفيسور مع
 ميتشيغن جامعة في) NGSS( لمعايير مةالمنّظ اللجنة أعضاء وأحد

 لمراحلل عةلمتوّقا األداءات صياغة في صًامتخص كان ذياّل األمريكية
 قام وقد. (K-12) من البالّط بها يمر تياّل جميعها الدراسية
 مواطن ببعض اإلشادة في تتلخص تعليقاته وكانت ،المحتوى بتحكيم
األخرى  المواطن بعض إظهار في صحالّن وتقديم ،المحتوى في القوة
 ،واحدة كوحدة ةالثالث األبعاد عمل يدعم فيما ةوخاص ها،ودعم
 مقترح ودليل ،البللّط أنشطة دليل بناء جرى تحكيمه ضوء وفي

 بصورتها ةظريالّن المواقف بعض تفعيل يمكن كيف لتوضيح ؛مللمعّل
الممارسات من المقصود المعنى يحقق وبما ةالعملي ةالعلمي 

عد لتمّث تياّل ،ةوالهندسيمعايير أبعاد من انيالّث الب (NGSS).  

 جرى فقد ،المحتوى بناء بطريقة قيتعّل فيما اأم عتتب 
 الخطوات دعُت، رئيسة خطوات يثمان من نةالمكو موذجالّن خطوات

 اإلطار إلى جوعالر فيها يتم حيث ،ثابتة خطوات منها األولى األربع
األفكار مع مباشر بشكل عاملوالّت العام ةالمحوري )DCI(، بينما 
 في يضيفه فيما توىالمح ممصم قبل من واإلضافة االجتهاد يكون

أما . راسةالد هذه نتائج ت فيلتمّث التي ،الالحقة األربع الخطوات
 داءاتاأل إلى جوعالر فيفتتلخص  ،األولى ةالثابت األربع الخطوات

 الخاص المحتوى تصميم يجري تياّل للمرحلة الموازية عةالمتوّق
 ةوضيحيالّت العبارات تؤخذ أن نفتتضم ،انيةالّث الخطوة اأم .بها

 العبارات هذه مثل أن على ركيزالّت مع، االعتبارب قييمالّت وحدود
 في بالمحتوى الخاص قويمالّت إجراءات رسم في تفيد والحدود

 األبعاد إلى جوعالر في لفتتمّث ،الثةالّث الخطوة اأمو. ةمتقدم مراحل
 الخطوة وتتلخص .ومراجعتها ،ودراستها ،)(NGSS لمعايير ةالثالّث

المكونات اختيار في ابعةالر تعمل التي المعايير ألبعاد ةالفرعي امع 
)Packing-Dimension(، مصممو يرى حيث عليها، ركيزوالّت 

 ؛امع للعمل األفضل هي المختارة ةالفرعي المعايير أن المعايير
 ).PEs( المتوقعة لألداءات صورة أفضل لتحقيق
 وبعد اإلطار إلى جوعالر الخطوات وتطبيق العام ابقةالس 

 لبناء انطالق نقطة ليكون ؛)2( الجدول لهيمّث ما إلى الوصول جرى
 يشترط ال تياّل ،الالحقة األربع الخطوات في لالمتمّث المحتوى بقية
 كافية بمرونة مالمصم موذجالّن ديزو ماوإّن ،مرتبة بها القيام موذجالّن

 وذلك ،وتأخيرها ،وتقديمها ،الخطوات استخدام في للمراوحة
 ذيناّل لبةالّط وطبيعة ،مالمصم العلمي المحتوى طبيعة بحسب
المحتوى لهم ميصم )Krajcik et al., 2014 .(هذه وفي راسةالد 
 :تياآل في لةالمتمّث موذجالّن خطوات تمامإ جرى

 المحتوى نهاسيتضم تياّل المفاهيم تحديد: الخامسة الخطوة
 للخروج ؛)Story line( رسللد يالقصص الخط رسم خالل من

 أجزاء( الواحد رسالد تماسك خالل من للوحدة كلي بتنظيم
  ).متماسك لبناء متماسكة

 المعني المحتوى بين رابطاتالّت اختيار: ادسةالس الخطوة
 من نةالمكو األولى األربع الخطوات في تحديدها جرى تياّل لحزمةاو
)DCI +CCC + SEPs + PEs.(  

 ،للمحتوى مناسبة تقييم طريقة تحديد: ابعةالس الخطوة
 مع يتماشى بما هاتطويرو ،درس لكل المتوقعة األداءات ولمستوى

 ةالثالث األبعاد تماسك يدعم بما كامًال للمحتوى المتوقعة داءاتاأل
للمعايير نةالمكو.  

 جرى وما ،ابقةالس بعالس الخطوات مراجعة: امنةالّث الخطوة
 إلضافة وممارسات وأنشطة ،قصصي خّط من توىالمح في تضمينه

 ويوجهه ،المحتوى موضوع في الطالب انغماس يخدم ما تعديل أو
 من دالتأّك اأيض ذلك في ويساعد ،المتوقعة األداءات إلى للوصول
  .المحتوى في) NGSS( معايير تضمين

 قبل من المحتوى لتحكيم طلب تجهيز جرى ،اوأخير 
 حكيمالّت طلب مع رفقُأ وقد ،العلوم تدريس مجال في متخصصين

 مرتكزات تضمين في المحتوى نجاح مدى نسبة لتحديد مقياس
 المحكمين برأي األخذ وجرى. رأيهم بحسب NGSS معايير

 أو بتقديم واقتراحات ةلغوي تعديالت على اشتملت تياّل وتعديالتهم
ومات م بمعلواقتراحات بتزويد دليل المعّل ،األنشطة والدروس تأخير
ة عن موضوع الوراثةإضافي. 
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  للمواءمة المقترح موذجالّن خطوات وتطبيق العلوم لتدريس العام اإلطار الى جوعالر نتائج :)2( جدول
 )8-6( للمرحلة المتوقعة األداءات )1( خطوة

 نافعة أو مؤذية فرةالّط تكون وقد. يناتالج على يحدث رتغي هاأّن وكيف ،ةالوراثي فرةالّط حدوث تصف نماذج واستخدام تطوير. 1
  .الحي الكائن يؤديها تياّل للوظيفة

   .اجنسي ال تتكاثر تياّل وتلك ,اجنسي تتكاثر تياّل الكائنات في ومقارنته الوراثي نوعالّت فكرة لتوضيح نماذج واستخدام تطوير. 2
  )2( ةخطو
   .طفرة حدوث إلى ييؤد ةالوراثي ةالماد في التغيير أن وكيف ،الوراثي نوعالّت مفهوم على ركيزالّت): 1( ةتوضيحي عبارة
 محاكاة أو ،ةوضيحيالّت سوماتوالر ةالمفاهيمي والخرائط ،بانيت عاتمرب( :مثل ،نماذج على المرحلة هذه في يرّكز): 2( ةتوضيحي عبارة

 في ةالوراثي فالصفة تيجة،والّن ببالس بين العالقة على أيضا ,ركيزّتال ويجري). شبيهاتالّت باستخدام محاكاة أو الحاسوب، باستخدام
  .الجنسي التكاثر نتيجة هو الوراثي والتنوع ،اآلباء من نتقالهاال نتيجة هي األبناء
 المنصف االنقسام فيها يتم تياّل ةواآللي الجزيئي المستوى على فرةالّط فهم على المرحلة هذه في لبةالّط تقييم يشتمل ال :قييمالّت حدود

 .المرحلة هذه في المطلوبة غير
 ).4( خطوةو )3( خطــوة

 ةوالهندسي ةالعلمي الممارسات (DCI) ةالمحوري األفكار
(SEPs) 

 (CCC) المشتركة المفاهيم

 التكاثر الجنسي والالجنسي. 
 نوعالّت المنصف واالنقسام الوراثي. 
 أو مفيدة تكون قد فرةالّط أو ةضار 

 .أثيرالّت متعادلة

 نماذج واستخدام تطوير 
 إلى والوصول الفهم على تساعد

PEs. 

 أن يمكن بينهما والعالقة تيجةوالّن ببالس 
  .بيعيالّط ظامالّن في اهرةبالّظ نبؤللّت تستخدم

 لبيان ظامالّن نمذجة يمكن :والوظيفة كلالش 
  .يؤديها تياّل الوظيفة مع كلالش يتالءم كيف

 

  

   والمناقشةئج النتا

بعد تطبيق نموذج كراجيسيك ورفاقه المقترح للمواءمة بين 
تطبيق  جرىبأفضل صورة ممكنة،  )NGSS(المحتوى ومعايير 

ثلة بالرجوع إلى اإلطار العام، الخطوات الّثابتة األربع األولى المتم
 وجرى، )3(توضيحها في إجراءات الدراسة في الجدول  جرىاّلتي 

على النحو لخطوات األربع الالحقة من الّنموذج، بعدها تطبيق ا
 :اآلتي

كانت رسم الخط القصصي ، بالّنسبة للّتصميمنقطة البداية 
)Story line ( للمحتوى بشكل عام)من خالل تحديده بثالثة ) الكل

، وقد تمّثلت )DCI(تنسجم مع المفاهيم المحورية  محاور أساسية

في الصفات الوراثية، واالنقسام  الّتنوع: (هي ،بثالثة دروس رئيسة
القيام برسم الخّط القصصي  جرى، ثم )المنصف، والّطفرات الوراثية

)Story line ( ة اّلتيروس من خالل تحديد الجزئيات الفرعيللد
وتجدر اإلشارة هنا إلى ). PEs(ستناقش في كل درس للوصول إلى 

بين الخطوة قد دمجت ، تصميمها للمحتوى وعندأن الدراسة 
وبين الخطوة  ،الخامسة المتمّثلة في رسم الخّط القصصي للمحتوى

في ) NGSS( الّثامنة المتمّثلة في تضمين مرتكزات معايير
اآلتي بعض المقتطفات واألمثلة ) 3(حيث يوضح الجدول  ،المحتوى

   .واألفكار التي ارتآها الّتصميم لتضمين المرتكز في المحتوى

  فيها تضمين المرتكز في المحتوى  جرىح الكيفية اّلتي يوض :)3(جدول 

مرتكزات معايير 
NGSS 

أمثلة من المحتوى على الكيفية اّلتي 

  فيها تضمين المرتكز جرى
 المثال كما ورد في المحتوى

وجود ظاهرة من 
محيط الطالب الذي 

  يعيشه

عدم قدرة حسام على ثني لسانه، ثبات 
ائن عدد الكروموسومات في جسم الك

الحي اّلذي يتكاثر جنسيا، الّتنوع 
الوراثي في عائلة العمة أم هالل، خراب 

محصول الخال أحمد في غور األردن. 

وقد شعرت اليوم , أنا حسام من الصف الّثامن): 1( ظاهرة للدراسة
بحرج شديد عندما طلب إلينا معلم العلوم أن نثني ألسنتنا، وكنت أنا 

الذين لم يستطيعوا ثني ألسنتهم، فشعرت بالخجل أحد القّلة في الصف 
ظهر ذلك على وجهي . حيث بدأ من استطاع ثني لسانه بالسخرية مّني

ال تقلق، فصفة القدرة على ثني اللسان هي : فالتفت إلي المعلم قائًال
وعندما . صفه وراثية يا حسام، وقد ورثتها عن أمك وأبيك، فال تخجل

. أبي وأمي أن يثنيا لسانيهما، فاستطاعا ذلكعدُت إلى البيت طلبت من 
  !.ولم أتمكن أنا؟ ،كيف تمّكنا من ذلك! فاندهشت
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مرتكزات معايير 
NGSS 

أمثلة من المحتوى على الكيفية اّلتي 

  فيها تضمين المرتكز جرى
 المثال كما ورد في المحتوى

كل عمل األبعاد بش
متماسك ومتناسق 

الذي كوحدة واحدة، 
قديم فرص يتضمن ت

للقيام بممارسات 
وهندسية،  ،علمية

وفهم المفاهيم 
العالقة  المشتركة ذات

باألفكار المحورية 
دعيم وت ،التخصصية

المحتوى بأنشطة 
  .مساعدة

ويظهر ذلك في وضع الّطالب في مواقف 
يستخدم فيها الممارسات العلمية 
والهندسية، وتدفعه أحياًنا دون أن 

المشتركة  يشعر إلى استخدام المفاهيم
األخرى؛ لتوضيح  من الرياضيات والعلوم

مثل القيام بنشاط  ،وتعميق فهمه ،إجابته
ط التأّكد من ونشا ،وضع الفرضيات
 ،ونشاط لبناء نماذج ،صحة الفرضيات

وأنشطة لتصميم حلول توضح فهم 
مثل  ،الّظاهرة، وأنشطة للقيام بتجارب

 .تجربة تالؤم الشكل مع الوظيفة

) DNA(مالءمة تركيب وهيكل ال  :)4- 1(قيام الّطالب بالّنشاط 
  .من المحتوى 14: ص. للوظائف التي يؤديها

) (SEPsبممارسة تطوير واستخدام الّنماذج من  حيث يقوم الّطالب
مع وظيفته من خالل محاكاة  )DNA( خالل ربط تالؤم شكل جزيء ال

ومقارنة حجم  ،سم داخل مجسم كروي 20دخال سلك طوله إذلك ب
 لولبي لك على شكل زمبركيالكرة التي نحتاج إليها إذا قمنا بعمل الس

، وفي هذا الّنشاط أيضا )DNA(بصورة تحاكي شكل وتركيب جزيء ال 
، وهي مالءمة )(CCCصورة ألحد المكونات الفرعية للمفاهيم المشتركة 

  .الشكل للوظيفة
الحظ أن هذين البعدين قد التحم عملهما في المحتوى؛ ليبرزا المفاهيم 

  ).DCI(المحورية 

الدروس متتالية 
  .ومتتابعة ومتسلسلة

حتوى من خالل رسم الخّط القصصي للم
 .الذي تم توضيحه سابًقا

 :الّتالي مقتبس من دليل المعلم؛ ليوضح له العناوين الفرعية في الدرس
يتناول الدرس الّثاني من وحدة الوراثة تدرجًا : وصف مختصر للدرس"

، ثم يستعرض (DNA)يظهر موقع المادة الوراثية في الكائنات الحية 
ه؛ ليحاول من خاللها تفسير ثبات عدد ظواهر يشاهدها الّطالب في حيات

الكروموسومات في جسم أي كائن حي، وليفسر أيضا سبب الّتنوع في 
الصفات بين أفراد الفصيلة نفسها من خالل عملية العبور اّلتي تحدث في 

شكل وتركيب  ءمثم يستعرض الدرس كيف يتال. صفاالنقسام المن
ويستعرض تصور واطسون . مع الوظيفة التي يؤديها DNAجزيء ال 

مع توضيح القواعد الّنيتروجينية المكونة  DNA وكريك لجزيء ال
  ". DNAللجزيء وكيف تترتب على شريطي سلسلتي الـ 

المحتوى مدعم 
بمواقف وأنشطة 

العلوم  توضح ترابط
بالعلوم األخرى 

كالرياضيات واللغة 
 .والّثقافة والّتاريخ

ات الرياضي المستوى الديكارتي، اإلثب
لثبات عدد الكروموسومات في جسم 

اإلنسان، الفيديو الوثائقي الذي 
يستعرض حياة مندل االجتماعية 

والسياسية واألجواء الّتاريخية التي 
سادت في القرن الّثامن عشر، الحديث 

الجغرافية كغور بعض مواقع األردن  عن
 .)كمنطقة األغوار( األردن

 لرياضياتألعب مع ا :)3(نشاط 
زواجًا مرّتبة للصفات الوراثية في عائلة حسام الموضحة في أكون 

عد المحور  ).الديكارتي(باستخدام المستوى البياني ) 1-1(الجدول 
 ينيالب والموجب(السادي و هو جاميتات األم،) السالمحور الص دع

ية لألبناء هي هو جاميتات األب، والصفة الوراث) السالب والموجب(
اديوالص ينياألزواج المرّتبة الّناتجة عن تقاطع المحور الس.  

بناء المعرفة الالحقة 
  .على المعرفة السابقة

أوراق عمل في دليل المعّلم لمراجعة 
المفاهيم الوراثية اّلتي مرت في الصف 

والتأسيس لمفاهيم عملية في  ،الّثامن
ي تحدث صفوف الحقة مثل اآللية الت

فيها عملية االنقسام المنصف، وأنواع 
الّطفرات الوراثية األخرى التي تحدث 

 ).الجزيئي(على المستوى 

 المقدمة
 ،تعلمت في صفوف سابقة أن الوراثة علم يعنى بدراسة الصفات الوراثية

  .وانتقالها من اَالباء إلى اَالبناء
  

المعلومات متناسبة مع 
مستوى الصف 

  .ياألكاديم

لم يتجاوز المحتوى حدود الّتقييم التي 
الرجوع إليها في الخطوة الّثالثة؛  جرى

لذلك، فإن المعلومات جميعها متناسبة 
مع مستوى الصف األكاديمي، وبما 

 ).PES(يدعم تحقيق 

هو أن يلّقح  :الّتلقيح الّذاتي: "إدراجه في كتاب الّطالب جرىالّتالي 
 ".الزهرة نفسها  ء الّتذكير والّتأنيث علىالّنبات نفسه لوجود أعضا

ها بأسدية نبات  :الّتلقيح الخلطيها ورشهرة بقصإزالة أسدية الز أن تتم
 )"تلقيح بين نباتين مختفين( .آخر
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مرتكزات معايير 
NGSS 

أمثلة من المحتوى على الكيفية اّلتي 

  فيها تضمين المرتكز جرى
 المثال كما ورد في المحتوى

يضع المحتوى الّطلبَة 
في مواقف تمّكنهم من 

الّتعبير عن آرائهم 
  .وتسويغها

مناقشة الحلول المستقبلية لألمراض 
اثية، ومناقشة موقف الّطلبة من الور

قضية الّتهجين في الحيوانات، ومتى 
كما أن . تصبح تقنية الّتهجين عبثية

األنشطة تدفع الّطلبة إلى العمل 
الجماعي، وتبّث روح الّتعاون لديهم من 

انتخب، كون مع (خالل استخدام عبارات 
 ...).زميلك

دث عن مدى الّتنوع في انتخب أحد أفراد مجموعتك؛ ليتح): 1(نشاط 
 .الوراثية لدى عائلته من عدمهالصفات 

  

تقديم وسائل مساعدة 
  .على الفهم

المحتوى مرفق بفيديو عن حياة مندل 
وتجاربه في الوراثة، وفيديو يوضح كيف 

توصل واطسون وكريك لبناء تصور 
وهناك صور ورسومات . DNAلجزيء 

موضحة لعملية العبور واالنقسام 
خرى أف والّتنوع الوراثي، وصور المنص

  .تعرض بعض أنواع الّتهجين

 .الصور والرسومات الّتوضيحية في كل أجزاء المحتوى

مالءمة طرق الّتقويم 
  .ألبعاد المعايير الّثالثة

هناك نموذج تقويم مرفق مع المحتوى 
يمكن أيضًا تقويم أداء الّطلبة على دليل 

مناقشته العمل الخاص بالّطالب، وطريقة 
داخل الحصة الصفية في طريقة الّطالب 

 .وضع فرضياته وتفسيراته للظاهرة في

 )7(نشاط 
  .من األمراض الوراثية أصمم حلوًال لمجتمع خال

تقدم هاني لخطبة فاطمة، فإذا علمت أن والد هاني مصاب بمرض الِعشا 
، ثي متنحالمرض أيضاً، وهو مرض وراالليلي ووالدة فاطمة مصابة بهذا 

فما نسبة إصابة أحد أبناء فاطمة وهاني بهذا المرض، وما الّنصيحة 
  .التي ستقدمها لهما؟ وضح إجابتك

  

المحتوى يشير إلى 
  .مهن المستقبل

تمت اإلشارة من خالل بناء المحتوى أو 
مهنة أخصائي وراثة : وجود هذه المهن

النبات، ومهنة معّلم األحياء، ومهنة 
 .األمراض الوراثيةأخصائي استشاري 

 ،لقاء محاضرةتصاصية الوراثة النباتية؛ إلوجه معّلم العلوم دعوة الى اخ"
حيث تعمل سوسن في جامعة العلوم والّتكنولوجيا بوصفها أخصائية في 

 ."الوراثة الّنباتية

يحقق  المحتوى
  العدالة االجتماعية

, ليس في المحتوى ما يصعب تطبيقه
ت مكلفة ماديا فجميع األنشطة ليس

وقد استخدم المحتوى . وسهلة التنفيذ
انتخب؛ لتعزيز البرلمانية : عبارات مثل

لئال في تطبيق  الّطالبية، وحاول أن؛
والمحتوى مناسب  .النشاط أي إجبار

بحكم المحكمين، ومراع للفروق الفردية 
 .بين الّطلبة

  أصمم نموذجًا ألعمق معرفتي): 9(نشاط 
ة حدوث العبور في االنقسام  استخدم موادح آليمن بيئتك؛ لتوض

  .المنصف

يسمح للطلبة 
باالندماج في 

سيناريوهات أخالقية 
 ذات ترسخ مفهوم
القيمة من تعّلم 

 .العلوم

األخالقيات العلمية تجاه عمليات -
  الّتهجين العبثية اّلتي يقوم بها اإلنسان

الّتهجين في الفرس العربي األصيل وما _
 .له من قيمة عربية أصيلة

الشعور األخالقي والواجب تجاه  -
  .المصابين باألمراض الوراثية

  )2(ختبار قصير ا
  صف شعورك تجاه األشخاص المصابين بمتالزمة داون؟: 1سؤال 

  



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 464

مرتكزات معايير 
NGSS 

أمثلة من المحتوى على الكيفية اّلتي 

  فيها تضمين المرتكز جرى
 المثال كما ورد في المحتوى

تقديم إرشادات 
للمعلمين واقتراحات 
لعرض المحتوى 

  .وتنفيذه

حيث يتحقق ذلك عن طريق تصميم 
 .صفه جزًءا من المحتوىدليل للمعلم بو

 .معلومات إضافية للمعّلم حول الدرس األول
بدأ علم الوراثة على يد العالم مندل، بدراسته انتقال الصفات الوراثية 
من اآلباء الى األبناء، ونسب توزيعها بين أفراد األجيال المختلفة، وقد 

ومع  ".ندلية الوراثة الم" أو " الوراثة الكالسيكية " عرف هذا بعلم 
تّطور العلم وظهور الّتقنيات الحديثة سمحت لعلماء الوراثة باستقصاء 
آلية عمل الجينات ومعرفة الّتسلسل الدقيق للحموض األمينية ضمن 

DNA الـ وRNA )ةة الوراثي؛ ليقوموا بعد ذلك بربط هذا )الماد
ع وقد سمح هذا بإتمام واحد من أضخم مشاري. الّتسلسل بالمورثات

  ).مشروع الجينوم البشري(القرن الجديد 
مساعدة الّطلبة وإدارة الصف للقيام بحل المسائل واألنشطة في دليل * 

تبعا لما تقتضيه طبيعة الموقف ) 7(إلى الّنشاط ) 1(العمل من الّنشاط 
الصفي بتأخير أحد األنشطة أو تقديمها، وإعطاء بعض اإلنشطة األخرى 

والّنشاط ) 2(والّنشاط ) 1(فيما يتعلق بالّنشاط  خاصة. (واجبا بيتيا
  ).)أ-5(

  

 وفيما يتعّلق بقضية المواءمة بين آليات الّتقويم ومعايير
)NGSS( ، ابعة من الّنموذج، فقد اقترحتاّلتي تمّثل الخطوة الس

الدراسة نموذجا للّتقويم يمّكن المعلم والّطالب على حد سواء من 
  .)PEs(في الفهم وتحقيق تقييم مدى الّتقدم 

المهمة اّلتي ُتعد أيضا من الخطوات أما الخطوة السادسة 
القيام بها بصورة تندمج وتّتسق  جرىوالحساسة في الّتصميم، فقد 

يرى أن ) 3(اّتساًقا تاما مع مرتكزات المعايير، فالمالحظ للجدول 
مارسات تضمين المرتكزات استوجب، وبصورة ضمنية، استخدام الم

تضمين المفاهيم المشتركة  كما استوجب ،العلمية والهندسية
وبصورة تربط المفاهيم الوراثية مع غيرها من المفاهيم في العلوم 

والختيار الّترابطات المناسبة بين  .األخرى كالرياضيات مثال
، CCC(تحديدها سابًقا والمكونة من  جرىالمحتوى والحزمة اّلتي 

ذلك في كل مكان من  جرىفقد  ،)PEsو، DCI، وSEPsو
بأفضل صورة كما يراها  المحتوى بصورة تدعم هذا الّتكامل

كما اقترح بعضها المحّكمون الذين قاموا بتحكيم المصمم، 
ولتكتمل صورة المحتوى الكلية بعد . المحتوى في هذه الدراسة

 وإعادة الّنظر في تصميم ،تضمينه بشكل عام جرىالّنظر إلى ما 
  .وتطوير بعضها اآلخر؛ ليتم بذلك تصميم المحتوى ر،بعض األفكا

فيها تصميم المحتوى، وبأخذ  جرىولتوضيح الكيفية اّلتي 
   :تصميمه وفًقا لما يأتي جرىالدرس األول مثاال على ذلك، فقد 

الرجوع إلى اإلطار العام، وتحديد األداءات المتوّقعة : أوال
مّثلة في تطوير نماذج واستخدامها؛ لتوضيح المتعّلقة بالدرس، والمت

الّنظر : ثانيا. فكرة اّلتنوع الوراثي في الكائنات اّلتي تتكاثر جنسيا
 المدى أو تحديد المساحة أو جرىإلى العبارات الّتوضيحية، فقد 

اّلذي نص ح فيه للمصمم بتضمين المفاهيم، السقف اّلذي يسم

 ،على مفهوم الّتنوع الوراثي يسمح للمصمم بالّتركيز: "على
بل فقط  ،والوصول إلى االنقسام المنصف دون الخوض في العملية

الرجوع إلى أبعاد المعايير  :ثالًثا". بالّتركيز على نواتج االنقسام
الثالثة اّلتي تندمج مع الخطوة الرابعة، وتتمّثل في اختيار األبعاد 

الّتنوع الوراثي (درس، في وقد تجّلت، في هذا ال. التي تعمل معا
بوصفه مفهوما محوريا، وتطوير نماذج واستخدامها؛ إلدراك 

أما المفاهيم المشتركة فتتمّثل في إدراك . المفهوم بوصفه ممارسة
  ).السبب والّنتيجة

إنجازها لتبدأ  جرىوبهذا، تكون الخطوات األربع األولى قد 
ة المصمم في الوصول إلى عملية الّتصميم للمحتوى التي تعكس رؤي

رسم الخّط القصصي للدرس من  جرىوفيها . األداءات المتوّقعة
خالل رسم الخّط القصصي للمفاهيم الفرعية المتعّلقة بالعنوان 

معنى الوراثة، ومعنى الّتنوع، ومعنى (تضمين مفاهيم  وجرىالكبير، 
ّلتي تتوارث الصفة الوراثية، وتجارب مندل في الوراثة، والصفات ا

الصفات واألمراض اّلتي (مندليا، واألمراض التي تتوارث مندليا 
اآللية اّلتي تتم : ومنها انطلق الدرس لمفاهيم أعمق). تتوارث مندليا

فيها وراثة الصفات إلحداث الّتنوع، ومعنى الجينات السائدة 
وراثية على كان مقدمة لمحاكاة تجارب مندل ال وكّل ذلك. والمتنحية

نبات البازيالء؛ ليوضع الّطالب في موقف يرى فيه نفسه مكان مندل، 
وقد افترض ما افترضه، وأخيرا توصل إلى ما توصل إليه مندل من 
خالل دراسته ظاهرة الّطالب حسام، وهو الشخصية االفتراضية في 

ت المحتوى المصمم لطالب في الصف الّثامن، تواجهه بعض المشكال
التي تؤرقه؛ فهو يعجز عن ثني لسانه على الرغم من قدرة والده 

وكّل ذلك . على فعل ذلك، ويعجز عن تفسير الظواهر التي يشاهدها
مقدمة للدرس الّثاني، حيث تبدأ المفاهيم باالزدياد عمًقا؛ فتناقش 

 معناها: الجين، والمادة الوراثية وتركيبها وصوال إلى الّطفرة الوراثية
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وبذلك، تكون كل تلك المفاهيم قاعدة لبناء المعرفة . وكيفية حدوثها
  .الالحقة على السابقة

الكيفية اّلتي سيتم تضمين  في أثناء عملية الّتفكير في
الّتفكير، أيضا، في اآللية التي سيتم تضمين  جرىالمرتكزات فيها 

اسبة الممارسات العلمية والهندسية والمفاهيم المشتركة المن
وليتم تضمين الممارسات العلمية . للسياق، وهي الخطوة السادسة

تطبيق ذلك من خالل وضع الّطالب حسام في  تموالهندسية، فقد 
الدرس األول، مثال، في موقف يثير تساؤله ويغمسه في المحتوى، 
وقد حّفزت الّظاهرة التي حددها الّطالب، عندما حدد مشكلته، 

قدرة أبويه على  رته على ثني لسانه على الرغم منعدم قد: "وهي
حّفزته على الشروع بوضع فرضيات لإلجابة عن هذا ، "فعل ذلك

إال أّنها فرضيات  ،التساؤل، الفرضيات التي قد يظهر بعضها ساذجا
محتملة لإلجابة عن تساؤل حسام وتفكير طالب في الصف الّثامن، 

بب أّنه ذكرأّنه مريض بمرض معين، أو ألّنه االبن أو  ،كأن يكون الس
أو ألن أبويه لديهما عوامل معينة مختفية لم تظهر  ،األكبر في العائلة

  .لديهما، ولكنها ظهرت في أبنائهما

والستخدام الممارسات العلمية والهندسية بصورتها المثلى، 
 ،فقد زود المحتوى بأنشطة تدفع الّطالب إلى اختبار الفرضيات

 جرىواستخالص أخرى من البيانات اّلتي  ،يد دالئل جديدةوتول
كتكوين جدول خاص بّكل طالب  ،وتطوير نماذج الحصول عليها،

توريث الصفات في عائلته؛  من خاللها جرىيعبر فيه عن اآللية اّلتي 
 جرىفيتعمق الفهم لديه حتى يصل إلى تصميم نماذج أخرى ألفكار 

كالقيام بأحد األنشطة اّلتي , قام بهاتعّلمها من خالل ممارسات 
تتطّلب تصميم فكرة توضح اآللية اّلتي تتم فيها وراثة الصفات في 

الكائنات الحية من خالل استخدام فكرة دوالب الحّظ، وربطها بفكرة 
دليل العمل (ويحتوي دليل األنشطة . آلية وراثة الصفات من األبوين

عده وتوجهه للقيام باختبار على أنشطة تسا) الخاص بالطالب
واستخالص دالئل وتصميم  ،الفرضيات، وتوليد بيانات جديدة

  . نماذج

بترابطات مع العلوم األخرى  وقد زود المحتوى أيضا
كالرياضيات من خالل تذكير الّطالب بما مر معه في الصف السابع؛ 

ة بزوج مرّتب يقع في المستوى الدفة الوراثير الصليتصو ،يكارتي
يمثل المحور السيني الجين الموروث من األب، ويمثل المحور 

وبذلك تكون الّنقطة المتمّثلة . الصادي الجين الموروث من األم
 يجريوهنا ). صفة االبن(هي صفته الوراثية ) س، ص(باإلحداثيات 

الّتركيز، أيضا، على عالقة السبب بالّنتيجة، فالصفة في المستوى 
سبب للصفة الوراثية , هما في الواقع ،ارتي هي تقاطع إحداثيينالديك
  .الفرد لدى

وحّتى يصل الّطالب إلى األداءات المتوّقعة، فقد مهد هذا 
الدرس إلى مفاهيم الدرس الّثاني؛ لتتوسع المفاهيم وتتعمق، 

وبهذه الّطريقة . ويستمر بناء المحتوى بهذه الصورة إلى أن يكتمل
  ).NGSS( الدراسة من تصميم محتوى متوائم مع معايير تمّكنت

 وللحكم على مدى نجاح الوحدة في تضمين مرتكزات معايير
)NGSS( . راسة، وبعد تحليل نتائجولإلجابة عن سؤال الد

محكما ) 13(المقياس المعد لهذه الغاية كانت الّنتائج وفًقا آلراء 
  ). 4(كما يوضحها الجدول 

  (NGSS)ئج تحليل مقياس نجاح الوحدة في تضمين مرتكزات معايير نتا :)4(جدول 

  

  الرقم

 
قة الجيل الجديد يالمعيار الذي ضمنته وث

  )NGSS(من معايير العلوم 

 مدى تطبيق المعيار في المحتوى المصمم

 غير مضمن
  (%)تكرار 

 مضمن قليال
  (%)تكرار 

 بدرجةمضمن 

 ةمتوسط
  (%)تكرار 

مضمن 

 بدرجة عالية
  (%)رار تك

 المجموع
  (%)تكرار 

 % ن % ن % ن % ن
وسط 
 حسابي

% 

 92.3 2.76 84.6 11 7.7 1 7.7 1 0 0  .وجود ظاهرة من محيط الطالب 1
 76.9 2.30 38.5 5 53.8 7 7.7 1 0 0 .تكامل عمل األبعاد الثالثة 2

3 
تقديم فرص لتفعيل استخدام الممارسة 

 89.7 2.69 69.2 9 30.8 4  0 0 0 0 .والمحتوى

 89.7 2.69 76.9 10 15.4 2 7.7 1 0 0 .تتابع وتسلسل الدروس 4
 CCC.( 0  0 2 15.4 5 38.5 6 46.2 2.30 76.9( تفعيل المفاهيم المشتركة 5
 76.9 2.30 46.2 6 38.5 5 15.4 2 0 0 .االندماج في سيناريوهات أخالقية ذات معنى 6

7 
التمثيالت تثري  األنشطة أو التجارب أو

 87.2 2.61 69.2 9 23.1 3 7.7 1 0 0 .لمحتوىا
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 87.2 2.61 69.2 9 23.1 3 7.7 1 0 0 .العرفة المبنية على المعارف السابقة 8
 82.1 2.46 53.8 7 38.5 5 7.7 1 0 0 .تتناسب المعرفة مع مستوى الصف األكاديمي 9

10 
يضع الطلبة في مواقف ليعبروا عن آرائهم 

 97.4 2.92 92.3 12 7.7 1  0 0 0 0 .وتسويغها

11 
 ةوسائل مسموعة أو مقروءة أو مصور هناك

 89.7 2.69 69.2 9 30.8 4 0 0 0 0 .للمساعدة على الفهم

12 
هناك دليل للمعلم إلرشاده ومساعدته على 

 79.5 2.38 61.5 8 15.4 2 23.1 3 0 0 .تنفيذ المحتوى

 84.6 2.53 76.9 10 7.7 1 7.7 1 7.7 1 .د المعاييراطرق التقويم مالئمة ألبع 13
 71.8 2.15 46.2 6 38.5 5  0 0 15.4 2 .لى مهن المستقبلإيرشد الطلبة  14
 76.9 2.30 61.5 8 23.1 3 0 0 15.4 2 .يحقق العدالة االجتماعية في تدريس العلوم  15

 

كان متوسط نسبة الّتضمين الكلية لمرتكزات معايير حيث 
(NGSS) ولم تنخفض نسبة %)84( افي المرتكزات جميعه ،

، وقد تمّثلت في المرتّكز المتعّلق %)71ر8(تضمين أي مرتكز عن 
وتسويغ  ،باشتمال المحتوى على ما يشير إلى مهن المستقبل

وجودها بصورة قليلة، في شعور الطالب بأّنها ليست دخيلة على 
  .السياق، وإّنما ظهرت أّنى كان هناك ضرورة إلى ذلك

بة تضمين، فقد كانت لمرتكز وضع الّطلبة في أما أعلى نس
مواقف تمّكنهم من الّتعبير عن آرائهم وتسويغها وتفسيرها 

جون إلى اتوتوضيحها ألقرانهم الطلبة، أو لمعلميهم؛ ألن الطلبة يح
. الممارسة لالنخراط في الممارسات العلمية والهندسية األخرىهذه 

الب وعالمه المحيط به، وتاله مرتكز وجود ظاهرة من محيط الّط
وتفسير ذلك أن الظاهرة تقود الّطلبة وتجذبهم لالنغماس في العلوم 

  .واالنشغال بها

وبذلك، يمكن الحكم على المحتوى بأّنه متوائم مع معايير 
)NGSS(راسة الهدف اّلذي قامت من أجلها وبهذ ،، وقد حقّقت الد

  . ظريةصورة حية تطبيقية للمعايير الّن يكون المحتوى

  الّتوصيات

هذه الدراسة، وفي ضوء آراء المحّكمين اّلذين  نتائجفي ضوء 
، )NGSS(حول معايير  الرأيوإبداء  ،قاموا بتحكيم المحتوى

في  )الوحدة المبنية(بضرورة تطبيق المحتوى  الباحثانوصي ي
،تها في تدريس العلوم في األردنالميدان؛ الختبار مدى فعالي 

بضرورة إعادة الّنظر في كتب العلوم المدرسية  توصي أيضاو
الّتوجهات الحديثة في تدريس  المطورة حديًثا بما يتناسب مع
بما يتناسب مع الواقع ) NGSS(العلوم، واالستفادة من معايير 

بإجراء دراسات مقارنة بين معايير  اوصيكما ي. األردني في الّتعليم
)NGSS(، ا في بلدان أثبتت وجودهاومعايير العلوم المعمول به 

في مجال تدريس العلوم كالمعايير اليابانية والمعايير  ونجاح تجربتها
ي ية، واستخالص كل ما هو مفيد وذالكندية والمعايير الفنلند

جدوى من تجارب عالمية رائدة في مجال تدريس العلوم، بما يخدم 
دن؛ ليجاري والّنهوض بواقع تدريس العلوم في األر ،مصلحة طلبتنا

  .تدريس العلوم عالميًا
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