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ملكة العربية تحليل محتوى كتب الفيزياء في الم إلىهدفت الدراسة  :ملخص
خدم المنهج ُتاسحيث ، NGSSالسعودية في ضوء معايير العلوم للجيل القادم 

في بعد الطاقة  NGSSلتحليل كتب الفيزياء في ضوء  أداٍةبالوصفي التحليلي، 
األفكار الرئيسة، الممارسات ( :زيائية، وذلك في مرتكزاتيالتابع لمعايير العلوم الف

تحقق : إلى وتوصلت الدراسة، )المتداخلة –يم الشاملة العلمية والهندسية، المفاه
في كتب الفيزياء للمرحلة الثانوية، بنسبة تضمين منخفضة بلغت  الرئيسةالمرتكزات 

في الفصل  ، وتركزت في محتوى منهاج الفيزياء للصف الثاني الثانوي%)33.33(
بنسبة تضمين  ،المحتوىتوفرًا في األكثر األفكار الرئيسة مرتكز مثل األول، وي

مرتكز المفاهيم الشاملة بنسبة تضمين  ثانياجاء و، %)51.9(متوسطة بلغت 
بنسبة ثالثا ، وجاء مرتكز الممارسات العلمية والهندسية %)31.1(منخفضة بلغت 

ظهر تباين في مستوى تضمين و %).16.35(تضمين منخفضة جدًا بلغت 
ها كان أكثر" ظ وانتقال الطاقةحف"ن معيار إلكل مرتكز، حيث  الرئيسةالمعايير 

وكان ، %)22.2(توافرًا وتم تضمينه في المحتوى بصورة منخفضة جدًا بنسبة 
اج الفيزياء وافرًا في محتوى منهها تأقل" يضاحات وتصميم الحلولإنشاء اإل"معيار 

  .%)0.3(ظهر بنسبة منخفضة جدًا بلغت  قدللمرحلة الثانوية، و

، كتب NGSSمحتوى، معايير العلوم للجيل القادم التحليل : الكلمات المفتاحية(
  ).الفيزياء

  

تحديث مناهج التعليم بصورة  إلىدول العالم  معظمتسعى : مقدمة
مستمرة، وتأتي مناهج العلوم في مقدمة اهتمامات المعنيين بوضع سياسات 
التعليم والتخطيط لتطويرها؛ وذلك بسبب أهمية العلوم ومكانتها ودورها 

 كان االهتمام بالتربية العلمية و .باألمم فكريا وحضاريا واقتصاديا الرقيفي 
وتخطيط مناهج العلوم في مرحلة الستينات والسبعينات من القرن العشرين 
يركز على تربية المتعلمين وإنمائهم ليكونوا علميين بالدرجة األولى؛ غير 

لمين ليصبحوا متعأن هذا االهتمام تحول فيما بعد ليتركز على مساعدة ال
، وذلك من خالل ربط مناهج العلوم بقضايا متنورين علميا وتكنولوجيا

المجتمع وحاجاته، ومنها قضايا التلوث البيئي، واستخدام الطاقة 
دور  إلىولذلك أصبح ينظر  .ومصادرها، واألمراض بأنواعها المختلفة

للعلم  التربية العلمية باعتبارها وسيلة لتطوير استخدام المتعلمين
والتكنولوجيا في تطوير جوانب مختلفة، ومساعدتهم على التكيف اإليجابي 

ضى ضرورة بناء جيل متنور علميا مع المتغيرات المحيطة بهم، مما اقت
  ).2002قالدة،(مع قضايا مجتمعه  وتكنولوجيا، ومتفاعال

من انفجار معرفي هائل، وتطور في  ونتيجًة لما شهده العالم 
المعلومات واالتصاالت، وبروز ظاهرة العولمة، والتنافس  تكنولوجيا

االقتصادي، وتبدل المهن والوظائف، وزيادة حدة التغييرات االجتماعية 
والبيئية والثقافية؛ فقد أثَّرت هذه العوامل مجتمعًة على جودة حياتنا؛ مما 
 اقتضى ضرورة إعادة النظر في طرق تشكيل نظم التعليم بشكل عام،

  شكل خاص، من أجل مواجهة الحاجة لبيئة مساندةتوى كتب العلوم بومح
_________________________  

  .المملكة العربية السعودية -جامعة الملك سعود* 
  .ربد، األردنإحقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، © 

 

  

An Analysis of the Physics Textbook Content Within the 
Next Generation Science Standards (NGSS) 
 
Nidhal  Alahmad and Maha Albaqami, King Saud University. 
 
Abstract: This study aimed to analyze the physics textbooks 
in Saudi Arabia in light of the Next Generation Science 
Standards (NGSS).  The descriptive analytical method was 
used in this study. Also, the physics books analysis tool had 
been prepared in accordance to the next generation physics 
science standards and in the energy dimension for the 
following three essentials: (Disciplinary core ideas, the 
science and engineering practices and the crosscutting 
concepts). The following results had been reached. The three 
essentials in the physics curriculum books in high schools of 
Saudi Arabia had applied the standards by (33.33 %), which 
was a low percentage and was shown in three chapters of the 
first term of physics curriculum of grade ten. Also, the 
disciplinary core ideas was the most present essential in the 
physics curriculum by a medium level (51.9 %) . While in the 
second place was the crosscutting concepts (interrelated) by a 
low application percentage (31.1 %). The science and 
engineering practices came in the last place by a very low 
percentage (16.35 %). There was variation in the level of 
applying the main standard for each essential, thus 
“conservation of energy and energy transfer” was the most 
present standard but was applied in the content by a very low 
rate ( 22.2%). On the other hand, “constructing explanations 
and designing solutions” was the least present standard in the 
physics curriculum, which was present by only (0.3 %).  
 
(Keywords: content analysis, NGSS standards, physics 
textbooks). 

  

  
  

اقتصــاديا واجتماعيــا، وبخاصــة أن تعلــيم العلــوم يعــد عنصــرا أساســيا فــي       
فـرض هـذا   لـذا   (Monkman,2001). تطوير الثقافـة العلميـة بـين األجيـال     

دول العـالم مسـئوليَة مواكبـِة    الواقع على صانعي القرار التربـوي فـي مختلـف    
التطـورات والتغييـرات بإيجابيـة مـع معطياتــه، والمسـاهمة فـي إنتـاج المعرفــة        
واستخدامها في المجاالت العلمية المختلفة، وهذا ما حـدا بـالتربويين نحـو    

ترســيخ مفهـــوم الثقافــة العلميــة التـــي تتكامــل فيهـــا      إلـــىتوجيــه اهتمامــاتهم   
ياضــيات والتكنولوجيـا، مــن أجـل تأهيــل األفــراد    المعرفـة مــا بـين العلــوم والر  

ــالي        ــرن الحـ ــات القـ ــاراتهم ومتطلبـ ــين مهـ ــة بـ ــى المواءمـ ــادرين علـ ليكونـــوا قـ
  ).2009الطيطي والعياصرة، (
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الساحة التربوية سلسلة متتالية من برامج شهدت وقد 
ومشاريع إصالح تعليم العلوم سواًء على المستوى العالمي أو على 

الهيئات المحلية المتخصصة، وقد تنوعت مستوى المؤسسات و
وتعددت برامج التطوير بشكل مطَّرد خالل العقود الماضية، وهو 

من  لعلوم، وإيالئه دعما خاصاتزايد االهتمام بتعليم ا إلىأمر يشير 
أن  إلىباإلضافة ). 1430فقيهي، (التربوية والسياسية  القيادات

ها العالم مع مطلع القرن جملة التغيرات الدراماتيكية التي شهد
مهارات الواحد والعشرين أعادت النظر بجدية في تعريف وتحديد ال

من الطلبة امتالكها؛ ليكونوا مشاركين  الواسعة التي أصبح مطلوبا
في مجتمع اليوم، وهذه المهارات تتضمن مهارات التعليم،  فاعلين

تية، واإلبداع، واستخدام تكنولوجيا المعلومات، ومهارات حيا
ومهارات اجتماعية، ومهارات اإلدارة الذاتية، وتطوير أنظمة التفكير، 

ذه المهارات يجب أن تكون على وجميع ه .ومهارة حل المشكالت
رأس أولويات النظام التعليمي في هذا القرن، وبخاصة أن هناك 

فهم أدوات  إلىتزايدا في حجم المعرفة اإلنسانية، وفي الحاجة 
استخدامها، وهذا ما ينبغي تعلمه؛ ألن الطلب على حديثة لالتصال و

 National Science Teacher(تلك المهارات يزداد باستمرار 
Association " NSTA",2011.(  

برزت على صعيد العالم توجهات حديثة  ،وعلى ضوء ما ورد
جعلت من المنهاج وسيلًة للتغلب على تحديات العصر، وقد حظيت 

العالم المتطورة والنامية على حد سواء مناهج العلوم في دول 
 لكي تجعلها متماشية مع التطورات بالعديد من المشاريع اإلصالحية؛

  ).2010الشعيلي،(الحديثة ومتطلبات العصر 

فقد صدر في عقد ثمانينات القرن الماضي ما  ،وبهذا الصدد
تقرير بغية إصالح مناهج التعليم في أمريكا، ) 300(يربو على 

د من التوصيات والمقترحات إلصالح مناهج العلوم لمواكبة والعدي
م ومن أبرز مشروعات إصالح مناهج العلو .التطور العلمي

  :تاليانن الاالمشروع

  (NSES)مشروع المعايير القومية للتربية العلمية  :أوًال

مشروع المعايير ، من الجهود اإلصالحية في مناهج العلوم
 National Science Education)القومية للتربية العلمية 

Standards "NSES")ث و، فقد أصدر المجلس القومي للبح
)National Research Council "NRC" ( التابع لألكاديمية

 National Academy of Science)القومية للعلوم بأمريكا 
"NAS"( المعايير القومية للتربية العلمية التي اشتقت من مشروع ،

، وقام المجلس القومي )2009المزيدي، الشعيلي و) (2061(
للبحث بتنسيق المعايير لتعليم العلوم من دور الحضانة وحتى الصف 
الثاني عشر، بعدها قامت عدد من فرق العمل من المنظمات المهنية 

ألخرى بتقديم أفكار، وقام المجلس بفحصها ت األمريكية افي الواليا
  .تهامشاريع معايير أولية لدراس إلىوتحويلها 

  

   (NGSS) مشروع معايير العلوم للجيل القادم: ثانيًا 

 مع )NRC(ث في الواليات المتحدة وقام المركز القومي للبح
األكاديمية الوطنية للعلوم : عدد من الهيئات والمؤسسات، مثل

)National Academy of Science "NAS"( والجمعية القومية ،
، ببناء معايير )(Achieveمنظمة و ، )NSTA(لمعلمي العلوم 

 The Next Generation Science)الجيل القادم لتعلم العلوم 
Standards "NGSS") وهي معايير تعليمية جديدة تتسم باإلثراء ،

والترابط، شاملة لمختلف الموضوعات والمراحل الدراسية، وتوفر 
  . الجميع الطلبة مستوى تعليميا مرجعيا الئًق

ي للبحوث في الواليات المتحدة وضع المجلس القوموقد 
إطارا مفاهيميا عاما للمعايير العلمية من مرحلة ) NRC( األمريكية

؛ تحت إشراف K -12)( رياض األطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية
هذا اإلطار الخطوَة األولى  دويع .لجنة أكاديمية عالية المستوى

اعتماد هذا  لىإمعايير جديدة، وتسعى عدد من الدول  يجادإل
 اإلطار في المعايير المشتركة للرياضيات واللغة اإلنجليزية والفنون،
وقد بني هذا اإلطار على أساس قوي من الدراسات السابقة 

لتعليم العلوم، ويشمل  الرئيسةوالبحوث التي تحدد وتصف األفكار 
، التي وضعتها 1993لعام اإلطار معايير العلوم لجميع األميركيين 

 AAAS "American"(معية األمريكية لتقدم العلوم الج
Association for the Advancement of Science( كما يشمل ،

التي وضعها المجلس  1996 لعام معايير تعليم العلوم الوطنية
وبدأ االتجاه الوطني نحو إدخال  ،NRC) ( القومي للبحوث

في  K -12)( تحسينات ومعالجة نقاط الضعف في إطار تعليم العلوم
مجموعة واسعة بوضع الواليات المتحدة، واهتم هذا االتجاه الجديد 

الهدف األسمى إلطار تعليم ، وكان من التوقعات للطالب في العلوم
ألن يكون جميع الطالب في نهاية  اضمان K -12) (العلوم والهندسة 

المرحلة الثانوية يملكون المعرفة الكافية في العلوم والهندسة؛ 
اركة في مناقشات عامة حول القضايا المجتمعية ذات الصلة، للمش

كما يصبحون قادرين على مواجهة المشكالت العلمية والتكنولوجية 
التي تواجه حياتهم اليومية، ويصبح لديهم القدرة على االستمرار في 

امتالكهم المهارات  إلىالتعلم وطلب العلم خارج المدرسة، باإلضافة 
وليس على (هن التي يختارونها، بما في ذلك الالزمة لدخول الم

 وظائف في مجال العلوم والهندسة والتكنولوجيا) سبيل الحصر
(NGSS Lead States, 2013).  

على مجموعة غنية ومتزايدة من  (K-12)ويستند إطار 
البحوث في مجال التدريس وتعلم العلوم، لتحديد أساسيات المعرفة 

، ومن هذا خلصت K-12)(وم والهندسةوالمهارات الالزمة إلطار العل
يركز  ينبغي أن) K-12(أن إطار تعليم العلوم والهندسة  إلىاللجنة 

، وكذلك المفاهيم الشاملة رئيسةعلى عدد محدود من األفكار ال
، وأن يصمم بشكل متتابع حتى يتمكن الطالب من بناء )المتداخلة(

لدراسية، كما معرفتهم ومراجعة قدراتهم خالل عدد من السنوات ا
يعمل على دمج هذه المعرفة والمفاهيم الشاملة مع الممارسات 
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 NGSS) الالزمة لالنخراط في البحث العلمي والتصميم الهندسي
Lead States, 2013).  

الذي نشر  )(K-12تمت ترجمة إطار تعليم العلوم والهندسة و
 قائمة معايير متسقة متكاملة سميت بمعايير إلى - 2011 عام في

، للمراحل التعليمية بدءا من رياض NGSSالعلوم للجيل القادم 
األطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية؛ إذ يعد هذا اإلطار األساس 
الذي بنيت عليه المعايير المحدثة، وهي ما تسمى باسم معايير 

، وكان الهدف منه ابتكار معايير  (NGSS)العلوم للجيل القادم
وى والتطبيق، ومرتبًة بطريقة متسقة عبر جديدة تكون غنية بالمحت

التخصصات والصفوف الدراسية من أجل إمداد الطالب بتعليم 
وقد تألف فريق عمل  .)NGSS, 2013a(عالمي المستوى للعلوم 

NGSS  عضوا من ذوي الخبرة في التدريس في جميع  41من
المراحل الدراسية، وكذلك ذوي الخبرة في العمل مع الطالب ذوي 

اكتسابهم مهارات في اللغة اإلنجليزية،  إلىاقة، باإلضافة اإلع
وإلمامهم بالمعايير على مستوى الدولة، وبخبرتهم في تطوير وتقييم 
القوى العاملة، والهندسة، والتقنية، والحياة واألرض والعلوم 

  ).NGSS, 2013a(الفيزيائية 

خطة تفصيلية  )NRC(قدم المركز القومي للبحوث وقد 
 ، وهي ترمي إلحداث ثورة في طرق تعليم العلوم؛NGSS)(لتعليم 

تؤّكد هذه الخطة أهمية أربع : أوًال :حيث تضمنت الخطة ما يلي
االتصال، والتعاون، واإلبداع، والتفكير الناقد، وتؤّكد أيضا : ركائز

على أن العلوم جهد جماعي؛ وذلك من خالل مناقشات تتم في 
لعلمية في مجموعات والقيام بأعمال الغرفة الصفية وتنفيذ التجارب ا

الخطة التكامل التام للثورة الرقمية مع العملية توّكد : ثانيًا. إبداعية
هناك فكرة جديدة ومهمة تقدمها هذه المبادرة : التعليمية، ثالثًا

التعليمية في الواليات المتحدة، وهي دمج الهندسة في تعليم العلوم، 
تنفيذ ذلك عن " العلوم للجيل القادممعايير "تقترح خطة : رابعًا

: في تعليم العلوم بصفته عنصرا محوريا" التصميم"ريق تضمين ط
تصميم البرامج الحاسوبية و، تصميم النماذجوتصميم التجارب، 

 ).2013قسوم، (

االستعاضة عن  )NRC(ث وللبح قوميقترح المجلس الاكما 
بما يسميه  تعّلمها إلىالتي يحتاج الطلبة " المهارات"فكرة 

؛ أي أن تعّلم الطلبة بشكل مبّكر هو الكيفية "الممارسات العلمية"
" المنهج العلمي"الحقيقية التي يتم بها البحث العلمي، وليس 

معايير العلوم للجيل "خطة  تؤكدو .التبسيطي كما ندرسه عادة
مع تعّلم العلوم؛ أي  على أن يكون تاريخ العلم جزءا متكامال" مالقاد

ظهار كيف قام العلماء من أمثال باستور ودالتون والفوازييه إ
  ).2013قسوم، (ين وهابل باكتشافاتهم اوآينشت

 القادم بمراحل عديدة، بدءامر تطوير معايير العلوم للجيل و
وانتهاًء بإصدار واعتماد ، بتحديد الواليات المشاركة في هذا العمل

  .        )NGSS, 2013b(النسخة النهائية للمعايير 

  

للتربية العلمية ) (K-12األساسية إلطار  محاورالتمثلت و
  :في لمعايير العلوم للجيل القادم

 )Disciplinary Core Ideas(األفكار الرئيسة  -1
" هو ضبط األفكار الرئيسة، وهو ليس لتعليم  ولاأل محورال

بالمعرفة األساسية الكافية بحيث  لبة؛ بل إلعداد الط"كل الحقائق
نهم الحصول على معلومات إضافية في وقت الحق من تلقاء يمك

على مجموعة  NGSSوتركز معايير العلوم للجيل القادم  .أنفسهم
محددة من األفكار والممارسات في مجال العلوم والهندسة والتعليم 
لتمكين الطالب من التنبؤ بكم هائل من الظواهر التي تواجههم في 

اختيار مصادر موثوقة للمعلومات العلمية، حياتهم اليومية، وتقييم و
وتتميز  .والسماح لهم لمواصلة تنميتها لتتجاوز سنوات دراستهم

األفكار الرئيسة بكونها محورية للفروع العلمية، وتتضمن إيضاحات 
للظواهر، وبالتركيز على األفكار الرئيسة يتعلم الطالب الروابط بين 

 ةيق فهمهم لمواقف مستقبليالمفاهيم والمبادئ؛ بحيث يمكنهم تطب
قد تواجههم؛ بتشكيل ما يعرف بالفهم المتكامل، ودعم الطالب في 

؛ إذ يمكن الطالب من حل المشاكل أساسيا تبرتعلم فهم متكامل يع
 إلىالفعلية إلعطاء دافع إضافي لتطوير الفهم، وينقسم هذا البعد 

علوم  -  ائيةالعلوم الفيزي - علوم الحياة(: العلوم الرئيسة التالية
  ).الهندسة والتكنولوجيا -  األرض والفضاء

 Science and Engineering(الممارسات العلمية والهندسية  -2
Practices( 

في معايير تعليم العلوم  ا المحورالهدف الرئيسي من وضع هذ
كان لتنمية عادات الطالب العلمية للعقل، وتطوير قدراتهم لالنخراط 

ر بشكل علمي صحيح، هم كيفية التفكيفي البحث العلمي، وتعليم
يغلب على تفكير الطلبة التركيز الضيق على  حيث كان سابقا

المحتوى وحده، والنتيجة المؤسفة هي حشو عقول الطلبة بمفاهيم 
بعيدة عن طبيعة البحث العلمي، وترسيخ فكرة أن العلم هو مجرد 

لمية ولكن بعد الممارسات الع .مواد ومكونات بعيدة عن الواقع
عرفة والمحتوى والهندسية سيكون هناك تفكير قادر على تطوير الم

أهمية تطوير معارف الطالب، وتوضيح أهمية العلوم  العلمي، وتأكيد
والهندسة في تحقيق غاياتهم وتعزيز كفاءتهم بالممارسات ذات 
الصلة، وتحفيز استمرار دراستهم، كما أن االنخراط في الممارسات 

أما  .الطالب على فهم كيف تتطور المعرفة العلميةالعلمية يساعد 
االنخراط في ممارسات الهندسة يساعدهم على فهم عمل  

المهندسين، وهذا التداخل بين العلم والهندسة يمنحهم مجموعة 
واسعة من األساليب التي ُتستخدم للتحقيق والتفسير وبناء النماذج 

التي تواجه  يسةالرئالتي تسهم في تحقيق العديد من التحديات 
المجتمع اليوم، مثل توليد ما يكفي من الطاقة، ومنع المرض 
وعالجه، والحفاظ على إمدادات المياه العذبة والمواد الغذائية، 

  .والتصدي لتغير المناخ

" مهارات"بدال من مصطلح " الممارسات"وهنا تستخدم 
حسب، للتأكيد على أن االنخراط في البحث العلمي ال يتطلب مهارة ف
طرح  :بل أيضا المعرفة التي هي محددة لكل ممارسة وأساليبها هي



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

312 
 

تطوير النماذج و، )للهندسة(وتحديد المشكالت ) للعلوم(األسئلة 
تحليل البيانات و جراؤها،إتخطيط التحقيقات ووواستخدامها، 

بناء تفسيرات و، استخدام الرياضيات والتفكير الحسابيو، وتفسيرها
الحصول على و ،االنخراط في الحجج من األدلةو  ،وتصميم الحلول

  .تقييم ونقل المعلومات
 )Crosscutting Concepts() المتداخلة( المفاهيم الشاملة  -3

لما لها من  )المتداخلة(الشاملة هو المفاهيم  لثالثا المحور
تطبيقات متعددة في جميع مجاالت العلوم؛ ألنها طريقة واحدة لربط 

باطها؛ فهي تفسر الموضوعات العلمية التي األفكار األساسية وانض
تظهر في جميع التخصصات العلمية، هذه المواضيع توفر سياقا 
لألفكار الرئيسة وتمكن الطالب من تطوير فهم تراكمي ومتماسك 
يمكن استخدامه في العلوم والهندسة، ويتمثل المفهوم الشامل في 

الذي يوفر لعلمية، الربط بين الطريقة العلمية للتفكير والموضوعات ا
للربط بين المجاالت العلمية المختلفة؛  مخططا تنظيميا أساسيا

لعرض بنية معرفية متماسكة قائمة على أسس علمية، كما يعتبر 
المفهوم غير شامل إذا لم يتم الربط بالطريقة العلمية للتفكير، أو إذا 
كان ال ينطبق إال على واحد أو اثنين من التخصصات العلمية، 

الحجم، النسبة،  - السبب والنتيجة - استخدام األنماط( :أساليبهاو
الهيكلة  - الطاقة والمادة -  أنظمة النظام ونماذجها - والكمية

   (NGSS Lead States, 2013). )االستقرار والتغيير - ووظائفها

   NGSSالمبادئ األساسية للـ 

 .بطةعلوم الطبيعة المترا )K-12(يجب أن يعكس تعليم العلوم 
في عملية  بةحيث يشارك الطل ،NGSSهذه من أهم تحوالت  دوتع

ممارسات العلوم والهندسة، : تعلم العلوم بثالثة أبعاد مترابطة
والمفاهيم الشاملة، والموضوعات األساسية، وألن العديد من 

بشكل منعزل؛ فإن هذا يتطلب جهدا  المعايير تتعامل مع هذه األبعاد
، حيث يشمل NGSSية الجديدة في تنفيذ لتبني هذه الرؤ كبيرا

التدريس، والمنهج الدراسي، والتقييم، وإعداد المعلم : ذلك كال من
 : ، ومن بين المبادئ األساسية ما يليوالتطوير المهني

توقعات أداء الطالب وليس المنهج، وتشمل  NGSSتمثل  .1
توقعات األداء، والممارسات  NGSSالمعايير الفردية في ال 

. ة والهندسية، والمفاهيم الشاملة، واألفكار الرئيسةالعلمي
والمقصود بتوقعات األداء تلك التي تساعد في عملية التقييم 
من خالل توضيح ما ينبغي أن يكون الطالب قادرين على 
معرفته والقيام به في نهاية الصف أو المرحلة، وليست لوصف 

 .المنهج أو الدروس
بشكل مترابط من مرحلة مبنية  NGSSمفاهيم العلوم في  .2

رياض األطفال حتى الصف الثالث الثانوي، ويؤكد اإلطار 
المفاهيمي أنه لتطوير الفهم الشامل للتفسيرات العلمية في 

فرص مستمرة للعمل  إلىالعالم المحيط بنا، يحتاج الطالب 
معها وتطوير األفكار الكامنة، وتقدير تلك األفكار المترابطة، 

ى سنوات وليست أسابيع أو أشهر، ويتحقق ذلك على مد

هذه الرؤية؛ حيث تمدها بأهداف التعلم  NGSSوتدعم ال 
 .ح أكثر تعقيداالتي تتقدم على مر السنين، وبالتالي تصب

على فهم أعمق للمحتوى، وكذلك تطبيق  NGSSتركز  .3
هو التركيز على عدد أقل من  NGSSالمحتوى، والغرض من 

م، التي يفترض أن يتعلمها الطالب األفكار الرئيسة القابلة للتعل
مع الوقت حتى تخرجهم من المرحلة الثانوية، واألحرى بنا أن 

عن عدد ال يحصى من  نركز على األفكار الرئيسة، بدال
الحقائق والتفاصيل المرتبطة بها، كما يجدر بنا أن ندرك أن 

أكثر  تعد مطلبا ملحا NGSSاألفكار الرئيسة التي دعت إليها 
بتطوير  NGSSذلك تهتم  إلىتوى، باإلضافة من المح

الطالب، من خالل تكثيف التدريبات واستخدام المفاهيم 
 .الشاملة

من مرحلة رياض األطفال  NGSSتتكامل العلوم والهندسة في  .4
حتى الصف الثالث الثانوي، وال يعد دمج الهندسة والتقنية في 

هامة معايير العلوم مفهوما جديدا، ولكن هذه المواضيع ال
فشلت في جذبهم واحتوائهم، وتعمل الدراسات في التقنية 
والهندسة على توفير الفرص للطالب لتعميق فهمهم للعلوم من 
خالل تطبيق معارفهم العلمية المطورة إليجاد حل للمشاكل 

على التأكيد بأهمية الهندسة  NGSSالعملية، وتساعد ال 
 .والتقنية عن طريق إدماجها في المعايير

إلعداد الطالب للكلية ولحياتهم المهنية،  NGSSتصميم تم  .5
وإعدادهم كمواطنين؛ حيث تؤكد أهمية تلقي جميع الطالب 

الثانوية تعليم علوم جيد وراسخ، بغض  إلىمن مرحلة الروضة 
النظر عن اختالف مسار تعليمهم أو وظائفهم في المستقبل، 

 ناأساسا متي NGSSويمكن أن يوفر المحتوى المطلوب في 
 ,Science) للطالب لاللتحاق بمجاالت متنوعة من 

Technology, Engineering&Mathematics "STEM"). 
ومع ذلك قد يقوم العديد من المعلمين والمدارس باختيار 

 .المحتوى المناسب لتوفير توقعات إضافية ومتقدمة للطالب
المعايير األساسية المشتركة  جنب مع إلىجنبًا   NGSSتعمل  .6

)  فنون اللغة اإلنجليزية والرياضياتمعايير ( الواليةفي 
لتسهيل التعليم والتعلم المتكاملين، ودعم عملية تعلم الطالب، 

باعتماد المعايير األساسية المشتركة في  NSTAوتوصي 
 ,NRC( الوالية وتطبيقها في الواليات والمناطق التعليمية

2012(. 

من رياض األطفال  بدءا ؛وتتفق المعايير مع المراحل التعليمية
تشمل المرحلة األولى  .(K-12)وحتى نهاية المرحلة الثانوية 

، وتضم (K-4)الصفوف من رياض األطفال وحتى الصف الرابع 
، بينما (8- 5)المرحلة الثانية الصفوف من الخامس وحتى الثامن 

  .(12 –9)الثاني عشر إلىتشمل المرحلة الثالثة الصفوف من التاسع 

بة للدراسات المتعلقة بمعايير العلوم للجيل القادم؛ لم بالنسو
دراسات عربية تخص هذا الموضوع، في  على  تانتعثر الباحث

من الدراسات األجنبية، كدراسة ميلر  عددا قليال االمقابل وجدت
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معرفة  إلىالتي هدفت ) (Miller &Januszyk,2014  وجانيوزك
القادم لجميع الطالب،  مة جميع معايير العلوم للجيلءمدى مال

وكانت أبرز النتائج االنتباه على ضمان مناسبة هذه المعايير لجميع 
  .الطالب؛ ألنه بتغير الزمن تتغير أفكار الطالب وحاجات المجتمع

 إلىهدفت دراسة  (Facchini,2014)فاكتشيني  كما أجرى
معرفة كيف أن مفهوم السبب والنتيجة المتمثل في كونه أحد عناصر 

يظهر  NGSSلمفاهيم الشاملة في معايير العلوم للجيل القادم ا
الصفين األول (خالل المشاريع التي يختارها أطفال الروضة 

أن عناصر اإلطار الجديد قد ظهرت من  إلى، وتم التوصل )والثاني
خالل الطالب في عرض المشروع، السيما فيما يتعلق بالسبب 

في البداية ينظرون بطريقة سلبية والنتيجة بصورة أكبر، وأن الطالب 
  .لعالقة السبب بالنتيجة

تهيئة معلمي  إلى) Bybee، (2014ييباهدفت دراسة بفي حين 
العلوم للجيل القادم لمعايير العلوم للجيل القادم، وركزت على 

تطوير برامج إعداد المعلمين وتحديثها؛ لكي تتناسب مع  ضرورة
  .القادم أهداف وأساليب معايير العلوم للجيل

در وداهسا وبايير كوك ويدراسة كراج كما هدفت 
،  (Krajcik, Codere, Dahsah, Bayer, & Mun,2014)ومون

التخطيط الفعال للدروس لتحقيق مقاصد خطوات  بناءإيجاد و إلى
معايير العلوم الجيل القادم، وتطوير أساليب التخطيط من إعطاء 

تفكير واالستنتاج، ودمجهم منح الطالب الحرية لل إلىالمعلومة فقط 
مقترح لعشر خطوات يمكن  إلىمع الواقع التطبيقي، وتم التوصل 

اتباعها لتضمين معايير العلوم للجيل القادم ضمن الدرس، بدءا 
بتحديد مجموعة األفكار االساسية وفحصها، ومرورا بعدد من 

الخطوة األخيرة؛ وهي التحقق من مدى  إلىالخطوات حتى الوصول 
الطالب من تشكيل بناء مناسب إلضافة أفكار مستقبلية مع قدرة 

  .مرور الوقت

ــوم الطبيعيــة    ــاهج العل ــاء    -وألن من ــي مقــدمتها الفيزي مــن   -وف
) 1986( أبرز العلوم في تقـدم الـدول وازدهارهـا؛ فيشـير الـدمرداش     

أن علم الفيزياء يرجع إليه معظم التقدم العلمـي الـذي أسـهم فـي      إلى
الظــواهر الطبيعيــة، وظهــور التطبيقــات التكنولوجيــة   تفســير كثيــر مــن 

أّنـه   ات واضـحا التي سـاهمت فـي تطـور بنيـة العلـوم الطبيعيـة، وقـد بـ        
لكـي يـتفهم المـتعلم الفـروع األخـرى مـن العلـوم الطبيعيـة؛ فـال بــد أن          

ألساسـيات هـذا    لـم الفيزيـاء أو علـى األقـل مكتسـبا     يكون مستوعبا لع
اء مـن أهـم المـواد التـي يدرسـها الطـالب       مادُة الفيزيـ د كما تع .العلم

في المرحلة الثانوية، ولهذه المرحلة أهمية خاصة فـي حيـاة الطـالب؛    
إذ يــتم إعــدادهم لمواجهــة الحيــاة، بمــا فــي ذلــك إعــدادهم للجامعــات   

  . مؤسسات الحياةأهم باعتبارها إحدى 

المحتوى يمثل الصـياغة العمليـة لألهـداف المرجـوة،      لما كانو
ضوئه استراتيجيات التدريس وأساليب التقويم المناسبة،  وتتحدد في

زخــر األدب التربــوي بدراســات اهتمــت بتحليــل المحتــوى فــي ضــوء     
االتجاهـات الحديثـة لعمليـة التعلـيم، والتـي كـان آخرهـا ظهـور معــايير         

ــادم   ــوم للجيــل الق ــاًء علــى مــا ســبق    . (NGSS)العل هــذه  فــإن   ،وبن
رفة مـدى تحقـق معـايير العلـوم     دراسة تحليلية لمع أول الدراسة  هي

فــي كتــب الفيزيــاء للمرحلــة الثانويــة بالمملكــة    NGSSللجيــل القــادم 
ــا وحــداثتها       ــة بتطوره ــاهج الحالي ــة الســعودية، الســيما أن المن العربي

إعداد الطلبة الذين يملكـون الثقافـة العلميـة التـي تـؤهلهم       إلىتهدف 
  .لمستقبل واعد في القرن الحادي والعشرين

  الدراسة وأسئلتها مشكلة

من أهداف تدريس  هدفا رئيسيا دنمية الثقافة العلمية يعإن ت
العلوم، ولتحقيق هذا الهدف تسعى المؤسسات التربوية في كلِّ 

الشايع (تطوير وتحسين تدريس العلوم بمختلف الوسائل  إلىمجتمع 
ويمثل الكتاب المدرسي في كثير من األنظمة ). 2006وشينان،

لمصدر الرئيس لحصول الطالب على المعلومات العلمية التعليمية ا
، ولكونه يؤدي وظيفة )2005وهبة، (في الموضوعات التي يدرسها 
فهو يمثل المقرر الدراسي تمثيال  حيوية في عملية التدريس؛

من الجهة الرسمية المشرفة على التعليم؛ لذلك تزداد قيمته  معتمدا
ه من جهد في التأليف واإلخراج للمتعلم والمعلم بمقدار ما يبذل في

على  محتواه بناء؛ لذا كان البد من اختيار )2004مرعي والحيلة، (
عبرة عن أهداف المرحلة المعد بنود معيارية محددة وواضحة وم

األهداف  –التعلُّم  وبما أن المحتوى يبنى من خالل مخرجات .لها
ل زمان، بحيث ضرورة تحديثها لك إلىلذلك تبرز الحاجة  -التعليمية

تأتي الكتب مواكبًة للتقدم العلمي والتطور التكنولوجي المعاصر، كما 
الستقصاء العلمي والتفكير ينبغي أن تنمي لدى الطالب مهارات ا

  ).2005زيتون، ؛2004البلوشي، ؛1998الخليلي،( الناقد

ن نقلة نوعية وتشهد المملكة العربية السعودية في الوقت الراه
لم تكن مناهجها بعيدة عما يحدث في الساحة وتعليم؛ في تطوير ال

العالمية من حركات اإلصالح التربوي في المناهج؛ فسعت من خالل 
تطوير التعليم بشكل عام،  إلى" تطوير"خطة تطوير التعليم 

وتطوير تعليم العلوم بشكل خاص، وقصدت من تغيير مناهج العلوم 
مشروع تطوير  إحداث تغيير في مخرجات التعليم، وأطلقت

وحتى  هـ1426/1427م الطبيعية من العام الرياضيات والعلو
 (McGraw-Hill)وقامت بتبنِّي سالسل ماجروهيل  اريخه،ت

وترجمتها ومواءمتها وتطبيقها، بحيث طال هذا التطوير األهداف، 
 .عليمية، وأساليب التقويم وأدواتهوطرائق التدريس، والوسائل الت

ين التربويين والمعلمين المعنيين بتدريس كما تم تدريب المشرف
هذه الكتب على كيفية التعامل مع المنهاج الجديد، وعلى 
االستراتيجيات الجديدة في التدريس والتقويم المناسبة لتعليمه، 
وكانت تلك السلسلة قد بنيت على أساس معايير تعليم العلوم 

 National Science( -المعايير القومية للتربية العلمية –السابقة 
Education Standards "NSES"( واآلن؛ وبعد أن صدرت ،

 ، أدركت)"NGSS "معايير العلوم للجيل القادم (المعايير الجديدة 
معايير علمية جديدة تثير  إلىالمتحدة األمريكية حاجتها  الواليات

االهتمام بنظام التعليم؛ وذلك لعدة أسباب متمثلة في أن إعداد 
يات والوظائف يتم من خالله وضع أهداف وتوقعات الطلبة للكل
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صحيحة مع ضرورة توفير األساسيات الضرورية التخاذ القرارات 
 إلىبخصوص المناهج الدراسية وعملية التعليم والتقييم؛ باإلضافة 

ساعد بشكل يأن تنفيذ المعايير العلمية المحسنة أو المعدلة سوف 
لمواجهة صعوبات الجامعة كبير على إعداد خريجي الثانوية 

والتوظيف من بعدها، في المقابل؛ سوف يكون رؤساء العمل 
قادرين على توظيف األشخاص ذوي األساس العلمي القوي، 
والممتلكين لمهارات؛ مثل التفكير النقدي، وحل المشكالت القائم 

، ولما لهذه المعايير من مبادئ (NGSS,2012)على التحقيق 
القها أمام الباحثين التربويين وطلبة الدراسات وركائز فقد هيأ انط
وجود دراسات في هذا  لندرة ونظرا .والتقصي العليا المجال للبحث

الوقوف على مدى انسجام هذه المناهج  يالمجال؛  كان من الضرور
مع  -وبالذات كتاب الفيزياء للصف الثالث الثانوي  -المترجمة 

تحليل محتوى كتب  التاليوب، NGSSمعايير العلوم للجيل القادم 
الفيزياء في المملكة العربية السعودية في ضوء معايير العلوم للجيل 

 في تقصيالدراسة  تتمثل مشكلة ،وفي ضوء ذلك، NGSSالقادم 
في كتب الفيزياء  NGSSمدى تحقق معايير العلوم للجيل القادم 

كزات للمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية، وذلك حسب المرت
الممارسات العلمية والهندسية، المفاهيم الشاملة :  التالية الرئيسة

اإلجابة عن  إلىوعليه سعت الدراسة  .الرئيسة، األفكار )المتداخلة(
  :السؤالين التاليين

في كتب   NGSSما مستوى تحقق معايير العلوم للجيل القادم .1
بشكل الفيزياء للمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية 

 عام؟
في كتب   NGSSما مستوى تحقق معايير العلوم للجيل القادم .2

 الفيزياء للمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية في كل
الممارسات العلمية والهندسية، : التالية الرئيسةمن المرتكزات 

  ؟الرئيسةاألفكار و، )المتداخلة( الشاملة المفاهيمو

  دراسةأهمية ال

في تسليط الضوء على مستوى تضمين  الدراسة تتمثل أهمية
كتب الفيزياء للمرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية لمعايير 

؛ وبالتالي الوقوف على قربها أو بعدها NGSSالعلوم للجيل القادم 
من االتجاهات العالمية الحديثة في تصميم المنهاج، كما تعد هذه 

  NGSSن معايير العلوم للجيل القادم إالدراسة رائدًة في مجالها؛ إذ 
ُأصدرت واعُتمدت مؤخرا  في الواليات المتحدة األمريكية، باإلضافة 

أّنه قد يساعد معلمي ومشرفي ومخططي مناهج العلوم في  إلى
  .NGSSاإللمام بمعايير العلوم للجيل القادم 

 الدراسة حدود 

األول  اسـي ُأجري هذا البحث في الفصل الدر: الحدود الزمانية
  .هـ1436/1437من عام 

  .المملكة العربية السعودية: الحدود المكانية

  : الحدود الموضوعية

     محتـوى كتــب الفيزيـاء للمرحلــة الثانويـة بفصــليه األول والثــاني
في المملكة العربية السـعودية، فـي ضـوء معـايير العلـوم للجيـل       

 .NGSSالقادم 
  عد الطاقة في معـايير العلـوم الفيزيائيـة   اقتصرت الدراسة على ب

 .NGSSفي مشروع معايير العلوم للجيل القادم 
          عـد الطاقـة فـي كتـب الفيزيـاء للمرحلـة الثانويـةـع بمن خالل تتب

ــاب       ــه موجــود فــي كت ــة الســعودية؛ اتضــح أّن فــي المملكــة العربي
ــانوي، الفصــل الدراســي األول، فــي        ــاء للصــف الثــاني الث الفيزي

 تالشــــغل والطاقــــة واآلال: الــــثالفصــــل الث: (الفصــــول التاليــــة
ــع   ــا، الفصــل الخــامس   : البســيطة، الفصــل الراب : الطاقــة وحفظه

  ).الحرارية ةالطاق

 التعريفات اإلجرائية

   محتوى كتب الفيزياء

يقصــد بــه المحتــوى المعرفــي لكتــب الفيزيــاء وكراســة التجــارب  
ــة        ــة فــي المملكــة العربي ــة الثانوي ــى طــالب المرحل ــة المقــررة عل العملي

  .  هـ1436/1437دية ، طبعة السعو

  NGSSمعايير العلوم للجيل القادم 

بحيث تكون غنيـة فـي   وضعت  ،العلوملتعليم جديدة هي معايير 
ــة، ور ــف   المحتـــــوى والممارســـ ــكة فـــــي مختلـــ ــة متماســـ تبـــــت بطريقـــ

، وتحقيـق  التخصصات والدرجات لتوفير تعليم العلوم لجميـع الطـالب  
وعلــى  -ة؛ ليــتمكَّن الطــالب رؤيــة للتعلــيم فــي مجــال العلــوم والهندســ  

ــدة    ــي الممارســات       -مــدى ســنوات عدي ــال ف ــن الدراســة بشــكل فع م
العلميـة والهندسـية، وتطبيـق المفـاهيم الشـاملة والمتداخلـة؛ لتعميـق        

هي لطالب اليـوم وللقـوى   في هذه المجاالت، ف الرئيسةفهمهم لألفكار 
ــة  ــدفـــ العاملـ ــة تـــديرها منظمـــة      ي الغـ  ، Achieveمـــن خـــالل عمليـ

ــتند  ــى NGSSوتسـ ــار ال إلـ ــوم   K-12إطـ ــيم العلـ ــم   ،لتعلـ ــذي تـ والـ
ــوث    ــن قبـــل المجلـــس الـــوطني للبحـ ــداده مـ  .NRC) (NGSS(إعـ

2011.( 

  الطريقة

 دراسةال منهج

هـو األنســب  ف،  المــنهج الوصـفي التحليلــي  دراسـة ال ههــذاتبعـت  
؛ ألنـــه يعتمـــد علــى جمـــع الحقـــائق ثـــم   دراســة لإلجابــة عـــن ســـؤال ال 

 .النتائج إلىللوصول تحليلها وتفسيرها 

، يهــدف )أســلوب تحليـل المحتــوى (فـالمنهج الوصــف التحليلـي   
إصــدار أحكــام بشــأن مــدى تماشــي هــذه المنــاهج الدراســية مــع      إلــى

بعض المعايير العامة للمناهج الدراسية، التي ينبغي أن يلتزم بهـا أي  
ــايير الخاصــة بمــنهج دراســي        ــام، وكــذلك المع مــنهج دراســي بوجــه ع

أي درجة يتـوافر للمـنهج الدراسـي الـذي يتناولـه       إلىيد معين، وتحد
التحليــــــل كــــــل معيــــــار مــــــن هــــــذه المعــــــايير العامــــــة والخاصــــــة         

)2008،ةطعيم.(  
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 اوعينته الدراسةمجتمع 
تمثَّــل مجتمــع الدراســة فــي محتــوى كتــب الفيزيــاء المدرســية         

التجارب العملية المقررة على طالب المرحلة الثانوية  كراسةللطالب و
مملكــة العربيــة الســعودية، أمــا عينتــه فإّنــه مــن خــالل تتبــع بعــد    فــي ال

الطاقــة فــي كتــب الفيزيــاء، وجــد فــي كتــاب الفيزيــاء للصــف الثــاني           
: الفصـل الثالـث  : (الثانوي، الفصل الدراسي األول في الفصول التاليـة 
ــع   ، الطاقــة وحفظهــا : الشــغل والطاقــة واآلالت البســيطة، الفصــل الراب

، وبالتـالي اقتصـرت الدراسـة علـى     )قـة الحراريـة  الطا: الفصل الخامس
التجارب العملية في  كراسة إلىتحليل محتوى هذه الفصول باإلضافة 

ــام الدراســــي   ــول الســــابقة، للعــ ـــ1436/1437موضــــوعات الفصــ . هــ
وبالتفصيل فقد تمثلت عينة الدراسـة فـي الموضـوعات الموضـحة فـي      

  ):1،2( ينالجدول

الفيزياء للصف الثاني الثانوي فصول الطاقة في كتاب ): 1(جدول
 السعودية في المملكة العربية

  عدد الدروس  عنوان الفصل  الفصل
 الشغل والطاقة واآلالت  الثالث

  البسيطة
2  

  2  الطاقة وحفظها  الرابع
  2  الطاقة الحرارية  الخامس

التجارب المتعلقة بفصول الطاقة في دليل التجارب ): 2(جدول 
  العملية

  جربةعنوان الت  الفصل

  كيف تساعد البكرات على رفع األشياء؟  الثالث
  هل الطاقة محفوظة؟  الرابع

  ما مقدار الطاقة الالزمة لصهر الجليد؟  الخامس

 الدراسةأدوات 
تم إعداد بطاقة تحليل محتوى  ،دراسةال عن سؤاليلإلجابة 

كتاب الفيزياء وكراسة التجارب العملية في ضوء معايير العلوم 
 .)قة في معايير العلوم الفيزيائيةبعد الطا( NGSSم للجيل القاد

األفكار : تضمنت هذه البطاقة ثالثة محاور رئيسية متمثلة في
يندرج  .ية والهندسية، والمفاهيم الشاملةالرئيسة، الممارسات العلم

) 14(لفرعية، بلغ مجموعها كل محور عدد من المعايير اتحت 
من المؤشرات التي توضح ، وكل معيار يندرج تحته عدد معيارا

ضمنيا، بلغ أو  المعيار، سواًء كان تواجده صريحاأماكن تواجد هذا 
  ).3(، كما هو موضح في الجدول مؤشرا) 26(مجموعها 

والفرعية في  الرئيسةاألساسية والمعايير  محاورال): 3(جدول 
  قائمة المعايير

 النسبة   عدد المعايير  الرئيسي حورالم
  الفرعية  الرئيسة  للمجال

  %54  14  5  الرئيسةاألفكار 
الممارسات العلمية 

  والهندسية
4  5  19%  

  %27  7  5  المفاهيم الشاملة
  %100  26  14  المجموع

 وحدة التحليل 

أي وحدة "اعتمدت الفقرة كوحدة تحليل المحتوى، وهي 
لعملية التحليل  ت، وخضع)2008طعيمة، " (صغيرة ذات معنى

في كتاب الفيزياء للصف الثاني الثانوي، جميع فقرات فصول الطاقة 
الفصل الدراسي األول، بما يتضمنه من أفكار، وأشكال، وصور، 
وجداول وتعليقات تتصل بها، وأمثلة، وتمارين، وأنشطة، وفقرة 
 كاملة في صندوق المحتوى وفقرة كاملة في المحتوى الرئيس لكتاب

الطالب،  ، والتجارب االستهاللية، والتجارب في كتابالطالب
، والربط في كتاب الطالب وصندوق تطبيق الفيزياء، ومختبر الفيزياء

 إلى، باإلضافة في كتاب الطالب بالحياة اليومية والحاجات المجتمعية
  . التجارب العملية ةالتجارب في كراس

  صدق األداة 

للتحقق من صدق أداة التحليل؛ خضعت األداة إلجراءات 
ألداة في صورتها األولية مع النسخ إذ عرضت ا الصدق الظاهري؛

األصلية للمعايير باللغة اإلنجليزية، والنسخ المترجمة على مجموعة 
وأجريت في ضوء مالحظاتهم التعديالت  ،المتخصصينمن المحكمين 

  .، وبذلك حققت أداة الدراسة معيار الصدق الظاهريالمطلوبة

  ثبات األداة   
  :التحقق من ثبات األداة بطريقتين تم

تم  تحليل الفصل الثالث والرابع والخامس من : المحللين ثبات. 1
كراسة  إلى، باإلضافة كتاب الفيزياء للصف الثاني الثانوي

من قبل محللين اثنين، وتم استخدام معادلة  التجارب العملية
، أظهرت نتائج معادلة هولستي للثبات أن )Holsti(هولستي 

، مما ا المعامل مرتفعا، ويعد هذ)96.0( معامل الثبات بلغ
      .لألداة ثبات عال إلىيشير 

عينة الدراسة مرتين على فترتين نتائج تم تحليل : ثبات اإلعادة. 2
وقد أظهرت نتائج معادلة هولستي . أسابيع) 3(يفصل بينهما

  .ويعد هذا المعامل مرتفعا ،)0.97(أن معامل الثبات بلغ للثبات

  المعايير في كتب الفيزياء معايير الحكم على مستوى تضمين

تــم الحكـــم علــى مســـتوى تضـــمين معــايير العلـــوم للجيـــل       
  ).4(القادم في كتب الفيزياء للمرحلة الثانوية كما في الجدول 

  المئوية تقدير مستوى تضمين المعايير وفق النسب ):4(جدول 
  مستوى التضمين  النسبة المئوية

  منخفض جدًا  %25أقل من  إلى 0من 

  منخفض  %50أقل من  لىإ% 25من 

  متوسط  %75أقل من  إلى% 50من 

  عالي  %100أقل من  إلى% 75من 

 الدراسةنتائج 

مـا مسـتوى تحقـق     "لإلجابة عن السـؤال األول مـن الدراسـة    

للمرحلـة   فـي كتـب الفيزيـاء    NGSS  معايير العلوم للجيل القـادم 
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عــد تــم تتبــع ب "بالمملكــة العربيــة الســعودية بشــكل عـام؟  الثانويـة 
الطاقـة فــي كتــب الفيزيــاء للمرحلــة الثانويـة، واتضــح أّنــه موجــود فــي    
كتــاب الفيزيــاء للصــف الثـــاني الثــانوي، الفصــل الدراســي األول فـــي       

الشــغل والطاقــة واآلالت البســيطة، : الفصــل الثالــث: (الفصــول التاليــة
، )الطاقـة الحراريـة  : الطاقـة وحفظهـا، الفصـل الخـامس    : الفصل الرابع
 بهـا التجـارب المتعلقـة    إلـى حتوى هـذه الفصـول باإلضـافة    تم تحليل م

كيف تساعد البكرات على : (في كراس التجارب العملية والمتمثلة في
مـا مقـدار الطاقـة الالزمـة لصـهر       ؟رفع األشياء؟ هل الطاقـة محفوظـة  

، حيث تـم حسـاب التكـرارات والنسـب المئويـة لتضـمين كـل        )الجليد؟
مــن  محــورفــي كــل   NGSSالقــادم  معيــار مــن معــايير العلــوم للجيــل  

الممارســات العلميــة والهندســية، المفــاهيم  : التاليــة الرئيســة المحــاور
ــة(الشــاملة  ، األفكــار الرئيســة، ومــن ثــم حســاب التكــرارات    )المتداخل

الثالثـة بشـكل عـام، ويبــين     المحـاور مــن  محـور والنسـب المئويـة لكـل    
  :نتائج التحليل) 5(الجدول 

لبعد  الرئيسة حاورالنسب المئوية للمالتكرارات و): 5(جدول 
 NGSSالطاقة في مشروع معايير العلوم للجيل القادم 

  الترتيب  مستوى التضمين  حورالم
  %  ت

  1  51.9  374  األفكار الرئيسة
الممارسات العلمية 

  والهندسية
122  16.9  3  

المفاهيم الشاملة 
  )المتداخلة(

224  31.1  2  

    33.33  240  متوسط المجموع

الثالث  الرئيسة حاورتحقق الم) 5(يتضح من الجدول 
األفكار الرئيسة، والممارسات العلمية والهندسية، : المتمثلة في

  في كتب الفيزياء للمرحلة الثانوية) المتداخلة(والمفاهيم الشاملة 

بالمملكة العربية السعودية، بنسبة تضمين منخفضة بلغت 
زياء للصف الثاني ، تركزت في محتوى كتاب الفي%)33.33(

: فصول متمثلة في ةالثانوي، الفصل الدراسي األول، في ثالث
: الشغل والطاقة واآلالت البسيطة، الفصل الرابع: الفصل الثالث(

 إلى، باإلضافة )الطاقة الحرارية: الطاقة وحفظها، الفصل الخامس
: التجارب العملية والمتمثلة في ةفي كراس بهاالتجارب المتعلقة 

ما  ؟تساعد البكرات على رفع األشياء؟ هل الطاقة محفوظة كيف(
األفكار  حورونجد أن م .)ار الطاقة الالزمة لصهر الجليد؟مقد

إذ احتل المرتبة األولى  ؛في المحتوى فرااتو األكثرهو الرئيسة 
 حورم ثانيا، في حين جاء %)51.9(بنسبة تضمين متوسطة بلغت 

نسبة تضمين منخفضة بلغت ب) المتداخلة(المفاهيم الشاملة 
الهندسية بنسبة الممارسات العلمية و حورمثالثا ، وجاء %)31.1(

جدول  إلى،  وبالرجوع %)16.35(بلغت  تضمين منخفضة جدا
الرئيسة الثالث يتناسب مع  حاورنجد أن مستوى تضمين الم) 3(

الرئيسة والمعايير الرئيسة والفرعية في قائمة  حاورنسبة الم
، %)54(حيث تحتل األفكار الرئيسة المرتبة األولى بنسبة  المعايير،

، في حين تأتي الممارسات %)27(تليها المفاهيم الشاملة بنسبة 
من هنا %). 17(العلمية والهندسية في المرتبة األخيرة بنسبة 

الثالث تحققت بشكل ضعيف في  الرئيسة حاورن المأ :يمكن القول
ما تم تضمينها بشكل يواكب ك ،محتوى المنهاج موضوع الدراسة

التطورات الحاصلة لبناء كتب الفيزياء من خالل تحقيقها لمعايير 
 وتفصيال. وذلك بصورة منخفضة NGSSالعلوم للجيل القادم 

الثالث  الرئيسة حاورمن الم حورالمكونة لكل م الرئيسةللمعايير 
العلوم  ببعد الطاقة التابع لمعايير العلوم الفيزيائية بمشروع معايير

  :التكرارات والنسب المئوية) 6(للجيل القادم يبن الجدول 

كتاب في  NGSSلبعد الطاقة في مشروع معايير العلوم للجيل القادم  الرئيسةالمعايير  تحققالتكرارات والنسب المئوية لمستوى ): 6(جدول 
  للصف الثاني الثانويودليل التجارب العملية الفيزياء 

  حورالم
  

  المعيار
  بيالترت  مستوى التضمين

    %  ت

  األفكار الرئيسة

  2  21.8  157  تعريف الطاقة: المعيار األول
  1  22.2  160  حفظ وانتقال الطاقة: المعيار الثاني
  9  4.9  35  العالقة بين الطاقة والقوى: المعيار الثالث
  13  0.8  6  الطاقة في العمليات الكيميائية: المعيار الرابع

  12  2.2  16  تحديد المشاكل الهندسية: خامسالمعيار ال
  1  51.9  374  األول ككل حورللم

الممارسات العلمية 

  :والهندسية

  5  7.9  57  تطوير واستخدام النماذج: المعيار األول
  8  5.0  36  التخطيط واالستقصاء: المعيار الثاني
  10  3.8  27  استخدام الرياضيات والتفكير الحسابي: المعيار الثالث
  14  0.3  2  إنشاء االيضاحات وتصميم الحلول: المعيار الرابع

  3  16.9  122  الثاني ككل حورللم  
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، أن )6(فنالحظ من خالل جدول  الرئيسةبالنسبة للمعايير  
بلغت  حيث ،أكثر المعايير توافراكان " حفظ وانتقال الطاقة"معيار 

، يليه بصورة منخفضة جدا%) 22.2(لمحتوى نسبة توافره في ا
بلغت  فضة جداخبنسبة تضمين من" ف الطاقةتعري"معيار 

بنسبة تضمين " نماذجهااألنظمة و"، من ثم معيار %)21.8(
الطاقة "، ويأتي بعد ذلك معيار %)9.4(بلغت  منخفضة جدا

، يليه معيار %)8.2(بلغت  ضمين منخفضة جدابنسبة ت" والمادة
بلغت  بنسبة تضمين منخفضة جدا" النماذجتطوير واستخدام "
بنسبة تضمين " ة العلماالرتباط بطبيع"، ثم معيار %)7.9(

" السبب والنتيجة"، ويحتل معيار %)5.3(بلغت  منخفضة جدا
، ثم %)5.1(بلغت  التالية بنسبة تضمين منخفضة جدا المرتبة
بلغت  سبة تضمين منخفضة جدابن" ستقصاءالتخطيط واال"معيار 

بنسبة " والقوى العالقة بين الطاقة"، ويأتي بعده معيار %)5(
استخدام "، ثم معيار %)4.9(بلغت  تضمين منخفضة جدا

بلغت  بنسبة تضمين منخفضة جدا" الحسابيالرياضيات والتفكير 
" العلوم اتصاالت الهندسة والتقنية وتطبيقات"، يليه معيار %)3.8(

تحديد "، ثم معيار %)3.1(بلغت  ضمين منخفضة جدابنسبة ت
، %)2.2(بلغت  بنسبة تضمين منخفضة جدا" لهندسيةالمشاكل ا
بنسبة تضمين منخفضة " يميائيةالطاقة في العمليات الك"ثم معيار 

يضاحات وتصميم إنشاء اإل"معيار  ، وأخيرا%)0.8(جدا بلغت 
وهذا يشير  ،%)0.3(بلغت  بنسبة تضمين منخفضة جدا" لالحلو

لكة العربية أن محتوى كتب الفيزياء في المرحلة الثانوية في المم إلى
معايير العلوم للجيل  -جدًا بصورة منخفضة – واكبيالسعودية 

القادم فيما يتعلق ببعد الطاقة في معايير العلوم الفيزيائية، حيث 
في محتوى المنهاج  منخفضة جدًابصورة  الرئيسةتحققت المعايير 

طبيعة المنهاج  إلىذلك  رجعوضع الدراسة وبنسب متفاوتة، ويم
  . موضع الدراسة

الثالثة؛ نالحظ محاور وعلى الرغم من الترتيب السابق لل
حفظ "فنجد أن معياري  ،الثالثة في هذا التفاوت حاورتداخل الم

واللذان يحتالن المرتبة األولى - " تعريف الطاقة"و" وانتقال الطاقة
في " األفكار الرئيسة"األول  حوريمثالن الم -التوالي والثانية على

في " الطاقة والمادة"و" األنظمة ونماذجها" احين يليهما معيار
الثالث  حورالمرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي واللذان يمثالن الم

تطوير "، أما بالنسبة لمعيار ")المتداخلة( المفاهيم الشاملة"
فهو يمثل  - لذي يأتي في المرتبة الخامسةوا-" واستخدام النماذج

، ثم معيارا "الممارسات العلمية والهندسية"الثاني  حورالم
واللذان يأتيان في -" السبب والنتيجة"و" االرتباط بطبيعة العلم"

الثالث  حوريمثالن الم -المرتبة السادسة والسابعة على التوالي
 -" يط واالستقصاءالتخط"، في حين أن معيار "المفاهيم الشاملة"

الممارسات "الثاني  حوريمثل الم -والذي يأتي في المرتبة الثامنة
العالقة بين "، يليه في المرتبة التاسعة معيار "العلمية والهندسية

، ثم "األفكار الرئيسة"األول  حوروهو يمثل الم ،"الطاقة والقوى
 حورموالذي مثل ال" استخدام الرياضيات والتفكير الحسابي"معيار 
في المرتبة العاشرة، ومعيار " الممارسات العلمية والهندسية"الثاني 

في المرتبة الحادية "  اتصاالت الهندسة والتقنية وتطبيقات العلوم"
، ثم معيارا "المفاهيم الشاملة"الثالث  حورعشر والذي مثل الم

" الطاقة في العمليات الكيميائية"و" تحديد المشاكل الهندسية"
في المرتبة الثانية " األفكار الرئيسة"األول  حوريمثالن المواللذان 

إنشاء االيضاحات "معيار  على التوالي، وأخيرا ةوالثالثة عشر ةعشر
الممارسات العلمية "الثاني  حوروالذي مثل الم -" وتصميم الحلول

طبيعة  إلى، ويرجع ذلك ةيأتي في المرتبة الرابعة عشر -"والهندسية
  .وضع الدراسة، ومستوى تضمين كل معيار فيهمحتوى المنهاج م

مستوى تحقق معايير العلوم ما : لإلجابة عن السؤال الثانيو

في كتب الفيزياء للمرحلة الثانوية    NGSS للجيل القادم

 الرئيسة حاورالم  بالمملكة العربية السعودية في كل من

و  الممارسات العلمية والهندسية، المفاهيم المتداخلة   :التالية

تم تحليل محتوى كتاب الفيزياء  ؟ الرئيسةاألفكار والشاملة، 
: للصف الثاني الثانوي، الفصل الدراسي األول في الفصول التالية

: الشغل والطاقة واآلالت البسيطة، الفصل الرابع: الفصل الثالث(
 إلى، باإلضافة )الطاقة الحرارية: الطاقة وحفظها، الفصل الخامس

بتلك الفصول في كراس التجارب العملية والمتمثلة  التجارب المتعلقة
كيف تساعد البكرات على رفع األشياء؟، هل الطاقة محفوظة، : (في

، حيث تم حساب التكرارات )ما مقدار الطاقة الالزمة لصهر الجليد؟
والنسب المئوية لتضمين كل مؤشر من مؤشرات معايير العلوم 

التكرارات والنسب المئوية لكل  ومن ثم حساب NGSSللجيل القادم 
نتائج التحليل حيث سيتم  )9و 8و 7(وتبين الجداول  .من معيار

 .على حده الثالثة حاورمن الم حوراستعراض كل م

  

  

المفاهيم الشاملة 

  )المتداخلة(

  7  5.1  37  السبب والنتيجة: المعيار األول
  3  9.4  68  األنظمة ونماذجها: المعيار الثاني
  4  8.2  59  الطاقة والمادة: المعيار الثالث

  11  3.1  22  العلوم اتصاالت الهندسة والتقنية وتطبيقات: عيار الرابعالم
  6  5.3  38  االرتباط بطبيعة العلم: المعيار الخامس

  2  31.1  224  الثالث ككل حورللم
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  األفكار الرئيسة: األول حورالم
  للصف الثاني الثانويودليل التجارب العملية ياء كتاب الفيزفي  األفكار الرئيسة حورممعايير و مؤشراتلتضمين  التكرارات والنسب المئوية ): 7(جدول 

  المؤشر  م
  التضمين

  مستوى التضمين
  صريح  ضمني  الترتيب

  %  ت  %  ت  %  ت

  تعريف الطاقة: المعيار األول

1  
الطاقة هي خاصية كمية للنظام الذي يعتمد على الحركة والتفاعل بين المادة 

  6  4.11  30  3.0  12  5.38  18  .واإلشعاع داخل هذا النظام

  4  4.92  36  3.6  14  6.45  22  .طاقة النظام اإلجمالية محفوظة بداخله  2

3  
أخر، وبين أشكال الطاقة  إلىيتم انتقال الطاقة بشكل مستمر من جسم 

  1  5.83  43  6.3  25  5.28  18  .المختلفة

4  
على مستوى العين المجردة، تظهر الطاقة بطرق متعددة، كما هو الحال في 

  2  5.69  42  7.6  30  3.42  12  .لحركية والصوتية والضوئية والطاقة الحراريةالطاقة ا

5  
طاقة حركية وطاقة كامنة، في حين يكون بعضها  إلىيمكن تصنيف الطاقة 

  8  2.94  22  3.9  15  1.86  6  .من الطاقتين الكامنة والحركية ًامزيج

6  
جسيمات  اإلشعاع ظاهرة يتم من خاللها تخزين الطاقة  في شكل موجات أو

أشعة الشمس، : مادية صغيرة، تتحرك عبر الفضاء، وله عدة أشكال؛ مثل
  .وأشعة جاما ،وألشعة السينية  ،الضوء وأشعة

1  0.29  3  0.8  4  0.54  12  

  طاقةحفظ وانتقال ال: المعيار الثاني

7  
حفظ الطاقة يعني التغيير اإلجمالي للطاقة في أي نظام يكون دائمًا مساويًا 

  3  4.97  37  3.2  13  7.04  24  .داخل أو خارج النظام إلىإلجمالي الطاقة التي يتم نقلها 

  1  5.69  42  5.0  20  6.45  22  .أخر بين األنظمة إلىالطاقة ال تفنى وال ُتستحدث،  ويمكن نقلها من مكان   8

9  

تعتمد الحسابات الرياضية، التي تقيس مقدار الطاقة المخزنة في نظام معين 
األوضاع النسبية للجزيئيات المشحونة، انضغاط : مثال(على طريقة تنظيمه 

وتعتمد الطاقة الحركية على الكتلة والسرعة،  ويستخدم مفهوم ) النابض
  .حفظ الطاقة للتنبؤ ووصف سلوك النظام

9  2.74  16  4.0  25  3.43  7  

    4.97  37  3.8  15  6.35  22  .يحدد توفر الطاقة ما يمكن أن يحدث في كل نظام  10

11  

تتحول األنظمة التي ال تخضع دائمًا للتحكم نحو أوضاع أكثر استقرارًا؛ أي 
أسفل الجبل، تبرد  إلىتدفق الماء : نحو توزيع طاقة أكثر تنظيمًا، مثل
القانون الثاني للديناميكا (حيطة بها األجسام األكثر حرارة عن البيئة الم

 ).الحرارية

11  3.32  7  1.8  19  2.53  3  

  العالقة بين الطاقة والقوى: المعيار الثالث

12  
عندما يتفاعل جسمان عبر وضع نسبي لتغير الحقل، فإن الطاقة المخزنة 

  5  4.70  35  3.4  14  6.16  21  .بالحقل تتغير

  الكيميائية الطاقة في العمليات: المعيار الرابع

13  
الطاقة في العمليات الكيميائية ال يمكن فناؤها، ولكن يمكن حفظها في أشكال 

  11  0.77  6  0.7  3  0.88  3  ).مثل الطاقة الحرارية في البيئة المحيطة(أقل فائدة 

  تحديد المشاكل الهندسية: المعيار الخامس

14  
مثل أخذ  تتضمن المعايير تلبية االحتياجات التي وضعها المجتمع،

موضوعات تخفيف المخاطر في االعتبار، ويجب أن يتم تعدادها وبيانها 
  .بالطريقة التي يمكن ألي فرد أن يذكرها عند إعداد تصميم معين

3  0.78  13  3.3  16  2.12  10  

األفكار  مؤشرات ومعاييرمستوى تضمين ) 7(يوضح الجدول رقم 
 ن يعبران عن يواللذ) 8،3(ن يمؤشرالالرئيسة؛ حيث يتضح أن

ة األولى بنسبة تضمين قد احتال المرتب" قانون حفظ الطاقة"
والذي ) 4(، في حين أن المؤشر %)5.83(بلغت  منخفضة جدا

، "تعريف الطاقة"والموجود في المعيار األول " أنواع الطاقة"يمثل 

، %)5.69(بلغت  ضة جدامنخفتضمين احتل المرتبة الثانية بنسبة 
حفظ الطاقة يعني "واللذان يعبران عن ) 10،7(يليه المؤشران 

إلجمالي  لي للطاقة في أي نظام يكون دائما مساوياالتغيير اإلجما
داخل أو خارج النظام، يحدد توفر الطاقة  إلىالطاقة التي يتم نقلها 

الثالثة، بنسبة ، قد احتال المرتبة "ما يمكن أن يحدث في كل نظام
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والمتمثل ) 2(ثم المؤشر   ،%)4.97(بلغت  تضمين منخفضة جدا
 ، يأتي في المرتبة"بداخله ةطاقة النظام اإلجمالية محفوظ"أن في 

أما المرتبة  .%)4.92(بلغ  الرابعة بمستوى تضمين منخفض جدا
أنه عندما يتفاعل "والمتمثل في ) 12(الخامسة جاء فيها المؤشر 

ل جسمان عبر وضع نسبي لتغير الحقل فإن الطاقة المخزنة بالحق
، يليه المؤشر %)4.70(بلغ  بمستوى تضمين منخفض جدا" تتغير

)1 ( الطاقة هي خاصية كمية للنظام الذي يعتمد "والمتمثل في أن
، "النظامعلى الحركة والتفاعل بين المادة واإلشعاع داخل هذا 

) 9(، ثم المؤشر %)4.11(بلغ  بمستوى تضمين منخفض جدا
ضية، التي تقيس مقدار الطاقة الحسابات الريا"والمتمثل في كون 

، فقد احتل "المخزنة في نظام معين تعتمد على طريقة تنظيمه
، ثم %)3.43(بلغت  السابعة بنسبة تضمين منخفضة جدا المرتبة

طاقة حركية وطاقة  إلىتصنيف الطاقة "والمتمثل في ) 5(المؤشر 
، "ةمن الطاقتين الكامنة والحركي ًاكامنة، في حين يكون بعضها مزيج

بلغت  الثامنة بنسبة تضمين منخفضة جدا فقد احتل المرتبة
) 11(، في حين أن المرتبة التاسعة احتلها المؤشر %)2.94(

للتحكم تتحول نحو  األنظمة التي ال تخضع دائما"أن والذي يرى ب
، وظهرت "اقة أكثر تنظيماأوضاع أكثر استقرار أي نحو توزيع ط

 ، أما المرتبة العاشرة%)2.53(لت نسبة تضمينه منخفضة جدًا  بغ
المعايير تتضمن " والذي يتثمل في أن ) 14(قد احتلها المؤشر 

تخفيف  تلبية االحتياجات التي وضعها المجتمع، مثل أخذ موضوعات
المخاطر في االعتبار، ويجب أن يتم تعدادها وبيانها بالطريقة التي 

، بنسبة تضمين "يمكن ألي فرد أن يذكرها عند إعداد تصميم معين
) 13(، في حين أن المؤشر %)2.12(منخفضة جدا بلغت 

 ها، ؤالطاقة في العمليات الكيميائية ال يمكن فنا"والمتمثل في أن
، جاء في المرتبة الحادية "ولكن يمكن حفظها في أشكال أقل فائدة

، وأخيرا جاء %)0.77(، بنسبة تضمين منخفضة جدا بلغت ةعشر
اإلشعاع ظاهرة "والمتمثل أن ) 6( المؤشر ةة عشرفي المرتبة الثاني

يتم من خاللها تخزين الطاقة في شكل موجات أو جسيمات مادية 
، وظهر بمستوى تضمين منخفض جدًا "صغيرة، تتحرك عبر الفضاء

   %).0.54(بلغ 

  الممارسات العلمية والهندسية: الثاني حورالم

ودليل التجارب العملية كتاب الفيزياء الممارسات العلمية والهندسية في  محورمعايير و مؤشرات لتضمين التكرارات والنسب المئوية  ):8(جدول
  للصف الثاني الثانوي

  
  م

  المؤشر
  الترتيب  مستوى التضمين  التضمين

  صريح  ضمني
  %  ت  %  ت  %  ت

  تطوير واستخدام النماذج: المعيار األول

1  
قة في المجال تطوير واستخدام نماذج توضح أن الطا

الميكروسكوبي يمكن حسابها كمزيج من الطاقة المقترنة مع حركة 
  . الجسيمات، والطاقة المقترنة مع الموقع النسبي للجسيمات

14  4.01  12  3.1  26  3.52  
  
4  

تطوير واستخدام نموذج لجسمين يتفاعالن لتوضيح القوى بين   2
  4.20  31  3.4  13  5.18  18  .األجسام وتغيرات طاقة األجسام أثناء التفاعل

  
2  

  التخطيط واالستقصاء: المعيار الثاني
تخطيط وإجراء استقصاء لتقديم دليل، يستخدم كأساس لإلثبات   3

والتصميم، مثل تقديم دليل على أن تحول الطاقة الحرارية عندما 
يتم الجمع بين عنصرين من درجة حرارة مختلفة ضمن نظام مغلق؛ 

يع الطاقة الموحدة بين العناصر في نفس المزيد من توز إلىيفضي 
النظام، كخلط سوائل في درجات حرارة أساسية مختلفة أو إضافة 

  .أشياء بدرجات حرارة تختلف عن الماء

11  3.32  25  6.2  36  4.83  

  
  

  
1  

  استخدام الرياضيات والتفكير الحسابي: المعيار الثالث
ضح معنى إنشاء نموذج حسابي، أو نموذج محاكاة لظاهرة يو  4

التعبيرات الرياضية المستخدمة لحساب التغير في طاقة أحد 
المركبات في النظام عندما يكون التغير في الطاقة لباقي المركبات 

النظام معروفًا، مثل التغير في الطاقة  إلىوتدفق الطاقة من و
الحرارية، والحركية، والتغير في الطاقات المغناطيسية والجاذبية أو 

  .لكهربائيةالمجاالت ا

5  1.47  22  5.6  27  3.70  

  
  
3  

  إنشاء االيضاحات وتصميم الحلول: المعيار الرابع

تصميم وبناء وتحسين جهاز متوافق مع األفكار والمبادئ   5
استخدام أشكال (والنظريات العلمية، يعمل وفق قيود معينة 

شكل آخر، مثل  إلىلتحويل أحد أشكال الطاقة ) وكفاءة الطاقة
وتوربينات الرياح، والخاليا الشمسية،  وب غولبيرغ،أجهزة ر

  ).ومولدات كهربائية، وأفران الطاقة الشمسية

0  0.0  2  0.5  2  0.27  

  
5  
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مستوى تضمين معايير ومؤشرات ) 8(يوضح الجدول رقم 
والمتمثل ) 3(الممارسات العلمية والهندسية حيث احتل المؤشر 

يستخدم كأساس تخطيط وإجراء استقصاء لتقديم دليل، "في 
المرتبة األولى بنسبة تضمين منخفضة جدًا " لإلثبات والتصميم

والمتمثل في ) 2(، في حين احتل المؤشر )4.83(%بلغت 
تطوير واستخدام نموذج لجسمين يتفاعالن لتوضيح القوى بين "

، احتل المرتبة الثانية "األجسام وتغيرات طاقة األجسام أثناء التفاعل
) 4(أما المؤشر  .%)4.20(ضة جدًا بلغت خفبنسبة تضمين من

إنشاء نموذج حسابي، أو نموذج محاكاة لظاهرة "والمتمثل في 
يوضح معنى التعبيرات الرياضية المستخدمة لحساب التغير في طاقة 
أحد المركبات في النظام عندما يكون التغير في الطاقة لباقي 

 حتل المرتبة، ا"النظام معروفا إلىوتدفق الطاقة من و المركبات
في حين أن  .%)3.70(بلغت  الثالثة بنسبة تضمين منخفضة جدا

تطوير واستخدام نماذج توضح أن "والمتمثل في ) 1(المؤشر 
الطاقة في المجال الميكروسكوبي يمكن حسابها كمزيج من الطاقة 
المقترنة مع حركة الجسيمات، والطاقة المقترنة مع الموقع النسبي 

 الرابعة بنسبة تضمين منخفضة جدا المرتبة ، احتل"للجسيمات
والمتمثل ) 5(وجاء في المرتبة الخامسة المؤشر  .%)3.52(بلغت 
تصميم وبناء وتحسين جهاز متوافق مع األفكار والمبادئ "في 

استخدام أشكال وكفاءة (والنظريات العلمية، يعمل وفق قيود معينة 
بنسبة تضمين " رشكل آخ إلىلتحويل أحد أشكال الطاقة ) الطاقة

  %).0.27(منخفضة جدًا بلغت 

  )المتداخلة(الثالث المفاهيم الشاملة  حورالم

ودليل التجارب كتاب الفيزياء في  )المتداخلة(مفاهيم الشاملة ال حورممعايير و مؤشراتلتضمين  التكرارات والنسب المئوية ): 9( الجدول
  للصف الثاني الثانويالعملية 

  مؤشرال  المعيار  الرقم
  الترتيب  مستوى التضمين  التضمين

  صريح  ضمني
  %  ت  %  ت  %  ت

  السبب والنتيجة: المعيار األول
العالقة بين السبب والنتيجة يمكن اقتراحها والتنبؤ بها في األنظمة   1

الطبيعية المعقدة، والمصممة بشريًا عن طريق فحص ما هو معروف 
  .ل النظامعن اآلليات ذات النظام األصغر داخ

15  4.3  22  5.5  37  4.92  

  
  
4  

  

 األنظمة ونماذجها: المعيار الثاني
عند كشف أو وصف نظام، تحتاج التعرف على الحدود والشروط   2

األولية للنظام، وكذلك تحتاج تحليل ووصف مخرجات ومدخالت 
  .النظام باستخدام النماذج

9  2.54  23  5.9  32  4.34  
  
5  

للتنبؤ بسلوك النظام، ولكن هذه التنبؤات  النماذج يمكن استخدامها  3
محدودة الدقة والموثوقية، وذلك بسبب االقتراحات ) التوقعات(

  . والمقاربات الكامنة في النماذج
13  3.91  23  5.9  36  4.97  

  
3  

  الطاقة والمادة: المعيار الثالث
تغيرات الطاقة والمادة في النظام يمكن أن توصف من حيث  تدفقات   4

  2.76  20  2.8  11  2.74  9  .والمادة داخل وخارج النظام الطاقة
  
7  

أخر، بين  إلىالطاقة ال تفنى وال تستحدث، ولكنها تتحرك من مكان   5
  5.24  39  5.5  22  4.99  17  .األشياء أو المجاالت، أو بين األنظمة

  
1  

  اتصاالت الهندسة والتقنية وتطبيقات العلوم: المعيار الرابع
تعتمد على مجال األنظمة والتقنية من خالل تطبيق  الحضارة المدنية  6

المعرفة العلمية ومجاالت التصميم الهندسي لزيادة المنافع وخفض 
التكاليف والمخاطر، مثل استخدام الطاقة الشمسية، وتوربينات 

  .الرياح، ومولدات الطاقة الشمسية

2  0.49  20  5.0  22  2.94  

  
  
6  

  لعلماالرتباط بطبيعة ا: المعيار الخامس
  .المعرفة العلمية تفترض الترتيب واالتساق في األنظمة الطبيعية  7

العلوم تفترض بأن الكون عبارة عن نظام مفرد شاسع، والذي فيه 
  .تكون القوانين األساسية متناسقة

37  10.85  1  0.2  38  5.10  
  
  
2  
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مستوى تضمين معايير ومؤشرات ) 9(يوضح الجدول رقم 
) 5(، حيث احتل المؤشر رقم )داخلةالمت(المفاهيم الشاملة 

وى تضمين المرتبة األولى بمست" قانون حفظ الطاقة"والمتمثل في 
) 7(في حين جاء المؤشر رقم  .%)5.24(منخفض جدًا بلغ 
المعرفة العلمية تفترض الترتيب واالتساق في "والمتمثل في كون 

مفرد األنظمة الطبيعية، والعلوم تفترض بأن الكون عبارة عن نظام 
في المرتبة " شاسع، والذي فيه تكون القوانين األساسية متناسقة

يليه المؤشر  .%)5.10(وى تضمين منخفض جدًا بلغ الثانية بمست
النماذج يمكن استخدامها للتنبؤ بسلوك "والمتمثل في أن ) 3(رقم 

محدودة الدقة والموثوقية، ) التوقعات(النظام، ولكن هذه التنبؤات 
والذي  ،"والمقاربات الكامنة في النماذج قتراحاتوذلك بسبب اال

 .%)4.97(تضمين منخفضة جدًا بلغت  احتل المرتبة الثالثة بنسبة
العالقة بين السبب والنتيجة "والمتمثل في أن ) 1(ثم المؤشر رقم 

يمكن اقتراحها والتنبؤ بها في األنظمة الطبيعية المعقدة، والمصممة 
معروف عن اآلليات ذات النظام  بشريًا عن طريق فحص ما هو

تضمين ، جاء في المرتبة الرابعة بنسبة "األصغر داخل النظام
والمتمثل في ) 2(يليه المؤشر رقم ، %)4.92(منخفضة جدًا بلغت 

عند كشف أو وصف نظام، تحتاج التعرف على الحدود والشروط 
األولية للنظام، وكذلك تحتاج تحليل ووصف مخرجات ومدخالت 

الخامسة بنسبة تضمين  باستخدام النماذج، احتل المرتبة النظام
وفي المرتبة السادسة جاء المؤشر  .%)4.43(بلغت  منخفضة جدا

الحضارة المدنية تعتمد على مجال "والمتمثل في أن ) 6(رقم 
األنظمة والتقنية من خالل تطبيق المعرفة العلمية ومجاالت التصميم 

بنسبة تضمين " لتكاليف والمخاطرالهندسي لزيادة المنافع وخفض ا
في ) 4(؛ يأتي المؤشر رقم وأخيرا .%)2.94(نخفضة جدا بلغت م

المرتبة السابعة، والمتمثل في إن تغيرات الطاقة والمادة في النظام 
يمكن أن توصف من حيث  تدفقات الطاقة والمادة داخل وخارج 

  ).%2.76(بغلت  حيث ظهرت نسبة تضمينه منخفضة جداالنظام، 

  مناقشة النتائج

ــائج تحليـــل أظهـــرت  ــاني  نتـ ــاء للصـــف الثـ محتـــوى كتـــاب الفيزيـ
: الفصـل الثالـث  : (الثانوي، الفصل الدراسي األول في الفصول التاليـة 
ــع   الطاقــة وحفظهــا،  : الشــغل والطاقــة واآلالت البســيطة، الفصــل الراب

التجـارب المتعلقــة   إلـى ، باإلضـافة  )الطاقـة الحراريــة : الفصـل الخـامس  
ــة والمتمثلـــة فـــي بتلـــ ــي كـــراس التجـــارب العمليـ كيـــف : (ك الفصـــول فـ

تساعد البكرات على رفـع األشـياء؟، هـل الطاقـة محفوظـة، مـا مقـدار        
فـي مسـتوى تضـمين     ًاواضـح  ًاتفاوتـ  ،)الطاقة الالزمة لصهر الجليد؟

ــانوي، الفصــل       ةالثالثــ حــاورالم ــاني الث ــاء للصــف الث ــاب الفيزي ــي كت ف
مـن   حـور فر كـل م اتفـاوت درجـة تـو    إلـى الدراسي األول؛ ويرجـع ذلـك   

الثالثـــة فــــي كـــل مـــن الفصــــول الثالثـــة موضـــع الدراســــة،       حـــاور الم
ــود  حـــاورالف بـــين مســـتوى تـــوفر هـــذه المواالخـــت بـــين الفصـــول يعـ

لطبيعة المحتوى فـي هـذه الفصـول، و أن هـذا االخـتالف النـاجم عـن        
 ودراسـة  ،)2014(تباين محتـوى الفصـول يتفـق مـع دراسـة الخضـري      

ــىهــذا التفــاوت  ىيعــز وقــد). 2012(مانســلي كــون كتــب سلســلة   إل

ــن    (McGraw-Hill)ماجروهيــــل  ــة مــ ــى النســــخة القديمــ ــًة علــ مبنيــ
، التـي  NSESالمعايير والمتمثلة في المعايير القومية للتربية العلمية 

ــف فــي بنائهــا عــن النســخة المحدثــة للمعــاي       معــايير العلــوم   "ر يتختل
تطــوير فهــم  إلـى األخيــرة تهــدف  ن تلـك إ إذ، "NGSSللجيـل القــادم  

مترابط، ليس فقـط فـي مختلـف فـروع العلـوم والهندسـة، ولكـن تأخـذ         
ــة،       ــة واألخالقي ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــب التاريخي ــار الجوان فــي االعتب

كمــا أنهـا تــوفر   .جوانــب الهندسـية وتقنيــة المعلومـات  ال إلـى باإلضـافة  
فرصـًة   (K-12) للمتعلم مع اسـتمرار نمـوه خـالل المراحـل الدراسـية     

ــعى      ــة المسـ ــع، وطبيعـ ــي المجتمـ ــم فـ ــار العلـ ــات وآثـ ــي تطبيقـ ــر فـ للنظـ
بفضـل   بالوظـائف  الـوعي علوم والهندسـة مـن أجـل تطـوير     اإلنساني لل

مــن خــالل التركيــز علــى  ذلــك يتحقــق و .القــدرات العلميــة والهندســية 
مجموعــة محـــددة مـــن األفكـــار الرئيســة التـــي تســـمح بتحقيـــق عمـــق    

ــتعل  ــة لـــدى المـ ــية   المعرفـ ــة والهندسـ ــات العلميـ م مـــن خـــالل الممارسـ
ــاملة وربطهـــ ــة   .)المتداخلـــة(ا بالمفـــاهيم الشـ ــا ســـعت دراسـ وهـــذا مـ

تحقيقه مـن خـالل    إلى،  (Krajcik, et al., 2014) وآخرون كيكراج
بناء خطوات التخطيط الفعال للدروس لتحقيق مقاصد معايير العلـوم  

ل بنــاء مناســب ، التــي تمكــن الطالــب مــن تشــكي NGSSللجيـل القــادم  
  .إلضافة أفكار مستقبلية مع مرور الوقت

كما نالحظ أن معياري حفظ الطاقة وانتقالها، وتعريـف الطاقـة؛   
ــيمــثالن أك ــايير ر ث ــوافرا الرئيســةالمع ــاء    ت ــاج الفيزي ــوى منه ــي محت  ف

كون  إلىذلك  ى، ويعز%)22.2(بلغت  بنسبة تضمين منخفضة جدا
م الفيزيائية في مشروع المعـايير  هذين المعيارين يمثالن معايير العلو

هـذا  التـي بنيـت الكتـب فـي ضـوئها، و      NSESالقومية للتربيـة العلميـة   
ــينان  ــايع والشـــــــ ــة الشـــــــ ــع دراســـــــ ــة )2006(يتفـــــــــق مـــــــ ، ودراســـــــ

التــي احتلــت فيهــا معــايير  ) 2004(حــدادودراســة  ،)2004(الخــوري
ــى   محتــوى ا ــب األول ــة المرات ــوم الفيزيائي ــل مؤشــرا     .لعل ــي حــين يمث ف

ميم إنشــاء اإليضــاحات وتصـــ  "و" فــي العمليــات الكيميائيـــة  الطاقــة  "
فـي محتـوى المنهـاج موضـع الدراسـة،       أقـل المعـايير تـوافرا   " الحلول
ذلـك لكــون معـايير العلــوم الفيزيائيـة تتمثـل فــي كتـب الفيزيــاء       ىويعـز 

والكيمياء معًا؛ بالتالي ربما نجد هذين المعيـارين بصـورة أفضـل فـي     
ويتفق عدم تضـمين بعـض المجـاالت     .انويةاء للمرحلة الثكتب الكيمي

كـل مـن   بشكل كاٍف في محتوى المنهـاج موضـع الدراسـة، مـع دراسـة      
  ).2007(اللولوو  )2006(الخوريو )2006(المزيدي

ن يأن المؤشـر  تحليـل محـور األفكـار الرئيسـة     يظهر مـن خـالل  و
ــذ)  8،3( ــظ الطاقــة  "ن يعبــران عــن   يالل ة احــتال المرتبــ  " قــانون حف

ــثالن و، %)5.83(بلغـــت  ســـبة تضـــمين منخفضـــة جـــدااألولـــى بن يمـ
فــي محتـوى المنهــاج موضــع   ل مؤشــرات األفكـار الرئيســة تـوافرا  أفضـ 

، ودراسـة  )2006(يتفق ذلك مـع دراسـة الشـايع والشـينان    و .الدراسة
في حين يمثـل المؤشـران    .)2004(حدادودراسة  ،)2004(الخوري

من خاللها تخزين اإلشعاع ظاهرة يتم "واللذان يعبران عن ) 13،6(
الطاقــة  فــي شــكل موجــات أو جســيمات ماديــة صــغيرة، تتحــرك عبــر    

أشــــــــــعة الشــــــــــمس، : الفضــــــــــاء، ولــــــــــه عــــــــــدة أشــــــــــكال مثــــــــــل 
ــعة ــوء وأشـ ــينية او  ،الضـ ــعة السـ ــا  ،ألشـ ــعة جامـ ــي  "و" وأشـ ــة فـ الطاقـ
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هـا، ولكـن يمكـن حفظهـا فـي أشـكال       ؤمليات الكيميائية ال يمكـن فنا الع
فــي  ل مؤشــرات األفكـار الرئيســة تـوافرا  علـى التــوالي، أقـ  " أقـل فائــدة 

ــة   ــع الدراسـ ــاج موضـ ــوى المنهـ ــمين    محتـ ــتوى تضـ ــرا بمسـ ــث ظهـ حيـ
ــغ  مــنخفض ــوالي %) 0.77؛ %0.54(بل ــك  ىويعــز .علــى الت ــىذل  إل

معـايير العلـوم الفيزيائيـة     يتداخل مع معيار آخـر مـن  ) 6(كون المؤشر
ــادم    ــل القــ ــوم للجيــ ــايير العلــ ــروع معــ ــار   NGSSفــــي مشــ ــو معيــ وهــ

بالتــالي ربمــا يظهــر هــذا  و ."لموجــات واإلشــعاع الكهرومغناطيســيا"
ــة اإل    ــتم بدراسـ ــي تهـ ــول التـ ــي الفصـ ــل فـ ــورة أفضـ ــار بصـ ــعاع المعيـ شـ

ن معـايير العلـوم   إ إذرومغناطيسـية فـي كتـب الفيزيـاء،     والموجات الكه
الرأســي بــين جميــع  تؤكــد علــى مبــدأ التكامــل األفقــي و  ل القــادمللجيــ

أمـا   .بيئة خصبة لنمو متعلم مثقـف علميـا  عناصرها، فهي بذلك تكون 
فيهـــتم بصـــورة أكبـــر بالطاقـــة فـــي العمليـــات  ) 13(بالنســـبة للمؤشـــر 

ــة        ــاء للمرحل ــي كتــب الكيمي ــذي يظهــر بصــورة أفضــل ف ــة، ال الكيميائي
علـوم الفيزيائيـة فـي مشـروع معـايير العلـوم       الثانوية، كون أن معايير ال

  .تشمل كتب الفيزياء والكيمياء معا NGSSللجيل القادم 

نتائج تحليل محور الممارسات العلمية  إلىبالنظر و
تخطيط وإجراء "المتمثل في و) 3(يتضح أن المؤشر والهندسية، 

، "ميماستقصاء لتقديم دليل يستخدم كأساس لإلثبات والتص
، يمثل أفضل )4.83(%بنسبة  صورة منخفضة جداوالمتضمن ب
في محتوى المنهاج  مارسات العلمية والهندسية توافرامؤشرات الم

موضع الدراسة؛ مما يدل على اهتمام المحتوى بإكساب المتعلم 
تصميم البحث وممارسات االستقصاء، مثل تحديد األسئلة البحثية، 

ل وتفسير المعطيات، وتنفيذه، واستخدام أدوات مناسبة لجمع وتحلي
والربط المنطقي بين الدليل والتفسير، وذلك من خالل وضع الطالب 
في مواجهة إحدى المشكالت العلمية، فيخطط ويبحث ويعمل بنفسه 

هذه تتفق وعلى حلها عن طريق توليد الفرضيات واختبارها، 
كان هذا المعيار حيث ) 2006(الخوريمع نتائج دراسة النتيجة 
كاندال  رة جيدة، في حين تختلف مع نتائج دراسةبصو متوافرا

الشعيلي ودراسة  ,   (Kemdall,et all., 2003)وآخرون 
 مستوى تضمين هذا المعيارحيث كان ، )2012(والمحروقي

تصميم وبناء "الذي يتمثل في ) 5(في حين أن المؤشر . متدنيا
 وتحسين جهاز متوافق مع األفكار والمبادئ والنظريات العلمية،

لتحويل ) استخدام أشكال وكفاءة الطاقة(يعمل وفق قيود معينة 
، والمتضمن بصورة منخفضة "آخرشكل  إلىأحد أشكال الطاقة 

مارسات العلمية ، يمثل أقل مؤشرات الم%)0.27(بلغت  جدا
ذلك  ىويعز ،في محتوى المنهاج موضوع الدراسة والهندسية توافرا

ية في ضوء المعايير القومية طبيعة المحتوى لكون المناهج مبن إلى
ء كما أشارت ، والتي تقتصر على االستقصاNSESللتربية العملية 

، فهو يرى أن األنشطة العلمية في كتب )2012(الشمرانيدراسة 
لالستقصاء  الثالث سماتالالفيزياء للصف الثاني الثانوي ركزت على 

الرد على أسئلة علمية التوجه، إعطاء أولوية في  طرح(:في ومتمثلة
، في حين أن النسخة المحدثة )األسئلة، صياغة التفسيرات من األدلة

ترى ضرورة "NGSSمعايير العلوم للجيل القادم "من المعايير 

" تصميم جهاز"تطبيق المعرفة العلمية في صورة نموذج مادي 
  .يساعد على تقديم تفسيرات منطقية لفهم الظاهرة العلمية

ــتخدام  نجـــ) 6(مـــن خـــالل الجـــدول و ــار تطـــوير واسـ د أن معيـ
الدراسة بمستوى تضـمين   النماذج تحقق في محتوى المنهاج موضع

، وتــرى معـايير العلــوم للجيـل القــادم أن   %)7.9(بلـغ   مـنخفض جــدا 
ــم    ــوره وفهـ ــتعلم بتحســـين تصـ ــي أداة للتفكيـــر تســـمح للمـ النمـــاذج هـ

 .رفهم أعمق للعلوم وتعزيز التفكي إلىالظاهرة قيد التحقيق، وتؤدي 
وتتنوع تلك النماذج فقد تكون في صورة نموذج مفاهيمي أو نمـاذج  
عقلية أو مادية أو هيكليـة أو تمثـيالت رياضـية أو محاكـاة باسـتخدام      

ــي  ــب اآللـ ــل     . الحاسـ ــق داخـ ــر متحقـ ــذا المؤشـ ــد أن هـ ــين وجـ ــي حـ فـ
المحتـوى فــي صــورة رســوم بيانيـة وتمثــيالت رياضــية ونمــاذج ماديــة    

ــور" ــة محاكيـــ " صـ ــاذج عقليـ ــل    ةونمـ ــة داخـ ــع الدراسـ ــاهرة موضـ للظـ
المحتوى، وهي بالتالي تسـاعد علـى تفسـير الظـاهرة بطريقـة علميـة؛       

   ــق ــم ترت ــىإال أنهــا ل ــينمــاذج المحاكــاة الحاســوبية    إل ــن   الت ــن م يمك
تحقيــق أعلــى مســتويات التفكيــر المتمثلــة فــي التركيــب ودمــج   اخاللهــ

  .ميم ماديالهندسة والتقنية في العلوم للخروج بتص

وجد أن معيار التخطـيط واالستقصـاء الـذي أشـارت إليـه       كما 
بكونـــه ممارســـات يقـــوم بهـــا العلمـــاء الختبـــار النظريـــات   NGSSالـــ  

أو لمراجعـــة وتطـــوير مشـــروعات جديـــدة، كمـــا   ،القائمـــة وتفســـيرها
يســتخدمها المهندســـون فــي معـــايير التصــميم واختبـــار تصـــاميمهم؛    

؛ كــان %)5(ت غــلب المحتــوى بنســبة منخفضــة جــدا   والمتضــمن فــي 
ــارب التـــي تحقـــق االستقصـــاء  متمـــثال ــغ  ،فـــي مجموعـــة مـــن التجـ وبلـ

تجــارب، وكانـــت  ) 9(عــددها فــي محتــوى المنهــاج موضــع الدراســة       
تجــارب فهــي توجــه المــتعلم ) 8(قائمـة علــى االستقصــاء الموجــه فـي   

من فرص تـدريب المـتعلم علـى     ابة عن سؤال محدد، وهذا يحدلإلج
ــادة  :مهـــارات أخـــرى مثـــل  ــاء،  إعـ ــئلة االستقصـ ــؤال أو أسـ صـــياغة سـ

ومهـارة طــرح سـؤال االستقصــاء بشـكل يناســب مهـاراتهم و قــدراتهم     
ــذاتي  ــع دراســـة   ،ويســـاعدهم علـــى الـــتعلم الـ كـــل مـــن وهـــذا يتفـــق مـ

ــر، و )2013(حــــج عمــــر والمفتــــي، و )2021( الشــــمراني حــــج عمــ
ــي  ــوقس، والمفتـ ــل    )2015(بـ ــدة تمثـ ــة واحـ ــاءت تجربـ ــين جـ ــي حـ ، فـ
، "جربـة مـا مقـدار الطاقـة الالزمـة لصـهر الجليـد       ت"االستقصاء الحـر  

للوصــول  والتـي يقـوم فيهـا المـتعلم باختيـار المـواد واألدوات الالزمـة       
ــي تواجهــه   ــك   .لحــل المشــكلة الت ــىويشــير ذل ــي مســتوى    إل ضــعف ف

ــع دراســة          ــذلك م ــق ب ــن االستقصــاء، وهــي تتف ــوع م تضــمين هــذا الن
لســمات و ، فـي ضــعف تنـاول محتـوى كتــب العلـوم     )2006(السـعدني 

ــيرات    ــياغة التفسـ ــة بصـ ــاء الخاصـ ــارات االستقصـ ــا  مهـ ــة وربطهـ العلميـ
ذلـك  ظهـر االستقصـاء فـي المحتـوى       إلىباإلضافة  .بالمعرفة العلمية

مــن خــالل حـــل المســائل والتــدريبات المختلفـــة واســتنتاج القـــوانين      
ــىوباإلضــافة  ــىالتوصــل  إل ــة     إل ــاهيم معين وصــف ظــواهر وتعريــف مف

   .خالل الدرس

ــوحظ  ــابي    ولـ ــر الحسـ ــيات و التفكيـ ــتخدام الرياضـ ــار اسـ أن معيـ
بلـغ   ى المنهج بمسـتوى تضـمين مـنخفض جـدا    تحقق أيضا في محتو

اسـتخدام الرياضــيات والحســاب   إلــى، ويشـير هــذا المعيـار   %)3.8(
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لتمثيـل العالقــات الفيزيائيـة، وتحليــل البيانـات اإلحصــائية؛ ممـا يمكــن     
ــة،     ــة الفيزيائي ــؤ بســلوك األنظم ــاج   معــه التنب ــوى المنه ووجــد أن محت

ــتخدام      ــار مـــن خـــالل اسـ ــذا المعيـ ــه هـ ــر فيـ ــة قـــد ظهـ ــع الدراسـ موضـ
ــة ســـواًء كانـــت    ــل العالقـــات الفيزيائيـ ــاب فـــي تمثيـ الرياضـــيات والحسـ

  . قوانين أو تعميمات فيزيائية

الـذي  ويضاحات وتصـميم الحلـول   أما بالنسبة لمعيار إنشاء اإل
فهـو يشـير    ،%)0.3(بنسـبة   بمستوى تضـمين مـنخفض جـدا   تحقق 

" تصـميم جهـاز  "تطبيق المعرفة العلمية في صورة نموذج مادي  إلى
 يساعد على تقديم تفسيرات منطقية لفهم الظاهرة العلمية، ونجد أن

مـا  "؛ حيث ظهر في تجربـة  ستوى تضمين هذا المعيار ضعيف جدام
فالطالـب يصـمم التجربـة بنفسـه     " مقدار الطاقة الالزمة لصهر الجليـد 

ارب األخرى التي تعتمد على االستقصاء الموجه، بالتـالي  خالف التج
ــتوى        ــي مسـ ــاوت فـ ــن التفـ ــرغم مـ ــى الـ ــات علـ ــك الممارسـ ــد أن تلـ نجـ
تضمينها إال أّنها متضمنة داخل محتـوى كتـب الفيزيـاء الـذي أشـارت      

تضمينه داخـل محتـوى منهـاج العلـوم مثـل       إلىالعديد من الدراسات 
، ودراســة )2006(لخــوريا، ودراســة )2006(دراســة الشــايع وشــنان

  ).2012(الشعيلي والمحروقي ، ودراسة)2009(الشعيلي والمزيدي

أن  إلىكما أشارت نتائج تحليل محور المفاهيم الشاملة 
العالقة بين السبب والنتيجة "والمتمثلة في ) 7،5،3،1(المؤشرات 

لطبيعية المعقدة، والمصممة يمكن اقتراحها والتنبؤ بها في األنظمة ا
عن طريق فحص ما هو معروف عن اآلليات ذات النظام  ابشري

النماذج يمكن استخدامها للتنبؤ بسلوك "، "األصغر داخل النظام
محدودة الدقة والموثوقية، ) التوقعات(النظام، ولكن هذه التنبؤات 

قانون "، "وذلك بسبب االقتراحات والمقاربات الكامنة في النماذج
ية تفترض الترتيب واالتساق في المعرفة العلم"و، "حفظ الطاقة

األنظمة الطبيعية، والعلوم تفترض بأن الكون عبارة عن نظام مفرد 
على التوالي، " شاسع، والذي فيه تكون القوانين األساسية متناسقة

؛ تمثل أفضل مؤشرات لتي ظهرت بمستوى تضمين منخفض جداوا
ج موضع داخل محتوى المنها توافرا) المتداخلة(لة المفاهيم الشام

تغيرات "في  ينوالمتمثل) 6،4(ن يالدراسة، في حين أن المؤشر
الطاقة والمادة في النظام يمكن أن توصف من حيث  تدفقات الطاقة 

الحضارة المدنية تعتمد على مجال "، "والمادة داخل وخارج النظام
األنظمة والتقنية من خالل تطبيق المعرفة العلمية ومجاالت التصميم 

على التوالي، " يادة المنافع وخفض التكاليف والمخاطرالهندسي لز
يمثالن أقل مؤشرات  ن ظهرا بمستوى تضمين منخفض جدايواللذ
في محتوى المنهاج موضع  توافرا) المتداخلة(اهيم الشاملة المف

تداخل  إلى) 4(ويعزى تدني مستوى تضمين المؤشر  .الدراسة
الفيزيائية في مشروع  هذا المعيار مع معيار آخر من معايير العلوم

المادة والتفاعالت "وهو معيار  NGSSمعايير العلوم للجيل القادم 
؛ بالتالي ربما يظهر هذا المعيار بصورة أفضل في "الكيميائية

المادة والتفاعالت الكيميائية في كتب الفيزياء أو بالفصول التي تهتم 
الفيزياء  تمثل كتبالكيمياء، كون أن معايير العلوم الفيزيائية 

لقادم على مبدأ التكامل وتؤكد معايير العلوم للجيل ا .والكيمياء معا

الرأسي بين جميع عناصرها، فهي بذلك تكون بيئة خصبة األفقي و
لنمو متعلم مثقف علميا، في حين أن تدني مستوى تضمين المؤشر 

 ةخطابي، و)2006(الخوري كل من يتوافق مع دراسة) 6(
التي أثبتت تدني  )2012(لشعيلي والمحروقيا، و)2007(والشعيلي

مستوى تضمين معيار العلم والتكنولوجيا في المحتوى الذي تم 
  .تحليله في هذه الدراسات

ــالرجوع  ــىوب ــار الســبب والنتيجــة    ) 6(الجــدول  إل نجــد أن معي
تضمين منخفض تحقق في محتوى المنهاج موضع الدراسة بمستوى 

جميـع الظـواهر لهـا    "أن  إلـى  ، وهو يشير%)5.1(بلغت نسبته  جدا
أسـباب حـدوث بسـيطة أحيانـا، ومتعــددة األوجـه فـي بعـض األحيــان،        

ة الطبيعيـة أو تلـك المصـممة    ويمكن التنبؤ بتلك الظـواهر فـي االنظمـ   
ــوى المنــاهج بصــورة صــريحة و        "بشــريا ــك فــي محت ــث ظهــر ذل ، حي

 في. ضمنية خالل التجارب العملية واألسئلة واألفكار داخل المحتوى
جهـا تحقـق بمسـتوى تضـمين مـنخفض      حين أن معيـار األنظمـة ونماذ  

تحديـد النظـام تحـت الدراسـة      إلـى ، والـذي يشـير   %)9.4(بلغ  جدا
وصنع نموذج مناسب لهذا النظام، يوفر أدوات لفهـم واختبـار األفكـار    

وظهـر هــذا   .ا فــي جميـع أنحــاء العلـوم والهندســة  التـي يمكــن تطبيقهـ  
ــار خــالل محتــوى المنهــ  ال فــي  التعــرف علــى الشــروط    اج متمــثالمعي

وصف حركة جزيئات الهواء داخـل البـالون    :األولية لنظام معين، مثال
ــي الشــمس      ــأثير حــرارة  و ،قبــل وضــعه فــي الشــمس وبعــد وضــعه ف ت

ــذا    ــة التـــي تمثـــل هـ ــة، وغيرهـــا مـــن األمثلـ الشـــمس علـــى تلـــك الحركـ
  . المعيار

مينه فـي  أما بالنسبة لمعيار الطاقـة والمـادة فظهـر مسـتوى تضـ     
بنســـبة   ج موضـــع الدراســـة بصـــورة منخفضـــة جـــدا     محتـــوى المنهـــا  

تتبع تدفقات الطاقة والمادة داخل وخارج  إلى، وهو يشير %)8.2(
النظـام وانتقـال الطاقـة بـين األنظمــة، ووجـد تحقـق هـذا المعيـار فــي         

ــل   ــة مثـ ــع مختلفـ ــادة      :مواضـ ــوالت المـ ــى تحـ ــرارة علـ ــر الحـ ــة أثـ دراسـ
ــة و   ومـــن خـــالل تتبـــع. المختلفـــة ــاالت الهندســـة و التقنيـ معيـــار اتصـ

ــر  ــوم والـــذي ظهـ ــات العلـ ــة   تطبيقـ ــوره منخفضـ ــمينه بصـ ــتوى تضـ مسـ
 إلـــى، وجـــد تحقــق هـــذا المعيــار الـــذي يشــير    %)3.1(بلغت  جــداً 

تطبيق المعرفة العلمية ومجاالت التصميم الهندسي، حيث تحقـق مـن   
معرفــــة العلميـــة ومجــــاالت التصــــميم  للخـــالل ورود عــــدة تطبيقـــات   

دسي سواء في صورة أمثلة داخل المحتوى، أو تصميم التجارب الهن
وجــد أن معيــار االرتبــاط  وأخيــرا. لفــة المتضــمنة فــي المحتــوىالمخت

ــم و ــة العلـ ــدا  بطبيعـ ــنخفض جـ ــمين مـ ــتوى تضـ ــر بمسـ ــغ  الـــذي ظهـ بلـ
، يظهــر مــن خــالل المالحظــة والتجريــب والنمــاذج النظريــة   %)5.3(

ــين   والرياضــية، والقــدرة علــى تفســير الظــواهر    ــة، والتفاعــل ب الطبيعي
  .فروع المعرفة العلمية

  التوصيات
توصي الباحثتان بما يلي في ضوء ما أسفرت عنه نتائج 

  :الدراسة

لمعايير العلوم  معلمي العلوم لتدريس العلوم وفقاإعداد أدلة ل .1
 .للجيل القادم
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إعادة صياغة األنشطة والتجارب، بحيث تسمح للمتعلم  .2
حقيق العلمي بصورة أعمق، والرقي بممارسة االستقصاء والت

 .مستوى التصميم واالنتاج المادي إلىبها 
رفع نسبة تضمين معيار إنشاء االيضاحات وتصميم الحلول،  .3

فمن خالله تتجسد المعرفة العلمية في صورة حلول للعديد 
 .من المشكالت المجتمعية والشخصية

 جراء بحوث مماثلة للكشف عن مستوى تضمين بعد الطاقةإ .4
من معايير العلوم الفيزيائية بمشروع معايير العلوم للجيل 

 .في كتب الكيمياء NGSSالقادم 
إجراء المزيد من الدراسات التحليلية لكتب العلوم من   .5

، تعطي صورة واضحة ودقيقة لواقع كتب (K-12)المرحلة 
العلوم في المملكة العربية السعودية ومدى اشتمالها و 

 .NGSSوم للجيل القادم تحقيقها لمعايير العل
البحث في مدى معرفة معلمي ومعلمات العلوم في التعليم   .6

  .NGSSالعام بمعايير العلوم للجيل القادم 

  المراجع

تطوير منهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية ). 2005. (الباز، خالد
المؤتمر العلمي التاسع . بالبحرين في ضوء معايير تعليم العلوم

التشخيص (لتعليم في الوطن العربي ابية ومعوقات التر
الجمعية المصرية للتربية والتعليم، كلية التربية ). والحلول

  .، القاهرةبجامعة عين شمس

عوامل تدني التحصيل في مادة الفيزياء ). 2004. (البلوشي، محمد
رسالة . لدى طلبة الشهادة العامة للتعليم العام في سلطنة عمان

ة السلطان قابوس، سلطنة ماجستير غير منشورة، جامع
  .عمان

دراسة تحليلية لمحتوى كتاب العلوم للصف ). 2005. (الجبر، جبر
السادس االبتدائي بالمملكة العربية السعودية في ضوء معايير 

المؤتمر السابع عشر للجمعية المصرية . تدريس العلوم
  .القاهرة: جامعة عين شمس. للمناهج و طرق التدريس

دراسة تحليلية .). ت. ب. (المفتي، عبدهحج عمر، سوزان  و
لألنشطة العلمية المتضمنة في كتاب الكيمياء للصف األول 

دراسات في  .الثانوي في ضوء سمات االستقصاء األساسية
  .89- 56) 190( .المناهج وطرق التدريس

مستوى  ).2015. (بوقس، نجاة والمفتي، عبده؛ حج عمر، سوزان 
اسية في األنشطة العملية في تضمين سمات االستقصاء األس
مجلة العلوم  .دراسة تحليلية: كتاب الكيمياء للمرحلة الثانوية

  ).3( 16 .التربوية والنفسية

اشتمال محتوى كتب العلوم للصفوف ). 2004. (حداد، نبيل
الخامس والسادس والسابع والثامن األساسية في األردن على 

رسالة ماجستير  .علومالمعايير العالمية الخاصة بمحتوى كتب ال
  .كلية التربية، جامعة اليرموك: غير منشورة، األردن

اتجاهات طلبة الصف األول الثانوي نحو ). 2006. (الحصري، علي
مضامين وحدة الجغرافيا الفلكية و عالقتها بالجنس والرغبة 

  .مجلة جامعة دمشق .في التخصص واستراتيجيات التدريس

مستوى اتساق معايير المحتوى  تقويم ).2014. (الخضري، ريم
رسالة  .التي بنيت عليها منتجات كتب العلوم لسلسلة ماجروهيل

  .الرياض: جامعة الملك سعود. ماجستير غير منشورة

مناهج العلوم التقنية للقرن القادم ). 1998. (الخليلي، خليل
تونس،  .مجلة التربية .والهوية الثقافية لمجتمعاتنا العربية

241-255  

درجة تضمن مناهج العلوم لمرحلة التعليم ). 2006. (وري، خليلالخ
األساسي في األردن للمعايير الحديثة للتربية العلمية وأثر 
تدريس وحدة مصممة وفق هذه المعايير في مستوى الثقافة 

رسالة دكتوراه غير  .العلمية للطالبة واتجاهاتهم نحو العلوم
العليا، كلية الدراسات  منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات

  .التربوية العليا

: القاهرة .أساسيات تدريس العلوم). 1986. (الدمرداش، صبري
  .دار المعارف

تحليل كتب العلوم بالحلقة الثانية من  ).2004. (الرمحي، حمود
التعليم األساسي بسلطنة عمان في ضوء منحنى العلم  التقنية 

. ستير غير منشورةرسالة ماج ).STSE(والمجتمع والبيئة 
  .كلية التربية، سلطنة عمان. جامعة السلطان قابوس

مدى تحقق المعايير القومية للتربية ). 2013. (الزبيدي، مهند
في محتوى كتب الفيزياء للمرحلة ) NSES(العلمية األمريكية 

مجلة كلية التربية للبنات للعلوم  .المتوسطة في العراق
  .13. اإلنسانية

مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي ). 2008( .الزعبي، طالل
الفيزياء في المرحلة الثانوية وعالقته بمستوى الثقافة العلمية 

المجلة األرنية للعلوم  .واالتجاهات نحو العلم لدى طلبتهم
  .)1( 11 التطبيقية،

التعليم في الوطن العربي في ظل العولمة ). 2005. (زيتون، محيا
  .ركز دراسات الوحدة العربيةبيروت، م .وثقافة السوق

: التربية العلمية االستقصائية). 2006. (السعدني، عبدالرحمن
مجلة  .محتوى الكتاب المدرسي وممارسات المعلم التدريسية

  .130-187) 35( .كلية التربية

مدى استيفاء موضوعات الفيزياء ). 2012. (سليمان، سميحة
م األساسي بالمملكة بمنهج العلوم في الصفوف العليا من التعلي

. العربية السعودية للمعايير القومية األمريكية لمحتوى العلوم
  .346- 295) 1( 6 .مجلة العلوم التربوية والنفسية

مدى تحقق معايير المحتوى ). 2006. (الشايع، فهد وشينان، علي
بمشروع المعايير القومية للتربية العلمية في كتب ) 5-8(
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مجلة دراسات في المناهج  .بية السعوديةالعلوم في المملكة العر
  .117وطرق التدريس، 

درجة مواكبة محتوى كتب العلوم ). 2010. (الشعيلي، علي
للصفوف األساسية في سلطنة عمان للمعايير القومية األمريكية 

)NSES .(جامعة السلطان قابوس.  

مدى توفر المعايير ). 2009. (الشعيلي، علي والمزيدي، ناصر
) 8-5(األمريكية للمحتوى في كتب العلوم للصفوف القومية 

للبحوث  ةمؤت .من مرحلة التعليم األساسي في سلطنة عمان
  .والدراسات

دراسة تحليلية لكتب ).2012. (الشعيلي، علي والمحروقي، مريم
الفيزياء في سلطنة عمان في ضوء المعايير القومية للتربية 

  .جامعة السلطان قابوس. العلمية

مستوى تضمين السمات األساسية  ).2012. (ي، سعيد الشمران
لالستقصاء في األنشطة المعملية في كتب الفيزياء للصف 

المجلة الدولية  .الثاني ثانوي في المملكة العربية السعودية
  .151-122 )31(. لألبحاث التربوية

 .تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية). 2008. (طعيمه، رشدي
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