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ملخص البحث:
تم نشر وثيقة معايير العموم لمجيل القادم ) (NGSSواتاحتيا لمجميع عام 3102م،
وفي عام 3102م أصدر المجمس الوطني لمبحوث بأمريكا دليبلً لكيفية تطبيق واستخدام

معايير العموم لمجيل القادم .وتتكون معايير العموم لمجيل القادم من ثبلثة أبعاد ،ىي:

الممارسات العممية واليندسية ) ،(Scientific and Engineering Practicesوالمفاىيم
العابرة (الشاممة أو المشتركة) ) ،(Crosscutting conceptsواألفكار المنيجية الرئيسة
) .(Disciplinary core ideasوقد تم إصدار ثبلثة عشر ممحقًا لمعايير العموم لمجيل القادم

من  Aإلى M؛ حيث توفر ىذه الممحقات خمفية وتفاصيل حول المعايير ،إلى جانب بعض

نماذج التطبيق ،وىذه الممحقات متاحة عمى الرابط:
https://www.nextgenscience.org/resources/ngss-appendices

ونظر ألىمية ى ذه الممحقات لمعممي العموم ،ولمباحثين والخبراء المتخصصين في
ًا
المناىج وطرق تدريس العموم ،ولمتخذي القرار وجميع المسئولين عن تطوير تعميم وتعمم
العموم؛ فقد اىتمت ىذه الورقة البحثية بترجمة الممحق ) (Fمن ىذه الممحقات ،والمتعمق
بالممارسات العممية واليندسية؛ حيث تم توضيح المقصود بالممارسات العممية واليندسية،
وأنواعيا الثمانية ،واألساس المنطقي ليا ،والمبادئ التوجييية الخاصة بيا ،تبل ذلك وصف
كل ممارسة من الممارسات الثماني بإيجاز ،وانتيى كل وصف بجدول يوضح مكونات
الممارسة التي ُيتوقع من الطبلب إتقانيا في نياية كل نطاق دراسي ،وانتيت الورقة البحثية
بتقديم مصفوفة الممارسات العممية واليندسية في معايير  NGSSكما وردت في مسودة
مارس .3102
الكممات المفتاحية :معايير العموم لمجيل القادم -الممارسات العممية واليندسية
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Science and Engineering Practices in the NGSS
Abstract:
The Next Generation Science Standards (NGSS) document was
published and became available to all in 2013, and in 2015 the National
Research Council of America issued a guide on how to apply and use NGSS.
The NGSS consist of three dimensions: Scientific and Engineering Practices,
Crosscutting Concepts, and Disciplinary Core Ideas. Thirteen science standards
appendices have been issued from A to M; These appendices provide
background and details about the NGSS, along with some sample application,
and these appendices are available at:
https://www.nextgenscience.org/resources/ngss-appendices.
Considering the importance of these appendices for science teachers,
researchers and experts specializing in curricula and methods of teaching
science, decision-makers and all those responsible for developing science
education and learning; This research paper focused on translating Appendix
(F) of these appendices, related to scientific and engineering practices. Where
the meaning of the scientific and engineering practices, their eight types, the
rationale for them, and their guidelines were clarified. Each of the eight
practices was briefly described, and each description ended with a table
showing the components of the practice that students are expected to master at
the end of each academic scope. The research paper presents a matrix of
scientific and engineering practices in NGSS as included in the March 2013
draft.
Keywords: Next Generation Science Standards - Scientific and
Engineering Practices
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مقدمة:
بدأت منظمة "تحقيق أو إنجاز" ) (Achieve Organizationفي عام 3101م
بالتعاون مع الجمعية األمريكية لتقدم العموم ) ،(AAASوالجمعية الوطنية لمعممي العموم
)) (National Science Teachers Association (NSTAفي وضع معايير العموم لمجيل
عمميا،
القادم )(NGSS؛ وذلك استجاب ًة لممخاوف المتعمقة بالحاجة إلى قوى عاممة مثقفة
ً
وزيادة االىتمام باالبتكارات في مجال العموم والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات (Science,

)) ،Technology, Engineering and Mathematics (STEMوالحاجة إلى تطوير وثائق
معايير العموم القديمة ،وكذلك الحاجة إلى مواطنين قادرين عمى :التنافس في االقتصاد
العالمي ،والمشاركة بحرية وديموقراطية ،واتخاذ الق اررات الشخصية ،وفيم األحداث الجارية
بناء عمى األدلة العممية (عمر.)3102 ،
واصدار األحكام ً
وتم نشر وثيقة معايير العموم لمجيل القادم ) (NGSSواتاحتيا لمجميع عام 3102م،
بل لكيفية تطبيق واستخدام
وفي عام 3102م أصدر المجمس الوطني لمبحوث بأمريكا دلي ً

معايير العموم لمجيل القادم؛ لضمان تحقيق الرؤية الجديدة ليذه المعايير من أجل تحسين

تعميم وتعمم العموم عمى مستوى جميع الواليات األمريكية ،وتشجيع تعمم العموم واليندسة،
حيا يعيشو الطبلب ،وتحقيق االستمتاع باالكتشاف واالبتكار
اقعا ً
وجعل موضوعات العموم و ً

).(National Research Council, 2015

وتتكون معايير العموم لمجيل القادم من األبعاد الثبلثة التالية (National Research
):Council, 2012

 -0الممارسات العممية واليندسية ) (Scientific and Engineering Practicesوىي
تصف الممارسات العممية واليندسية سموك العمماء أثناء انخراطيم في عمميات
االستقصاء وبناء النماذج والنظريات حول العالم الطبيعي.
 -3المفاىيم العابرة (الشاممة أو المشتركة) ) (Crosscutting conceptsوىي المفاىيم
التي ليا تطبيقات عبر جميع فروع العموم ،أي أنيا طريقة لربط الفروع المختمفة لمعموم.
 -2األفكار المنيجية الرئيسة ) (Disciplinary core ideasوالتي تركز عمى مناىج العموم
من الروضة وحتى الصف الثاني عشر وعمى عمميات التعميم والتقويم في أىم جوانب
العموم ،وقد تم تجميع ىذه األفكار في أربعة مجاالت ،ىي :العموم الفيزيائية ،وعموم
الحياة ،وعموم األرض والفضاء ،واليندسة والتكنولوجيا وتطبيقات العمم.
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ولمممارسات العممية واليندسية أىمية كبيرة؛ حيث يساعد انخراط الطبلب في
الممارسات العممية عمى تعميق فيميم حول كيفية تطور المعرفة العممية ،وذلك من خبلل
تنفيذىم لمعديد من األساليب التي استخدميا العمماء في استقصاء العالم ونمذجتو وشرحو.
كما يساعد انخراط الطبلب في الممارسات اليندسية عمى تعميق فيميم لعمل الميندسين،
وكذلك العبلقات بين اليندسة والعموم .كما يساعد االنخراط في ىذه الممارسات الطبلب عمى
تكوين فيم متعمق لممفاىيم الشاممة واألفكار المنيجية لمعموم واليندسة؛ عبلوة عمى ذلك،
فإنو يجعل معرفة الطبلب أكثر فائدة ويدمجيا بشكل أعمق في رؤيتيم لمعالم ...باإلضافة إلى
ذلك فإن انخراط الطبلب في الممارسات العممية واليندسية يزيد من إدراكيم لؤلدوار الميمة
التي يمكن أن تسيم بيا ا لعموم واليندسة في مواجية العديد من التحديات الرئيسية التي
تواجو المجتمع اليوم ،مثل توليد الطاقة الكافية ،والوقاية من األمراض وعبلجيا ،والحفاظ عمى
إمدادات المياه العذبة والغذاء ،ومعالجة تغير المناخ ( National Research Council,
.)2012

وقد تم إصدار ثبلثة عشر ممحقًا لمعايير العموم لمجيل القادم من  Aإلى M؛ حيث توفر

ىذه الممحقات خمفية وتفاصيل حول المعايير ،إلى جانب بعض نماذج التطبيق ،وىذه
الممحقات متاحة عمى الرابطhttps://www.nextgenscience.org/resources/ngss- :

 .appendicesىذا باإلضافة إلى مستندات الدعم األخرى المتاحة عمى الرابط:
.https://www.nextgenscience.org/get-to-know

ونظر ألىمية ىذه الممحقات لمعممي العموم ،ولمباحثين والخبراء المتخصصين في
ًا
المناىج وطرق تدريس العموم ،ولمتخذي القرار وجميع المسئولين عن تطوير تعميم وتعمم
العموم؛ فقد اىتمت ىذه الورقة البحثية بترجمة الممحق ) (Fمن ىذه الممحقات ،والمتعمق
بالممارسات العممية واليندسية؛ حيث تم توضيح المقصود بالممارسات العممية واليندسية،
وأنواعيا الثمانية ،واألساس المنطقي ليا ،والمبادئ التوجييية الخاصة بيا ،تبل ذلك وصف
كل ممارسة من الممارسات الثماني بإيجاز ،وانتيى كل وصف بجدول يوضح مكونات
الممارسة التي ُيتوقع من الطبلب إتقانيا في نياية كل نطاق دراسي ،وانتيت الورقة البحثية
بتقديم مصفوفة الممارسات العممية واليندسية في معايير  NGSSكما وردت في مسودة
مارس  .3102وفيما يمي نص الترجمة:
الممحق  - Fالممارسات العممية واليندسية في NGSS
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091
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يوفر إطار العموم لتعميم العموم من مرحمة الروضة حتى الصف الثاني عشر مخططًا

لتطوير معايير العموم لمجيل القادم ( .)NGSSيعبر اإلطار عن رؤية في تعميم العموم تتطمب
من الطبلب العمل عمى أساس ثبلثة أبعاد لمتعمم ،وىي :الممارسات العممية واليندسية،
صغير من األفكار
ًا
عددا
والمفاىيم الشاممة ،واألفكار المنيجية األساسية .حدد اإلطار
ً
المنيجية األساسية التي يجب عمى جميع الطبلب تعمميا مع زيادة العمق والتطور ،من
رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر .المفتاح لمرؤية المعبر عنيا في اإلطار ىو أن يتعمم
الطبلب ىذه األفكار المنيجية األساسية في سياق الممارسات العممية واليندسية .تم توضيح
أىمية الجمع بين الممارسات العممية واليندسية واألفكار المنيجية األساسية في اإلطار عمى
النحو التالي:
يجب أن تأخذ المعايير وتوقعات األداء التي تتماشى مع اإلطار في االعتبار أنو ال
يمكن لمطبلب فيم األفكار العممية واليندسية بشكل كامل دون االنخراط في ممارسات
االستقصاء والمحادثات التي يتم من خبلليا يتم تطوير ىذه األفكار وتحسينيا .في الوقت
نفسو ،ال يمكنيم تعمم أو إ ظيار الكفاءة في الممارسات إال في سياق محتوى معينNRC ( .
.)Framework, 2012, p. 218

يحدد اإلطار أن كل توقع لؤلداء يجب أن يجمع بين الممارسة العممية أو اليندسية
ذات الصمة ،مع فكرة منيجية أساسية ومفيوم شامل ،مناسب لمطبلب من مستوى الصف
المحدد .ربما يكون ىذا التوجيو ىو الطريقة األكثر أىمية التي تختمف بيا معايير NGSS

تقيم التقييمات العممية فيم الطبلب لؤلفكار
عن وثائق المعايير السابقة .في المستقبل ،لن ّ
األساسية بشكل منفصل عن قدراتيم عمى استخدام الممارسات العممية واليندسية .سيتم
أيضا ،يمكن
معا ،بحيث ال يظير الطبلب المفاىيم العممية فقط "المعرفة"؛ ولكن ً
تقييميم ً
لمطبلب استخدام فيميم لتقصي العالم الطبيعي من خبلل ممارسات البحث العممي ،أو حل
مشكبلت ذات معنى من خبلل ممارسات التصميم اليندسي .يستخدم اإلطار مصطمح
"الممارسات" ،بدالً من "العمميات العممية" أو ميارات "االستقصاء" لسبب محدد:

نستخدم مصطمح "الممارسات" بدالً من مصطمح مثل "الميارات" لمتأكيد عمى أن االنخراط في

أيضا المعرفة الخاصة بكل ممارسة.
االستقصاء العممي ال يتطمب ميارة فحسب ،بل يتطمب ً

(.)NRC Framework, 2012, p. 30
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وتتمثل الممارسات الثماني لمعموم واليندسة التي حددىا اإلطار عمى أنيا ضرورية
لجميع الطبلب لمتعمم فيما يمي:
 -0طرح األسئمة (في العموم) وتحديد المشكبلت (في اليندسة)
 -3تطوير النماذج واستخداميا
 -2تخطيط االستقصاءات وتنفيذىا
 -4تحميل البيانات وتفسيرىا
 -2استخدام الرياضيات والتفكير الحسابي
 -6بناء التفسيرات (في العموم) وتصميم الحمول (في اليندسة)
استنادا إلى أدلة
 -2االنخراط في الجدل
ً
 -8الحصول عمى المعمومات وتقييميا وتوصيميا

األساس امليطقي
يصف الفصل  2من اإلطار كل من ممارسات العموم واليندسة الثمانية ويعرض
األساس المنطقي التالي لسبب كونيا ضرورية.
االنخراط في ممارسات العموم يساعد الطبلب عمى فيم كيفية تطور المعرفة العممية؛
تقدير لممجموعة الواسعة من األساليب التي يتم استخداميا
ًا
يمنحيم ىذا االنخراط المباشر
الستقصاء العالم ونمذجتو وشرحو .كما يساعد االنخراط في ممارسات اليندسة الطبلب عمى
فيم عمل الميندسين ،وكذلك العبلقات بين اليندسة والعموم .كما تساعد المشاركة في ىذه
الممارسات الطبلب عمى تكوين فيم لممفاىيم الشاممة واألفكار المنيجية لمعموم واليندسة؛
عبلوة عمى ذلك ،فإنو يجعل معرفة الطبلب أكثر فائدة ويدمجيا بشكل أعمق في رؤيتيم
لمعالم.
أيضا إلى إثارة فضول الطبلب
يمكن أن يؤدي العمل الفعمي في العموم أو اليندسة ً
وجذب اىتماميم وتحفيزىم عمى مواصمة دراستيم؛ وىكذا تساعدىم األفكار المكتسبة عمى
إدراك أن عمل العمماء والميندسين ىو جيد إبداعي أثّر بعمق عمى العالم الذي يعيشون فيو.

وقد يدرك الطبلب بعد ذلك أن العموم واليندسة يمكنيما المساىمة في مواجية العديد من
التحديات الرئيسية التي تواجو المجتمع اليوم ،مثل توليد الطاقة الكافية ،والوقاية من األمراض
وعبلجيا ،والحفاظ عمى إمدادات المياه العذبة والغذاء ،ومعالجة تغير المناخ.
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أي تعميم يركز في الغالب عمى المنتجات التفصيمية لمعمل العممي (الحقائق العممية)
دون تطوير الفيم لكيفية الوصول إلى ىذه الحقائق أو يتجاىل العديد من التطبيقات الميمة
لمعموم في العالم ،فإنو يسيء تمثيل العموم وييمش أىمية اليندسةNRC Framework ( .
.)2012, pp. 42-43

كما ىو مقترح في األساس المنطقي ،أعبله ،يستمد الفصل  2الممارسات الثمانية
بناء عمى تحميل ما يفعمو العمماء والميندسون المحترفون .من المستحسن أن يق أر مستخدمو
ً
معايير  NGSSىذا الفصل بعناية ،حيث يوفر رؤى قيمة حول طبيعة العموم واليندسة،
باإلضافة إلى العبلقات بين ىذين المجالين المرتبطين بشكل وثيق .الغرض من ىذا القسم من
تحديدا لوصف ما تنطوي عميو كل من ىذه الممارسات الثماني
مبلحق  NGSSىو أنو أكثر
ً
حول ما يمكن لمطبلب القيام بو .الغرض منو ىو تمكين القراء من فيم توقعات األداء بشكل
أفضل .يتم تضمين "مصفوفة الممارسات" ،التي تسرد القدرات المحددة المدرجة في كل
ممارسة لكل نطاق دراسي (.)03-9 ،8-6 ،2-2 ،K-2

املبادئ التوجيهية
قدمت عممية تطوير المعايير رؤية واضحة حول الممارسات العممية واليندسية.
وتتضح ىذه الرؤية في المبادئ التوجييية التالية:
 -0يجب عمى الطبلب في الصفوف من الروضة إلى الصف الثاني عشر المشاركة في جميع
الممارسات الثمانية عبر كل نطاق دراسي .جميع الممارسات الثمانية متاحة عمى مستوى
ما لؤلطفال الصغار؛ حيث تتزايد قدرات الطبلب عمى استخدام الممارسات بمرور الوقت.
ومع ذلك ،فإن معايير  NGSSتحد د فقط القدرات التي يتوقع أن يكتسبيا الطبلب بنياية
كل نطاق دراسي ( ،8-6 ،2-2 ،K-2و .)03-9ويحدد مطورو المناىج والمدرسون
االستراتيجيات التي تعزز قدرات الطبلب عمى استخدام الممارسات.
 -3الممارسات تنمو في التعقيد والتركيب مع التقدم في الصفوف الدراسية .يقترح اإلطار كيف
يجب أن تتقدم قدرات الطبلب عمى استخدام كل من الممارسات عندما ينضجون
وينخرطون في تعمم العموم .عمى سبيل المثال ،تبدأ ممارسة "التخطيط واجراء
االستقصاءات" عمى مستوى رياض األطفال مع المواقف الموجية التي يحصل فييا
الطبلب عمى المساعدة في تحديد الظواىر التي سيتم االستقصاء فييا ،وكيفية مراقبة
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النتائج وقياسيا وتسجيميا .في المدرسة االبتدائية العميا ،يجب أن يكون الطبلب قادرين
أيضا أن تزداد طبيعة االستقصاءات
عمى تخطيط استقصاءاتيم الخاصة .من المتوقع ً
التي يجب أن يتمكن الطبلب من التخطيط ليا وتنفيذىا مع نضوج الطبلب ،بما في ذلك
مدى تعقيد األسئمة التي سيتم دراستيا ،والقدرة عمى تحديد نوع االستقصاء المطموب
لئلجابة عمى أنواع مختمفة من األسئمة ،سواء كانت ىناك حاجة لمتحكم في المتغيرات أم
ال ،أييما األكثر أىمية ،وعمى مستوى المدرسة الثانوية ،كيفية أخذ خطأ القياس في
االعتبار .كما ىو مدرج في الجداول في ىذا الفصل ،فإن كل من الممارسات الثماني ليا
تقدميا الخاص ،من رياض األطفال إلى الصف الثاني عشر .في حين أن ىذه التطورات
بناء عمى الخبرات في صياغة معايير
مستمدة من الفصل  2من اإلطار ،يتم تحسينيا ً
 NGSSوالتعميقات المستممة من المراجعين.
 -2قد تعكس كل ممارسة العموم أو اليندسة .يمكن استخدام كل من الممارسات الثمانية في
خدمة البحث العممي أو التصميم اليندسي .أفضل طريقة لضمان استخدام ممارسة في
العموم أو اليندسة ىي السؤال عن ىدف النشاط .ىل اليدف االجابة عمى سؤال؟ إذا كان
األمر كذلك ،فإن الطبلب يقومون بالعموم .ىل الغرض من السؤال تحديد المشكمة وحميا؟
إذا كان األمر كذلك ،فإن الطبلب يقومون باليندسة .يوفر المربع  3-2عمى الصفحات
جنبا إلى جنب لكيفية استخدام العمماء والميندسين ليذه
 22-21من اإلطار مقارنة ً
الممارسات .يمخص ىذا الفصل بإيجاز ما "يبدو" لمطالب الستخدام كل ممارسة في العموم
أو اليندسة.
 -4تمثل الممارسات ما ُيتوقع من الطبلب القيام بو ،وليست طرق تدريس أو مناىج .يقدم
إطار العمل من حين آلخر اقتراحات لمتدريس ،مثل كيف يمكن أن تبدأ وحدة عممية
بإجراء استقصاء عممي ،مما يؤدي بعد ذلك إلى حل مشكمة ىندسية .تتجنب معايير
 NGSSمثل ىذه االقتراحات ألن اليدف ىو وصف ما يجب أن يكون الطبلب قادرين
عمى القيام بو ،بدالً من كيفية تعميميم .عمى سبيل المثال ،اقترح عمى معايير  NGSSأن

توصي باستراتيجيات تدريس معينة مثل استخدام المحاكاة الحيوية -تطبيق السمات

البيولوجية لحل مشكبل ت التصميم اليندسي .عمى الرغم من أن الوحدات التعميمية التي
تستخدم المحاكاة الحيوية تبدو متوائمة بشكل جيد مع روح اإلطار لتشجيع تكامل األفكار
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طا
والممارسات األساسية ،فإن المحاكاة الحيوية وأساليب التدريس المشابية ترتبط ارتبا ً

وثيقًا بالمنيج الدراسي والتعميم أكثر من التقييم .وبالتالي ،تم اتخاذ القرار بعدم تضمين
المحاكاة الحيوية في معايير .NGSS

 -2الممارسات الثماني ليست منفصمة .أنيا تتداخل وتترابط بشكل مقصود .كما أوضح بيل،
وآخرون ) Bell, et al (2012أن الممارسات الثماني ال تعمل بمعزل عن غيرىا .وبد ًال
من ذلك ،فإنيا تميل إلى أن تتكشف بشكل متسمسل ،بل وحتى تتداخل .عمى سبيل

المثال ،قد تؤدي ممارسة "طرح األسئمة" إلى ممارسة "النمذجة" أو "التخطيط واجراء
االستقصاء" ،والتي قد تؤدي بدورىا إلى "تحميل البيانات وتفسيرىا" .قد تتضمن ممارسة
"التفكير الرياضي والحاسوبي" بعض جوانب "تحميل وتفسير البيانات" .وكما أنو من الميم
أيضا بالنسبة ليم رؤية
لمطبلب تنفيذ كل من الممارسات بشكل مستقل ،فمن الميم ً
الروابط بين الممارسات الثماني.
 -6تركز توقعات األداء عمى بعض القدرات المرتبطة بالممارسة وليس كميا .يحدد اإلطار
عددا من الخصائص أو المكونات لكل ممارسة .تسرد مصفوفة الممارسات ،الموصوفة
ً
في ىذا القسم ،مكونات كل ممارسة كقائمة نقطية داخل كل نطاق دراسي .مع تطور
توقعات األداء ،أصبح من الواضح أنو من المبالغة توقع أن يعكس كل أداء جميع
مكونات ممارسة معينة .يتم تحديد الجانب األكثر مبلءمة من الممارسة لكل توقعات
األداء.
 -2االنخراط في الممارسات يتطمب استخدام المغة بشكل مكثف ويتطمب من الطبلب المشاركة
فرصا وطمبات غنية لتعمم
في المناقشات العممية في الفصول الدراسية .تقدم الممارسات ً
المغة مع التقدم في تعمم العموم لجميع الطبلب (.)Lee, Quinn, & Valdés, in press
إن متعممي المغة اإلنجميزية ،والطبلب ذوي اإلعاقات التي تشمل معالجة المغة ،والطبلب
اعا
ذوي التطور المحدود في معرفة القراءة والكتابة ،والطبلب الذين يتحدثون أنو ً

عموما باسم "المغة اإلنجميزية
اجتماعية أو إقميمية من المغة اإلنجميزية والتي يشار إلييا
ً
غير القياسية" ،يمكنيم االستفادة من تعمم العموم الذي يتضمن الممارسات العممية
واليندسية كثيفة المغة .عند دعميم بشكل مناسب ،يكون ىؤالء الطبلب قادرين عمى تعمم
العموم من خبلل لغتيم الناشئة وفيم وتنفيذ وظائف لغوية معقدة (عمى سبيل المثال،
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الجدل باألدلة ،وتقديم التفسيرات ،وتطوير النماذج) باستخدام مستوى لغة إنجميزية أقل
من المتميز  .عبلوة عمى ذلك ،من خبلل االنخراط في مثل ىذه الممارسات ،فإنيم يبنون
في وقت واحد عمى فيميم لمعمم واتقان لغتيم (أي القدرة عمى فعل المزيد مع المغة).
في الصفحات التالية ،تم وصف كل من الممارسات الثماني بإيجاز .ينتيي كل وصف
بجدول يوضح مكونات الممارسة التي ُيتوقع من الطبلب إتقانيا في نياية كل نطاق دراسي.
تضم جميع الجداول الثمانية مصفوفة الممارسات .أثناء تطوير معايير  ،NGSSتم تعديل
مصفوفة الممارسات عدة مرات لتعكس الفيم المحسن لكيفية ارتباط الممارسات مع األفكار
المنيجية األساسية.

ممازسة :1طسح األسئلة وحتديد املشكالت

(Asking Questions and Defining

)Problems

يجب أن يكون الطبلب في أي مستوى من الصفوف قادرين عمى طرح أسئمة لبعضيم
البعض حول النصوص التي يقرؤونيا ،وخصائص الظواىر التي يبلحظونيا ،واالستنتاجات
التي يستخمصونيا من نماذجيم أو استقصاءاتيم العممية .بالنسبة لميندسة ،يجب أن يطرحوا
أسئمة لتحديد المشكمة التي يتعين حميا واستنباط األفكار التي تؤدي إلى قيود ومواصفات
حميا.)NRC Framework 2012, p. 56( .
تنشأ األسئمة العممية بطرق متنوعة .يمكن أن تكون مدفوعة بالفضول حول العالم،
مستوحاة من تنبؤات نموذج أو نظرية أو نتائج من االستقصاءات السابقة ،أو يمكن تحفيزىا
بالحاجة إلى حل مشكمة .تتميز األسئمة العممية عن أنواع أخرى من األسئمة في أن اإلجابات
تكمن في تفسيرات مدعومة بأدلة تجريبية ،بما في ذلك األدلة التي يجمعيا اآلخرون أو من
خبلل التقصي.
بينما يبدأ العمم بأسئمة ،تبدأ اليندسة بتحديد مشكمة لحميا .ومع ذلك ،قد تتضمن
أيضا طرح أسئمة لتحديد مشكمة ،مثل :ما ىي الحاجة أو الرغبة التي تكمن وراء
اليندسة ً
المشكمة؟ ما ىي معايير الحل الناجح؟ تنشأ أسئمة أخرى عند توليد األفكار ،أو اختبار الحمول
الممكنة ،مثل :ما ىي المقايضات المحتممة؟ ما ىو الدليل الضروري لتحديد الحل األفضل؟
أيضا طرح أسئمة حول البيانات واالفتراضات
يتضمن طرح األسئمة وتحديد المشكبلت ً
أيضا إلى االنخراط
المقدمة والتصميمات المقترحة .من الميم أن ندرك أن طرح سؤال يؤدي ً
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في ممارسة أخرى .يمكن لمطالب طرح سؤال حول البيانات التي ستؤدي إلى مزيد من التحميل
والتفسير .أو قد يطرح الطالب سؤاالً يؤدي إلى التخطيط والتصميم ،أو االستقصاء ،أو تحسين

التصميم.

اء كنت منخرطًا في العموم أو اليندسة ،فإن القدرة عمى طرح أسئمة جيدة وتحديد
سو ً
المشاكل بوضوح أمر ضروري لمجميع .يمخص التقدم التالي في الممارسة  0ما يجب أن
يكون الطبل ب قادرين عمى القيام بو بحمول نياية كل نطاق دراسي .يؤدي كل من أمثمة طرح
األسئمة أدناه إلى مشاركة الطبلب في ممارسات عممية أخرى.
اٌظفىف ِٓ اٌشوػخ
ئًٌ اٌضبٍٔ
ئْ ؽشػ األعئٍخ
ورؼشَف اٌّشىالد فٍ
اٌشوػخ اٌضبُٔخ َؼزّذ
ػًٍ اٌخجشاد اٌغبثمخ
وَزمذَ ئًٌ األعئٍخ
اٌىطفُخ اٌجغُطخ اٌزٍ
َّىٓ اخزجبسهب.
أعئٍخ
 ؽشػ
ئًٌ
اعزٕبدًا
اٌّالؽظبد
ٌٍؼضىس ػًٍ ِضَذ
ِٓ اٌّؼٍىِبد
ؽىي اٌؼبٌُ (أو
اٌؼبٌُ) اٌطجُؼٍ و
 /أو اٌّظُّ.
 ؽشػ و  /أو
رؾذَذ األعئٍخ
اٌزٍ َّىٓ أْ
ػٍُهب
َغُت
اٌزؾمُك.
ِشىٍخ
 رؾذَذ
َّىٓ
ثغُطخ
ؽٍهب ِٓ خالي
رطىَش وبئٓ أو
أداح عذَذح أو
ِؾغٕخ.

اٌظفىف ()6 -6

اٌظفىف ()5 -5

اٌظفىف ()66 -9

ؽشػ األعئٍخ ورؾذَذ
اٌّشىالد فٍ اٌظفىف
(َ )6-6جٍٕ ػًٍ
خجشاد اٌظفىف ِٓ
اٌشوػخ ئًٌ اٌظف
اٌضبٍٔ ) (K–2وَزمذَ
فٍ رؾذَذ اٌؼاللبد
إٌىػُخ.
 ؽشػ أعئٍخ ػّب
عُؾذس ئرا رُ
رغُُش ِزغُش.
األعئٍخ
 رؾذَذ
اٌؼٍُّخ (اٌمبثٍخ
ٌالخزجبس) وغُش
(غُش
اٌؼٍُّخ
اٌمبثٍخ ٌٍّٕبفغخ).
 اؽشػ أعئٍخ َّىٓ
فُهب
اٌزؾمُك
ثٕزبئظ
واٌزٕجإ
ِؼمىٌخ ثٕب ًء ػًٍ
أّٔبؽ ِضً ػاللبد
اٌغجت وإٌزُغخ.
 اعزخذَ اٌّؼشفخ
اٌغبثمخ ٌىطف
اٌزٍ
اٌّشبوً
َّىٓ ؽٍهب.
ِشىٍخ
 رؾذَذ
رظُُّ ثغُطخ
َّىٓ ؽٍهب ِٓ
خالي رطىَش وبئٓ
أو أداح أو ػٍُّخ

ئْ ؽشػ األعئٍخ ورؾذَذ
اٌّشىالد فٍ اٌظفىف (-5
َ )5جٍٕ ػًٍ خجشاد
اٌظفىف (اٌشوػخ)6 -
وَزمذَ فٍ رؾذَذ اٌؼاللبد
ثُٓ اٌّزغُشاد ،ورىػُؼ
اٌؾغظ وإٌّبرط.
 ؽشػ األعئٍخ:
 oاٌزٍ رٕشأ ِٓ
اٌّشالجخ اٌذلُمخ
أو
ٌٍظىاهش
أو
إٌّبرط
غُش
إٌزبئظ
اٌّزىلؼخ،
ٌزىػُؼ و  /أو
ؽٍت ِؼٍىِبد
ئػبفُخ.
ٌ oزؾذَذ و  /أو
رىػُؼ األدٌخ و
 /أو فشػُخ
(افزشاػبد)
اٌخبطخ
أو
ثبٌّٕبلشخ
اٌغذي.
ٌ oزؾذَذ اٌؼاللبد
ثُٓ اٌّزغُشاد
اٌّغزمٍخ واٌزبثؼخ
فٍ
واٌؼاللبد
إٌّبرط.
ٌ oزىػُؼ و  /أو
رٕمُؼ ّٔىرط أو

ئْ ؽشػ األعئٍخ ورؾذَذ
اٌّشىالد فٍ اٌظفىف (-9
َ )66جٍٕ ػًٍ خجشاد
اٌظفىف (اٌشوػخ)5 -
واٌزمذَ اٌّؾشص فٍ طُبغخ
ورؾغُٓ ورمُُُ األعئٍخ
اٌمبثٍخ ٌالخزجبس رغشَجًُب
اٌزظُُّ
وِشىالد
إٌّبرط
ثبعزخذاَ
واٌّؾبوبح.
 ؽشػ األعئٍخ:
 oاٌزٍ رٕشأ ِٓ
اٌّشالجخ اٌذلُمخ
أو
ٌٍظىاهش،
غُش
إٌزبئظ
اٌّزىلؼخ،
ٌزىػُؼ و  /أو
ؽٍت ِؼٍىِبد
ئػبفُخ.
 oاٌزٍ رٕشأ ِٓ
فؾض إٌّبرط أو
إٌظشَخ ٌزىػُؼ
و  /أو اٌجؾش ػٓ
ِؼٍىِبد
وػاللبد ئػبفُخ.
ٌ oزؾذَذ اٌؼاللبد،
ثّب فٍ رٌه
اٌؼاللبد اٌىُّخ،
ثُٓ اٌّزغُشاد
اٌّغزمٍخ
واٌزبثؼخ.
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أو ٔظبَ ورزؼّٓ
ِؼبَُش
ػذح
ولُىد
ٌٍٕغبػ
ػًٍ اٌّىاد أو
اٌىلذ أو اٌزىٍفخ.



اٌظفىف ()5 -5

اٌظفىف ()66 -9

رفغُش أو ِشىٍخ
هٕذعُخ.
 oاٌزٍ رزطٍت أدٌخ
رغشَجُخ وبفُخ
وِٕبعجخ ٌإلعبثخ.
َّىٓ
 oاٌزٍ
اعزمظبئهب أو
ِٕهب
اٌزؾمك
ٔطبق
داخً
اٌفظً اٌذساعٍ،
واٌجُئخ
اٌخبسعُخ،
واٌّزبؽف
واٌّشافك اٌؼبِخ
األخشي ثبٌّىاسد
اٌّزبؽخ ،وػٕذ
اٌؼشوسح ،رأؽُش
فشػُخ رغزٕذ ئًٌ
اٌّالؽظبد
واٌّجبدئ اٌؼٍُّخ.
رزؾذي
 oاٌزٍ
فشػُخ
(افزشاػبد)
ٌّٕبلشخ أو عذي
رفغُش
أو
ِٓ
ِغّىػخ
اٌجُبٔبد.
رؾذَذ ِشىٍخ فٍ
اٌزظُُّ َّىٓ ؽٍهب
ِٓ خالي رطىَش وبئٓ
أو أداح أو ػٍُّخ أو
ٔظبَ ورزؼّٓ ِؼبَُش
ولُىدًا ِزؼذدح ،ثّب فٍ
رٌه اٌّؼشفخ اٌؼٍُّخ
اٌزٍ لذ رؾذ ِٓ
اٌؾٍىي اٌّّىٕخ.

ٌ oزىػُؼ ورٕمُؼ
ّٔىرط أو رفغُش
ِشىٍخ
أو
هٕذعُخ.
رمُُُ عإاي ٌزؾذَذ ِب
ئرا وبْ لبثالً ٌالخزجبس
ورا طٍخ.
ؽشػ األعئٍخ اٌزٍ
َّىٓ اٌزؾمُك فُهب
ػّٓ ٔطبق ِخزجش
اٌّذسعخ أو ِشافك
اٌجؾش أو اٌّغبي (ِضً
اٌخبسعُخ)
اٌجُئخ
ثبٌّىاسد اٌّزبؽخ ،وئرا
رطٍت األِش ،وػغ
ئؽبس ٌفشػُخ رغزٕذ
ئًٌ ّٔىرط أو ٔظشَخ.
ؽشػ و  /أو رمُُُ
األعئٍخ اٌزٍ رزؾذي
فشػُخ (افزشاػبد)
ٌّٕبلشخ أو عذي ،أو
رفغُش ِغّىػخ ِٓ
اٌجُبٔبد ،أو ٌٍزأوذ ِٓ
ِالءِخ اٌزظُُّ.
رؾذَذ ِشىٍخ فٍ
اٌزظُُّ رٕطىٌ ػًٍ
رطىَش ػٍُّخ أو ٔظبَ
َزفبػً ِغ اٌّىىٔبد
واٌّؼبَُش واٌمُىد اٌزٍ
لذ رزؼّٓ اػزجبساد
اعزّبػُخ و  /أو رمُٕخ
و  /أو ثُئُخ.
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ممازسة :2تطويس اليناذج واستخدامها )(Developing and Using Models
يمكن أن تبدأ النمذجة في الصفوف األولى ،مع تقدم نماذج الطبلب من "صور"
محسوسة و  /أو نماذج مجسمة (مثل سيارة لعبة) إلى تمثيبلت مجردة أكثر لمعبلقات ذات
الصمة في الصفوف البلحقة ،مثل رسم تخطيطي يمثل القوى المؤثرة عمى كائن معين في
النظام.)NRC Framework, 2012, p. 58( .

تشمل النماذج الرسوم البيانية ،والنسخ المادية ،والتمثيبلت الرياضية ،والقياسات،
تماما مع العالم الحقيقي ،إال إنيا
والمحاكاة الحاسوبية .عمى الرغم من أن النماذج ال تتوافق ً
تركز عمى بعض الخصائص في حين تحجب خصائص أخرى .تحتوي جميع النماذج عمى
تقديرات وافتراضات تحد من نطاق الصبلحية والقدرة التنبؤية ،لذلك من الميم لمطبلب التعرف
عمى ىذه القيود أو المحددات.
في العموم ،تُستخدم النماذج لتمثيل نظام (أو أجزاء من النظام) قيد الدراسة ،لممساعدة
في تطوير األسئمة والتفسيرات ،وإلنشاء البيانات التي يمكن استخداميا إلجراء التنبؤات ،ونقل
األفكار لآلخرين .يمكن توقع أن يقوم الطبلب بتقييم النماذج وصقميا من خبلل دورة تكرارية
لمقارنة تنبؤاتيم مع العالم الحقيقي ثم تعديميا لمحصول عمى نظرة ثاقبة لمظاىرة التي يتم
تصميميا .عمى ىذا النحو ،تستند النماذج عمى األدلة .وعندما يتم الكشف عن أدلة جديدة ال
يمكن لمنماذج تفسيرىا ،فيتم تعديل ىذه النماذج.
في اليندسة ،يمكن استخدام النماذج لتحميل نظام لمعرفة أين أو في أي ظروف قد
أيضا استخدام النماذج لتصور
تتطور العيوب ،أو الختبار الحمول الممكنة لمشكمة ما .يمكن ً
وتنقيح التصميم ،وايصال خصائص التصميم لآلخرين ،وكنماذج أولية الختبار أداء التصميم.
اٌظفىف ِٓ اٌشوػخ
ئًٌ اٌضبٍٔ
رغزٕذ إٌّزعخ فٍ
اٌظفىف (اٌشوػخ)6 -
ئًٌ اٌخجشاد اٌغبثمخ
واٌزمذَ اٌّؾشص ٌزؼُّٓ
اعزخذاَ ورطىَش إٌّبرط
(أٌ اٌّخططبد ،اٌشعُ،
اٌّغغّبد ،اٌذَىساِب،
اٌذساِب ،أو اٌمظخ
اٌّظىسح) اٌزٍ رّضً
أؽذاصًب ٍِّىعخ أو ؽٍىي
رظُُّ.

اٌظفىف ()6 -6

اٌظفىف ()5 -5

اٌظفىف ()66 -9

فٍ
إٌّزعخ
رؼزّذ
اٌظفىف ( )6-6ػًٍ
اٌظفىف
خجشاد
(اٌشوػخ )6-ورزمذَ فٍ
ثٕبء وِشاعؼخ إٌّبرط
واعزخذاَ
اٌجغُطخ
إٌّبرط ٌزّضًُ األؽذاس
وؽٍىي اٌزظُُّ.
 رؾذَذ لُىد إٌّبرط.
 رطىَش و  /أو

رغزٕذ إٌّزعخ فٍ
اٌظفىف ( )5-5ئًٌ
اٌظفىف
خجشاد
(اٌشوػخ )6 -ورمذِهب
فٍ رطىَش واعزخذاَ
وِشاعؼخ إٌّبرط ٌىطف
واخزجبس واٌزٕجإ ثّضَذ ِٓ
اٌظىاهش اٌّغشدح وأٔظّخ
اٌزظُُّ.
 رمُُُ ؽذود ّٔىرط
ٌىبئٓ أو أداح

رؼزّذ إٌّزعخ فٍ
اٌظفىف ( )66-9ػًٍ
اٌظفىف
خجشاد
(اٌشوػخ ئًٌ  )5ورزمذَ
فٍ اعزخذاَ إٌّبرط
ورطىَشهب
ورىٌُفهب
ٌٍزٕجإ وئظهبس اٌؼاللبد
ثُٓ اٌّزغُشاد ثُٓ
األٔظّخ وِىىٔبرهب فٍ
اٌطجُؼُخ
اٌؼىاٌُ
واٌّظّّخ.
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اٌظفىف ِٓ اٌشوػخ
ئًٌ اٌضبٍٔ
 اٌزُُّض ثُٓ إٌّىرط
واٌىبئٓ اٌفؼٍٍ و /
أو اٌؼٍُّخ و  /أو
األؽذاس اٌزٍ َّضٍهب
إٌّىرط.
إٌّبرط
ِ مبسٔخ
ٌزؾذَذ اٌخظبئض
اٌّشزشوخ
واالخزالفبد.
 رطىَش و  /أو
ّٔىرط
اعزخذاَ
اٌّمبدَش،
ٌزّضًُ
اٌؼاللبد ،اٌّمبَُظ
(أوجش،
إٌغجُخ
أطغش) ،و  /أو
أّٔبؽ فٍ اٌؼبٌُ
واٌؼبٌُ
اٌطجُؼٍ
اٌّظُّ.
 رطىَش ّٔىرط ثغُؾ
َؼزّذ ػًٍ األدٌخ
ٌزّضًُ وبئٓ أو أداح
ِمزشؽخ.
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اٌظفىف ()5 -5

ّٔىرط
ِشاعؼخ
رؼبؤٍ ثٕب ًء ػًٍ 
أدٌخ رىػؼ اٌؼاللبد
اٌّزغُشاد
ثُٓ
ٌألؽذاس اٌّزىشسح
وإٌّزظّخ.
ّٔىرط
رطىَش
ثبعزخذاَ رشجُه أو 
ِضبي أو رّضًُ ِغشد
ٌىطف ِجذأ ػٍٍّ
أو ؽً رظُُّ.
رطىَش و  /أو
اعزخذاَ
إٌّبرط 
ٌىطف و  /أو اٌزٕجإ
ثبٌظىاهش.
رطىَش ِخطؾ أو
ّٔىرط ِبدٌ ثغُؾ
ٌّؾبوبح وبئٓ أو أداح
أو ػٍُّخ ِمزشؽخ.
ىرعب
اعزخذاَ
ّٔ ً
الخزجبس اٌؼاللبد أو 
ثُٓ
اٌزفبػالد
اٌغجت وإٌزُغخ فُّب
َزؼٍك ثؼًّ إٌظبَ
اٌطجُؼٍ أو اٌّظُّ .


ِمزشؽخ.
رطىَش أو رؼذًَ
ّٔىرط  -ثٕب ًء ػًٍ
األدٌخ ٌّ -طبثمخ ِب
َؾذس ئرا رُ رغُُش
ِزغُش أو ِىىْ ِٓ
إٌظبَ.
اعزخذاَ و  /أو
ّٔىرط
رطىَش
ٌألٔظّخ اٌجغُطخ
ثؼىاًِ غُش ِإوذح
وغُش ِزىلؼخ.
رطىَش و  /أو
ّٔىرط
ِشاعؼخ
إلظهبس اٌؼاللبد ثُٓ
اٌّزغُشاد ،ثّب فٍ
رٌه رٍه اٌزٍ ال
ِالؽظزهب
َّىٓ
وٌىٕهب رزٕجأ ثظىاهش
َّىٓ ِالؽظزهب.
رطىَش و  /أو
ّٔىرط
اعزخذاَ
ٌٍزٕجإ و  /أو وطف
اٌظىاهش.
ّٔىرط
رطىَش
ٌىطف اٌُِبد اٌزٍ
ال َّىٓ ِالؽظزهب.
رطىَش و  /أو
ّٔىرط
اعزخذاَ
اٌجُبٔبد
ٌزىٌُذ
الخزجبس األفىبس ؽىي
اٌظىاهش فٍ إٌظُ
أو
اٌطجُؼُخ
اٌّظّّخ ،ثّب فٍ
رٌه رٍه اٌزٍ رّضً
اٌّذخالد
واٌّخشعبد ،ورٍه
َّىٓ
اٌزٍ ال
ِالؽظزهب.
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رمُُُ ِضاَب وؽذود
ّٔىرعُٓ ِخزٍفُٓ
ٌألداح أو اٌؼٍُّخ أو
اٌُِخ أو إٌظبَ
اٌّمزشػ ِٓ أعً
رؾذَذ أو ِشاعؼخ
َٕبعت
ّٔىرط
األدٌخ أو ِؼبَُش
اٌزظُُّ.
اخزجبس
رظُُّ
ٌّٕىرط ٌٍزأوذ ِٓ
ِىصىلُزه.
رطىَش وِشاعؼخ و /
أو اعزخذاَ ّٔىرط
لبئُ ػًٍ أدٌخ
ٌزىػُؼ و  /أو
اٌزٕجإ ثبٌؼاللبد ثُٓ
األٔظّخ أو ثُٓ
ِىىٔبد إٌظبَ.
رطىَش و  /أو
أٔىاع
اعزخذاَ
ِزؼذدح ِٓ إٌّبرط
ؽغبثبد
ٌزمذَُ
ُِىبُٔىُخ و  /أو
اٌظىاهش،
رىلغ
واالٔزمبي ثّشؤخ
ثُٓ أٔىاع إٌّبرط
ثٕب ًء ػًٍ اٌّضاَب
واٌمُىد.
رطىَش ّٔىرط ِؼمذ
ثّؼبٌغخ
َغّؼ
واخزجبس ػٍُّخ أو
ٔظبَ ِمزشػ.
رطىَش و  /أو
ّٔىرط
اعزخذاَ
(ثّب فٍ رٌه
اٌشَبػُبد
واٌؾبعجبد) ٌزىٌُذ
ٌذػُ
اٌجُبٔبد
اٌزفغُشاد واٌزٕجإ
ثبٌظىاهش ورؾًٍُ
إٌظُ و  /أو ؽً
اٌّشىالد.
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ممازسة :3ختطيط االستقصاءات وتيفيرها
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and Carrying Out

(Planning

)Investigations

يجب أن تتاح لمطبلب فرص لمتخطيط وتنفيذ عدة أنواع مختمفة من االستقصاءات
خبلل الصفوف الدراسية المختمفة من الروضة وحتى الثاني عشر .عمى جميع المستويات،
يجب أن ينخرطوا في االستقصاءات التي تتدرج من تمك التي يبنييا المعمم  -من أجل التعرف
عمى مشكمة أو سؤال من غير المحتمل أن يستكشفوه بمفردىم (عمى سبيل المثال ،قياس
خصائص معينة لممواد) -إلى تمك التي تظير من أسئمة الطبلب الخاصةNRC ( .
)Framework, 2012, p. 61

يمكن تنفيذ استقصاءات عممية لوصف ظاىرة ،أو الختبار نظرية أو نموذج لكيفية
عمل العالم .قد يكون الغرض من االستقصاءات اليندسية معرفة كيفية إصبلح أو تحسين
أداء نظام تكنولوجي أو مقارنة الحمول المختمفة لمعرفة أفضل حل لممشكمة .سواء كان
دائما بالنسبة ليم تحديد ىدف االستقصاء،
الطبلب يعممون في العموم أو اليندسة ،من الميم ً
والتنبؤ بالنتائج ،وتخطيط مسار عمل يوفر أفضل دليل لدعم استنتاجاتيم .يجب عمى الطبلب
تصميم االستقصاءات التي تولد البيانات لتقديم أدلة لدعم االدعاءات التي يدلون بيا حول
بل حتى يتم استخداميا في عممية دعم ادعاء .يجب عمى الطبلب
الظواىر .البيانات ليست دلي ً

استخدا م المنطق واألفكار والمبادئ والنظريات العممية لتوضيح لماذا يمكن اعتبار البيانات
دليبلً.

وحذر في أساليبيم .في
ًا
مع مرور الوقت ،من المتوقع أن يصبح الطبلب أكثر منيجية
التجارب المعمميةُ ،يتوقع من الطبلب أن يقرروا المتغيرات التي يجب التعامل معيا عمى أنيا

نتائج أو مخرجات ،وتمك التي يجب التعامل معيا كمدخبلت والتي تتميز بالتنوع عن قصد من
تجربة إلى أخرى ،وتمك التي يجب التحكم فييا ،أو االحتفاظ بيا كما ىي عبر التجارب .في
حالة المبلحظات الميدانية ،يشمل التخطيط تحديد كيفية جمع عينات مختمفة من البيانات في
ظل ظروف مختمفة ،عمى الرغم من أن الظروف ليست كميا تحت السيطرة المباشرة
لممستقصي .قد يشمل التخطيط وتنفيذ االستقصاءات عناصر من جميع الممارسات األخرى.
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اٌظفىف ِٓ اٌشوػخ
ئًٌ اٌضبٍٔ
ورٕفُز
اٌزخطُؾ
االعزمظبءاد ٌإلعبثخ
ػًٍ األعئٍخ أو اخزجبس
اٌؾٍىي ٌٍّشىالد فٍ
اٌظفىف (اٌشوػخ)6 -
َجٍٕ ػًٍ اٌخجشاد
اٌغبثمخ واٌزمذَ فٍ
االعزمظبءاد اٌجغُطخ،
ثٕب ًء ػًٍ االخزجبساد
اٌؼبدٌخ ،اٌزٍ رىفش ثُبٔبد
ٌذػُ اٌزفغُشاد أو ؽٍىي
اٌزظُُّ.
 ِٓ خالي اٌزىعُه،
َزُ رخطُؾ ورٕفُز
اعزمظبء ثبٌزؼبوْ
األلشاْ
ِغ
(ٌٍشوػخ).
ورٕفُز
 رخطُؾ
ثشىً
اعزمظبء
إلٔزبط
رؼبؤٍ
ثُبٔبد العزخذاِهب
ٌألدٌخ
وأعبط
اٌالصِخ ٌإلعبثخ ػًٍ
عإاي.
اٌطشق
 رمُُُ
اٌّخزٍفخ ٌشطذ و /
أو لُبط اٌظبهشح
ٌزؾذَذ اٌطشَمخ اٌزٍ
َّىٓ ِٓ خالٌهب
اإلعبثخ ػًٍ عإاي.
ِالؽظبد
 ػًّ
(ِجبششح أو ِٓ
وعبئً اإلػالَ) و /
أو لُبعبد ٌغّغ
اٌجُبٔبد اٌزٍ َّىٓ
اعزخذاِهب إلعشاء
ِمبسٔبد.
ِالؽظبد
 ػًّ
(ِجبششح أو ِٓ
اٌىعبئؾ) و  /أو
لُبعبد وبئٓ أو أداح
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اٌظفىف ()5 -5

اٌظفىف ()66 -9

ورٕفُز
اٌزخطُؾ
االعزمظبءاد ٌإلعبثخ
ػًٍ األعئٍخ أو اخزجبس
اٌؾٍىي ٌٍّشىالد فٍ
اٌظفىف (َ )6-6ؼزّذ
ػًٍ خجشاد اٌظفىف
واٌزمذَ
(اٌشوػخ)6-
االعزمظبءاد
ٌُشًّ
اٌزٍ رزؾىُ فٍ اٌّزغُشاد
ورىفش األدٌخ ٌذػُ
اٌزفغُشاد أو ؽٍىي
اٌزظُُّ.
ورٕفُز
 رخطُؾ
ثشىً
اعزمظبء
إلٔزبط
رؼبؤٍ
ٌزىىْ
اٌجُبٔبد
أعبط
ثّضبثخ
ورٌه
ٌألدٌخ،
ثبعزخذاَ اخزجبساد
ػبدٌخ َزُ فُهب
فٍ
اٌزؾىُ
وػذد
اٌّزغُشاد
اٌزغبسة اٌزٍ رُ
إٌظش فُهب.
 رمُُُ األعبٌُت و /
أو األدواد إٌّبعجخ
ٌغّغ اٌجُبٔبد.
 ػًّ ِالؽظبد و /
أو لُبعبد إلٔزبط
ٌزىىْ
اٌجُبٔبد
ثّضبثخ أعبط ٌألدٌخ
ٌزفغُش ظبهشح أو
اخزجبس ؽً رُ
رظُّّه.
 ػًّ رٕجإاد ؽىي
ِب عُؾذس ئرا رغُش
ِزغُش.
ّٔىرعُٓ
 اخزجبس
ٌٕفظ
ِخزٍفُٓ
اٌىبئٓ أو األداح أو
اٌؼٍُّخ اٌّمزشؽخ

َؼزّذ اٌزخطُؾ ورٕفُز
فٍ
االعزمظبءاد
اٌظفىف ( )5-5ػًٍ
اٌظفىف
خجشاد
واٌزمذَ
(اٌشوػخ)6-
ٌُشًّ
اٌّؾشص
اٌزٍ
االعزمظبءاد
رغزخذَ ِزغُشاد ِزؼذدح
ٌذػُ
أدٌخ
ورمذَ
اٌزفغُشاد أو اٌؾٍىي.
ٌزٕفُز
 اٌزخطُؾ
فشدٌ
اعزمظبء
وفٍ
ورؼبؤٍ،
رؾذَذ
اٌزظُُّ:
اٌّزغُشاد اٌّغزمٍخ
واٌزبثؼخ واٌؼىاثؾ
(اٌؼىاًِ اٌؼبثطخ)
 ،واألدواد اٌالصِخ
ثبٌزغُّغ،
ٌٍمُبَ
رغغًُ
ووُفُخ
وػذد
اٌمُبعبد،
اٌالصِخ
اٌجُبٔبد
ٌذػُ االدػبء.
 رٕفُز اعزمظبء و /
أو رمُُُ و  /أو
ِشاعؼخ اٌزظُُّ
إلٔزبط
اٌزغشَجٍ
ٌزىىْ
اٌجُبٔبد
ثّضبثخ أعبط ٌألدٌخ
اٌزٍ رٍجٍ أهذاف
االعزمظبء.
 رمُُُ دلخ اٌطشق
ٌغّغ
اٌّخزٍفخ
اٌجُبٔبد.
 عّغ اٌجُبٔبد إلٔزبط
ٌزىىْ
اٌجُبٔبد
ثّضبثخ أعبط ٌألدٌخ
ٌإلعبثخ ػًٍ األعئٍخ
اٌؼٍُّخ أو اخزجبس
ؽٍىي ِظّّخ رؾذ
ِٓ
ِغّىػخ

َؼزّذ اٌزخطُؾ ورٕفُز
فٍ
االعزمظبءاد
اٌظفىف (ِٓ  9ئًٌ
خجشاد
ػًٍ
)66
اٌظفىف (ِٓ اٌشوػخ
ئًٌ  )5واٌزمذَ اٌّؾشص
االعزمظبءاد
ٌُشًّ
اٌزٍ رمذَ أدٌخ واخزجبس
اٌّفبهُُّخ
إٌّبرط
واٌشَبػُخ واٌفُضَبئُخ
واٌزغشَجُخ.
 اٌزخطُؾ العزمظبء
أو اخزجبس رظُُّ
ورؼبؤٍ
فشدٌ
اٌجُبٔبد
إلٔزبط
ٌزىىْ ثّضبثخ أعبط
ٌألدٌخ وغضء ِٓ
وِشاعؼخ
ثٕبء
ودػُ
إٌّبرط،
رفغُشاد ٌٍظىاهش،
أو اخزجبس اٌؾٍىي
ٌٍّشبوً .ػغ فٍ
اػزجبسن اٌّزغُشاد
أو اٌزأصُشاد اٌّشثىخ
ولُ
اٌّؾزٍّخ،
رظُُّ
ثزمُُُ
االعزمظبء ٌؼّبْ
فٍ
اٌزؾىُ
اٌّزغُشاد.
ورٕفُز
 رخطُؾ
فشدٌ
اعزمظبء
إلٔزبط
ورؼبؤٍ
ٌزىىْ
اٌجُبٔبد
أعبط
ثّضبثخ
وفٍ
ٌألدٌخ،
رؾذَذ
اٌزظُُّ:
اٌجُبٔبد
أٔىاع
اٌّطٍىثخ ووُّزهب
إلٔزبط
ودلزهب
لُبعبد ِىصىق ثهب
وإٌظش فٍ اٌمُىد
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اٌظفىف ِٓ اٌشوػخ
ئًٌ اٌضبٍٔ
أو ؽً ِمزشػ
ٌزؾذَذ ِب ئرا وبْ
َؾً ِشىٍخ أو
َؾمك هذفًب.
 ػًّ رٕجإاد ثٕب ًء
اٌخجشاد
ػًٍ
اٌغبثمخ.

عدد فبراير-ج0209 )80( -0م
اٌظفىف ()6 -6
ٌزؾذَذ أَهّب ٍَجٍ
ِؼبَُش إٌغبػ ثشىً 
أفؼً.

اٌظفىف ()5 -5
اٌششوؽ.
عّغ اٌجُبٔبد ؽىي
أداء وبئٓ أو أداح أو
ػٍُّخ أو ٔظبَ
ِمزشػ فٍ ظً
ِٓ
ِغّىػخ
اٌششوؽ.

اٌظفىف ()66 -9









اٌّفشوػخ ػًٍ دلخ
اٌجُبٔبد (ػًٍ عجًُ
ػذد
اٌّضبي،
اٌزغبسة واٌزىٍفخ
واٌّخبؽش واٌىلذ)،
اٌزظُُّ
وطمً
وفمًب ٌزٌه.
ورٕفُز
رخطُؾ
اعزمظبء أو اخزجبس
ؽً ِظُّ ثطشَمخ
إِٓخ وأخاللُخ ثّب
فٍ رٌه اػزجبساد
اٌجُئُخ
اٌزأصُشاد
واالعزّبػُخ
واٌشخظُخ.
األدواد
ؽذد
ٌغّغ
إٌّبعجخ
ورؾًٍُ
ورغغًُ
ورمُُُ اٌجُبٔبد.
فشػُبد
ػًّ
ِىعهخ رؾذد ِب
َؾذس ٌٍّزغُش اٌزبثغ
ػٕذ ِؼبٌغخ ِزغُش
ِغزمً.
ِؼبٌغخ اٌّزغُشاد
وعّغ اٌجُبٔبد ؽىي
ّٔىرط ِؼمذ ٌٍؼٍُّخ
أو إٌظبَ اٌّمزشػ
ٌزؾذَذ ٔمبؽ اٌؼؼف
أو رؾغُٓ األداء
ٔغجخ ئًٌ ِؼبَُش
إٌغبػ أو اٌّزغُشاد
األخشي.

ممازسة :4حتليل البياىات وتفسريها )(Analyzing and Interpreting Data
بمجرد جمع البيانات ،يجب تقديميا في شكل يمكن أن يكشف عن أي أنماط وعبلقات
نظر ألن البيانات الخام عمى ىذا النحو ليس ليا معنى
ويسمح بتوضيح النتائج لآلخرينً .ا
كبير ،فإن الممارسة الرئيسية لمعمماء ىي تنظيم البيانات وتفسيرىا من خبلل الجداول أو
الرسوم البيانية أو التحميل اإلحصائي .يمكن لمثل ىذا التحميل أن يبرز معنى البيانات-
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بناء عمى دليل عمى
وأىميتيا -بحيث يمكن استخداميا كدليل .يتخذ الميندسون ً
أيضا ق اررات ً
نادر ما يعتمدون عمى التجربة والخطأ.
تصميما معي ًنا سيعملً .ا
أن
ً

غالبا ما يقوم الميندسون بتحميل التصميم من خبلل إنشاء نموذج أو نموذج أولي
ً
وجمع بيانات واسعة حول كيفية أدائو في كافة الظروف ،بما في ذلك الظروف القاسية .تحميل

ىذا النوع من البيانات ال يخبر بق اررات التصميم ويتيح التنبؤ باألداء أو تقييمو فحسب ،بل
أيضا في تحديد المشكبلت أو توضيحيا ،وتحديد الجدوى االقتصادية ،وتقييم البدائل،
يساعد ً
واستقصاء حاالت الفشل)NRC Framework, 2012, p. 61-62( .

عندما ينضج الطبلبُ ،يتوقع منيم توسيع قدراتيم الستخدام مجموعة من األدوات
أيضا
إلعداد الجداول والتمثيل البياني والتصور والتحميل اإلحصائيُ .يتوقع من الطبلب
ً

تحسين قدراتيم عمى تفسير البيانات من خبلل تحديد الخصائص واألنماط الميمة ،واستخدام

الرياضيات لتمثيل العبلقات بين المتغيرات ،ومراعاة مصادر الخطأ .عندما يكون ذلك ممكناً

ومبلئما ،يجب عمى الطبلب استخدام األدوات الرقمية لتحميل وتفسير البيانات .سواء كان
ً
تحميل البيانات لغرض العموم أو اليندسة ،فمن الميم أن يقدم الطبلب البيانات كدليل لدعم
استنتاجاتيم.
اٌظفىف ِٓ
اٌشوػخ ئًٌ اٌضبٍٔ
رؾًٍُ
َؼزّذ
فٍ
اٌجُبٔبد
ِٓ
اٌظفىف
اٌشوػخ ئًٌ اٌظف
ػًٍ
اٌضبٍٔ
اٌخجشاد اٌغبثمخ
واٌزمذَ فٍ عّغ
اٌّالؽظبد
ورغغٍُهب
وِشبسوزهب.
• رغغًُ
اٌّؼٍىِبد
(اٌّالؽظبد
واألفىبس
واألفىبس).
• اعزخذاَ
ورجبدي اٌظىس

اٌظفىف ()6 -6

اٌظفىف ()5 -5

اٌظفىف ()66 -9

رؾًٍُ
َؼزّذ
فٍ
اٌجُبٔبد
اٌظفىف ِٓ اٌضبٌش
ئًٌ اٌخبِظ ػًٍ
خجشاد اٌظفىف
ِٓ اٌشوػخ ئًٌ
اٌضبٍٔ وَزطىس ِٓ
خالي رمذَُ ِٕبهظ
وُّخ ٌغّغ اٌجُبٔبد
رغبسة
وئعشاء
ِزؼذدح ٌٍّالؽظبد
إٌىػُخ .وػٕذِب
َىىْ رٌه ِّىٕبً
َٕجغٍ
وِالئ ًّب،
اعزخذاَ األدواد
اٌشلُّخ.
• رّضًُ اٌجُبٔبد
فٍ اٌغذاوي و

َؼزّذ رؾًٍُ اٌجُبٔبد فٍ
اٌظفىف ِٓ اٌغبدط ئًٌ
خجشاد
ػًٍ
اٌضبِٓ
اٌظفىف ِٓ اٌشوػخ ئًٌ
اٌظف اٌخبِظ ،وَزمذَ
ِٓ خالي رىعُغ اٌزؾًٍُ
اٌىٍّ ئًٌ االعزمظبءاد،
واٌزُُّض ثُٓ اٌؼاللبد
واٌغججُخ،
االسرجبؽُخ
اإلؽظبئُخ
واٌزمُٕبد
األعبعُخ ٌٍجُبٔبد ورؾًٍُ
األخطبء.
• ئٔشبء ورؾًٍُ و  /أو
اٌزّضُالد
رفغُش
اٌشعىُِخ ٌٍجُبٔبد و /
أو ِغّىػبد اٌجُبٔبد
ٌزؾذَذ
اٌىجُشح
اٌؼاللبد اٌخطُخ وغُش

َؼزّذ رؾًٍُ اٌجُبٔبد فٍ
اٌظفىف ِٓ اٌزبعغ ئًٌ
اٌضبٍٔ ػشش ػًٍ خجشاد
اٌظفىف ِٓ اٌشوػخ ئًٌ
اٌظف اٌضبِٓ ،وَزطىس ِٓ
خالي رمذَُ رؾًٍُ ئؽظبئٍ
أوضش رفظُالً ،وِمبسٔخ
ِغّىػبد اٌجُبٔبد ِٓ
أعً االرغبق ،واعزخذاَ
إٌّبرط إلٔشبء اٌجُبٔبد
ورؾٍٍُهب.
اٌجُبٔبد
 رؾًٍُ
األدواد
ثبعزخذاَ
واٌزمُٕبد و  /أو
إٌّبرط (ػًٍ عجًُ
اٌؾغبثُخ
اٌّضبي،
واٌشَبػُخ) ِٓ أعً
رمذَُ ادػبءاد ػٍُّخ
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اٌظفىف ِٓ
اٌشوػخ ئًٌ اٌضبٍٔ
واٌشعىِبد و
 /أو وزبثبد
اٌّالؽظبد.
• اعزخذاَ
اٌّالؽظبد
(ِجبششح أو
وعبئً
ِٓ
اإلػالَ)
ٌىطف
األّٔبؽ و  /أو
اٌؼاللبد فٍ
اٌؼبٌُ (اٌؼبٌُ)
اٌطجُؼٍ
واٌ ُّظُّ ِٓ •
أعً اإلعبثخ
ػًٍ األعئٍخ
اٌؼٍُّخ وؽً
اٌّشىالد.
• ِمبسٔخ
اٌزىلؼبد
ػًٍ
(ثٕب ًء
اٌخجشاد
•
اٌغبثمخ) ثّب
َؾذس
(األؽذاس
اٌٍّؾىظخ).
• رؾًٍُ اٌجُبٔبد
ِٓ اخزجبساد
وبئٓ أو أداح
ٌزؾذَذ ِب ئرا
وبْ َؼًّ ػًٍ
إٌؾى
إٌّشىد.
•

عدد فبراير-ج0209 )80( -0م

اٌظفىف ()6 -6
 /أو اٌشعىَ
اٌجُبُٔخ
اٌّخزٍفخ
(اٌزّضًُ
ثبألػّذح و /
أو اٌمطبػبد
اٌذائشَخ و  /أو
اٌزّضًُ
ثبٌخطىؽ)
ٌٍىشف ػٓ
األّٔبؽ اٌزٍ
ئًٌ
رشُش
اٌؼاللبد.
رؾًٍُ ورفغُش
اٌجُبٔبد ٌفهُ
اٌظىاهش،
ثبعزخذاَ
االعزذالي
إٌّطمٍ
واٌشَبػُبد و
 /أو اٌؾغبة.
ِمبسٔخ
وِؼبهبح
اٌجُبٔبد اٌزٍ
عّؼهب
رُ
ثىاعطخ
ِغّىػبد
ِٓ
ِخزٍفخ
أعً ِٕبلشخ
أوعه اٌزشبثه
واالخزالف فٍ
إٌزبئظ اٌزٍ
رىطٍىا ئٌُهب.
رؾًٍُ اٌجُبٔبد
ٌزؾغُٓ ثُبْ
أو
اٌّشىٍخ
رظُُّ وبئٓ أو
أداح أو ػٍُّخ
ِمزشؽخ.

•

•
•
•

•

•
•

اٌظفىف ()5 -5

اٌظفىف ()66 -9

اٌخطُخ.
اٌزّضُالد
اعزخذَ
(ِضً
اٌشعىُِخ
واألشىبي
اٌخشائؾ
واٌشعىَ اٌجُبُٔخ و /
اٌغذاوي)
أو
ٌّغّىػبد اٌجُبٔبد
ٌزؾذَذ
اٌىجُشح
اٌضُِٕخ
اٌؼاللبد
واٌّىبُٔخ.
اٌزُُّض ثُٓ اٌؼاللبد
االسرجبؽُخ واٌغججُخ
فٍ اٌجُبٔبد.
رؾًٍُ ورفغُش اٌجُبٔبد
ٌزمذَُ أدٌخ ػًٍ
اٌظىاهش.
ِفبهُُ
رطجُك
اإلؽظبء واالؽزّبالد
(ثّب فٍ رٌه اٌّزىعؾ
وإٌّىاي
واٌىعُؾ
ٌزؾًٍُ
واٌزجبَٓ)
اٌجُبٔبد ورىطُفهب
األدواد
ثبعزخذاَ
اٌشلُّخ ػٕذِب َىىْ
رٌه ِّىًٕب.
ِشاػبح لُىد رؾًٍُ
اٌجُبٔبد (ػًٍ عجًُ
اٌّضبي ،خطأ اٌمُبط)،
و  /أو اٌغؼٍ ئًٌ
رؾغُٓ ػجؾ ودلخ
ثبعزخذاَ
اٌجُبٔبد
وأعبٌُت
أدواد
أفؼً
رىٕىٌىعُخ
(ػًٍ عجًُ اٌّضبي،
رغبسة ِزؼذدح).
رؾًٍُ ورفغُش اٌجُبٔبد
ٌزؾذَذ أوعه اٌزشبثه
واالخزالف فٍ إٌزبئظ.
رؾًٍُ اٌجُبٔبد ٌزؾذَذ

طبٌؾخ وِىصىلخ أو
رؾذَذ رظُُّ ؽً
ِضبٌٍ.
ِفبهُُ
رطجُك
اإلؽظبء واالؽزّبالد
(ثّب فٍ رٌه رؾذَذ
إٌّبعجخ
اٌىظُفخ
ٌٍجُبٔبد ،واالٔؾذاس،
وِؼبًِ
واٌزفبػً،
االسرجبؽ ٌٍّزٕبعجبد
اٌخطُخ) ػًٍ األعئٍخ
واٌّشىالد اٌؼٍُّخ
واٌهٕذعُخ ،ثبعزخذاَ
اٌشلُّخ
األدواد
ػٕذِب َىىْ رٌه
ِّىًٕب.
ِشاػبح لُىد رؾًٍُ
اٌجُبٔبد (ػًٍ عجًُ
اٌّضبي ،خطأ اٌمُبط،
اخزُبس اٌؼُٕخ) ػٕذ
اٌجُبٔبد
رؾًٍُ
ورفغُشهب.
وِؼبهبح
ِمبسٔخ
أٔىاع ِخزٍفخ ِٓ
ِغّىػبد اٌجُبٔبد
(ػًٍ عجًُ اٌّضبي،
اٌزٍ رُ ئٔشبؤهب رارًُب،
أو اٌّؾفىظخ فٍ
ٌفؾض
األسشُف)
اٌمُبعبد
ارغبق
واٌّالؽظبد.
رمُُُ رأصُش اٌجُبٔبد
اٌغذَذح ػًٍ رفغُش
ػٍٍّ و  /أو ّٔىرط
ٌٍؼٍُّخ أو إٌظبَ
اٌّمزشػ.
رؾًٍُ اٌجُبٔبد ٌزؾذَذ
ُِضاد أو خظبئض
ٌّىىٔبد
اٌزظُُّ
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اٌظفىف ِٓ
اٌشوػخ ئًٌ اٌضبٍٔ

عدد فبراير-ج0209 )80( -0م

اٌظفىف ()6 -6
•

اعزخذاَ
اٌجُبٔبد ٌزمُُُ
ورؾغُٓ
اٌؾٍىي
اٌّظّّخ.

اٌظفىف ()5 -5

اٌظفىف ()66 -9

اٌزشغٍٍُ
إٌطبق
األِضً ٌىبئٓ أو أداح أو
ػٍُّخ أو ٔظبَ ِمزشػ
ٍَجٍ ِؼبَُش إٌغبػ
ػًٍ أفؼً وعه.

اٌؼٍُّخ أو إٌظبَ
ٌزؾغُٕهب
اٌّمزشػ
ٌّؼبَُش
ثبٌٕغجخ
إٌغبػ.

ممازسة :5استخداو التفكري السياضي واذتسابي

Mathematics and

(Using

)Computational Thinking

عمى الرغم من وجود اختبلفات في كيفية تطبيق الرياضيات والتفكير الحسابي في
معا من خبلل تمكين الميندسين
العموم واليندسةً ،
غالبا ما تجمع الرياضيات ىذين الحقمين ً
من تطبيق الشكل الرياضي لمنظريات العممية ،وتمكين العمماء من استخدام تقنيات المعمومات
القوية التي صمميا الميندسون .يمكن لكبل النوعين من المينيين إنجاز االستقصاءات
والتحميبلت وبناء نماذج معقدة ،والتي قد تكون غير واردة في الحسبانNRC ( .
)Framework, 2012, p. 65

ُيتوقع من الطبلب استخدام الرياضيات لتمثيل المتغيرات المادية وعبلقاتيا ،وإلجراء
تنبؤات كمية .تشمل التطبيقات األخرى لمرياضيات في العموم واليندسة كل من المنطق
واليندسة وفي المستويات األعمى التفاضل والتكامل .يمكن ألجيزة الكمبيوتر واألدوات الرقمية
تعزيز قوة الرياضيات عن طريق أتمتة العمميات الحسابية ،وتقريب الحمول لممشكبلت التي ال
يمكن حسابيا بدقة ،وتحميل مجموعات البيانات الكبيرة المتاحة لتحديد األنماط ذات المغزى.
يتوقع من الطبلب استخدا م أدوات مخبرية متصمة بأجيزة الكمبيوتر لمراقبة البيانات وقياسيا
أيضا أن ينخرط الطبلب في التفكير الحسابي ،والذي
وتسجيميا ومعالجتيا .من المتوقع ً
يتضمن استراتيجيات لتنظيم البيانات والبحث عنيا ،وانشاء تسمسبلت من الخطوات تسمى
الخوارزميات ،واستخدام وتطوير محاكاة جديدة لؤلنظمة الطبيعية والمصممة .الرياضيات ىي
أداة أساسية لفيم العمم .عمى ىذا النحو ،يجب أن يتضمن التدريس في الفصول الدراسية
ميارات الرياضيات اليامة .تعرض معايير  NGSSالعديد من تمك الميارات من خبلل توقعات
األداء ،ولكن تعميمات الفصل الدراسي يجب أن تعزز كل العموم من خبلل استخدام التفكير
الرياضي والحسابي عالي الجودة.
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اٌظفىف ِٓ
اٌشوػخ ئًٌ اٌضبٍٔ
اٌزفىُش
َجٍٕ
اٌشَبػٍ واٌؾغبثٍ
فٍ اٌظفىف ِٓ
اٌشوػخ ئًٌ اٌظف
اٌضبٍٔ ػًٍ أعبط
اٌغبثمخ،
اٌخجشح
وَزمذَ ٌٍزؼشف ػًٍ
أٔه َّىٓ اعزخذاَ
اٌشَبػُبد ٌىطف
اٌطجُؼٍ
اٌؼبٌُ
واٌؼبٌُ اٌ ُّظُّ.
ِزً
 رمشَش
رغزخذَ
اٌجُبٔبد
إٌىػُخ ِمبثً
اٌجُبٔبد
اٌىُّخ.
 اعزخذاَ اٌؼذ
واألسلبَ
ٌزؾذَذ
ووطف
األّٔبؽ فٍ
اٌؼبٌُ اٌطجُؼٍ
واٌّظُّ.
 وطف ولُبط
و  /أو ِمبسٔخ
اٌغّبد اٌىُّخ
ٌٍىبئٕبد
اٌّخزٍفخ
وػشع
اٌجُبٔبد
ثبعزخذاَ
اٌشعىَ
اٌجُبُٔخ
اٌجغُطخ.
 اعزخذَ
اٌجُبٔبد
اٌىُّخ ٌّمبسٔخ
ؽٍُٓ ثذٍَُٓ
ٌّشىٍخ ِب.

عدد فبراير-ج0209 )80( -0م

اٌظفىف ()6 -6

اٌظفىف ()5 -5

اٌظفىف ()66 -9

َؼزّذ اٌزفىُش اٌشَبػٍ
واٌؾغبثٍ فٍ اٌظفىف
ِٓ اٌضبٌش ئًٌ اٌخبِظ
ػًٍ خجشاد اٌظفىف ِٓ
اٌشوػخ ئًٌ اٌظف اٌضبٍٔ،
وَزمذَ ِٓ خالي رىعُغ
اٌمُبعبد اٌىُّخ ٌّغّىػخ
ِزٕىػخ ِٓ اٌخظبئض
واعزخذاَ
اٌفُضَبئُخ
واٌشَبػُبد
اٌؾغبة
ٌزؾًٍُ اٌجُبٔبد وِمبسٔخ
ؽٍىي اٌزظُُّ اٌجذٍَخ.
 رمشَش ِب ئرا وبٔذ
اٌجُبٔبد إٌىػُخ أو
اٌىُّخ هٍ األفؼً
ٌزؾذَذ ِب ئرا وبْ
اٌىبئٓ أو األداح
رفٍ
اٌّمزشؽخ
ثّؼبَُش إٌغبػ.
ِغّىػبد
 رٕظُُ
ثغُطخ
ثُبٔبد
ٌٍىشف ػٓ األّٔبؽ
اٌزٍ رىؽٍ ثبٌؼاللبد.
ولُبط
 وطف
ورمذَش و  /أو رّضًُ
اٌىُّبد ثُبًُٔب (ػًٍ
اٌّضبي،
عجًُ
واٌؾغُ
اٌّغبؽخ
واٌىلذ)
واٌىصْ
األعئٍخ
ٌّؼبٌغخ
واٌّشىالد اٌؼٍُّخ
واٌهٕذعُخ.
 ئٔشبء و  /أو
األشىبي
اعزخذاَ
اٌزخطُطُخ و  /أو
اٌجُبُٔخ
اٌشعىَ
ػٓ
إٌبرغخ
اٌخىاسصُِبد
ٌّمبسٔخ
اٌجغُطخ
اٌجذٍَخ
اٌؾٍىي
ٌّشىٍخ هٕذعُخ.

َؼزّذ اٌزفىُش اٌشَبػٍ
واٌؾغبثٍ فٍ اٌظفىف
ِٓ اٌغبدط ئًٌ اٌضبِٓ
ػًٍ خجشاد اٌظفىف ِٓ
اٌشوػخ ئًٌ اٌظف
اٌخبِظ ،وَزمذَ ِٓ خالي
فٍ
األّٔبؽ
رؾذَذ
ِغّىػبد اٌجُبٔبد اٌىجُشح
اٌّفبهُُ
واعزخذاَ
اٌشَبػُخ ٌذػُ اٌزفغُشاد
واٌؾغظ.
األدواد
 اعزخذاَ
اٌشلُّخ (ِضً أعهضح
اٌىّجُىرش) ٌزؾًٍُ
ثُبٔبد
ِغّىػبد
وجُشح عذًا ٌألّٔبؽ
واالرغبهبد.
 اعزخذاَ اٌزّضُالد
اٌشَبػُخ ٌىطف و /
أو دػُ االعزٕزبعبد
وؽٍىي
اٌؼٍُّخ
اٌزظُُّ.
 ئٔشبء خىاسصُِبد
(عٍغٍخ ِٓ اٌخطىاد
اٌّشرجخ) ٌؾً ِشىٍخ.
 رطجُك اٌّفبهُُ و /
أو اٌؼٍُّبد اٌشَبػُخ
(ػًٍ عجًُ اٌّضبي،
اٌّؼذي،
إٌغجخ،
اٌّئىَخ،
إٌغجخ
اٌؼٍُّبد األعبعُخ،
اٌغجش اٌجغُؾ) ػًٍ
األعئٍخ واٌّشىالد
اٌؼٍُّخ واٌهٕذعُخ.
األدواد
 اعزخذاَ
اٌشلُّخ و  /أو
واٌؾغظ
اٌّفبهُُ
الخزجبس
اٌشَبػُخ
اٌؾٍىي
وِمبسٔخ
ٌّشىٍخ
اٌّمزشؽخ
اٌزظُُّ اٌهٕذعٍ.

اٌشَبػٍ
اٌزفىُش
َؼزّذ
واٌؾغبثٍ فٍ اٌظفىف ِٓ
اٌزبعغ ئًٌ اٌضبٍٔ ػشش ػًٍ
خجشاد اٌظفىف ِٓ اٌشوػخ
ئًٌ اٌظف اٌضبِٓ ،وَزمذَ ِٓ
خالي اعزخذاَ اٌزؾًٍُ واٌزفىُش
اٌغجشٌ ،واعزخذاَ ِغّىػخ ِٓ
اٌىظبئف اٌخطُخ وغُش اٌخطُخ
ثّب فٍ رٌه اٌذواي اٌّضٍضُخ
واٌٍىغبسَزّبد
واألعظ
واألدواد اٌؾغبثُخ اٌالصِخ
ٌٍزؾًٍُ اإلؽظبئٍ ٌزؾًٍُ ورّضًُ
ؤّزعخ اٌجُبٔبدَ .زُ ئٔشبء
اٌّؾبوبح اٌؾغبثُخ اٌجغُطخ
واعزخذاِهب ػًٍ أعبط إٌّبرط
اٌشَبػُخ ٌالفزشاػبد األعبعُخ.
 ئٔشبء و  /أو ِشاعؼخ
ّٔىرط ؽغبثٍ أو ِؾبوبح
ٌظبهشح أو عهبص أو ػٍُّخ
أو ٔظبَ ِظُّ.
اٌزّضُالد
 اعزخذاَ
اٌشَبػُخ و  /أو اٌؾغبثُخ
و  /أو اٌخىاسصُِخ ٌٍظىاهش
أو رظُُّ اٌؾٍىي ٌىطف و
 /أو دػُ االدػبءاد و  /أو
اٌزفغُشاد.
 رطجُك رمُٕبد اٌغجش
واٌىظبئف ٌزّضًُ وؽً
اٌؼٍُّخ
اٌّشىالد
واٌهٕذعُخ.
 اعزخذاَ ؽبالد ِؾذودح
ثغُطخ الخزجبس اٌزؼجُشاد
ثشاِظ
أو
اٌشَبػُخ
اٌىّجُىرش أو اٌخىاسصُِبد
أو ِؾبوبح ػٍُّخ أو ٔظبَ
ٌّؼشفخ ِب ئرا وبْ إٌّىرط
"ِٕطمًُب" ِٓ خالي ِمبسٔخ
إٌزبئظ ِغ ِب هى ِؼشوف
ػٓ اٌؼبٌُ اٌؾمُمٍ.
 رطجُك إٌغت واٌّؼذالد
وإٌغت اٌّئىَخ ورؾىَالد
اٌىؽذاد فٍ عُبق ِشىالد
اٌمُبط اٌّؼمذح اٌزٍ
رٕطىٌ ػًٍ وُّبد راد
وؽذاد ِشزمخ أو ِشوجخ.

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 565 -

الممارسات العلمية والهندسية...

ممازسة :6بياء التفسريات وتصنيه اذتلول

عدد فبراير-ج0209 )80( -0م

Explanations and

(Constructing

)Designing Solutions

اليدف من العمم ىو بناء تفسيرات ألسباب الظواىرُ .يتوقع من الطبلب إنشاء
تفسيراتيم الخاصة ،باإلضافة إلى تطبيق التفسيرات القياسية التي يتعممون عنيا من معممييم
أو القراءة .يوضح اإلطار ما يمي حول التفسيرات:

"إن ىدف العمم ىو بناء النظريات التي تقدم تفسيرات لمعالم .تصبح النظرية مقبولة عندما
يكون لدييا خطوط متعددة من األدلة التجريبية وقدرة تفسيرية أكبر لمظواىر من النظريات

السابقة)NRC Framework, 2012, p. 52)".

يتضمن التفسير ادعاء ي تعمق بكيفية ارتباط متغير أو متغيرات بمتغير آخر أو مجموعة

ردا عمى سؤال ،وفي عممية اإلجابة عمى السؤال
غالبا ما يتم تقديم االدعاء ً
من المتغيراتً .
غالبا ما يصمم العمماء االستقصاءات لموصول إلى البيانات.
ً
اليدف من اليندسة ىو حل المشكبلت .يعد تصميم الحمول لممشكبلت عممية منيجية
تتضمن تحديد المشكمة ،ثم توليد الحمول واختبارىا وتحسينيا .يتم وصف ىذه الممارسة في
اإلطار عمى النحو التالي:
إن مطالبة الطبلب بإظيار فيميم الخاص لآلثار المترتبة عمى فكرة عممية من خبلل
تطوير تفسيراتيم الخاصة لمظواىر ،سواء عمى أساس المبلحظات التي قاموا بيا أو النماذج
التي قاموا بتطويرىا ،تُشركيم في جزء أساسي من العممية التي يمكن من خبلليا حدوث
التغيير المفاىيمي.
في اليندسة ،اليدف ىو التصميم وليس التفسير .عممية تطوير التصميم تكرارية
ومنيجية ،وكذلك عممية تطوير تفسير أو نظرية في العموم .ومع ذلك ،فإن أنشطة الميندسين
ليا عناصر متميزة عن تمك الخاصة بالعمماء .تتضمن ىذه العناصر تحديد القيود والمعايير
الخاصة بالخصائص المطموبة لمحل ،ووضع خطة تصميم ،وانتاج واختبار نماذج أو نماذج
أولية ،واالختيار من بين خصائص التصميم البديمة لتحسين تحقيق معايير التصميم ،وتنقيح
بناء عمى أداء النموذج األولي أو المحاكاةNRC Framework, 2012, p. ( .
أفكار التصميم ً
)68-69
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اٌظفىف ِٓ
اٌشوػخ ئًٌ اٌضبٍٔ
ثٕبء اٌزفغُشاد
ورظُُّ اٌؾٍىي
فٍ اٌظفىف ِٓ
ئًٌ
اٌشوػخ
اٌظف اٌضبٍٔ َجٍٕ
اٌخجشاد
ػًٍ
اٌغبثمخ ،وَزمذَ
ِٓ خالي اعزخذاَ
األدٌخ واألفىبس فٍ
ؽغبثبد
ثٕبء
رغزٕذ ئًٌ األدٌخ
ٌٍظىاهش اٌطجُؼُخ
ورظُُّ اٌؾٍىي.
 ئثذاء
اٌّالؽظبد
(ِجبششح أو
ِٓ وعبئً
اإلػالَ)
إلٔشبء
ؽغبة لبئُ
ػًٍ األدٌخ
ٌٍظىاهش
اٌطجُؼُخ.
 اعزخذاَ
أدواد و  /أو
ِىاد ٌزظُُّ
و  /أو ثٕبء
عهبص َؾً
ِشىٍخ ِؼُٕخ
ؽً
أو
ٌّشىٍخ
ِؼُٕخ.
 ئٔشبء و  /أو
ِمبسٔخ ؽٍىي
ِزؼذدح
ٌّشىٍخ ِب.

عدد فبراير-ج0209 )80( -0م

اٌظفىف ()6 -6

اٌظفىف ()5 -5

اٌظفىف ()66 -9

َؼزّذ ثٕبء اٌزفغُشاد
ورظُُّ اٌؾٍىي فٍ
اٌظفىف ِٓ اٌضبٌش ئًٌ
اٌخبِظ ػًٍ خجشاد
اٌظفىف ِٓ اٌشوػخ
ئًٌ اٌظف اٌضبٍٔ،
وَزمذَ ِٓ خالي
اعزخذاَ األدٌخ فٍ ثٕبء
رؾذد
رفغُشاد
اٌّزغُشاد اٌزٍ رظف
اٌظىاهش ورزٕجأ ثهب وفٍ
رظُُّ ؽٍىي ِزؼذدح
ٌّشبوً اٌزظُُّ.
رفغُش
 ئٔشبء
ٌٍؼاللبد اٌّالؽظخ
عجًُ
(ػًٍ
رىصَغ
اٌّضبي،
إٌجبربد فٍ اٌفٕبء
اٌخٍفٍ).
األدٌخ
 اعزخذاَ
اٌمُبعبد
(ِضً
واٌّالؽظبد
واألّٔبؽ) إلٔشبء
أو دػُ رفغُش أو
ؽً
رظُُّ
ٌّشىٍخ.
 رؾذَذ األدٌخ اٌزٍ
رذػُ ٔمبؽ ِؼُٕخ
فٍ اٌزفغُش.
األفىبس
 رطجُك
ٌؾً
اٌؼٍُّخ
ِشبوً اٌزظُُّ.
 ئٔشبء وِمبسٔخ
ِزؼذدح
ؽٍىي
ٌّشىٍخ ثٕب ًء ػًٍ
ِذي اعزُفبئهب
ٌّؼبَُش ولُىد ؽً
اٌزظُُّ.

اٌزفغُشاد
ثٕبء
َؼزّذ
ورظُُّ اٌؾٍىي فٍ اٌظفىف
ِٓ اٌغبدط ئًٌ اٌضبِٓ ػًٍ
خجشاد اٌظفىف ِٓ اٌضبٌش
ئًٌ اٌظف اٌخبِظ ،وَزمذَ
ٌُشًّ ثٕبء اٌزفغُشاد
ورظُُّ اٌؾٍىي اٌّذػىِخ
ثّظبدس ِزؼذدح ِٓ األدٌخ ثّب
َزفك ِغ األفىبس واٌّجبدئ
وإٌظشَبد اٌؼٍُّخ.
 ثٕبء رفغُش َزؼّٓ
اٌؼاللبد إٌىػُخ أو
اٌىُّخ ثُٓ اٌّزغُشاد
اٌزٍ رزٕجأ ثـ و  /أو
رظف اٌظىاهش.
 ئٔشبء رفغُش ثبعزخذاَ
إٌّبرط أو اٌزّضُالد.
 ثٕبء رفغُش ػٍٍّ لبئُ
ػًٍ أدٌخ طبٌؾخ
وِىصىلخ رُ اٌؾظىي
ػٍُهب ِٓ اٌّظبدس (ثّب
فٍ رٌه رغبسة اٌطالة
اٌخبطخ) وافزشاع أْ
إٌظشَبد واٌمىأُٓ اٌزٍ
رظف اٌؼبٌُ اٌطجُؼٍ
رؼًّ اٌُىَ وّب وبٔذ فٍ
اٌّبػٍ وعزغزّش فٍ
فٍ
ثزٌه
اٌمُبَ
اٌّغزمجً.
 رطجُك األفىبس واٌّجبدئ
و  /أو األدٌخ اٌؼٍُّخ
ٌجٕبء ورٕمُؼ و  /أو
اعزخذاَ رفغُش ٌظىاهش
أو أِضٍخ أو أؽذاس فٍ
اٌؼبٌُ اٌؾمُمٍ.
 رطجُك االعزذالي اٌؼٍٍّ
ٌزىػُؼ عجت ِالءِخ
اٌجُبٔبد أو األدٌخ
ٌٍزفغُش أو االعزٕزبط.
أو
األفىبس
 رطجُك
اٌّجبدئ اٌؼٍُّخ ٌزظُُّ
وثٕبء و  /أو اخزجبس

اٌزفغُشاد
ثٕبء
َؼزّذ
ورظُُّ اٌؾٍىي فٍ اٌظفىف
ِٓ اٌزبعغ ئًٌ اٌضبٍٔ ػشش
ػًٍ خجشاد اٌظفىف ِٓ
اٌغبدط ئًٌ اٌظف اٌضبِٓ،
وَزمذَ ِٓ خالي اٌزفغُشاد
واٌزظُّّبد اٌزٍ رذػّهب
ِظبدس أدٌخ ِزؼذدح وِغزمٍخ
أٔشأهب اٌطالة رزىافك ِغ
األفىبس واٌّجبدئ وإٌظشَبد
اٌؼٍُّخ.
 رمذَُ ادػبء وٍّ و  /أو
ٔىػٍ فُّب َزؼٍك
ثبٌؼاللخ ثُٓ اٌّزغُشاد
اٌزبثؼخ واٌّغزمٍخ.
 ئٔشبء وِشاعؼخ رفغُش
َغزٕذ ئًٌ أدٌخ طبٌؾخ
وِىصىلخ رُ اٌؾظىي
ػٍُهب ِٓ ِغّىػخ
ِزٕىػخ ِٓ اٌّظبدس
رٌه
فٍ
(ثّب
االعزمظبءاد اٌخبطخ
وإٌّبرط،
ثبٌطالة،
وإٌظشَبد ،واٌّؾبوبح،
األلشاْ)
وِشاعؼخ
وافزشاع أْ إٌظشَبد
واٌمىأُٓ اٌزٍ رظف
اٌؼبٌُ اٌطجُؼٍ رؼًّ
اٌُىَ وّب فٍ اٌّبػٍ
وعزغزّش فٍ اٌمُبَ
ثزٌه فٍ اٌّغزمجً.
 رطجُك األفىبس واٌّجبدئ
و  /أو األدٌخ اٌؼٍُّخ
ٌزمذَُ رفغُش ٌٍظىاهش
وؽً ِشبوً اٌزظُُّ،
ِغ ِشاػبح اِصبس غُش
اٌّزىلؼخ اٌّؾزٍّخ.
 رطجُك االعزذالي اٌؼٍٍّ
وإٌظشَخ و  /أو إٌّبرط
ٌشثؾ األدٌخ ثبالدػبءاد
دػُ
ِذي
ٌزمُُُ
واٌجُبٔبد
االعزذالي
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رظُُّ وبئٓ أو أداح أو
ػٍُّخ أو ٔظبَ.
رٕفُز ِششوع رظُُّ،
واالٔخشاؽ فٍ دوسح
اٌزظٌُُّ ،جٕبء و  /أو
رٕفُز ؽً ٍَجٍ ِؼبَُش
ولُىد اٌزظُُّ اٌّؾذدح.
رؾغُٓ أداء اٌزظُُّ
ِٓ خالي رؾذَذ أوٌىَبد
وئعشاء
اٌّؼبَُش،
اٌّمبَؼبد (اٌزٕبصي ػٓ
ُِضاد ِٓ أعً اٌؾظىي
ػًٍ ُِضاد أخشي)،
واالخزجبس ،واٌّشاعؼخ،
وئػبدح االخزجبس.

ممازسة :7االخنساط يف ادتدال استيادًا إىل أدلة
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ٌٍزفغُش أو االعزٕزبط.
رظُُّ ورمُُُ و  /أو
طمً ؽً ٌّشىٍخ ِؼمذح
فٍ اٌؼبٌُ اٌؾمُمٍ ،ثٕب ًء
ػًٍ اٌّؼشفخ اٌؼٍُّخ
وِظبدس األدٌخ اٌزٍ
اٌطالة
َىٌذهب
واٌّؼبَُش راد األوٌىَخ
واػزجبساد اٌّمبَؼخ
(اٌزٕبصي ػٓ ُِضح ِٓ
أعً اٌؾظىي ػًٍ
أخشي).

in Argument from

(Engaging

)Evidence

إحساسا بعممية الجدال البلزمة لمتقدم والدفاع
يجب أن تنتج دراسة العموم واليندسة
ً
عن فكرة جديدة أو تفسير لظاىرة ومعايير إجراء مثل ىذه المجادالت .وبيذه الروح ،يجب أن
يجادل الطبلب في التفسيرات التي يقومون ببنائيا ،والدفاع عن تفسيراتيم لمبيانات المرتبطة،
والدعوة لمتصميمات التي يقترحونيا)NRC Framework, 2012, p. 73( .
الجدال ىو عممية لمتوصل إلى اتفاقات حول التفسيرات وحمول التصميم .في العموم،
ضروريا في تحديد أفضل تفسير لظاىرة طبيعية.
يعتبر االستدالل والجدال القائم عمى األدلة
ً
في اليندسة ،ىناك حاجة إلى االستدالل والجدال لتحديد أفضل حل لمشكمة التصميم .تعد
أمر بالغ األىمية إذا أراد الطبلب فيم الثقافة التي يعيش
مشاركة الطبلب في الجدال العممي ًا
فييا العمماء ،وكيفية تطبيق العموم واليندسة لصالح المجتمع .عمى ىذا النحو ،فإن الجدال
ىي تمك العممية التي تقوم عمى األدلة واالستدالل ،وتؤدي إلى تفسيرات مقبولة من المجتمع
العممي وحمول تصميم مقبولة من قبل المجتمع اليندسي.
الجدال في العموم يتجاوز التوصل إلى اتفاقات في التفسيرات وحمول التصميم .سواء
استقصاء ظاىرة أو اختبار تصميم أو بناء نموذج لتوفير آلية لمتفسير ،يتوقع من الطبلب
بناء عمى
استخدام الجدال لبلستماع إلى األفكار واألساليب المتنافسة ومقارنتيا وتقييميا
ً
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مزاياىا .ينخرط العمماء والميندسون في الجدال عند استقصاء ظاىرة ما ،واختبار حل
التصميم ،وحل األسئمة المتعمقة بالقياسات ،وبناء نماذج البيانات ،واستخدام األدلة لتقييم
االدعاءات.
اٌظفىف ِٓ اٌشوػخ ئًٌ
اٌضبٍٔ
ئْ االٔخشاؽ فٍ اٌغذاي
اٌّغزٕذ ئًٌ األدٌخ فٍ
اٌظفىف ِٓ اٌشوػخ ئًٌ
اٌظف اٌضبٍٔ َجٍٕ ػًٍ
اٌخجشاد اٌغبثمخ وَزمذَ
ِٓ خالي ِمبسٔخ األفىبس
واٌزّضُالد ؽىي اٌؼبٌُ
اٌطجُؼٍ واٌ ُّظُّ.
اٌّغبدالد
• رؾذَذ
اٌزٍ
(إٌّبلشبد)
رذػّهب األدٌخ.
ثُٓ
• اٌزُُّض
اٌزٍ
اٌزفغُشاد
رذػّهب عُّغ األدٌخ
اٌزٍ رُ عّؼهب ورٍه
اٌزٍ ال رذػّهب األدٌخ.
• رؾًٍُ عجت ِٕبعجخ
ثؼغ األدٌخ ٌغإاي
ػٍٍّ وػذَ ِٕبعجخ
اٌجؼغ اِخش.
• اٌزُُّض ثُٓ اِساء
واألدٌخ فٍ رفغُشاد
اٌّشء.
• االعزّبع ثفبػٍُخ ئًٌ
اٌّغبدالد
(إٌّبلشبد) ٌٍزضجذ
ِٓ االرفبق أو ػذَ
االرفبق اٌّغزٕذ ئًٌ
األدٌخ ،و  /أو إلػبدح
عشد إٌمبؽ اٌشئُغُخ
ٌٍغذاي.
• ثٕبء عذاي ِغزٕذ ئًٌ
أدٌخ ٌذػُ ادػبء.
• رمذَُ ادػبء ؽىي
فؼبٌُخ شٍء أو أداح
أو ؽً ِذػىَ ثبألدٌخ
راد اٌظٍخ.

اٌظفىف ()6 -6

اٌظفىف ()5 -5

اٌظفىف ()66 -9

ئْ االٔخشاؽ فٍ
اٌغذاي اٌّغزٕذ ئًٌ
األدٌخ فٍ اٌظفىف
ِٓ اٌضبٌش ئًٌ
اٌخبِظ َجًٕ ػًٍ
خجشاد اٌظفىف ِٓ
اٌشوػخ ئًٌ اٌظف
اٌضبٍٔ ،وَزمذَ ِٓ
خالي ٔمذ اٌزفغُشاد
أو اٌؾٍىي اٌؼٍُّخ
اٌزٍ الزشؽهب األلشاْ
ِٓ خالي االعزشهبد
ثبألدٌخ راد اٌظٍخ
ؽىي اٌؼبٌُ اٌطجُؼٍ
واٌ ُّظُّ.
• ِمبسٔخ ورؾغُٓ
اٌّغبدالد
(إٌّبلشبد)
أعبط
ػًٍ
األدٌخ
رمُُُ
اٌّمذِخ.
ثُٓ
• اٌزُُّض
اٌؾمبئك،
واٌؾىُ إٌّطمٍ
ئًٌ
اٌّغزٕذ
ٔزبئظ اٌجؾش،
واٌزخُّٓ فٍ
اٌزفغُش.
إٌمذ
• رمذَُ
ورٍمُه ثبؽزشاَ
اٌضِالء
ِٓ
ئعشاء
ؽىي
ِمزشػ أو رفغُش
أو ّٔىرط ِٓ
خالي االعزشهبد
راد
ثبألدٌخ
اٌظٍخ وؽشػ
أعئٍخ ِؾذدح.

ئْ االٔخشاؽ فٍ اٌغذاي
اٌّغزٕذ ئًٌ األدٌخ فٍ
اٌظفىف ِٓ اٌغبدط
ئًٌ اٌضبِٓ َجًٕ ػًٍ
خجشاد اٌظفىف ِٓ
اٌضبٌش ئًٌ اٌظف
اٌخبِظ ،وَزمذَ ٌجٕبء
عذاي ِمٕغ َذػُ أو
َذؽغ االدػبءاد ئِب
ٌزفغُشاد أو ؽٍىي
ؽىي اٌؼبٌُ اٌطجُؼٍ
واٌ ُّظُّ.
ؤمذ
• ِمبسٔخ
عذآٌُ (ؽغزُٓ)
ٔفظ
ؽىي
اٌّىػىع ورؾًٍُ
ِب ئرا وبٔب َإوذاْ
ػًٍ أدٌخ و  /أو
رفغُشاد ٌؾمبئك
ِّبصٍخ أو ِخزٍفخ.
• رمذَُ إٌمذ ورٍمُه
ثشأْ
ثبؽزشاَ
اٌزفغُشاد
واإلعشاءاد
وإٌّبرط واألعئٍخ
اٌزٍ َمذِهب اٌّشء
خالي
ِٓ
االعزشهبد ثبألدٌخ
راد اٌظٍخ وؽشػ
اٌزٍ
األعئٍخ
رغزذػٍ رفبطًُ
وراد
واػؾخ
طٍخ واٌشد ػٍُهب.
• ثٕبء واعزخذاَ و /
أو رمذَُ عذاي
شفىٌ
(ؽغخ)
وِىزىة ِذػىَ
رغشَجُخ
ثأدٌخ

ئْ االٔخشاؽ فٍ اٌغذاي
اٌّغزٕذ ئًٌ األدٌخ فٍ
اٌظفىف ِٓ اٌزبعغ ئًٌ
اٌضبٍٔ ػشش َجًٕ ػًٍ
خجشاد اٌظفىف ِٓ اٌغبدط
ئًٌ اٌظف اٌضبِٓ ،وَزمذَ
ِٓ خالي اعزخذاَ األدٌخ
إٌّبعجخ واٌىبفُخ وإٌّطك
اٌؼٍٍّ ٌٍذفبع ػٓ وأزمبد
االدػبءاد واٌزفغُشاد ؽىي
اٌؼبٌُ اٌطجُؼٍ واٌ ُّظُّ .لذ
ؼب ِٓ
رأرٍ اٌّغبدالد أَ ً
اٌؾٍمبد اٌؼٍُّخ اٌؾبٌُخ أو
اٌزبسَخُخ فٍ اٌؼٍىَ.
ورمُُُ
ِ مبسٔخ
(اٌؾغظ)
اٌّغبدالد
اٌّزٕبفغخ أو ؽٍىي
اٌزظُُّ فٍ ػىء
اٌّمجىٌخ
اٌزفغُشاد
ؽبًٌُب ،واألدٌخ اٌغذَذح،
(ِضً
واٌّؾذداد
اٌّمبَؼبد) ،واٌمُىد،
واٌمؼبَب األخاللُخ.
 رمُُُ االدػبءاد واألدٌخ
و  /أو إٌّطك وساء
اٌزفغُشاد أو اٌؾٍىي
اٌّمجىٌخ ؽبًٌُب ٌزؾذَذ
اٌّغبدالد
ِضاَب
(اٌؾغظ).
 رمذَُ االٔزمبداد و  /أو
رٍمُهب ثبؽزشاَ أصٕبء
اٌّغبدالد اٌؼٍُّخ ػٓ
ؽشَك فؾض االعزذالي
واألدٌخ ،ورؾذٌ األفىبس
واالعزٕزبعبد ،واٌشد
ثؼٕبَخ ػًٍ وعهبد
اٌّزٕىػخ،
إٌظش
اٌّؼٍىِبد
ورؾذَذ
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اٌظفىف ِٓ اٌشوػخ ئًٌ
اٌضبٍٔ
•

•

•

اٌظفىف ()5 -5

ثٕبء و  /أو دػُ
عذاي ثأدٌخ و /
أو ثُبٔبد و  /أو
ّٔىرط.
اعزخذاَ
اٌجُبٔبد ٌزمُُُ •
االدػبءاد ؽىي
اٌغجت
وإٌزُغخ.
ادػبء
رمذَُ
ؽىي ُِضح ؽً
ػٓ
ٌّشىٍخ
ؽشَك
االعزشهبد
راد
ثبألدٌخ
ؽىي
اٌظٍخ
وُفُخ اعزُفبئهب •
ٌّؼبَُش ولُىد
اٌّشىٍخ.

ػٍٍّ
وِٕطك
ٌذػُ أو دؽغ
رفغُش أو ّٔىرط 
ٌظبهشح أو ؽً
ٌّشىٍخ.
رمذَُ ؽغخ شفىَخ
أو ِىزىثخ رذػُ
أو رذؽغ األداء 
اٌّؼٍٓ ٌغهبص أو
ػٍُّخ أو ٔظبَ
ثٕب ًء ػًٍ أدٌخ
رغشَجُخ رزؼٍك ثّب
وبٔذ
ئرا
اٌزىٕىٌىعُب رفٍ 
ثبٌّؼبَُش واٌمُىد
راد اٌظٍخ أَ ال.
ؽٍىي
رمُُُ
اٌزظُُّ
اٌّزٕبفغخ ػًٍ
ِؾىبد
أعبط
اٌزظُُّ اٌّزفك
ػٍُهب واٌّطىسح
ثشىً ِشزشن.

ممازسة :8اذتصول على املعلومات وتقيينها وتوصيلها

اٌظفىف ()66 -9
اإلػبفُخ اٌّطٍىثخ ٌؾً
اٌزٕبلؼبد.
ثٕبء واعزخذاَ و  /أو
رمذَُ ؽغخ شفىَخ
وِىزىثخ أو ؽغظ
ِؼبدح اعزٕبدًا ئًٌ
اٌجُبٔبد واألدٌخ.
رمذَُ ادػبء واٌذفبع
ػٕه ثٕب ًء ػًٍ أدٌخ ؽىي
اٌؼبٌُ اٌطجُؼٍ أو فؼبٌُخ
ؽً رظُُّ َؼىظ
اٌّؼشفخ اٌؼٍُّخ واألدٌخ
اٌزٍ َىٌذهب اٌطالة.
رمُُُ ؽٍىي اٌزظُُّ
اٌّزٕبفغخ ٌّشىٍخ فٍ
اٌؼبٌُ اٌؾمُمٍ ػًٍ
أعبط األفىبس واٌّجبدئ
واألدٌخ
اٌؼٍُّخ،
اٌزغشَجُخ ،و  /أو
اٌؾغظ إٌّطمُخ فُّب
َزؼٍك ثبٌؼىاًِ راد
اٌظٍخ (ِضً االػزجبساد
االلزظبدَخ واٌّغزّؼُخ
واٌجُئُخ واألخاللُخ).

(Obtaining, Evaluating, and

)Communicating Information

يحتاج أي تعميم في العموم واليندسة إلى تطوير قدرة الطبلب عمى قراءة وانتاج نص
خاص بالمجال .عمى ىذا النحو ،كل درس في العموم أو اليندسة يتضمن جزًء منو درس في
المغة ،وخاصة قراءة وانتاج أنواع النصوص التي تعتبر جوىرية في العموم واليندسةNRC ( .
)Framework, 2012, p. 76
إن القدرة عمى قراءة النصوص العممية والتقنية وتفسيرىا وانتاجيا ىي ممارسات
أسا سية لمعموم واليندسة ،مثل القدرة عمى التواصل بشكل واضح ومقنع .يتطمب كونك
حاسما لممعمومات حول العموم واليندسة القدرة عمى قراءة أو عرض تقارير التطورات
مستيم ًكا
ً
اء وجدت في الصحافة أو اإلنترنت أو في اجتماع
أو التطبيقات العممية أو التكنولوجية (سو ً

المدينة) والتعرف عمى األفكار البارزة وتحديد المصادر الخطأ والعيوب المنيجية ،وتمييز
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المبلحظات عن االستدالالت ،والحجج عن التفسيرات ،واالدعاءات عن األدلة .يستخدم العمماء
والميندسون مصادر متعددة لمحصول عمى المعمومات المستخدمة لتقييم جدارة وصحة
االدعاءات واألساليب والتصاميم .يمكن إجراء نقل المعمومات واألدلة واألفكار بطرق متعددة:
استخدام الجداول واألشكال التخطيطية والرسوم البيانية والنماذج والعروض التفاعمية
وكتابيا ومن خبلل المناقشات الموسعة.
شفييا
والمعادالت وكذلك
ً
ً

اٌظفىف ِٓ اٌشوػخ
ئًٌ اٌضبٍٔ
َؼزّذ اٌؾظىي ػًٍ
اٌّؼٍىِبد ورمُُّهب
وئثالغهب فٍ اٌظفىف
ِٓ اٌشوػخ ئًٌ اٌظف
اٌضبٍٔ ػًٍ اٌخجشاد
وَغزخذَ
اٌغبثمخ،
اٌّالؽظبد وإٌظىص
اٌّؼٍىِبد
إلَظبي
اٌغذَذح.
 لشاءح إٌظىص
و  /أو اعزخذاَ
وعبئً اإلػالَ
إٌّبعجخ ٌٍظف
ػًٍ
ٌٍؾظىي
ِؼٍىِبد ػٍُّخ و
 /أو رمُٕخ ٌزؾذَذ
األّٔبؽ فٍ و  /أو
األدٌخ ؽىي اٌؼبٌُ
اٌطجُؼٍ
واٌ ُّظُّ.
 وطف وُف رذػُ
طىس ِؼُٕخ (ػًٍ
اٌّضبي،
عجًُ
سعُ ثُبٍٔ َىػؼ
وُفُخ ػًّ اٌِخ)
فىشح ػٍُّخ أو
هٕذعُخ.
ػًٍ
 اٌؾظىي
ِؼٍىِبد
ثبعزخذاَ
ٔظىص ِزٕىػخ
وُِضاد ٔظُخ
عجًُ
(ػًٍ
اٌّضبي ،اٌؼٕبوَٓ
وعذاوي

اٌظفىف ()6 -6

اٌظفىف ()5 -5

اٌظفىف ()66 -9

ػًٍ
اٌؾظىي
ئْ
ورمُُّهب
اٌّؼٍىِبد
ورىطٍُهب فٍ اٌظفىف
ِٓ اٌضبٌش ئًٌ اٌخبِظ
َؼزّذ ػًٍ خجشاد
اٌظفىف ِٓ اٌشوػخ ئًٌ
اٌظف اٌضبٍٔ ،وَزمذَ ِٓ
خالي رمُُُ ِضاَب ودلخ
األفىبس واألعبٌُت.
وفهُ
 لشاءح
إٌظىص اٌّؼمذح
إٌّبعجخ و  /أو
غُشهب ِٓ اٌىعبئؾ
اٌّىصىلخ ٌزٍخُض
اٌؼٍُّخ
األفىبس
واٌزمُٕخ واٌؾظىي
ػٍُهب ووطف وُفُخ
دػّهب ثبألدٌخ.
ِ مبسٔخ و  /أو اٌغّغ
إٌظىص
ثُٓ
اٌّؼمذح و  /أو
اٌىعبئؾ اٌّىصىلخ
ٌذػُ
األخشي
فٍ
اٌّشبسوخ
اٌّّبسعبد اٌؼٍُّخ
و  /أو اٌهٕذعُخ
األخشي.
 دِظ اٌّؼٍىِبد فٍ
ٔض ِىزىة ِغ رٍه
اٌىاسدح فٍ اٌغذاوي
واألشىبي اٌزخطُطُخ
و  /أو اٌشعىَ
اٌّمبثٍخ
اٌجُبُٔخ
ٌذػُ االٔخشاؽ فٍ
اٌّّبسعبد اٌؼٍُّخ

ػًٍ
اٌؾظىي
ئْ
ورمُُّهب
اٌّؼٍىِبد
ورىطٍُهب فٍ اٌظفىف
ِٓ اٌغبدط ئًٌ اٌضبِٓ
َؼزّذ ػًٍ خجشاد
اٌظفىف ِٓ اٌضبٌش ئًٌ
اٌظف اٌخبِظ ،وَزمذَ
ِٓ خالي رمُُُ طالؽُخ
األفىبس
وطؾخ
واألعبٌُت.
إٌظىص
 لشاءح
اٌؼٍُّخ اٌزٍ رُ
رىُُفهب العزخذاِهب
اٌفظىي
فٍ
ٌزؾذَذ
اٌذساعُخ
األفىبس اٌّشوضَخ و /
أو اٌؾظىي ػًٍ
ِؼٍىِبد ػٍُّخ و /
أو رمُٕخ ٌىطف
األّٔبؽ فٍ و  /أو
أدٌخ ؽىي اٌؼبٌُ
اٌطجُؼٍ
(اٌؼبٌُ)
واٌ ُّظُّ.
اٌّؼٍىِبد
 دِظ
اٌؼٍُّخ و  /أو
اٌىُّخ إٌىػُخ و /
أو اٌىُّخ فٍ ٔض
ِىزىة ِغ رٍه
فٍ
اٌّىعىدح
اٌىعبئؾ واٌؼشوع
ٌزىػُؼ
اٌّشئُخ
اٌّطبٌجبد وإٌزبئظ.
ولشاءح
 عّغ
ورىٌُف اٌّؼٍىِبد
ِٓ ِظبدس ِزؼذدح

ػًٍ
اٌؾظىي
ئْ
ورمُُّهب
اٌّؼٍىِبد
ورىطٍُهب فٍ اٌظفىف ِٓ
اٌزبعغ ئًٌ اٌضبٍٔ ػشش
خجشاد
ػًٍ
َؼزّذ
اٌظفىف ِٓ اٌغبدط ئًٌ
اٌظف اٌضبِٓ ،وَزمذَ ِٓ
خالي رمُُُ طؾخ وِىصىلُخ
واألعبٌُت
االدػبءاد
واٌزظبُُِ.
 لشاءح األدثُبد اٌؼٍُّخ
اٌزٍ رُ رىُُفهب
فٍ
العزخذاِهب
اٌذساعٍ
اٌفظً
ٌزؾذَذ األفىبس أو
االعزٕزبعبد اٌّشوضَخ
و  /أو ٌٍؾظىي ػًٍ
ِؼٍىِبد ػٍُّخ و /
أو رمُٕخ ٌزٍخُض
األدٌخ اٌّؼمذح أو
اٌّفبهُُ أو اٌؼٍُّبد
أو اٌّؼٍىِبد اٌّمذِخ
فٍ ٔض ِٓ خالي
ئػبدح طُبغزهب فٍ
طىسح أثغؾ ِغ
ثذلخ
االؽزفبظ
ِظطٍؾبرهب.
ِ مبسٔخ ودِظ ورمُُُ
ِظبدس اٌّؼٍىِبد
اٌّمذِخ فٍ وعبئؾ أو
ِخزٍفخ
رٕغُمبد
(ػًٍ عجًُ اٌّضبي،
ثظشًَب ووًُّب) ووزٌه
فٍ اٌىٍّبد ِٓ أعً
ِؼبٌغخ عإاي ػٍٍّ
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اٌظفىف ِٓ اٌشوػخ
ئًٌ اٌضبٍٔ
اٌّؾزىَبد
واٌّؼبعُ واٌمىائُ
اإلٌىزشؤُخ

واألَمىٔبد)
واٌىعبئؾ األخشي
عزىىْ
اٌزٍ
ِفُذح فٍ اإلعبثخ
ػٓ عإاي ػٍٍّ
و  /أو دػُ ادػبء
ػٍٍّ.

 رىطًُ
أو
اٌّؼٍىِبد
أفىبس اٌزظُُّ و /
أو اٌؾٍىي ِغ
فٍ
اِخشَٓ
أشىبي شفىَخ و /
ِىزىثخ
أو
ثبعزخذاَ إٌّبرط
أو اٌشعىِبد أو
اٌىزبثخ أو األسلبَ
اٌزٍ رىفش رفبطًُ
األفىبس
ؽىي
اٌؼٍُّخ
واٌّّبسعبد و /
أو أفىبس اٌزظُُّ.

عدد فبراير-ج0209 )80( -0م
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و  /أو اٌهٕذعُخ
األخشي.
اٌؾظىي ػًٍ ودِظ
اٌّؼٍىِبد ِٓ اٌىزت
و  /أو غُشهب ِٓ
اٌىعبئؾ اٌّىصىلخ
ٌششػ اٌظىاهش أو
ٌّشىٍخ
اٌؾٍىي
ِظّّخ.
رىطًُ اٌّؼٍىِبد 
اٌؼٍُّخ و  /أو
اٌزمُٕخ شفىَب و  /أو
فٍ أشىبي ِىزىثخ،
ثّب فٍ رٌه أشىبي
ِخزٍفخ ِٓ وعبئً
ووزٌه
اإلػالَ
اٌغذاوي واألشىبي
اٌزخطُطُخ واٌشعىَ 
اٌجُبُٔخ.

اٌظفىف ()5 -5
ورمُُُ
ِٕبعجخ
اٌّظذالُخ واٌذلخ 
واٌزؾُض اٌّؾزًّ
ِٕشىس
ٌىً
واألعبٌُت
اٌّغزخذِخ،
ووطف وُف َزُ
دػّهب أو ػذَ 
دػّهب ثبألدٌخ.
اٌجُبٔبد
رمُُُ
واٌفشػُبد و  /أو
فٍ
االعزٕزبعبد
إٌظىص اٌؼٍُّخ
واٌزمُٕخ فٍ ػىء
أو
اٌّؼٍىِبد
اٌؾغبثبد
اٌّزٕبفغخ.

رىطًُ اٌّؼٍىِبد
اٌؼٍُّخ و  /أو
اٌزمُٕخ (ػًٍ عجًُ
اٌّضبي ؽىي وبئٓ أو
أداح أو ػٍُّخ أو
ٔظبَ ِمزشػ) وزبثًُب
و  /أو ِٓ خالي
اٌؼشوع اٌشفىَخ.

اٌظفىف ()66 -9
أو ؽً ِشىٍخ.
عّغ ولشاءح ورمُُُ
اٌّؼٍىِبد اٌؼٍُّخ و /
أو اٌزمُٕخ ِٓ ِظبدس
ِزؼذدح،
ِىصىلخ
ورمُُُ األدٌخ وفبئذح
وً ِظذس.
رمُُُ طؾخ وِىصىلُخ
و  /أو رىٌُف ػذح
ادػبءاد و  /أو ؽشق
و  /أو رظُّّبد
رظهش فٍ إٌظىص
اٌؼٍُّخ واٌزمُٕخ أو
اٌزمبسَش اإلػالُِخ،
واٌزؾمك ِٓ اٌجُبٔبد
ئْ أِىٓ.
رىطًُ اٌّؼٍىِبد أو
األفىبس اٌؼٍُّخ و  /أو
اٌزمُٕخ (ػًٍ عجًُ
اٌّضبي ؽىي اٌظىاهش
و  /أو ػٍُّخ اٌزطىَش
ورظُُّ ورٕفُز ػٍُّخ
أو ٔظبَ ِمزشػ)
ثأشىبي ِزؼذدح (أٌ
شفهًُب أو سعىًُِب أو
ٔظًُب أو سَبػًُب).

التأمل يف االخنساط يف املنازسات العلنية واهليدسية
إن ممارسات العموم واليندسة الموضحة في ىذا القسم ال تكفي الطبلب لتثقيفيم
أيضا لمطبلب أن يقفوا مرةً أخرى ويتأمموا في كيفية مساىمة ىذه الممارسات
عمميا .من الميم ً
ً
في تطوير قدراتيم الخاصة ،وفي تراكم المعرفة العممية واإلنجازات اليندسية عمى مر العصور.
أمر يتعمق بالمنيج والتعميم ،وليس المعايير ،لذلك ال يتم توفير إرشادات
يعد تحقيق ذلك ًا
محددة في ىذا المستند .ومع ذلك ،لن يكتمل ىذا القسم دون اإلقرار بأن التأمل ضروري إذا
أصبح الطبلب عمى دراية بأنفسيم كمتعممين فاعمين أكفاء وفاعمين في مجاالت العموم
واليندسة.
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