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  :مستخلص الدراسة
 للجیل ھدفت ھذه الدراسة إلى الكشف عن مدى امتالك الطالب الموھوبین لمعاییر العلوم

 فیما الموھوبین،تكون مجتمع الدراسة من جمیع طالب المرحلة المتوسطة . ، حیثNGSSالتالي 
 استخدمت الدراسة المنھج الوصفي  اختیارھا باألسلوب العشوائي،طالبًا تم) ٣٠(تكونت العینة من 

  :  كما یليالتحلیلي، وقد كانت نتائج الدراسة
 معاییر العلوم  فيبدرجة كبیرة سطة لدیھم ضعف الطالب الموھوبین بالمرحلة المتوان

 تطویر واستخدام طرح االسئلة وتحدید المشكلة،تشمل  الممارسات و التي  NGSSللجیل التالي 
 ، تحلیل وتفسیر البیانات، استخدام الریاضیات والتفكیر التخطیط وإجراء االستقصاءالنماذج، 

الحصول على المعلومات األدلة، شغال بالبراھین و الریاضي، بناء التفسیرات وتصمیم الحلول، االن
، حیث لم یتمكن الطالب الموھوبین من تنفیذ الممارسات الثمانیة جمیعھا، ایضا وتقییمھا وتوصیلھا 

 و،  وكیفیة ممارستھاNGSSتظھر نتائج الدراسة عدم وجود فھم كافي لمعاییر العلوم للجیل التالي 
ة العمریة للطالب، أو ربما یعود إلى طرق التدریس التقلیدیة التي یعود ذلك ربما الى طبیعة المرحل

یمارسھا المعلمین أثناء عرض الدروس للطالب وخصوصًا فئة الموھوبین، كذلك عدم وضوح ھذه 
  . المعاییر العلمیة في مقررات العلوم بصفة عامة، ومقرر العلوم بالمرحلة المتوسطة خاصة

  .الموھوبین، الطالب NGSSلعلوم للجیل التالي معاییر ا: الكلمات المفتاحیة 
Abstract  
          The aim of this study was to identify the extent to which gifted 
students possess the following NGSS science standards. The study 
population consisted of all gifted middle school students. The sample 
consisted of (30) students selected randomly. The study used descriptive 
analytical method. The results of the study were as follows: 
       The gifted students in middle school have significantly weakened the 
standards of science to the next generation NGSS include practices asking 
questions and problem identification, development and use of models, 
planning and conducting the survey, analysis and interpretation of data, the 
use of mathematics and mathematical thinking, building explanations and 
design solutions, preoccupation with proofs and evidence, get information, 
assessment and delivery, where talented students are not able to implement 
all of the eight practices, the study results also show a lack of 
understanding enough science standards for the next generation NGSS and 
how to exercise, and perhaps due to the nature of the stage Ala Or perhaps 
due to the  traditional teaching methods practiced by teachers during the 
presentation of lessons for students, especially the gifted class, as well as 
the lack of clarity of these scientific standards in science courses in general, 
and the science course in the middle stage in particular. 
Keywords: Science Standards for Next Generation NGSS, Gifted Students 
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  :المقدمة
 األخیرة، تنفیذ سلسلة متتالیة ومتنوعة من برامج شھدت التربیة العلمیة خالل العقود الثالث

اإلصالح والتطویر التي أخذت على عاتقھا مراعاة أمور كثیرة كدمج تكنولوجیا المعلومات 
واالتصاالت في مناھجھا التعلیمیة، ومراعاة المھارات التي أصبح توافرھا مطلوبًا في عالم اقتصاد 

ارة الذاتیة، وأنظمة التفكیر وحل المشكالت، وكذلك بناء المعرفة المتغیر باستمرار كمھارات اإلد
قواعد معلومات خاصة بعملیات التعلیم والتعلم التي أصبحت أكثر تعقیدًا؛ لتطور لدى الطلبة 

  . والمعلمین ممارسات جدیدة لیكونوا مشاركین فاعلین في مجتمع المستقبل
وات القلیلة الماضیة؛ حیث لقد حدثت تطورات ھائلة في مجال تدریس العلوم في السنو

أعقبت حركة معاییر تعلیم العلوم التي وضعھا المجلس القومي للبحوث بالوالیات المتحدة األمریكیة 
م عدة حركات إلصالح مناھج العلوم، كان أحدثھا وأبرزھا على الساحة بناء معاییر ١٩٩٦عام 

ً  ومواكبة لھذه .NGSS) (Next Generation Science Standardsالعلوم للجیل القادم 
التطورات تسعى الدول العربیة في الفترة الراھنة إلى بناء المعارف والمھارات العلمیة المناسبة 
لدى أبنائھا وذلك بقدر مساو لما یحصل علیھ أبناء الدول المتقدمة من خالل، االقتداء بمعاییر العلوم 

  .ین بمختلف المراحل التعلیمیةفي ھذه الدول كأساس لقیاس األداء المتوقع لدى المتعلم
 ) the Next Generation Science Standards(ظھرت معاییر العلوم الجیل القادم 

)NGSS ( وذلك من خالل السعي  لإلصالحات التعلیمیة على المستوى الوطني  ، ٢٠١٣في أبریل
المدرسیة ، االصالحات على التطویر المھني للمعلمین ، والبرامج حیث تركزت ھذه ، والمحلي

 for استنادا إلى تقریر مجلس البحوث الوطني المبني على تقاریر مشروع ، والتقییمات والمساءلة
K-12 Science Education) A Framework(  ،)( NRC, 2012 و یصف ،)NGSS (

ي الطالب وبالتالي التعلیم المھنالرؤیة المعاصرة التي لھا آثار على تدریس الفصول الدراسیة وتعلم 
  .للمعلمین في المستقبل

  Sensation of the problemاإلحساس بمشكلة الدراسة 
تبرز الحاجة إلى مثل ھذه الدراسة في عدد من العوامل والشواھد المیدانیة، ولعل من أھمھا 
تركیز طرق تدریس العلوم التقلیدیة على استظھار المعارف والعمل على استرجعھا بھدف 

عة في االختبار، كما أن من أھم العوامل التي عززت الحاجة لھذا الحصول على درجات مرتف
البحث كونھ جاء في ضل ضھور مشروع تطویر مناھج الریاضیات والعلوم والذي ینادي بأھمیة 
استخدام كل ما ھو جدید من استراتیجیات وتقنیات وأسالیب علمیة في مجال تدریس العلوم، حیث 

رق التقلیدیة التي یستخدمھا المعلمون في تدریس موضوعات الحظ الباحث تذمر الطالب من الط
  . العلوم رغم التطویر الھائل الحاصل على مناھج العلوم لتكون أكثر إثارة وتشویق للتعلم

  Problem of Studyمشكلة الدراسة 
تمثلت مشكلة البحث في عدم إلمام الطالب الموھوبین بالمرحلة المتوسطة بمعاییر العلوم 

بناًء على إحساس الباحث بالمشكلة، فإن مشكلة الدراسة  ضوء ما سبق، و في،NGSSتالي للجیل ال
  : تتحدى في السؤال التالي

 ما مدى امتالك الطالب الموھوبین بالمرحلة المتوسطة لمعاییر العلوم للجیل التالي
NGSS؟  
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  Questions of the Studyأسئلة الدراسة 
  : لتالیةیتفرع من السؤال الرئیسي األسئلة ا

في  NGSSما مدى امتالك الطالب الموھوبین بالمرحلة المتوسطة لمعاییر العلوم للجیل التالي . ١
   طرح األسئلة؟معیارمستوى 

 في NGSSما مدى امتالك الطالب الموھوبین بالمرحلة المتوسطة لمعاییر العلوم للجیل التالي . ٢
  استخدام النماذج وتطویرھا؟ معیارمستوى 

 في NGSSى امتالك الطالب الموھوبین بالمرحلة المتوسطة لمعاییر العلوم للجیل التالي ما مد. ٣
  التخطیط وإجراء االستقصاء؟ معیارمستوى 

 في NGSSما مدى امتالك الطالب الموھوبین بالمرحلة المتوسطة لمعاییر العلوم للجیل التالي . ٤
  تحلیل وتفسیر البیانات؟ معیارمستوى 

 في NGSSك الطالب الموھوبین بالمرحلة المتوسطة لمعاییر العلوم للجیل التالي ما مدى امتال. ٥
  استخدام الریاضیات والتفكیر الحسابي؟ معیارمستوى 

 في NGSSما مدى امتالك الطالب الموھوبین بالمرحلة المتوسطة لمعاییر العلوم للجیل التالي . ٦
   البیانات؟رتفسی معیارمستوى 

 في NGSSطالب الموھوبین بالمرحلة المتوسطة لمعاییر العلوم للجیل التالي ما مدى امتالك ال. ٧
  االنخراط في الحجج من األدلة؟ معیارمستوى 

 في NGSSما مدى امتالك الطالب الموھوبین بالمرحلة المتوسطة لمعاییر العلوم للجیل التالي . ٨
  الحصول على تقییم ونقل المعلومات؟ معیارمستوى 

  Objectives Of Studyھدف الدراسة 
امتالك الطالب الموھوبین بالمرحلة مدى  الحالیة الى التعرف على الدراسةتھدف 

  .NGSSالمتوسطة لمعاییر العلوم للجیل التالي 
  Significance Of Studyأھمیة الدراسة 

  .قد تكشف ھذه الدراسة طرق تعلیم جدیدة في مجال تدریس العلوم. ١
یًا للواقع التطبیقي لتدریس موضوعات العلوم في المملكة العربیة قد تعطي تشخیصًا علم. ٢

  .السعودیة
قد تفید متخذي القرار بضرورة تدریس مواد العلوم في جمیع مراحل التعلیم وفق معاییر العلوم . ٣

  . NGSSللجیل التالي 
اییر العلوم قد تساھم في تحدید طبیعة اتجاه الطالب بالمرحلة المتوسطة نحو الدراسة وفق مع. ٤

  .NGSSللجیل التالي 
 Delimitations Of Study حدود الدراسة

  ھـ١٤٤٠/  ھـ١٤٣٩ُ یتم تطبیق ھذا البحث في الفصل الدراسي الثاني من عام :الحدود الزمانیة. ١
مدرسة األرقم بن أبي األرقم المتوسطة، ومدرسة عویم بن ساعدة المتوسطة : الحدود المكانیة. ٢

  .المملكة العربیة السعودیة-بمكة المكرمة 
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  : الحدود الموضوعیة. ٣
- ، بمقرر العلوم للصف الثالث متوسط)الحركة والقوة(تقتصر ھذه الدراسة على الوحدة الخامسة . أ

  .الفصل الثاني
 Askingطرح األسئلة وتحدید المشكالت  (:التالیة NGSS قیاس معاییر العلوم للجیل التالي. ب

Question and Defining Problems تطویر واستخدام النماذج ،Developing and 
Using Models التخطیط والتنفیذ االستقصاء ،Planning and Carrying Out 

Investigations تحلیل وتفسیر البیانات ،Interpreting Data Analyzing and Data ،
 Using Mathematics and Computationalاستخدام الریاضیات والتفكیر الحاسوبي 

Thinking بناء التفسیرات و تصمیم الحلول ،Build interpretations and design 
solutions االنخراط في الجدل القائم على الدلیل ، Engaging in Argument For 

Evidence  الوصول إلى المعلومات، وتقییمھا، و توصیلھا ،Obtaining, Evaluating and 
Communicating Information .(  

 Definition Of Terms مصطلحات الدراسة
   NGSSمعاییر العلوم للجیل التالي : أوًال

ھي عبارة عن مستویات لألداء المتمیز في العلوم بمختلف المراحل التعلیمیة من الروضة 
، )NRC(وحتى الصف الثاني عشر، تم تطویرھا في خطوتین بواسطة المجلس الوطني للبحوث 

، )AAAS(األمریكیة لتقدم العلوم ، والجمعیة )NSTA(یة لمعلمي العلوم والجمعیة الوطن
  ).Achieve) .(NGSS Lead States,2012,1" (تحقیق أو إنجاز" ومؤسسة 

ویقصد بمعاییر محتوى مناھج العلوم ما ینبغي أن یتعلمھ المتعلم ویتمكن من أدائھ عبر 
ن المعاییر تمثل المدى المطلوب أن یصل إلیھ سنوات الدراسة بالتعلیم قبل الجامعي، بمعنى آخر فإ

خبراء مركز تطویر المناھج والمواد (. المتعلم من المعارف والمھارات والقیم والسلوكیات
  )٢٠١٦التعلیمیة،

 بأنھا مجموعة من توقعات األداء التي تصف :ویعرف الباحث معاییر العلوم للجیل التالي إجرائیًا
كونوا قادرین على القیام بھ في مادة العلوم خالل المرحلة المتوسطة ما یجب أن یعرفھ التالمیذ وی

 Scientific and Engineeringالممارسات العلمیة والھندسیة : بدمج ثالث أبعاد للتعلم
Practices واألفكار المحوریة ،The Disciplinary Core Ideas والمفاھیم المشتركة ،

Crosscutting Conceptsفة المختلفة بین فروع المعر.  
  Gifted studentثانیًا الطالب الموھوب 

تعریفًا للطالب الموھوبین ضمن القواعد ) ١ھـ، أ، ص١٤٢٣وزارة المعارف، (أوردت 
الطالب الموھوبون ھم الذین یوجد لدیھم استعدادات : "ینص على أنالتنظیمیة لرعایة الموھوبین 

م في مجال أو أكثر من المجاالت التي یقدرھا وقدرات غیر عادیة أو أداء متمیز عن بقیة أقرانھ
المجتمع وبخاصة في مجاالت التفوق العقلي والتفكیر االبتكاري والتحصیل العلمي والمھارات 
والقدرات الخاصة ویحتاجون إلى رعایة تعلیمیة خاصة ال تتوافر لھم بشكل متكامل في برامج 

  ".الدراسة العادیة
 كل من ُیظھر مستوًى رفیعا في میدان أو أكثر من ھو" بأنھ ) ٢٠٠٤جروان، (وعرفھ 

االكادیمیة أو التقنیة أو االبداعیة أو الفنیة أو العالقات االجتماعیة، ویضعھ میادین النشاط االنساني 
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من أقرانھ في المجتمع % ٥أداؤه على محك أو أكثر من المحّكات االختباریة لألداء ضمن أعلى 
  ". الذي ینتمي إلیھأو مجتمع المقارنة) الدراسي(

الطلبة الذین یظھرون مستوى أداء مرتفعًا أو " بأنھم ) ١٦، ٢٠٠٧مصیري، (وعرفھ 
واالبتكاریة، والفنیة، والقیادیة، واالستعداد األكادیمي الخاص، استعدادًا في المجاالت العقلیة، 

نھج الدراسي العادي، وبالتالي فھم في حاجة إلى خدمات أو أنشطة معینة، ال تقدم عادة من خالل الم
  ".یھدف إلى تنمیة طاقاتھم ألعلى مستوى ممكن

الطالب ) ٢١، ٢٠٠٠مركز تطویر وتدریس العلوم والریاضیات والتكنولوجیا، (وعرف 
- %١٥(یصلون في تحصیلھم الدراسي إلى مستوى یضعھم ضمن أفضل من "الموھوبین بأنھم 

المواھب في الریاضیات والعلوم والمجاالت من المجموعة التي ینتمون إلیھا، وھم أصحاب %) ٢٠
  ".إلخ... المیكانیكیة والقیادة

 بأنھ ذلك الطالب الذي یظھر قدرات غیر عادیة ویتمیز بقدرة عقلیة ویعرفھ الباحث إجرائیًا
عالیة في مجاالت خاصة ویتم التعرف علیھم من خالل اختبارات خاصة معدة من وزارة التعلیم، 

تعلیمیة خاصة ال تتوفر في منھج الدراسة العادیة، ویتم رعایتھم من خالل ویحتاجون إلى رعایة 
  .برنامج رعایة الموھوبین

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة
في ضوء أھداف الدراسة الحالیة، تتناول كتاباتھا اإلطار النظري مدعومًا بالدراسات السابقة 

  .NGSSلوم للجیل التالي المتعلقة بطبیعة الطالب الموھوبین، ومعاییر الع
  NGSS أوًال معاییر العلوم للجیل التالي

لقد حدثت تطورات ھائلة في مجال تدریس العلوم في السنوات القلیلة الماضیة؛ حیث 
أعقبت حركة معاییر تعلیم العلوم التي وضعھا المجلس القومي للبحوث بالوالیات المتحدة األمریكیة 

(NRC) الح مناھج العلوم، كان أحدثھا وأبرزھا على الساحة بناء م عدة حركات إلص١٩٩٦ عام
ً  ومواكبة .NGSS) (Next Generation Science Standards)معاییر العلوم للجیل القادم 

لھذه التطورات تسعى الدول العربیة في الفترة الراھنة إلى بناء المعارف والمھارات العلمیة 
ما یحصل علیھ أبناء الدول المتقدمة من خالل، االقتداء المناسبة لدى أبنائھا وذلك بقدر مساو ل

بمعاییر العلوم في ھذه الدول كأساس لقیاس األداء المتوقع لدى المتعلمین بمختلف المراحل 
  . التعلیمیة

وتعد مادة العلوم من المواد الدراسیة التي یمكن أن تستوعب كل ما ھو جدید في عالم 
دراسیة التي یجب أن تخضع باستمرار للتطویر وفقًا لمقتضیات المعرفة، كما أنھا من المواد ال

العصر الذي نعیش فیھ، والذي یتسم بالتغیر الھائل في كافة المجاالت، وبصفة خاصة في مجالي 
العلم والتكنولوجیا، وبالتالي یجب أن تستجیب مناھج العلوم لتلك التغیرات المتسارعة عن طریق 

تعلم، وتنمیة قدراتھ في الحصول على المعرفة، واستیعاب مستجدات تنمیة جوانب التفكیر لدى الم
  .العلم والتكنولوجیا؛ ألنھ یستحیل علیھ اإللمام بكل ما توصل إلیھ العلماء

والھدف من تعلیم العلوم ھو إشراك الطالب في المجال العلمي حتى یتمكنوا من تطویر 
یز الضیق على محتوى العلوم وحدھا قد یكون معرفتھم وفھمھم للعلم، وتشیر األبحاث إلى أن الترك

لھ عواقب غیر مقصودة وبالتالي إمداد الطالب بمفاھیم ساذجة لطبیعة البحث العلمي، وتعلم الحقائق 
  .  بصورة معزولة عن بعضھا البعض، وبالتالي یجب االھتمام بالممارسات العلمیة والھندسیة
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)(Rommel & Hermann,2013,National Research Council 
(NRC),2012)53 

وتتصف معاییر العلوم للجیل التالي بأنھا تعتمد على مفھوم التعلم كعملیة متسلسلة ومصممة 
على بناء المعارف، وھي تركز على عدد محدود من الموضوعات المحوریة في مختلف فروع 

شابك بین العلوم والھندسة، والسماح بالتعمق في تلك الموضوعات، وھي تركز أیضًا على الت
المعرفة والممارسات العلمیة والھندسیة في تصمیم الخبرات التي تتضمن تعلیم العلوم، والتصمیم 

  ).NGSS Lead States,2013,1-2(. الھندسي
ورؤیة معاییر العلوم للجیل القادم تدعو للمزج بین ثالثة أبعاد للتعلم بشكل متدرج من بدایة 

انویة وھذه الممارسات ھي الممارسات العلمیة والھندسیة، مرحلة ریاض األطفال حتى المرحلة الث
والمفاھیم المشتركة، واألفكار المحوریة الخاصة بعلم العلوم، وذلك إلعداد الطالب للحیاة المھنیة 

  ).٢٠١٧،٣٤عبد الكریم، (.في المستقبل
  :NGSSما ھي معاییر العلوم الجیل القادم 

 ١٢ت األداء للطالب من مرحلة التعلیم األساسي إلى توفر معاییر الجیل التالي للعلوم توقعا
وھي نتاج عملیة مدتھا ثالث سنوات . في تخصصات العلوم، وألول مرة، تتضمن معاییر للھندسة

، التي (NRC,1996)المجلس القومي للبحوث، (لتحدیث الموارد الوطنیة الحالیة لتعلیم العلوم 
، )NRC(ا في ذلك المجلس القومي للبحوث تضمنت مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، بم

، وھي )AAAS(، الجمعیة األمریكیة لتقدم العلوم )NSTA(والرابطة الوطنیة لمعلمي العلوم 
، وھي منظمة تعلیمیة غیر ربحیة تدعم أیًضا تطویر نظام Achieve، و"دولة رائدة "٢٦شبكة من 

CCSS .  
ماء ومھندسین بارزین، وخبراء  من خالل عقد عل٢٠١٠ العملیة في عام (NRC)بدأت 

، والذي یعتمد K – 12السیاسة، والباحثین في مجال تعلیم العلوم لتطویر إطار عمل لتعلیم العلوم 
ثم، في عملیة منسقة من . K – 12على األبحاث الحالیة لوصف العلوم التي یجب أن یعرفھا طالب 

استخدم . (NGSS)في تطویر " رائدةالدول ال" والیة لتكون بمثابة ٢٦، تطوعت (Achieve)قبل 
خبراء في العلوم والھندسة ومعاییر الدولة وتنمیة القوى العاملة -واحد وأربعون كاتبًا من ھذه الدول 

عمل كل . إطار عمل المجلس النرویجي لالجئین كأساس للمعاییر الجدیدة-والطالب ذوي اإلعاقة 
وا أیًضا على الحصول على تعلیقات  كمستشارین طوال العملیة وعمل(AAAS) و(NSTA)من 

بعد العدید من المسودات والمراجعات من قبل العلماء وخبراء . من تعلیم العلوم والمجتمعات العلمیة
 ,.Achieve, Inc.  (٢٠١٣ في أبریل (NGSS)التعلیم وقادة األعمال والجمھور، تم إصدار 

2014.(  
  : عناصر على ثالثة(NGSS)یحتوي كل معیار من معاییر الـ 

ممارسات العلوم والھندسة، والتي تشمل الممارسات التي یستخدمھا العلماء والمھندسون عند . ١
  .تصمیم النماذج، تطویر النظریات، وإنشاء النظم

، المجمعة في علوم األرض والفضاء؛ علوم الحیاة )األفكار المحوریة(األفكار األساسیة التأدیبیة . ٢
  .سة والتكنولوجیا وتطبیقات العلومالعلوم الفیزیائیة والھند

، والتي تنطبق على تخصصات العلوم وتتضمن األنماط؛ )األفكار الشاملة(مفاھیم متقاطعة .  ٣
السبب والنتیجة النظم والنظام عارضات ازیاء؛ الطاقة والمادة في النظم؛ التركیب والوظیفة؛ 
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 ;National Research Council, 2012. (استقرار وتغییر النظم؛ والحجم، والنسبة، والكمیة
NGSS Lead States, 2013(  

یمثل دمج كل من ھذه العناصر في كل معیار تحوال من الممارسة التقلیدیة، التي تقسم ھذه العناصر 
  . الثالثة في كثیر من األحیان عبر المعاییر

) (National Association of State Boards of Education [NASBE], 2013; 
NGSS Lead States, 2013) 

، كان ھذا التحول جزًءا من الجھد المتعمد للدقة بشكل أدق في طرق تنفیذ NGSSووفًقا لمؤلفي 
  ).NGSS Lead States, 2013. (العلماء والمھندسین الحقیقیین ألعمالھم

 أیًضا بتصمیم المعاییر للتأكید على الفھم العمیق والممارسة مع NGSSقام مؤلفو 
، یدرس الطالب عددًا أقل من التخصصات مما لدیھم بموجب معاییر NGSSفي إطار . المحتوى

أخرى، لكن عملھم ینطوي على تطویر فھم أكثر تعقیًدا للمفاھیم العلمیة من خالل ممارسة وتطبیق 
في حین وصفت المعاییر السابقة المعرفة التي یجب أن ). Henderson, 2013. (ھذه المفاھیم

على سبیل المثال، .  ما یجب على الطالب القیام بھ إلثبات معرفتھمNGSS تصف یمتلكھا الطالب،
، "المجادلة" من الطالب NGSSمفھوم ما، تطلب " فھم"أو " بمعرفة"بدًال من مطالبة الطالب 

 NGSSكما عمل مؤلفو . إلثبات أنھم وصلوا إلى الكفاءة المتوقعة" تحلیل"و ". شرح"، "النموذج"
 وأن تكون 12 إلى Kأن المفاھیم تصنع منطقًیا في تعلُّم التعلُّم من الصفوف من أیًضا على ضمان 

NGSS متوافقة مع CCSS) .NASBE, 2013; NGSS Lead States, 2013.(  
للحصول على المعرفة " المعاییر لبناء قدرة الطالب NGSSفي النھایة، صمم مؤلفو 

 .NGSS Lead States, 2013, p).  العقل علمیًاالعلمیة وتطبیقھا في المواقف الفریدة والتفكیر و
xvi)  

  :NGSSلماذا معاییر العلوم للجیل التالي 
ھناك العدید من األسباب والمبررات التي دعت بقوة إلى ضرورة إعداد معاییر العلوم للجیل التالي، 

  )NGSS Lead States,2013: (ومن أبرز ھذه األسباب والمبررات ما یلي
ومنذ ذلك الوقت، حدثت الكثیر من .  عامًا على مراجعة وتنقیح معاییر العلوم١٥ مضى أكثر من. ١

  .التطورات في مجال العلوم والتربیة العلمیة، باإلضافة إلى االقتصاد القائم على االبتكار
ضعف التحاق الطالب بالوالیات المتحدة األمریكیة في جمیع الصفوف الدراسیة من ریاض . ٢

ف الثاني عشر بتخصصات العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات األطفال وحتى الص
)STEM( ،األمر الذي یھدد نجاح مالیین الشباب األمریكیین في االقتصاد العالمي الجدید ،

ویدعو إلى وجود معاییر جدیدة للعلوم تحفز وتشجع االھتمام بالعلوم والتكنولوجیا والھندسة 
  . طالب وإعدادھم لاللتحاق بالمھن الجدیدة في المستقبل، لتأھیل ال)STEM(والریاضیات 

ال یمكن إعداد الطالب بنجاح للكلیات والمھن والمواطنة بدون إعداد أھداف وتوقعات أداء . ٣
فعلى الرغم من أن المعاییر وحدھا لیست الحل األنسب، إال إنھا تقدم األساس . سلیمة

  .ویم والتعلیمالضروري للقرارات المحلیة حول المنھج والتق
تنفیذ معاییر العلوم من الروضة وحتى الصف الثاني عشر المطورة سوف یعد خریجي التعلیم . ٤

وفي المقابل فإن الموظفون سوف یتفوقون في . العالي بشكل أفضل للمھن والكلیات الصعبة
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ضافة أعمالھم، نظرًا لما یملكونھ من مھارات علمیة قویة في مجاالت نوعیة في العلوم باإل
  .إلى امتالكھم مھارات التفكیر الناقد ومھارات حل المشكالت القائمة على االستقصاء

ضعف إنجاز الطالب األمریكیین في العلوم والریاضیات في االختبارات الدولیة، وحصولھم . ٥
في ) ١٧(على مرتبة متأخرة بین الدول المشاركة في ھذه االختبارات؛ حیث كان ترتیبھم 

، وتدنى الترتیب في ٢٠٠٩عام ) PISA(في الریاضیات في اختبارات بیزا ) ٢٥(العلوم و 
كما . في الریاضیات) ٣٠(في العلوم و ) ٢٣( حیث كان ٢٠١٢عام ) PISA(اختبارات بیزا 

في ) Basic(أن نتائج أكثر من ثلث طالب الصف الثامن كانت دون المستوى األساسي 
  ).NAEP Science Assessment,2009 (.اختبارات العلوم

م ١٩٩٨عام %) ٣٤(تدني المشاركات العالمیة لصناعات التكنولوجیا العالمیة بأمریكا من . ٦
وكذلك تراجع الصادرات العالمیة للتكنولوجیا العالیة في . م٢٠١٠عام %) ٢٨(لیصل إلى 
م، وفي المقابل تضاعفت صادرات الصین من ٢٠١٠عام %) ١٥(إلى %) ١٩(أمریكا من 
م، وبذلك ٢٠١٠عام %) ٢٢(م لتصل إلى ١٩٩٥عام %) ٦(كنولوجیا العالیة من منتجات الت

  .أصبحت الصین الدولة الوحیدة األعظم تصدیرًا لمنتجات التكنولوجیا العالیة في العالم
ما خلصت إلیھ مؤسسة كارنیجي في نیویورك للباحثین المتمیزین أثناء اجتماعھا مع قادة . ٧

قدرة الوطن على االبتكار من أجل النمو : "م بأن٢٠٠٧عام القطاعین العام والخاص في 
االقتصادي وقدرة العمال األمریكیین على التفوق في سوق العمل الحدیثة یعتمد على 

  ". مؤسسات ناجحة وقویة في تعلیم العلوم والریاضیات
علم، وھي وتعكس معاییر العلوم للجیل التالي العالم الحقیقي للتعلم، فھي تركز على نواتج الت

غنیة باالثراء والترابط وترمي إلحداث ثورة في التربیة العلمیة بالوالیات المتحدة االمریكیة للقرن 
  . الحادي والعشرون، وھي ُتعد الطالب لاللتحاق بالكلیات العلمیة والتكنولوجیة، والمھن المستقبلیة

)(Next Generation Science Standards,2013; Next Generation Science 
Standards,2014 

  :NGSSأمور تحتاج للنظر والمراجعة قبل تطبیق معاییر العلوم للجیل التالي 
  أسئلة للنظر  المحور

تطویر 
المناھج 
  والتقییمات

اد      .١ وم واعتم یم العل ة تعل ق بحال  ؟NGSS أین ھي والیتي أو مقاطعتي فیما یتعل
ا؟  ما ھي المناھج العلمیة التي تستخدمھا المدارس ف .٢ ي والیتي أو مقاطعتي حالًی

ع        ق م ا للتواف ن تغییرھ ة، یمك روف الحالی ل الظ ي ظ  ؟NGSS ف
ى درجات؟           . ٣ ي إل ي أو منطق ي والیت ة ف ة الحالی اییر العلمی كیف یتم تنظیم المع

ات األداء     تیعاب توقع ة المدرسة اس طة والعالی ي المتوس ة ف دورات الحالی ن ال یمك
صف  ات ال  ؟NGSS النطاق

تفید  .٤ ل س دروس     ھ یة وال اھج الدراس ن المن یة م اطعتي الدراس ي أو مق  والیت
ة      NGSS العلمیة اإلضافیة التي تتجاوز نطاق  اھج متقدم ال كمن ى سبیل المث ، عل

دد؟  یاق مح  أو س
دة        .٥ ة الجدی اھج العلمی ن أن المن د م دي التأك ة بل ة أو مقاطع ن لدول ف یمك كی

وفیر  والممارسات التعلیمیة والتقییمات معالجة فجوات ا   إلنجاز في مجال العلوم وت
نجح إشراك            ا ھي االستراتیجیات ل فرص متكافئة للطالب من خلفیات متنوعة؟ م
ي؟       ي الماض ا ف ي أو منطقتن ي والیت وعین ف الب المتن  الط
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اطعتي؟     .٦ ي أو مق ي والیت ما ھي تقییمات العلوم التي تستخدمھا المدارس حالًیا ف
شخیص والتكو ستخدمون الت ون ی ل المعلم ة؟ھ ات الختامی ة والتقییم  ینی

اد؟      .٧ ة األبع دا وثالثی ر تعقی ما الموارد المتاحة لوضع تقییمات علمیة جدیدة وأكث
ویر         سورتیوم لتط ي كون شاركة ف ن الم دي م ة بل دي أو مقاطع تفاد بل یكون اس س

  ؟NGSS التقییمات االنحیاز

إعداد 
 المعلمین لـ
NGSS  

ي أو منطق  .١ ي والیت ون ف وم المعلم ف یق ي   كی ا ھ وم؟ م دریس العل ا بت ا حالًی تن
ل   ا بالفع ون بھ ي یقوم ة الت درات والمعرف ارات والق  المھ

ة       ات محاذی دیم تعلیم دراتھم لتق راء ق ن إث ف یمك وم؟ كی ف العل ى ص ب إل  تجل
NGSS؟ 

ا            .٢ وفرة حالًی وم المت ي العل ة ف ي واإلرشاد والتربی رامج التطویر المھن ا ھي ب  م
ك؟  ي أو منطقت ي والیت ین ف ساب  المعلم سابات لح ذه الح سین ھ ن تح ف یمك   كی

NGSS؟ 
ا        .٣ اطعتي حالًی ي أو مق ي والیت ة ف صاصیو التوعی رس اخت ت یك ن الوق م م ك

ال    م لالنتق ي للعل ت التعلیم ن الوق د م ى المزی اجون إل وف یحت وم؟ س دریس العل لت
  ؟NGSS بنجاح إلى

إعداد 
الطالب 

 واألسر من
 أجل

NGSS  

ي وال    .٣ ات المتاحة ف ع الطالب وأسرھم       ما ھي اآللی ي للتواصل م ي أو منطق یت
  ؟  NGSSبخصوص

ما ھي االستراتیجیات التي یمكن أن تستخدمھا المدارس لمساعدة الطالب واألسر      
م  ى فھ ة؟   NGSS عل ة الخاص اتھم التعلیمی  وبیان

ي            .٢ ات األخرى ف شبكات والمنظم شركات وال ھ ال ن أن تلعب ذي یمك دور ال ا ال م
ات حول   والیتي أو مقاطعتي في مش ع؟    NGSSاركة المعلوم ع أعضاء المجتم  م

ـ         .٣ ة ب ات المتعلق ل المعلوم ا ھي االستراتیجیات الخاصة بنق ر   NGSS م األكث
والیتي أو    ة ل ین     مالئم ز ب ي؟ ھل یجب التمیی الجھود    NGSS منطق أو االتصال ب

  والمعاییر األخرى؟ CCSS إلیصال المعلومات حول

تخطیط 
 تنفیذ

NGSS  

 المعلمین والمسؤولین في والیتي أو مدینتي لالنتقال إلى المعاییر ھل یتم إعداد .١
رى  الحات األخ ي اإلص دة؟ ھ ة الجدی  العلمی

؟ إذا كان األمر كذلك، فكیف یمكن جدولة NGSS من المقرر أن تتداخل مع تنفیذ
ذ  NGSS تنفی

ة      ن إدارة عملی رون م سؤولون اآلخ ة والم صاصیو التوعی تمكن اخت مان أن ی ض
ال  اح؟ االنتق  بنج

صلحة،       .٢ راك أصحاب الم ى إش دیریتي إل ي أو م ت ستحتاج والیت ن الوق م م ك
ات،         اد التقییم ویر أو اعتم ة، تط واد التعلیمی یة والم اھج الدراس صمیم المن وت
ي؟  تعلم المھن رامج ال م وب داد المعل ي إع رات ف  والتغیی

اییر    .٣ ي مع ویر ف تراتیجیة األفضل للتط ا ھي االس ي أو  NGSS م ي والیت ف
ي      دة ف مقاطعتي؟ ھل ستخدم حكومتي أو منطقتك بشكل أفضل ووضع معاییر جدی
دریجًیا؟      درًجا أو ت ر ت ج أكث الل نھ ن خ د؟ أو م ام واح ي ع صفوف ف ع ال  جمی

دورات          . ٤ ق بال ا یتعل ا فیم اطعتي حالًی ي أو مق ا والیت ي تتبعھ سیاسات الت ا ال م
روج، و    ات الخ رج، امتحان ات التخ ة ومتطلب یة المتقدم ان  الدراس ات االئتم متطلب

ل          رات قب ذه للتغیی وم؟ ھل ستحتاج ھ یم العل ة بتعل الطبع المتعلق الكامل   NGSS ب
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ذ؟  دث التنفی ن أن یح  یمك
ذ       .٥ دم نحو تنفی یم التق دي تقی ة بل ؟ ھل  NGSS كیف ومتى یمكن لدولة أو مقاطع

وم    اییر العل ة مع یم لمعالج ول للتقی ا بروتوك دیھا حالی دي ل ة بل دي أو مقاطع بل
  اھج الدراسیة؟ ما تقترب من التقییم لدیھا كانت ناجحة في الماضي؟والمن

  :NGSSأبعاد معاییر العلوم للجیل التالي 
تضمنت وثیقة معاییر العلوم للجیل التالي ثالثة أبعاد لتعلیم العلوم وھي نفسھا األبعاد الثالثة لتعلیم 

عشر، وتمثلت األبعاد الثالثة فیما العلوم في إطار تعلیم العلوم من الروضة وحتى الصف الثاني 
  : یلي

  Science and Engineering Practices الممارسات العلمیة والھندسیة .أوًال
ویقصد بالممارسات العلمیة تلك الممارسات التي یستخدمھا العلماء في بناء النماذج 

 وتكونت اییر،المع في التطبیقیة الممارسة جانب والنظریات حول العالم الطبیعي، وھي تمثل
  :والھندسة ھي العلوم بین مشتركة ممارسات ثمان من

  Asking Question and Defining Problemsالمشكلة  األسئلة وتحدید طرح. ١
العلوم والھندسة لھما أھداف مختلفة فالھدف من العلم ھو طرح النظریات التي تشرح كیف 

 ذات الصلة بھذا الموضوع، أما لھدف من تعمل الظواھر، لذلك یبدأ العلم بسؤال عن الظاھرة
الھندسة ھو إیجاد الحلول، ولذا یبدأ المھندسون بتحدید المشكلة وتصور كیف سیكون النجاح، 

  .وتحدید محكات لتلك الحلول
  Developing and Using Modelsتطویر واستخدام النماذج . ٢

، وتتجاوز النماذج المالحظة إلى تساعد النماذج العلماء على تفسیر حدوث الظاھرة الطبیعیة
القدرة على التنبؤات، وتساعد المھندسون في تصمیم حلول فعالة للمشكالت، وتحلیل األنظمة 

  .لتحدید مواطن الخلل الذي قد یحدث، أو اختیار الحلول الممكنة لمشكلة جدیدة
  Planning and Carrying Out Investigationتخطیط وتنفیذ اإلستقصاءات . ٣

یقوم العلماء بتصمیم اإلستقصاءات لدراسة الظواھر العلمیة، وفیھا یتم تحدید البیانات 
والمتغیرات، ویحددون ما یجب أن تكون علیھ البیانات وما ھي المتغیرات، ویجمع المھندسون 

  .البیانات التي تساعدھم على تحدید معاییر التصمیم
 Interpreting Data Analyzing and Dataتحلیل وتمثیل البیانات . ٤

یقوم العلماء بتحلیل وتفسیر البیانات، من خالل استخدام مجموعة من األدوات؛ كالتبویب، 
وتفسیر الرسوم البیانیة، والتصور، والتحلیل االحصائي؛ لتولید أدلة للنظریات العلمیة، ویعمل 

لقوة وكیف یمكن المھندسون على تحلیل وتفسیر البیانات لفھم أفضل عیوب التصمیم ونقاط ا
  . تحسینھا، وبالتالي یتعلم التالمیذ جدولة البیانات أو الرسم البیاني ومشاركتھا مع الفصل

 Engaging in Argument From Evidenceاالنخراط في الجدل القائم على الدلیل . ٥
ة المنطق والحجة أساسیان؛ لتحدید نقاط القوة والضعف؛ إلیجاد التفسیرات األفضل للظاھر

الطبیعیة، وینبغي للعلماء الدفاع عن تفسیراتھم، وتكوین الدلیل القائم على البیانات وفحص 
  .فھمھم في ضوء الدلیل
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 Obtaining , Evaluating, andالحصول على المعلومات وتقییمھا وتوصیلھا . ٦
Communicating Information 

ا وتوصیلھا من خالل النصوص یقوم العلماء والمھندسون بالتواصل للمعلومات وتقییمھ
العلمیة والرسوم البیانیة وتصمیم النماذج، ویجب أن یبدأ ذلك في المراحل االبتدائیة، حیث 

  .یتعلم الطالب كتابة النصوص العلمیة، ومناقشتھا مع أقرانھم ومع المعلم
 Constructing Explanations and Designingبناء تفسیرات وتصمیم الحلول . ٧

Solution 
الھدف من العلم ھو بناء النظریات التي توفر تقاریر تفسیریة عن خصائص العالم، وتصیر 
النظریة مقبولة عندما یتبین تفوقھا على غیرھا في التفسیرات، والھدف بالنسبة للطالب ھو 
بناء منطقي، ومتماسك للتفسیرات المتسقة مع األدلة، أما التصمیم الھندسي فھو عملیة منظمة 

المشكالت الھندسیة القائمة على المعرفة العلمیة، ویعتمد تصمیم الحلول على قابلیتھا لحل 
  .للتنفیذ، واستخدام محكات مستخدمة في التقییم

 Using Mathematics and Computationalاستخدام الریاضیات والتفكیر الحسابي . ٨
Thinking 

سة والعلوم، فھما مھمان للتواصل، تعد الریاضیات والحساب أمران حیویان لكل من الھند
وعمل االستدالالت واستخالص النتائج من البیانات، ویجب أن یبدأ الطالب في االنخراط في 
ھذه الممارسات عن طریق إجراء القیاسات وتحدید األنماط في مجموعات البیانات ووصف 

  .مجموعات البیانات باستخدام إحصائیات بسیطة
  

 Disciplinary Core Ideasوریة األفكار المح. ثانیًا
موضوعات تتكون من  أربعة من للمعاییر، وتتكون النظري المعرفي المحتوى جانب وھي تمثل

 األرض ، علومالبیولوجیة ، العلومالفیزیائیة  فكرة أساسیة متخصصة في مجاالت العلوم٤٤
  : والھندسة والتكنولوجیا وھي كما یلي العلوم ، تطبیقاتوالفضاء

  :ألفكار األساسیة المتضمنة في علوم الفیزیاء ھيا. أ
أنواع . ٤العملیات النوویة    . ٣التفاعالت الكیمیائیة    . ٢التركیب وخواص المادة   . ١

               االحتفاظ والتحول. ٧مفاھیم الطاقة   . ٦االستقرار وعدم االستقرار   . ٥التفاعالت   
  خواص الموجات . ١٠ت الكیمیائیة وفي الحیاة    الطاقة في العملیا. ٩الطاقة والقوة    . ٨

  .تكنولوجیا المعلومات. ١٢اإلشعاعات الكھرو مغناطیسیة   . ١١
  :األفكار األساسیة المتضمنة في علوم الحیاة ھي. ب
            معالجة المعلومات. ٤النظام العضوي   . ٣النمو والتطور   . ٢التركیب والوظیفة    . ١
دینامیات النظم البیئیة    . ٧الدورات في األنظمة البیئیة   . ٦ظمة البیئیة   العالقات في األن. ٥
االختالف في الصفات    . ١٠الصفات الوراثیة    . ٩السلوك والتفاعالت االجتماعیة            . ٨

التنوع . ١٤التكیف    . ١٣االنتخاب الطبیعي    . ١٢دلیل على النسب المشتركة   . ١١
  .ي البشرالبیولوجي ف
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  :األفكار األساسیة في علوم األرض والفضاء ھي. ج
مواد وأنظمة . ٤تاریخ كوكب األرض    . ٣األرض والنظام الشمسي   . ٢الكون والكواكب . ١

دورة المیاه في . ٦األنظمة واسعة النطاق   / الصفائح التكتونیة. ٥األرض                    
المخاطر الطبیعیة . ١٠الموارد الطبیعیة . ٩ لجیولوجیة الحیویة ا. ٨الطقس والمناخ . ٧الطبیعة 

  .التغیرات المناخیة العالمیة. ١٢التأثیرات البشریة على نظم األرض . ١١
  :األفكار األساسیة في علوم الھندسة والتكنولوجیا وتطبیقات العلوم ھي. د
تصمیم الحل األمثل    . ٣حلول الممكنة    وضع ال. ٢تعریف المشكلة الھندسیة وتحدیدھا   . ١
تأثیر العلوم والھندسة والتكنولوجیا . ٥العالقات المتبادلة بین العلوم والھندسة والتكنولوجیا    . ٤

  .على المجتمع والعالم الطبیعي
  

  Crosscutting Conceptsالمفاھیم الشاملة . ثالثًا
 وأیضا أكبر، بصورة للتطبیق النظریة تقرب التي واألدوات المفاھیم من مجموعة وھي تمثل

  : مكونات ھي سبعة ولھا، المختلفة العلمیة التخصصات في المفاھیم تداخل مدى
  األنماط. ١

تمثل األنماط المالحظة من أشكال، وأحداث توجھ تنظیم األسئلة، وتصنیفھا، وتحدیدھا؛ بشأن 
  .العالقات والعوامل التي تؤثر فیھا

  تیجةالسبب والن. ٢
ویقصد بھ إدراك اآللیات، والتفسیرات لألحداث التي تتراوح من البسیطة إلى المعقدة متعددة 
األوجھ، وتختبر تلك اآللیات عبر السیاقات، وتستخدم في التنبؤ، وتفسیر األحداث خالل 

  .االستقصاء العلمي
  القیاس، والنسبة، والكمیة. ٣

قات الطاقة، وإدراك كیفیة تأثیر التغیرات في القیاس، ویقصد بھ إدراك القیاسات، والنسب، وعال
  .والنسبة والكمیة؛ المتعلقة بالظاھرة
  األنظمة، ونمذجة األنظمة. ٤

ویقصد بھ تحدید أبعاد األنظمة، وعمل نموذج واضح؛ بما یوفر األدوات اللزمة لفھم األفكار 
  .القابلة للتطبیق في العلوم والھندسة؛ واختبارھا

  ة، والمادةالطاق. ٥
تتعلق بالدورات، والحفاظ على الطاقة، وتتبع الطاقة والمادة داخل األنظمة، وخارجھا؛ بما 

  .یساعد في فھم إمكانات األنظمة، والمحددات
  التركیب، والوظیفة. ٦

ویقصد بھ إدراك الطریقة التي تشكل األشیاء، أو تتركب منھا األشیاء یساعد في تحدید 
  .  المرتبطة بھا، بمعنى مالءمة الشكل للوظیفةالخصائص، والوظائف
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  الثبات، والتغیر. ٧
ویقصد بھ فھم ظروف ثبات األنظمة الطبیعیة، والصناعیة، والعناصر المتحكمة في معدل 

  .تغیرھا، أو تطور األنظمة
شر،       اني ع صف الث ة ال ى نھای ال حت اض االطف ن ری ل م اییر المراح ذه المع ملت ھ د ش وق

ایی  شكل المع ة       وت ات علمی ة، وممارس ار محوری ن افك ة م ة كل مرحل ي نھای ب ف یمتلكھ الطال ا س ر م
  . وھندسیة، ومفاھیم شاملة

)(NGSS Lead States,2013  
ویجب ان یأخذ المعلم بعین االعتبار ان تدریس ھذه االبعاد لیست منفصلة بل مدمجة مع 

لممارسات المالئمة من الممارسات بعضھا البعض حیث انھ بناء على االفكار المحوریة یتم اختیار ا
  .العلمیة والھندسیة، ثم یتم الربط بین ھذین البعدین بما یالئمھما من البعد الثالث المفاھیم الشاملة

صعوبات ( بالطالب من ذوي االحتیاجات الخاصة (NGSS)كما تھتم معاییر الجیل التالي للعلوم 
، فجمیع المعاییر لجمیع الطالب فھي في )قینالتعلم، الطالب ذوي اإلعاقة، الموھوبین والمتفو

  (California, 2014). متناول الجمیع
  :الدراسات السابقة

من المعلمین على برنامج یتضمن األبعاد ) ٨(التي استھدفت تدریب  )Qablan,2016(دراسة 
والقیام طرح األسئلة وتحدید المشكلة، ( اّلتي تضمنت NGSS الفرعیة السبعة التي نادت بھا معاییر

باستقصاءات، واستخدام النماذج وتطویرھا، وتحلیل البیانات وتفسیرھا، واستخدام الریاضیات، 
). وبناء الّتوضیحات، وتصمیم الحلول، واالنشغال في مسائل من استخالص الدالئل والبراھین

لمین استفادوا وأظھرت نتائج الّتحلیل الّنوعي االستقرائي للبیانات اّلتي تم الحصول علیھا، أن المع
وبشكل كبیر من البرنامج الّتدریبي، وأّثر ذلك في قدرتھم على الّتخطیط، وتطویر أنفسھم، وانغماس 

  .طلبتھم في الممارسات العلمیة والھندسیة
التي ھدفت إلى الكشف عن  مدى  ممارسة معلمي   )Smith & Nadelson 2017,(دراسة 

تكونت عینة الدراسة ، اییر العلوم الجیل القادم في التدریس العلوم للمرحلة االبتدائیة لممارسات مع
استخدمت الدراسة ، من ثالثة  معلمین ممن یدرسون  العلوم من الصف الثالث الى الصف الخامس 

لمعرفة مستوى تطبیق المعلمون لممارسات معاییر ، واالستبیان ، والمقابالت ، المالحظة الصفیة 
و اظھرت نتائج الدراسة أن المدرسین كانوا ینفذون جزئیا، وبشكل ، دریسالعلوم الجیل القادم في الت

وفي الوقت نفسھ لم یتمكنوا من تطبیق ،  في تعلیمھم  NGSSجوھري العدید من ممارسات معاییر
و اشارت النتائج ایضا الى ادراك المعلمون اھمیة التنمیة المھنیة، ، الممارسات الثمانیة جمیعھا

 ،  NGSSوھي موارد ضروریة العتماد ممارسات معاییر ، ة، ومصادر التعلم والثقافة المدرسی
  . وتوصي الدراسة بتنمیة مھارات المعلمین في تطبیق المعاییر 

 في مناھج العلوم NGSSدراسة ھدفت إلى تحلیل ودمج نظام معاییر )Holm, 2017(وأجرى
في منھج تدریس العلوم، في ضوء الحالیة من الصف السادس وحتى الصف الثامن المنھج المعرفي 

معاییر األفكار األساسیة ، والمفاھیم الشاملة، وممارسات العلوم والھندسة و معاییر مستوى الصف 
بشكل فردي، حیث قام المعلمون بتبادل الخبرات ومناقشة تجاربھم السابقة في ضوء معرفتھم 

كتب المدرسیة، وأدلة المعلم، ،وأظھرت نتائج التحلیل األولیة المتمثلة في الNGSSبمعاییر
والموارد البشریة، وعینات الطالب، أنھا ال تتفق بشكل جید مع الموضوعات التي تغطیھا المناھج 
الدراسیة، كما أظھرت النتائج بعد تطویر مناھج العلوم أن عملیة المواءمة الشاملة لبرنامج العلوم 
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وقعات الحالیة في مجال تعلیم العلوم على  یلبي الت١٢-٦في مجال العلوم في الوالیات المتحدة 
  .  الصعیدین الوطني والدولي

إلى استخدام المحاكاة  (Lesley; Loren & Kambria ,2017)ھدفت دراسة كل من كما 
 في الفصول الدراسیة بالمدرسة المتوسطة، وتكونت عینة NGSSعبر اإلنترنت لدعم نظام 

 باعتباره NGSSوسطة، من خالل التدریس وفق معاییر الدراسة من معلمي العلوم بالمرحلة المت
نموذجا متكامال لتدریس العلوم بالمرحلة المتوسطة، حیث ركز المعلمون على تدریس العلوم في 

وأظھرت النتائج أن استخدام الطالب ). NGSS(ضوء معرفتھم بممارسات العلوم والھندسة 
تعرف كیفیة عمل أنظمة الجسم المختلفة، وأنھا للمحاكاة عبر االنترنت لتعلم العلوم قد أسھم في 

تتكون من األعضاء التي یجب أن تعمل معا ككل واحد من أجل أن یعمل النظام بشكل صحیح 
  .) المفاھیم المتقاطعة(

التي ھدفت إلى إعداد برنامج تدریبي قائم على معاییر العلوم ) ٢٠١٧سحر عبد الكریم، (دراسة 
الفھم العمیق ومھارات االستقصاء العلمي والجدل العلمي لدى معلمي  لتنمیة NGSSللجیل التالي 

معلمًا، واستخدمت الباحثة المنھج ) ١٢(وقد تكونت عینة الدراسة من . العلوم في المرحلة االبتدائیة
. اختبارات الفھم العمیق: بتطبیق ثالث) البعدي-القبلي(شبھ التجریبي تصمیم المجموعة الواحدة 

، وأظھرت النتائج أن )إعداد الباحثة(اختبار الجدل العلمي .  االستقصاء العلمياختبار مھارات
 كان لھ تأثیر فعال على تنمیة الفھم NGSSالبرنامج التدریبي القائم على معاییر العلوم للجیل التالي 

قد و. العمیق ومھارات االستقصاء العلمي والجدل العلمي لدى معلمي العلوم في المرحلة االبتدائیة
  .تمت مناقشة النتائج وتقدیم بعض التوصیات المرتبطة بنتائج البحث ومجاالتھ

   Gifted studentثانیًا الطالب الموھوب 
تعد الموھبة نعمة من الخالق عزَّ وجلَّ یھبھا من یشاء، والموھبة كالنبتة الغضة ال یستفاد 

الموھبة على اختالف أنواعھا ومجاالتھا، منھا إال إذا سقیناھا وتعاھدنھا بالرعایة واالھتمام، وتعتبر 
من أھم مصادر الثروة وامتالك القوة في حاضر المجتمع ومستقبلھ، باعتبارھا تمثل قمة اإلبداع في 
القوى البشریة للمجتمع، وھو األمر الذي یفرض االھتمام بالموھوبین ورعایتھم واستثمار طاقاتھم 

التنافس الثقافي والتسابق الحضاري بین كضرورة حضاریة، خصوصًا في مواجھة تحدیات 
فالمواھب العالیة تعتبر من أھم األسلحة التي تعتمد علیھا األمم والشعوب في حلبة . المجتمعات

  . الصراع العالمي الراھن
لذلك فقد أضحت رعایة الموھوبین وتقدیرھم بما یتالءم وقدراتھم ضرورة حتمیة 

شئة في مجتمعاتنا العربیة، ذلك أنھم ثروة وطنیة غیر قابلة واستراتیجیة مھمة من استراتیجیات التن
للتعویض أو االستبدال، وباألخص في عصر العولمة وتفجر المعلومات والزخم الھائل للتقنیة؛ فقد 
كانت المجتمعات العربیة إلى عھد قریب ُتھمل الحاجات التربویة للتالمیذ الموھوبین، ولكنھا بدأت 

د أھمیة رسم برامج تعلیمیة خاصة بھم، وھذا یتطلب وضع مقررات اآلن تقدر وبشكل متزای
وبرامج إثرائیة واتباع أسالیب وأنشطة تدریسیة متخصصة تختلف عن برامج األطفال العادیین، 
كما لوحظ خالل العقود القلیلة الماضیة أن موضوع رعایة الموھوبین قد القى اھتمامًا متزایدًا في 

 وتشكلت لھ العدید من الجمعیات والمؤسسات العلمیة والوطنیة والدولیة، عدد كبیر من دول العالم،
ساھمت إلى حد كبیر في دفع عجلة االھتمام بھذه الفئة من أبناء المجتمعات إلى األمام ؛ لذلك یالحظ 
الیوم وبشكٍل جلي تسابق المجتمعات وسعي األمم والبلدان في الكشف عن ھؤالء الموھوبین 

تھم، فلقد أدركت تلك الدول أّن قدراتھا إّنما تعلو بموھوبیھا ومبدعیھا، وأّنھا تتقدم والمبدعین ورعای
على غیرھا من الدول بعقول علمائھا ومفكریھا ومخترعیھا، وھذه مسّلمة بدیھیة ال تحتاج إلى 

 إذا ما تأكید، فالثروة البشریة أفضل نفعًا وأعم فائدة، وأكثر عائدًا من جمیع الثروات المادیة األخرى
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ارتقى إعدادھا، وأحسن استغاللھا، والموھوبون في جمیع المجتمعات ھم الذین تقوم على كواھلھم 
  . نھضتھا، فھم عقولھا المدبرة، وقلوبھا الواعیة

والتربیة الحدیثة تھتم بالطالب الموھوبین وبنموھم الجسمي والعقلي والنفسي والمعرفي 
ة الفرص المناسبة أمامھم للتعبیر عن قدراتھم وتلبیة واالجتماعي، حیث تعمل جاھدة على إتاح

میولھم، وبذلك فإن اكتشاف ورعایة الموھوبین یعتبر من مجاالت التجدید والتطویر في العملیة 
  ). ٢٠٠٥آل غائب، (التربویة 

لقد تعددت برامج رعایة الموھوبین، وظھر الكثیر منھا بمضامین ومحتوى مختلف لكنھا 
ر بھدف واحد رئیس وھو تنمیة قدرات ومواھب الطالب الموھوبین والوصول بھا اتفقت إلى حد كبی

  ). ٢٠٠٦السلیمان، (إلى أقصى حد ممكن 
تشیر بعض بحوث الموھبة والتفوق إلى أنھ یمكن تصنیف برنامج تعلیم الموھوبین في 

، إال )١٩٩٩ن،سلیما(برامج اإلثراء، وبرامج التسریع، وبرامج التجمیع : ثالثة أنواع رئیسیة وھي
أن العدید من الدراسات تؤكد على أھمیة برامج اإلرشاد في تعلیم الموھوبین، معتبرة التجمیع من 

اإلداریة التي یلجأ إلیھا القائمون على رعایة الموھوبین لتقدیم خدمات وبرامج ) أو النظم(األسالیب 
دیمھا بالشكل المأمول داخل بشكل أفضل یتعذر تق) كمجموعة متجانسة(تربویة مالئمة للموھوبین 

  )(Colangelo,2003الفصل الدراسي العادي 
، )٢٠٠٣(، وجابر طلبة )٢٠٠٦(وقد اتفق العدید من التربویین أمثال رمضان الطنطاوي 

، على ثالثة نظم لتجمیع الطالب الموھوبین في المجموعات المتجانسة )٢٠٠٢(وعادل عبد اهللا 
  : وھي

  . الفصول المؤقتة. ١
  .مدارس الخاصةال. ٢
  .الفصول المنفردة بالمدارس العادیة. ٣

  :مفھوم الموھبة والطالب الموھوب
یعتبر مصطلح الموھبة والتفوق من المصطلحات الجدلیة التي اختلف الباحثون في تعریفھ 

بأن االتفاق على تعریف عام للموھبة أمر ) ٥٤، ص ٢٠١٢جروان، (بشكل دقیق وواضح، ویؤكد 
تحیل، وذلك لكونھ مصطلح مجرد یختلف باختالف ثقافات البلد والقطر الواحد صعب وقد یكون مس

مون . وترى سیدني م. ویشبھھ بالكرم والشجاعة فیتفاوت تعریفھما باختالف ثقافات البلدان
Sidney M. Moon العلمي بأن ھذا االختالف یرجع إلى اختالف الثقافة والسیاسة ونتائج البحث.  

ھي ما وھب اهللا الفرد من قدرات واستعدادات فطریة، واصطالحًا ھي : لغة Giftednessالموھبة 
استعداد الطفل للتفوق في المجاالت األكادیمیة وغیر األكادیمیة، والطالب الموھوب ھو الطالب 

التویجري، . (الذي یتمیز بصفات جسمیة ومزاجیة واجتماعیة وخلقیة أسلم وأوضح من المتوسط
  ).٣٠، ص٢٠٠٠محمود،

 ھذا المصطلح خالل النصف الثاني من القرن العشرین على ید فلیجر وبیش ظھر
(Flieger & Bish) وقد ساد ھذا المصطلح في بعض األوقات للداللة على أولئك الذین یملكون 

بعض القدرات الخاصة بشكل متمیز في أحد أو بعض المجاالت مثل الرسم، والموسیقى، والشعر، 
  ).١٩٩٠عبد العزیز الشخص، . (ریاضةوالكتابات اإلبداعیة، وال
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وبشكل عام، تتفق المعاجم العربیة واإلنجلیزیة على أن الموھبة تعتبر قدرة أو استعدادًا 
فطریًا لدى الفرد، أما من الناحیتین التربویة واالصطالحیة، فھناك الكثیر من التعریفات للموھبة، 

إلى الموھبة، فمنھا ما یشیر إلى الذكاء أو تختلف باختالف معرفیھا، والرؤیة التي ینظرون منھا 
لكن بعد تعمق العلماء في دراسة الذكاء والقدرات . البناء النفسي السیكولوجي أو التحصیل أو األداء

جیلفورد (العقلیة العامة وجدوا أنھا قدرة مركبة، وتتكون من طائفة من القدرات، توصل خاللھا 
التعریف تكون الموھبة في طائفة معینة من القدرات بدًال من وبھذا .  قدرة عقلیة١٨٠إلى ) وزمالؤه

وبذلك اتسع المصطلح لیشمل كل من یقدم إنتاجًا أصیًال . حصرھا في مؤشر واحد ھو نسبة الذكاء
  ).٩١٨-٩١٧، ٢٠٠٦األحمدي،  (. ي مجال یحظى بقبول المجتمعفي أ

ي في قدرة معینة واحدة أو تمایز نوع"الموھبة بأنھا ) ٢٠٠٥محمد عبد اهللا، (وعرف 
أكثر، أو في مجال واحد أو أكثر من المجاالت التي یمكن أن تشھد التمایز، الذي ینعكس على ھیئة 

  ".عطاء جدید، وفكرة جدیدة، وإنتاج أصیل
إلى أن جاردنر اعتبر أنواع الذكاء مكونًا أساسیًا من ) ١٧٣:٢٠٠٥الشریف، (وأشار 

ن المستوى العالي في األداء، والقدرة على حل المشكالت، وإبداع ما مكونات الموھبة عند الفرد، أل
  .ینتج وابتكار الحلول الجدیدة للمشكالت التي تتمثل في أنواع الذكاء المتعدد، ھي جوھر الموھبة

 في معجم وبستر إلى من لدیھ قدرة أو استعداد Talentedویشیر مصطلح موھوب 
 یشیر إلى من لدیھ قدرة أو استعداد Giftedح متفوق طبیعي، كما یذكر ھذا المعجم أن مصطل

  .(Net12). طبیعي
أو ما یسمى ) إدارة التربیة حالیًا(ومن أبرز التعریفات تعریف المكتب التربیة األمریكي 

الطالب الموھوبین والمتفوقین ھم أولئك " بأن ١٩٨١المعدل عام )Marland(بتعریف میرالند 
ارھم على األداء الرفیع في المجاالت العقلیة واإلبداعیة والفنیة والقیادیة الذین یعطون دلیًال على اقتد

واألكادیمیة الخاصة، ویحتاجون خدمات وأنشطة ال تقدمھا المدرسة وذلك من أجل التطویر الكامل 
  ".لمثل ھذه االستعدادات أو القابلیات

ذي لدیھ قدرات ذلك الشخص ال"فیرى الموھوب بأنھ ) Renzulli, 1977(وأما رینزولي 
  )".دافعیة(عقلیة فوق المتوسطة، وقدرات إبداعیة مرتفعة، وقدرة على االلتزام بالمھمات واإلنجاز 

الموھوبین بأنھم األفراد الذین یحصلون على درجات عالیة ) ١٥، ٢٠٠٢(وعرف معوض 
ة مثل في اختبارات الذكاء أو اختبارات قدرات التفكیر االبتكاري أو یفوقون في قدرات خاص
  .القدرات الریاضیة، أو الموسیقیة، أو اللغویة، أو الفنیة، أو أي قدرة أو أكثر من ھذه القدرات

أما التعریف المعتمد في المملكة العربیة السعودیة، والذي تم اعتماده من قبل وزارة التربیة 
الذین یوجد ھم الطالب "ھـ بأن الموھوبون ٦/٥/١٤١٨ في ٨٧٧والتعلیم بموجب قرار وزاري رقم 

لدیھم استعدادات وقدرات غیر عادیة أو أداء متمیز عن بقیة أقرانھم في مجال أو أكثر من المجاالت 
التي یقدرھا المجتمع وبخاصة في مجاالت التفوق العقلي والتفكیر االبتكاري والتحصیل العلمي 

لھم بشكل متكامل في والمھارات والقدرات الخاصة ویحتاجون إلى رعایة تعلیمیة خاصة ال تتوافق 
  ". برامج الدراسة العادیة
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  :مبررات رعایة الموھوبین
استند الباحثون في مجال رعایة الموھوبین على عدد من المبررات لعل أبرزھا ما              

  : لخصھ معاجیني في النقاط التالیة
إن العنصر البشري الفاعل المؤھل لقیادة األوطان، واستغالل ثرواتھ : الضرورة التنمویة. ١

المختلفة أحق بالرعایة واالھتمام، ولن یتحقق ھذا التقدم التنموي إال بید الموھوبین الذین 
  . یعدون مفاتیح التطور والنمو عن طریق أفكارھم اإلبداعیة، واختراعاتھم واكتشافاتھم

نظرًا إلى ما قدموه من أفكار ومخترعات واكتشافات لتعمیر األرض، : كیزة األساسیة للتحفیزالر. ٢
واإلصالح والتجدید؛ لذا تعد رعایتھم دعامة أساسیة لتحفیز اآلخرین على المشاركة في البناء 

  . والتعمیر، واستمرار الحضارة اإلنسانیة
موھوبون من اسھامات تمیزت بالغزارة، وبالنوعیة نظرًا لما قدمھ ال: كفاءة اإلنجاز كمًا وكیفًا. ٣

  . مقارنة بإسھامات بقیة أفراد المجتمع
لما یوفره لألمة من نبع دفاق من الموارد البشریة المؤھلة، والقادرة : توفیر األمن االجتماعي. ٤

  ).٢٠٠٨معاجیني، (. على إنتاج األفكار التي تسھم في رقي المجتمع، وحل مشكالتھ
   :تعرف على الطالب الموھوبینأھمیة ال

  :أھمیة التعرف على الطالب الموھوبین تبرز من خالل عدة محاور
  :المحور األول الموھوب أو المتفوق نفسھ

 .یحتاج الى معاملة خاصة تنمي قدراتھ ویحتاج إلى االھتمام بھ .١
 .ینضج أسرع من زمالئھ ویتمیز باالستقالل الفكري .٢
 .ولھ عن أقرانھ الذین ھم بنفس سنھشعوره بالوحدة نتیجة اختالف می .٣
 .الشعور بالنقص عند عدم قدرتھ على االندماج في جو الجماعة .٤

  :المحور الثاني أسرة الموھوب أو المتفوق
المسئولیة الكبرى التي تقع على عاتق األسرة في التعرف على قدرات أبنائھم والعمل على  .١

 .تطویرھا
 .ھافھم األسرة ألھمیة الموھبة وأسلوب رعایت .٢
 .عمل األسرة على تنمیة قدرات الطالب ومیولھ .٣

  :المحور الثالث المجتمع
  .إن العنایة بالموھوبین یسھم في تطویر المجتمع والوفاء بمتطلباتھ وتحقیق أھدافھ .١
اكتشاف الطفل الموھوب یعمل على عالج ما یعترضھ من مشكالت لمساعدتھ في  .٢

 . والتقدم العلمي المنشودمواجھتھا ومساعدتھ على االستمرار على التفوق 
  : تصنیف الطالب الموھوبین

د أورد                       ددة للموھوبین فق ات متع صنیفات لفئ ة الموھوبین بت ون بفئ قام خبراء التربیة والمھتم
ة ھي        ) ١٤٢٩(الجھني   ستویات ثالث ى م وبین إل تصنیف كرون شاك للموھوبین والذي صنف الموھ
  :كما یلي
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  %.١٠-% ٥ ویشكلون ما نسبتھ ١٣٥-١٢٠ ذمائھم بین وحددت نسبة: األذكیاء المتفوقون. ١
  %. ٣-% ١ویشكلون نسبتھ % ١٧٠إلى % ١٤٠-١٣٥وتتراوح نسبة ذكائھم بین : الموھوبین. ٢
شكلون    ١٧٠تتراوح نسبة ذكائھم  : العباقرة. ٣ م ی أكثر وھ ن     %. ٠٫٠٠٠٠١ ف د م سبتھ واح ا ن أي م

  . كل مئة ألف
  : فئات الطالب الموھوبین وھي كما یلي

  : الموھوبون الناجحون. ١
د       سایرة التقالی ات وم ات والتوجیھ اع التعلیم ع، واتب از التحصیلي المرتف م خصائصھم اإلنج ن أھ وم

  .االجتماعیة، والرغبة في الوصول إلى الكمالیة
  : الموھوبون المتحدون. ٢

دیھم               دیھم حب المخاطرة، ول اط، ول ل واإلحب ن   ومن أھم خصائصھم اإلبداع، والشعور بالمل وع م  ن
  .التمرد والثورة

  :الموھوبون المجھولون. ٣
  .ومن أھم خصائصھم أنھ یظھر علیھم الھدوء والخجل، ولدیھم مفھوم ضعیف عن الذات

  :الموھوبون االنسحابیون. ٤
ى             دل عل صرفات ت الل ت ن خ ك م ضب، وذل ف والغ یھم العن ر عل ھ ظھ صھم أن م خصائ ن أھ وم

  .االكتئاب، واالنسحاب
  :و التصنیف المزدوجالموھوبون ذو. ٥

ن ذوي صعوبات                ون م ة أو الموھوب ة جسدیة أو عاطفی ن إعاق انون م م یع ومن أھم خصائصھم أنھ
  .التعلم، وتقدیرھم لذواتھم ضعیف، ویشعرون بالعجز واإلحباط

  :الموھوبون المستقلون. ٦
ستوى ع   زون بم اس، ویتمی تعلم وحم ة لل ذواتھم، ودافعی وي ب ساسھم الق زھم إح ا یمی م م ن وأھ ال م

  . الصحة النفسیة
  :الموھوبین المعاقون. ٧

یتمتع عدد غیر قلیل من الطالب المعوقین باستعدادات عالیة ومھارات متمیزة، والسیما 
أولئك الذین یعانون من إعاقات جسمیة وبصریة وسمعیة إال أن مواھبھم تكون أكثر عرضة 

یین، ومن ثم ال یتم اكتشافھم ویغفل عن للتجاھل واإلھمال من أولیاء األمور والمعلمین واالختصاص
  .ترشیحھم لاللتحاق ببرامج الموھوبین في أحیان كثیرة

  :الموھوبین المتأخرون دراسیًا. ٨
وھم الطالب الذین یتناقض مستوى أدائھم التحصیلي المدرسي بشكل ملحوظ مع مستوى 

ي الوقت ذاتھ یحصلون على قدراتھم العقلیة، حیث تكون معدالتھم التحصیلیة أقل من المتوسط، وف
  .درجات ذكاء وإبداع مرتفعة تضعھم ضمن فئة الموھوبین
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  : الموھوبون ذوو صعوبات التعلم. ٩
وھم الطالب الذین یملكون مواھب أو إمكانات عقلیة غیر عادیة بارزة تمكنھم من تحقیق 

عل بعض مظاھر مستویات أداء أكادیمیة عالیة، لكنھم یعانون من صعوبات نوعیة في التعلم تج
  .التحصیل أو اإلنجاز األكادیمي صعبة، وأداءھم فیھا منخفضًا انخفاضًا ملموسًا

  :الموھوبون ذوو اضطرابات االنتباه. ١٠
یوجد تداخل ملحوظ بین بعض المظاھر والخصائص الممیزة لنقص االنتباه ونقص االنتباه 

  .ى األطفال الموھوبینالمصحوب بالنشاط الحركي المفرط وبعض الخصائص السلوكیة لد
  :الفتیات الموھوبات. ١١

توجد ھذه الفئة نظرًا إلھمال فروق ھامة بین الذكور واإلناث عند الترشیح لاللتحاق ببرامج 
. الموھوبین ناتجة عن التوقعات االجتماعیة والثقافیة التقلیدیة بشأن األداء الدراسي وخالفھ

  ).١٨-١٦، ص ص ٢٠٠٨الجھني،(
  لموھوبین خصائص الطالب ا

یتمیز الموھوبین عن غیرھم من العادیین بمجموعة من الخصائص الجسمیة والعقلیة 
  : واالنفعالیة والعاطفیة والحدسیة والسلوكیة على النحو التالي

  أوًال الخصائص العقلیة 
إن الطفل الموھوب یكون أسرع في نموه العقلي من غیره من األطفال العادیین، كما أن . ١

لذي یصل إلیھ الطفل الموھوب عالي من المستوى الذي یصل إلیھ الطفل العادي المستوى ا
  .الذي یمثلھ في العمر الزمني

حفظ كمیة كبیرة من المعلومات وقوة الذاكرة وقوة التركیز، وحب القراءة، وتعلمھا في سن . ٢
صة، مبكرة، والنضج المبكر في قراءة كتب الكبار، وقراءتھم المستفیضة في مجاالت خا

وحب االستطالع، وتفضیل العمل االستقاللي، ووضوح التفكیر وخصوبة الخیال والیقظة 
  .والقدرة الفائقة على المالحظة

إن معدل النمو اللغوي لدى الموھوبین یكون أفضل من أقرانھم من السن نفسھ، وان قدراتھم . ٣
 األلفاظ التي یستخدمونھا، على القراءة السلیمة أفضل من العادیین، كما إنھم یتمیزون بنوعیة

  ).١٤٢٥جروان،  (.وبقدراتھم على الحوار والمحادثة والقدرة على التفكیر المنظم
  ثانیًا الخصائص االنفعالیة والدافعیة 

یتمیز األطفال الموھوبون بالثقة بالنفس، والثبات االنفعالي، والتفاؤل، واإلصرار، والمثابرة، 
واقل . لنفس، واالكتفاء الذاتي، وضبط النفس، وتحمل المسؤولیةوحب االستطالع، واالعتماد على ا

  ).٢٠٠٠المعایطة والبولیز، . (تمركزًا حول الذات، والقدرة على القیادة الجماعیة
  ثالثًا الخصائص االجتماعیة 

یتمیز األطفال الموھوبون بالمبادرة للعمل ومساعدة اآلخرین، ومقاومة الضغوط االجتماعیة 
ن في شؤونھ، والقدرة على كسب األصدقاء، والمیل لمصاحبة األكبر سنًا، وحب وتدخل اآلخری

النشاط االجتماعي والثقافي، والمشاركة والتفاعل مع المجموعة، وتفضیل السلوك المقبول 
اجتماعیًا، والمیل إلى المرح وبھجة الدعابة والنكتة، وتحمل المسؤولیة، والقدرة على قیادة 

  ).٢٠٠٠المعایطة والبولیز، (، )٢٠٠٤جروان، . (لعالیة بین أقرانھاآلخرین، والشعبیة ا
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  :رابعًا الخصائص الجسمیة
تشیر الدراسات ابتداء من دراسة تیرمان إلى أن األطفال الموھوبون یتمیزون عن أقرانھم في 

وانب القدرات والمھارات العقلیة واالجتماعیة واالنفعالیة، وھم ایضًا یتفوقون على أقرانھم في الج
الجسمیة فھم یتمتعون بصحة جیدة، وأكثر وزنًا وطوًال، وأكثر حیویة، واقوى جسمًا، وأفضل صحة 
وأنھم یحافظون على تفوقھم الجسمي والصحي وینامون لفترة قصیرة، والتمتع بالطاقة والحیویة 

ة والنشاط، ویمشون مبكرًا ویحبون الجري والریاضة، والخلو من األمراض العصبیة والعصبی
  ). ٢٠٠١سلیمان وأحمد، . (المزمنة

  :طلبة الموھوبین في وزارة التعلیممراحل الكشف عن ال
   :مرحلة الترشیح: المرحلة األولى

  :وتتم ھذه المرحلة من خالل ما یلي
  ).استمارة قوائم السمات والخصائص(تقدیرات المعلمین وأولیاء األمور وفق . ١
ي،   . ٢ صیل الدراس ائج التح ي (نت وق ف وم     التف یات والعل ًا والریاض ي عموم صیل الدراس  التح

  ).خصوصًا
  . األداء المتمیز الذي یدل على جھود المواھب والقدرات الخاصة. ٣

ل إدارة                   ن قب دھا م تم تحدی ى آخر ی امج إل ن برن ف م س وشروط تختل وتستند عملیة الترشیح إلى أس
  .ت ترشیح مستنیرةالبرامج لتسھیل مھمة المعلمین وأولیاء األمور في اتخاذ قرارا

  :المرحلة الثانیة مرحلة التعرف
وفي ھذه المرحلة یتم تطبیق مقاییس الكشف عن الموھوبین المقننة على البیئة السعودیة من 

مقیاس تورانس -مقیاس القدرات العقلیة(قبل متخصصین في وزارة التعلیم، ومن ھذه المقاییس 
  ).المعدلمقیاس وكسلر لذكاء األطفال - للنفكیر االبتكاري

  :المرحلة الثالثة مرحلة االختبار
وفي ھذه المرحلة یتم توجیھ الطالب لنوع البرنامج اإلثرائي الذي یتناسب مع قدراتھ، 
واستعداداتھ على ضوء ما تم جمعھ في الخطوتین السابقتین من معلومات حول المرشح وعلى 

نماذج تحدید المیول واالتجاھات ضوء دراسة حالة الطالب، والتعرف على میولھ ورغبتھ باستخدام 
  ). إلخ.... علوم، ریاضیات، (

  :المرحلة الرابعة مرحلة التقویم
بعد اختیار الطالب للبرنامج اإلثرائي تتم متابعتھ من قبل مشرف في إدارة الموھوبین لمعرفة 

تجاھاتھ، مدى نجاح أو فشل البرامج المقدمة إلیھ ومدى استیعابھا لموھبتھ ومناسبتھا لمیولھ، وا
وأثرھا علیھ من الناحیة السلوكیة والعلمیة، وللتعرف على مدى دقة الحكم في اختیاره، وتقویم 

  ).٢٠١٥بوابة موھبة أ، (، )٢٠١٠البدیر، . (فعالیة الطرق، ومدى صدقھا التنبؤ
  :أسلوب رعایة الموھوبین في المملكة العربیة السعودیة 

 رعایتھا للطالب الموھوبین، أنموذج الواحة تتبنى المملكة العربیة السعودیة في ضوء
 وقد سمي سابقًا باألنموذج اإلثرائي الفاعل في (Aljughaiman,2011)اإلثرائي والذي وضعھ 

تصمیم برامج الموھوبین، ویھدف األنموذج إلى الكشف عن جمیع الطالب الموھوبین في مدارس 
وتقدیم برنامج إثرائي یتسم بالشمولیة والتتابعیة التعلیم العام باستخدام أدوات ومنھجیة علمیة محددة، 
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یعنى بشخصیة الطلبة الموھوبین من خالل خمسة جوانب رئیسیة الدوافع نحو التعلم، مھارات 
، وتنمیة المواھب المتنوعة )التفكیر، مھارات البحث، مھارات التعلم، والسمات الشخصیة المؤثرة

، وبیئة تعلم تظھر تمكنھم من إظھار مواھبھم، وتوعیة للطلبة من خالل تھیئة فرص تربویة إثرائیة
  . شاملة لجمیع أولیاء األمور ، والمؤسسات التعلیمیة

النظریة : ولقد بني األنموذج وفق األسس العلمیة مرتكزًا على ثالث نظریات رئیسیة ھي
ت ھذه حیث شكل.  الحلقات الثالث لرنزولي، والنظریة الثالثیة لستیرنبرغونظریةالبنائیة، 

النظریات الثالث أساسًا لصیاغة أھدافھ، وتحدید أسلوب اختیار المشاركین فیھ، والمنھجیة التي تقدم 
  .من خاللھا الخبرات التربویة

المحتوى العلمي المتعمق، مھارات البحث : كما یقوم األنموذج على تفاعل ثالث ركائز ھي
ستویات یستغرق تنفیذ كل مستوى عامًا والتفكیر، السمات الشخصیة المؤثرة، من خالل أربعة م

 (Aljughaiman,2011) ،)٢٠٠٥الجغیمان،. (دراسیًا كامُال، إضافة إلى الصیف
(Aljughaiman & Ayoob,2013)  

  :ھوبین بالمملكة العربیة السعودیةمؤسسات رعایة المو
بشكل نشطت حركة رعایة الموھوبین في المملكة العربیة السعودیة خالل اآلونة األخیرة 

م، ٢٠٠٠الفت، وذلك من خالل وزارة التعلیم التي أنشئت اإلدارة العامة لرعایة الموھوبین عام 
  : بغرض اإلشراف على كافة مناشط رعایة الطلبة الموھوبین، والتي تتم فیما یلي

  :برنامج مراكز رعایة الموھوبین. ١
رعایة للموھوبین من خالل وھي عبارة عن مؤسسات تربویة تعلیمیة اجتماعیة تعنى بتقدیم ال

برامج تقدم في المراكز مباشرة، أو من خالل تعزیز البرامج التي تقدم عن طریق المدارس، 
ویلتحق الطلبة بھذه المراكز خارج أوقات المدرسة؛ لیتلقوا خدمات تربویة خاصة في العدید من 

  . المجاالت التي تعمل على تطویر المواھب المختلفة
  :الموھوبین بمدارس التعلیم العامبرنامج رعایة . ٢

وتتلخص فكرة البرنامج بتقدیم خدمات تربویة خاصة؛ الكتشاف وتنمیة مواھب الطالب 
والطالبات في المدارس العامة حیث یقضون معظم أوقاتھم التعلیمیة حیث یعمل البرنامج وفق آلیة 

. عام بمجال رعایة الموھوبینإعداد معلمین متفرغین ومعلمات متفرغات للعمل في مدارس التعلیم ال
، حیث یقوم المعلمون المتفرغون بتصمیم برنامج إثرائي وتنفیذه؛ لتوفیر )١١، ٢٠١٠الموسى،(

  . خبرات تربویة تتسم بالتنوع العلمي، والعمق الفكري، والتي غالبًا ال تتوفر في المنھج المدرسي
   :مؤسسة الملك عبد العزیز ورجالھ للموھبة واإلبداع. ٣

م حیث ُتعنى ١٩٩٩سسة الملك عبد العزیز ورجالھ للموھبة واإلبداع أنشئت في عام مؤ
بتشجیع الموھوبین، وتنمیة مواھبھم من خالل تقدیم برامج تھدف إلى اكتشاف الموھوبین، 

  ). ٤ :٣، ٢٠١٠الموسى، . (ورعایتھم في جمیع المراحل الدراسیة المختلفة وعلى مستوى المملكة
  :موعة من البرامج اإلثرائیة الصیفیة لرعایة الموھوبین بالمملكة تشتمل اآلتيوتقدم المؤسسة مج

  :برنامج موھبة المحلي . أ
وھو برنامج إثرائي مجاني للطالب الموھوبین یعقد في اإلجازة الصیفیة، یتلقى الطالب 
خاللھ نشاطات علمیة متخصصة، ومھارات نوعیة متقدمة، وتھدف إلى رعایة شخصیة الطالب 

  . من الناحیة العقلیة، والنفسیة، واالجتماعیة، والبدنیة: ایة متكاملةرع
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  :برنامج موھبة الدولي . ب
وھو برنامج للطالب الموھوبین ترعاه موھبة بالتعاون مع أفضل الجامعات العالمیة، ویعقد 

ة ھذا البرنامج خالل العطلة الصیفیة من كل عام، ویھدف إلى االرتقاء بقدرات الطالب العلمی
  . ومھاراتھم، وتطویر قدراتھم على عمل األبحاث، والتجارب العلمیة

مؤسسة الملك عبد العزیز ورجالھ للموھبة "وتجدر اإلشارة إلى وجود تعاون كبیر بین 
بوابة (. ووزارة التعلیم في دعم البرامج الخاصة بالطلبة الموھوبین التابعة لوزارة التعلیم" واإلبداع
  ).  ب٢٠١٥موھبة،

   :راسات السابقةالد
ھدفت ھذه الدراسة إلى استقصاء األسالیب المستخدمة لرعایة الطالبات  )٢٠٠٥جمعة، (دراسة 

الموھوبات بالمدارس االبتدائیة الحكومیة من وجھة نظر أفراد الدراسة، كما ھدفت الدراسة إلى 
ات الموھوبات التعرف على المعوقات التي تحد من فاعلیة اإلدارة المدرسیة في رعایة الطالب

  . بالمدارس االبتدائیة الحكومیة من وجھة نظر أفراد الدراسة
استخدمت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي، وتوصلت الدراسة إلى أن ترتیب المعوقات التي 
تحد من فاعلیة اإلدارة المدرسیة في رعایة الطالبات الموھوبات بالمدارس االبتدائیة الحكومیة ھي 

  : كما یلي
  .نقص في توافر المعلمات المدربات على اكتشاف الموھوبات. أ

قلة النشاطات الصفیة وغیر الصفیة المتعلقة بمیول ورغبات الموھوبات كالزیارات المیدانیة . ب
  . والعمل المدرسي اإلضافي

  .صعوبة تمویل البرامج الخاصة بالطالبات الموھوبات. ج
  .میول الموھوباتعدم إسھام المقررات المدرسیة في تلبیة . د

ھدفت ھذه الدراسة إلى مقارنة مجموعات من المراھقین الذكور النابغین  )٢٠٠٧معوض، (دراسة 
  : والمبتكرین واألذكیاء والنابغین في عدة نواح من أھمھا

دراسة مقارنة لمجموعات النابغین والمبتكرین واألذكیاء والعادیین من حیث سمات شخصیاتھم، . أ
الثبات (ات معینة تمیز النابغین والمبتكرین واألذكیاء عن العادیین مثل وبروز خصال وسم

، ومعرفة الفروق بین ھذه )االنفعالي والشعور بالمسؤولیة والواقعیة والحالة المزاجیة والقیادة
  . المجموعات

دراسة الظروف االجتماعیة األخرى المحیطة بالمجموعات األربعة، والتي تؤثر كالظروف . ب
ادیة، ومستوى اآلباء التعلیمي، ودراسة قضاء وقت الفراغ وما یمیلون لقراءتھ، االقتص

  . ولصداقاتھم وھوایاتھم، وإنتاجھم اإلبداعي والفني، ومعرفة الفروق بین ھذه المجموعات
- ١٤(طالبًا بالمرحلة الثانویة، وتتراوح أعمارھم بین ) ٣١٠(وقد أجریت الدراسة على عینة عددھا 

 استخدمت الدراسة المنھج التجریبي، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من سنة، وقد) ١٧
  : أھمھا

حیث تمیزت كل من مجموعتي النابغین واألذكیاء على مجموعتي العادیین : العالقات المنزلیة. أ
في حین كانت ) ٠٫٠١(بحسن التوافق في العالقة المنزلیة بفروق دالة إحصائیًا عند نسبة 
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جموعتي المبتكرین والعادیین غیر دالة إحصائیًا، وكانت المجموعتان متشابھتین الفروق بین م
  . في العالقة المنزلیة

حیث تفوقت مجموعتا النابغین واألذكیاء على مجموعة العادیین في : العالقات االجتماعیة. ب
 أما .على الترتیب) ٠٫٠٥(و ) ٠٫٠١(العالقات االجتماعیة بفروق دالة إحصائیًا عند نسبة 

الفرق بین مجموعتي المبتكرین والعادیین فكانت دالة إحصائیًا غیر إنھ كانت المجموعتان 
  . متشابھتین في العالقات االجتماعیة

حیث تمیزت مجموعات النابغین واألذكیاء على مجموعة العادیین بالثبات : الثبات االنفعالي. ج
  . في المعامالت الثالث) ٠٫٠١( نسبة االنفعالي والثقة بالنفس، بفروق دالة إحصائیًا عند

حیث تمیزت مجموعات النابغین والمبتكرین واألذكیاء بالتكیف في المواقف : الشعور بالمسؤولیة. د
التي تحتاج إلى تحمل المسؤولیة أكثر من مجموعة العادیین بفروق دالة إحصائیًا عند نسبة 

  . في المعامالت الثالث) ٠٫٠١(
 حیث تمیزت مجموعة النابغین والمبتكرین واألذكیاء بحالة مزاجیة أفضل من :الحالة المزاجیة. ھـ

  .في المعامالت الثالث) ٠٫٠١(مجموعة العادیین بفروق دالة إحصائیًا عند نسبة 
ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة دور المدرسة في تنمیة الموھبة لدى  )٢٠٠٩السعدي،(دراسة 

لحكومیة في محافظة جنین، وتحدید أثر كل متغیرات الجنس، الطلبة كما یدركھا مدیرو المدراس ا
  . المؤھل العلمي، عدد سنوات الخبرة باإلدارة

استخدمت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي، ویتكون مجتمع البحث من مدیري المدارس الحكومیة 
مدیرًا ) ٨٠(مدیرًا ومدیرة، وتم تكوین عینة الدراسة من) ٢٠٠(في المحافظة والبالغ عددھم 

  . ومدیرة، تم اختیارھم بالطریقة العشوائیة الطبقیة
، )، المعلم، البیئة المدرسیةالمنھاج(وقد كانت نتائج الدراسة أن دور المدرسة بعناصرھا الثالثة 

  .  تلعب الدور األساسي في رعایة الطلبة وتنمیة الموھبة لدیھم
لتعرف على المشكالت النفسیة والتربویة ھدفت ھذه الدراسة إلى ا )٢٠٠٩عبد الجبار، (دراسة 

واالجتماعیة التي تواجھ الموھوبین والمتفوقین، كما ھدفت الدراسة إلى التعرف على بعض 
االنعكاسات المتربة على اإلغفال واإلھمال لفئة الموھوبین، بسبب االعتقادات الخاطئة والسائدة 

الوصفي الذي ینتھج أسلوب البحث المكتبي وقد اعتمدت الدراسة على المنھج . حول الفئة المعنیة
وخلصت ھذه الدراسة إلى جملة من النتائج التي یمكن االسترشاد بھا من أجل رعایة . والوثائقي

  : الموھوبین والمتفوقین وھي كالتالي
التأكید على أھمیة العنایة بالموھوبین والمتفوقین وتبصیر الجمیع بدور ھذه الفئة ووظیفتھا، وذلك . أ

  .  خالل تصویب المفاھیم السائدة والخاطئة حولھامن
اإللمام الكامل بمشكالت الموھوبین والمتفوقین واحتیاجاتھم من جھة األسرة، والمدرسة وكل . ب

  .المھتمین بالعملیة التربویة في المجتمع
دیھم، إن إشباع الحاجات المتعددة لفئة الموھوبین والمتفوقین، یؤدي إلى صقل ملكات اإلبداع ل. ج

  . ویحفزھم على المبادرات اإلبداعیة
ھدفت ھذه الدراسة إلى الكشف عن العوامل التي تسھم في تفسیر التباین  )٢٠٠٩العمري، (دراسة 

في أداء الطلبة الموھوبین، حیث قدمت تصورًا حول األھمیة النسبیة ألبرز العوامل التي تلعب دورًا 
 جمیع طلبة مدارس الیوبیل في األردن، فیما تكونت تكون مجتمع الدراسة من. في تشكیل أدائھم
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طالبًا وطالبة تم اختیارھا باألسلوب العشوائي، استجابوا األداة تتكون من جزأین ) ٧٠(العینة من 
األول وتضمن معلومات عن عامل الوضع الدراسي للطالب، أما الجزء الثاني فقد تضمن المقیاس 

األسرة، المدرسة، (بأبعاده الخمسة ) MSLSS(یاة العالمي لقیاس مستویات الرضا عن الح
  ). األصدقاء، البیئة، الذات

من تحصیل %) ٣٥(وأشارت نتائج الدراسة إلى أن عامل الرضا عن الحیاة یفسر ما نسبتھ 
من التباین المفسر إذا ما أدخال %) ١٢( عامل الوضع الدراسي ما مقداره یضیفالطلبة، فیما 

كما بینت الدراسة أن متغیر الرضا عن األسرة والمدرسة والذات قد فسر ما معادلة االنحدار معًا، 
على الترتیب، فیما لم یكن أي دور لكل من األصدقاء والبیئة في %%) ٦، %١٢، %٢٤(نسبتھ 

تفسیر التباین، باإلضافة لذلك أظھرت الدراسة أن متغیر عدد الساعات المتابعة البینیة والمطالعة قد 
 من التباین، فیما لم یقدم استخدام الحاسوب وممارسة الھوایة  أي قیمة لتفسیر %)٦، %٢٣(فسر 

  .التباین إذا أدخال معھما المعادلة
  Proceduresإجراءات الدراسة 

تم االطالع المتعمق على األدب البحثي والدراسات السابقة المحلیة والعربیة واألجنبیة التي . ١
  . تناولت محاور الدراسة

  :ر المحتوى العلمياختیا. ٢
دة   ار وح م اختی وة "ت ة والق ث   "الحرك صف الثال الب ال ى ط رر عل وم المق اب العل ن كت  م

ي     ام الدراس ن الع اني م ي الث صل الدراس ي الف ط، ف تمل  ١٤٣٩/١٤٤٠المتوس د اش ـ، وق ھ
  :المحتوى العلمي للوحدة على الفصلین التالیین

، )الزخم( والتسارع، وكمیة الحركة الحركة،:  ویتضمن الموضوعات التالیة:الفصل التاسع
 .والتصادمات

القانون األول والثاني لنیوتن في الحركة، :  ویتضمن الموضوعات التالیة:الفصل العاشر
  . القانون الثالث لنیوتن

  :وقد تم اختیار ھذا المحتوى العلمي لعدة أسباب، من أھمھا ما یلي
ة م      . ١ یة وفرعی اھیم أساس ن مف دة م ضمنتھ الوح ا ت ا     م رض لھ ة؛ یتع ادة والطاق ة بالم رتبط

ي       عوبة ف الب ص د الط ا یج ادة م ي ع ة، والت ة الالحق راحلھم التعلیمی ي م تھا ف الب لدراس الط
 .تعلمھا، لما تتصف بھ من تجرید عال

ة     . ٢ اة الیومی صلة بالحی ضایا ذات ال وعات والق ب والموض ض الجوان دة بع ضمن الوح تت
 .میة قصوى في حیاتھم الیومیةللطالب، وتمثل تطبیقاتھا المتعددة أھ

ا،           . ٣ الب بأدائھ وم الط ي یق ة الت شطة العملی ارب واألن ن التج د م ى العدی دة عل شتمل الوح ت
 .NGSSویمكن من خاللھا تنمیة معاییر العلوم للجیل التالي 

 .بعض موضوعات الوحدة قد تستثیر التساؤالت والمناقشات المستمرة لدى الطالب. ٤
 Population of studyمجتمع الدراسة 

ي    ین ف وبین المنتظم ط الموھ ث المتوس صف الثال الب ال ع ط ن جمی ة م ع الدراس ون مجتم تك
  . المدارس المتوسطة الحكومیة بمدینة مكة المكرمة
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  Study Sampleعینة الدراسة 
  .تم تحدید عینة عشوائیة بسیطة من طالب الصف الثالث متوسط الموھوبین

 Methodology and Design of the studyالدراسة  منھج
نھج الوصفي         ى الم ة عل تنتمي ھذه الدراسة إلى المنھج الوصفي حیث اعتمدت الدراسة الحالی
ي       بتھ ف دى مناس د م وى لتحدی ل المحت ذلك تحلی ة، وك ري، وأدوات الدراس ار النظ داد اإلط د إع عن

الي      ل الت وم للجی اییر العل ن مع شف ع اب ا   NGSSالك ي كت ة ف اد الثالث ي األبع ة   ف وم بالمرحل لعل
  .المتوسطة

  Study Toolsأدوات الدراسة 
  .NGSSقائمة معاییر العلوم للجیل التالي . ١
 في وحدة الحركة والقوة في كتاب العلوم للصف NGSSاختبار معاییر العلوم للجیل التالي . ٢

  .الثالث متوسط
  إعداد وضبط أدوات الدراسة 

  .NGSSاختبار معاییر العلوم للجیل التالي * 
ھدف االختبار إلى التعرف على مدى امتالك الطالب الموھوبین بالمرحلة  :االختبارالھدف من . ١

  .NGSSالمتوسطة لمعاییر العلوم للجیل التالي 
مفردة، واالستجابات فیھ من ) ٣٥(تضمن االختبار في صورتھ األولیة على  :وصف االختبار. ٢

 أربعة اختیارات، ویوجد من بینھا اختیار اختباریةمفردة نوع االختیار من متعدد، حیث تبع كل 
  . واحد صحیح فقط

تم إجراء الدراسة االستطالعیة لالختبار على مجموعة مكونة  :الدراسة االستطالعیة لالختبار. ٣
طالب بمدرسة الیمامة المتوسطة بمدینة مكة المكرمة، وذلك لحساب الصدق والثبات ) ٢٠(من 

  : كالتالي
تم عرض االختبار على السادة المحكمین، وقد تم حذف بعض المفردات في  :الصدق الظاھري

  .أراءھمضوء 
، وقد بلغت قیمة معامل كرومباختم حساب الثبات لالختبار باستخدام معامل الفا  :ثبات االختبار. ٤

  : مرتفع، والجدول اآلتي یوضح ذلك معامل ثباتوھو) ٠، ٨٣(الثبات لالختبار ككل 
  مل ثبات االختبار باستخدام معامل الفا كرومباخمعا) ٣(جدول 

 معامل الفا االنحراف المعیاري التباین المتوسط

٠،٦٥ ٣،٦٧٩٧١ ١٣،٥٤٠ ١٤،٦٦٦٧ 

) ٤٦٧، ١٩٧٩، السید(تم حساب زمن االختبار باستخدام معادلة حساب الزمن  :زمن االختبار. ٥
  .دقیقة) ٤٥(لتطبیق االختبار وقد بلغ الزمن الكلي 

مفردة موزعة على ) ٣٣(تضمن االختبار في صورتھ النھائیة  :الصورة النھائیة لالختبار. ٦
  :  یوضح مواصفات االختبار)٤(الثماني معاییر، والجدول التالي 

  



  

  م٢٠١٩لسنة  شرونالع العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٣٦٣

  المالحظات  األسئلة التي تنمیھا NGSS الـ ممارسات  م
    ٣٢  طرح األسئلة  ١
    ٣٣  استخدام النماذج وتطویرھا  ٢
    ٢٣، ١٣، ١٠، ٧، ٤  االستقصاءالتخطیط وإجراء   ٣
    ٢٢، ١٢، ١١، ٩، ٢  تحلیل وتفسیر البیانات  ٤
استخدام الریاضیات والتفكیر   ٥

  الحسابي
٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٠، ١٥    

    ٢١، ١٩، ٨، ٣، ١  بناء التفسیرات  ٦
    ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ١٨  االنخراط في الحجج من األدلة  ٧
الحصول على تقییم ونقل   ٨

  المعلومات
٢٧، ١٧، ١٦، ١٤، ٦، ٥    

   :نتائج الدراسة وتفسیرھا
لإلجابة على السؤال األول للدراسة حول مدى  :أوًال عرض النتائج الخاصة بالسؤال األول للدراسة

 في مستوى NGSSامتالك الطالب الموھوبین بالمرحلة المتوسطة لمعاییر العلوم للجیل التالي 
  . طرح االسئلة وتحدید المشكلةممارسة
المتوسط واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة الستجابات العینة على اختبار معاییر  )٥(جدول 

  :وتحدید المشكلةفي معیار طرح األسئلة  الجیل التالي للعلوم
مجموع استجابات 
  العینة على االختبار

االنحراف   متوسط االستجابات
  المعیاري

النسبة المئویة 
 لالستجابات

٤٦،٦٧  ٠٫٥٠٧  ٠،٤٦ ١٤  
أن الطالب الموھوبین بالمرحلة المتوسطة لدیھم ضعف في ) ٥(نالحظ من الجدول رقم 

امتالك ممارسة طرح األسئلة وتحدید المشكلة، حیث بلغ متوسط استجابات العینة على معیار طرح 
بنسبة مئویة و) ٠،٥٠٧(، بانحراف معیاري )١(من ) ٠،٤٦(األسئلة وتحدید المشكلة 

 وتمثل ضعف وجود ھذه  تعبر عن امتالك الطالب للمعیار،عیفة ال، وھي نسبة ض)%٤٦،٦٧(
 تشمل طرح االسئلة بھدف التنقیح والتوضیح لنموذج، او قابلیة اسئلة والتي) ٣٢(الممارسة في البند 

  .المشكلة لالختیار او وضع الفرضیات، والتجریب
السؤال الثاني للدراسة حول لإلجابة على  :عرض النتائج الخاصة بالسؤال الثاني للدراسةثانیًا 

 في NGSSمدى امتالك الطالب الموھوبین بالمرحلة المتوسطة لمعاییر العلوم للجیل التالي 
  .تطویر واستخدام النماذج ممارسةمستوى 
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المتوسط واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة الستجابات العینة على اختبار معاییر ) ٦(دول ج
  :عیار استخدام النماذج وتطویرھامفي  الجیل التالي للعلوم

مجموع استجابات العینة على 
  االختبار

متوسط 
  االستجابات

  االنحراف
   المعیاري

النسبة المئویة 
 لالستجابات

٤٠  ٠،٤٩  ٠،٤٠ ١٢ 
 امتالكان الطالب الموھوبین بالمرحلة المتوسطة لدیھم ضعف في ) ٦(نالحظ من الجدول 
النماذج  بلغ المتوسط الحسابي لممارسة تطویر واستخدام یثالنماذج، حممارسة تطویر واستخدام 

 ھذه الممارسة ضعف  وتمثل،)٤٠ (، وبنسبة مئویة)0.49(وبانحراف معیاري ، )١( من )٠،٤٠(
والتي تشمل تقییم الطلبة ، وھي نسبة ضعیفة ال تعبر عن امتالك الطالب للمعیار ،)٣٣ (في البند
 او التفسیر، او تطویر نموذج بھدف النموذج،لتأكد من مصداقیة  او تصمیم اختبار لنموذجین،لمزایا 

  .المعالجة واختبار عملیة أو نظام مقترح
 للدراسة حول الثالثلإلجابة على السؤال  : للدراسةالثالثعرض النتائج الخاصة بالسؤال ثالثًا 

 في NGSSي مدى امتالك الطالب الموھوبین بالمرحلة المتوسطة لمعاییر العلوم للجیل التال
  . التخطیط وإجراء االستقصاءممارسةمستوى 
المتوسط واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة الستجابات العینة على اختبار معاییر  )٧(جدول 

  :معیار التخطیط وإجراء االستقصاءفي  الجیل التالي للعلوم
مجموع استجابات 
  العینة على االختبار

متوسط 
  االستجابات

االنحراف 
  یاريالمع

 النسبة المئویة لالستجابات

٣٤  ١،١١  ١،٧ ٥١ 
ان الطالب الموھوبین بالمرحلة المتوسطة لدیھم ضعف في امتالك ) ٧(نالحظ من الجدول 

حیث بلغ المتوسط الحسابي لممارسة  التخطیط وإجراء ، ممارسة التخطیط وإجراء االستقصاء
 وتمثل ضعف ،%)٣٤( و بنسبة مئویة ، )١،١١(وبانحراف معیاري ، )٥( من )١،٧(االستقصاء 

وھي نسبة ضعیفة ال تعبر عن امتالك ، ) ٢٣، ١٣، ١٠، ٧، ٤(وجود ھذه الممارسة في البنود 
والتعرف الى المتغیرات المحتمل ، والتي تشمل قیام الطلبة بالتخطیط لالستقصاء  الطالب للمعیار

مة إلنتاج قیاسات موثوق بھا یعتمد على نوع وتحدید انواع ومقدار ودقة البیانات الالز، الخلط بینھا 
  .واالعتماد على الفرضیات االتجاھیة، التصمیم 

لإلجابة على السؤال الرابع للدراسة حول مدى  :عرض النتائج الخاصة بالسؤال الرابع للدراسة
 في مستوى NGSSامتالك الطالب الموھوبین بالمرحلة المتوسطة لمعاییر العلوم للجیل التالي 

  .تحلیل وتفسیر البیانات ارسةمم
المتوسط واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة الستجابات العینة على اختبار معاییر  )٨(جدول 

  :معیار تحلیل وتفسیر البیاناتفي  الجیل التالي للعلوم
مجموع استجابات العینة 

  على االختبار
متوسط 

  االستجابات
االنحراف 
  المعیاري

النسبة المئویة 
 تجاباتلالس

٣٣٫٣٣  ٠،٧٥  ١،٦٦ ٥٠ 
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تالك       ) ٨(نالحظ من الجدول     ي ام دیھم ضعف ف ة المتوسطة ل ان الطالب الموھوبین بالمرحل
ات            سیر البیان ل وتف ة تحلی سابي لممارس ط الح غ المتوس ث بل ات حی سیر البیان ل وتف ة تحلی ممارس

ن ) ١،٦٦( اري  ،)٥(م انحراف معی ة    )٠٫٧٥(وب سبة مئوی ذه    وت،%)٣٣،٣٣(، وبن وفر ھ ل ت مث
ود    ي البن ة ف الب      ، ) ٢٢، ١٢، ١١، ٩، ٢(الممارس تالك الط ن ام ر ع عیفة ال تعب سبة ض ي ن وھ

ار  ات باستخدام االدوات         ،للمعی ل البیان ة بتحلی ام الطلب شمل قی ي ت االت   ، والت اھیم االحتم ق مف وتطبی
ة والھندسیة    شاكل العلمی ى الم ا   ، عل ل البیان ى تحلی ود المفروضة عل ة القی ین  ، ت ومعرف ة ب والمقارن

ات   ن البیان ة م واع مختلف ام    ، ان وذج او النظ ة او النم ى العملی دة عل ات الجدی أثیر البیان ل ، وت وتحلی
  .البیانات لتحدید میزات التصمیم

لإلجابة على السؤال الخامس للدراسة حول  :عرض النتائج الخاصة بالسؤال الخامس للدراسة
 في NGSSة المتوسطة لمعاییر العلوم للجیل التالي مدى امتالك الطالب الموھوبین بالمرحل

  .خدام الریاضیات والتفكیر الحسابي استممارسةمستوى 
المتوسط واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة الستجابات العینة على اختبار معاییر ) ٩(جدول 

  :معیار استخدام الریاضیات والتفكیر الحسابيفي  الجیل التالي للعلوم
تجابات العینة على مجموع اس

  االختبار
متوسط 

  االستجابات
النسبة المئویة   االنحراف المعیاري

 لالستجابات
٤٠٫٥٦  ١،٠٤  ٢،٤٣ ٧٣ 

تالك       ) ٩(نالحظ من الجدول     ي ام دیھم ضعف ف ة المتوسطة ل ان الطالب الموھوبین بالمرحل
سابي لم     ط الح غ المتوس ث بل ي حی ر الریاض یات والتفكی تخدام الریاض ة اس ة ممارس تخدام مارس اس

ي  ر الریاض یات والتفكی ن )٢،٤٣(الریاض اري ،)٥( م انحراف معی سبة)١،٠٤( وب ة ، وبن  مئوی
ود     ، %)٤٠،٥٦( ي البن ة ف ذه الممارس وفر ھ ل ت ام   ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٠، ١٥(وتمث شمل قی ي ت والت

ات أو         م المطالب سیرات، الطلبة باستخدام التصورات الریاضیة لوصف أو دع  واستخدام حاالت   التف
  .وھي نسبة ضعیفة ال تعبر عن امتالك الطالب للمعیارالریاضیة، الحد البسیطة الختبار التعبیرات 

لإلجابة على السؤال السادس للدراسة حول  :عرض النتائج الخاصة بالسؤال السادس للدراسة
 في NGSSمدى امتالك الطالب الموھوبین بالمرحلة المتوسطة لمعاییر العلوم للجیل التالي 

  .تفسیر البیانات ممارسةتوى مس
المتوسط واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة الستجابات العینة على اختبار معاییر  )١٠(جدول 

  :معیار تفسیر البیاناتفي  الجیل التالي للعلوم
مجموع استجابات العینة على 

  االختبار
متوسط 

  االستجابات
النسبة المئویة   االنحراف المعیاري

 لالستجابات
٥٤٫٦٧  ١،٠١  ٢،٧٣ ٨٢ 

تالك      ) ١٠(نالحظ من الجدول     ان الطالب الموھوبین بالمرحلة المتوسطة لدیھم ضعف في ام
ول         سیرات وتصمیم الحل سیرات        ،  ممارسة  بناء التف اء التف غ المتوسط الحسابي لممارسة  بن ث بل حی

اري  ، )٢،٧٣ (الحلولوتصمیم   انحراف معی ة    )١،٠١(وب سبة مئوی وفر   ، %)٥٤،٦٧(، وبن ل ت وتمث
ود      ي البن ذه الممارسة ف الب       ،) ٢١، ١٩، ٨، ٣، ١(ھ تالك الط ن ام ر ع سبة ضعیفة ال تعب وھي ن

والتي تشمل قیام الطلبة بتقدیم ادلة كمیة أو نوعیة فیما یتعلق بالعالقة بین المتغیرات التابعة       ، للمعیار
 تم الحصول علیھا من مجموعة  وإنشاء وتنقیح تفسیر یستند إلى أدلة صالحة وموثوق بھا ،والمستقلة  
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ى            تنادا إل ي، اس الم الحقیق ي الع متنوعة من المصادر، وتصمیم، وتقییم، أو صقل حل لمشكلة معقدة ف
  .المعرفة العلمیة

لإلجابة على السؤال السابع للدراسة حول مدى  :عرض النتائج الخاصة بالسؤال السابع للدراسة
 في مستوى NGSSسطة لمعاییر العلوم للجیل التالي امتالك الطالب الموھوبین بالمرحلة المتو

  :االنخراط في الحجج من األدلة ممارسة
  )١١(جدول 

المتوسط واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة الستجابات العینة على اختبار معاییر الجیل التالي 
  :معیار االنخراط في الحجج من األدلةفي  للعلوم

مجموع استجابات العینة 
  ختبارعلى اال

متوسط 
  االستجابات

االنحراف 
  المعیاري

النسبة المئویة 
 لالستجابات

٣٧٫٧٨  ١،٣١  ٢،٢٦ ٦٨ 
دول   ن الج ظ م ي  ) ١١(نالح عف ف دیھم ض طة ل ة المتوس وبین بالمرحل الب الموھ ان الط

البراھین       ، االنخراط في الحجج من األدلة  ممارسة   شغال ب غ المتوسط الحسابي لممارسة االن حیث بل
ة اري ، )٢،٢٦ (واالدل انحراف معی ة  )١،٣١(وب سبة مئوی ذه   %)٣٧،٧٨(، وبن وفر ھ ل ت  وتمث

ود   ي البن الب  ، )٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ١٨(الممارسة ف تالك الط ن ام ر ع سبة ضعیفة ال تعب ي ن وھ
ار وء     ،  للمعی ي ض صمیم ف ول الت سة أو حل ج المتناف یم الحج ة وتقی ة بمقارن ام الطلب شمل قی ي ت والت

د         التفسیرات المقبولة    ا لتحدی ة حالی ول المقبول سیرات أو الحل حالیا، وتقییم األدلة أو المنطق وراء التف
ات        ، مزایا الحجج    ى البیان ستند إل ج مضادة ت و بناء أو استخدام  أو تقدیم حجة شفھیة وخطیة أو حج

تنافسة و الدفاع عن التفسیرات بناء على أدلة حول العالم الطبیعي وتقییم حلول التصمیم الم     ، واألدلة  
  .لمشكلة في العالم الحقیقي 

لإلجابة على السؤال الثامن للدراسة حول مدى  :عرض النتائج الخاصة بالسؤال الثامن للدراسة
 في مستوى NGSSامتالك الطالب الموھوبین بالمرحلة المتوسطة لمعاییر العلوم للجیل التالي 

  :الحصول على تقییم ونقل المعلومات ممارسة
  )١٢(جدول 

متوسط واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة الستجابات العینة على اختبار معاییر الجیل التالي ال
  :معیار الحصول على تقییم ونقل المعلوماتفي  للعلوم

مجموع استجابات 
  العینة على االختبار

متوسط 
  االستجابات

االنحراف 
  المعیاري

 النسبة المئویة لالستجابات

٥٣،٣٣  ١،٣٢  ٢،٦٦ ٨٠ 
دول   ن الج ظ م ي  ) ١٢(نالح عف ف دیھم ض طة ل ة المتوس وبین بالمرحل الب الموھ ان الط

صول   ة  الح یلھا،   ممارس ا وتوص ات وتقییمھ ى المعلوم ة    عل سابي لممارس ط الح غ المتوس ث بل حی
اري ، )٢،٦٦(الحصول على المعلومات وتقییمھا وتوصیلھا      ة   )١،٣٢(وبانحراف معی سبة مئوی ، وبن

ود         توفر   وتمثل ،%)٥٣،٣٣( ي البن ، )٢٧، ١٧، ١٦، ١٤، ٦، ٥(ھذه الممارسة بدرجة متوسطة ف
ألدب  ، وھي نسبة ضعیفة ال تعبر عن امتالك الطالب للمعیار  والتي تشمل قیام الطلبة  بقراءة نقدیة ل

ة       ،العلمي وتكییفھ لالستخدام في الفصول الدراسیة        ات المقدم یم مصادر المعلوم ج وتقی ومقارنة ودم
ك  ائط أو أش ي وس شكلة  ف ل م ة أو ح سألة علمی ة م ل معالج ن أج ة م یم ، ال مختلف راءة وتقی ع وق وجم



  

  م٢٠١٩لسنة  شرونالع العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٣٦٧

دة كل مصدر         ة وفائ یم األدل ددة، وتقی یم  ، المعلومات العلمیة أو التقنیة من مصادر موثوقة و متع وتقی
ن            ق م ة ، والتحق ة والتقنی صالحیة ومصداقیة االسالیب و  التصامیم التي تظھر في النصوص العلمی

  .قدر اإلمكانالبیانات 
 لإلجابة على السؤال الرئیس للدراسة حول مدى :عرض النتائج الخاصة بالسؤال الرئیس للدراسة

  :NGSSامتالك الطالب الموھوبین بالمرحلة المتوسطة لمعاییر العلوم للجیل التالي 
ب الطال الستجابات  والنسبة المئویة الحسابیة واالنحرافات المعیاریةالمتوسطات) ١٣(جدول 

  : اجماًالNGSSالموھوبین بالمرحلة المتوسطة لمعاییر العلوم للجیل التالي 
االنحراف   متوسط االستجابات NGSSممارسات الـ   م

  المعیاري
النسبة المئویة 

 لالستجابات
  ٤٦،٦٧  ٠٫٥٠٧  ٠،٤٦  طرح األسئلة وتحدید المشكلة  ١
 ٤٠  ٠،٤٩  ٠،٤٠  استخدام النماذج وتطویرھا  ٢
 ٣٤  ١،١١  ١،٧  ء االستقصاءالتخطیط وإجرا  ٣
 ٣٣٫٣٣  ٠،٧٥  ١،٦٦  تحلیل وتفسیر البیانات  ٤
استخدام الریاضیات والتفكیر   ٥

  الحسابي
٤٠٫٥٦  ١،٠٤  ٢،٤٣ 

 ٥٤٫٦٧  ١،٠١  ٢،٧٣  بناء التفسیرات  ٦
 ٣٧٫٧٨  ١،٣١  ٢،٢٦  االنخراط في الحجج من األدلة  ٧
الحصول على تقییم ونقل   ٨

  المعلومات
٥٣،٣٣  ١،٣٢  ٢،٦٦ 

  ٤٣،٤٣  ٣،٦٧  ١٤،٣٣  موعالمج
وبین           تالك الطالب الموھ دى ام ى م یتضح من الجدول السابق ان متوسط استجابات العینة عل

الي      ل الت ان    NGSSبالمرحلة المتوسطة لمعاییر العلوم للجی ة ك ة المكرم ن  ) ١٤،٣٣( بمك ، )٣٣(م
اري  انحراف معی ة ،)٣،٦٧(وب سبة مئوی ر ، %)٤٣،٤٣( بن عیفة ال تعب سبة ض ي ن تالك وھ ن ام ع

الي     ل الت وم للجی اییر العل الب لمع ات   ، NGSSالط شمل  الممارس ي ت د   والت ئلة وتحدی رح االس ط
شكلة، اذج،  الم تخدام النم ویر واس صاء  و تط راء االستق یط وإج ات،  التخط سیر البیان ل وتف  ، وتحلی

شغال    البراھین و  واستخدام الریاضیات والتفكیر الریاضي، وبناء التفسیرات وتصمیم الحلول، واالن ب
یلھا     ا وتوص ات وتقییمھ ى المعلوم صول عل ة، والح ة     ، األدل ا المرحل ة ربم ى طبیع ك ال ود ذل ویع

اء عرض                   ین أثن ي یمارسھا المعلم ة الت دریس التقلیدی ى طرق الت ود إل ا یع العمریة للطالب، أو ربم
ي           ة ف اییر العلمی ذه المع دم وضوح ھ ذلك ع ررات  الدروس للطالب وخصوصًا فئة الموھوبین، ك  مق

  . العلوم بصفة عامة، ومقرر العلوم بالمرحلة المتوسطة خاصة
معاییر العلوم   الطالب الموھوبین بالمرحلة المتوسطة لدیھم ضعف فيمما سبق نالحظ ان

من تنفیذ الممارسات الثمانیة  الطالب الموھوبین لم یتمكنحیث  ،كبیرة بدرجة NGSSللجیل التالي 
 وكیفیة NGSSلمعاییر العلوم للجیل التالي الدراسة عدم وجود فھم كافي  ایضا تظھر نتائج جمیعھا،

  .ممارستھا
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   :توصیات الدراسة
  : في ضوء حدود الدراسة الحالیة والنتائج التي توصلت إلیھا یمكن تقدیم التوصیات التالیة

اد  للمستجدات العلمیة في برنامج إعدNGSSضرورة تضمین معاییر العلوم للجیل التالي . ١
لما لھا من أھمیة في للطالب بصفة عامة والطالب الموھوبین بصفة خاصة معلمي العلوم 

  .القرن الحادي والعشرین
 أثناء الخدمة  عامة ومعلمي العلوم للطالب الموھوبین خاصةعقد دورات تدریبیة لمعلمي العلوم. ٢

دریس للطالب  اثناء عملیة التNGSSعلى كیفیة تطبیق معاییر العلوم للجیل التالي 
  .الموھوبین

ضرورة اھتمام مخططي ومطوري مناھج العلوم المختلفة بإدراج معاییر العلوم للجیل التالي . ٣
NGSSفي تنظیم وتدریس العلوم، وإضافة ذلك إلى المعلم لتدریس لعلوم .  

بالمرحلة إقامة برنامج إثرائي للطالب الموھوبین بالمراحل التعلمیة عامة، وبالطالب الموھوبین . ٤
 لتنمیة قدراتھم العلمیة في NGSSالمتوسطة خاصة قائم على معاییر العلوم للجیل التالي 

  .مجال العلوم في القرن الحادي والعشرین
  :مقترحات الدراسة

  : جھا وتوصیاتھا یقترح الباحث إجراءاستكماًال لما بدأتھ الدراسة وبناء على نتائ
لتنمیة مھارات التفكیر المستقبلي  NGSSلعلوم للجیل التالي برنامج إثرائي قائم على معاییر ا. ١

  . لدى الطالب الموھوبین بالمرحلة المتوسطة
لتنمیة مھارات القرن الحادي NGSSالتالي برنامج إثرائي قائم على معاییر العلوم للجیل . ٢

  . والعشرین لدى الطالب الموھوبین بالمرحلة المتوسطة
لتنمیة عادات العقل لدى الطالب  NGSS معاییر العلوم للجیل التالي برنامج إثرائي قائم على. ٣

  . الموھوبین بالمرحلة المتوسطة
لتنمیة مھارات المسعى العلمي لدى NGSSالتالي برنامج إثرائي قائم على معاییر العلوم للجیل . ٤

  . الطالب الموھوبین بالمرحلة المتوسطة
لتنمیة مھارات التفكیر الناقد لدى NGSSالتالي وم للجیل برنامج إثرائي قائم على معاییر العل. ٥

  . الطالب الموھوبین بالمرحلة المتوسطة
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