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  مدى توفر معاي�� العلوم ل��يل التا�� �� كتب العلوم باملرحلة 	بتدائية

ه ب*ت غو'ز ا%$ر#ي يسا   عبدهللا بن عبدالكر'م ا%$ر#ي، 1ر

=س، ;لية ال:�بية، جامعة القصيمق رسم املناA@ وطر التد   .، اململكة العرFية السعوديةق

  L :411200057@qu.edu.saي للباحث الرئJسو	لك:�ال�Iيد 1

  :امل�\ص

اسة إ�$ #عرف مدى توفر معاي�� العلوم ل��يل التا�� �� كتب العلوم باملرحلة 	بتدائية ُّ)دفت الد . ر

اســة املــن45 الوصــفي التحلي0ــ� بأســلوب تحليــل ا ، وت<ــو رولتحقيــق )ــذا ال9ــدف؛ اتبعــت الد نA@تــو ّى

اسة وعيGتھ من كتب العلوم للصفوف الثالث والراPع واNOامس من املرحلة 	بتدائية : رمجتمع الد

اســـة �ـــ� بطاقـــة تحليـــل محتـــو صـــممت �ـــ� ضـــوء  ّ�ـــ� اململكـــة العر]يـــة الـــسعودية، وتمثلـــت أداة الد ُ ى ر
ّ

ت ع0ــ$ ثالثــة مجــاالت وfعــد التأكــد مــن صــدق9ا وثباcdــا، احتــو). NGSS(معــاي�� العلــوم ل��يــل التــا��

ا، وتفــرع مcmــا ) 25(رئjـسة، و ّمعيــا اســة Pعـدد مــن النتــائج، أ)م9ــا. ًمؤشـرا) 83(ًر أن : روقــد خرجــت الد

ـــــل التــــــا��  ــــصفوف) w)NGSSــــــسبة تــــــوفر معــــــاي�� العلــــــوم ل��يـ ـــوم للــ ــــب العلـــ الثالــــــث والراPــــــع : �ــــــ� كتــ

ــــــت  ســـــــ%)3.85(واNOـــــــامس؛ بلغـ ـــال املما ـــدا، وأن مجــــ ـــــنخفض جــــ ـ ــــوفر مـ ـــــستو متـــ ر، بمــ } ات العلميـــــــة ى

ـــة، بGــــــسبة تــــــوفر بلغـــــــت  ـــــصفوف الثالثـــ ــــوم للـ ـــــية )ــــــو ~ع0ــــــ$ تــــــوفر بكتــــــب العلــ ، %)4. 86(وال9ندسـ

{و]مــستو مــنخفض جــدا �ــ� املرتبــة الثانيــة، بGــسبة تــوفر ) ~ساســية(يليــھ مجــال ~ف<ــار الرئjــسة . ى

{، و]مــــستو مـــنخفض جــــدا)3.87(بلغـــت  جــــال وجـــاء �ــــ� ال��تjـــب ~خ�ــــ� مـــن حيــــث wـــسبة التــــوفر م. ى

{، و]مـــستو تـــوفر مـــنخفض جـــدا%)2.82(، بGـــسبة بلغـــت )املـــش��كة(املفـــا)يم الـــشاملة  و�ـــ� ضـــوء . ى

ــاي�� العلـــوم ل��يـــل التــــا�� �ـــ� كتــــب  ة ال��ك�ــــ� ع0ـــ$ تـــضم�ن معــ اســـة بـــضر ر)ـــذه النتـــائج أوصــــت الد ور

نوأن ي<و )ذا التضم�ن Pش<ل متواز) الثالث، والراPع، واNOامس(العلوم للصفوف    .ن

ـــا�� : حيـــــة;لمــــات مفتا ـــل التـ ـــوم، املرحلـــــة NGSSمعـــــاي�� العلـــــوم ل��يــ ، كتـــــب العلــ ى، تحليـــــل اA@تـــــو

  .	بتدائية
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Abstract: 

The main aim of this study is to know the extent of inclusion of 

Next Generation Science Standards.  And to achieve this goal, the 
study used the descriptive analytical approach through content analysis 

method. The study sample consisted of science textbooks for 3rd, 4th. 
and 5th. grades of the primary level in the Kingdom of Saudi Arabia. 

The content analysis card was used as study tool which was designed 

in light of the Next Generation Science Standards, and after verifying 

its validity and stability, it contained three major fields and 25 

standards which were divided into 83 indicators. The study came out 

with a number of results, the most important of which are: The 

percentage of inclusion of next generation science standards in science 

textbooks for 3rd, 4th. and 5th. grades amounted to (3.85%), and at a 

very low availability extent. The science and engineering practices 

have the highest availability in science textbooks for the three grades 

with an availability rate of (4.86 %), and at a very low extent, followed 

by the disciplinary core ideas, in the second place with an availability 

rate of (3.87) and at a very low extent too. Finally, the crosscutting 

concepts was at a rate of (2.82%) with a very low extent of 
availability. In light of these results, the study recommended the need 

to focus on including science standards for the next generation in 
science textbooks for grades (3rd. 4th. . 5th. ) in a balanced manner. 

Keywords: Next Generation Science Standards (NGSS), content 

analysis, science textbooks, primary level. 
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  :املقدمة

ات والتغ�ـــ�ات ال�ـــ� شــــملت مختلـــف جوانـــب اO@يـــاة، وقــــد  ّ�ـــش9د العـــصر اO@ـــا�� عـــددا مــــن التطـــو ر ّ ً

ا�ا ملا يدو حولھ من أحداث  ة بحياة �wسان؛ فأصبح أك�� إد رأس9مت )ذه التغ��ات �� إحداث ثو
ً

ر ر
، و]ــ رومـستجدات، شــ<لت دافعــا أساســيا للــدو مــن أجــل مواكبــة التقــدم والتطــو ّ ُّ لّ } ً َّ

األخص �ــ� مجــال 
  .املعرفة والعلوم

اســـية إحـــدى الوســـائل ال�ــــ� تمكـــن ا�Aتمعـــات مـــن الوصـــو إ�ـــ$ أع0ــــ$  لو#عـــد املنـــا�4 الد
ّ ُ

ر ُّ

جات التم�� والر�ادة، حيث أشار طالفحة  ّد �ـ�� يمثـل الفلـسفة ال��بو�ـة ) 2013(ر ِإ�$ أن املـن45 املد
ّ ُ ر

َّ

ة خاصـــة، حيـــث يمكـــن مـــن خاللـــھ تلبيـــة طموحـــات ا�Aتمعـــ ُبـــصو ُات وغاياcdـــا، ومـــن خاللـــھ يمكـــن ر

إ�ـ$ ) 2012(وقـد أشـار الغامـدي . صياغة ~)داف وتطو�ر)ـا �ـ� ضـوء أ)ـداف ا�Aتمعـات ومـساع�cا
اســـية #عـــد رك�ــ�ة أساســـية �عتمـــد عل�cــا �ـــ� تنميـــة القــو ال¡ـــشر�ة؛ لتحقيـــق التنميـــة  ىأن املنــا�4 الد ُ ّ

ر
  .الشاملة ملواج9ة التغ��ات

اســــية �ـــ� التعلــــيم العــــام، ال�ـــ� #ــــساعد ع0ــــ$ ّو#عـــد منــــا�4 العلـــوم أحــــد أ)ــــم  ر املنـــا�4 الد
أن العلـوم ذات أ)ميـة �ـ� ت¡ـسيط ) 2014(التثقيف العل£� وتوعية ~فراد، حيث أو¢ـ@ت د)مـان 

�ن ع0ـ$ مواج9ـة املـشكالت �ـ� بjئـ¦cم والتكيـف مع9ـا ّالعلم وwشره، وتأ)يل أفـراد قـاد �ـ� حـ�ن أشـار . ر
4�ّ العلوم �� مراحل التعلـيم ذات أ)ميـة قـصو ودو فعـال �ـ� إ�$ أن منا) 2006(الشا�ع والعقيل  ر ى

د)ـــار والتقــــدم �ـــ� شــــ�ª ا�Aـــاالت ال�ــــ� ©cـــتم ¨cــــا ~فـــراد وا�Aتمعــــات؛ لـــذا بــــذلت ج9ـــود متعــــددة  	ُ ّ
ز

زلتطـــو�ر منــــا�4 العلـــوم، خــــصوصا �ـــ� الواليــــات املتحـــدة ~مر�كيــــة، مـــن خــــالل وضـــع أ)ــــداف #عــــز  ّ ُ ً

  . ي�� قوميةًالثقافة العلمية وفقا ملعا

�تـــو   ��نوقـــد #عـــددت ج9ـــود تطـــو�ر منـــا�4 العلـــوم وإصـــالحھ؛ إذ �ـــش ز
رإ�ـــ$ صـــدو ) 2004(ّ

تقر�ر منذ بداية عقد الثمانيGيات امليالدية؛ )دفت إ�$ تطو�ر منا�4 العلوم بحيث ) 300(أك�� من 
تواكب التطو العل£� والتق¬�، وتحقق )دف #عليم العلوم الرئjس، الذي يتمثل �� تح

ّ ّ ُ
ر قيق الثقافة ّ

¯ع تطـــو�ر منــا�4 العلـــوم وإصـــالح9ا، و®ـــ�) 2009(وقـــد أشـــار ع0ــ� . العلميــة : رإ�ـــ$ مجموعـــة مــن مـــشا
ع العلـم ل<ـل )Science Technology and Society, STS(حركـة العلـم والتقنيـة وا�Aتمـع  و، ومـشر

ع ا�Aــــال والتتـــاPع والتناســـق )Project 2061(~مـــر�كي�ن   Scope sequence and(و، ومـــشر
coordination, SS & C( القومية لل��بية العلمية �� ).NSES(، واملعاي

¯ع �صــــالحية ال�ــــ� )ــــدفت إ�ـــ$ ترســــيخ أســــس املعــــاي�� وتطــــو�ر #علــــيم   لقـــد توالــــت املــــشا
ُ

ر
ت �ل9ـا حـو أ)ـداف ترمـي إ�ـ$ ترسـيخ أسـس املعـاي�� وتطو�ر)ـا، و�ـان خالصـة )ـذه  لالعلـوم، وتمحـو ر

ع معـاي�� العلـ ¯ع مـشر واملـشا ، )Next Generation Science Standards -NGSS(وم ل��يـل التـا��ر
�ـة حديثـة مـستقبلية  ، بوصـف9ا)K-12(ّالذي قـدم �طـار املفـا)ي£� لتعلـيم العلـوم للـصفوف مـن  ؤر

  ). NRC, 2012(لتعليم العلوم 

fعــة ر�ــائز أساســية، و®ــ�) NGSS(معــاي�� العلــوم ل��يــل التــا��و#ــش�� خطــة  : رإ�ــ$ تطــو�ر أ
ة التقنيـة، ودمــج 	تـصا ، و�بــداع والتفك�ـ� الناقـد، وتحقيــق الت<امـل الـشامل مــع الثـو رل والتعـاو ن

ســـات العلميــــة : ال9ندســـة �ـــ� عمليـــة #علـــيم العلــــوم، كمـــا أcÎـــا #عتمـــد ع0ـــ$ ثالثــــة مجـــاالت، و®ـــ� راملما
ـــــار ~ساســــــية  ــــية، واملفــــــا)يم الــــــشاملة، و~ف<ـ ـــ� واÏ�Oــــــ�، (وال9ندســ دج�ــــــ�). 2017العتيÐـــ وو]يGــــــت ر ّ 

)Rodger, 2013(  ـــستjـــ� عالقـــة ترابطيـــة ول® ��ّأن طبيعـــة العالقـــة بـــ�ن العناصـــر امل<ونـــة للمعـــاي َّ
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ع¬ــ� )ـذا أcÎــا تــؤثر وتتـأثر فيمــا بيcmــا، كمـا �ع¬ــ� أن اســÑيعاب الطالـب ملــادة العلــوم  َّعالقـة خطيــة، ̄و

سات العملية عھ، بما �� ذلك املما ريتضمن اسÑيعابھ ل<افة فر و ّ.  

ـــــÑبدلت معــــــاي ـــد اسـ ــــل التــــــا��وقـــ �� العلــــــوم ل��يــ)NGSS ) Óات(مــــــصط� ّبمــــــا �ـــــــس£ª ) رامل9ــــــا ُ

ســـات العلميـــة(بـــ ة مبكــرة، وتطبيقيـــھ آلليـــة البحـــث العل£ـــ� ولـــjس ): راملما أي أن #علـــم الطلبـــة بـــصو
ّ

ر
ّ

ات العلمية #عمالن مع Pعض9ما Pعضا دو ) للمن45 العل£�( نالت¡سيطي؛ �و املعرفة العلمية وامل9ا ًن ر
ِإ�ــ$ أن )ــذه املعــاي�� تقـــدم سلــسلة مــن اA@كمـــات ) 2011(أشــار ســـعيد و. )2013قــسوم، (انفــصال 

ّ َُّ

ة و#غي�ـــ� �ـــ� طـــر #علـــيم  قالدقيقـــة ال�ـــ� تقـــيم مـــضمو املنـــا�4 ومـــستوا)ا، وcdـــدف إ�ـــ$ إحـــداث ثـــو رن ّ ُ

ة الرقمية ال�� ش9دcdا العملية التعليمية، و�ؤكد  رالعلوم الطبيعية، و#عز�ز مستو ت<امل9ا مع الثو ى
ة  فال9دف من . ىتقييم أداء الطالب، وتحديد مستو اسÑيعا¨cم من )ذه املعاي�� مجتمعةور)ذا ضر

اســÑيعاب )ــذه املعــاي�� لــjس تمي�ــ� املفــا)يم واملــصط�@ات فقــط، وإنمــا توظيــف املعرفــة �ــ� اO@يــاة 
العمليـــة، واســـتخدام9ا �ـــ� حـــل املـــشكالت ال�ـــ� تواجـــھ الطلبـــة �ـــ� اO@يـــاة؛ لتحقيـــق الف9ـــم الطبي×ـــ� 

  ).NGSS, 2013B,p. 8(ناصر اA@يطة ¨cم ل<افة الع

ُوتتم�� معاي�� العلوم ل��يل التا�� بأcÎا تركز ع0$ مخرجات العملية التعليمية، و#س¦cدف  ّ ُ ّ

نـة أكÏـ� �ـ�  ي املنا�4 مر وتحس�ن مستو�ات الطالب �� مادة العلوم، من خالل منح املعلم�ن ومطو ر ّ

ًمن تحديد الطر�قـة ~wـسب للـتعلم وفقـا الحتياجـات تقديم املادة التعليمية، وع�Ï تمك�ن املعلم�ن  ّ

َّالطلبة؛ و]ذلك فإن معاي�� العلوم cdدف إ�$ تحس�ن جودة العملية التعليمية، وتمك�ن الطالب من 

ّالتعامــل مـــع تحــديات ســـو العمــل ومتطلباتـــھ؛ ومــن ثـــم تمكيــcmم مـــن أن ي<ونــوا أعـــضاء فعــال�ن �ـــ�  ّ ّ
ق ّ

إ�ـــ$ مجموعــة مــن امل�ـــ�ات ) Schlobohm, 2016( ســـ<ولو]و)م وأشــار). 2016البق£ــ�، (ا�Aتمعــات 
  : ّال�� تمتاز ¨cا معاي�� العلوم ل��يل التا��؛ تتضمن

 . الكفاءة العالية �� التعليم .1

 . ىتحس�ن مستو أداء الطلبة خالل الف��ة التعليمية وfعد)ا .2

cdّيئة الطالب للتعامل مع متطلبات اO@ياة وتحدياcdا .3 ّ ُ . 

) NGSS(التــا�� إ�ــ$ أن معــاي�� العلــوم ل��يــل ) NRC, 2012(قــومي للبحــوث  أشــار ا�Aلــس ال           
fـــع مـــستو�ات متتاليـــة مـــن )k-12(#ـــسÑند ع0ـــ$ إطـــار  ر لتعلـــيم العلـــوم، بحيـــث يGتقـــل املتعلمـــو �ـــ� أ ن

اسية، و®�   :، من خالل ا�Aاالت الرئjسة Þتية)12 -9) (8-6) (5-3) (2-ر�اض ~طفال: (رصفوف د

أوال
ً

سات-   : العلمية والdندسيةر املما

سـات  ر®� تلك ال�� �ستخدم9ا العلماء �� بناء النماذج والتحقق من النظر�ـات عـن العـالم، أمـا املما
ّ

̄ــــساعد 	نخــــراط �ــــ� . نال9ندســــية، فáــــ� ال�ــــ� �ــــستخدم9ا امل9ندســــو �ــــ� بنــــاء ~نظمــــة وتــــصميم9ا و
ســـات العلميـــة الطـــالب ع0ـــ$ ف9ـــم كيـــف تتطـــو املعرفـــة العلميـــة، أ راملما ّ ســـات ر رمـــا 	نخـــراط �ـــ� املما

  : ال9ندسية فjساعد ع0$ ف9م عمل امل9ندس�ن، و�ندرج تحت )ذا ا�Aال املعاي�� Þتية

  ).ال9ندسة(، وتحديد املشكالت )للعلم(طرح ~سئلة  .1

  . تطو�ر النماذج واستخدام9ا .2

  . تخطيط 	ستقصاءات وتنفيذ)ا .3



 

  ساره بنت غويزي الحربي/ أ مدى توفر معايير العلوم للجيل التالي في كتب العلوم بالمرحلة االبتدائية
  عبدهللا بن عبدالكريم الحربي/ د 

 

 

482 

  . استخدام الر�اضيات والتفك�� اO@ساfي .4

  . نات وتفس��)اتحليل البيا .5

  ). ال9ندسة(لوتصميم اO@لو ) للعلوم(بناء التفس��ات  .6

  . 	نخراط �� ا4äåO من ~دلة .7

 .لاO@صو ع0$ املعلومات وتقييم9ا ونقل9ا .8

  : املفاhيم الشاملة-ًثانيا

ّو®� طر�قة واحدة لر]ط ~ف<ار ~ساسية وانضباط9ا، حيث تفسر املوضوعات العلمية ال��            

تخصـــصات العلميـــة، وتمكـــن الطـــالب مـــن تطـــو�ر ف9ـــم تراك£ـــ� ومتماســـك يمكـــن تظ9ـــر �ـــ� جميـــع ال
ّ ُ

  : استخدامھ �� العلوم وال9ندسة، و�ندرج تحت )ذا ا�Aال املعاي�� Þتية

  . مف9وم ~نماط .1

  . مف9وم الس¡ب والنÑيجة .2

  . مف9وم املقياس والتناسب، والكمية .3

  . مف9وم ~نظمة ونماذج9ا .4

  .مف9وم الطاقة واملادة .5

ثاثال
ً

  : kفjار الرئJسة-

�ـة،              رتركز ع0$ مجموعة محددة من ~ف<ار �� مجال العلـوم وال9ندسـة، وتÑـسم ب<وcÎـا محو ّ ّ

  : ّوتتضمن إيضاحات للظوا)ر اNAتلفة، و�ندرج تحت )ذا ا�Aال العلوم ~ساسية Þتية

  . علوم اO@ياة .1

ض والفضاء .2   . رعلم ~

  . العلوم الف��يائية .3

 .ا والعلوم وال9ندسةتطبيقات التكنولوجي .4

اسية ال�� يمر ¨cا املتعلم، حيث إcÎـا قاعـدة  ّو#عد املرحلة 	بتدائية من أ)م املراحل الد ر ُّ

çـ�، وقـد  م ل9م؛ ملواج9ة صعو]ات اO@ياة باقتدار و وال9رم �� تGشئ¦cم وتر]ي¦cم وتقديم التعليم الال ز
إ�$ أن املرحلة 	بتدائية تمثل رك��ة ) 2014(أشار غانم 

ّ
�د  وأساسية للتعليم، وأcÎا ذات أ)مية �� تز
ات و]نـــاء Nèـــصية املـــتعلم؛ لـــذلك تتجــھ العديـــد مـــن دو العـــالم إ�ـــ$ إصـــالح منـــا�4  ف وامل9ـــا لاملعــا

ّ
ر ر

 .العلوم �� )ذه املرحلة لÑشمل �افة جوانب العملية التعليمية

وتمثـل املرحلـة 	بتدائيـة املرحلـة ~و�ـ$ ال�ـ� يــتم ع�Ï)ـا cdيئـة الطفـل ل
ّ ُ

بقيـة املراحـل، كمــا 
ات ال�ــ�  ة وا¢ـ@ة �ــ� إكـساب الطفــل امل9ـا ر#ـساعد ع0ـ$ تنميــة نمـوه الفكــر والعق0ـ�، و#ــس9م بـصو ر

ُ ُ
ي ّ

اتھ الكتابية والقرائية و	سÑيعابية اتھ وم9ا ر#عز من قد ر ز ّ ُ
سة .  إذ يدخل الطالب �� )ذه املرحلة املد

َ
ر

ات؛ لكـــن البjئـــة ال�ـــ� يـــتعلم ف و)ـــو يمتلـــك العديـــد مـــن القـــد
ّ

�cـــا الطفـــل #ـــس9م إمـــا �ـــ� تطـــو�ر )ـــذه ر
ُ

سـة واملعلمـ�ن �عـد أساسـيا �ـ�  ات وتنمي¦cـا، أو التقليـل مcmـا وإحباط9ـا؛ و¯ع¬ـ� )ـذا أن دو املد {القد ُّ ُ ر رر َّ
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�ــة وتطو�ر)ــا  اتــھ �بداعيــة و	بت<ا ر)ــذه املرحلــة اO@رجــة، ال�ــ� #ــساعد الطالــب ع0ــ$ تنميــة قد ر
ُ بــو (َ

ن،    ). 2018والشع�� وآخر

اســــات، )NGSS(معـــاي�� العلــــوم ل��يـــل التــــا��وأل)ميـــة  ر، فإcÎـــا �انــــت )ـــدفا لعــــدد مـــن الد
ً

اسة العو��  ُّإ�$ التعرف ع0$ مدى تضم�ن منا�4 الكيمياء باملرحلة الثانو�ة ) 2020(رحيث )دفت د ّ

، ولتحقيــــق لــــذلك اســــتخدم )NGSS(�ــــ� اململكــــة العر]يــــة الــــسعودية ملعــــاي�� العلــــوم ل��يــــل القــــادم 
ُ

ُي، وأعدت قائمة بمعاي�� العلـوم ل��يـل القـادم للكيميـاء باملرحلـة الثانو�ـة، كمـا بنjـت املن45 الوصف ّ ُ

اسة إ�$ أن معاي�� العلوم �Oيل القادم لم . ىأداة لتحليل اA@تو �� ضوء )ذه القائمة روتوصلت الد ّ

  .تتوافر Pش<ل عام �� منا�4 الكيمياء باملرحلة الثانو�ة

ب  اســـــة أجرا)ـــــا شـــــا رو�ـــــ� د ـــوم للمرحلـــــة )2019(ر ى )ـــــدفت إ�ـــــ$ تحليـــــل محتـــــو كتـــــب العلــ
اســـة املـــن45 الوصـــفي )NGSS(�عداديـــة �ـــ� ضـــوء معـــاي�� العلـــوم ل��يـــل القـــادم  ر، واســـتخدمت الد

ا�ـ��  ة ع0$ املرحلة �عدادية �� العام الد اسة من كتب العلوم املقر رالتحلي�0، وت<و مجتمع الد رر ن ّ

اســـة �ـــ�)2018/2019( ر، وتمثلـــت أداتـــا الد
ّ

ائمـــة بمعـــاي�� العلـــوم ل��يـــل القـــادم، و]طاقـــة تحليـــل ق: 
ســات العلميــة  اسـة إ�ــ$ أنــھ بالGـسبة �Aــال علـوم اO@يــاة؛ فقــد تـوافرت املما ، وتوصــلت الد راA@تـو ر ّ ى

ــــية بGـــــسبة كب�ـــــ�ة بGـــــسبة  جـــــة متوســـــطة بGــــــسبة )٪100(وال9ندسـ ر، وتـــــوافرت املفـــــا)يم الـــــشاملة بد
جة )57.14٪( ض ). ٪46,7(منخفضة بلغت ر، وتوافرت ~ف<ار الرئjسة بد رو]الGسبة �Aال علوم ~

جـــــة كب�ـــــ�ة و]Gـــــسبة  ســـــات العلميـــــة وال9ندســـــية بد روالفــــضاء؛ فقـــــد تـــــوافرت املما ، وجـــــاءت )٪100(ر
ســــات ). ٪45,5(املفــــا)يم الــــشاملة منخفــــضة بGــــسبة  رو�ــــ� مجــــال التــــصميم ال9ند�ــــ�� تــــوافرت املما

جــة كب�ــ�ة و]Gــسبة  اســة إ�ــ$ أن أك�ــ� املوضــوعات كمــ). ٪100(رالعلميــة وال9ندســية بد را توصــلت الد ّ

ــــم يتـــــضمcmا ا�Oيـــــل القـــــادم ملعـــــاي�� العلـــــوم ®ــــــ�  ـــة لــ دت �ـــــ� كتـــــب العلـــــوم للمرحلـــــة �عداديــ ّال�ـــــ� و ر
  ). ٪13,75(، واملرايا بGسبة )٪21,5(العدسات و]Gسبة 

اس¦cما إ�$ الكشف عـن مـدى ) Sanea & Shafei,2019(أما سانيا وشافيھ  رفقد )دفت د
ات علــم ~حيــاء باملرحلــة الثانو�ــة �ــ� اململكــة ) NGSS(اي�� العلــوم ل��يــل القــادم تــوافر معــ ر�ــ� مقــر

اسة أعدت قائمة باملواصـفات القياسـية ملقـر علـم ~حيـاء . العر]ية السعودية رولتحقيق )دف الد ّ ُ
ر

اســة ع0ــ$ املــن45 الوصــفي، وت<ونــت)(�NGSSــ� ضــوء معــاي�� العلــوم ل��يــل القــادم  ّ، واعتمــدت الد  ر
ا���  اسة من كتب ~حياء �� املرحلة الثانو�ة للعام الد رعينة الد اسة ). ه1432(ر روأظ9رت نتائج الد

ات علــــم ~حيــــاء، واق��حــــت ) NGSS(روجــــود قــــصو �ــــ� تــــوافر معــــاي�� العلــــوم ل��يــــل القــــادم  ربمقــــر
ات علــــم ~حيــــاء �ــــ� املرحلــــ ة العمــــل ع0ــــ$ بنــــاء إطــــار مق�ــــ�ح لتطــــو�ر محتــــو مقــــر اســــة ضــــر رالد ىو ر ة ر

 ). (NGSSًالثانو�ة باململكة العر]ية السعودية، وفقا ملعاي�� العلوم ل��يل القادم 

اســـة اÏ�Oـــ�  ىإ�ــــ$ التعـــرف ع0ـــ$ مـــستو تــــضم�ن ا�Oيـــل القـــادم ملعــــاي�� ) 2019(رو)ـــدفت د ُّ ّ

ى�� محتو كتاب العلـوم للـصف الثـاwي املتوسـط باململكـة العر]يـة الـسعودية، وقـد ) NGSS(العلوم 
استخدم املن5

ُ
اسة ىأن مستو تـضم�ن ا�Oيـل القـادم : ر4 الوصفي التحلي�0، و�ان من أ)م نتائج الد

ى�� كتاب العلوم للصف الثاwي املتوسط؛ جاء بمستو تضم�ن ضـعيف بلـغ ) NGSS(ملعاي�� العلوم 
ــــشاملة بGــــــسبة  وجــــــاء، )33,33٪( ، �ــــــ� حــــــ�ن جــــــاءت )٪49,90(�ــــــ� املرتبــــــة ~و�ــــــ$ مجــــــال املفــــــا)يم الــ

ســات العلم ً، وأخ�ـــ�ا مجـــال ~ف<ـــار ~ساســـية )٪34,10(يـــة وال9ندســـية باملرتبـــة الثانيـــة بGـــسبة راملما

  ).٪15،52({جاء بGسبة ضعيفة جدا بلغت 
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اسة أ)ل  ىإ�$ التعرف ع0ـ$ مـدى تـضمن محتـو كتـب العلـوم واO@يـاة ) 2019(رو)دفت  د ُّ ّ

دمت الباحثـــة املـــن45 واســتخ) (Ngssللمرحلــة ~ساســـية �ــ� فلـــسط�ن ملعـــاي�� العلــوم ل��يـــل القـــادم 
ســـات العلميـــة وال9ندســـية �ـــ�  رالوصـــفي التحلي0ـــ� وتوصـــلت النتـــائج إ�ـــ$ انخفـــاض تـــوافر معيـــار املما ّ

ومعيـــار املفـــا)يم املـــش��كة بGـــسبة منخفـــضة بلغــــت %)68(كتـــاب العلـــوم للـــصف الـــسادس بGـــسبة 
،ومعيــــار ~ف<ــــار الرئjــــسة بGــــسبة منخفــــضة ايــــضا بلغــــت %)22(

ً
ســــات ،وتــــوافر معيــــار ا%)10( رملما

ـــوم للــــصف الــــساPع بGــــسبة منخفــــضة ،ومعيــــار املفــــا)يم %)62(العلميــــة وال9ندســــية �ــــ� كتــــاب العلـ
بلغــت %)25(الـشاملة بGــسبة بلغــت  ،وتــوافر %)13(،وتــاله ~ف<ــار الرئjــسة بGــسبة منخفــضة أيــضا ً

ســــات العلميــــة وال9ندســــية �ـــ� كتــــاب العلــــوم للــــصف الثـــامن بGــــسبة  و®ــــ� wــــسبة %)60(رمعيـــار املما
ــــسبة منخ ــ� wـــــسبة منخفـــــضة ،ومعيـــــار ~ف<ــــــار %)26(فـــــضة وتـــــاله معيـــــار املفـــــا)يم الـــــشاملة بGــ و®ـــ

wسبة منخفضة جدا%) 14(الرئjسة بGسبة 
ً

.  

اســة )ــدفت إ�ــ$ تقــو�م محتــو كتــب العلــوم للمرحلــة ) 2019(ىكمــا أجــر عبــد العز�ــز  ىد ر
املـــن45 الوصـــفي ، وقـــد اســـتخدم (NGSS)�عداديـــة بمـــصر �ـــ� ضـــوء ا�Oيـــل القـــادم ملعـــاي�� العلـــوم 

ـــة البحـــــث، وتوصـــــلت النتـــــائج إ�ـــــ$  ـــدات التفـــــاعالت الكيمائيـــــة عينــ ـــ� تحليـــــل محتـــــو وحــ ّالتحلي0ـــــ� �ــ ى
 ��، حيث حقق محو ~ف<ار الرئjسة متوسطا أع0$ بGسبة )NGSS(ىانخفاض مستو تضم�ن معاي

ً
ر ّ

ـــــت  ــــضة بلغـــــــت )٪57,7(تــــــضم�ن بلغـ ـــية بGـــــــسبة منخفــ ــــة وال9ندســـ ســـــــات العلميــ ـــــاله محــــــو املما ر، وتــ ر
{، أما محو املفا)يم الشاملة ف<ان تضميcmا ضعيف جدا حيث بلغت wسب¦cا )35,2٪(   ).٪7,1(ر

اسة )دفت إ�$ تقو�م منا�4 علوم اO@ياة باملرحلة الثانو�ة �� ضوء ) 2017(ّوأعد عمر  رد
 ��اســـــة مـــــن(NGSS)معــــاي ـــو مجتمـــــع الد ر، وت<ــ ن ات علـــــم ~حيـــــاء باملرحلـــــة الثانو�ـــــة، وا�Oـــــزء : ّ رمقــــر

P ـاصNOوأظ9ــرت ا ، يعلــوم البjئــة مــن مقـر ا�Oيولوجيــا، ومقــر علــوم البjئـة للــصف الثالــث الثــانو ر ر
جة كب�ـ�ة بلغـت wـسب¦cا  اسة توافر Pعض املعاي�� بد رنتائج الد ، كمعيـار موضـوع ال��كيـب )٪56,15(ر

جـــة . والوظيفـــة رأمـــا معيـــار موضـــوع املـــواد والطاقـــة �ـــ� ال<ائنـــات اO@يـــة والـــنظم البيñيـــة؛ فتـــوافر بد
، وأن Pعـض املعـاي�� لـم تكـن متـوافرة كموضـوع معيـار 	نتخـاب الطبي×ـ� )٪16,04(وسطة بلغت مت

   .روالتطو

اســة البــاز  يإ�ــ$ تطــو�ر مــن45 الكيميــاء للــصف ~و الثــانو بمــصر �ــ� ) 2017(رو)ــدفت د ل
ـــ�� بمعــــاي�� العلــــوم ل��يــــل القــــادم  ، وقيــــاس أثــــره �ــــ� تنميــــة NGSS)(ضــــوء مجــــال التــــصميم ال9ند�ـ

س ات العلمية وال9ندسية لـدى الطـالب، وقـد اسـتخدم املـن45 الوصـفي التحلي0ـ�، واملـن45 شـبھ راملما
اســة إ�ــ$ ضــعف مــستو تنــاو مــن45 الكيميــاء للــصف ~و الثــانو  ت نتــائج الد يالتجر�Ðــ�، وأشــا ل ل ى ر ر

 .ملعاي�� التصميم ال9ند���

ـــ�  ـــة العتيÐــــ� واÏ�Oـ اسـ  ل��يــــل تــــوافر معــــاي�� العلــــوم إ�ــــ$ معرفــــة مــــدى) 2017(رو)ــــدفت د
 لالــسادس 	بتــداòي و~و والثــاwي املتوســط باململكــة:  �ــ� كتــب العلــوم للــصفوف)(NGSSالقــادم 

اســـة أن مـــستو تـــوافر مؤشـــرات معـــاي�� . العر]يـــة الـــسعودية �ـــ� وحـــدة الطاقـــة ىوأظ9ـــرت نتـــائج الد ر
ســـات العلميـــة وال9ندســــية �ـــ� وحــــدة الطاقـــة بالكتـــب املــــس¦cدفة �ـــان منخفــــضا وغ�ـــ� متــــوا ًاملما فر ر

 .Pش<ل عام

اسة الر]يعان وآل حمامة  �ـ� ) NGSS(إ�$ معرفة مدى تـضم�ن معـاي�� ) 2017(رو)دفت د
اسـة أن تـوافر  ركتب العلوم للصف ~و املتوسـط باململكـة العر]يـة الـسعودية، وأظ9ـرت نتـائج الد ل

اســة بGــسبة  ة منخفــضة �ــ� الكتــب موضــع الد راملعـاي�� �ــان بــصو ار ، وقــد تــوافر مجــال ~ف<ــ)٪33(ر



 

 جامعة األزهر
ة التربية بالقاهرةكلي  

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )2(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

485 

ســـات العلميـــة وال9ندســـية بGـــسبة )٪57(الرئjـــسة بGـــسبة  ، وتـــوافر )٪24(ر، بjنمـــا تـــوافر مجـــال املما
 ).٪18(مجال املفا)يم املش��كة فبGسبة 

اسة ~حمد والبق£�  ىإ�$ تحليل محتو كتب الف��ياء باململكة العر]ية ) 2017(رو)دفت د
 ��اسة إ�$ تحقق املعاي�� الرئjسة �� ّوتوص. ُ�� Pعد الطاقة) NGSS(السعودية �� ضوء معاي لت الد

ّ
ر

، و�ــــان معيــــار ~ف<ــــار )٪33.33(كتــــب الف��يــــاء للمرحلــــة الثانو�ــــة بGــــسبة تــــضم�ن منخفــــضة بلغــــت 
، �� ح�ن بلغ )٪31.1(، وأما املفا)يم الشاملة ف<انت بGسبة )٪51.9(ًالرئjسة ~ك�� تضمينا بGسبة 

سات العلمية وال9ندسية    ).٪16.35(رمعيار املما

اقـــة واملـــوم¬�  اســـة ر وو)ـــدفت د إ�ـــ$ معرفـــة مـــدى تـــضم�ن معـــاي�� العلـــوم ل��يـــل ) 2016(ر
دن، ولتحقيق )دف ) NGSS(القادم  اثة املصمم لطلبة الصف الثامن ~سا��� باأل ر�� محتو الو ّ ر ى

اســـــة اســـــتخدم الباحثـــــان مجـــــاالت معـــــاي�� العلـــــوم ل��يـــــل القـــــادم  ً، ونموذجـــــا مق��حـــــا )NGSS(رالد ُ ً

ىة ب�ن اA@تو وتلك املعاي�� �� تـصميم اA@تـو و]نائـھللمواءم ُولتحديـد مـدى املواءمـة ب¬ـ� مقيـاس . ى

نت<و من  فقرة، تمثل �ل مcmا أحد مرتكزات ا�Oيل القادم ملعاي�� العلوم ) 15(ّ
ّ ُ

)NGSS( وقـد طبـق ،ّ ُ

¯س9ا باأل) 13(ّع0$ عينة ت<ونت من  رخب��ا من املتخصص�ن �� منا�4 العلوم وطر تد ر ق وأظ9رت . دنً
 ��اسة أن متوسط wسبة التضم�ن ال<لية ملرتكزات معاي   ).٪84(عالية بلغت ) NGSS(رنتائج الد

ّومما طرح سابقا يÑب�ن أ)مية منا�4 العلوم �� مراحل التعليم العامة، خاصة �� املرحلة  ً ُ

ع معـــاي�� العلـــوم ل��يـــل التــا��وأ)ميـــة	بتدائيــة،  ا)NGSS(و مـــشر ر، و)ـــذا مـــا وجـــھ الد ســـة اO@اليـــة ّ
اسـية ملقـر العلـوم �ـ� املرحلـة ) NGSS(ّنحو تق��ó توافر معاي�� العلوم ل��يـل التـا�� ر�ـ� الكتـب الد ر

ـــــوم  ـــا�4 العلـ ة التعلــــــيم �ــــــ� تطــــــو�ر منـــ ا ــــة امتــــــدادا 9�Oــــــود و اســ ــــة، حيــــــث #عــــــد )ــــــذه الد ر	بتدائيــ زر ً ّ

لوإصالح9ا، والوصو ¨cا إ�$ مراكز متقدمة ب�ن دو العالم   .ّل

اسة    :رمشjلة الد

ات الدولية ضعف مخرجات التعليم العام �� منا�4 العلوم باململكـة  ُبيGت نتائج 	ختبا رّ
اسـات  اسـة توج9ـات الد نة بالدو املتقدمة والنامية، حيث بيGـت نتـائج د رالعر]ية السعودية، مقا ر ّر ّ ّ ل ً

 ,Trends of the International Mathematics and Science Study(الدوليـة للعلـوم والر�اضـيات 
TIMSS( �� عةPا الساcd م، أن أداء طلبة اململكة للعلوم �� الصف�ن الراPع والثامن �ان 2019ر، �� دو

�ــ� الــصف الثــامن، و)ــو أقــل ) 431(�ــ� الــصف الراPــع، و) 402(ى�ــ� مــستو ~داء املــنخفض، بواقــع 
اسة بـ  ,.Mullis et al(ن �� الصف الثام) 69(نقطة �� الصف الراPع، و) 98(رمن املتوسط الدو�� للد

 Program for International(ّ�ـ� حـ�ن بيGـت نتـائج اختبـار ال�Ïنـامج الـدو�� لتقيـيم الطلبـة ). 2020
Student Assessment, PISA ( م؛ أن 2019لعـــام)مـــن طلبـــة اململكـــة العر]يـــة الـــسعودية %) 62

صنفوا ضمن ~قل تحـصيال 
ً ، ودو املـستو ~و(ّ لاملـستو ~و ى ن ل ً )ـذا إ�ـ$ أن wـسبا كب�ـ�ة ُ؛ و¯ـش��)ى

، و)ــؤالء الطــالب ال يمكــcmم إبــداء )ىاملــستو الثــاwي(مــن الطلبــة لــم يبلغــوا اO@ــد ~دwــى مــن �تقــان 
ًتفـس��ات محتملـة �ـ� ســياقات معتـادة، أو اسـتخالص اسـتGتاجات بنــاء ع0ـ$ استقـصاءات Pــسيطة، 

ميــــة املألوفــــة، وال يمكـــــcmم كمــــا ال �ــــستطيع )ــــؤالء الطــــالب تمي�ــــ� التفــــس�� الــــø@يح للظــــوا)ر العل
ًاسـتخدام )ــذه املعرفـة �ــ� حــاالت Pـسيطة، مثــل تحديـد مــا إذا �ــان اسـتGتاج مــا صـاO@ا اســÑنادا إ�ــ$  ً

ّالبيانات املقدمة  ُ
)OECD, 2019.(  

ة التعليم لتطو�ر منا�4 العلوم؛ إال أcÎا ال  ا و]الرغم من ا9�Oود املبذولة ال�� تقوم ¨cا و
ّ

ر ز
َّإ�ـــ$ أن ) 2017(و~حمـــد والبق£ـــ� ) 2012(ن التطـــو�ر، حيـــث أشـــار الفيفـــي تـــزال تحتـــاج إ�ـــ$ مز�ـــد مـــ
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منا�4 العلوم �� اململكة العر]ية السعودية ال تناسب احتياجات الطالب وا)تماماتھ، و®ـ� مـا تـزال 
ُ

ة تÑناسـب  ؛ مما يحتم اتخاذ �جراءات الكفيلـة بتطو�ر)ـا وتحـسيcmا، و]ـصو ر#عاwي من أوجھ قصو ُر

مع متطلبات
ّ ّ العصر ومستجداتھُ ُ .  

¯ع اO@ديثـة �ـ� مجـال #علـيم العلــوم، ) NGSS(ُّو#عـد معـاي�� العلـوم ل��يـل التـا�� رمــن املـشا
ي منــا�4 العلــوم ومخطط�cــا بأ)ميــة تـــوفر  ة ا)تمــام مطــو اســات بــضر روقــد أوصــت عــدد مــن الد ّو ر ر

�4 العلوم بالتعليم ّمعاي�� العلوم ل��يل التا�� �� كتب العلوم، كما أوصت بالتوجھ نحو تطو�ر منا
اســــات ، و~حمـــــد )2018(ي، والعــــس�� )2017(عبــــد الكــــر�م : رالعــــام �ــــ� ضــــوء )ــــذه املعــــاي��، مثـــــل د

ب )2017(، والر]يعــان واO@مامــة )2018(ي، وأfــي حاصــل و~ســمر )2017(والبق£ــ�  ، )2019(ر، وشــا
  ).2018(وعز الدين 

ر ومــع أ)ميــة معــاي�� العلــوم ل��يــل التــا��؛ إال أنــھ أشــا
ّ

اســات إ�ــ$ ضــعف  رت عــدد مــن الد
اســــة العـــو��  رتـــوفر )ـــذه املعــــاي�� �ـــ� كتـــب العلــــوم؛ إذ توصـــلت د ىإ�ـــ$ تفــــاوت مـــستو تــــوفر ) 2020(ّ

جة ضعيفة وغ�� متوافرة . رمعاي�� العلوم ل��يل التا�� �� كتاب الكيمياء، وأن wسب¦cا تراوحت ب�ن د
اسة ~حمد والبق£ـ�  ت د ر�� ح�ن أشا ىتو تـضم�ن معـاي�� العلـوم ل��يـل إ�ـ$ انخفـاض مـس) 2017(ر

اســـة العتيÐــ� واÏ�Oـــ� . التــا�� �ـــ� كتـــاب الف��يــاء ركمـــا توصـــلت د رإ�ـــ$ وجــود قـــصو �ـــ� تـــضم�ن ) 2017(ّ
جة قليلة رمعاي�� العلوم ل��يل التا��، وأن )ذه املعاي�� �انت غ�� متوفرة أو متوفرة بد

َّ .  

يــة الـسعودية �ـ� العلــوم ىمـستو تحــصيل الطـالب باململكـة العر] و�ـ� ضـوء ضــعف نتـائج 
ات الدوليـة، و�ـ� ضـوء  اسـات الـسابقة ال�ـ� بيGـت وجـود قـصو �ـ� كتـب العلـوم، رباالختبـا رنتـائج الد ّ ر

اسات بأ)مية تضم�ن معاي�� العلوم ل��يل التا��؛ ونظرا أل)مية كتب العلوم  ًو]ناء ع0$ توصية الد ر ً

�ــ� )ــذه ) NGSS(علــوم ل��يــل التــا��للمرحلــة 	بتدائيــة، وأ)ميــة الكــشف عــن مــدى تــوفر معــاي�� ال
اسة لسد )ذه الفجـوة البحثيـة الستقـصاء مـدى تـوفر معـاي�� العلـوم  رالكتب، جاءت فكرة )ذا الد

  . ل��يل التا�� �� كتب العلوم باملرحلة 	بتدائية �� اململكة العر]ية السعودية

اسة   : رأسئلة الد

اسة لإلجابة عن السؤال التا��   :ر#س×$ الد

فر معــاي�� العلــوم ل��يــل التــا�� �ــ� كتــب العلــوم باملرحلــة 	بتدائيــة �ــ� اململكــة مــا مــدى تــو - 
 العر]ية السعودية؟

اسة   :رhدف الد

اسة إ�$ تحقيق ال9دف Þ#ي   :ر    #س×$ الد

 .معرفة مدى توفر معاي�� العلوم ل��يل التا�� �� كتب العلوم للمرحلة 	بتدائية - 

اسة اس: رأhمية الد   :ة فيما يأ#يرت�Ïز أ)مية الد

�  ��ىقــد تحـــدد جوانــب القـــوة والـــضعف بمحتــو كتـــب العلــوم للمرحلـــة 	بتدائيـــة �ــ� ضـــوء معـــاي ّ

  .لالستفادة مcmا �� تطو�ر كتب العلوم للمرحلة 	بتدائية؛ (NGSS)العموم ل��يل التا�� 
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اســة مخططــي املنــا�4 ومــصمم�cا ع0ــ$ تقــو�م كتــب العلــوم وتطو�ر)ــا بمــا � قــد #ــساعد نتــائج الد
ّ

 ر
 ��cــا أو Pعــد)ا عــن التوج9ــات اO@ديثــة �ــ� بنــاء (NGSS)يتفــق مــع معــاي ّ، والوقــوف ع0ــ$ مــدى ق̈ر

 .منا�4 العلوم الطبيعية وتصميم9ا
ّمما يGشر الوc¨ �çا ب�ن موج�á ومعل£� ؛ (NGSS)إلقاء الضوء ع0$ معاي�� العلوم ل��يل التا��  �

  .العلوم إضافة إ�$ امل9تم�ن بال��بية العلمية

اسةحدود ال   :رد

اسة ع0$ اO@دود Þتيةاقتصرت   :ر الد

ــــث والراPـــــــع واNOـــــــامس باملرحلـــــــة : تحليـــــــل كتـــــــب العلـــــــوم للـــــــصفوف: ا%$ــــــدود املوضـــــــوعية -  الثالـــ
ة التعليم باململكة العر]ية السعودية ا ة عن و ر	بتدائية، الصاد   .زر

ا��� : ا%$دود الزمانية -  اسة خالل العام الد رطبقت )ذه الد ر ّ ُ
 .ه1443

اس   :ةرمصط�$ات الد

  ):Next Generation Science Standards(معاي�� العلوم ل��يل التا��

 �Ðّ�عرف9ـا بـاي ُ)Bybee, 2013 (ـاcÎـة معاصـرة لتعلـيم العلـوم و#علم9ـا، : بأ� معـاي�� تـصف ر
ُّ

ؤ
ـــ$ أســـــاس �طـــــار العـــــام لـــــتعلم العلـــــوم  مبGيـــــة ع0ــ

ُّ
)K-1( لـــــس القـــــومي للبحـــــوث�Aالـــــذي وضـــــعھ ا ،

)NRC(عــــادPـــار : ، و®ــــ�ّ، و�ــــضم ثالثــــة أ ســــات العلميــــة وال9ندســــية، و~ف<ـ راملفــــا)يم املــــش��كة، واملما
ع العلوم نو�قوم #عليم العلوم ع0$ أساس الت<امل بـ�ن ~Pعـاد الثالثـة، و�<ـو ذلـك . والرئjسة �� فر

ـــ�� والعل£ــــ�، وتطبيــــق املفــــا)يم الــــشاملة واملتداخلــــة؛ لتعميــــق ~ف<ــــار  مــــن خــــالل التــــصميم ال9ند�ـ
  .مالرئjسة �� العلو

عرف9ـا الباحثـان إجرائيـا بأcÎـا {̄و ّ قائمـة معــاي�� حديثـة تتعلـق بتعلـيم العلـوم و#علمـھ، ال�ــ� : ُ
ّ ّ

ســة : ّ، وتتــضمن ثالثــة أPعــاد، و®ــ�)NRC(وضــع9ا ا�Aلــس القــومي للبحــوث  ر~ف<ــار الرئjــسة، واملما
 #علــم العلـــوم العلميــة وال9ندســية، واملفــا)يم املـــش��كة، بحيــث يــؤدي الت<امـــل بــ�ن )ــذه ~Pعـــاد إ�ــ$

ّ

ا �ــ� كتــب العلــوم للــصفوف. Pــش<ل أعمــق وأشــمل ّوســjتحقق مــن توافر)ــ الثالــث والراPــع واNOــامس : ُ
اسة ر	بتداòي من خالل بطاقة التحليل املعدة �� ضوء أ)داف الد

ّ ُ
 .  

  : كتب العلوم

ّ�عرف9ـــا العتيÐـــ� واÏ�Oـــ�  س التعلـــيم : بأcÎـــا) 2017(ُ س للطـــالب والطالبـــات بمـــدا ركتـــب تـــد ّر
ُ

ع تطـو�ر منـا�4 العلـوم الطبيعيـة والر�اضـيات باململكـة العر]يـة ا ولعام، و®ـ� ال�ـ� ان¡ثقـت عـن مـشر
  .السعودية �Oميع مراحل التعليم

عرف9ا الباحثان إجرائيا بأcÎا {̄و ة للصفوف: ّ ركتب العلوم املطو ّ ُ
الثالـث والراPـع واNOـامس : 

س �ـــ� العـــام ة التعلـــيم وتـــد ا ة مـــن و ّر	بتـــداòي، الـــصاد ر ر
ُ ا�ـــ�� ز ه باململكـــة العر]يـــة 1443-1442ر الد

  .السعودية
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اسة وإجراءا~{ا   :رمن�@ الد

اسة   :رمن�@ الد

، الذي �عرفـھ العـساف  اسة املن45 الوصفي التحلي�0 بأسلوب تحليل اA@تو ّاتبعت الد ُ ى ر
املــن45 الــذي �ــستخدم �ــ� الوصــف الك£ــ� ال9ــادف واملــنظم ألســلوب 	تــصال، وذلــك : "بأنــھ) 2006(

ّ ُ

ةعن طر ر�ق الرصد التكرار املنظم لوحدة التحليل اNAتا
ّ

  ).235.ص" (ي

اسة وعين�{ا   :رمجتمع الد

اســة مـن كتـب العلــوم للـصفوف رت<ـو مجتمـع الد ن الثالـث والراPــع واNOـامس مـن املرحلــة : ّ
ا�ـــ��  )ــــ، وقــــد 1443/)ــــ1442ه، طبعـــة 1443ر	بتدائيـــة باململكـــة العر]يـــة الـــسعودية �ـــ� العــــام الد

حللت جميع ك
ّ اسـة )ـو : تب العلوم �� الصفوفُ رالثالث والراPع واNOامس؛ ومن ثم فإن مجتمـع الد ّ

لعين¦cا، و�و¢Ó ا�Oدو  اسة) 1(ّ   :رPعض خصائص عينة الد

قم  رجدو  اسة): 1(ل   .رخصائص عينة الد

س  لالفصو  الوحدات  الصف   والدر

  24  12  6  الثالث

  20  8  6  الراPع

  24  12  6  اNOامس

  68  32  18  ا�Aموع

 Ó� ـــدو يتــــ ـــن ) 1(لمــــن ا�Oـ اســــة ت<ونــــت مــ ّأن عينـــــة الد وحـــــدة ) 18(ّكتــــب متــــضمنة ) 3(ر
اسية، تحو  يد ّفصال تضمنت ) 32(ر ً

سا) 68( ًد   .ر

اسة   :رأداة الد

اسة �� بطاقة تحليل محتو صممت �ـ� ضـوء معـاي�� العلـوم ل��يـل التـا��  ّتمثلت أداة الد ُ ى ر
ّ

)NGSS(يـــل التـــا�� ، ، حيـــث قـــام الباحثـــان بمراجعـــة الوثـــائق الرســـمية، و�Oا ��املوقـــع الـــرئjس ملعـــاي
ـــاء ع0ـــــ$ تلـــــك  ـــات الـــــسابقة ال�ـــــ� تناولــــت معـــــاي�� العلــــوم ل��يـــــل التـــــا��، و]نـ اسـ روكــــذلك مراجعـــــة الد

ومعـاي��ه ومؤشـراتھ، ) NGSS(ّاملراجعات، أعد الباحثان قائمة بمجاالت معاي�� العلوم ل��يل التـا��
ئjسة، و ا، تفرع مcmا ) 25(روقد احتوت القائمة ع0$ ثالثة مجاالت  ّمعيا   . ًمؤشرا) 158(ًر

  :صدق kداة

cdا ~وليــة ع0ـــ$ مجموعـــة مـــن اA@كمــ�ن املتخصـــص�ن �ـــ� مجـــال  �ـــ� صـــو ّعرضــت القائمـــة  ّ
ر ُ

¯س العلــوم، وطلــب مـــcmم إبــداء الـــرأي حــو صــياغة املؤشـــرات، ومــدى مناســـب¦cا  لاملنــا�4 وطــر تـــد ق
ُ

ر
ــــافة واO@ــــــذف وال ـــة العمر�ــــــة، و�ضـ ـــد �انـــــت أ)ــــــم للمعـــــاي�� واملرحلــ نــــــھ مناســـــبا، وقـــ ًتعـــــديل كمـــــا ير و

املق��حات حذف Pعض املؤشرات ودمج مؤشرات أخر والتعديل ع0$ الصياغة اللغو�ة، وقد أخذ 
ُ

ى
cdا الcmائيــة Pعــد التحكــيم ع0ــ$ ثالثــة مجـــاالت  رالباحثــان بمق��حــات اA@كمــ�ن لتــصل ~داة إ�ــ$ صــو

ا، تفـــرع مcmـــا ) 25(رئjــسة، و ّمعيـــا مجـــاالت العلـــوم ل��يـــل التـــا�� ) 2(ل�و¢ـــÓ ا�Oـــدو ًمؤشـــرا، و) 83(ًر
(NGSS)ائيةcmا الcd   . ر ومعاي��ه ومؤشراتھ، بصو
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  )2(لجدو 

  .ومعاي��ه ومؤشراتھ (NGSS)  مجاالت العلوم ل��يل القادم

  عدد املؤشرات  عدد املعاي��  ا��ال

سات العلمية وال9ندسية: لا�Aال ~و   16  8  راملما

  13  5  )املش��كة(الشاملة املفا)يم : ا�Aال الثاwي

  54  12  )~ساسية(~ف<ار الرئjسة : ا�Aال الثالث

  83  25  ا�Aموع

  : ىثبات بطاقة تحليل ا�$تو

أوال
ً

  : ثبات التحليل باختالف الزمن: 

حلل أحد الباحث�ن عينة عشوائية مثلت 
ّ ّ

من عينة البحث �� ضوء معاي�� العلوم %) 20(
ل��يل التا��، ثم أعيد 

ُ منيـة بلغـت ّ ر ف�ـ�ة  زالتحليل مرة أخـر Pعـد مـر و ًيومـا مـن cÎايـة التحليـل ) 25(ى

، وحس¡ت wسبة 	تفاق ب�ن نتائج التحليل�ن ~و والثاwي، وحسب معامل الثبات باسـتخدام  ُ~و لُ ل
ل، و�انت النتائج كما )و مو¢Ó �� ا�Oدو )Holisty(معادلة )ولس��  ّ)3:(  

  ): 3(لجدو 

  .ل 	تفاق ب�ن التحليل�ن kو الثاLيثبات التحليل، وLسبة

  ا��االت
التحليل 

  لkو
التحليل 

  الثاLي
عدد مرات 

  	تفاق
  )R(معامل الثبات 

سات العلمية  راملما
  وال9ندسية

212  219  212  0.986 

املفا)يم الشاملة 
  )املش��كة(

35  36  35  0.986  

  0.987  228  233  230  )~ساسية(~ف<ار الرئjسة 

  0.986  475  488  477  ك�0الثبات ال

أن معامل ثبات بطاقة التحليل الك�0 بلغ ) 3(ليت�Ó من ا�Oدو 
ّ ، �� ح�ن تراوح )0.986(ُ

ــــات العلميـــــــة وال9ندســــــية واملفـــــــا)يم الــــــشاملة  ســ و~ف<ــــــار الرئjـــــــسة ) املـــــــش��كة(رثبــــــات مجـــــــال املما
  ).0.987(و) 0.986(ب�ن) ~ساسية(

ثبات التحليل باختالف ا�$ل: ًثانيا
ّ ُ

حلل :ل�ن
ّ

أحد الباحث�ن عينة من كتـاب الـصف الثالـث،  
ثم حلل محلل آخر 

ّ ّ ُالعينـة نفـس9ا، وحـس¡ت wـسبة 	تفـاق بـ�ن ) لديھ خ�Ïة �� مجـال #علـيم العلـوم(ّ

ِنتــائج اA@للــ�ن، وحــسب معامــل الثبــات باســتخدام معادلــة )ولــس�� 
ُ

)Holisty( و�انــت النتــائج كمــا ،
ل)و مو¢Ó �� ا�Oدو  ّ)4.(  
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  ):4(لجدو 

ل ثبات التحليل، وLسبة 	تفاق ب�ن ا�$لل�ن kو والثاLي ِ.  

  التحليل الثاLي  لالتحليل kو  ا��االت
عدد مرات 

  	تفاق
معامل الثبات 

)R(  

سات العلمية  راملما
  وال9ندسية

212  203  190  0.92 

املفا)يم الشاملة 
  )املش��كة(

35  37  33  0.92 

~ف<ار الرئjسة 
  )~ساسية(

230  221  214  0.95  

  0.93  437  461  477  الثبات الك�0

ل يÑبــ�ن مــن ا�Oــدو  ، �ــ� حــ�ن )0.93(، أن معامــل ثبــات بطاقــة التحليــل لــألداة ك<ــل بلــغ )4(ّ
ســات العلميــة وال9ندســية واملفــا)يم الــشاملة  و~ف<ــار الرئjــسة ) املــش��كة(رتــراوح ثبــات مجــال املما

  ).0.95(و) 0.92(ب�ن ) ~ساسية(
�Ó أن معـامالت ثبـات التحليـل مرتفعـة، و)ـو مـا �ـش�� إ�ـ$  ومن خالل  النتـائج الـسابقة؛ يتـ

اســـــة  ـــة التحليـــــل بالد �ن، و�ؤكـــــد صـــــالحية اســـــتخدام بطاقــ ـــو ثباتـــــا يطمـــــ رأن لبطاقـــــة تحليـــــل اA@تــ
ً ى

ُّاO@اليـة �ـ� التعــرف  ّ
 مـدى تــوفر معـاي�� العلـوم ل��يــل التـا�� بكتـب العلــوم �ـ� املرحلـة 	بتدائيــة ع0ـ$

  .العر]ية السعوديةباململكة 

  : إجراءات التحليل

  :اتبع الباحثان �جراءات Þتية �� عملية التحليل

اســة؛ ملناســـب¦cا : تحديــد وحــدة التحليـــل .1 راعتمــد الباحثــان الفكـــرة وحــدة للتحليــل �ـــ� الد
اسـة اO@اليـة، وقـد أشـار طعيمـة  إ�ـ$ أن وحـدة التحليـل ®ـ� أي وحـدة صـغ��ة ) 2008(رللد

ª¬ذات مع. 
ـــــ .2 ـــــلتحديــــــد فئـ ــــل : ات التحليـ ـــــرات معــــــاي�� العلــــــوم ل��يـــ ـــــل �ــــــ� مؤشـ تمثلــــــت فئــــــات التحليـ

ّ

 .ًمؤشرا) 83(، وعدد)ا )NGSS(التا��
ـــــ<ال  .3 ـــــــراءة املوضــــــــوعات، وتحديــــــــد ~شــــ اســــــــة وقـ ـــ$ كتــــــــب العلــــــــوم عينــــــــة الد ر	طــــــــالع ع0ـــــ

لو�و¢Ó ا�Oدو . واملوضوعات و~wشطة، وحساب عدد ~ف<ار عدد ~ف<ار �� كتب ) 5(ّ
  : الثالث، والراPع، واNOامس 	بتداòي:العلوم للصفوف
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  . عدد kفjار �� كتب العلوم

  ال*سبة  عدد kفjار  الصف

  %34.1  910  الثالث

  %31  828  الراPع

  %34.9  933  اNOامس

  %100  2671  ا�Aموع

قــراءة مؤشــرات معــاي�� العلــوم عــدة مــرات، ثــم قــراءة كتــب العلــوم؛ لتحديــد الفكــرة ال�ــ�  .4
 .املؤشراتتقع ضمن 

 القــراءة املتأنيـــة والناقــدة لكتـــب العلــوم، حيـــث خــضعت لعمليـــة التحليــل جميـــع فقـــرات  .5
ّالثالـــث، والراPـــع، واNOـــامس، بمـــا تتـــضمنھ مـــن أف<ـــار، وأشـــ<ال، : كتـــب العلـــوم للـــصفوف

�ن، وأwشطة، وفقرة �املة �� صندو  ، وجداو و#عليقات تتصل ¨cا، وأمثلة وتما قوصو رل ر
واستعبد م. ىاA@تو

ُ
املقدمة، وقائمـة اA@تو�ـات، ودليـل ~سـرة، وفقـرة أقـرأ : (ن التحليل

ـــار،  س، و�ثــــــراء والتوســــــع، ومراجعــــــة الفــــــصل، ونمــــــوذج 	ختبـــ ـــم، ومراجعــــــة الــــــد ّوأ#علـــ ر
ّ

 ).ومرجعيات الطالب، وتنظيم البيانات، واملصط�@ات، و~غلفة
 حللت كتب العلوم وفق الضوابط Þتية .6

ّ ُ:  

ا مــن معــاي�� العلــوم ل��يــل التــا��ُّ #عــد وحــدة التحليــل - ًروحــدة تحــو معيــا ي ً
)NGSS( ــ�� ،

  . حال توفر ف�cا أي مؤشر من املؤشرات �� بطاقة التحليل

ّ ���ل �ل مؤشر من مؤشرات معاي�� العلوم ل��يل التا��- ُ)NGSS ( ّال�� حددت �� �ل ُ

  . وحدة تحليل

 إذا وجد اA@لل أك�� من مؤشر �� وحدة التحليل نفس9ا-
ّ ُ

، فيجب عليھ #ـ��يل جميـع 
  . املؤشرات ال�� ضم¦cا وحدة التحليل

 :معيار ا%$كم ع�� مدى توفر معاي�� العلوم ل��يل التا��

ل�@كــم ع0ـــ$ مـــدى التــوفر ملعـــاي�� العلـــوم ل��يـــل التــا��، تب¬ـــª الباحثـــان معيــار اO@كـــم املـــستخدم �ـــ� 
ُ ّ

اسة الغامدي  ل، واملو¢Ó �� ا�Oدو )2018(رد ّ)6:( 
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  .معيار ا%$كم ع�� مدى توفر معاي�� العلوم ل��يل التا�� �� كتب العلوم

  ال*سبة املئو'ة

  إ��  من
  ىمستو التوفر

  {منخفض جدا  %20  أع0$ من صفر

  منخفض  %40  %20أع0$ من 

  متوسط  %60  %40أع0$ من 

  مرتفع  %80  %60أع0$ من 

  {مرتفع جدا  %100  %80أع0$ من 

  :kساليب �حصائية

اسة استخدمت املعا�Oات �حصائية Þتيةلل وصو إ�$ نتائج الد
ُ

ر   :ل
 مـــن ثبـــات عمليـــة التحليـــل؛ و]التـــا�� ثبـــات بطاقـــة تحليــــل للتأكـــد؛ )Holisti( )ولـــس�� معادلـــة -1

  .ىاA@تو
ات  -2 ّ؛ للتعرف ع0$ مدى توفر معاي�� العلم )Percent(، والGسب املئو�ة )Frequencies(رالتكرا ّ

 .العلوم باملرحلة 	بتدائية �� اململكة العر]ية السعوديةل��يل التا�� �� كتب 

اسة  :رنتائج الد

أوال
ً

اسة:    :ر�جابة عن سؤال الد

اسـة، الـذي نـص ع0ـ$ ّلإلجابة ع0ـ$ سـؤال الد مـا مـدى تـوفر معـاي�� العلـوم ل��يـل التـا�� �ـ� : ر
ات والGـسب املئو�ــة ُكتـب العلـوم باملرحلـة 	بتدائيـة �ـ� اململكـة العر]يـة الـسعودية؟ حـس¡ت التكـ ررا

  : ملعاي�� العلوم ل��يل التا��، وجاءت النتائج �اآل#ي

أوال
ً

  : توفر ا��االت الرئJسة ملعاي�� العلوم ل��يل التا�� �� كتب العلوم: 

ات والGسب املئو�ة وال��تjب للمجاالت الرئjسة ملعاي�� العلوم ل��يل التا��) 7(ليب�ن ا�Oدو    .  رالتكرا
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ات وال*سب املئو'ة اتوفر ا��االت الرئJسة ملعاي�� العلوم ل��يل التا��    .رالتكرا

  الصف الثالث

  910= ن 

  الصف الرا�ع

  828=ن 

  الصف ا%\امس

  933=ن

  ا��موع

  ا��االت  2671= ن 

ات ات  ال*سبة  رالتكرا ات  ال*سبة  رالتكرا ات  ال*سبة  رالتكرا   ال*سبة  رالتكرا

 ال:�تJب

ــــات  ســــ راملما
ـــــــــ ــــــــ ة العلميــــــــــ

  وال9ندسية

492  6.76  246  3.71  301  4.03  1039  4.86  
1  

ـــــــــا)يم  ــــــــ املفـــــ
ـــــشاملة  ــــــــ الــــــــــ

  )املش��كة(
117  2.57  107  2.58  153  3.28  377  2.82  3  

ـــــار  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ~ف<ــ
ــــــــــسة  ــــــــ الرئjــــــ

  )~ساسية(
358  3.28  374  3.76  426  3.80  1158  3.87  2  

ـــــــــوع  ــــــــ ــــــــــ مجمـــ
ـــاالت  ــــــــ ـــــــــ ا�Aـ

  الثالثة
967  4.20  727  3.35  880  3.70  2574  3.85    

ليبـــ�ن ا�Oـــدو  الثالــــث : أن wــــسبة تـــوفر معـــاي�� العلــــوم ل��يـــل التــــا�� �ـــ� كتـــب العلــــوم للـــصفوف) 7(ّ
ـــــستو تـــــــوفر مــــــنخفض جــــــدا، و]يGــــــت النتــــــائج أن مجـــــــال %)3.85(والراPــــــع واNOــــــامس بلغــــــت  ّ، و]مـ } ى

ســات العلميــة وال9ندســـية �ــان ~ع0ـــ$ تــوفرا �ـــ� كتــب العلـــوم للــصفوف الثالثـــة،  املما
ً

بGــسبة بلغـــت ر
{، و]مـستو تــوفر مــنخفض جــدا%)4.86( ، بGــسبة بلغــت )~ساســية(و�ليــھ مجـال ~ف<ــار الرئjــسة . ى
{، و]مستو توفر منخفضة جدا، وجاء بال��تjب ~خ�� مجال املفـا)يم الـشاملة )3.87( ، )املـش��كة(ى

{، و]مستو توفر منخفض جدا%)2.82(بGسبة بلغت   .ى

ثانيا
ً

  :م ل��يل التا�� �� ;ل مجال من ا��االت الرئJسةتوفر معاي�� العلو: 

     فيما يتعلق بمدى توفر معاي�� �ل مجال من ا�Aاالت الرئjسة ملعاي�� العلوم ل��يل التا�� ف<انت 
  :النتائج كما ي�0

سات العلمية والdندسية   :رمجال املما

ـــــدو        ــــسب املئو�ـــــــة وال��تjـــــــب ملعـــــــاي��) 8(ليبـــــــ�ن ا�Oــ ـ ات والGــ ســـــــات العلميـــــــة رالتكـــــــرا ـــال املما ر مجــــ
  .وال9ندسية وwسبة توفر)ا
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سات العلمية وال9ندسية ات والGسب املئو�ة ملدى توفر معاي�� مجال املما رالتكرا   . ر

  الصف الثالث

  910= ن 

  الصف الرا�ع

  828=ن 

  الصف ا%\امس

  933=ن

  ا��موع

 املعاي��  2671= ن 

ات ات ال*سبة راتالتكرا  ال*سبةرالتكرا ات ال*سبة رالتكرا  ال*سبة رالتكرا

  ال:�تJب

طرح ~سئلة 
وتحديد ) للعلم(

املشكالت 
 ) ال9ندسة(

153  16.81  77  9.30  49  5.25  279  10.45  2 

تطو�ر النماذج 
 واستخدم9ا

21  2.31  8  0.97  13  1.39  42  1.57  6 

تخطيط 
	ستقصاءات 

 وتنفيذ)ا
197  21.65  98  11.84  90  9.65  385  14.41  1 

استخدام 
الر�اضيات 
 ��والتفك
 اO@ساfي

5  0.55  17  2.05  5  0.54  27  1.01  7 

تحليل البيانات 
 وتفس��)ا

24  2.64  16  1.93  37  3.97  77  2.88  4 

بناء التفس��ات 
وتصميم ) للعلوم(

لاO@لو 
 )لل9ندسة(

24  2.64  16  1.93  26  2.79  66  2.47  5 

	نخراط �� 
 ا4äåO من ~دلة

58  6.37  10  1.21  74  7.93  142  5.32  3 

لاO@صو ع$0 
املعلومات 

  وتقييم9ا ونقل9ا
10  1.10  4  0.48  7  0.75  21  0.79  8 

ــــموع ــ ــــــ ــــــــ   4.86  1039 4.03  301 3.71  246 6.76  492  ا�Aــ

�Ó مـن ا�Oـدو  سـات العلميـة ال9ندسـية �ـ� كتـب العلــوم ) 8(ليتـ رأن wـسبة تـوفر معـاي�� مجـال املما
{، و]مـــــستو تـــــوفر منخفـــــضة جـــــدا%)4.86(لـــــث والراPـــــع واNOـــــامس؛ بلغـــــت الثا: للـــــصفوف و#ـــــش�� . ى

ُ

ســــات العلميـــــة وال9ندســـــية  ـــا معـــــاي�� املما ـــ$ أن كتـــــب العلــــوم للـــــصف الثالـــــث تــــوفرت ف�cــ رالنتــــائج إ�ــ
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�ــــــ� مجــــــال   ��ــــاي ــــع واNOــــــامس، وأن أع0ــــــ$ املعــ ــــة بكتــــــب العلــــــوم للــــــصف�ن الراPــ نــ ربمــــــستو أع0ــــــ$، مقا ى
سـات العلميـة وال9ن ، بGـسبة بلغــت )تخطـيط 	ستقـصاءات وتنفيـذ)ا(ًدسـية تـوفرا �ـان معيــار راملما

{�ــــ� كتــــب العلـــــوم للــــصفوف الثالثــــة، و]مـــــستو مــــنخفض جــــدا) 14.41( ًو�ـــــان أقل9ــــا تــــوفرا معيـــــار . ى

{، و]مستو منخفض جدا)0.79(، بGسبة بلغت )لاO@صو ع0$ املعلومات وتقييم9ا ونقل9ا(   .ى

  ): ةاملش:�ك(مجال املفاhيم الشاملة 

  ): 9(لجدو 
ات وال*سب املئو'ة ملدى  توفر معاي�� مجال املفاhيم الشاملة    ).املش:�كة(رالتكرا

  الصف الثالث

  910= ن 

  الصف الرا�ع

  828=ن 

  الصف ا%\امس

  933=ن

  ا��موع

 املعاي��  2671= ن 

ات ات ال*سبة رالتكرا ات ال*سبة رالتكرا ات ال*سبة رالتكرا  ال*سبة رالتكرا

  ال:�تJب

مف9وم 
  ~نماط

53  5.82  31  3.74  79  8.47  163  6.10  1 

مف9وم 
الس¡ب 
  والنÑيجة

10  1.10  26  3.14  7  0.75  43 1.61  4 

مف9وم 
املقياس، 

والتناسب، 
  والكمية

37  4.07  10  1.21  34  3.64  81  3.03  2 

مف9وم 
~نظمة 
 ونماذج9ا

13  1.43  18  2.17  0 0.00  31  1.16  5 

مف9وم 
الطاقة 
  واملادة

4  0.44  22 2.66  33 3.54  59  2.21  3 

ــــــموع ـــــــ    2.82 377  3.28  153 2.58  107  2.57 117  ا�Aـــــــــ

ليÑبــ�ن مــن ا�Oــدو  �ــ� كتــب العلــوم ) املــش��كة(أن wــسبة تــوفر معــاي�� مجــال املفــا)يم الــشاملة ) 9(ّ
{، و]مستو توفر منخفض جد%)2.82(الثالث والراPع واNOامس؛ بلغت : للصفوف و#ش�� النتائج . اى

ُ

ىبمستو أع0$، ) املش��كة(إ�$ أن كتب العلوم للصف اNOامس توفرت ف�cا معاي�� املفا)يم الشاملة 
نة بكتب العلوم للصف�ن الثالث والراPع، بGسبة تـوفر بلغـت  وأن أع0ـ$ املعـاي�� تـوفرا %). 3.28(رمقا

ً

ـــا)يم الــــــشاملة  ، %)6.10(بGــــــسبة تــــــوفر بلغــــــت ، )مف9ــــــوم ~نمــــــاط(�ـــــان ) املــــــش��كة(�ـــــ� مجــــــال املفـــ
ـــــا تـــــــوفرا  ًو]مـــــــستو مـــــــنخفض جـــــــدا، وأن أقل9ــ } ـــــوم ~نظمـــــــة ونماذج9ـــــــا(ى ، بGـــــــسبة تـــــــوفر بلغـــــــت )مف9ــ

{، و]مستو منخفض جدا%)1.16(   .ى
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 ):kساسية(مجال kفjار الرئJسة 

  ):10(لجدو 
ات وال*سب املئو'ة ملدى توفر معاي�� مجال kفjار الرئJسة    ).kساسية(ر التكرا

  الصف الثالث

  910= ن 

  الصف الرا�ع

  828=ن 

  الصف ا%\امس

  933=ن

  ا��موع

 عاي��امل  2671= ن 

ات ات ال*سبة رالتكرا ات ال*سبة رالتكرا ات ال*سبة رالتكرا  ال*سبة رالتكرا

  ال��تjب

 (Life Science) علوم اO@ياة

أوال
ً

ـــــــن :  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ مـــــــــ
ا�Oز�ئــــات إ�ــــ$ 
ـــــــات  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ال<ائنــــ

البGيـــة : اO@يــة
  .والعمليات

50  5.49  108  13.04  86  9.22  244  9.14  1 

~نظمـة : ًثانيـا
ــــــة ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ : البيñيـــــ

ــــــــاعالت  ــــــــ التفــــــــ
ـــــــــــة  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ والطاقــــ

 .والديناميكية

36  3.96  16  1.93  41  4.39  93  3.48  6 

ثالثــــا
ً

اثــــة :  رالو
ث  ـــــــــوا ــــــــ ــــــــ ـــــــــ روالتــ
ـــــــتالف  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ واخــ

 .الصفات

0  0.0  0  0.0  0  0.00  0  0.00  12 

ًاPعــا رالتطــو : ر
ـــــــــــو�� ــــــــ : البيولــــ

ــــــــــدة  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ الوحــ
  .ّوالتنوع

44  4.84  22  2.66  37  3.97  103  3.86  4 

ض والفضاء  k رعلم)Earth and Space Science( 

والأ
ً

ــــــــــان :  ــــــــ م<ــــــــ
ــــ�  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ض �ـــــ ر~

  .نال<و
25  2.75  59  7.13  12  1.29  96  3.59  5 

ـــا أنظمـــــــة : ًثانيـــ
ض  .ر~

71  7.80  37  4.47  128  13.72  236  8.84  2 

ـــا ــــــــ ثالثـــ
ً

ض :  ر~
ـــــــشاط  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ وwــــــ

25  2.75  15  1.81  13  1.39  53  1.98  9 
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  الصف الثالث

  910= ن 

  الصف الرا�ع

  828=ن 

  الصف ا%\امس

  933=ن

  ا��موع

 عاي��امل  2671= ن 

ات ات ال*سبة رالتكرا ات ال*سبة رالتكرا ات ال*سبة رالتكرا  ال*سبة رالتكرا

  ال��تjب

 .�wسان

� )Physical Science(�يائية العلوم الف

أوال
ً

ــــــادة :  ــــــــ ــــــــ املــــ
  .وتفاعالcdا

42  4.62  42  5.07  50  5.36  134  5.02  3 

اO@ركــــة : ًثانيـــا
ـــــــــــس<و ــــــــ ــــــــ : نوالـ

ـــــــو  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـ ىالقــــــ
 .وتفاعالcdا

26  2.86  32  3.86  7  0.75  65  2.43  8 

ثالثا
ً

 7  2.58  69  0.75  7  4.35  36  2.86  26 .الطاقة: 

ًاPعــا ~مــواج : ر
ــــــا  ـــــــــ وتطبيقاcdــــــــ
ــــ�  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ �ــــــ
ـــــــا  التكنولوجيـــــ
 .ونقل الطاقة

13  1.43  0  0.0  23  2.47  36  1.35  10 

 )Engineering Technology and Application of Science(تطبيقات التكنولوجيا والعلوم وال9ندسة 

ـــــــصميم  ــــــــ ــــــــ التــــــــــ
  ال9ند���

0  0.0  7  0.85  22  2.36  29  1.09  11 

ــــــموع ـــــــ     3.87  1158  3.80  426  3.76  374  3.28  358  ا�Aـــــــــ

ليÑبــ�ن مــن ا�Oــدو  �ــ� كتــب العلــوم ) ~ساســية(أن wــسبة تــوفر معــاي�� مجــال ~ف<ــار الرئjــسة ) 10(ّ
{، و]مـــــستو تـــــوفر منخفـــــضة جـــــدا%)3.87(الثالـــــث والراPـــــع واNOـــــامس؛ بلغـــــت : للـــــصفوف و#ـــــش�� . ى

ُ

ــــاي�� ~ف<ـــــار الرئjـــــسة  ـــ$ أن كتـــــب العلـــــوم للـــــصف اNOـــــامس تـــــوفرت ف�cـــــا معـ ) ~ساســـــية(النتـــــائج إ�ــ
ـــب العلــــوم للـــــصف�ن الثالـــــث والراPـــــع، وأن wــــسب تـــــوفر معـــــاي�� ~ف<ـــــار بمــــستو نـــــة بكتــ ر أع0ـــــ$، مقا ى

، و�ان أع0$ املعاي�� توفرا من معاي�� ~ف<ار %)0.0(، و%)9.14(؛ تراوحت ب�ن )~ساسية(الرئjسة 
ً

ـــار ~و مــــن معــــاي�� علــــوم اO@يــــاة، الــــذي يــــنص ) ~ساســــية(الرئjــــسة  ّ)ــــو املعيـ  مــــن ا�Oز�ئــــات إ�ــــ$(ل
{، و]مـستو مـنخفض جـدا، %)9.14(، حيـث تـوفر بGـسبة بلغـت )البGية والعمليات: ال<ائنات اO@ية ى

ث، واختالف الصفات(�� ح�ن أن معيار علوم اO@ياة  اثة، والتوا رالو ّ، لم يضمن ع0$ �طالق)ر ُ.  
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  :مناقشة النتائج وتفس��hا

اسة انخفاض توفر معاي�� العلوم ل��يل ال ربيGت نتائج الد : تا�� �� كتب العلوم للصفوفّ
، و®ــ� wـسبة تـوفر مــنخفض  %)3.85(الثالـث والراPـع واNOــامس؛ إذ بلغـت wـسبة التــوفر Pـش<ل عـام 

ـــ� كتـــــب العلـــــوم للـــــصفوف  ـــة وال9ندســـــية �انـــــت ~ع0ـــــ$ تـــــوفرا �ــ ســـــات العلميــ ًجـــــدا، وأن مجـــــال املما ر }

{، و]مستو توفر منخفض جدا،  %)4.86(الثالثة، بGسبة تضم�ن بلغت  يليھ بال��تjب الثاwي مجال ى
{، بمــستو تــوفر مـنخفض جــدا%)3.87(، بGــسبة تــضم�ن بلغـت )~ساسـية(~ف<ـار الرئjــسة  وجــاء . ى

ـــ� مـــــن حيـــــث wـــــسبة التـــــضم�ن مجـــــال املفـــــا)يم الـــــشاملة  ، بGـــــسبة بلغـــــت )املـــــش��كة(بال��تjـــــب ~خ�ــ
{، و]مــستو تـــوفر مــنخفض جـــدا%)2.82( ا. ى اســة مـــع د روتتفــق نتـــائج )ـــذه الد ســة ~حمـــد والبق£ـــ� ر
ى، ال�ــ� بيGــت نتائج9ــا أن مــستو تــضم�ن محتــو كتــب الف��يــاء باململكــة العر]يــة الــسعودية )2017( ى ّ

اســة . ُ�ـ� Pعـد الطاقــة؛ �انـت منخفـضة) NGSS(ملعـاي�� العلـوم ل��يـل القـادم  روتتفـق نتـائج )ـذه الد
اسة العو��  القادم لم تتوافر Pش<ل عام �� ّ، ال�� بيGت أن معاي�� العلوم �Oيل )2020(رمع نتائج د

اســة البــاز . منـا�4 الكيميــاء باملرحلــة الثانو�ــة �ـ� الــسعودية اسـة اO@اليــة مــع د ركمــا تتفــق نتــائج الد ر
�ــة )2017( ر، ال�ـ� بيGـت نتائج9ــا ضـعف مـستو تنــاو مـن45 الكيميـاء للــصف ~و الثـانو بجم9و ي ل ل ى ّ

اخــتالف الكتــب املــس¦cدفة بالتحليــل مــن مـصر العر]يــة ملعــاي�� التــصميم ال9ند�ــ��؛ ع0ــ$ الـرغم مــن 
ُ

اســــة البــــاز  رحيــــث املرحلــــة والدولــــة؛ إذ أجر�ــــت د
ُ

�ــــ� مــــصر، وع0ــــ$ كتــــب الكيميــــاء للمرحلــــة ) 2017(
اسة العتي�Ð وا�Ï�O . الثانو�ة اسة مع نتائج د روتتفق نتائج الد ت إ�$ أن مستو )2017(ر ى، ال�� أشا ر

ســات العلميـة وال9ند : ســية �ــ� وحـدة الطاقــة بكتـب العلــوم للــصفوفرتـضم�ن مؤشــرات معـاي�� املما
ـــداòي و~و والثــــاwي املتوســــط �ــــ� اململكــــة العر]يــــة الــــسعودية بوحــــدة الطاقــــة؛ �ـــــان  لالــــسادس 	بتـ

اسة الر]يعـان وآل حمامـة . ًمنخفضا وغ�� متوافر Pش<ل عام ، ال�ـ� أظ9ـرت )2017(ركما تتفق مع د
 ��لللصف ~و املتوسط باململكة العر]ية السعودية �� كتب العلوم ) NGSS(نتائج9ا أن توافر معاي

اسة ة منخفضة �� الكتب موضع الد ر�ان بصو اسـة سـانيا . ر اسة مـع نتـائج د روتتفق نتائج )ذه الد ر
ر، ال�� بيGت وجود قصو �� تضم�ن معاي�� العلوم ل��يل القادم )Sanea & Shafei, 2019(وشافيھ 

)NGSS (ات علـم ~حيــاء �ـ� املرحلـة ا اســة . لثانو�ــة باململكـة العر]يـة الــسعوديةربمقـر رواتفقـت مـع د
�ــ� ) NGSS(ى، ال�ــ� أظ9ــرت نتائج9ــا أن مــستو تــضم�ن ا�Oيــل القــادم ملعــاي�� العلــوم )2019(اÏ�Oــ� 

. ىكتـاب العلــوم للـصف الثــاwي املتوسـط باململكــة العر]يـة الــسعودية؛ جـاء بمــستو تـضم�ن ضــعيف
اســة عبـــد  اســة مـــع د روتتفــق نتــائج )ـــذه الد ى، ال�ـــ� بيGــت نتائج9ـــا انخفــاض مـــستو )2019(العز�ــز ر ّ

 ���ـــــة مـــــصر العر]يـــــة) NGSS(تــــضم�ن معـــــاي ر�ـــــ� محتـــــو كتـــــب العلــــوم للمرحلـــــة �عداديـــــة بجم9و . ى
اسـة أبـو حاصـل و~سـمر  اسـة مـع نتـائج د يوتختلف نتـائج )ـذه الد ر جـة ) 2018(ر رال�ـ� أظ9ـرت أن د

جـة ىتوفر معاي�� العلوم ل��يل التا�� �� محتو كتب  ر~حياء �� اململكة العر]ية السعودية �انت بد
كمــا تختلــف . ومتوســطة، و¯عــز الباحثــان )ــذا 	خــتالف إ�ــ$ اخــتالف الكتــب املــس¦cدفة �ــ� التحليــل

اقــة واملــوم¬�  اســة ر اســة مــع نتــائج د ونتـائج )ــذه الد ر ّ، ال�ــ� بيGــت نتائج9ــا أن wــسبة تــضم�ن )2016(ر

اثـــــة املـــــصمم لطلبـــــة الـــــصف ال ّمحتـــــو الو ر دن ملعـــــاي�� العلـــــوم ل��يـــــل القـــــادم ى رثـــــامن ~سا�ـــــ�� بـــــاأل
)NGSS( ن؛ �انت عاليـة، وقـد �عـود سـ¡ب اخـتالف نتـائج )ـذه�أي ا�ÏNOاء من املتخصص ّ، بناء ع$0  ر

اســــت�ن، والــــصفوف املــــس¦cدفة  اقــــة واملــــوم¬� إ�ــــ$ اخــــتالف م<ــــان إجــــراء الد اســــة ر ســــة مــــع د الدا
ُ

ر ر ور
اسة ر اسة، واملن45 املستخدم، فد ربالد ر

ُ
دن ع0$ الصف الثامن ) 2016(واقة واملوم¬�  رأجر�ت �� ~

ُ

أي اÏNOـ�اء، �ـ� حــ�ن )الـصف الثـاwي املتوسـط باململكـة( ر، واسـÑندت �ـ� تحديـد wـسب التـضم�ن ع0ـ$ 
اســـة اO@اليـــة باململكـــة العر]يـــة الـــسعودية، وع0ـــ$ الـــصفوف رأجر�ـــت الد

ُ
الثالـــث والراPـــع واNOـــامس : 

	بتداòي، واستخدم أسلوب تحليـل
ُ

؛ للكـشف عـن مـستو التـوفر ى اA@تـو عـز الباحثـان سـ¡ب . ى و̄و



 

 جامعة األزهر
ة التربية بالقاهرةكلي  

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )2(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

499 

ًانخفـــاض تــــوفر معــــاي�� العلـــوم ل��يــــل التــــا�� �ـــ� كتــــب العلــــوم للمرحلـــة 	بتدائيــــة، نظــــرا ألن كتــــب 

ع تطـو�ر منـا�4 الر�اضـيات والعلـوم الطبيعيــة  والعلـوم باململكـة حاليـا جـاءت �أحـد مخرجـات مـشر
)ـــــل �ــــ� التعلـــــيم العـــــام باململكـــــة العر]يـــــة ـــة وموائمـــــة سلـــــسلة ماجر و الـــــسعودية، والـــــذي تب¬ـــــª ترجمــ

ـــة لل��بيــــة العلميــــة )McGraw-Hill(~مر�كيــــة  ـــا �ــــ� ضــــوء املعــــاي�� القوميـ ، و]التــــا�� تــــم بنــــاء منتجاcdـ
)National Science Education Standards, NSES ( العلــوم ل��يـل التــا��؛ ��ولــم تب¬ـª ع0ــ$ معـاي

�� العلــوم ل��يــل التــا�� �ــ� كتــب العلــوم باملرحلــة 	بتدائيــة �وcÎــا وعليــھ يتوقــع انخفــاض تــوفر معــاي
  .بنjت ع0$ معاي�� تختلف عن املعاي�� املس¦cدفة بالتحليل

اســة اO@اليــة أن كتــب العلــوم تــوفرت ف�cــا جميــع ا�Aــاالت الرئjــسة  رلقــد بيGــت نتــائج الد ّ

سـات العلميـة وال9ندسـية ملعاي�� العلوم ل��يل التـا�� ولكـن بGـسب مختلفـة، حيـث جـاء مجـال امل رما
�ـ� حـ�ن جـاء ) 3.87(يليھ مجال ~ف<ـار الرئjـسة و]Gـسبة تـوفر ) 4.86(�� املرتبة ~و�$ و]Gسبة توفر 

وتتفـــق )ـــذه النÑيجـــة مـــع نÑيجـــة ). 2.82(مجـــال املفـــا)يم الـــشاملة �ـــ� املرتبـــة ~خ�ـــ�ة و]Gـــسبة تـــوفر 
اسة أ)ل  سـات العلميـة وال9ندسـية �ـ� كتـب حيث أسفرت نتائج9ا عـن تـوفر مجـال ا) 2019(رد رملما

جـــة أع0ــ$ مــن ا�Aـــال�ن Þخــر�ن، وقــد اختلفـــت مع9ــا �ـــ�  رالعلــوم للمرحلــة ~ساســـية �ــ� فلــسط�ن بد
ي املفـــــا)يم الـــــشاملة و~ف<ـــــار الرئjـــــسة اســـــة ~حمـــــد . رترتjـــــب محـــــو ـــذه النÑيجـــــة مـــــع د روتختلـــــف )ــ

عيـــــار ~ف<ـــــار الرئjـــــسة ~ك�ـــــ� ى�ـــــ� ترتjـــــب مـــــستو تـــــضم�ن ا�Aـــــاالت، فقـــــد جـــــاء م) 2017(والبق£ـــــ� 
اســة اO@اليــة، كمــا أن  اســة ~حمــد والبق£ــ�، وجــاء )ــذا املعيــار �ــ� ال��تjــب الثــاwي بالد رتـضمينا �ــ� د ر

ً

ســــة اO@اليــــة، �ــــ� حــــ�ن �ــــان ~قــــل  ســــات العلميــــة وال9ندســــية �ــــان ~ع0ــــ$ تــــوافرا بالدا رمجــــال املما ًر

اســـة ~حمـــد والبق£ـــ� رتـــضمينا �ـــ� د
اســـة الر]يعـــان وآل وتتفـــق نتـــائج الد. ً راســـة اO@اليـــة مـــع نتـــائج د ر

، حيث جاء بال��تjب ~خ�� �� )املش��كة(ى�� مستو ترتjب مجال املفا)يم الشاملة ) 2017(حمامة 
اســة  اســت�ن، وتختلــف �ــ� مــستو تــضم�ن مجــال ~ف<ــار الرئjــسة؛ إذ جــاء �ــ� ال��تjــب ~و بد رالد لر ى

اسـة اO@اليـة، كمـا أن مجـال ، وجاء )ذا املع)2017(الر]يعان وآل حمامة  ريار �� ال��تjب الثـاwي بالد
سة اO@الية، �� ح�ن جاء بال��تjب الثاwي ��  سات العلمية وال9ندسية �انت ~ع0$ توافرا بالدا راملما ًر

اســـــة الر]يعـــــان وآل حمامـــــة  اســـــة اÏ�Oـــــ� ). 2017(رد ـــة اO@اليـــــة مـــــع نتـــــائج د اســ ـــائج الد روتختلـــــف نتــ ر
مجـال املفـا)يم الـشاملة   تـضم�ن مجـاالت املعـاي�� الثالثـة؛ إذ جـاءىمن حيث مستو ترتjب) 2019(

 �Ï�Oاسة ا اسة اO@الية)2019(ر�� املرتبة ~و�$ بد كما تتفـق نتـائج . ر، وجاء �� ال��تjب ~خ�� �� الد
اســــة عبــــد العز�ــــز  اســــة مــــع نتــــائج د ر)ــــذه الد ى�ــــ� مــــستو ترتjــــب مجــــال املفــــا)يم الــــشاملة ) 2019(ر

اســت�ن، حيـــث )املــش��كة( ىوتختلـــف �ــ� مـــستو تــضم�ن مجـــال ~ف<ـــار . رجــاء بال��تjـــب ~خ�ــ� �ـــ� الد
اســة عبــد العز�ــز  رالرئjــسة؛ إذ جــاء �ــ� ال��تjــب ~و بد ، بjنمــا جــاء )ــذا ا�Aــال �ــ� ال��تjــب )2019(ل

اسة اO@الية سة . رالثاwي بالد سات العلمية وال9ندسية �ان ~ع0$ توافرا �� الدا ركما أن مجال املما ًر

اسة عبد العز�ز ا   ).  2019(رO@الية، �� ح�ن جاء بال��تjب الثاwي �� د

ســـات العلميـــة وال9ندســـية جـــاء �ـــ� املرتبـــة ~و�ـــ$، )ـــو أن  عـــز الباحثـــان أن مجـــال املما ر̄و و
صـــفوف املرحلـــة 	بتدائيــــة #عـــد تم9يـــدا للمــــرحلت�ن املتوســـطة والثانو�ـــة و]التــــا�� فـــإن ال��ك�ـــ� ع0ــــ$ 

ً

سـات العلميـة وال ن9ندســية �ـ� )ـذه الــصفوف سـي<و أك�ــ� بحيـث يÑناسـب مــع املرحلـة العمر�ــة راملما
ــا �عـــز الباحثــــان )ـــذه النÑيجـــة إ�ـــ$ أن كتــــب العلـــوم تÑب¬ـــª النظر�ـــة البنائيــــة . والنمائيـــة للطـــالب وكمـ

س أو فــــصل،  رالقائمـــة ع0ــــ$ 	ستقـــصاء العل£ــــ�، إذ تتــــضمن الكتـــب أwــــشطة استقــــصائية �ـــ� �ــــل د
، واملراقبـــة والتفــــس�� نو�ـــو 	ستقـــصاء العل£ــــ� يتـــض ســــات العلميـــة �الفرضـــيات والتحــــر يمن املما ر

سات العلمية وال9ندسية تفعت wسبة توفر املما روالتقييم، و]التا�� ا   . ر



 

  ساره بنت غويزي الحربي/ أ مدى توفر معايير العلوم للجيل التالي في كتب العلوم بالمرحلة االبتدائية
  عبدهللا بن عبدالكريم الحربي/ د 
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  :التوصيات

�ــــ� كتــــب العلــــوم للــــصفوف -  ـــا��  الثالــــث والراPــــع : ال��ك�ــــ� ع0ــــ$ تــــضم�ن معــــاي�� العلــــوم ل��يــــل التـ
؛ نظـــــرا لـــــضعف تـــــوفر مجـــــ ًواNOـــــامس Pـــــش<ل متـــــواز ـــا)يم الـــــشاملة ن نـــــة ) املـــــش��كة(ال املفــ رمقا

 .ىبا�Aاالت ~خر
ســة اO@ـصو ع0ــ$ املعلومــات  -  سـات �ــ� كتــب العلـوم؛ #عــز مما ل	)تمـام بتــضم�ن أwــشطة ومما ر زر ّ ُ

 . وتقييم9ا ونقل9ا
ســـات العلميـــة وال9ندســـية �ـــ� كتـــب العلـــوم للـــصف�ن الراPـــع واNOـــامس  -  رال��ك�ـــ� ع0ـــ$ مجـــال املما

 . 	بتداòي
�ــــ� كتــــب ) ~ساســــية(، و~ف<ــــار الرئjــــسة )املــــش��كة(عنايــــة بمجــــا�� املفــــا)يم الــــشاملة أ)ميــــة ال - 

 .الثالث والراPع 	بتداòي: العلوم للصف�ن
	)تمام بتضم�ن محتو يتعلق بمف9وم ~نظمة ونماذج9ا �� كتب العلوم للصفوف الثالثة - 

ّ
 . ى

ث، وا -  اثة والتوا رأ)مية إضافة محتو يتعلق بموضوعات الو ر
ّ

ختالف الصفات �� كتب العلوم ى
 . الثالث والراPع واNOامس 	بتداòي: للصفوف

املق:�حات
ُ

:  

اسة مماثلة ع0$ كتب العلوم للصف السادس �� اململكة العر]ية السعودية -   .رإجراء د
�ب،  -  ة عـن )يئـة تقـو�م التعلـيم والتـد نة ب�ن معـاي�� العلـوم اO@ديثـة، الـصاد اسة مقا رإجراء د ر ر ر

 .الثالث والراPع واNOامس: م ل��يل التا�� للصفوفومعاي�� العلو
اسة مماثلة ع0$ كتب العلوم للصف�ن -   .ل~و والثاwي 	بتداòي: رإجراء د

أي املعلم�ن واملعلمات حو معاي�� العلوم ل��يل التا�� -  اسة الستقصاء  لإجراء د ر  . ر
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  قائمة املراجع

  :املراجع العرFية

ىتحليـل محتــو كتـب الف��يـاء �ـ� اململكـة العر]يـة الــسعودية ). 2017. (~حمـد، نـضال والبقي£ـ�، م9ـا
دنيــة �ـ� العلـوم ال��بو�ــة. (NGSS)�ـ� ضـوء معـاي�� العلــوم ل��يـل القـادم  ، )3(13، را�Aلـة ~

309 -326. 
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ّ ُ ُ ر
�ة اململكة العر]ية السعودية ~)داف 	س��ات  من وج9ة نظر املتخصـص�ن 2030ؤيجية لر

 .508-479، )3(30، مجلة العلوم ال��بو�ة. �� #عليم العلوم
ة يتطو�ر من45 الكيمياء لصف ~و الثانو �� ضوء مجال التصميم ال9ند��� ). 2017. (والباز، مر ل

سـا) (NGSSملعاي�� ا�Oيل القـادم  . ت العلميـة وال9ندسـية لـدى الطـالبروأثـره �ـ� تنميـة املما
  .1161-1209، )22(، مجلة �لية ال��بية

ىتحليل محتو كتاب العلوم للصف الثاwي متوسط �� اململكة العر]ية ). 2019. (ا�Ï�O، لولوه أحمد
، مجلـة البحـث العل£ـ� �ـ� ال��بيـة). NGSS(السعودية �� ضوء ا�Oيل القـادم ملعـاي�� العلـوم 

12)20(،317 -298.  
ىمـــدى تـــضم�ن محتـــو كتـــب العلـــوم واO@يـــاة للمرحلـــة ~ساســـية �ـــ� فلـــسط�ن ). 2019. ()ـــل، عب�ـــ�أ

ة) [NGSS(ملعـاي�� العلـوم ل��يـل القـادم  رســالة ماجـست�� غ�ـ� مGـشو ا�Oامعـة �ســالمية ]. ر
  . Pغزة

، س9ام �ة و~سمر يأبو حاصل، بد ء ىتقو�م محتو من45 ~حياء باملرحلة الثانو�ة �� ضو). 2018. (ر
مجلـــة جامعـــة بjـــشة للعلـــوم . معـــاي�� ا�Oيـــل القـــادم �ـــ� العلـــوم باململكـــة العر]يـــة الـــسعودية

  .w� ،)1( ،163-208سانية وال��بو�ة
~سا�ـــ�� بفلـــسط�ن �ـــ� ضـــوء ) 8- 5(ىتحليـــل محتـــو كتـــب العلـــوم للـــصفوف . )2014. (د)مـــان، مـــي

ة[) Times(متطلبات اختبار  رسالة ماجست�� غ�� مGشو  .ز)ر جامعة ~.]ر
لتحليـــل محتــو كتـــاب العلـــوم الـــصف ~و متوســـط �ـــ� ). 2017. (الر]يعــان، وفـــاء واO@مامـــة، عب�ـــ� ى

 ���ــ� ضــوء معــاي ، ّا�Aلــة ال��بو�ــة الدوليــة املتخصــصة. NGSS)(اململكــة العر]يــة الــسعودية 
6)11(،108-95. 

اقھ، غاز واملوم¬�، ير  �� ىمحتو لتصميم العلوم معاي�� من ا�Oديد ا�Oيل اعتماد). 2016. (أمل و
اثة دن �� الثامن الصف لطلبة رالو دنية ا�Aلة. ر~   . 467-455، )4(12 ،ال��بو�ة للعلوم ر~

، عبداO@ميد ن�تو تحليل نقدي ملعاي�� إعداد املعلم املتضمنة �� املعاي�� القومية للتعلم ). 2004. (ز
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بحـث مقــدم إ�ــ$ املـؤتمر العل£ــ� العاشــر، . ىمحتـو كتــب العلــوم باململكـة العر]يــة الــسعودية

ؤ املستقبل، مصر ىتحديات اO@اضر و  .ر



 

  ساره بنت غويزي الحربي/ أ مدى توفر معايير العلوم للجيل التالي في كتب العلوم بالمرحلة االبتدائية
  عبدهللا بن عبدالكريم الحربي/ د 

 

 

502 

جــة مواكبــة محتــو كتــب العلــوم للــصفوف ~ساســية �ــ� ســلطنة عمــان ). 2010. (الـشعي�0، ع0ــ� ىد ر
ة [)NSES(للمعـــاي�� القوميــــة ~مر�كيــــة  رســـالة ماجjــــست�� غ�ــــ� مGـــشو جامعــــة الــــسلطان ]. ر

 . قابوس
¯ع. املنا�4 تخطيط9ا تطو�ر)ا تنفيذ)ا. )2012. (طالفحة، حامد   .زالرضوان للGشر والتو

ىتقــو�م محتــو كتــب العلــوم املرحلــة �عداديــة �ــ� ضــوء ). 2019. (عبــد العز�ــز، دعــاء عبــد الــرحمن
  .295- 231،) 68(، ا�Aلة ال��بو�ة). NGSS(ا�Oيل القادم ملعاي�� العلوم 

��Ð قـائم). 2017. (عبـد الكـر�م، ـ@ر  لتنميـة (NGSS)  ع0ـ$ معـاي�� العلـوم ل��يـل الثـاwيربرنـامج تـد
ات 	ستقــصاء العل£ــ� وا�Oــدل العل£ـ� لــدى معل£ــ� العلــوم �ــ� املرحلــة  رالف9ـم العميــق وم9ــا

اسات عر]ية �� ال��بية وعلم النفس. 	بتدائية   .111-21، )87(، رمجلة د
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اة غ�� مGشو ردكتو   .جامعة امللك خالد]. ةر
¯س العلوم). 2009. (ع�0، دمحم السيد   .دار املس��ة. رال��بية العلمية وتد
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ـــرا)يم ع تحــــس�ن ~داء ) 2018. (عمــــر، عاصــــم دمحم إبـ ـــ� مــــشر ات العلــــوم �ـ اســــة تحليليــــة الختبــــا ود ر ر
اسة ) TIMSS(باململكة العر]ية السعودية �� ضوء متطلبات ) ِحسن(التعلي£�  رتوج9ات الد

اســات الــشرعية واللغو�ــة و�wــسانية. الدوليــة للعلــوم والر�اضــيات  -288،)3(، رمــسالك للد
331.  

ــــدالعـــــ جــــــة تـــــضم�ن منـــــا�4 الكيميــــــاء باملرحلـــــة الثانو�ـــــة �ــــــ� اململكـــــة العر]يــــــة ). أ2020. (و��، ماجـ رد
  . 2405 -2363، )76(، ا�Aلة ال��بو�ة ."NGSS"السعودية ملعاي�� العلوم ل��يل القادم

اء بامللكــة العر]يــة الــسعودية ملعــاي�� العلــوم ). ب2020. (العـو��، ماجــد مــدى تــضم�ن منــا�4 الكيميــ
 . 209-180،)18( للGشر العل£�، ا�Aلة العر]ية.  القادمل��يل

ة بالــصفوف الــدنيا مــن ). 2012. (الغامــدي، ماجــد شــباب ســعد رتقــو�م محتــو كتــب العلــوم املطــو ى
ة ة [راملرحلة 	بتدائية �� ضوء معاي�� مختا رسالة ماجست�� غ�� مGشو   .ىجامعة أم القر]. ر

ة ـــاء NGSSيــــل القــــادم ملعــــاي�� العلــــوم ىمــــستو تــــضم�ن ا�O). 2018. (رالغامــــدي، نــــو  �ــــ� كتــــب ~حيـ
ة [للمرحلة الثانو�ة باململكة العر]ية السعودية رسالة ماجست�� غ�� مGشو جامعة �مام ]. ر

  . دمحم ابن سعود �سالمية
إصـالح منـا�4 العلـوم �ـ� مرحلـة التعلـيم ~سا�ـ�� �ـ� ضـوء ). 4-3، يونيـة 2014. (غـانم، تفيـدة سـيد

، املركــــز القـــومي للبحــــوث .مليــــة املعاصـــرة	تجا)ـــات العا ل بحــــث مقـــدم املــــؤتمر الـــدو�� ~و
  .ال��بو�ة والتنمية، القا)رة

مــدى تــوفر الثقافــة العلميــة باململكــة العر]يــة الــسعودية �ــ� كتــاب العلــوم ). 2012. (الفيفــي، نجــاح
ة [راملطو للصف الثالث املتوسط رسالة ماجست�� غ�� مGشو   .جامعة امللك سعود]. ر
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