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اإلعدادية ...................

 ملخص البشح:
ىدؼ البحث الحالي إلى بناء برنامج تدريبي مقترح لمعممي العموـ بمصر قائـ عمى
معايير العموـ لمجيؿ القادـ ) (NGSSلتنمية قدرتيـ عمى استخداـ ممارسات العموـ واليندسة
) (SEPsأثناء تدريس العموـ .ولتحقيؽ ىذا اليدؼ قاـ الباحث بتحديد مدى استخداـ معممو
العموـ بالمرحمة اإلعدادية لممارسات العموـ واليندسة بمعايير العموـ لمجيؿ القادـ بداخؿ
الفصوؿ  ،وذلؾ مف خالؿ استخداـ التقرير الذاتي ليـ ،حيث قاـ الباحث بإعداد استبياف
تكوف مف (  ) 5بنود تمثؿ ممارسات العموـ واليندسة وقاـ بتطبيقو عمى مجموعة مف معممي
العموـ بمحافظة القاىرة الكبرى تكونت مف (  ) 52معمماً ومعممة .كما قاـ الباحث بإعداد

استبياف أخر تكوف مف (  ) 63بنداً لبياف مدى تطبيؽ الطالب لممارسات العموـ واليندسة

أثناء حصص العموـ .قاـ الباح ث بتحديد االحتياجات التدريبية لمعممي العموـ في ضوء
ممارسات العموـ واليندسة مف خالؿ إعداد استبياف مخصص لذلؾ تكوف مف (  ) 5أبعاد
أساسية تمثؿ ممارسات العموـ واليندسة ،كما أشتمؿ عمى (  ) 53بند فرعي ،وتـ تطبيقو
عمى معممى العموـ .وقد أظيرت نتائج البحث أف معممو العموـ يستخدموف ممارسات العموـ
واليندسة بدرجة " متوسطة "  ،كما أف استخداميـ لبعض الممارسات كاف بدرجة " منخفضة "
وذلؾ في ضوء التقرير الذاتي ليـ .كما أظيرت نتائج البحث أف تطبيؽ الطالب لممارسات
العموـ واليندسة كاف بدرجة " منخفضة " بشكؿ عاـ .أوضحت النتائج أف ىناؾ حاجة " كبيرة
" لتدريب معممي العموـ عمى استخداـ ممارسات العموـ واليندسة .استخدـ الباحث ما تـ
التوصؿ إليو مف نتائج في بناء البرنامج التدريبي المقترح الذي تكوف مف (  ) 2أياـ تدريبية

بواقع (  ) 3ساعات يومياً ،وبمجموع (  ) 03ساعة تدريبية و (  ) 63وحدات تدريبية .وقد

قدـ البحث مجموعة مف التوصيات والمقترحات التي يمكف أف تسيـ في تطوير التربية العممية
بشكؿ عاـ ،وفي إعداد معمـ العموـ وتدريبو بشكؿ خاص.

 الهلنات املفتاسًُ:
معايير العموـ لمجيؿ القادـ ) – (NGSSممارسات العموـ واليندسة ) - (SEPsتدريب
المعمـ – إعداد المعمـ – البرامج التدريبية – التربية العممية.
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................... اإلعدادية

( لتدريب معلمي العلوم بالمرحلةNGSS) برنامج مقترح قائم على معايير العلوم للجيل القادم

Abstract:
This research aims at introducing a suggested training program for
science teachers in Egypt based on Next Generation Science Standards
[NGSS] for developing Science teachers‟ ability in using Science and
Engineering Practices [SEPs] in science teaching. To achieve this goal the
researcher measured the degree of using [SEPs] among science teachers in
preparatory school, through their self – report. The researcher prepared a
questionnaire consisted of (8) items that express the [SEPs] and applied it
to a group of science teachers consisted of (25) teachers. The researcher
also prepared another questionnaire consisted of (16) items to measure the
degree of the applications of the [SEPs] in science classrooms that made by
students. The researcher defined the need of science teachers for training
in light of [SEPs] through preparing a questionnaire for this purpose
which consisted of (8) basic domains that express [SEPs], and with (86)
items, and was applied to science teachers‟ group. Results showed that the
degree of science teachers‟ usage of the [SEPs] is “Moderate “, and some
practices was with a “Low” usage degree from their self - report. Result
also revealed that students‟ applications of [SEPs] is “Low” in general.
Results also revealed the “High” degree of science teachers‟ training need
of using [SEPs]. The researcher used the results in constructing the
suggested training program, which consisted of (5) training days, with (6)
hours daily and total of (30) training hours, and (10) training units. The
research introduced some recommendations and suggestions which may
contribute to developing science education in general and science teacher
preparation and training.


Keywords: Next Generation Science Standards [NGSS] - Science and
Engineering Practices [SEPs] - Teacher training – Science Education –
training programs.
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 املكدمُ ومشهلُ البشح:
يعتبر العمـ وبالتالي التربية العممية محور حياة جميع المواطنيف .فاليوـ أصبح
العالـ معقد جداً ،وأصبحت المعرفة العممية شديدة األىمية إلدراؾ كؿ شىء .فعند فيـ األحداث
الجارية ،واختيار واستخداـ التكنولوجيا ،أو اتخاذ الق اررات المستنيرة فيما يرتبط بالرعاية
الصحية ،فإف فيـ العموـ يعتبر أمر أساسي .كما يشكؿ العمـ جوىر قدرة البمداف عمى
االستمرار فى ابتكار وقيادة وظائؼ المستقبؿ .ومف ثـ فجميع الطالب عمى اختالؼ
تخصصا تيـ يجب أف يكوف لدييـ قدر مف التربية العممية القوية بمرحمة التعميـ مف الروضة
إلى نياية المرحمة الثانوية.
يتميز العصر الحالي بنمو المعرفة التقنية التى تؤثر عمى حياة أفراد المجتمع.
ولكي يشارؾ المواطف فى ىذا العصر ،فإنو يحتاج إلى أف يكوف متنو ارً عممياً مف خالؿ

التربية ) . (Almomani, 2016وبناء عميو فإنو عمى متخذي القرار التربوي مسؤولية
مواكبة ىذا النمو المتسارع وصناعة تغييرات إيجابية فى المناىج .ويمكف أف يحدث ذلؾ مف
خالؿ قياـ التربوييف بتأسيس مفاىيـ التنور العممي التي تكامؿ المعرفة بيف العموـ،
والرياضيات ،والتكنولوجيا ).(Alweher, 2016; Gassom, 2013
وبالرغـ مف ىذه األىمية لمعموـ والتربية العممية لمفرد والمجتمع ،فإننا نجد أف ىناؾ
تراجع في مستوى أداء طالبنا في االختبارات الدولية في العموـ .فإذا نظرنا إلى نتائج
االختبارات الدولية في العموـ والرياضيات مثؿ

Trends in International

] Mathematics and Science Study [TIMSSنجد أف النتائج تشير إلى انخفاض
كبير فى موقعنا فى ىذه االختبارات مقارنة بالمعدالت العالمية .فعمى سبيؿ المثاؿ ،كانت نتائج
اختبارت الػ  TIMSSفي العموـ عاـ  ) 156 ( 5330درجة ،وعاـ ( )5334كانت () 135
ا
وفي عاـ  2015حصمت مصر عمى ( )046درجة مف إجمالي درجات ( )433درجة ،والتي
تعتبر ضمف درجات المستوى (المنخفض) في التصنيؼ ،حيث جاءت مصر في المركز الػ (
 ) 05أي قبؿ األخير وذلؾ عاـ ( (Martin, Mullis, Foy & Hooper, ) 5362
) .2016وبالتالي تعتبر ىذه النتائج مقمقة لمغاية بالنسبة لمتربوييف فى مصر ،ويجب أف يتـ
التعامؿ معيا حتى يتـ اتخاذ الالزـ لتطوير تدريس العموـ والتربية العممية لجميع المواطنيف.
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ويوضح شكؿ ( )6متوسط أداء طالب الصؼ الثامف (الثاني اإلعدادي) فى اختبار
 TIMSSفى العموـ مف عاـ  5330إلى عاـ  5362والتي توضح انخفاض األداء واالنحدار
فى درجات االختبار .وفي ضوء ىذا االنحدار لدى الطالب فى األداء عمى االختبارات الدولية
مثؿ  ،TIMSSفإف الحاجة لتوليد معايير جديدة أو أفضؿ لمتربية العممية أصبحت واضحة
لدى الكثير مف التربوييف.

شكم (  ) 1يزٕعؾ أداء ؽالة انظف انضبيٍ ف ٙعًٕٓسٚخ يظش انؼشثٛخ ف ٙانؼهٕو ف ٙاخزجبساد
( TIMSSيٍ انًٕلغ انشعً ٙنـ.)www.timss.org ،TIMSS :

وفػػػى ىػػػذا الصػػػدد يحػػػذر )(2013

 Gassomمػػػف خطػػػر انخفػػػاض األداء فػػػى

اختبارات العموـ الدوليػة ،ويػرى أف تػدريس العمػوـ فػى العػالـ العربػي يحتػاج إلػى قفػزة إصػالحية
كبيػر لتحسػيف جودتػػو بشػكؿ سػريع .وتتفػػؽ ) Saleh (2018و ) Alweher (2016مػػع
) Gassom (2013في أف طريقة تحقيؽ ىػذه القفػزة قػد تكػوف فػى اسػتخداـ معػايير العمػوـ
لمجيؿ القادـ.
و تعتبػػر معػػايير العمػػوـ لمجيػػؿ القػػادـ
][NGSS

Next Generation Science

 Standardsىػػػي أحػػػدث تصػػػور لمعػػػايير تعمػػػيـ العمػػػوـ فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة

األمريكيػػة .وتعتبػػر الشػػكؿ األحػػدث لجيػػود وتطػػوير معػػايير التربيػػة العمميػػة التػػي اسػػتمر قرابػػة
بدء مف مجيػودات االتحػاد األمريكػي لتقػدـ العمػوـ American Association
( )03عاماً ً
] for the Advancement of Science [AAASوالػذي أسػس مشػروع  5336وذلػؾ
فػػػي عػػػاـ  6652وذلػػػؾ لمسػػػاعدة كػػػؿ األمػػػريكييف لكػػػي يصػػػبحوا متنػػػوريف عمميػػػاً فػػػي العمػػػوـ
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والرياضػػػػيات والتكنولوجيػػػػا ،ثػػػػـ تمػػػػى ذلػػػػؾ نشػػػػر دليػػػػؿ العالمػػػػات الموجيػػػػة لمتنػػػػور العممػػػػي
 Benchmarks for Science Literacyعاـ  (AAAS, 1989,1993) 6660والػذي
تػػرجـ الغايػػات  Goalsالمدرجػػة فػػي مشػػروع "العمػػـ لكػػؿ األمػػريكييف" إل ػى أىػػداؼ تعميميػػة أو
عالمات موجية لممراحؿ ( )K-12والعديد مف وثائؽ المعػايير القوميػة لمواليػات المتحػدة اليػوـ
رسػػػمت محتواىػػػا مػػػف ىػػػذه العالمػػػات الموجيػػػة .وفػػػي عػػػاـ ( )6663تػػػـ إصػػػدار مشػػػػػػػػروع
المعاييػػػػػػػػػػر األمريكيػػة القوميػػة لمتربيػػػػػػة العمميػػػػػػػة

National Science Education

] . (National Reseach Council, 1996) Standards[NSESوفػػي عػػاـ (
 ) 5365صػػدر إطػػار  Frameworkلمتربيػػة العمميػػة ) (NRC, 2012والػػذي ميػػد الطريػػؽ
لصػػدور معػػايير العمػػوـ لمجيػػؿ القػػادـ ،وفػػي عػػاـ ( )5360صػػدرت معػػايير العمػػوـ لمجيػػؿ القػػادـ
] [NGSSالتي استمدت مالمحيا ومكوناتيا مف إطار التربية العممية.
تػػـ بنػػػاء معػػػايير العمػػػوـ لمجيػػػؿ القػػػادـ

Next Generation Science

) Standards (NGSSبالواليات المتحدة األمريكية والتي تعتبر معػايير جديػدة لمعمػوـ وثريػة
فػػى المحتػػوى العممػػي والممارسػػة وتنظيميػػا بشػػكؿ متسػػؽ عبػػر الػػنظـ العمميػػة والتخصصػػات
المختمفة والمراحؿ المختمفة لتزويد كؿ الطالب بتربية عممية ذات مرجعية دوليػة (Achieve,
).2013
وتختمػػؼ معػػايير ) (NGSSعػػف معػػايير ) (NSESبشػػكؿ جػػذري ،وبالتػػالي يحتػػاج
المعمػػـ إلػػى فيػػـ األىػػداؼ الخاصػػة بمعػػايير ) (NGSSبشػػكؿ عميػػؽ لكػػي ينفػػذىا ويسػػتطيع
استخداميا أثنػاء تدريسػو ) . (Pruitt, 2014وتشػكؿ معػايير) (NGSSتحػدياً كبيػ ارً لمعممػي
العموـ ،حيث تتطمب منيـ طرؽ جديدة لمتفكير فيما يتعمؽ بتصميـ وتقديـ التػدريس (Pruitt,

) .2014حيػػػػث تؤكػػػػد معػػػػايير ) (NGSSعمػػػػى مجموعػػػػة مػػػػف ممارسػػػػات العمػػػػوـ واليندسػػػػة
] Science and Engineering Practices [SEPsوالتػي تمثػؿ اختالفػاً جػذرياً عػف

التركيػػػز عمػػػى معرفػػػة المحتػػػوى والػػػذى تػػػـ التركيػػػز عميػػػو فػػػى المعػػػايير السػػػابقة مثػػػؿ معػػػايير
) .(NSESوتعتبػػػر ممارسػػػات ) (SEPsىػػػي قمػػػب معػػػايير العمػػػوـ لمجيػػػؿ القػػػادـ

(NRC,

) ،2012كما إنيا نتاج العمؿ لسنوات عديدة لمبحث فى التربيػة العمميػة فيمػا يػرتبط باالنػدماج
ذو المعن ػى والمنػػتج فػػى فصػػوؿ العمػػوـ

& (Windschitl,Thompson, Braaten,

)Stroupe , 2012
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ويعػػد التأكيػػد عمػػى ممارسػػات العمػػوـ واليندسػػة ) (SEPsاىتمػػاـ جديػػد ،كمػػا أنػػو
يتضمف قضايا ميمة ،فعمى سبيؿ المثاؿ مساعدة المربييف عمى الفيـ العميػؽ لمرؤيػة والتنظػيـ
واألىػػداؼ لمعػػايير ) (NGSSمتضػػمنة ممارسػػات العمػػوـ واليندسػػة يمثػػؿ خطػػوة أولػى وحتميػػة
لتطوير مواد المناىج عالية الجودة ) ، (Pruitt, 2014ولتحقيؽ النجاح فػى ىػذا يجػب تقػديـ
الػػدعـ الكامػػؿ لممعممػػيف لفيػػـ معػػايير ) (NGSSوكيفيػػة تصػػميـ التػػدريس الػػذي يسػػاىـ فػػي
تحقيؽ ىذه المعايير.

 وتنبع أىمية التأكيد عمى ممارسات العموـ واليندسة أثناء تدريس العموـ فيما يأتي:
 .6إف االندماج في ممارسات العموـ يسػاعد الطػالب عمػى فيػـ كيفيػة تطػور المعرفػة العمميػة،
كما أف االندماج في ممارسات اليندسة يساعد الطالب عمػى فيػـ عمػؿ الميندسػيف وأيضػاً

الروابط بيف العموـ واليندسة ). (NRC, 2012

 .5إف االشػػتراؾ فػػي ىػػػذه الممارسػػات يسػػاعد الطػػػالب أيضػػاً عمػػى فيػػػـ المفػػاىيـ المتقاطعػػػة
 Crosscutting Conceptsواألفكػػػار التخصصػػػية  Disciplinary Ideasلمعمػػػـ
واليندسة ،كما أنيا تجعػؿ معرفػة الطػالب ذات معنػى وتوظيفيػا بشػكؿ أعمػؽ عنػد رؤيػتيـ
لمعالـ.
 .0إف ممارسػػة العمػػوـ واليندسػػة بشػػكؿ فعمػػى يمكػػف أف تثيػػر حػػب االسػػتطالع لػػدى الطػػالب،
وتسػػتحوذ عمػػى اىتمػػاميـ وميػػوليـ ،وتحفػػز تعمميػػـ المسػػتمر ،وفػػي النيايػػة إدراكيػػـ بػػأف
عمؿ العمماء والميندسيف ىو عمؿ ابتكاري وابداعي.
 .1ومػػػف ثػػػـ يمكػػػف أف يػػػدرؾ الطػػػالب أف العمػػػوـ واليندسػػػة تسػػػيـ فػػػي مواجيػػػة العديػػػد مػػػف
التحػػديات التػػي تواجػػو المجتمػػع اليػػوـ مثػػؿ :توليػػد الطاقػػة الكافيػػة ،منػػع وعػػالج األم ػراض،
الحفاظ عمى إمدادات المياه العذبة والغذاء ،ومواجية التغيرات المناخية.
 .2التقييـ لمعمػوـ فػي المسػتقبؿ :فػى المسػتقبؿ ،لػف يػتـ تقيػيـ العمػوـ لفيػـ الطػالب لممفػاىيـ
الرئيسية المحورية بشكؿ منفصؿ عػف قػدرتيـ عمػى اسػتخداـ ممارسػات العمػوـ واليندسػة.
حيػػث سػػيتـ تقيػػيـ ىػػذيف البعػػديف مع ػاً ،بحيػػث يػػتـ تحديػػد مػػدى معرفػػة الطػػالب بالمفػػاىيـ

العمميػػة ( )Knowوأيض ػاً قػػدرة الطالػػب عمػػى اسػػتخداـ فيمػػو لتقصػػي العػػالـ الطبيعػػي مػػف
خالؿ ممارسات العموـ واليندسة متضمنة الفحص العممي ،والقدرة عمػى حػؿ مشػكالت ذات

المعنى مف خالؿ ممارسات التصميـ اليندسي ). (NRC, 2012
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ويمكف تحديد أىمية الجمع بيف ممارسات العموـ واليندسة واألفكار الرئيسية التخصصػية
كما يحددىا إطار التربية العممية في أف الطػالب ال يسػتطيعوف فيػـ األفكػار العمميػة واليندسػية
بشكؿ كامؿ دوف المشاركة فى ممارسات االستقصاء والحوار التى يػتـ مػف خالليػا تطػوير ىػذه
األفكػػار وصػػقميا ،وفػػى نفػػس الوقػػت ال يمكػػنيـ تعمػػـ أو إظيػػار الكفػػاءة إال فػػي سػػياؽ محتػػوى
عممػػػي معػػػيف )2012

 .(NRC,ولطبيعػػػة بعػػػض الممارسػػػات ال يمكػػػف اسػػػتخداميا عػػػادة

كممارسػػػة قائمػػػػة بػػػػذاتيا .فعمػػػػى سػػػبيؿ المثػػػػاؿ ،فػػػػإف ممارسػػػػة طػػػػرح األسػػػئمة

Asking

 Questionsغالباً ما تؤدي إلى تقصي وفحص والذي ينػتج بيانػات  Dataوالتػي يمكػف أف

تستخدـ كدليؿ  Evidenceلتطوير الحجج العممية  .Argumentsوتعمػؿ معػايير )(NGSS

عمى دمج الممارسات داخؿ توقعات لػدداء ] ،Performance Expectations [PEsومػع
ذلػػؾ ،فػػإف بعػػض الممارسػػات مثػػؿ تطػػوير النمػػاذج والحجػػج والتفسػػيرات ،غالب ػاً مػػا تكػػوف أكثػػر

برو ازً فى جميع المعايير.

ومػػػع التبنػػػي القػػػومي لمعػػػايير العمػػػوـ لمجيػػػؿ القػػػادـ بالواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة أصػػػبح

الممارسػوف والبػاحثوف ميتمػػيف بشػكؿ متزايػد بالوصػػوؿ إلػى طػرؽ تػػدعـ المعممػيف فػى تصػػميـ
التػػدريس بالفصػػؿ الدراسػػي لمقابمػػة أىػػداؼ معػػايير ) .(Pelligrino, 2013) (NGSSإف
معرفة كيفية تدريس العموـ لمطالب عمى أفضؿ وجػو أمػر بػالأل األىميػة ،بسػبب التػأثير الحاسػـ
لمعممي العموـ عمى طالبيـ في رؤية العموـ ،وآرائيـ فييا والميف التى تشمميا & (Bennett
) Hogarth, 2009واتجاىػات طالبيػـ نحوىػا ) .(Yoon, suh, & Park , 2014ونظػ ارً
ليذه المتطمبات الجديدة والمختمفة بشػكؿ كبيػر ،فإنػو مػف الضػروري إجػراء بحػث لتقصػي مػدى
فيػػـ المعممػػيف لممارسػػات العمػػوـ واليندسػػة لتحقيػػؽ ىػػذه األىػػداؼ الجديػػدة

& (Allen

) .Penuel, 2014; Moon et al.,2012كمػا أوضػحت نتػائج اختبػارات العمػوـ الدوليػة
احتيػػاج كبيػػر لممعممػػيف ليكون ػوا أفضػػؿ فػػى نقػػؿ المعرفػػة العمميػػة لطالبيػػـ

& (Malkawy

) .Rababah, 2018كما أف ىناؾ حاجة إلى دراسات تصؼ مػدى فيػـ المعممػيف لممارسػات
العمػػوـ واليندسػػة مػػف أجػػؿ تطػػوير نمػػاذج ومصػػادر تعمػػـ المعمػػـ أثنػػاء بػػرامج النمػػو المينػػي
).(Kawasaki, 2015
وفػي ىػذا الصػدد أجػرت ) Saleh (2018دراسػة لتقيػيـ تنفيػذ معػايير  NGSSمػف أجػؿ
تحديػػد فعاليتيػػا فػػي إحػػدى مػػدارس المنػػاىج األمريكيػػة الخاصػػة فػػي دبػػي ،باإلمػػارات العربيػػة
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المتحدة ،وأظيرت النتائج أنو عمى الػرغـ مػف الفيػـ الػواعي لمحتػوى وىيكػؿ معػايير ، NGSS
لـ يتمكف المعممػوف مػف تنفيػذىا فػي الفصػؿ الدراسػي بشػكؿ كامػؿ ،وقػد أشػارت الدراسػة إلػى
وجود فجوات بػيف معػايير  NGSSالمتصػورة والمنفػذة فػي الفصػوؿ الدراسػية ،وأشػارت إلػى أف
الثغرات في تنفيذ المناىج الدراسية يرجع إلى مجموعة متنوعة مف التحػديات بمػا فػي ذلػؾ نػدرة
دورات التطػػوير المينػػي المرتبطػػة بتػػدريس معػػايير ، NGSSلػػذلؾ  ،لػػـ تتػػرجـ رؤيػػة معػػايير
 NGSSبشػكؿ كامػؿ إلػى ممارسػات بالفصػؿ الدراسػي ممػا أدى إلػى التنفيػذ غيػر الكامػؿ وعػدـ
الفعالية في إعداد الطالب عمى النحو المنشود ).)Saleh, 2018
وأوضػػحت دراسػػة ) Morales (2016أف المعمػػـ يحتػػاج إلػػى مزيػػد مػػف الػػدعـ لفيػػـ
ممارسػػات العمػػوـ واليندسػػة بمعػػايير  NGSSمػػف خػػالؿ تػػدعيـ الػػتعمـ ثالثػػي األبعػػاد .وأكػػدت
دراسة ) Kloser (2014عمػى أىميػة إشػراؾ الطػالب فػى التحقيقػات وتسػييؿ الحػوار بالفصػؿ
الدراسػػي وتطػػوير لغػػة مشػػتركة لتػػدريس العمػػوـ مػػع التأكيػػد عمػػى التقػػويـ المسػػتمر كممارسػػات
أساسػية لمعمػػوـ واليندسػػة .وبػالنظر إلػػى أرض الواقػػع نجػد عمػػى العكػػس مػف ذلػػؾ ،حيػػث يسػػود
الفكػػر التقميػػدي لمتػػدريس لػػدى كثيػػر مػػف المعممػػيف و القػػائـ عمػػى التمقػػيف مػػف المعمػػـ لمطالػػب
).(Taylor & Booth, 2015
و يػػرى ) Kawasaki (2015أف فيػػـ معممػػي العمػػوـ لممارسػػات العمػػوـ واليندسػػة
يؤثر عمى التصميـ التدريسي ليـ ،وبالتالي يسػاعدىـ عمػى تعػديؿ وتنقػيح دروسػيـ (Hattie,
) .2012ويمكػف القػوؿ إنػو مػف خػالؿ مراجعػة األدبيػات فػإف األدلػة التجريبيػة تؤكػد التػأثيرات
اإليجابيػػة الناتجػػة عػػف اسػػتخداـ ممارسػػات العمػػوـ واليندسػػة ] [SEPsأثنػػاء تػػدريس العمػػوـ
) . (Kloser, 2014; Duschi & Bybee, 2014كما أشارت الدراسات السػابقة إلػى أنػو
يقػػع عمػػى عػػاتؽ المعممػػيف مسػػؤولية كبيػػرة لفيػػـ الرؤيػػة الجديػػدة لمعػػايير ) (NGSSوتطبيقيػػا
بشػػكؿ فعػػاؿ .كمػػا أوضػػحت األدبيػػات أيضػاً أف المعممػػيف يكونػػوف أفضػػؿ فػػى تطبيػػؽ ممارسػػات

العمػػوـ واليندسػػة ] [SEPsبعػػد حضػػور جمسػػات لمتػػدريب عمييػػا

(Duschi & Bybee,

) ،2014, Lederman & Lederman , 2013; NSTA , 2013ويمكػف أف تقػدـ
البػػػرامج التدريبيػػػة فرصػػػة لزيػػػادة فيػػػـ المعممػػػيف ألىػػػداؼ معػػػايير )(NGSS
).Penuel, 2014; Craw Fored et al., 2014
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والبحث الحالي يعتبر استجابة إلى الحاجػة إلػى نمػاذج ومصػادر لػدعـ المعممػيف أثنػاء االنتقػاؿ
إلػػى معػػايير ) (NGSSمػػف خػػالؿ تػػدعيـ اسػػتخداـ ممارسػػات العمػػوـ واليندسػػة أثنػػاء تػػدريس
العموـ لتمبية متطمبات معايير العموـ لمجيؿ القادـ.
وفي ىذا اإلطار أجػرى الباحػث دراسػة اسػتطالعية ىػدفت إلػى تعػرؼ مػدى فيػـ مجموعػة
مف معممي العموـ بالمرحمة اإلعدادية لممارسات العموـ واليندسة بمعايير العمػوـ لمجيػؿ القػادـ.
حيػػث تػػـ تطبيػػػؽ اختبػػار اسػػتطالعي 6يتضػػػمف مجموعػػة مػػف األسػػػئمة عػػف ممارسػػات العمػػػوـ

واليندسػػة عمػػى مجموعػػة مػػف معممػػي العمػػوـ بالمرحمػػة اإلعداديػػة بعػػدة إدارات تعميميػػة ،وطمػػب
مػنيـ وصػؼ كػػؿ ممارسػة مػػف الممارسػات فػػي ضػوء فيميػػـ وتصػورىـ واسػػتخداميـ ليػا أثنػػاء
تدريس العموـ ،وقد تبيف مف تطبيؽ االختبار قصور فيػـ واسػتخداـ المعممػيف ليػذه الممارسػات
أثناء تدريس العموـ .ومف ىذا المنطمؽ ،فإنو يجب تحديد إلى أي مػدى يسػتخدـ معممػو العمػوـ
لممارسات العموـ واليندسة ) (SEPsأثنػاء تػدريس العمػوـ حيػث ال توجػد بيانػات كميػة محػددة
حاليػاً بيػػذا الشػػأف ،وأيضػاً مػػدى تطبيػػؽ طالبيػػـ ليػػا أثنػػاء حصػػص العمػػوـ وذلػػؾ كخطػػوة أوليػػة

لبناء برنامج لتدريبيـ عمى استخداـ ىذه الممارسات أثناء تدريس العموـ.

وبمراجعة األدبيات ،وجد أنو ال توجد دراسػات سػابقة – عمػى حػد عمػـ الباحػث  -أظيػرت
مدى استخداـ معممو العمػوـ فػى مصػر بالمرحمػة اإلعداديػة لممارسػات ) (SEPsأثنػاء تػدريس
العمػػػوـ .حيػػػث إنػػػو فػػػى ظػػػؿ غيػػػاب الفيػػػـ لممارسػػػات العمػػػوـ واليندسػػػة ) (SEPsبمعػػػايير
) (NGSSسػػوؼ يواجػػو المعمػػـ تحػػدياً كبي ػ ارً لتوجيػػو تدريسػػو ليػػذه الممارسػػات .حيػػث يواجػػو

المعمـ صعوبات عديدة ومنيا أنو تمقى تعميمو أصػالً بالطريقػة التقميديػة فػى المراحػؿ المختمفػة
وكػػذا فػػى ب ػرامج إعػػداده ،وأيض ػاً صػػعوبات فػػى الطريقػػة التػػي يقػػوـ بالتػػدريس بيػػا فػػى ضػػوء

المعػػايير السػػابقة .ومػػف ىػػذا المنطمػػؽ فػػإف البحػػث مطمػػوب لتطػػوير نمػػاذج ومصػػادر لتػػدعيـ
المعمميف فى تعمـ كيفية ابتكػار وتبنػي الفػرص التعميميػة المرتبطػة بممارسػات العمػوـ واليندسػة
) (SEPsبمعػػايير العمػػػوـ لمجيػػػؿ القػػػادـ .ويرجػػػي مػػػف ىػػػذا البحػػػث أف يكػػػوف لبنػػػة متواضػػػعة
لمدراسات المستقبمية فيما يتعمؽ بيذا المسار وذلؾ الستكشاؼ مػدى اسػتخداـ ىػذه الممارسػات
أثناء تدريس العموـ بحيث يػزداد ىػذا االسػتخداـ ،حيػث إنػو لكػي يػتـ زيػادة اسػتخداـ ممارسػات

 1ملحق (  :) 1اخزجبس اعزطالػ ٙف ٙيًبسعبد انؼهٕو ٔانُٓذعخ  SEPsثًؼبٛٚش انؼهٕو نهغٛم انمبدو NGSS
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) (SEPsيجب الفيـ لالستخداـ الحالي ليا .وفي ضػوء ىػذا الفيػـ يمكػف بنػاء برنػامج تػدريبي
لتدعيـ المعمميف فى جيودىـ الستخداـ ممارسات العموـ واليندسة أثناء تدريسيـ.
مف خالؿ العرض السابؽ يمكف تحديد النقاط التالية:
 .6ضعؼ مستوى المنافسة العالمية لطالب المرحمة اإلعدادية في مصر في تحصيؿ العموـ.
 .5الحاجة إلى توليد معايير جديدة لمتربية العممية تواكب المنافسة العالميػة ،حيػث إف معػايير
العموـ القائمة لـ تعد كافية لمتعامؿ مع واقع تدريس العموـ عمى مستوى العالـ.
 .0ال يوجد تحديػد عممػي لدرجػة اسػتخداـ معممػي العمػوـ لممارسػات العمػوـ واليندسػة بمعػايير
العموـ لمجيؿ القادـ وال لدرجة تطبيؽ طالبيـ ليا أثناء حصص العموـ.
 .1ال يوجػػد بػػرامج تدريبيػػة لمعممػػي العمػػوـ قائمػػة عمػػى معػػايير العمػػوـ لمجيػػؿ القػػادـ لتنميػػة
قدرتيـ عمى استخداـ ممارسات العموـ واليندسة أثناء تدريس العموـ.

 حتديد مشهلُ البشح:
تحػػػددت مشػػػكمة البحػػػث الحػػػالي فػػػي " :قصػػػور اسػػػتخداـ معممػػػي العمػػػوـ لممارسػػػات العمػػػوـ
واليندسػػػة ) (SEPsبمعػػػايير العمػػػوـ لمجيػػػؿ القػػػادـ ) (NGSSأثنػػػاء تػػػدريس العمػػػوـ لطػػػالب
المرحمة اإلعدادية".
ولمتصدى ليذه المشكمة حاوؿ البحث اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي:
كيؼ يمكف إعداد برنامج مقترح قائـ عمى معايير العموـ لمجيؿ القادـ ) (NGSSلتدريب
معممي العموـ بالمرحمة اإلعدادية عمى استخداـ ممارسات العموـ واليندسة ) (SEPsأثناء
تدريس العموـ ؟
وتفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 .6ما مدى استخداـ معممو العموـ بالمرحمة اإلعدادية لممارسات العموـ واليندسة )(SEPs
بمعايير ) (NGSSأثناء تدريس العموـ ؟
 .5ما مدى تطبيؽ طالب المرحمة اإلعدادية لممارسات العموـ واليندسة ( )SEPsبمعايير
( )NGSSأثناء حصص العموـ ؟
 .0مػػا االحتياجػػات التدريبيػػة لمعممػػي العمػػوـ بالمرحمػػة اإلعداديػػة فػػي ضػػوء ممارسػػات العمػػوـ
واليندسة ) (SEPsبمعايير ( )NGSS؟
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 .1مػػا التصػػور المقتػػرح لمبرنػػامج لتػػدريب معممػػي العمػػوـ بالمرحمػػة اإلعداديػػة عمػػى اسػػتخداـ
ممارسات العموـ واليندسة ( )SEPsبمعايير ( )NGSSأثناء تدريس العموـ ؟

 سدود البشح:

اقتصرت حدود ىذا البحث عمى:

 .6مجموعػػة مػػف معممػػي العمػػوـ بمحافظػػة القػػاىرة الكبػػرى بالمرحمػػة اإلعداديػػة " بأربعػػة إدارات
تعميمية فقط " ىي :الزيتوف ،مدينة نصر ،الخانكة ،العبور.
 .5إجراء البحث في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي  5366 / 5365ـ .
 .0ممارسات العموـ واليندسة ) (SEPsبمعايير العموـ لمجيؿ القادـ ) (NGSSوالتػي صػدرت
عاـ  5360بالواليات المتحدة األمريكية.
 .1جمع البيانات مف خالؿ التقرير الػذاتي  Self – Reportباسػتخداـ االسػتبيانات المعػدة
بطريقة مقياس ليكرت  Likert Scaleلمعممي العموـ بالمرحمة اإلعدادية.
 * .2نتائج البحث محددة بمكاف وزماف إجراؤه .

 حتديد مصطلشات البشح:
(  ) 0معايري العلىو للذًـ الكـادو  : NGSSترجػع معػايير العمػوـ لمجيػؿ القػادـ )(NGSS
إلى إطار التربية العممية واليندسية ) (K-12والذي تـ تطويره بواسطة المركػز القػومي

لمبحػػث ) ،(NRCوالػػذي يحتػػوي عمػػى ثالثػػة أبعػػاد لمػػتعمـ ىػػي :المفػػاىيـ (المتقاطعػػة)
الشػػػػػػاممة Concepts

 ، Crosscuttingواألفكػػػػػػار التخصصػػػػػػية األساسػػػػػػية

 ،Disciplinary Core Ideasوممارسػات العمػوـ واليندسػة Science and

).)NRC, 2012; NGSS, 2013) Engineering Practices (SEPs

ويمكف تعريؼ معايير العموـ لمجيؿ القادـ ) (NGSSعمى أنيا توقعات األداء

) Performance Expectations (PEsالتي تصؼ ما يجب عمى الطالب القياـ
بو إلظيار الكفاءة فى العموـ ،حيث تقترف ممارسات العموـ واليندسة ) (SEPsمع

المفاىيـ المتقاطعة ) Crosscutting Concepts(CCsواألفكار التخصصية

وصممت معايير
) Disciplinary Ideas(DCIsلمعمـ واليندسة لتشكؿ الػ )ُ ،(PEs
) (NGSSلتقديـ معمومات لممعمميف ومطوري المنيج والتقييـ بما يتجاوز معيار الخط
الواحد التقميدي ).(NGSS, 2013
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(  ) 9ممازسات العلىو واهليدسُ ]: Science and Engineering Practices[SEPs
عبػػارة عػػف الممارسػػات األساسػػية التػػى يوظفيػػا العممػػاء عنػػد قيػػاميـ بػػالفحص العممػػي
وبناء النماذج والنظريات عف العػالـ ،وأيضػاً مجموعػة مػف ممارسػات اليندسػة التػى يسػتخدميا

الميندسوف عند تصميميـ وبنائيـ لمنظـ ،وتتضمف (  ) 5ممارسات أساسية.
وتتمثؿ ممارسات العموـ واليندسة ) (SEPsفي :
[ ]6طرح األسئمة ( في العموـ ) وتحديد المشكالت ( في اليندسة ).
[ ]5تطوير واستخداـ النماذج.
[ ]0تخطيط وتنفيذ اإلستقصاءات (التحقيقات).
[ ]1تحميؿ وتفسير (ترجمة) البيانات.
[ ]2استخداـ الرياضيات والتفكير الحوسبي.
[ ]3بناء التفسيرات وتصميـ الحموؿ.
[ ]4االندماج فى الحجة العممية باستخداـ الدليؿ ( المحاجة واقامة الدليؿ ).
[ ]5الحصوؿ عمى المعمومات وتقويميا وتواصميا ( التواصؿ بواسطتيا ).

)(NGSS, 2016; NGSS, 2013; NRC, 2012

(  ) 3الربىــامر املكــرت  :عبػػارة عػػف إطػػار مقتػػرح لتػػدريب معممػػي العمػػوـ بالمرحمػػة اإلعداديػػة
بجميوريػػة مصػػر العربيػػة ييػػدؼ إلػػى تػػدريب معممػػي العمػػوـ عمػػى اسػػتخداـ ممارسػػات العمػػوـ
واليندسػػة ) (SEPsبمعػػايير العمػػوـ لمجيػػؿ القػػادـ ) (NGSSأثنػػاء تػػدريس العمػػوـ بمػػا يػػنعكس
عمى مساعدة طالبيـ عمى تطبيقيا أثناء حصص العموـ.

 أٍداف البشح:

ىدؼ البحث الحالى إلى:

 .6تحديد مدى استخداـ معممو العموـ بالمرحمة اإلعدادية لممارسات العموـ واليندسة
( )SEPsبمعايير ( )NGSSأثناء تدريس العموـ ،مقاساً بالتقرير الذاتي ليـ .

 .5تحديد مدى تطبيؽ طالب المرحمة اإلعدادية لممارسات العموـ واليندسة ()SEPs
بمعايير ( )NGSSأثناء حصص العموـ ،في ضوء التقرير الذاتي لمعممييـ .
 .0تحديد االحتياجات التدريبية لمعممي العموـ بالمرحمة اإلعدادية في ضوء ممارسات العموـ
واليندسة ( )SEPsبمعايير (. )NGSS
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 .1إعداد برنامج مقترح قائـ عمى معايير العموـ لمجيؿ القادـ ) (NGSSلتدريب معممي
العموـ بالمرحمة اإلعدادية عمى استخداـ ممارسات العموـ واليندسة ) (SEPsأثناء
تدريس العموـ.
 أٍنًُ البشح :تنبع أىمية البحث لما يمكف أف يقدمو لكؿ مف:
 .6كميػػات التربيػػة :وذلػػؾ مػػف خػػالؿ الػػػتأكيد عمػػى ممارسػػات العمػػوـ واليندسػػة بمعػػايير العمػػوـ
لمجيػػؿ القػػادـ أثنػػاء إعػػداد معممػػي العمػػوـ وذلػػؾ مػػف خػػالؿ المقػػررات األكاديميػة أو مقػػررات
طػػرؽ التػػدريس بحيػػث يصػػبح معمػػـ المسػػتقبؿ عمػػى درايػػة كاممػػو بيػػذه الممارسػػات وكيفيػػة
استخداميا ومساعدة طالبو عمى تطبيقيا أثناء حصص العموـ.
 .5وزارة التربيػػة والتعمػػيـ :تنبػػع أىميػػة ىػػذا البحػػث نظ ػ ارً ألف الػػدوؿ المتقدمػػة بػػدأت فػػى تبنػػي
معػػػايير ) (NGSSالجديػػػدة .ويمكػػػف أف تفيػػػد النتػػػائج فػػػى تصػػػميـ بػػػرامج النمػػػو المينػػػي
 Professional Developmentأثنػػاء اسػػتخداـ معػػايير ) (NGSSوتقػػديـ رؤيػػة
لكيفيػػة تػػدعيـ المعممػػيف فػػى تعػػديؿ تدريسػػيـ الحػػالي ليػػدمجوا ممارسػػات العمػػوـ واليندسػػة
الموجػػودة فػػي معػػايير ) (NGSSمػػف خػػالؿ اسػػتخداـ البرنػػامج التػػدريبي المقتػػرح لتحقيػػؽ
ذلؾ.
 .0مطػوري المنػاىج :وذلػؾ مػػف خػالؿ التأكيػد عمػػى بنػاء منػاىج العمػػوـ الجديػدة وفقػاً لمعػػايير
العموـ لمجيؿ القادـ وتضميف ممارسات العموـ واليندسة بيا .

 .1معممػػػي العمػػػوـ :يمكػػػف أف يقػػػدـ البحػػػث مؤشػػػرات عػػػف مسػػػتوى اسػػػتخداـ معممػػػي العمػػػوـ
لممارسػػػات العمػػػوـ واليندسػػػة وتطبيػػػؽ طالبيػػػـ ليػػػا ،حيػػػث إف تمكػػػف معممػػػي العمػػػوـ مػػػف
استخداـ ممارسات العموـ واليندسة أمر بالأل األىمية فػي مسػاعدة طالبيػـ عمػى تطبيقيػا،
ومف ثـ مساعدتيـ عمى المنافسة العالمية في اختبارات العموـ الدولية.
 .2الطالب :مف خالؿ مساعدتيـ عمى تطبيؽ ممارسػات العمػوـ واليندسػة أثنػاء دراسػة العمػوـ
والذي ينعكس عمى مستوى تحصيميـ لمعموـ ووصوليـ لممستويات العالمية .
 .3مراكػػػز تػػػدريب المعممػػػيف :إف معرفػػػة كيفيػػػة اسػػػتخدـ المعممػػػيف لممارسػػػات ) (SEPsفػػػى
فصوليـ الدراسية يمكف أف يساعد متخذي القرار بالمدارس والمديريف ليصػبحوا أكثػر درايػة
عنػػد إعػػداد ب ػرامج تػػدريب معممػػي العمػػوـ قبػػؿ وأثنػػاء الخدمػػة لتحسػػيف اسػػتخداـ ممارسػػات
العموـ واليندسة.
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 ميَر البشح املشتخدو:
اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الوصػػفي وذلػػؾ لتحديػػد مػػدى اسػػتخداـ ممارسػػات العمػػوـ
واليندسػة ) (SEPsبمعػايير ) (NGSSبػػيف معممػي العمػػوـ وتطبيقيػا مػف قبػػؿ الطػالب أثنػػاء
حصػػص العمػػوـ ،وأيض ػاً عن ػد تحديػػد الحاجػػات التدريبيػػة ليػػـ ،وأيض ػاً عنػػد تصػػميـ البرنػػامج

التػػدريبي المقتػػرح لتنميػػة قػػدرة معممػػي العمػػوـ عمػػى اسػػتخداـ ىػػذه الممارسػػات أثنػػاء تػػدريس
العموـ.

اإلطاز اليظسٍ للبشح
" ممازسات العلىو واهليدسُ ) (SEPsمبعايري العلىو للذً الكادو) (NGSSوتدزيب معله العلىو
علِ استخدامَا أثياْ تدزيص العلىو"
يتناوؿ اإلطار النظري لمبحث ممارسات العمػوـ واليندسػة ومعػايير العمػوـ لمجيػؿ القػادـ
وكيفية تدريب معمـ العموـ عمى استخداميا خالؿ تدريس العموـ.
احملىز األول :معايري العلىو للذً الكادو Next Generation Science Standards

 ملاذا معايري العلىو للذً الكادو ؟
تغيػػر العػػالـ بشػػكؿ كبيػػر فػػى الخمػػس عشػػرة سػػنة الماضػػية .حيػػث حػػدث تطػػور كبيػػر فػػى
العمـ والتربية العممية ،وكذلؾ فى االقتصاد المدفوع باالبتكار .والمالحظ أف نسبة قميمة جػداً مػف

الطػػالب تمتحػػؽ ببرنػػامج ) ،(STEMومػػف ثػػـ ىنػػاؾ احتيػػاج إلػػى معػػايير عمميػػة جديػػدة تحفػػز
وتبنػػي االىتمػػاـ بالػػػ  . STEMفالنظػػاـ التعميمػػي الحػػالي ال يسػػتطيع أف يعػػد الطػػالب بنجػػاح
لمكميػػة ،وسػػوؽ العمػػؿ ،والمواطنػػة لػػو لػػـ تحػػدد الغايػػات والتوقعػػات الصػػحيحة .وبػػالرغـ مػػف أف
المعػػايير ليسػػت ىػػي الحػػؿ السػػحري لمشػػاكؿ التعمػػيـ ،فإنيػػا تقػػدـ األسػػاس الضػػروري لمق ػ اررات
المرتبطػػػة بػػػالمنيج والتقيػػػيـ والتػػػدريس .إف اسػػػتخداـ معػػػايير ) (NGSSسػػػيعمؿ عمػػػى إعػػػداد
خريجػػي المدرسػػة الثانويػػة لمدراسػػة بالجامعػػة ومجػػاؿ العمػػؿ .وفػػى المقابػػؿ ،لػػف يكػػوف أصػػحاب

العمػػؿ قػػادريف عمػػى توظيػػؼ عمػػاؿ ذوي ميػػارات قائمػػة عمػػى العمػػـ فػػى مجػػاالت محتػػوى عممػػي
محددة فحسب ،بؿ أيضاً بميارات مثؿ التفكير الناقد وحػؿ المشػكالت القػائـ عمػى االستقصػاء
;(NGSS Lead States, 2013حسانيف.)5363 ،

تعتبػػر الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ىػػي الدولػػة الرائػػدة عمػػى مسػػتوى العػػالـ فػػى المنتجػػات
التكنولوجيػػة ،وبػػالرغـ مػػف ذلػػؾ أجبػػرت عمػػى إعػػادة تقػػويـ الواقػػع الفعمػػي لتػػدريس العمػػوـ وذلػػؾ
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نتيجة وضعيا المتراجع فى نتائج الػ  TIMSSمقارنة بالدوؿ اآلسيوية واألوروبية (English
ػارت الػػػ
) ، & King, 2015كمػػا حصػػمت الواليػػات المتحػػدة عمػػى المرتبػػة الػػػ  50فػػي اختبػ ا
 PISAفي العموـ ،والمرتبة الػ  03في الرياضيات .ومف ثـ بدأت تفكر في تطػوير تعمػيـ العمػوـ
والرياضيات مف خالؿ تبني معايير جديدة تواكب المتغيرات العالمية ( حسانيف.)5363 ،
وكجزء مف تقويـ الواقع الفعمي لتدريس العموـ ،فإف المجمس القومي لمبحث The National
] Research Council [NRCقػاـ بدراسػة ضػخمة تضػمنت مشػاركة عػدد مػف المؤسسػات
األمريكية األخرى وقد نتج عف الدراسة النتائج التالية:
[ ]6برنامج

 ، STEMوىو البرنامج األكثر حداثة الذي تـ االنفاؽ عميو مالييف الدوالرات

لتكامؿ العمـ ،التكنولوجيا  ،اليندسة ،والرياضيات ،لـ يفعؿ بأي شكؿ محدد أو موحد أو
معياري.
[ ]5البرامج التى تـ تطويرىا ،مع فائدتيا وضروريتيا العممية الواضحة ،لـ يتـ تنفيذىا فى
فصوؿ العموـ الدراسية الفعمية.
[ ]0معايير العموـ القائمة لـ تعد كافية لمتعامؿ مع واقع تدريس العموـ عمى مستوي العالـ.
)(Malkawy & Rababah, 2018; NRC, 2015; Herman, 2009
ومػف ثػػـ فػػإف الػػػ ] [NRCباالشػػتراؾ مػع المؤسسػػات المشػػاركة أصػػدرت معػػايير العمػػوـ
لمجيػؿ القػادـ ) (NGSSفػي إبريػؿ عػاـ 5360ـ ) . (NGSS Led State, 2013وتعتبػر
معػػايير ) (NGSSىػػي أحػػدث معػػايير عمػػوـ تعميميػػة لمواليػػات المتحػػدة والتػػي تػػوفر معػػايير
لمختمؼ المواد العممية ومستويات الصػفوؼ (English & King, 2015; NGSS Lead
). States, 2013
وتركػػػػز معػػػػايير ) (NGSSعمػػػػى ممارسػػػػات العمػػػػوـ ولػػػػيس االستقصػػػػاء العممػػػػي فقػػػػط
) .(Bybee, 2011; Duschi & Bybee, 2014; Osborne, 2014ويػري بعػض
معممػػي العمػػوـ أف اسػػتخداـ االستقصػػاء فػػى الفصػػؿ الدراسػػي يعتبػػر تحػػدي بالنسػػبة ليػػـ بسػػبب
نقػػػػص معػػػػرفتيـ وميػػػػاراتيـ وثقػػػػتيـ فػػػػى قػػػػدراتيـ عمػػػػى التػػػػدريس عػػػػف طريػػػػؽ االستقصػػػػاء
) (Mansour , 2015وبنػاء عميػو ،فػإف إضػافة ممارسػات العمػوـ ربمػا يكػوف مفيػد ليػؤالء
المعمميف.
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وتيػدؼ معػػايير  NGSSإلػى إحػػداث ثػورة فػػى أسػاليب تػػدريس العمػوـ والوصػػوؿ بنتػػائج
العموـ والرياضيات فى الواليات المتحدة إلى نظيراتيا فى آسيا وأوروبا .وقػد طمحػت  NRCفػى
تحقيؽ ذلؾ عف طريؽ:
[ ]6التأكيد عمى األعمدة األربعة )[ (4Csاالتصاؿ ،التعاوف ،االبتكارية ،والتفكير الناقد].
[ ]5دمج المعايير فى العممية التعميمية مع الثورة الرقمية.
[ ]0دمج اليندسة فى التربية العممية عػف طريػؽ تضػميف التصػميـ (مثػؿ :التصػميـ التجريبػي،
تصػػميـ النمػػاذج ،تصػػميـ البرمجيػػات) كعنصػػر أساسػػي فػػى تػػدريس العمػػوـ

(Gassom,

). 2013
وقػػػد تػػػـ نشػػػر إطػػػار  Frameworkالتربيػػػة العمميػػػة لػػػػ  K-12بواسػػػطة  NRCعػػػاـ
 ،5365ومنػػذ ذلػػؾ الوقػػت تػػـ تحديثػػو وتوسػػيعو إلػػى أف تػػـ الوصػػوؿ إلػػى بنػػاء معػػايير العمػػوـ
لمجيؿ القادـ ) . (Achieve, 2013; NRC, 2012وتكوف الفريؽ الذي قػاـ بإعػداد وبنػاء
معػػػايير  NGSSمػػػف ( )16عضػػػواً مػػػف ( )53واليػػػة ،بخبػػػرة فػػػى التػػػدريس لجميػػػع مسػػػتويات

المراحؿ ،والخبرة فى العمؿ مع الطالب ذوي االحتياجات الخاصة ،واأللفػة بالمعػايير مػف واليػات
متعددة ،والخبرة فى العديد مف المجاالت العممية ).(NGSS, 2013a
وترتكز معايير ) (NGSSعمػى إطػار التربيػة العمميػة ) : (K-12الممارسػات ،والمفػاىيـ
المتقاطعػة واألفكػار الرئيسػية Framework for K-12 Science Education:
 ، Practices, Crosscutting Concepts, and Core Ideasوالػذي تػـ إعػداده
بواسطة المجمس القػومي لمبحػث ] . [NRCوتعتبػر ممارسػات العمػوـ واليندسػة ) (SEPsىػي
قمب معايير العموـ لمجيؿ القادـ ).(NRC, 2012, pp.30-31
ويتكوف كؿ معيار مف معايير ) (NGSSمف ثالثة أبعاد ): (NGSS, 2016
[ ]6األفكار األساسية التخصصية (المحتوى) )Disciplinary Core Ideas (DCIs
[ ]5ممارسات العموـ واليندسة )Science and Engineering Practices (SEPs
[ ]0المفاىيـ المتقاطعة )Crosscutting Concepts (CCs
ويعكػػػس التكامػػػؿ بػػػيف المحتػػػوى التخصصػػػي الصػػػارـ والتطبيػػػؽ كيػػػؼ تمػػػارس العمػػػوـ
واليندسة فى العالـ الحقيقي .والجديد في معػايير ) (NGSSأنػو تػـ تصػميـ الػػ ) (SEPsوالػػ
) (CCsلمتػػدريس فػػى السػػياؽ  Contextولػػيس فػػى ف ػراغ ،حيػػث تشػػجع معػػايير )(NGSS
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عمى التكامؿ مع مفاىيـ أساسية متعددة خالؿ كؿ عػاـ .وتبنػي مفػاىيـ العمػوـ بشػكؿ متناسػؽ
عبر مراحؿ ) (K-12والتأكيد لمػ ) (NGSSعمى التقػدـ المركػز والمتماسػؾ لممعرفػة مػف صػؼ
إلػػى صػػؼ ،ممػػا يسػػمح بػػإجراء عمميػػة ديناميكيػػة لبنػػاء المعرفػػة لمتربيػػة العمميػػة عبػػر المراحػػؿ
المختمفة لتعميـ الطالب.
وتركػػػز معػػػايير ) (NGSSعمػػػى مجموعػػػة أصػػػغر مػػػف الػػػػ ) (DCIsوالتػػػى يجػػػب أف
يعرفيا الطالب عند تخرجيـ مف المدرسػة الثانويػة ،مركػزة عمػى فيػـ أعمػؽ وتطبيػؽ لممحتػوى.
وتتكامػػؿ العمػػوـ واليندسػػة فػػى التربيػػة العمميػػة عػػف طريػػؽ رفػػع التصػػميـ اليندسػػي إلػػى نفػػس
مستوى االستقصاء العممي فى تدريس العموـ بالفصؿ الدراسي عند كؿ المستويات وعػف طريػؽ
التأكيد عمى األفكار الرئيسية لمتصميـ اليندسي وتطبيقات التكنولوجيا.
وعند وضع رؤية اإلطار موضع التنفيذ ،تمت كتابة معايير ) (NGSSكتوقعات أداء
) Performance Expectations (PEsوالتي تصؼ ما يجب عمى الطالب القياـ بو
إلظيار الكفاءة فى العموـ .وتقترف ممارسات العموـ واليندسة ) (SEPsمع الػ ) (DCIsوالػ
) (CCsلتشكؿ الػ ) ،(PEsحيث تـ تصميـ معايير ) (NGSSليقدـ معمومات لممعمميف
ومطوري المنيج والتقييـ بما يتجاوز معيار الخط الواحد التقميدي .ويركز محتوى معايير
) (NGSSعمى إعداد الطالب لمجامعة وسوؽ العمؿ.
يحدد اإلطار األبعاد الثالثة الالزمة لتزويد الطالب بتربية عممية عاليػة الجػودة .ويقػدـ
التكامؿ ليذه األبعاد بسياؽ لمحتوى العمػوـ ،وكيػؼ يػتـ فيػـ واكتسػاب المعرفػة العمميػة ،وكيػؼ
تػػرتبط العمػػوـ الفرديػػة  Individual Sciencesمػػف خػػالؿ المفػػاىيـ التػػى ليػػا معنػػى عػػالمي
عبر التخصصات .ويمكف عرض األبعاد الثالثة لمعايير ) (NGSSكما يميNGSS Lead :
)States (2013
البعد األول :ممازسات العلىو واهليدسُ )Science and Engineering Practices (SEPs

وىػػو البعػػد الخػػاص بالبحػػث الحػػالي .وبنيػػت ممارسػػات العمػػوـ واليندسػػة ) (SEPsمػػف
المعرفػػة واألفعػػاؿ المسػػتخدمة بواسػػطة العممػػاء لبنػػاء النمػػاذج أو التحقػػؽ مػػف النظريػػات عػػف
العالـ ،أو أف الميندسيف يستخدمونيا لبناء وتصميـ النظـ .واإلندماج فى الممارسػات العمميػة
يسػػاعد الطػػالب عمػػى فيػػـ كيفيػػة نمػػو المعرفػػة العمميػػة ،أيض ػاً إنػػدماج الطػػالب فػػى ممارسػػات
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اليندسة يساعدىـ عمى فيػـ عمػؿ الميندسػيف ،وكيػؼ يمكػف لممينػدس حػؿ المشػكمة .ويصػؼ
ىذا البعد كؿ مف:
(أ) الممارسػػات األساسػػية التػػى يوظفيػػا العممػػاء عنػػد قيػػاميـ بػػالفحص العممػػي وبنػػاء النمػػاذج
والنظريات عف العالـ.
(ب) مجموعة ممارسات اليندسة التى يستخدميا الميندسوف عند تصميميـ وبنائيـ لمنظـ .
ويستخدـ مصطمح "الممارسات"  Practicesبدالً مف مصطمح "الميارات" Skills

لمتأكيد عمى االندماج فى متطمبات الفحص العممي وليس الميارة فقط ولكف أيضاً المعرفة

المحددة لكؿ ممارسة .بطريقة مماثمة ،ألف مصطمح "االستقصاء"  Inquiryالمشار إليو عمى
نطاؽ واسع فى وثائؽ المعايير السابقة تـ تفسيره عبر الزمف بعدة طرؽ مختمفة فى مجتمع

التربية العممية ،وجزء مف المقصود بتوضيح الممارسات فى البعد األوؿ ىو تحديد أفضؿ
لممقصود باالستقصاء فى العموـ والممارسات المعرفية ،واالجتماعية ،والمادية المطموبة بشكؿ
أفضؿ.

البعد الجاىٌ :املفاًٍه املتكاطعُ ( الشاملُ ) :Crosscutting Concepts
ترجػػع المفػػاىيـ المتقاطعػػة إلػػى طػػرؽ الػػربط لدفكػػار الرئيسػػية والػػنظـ .وىػػذه المفػػاىيـ
تفسر الموضوعات العمميػة التػى تظيػر فػى كػؿ الػنظـ العمميػة ،والتػى تمكػف الطػالب مػف تنميػة
فيـ تراكمي ومتماسؾ لطرؽ العموـ واليندسة .فالمفاىيـ الشاممة ىي مفاىيـ ليا تطبيػؽ فػى
جميػػع مجػػاالت العمػػوـ .وعمػػى ىػػذا النحػػو ،فإنيػػا تػػوفر طريقػػة واحػػدة لمػػربط عبػػر المجػػاالت فػػى
البعػػد الثالػػث .وىػػذه المفػػاىيـ الشػػاممة ليسػػت فريػػدة ليػػذا التقريػػر ،فيػػي تحػػاكي العديػػد مػػف
المفػاىيـ الموحػدة  Unifying Conceptsوالعمميػات فػى المعػايير القوميػة لمتربيػة العمميػة
) ،(NSESوالمواضػػػيع المشػػػتركة فػػػى العالمػػػات المرجعيػػػة  Benchmarksلمتنػػػور العممػػػي.
ويحػدد اإلطػػار ( )4مفػػاىيـ شػػاممة ) (CCsتقػػدـ لمطػالب تركيػػب مػػنظـ لفيػػـ العػػالـ وتسػػاعدىـ
عمى صػناعة معنػى وارتبػاط بػيف الػػ ) (DCIsعبػر التخصصػات والمراحػؿ ،وىػي غيػر مقصػودة
كمحتوى إضافي ،ومثميا مثؿ الػ ) (SEPsليست ليا نقطػة نيايػة عبػر المراحػؿ لكنيػا مسػتمرة
عبػػر المراحػػؿ ،والػػػ ) (CCsىػػي :األنمػػاط  ،السػػبب والنتيجػػة ،المقيػػاس -النسػػبة  -والكميػػة،
النظـ ونماذج النظـ ،الطاقة والمادة فى النظـ ،التركيب والوظيفة ،ثبات وتغير النظـ.
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البعد الجالح :األفهاز األساسًُ التخصصًُ Disciplinary Core Ideas

وىي األفكار التي تيدؼ إلى إعداد الطالب بمعرفة أساسػية كافيػة والتػي تمكػنيـ مػف
الحصوؿ عمى معمومات إضافية بطريقتيـ الخاصػة بػدوف المعمػـ .فمعػايير ) (NGSSتػرى إنػو
يجػػب التركيػػز عمػػى ىيئػػة محػػددة مػػف األفكػػار فػػى مجػػاؿ العمػػوـ واليندسػػة وتضػػميف تفسػػيرات
لمظػواىر المتعػددة  .فالتوسػع المسػتمر فػى المعرفػػة العمميػة يجعػؿ مػف المسػتحيؿ تػدريس كػػؿ
األفكار المرتبطة بتخصص معيف بفرع مف المعرفة العممية بتفاصػيؿ شػاممة خػالؿ فتػرة الػػ K-
 .12ولكػػف بػػالنظر إلػػى وفػػرة المعمومػػات المتاحػػة اليػػوـ فػػى الواقػػع الػػذي يعيش ػو النػػاس ،فػػإف
الدور الميـ لمتربية العممية ليس " تدريس" كؿ الحقائؽ (الوقػائع) ولكػف إعػداد الطػالب بمعرفػة
أساسػػية كافيػػة تمكػػنيـ الحقػػاً مػػف الحصػػوؿ عمػػى معمومػػات إضػػافية بأنفسػػيـ .وعمػػى وجػػو

التحديد ،يجب أف تتميز الفكرة (العممية) األساسية لتدريس العموـ مف  Kإلى  65بما يأتي:

( )6ليا أىمية واسعة عبر التخصصات العممية واليندسية المتعددة أو أف تكوف مبػدأ أساسػي
لتنظيـ تخصص معيف.
( )5توفر أداة رئيسة لفيـ أو تقصي واستكشاؼ المزيد مف األفكار المعقدة وحؿ المشكالت.
( )0تػػرتبط باىتمامػػات الطػػالب وخب ػراتيـ الحياتيػػة أو تكػػوف مرتبطػػة باالىتمامػػات المجتمعيػػة
والشخصية والتى تتطمب معرفة عممية أو تكنولوجية.
( )1تكػػػوف قابمػػػة لمتػػػدريس والػػػتعمـ عبػػػر المراحػػػؿ المتعػػػددة بمسػػػتويات متزايػػػدة مػػػف العمػػػؽ
والتعقيد.
وفػػى تنظػػيـ البعػػد الثالػػث ،تػػـ تجميػػع أفكػػار الػػنظـ بػػداخؿ ( )1أبعػػاد رئيسػػة ىػػي :العمػػوـ
الطبيعية ،عموـ الحياة ،عموـ األرض والفضاء ،واليندسة والتكنولوجيا وتطبيؽ العمـ.
في نفس الوقت توجػد اإلرتباطػات  Connectionsالمتعػددة بػيف األبعػاد .حيػث يعمػؿ
العمماء أكثر فأكثر بشكؿ متكرر فى فرؽ متعددة التخصصات والتػي تعمػؿ عمػى طمػس الحػدود
التقميديػػة بػػيف التخصصػػات .ونتيجػػة لػػذلؾ ،فػػى بعػػض الحػػاالت تظيػػر األفكػػار األساسػػية أو
العناصر األساسية فى العديد مف التخصصات (عمي سبيؿ المثاؿ ،الطاقة (NRC, )Energy
) .2012واإلبتكار الحقيقي فى معايير ) (NGSSىػو عمػؿ الطػالب عنػد نقػاط التػداخؿ بػيف
الممارسة والمحتوى واالرتباط ).(NGSS, 2013
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وتمثػؿ توقعػات األداء ) Performance Expectations (PEsالطريقػة الصػحيحة
لتكامؿ وارتباط األبعاد الثالثػة .فيػي تػوفر التحديػد لممعممػيف لكيفيػة ظيػور التربيػة العمميػة فػى
الفصػػػؿ الدراسػػػي .واذا نفػػػذت بشػػػكؿ صػػػحيح ،فسػػػوؼ تػػػؤدي معػػػايير ) (NGSSإلػػػى تػػػدريس
متماسػػؾ وصػػارـ والػػذي ينػػتج عنػػو أف يكػػوف الطػػالب قػػادريف عمػػى اكتسػػاب وتطبيػػؽ المعرفػػة
العممية فػى مواقػؼ محػددة والتفكيػر واإلسػتدالؿ بشػكؿ عممػي) ، (NRC, 2012وتتمثػؿ رؤيػة
التربية العممية فى القرف الحادي والعشريف فى أف كؿ الممارسػات  Practicesمتوقػع أف يػتـ
اسػػتخداميا مػػف قبػػؿ المػػربييف .ف ػالمربوف ومطػػورو المنػػاىج يجػػب أف يضػػعوا ىػػذا األمػػر فػػى
الحسػباف أثنػػاء تصػميميـ لمتػػدريس لتطػوير معػػايير ) ،(NGSSحيػث كانػػت المشػكمة الرئيسػػية
فى تطوير الػ ) (PEsىي االختيار الفعمي لمممارسات مع الػػ ) (DCIsوالػػ ) ،(CCsوالكممػات
اإلنتقالية بيف الممارسة والػ ) (DCIsوقدرة الطالب عمى أداء التوقعات ). (NRC, 2012

 اعتبازات تصنًه معايري ) (NGSSوعالقتَا مبنازسات العلىو واهليدسُ ):(SEPs
(  ) 0اقرتاٌ املنازسُ مع احملتىّ:
كػػاف يوجػػػد فػػػى المعػػايير السػػػابقة انفصػػػاؿ بػػػيف الممارسػػات والمحتػػػوى .وقػػػد أشػػػارت
الدراسػػات السػػابقة إلػػى أنػػو كػػاف يػػتـ تػػدريس ىػػذيف المكػػونيف بشػػكؿ منفصػػؿ أو ال يػػتـ تػػدريس
الممارسػػات أص ػالً ،بػػالرغـ مػػف أف العمػػوـ واليندسػػة فػػى العػػالـ الحقيقػػي ىمػػا دائم ػاً مػػزيج مػػف

المحتػػوى والممارسػػة .وممارسػػات العمػػوـ واليندسػػة ليسػػت اسػػتراتيجيات تدريسػػية ،وانمػػا ىػػي
مؤشػرات لننجػػاز باإلضػػافة إلػى كونيػػا أىػػداؼ تعميميػة ميمػػة فػػى حػد ذاتيػػا .ويضػػمف اإلطػػار
ومعػػػايير ) (NGSSأف الممارسػػػات ال يػػػتـ التعامػػػؿ معيػػػا عمػػػى أنيػػػا أفكػػػار الحقػػػة .فػػػاقتراف
الممارسػػة مػػع المحتػػوى العممػػي يقػػدـ سػػياؽ لم ػتعمـ ،بينمػػا الممارسػػة بمفردىػػا تعتبػػر أنشػػطة
والمحتػػوى بمفػػرده يػػؤدى إلػػى حفػػظ المعمومػػات  .Memorizationومػػف خػػالؿ ىػػذا التكامػػؿ
 Integrationفػػإف العمػػـ يصػػبح منطقي ػاً وذو معن ػى ويسػػمح لمطػػالب بتطبيػػؽ األدوات ،وىػػذا

التكامػػؿ سػػوؼ يسػػمح أيض ػاً لمطػػالب مػػف منػػاطؽ مختمفػػة لممقارنػػة بيػػنيـ بطريقػػة ذات معنػػي،

فػػػالجزء القابػػػؿ لمتقيػػػيـ فػػػى معػػػايير ) (NGSSىػػػو توقعػػػات األداء )Expectations (PEs
. Performance
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(  ) 9معايري ) ٌٍ (NGSSمعايري ولًشت ميَر:
إف معػػايير ) (NGSSىػػي معػػايير ،أو غايػػات ،والتػػي تعكػػس مػػا الػػذي يجػػب أف يعرفػػو
الطالػب ويسػػتطيع القيػاـ بػػو ،وال تممػي الطريقػػة التػػى يػتـ تػػدريس المعػايير بيػػا .ويػتـ كتابػػة الػػػ
) (PEsبطريقػػة تعبػػر عػػف المفيػػوـ والممارسػػة المطمػػوب أدائيػػا ،ولكنيػػا ال زالػػت تتػػرؾ الق ػ اررات
المنيجية والتدريسية لمواليات والمقاطعات والمدارس والمعمميف.

(  ) 3املسوىُ التدزيشًُ Instructional Flexibility
بمػػػا أف معػػػايير ) (NGSSىػػػي أداءات مػػػف المفتػػػرض إنجازىػػػا فػػػى نيايػػػة التػػػدريس،
فالتػػدريس الجيػػد سػػوؼ يجعػػؿ الطػػالب ينػػدمجوف فػػى العديػػد مػػف الممارسػػات خػػالؿ التػػدريس.
وبسبب تماسؾ معايير ) ، (NGSSفالمعمـ لديو المرونة  Flexibilityليرتػب الػػ ) (PEsبػأي
ترتيػػب بػػداخؿ المرحمػػة والمسػػتوى الدراسػػي بمػػا يتناسػػب مػػع احتياجػػات الواليػػات أو المنػػاطؽ
المحمية .كما أف استخداـ تطبيقات متنوعة مف العمـ مثؿ الطب ،الطب الشرعي ،الزراعػة ،أو
اليندسة ،يزيد بشكؿ جيد مف اىتماـ الطالب ويوضح كيػؼ أف المبػادئ العمميػة الموضػحة فػى
اإلطار والمعايير تطبؽ فى مواقؼ العالـ الحقيقي ).)NGSS Lead States, 2013
ونستخمص مػف العػرض السػابؽ لممحػور األوؿ أنػو كػاف البػد مػف ظيػور معػايير العمػوـ
لمجيػػؿ القػػادـ ) (NGSSوأىميتيػػػا محميػػاً وعالميػػػاً .كمػػا نجػػد أف ممارسػػػات العمػػوـ واليندسػػػة
) (SEPsىػػػي قمػػػب معػػػايير العمػػػوـ لمجيػػػؿ القػػػادـ .كمػػػا نجػػػد أف توقعػػػات األداء ) (PEsىػػػي
االخػػتالؼ الجػػوىري بػػيف معػػايير ) (NGSSوالمعػػايير األخػػرى والتػػي تعمػػؿ عمػػى االلتحػػاـ بػػيف
األفكػػػػار األساسػػػػية التخصصػػػػية ) (DCIsوالمفػػػػاىيـ المتقاطعػػػػة ) (CCsوممارسػػػػات العمػػػػوـ
واليندسة والتي سيتـ تناوليا بشكؿ مفصؿ في المحور التالي.

احملىز الجاىٌ :تدزيب معلنٌ العلىو علِ استخداو ممازسات العلىو واهليدسُ أثياْ التدزيص:
]Science and Engineering Practices [SEPs
العمـ ليس مجرد مجموعة مف المعارؼ التي تعكػس الفيػـ لمعػالـ ،ولكػف أيضػاً مجموعػة

مػف الممارسػات المسػتخدمة إلنشػاء وتوسػيع وصػقؿ تمػؾ المعػارؼ ) . (NRC, 2012ويحػدد

إطػػار التربيػػة العمميػػة  Frameworkومػػف بعػػده معػػايير العمػػوـ لمجيػػؿ القػػادـ ))5( (NGSS
ممارسات لمعموـ واليندسة ) (SEPsوالتي تعكس ممارسات العممػاء والميندسػيف المحتػرفيف.
وىػػذه الممارسػػات ليسػػػت ليػػا نقطػػة نيايػػػة ولكنيػػا مسػػتمرة عبػػػر المراحػػؿ .إف اسػػتخداـ ىػػػذه
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الممارسػػات لػػيس فقػػط بيػػدؼ تقويػػة ميػػارات الطػػالب فػػى ىػػذه الممارسػػات لكػػف أيض ػاً لتنميػػة
فيميـ لطبيعة العمـ واليندسة.

ويستخدـ اإلطار مصطمح "الممارسات "  Practicesوليس " عمميات العمـ " أو
ميارات االستقصاء لسبب محدد والذي ورد بوثيقة اإلطار كما يمي  " :نحف نستخدـ مصطمح "
الممارسات " بدالً مف مصطمح مثؿ " الميارات" ليؤكد عمى أف االندماج فى الفحص العممي
يتطمب ليس فقط الميارات ولكف أيضاً المعرفة الخاصة بكؿ ممارسة ).(NRC, 2012

وعنػدما أصػدر المجمػس القػومي لمبحػث The National Research Council

) (NRCاإلطػػػار لمعػػػايير )(NGSS

بػػػدأ الممارسػػػيف فػػػى التسػػػاؤؿ لمػػػاذا اإلنتقػػػاؿ مػػػف

االستقصػاء العممػي إلػى ممارسػات العمػوـ (Osborne, 2014; Science Practices
). Bybee, 2011
وفي ىذا الصدد أشار ) Bybee (2011إلى أف اإلستقصاء العممي شػكؿ واحػد مػف
الممارسػػات العمميػػة لػػذلؾ فػػإف المنظػػور المقػػدـ فػػى اإلطػػار لػػيس واحػػداً السػػتبداؿ االستقصػػاء،
ولكنو لتوسيع واثراء تدريس وتعمػـ العمػوـ  .وبينمػا يػري  Bybeeأف االستقصػاء العممػي أحػد

مكونات معايير ) (NGSSفإف مصطمح " االستقصاء العممي" واقعيػاً اسػتخدـ بشػكؿ بسػيط فػى

اإلطار والمعايير الجديدة) ، (Kawasoki, 2015كمػا أف مصػطمح االستقصػاء العممػي غيػر
منتشػػػر فػػػػى معػػػػايير ) (NGSSبسػػػػبب أف الدراسػػػػات السػػػػابقة أوضػػػػحت أف المعممػػػػيف قػػػػاموا
باسػػتخداـ االستقصػػاء العممػػي بشػػكؿ غيػػر منػػتج أدي إلػػى تكػػويف تصػػورات خاطئػػة فيمػػا يتعمػػؽ
بطبيعة العمـ والفحص العممي). (Osborne, 2014; Bybee, 2011

فى معايير ) (NGSSيوجد تحوؿ جذري مف المعايير السابقة National Science
) Education Standard (NSES, NRC, 1996والتػػي تركػػز عمػػى تػػدريس معػػايير
محتػػوى صػػارـ إلػػى تأكيػػد جديػػد عمػػى مسػػاعدة الطػػالب عمػػى المشػػاركة فػػى ممارسػػات العمػػوـ
واليندسة.
وترى معايير ) (NGSSأف ممارسات العموـ واليندسة ) (SEPsتعمؿ كقنػوات لمطػالب
لينػػدمجوا معػاً ويتعممػوا عػػف العمػػوـ ) . (Bybee, 2011; Osborne, 2014ومعػػايير

) (NGSSال تضػػيؼ فكػػرة الفصػػؿ بػػيف المحتػػوى العممػػي وعمميػػات العمػػـ كمػػا ىػػو موجػػود فػػى
معايير ) (NSESمػف خػالؿ وجػود مجموعػة مػف المعػايير لالستقصػاء والتجريػب منفصػمة عػف
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معػػايير المحتػػوى ،ولكػػف تنظػػر إلػػى المكػػونيف عمػػى أنيػػـ متكػػامميف معػػاً .ويقػػرر

Bybee

) (2011أنػػو عنػػدما ينػػدمج الطػػالب فػػى الممارسػػات العمميػػة فاألنشػػطة تصػػبح أسػػاس الػػتعمـ
عف التجارب والبيانات والدليؿ ،والمناقشة االجتماعية ،والنماذج واألدوات ،والرياضػيات وتطػوير
القػدرة عمػى تقػويـ اإلدعػاءات المعرفيػة ،واجػراء االستقصػاءات التجريبيػة ،وتطػوير التفسػيرات
).(NRC, 2012فرؤية المحتوى العممي والممارسػات العمميػة بشػكؿ متكامػؿ تػأتي بمتطمبػات
جديدة وأىداؼ لممعمميف لفيميا وتضمينيا بداخؿ تدريسيـ.
ويشػير اإلطػار أف كػػؿ توقػع أداء  Performance Expectationيجػب أف يجمػػع
بػػػيف ممارسػػػة مػػػف ممارسػػػات العمػػػوـ واليندسػػػة ذات صػػػمة بأحػػػد األفكػػػار الرئيسػػػية المحوريػػػة
والمفػػاىيـ الشػػاممة وتكػػوف مناسػػبة لمطػػالب بمسػػتوى المرحمػػة التػػي تصػػمـ مػػف أجميػػا .وربمػػا
يكوف ىذا الخط الموجو ىو الطريقة األكثر داللة وأىمية والتى تختمػؼ فييػا معػايير )(NGSS
عف وثائؽ المعايير السابقة.
وتتمثؿ ممارسات العموـ واليندسة ) (SEPsبمعايير العموـ لمجيؿ القادـ في:
[ ]6طرح األسئمة ( في العموـ ) وتحديد المشكالت ( في اليندسة ).
[ ]5تطوير واستخداـ النماذج.
[ ]0تخطيط وتنفيذ اإلستقصاءات (التحقيقات).
[ ]1تحميؿ وتفسير (ترجمة) البيانات.
[ ]2استخداـ الرياضيات والتفكير الحوسبي.
[ ]3بناء التفسيرات وتصميـ الحموؿ.
[ ]4االندماج فى الحجة باستخداـ الدليؿ( المحاجة واقامة الدليؿ ).
[ ]5الحصوؿ عمى المعمومات وتقويميا وتواصميا ( التواصؿ بواسطتيا).
وفيما يمي عرضاً تفصيمياً لكؿ ممارسة مف الممارسات بشيء مف التفصيؿ مع عرض

مجموعة مف األمثمة التي توضح كيفية استخداميا أثناء فصوؿ العموـ ;(NRC,2012
):NGSS, 2013
ممارسة (  :) 6طرح األسئمة ( في العموـ ) وتحديد المشكالت ( في اليندسة ):
األسئمة ىي المحرؾ  Engineالذي يقود العمـ واليندسة ).(NRC, 2012
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 العموـ تسأؿ:
 ماذا يوجد وماذا يحدث  ...؟ لماذا يحدث ىذا  ...؟ كيؼ يعرؼ الفرد  ...؟ اليندسة تسأؿ:
 ما الذي يمكف القياـ بو لتمبية حاجة أو رغبة إنسانية معينة ؟ كيؼ يمكف تحديد الحاجة بشكؿ أفضؿ ؟ ما ىي األدوات والتكنولوجيات المتاحة أو التي يمكف تطويرىا مف أجؿ تمبية ىذه الحاجة؟
 كالً مف العموـ واليندسة تسأؿ:

 كيؼ يتـ التواصؿ حوؿ الظواىر واألدلة والتفسيرات وحموؿ التصميـ ؟إف طرح األسئمة أمر ضروري لتطوير عادات العقؿ العممية  ، Habits of Mindوحتى
بالنسبة لدفراد الذيف ال يصبحوف عمماء أو ميندسيف ،فإف القدرة عمى طرح األسئمة المحددة

ىي مكوف ميـ مف مكونات التنور العممي ،ويساعدىـ عمى أف يصبحوا مستيمكيف ناقديف
لممعرفة العممية.
وتنشأ األسئمة العممية مف خالؿ طرؽ متنوعة .فيمكف أف تنشأ األسئمة مف خالؿ حب
االستطالع عف العالـ ( مثاؿ :لماذا السماء زرقاء ؟)  ،كما أنيا يمكف أف تكوف مستوحاه مف
تنبؤات نموذج أو نظرية خالؿ محاولة توسيع أو تحسيف النموذج أو النظرية ( مثاؿ :كيؼ
يفسر نموذج الجسيمات لممادة عدـ االنضغاط في السوائؿ ؟) ،أو يمكف أف تنتج مف الحاجة
ل تقديـ حؿ أفضؿ لمشكمة ما ( مثاؿ :لماذا مف المستحيؿ سحب المياه الرتفاع أكثر مف 05
قدـ ؟ فقد أدى ىذا السؤاؿ إلى قياـ  ( Evangelista Torricelliتورشيمي ) في القرف الػ
 64إلى اختراع البارومتر واكتشافاتو حوؿ الغالؼ الجوى .اخترع العالـ اإليطالي إيفانجميستا
توريشمي البارومتر عاـ  6310ـ .وأثبت توريشمي أف الضغط الجوي يعادؿ تقريبا وزف
عمود مف الزئبؽ طولو  43سـ .حيث إف قوة الضغط الجوي ىي السبب في تحديد ارتفاع
الماء أو الزئبؽ في األنبوب ،فكمما كاف الضغط أقوى ،كاف االرتفاع أعمى ).
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واألسئمة ميمة أيضاً في اليندسة .فالميندسوف يجب أف يكونوا قادريف عمى طرح أسئمة قابمة

لمتحقؽ لكى يحددوا المشكمة اليندسية ،عمى سبيؿ المثاؿ ،يمكف أف يسألوا :ما ىي الحاجة

أو الرغبة التي تندرج أو تكمف وراء المشكمة ؟ وما ىي المحكات (المعايير والمواصفات) لحؿ
ناجح ؟ وما ىي القيود ؟  .وتنشأ أسئمة أخرى عند توليد الحموؿ الممكنة مثؿ :ىؿ يمبي ىذا
الحؿ معايير التصميـ ؟ ىؿ يمكف الجمع بيف فكرتيف أو أكثر إلنتاج حؿ أفضؿ ؟
ويجب أف يكوف الطالب في أي مستوى مف الصفوؼ قادريف عمى طرح أسئمة لبعضيـ
البعض حوؿ النصوص التي يقرؤونيا ،والظواىر التي يالحظونيا ،واالستنتاجات التي
يستخمصونيا مف نماذجيـ أو مف التحقيقات العممية ) .(NRC, 2012وتتضمف ىذه
الممارسة التمييز بيف السؤاؿ العممي والسؤاؿ غير العممي ،وطرح األسئمة عف العالـ الطبيعي
والبشري  ،باإلضافة إلى صياغة األسئمة التي يمكف اإلجابة عمييا تجريبياً ،وطرح األسئمة

التي تيدؼ إلى بناء حجة عممية ،وطرح أسئمة حوؿ قيود ومواصفات الحموؿ لممشكالت،
وصياغة أسئمة تؤدي إلى ممارسات عممية إضافية ،وطرح أسئمة أو مشكالت قابمة لالختبار،
وأخي ارً طرح أسئمة قائمة عمى حب االستطالع الناقد.

ممازسُ (  :) 9تطىيس واستخداو اليناذز:
يبنػي العممػاء النمػاذج العقميػة والنمػاذج المفاىيميػة لمظػواىر المختمفػة .والنمػاذج العقميػػة
 Mental Modelsىػػي نمػػاذج داخميػػة ،شخصػػية ،غيػػر مكتممػػة ،وغيػػر مسػػتقرة ،ووظيفيػػة
بشػػكؿ أساسػػي .وتعمػػؿ النمػػاذج العقميػػة كػػأداة لمتفكيػػر ،ولصػػناعة التنبػػؤات ،وبنػػاء المعنػػي.
والنمػػاذج المفاىيميػػة  Conceptual Modelsفػػي المقابػػؿ ىػػي تمثػػيالت خارجيػػة واضػػحة
تشبو في بعض األحياف الظواىر التي تمثميا .وتسمح النماذج المفاىيمية لمعمماء والميندسػيف
بتصور الظاىرة قيد البحث ،وفيميا بشكؿ أفضؿ ،أو تطوير حػؿ ممكػف لمشػكمة تصػميـ .ومػف
أمثمػػة النمػػاذج المفاىيميػػة :المخططػػات ،التمثػػيالت الرياضػػية ،ونمػػاذج المحاكػػاة الكمبيوتريػػة.
وتسػاعد ىػػذه النمػػاذج فػػي التركيػػز مػػع ضػرورة األخػػذ فػػي االعتبػػار القيػود والحػػدود لالسػػتخداـ،
ومػػدى دقػػة قوتيػػا التنبؤيػػة.

ويوجػػد ارتبػػاط بػػيف النمػػاذج العقميػػة والنمػػاذج المفاىيميػػة التػػي

يمكف أف تساعد عمى فيـ أعمؽ لمعموـ وتعزز القدرة عمى التفكير االستداللى.
كما تسػاعد النمػاذج اإللكترونيػة التفاعميػة العممػاء فػي التنبػؤء بالسػموؾ ،وعمػى سػبيؿ
المثػػاؿ :التنبػػؤ بتػػأثير زيػػادة مسػػتويات  CO2فػػي الغػػالؼ الجػػوي عمػػى الزراعػػة فػػي منػػاطؽ
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مختمفػػػة مػػػف العػػػالـ .ويمكػػػف تقيػػػيـ النمػػػاذج وصػػػقميا وتعػػػديميا لتتوافػػػؽ مػػػع العػػػالـ الػػػواقعي.
وتسػػتخدـ اليندسػػة النمػػاذج لتحميػػؿ الػػنظـ ،وتحديػػد الحمػػوؿ الممكنػػة لممشػػكالت الجديػػدة ،كمػػا
يستخدـ الميندسوف النماذج لبناء وتصػور التصػميـ ،وتحسػينة ،واالختبػار األولػى ألداءه .كمػا
يمكػػف لمنمػػاذج الكمبيوتريػػة (المحاكػػاة الكمبيوتريػػة) التػػي تشػػفر الق ػوانيف الطبيعيػػة وخصػػائص
الم ػواد أف تسػػتخدـ فػػي اختبػػار التصػػميمات لميياكػػؿ مثػػؿ المبػػاني والجسػػور والطػػائرات ،والتػػي
تكوف باىظة الثمف وتتطمب أف تصػمد أمػاـ الظػروؼ القاسػية التػي تحػدث فػي مناسػبات نػادرة.
ويجػػب األخػػذ فػػي االعتبػػار أنػػو كمػػا ىػػو الحػػاؿ فػػي العمػػوـ ،يجػػب أف يكػػوف الميندسػػوف الػػذيف
يسػػػتخدموف النمػػػػاذج مػػػػدركيف لمقيػػػود الجوىريػػػػة واختبارىػػػػا فػػػي المواقػػػػؼ الحقيقيػػػػة لضػػػػماف
موثوقيتيا ).(NRC, 2012
وتتضمف النماذج أيضاً بناء الرسوـ والمخططات لتمثيؿ األحداث أو الػنظـ أو الظػواىر

العممية ،وتمثيؿ وشرح الظواىر بأشكاؿ متعػددة مػف النمػاذج ،مػع مناقشػة قيػود ودقػة النمػوذج
كتمثيؿ لنظاـ أو عمميػة أو تصػميـ ،واقتػراح طػرؽ لتحسػيف النمػوذج ،باإلضػافة إلػى اسػتخداـ
النماذج اإللكترونية التفاعمية كأداة لفيـ وتقصي الظواىر المختمفة ،مع بناء واسػتخداـ نمػوذج
الختبػػار تصػػميـ معػػيف أو أحػػد جوانػػب التصػػميـ ،ومقارنػػة حمػػوؿ التصػػميـ المختمفػػة ،وأيض ػاً

تقويـ ومراجعة النماذج ،وأخي ارً بناء نماذج قائمة عمى الدليؿ التجريبي ). (NGSS, 2013

ممازسُ (  :) 3ختطًط وتيفًر التشكًكات العلنًُ:
وتتضػػمف صػػياغة س ػؤاؿ يمكػػف التحقػػؽ منػػو بػػداخؿ الفصػػؿ أو المعمػػؿ أو الحقػػؿ بمسػػاعدة
بنػاء عمػى نمػوذج أو نظريػة ،وتحديػد البيانػات التػي سػيتـ
المصادر المتاحػة ،وصػياغة فػرض
ً
جمعيا ،وما ىي األدوات الالزمة لجمع البيانات ،وكيؼ سػيتـ تسػجيؿ القياسػات ،وأيضػاً تحديػد
مقػػدار البيانػػات المطموبػػة إلنتػػاج قياسػػات موثوقػػة واألخػػذ فػػي االعتبػػار أي حػػدود عمػػى دقػػة

البيانػػػات ،باإلضػػػافة إلػػػى تخطػػػيط إجػػػراءات البحػػػث الميػػػداني أو التجريبػػػي ،وتحديػػػد المتغيػػػرات
المسػػتقمة والتابعػػة ،و الضػػابطة ،والتأكػػد مػػف أف التصػػميـ قػػاـ بضػػبط المتغي ػرات أو التػػأثيرات
المربكة المحتممة.

ممازسُ (  :) 4حتلً وتسمجُ البًاىات:
وتتضمف تحميؿ البيانات بشكؿ منيجي لمبحث عف األنماط البػارزة ،و اختبػار مػا إذا كانػت
متسػػقة مػػع فػػرض مبػػدئي ،وتمييػػز متػػى تكػػوف البيانػػات متعارضػػة مػػع التوقعػػات واألخػػذ فػػي
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االعتبػػػػػار المراجعػػػػػات المطموبػػػػػة فػػػػػي النمػػػػػوذج األولػػػػػى ،باإلضػػػػػافة إلػػػػػى اسػػػػػتخداـ جػػػػػداوؿ
البيانػات  ،Spreadsheetsوالرسػوـ البيانيػة ،واإلحصػاءات ،والرياضػيات ،والكمبيػوتر لجمػع
وتمخيص وعػرض البيانػات ،والستكشػاؼ العالقػات بػيف المتغيػرات ،وتقػويـ مػدى قػوة االسػتنتاج
الذي يمكػف اسػتنتاجة مػف مجموعػة مػف البيانػات وذلػؾ باسػتخداـ تكنيكػات رياضػية واحصػائية
بمػػا يتناسػػب مػػع مسػػتوى الصػػؼ الدراسػػي ،مػػع تمييػػز األنمػػاط فػػي البيانػػات مثػػؿ التمييػػز بػػيف
العالقػػات السػػببية واالرتباطيػػة باإلضػػافة إلػػى تحويػػؿ البيانػػات إلػػى تمثػػيالت بيانيػػة ،مػػع التحميػػؿ
اإلحصػػائي لمبيانػػات إلظيػػار األنمػػاط والعالقػػات ،والقػػدرة عمػػى تحديػػد مصػػادر الخطػػأ (التجريبػػي
مثالً) ،وأخي ارً جمع البيانات مػف النمػاذج الفعميػة وتحميػؿ أداء التصػميـ فػي إطػار مجموعػة مػف

الشروط .

ممازسُ (  :) 5استخداو السياضًات والتفهري احلىسيب:
إف زيػػادة معرفػػة الطػػالب بػػدور الرياضػػيات فػػي العمػػوـ أمػػر أساسػػي لتطػػوير فيػػـ أعمػػؽ
لكيفية عمؿ العمػـ ) .(NRC, 2012وتتضػمف ىػذه الممارسػة تمييػز كميػات األبعػاد واسػتخداـ
الوحػػدات المناسػػبة فػػي التطبيقػػات العمميػػة لمصػػيأل الرياضػػية والرسػػوـ البيانيػػة ،والتعبيػػر عػػف
العالقات والكميات فػي أشػكاؿ رياضػية مناسػبة لمنمذجػة العمميػة والتحقيػؽ العممػي ،و اسػتنتاج
أف المحاكػػاة الكمبيوتريػػة تبنػػى عمػػى نمػػاذج رياضػػية قائمػػة عمػػى االفتراضػػات المندرجػػة تحػػت
الظػواىر أو الػػنظـ التػي يػػتـ دراسػتيا ،باإلضػػافة إلػى اسػػتخداـ حػاالت اختبػػار بسػيطة لمتعبيػرات
الرياضػػية أو ب ػرامج الكمبيػػوتر أو المحاكػػاة ،ومقارنػػة نتائجيػػا مػػع مػػا ىػػو معػػروؼ عػػف العػػالـ
الحقيقػػي وذلػػؾ لتحديػػد مػػا إذا كانػػت "منطقيػػة" ،واسػػتخداـ النمػػاذج اإللكترونيػػة التفاعميػػة فػػي
إجػراء اختبػػارات ومقارنػػة نتائجيػػا بمػػا ىػػو موجػػود بػػالواقع ،واسػػتخداـ المسػػتوى المناسػػب لفيػػـ
الرياضػػػيات واإلحصػػػاء بالصػػػؼ الدراسػػػي فػػػي تحميػػػؿ البيانػػػات ،وعمػػػؿ تنبػػػؤات كميػػػة ،وتحديػػػد
األنمػػاط والعالقػػات ،وأخيػػ ارً اسػػتخداـ األدوات الرقميػػة مثػػؿ ( الكمبيػػوتر ،األلػػة الحاسػػبة) عنػػد

التعامؿ مع مجموعة كبيرة مف البيانات.

ممازسُ (  ) 6بياْ التفشريات وتصنًه احللىل:
وتتضػػمف بنػػاء التفسػػيرات الخاصػػة بػػالظواىر العمميػػة باسػػتخداـ المعرفػػة لنظريػػة عمميػػة
مقبولة وربطيا بالنماذج واألدلة ،مع استخداـ الدليؿ العممي والنماذج لتدعيـ أو دحػض تفسػير
ظاىرة ما ،باإلضافة إلى تدريب الطالب عمػى تقػديـ تفسػيرات سػببية مناسػبة لمسػتوى معػرفتيـ
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العمميػػػة  ،وتػػػدريبيـ عمػػػى تحديػػػد الثغػػػرات أو نقػػػاط الضػػػعؼ فػػػي التفسػػػيرات الخاصػػػة بيػػػـ أو
الخاصػػػة بػػػاآلخريف ،مػػػع حػػػؿ مشػػػاكؿ التصػػػميـ مػػػف خػػػالؿ تطبيػػػؽ المعرفػػػة العمميػػػة ،والقيػػػاـ
بمشػػاريع التصػػميـ ،واالنػػدماج فػػي خطػوات دورة التصػػميـ وانتػػاج خطػػة تمبػػي معػػايير التصػػميـ
المحػػددة باإلضػػافة إلػػى تصػػميـ أداة أو ( جيػػاز)  ،وفػػي النيايػػة تقػػويـ ونقػػد حمػػوؿ التصػػميـ
المتنافسة القائمة عمى أساس معايير التصميـ المتفؽ عمييا.

ممازسُ (  :) 7االىدماز يف احلذُ العلنًُ باستخداو الدلً ( احملادُ وإقامُ الدلً ):
وتتضػمف بنػػاء حجػػة عمميػػة توضػح كيفيػػة تػػدعيـ البيانػػات لالدعػاءات ،وتحديػػد نقػػاط القػػوة
والضػػعؼ فػػي الحجػػج العمميػػة ،ومناقشػػتيا باسػػتخداـ االسػػتدالؿ والػػدليؿ ،وتػػدريب الطػػالب عمػػى
تحديػػد أوجػػو القصػػور فػػي حججيػػـ الخاصػػة وتعػػديميا ،و تػػدريبيـ عمػػى تحديػػد مكونػػات الحجػػة
العمميػػػة ( االدعػػػاء ،الػػػدليؿ ،التبريػػػر)  ،وتحديػػػد دور الجػػػدؿ العممػػػي فػػػي تطػػػوير األفكػػػار أو
النظريػػػات العمميػػػة ،باإلضػػػافة إلػػػى تحديػػػد دور المجتمػػػع العممػػػي فػػػي الحكػػػـ عمػػػى االدعػػػاءات
العممية مف خال ؿ مراجعة االقراف  ، Peer Reviewوقراءة تقػارير وسػائؿ االعػالـ عػف العمػوـ
والتكنولوجيا بشكؿ ناقد لتحديد نقاط القوة والضعؼ فييا ،مع تدريب الطػالب عمػى تقػويـ حجػج
اآلخػريف ،والتػدريب عمػػى تقػديـ األدلػػة الكافيػو التػػى تػدعـ صػػحو ادعػاء معػػيف ،وأخيػ ارً التػػدريب

عمى تقديـ الحجج المضادة.

ممازسُ (  ) 8احلصىل علِ املعلىمات وتكىميَا وتىاصلَا ( التىاص بىاسطتَا ):
وتتضمف اسػتخداـ الكممػات ،الجػداوؿ ،األشػكاؿ التخطيطيػة ،والرسػوـ البيانيػة ( ورقيػاً أو

إلكترونياً) ،وأيضاً التعبيرات الرياضية لمتواصػؿ العممػي ،باإلضػافة إلػى قػراءة النصػوص العمميػة

واليندسية ،متضمنة المخططات ،والرسوـ البيانية ،وشرح األفكار الرئيسػية التػي يػتـ تواصػميا،

مػػع القػػدرة عمػػى انتػػاج نػػص مكتػػوب ومعػػروض أو القيػػاـ بعػػرض شػػفوي والعمػػؿ عمػػى تواصػػؿ
األفكػػار واإلنجػػازات ،باإلضػػافة إلػػى االنػػدماج فػػي الق ػراءة الناقػػدة لددبيػػات العمميػػة األوليػػة ،أو
تقارير وسائؿ اإلعالـ عف العموـ ومناقشػة صػدؽ وموثوقيػة البيانػات والفػروض واالسػتنتاجات،
وأخي ارً التقػويـ الناقػد لقيمػة وصػدؽ النصػوص والحجػج والمحادثػات العمميػة ;(NRC, 2012

). NGSS, 2013
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 آلًات تفعً استخداو ممازسات العلىو واهليدسُ ] [SEPsأثياْ تدزيص العلىو :
حدد ) Kloser (2014ثالثة متطمبات لممعمميف لتفعيؿ استخداـ ممارسات العموـ واليندسة
بمعايير ) (NGSSوىي:
[ ]6الفيـ العميؽ ألىداؼ ممارسات العموـ واليندسة.
[ ]5إدارة وتنظيـ حديث الطالب.
[ ]0نقؿ مسؤولية التعمـ إلى الطالب.

(  ) 0الفَه العنًل ألٍداف ممازسات العلىو واهليدسُ:
أوضحت الدراسات السابقة كيؼ أف أىداؼ ومعتقدات وفيػـ المعممػيف عػف اإلصػالح
فى التربيػة العمميػة يػؤثر عمػى الطػرؽ التػي يتحقػؽ بيػا اليػدؼ مػف اإلصػالح (Kawasaki,
).2015
فقػد ىػدفت دراسػة ) Kawasaki (2015إلػى إجػراء مسػح ومقابمػة لسػبع معممػيف
مػػػف معممػػػي العمػػػوـ بالمرحمػػػة الثانويػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ بفيميػػػـ واسػػػتخداميـ لممارسػػػات العمػػػوـ
واليندسة ،وفػى تدريسػيـ بالفصػؿ ،وبعػد ذلػؾ تػـ مالحظػتيـ لتحديػد اسػتخداميـ الػواقعي ليػذه
الممارسػات .وأوضػحت النتػػائج أف ىنػاؾ تنػػوع فػي درجػة المحػػازاة  Alignmentبػيف التػػدريس
الموصوؼ مف قبؿ المعمـ والمالحظ بالفصؿ الدراسػي وغايػات معػايير) . (NGSSفعمػى سػبيؿ
المثاؿ ،فإنو كاف أسيؿ لمعديد مف المعمميف وصػؼ التػدريس حػوؿ ممارسػات العمػوـ واليندسػة
التػػي تحػػازي أىػػداؼ ) (NGSSأكثػػر مػػف القيػػاـ بالتػػدريس الػػذي يحػػازي المعػػايير .وأرجعػػت
الدراسػػة الصػػعوبة التػػى يجػػدىا المعممػػوف أثنػػاء القيػػاـ بيػػذه الممارسػػات إلػػى الفيػػـ الخػػاطىء
ليذه الممارسات .وأوصت الدراسة ببعض مالمح النمو الميني التػى يمكػف أف تػدعـ المعممػيف
فى تحسيف فيميـ ،وأىدافيـ ،وتدريسيـ بالفصؿ الدراسي فيما يرتبط بيذه الممارسات.
ويقػػػرر )(2014

 Osborneأف ممارسػػػات العمػػػوـ واليندسػػػة تحتػػػوي عمػػػى أىػػػداؼ

مختمفػػة والتػػي تخػػدـ أغ ػراض مختمفػػة ،وأف تػػدعيـ فيػػـ المعمػػـ لكػػؿ ىػػدؼ مػػف األىػػداؼ سػػوؼ
يساعده عمى تصميـ التدريس ويجعػؿ ىػذه األىػداؼ واضػحة بالنسػبة لمطػالب .لػذا فػإف فحػص
الفيـ المبدئي لممعمـ ألىداؼ معايير ) (NGSSمتضمنة ممارسات العمػوـ واليندسػة )(SEPs
يقدـ قاعدة أساسية لتصميـ أنشػطة النمػو المينػي ،كمػا يمكػف أف يقػدـ تصػور عػف التفػاعالت
الالحقة مثػؿ المناقشػات غيػر الرسػمية ،ومالحظػات الفصػؿ الدراسػي ،والمقػابالت مػع المعممػيف
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) .(Craw ford, Gapps, Van Driel et al., 2013وبالتػالي فػإف أنشػطة النمػو
الميني يمكف حينئذ أف تيدؼ إلى مواءمة أىداؼ المعمميف مع التعريفات واألىػداؼ الموضػحة
فى معايير العموـ لمجيؿ القادـ ).(Allen & Penuel, 2014; Moon et al., 2012

(  ) 9إدازَ وتيظًه حتدخ الطالب:
إف تػػدعيـ وتعزيػػز حػوار  Discourseالطالػػب يعتبػػر مممػػح أساسػػي فػػي معػػايير )(NGSS
وتـ تحديده كممارسػة رئيسػية مػف قبػؿ الخبػراء مػف المعممػيف وأعضػاء ىيئػة التػدريس .وعمػى
حسػػػب

) Kloser (2014فػػػإف تسػػػييؿ مناقشػػػة الفصػػػؿ الدراسػػػي تتضػػػمف مجموعػػػة مػػػف

الممارسات مثػؿ :مشػاركة الػدليؿ والتفسػيرات القائمػة عمػى النمػاذج والحجػج ،وتشػجيع الطػالب
عمػػى تنػػاوؿ أفكػػار اآلخػػريف وتوضػػيحيا وتبريرىػػا .باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ ،فػػإف ممارسػػات العمػػوـ
واليندسػة تتطمػب إنػدماج الطػالب فػى حػوار الفصػؿ الدراسػي (Lee, Quinn, & Valdes,
) .2013, p.22كما أف إعػادة تنظػيـ حػوار الفصػؿ الدراسػي لزيػادة دور الطػالب فػى الحػديث
العممػي المنػتج يمكػف أف يػؤدي إلػى النجػاح فػى تحسػيف تعمػـ العمػوـ (Furtak, Seidel,
) .Inverson, & Briggs, 2012وىنا يقع عمى عاتؽ المعممػيف تػدعيـ الجػدؿ العممػي فػى
فصػوليـ الدراسػية ،وىػػذه النظػرة تختمػػؼ جزريػاً عػف الممارسػػة التعميميػة الحاليػػة ،والتػي تركػػز

عمى تعمـ الطالب المفاىيـ العممية والنظريات بعيداً عف الممارسات التى تؤدي إلييػا .وتتضػمف
ممارسػػػات العمػػػوـ واليندسػػػة أىػػػدافاً مكثفػػػة لمحػػػوار مثػػػؿ :جعػػػؿ الطػػػالب يقيمػػػوا عمػػػؿ وأفكػػػار

زمالئيػـ ،والتعبيػػر عػػف أفكػارىـ األوليػػة عػػف الظػواىر العمميػػة ومراجعتيػػا خػالؿ تطػػور معػػرفتيـ
بيذه الظواىر (مثؿ :النمذجة العممية) .وتقصي أسئمتيـ العممية الخاصة (مثػؿ :تصػميـ وتنفيػذ
التجػػارب ،تحميػػؿ البيانػػات وتواصػػؿ النتػػائج) .واسػػتخداـ الػػدليؿ بنػػاء الحجػػج العمميػػة .ويمكػػف
القوؿ إف تصميـ الفرص بشكؿ فعاؿ لممعمميف لػتعمـ كيفيػة تعزيػز الحػوار الطالبػي المنػتج فػى
فصػػػػوؿ العمػػػػوـ الدراسػػػػية سػػػػوؼ يكػػػػوف عنصػػػػ ارً حتميػػػػاً لنجػػػػاح مبػػػػادرة اإلصػػػػالح الجديػػػػدة

).(Kawasaki, 2015

(  ) 3حتىي مشؤولًُ التعله حنى الطالب:
ميػػزة أو مممػػح رئيسػػي آخػػر لمعػػايير ) (NGSSىػػو أف الطػػالب يأخػػذوف المسػػؤولية الكبػػرى
لبنػػػاء المعنػػػى ألفكػػػارىـ الخاصػػػة وخبػػػرات تعمػػػـ العمػػػوـ .فقػػػد أكػػػد )(2014

 Kloserعمػػػى

ممارسات مثؿ اإلندماج فى الفحص وبناء وترجمة النماذج والتي يجب أف يحػدد المعمػـ الطػرؽ
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لمسػػاعدة الطػػالب أثنػػاء قيػػاميـ بالتصػػميـ والبنػػاء وتخطػػيط اإلستقصػػاءات وتطػػوير النمػػاذج.
وتتطمػػػب معػػػايير ) (NGSSأف يأخػػػذ الطػػػالب المزيػػػد مػػػف المسػػػؤولية عػػػف خبػػػرات تعمميػػػـ،
والمشػػاركة فػػى ممارسػػات العمػػوـ واليندسػػة لكػػي يتعمم ػوا عػػف المحتػػوي العممػػي

(Bybee,

). 2011
وقػػد أجػػرى مجموعػػة مػػف البػػاحثيف دراسػػات ىػػدفت إلػػى دراسػػة معػػايير ) (NGSSبصػػفة عامػػة
وكيفيػة تفعيػؿ ودمػج ممارسػات ) (SEPsبشػكؿ خػاص ومػف ىػذه الدراسػات:

& (Duschi

)Bybee, 2014; Kloser, 2014; Kawasaki, 2015; Morales, 2016
فقػػد أجػػرى ) Morales (2016دراسػػة حالػػة كيفيػػة مػػف مػػرحمتيف لفحػػص خبػػرة معمػػـ
العموـ بمدرسة متوسطة لنسج أبعاد ) (NGSSالثالثة بداخؿ وحدة موجودة ىي وحػدة الصػحة
و العقػػار .واسػػتخدـ المقػػابالت الشخصػػية ،ومالحظػػات الفصػػؿ الدراسػػي لكػػي يجمػػع البيانػػات
المناسبة ،وأوضحت النتائج أف المعمـ يحتاج مزيػد مػف الػدعـ لفيػـ ممارسػات معػايير NGSS
مف خالؿ تدعيـ التعمـ ثالثي األبعاد.
وأوضحت نتائج دراسة ) Kloser (2014أف ممارسة المعمـ لمتدريس يمكف أف تؤثر
عمى تحصيؿ الطالب وميولو .وحدد ىيئة أساسية مف الممارسات التدريسية والتي ربما تكوف
أحد مفاتيح تحسيف التربية العممية .وقد استخدـ طريقة دلفاي  ، Delphiحيث استخدـ ثالثة
دورات مف دلفاي والتي تكونت مف ( )26خبير مف معممي العموـ ومف أعضاء ىيئة التدريس
بالجامعة لتحديد ىيئة محورية مف ممارسات تدريس العموـ .وقد أكدت الدراسة عمى أىمية
إشراؾ الطالب فى التحقيقات وتسييؿ الحوار بالفصؿ الدراسي وتطوير لغة مشتركة لتدريس
العموـ مع التأكيد عمى التقويـ المستمر .ويمكف القوؿ إف التحوؿ مف التحكـ مف المعمـ إلى
الطالب أمر صعب بسبب الفكر التقميدي لدى بعض المعمميف لمتدريس القائـ عمى التمقيف
مف المعمـ لمطالب ).(Taylor & Booth, 2015

 اسرتاتًذًات تفعً دمر ممازسات العلىو واهليدسُ أثياْ تدزيص العلىو:
أوالً :دع أٍداف معايري ) (NGSSوأٍداف املعلنني واضشُ:
ويػػرى ) Kawasaki (2015أنػػو يجػػب تصػػميـ الفػػرص أثنػػاء جمسػػات النمػػو المينػػي أثنػػاء
استخداـ معايير ) (NGSSلممعمميف لجعؿ ىذه األىػداؼ واضػحة ،وبعػد ذلػؾ تقػديـ فػرص ليػـ
النعكاس ذلؾ عمى دروسيـ وتوضيح كيفية تعػديميا لتتماشػي مػع ىػذه األىػداؼ ،نظػ ارً لتأثيرىػا
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عمى التصميـ التدريسي .وتمثؿ جمسػات النمػو المينػي بيئػة خصػبة الستكشػاؼ االسػتراتيجيات
المناسػػبة لتوضػػيح ىػػذه األىػػداؼ ،والتوفيػػؽ بػػيف أىػػداؼ المعممػػيف وأىػػداؼ ممارسػػات العمػػوـ
واليندسة فى معايير ) (NGSSوحينئذ تصميـ التدريس المناسب.

ثاىًاً :اىفتا األىشطُ التدزيشًُ احلالًُ:
إف تعديؿ المعمميف لدروسيـ لتكوف مفتوحة النياية بشػكؿ أكبػر (مثػؿ تعػديؿ التجػارب
واألنشطة عف طريؽ عػدـ تقػديـ إجػراءات أو توجييػات وتزويػد الطػالب بفػرص ألخػذ مزيػد مػف
المسػػؤولية فػػى خب ػرات تعمػػـ العمػػوـ مػػف خػػالؿ مػػا يعػػرؼ بانفتػػاح األنشػػطة التدريسػػية ،يعتبػػر
السبيؿ ليـ لموصوؿ إلى طرؽ جاذبة لتعديؿ تدريسيـ بالفصؿ الدراسي لتمبية متطمبػات معػايير
) .(NGSSومػػف أمثمػػة ذلػػؾ جعػػؿ الطػػالب يقومػػوف بتصػػميـ إج ػراءاتيـ التجريبيػػة بأنفسػػيـ،
وتطوير نماذج قبمية لمظواىر العممية ،والمشػاركة فػى الفحوصػات االستقصػائية ،واالنػدماج فػى
نقد األقراف والتساؤؿ حوؿ المحتوى العممي.
إطارً ليذه االسػتراتيجية والػذي أطمػؽ
وقد وضع ) McNeil and Kinight (2013ا

عميػو أنشػطة االنفتػاح ) ،(Opening Upحيػث جعػؿ األنشػطة مفتوحػة النيايػة بشػكؿ كبيػر
يقػػدـ لمطػػالب فػػرص لمخػػالؼ المنػػتج ويجعميػػـ عرضػػة لممسػػاءلة أمػػاـ الجميػػع وأمػػاـ بعضػػيـ
الػػبعض .ويمكػػف القػػوؿ إف أنشػػطة االنفتػػاح ىػػي الطريقػػة السػػيمة والمنتجػػة لممعممػػيف لػػدمج
ممارسػػات العمػػوـ واليندسػػة فػػى تدريسػػيـ بالفصػػؿ الدراسػػي .كمػػا أف تعػػديؿ الػػدروس الموجػػودة
(ولػػيس اعػػادة تصػػميـ الػػدروس أو محاولػػة اسػػتخداـ مػػنيج جديػػد بشػػكؿ كامػػؿ ) لتكػػوف أكثػػر
انفتاحاً قد يكوف بديالً صالحاً لتطوير و /أو تبني منيج جديد .كما أف تعديؿ الػدروس الحاليػة

لممعمميف تتيح ليـ فرصاً لفحػص األىػداؼ بػداخؿ ىػذه الػدروس ،واعػادة توجيػو تمػؾ األىػداؼ،

إذا لػػزـ األمػػر ،لمواءمتيػػا مػػع أىػػداؼ ) ،(NGSSومػػف ثػػـ تحسػػيف اسػػتراتيجياتيـ التدريسػػية
لتحقيػػؽ تمػػؾ األىػػداؼ .ويمكػػف مػػف خػػالؿ جمسػػات النمػػو المينػػي أف تقػػدـ فػػرص تدعيميػػة
لممعمميف لفحص خططيـ التدريسػية وخطػط دروس زمالئيػـ ،وتحديػد الفراغػات التػي يمكػف أف
يحدث بيا االنفتاح ،وتمشييا مع أىداؼ ممارسات العموـ واليندسة ).(Kawasaki, 2015

ثالجاً :التغريُ السادعُ الكابلُ للتيفًر يف الىقت املياسب:
تعمؿ التغذية الراجعة لممعمػـ عمػى تػدعيـ تحسػيف التػدريس بالفصػؿ الدراسػي .فتقػديـ
تغذية راجعة عالية الجودة ىي سمة ميمة فى برامج إعداد المعمـ مثؿ المجمس القػومي لجػودة
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التػدريس ) ) National Council on Teaching Quality NCTQ, 2011ومجمػس
اعتمػاد إعػداد المعمػـ Council for Accreditation of Educator Preparation
) . (CAEP, 2013حيػػث تعمػػؿ التغذيػػة الراجعػػة عمػػى مسػػاعدة المعممػػيف عمػػى التفكيػػر فػػى
كيفية تنقيح دروسيـ ،فالتغذية الراجعة ميمة فى تدعيـ التعمـ عنػدما تكػوف قابمػة لمتنفيػذ وفػي
الوقػػت المناسػػب ) .(Hattie, 2012حيػػث يمكػػف أف تقػػدـ التغذيػػة الراجعػػة المسػػتندة عمػػى
مالحظػػػػػات الفصػػػػػؿ الدراسػػػػػي وصػػػػػؼ لمتػػػػػدريس والػػػػػذي يشػػػػػجع عمميػػػػػات الػػػػػتعمـ لممعممػػػػػيف
) .(Khachatryan, 2015ويمكػػف فػػى ىػػذا السػػياؽ تقػػديـ تغذيػػة راجعػػة لممعممػػيف لتنقػػيح
دروسػػيـ بمػػا يتماشػػي مػػع معػػايير ) (NGSSوتحقيػػؽ أىػػدافيا .وىػػذه التغذيػػة الراجعػػة بمػػا
تتضػمنو مػػف تعميقػات يمكػػف أف يػػدمجيا المعمػػـ فػػو ارً فػػى الفصػػؿ الدراسػػي .ويمكػػف أف تػػتـ ىػػذه
التغذيػػة الراجعػػة بشػػكؿ غيػػر رسػػمي أثنػػاء أو بعػػد الفصػػوؿ الدراسػػية أو مػػف خػػالؿ سمسػػمة مػػف
تبادؿ البريد اإللكتروني ،ومػف ثػـ يمكػف أف تػدعـ دمػج ممارسػات العمػوـ واليندسػة فػى الفصػؿ
الدراسػػي العػػادي) .(Kawasaki, 2015وتمثػػؿ ىػػذه اإلسػػتراتيجيات الػػثالث وسػػيمة لتػػدعيـ
جيػػػػود المعممػػػػػيف فػػػػػى دمػػػػج ممارسػػػػػات العمػػػػػوـ واليندسػػػػة بتدريسػػػػػيـ بالفصػػػػػوؿ الدراسػػػػػية
).(Kawasaki, 2015
وقد أجرى ) Qablan (2015دراسة ىدفت إلػى تحديػد مػدى تػأثير برنػامج فػى النمػو
المينػػي الخػػاص بموضػػوع معػػيف فػػي التػػأثير عمػػى قػػدرة معممػػي العمػػوـ عمػػى تصػػميـ واسػػتخداـ

دروس العموـ والتى تدمج ممارسات العموـ فى القرف الحادي والعشريف فػى األردف .وأوضػحت
النتائج أف المعممػيف اسػتفادوا مػف مشػاركتيـ فػى البرنػامج وكػانوا قػادريف بشػكؿ أفضػؿ

عمػػى تخطػػيط واسػػتخداـ خططيػػـ التدريسػػية القائمػػة عمػػى االستقصػػاء واسػػتخداميا فػػي

الفصػػؿ الدراسػػي .وىػػدفت دراسػػة ) Almomani (2016إلػػى تقػػديـ رؤيػػة مقترحػػة
لتدريس العموـ فى األردف فى ضوء معايير ) (NGSSوأشارت إلى أف المناىج يجب أف
تركز عمى ربطيا بالرياضيات ،وترجمػة وتحميػؿ البيانػات .ويمكػف القػوؿ إنػو مػف خػالؿ

مراجعػػة األدبيػػات فػػإف األدل ػة التجريبيػػة تػػدعـ التػػأثيرات اإليجابيػػة الناتجػػة عػػف تطبيػػؽ

ممارسات ] [SEPsأثناء تػدريس العمػوـ (Kloser, 2014; Duschi & Bybee,

). 2014
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وال تزاؿ الدراسػات التػي أجريػت عمػى المسػتوى العربػي والمصػري قميمػة فػي ىػذا

المجاؿ .فقد أجرت ) Malkawy & Rababah (2018دراسة لتحديد مدى استخداـ
معممػػػي العمػػػوـ بالصػػػؼ الثػػػاني عشػػػر الثػػػانوي بػػػاألردف لممارسػػػات العمػػػوـ واليندسػػػة،

وأوضػػحت نتػػائج الدراسػػة وجػػود مسػػتوى متوسػػط ليػػذه الممارسػػات لػػدى المعممػػيف ،كمػػا

وجدت فروؽ بيف المعمميف الػذكور واإلنػاث لصػالح اإلنػاث فػي درجػة اسػتخداميـ ليػذه

الممارسات .وتناولت دراسة عز الديف ( )5365إعداد أنشطة قائمة عمى معايير العموـ
لمجيؿ القادـ لتنمية الممارسات العممية واليندسية والتفكير الناقػد والميػوؿ العمميػة فػي

العموـ لدى تمميذات المرحمة االبتدائية بالسعودية ،أما دراسة األحمػد والبقمػي ()5364
فقد تناولت تحميؿ محتوى كتب الفيزياء في المممكة العربية السعودية فػي ضػوء معػايير

العمػوـ لمجيػػؿ القػػادـ ) ،(NGSSبينمػػا دراسػػة عيسػػى وراغػػب ( )5364فقػػد ىػػدفت إلػػى
تقػػديـ رؤيػػة مقترحػػة لتطػػوير التربيػػة الجيولوجيػػة عبػػر المراحػػؿ الدراسػػية المختمفػػة مػػف

منظػػور معػػايير العمػػوـ لمجيػػؿ القػػادـ  ،وتناولػػت دراسػػة عمػػر ( )5364تقػػويـ محتػػوى
منػػاىج عمػػوـ الحيػػاة بالمرحمػػة الثانويػػة فػػي ضػػوء معػػايير العمػػوـ لمجيػػؿ القػػادـ ،وىػػدفت

دراسػػة عبػػد الكػػريـ ( )5364إلػػى تنميػػة الفيػػـ العميػػؽ وميػػارات االستقصػػاء العممػػي
والجػدؿ العممػي لػدى معممػي العمػوـ فػي المرحمػة االبتدائيػة باسػتخداـ برنػامج قػائـ عمػى

معػػايير العمػػوـ لمجيػػؿ التػػالي .ونالحػػظ مػػف خػػالؿ اسػػتعراض الدراسػػات السػػابقة التػػي
أجريػػت س ػواء عمػػى المسػػتوى الػػدولى أو عمػػى المسػػتوى العربػػي والمحمػػى أنػػو ال توجػػد

دراسة حاولت تحديد درجة استخداـ معممي العموـ في مصر وتطبيؽ طالبيػـ لممارسػات

العموـ واليندسة وأيضاً لبناء برنامج تدريبي لمعممػي العمػوـ لتػدعيـ اسػتخداـ ممارسػات
العموـ واليندسة بمعػايير العمػوـ لمجيػؿ القػادـ وذلػؾ عمػى حػد عمػـ الباحػث وىنػا يتضػح

االختالؼ بيف البحث الحالى والدراسات السابقة.

وقد أستفاد الباحث مػف دراسػة األدبيػات والدراسػات والمشػروعات السػابقة فػي

البحػػث الحػػالي .حيػػث اسػػتخدـ الباحػػث اإلطػػار النظػػري عنػػد إعػػداد االسػػتبيانات الخاصػػة

بممارسػػات العمػػوـ واليندسػػة ) (SEPsبمعػػايير العمػػوـ العمػػوـ لمجيػػؿ القػػادـ )(NGSS
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سواء بالنسبة لمعممي العموـ أو بالنسبة لمطالب .كما ساعد اإلطار النظري لمبحث عمػى

تحديػػد واعػػداد قائمػػة االحتياجػػات التدريبيػػة الالزمػػة لمتػػدريب عمػػى اسػػتخداـ ممارسػػات

العموـ واليندسة .كما كاف لمدراسة النظرية لمعايير العموـ لمجيؿ القادـ دور أساسي في
بناء البرنامج المقترح لتدريب معممػى العمػوـ عمػى اسػتخداـ ممارسػات العمػوـ واليندسػة

أثناء تدريس العموـ ومساعدة طالبيـ عمػى تطبيقيػا أثنػاء حصػص العمػوـ .وفيمػا يػأتي
يتناوؿ الباحث إجراءات البحث.

إدساْات البشح
 حتديد سًام البشح واملشازنني : Context and Participants
تضمف مجتمع البحػث الحػالي جميػع معممػي العمػوـ بالمػدارس اإلعداديػة " بأربعػة

إدارات تعميميػػة فقػػط " بمحافظػػة القػػاىرة الكبػػرى وىػػي :الزيتػػوف ،مدينػػة نصػػر ،الخانكػػة،
العبور .وقد تـ اختيار مجموعة عشوائية بسيطة مكونة مف (  ) 52معمماً ومعممة مػف
معممي العموـ الذيف يشتركوف فػي صػفة أساسػية وىػي تػدريس منػاىج العمػوـ بالمرحمػة

اإلعداديػػػة ،وىػػػـ مػػػف المعممػػػيف المتطػػػوعيف الػػػذيف وافقػػػوا عمػػػى إجػػػراء البحػػػث عمػػػييـ.
ويوضح جدوؿ ( )6توزيع مجموعة البحث عمػى المػدارس المختمفػة واإلدارات التعميميػة
وعدد المعمميف في كؿ مدرسة.

عذٔل (  ) 1رٕصٚغ يغًٕػخ انجحش يٍ يؼهً ٙانؼهٕو ثبنًذاسط ٔاإلداساد انزؼهًٛٛخ انًخزهفخ ٔػذدْى
ػذد انًؼهًٍٛ
اإلداسح انزؼهًٛٛخ
أعى انًذسعخ
و
4
إداسح انضٚزٌٕ انزؼهًٛٛخ
كهٛخ انغالو انشعًٛخ ثُبد
1
5
إداسح انضٚزٌٕ انزؼهًٛٛخ
انغهٛم انشعًٛخ نغبد
2
6
إداسح انخبَكخ انزؼهًٛٛخ
انخبَكخ اإلػذادٚخ ثُبد ()1
3
4
إداسح يذُٚخ َظش انزؼهًٛٛخ
انمبْشح انذٔنٛخ ثًذُٚخ َظش
4
5
إداسح يذُٚخ َظش انزؼهًٛٛخ
ْبسفبسد انذٔنٛخ ثًذُٚخ َظش
5
1
إداسح انؼجٕس انزؼهًٛٛخ
يُبسح أثٕصٚذ ثبنؼجٕس
6

 مصادز البًاىات

Data Sources

تـ جمع البيانات في ىذا البحث مف خالؿ استخداـ ثالثة مصادر ،وىي:

 استبياف ممارسات العموـ واليندسة ) (SEPsلمعممي العموـ.

 استبياف ممارسات العموـ واليندسة ) (SEPsلمطالب مف وجية نظر معممييـ.
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 اسػػتبياف االحتياجػػات التدريبيػػة لممارسػػات العمػػوـ واليندسػػة ) (SEPsلمعممػػي
العموـ.

أوالً :حتديد مـدّ اسـتخداو معلنـى العلـىو باملسسلـُ اإلعداديـُ ملنازسـات العلـىو واهليدسـُ ()SEPs
مبعايري ( )NGSSأثياْ تدزيص العلىو:
لنجابة عمى السؤاؿ األوؿ مف أسئمة البحػث والػذي يػنص عمػى :مػا مػدى اسػتخداـ معممػو
العمػػػوـ بالمرحمػػػة اإلعداديػػػة لممارسػػػات العمػػػوـ واليندسػػػة ( )SEPsبمعػػػايير ( )NGSSأثنػػػاء
تدريس العموـ ؟ قاـ الباحث باإلجراءات التالية:

(  ) 0إعداد استبًاٌ ممازسات العلىو واهليدسُ ) (SEPsملعلنٌ العلىو:9
قاـ الباحث بترجمة واستخداـ االستبياف الػذي أعػده ) ، Kawasaki (2015وذلػؾ مػف خػالؿ
اتبػػاع اإلج ػراءات المحػػددة والموصػػي بيػػا فػػى دراسػػة ) ،Brislin (1970والتػػي اسػػتخدمت
لترجمة األدوات إلى المغة العربية ،وىي كما يمي:
( )6ترجمة األداة األصمية بالمغة اإلنجميزية إلى العربية.
( )5إعادة ترجمػة النسػخة العربيػة مػف قبػؿ أحػد األسػاتذة متخصصػي المغػة اإلنجميزيػة والػذي
ليس لديو معرفة بالنسخة األصمية.
( )0حينئذ تـ مقارنة ثالثة إصدارات :النسخة األصمية ) ،Kawasaki (2015والنسخة التػى
تـ ترجمتيا مف قبؿ الباحث ،ونسخة أستاذ المغة اإلنجميزية مف العربية إلى اإلنجميزية.
( )1مقارنة المحتػوي والمعنػي  ،ومػف ثػـ تػـ تحديػد درجػة اإلتفػاؽ والتػى أشػارت إلػى موثوقيػة
الترجمة لدداة .
وتكونت النسخة النيائية مف االستبياف مف ( )5بنود لمعممػي العمػوـ تتطػابؽ مػع الثمػاني
ممارسات التى تـ مناقشتيا سابقاً( ممارسات  ، ) SEPsواستخدـ أماـ كؿ بند مقيػاس ليكػرت

 Likertذو السػػت مسػػتويات ( =6أبػػداً = 5 ،م ػرات قميمػػة فػػى العػػاـ  = 0 ،م ػرات قميمػػة فػػى

الفصػػؿ الدراسػػي = 1 ،م ػرات قميمػػة فػػى الشػػير = 2 ،حػوالي مػػرة فػػى األسػػبوع = 3 ،يوميػاً أو
تقريباً يومياً).

 2يهحك (  ) 2اعزجٛبٌ يًبسعبد انؼهٕو ٔانُٓذعخ ) (SEPsنًؼهً ٙانؼهٕو ف ٙطٕسرّ انُٓبئٛخ.
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قػػاـ الباحػػث بعػػرض االسػػتبياف عمػػى مجموعػػة مػػف خبػراء التربيػػة العمميػػة ،وذلػػؾ لتحديػػد مػػدى
وضػػػوح البنػػػود ودقتيػػػا .تػػػـ الحصػػػوؿ عمػػػى التغذيػػػة الراجعػػػة  Feedbackوالتػػػى اسػػػتخدمت
لتوضيح بعض الكممات والبنود وتـ إجراء بعض التعديالت في ضوء اقتراحات السادة الخبراء.
قاـ الباحػث بتطبيػؽ االسػتبياف عمػى (  ) 63معممػيف مػف غيػر مجموعػة البحػث وذلػؾ لحسػاب
معامػػؿ ثبػػات االسػػتبياف باسػػتخداـ برنػػامج ) (SPSSلمتحميػػؿ اإلحصػػائي وتػػـ حسػػاب معامػػؿ
الفاكرونبػػاخ  The Cronbach Alphaوبمغػػت قيمػػة معامػػؿ الثبػػات لالسػػتبياف )، (0.83
والذي يعتبر قيمة مناسبة لمعامؿ الثبات لمثؿ ىذا النوع مف األدوات ).(Odeh, 2010

(  ) 9تطبًل االستبًاٌ علِ دلنىعُ البشح:
قاـ الباحث بتوزيع االستبياف عمى مجموعة معممي العموـ في في بداية الفصؿ الدراسػي
الثػػػػاني مػػػػف العػػػػاـ الدراسػػػػي  5366 / 5365ـ  ،وطمػػػػب مػػػػنيـ تحديػػػػد درجػػػػة اسػػػػتخداميـ
لممارسات العموـ واليندسة أثناء تدريسيـ العموـ بالفصؿ الدراسي وتـ استخراج النتائج.

ثاىًاً :حتديد مدّ تطبًل طـال املسسلـُ اإلعداديـُ ملنازسـات العلـىو واهليدسـُ ( )SEPsمبعـايري
( )NGSSأثياْ سصص العلىو:
لنجابػة عمػػى السػؤاؿ الثػػاني مػػف أسػػئمة البحػػث والػػذي يػػنص عمػػى :مػػا مػػدى تطبيػػؽ
طػػػالب المرحمػػػة اإلعداديػػػة لممارسػػػات العمػػػوـ واليندسػػػة ( )SEPsبمعػػػايير ( )NGSSأثنػػػاء
حصص العموـ ؟ قاـ الباحث باإلجراءات التالية:

(  ) 0إعداد استبًاٌ مدّ تطبًل ممازسات العلىو واهليدسُ ( )SEPsمً قب الطال :3
قاـ الباحث بترجمة واستخداـ المسح الذي تـ إعداده بواسطة (Kawasaki )5362
وذلؾ لتحديد مدى تطبيؽ طالب المرحمة اإلعدادية لممارسات العموـ واليندسة ()SEPs
بمعايير ( )NGSSأثناء حصص العموـ في ضوء التقرير الذاتي لمعممييـ ،وتكونت النسخة
النيائية مف االستبياف مف ( )63بند تعكس ممارسات العموـ واليندسة بداخؿ فصوؿ العموـ،
واستخدـ أماـ كؿ بند مقياس ليكرت  Likertذو الست مستويات أيضاً ( =6أبداً = 5 ،مرات

قميمة فى العاـ  = 0 ،مرات قميمة فى الفصؿ الدراسي = 1 ،مرات قميمة فى الشير= 2 ،

حوالي مرة فى األسبوع = 3 ،يومياً أو تقريباً يومياً) .قاـ الباحث بعرض االستبياف عمى
 3يهحك (  ) 3اعزجٛبٌ يذٖ رطجٛك يًبسعبد انؼهٕو ٔانُٓذعخ ) (SEPsيٍ لجم انطالة ف ٙطٕسرّ انُٓبئٛخ.
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مجموعة مف خبراء التربية العممية ،وذلؾ لتحديد مدى وضوح البنود ودقتيا ،وتـ إجراء بعض
التعديالت في ضوء اقتراحات السادة الخبراء .قاـ الباحث بتطبيؽ االستبياف عمى ( ) 63
معمميف مف غير مجموعة البحث وذلؾ لحساب معامؿ ثبات االستبياف باستخداـ برنامج
( )SPSSلمتحميؿ اإلحصائي وتـ حساب معامؿ الفاكرونباخ The Cronbach Alpha
وبمغت قيمة معامؿ الثبات لالستبياف ( ،)3.55والذي يعتبر قيمة مناسبة لمعامؿ الثبات
(. )Odeh, 2010

(  ) 9تطبًل االستبًاٌ علِ دلنىعُ البشح:
قاـ الباحث بتوزيع االستبياف عمى مجموعة معممي العموـ في بداية الفصؿ الدراسي
الثاني مف العاـ الدراسي  5366 / 5365ـ  ،وطمب منيـ تحديد درجة تطبيؽ طالبيـ
لممارسات العموـ واليندسة أثناء حصص العموـ وتـ أستخراج النتائج.

ثالجاً :حتديد االستًادات التدزيبًُ ملعلنٌ العلىو باملسسلُ اإلعداديُ يف ضىْ ممازسات العلىو
واهليدسُ ( )SEPsمبعايري ( :)NGSSلنجابة عمى السؤاؿ الثالث مف أسئمة البحث والذي
ينص عمى :ما االحتياجات التدريبية لمعممي العموـ بالمرحمة اإلعدادية في ضوء ممارسات
العموـ واليندسة ( )SEPsبمعايير ( )NGSS؟ قاـ الباحث بالخطوات التالية:

(  ) 0بياْ استبًاٌ حتديد االستًادات التدزيبًُ يف ممازسات العلىو واهليدسُ ): (SEPs
قاـ الباحث ببناء استبياف االحتياجات التدريبية في ممارسات العموـ واليندسة وذلؾ
تمييداً لبناء البرنامج التدريبي المقترح لمعممي العموـ ،وقد سارت عممية بناء االستبياف في

الخطوات التالية:

( أ ) حتديد اهلدف مً االستبًاٌ :ىدؼ االستبياف إلى تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة
لمعممي العموـ لتدعيـ استخداميـ لممارسات العموـ واليندسة ) (SEPsبمعايير العموـ لمجيؿ
القادـ ).(NGSS

( ) إعداد الصىزَ األولًُ لالستبًاٌ:
اعتمد الباحث في تصميـ االستبياف عمى مجموعة مف المصادر المختمفة مثؿ :
 دزاسُ البشىخ والدزاسات الشابكُ مج دزاسات (Kawasaki, 2015; Malkawy and
)Rababah, 2018
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 دراسة األدبيات والمشروعات السابقة مثؿ :اإلطار المقترح لمتربية العممية بالواليات
المتحدة األمريكية ) ،(NRC, 2012ومعايير العموـ لمجيؿ القادـ ).(NGSS, 2013
ومف خالؿ ىذه الدراسة لمدراسات والمشروعات السابقة وتحميميا تـ التوصؿ إلى قائمة
مبدئية باالحتياجات التدريبية الالزمة لمعممي العموـ في ممارسات العموـ واليندسة
) (SEPsوالتي اشتممت عمى (  ) 53عبارة مصنفة في (  ) 5محاور تعبر عف
ممارسات العموـ واليندسة.
( دـ ) حتديد صدم االستبًاٌ :قاـ الباحث بعرض االستبياف عمى مجموعة مف السادة الخبراء
في التربية العممية لتحديد صدؽ االستبياف والتأكد مف انتماء العبارات لمحاورىا ،ودقة
الصياغة لمعبارات ،وكذا إضافة أو حذؼ أي مف العبارات أو تعديميا .وقد تمثمت التعديالت
التي أقترحيا السادة الخبراء فيما يمي:
 إضافة عبارة في بداية القائمة " أرجو تحديد درجة حاجتؾ لمتدريب عمى الممارسات
التالية لكي تصبح قادر عمى تنميتيا لدى طالبؾ بشكؿ كبير " .
 اختصار بعض العبارات مثؿ العبارة رقـ (  ) 1في الممارسة ( . ) 5
 تعديؿ صياغة بعض العبارات مثؿ عبارة (  ) 4في الممارسة (  ، ) 3حيث كانت العبارة :
بناء أداة أو ( جياز ) أو استخداـ حؿ تصميـ  ،وتـ تعديؿ العبارة لتصبح  :تصميـ أداة
أو ( جياز) أو استخداـ حؿ تصميـ.
 إضافة بعض العبارات لبعض المحاور وحذؼ عبارات أخرى.
( د ) الصىزَ اليَآًُ لالستبًاٌ :4في ضوء التعديالت التي اقترحيا السادة الخبراء تـ إعداد
الصورة النيائية لالستبياف والتي تكونت مف (  ) 53عبارة مقسمة عمى (  ) 5محاور.
( ه ) سشا ثبات االستبًاٌ :قاـ الباحث بتطبيؽ استبياف االحتياجات التدريبية لممارسات
العموـ واليندسة عمى ( )63مف معممي العموـ مف غير مجموعة البحث ،وتـ حساب معامؿ
ثبات االستبياف باستخداـ برنامج ) (SPSSاإلحصائي ،وذلؾ لالستبياف ككؿ وأيضاً لكؿ محور

مف المحاور ،حيث كانت قيمة الفا كرونباخ لالستبياف ككؿ تساوي (  ،)3.65وىو مايشير
إلى درجة ثبات مرتفعة لالستبياف ككؿ وكذا لكؿ محور مف محاوره كما بالجدوؿ (  ،) 5وبذلؾ
يكوف قد تـ التأكد مف صالحية االستبياف لمتطبيؽ عمى معممي العموـ.
 4يهحك (  ) 4اعزجٛبٌ االحزٛبعبد انزذسٚجٛخ ف ٙيًبسعبد انؼهٕو ٔانُٓذعخ ) (SEPsنًؼهً ٙانؼهٕو.
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عذٔل (  ) 2رٕصٚغ االحزٛبعبد انزذسٚجٛخ نًًبسعبد انؼهٕو ٔانُٓذعخ ٔػذدْب ٔيؼبيم انضجبد نكم
يحٕس
يؼبيم صجبد انفب كشَٔجبخ
ػذد انؼجبساد
يحٕس االحزٛبعبد انزذسٚجٛخ
و
6..6
11
يًبسعخ ( ) 1
1
6..2
16
يًبسعخ ( ) 2
2
6..3
.
يًبسعخ ( ) 3
3
6..0
12
يًبسعخ ( ) 4
4
6..2
11
يًبسعخ ( ) 5
5
6..3
11
يًبسعخ ( ) 6
6
6..0
13
يًبسعخ ( ) 0
0
6..3
16
يًبسعخ ( ) .
.
6...
 .6ػجبسح
االعزجٛبٌ ككم
.

(  ) 9تطبًل استبًاٌ االستًادات التدزيبًُ:
قاـ الباحث بطبيؽ استبياف االحتياجات التدريبية عمى مجموعة البحث والمكونة مف
( ) 52معمـ مف معممي العموـ وذلؾ في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي / 5365
 5366ـ  ،ثـ قاـ باستخراج النتائج وتحميميا.

ىتآر البشح
أوالً :ىتآر تطبًل استبًاٌ ممازسات العلىو واهليدسُ ) )SEPsملعلنٌ العلىو:
تـ استخداـ المتوسطات واإلنحرافات المعيارية لحساب التقرير الذاتي Self-Report
الستخداـ الػ  SEPsبيف مجموعة معممي العموـ لكي يتـ اإلجابة عمى السؤاؿ البحثي األوؿ:
ما مدى استخداـ معممو العموـ بالمرحمة اإلعدادية لممارسات العموـ واليندسة )(SEPs
بمعايير ) (NGSSأثناء تدريس العموـ ؟ كما قاـ الباحث بتحديد فئات التكرار باستخداـ
التدريج النسبي .وتـ حساب درجات التوافر لكي يتـ تحديد الفئات (المرتفعة ،المتوسطة،
المنخفضة) ،وتـ تحديد ذلؾ باستخداـ المعادلة التالية:
المقياس النسبي = الحد األعمى – الحد األدنى

6–3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الفئات

=

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

=

6.34

0

وتـ إضافة ىذه القيمػة إلػى الحػد األدنػى لمدرجػة لتحديػد حػدود كػؿ فئػة (Malkawy
) .and Rababah, 2018ويوضػػح جػػدوؿ ( )0التػػدريج النسػػبي المسػػتخدـ لتحديػػد فئػػات
التكرار.
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اإلعدادية ...................

عذٔل (  ) 3انزذسٚظ انُغج ٙانًغزخذو نزحذٚذ فئبد انزكشاس
انًزٕعؾ انًحغٕة
دسعخ انزٕافش
يشرفؼخ

أكجش يٍ 4.33

يزٕعطخ

4.33 – 2.60

يُخفؼخ

ألم يٍ 2.60

تػػػـ اسػػػتخداـ برنػػػامج  SPSSلتحميػػػؿ البيانػػػات مػػػف نتػػػائج تطبيػػػؽ االسػػػتبياف عمػػػى
مجموعة البحث .ويوضح جدوؿ (  ) 1ىذه النتائج.
عذٔل ( َ ) 4زبئظ رطجٛك اعزجٛبٌ يًبسعبد انؼهٕو ٔانُٓذعخ ) (SEPsػهٗ يؼهً ٙانؼهٕو
انذسعخ
ع
و
سلى
رشرٛت
يًبسعبد انؼهٕو ٔانُٓذعخ نًؼهً ٙانؼهٕو
انًًبسعخ انًًبسعخ
رُبلش انطالة ف ٙاإلعشاءاد انًُبعجخ  6..2 4.24يزٕعطخ
8
1
إلعشاء رغشثخ ػهًٛخ
رضٔٚذ انطالة ثغهغهخ يٍ األعئهخ انز 1.66 3..2 ٙيزٕعطخ
5
2
ًٚكُٓى االخزٛبس يُٓب نزمظٓٛب يٍ رهمبء
أَفغٓى
رُبلش انطالة ف ٙكٛفٛخ رشعًخ انجٛبَبد  6.0. 3...يزٕعطخ
3
3
انكًٛخ نزغشثخ أٔ فحض ػهًٙ
رغأل انطالة ػٍ يذٖ يٕافمزٓى أٔ سفؼٓى  1.22 3.66يزٕعطخ
7
4
نزفغٛش أحذ انطالة نظبْشح ػهًٛخ.
رغزخذو سعى ثٛبَ ،ٙعذٔل ،أٔ يخطؾ أصُبء  1.1. 3.32يزٕعطخ
2
5
انزذسٚظ نؼشع يٕػٕع ػهً ٙعذٚذ
رطهت يٍ انطالة رفغٛش أٔ رجشٚش ادػبء  6..5 2.64يُخفؼخ
1
6
ػهً ٙلذيِٕ
رذسٚظ دسط حٕل كٛفٛخ كزبثخ انُزبئظ انؼهًٛخ  1.22 2.46يُخفؼخ
4
7
ف ٙرمشٚش يخزجش أٔ يمبنخ ػهًٛخ
رذسٚظ دسط ػٍ رشعًخ اإلحظبءاد أٔ  0.88 2.04يُخفؼخ
6
8
انجٛبَبد انكًٛخ
 0.76 3.26يزٕعطخ
انًغًٕع انكهٙ

يتضح مف الجدوؿ ما يمي:
 .6النتيجة العامة الستخداـ معممػي العمػوـ لممارسػات العمػوـ واليندسػة ) (SEPsىػي بدرجػة
"متوسطة" ،حيث كانت متوسط الدرجات ( )0.53درجة.
 .5حصػػمت ثػػالث ممارسػػات عمػػى درجػػة " منخفضػػة " فػػي االسػػتخداـ مػػف قبػػؿ معممػػي العمػػوـ
وىي:
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اإلعدادية ...................

 ممارسة (  ) 6وترتيبيا (  ) 3بيف الممارسات وىي " تطمب مف الطالب تفسػير أو تبريػر
ادعاء عممي قدموه" وكاف متوسط الدرجات بيا (  ) 5.31درجة.
 ممارسػػة (  ) 1وترتيبيػػا (  ) 4بػػيف الممارسػػات وىػػي" تػػدريس درس حػػوؿ كيفيػػة كتابػػة
النتائج العممية في تقرير مختبر أو مقالة عمميػة" وكػاف متوسػط الػدرجات بيػا ( ) 5.13
درجة.
 ممارسة (  ) 3وترتيبيػا (  ) 5واألخيػرة بػيف الممارسػات وىػي" تػدريس درس عػف ترجمػة
اإلحصاءات أو البيانات الكمية" وكاف متوسط الدرجات بيا (  ) 5.31درجة.

ثاىًاً :ىتآر تطبًل استبًاٌ ممازسات العلىو واهليدسُ  SEPsللطال :
عذٔل ( َ ) 5زبئظ رطجٛك اعزجٛبٌ يذٖ رطجٛك يًبسعبد انؼهٕو ٔانُٓذعخ ) (SEPsيٍ لجم انطالة
رشرٛت
انًًبسعخ

سلى
انًًبسعخ

1
2

2
11

3

5

4

7

5
6

1
14

7
8
9

6
10
12

10

4

11

13

12
13
14

15
9
8

15

16

16

3

و
يًبسعبد انؼهٕو ٔانُٓذعخ نهطالة ثبنفظم
انذساعٙ
رٕنٛذ أعئهزٓى انخبطخ حٕل انظٕاْش انٕٛيٛخ
رٕنٛذ األعئهخ ػٍ شٙء لشأِٔ داخم أٔ خبسط
انفظم
ششػ أفكبسْى نجؼؼٓى انجؼغ ف ٙيغًٕػبد
طغٛشح أٔ نهفظم ثبنكبيم
اعزخذاو انًحبكبح انكًجٕٛرشٚخ نفٓى ظبْشح
ػهًٛخ
( ٚشعى ) انشعى انجٛبَ ٙنهجٛبَبد انؼهًٛخ
إعشاء رغشثخ يٍ كزبة انًؼًم ثشكم فشد٘ أٔ
عًبػٙ
رحذٚذ ٔيُبلشخ انذنٛم انز٘ ٚذػى َظشٚخ ػهًٛخ
رحهٛم انجٛبَبد األٔنٛخ انز ٙعًؼْٕب ثأَفغٓى
اعزخذاو انغذأل أٔ انشعٕو انجٛبَٛخ نزذػٛى
ادػبء ػهًٙ
رحهٛم انجٛبَبد انضبَٕٚخ انزٔ ٙعذْٔب ف ٙانكزت،
أٔ ػهٗ االَزشَذ  ،أٔ أ٘ يكبٌ آخش
حغبة اإلحظبءاد انجغٛطخ نهجٛبَبد يضم
انًزٕعؾ انحغبثٙ
يشاعؼخ ًَٕرط أٔ رفغٛش لبيٕا ثؼًهّ عبثمب ً
رطٕٚش رفغٛشارٓى انخبطخ يٍ انجٛبَبد انؼهًٛخ
رحذٚذ ٔعًغ انذنٛم نزذػٛى ادػبئٓى انخبص
حٕل يٕػٕع ػهًٙ
كزبثخ رمشٚش يؼًه ٙنًشبسكخ انُزبئظ يٍ رغشثخ
أٔ فحض ػهًٙ
رظًٛى رغبسثٓى انخبطخ نزمظ ٙظبْشح ػهًٛخ
ثشكم فشد٘ أٔ عًبػٙ

انًغًٕع انكهٙ
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ع

انذسعخ

4.2.
4.24

6.54
1.56

يزٕعطخ
يزٕعطخ

3.44

1.66

يزٕعطخ

3.32

1.62

يزٕعطخ

2.56
2.56

6.5.
1.52

يُخفؼخ
يُخفؼخ

2.44
2.6.
2.66

6.65
1.60
1.15

يُخفؼخ
يُخفؼخ
يُخفؼخ

1..2

6.64

يُخفؼخ

1..6

6..6

يُخفؼخ

1..6
1.06
1.66

1.6.
6..0
6.06

يُخفؼخ
يُخفؼخ
يُخفؼخ

1.56

6..6

يُخفؼخ

1.32

6.62

يُخفؼخ

2.42

0.53

يُخفؼخ

برنامج مقترح قائم على معايير العلوم للجيل القادم ) (NGSSلتدريب معلمي العلوم بالمرحلة

اإلعدادية ...................

يتضح مف الجدوؿ ما يمي:
 .6النتيجػػػػة العامػػػػة لتطبيػػػػؽ الطػػػػالب لممارسػػػػات العمػػػػوـ واليندسػػػػة ( )SEPsىػػػػي بدرجػػػػة
"منخفضة" ،حيث كاف متوسط الدرجات ( )5.15درجة.
 .5حصمت ثالث ممارسات فقط عمى درجة " متوسطة" مف التطبيػؽ أثنػاء حصػص العمػوـ مػف
قبػػؿ الطػػالب ،وىػػػي ممارسػػات :توليػػد أسػػػئمتيـ الخاصػػة حػػوؿ الظػػػواىر اليوميػػة ،وتوليػػػد
األسػػػئمة عػػػف شػػػيء قػػػرأوه داخػػػؿ أو خػػػارج الفصػػػؿ ،شػػػرح أفكػػػارىـ لبعضػػػيـ الػػػبعض فػػػي
مجموعات صغيرة أو لمفصؿ بالكامؿ ،واستخداـ المحاكاة الكمبيوترية لفيـ ظاىرة عممية.
 .0باقي الممارسات حصمت عمى درجة " منخفضة " لتطبيؽ الطالب ليا بفصوؿ العموـ.
 .1كػػاف أقػػؿ ممارسػػة مػػف الممارسػػات فػػي التطبيػػؽ مػػف قبػػؿ الطػػالب ىػػي ممارسػػة " تصػػميـ
تجاربيـ الخاصة لتقصي ظاىرة عممية بشكؿ فردي أو جمػاعي" بمتوسػط درجػات ( 6.05
) درجة وجاءت قبميا ممارسة " كتابة تقرير معممي لمشاركة النتائج مػف تجربػة أو فحػص
عممػػي" وبمتوسػػط (  ) 6.23درجػػػة ،وفػػي الترتيػػػب الثالػػث مػػف حيػػػث الممارسػػات األقػػػؿ
استخداماً في الفصػؿ كانػت ممارسػة " تحديػد وجمػع الػدليؿ لتػدعيـ ادعػائيـ الخػاص حػوؿ
موضوع عممي" بمتوسط درجات (  ) 6.33درجة .

ثالجـ ـاً :ىتـــآر تطبًـــل اســـتبًاٌ حتديـــد االستًادـــات التدزيبًـــُ يف ممازســـات العلـــىو واهليدســـُ
) (SEPsملعلنــٌ العلــىو :اسػػتخدـ الباحػػث جػػدوؿ (  ) 3لتحديػػد درجػػة الحاجػػة لمتػػدريب عمػػى
اسػػتخداـ ممارسػػات العمػػوـ واليندسػػة مػػف قبػػؿ معممػػي العمػػوـ وذلػػؾ باسػػتخداـ قيمػػة المتوسػػط
الحسابي ،حيث تـ حساب المقياس النسبي ووجد أنو يساوى (  ) 3.5كما يمي:

عذٔل (  ) 6رحذٚذ دسعخ انحبعخ نهزذسٚت ٔفمب ً نمًٛخ انًزٕعؾ انحغبثٔ ٙانًمٛبط انُغجٙ
دسعخ انحبعخ نهزذسٚت
ػؼٛفخ عذاً
كجٛشح عذاً
ػؼٛفخ
يزٕعطخ
كجٛشح
انًزٕعؾ
1.0. – 1
– 1..6
– 2.66
– 3.46
5 – 4.26
انحغبثٙ
2.5.
3.3.
4.1.

وفيما يمي عرضاً تفصيمياً لنتائج تطبيؽ االستبياف لتحديد درجة الحاجة لمتدريب لكؿ محور
مف المحاور الخاصة بممارسات العموـ واليندسة ). (SEPs
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اإلعدادية ...................

عذٔل (  ) 0دسعخ انحبعخ نهزذسٚت ػهٗ اعزخذاو يًبسعخ (  ) 1ؽشػ األعئهخ ٔرحذٚذ انًشكالد
و
1
2
3
4
5
6
0
.
.
16
11

االحزٛبعبد انزذسٚجٛخ
انزًٛٛض ث ٍٛانغؤال انؼهًٔ ٙانغؤال غٛش انؼهًٙ
ؽشػ األعئهخ ػٍ انؼبنى انطجٛؼٔ ٙانجشش٘
طٛبغخ األعئهخ انزًٚ ٙكٍ اإلعبثخ ػهٓٛب رغشٚجٛب ً
ؽشػ األعئهخ انز ٙرٓذف إنٗ ثُبء حغخ ػهًٛخ
ؽشػ أعئهخ حٕل لٕٛد ٔيٕاطفبد انحهٕل نهًشكالد
طٛبغخ أعئهخ رؤد٘ إنٗ يًبسعبد ػهًٛخ إػبفٛخ
ؽشػ أعئهخ  /ؽشػ يشكالد لبثهخ نالخزجبس
ؽشػ أعئهخ لبئًخ ػهٗ حت االعزطالع انُبلذ
انزذسٚت ػهٗ اعزخذاو اعزشارٛغٛبد رذسٚغٛخ رغبػذ انطالة
ػهٗ ؽشػ األعئهخ
انزذسٚت ػهٗ انزخطٛؾ نًٕالف رذسٚغٛخ رغبػذ انطالة ػهٗ
ؽشػ األعئهخ
انزذسٚت ػهٗ اعزخذاو أعبنٛت رمٕٚى نجٛبٌ لذسح انطالة ػهٗ
ؽشػ األعئهخ
انًغًٕع انكهٙ

و
3.6.
3.02
3...
3.6.
3..6
3.6.
4.64
3.02
4.26

ع
1.16
1.66
1.24
6..5
6..5
1.1.
6..4
6..4
6..2

دسعخ انحبعخ
كجٛشح
كجٛشح
كجٛشح
كجٛشح
كجٛشح
يزٕعطخ
كجٛشح
كجٛشح
كجٛشح عذاً

4.12

6..0

كجٛشح

3...

1.10

كجٛشح

3.0.

6.66

كجٛشح

يتضح مف الجدوؿ أف الحاجة لمتدريب عمى ممارسة طرح األسئمة وتحديد المشكالت
ىي بدرجة " كبيرة" ،حيث كاف متوسط الدرجات ( ،)0.45كما تبيف أف الحاجة إلى التدريب
عمى استخداـ استراتيجيات تدريسية تساعد الطالب عمى طرح األسئمة كانت بدرجة " كبيرة
جداً " وىذا يشير إلى أف ىذه الحاجة ممحة وضرورية جداً لمعممي العموـ.

عذٔل (  ) .دسعخ انحبعخ نهزذسٚت ػهٗ اعزخذاو يًبسعخ (  ) 2رطٕٚش ٔاعزخذاو انًُبرط

و
1
2
3
4
5
6
0
.
.
16

االحزٛبعبد انزذسٚجٛخ
ثُبء انشعٕو ٔانًخططبد نزًضٛم األحذاس أٔ انُظى أٔ انظٕاْش
انؼهًٛخ
رًضٛم ٔششػ انظٕاْش ثأشكبل يزؼذدح يٍ انًُبرط
يُبلشخ لٕٛد ٔدلخ انًُٕرط كزًضٛم نُظبو  ،ػًهٛخ ،أٔ رظًٛى،
ٔالزشاػ ؽشق نزحغ ٍٛانًُٕرط
اعزخذاو انًُبرط اإلنكزشَٔٛخ انزفبػهٛخ كأداح نفٓى ٔرمظٙ
انظٕاْش انًخزهفخ
ثُبء ٔاعزخذاو ًَٕرط الخزجبس رظًٛى يؼ ،ٍٛأٔ أحذ عٕاَت
انزظًٛىٔ ،يمبسَخ حهٕل انزظًٛى انًخزهفخ
رمٕٚى ٔيشاعؼخ انًُبرط
ثُبء ًَبرط لبئًخ ػهٗ انذنٛم انزغشٚجٙ
انزذسٚت ػهٗ اعزخذاو اعزشارٛغٛبد رذسٚغٛخ رغبػذ انطالة
رطٕٚش ٔاعزخذاو انًُبرط
انزذسٚت ػهٗ انزخطٛؾ نًٕالف رذسٚغٛخ رغبػذ انطالة ػهٗ
رظًٛى ٔاعزخذاو انًُبرط
انزذسٚت ػهٗ اعزخذاو أعبنٛت رمٕٚى نجٛبٌ لذسح انطالة ػهٗ
رظًٛى ٔاعزخذاو انًُبرط
انًغًٕع انكهٙ
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و
3.46

ع
1.41

دسعخ انحبعخ
كجٛشح

3..
3.64

1.44
1.67

كجٛشح
كجٛشح

4.646

1.36

كجٛشح

3.66

1.1.

كجٛشح

3.32
3.66
4.12

1.30
1.25
6..0

يزٕعطخ
كجٛشح
كجٛشح

3..6

1.3.

كجٛشح

3.4.

1.41

كجٛشح

3.6.

1.62

كجٛشح

برنامج مقترح قائم على معايير العلوم للجيل القادم ) (NGSSلتدريب معلمي العلوم بالمرحلة

اإلعدادية ...................

يتضح مف الجدوؿ أف الحاجة لمتدريب عمى تطوير واستخداـ النماذج ىي بدرجة "
كبيرة" ،حيث كاف متوسط الدرجات (.)0.35
عذٔل (  ) .دسعخ انحبعخ نهزذسٚت ػهٗ اعزخذاو يًبسعخ (  ) 3رخطٛؾ ٔرُفٛز انزحمٛمبد انؼهًٛخ
و
1
2
3
4
5
6
0
.

و
االحزٛبعبد انزذسٚجٛخ
طٛبغخ عؤال ًٚكٍ انزحمك يُّ ثذاخم انفظم أٔ انًؼًم أٔ 4.24
انحمم ثًغبػذح انًظبدس انًزبحخٔ ،طٛبغخ فشع ثُبء ػهٗ
ًَٕرط أٔ َظشٚخ
رحذٚذ انجٛبَبد انز ٙعٛزى عًؼٓبٔ ،يب ْ ٙاألدٔاد انالصيخ 3.36
نغًغ انجٛبَبدٔ ،كٛف عٛزى رغغٛم انمٛبعبد
رحذٚذ يمذاس انجٛبَبد انًطهٕثخ إلَزبط لٛبعبد يٕصٕلخ ٔاألخز 3.28
ف ٙاالػزجبس أ٘ حذٔد ػهٗ دلخ انجٛبَبد
رخطٛؾ إعشاءاد انجحش انًٛذاَ ٙأٔ انزغشٚجٔ ،ٙرحذٚذ 3.20
انًزغٛشاد انًغزمهخ ٔانزبثؼخ ٔ ،انؼبثطخ
انزأكذ يٍ أٌ رظًٛى انزحمٛك لبو ثؼجؾ انًزغٛشاد أٔ انزأصٛشاد 3.12
انًشثكخ انًحزًهخ
انزذسٚت ػهٗ اعزخذاو اعزشارٛغٛبد رذسٚغٛخ رغبػذ انطالة 3.68
ػهٗ رخطٛؾ ٔرُفٛز انزحمٛمبد انؼهًٛخ
انزخطٛؾ نًٕالف رذسٚغٛخ رًُ ٙيًبسعبد رخطٛؾ ٔرُفٛز 3.44
انزحمٛمبد انؼهًٛخ نذٖ انطالة
اعزخذاو أعبنٛت رمٕٚى نجٛبٌ لذسح انطالة ػهٗ رخطٛؾ ٔرُفٛز 3.76
انزحمٛمبد انؼهًٛخ
3.51
انًغًٕع انكهٙ

ع
6.830

دسعخ انحبعخ
كجٛشح عذاً

6.952

يزٕعطخ

1.02

يزٕعطخ

1.22

يزٕعطخ

1.05

يزٕعطخ

1.31

كجٛشح

1.26

كجٛشح

1.30

كجٛشح

6..2

كجٛشح

يتضح مف الجدوؿ أف الحاجة لمتدريب عمى تخطيط وتنفيذ التحقيقات العممية ىي
بدرجة " كبيرة" ،حيث كاف متوسط الدرجات (.)0.26
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برنامج مقترح قائم على معايير العلوم للجيل القادم ) (NGSSلتدريب معلمي العلوم بالمرحلة

اإلعدادية ...................

عذٔل (  )16دسعخ انحبعخ نهزذسٚت ػهٗ اعزخذاو يًبسعخ (  ) 4رحهٛم ٔرشعًخ انجٛبَبد
دسعخ انحبعخ
ع
و
االحزٛبعبد انزذسٚجٛخ
و
كجٛشح
6.96
رحهٛم انجٛبَبد ثشكم يُٓغ ٙنهجحش ػٍ األًَبؽ 3.44
1
انجبسصح ،أٔ اخزجبس يب إرا كبَذ يزغمخ يغ فشع
يجذئٙ
يزٕعطخ
1.20
رًٛٛض يزٗ ركٌٕ انجٛبَبد يزؼبسػخ يغ انزٕلؼبد 3.24
2
ٔاألخز ف ٙاالػزجبس انًشاعؼبد انًطهٕثخ فٙ
انًُٕرط األٔنٗ
كجٛشح
1.35
اعزخذاو عذأل انجٛبَبد 3.56 ،Spreadsheets
3
ٔانشعٕو انجٛبَٛخٔ ،اإلحظبءادٔ ،انشٚبػٛبد،
ٔانكًجٕٛرش نغًغ ٔرهخٛض ٔػشع انجٛبَبد،
ٔالعزكشبف انؼاللبد ث ٍٛانًزغٛشاد
يزٕعطخ
1.11
رمٕٚى يذٖ لٕح االعزُزبط انز٘ ًٚكٍ اعزُزبعخ 3.36
4
يٍ يغًٕػخ يٍ انجٛبَبد ،ثبعزخذاو ركُٛكبد
سٚبػٛخ ٔإحظبئٛخ ثًب ٚزُبعت يغ يغزٕٖ
انظف انذساعٙ
يزٕعطخ
1.12
رًٛٛض األًَبؽ ف ٙانجٛبَبد يضم انزًٛٛض ث3.12 ٍٛ
5
انؼاللبد انغججٛخ ٔاالسرجبؽٛخ
يزٕعطخ
1.09
2.88
رحٕٚم انجٛبَبد إنٗ رًضٛالد ثٛبَٛخ ٔيشئٛبد
6
يزٕعطخ
6.98
انزحهٛم اإلحظبئ ٙنهجٛبَبد إلظٓبس األًَبؽ 2.84
0
ٔانؼاللبد
يزٕعطخ
1.01
انمذسح ػهٗ رحذٚذ يظبدس انخطأ ( انزغشٚج2.76 ٙ
.
يضالً)
كجٛشح
1.52
عًغ انجٛبَبد يٍ انًُبرط انفؼهٛخ ٔرحهٛم أداء 3.40
.
انزظًٛى ف ٙإؽبس يغًٕػخ يٍ انششٔؽ
يزٕعطخ
1.59
 16انزذسٚت ػهٗ اعزخذاو اعزشارٛغٛبد رذسٚغٛخ 3.16
رغبػذ انطالة ػهٗ رحهٛم ٔرشعًخ انجٛبَبد
يزٕعطخ
1.49
 11انزذسٚت ػهٗ انزخطٛؾ نًٕالف رذسٚغٛخ رغبػذ 3.16
انطالة ػهٗ رحهٛم ٔرشعًخ انجٛبَبد
كجٛشح
1.52
 12انزذسٚت ػهٗ اعزخذاو أعبنٛت رمٕٚى نجٛبٌ لذسح 3.40
انطالة ػهٗ رحهٛم ٔرشعًخ انجٛبَبد
يزٕعطخ
1.11 3.1.
انًغًٕع انكهٙ

يتضح مف الجدوؿ أف الحاجة لمتدريب عمى تحميؿ وترجمة البيانات ىي بدرجة "
متوسطة" ،حيث كاف متوسط الدرجات ( )0.66وسوؼ يتـ مناقشة ىذه النتيجة في محور
مناقشة نتائج البحث فيما يتعمؽ بتقدير معممي العموـ لتحميؿ وترجمة البيانات وأيضاً استخداـ

الرياضيات والتفكير الحوسبي.
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برنامج مقترح قائم على معايير العلوم للجيل القادم ) (NGSSلتدريب معلمي العلوم بالمرحلة

اإلعدادية ...................

عذٔل (  ) 11دسعخ انحبعخ نهزذسٚت ػهٗ اعزخذاو يًبسعخ (  ) 5اعزخذاو انشٚبػٛبد ٔانزفكٛش
انحٕعجٙ
دسعخ انحبعخ
ع
و
االحزٛبعبد انزذسٚجٛخ
و
يزٕعطخ
1.02
رًٛٛض كًٛبد األثؼبد ٔاعزخذاو انٕحذاد 3.28
1
انًُبعجخ ف ٙانزطجٛمبد انؼهًٛخ نهظٛغ
انشٚبػٛخ ٔانشعٕو انجٛبَٛخ
يزٕعطخ
6.93
انزؼجٛش ػٍ انؼاللبد ٔانكًٛبد ف ٙأشكبل 3.28
2
سٚبػٛخ يُبعجخ نهًُزعخ انؼهًٛخ ٔانزحمٛك
انؼهًٙ
كجٛشح
6.86
اعزُزبط أٌ انًحبكبح انكًجٕٛرشٚخ رجُٗ ػهٗ 3.92
3
ًَبرط سٚبػٛخ رذيظ االفزشاػبد انًُذسعخ
رحذ انظٕاْش أٔ انُظى انزٚ ٙزى دساعزٓب
كجٛشح
6.95
اعزخذاو حبالد اخزجبس ثغٛطخ نهزؼجٛشاد 3.80
4
انشٚبػٛخ أٔ ثشايظ انكًجٕٛرش أٔ انًحبكبح،
ٔيمبسَخ َزبئغٓب يغ يب ْٕ يؼشٔف ػٍ
انؼبنى انحمٛم ، ٙنزحذٚذ يب إرا كبَذ
"يُطمٛخ"
كجٛشح
6.97
اعزخذاو انًُبرط اإلنكزشَٔٛخ انزفبػهٛخ ف3.72 ٙ
5
إعشاء اخزجبساد ٔيمبسَخ َزبئغٓب ثًب ْٕ
يٕعٕد ثبنٕالغ
يزٕعطخ
6.94
اعزخذاو انًغزٕٖ انًُبعت نفٓى انشٚبػٛبد 3.32
6
ٔاإلحظبء ثبنظف انذساع ٙف ٙرحهٛم
انجٛبَبد.
يزٕعطخ
1.18
اعزخذاو انشٚبػٛبد نؼًم رُجؤاد كًٛخ3.08 ،
0
ٔرحذٚذ األًَبؽ ٔانؼاللبد
كجٛشح
1.27
اعزخذاو األدٔاد انشلًٛخ ( انكًجٕٛرش ،األنخ 3.72
.
انحبعجخ) نهزؼبيم يغ يغًٕػخ كجٛشح يٍ
انجٛبَبد
كجٛشح
1.29
انزذسٚت ػهٗ اعزخذاو اعزشارٛغٛبد رذسٚغٛخ 3.56
.
رغبػذ انطالة ػهٗ اعزخذاو انشٚبػٛبد
ٔانزفكٛش انكًجٕٛرش٘
كجٛشح
1.09
 16انزذسٚت ػهٗ انزخطٛؾ نًٕالف رذسٚغٛخ 3.88
رغبػذ انطالة ػهٗ اعزخذاو انشٚبػٛبد
ٔانزفكٛش انكًجٕٛرش٘
كجٛشح
6.96
 11انزذسٚت ػهٗ اعزخذاو أعبنٛت رمٕٚى نجٛبٌ 3.52
لذسح انطالة ػهٗ اعزخذاو انشٚبػٛبد
ٔانزفكٛش انكًجٕٛرش٘
كجٛشح
6..6
3.55
انًغًٕع انكهٙ

يتضح مف الجدوؿ أف الحاجة لمتدريب عمى استخداـ الرياضيات والتفكير الحوسبي
ىي بدرجة " كبيرة" ،حيث كاف متوسط الدرجات ( )0.22درجة.
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برنامج مقترح قائم على معايير العلوم للجيل القادم ) (NGSSلتدريب معلمي العلوم بالمرحلة

اإلعدادية ...................

عذٔل (  ) 12دسعخ انحبعخ نهزذسٚت ػهٗ اعزخذاو يًبسعخ (  ) 6ثُبء انزفغٛشاد ٔرظًٛى انحهٕل
دسعخ انحبعخ
ع
و
االحزٛبعبد انزذسٚجٛخ
كجٛشح
1.15
 1ثُبء انزفغٛشاد انخبطخ ثبنظٕاْش انؼهًٛخ 3.48
ثبعزخذاو انًؼشفخ نُظشٚخ ػهًٛخ يمجٕنخ
ٔسثطٓب ثبنًُبرط ٔاألدنخ
يزٕعطخ
1.01
 2اعزخذاو انذنٛم انؼهً ٙاألٔنٗ أٔ انضبَٕ٘ 3.04
ٔانًُبرط نزذػٛى أٔ دحغ رفغٛش ظبْشح يب
يزٕعطخ
1.01
 3رذسٚت انطالة ػهٗ رمذٚى رفغٛشاد عججٛخ 3.04
يُبعجخ نًغزٕٖ يؼشفزٓى انؼهًٛخ
يزٕعطخ
1.03
 4رذسٚت انطالة ػهٗ رحذٚذ انضغشاد أٔ َمبؽ 3.08
انؼؼف ف ٙانزفغٛشاد ( انخبطخ ثٓى أٔ
انخبطخ ثبٜخش) ٍٚ
يزٕعطخ
.86
 5حم يشبكم انزظًٛى يٍ خالل رطجٛك انًؼشفخ 3.08
انؼهًٛخ
كجٛشح
.95
 6انمٛبو ثًشبسٚغ انزظًٛىٔ ،االَذيبط ف ٙخطٕاد 3.60
دٔسح انزظًٛى ٔإَزبط خطخ رهج ٙيؼبٛٚش
انزظًٛى انًحذدح
يزٕعطخ
1.20
 0رظًٛى أداح أٔ ( عٓبص) أٔ اعزخذاو حم 3.24
رظًٛى
كجٛشح
1.28
 .رمٕٚى َٔمذ حهٕل انزظًٛى انًزُبفغخ انمبئًخ 3.64
ػهٗ أعبط يؼبٛٚش انزظًٛى انًطٕسح انًزفك
ػهٓٛب
كجٛشح
1.20
 .انزذسٚت ػهٗ اعزخذاو اعزشارٛغٛبد رذسٚغٛخ 3.72
رغبػذ انطالة ػهٗ ثُبء انزفغٛشاد ٔرظًٛى
انحهٕل
كجٛشح
1.04
 1انزذسٚت ػهٗ انزخطٛؾ نًٕالف رذسٚغٛخ رغبػذ 3.52
 6انطالة ػهٗ ثُبء انزفغٛشاد ٔرظًٛى انحهٕل
كجٛشح
1.11
 1انزذسٚت ػهٗ اعزخذاو أعبنٛت رمٕٚى نجٛبٌ لذسح 3.36
 1انطالة ػهٗ ثُبء انزفغٛشاد ٔرظًٛى انحهٕل
يزٕعطخ
6..4
3.35
انًغًٕع انكهٙ

يتضح مف الجدوؿ أف الحاجة لمتدريب عمى ممارسة بناء التفسيرات وتصميـ الحموؿ ىي
بدرجة " متوسطة" ،حيث كاف متوسط الدرجات (.)0.02

- 612 -

برنامج مقترح قائم على معايير العلوم للجيل القادم ) (NGSSلتدريب معلمي العلوم بالمرحلة

اإلعدادية ...................

عذٔل (  ) 13دسعخ انحبعخ نهزذسٚت ػهٗ اعزخذاو يًبسعخ ( )0االَذيبط ف ٙانحغخ انؼهًٛخ ثبعزخذاو
انذنٛم
دسعخ انحبعخ
ع
و
انحبعبد انزذسٚجٛخ
و
ً
يزٕعطخ
1.10
ثُبء حغخ ػهًٛخ يجُٛب كٛف رذػى انجٛبَبد 3.28
1
االدػبءاد
يزٕعطخ
1.02
رحذٚذ َمبؽ انمٕح ٔانؼؼف ف ٙانحغظ 3.28
2
انؼهًٛخٔ ،يُبلشزٓب ثبعزخذاو االعزذالل
ٔانذنٛم
يزٕعطخ
1.00
رذسٚت انطالة ػهٗ رحذٚذ أٔعّ انمظٕس ف3.00 ٙ
3
حغغٓى انخبطخ ٔرؼذٚهٓب
يزٕعطخ
6.91
رذسٚت انطالة ػهٗ رحذٚذ يكَٕبد انحغخ 3.00
4
انؼهًٛخ ف ٙاالدػبء ،انذنٛم ،انزجشٚش
يزٕعطخ
6.95
رحذٚذ دٔس انغذل انؼهً ٙف ٙرطٕٚش فكشح أٔ 2.92
5
َظشٚخ ػهًٛخ
يزٕعطخ
1.46
رحذٚذ دٔس انًغزًغ انؼهً ٙف ٙانحكى ػهٗ 3.32
6
االدػبءاد انؼهًٛخ يٍ خالل يشاعؼخ االلشاٌ
Peer Review
كجٛشح
1.47
لشاءح رمبسٚش ٔعبئم االػالو ػٍ انؼهٕو 3.48
0
ٔانزكُٕنٕعٛب ثشكم َبلذ نزحذٚذ َمبؽ انمٕح
ٔانؼؼف فٓٛب
كجٛشح
1.44
3.80
رذسٚت انطالة ػهٗ رمٕٚى حغظ اٜخشٍٚ
.
كجٛشح
1.31
ٔانزذسٚت ػهٗ رمذٚى االدنّ انكبف ّٛانزٗ رذػى 3.68
.
طحّ ادػبء
كجٛشح
1.41
3.40
انزذسٚت ػهٗ رمذٚى انحغخ انًؼبدح
16
يزٕعطخ
1.30
انزذسٚت ػهٗ اعزخذاو اعزشارٛغٛبد رذسٚغٛخ 3.28
11
رغبػذ انطالة ػهٗ االَذيبط ف ٙثُبء انحغخ
انؼهًٛخ يٍ انذنٛم
كجٛشح
1.47
انزذسٚت ػهٗ انزخطٛؾ نًٕالف رذسٚغٛخ 3.56
12
رغبػذ انطالة ػهٗ االَذيبط ف ٙثُبء انحغخ
انؼهًٛخ يٍ انذنٛم
كجٛشح
1.01
انزذسٚت ػهٗ اعزخذاو أعبنٛت رمٕٚى نجٛبٌ 3.76
13
لذسح انطالة ػهٗ االَذيبط ف ٙثُبء انحغخ
انؼهًٛخ يٍ انذنٛم
يزٕعطخ
1.6.
3.30
انًغًٕع انكهٙ

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ أف متوسػػط الحاجػػة لمتػػدريب عمػػى ممارسػػة االنػػدماج فػػي الحجػػة
العمميػة باسػػتخداـ الػدليؿ ىػػو بدرجػػة " متوسػطة " بمتوسػػط درجػػات ( )0.04درجػة .وقػػد يرجػػع
ذلػػؾ إلػػػى عػػػدـ معرفػػة المعممػػػيف بػػػبعض المصػػطمحات الخاصػػػة بالجػػػدؿ العممػػي مثػػػؿ" الحجػػػة
العممية ،االدعاء ،الدليؿ ،والحجة المضادة" .وبالرغـ مف ذلؾ حصمت بعض الحاجػات التدريبيػة
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عمى درجػة " كبيػرة" مثػؿ رقػـ ( )4قػراءة تقػارير وسػائؿ اإلعػالـ عػف العمػوـ والتكنولوجيػا بشػكؿ
ناقد لتحديد نقاط القوة والضعؼ فييا.
عذٔل (  ) 14دسعخ انحبعخ نهزذسٚت ػهٗ اعزخذاو يًبسعخ ( ).انحظٕل ػهٗ انًؼهٕيبد ٔرمًٕٓٚب
ٔرٕاطهٓب
دسعخ انحبعخ
ع
و
انحبعبد انزذسٚجٛخ
و
كجٛشح
1.35
 1اعزخذاو انكهًبد ،انغذأل ،األشكبل انزخطٛطٛخ3.48 ،
ٔانشعٕو انجٛبَٛخ ( ٔسلٛب ً أٔ انكزشَٔٛبً)ٔ ،أٚؼبً
انزؼجٛشاد انشٚبػٛخ نهزٕاطم انؼهًٙ
يزٕعطخ
6.95
 2لشاءح انُظٕص انؼهًٛخ ٔانُٓذعٛخ ،يزؼًُخ 3.36
انًخططبدٔ ،انشعٕو انجٛبَٛخٔ ،ششػ األفكبس
انشئٛغٛخ انزٚ ٙزى رٕاطهٓب
يزٕعطخ
1.03
 3انمذسح ػهٗ اَزبط َض يكزٕة ٔيؼشٔع أٔ ػشع 3.36
شفٕ٘ ٔانؼًم ػهٗ رٕاطم األفكبس ٔاإلَغبصاد
يزٕعطخ
1.15
 4االَذيبط ف ٙانمشاءح انُبلذح نألدثٛبد انؼهًٛخ األٔنٛخ3.20 ،
أٔ رمبسٚش ٔعبئم اإلػالو ػٍ انؼهٕو ٔيُبلشخ طذق
ٔيٕصٕلٛخ انجٛبَبد ٔانفشٔع ٔاالعزُزبعبد
يزٕعطخ
6.03
3.28
 5لشاءح ٔإَزبط انُظٕص انؼهًٛخ
يزٕعطخ
1.28
 6انًشبسكخ ف ٙانحذٚش انشفٕ٘ ٔانًكزٕة 3.32
نهًٕػٕػبد انؼهًٛخ
كجٛشح
1.15
 0انزمٕٚى انُبلذ نمًٛخ ٔطذق انُظٕص ٔانحغظ 3.40
ٔانًحبدصبد انؼهًٛخ
كجٛشح
1.33
 .انزذسٚت ػهٗ اعزخذاو اعزشارٛغٛبد رذسٚغٛخ رغبػذ 3.72
انطالة ػهٗ انحظٕل ػهٗ انًؼهٕيبد ٔرمًٕٓٚب
ٔرٕاطهٓب
كجٛشح
1.04
 .انزذسٚت ػهٗ انزخطٛؾ نًٕالف رذسٚغٛخ رغبػذ 3.52
انطالة ػهٗ انحظٕل ػهٗ انًؼهٕيبد ٔرمًٕٓٚب
ٔرٕاطهٓب
كجٛشح
1.11
 1انزذسٚت ػهٗ اعزخذاو أعبنٛت رمٕٚى نجٛبٌ لذسح 3.60
 6انطالة ػهٗ انحظٕل ػهٗ انًؼهٕيبد ٔرمًٕٓٚب
ٔرٕاطهٓب
كجٛشح
6...
3.42
انًغًٕع انكهٙ

يتضح مف الجدوؿ أف الحاجة لمتدريب عمى الحصوؿ عمى المعمومات وتقويميا وتواصميا ىي
بدرجة " كبيرة " ،حيث كاف متوسط الدرجات (.)0.15
ونستخمص مف خالؿ نتائج تطبيؽ استبياف االحتياجات التدريبية لممارسات العموـ واليندسة
أف (  ) 2ممارسات حصمت عمى درجة حاجة " كبيرة " ،و (  ) 0ممارسات حصمت عمى درجة
" متوسطة " كما أنو ال توجد أي ممارسة حصمت عمى درجة " منخفضة " .
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زابعاً :إعداد الربىامر املكرت الكآه علِ معايري العلىو للذً الكادو ( )NGSSلتدزيب معلنٌ
العلىو باملسسلُ اإلعداديُ علِ استخداو ممازسات العلىو واهليدسُ ( )SEPsأثياْ تدزيص العلىو:
لنجابة عمى السؤاؿ الرابع مف أسئمة البحث والذي ينص عمى :ما التصور المقترح لمبرنامج
لتدريب معممي العموـ بالمرحمة اإلعدادية عمى استخداـ ممارسات العموـ واليندسة ()SEPs
بمعايير ( )NGSSأثناء تدريس العموـ ؟ تـ ذلؾ مف خالؿ االستعانة بما تـ التوصؿ إليو
البحث مف نتائج تتعمؽ بالتقرير الذاتي لمعممي العموـ عف درجة استخداميـ لممارسات العموـ
واليندسة وكذا تطبيؽ طالبيـ ليا ،باإلضافة إلى ما تـ التوصؿ إليو في قائمة االحتياجات
التدريبية لممارسات العموـ واليندسة .وفيما يمي عرضاً لمبررات وأسس ومكونات البرنامج
التدريبي بشئ مف التفصيؿ:

 مربزات بياْ الربىامر التدزييب:
 .6ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج أوضحت أف مستوى استخداـ معممي العموـ لممارسات
العموـ واليندسة ىو بدرجة "متوسطة" وىي درجة غير كافية لموصوؿ بالطالب إلى
المنافسة العالمية في اختبارات العموـ الدولية.
 .5ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج أوضحت أف مستوى تطبيؽ الطالب لممارسات العموـ
واليندسة ىو بدرجة "منخفضة" وىي درجة غير مناسبة لموصوؿ بيـ إلى الدرجات
المطموبة في االختبارات الدولية مثؿ الػ . TIMSS
 .0وجود العديد مف االحتياجات التدريبية التي حددىا معممو العموـ مف خالؿ تطبيؽ استبياف
االحتياجات التدريبية لممارسات العموـ واليندسة ،ومنيا خمس ممارسات بدرجة كبيرة
وثالثة ممارسات بدرجة متوسطة.

 أسص بياْ الربىامر التدزييب يف ممازسات العلىو واهليدسُ مبعايري العلىو للذً الكادو:
مف خالؿ دراسة البحوث والدراسات التي تناولت معايير العموـ لمجيؿ القادـ وممارسات العموـ
واليندسة بيا مثؿ :دراسات )(Kawasaki, 2015; Malkawy and Rababah, 2018
والمشروعات العالمية مثؿ :إطار التربية العممية الذي أعده المجمس القومي لمبحث عاـ
 ،5365ومعايير العموـ لمجيؿ القادـ  NGSSعاـ  ،5360تـ التوصؿ إلى األسس التالية
لبناء البرنامج المقترح لتنمية قدرة معممي العموـ عمى استخداـ ممارسات العموـ واليندسة
أثناء تدريس العموـ:
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 .6التأكيد عمى تكامؿ ممارسات العموـ واليندسة مع المحتوى العممي ،وأيضاً تكامؿ
الممارسات مع بعضيا البعض والتأكيد عمى توقعات األداء
].Expectations [PEs
 .5التأكيد عمى الفيـ العميؽ ألىداؼ ممارسات العموـ واليندسة بمعايير العموـ لمجيؿ القادـ.

Performance

 .0التأكيد عمى دور تحدث الطالب وتفاعميـ االجتماعي كمصدر أساسي لتدعيـ تطبيؽ
ممارسات العموـ واليندسة بفصوؿ العموـ.
 .1التأكيد عمى تحويؿ مسؤولية التعمـ نحو الطالب لتحقيؽ تطبيؽ ممارسات العموـ
واليندسة بالفصؿ الدراسي.
 .2مساعدة المعمميف عمى تعديؿ دروسيـ الحالية لتكوف مفتوحة النياية مف خالؿ استخداـ
استراتيجيات تدريسية تدعـ استخداـ ممارسات العموـ واليندسة.
 .3التأكيد عمى أساليب التقويـ التي تساعد عمى تقويـ استخداـ ممارسات العموـ واليندسة
أثناء حصص العموـ ،مع ضرورة تقديـ التغذية الراجعة لدروس المعمميف في الوقت
المناسب لتنقيح أنشطتيـ التدريسية التي تساعد عمى استخداـ ىذه الممارسات.

 حتديد مهىىات الربىامر التدزييب يف ممازسات العلىو واهليدسُ:
(  ) 0حتديد اهلدف العاو مً الربىامر التدزييب :ييدؼ البرنامج إلى تدريب معممي العموـ
بالمرحمة اإلعدادية عمى استخداـ ممارسات العموـ واليندسة ) (SEPsبمعايير العموـ لمجيؿ
القادـ ) (NGSSأثناء تدريس العموـ وأيضاً مساعدة طالبيـ عمى تطبيقيا أثناء حصص
العموـ.

(  ) 9األٍداف اخلاصُ للربىامر التدزييب:
بنياية البرنامج التدريبي يتوقع أف يكوف المتدرب قاد ارً عمى أف:
 .6يحدد مكونات معايير العموـ لمجيؿ القادـ ). (NGSS

 .5يحدد مبررات وأىمية استخداـ معايير العموـ لمجيؿ القادـ.
 .0يحدد مفيوـ ممارسات العموـ واليندسة ) (SEPsبمعايير العموـ لمجيؿ القادـ.
 .1يحدد أىمية استخداـ ممارسات العموـ واليندسة ( )SEPsبمعايير العموـ لمجيؿ القادـ.
 .2يستخدـ ممارسة طرح األسئمة وتحديد المشكمة أثناء تدريس العموـ.
 .3يستخدـ ممارسة تطوير واستخداـ النماذج أثناء تدريس العموـ.
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 .4يستخدـ ممارسة تخطيط وتنفيذ التحقيقات العممية أثناء تدريس العموـ.
 .5يستخدـ ممارسة تحميؿ وترجمة البيانات أثناء تدريس العموـ.
 .6يستخدـ الرياضيات والتفكير الحوسبي أثناء تدريس العموـ.
 .63يستخدـ ممارسة بناء التفسيرات وتصميـ الحموؿ أثناء تدريس العموـ.
 .66يستخدـ ممارسة االندماج في الحجة العممية باستخداـ الدليؿ أثناء تدريس العموـ.
 .65يستخدـ ممارسة الحصوؿ عمى المعمومات وتقويميا وتواصميا أثناء تدريس العموـ.
 .60يخطط الدروس وفقاً الستراتيجيات تدريسية تدعـ استخداـ ممارسات العموـ واليندسة.

 .61ينفذ دروس العموـ وفقاً الستراتيجيات تدريسية تدعـ استخداـ ممارسات العموـ
واليندسة.

 .62يقوـ دروس العموـ وفقاً ألساليب تقويـ تدعـ تقويـ استخداـ ممارسات العموـ
واليندسة.

(  ) 3حتديد عيىاٌ الربىامر التدزييب :تحدد عنواف البرنامج التدريبي في ":تدريب معممي
العموـ عمى استخداـ ممارسات العموـ واليندسة ) (SEPsبمعايير العموـ لمجيؿ القادـ
)." (NGSS
(  ) 4حتديد الفرتَ الزميًُ للربىامر التدزييب :تحددت الفترة الزمنية لمبرنامج التدريبي بػ ( ) 2
أياـ تدريبية بواقع ( )3ساعات يومياً ،وبمجموع ( )03ساعة تدريبية .وتـ تحديد ىذه الفترة في

ضوء أىداؼ البرنامج ومحتواه .

(  ) 5حتديد مدز الربىامر التدزييب :يمكف أف يقوـ الباحث بتنفيذ البرنامج التدريبي ،كما
يمكف تدريب مجموعة مف أعضاء ىيئة التدريس عمى تدريب البرنامج ،وأيضاً يمكف تدريب

مجموعة مف المعمميف المتميزيف لكي يقوموا بالتدريب بعد ذلؾ .وبصفة عامة يجب أف تتوافر

مجموعة مف الخصائص لممدرب تتمثؿ في أف يكوف عمى دراية كاممة بممارسات العموـ
واليندسة بمعايير العموـ لمجيؿ القادـ ،ويستطيع تدريب المعمميف عمييا باستخداـ البرنامج
التدريبي.
(  ) 6حتديد ذلتىّ الربىامر التدزييب :تـ تحديد محتوى البرنامج التدريبي في ضوء أىدافو
مف خالؿ االستعانة بالمشروعات العالمية ،وذلؾ بتحديد مكونات كؿ وحدة تدريبية ،بحيث
تشمؿ عمى األىداؼ والمحتوى العممي وأوراؽ العمؿ التدريبية ووسائؿ التقويـ ،وقد اشتمؿ
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محتوى البرنامج التدريبي عمى :معايير العموـ لمجيؿ القادـ ،وممارسات العموـ واليندسة
الثمانية ،واستراتيجيات التدريس لممارسات العموـ واليندسة ،وفي النياية يتـ تقديـ التغذية
الراجعة لممتدربيف مف خالؿ عروض المعمميف لدروس مخططة قائمة عمى استخداـ ممارسات
العموـ واليندسة وذلؾ أماـ زمالئيـ مف المتدربيف اآلخريف.
(  ) 7خطُ الربىامر التدزييب :يوضح جدوؿ ( )62خطة البرنامج التدريبي متضمنة األياـ،
والوحدات التدريبية ،والجمسات ،والزمف المخصص لكؿ جمسة ،ومحتوى كؿ جمسة مف
الجمسات.
عذٔل( )15خطخ انجشَبيظ انزذسٚج ٙف ٙيًبسعبد انؼهٕو ٔانُٓذعخ ) (SEPsثًؼبٛٚش )(NGSS
يحزٕٖ انغهغخ
انضيٍ
انغهغخ
انٕحذح انزذسٚجٛخ
انٕٛو
يؼاابٛٚش انؼهاإو نهغٛاام انماابدو األٔنٗ  1.6د
 يفٓاإو َٔشااأح ٔأًْٛااخ يؼاابٛٚش انؼهاإو نهغٛااماألٔل )(NGSS
انمبدو

انضبَٙ

يًبسعبد انؼهٕو ٔانُٓذعاخ
)(SEPS

انضبَٛخ

 1.6د

يًبسعبد انؼهٕو ٔانُٓذعاخ
()2( ،)1

انضبنضخ

 1.6د

يًبسعبد انؼهٕو ٔانُٓذعاخ
()4( ،)3

انشاثؼخ

 1.6د

يًبسعبد انؼهٕو ٔانُٓذعاخ انخبيغخ  1.6د
()6( ،)5
انضبنش
يًبسعبد انؼهٕو ٔانُٓذعاخ انغبدعخ  1.6د
().( ،)0

انشاثغ

اعااااااازشارٛغٛبد انزاااااااذسٚظ
نًًبسعبد انؼهٕو ٔانُٓذعخ
اعااااااااازشارٛغٛبد انزمااااااااإٚى
نًًبسعبد انؼهٕو ٔانُٓذعخ
ػشٔع انًؼهً)1( ٍٛ

انغبثؼخ

 1.6د

انضبيُخ

 1.6د

انزبعؼخ

 1.6د

انخبيظ
ػشٔع انًؼهً)2( ٍٛ

انؼبششح

 1.6د
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 -يكَٕبد يؼبٛٚش انؼهٕو نهغٛم انمبدو

 يفٕٓو يًبسعبد انؼهٕو ٔانُٓذعخ ٔأًْٛزٓب رمغٛى يًبسعبد انؼهٕو ٔانُٓذعخ انضًبَٛخ يًبسعخ ؽشػ األعئهخ ٔرحذٚذ انًشكالد -يًبسعخ رطٕٚش ٔاعزخذاو انًُبرط

 يًبسعخ رخطٛؾ ٔرُفٛز انزحمٛمبد انؼهًٛخ -يًبسعخ رحهٛم ٔرشعًخ انجٛبَبد

 يًبسعاااااخ اعااااازخذاو انشٚبػاااااٛبد ٔانزفكٛاااااشانكًجٕٛرش٘
 -يًبسعخ ثُبء انزفغٛشاد ٔرظًٛى انحهٕل

 يًبسعاااااخ االَاااااذيبط فااااا ٙانحغاااااخ انؼهًٛاااااخثبعزخذاو انذنٛم ( انًحبعخ ٔإلبيخ انذنٛم )
 يًبسعخ انحظٕل ػهٗ انًؼهٕيابد ٔرمًٕٓٚابٔرٕاطهٓب ( انزٕاطم ثٕاعطزٓب )
ً
انزذسٚت ػهٗ رخطاٛؾ دسٔط انؼهإو ٔفماب ناجؼغ
االعاازشارٛغٛبد انزذسٚغااٛخ انًُبعااجخ نًًبسعاابد
انؼهٕو ٔانُٓذعخ
انزذسٚت ػهٗ رمٕٚى دسٔط انؼهٕو ٔفماب ً نهٕعابئم
انًُبعجخ نًًبسعبد انؼهٕو ٔانُٓذعخ
ٚماااإو انًؼهًاااإٌ ثؼااااشع دسٔعاااآى انزاااا ٙرااااى
رخطٛطٓب فا ٙػإء يًبسعابد انؼهإو ٔانُٓذعاخ
ٔرنك أيبو صيالئٓى ثمبػخ انزذسٚت .
ٚماااإو انًؼهًاااإٌ ثؼااااشع دسٔعاااآى انزاااا ٙرااااى
رخطٛطٓب فا ٙػإء يًبسعابد انؼهإو ٔانُٓذعاخ
ٔرنك أيبو صيالئٓى ثمبػخ انزذسٚت .
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(  ) 8طسيكُ تيفًر الربىامر املكرت  :يعتمد البرنامج التدريبي بشكؿ أساسي عمى الحوار
والمناقشة بيف المعمميف بعضيـ البعض مف خالؿ مجموعات العمؿ ،وبينيـ وبيف المدرب مف
ناحية أخرى وأيضاً جمسات العصؼ الذىني المختمفة مع عرض الخبرات التدريسية الذاتية .وال
يقتصر تنفيذ البرنامج التدريبي عمى قاعات التدريب فقط بؿ أنو توجد مجموعة مف اآلليات

التي يمكف استخداميا في تنفيذ البرنامج ومنيا :عقد المقاءات الفردية والجماعية مع
المعمميف بيدؼ توضيح أىمية استخداـ ممارسات العموـ واليندسة ) (SEPsبمعايير العموـ
لمجيؿ القادـ ) . (NGSSأيضاً تدريب المعمميف عمى كيفية استخداـ كؿ ممارسة مف
الممارسات الثمانية .باإلضافة القياـ بالزيارات الميدانية لممعمميف المتدربيف بيدؼ تقييـ مدى

التزاميـ باستخداـ ممارسات العموـ واليندسة وتشجيع طالبيـ عمى تطبيقيا أثناء حصص
العموـ ،مع االطالع عمى خططيـ التدريسية بدفاتر التحضير وعمؿ تغذية راجعة مناسبة.

(  ) 9تكىيه الربىامر التدزييب:5
يمكف استخداـ مجموعة مف األساليب التالية لتقويـ البرنامج التدريبي:
 .6استخداـ المالحظات بالفصؿ الدراسي وتقديـ التغذية الراجعة المناسبة بشكؿ فردي أو
جماعي أو مف خالؿ التواصؿ اإللكتروني .وأيضاً إجراء المقابالت الشخصية مع

المعمميف.

 .5التقويـ القبمي ويتضمف معرفة المعمومات القبمية لممعمميف بممارسات العموـ واليندسة
(يمكف استخداـ االختبار في ممحؽ  ) 6والذي استخدـ في الدراسة االستطالعية لمبحث.
 .0التقويـ البنائي ويحدث أثناء تنفيذ البرنامج مف خالؿ أوراؽ العمؿ ومياـ مجموعات العمؿ
التعاوني والتحقؽ مف مدى مشاركة المعمميف وفاعميتيـ أثناء التدريب.
 .1التقويـ الختامي ويتـ مف خالؿ تطبيؽ االختبارات واالستبيانات المرتبطة بممارسات العموـ
واليندسة ،وأيضاً مف خالؿ عروض المعمميف وتخطيطيـ لمدروس وفقاً ليذه الممارسات.

 .2تقويـ البرنامج التدريبي باستخداـ استمارة التتقييـ والتي تتضمف تقييـ المدرب وتقييـ
المادة العممية لمبرنامج التدريبي والتقييـ الذاتي لممتدرب ( مرفؽ في نياية البرنامج
التدريبي ) .

 5يهحك (  ) 5انجشَبيظ انزذسٚج ٙانًمزشػ ف ٙطٕسرّ انُٓبئٛخ .
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(  ) 01حتديد صالسًُ الربىامر التدزييب:
لمتأكد مف صالحية البرنامج التدريبي المقترح القائـ عمى ممارسات العموـ واليندسة
لمتطبيؽ عمى معممي العموـ ،قاـ الباحث بعرضو عمى مجموعة مف الخبراء في التربية
العممية ،وكذا مجموعة مف معممي العموـ بالمرحمة اإلعدادية وتـ إجراء التعديالت المطموبة.

مياقشُ ىتآر البشح
أظيرت نتائج البحث أف معممي العموـ بالمرحمة اإلعدادية يستخدموف ممارسات العموـ
واليندسة ) (SEPsبدرجة " متوسطة" أثناء تدريس العموـ .ويعتبر ىذا فى حد ذاتو شيء
مشجع ومقمؽ في نفس الوقت .فإذا كانت ىناؾ رغبة لتحسيف الدرجات الخاصة باالختبارات
الدولية لتواكب الدرجات عمى مستوى العالـ يجب أف يكوف استخداـ ممارسات ) (SEPsمف
قبؿ معممي العموـ أعمى مف ذلؾ بكثير .كما أوضحت النتائج أف كؿ الػ ) (SEPsاستخدمت
مرات قميمة فى الشير ،ولكف بشكؿ مثالي يجب أو مف األفضؿ أف تكوف كؿ يوـ تقريباً .كما
أوضحت النتائج أف مستوى تطبيؽ الطالب لممارسات العموـ واليندسة أثناء حصص العموـ

بدرجة " منخفضة " وىو شىء مقمؽ ويفسر الدرجات المنخفضة والترتيب المتأخر في نتائج
االختبارات الدولية .وقد أوضحت النتائج أيضاً وجود حاجة ممحة لمتدريب عمى ممارسات

العموـ واليندسة وذلؾ مف خالؿ نتائج تطبيؽ استبياف االحتياجات التدريبية عمى معممي

العموـ .وفيما يمي مناقشة تفصيمية لنتائج البحث.

أوالً :مياقشُ ىتآر تطبًل استبًاٌ ممازسات العلىو واهليدسُ ) (SEPsعلِ معلنٌ العلىو:
أوضحت نتائج البحث أف مستوى استخداـ معممي العموـ لممارسات العموـ واليندسة
) (SEPsىو بدرجة متوسطة .وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة

& (Malkawy

) Rababah, 2018والتي أوضحت أف مستوى استخداـ معممي العموـ بالصؼ الثاني عشر
باألردف لممارسات العموـ واليندسة ىو بدرجة متوسطة .وقد أظيرت النتائج وجود ثالث
ممارسات بدرجة منخفضة مف حيث استخداميا مف قبؿ معممى العموـ ،وىي ممارسة ( ) 6
والمرتبطة بتفسير أو تبرير ادعاء عممي ،وممارسة (  ) 1والمرتبطة بتدريس درس حوؿ
كيفية كتابة النتائج العممية في تقرير مختبر أو مقالة عممية ،وممارسة (  ) 3والمرتبطة
بتدريس درس عف ترجمة اإلحصاءات أو البيانات الكمية .وىذا يشير إلى ضرورة البحث عف
آليات لتدعيـ ىذه الممارسات لدى معممي العموـ .كما أنو مف الضروري إعادة النظر في
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برامج إعداد معمـ العموـ حيث إف معايير العموـ لمجيؿ القادـ بما تتضمنو لممارسات العموـ
واليندسة ىي معايير جديدة يجب تضمينيا ببرامج إعداد المعمـ وأيضاً برامج تدريبو بوزارة

التربية والتعميـ .ويمكف القوؿ أنو يوجد شىء مقمؽ وىو إعداد معمـ العموـ وعالقتو
باالستخداـ الفعاؿ لمػ  SEPsفى الفصؿ الدراسي .ويمكف أف يشير ذلؾ إلى نقص فاعمية
إعداد المعمـ وتدريبو ،والذي يمكف أف ينعكس أيضاً مف خالؿ الدرجات المنخفضة لمطالب فى

االختبارات الدولية.

ويمكف تقديـ المزيد مف التفسيرات ليذه النتائج مف خالؿ المالحظات التي خرج بيا الباحث
أثناء التطبيؽ لالستبيانات عمى معممي العموـ والتي أظيرت ما يمي:
 .6عدـ اقتناع بعض معممي العموـ بأىمية بعض ممارسات العموـ واليندسة مثؿ تدريس
درس عف ترجمة اإلحصاءات أو البيانات الكمية وىو األمر الذي يفسر انخفاض متوسط
درجات ىذه الممارسة لدى المعمميف مجموعة البحث.
 .5قصور استخداـ ممارسات مثؿ الجدؿ العممي وبناء الحجة العممية وظير ىذا مف خالؿ
انخفاض استخداـ ىذه الممارسة أثناء التدريس ،وأيضاً قصور استخداـ ممارسة " كتابة
التقارير العممية والنتائج العممية في تقرير مختبر أو مقالة عممية.

ويعتبػػر ذلػػؾ عػػائؽ لتنفيػػذ اإلصػػالح ،حيػػث إف أىػػداؼ ومعتقػػدات وفيػػـ المعممػػيف عػػف
اإلصػػػالح فػػػى التربيػػػة العمميػػػة تػػػؤثر عمػػػى الطػػػرؽ التػػػي يتحقػػػؽ بيػػػا اليػػػدؼ مػػػف اإلصػػػالح
) .(Kawasaki, 2015ومف ثـ وجب تقديـ البرامج التدريبية التي تعمؿ عمى تصػحيح الفيػـ
واألىػػداؼ لممعممػػيف وبصػػفة خاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ بممارسػػات العمػػوـ واليندسػػة بمعػػايير العمػػوـ
لمجيؿ القادـ .حيث إنو لكي يكوف المعمـ قادر عمى استخداـ ممارسات ) ، (SEPsفإنو يجػب
أف يتػػدرب أوالً عمػػى كيفيػػة اسػػتخداميا بشػػكؿ فعػػاؿ .وبنػػاء عمػػى ذلػػؾ فإنػػو يقػػع عمػػى عػػاتؽ
المسؤوليف عف إعداد المعمـ مسئوولية التأكد مف أف المعمميف معػديف بشػكؿ مناسػب لمتػدريس

فى الفصؿ باستخداـ ىذا الجانب.

ثاىًاً:مياقشُ ىتآر استبًاٌ مدّ تطبًل ممازسات العلىو واهليدسُ ( )SEPsمً قب الطال :
أوضحت نتائج البحث أف المستوى العاـ لتطبيؽ الطالب بالمرحمة اإلعدادية
لممارسات العموـ واليندسة ) (SEPsىي بدرجة " منخفضة " ،وىذا يمثؿ شيء ( مقمؽ )
ويفسر الدرجات المنخفضة لمطالب في االختبارات الدولية ،والتي تتطمب أف يقوـ الطالب
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بتطبيؽ ممارسات ) (SEPsبشكؿ مكثؼ وفعاؿ أثناء حصص العموـ .ويمكف القوؿ أف ىذه
النتيجة ىي انعكاس الستخداـ معممي العموـ لممارسات العموـ واليندسة بدرجة متوسطة.
وىذا ما أكدت عميو دراسة ) Kawasaki (2015مف حيث ضرورة فيـ معمـ العموـ
واستخدامو لممارسات ) (SEPsوعالقتو بتنفيذ الدروس بالفصؿ وانعكاس ذلؾ عمى تطبيؽ
الطالب ليا.

ثالجاً :مياقشُ ىتآر تطبًل استبًاٌ حتديد االستًادات التدزيبًُ يف ممازسات العلىو واهليدسُ
) (SEPsملعلنٌ العلىو:
أوضحت نتائج تطبيؽ استبياف تحديد االحتياجات التدريبية وجود (  ) 2ممارسات مف
ممارسات العموـ واليندسة ذات درجة " كبيرة " لمحاجة لمتدريب عمييا و(  ) 0ممارسات ذات
حاجة " متوسطة "  .ويفسر الباحث الحاجة المتوسطة لمتدريب عمى الثالث ممارسات بأف
المعمميف غير مدركيف المقصود بيذه الممارسات ومصطمحاتيا مثؿ الحجج العممية ،االدعاء،
أو غير مقدريف ألىميتيا .وقد الحظ الباحث أف إثنيف مف ىذه الممارسات وىما ممارسة ( 1
) والمرتبطة بتحميؿ وترجمة البيانات ،وممارسة (  ) 3والمرتبطة ببناء التفسيرات وتصميـ
الحموؿ حصمت عمى درجة " متوسطة " في قائمة االحتياجات التدريبية ،وفي نفس الوقت
حصمت عمى درجة " منخفضة" مف حيث استخداـ المعمـ ليا .وفي ىذا الصدد اشارت دراسة
) Almomani (2016إلى أف مناىج العموـ يجب أف تركز عمى ربطيا بالرياضيات ،وترجمة
وتحميؿ البيانات ( وىو ما رفضو بعض المعمميف مجموعة البحث ) .كما أنو ولطبيعة بعض
الممارسات ال يمكف استخداميا عادة كممارسة قائمة بذاتيا .فعمى سبيؿ المثاؿ ،فإف ممارسة
طرح األسئمة غالباً ما تؤدي إلى استقصاء وفحص والذي ينتج بيانات والتي يمكف أف تستخدـ
كدليؿ لتطوير تفسيرات أو حجج .بطريقة مماثمة ،فالرياضيات متضمنة فى جميع العموـ

والحجج  ،كميا قائمة عمى الدليؿ  ،وىذا الدليؿ يمكف أف يكوف مف الرياضيات  ،وتوجد
مواضع معينة محددة تتطمب فييا المعايير الرياضيات ،لكف المواضع التى ال تتطمب
الرياضيات بشكؿ صريح ال ينبغي أف تفسر عمى أنيا تمنع الطالب مف استخداـ العالقات
الرياضية لدعـ الممارسات األخرى.
وقد أشار بعض المعمميف أثناء تطبيؽ االستبياف عمييـ بأف:
 .6بعض الممارسات ثمثؿ " لود"  Loadعمييـ في التنفيذ داخؿ الفصؿ.
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 .5المنيج الحالي يتسـ بعدـ المرونة كما أف محتواه ال يتناسب مع تنفيذ واستخداـ
ممارسات العموـ واليندسة.
 .0المعمـ غير جاىز لمتدريب عمى ىذه الممارسات نظ ارً لضيؽ الوقت.

 .1الطالب غير قادر عمى استيعاب وتطبيؽ ممارسات العموـ واليندسة بسبب ضيؽ الوقت.
وفي ىذا الصدد يرى المجمس القومي لمبحوث ) (NRCأف عمى معممي العموـ
محاولة فيـ التغييرات التي تط أر عمى تعميـ العموـ ) (NRC, 2012وبالتالي يفتح ىذا البحث
مجاالً لبحوث مستقبمية تتناوؿ دراسة كؿ ممارسة مف الممارسات والتي أكد المعمموف عمى
حاجتيـ لمتدريب عمييا ،والتي لـ يحبذ المعمموف التدريب عمييا أيضاً.

وأوضحت النتائج أيضاً حصوؿ البنود الخاصة بالتدريب عمى " استخداـ استراتيجيات

تدريسية لتدعيـ استخداـ ممارسات العموـ واليندسة " عمى أعمى الدرجات ما بيف " بدرجة
كبيرة جداً ،وبدرجة كبيرة " ،مما يشير إلى " تعطش"

معممي العموـ لمتدريب عمى

االستراتيجيات التدريسية الحديثة والمبتكرة التي تساعدىـ في عمميـ أثناء فصوؿ العموـ

وبصفة خاصة التي تدعـ استخداـ وتطبيؽ ممارسات العموـ واليندسة لدى طالبيـ.

التضنًيات الرتبىيُ للبشح
قػػدـ البحػػث برنامج ػاً تػػدريبياً لمعممػػي العمػػوـ لتفعيػػؿ اسػػتخداـ ممارسػػات العمػػوـ واليندسػػة

) (SEPsبمعػػايير العمػػوـ لمجيػػؿ القػػادـ ) ، (NGSSويمكػػف تطبيػػؽ البرنػػامج واالسػػتفادة مػػف
النتػػائج فػػي تطػػوير الب ػرامج التدريبيػػة لمعممػػي العمػػوـ .ونتػػائج البحػػث تقػػدـ بيانػػات ميمػػة ربمػػا
تسػػاعد فػػى تخطػػيط أنشػػطة ودراسػػات تعمػػـ العمػػوـ المسػػتقبمية ،وأيضػػاً يمكػػف أف تسػػاعد فػػى

تصػػػميـ بػػػرامج اإلعػػػداد لمعممػػػي العمػػػوـ .حيػػػث يحتػػػاج المعممػػػوف نمػػػو مينػػػي وورش عمػػػؿ
 Workshopsفيما يتعمؽ بالػ ) ، (SEPsكما تحتاج برامج التربية العممية بمسػتوى الجامعػة
إلى التركيز عمى استخداـ الػ ) (SEPsفى الفصػوؿ الدراسػية .ويجػب أف يركػز مؤلفػو المنػاىج
عمػػػى تزويػػػد الطػػػالب بخبػػػرات الػػػتعمـ المسػػػتمر مػػػدى الحيػػػاة المرتبطػػػة باحتياجػػػاتيـ الحاليػػػة
والمسػػتقبمية واعػػدادىـ ليكون ػوا قػػادريف عمػػى تطبيػػؽ ممارسػػات العمػػوـ واليندسػػة أثنػػاء دراسػػة
العمػػوـ .كمػػا أوضػػحت نتػػائج البحػػث أف مسػػػتوى اسػػتخداـ معممػػي العمػػوـ لممارسػػات العمػػػوـ
واليندسة ) (SEPsبمعايير العموـ لمجيؿ القادـ ) (NGSSوأيضػاً مسػتوى تطبيػؽ طالبيػـ ليػا

أثنػػاء حصػػص العمػػوـ ال يواكػػب المسػػتوى المطمػػوب لممنافسػػة العالميػػة .ومػػف ثػػـ يجػػب أف يػػتـ
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تطوير بػرامج إعػداد المعمػـ والبػرامج التدريبيػة بحيػث تسػيـ فػي االرتقػاء بمسػتوى معمػـ العمػوـ
الحالي والمستقبمي .
اسػػتخدـ البحػػث الحػػالي التقريػػر الػػذاتي ،وبالتػػالي فػػالبحوث المسػػتقبمية يمكػػف أف تسػػتخدـ
المالحظػػػة لقيػػػاس ممارسػػػات ) (SEPsفػػػى الفصػػػؿ الػػػواقعي مػػػف خػػػالؿ المالحظػػػة المباشػػػرة
لممعممػيف .عمػى نفػس ىػذا الخػط ،فإنػو يمكػف إجػراء دراسػة لمقارنػة التقريػر الػذاتي – Self
 Reportedلالسػػتخداـ فػػى الفصػػؿ مػػع االسػػتخداـ المالحػػظ مػػف قبػػؿ الباحػػث بػػداخؿ الفصػػؿ،
والنتائج يمكف أف تؤكد موثوقية بيانات التقرير الذاتي فى ىذا البحث.
وأخيػ ارً ،مػػف المػػأموؿ أف يميػػد ىػػذا البحػػث الطريػػؽ لممزيػػد مػػف األبحػػاث عمػػى اسػػتخداـ

ممارسػات ) (SEPsفػى تػدريس العمػوـ بجميوريػة مصػر العربيػة ،وسػوؼ يكػوف نقطػة بدايػػة
لكيفية زيادة استخداميا لتحسيف أداء الطالب فى التربية العممية حتى الوصػوؿ إلػى المنافسػة

العالميػػة المطموبػػة .حيػػث يمثػػؿ ىػػذا البحػػث دراسػػة استكشػػافية  Exploratory Studyنظػ ارً
السػػتخداـ مجموعػػة بسػػيطة مػػف معممػػي العمػػوـ لدراسػػة مػػدى اسػػتخداميـ لممارسػػات العمػػوـ

واليندسة بفصوليـ الدراسية ،لكف يمكف التوسع في تعميـ نتػائج البحػث نظػ ارً لتجػانس مجتمػع

البحػػث وىػػـ معممػػي العمػػوـ الػػذيف يدرسػػوف منػػاىج العمػػوـ بالمرحمػػة اإلعداديػػة ،كمػػا يمكػػف أف
يكوف ىذا البحث لبنة متواضعة لمبحوث المستقبمية التي يمكػف أف تقػدـ مزيػد مػف األدلػة حػوؿ
مػػدى اسػػتخداـ معممػػي العمػػوـ لممارسػػات العمػػوـ واليندسػػة بمعػػايير العمػػوـ لمجيػػؿ القػػادـ وذلػػؾ
بيػػدؼ تطػػوير ىػػذا االسػػتخداـ بمػػا يػػنعكس عمػػى نتػػائج الطػػالب فػػي المنافسػػات العالميػػة فػػي
العموـ.

تىصًات البشح ومكرتسات بدزاسات مشتكبلًُ
أوالً :تىصًات البشح:
في ضوء ما توصؿ إليو البحث مف نتائج يوصى بما يمي:
 .6تطبيؽ البرنامج التدريبي المقترح عمى معممي العموـ بالمرحمة اإلعدادية وادراجو ضمف
البرامج التدريبية بوزارة التربية والتعميـ.
 .5تصميـ برامج تدريبية مماثمة لمعممي العموـ بالمرحمة الثانوية لتدعيـ استخداميـ
لممارسات العموـ واليندسة داخؿ الفصؿ الدراسي.

- 624 -

برنامج مقترح قائم على معايير العلوم للجيل القادم ) (NGSSلتدريب معلمي العلوم بالمرحلة

اإلعدادية ...................

 .0ضرورة إعادة النظر في برامج إعداد معممي العموـ وتطويرىا لتواكب ممارسات العموـ
واليندسة بمعايير العموـ لمجيؿ القادـ.
 .1االىتماـ بتطبيؽ الطالب لممارسات العموـ واليندسة في جميع المراحؿ الدراسية ،والعمؿ
عمى تضمينيا بمناىج العموـ بجميع الصفوؼ التعميمية.
 .2االستفادة مف أدوات البحث الحالي والمتمثمة في استبياف تحديد مدى ممارسة معممي
العموـ لممارسات العموـ واليندسة وأيضاً مدى تطبيؽ طالبيـ ليا ،كما يمكف االستفادة

مف قائمة االحتياجات التدريبية والبرنامج التدريبي المقترح في البحوث والدراسات

المستقبمية.

ثاىًاً :مكرتسات ببشىخ مشتكبلًُ:
 .6تطوير برامج تدريب معممي العموـ في ضوء ممارسات العموـ واليندسة .
 .5تطوير برامج إعداد معمـ العموـ في ضوء ممارسات العموـ واليندسة .
 .0تطوير مناىج العموـ بمراحؿ التعميـ العاـ ( البيولوجيا – الكيمياء – الفيزياء – عموـ
األرض والفضا ء ) في ضوء ممارسات العموـ واليندسة بمعايير العموـ لمجيؿ القادـ.
 .1إعادة بناء وحدة مقترحة في العموـ في ضوء ممارسات العموـ واليندسة.
 .2بناء برنامج أنشطة إثرائية لتنمية قدرة طالب المرحمة االبتدائية /اإلعدادية /الثانوية عمى
استخداـ ممارسات العموـ واليندسة.
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