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تصور مقترح لمنهج البيولوجي بالتعليم الثانوي الزراعي في ضوء معايير الجيل القادم
للعلوم NGSS
د .هناء فاروق احمد سيد*
المستخلص
هدف البحث الحالي الي وضع تصور مقترح لمنهج البيولوجي للصف األول الثانوي الزراعي في ضوو
معوايير العلوول للليول القوا ل ) Next Generation Science Standards (NGSSواسوتددل البحوث
المنهج الوصفي التحليلي من خالل تحليل محتوى منهج البيولوجي للصف األول الثوانوي الزراعوي و لو
لتحديد مستوى تضومين معوايير الليول القوا ل للعلوول  NGSSوابعا هوا الثالةوو وهوال ااف وار المحوريوو
(التدصصووويو  DCIsوالممارسوووال العلميوووو والهندسووويو  SEPsو المفووواهيل اللووواملو( المتداخلوووو
.CCCsوضمت عينو التحليل كتاب البيولوجي للصف ااول الثانوي الزراعي المقرر (، 2019-2018
وتمثلت ا اة البحث في بطاقو تحليل المحتوى في ضو معايير العلول للليل القا ل .NGSS

وتوصلت نتائج البحث الال بٌعد ااف ار المحوريو قد احتل المركز ااول بنسبو ت رار ( %56وتع س هوه
النسبو مستوى تضمين متوسو بععود الممارسوال العلميوو والهندسويو بنسوبو ت ورار ( %25والوهي يع وس
مستوى موندف بينموا جوا ااخيور بععود المفواهيل اللواملو بنسوبو ت ورار ( %19و لو مسوتوى تضومين
مندف جد ًا .وتل وضع تصور مقترح لمنهج البيولوجي للصف ااول الثانوي الزراعي فال ضو معايير
العلول للليل القا ل ) .(NGSSكما توصل البحث الي أن موضوع " من اللزيئال الال ال ائنال" تل تناوله
بل ل أكبر وتالها الوراةو والتنوع البيولوجي ومن ةل جا موضووع األنمموو البيئيوو فوي حوين تول ا فوال
الموضوعال ال الصلو بالتطور البيولوجي.
الكلمات المفتاحية :معايير الليل القا ل للعلول ) – (NGSSالتعليل الثانوي الزراعي -منهج البيولوجي –
تقويل المنهج
المقدمة:
يتميز هها العصر باانفلار المعرفي والتقني مما جعل العالل يعيش تطورال سريعو في ملاال
المعرفو المدتلفو ومن ةل اهتمت المؤسسال التربويو العمل بإعدا أفرا قا رين علال التفاعل مع تل
التطورال ولهل تسعال العديد من الدول الال تحديث مناهج التعليل بصورة مستمرة .حيث تعتبر المناهج
الدراسيو أهل عناصر العمليو التعليميو حيث يعتمد عليها إعدا القوي البلريو الالزمو لتحقيق التنميو
اللاملو وايضا ً مواجهو التحديال والتغيرال المستمرة (الغامدي.1 2012 ،
 1استخدمت الباحثة لتوثيق المراجع نظام الجمعية االمريكية السيكولوجية APA
*مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس ،كلية الدراسات العليا للتربية ،جامعة القاهرة.
البريد اإللكتروني hana_jana90@yahoo.com :
hanagoma25@gmail.com
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تأتي مناهج العلول في مقدمو هه المناهج التي تسعي ول العالل سوا المتقدمو او ول العالل
النامي لتطويرها و ل ألهميتها في تنميو المعارف ومهارال التف ير لدي الطالب كما انها الداعل ألي
تقدل .ومع تضدل المعارف في الملاال المدتلفو وخاصو في ملال العلول بدل أهميو بنا جيل من
الطالب لديه القدرة علال اكتساب وتطبيق وتوظيف تل المعارف في ممارساته اليوميو(شلبي2014،
ولدمج مهارال المعلومال والت نولوجيا معا ً فإنه يلزل المتابعو وتقويل مناهج العلول بل ل مستمر وبداصو
المحتوى المعرفي ألنه يع س اةار التقدل العلمي وتحويله الال معارف وممارسال (البنز2017،
ولتحقيق ل قامت العديد من الحركال إلصالح مناهج العلول وطرق تدريسها بما يساير التطور
الت نولوجي والعلمي منها ملروع المعايير القوميو للتربيو العلميو (National Science NSES
 Education Standardsالوايال اامري يو المتحدة من قبل المؤسسو القوميو للعلول ( NSFوملروع
 Project 2061(2061الهي أعدته اللمعيو اامري يو لتقدل العلول American Association for
)( the Advancement of Science (AAASاحمد ،والمل ي 2017 ،ويعمل هها علي تنميو
الثقافو والمهارال العلميو والت نولوجيو والرياضيو باعتبارها من عوامل التقدل نحو مستقبل افضل
وانع اسا ً لتل الحركال علي مدتلف المنمومال التربويو وتل تضمين عد من المعايير والتي تل
استدالصها في ( محتوي مناهج العلول المدتلفو – التدريس – التقييل – النمو المهني لمعلل العلول – نمال
تعليل العلول (الصبارينال  ،ومل اوي. 2017 ،
وقد قال المركز القومي للبحوث في الوايال المتحدة اامري يو National Research Council NRC
مع ااكا يميو الوطنيو للعلول ( NASواللمعيو اامري يو لتقدل العلول  AAASببنا معايير الليل
القا ل للعلول” The Next Generation Science Standards “NGSSحيث تل نلرها وتنفيهها في
أمري ا ضمن برنامج التعليل من أجل اابت ار لتعزيز العلول والت نولوجيا والفنون ( Chen & Lu,
 2018وتضمنت تل المعايير ةالةو أبعا (مرت زال أساسيو يعمل كل بعد مع البعدين اآلخرين بل ل
متماس ومت امل في بنا فهل متماس للعلول وت من أهميو تل المعايير في انها تسهل بدقو في تحديد
ااحتياجال التعليميو للميع جوانب العمليو التعليميو من المعلمين و الطالب والمناهج ومن ةل إم انيو
الح ل علي كفا ة تل العناصر ومدرجال التعليل ،وقد يرجع ل الي انها تدعو الي مج ابعا التعلل
الثالةو بل ل متراب خالل مراحل التعليل من رياض األطفال الي الثالث الثانوي وتت ون تل اابعا من
األف ار المحوريو ) Disciplinary Core Ideas (DCIsالممارسال العلميو والهندسيو Science
) Engineering Practices (SEPsوالمفاهيل المتداخلو (اللاملو Crosscutting Concepts
) (CCCsالداصو بالعلول بهدف المساعدة علي فهل العلول وجعل التعلل و معني نتيلو رب المعرفو
العلميو النمريو بالممارسال العلميو والهندسيو والمفاهيل األخرى الملتركو بين العلول ( council,
2013
وتميزل معايير الليل القا ل للعلول  NGSSبالثرا في األنلطو التعليميو والتراب بين موضوعاتها بدايو
من مرحلو رياض ااطفال وحتال نهايو المرحلو الثانويو كما أكدل علال أهميو إعدا المتعلمين للحياة
اللامعيو والمهنيو .وتناولت عد من الدراسال واقع معايير العلول للليل القا ل  NGSSفي مناهج العلول
سوا من جانب التقويل للمناهج منها راسو (معي  ،وعلي  2018 ،التي هدفت لتقويل منهج العلول
بالمرحلو اابتدائيو في ضو معايير الليل القا ل للعلول والتي اشارل الي ان نسبو توافر تل المعايير
مندفضو ،و راسو (شارب  2019 ،والتي هدفت الال تحليل محتوى كتب العلول بالمرحلو اإلعدا يو في
ضو معايير الليل القا ل للعلول  NGSSواوصت بضرورة تحديث محتوى كتب العلول بما يتناسب مع
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تل المعايير او من جانب ام انيو مج وتطبيق معايير  NGSSفي مناهج العلول ومنها و راسو
(شومان 2018،والتي هدفت لتطوير منهج الفيزيا في المرحلو الثانويو في ضو معايير العلول للليل
القا ل واشارل ألهميو تقويل وتطوير مناهج الفيزيا في ضو تل المعايير مع ااهتمال باألنلطو ااةرائيو
واألنلطو التعليميو التي تتطلب العديد من المهارال العلميو والهندسيو المتضمنو بالمعايير.
كما قامت (رواقه ،والمومني 2016 ،بدراسو هدفت الي التعرف علي إم انيو تضمين محتوي
الوراةو بالصف الثامن األساسي لمعايير العلول للليل القا ل  NGSSو ل من خالل نمو ج مقترح
للموا مو بين المحتوي ومعايير العلول للليل القا ل  NGSSفي تصميل المحتوي وبناؤ وقد أوصت
بضرورة إعا ة النمر في مناهج وكتب العلول المطورة بما يتناسب مع التوجهال الحديثو في تدريس
العلول.
كما قال ( Lontok, Zhang, & Dougherty, 2015بدراسو هدفت الي التعرف علال قدرة
معايير العلول للليل القا ل في عل الثقافو اللينيو وتحديد المفاهيل الوراةيو التي يم ن ملها في المحتوى
وأكدل الال ان معايير العلول للليل القا ل  NGSSتدتلف بل ل واسع عن المعايير السابقو وانها تدعل
الثقافو الوراةيو واألفضل في مراعاة علل الوراةو في المحتوى المقدل للطالب.
راسو ( HOLM, Alam, Seki-Wong, & Skiles, 2017والتي هدفت الي تعريف
المعلمين بمعايير العلول للليل القا ل من خالل اشتراك المعلمين في تحليل المنهج وأشارل الال ان
المعلمين اكتسبوا فهل أعمق لمعايير العلول للليل القا ل  NGSSواصبح لديهل القدرة علال تحديد كيفيو
تطبيق تل المعايير مع القدرة علي وضع خطو إلةرا المحتوى بما يساعد علي تحقيق األهداف كما اقترح
المعلمون عد من الدروس في ضو معايير  NGSSل بهدف تحقيق ااهداف المتعلقو بإعدا الطالب
وتحسين النتائج المتعلقو بالمنهج.
كما قال ( Harris, Sithole, & Kibirige, 2017بدراسو ام انيو تطبيق معايير الليل القا ل
للعلول  NGSSوتوصلت لضرورة توفر العديد من اإلم انيال سوا المعامل وأجهزة ال مبيوتر واأل وال
الالزمو لتطبيق وتنفيه معايير الليل القا ل للعلول  NGSSوإعدا المعلل بل ل يساعد علي تطبيق وتنفيه
تل المعايير ألهميتها في تحسين نتائج الطالب.
راسو (عزالدين 2018،والتي صممت عد من اانلطو القائمو علال معايير الليل القا ل للعلول
والتي تنوعت ما بين نلاطال علميو تعزيزيو ونلاطال اةرائيو وأشارل الال ان األنلطو القائمو علال
معايير الليل القا ل للعلول أسهمت في تنميو التف ير الناقد والميول العلميو وعملت علال تنميو وتطوير
الممارسال العلميو والهندسيو للطالب .كما أشار( Freer, 2015الال أن كفا ة المعلمين كانت عامل هال
في قدرتهل علي مج معايير  NGSSفي المحتوى اةنا التدريس وأشار لضرورة التنميو المهنيو المالئمو
للمعلمين فيما يتعلق بمعايير  NGSSحتال يتسنال لهل تناول تل المعايير اةنا العمليو التدريسيو.
ونمرا ً ألهميو التعليل الثانوي الزراعي في توفير ال وا ر البلريو المؤهلو علميا ً وعمليا ً والتي تعد
حلر الزاويو في تنميو اإلنتاج الزراعي(الرسول ،حمد & ،يوسف ، 2018،فهو أساس اكتساب المعرفو
والدبرة العلميو والعمليو وكل ما من شأنه تحسين المستويال اإلنتاجيو ،لهل فان تطوير مناهج التعليل
الزراعي بما يتناسب مع ااتلاهال الحديثو اصبح امرا ً هاماً .وتساعد طبيعو المناهج الدراسيو الزراعيو
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الطالب علي ان ي ون فاعالً في تعلمه من خالل القيال باألنلطو المدتلفو ،فلل يعد ااهتمال بالمعارف فق
بل باللانب العملي والقيال بالمزيد من األنلطو والتعلل من خالل المهارة.
اكد( Meals & Washburn, 2015انه من خالل مناهج التعليل الزراعي واألنلطو
والدبرال المدتلفو والتطبيقال الواقعيو(الفعليو والتي تنمي القدرة علي المالحمو ااستنتاج وتفسير
المواهر يم ن تلبيو متطلبال معايير الليل القا ل للعلول  NGSSوتطبيق تل المعايير مما يسهل في عل
مهارال التف ير العليا وحل المل الل والتي تمثل اهداف معايير  NGSSكما أكد ضرورة ااهتمال
بالتعليل الزراعي سوا الطالب أو المعلمين أو المناهج.
مشكلة البحث:
من العرض السابق تأكد أهميو مناهج العلول ومنهج البيولوجي للدور الهي يقول به في تنميو
المعارف ومهارال التف ير العلمي للطالب ويعمل منهج البيولوجي بالتعليل الزراعي علال إمدا الطالب
ب المفاهيل العلميو والمعارف والتي تدعل وتؤسس لتعلل اللوانب التدصصيو الزراعيو .وعلال الر ل من
تل األهميو لل ينل منهج البيولوجي بالتعليل الزراعي التطوير المناسب لمواكبو التقدل الحا ث في الملال
والهي انع س بدور نواتج التعلل واكد علي ل (ضحاوى ،وحسن ،عطا ،وشاكر 2019،حيث أشار الي
عدل رب المناهج بأسس الت نولوجيو الحديثو وان ا لب المناهج بالتعلل الزراعي لل يتل تطويرها من فترة
طويلو .كما أكد (ااكحل 2018 ،ضعف منهج البيولوجي في اكساب الطالب المفاهيل العلميو ومهارال
عمليال العلل لدي طالب التعليل الزراعي ،وفي هها السياق اشارل ( انل 2016،الي ضرورة تطوير
مناهج البيولوجي في ضو ااتلاهال العالميو المعاصرة وان يعتمد تطوير المناهج علي المعايير الحديثو
 ،و ( Packer, 2009التي اكدل ضرورة ااهتمال بالمحتوي ااكا يمي المقدل في منهج البيولوجي
الزراعي وربطه باهتمامال الطالب مما يساعد علي فهل المبا ئ البيولوجيو بل ل اعمق وأ ق.
وفي حدو علل الباحثو وبعد ااطالع علال الدراسال السابقو فهناك ندرة في الدراسال التي
تناولت تقويل او تطوير منهج البيولوجي بالتعليل الزراعي ،ومع ظهور معايير الليل القا ل للعلول NGSS
والتأكيد علال أهميتها وضرورة ملها في مناهج العلول وتبني تطبيقها حتال يتسنال مواكبو ما هو جديد في
منهج البيولوجي بالتعليل الثانوي الزراعي فإن البحث الحالي يسعي الي تقييل محتوى منهج البيولوجي
للصف األول الثانوي الزراعي في ضو معايير الليل القا ل للعلول  NGSSومن ةل تقديل تصور مقترح
للمنهج في ضو تل المعايير.
وفي ضو ما سبق تتحد مشكلة البحث في التساؤل الرئيسى التالي
ما التصور المقترح لمنهج البيولوجي للصف األول الثانوي الزراعي في ضوء معايير الجيل القادم
للعلوم  NGSS؟
ويتفرع منه األسئلة التالية:
 -1ما معايير الليل القا ل للعلول  NGSSالواجب توافرها في محتوي منهج البيولوجي للصف األول
الثانوي الزراعي؟
 -2ما مستوى تضمين األبعا الثالةو لمعايير الليل القا ل للعلول ( NGSSاألف ار المحوريو - DCIs
الممارسال العلميو والهندسيو  - SEPsالمفاهيل اللاملو  CCCsفي محتوى منهج البيولوجي للصف
األول الثانوي الزراعي؟
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 -3ما صورة منهج البيولوجي المقترح للصف األول الثانوي الزراعي في ضو معايير الليل القا ل
للعلول NGSS؟
أهداف البحث:
يهدف البحث الي:
 -1إعدا قائمو بمعايير الليل القا ل للعلول  NGSSالواجب توافرها في محتوي منهج البيولوجي للصف
األول الثانوي الزراعي.
 -2تحديد مستوى تضمين األبعا الثالةو لمعايير الليل القا ل للعلول ( NGSSاألف ار المحوريو - DCIs
الممارسال العلميو والهندسيو  - SEPsالمفاهيل اللاملو  CCCsفي محتوى منهج البيولوجي للصف
األول الثانوي الزراعي.
 -3إعدا تصور مقترح لمنهج البيولوجي للصف األول الثانوي الزراعي في ضو معايير الليل القا ل
للعلول NGSS.
أهمية البحث:
تتمثل أهميو البحث في
 -1يفيد مدططي ومطوري المناهج بالتعليل الزراعي في تعرف معايير الليل القا ل للعلول والتي
تدص منهج البيولوجي للصف األول الثانوي الزراعي وتطوير المنهج في ضو تل المعايير
نمرا ألهميتها وحداةتها
 -2تساعد معلمي البيولوجي بالتعليل الثانوي الزراعي علال تحديد جوانب القوة وجوانب الضعف في
المنهج فيما يدص بمعايير الليل القا ل للعلول .NGSS
 -3يفيد معلمي البيولوجي بالتعليل الثانوي الزراعي تعرف التصور المقترح لمنهج البيولوجي للصف
األول الثانوي الزراعي في ضو معايير  NGSSوهي أكثر المعايير حداةو في ملال تدريس
العلول في الوقت الحالي.
حدود البحث:
اقتصرل الحدو الموضوعيو للبحث علي
 تحليل محتوي كتاب البيولوجي للصف األول الثانوي الزراعي ( 2019-2018في ضو معايير الليلالقا ل للعلول  .NGSSللفصل الدراسي (األول والثاني
مصطلحات البحث
)Next Generation Science Standards (NGSS
معايير الجيل القادم للعلوم
يعرفها ( Bybee, 2014بأنها "اطار عمل لتعليل العلول يت ون من ةالةو أبعا هي األف ار
المحوريو والممارسال العلميو والهندسيو والمفاهيل اللاملو ويقدل رؤيو لتعليل العلول تلمل اافتراضال
والتنميل بحيث يوفر المحتوى لتعليل العلول والهندسو ووسائل لتحقيق الت امل بين المحتوى والممارسال
العلميو".
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كما يعرفها ( Krajcik, Codere, Dahsah, Bayer, & Mun, 2014بأنهوا "اسوتددال المعرفوو مون
خالل التعبير عنها كتوقعال لأل ا  Performance Expectationsتندمج وتت امل فيها األبعا الثالةو
حيووث يووتل الت اموول بووين األف ووار المحوريووو  DCIsوالمفوواهيل اللوواملو  CCCsوالممارسووال العلميووو
والهندسيو  SEPsويلار إليها بالتعليل ةالةي األبعا ".
ويعرفها (اللياب 2019،بأنها "معايير جديدة لتعليل العلول تمثل رؤيو نيو المحتوي والممارسو ،ورتبت
بطريقو متماس و لتووفير تعلويل العلوول للميوع الطوالب ،تركوز علوال أبعوا ةالةوو هوي (األف وار المحوريوو
المركزيو ،الممارسال العلميو والهندسيو ،والمفاهيل اللاملو والمتداخلوو لتعميوق فهمهول لألف وار الرئيسويو
في هه الملاال ،وتستند الي اإلطار العال لتدريس العلول للصفوف مون الروضوو وحتوال الثوانوي والوهي
أعد المللس الوطني للبحوث NRC
وتعرفها الباحثو إجرائيا ً بأنها "معايير جديدة ينبغي توافرها لتعليل البيولوجي بالتعليل الثانوي الزراعي تقدل
محتوى ني بالمفاهيل العلميو وممارسال علميو مرتبو بطريقو متماس و ومت املو وتقدل مون خوالل ةالةوو
أبعا رئيسيو هي ااف ار المحوريو والممارسال العلميو والهندسيو والمفاهيل اللاملو بهدف تنميو مهوارال
التف ير وفهل أعمق لدى طالب التعليل الثانوي الزراعي".
تقويم المنهج:
ويعرفه (عطيه 2008 ،بانه "عمليو تحديد قيمو المنهاج لغرض تحديد مسار تصميمه (تدطيطه وتنفيه
وتطوير وتوجيه عناصر وأسسه نحو تحقيق أهدافه وفق معايير محد ة"
ويعرفه (ال سباني 2012 ،بأنه "عمليو جمع معلومال أو بيانال عن بع جوانب المنهج أو بع
نتاجاته التعليميو (محصلته النهائيو ةل تبويب هه البيانال ومعاللتها بأساليب وصفيو أو إحصائيو اتدا
قرار بلأن المنهج ومحصلته"
اإلطار النظري:
معايير الجيل القادم للعلوم

)Next Generation Science Standards (NGSS

معايير الليل القا ل للعلول  NGSSهي ناتج ملموعو من المراحل المتتابعو تهدف الال نلر العلل
وتنميو الثقافو العلميو لدى الطالب وقد اطلق المللس القومي للبحوث  NRCعال  2011ما يسمي باإلطار
العال للتربيو العلميو  Frame of Science Educationوالتي تل اشتقاقها من ملروع  2061وقد قال
المللس مع عد من الهيئال والمؤسسال بوضع اإلطار المفاهيمي العال للمعايير بد ً من مرحلو رياض
األطفال حتي المرحلو الثانويو ويعد هها اإلطار هو المرحلو ااولي لبنا تل المعايير من ةل ظهرل
معايير الليل القا ل للعلول  NGSSوتعتبر معايير الليل القا ل للعلول  NGSSنيو بالمحتوي
والممارسال العلميو والتطبيق ومرتبو بطريقو متسقو ومت املو في ضو التدصصال المدتلفو وخالل
بهدف إكساب الطالب مستوي عال من العلول(ااحمد،
المراحل الدراسيو المتتاليو
والبقمي. 2017،وتهدف معايير الليل القا ل للعلول  NGSSالي تنميو قدرال المتعلمين في تفسير
المواهر العلميو والتوصل الي تصميل حلول للمل الل الي تواجههل و ل من خالل الممارسال العلميو
والتطبيقيو الهندسيو واألف ار المحوريو(التدصصيو والمفاهيل اللاملو (. council, 2013
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واشار كل من ( Hapsari & Rosana, 2019؛  Lee, Miller, & Januszyk, 2014الي أن
معايير الليل القا ل للعلول  NGSSتقدل فرصا ً جديدة لتحسين التعلل والنمو المهني من خالل طرقا ً جديدة
للتقييل ومساعدة المتعلمين علي فهل افضل للما ة وتطوير المهارال العمليو ومهارال التف ير الرياضي
ويمهر ل في أ ا ال الطالب وناتج تعلمهل.
ماهية معايير الجيل القادم للعلوم NGSS
هناك عدة تعريفال للمعايير حيث تعرفها (حسانين 2016،بأنها "ملموعو من توقعال األ ا
التي تصف ما ينبغي ان يعرفه الطالب وي ونوا قا رين علي القيال به في ملاال العلول الفيزيائيو وعلول
الفضا وعلول األرض والهندسو والت نولوجيا وتطبيقال العلول و ل في كل صف راسي بداَ من رياض
األطفال وحتي الصف الثاني علر".
ويعرفها ( Daisley, 2016بأنها "رؤيو جديدة لتعليل العلول تركز علي ملموعو من األف ار
المحوريو DCIsالتي تتضمن زيا ة التركيز علي الممارسال العلميو والرواب بين الموا المدتلفو".
كما تعرفها (عيسي  ،ورا ب 2017،بانها "المعايير التي انطلقت من المللس الوطني للبحوثNRC
لتقديل رؤيو جديدة للتربيو العلميو وتت ون من ت امل األبعا الثالةو وهي الممارسال العمليو الهندسيو
واألف ار المحوريو والمفاهيل اللاملو".
سمات معايير الجيل القادم للعلوم :NGSS
معايير الليل القا ل للعلول لها عد من السمال تميزها عن يرها (حسانين 2016،؛ السبيعال2018،
ومنها
 توفر معايير الليل القا ل للعلول  NGSSرؤيو جديدة لتعليل وتدريس العلول. التماس في البنا ما بين المفاهيل العلميو من مرحلو رياض األطفال وحتال الصف الثاني علر من خالل معايير الليل القا ل للعلول  NGSSيتل التوسع والتقدل في المفاهيل عبر المراحلالدراسيو المتتاليو حتال يبني لدي الطالب فهل العلول.
 تتيح معايير الليل القا ل للعلول  NGSSأ ا المتعلل وليس المنهج تمثل معايير الليل القا ل للعلول هي الً مبت را ً يلمع بين ةالةو ابعا )ااف ار المحوريو DCIsوالممارسال العلميو والهندسيو  SEPsوالمفاهيل اللاملو (المتداخلو  CCCsفي ملموعال
صغيرة من توقعال األ ا  PEsالتي يلب علي جميع الطالب ان يتم نوا من
تحقيقها Wysession, 2014(.فهي ليس ما يلب ان يعرفه الطالب وانما هي ملموعو من
التوقعال التي يلب علي الطالب القيال بها.
 تعتبر رؤيو لتعليل وتدريس العلول من خالل المزج بين واألف ار المحوريو  DCIsوالممارسالالعلميو SEPsوالمفاهيل اللاملو CCCsبحيث تل ل صورة للمعرفو العلميو اللاملو.
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 تساهل في التحول نحو مناهج اكا يميو أكثر قو لضمان تنميو ااتلا لتدريس وتعلل العلول لدىالطالب في نهايو المرحلو الثانويو سوا التحقوا باللامعو أو سوق العمل.
 يتل عل توقعال األ ا للطالب من خالل اإلشارة الي األف ار المحوريو DCIsوالممارسالالعلميو والهندسيو  SEPsوالمفاهيل اللاملو  CCCsالمدملو والالزمو لهها األ ا المتوقع
(. Lontok et al., 2015
 تتمحور األنلطو حول الممارسال العلميو والتي يلب أن تتحقق من خالل منهج علمي قائل علالالتعلل بااكتلاف.
 تسهل في تطبيق الطالب للمعارف العلميو في حل المل الل الحياتيو. تساعد المعايير علال فهل أعمق للمحتوى باإلضافو الي التطبيق لهها المحتوي. إعدا المتعلمين للحياة المهنيو واللامعيو والمواطنو حيث أعدل معايير الليل القا ل للعلولNGSSعلال أساس علمي قوي قائل علال الرب بين المعرفو والبيئو والملتمع فليس فق الهدف
اكتساب المفاهيل وانما توظيف المعرفو وانتاجها ونلرها من خالل الممارسال.
األبعاد الرئيسية معايير الجيل القادم للعلوم ):(NGSS
تمثلت األبعا الرئيسيو معايير الليل القا ل للعلول  NGSSمن خالل ةالةو أبعا مترابطو ومت املو فيما
بينها ( Bybee, 2014؛ council, 2013؛  Puttick & Drayton, 2017؛ Duncan & Cavera,
 2015؛ حسانين2016 ,؛العتيبي  ،واللبر 2017 ,وهي :
( )1األفكار المحورية (التخصصية)

)Disciplinary Core Ideas (DCIs

وهي األفكار المحورية ال الصلو بملاال العلول (الفيزيا  -علول الحياة -علول األرض
والفضا -علول الهندسو والت نولوجيا  ،وتمهر هه األف ار العالقال بين العلول والهندسو والت نولوجيا،
وهه األف ار المحوريو(التدصصيو ت ون لديها القدرة علال تفسير ظواهر كثيرة وتوفر العديد من األ لو
لفهل األف ار المعقدة واألكثر تعقيدا ً وقابليتها للتطبيق وااستددال في عمليو التعليل والتعلل ،وقد تضمنت
هه األف ار المحوريو ( 44ف رة محوريو تل تقسيمها الي:
 12ف رة محوريو في علول الفيزيا  14ف رة محوريو في علول الحياة  12ف رة محوريو في علول األرض والفضا .  6أف ار محوريو في علول الهندسو والت نولوجياوقد اقترح ( Penuel & Reiser, 2018مج تل األبعا الثالةو معا ً للعل العلول والهندسو اكثر فائدة
للطالب من خالل اشراكهل في الممارسال العلميو والهندسيو لتطوير األف ار الرئيسيو المستهدفو
وتطبيقاتها ولكي تكون الفكرة أحد األفكار محورية فالبد ان يتوافر فيها عدد من المعايير التالية
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 -1أن ت ون مفتاح لتنميل المبا ئ اخل نفس التدصص أو عبر تدصصال عدة.
 -2يلب أن تمتل قوة تفسيريو حيث تساعد المتعلمين علال فهل وتفسير المواهر.
 -3ت ون ال صله و ال معنال للطالب حيث أنها ترتب بالمواهر والمل الل الحياتيو.
 -4قابلو لالستددال وتسمح لالستمرار في التعلل بل ل أكثر مما هو في النمال المدرسي.
)Scientific and Engineering Practices (SEPs
( )2الممارسات العلمية والهندسية
الممارسات العلمية تل الممارسال التي يستددمها العلما في بنا النما ج أو التحقق من
النمريال وفي حين تمثل الممارسات الهندسية تل التي يستددمها المهندسون في بنا وتصميل األنممو.
واندماج الطالب في هه الممارسال يساعدهل علال الوصول للفهل األعمق للمعرفو العلميو وفهل عمل
المهندسين وتهدف هه الممارسال الال تنميو قدرة الطالب علال ااندراط فال البحث العلمي وتعليمهل
التف ير بل ل علمي .وقد تحول المصطلح الي الممارسال بدا من المهارال و ل للتأكيد علي ان
ااندراط في البحث العلمي ا يتطلب المهارة فق وانما أيضا المعرفو التي تتعلق بهه
الممارسال(، Pruitt, 2014والتركيز علي الممارسال العلميو والممارسال الهندسيو يعمل علي زيا ة
فهل العالقو بين العلول والت نولوجيا والهندسو والرياضيال وتطوير رؤى الطالب حول طبيعو العلل وكيفيو
توليد المعرفو العلميو .ويم ن القول أن الممارسال العلميو والهندسيو  SEPsالموجو ة هي محاولو
لمعرفو كيف يعمل العلما للتوصل للمعرفو ،وقد تضمنت الوةيقو الداصو بالمعايير ةمانيو ممارسال
علميو وهندسيو كما بينته ( Cellitti, Likely, Moy, & Wright, 2018مطلوبو عند القيال بالبحوث
العلميو وهي :
 -1طرح األسئلة(العلوم) وتحديد المشكلة(الهندسة) :في العلول نهتل بطرح األسئلو بهدف تفسير ظاهرة
ما أو التعرف علال نمريو ما وتتميز األسئلو العلميو بأن اإلجابال ت ون تفسيرال أو ا لو علميو.
 -2تطوير واستخدام النماذج :تستددل النما ج في العلول لتمثيل وتبسي نمال أو ظاهرة ما و ل للمساعدة
في اإلجابال علال األسئلو وت وين التفسيرال ورب األف ار ببعضها.
 -3تخطيط وتنفيذ االستقصاء :يتل اجرا التحقيقال العلميو(ااستقصا لوصف ظاهرة ما أو اختبار
نمريو أو نمو ج من خالل تحديد البيانال وتوفيرها ليتل استددامها في تفسير الماهرة.
 -4تحليل وتفسير البيانات :يتل جمع وتحليل البيانال وتقدل في ش ل يوضح ويفسر العالقو بينها و ل
حتال يم ن إبراز معني البيانال وأهميتها وإم انيو استددامها كدليل.
 -5استخدام الرياضيات والتفكير الحسابي :استددال الرياضيال والتف ير الحسابي امران مهمان للتواصل
وعمل ااستدالص لنتائج البيانال ،ويتل ل من خالل المعامالل الحسابيو وااحصائيو المدتلفو
والبسيطو.
 -6بناء التفسيرات (العلوم)وتصميم الحلول(الهندسة) :والهدف من العلول هو التوصل للتفسيرال
وتوضيحها والتي تسبب حدوث ظاهرة ما ،وفي الهندسو يتل حل المل الل من خالل تصميل الحلول.
 -7االنخراط في األدلة المستندة على البرهان :من خالل ااندماج في األ لو والتم ن من تحديد نقاط
الضعف ونقاط القوة و ل للتوصل الي أفضل الطرق لتفسير المواهر الطبيعيو وتقييل آرا اآلخرين في
موضوع ما.
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 -8الوصول الي المعلومات او البيانات وتقييمها والتواصل معها :وتعني الحصول علال المعلومال
المدتلفو وتفسيرها وتحديد مصا ر الدطأ والعيوب في ااساليب المتبعو والحصول علي المعلومال
المتعد ة وتقييمها وتوصيل المعلومال بطرق جديدة مدتلفو(Mason, 2019
ويم ن القول أن تعلل العلول ينطوي علال ااندراط في كل هه الممارسال العلميو والهندسيو بطريقو
ت راريو و وريو فال يم ن ااكتفا بواحدة او اةنين وإنما تتعد وتتداخل هه الممارسال العلميو.
وقد أكد (نصر 2015،ان الممارسال العلميو والهندسيو لها تأةير كبير نحو الفهل العميق لألف ار
والمعارف وتعمل علي اشباع ميول وحاجال الطالب ،واشارل ( انل 2018،الي ان تل الممارسال
تساعد علي اكتساب المفاهيل الليولوجيو وتنميو مهارال التف ير العليا مما يسهل في فهل المحتوى العلمي.
وتلير ( Rosemana et al., 2019الال اهميو الممارسال العلميو والهندسيو و ل
الطالب علي فهل المواهر وتفسيرها وتأكيد فهل المحتوى.
( )3المفاهيم الشاملة (المتداخلة)

ل ونها تساعد

)Crosscutting Concepts (CCCs

المفاهيم الشاملة  :هي موضوعال العلول تحتوى علال التف ير والرب بين ملاال العلول
األربعو معا (الفيزيا  -علول الحياة -علول األرض والفضا -علول الهندسو والت نولوجيا و ل من خالل
مدط تنميمي يعد أساس الرب بين الملاال ويمهر العالقال بين المفاهيل العلميو المدتلفو وعرضها
في ش ل تراكمي متماس يقول علي أساس علمي( ، Sanea & Shafei, 2019حيث ان تل المفاهيل لها
تطبيقال في جميع ملاال العلول ويم ننا التنقل بسهوله بين هه المفاهيل .وتل المفاهيل اللاملو توفر أ اة
مناسبو وطريقو مثاليو لرب ملاال العلول المدتلفو ببعضها البع وهال أ وال للتف ير يم ن استددامها
لفهل المواهر والتف ير فيها من عدة زوايا وضمت الوةيقو سبعو مفاهيل ( انل( ، 2016،أبو عازر ،
2019
 -1األنماط :وهي تمثل النما ج وااش ال التي تقو نا نحو التنميل والتصنيف وطرح األسئلو حول
العالقال.
 -2السبب والنتيجة :وهي محاولو لتعريف الطالب ان كل ما يحي بنا من احداث وظواهر له اسباب
وإيلا العالقو بينهما وتفسيرها واستددال هه العالقو في تفسير ظواهر اخري ،ويوفر ل فرصو لتطوير
فهل الطالب وتف يرهل ويساعدهل علي فهل المفاهيل اللاملو ااخرى(. Talanquer, 2019
 -3القياس والنسب والكمية :التعرف علال ااحلال المدتلفو والنسب ومعدال الطاقو وما هو مالئل من
مقاييس مدتلفو ،كهل التعرف علال كيفيو تأةير التغيرال في الحلل او النسبو او ال ميو علال بنيو النمال
وا ائه.
 -4األنظمة ونماذج النظام :التعرف علال النمال قيد الدراسو هو ما يحد حدو هها النمال وتوضح نمو جا
لهها النمال يوفر أ وال للفهل في العلول والهندسو.
 -5الطاقة والمادة :وهو يساعد علال فهل إم انيال النمال من خالل فهل اش ال ومصا ر الطاقو وتدفق
الطاقو وتحواتها للحفاظ علال الطاقو والما ة (. Opitz, Neumann, Bernholt, & Harms, 2017
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 -6التركيب والوظيفة :إ راك تركيب األشيا ال يميائي والفزيائي والبيولوجي يساعد علال تحديد فهل
خصائصه ووظائفه.
 -7االستقرار والتغيير  :فهل ظروف الثبال للنمل الطبيعيو او الصناعيو يساعد علال فهل معدال التغيير
والتح ل فيها.
وأكد ( Houseal, 2016و( Talanquer, 2019ان هه المفاهيل اللاملو المتضمنو هي اكثر من
ملر مدططال تنميميو ترب بين المعرفو في الملاال العلميو المدتلفو بل تلدص طرقا للتف ير ينبغي
ان نساعد الطالب علال اكتسابها وتطويرها.
تنظيم معايير الجيل القادم للعلوم :NGSS
Performance
) (NGSSكملموعو من توقعال األ ا
قدمت معايير الليل القا ل للعلول
 Expectationوهي توضح ما ينبغي ان ي ون الطالب قا رين علال ا ا إلةبال انهل قد استوفوا
المعايير.
توقعات األداء

)Performance Expectation (PEs

تصف توقعال األ ا الت امل بين األبعا الثالةو لمعايير الليل القا ل للعلول والتي تتمثل فيما ينبغي قياسه
وتقييمه في نهايو مستوى الصف او التقرير النهائي، Puttick & Drayton, 2017(.وتصاغ توقعال
األ ا في عبارال واضحو تعبر عن األ ا المتوقع مع توضيح حدو التقييل.
يوضع توقع األ ا للطالب في قمو صندوق وصف  Functional Boxوهو جملو توضيحيو
لأل ا المتوقع مع الحدو التقييميو له.
ةل يلال ل الصندوق األساسي :والهي يضل الرواب ل ل من واألف ار المحوريو (التدصصيو
 DCIsوالممارسال العلميو الهندسيو  SEPsوالمفاهيل اللاملو Daisley, 2016( CCCs
الصندوق اارتباطي :يوضح الرواب بين توقعال األ ا واألف ار الرئيسيو للموا الدراسيو
األخرى في نفس الصف ،واألف ار المحوريو التي تدرس في الصفوف السابقو أو التاليو .يوضح الل ل
التالي انقسال صندوق الوصف الي (األ ا المتوقع – الصندوق األساسي – الصندوق اارتباطي
(الربيعان ،وحمامو2017،
شكل ( )1صندوق الوصف لألداء المتوقع
األداء المتوقع Performance Expectation
المفاهيل اللاملو (المتقاطعو
األف ار المحوريو (اللاملو
الممارسال العلميو والهندسيو
CCCs
DCIs
SEPs
اارتباط او الصلو ب
 فروع العلل األخرى التي تدرس في نفس الصف األف ار المحوريو التدصصيو التي يدرسها الطالب األصغر سنا او األكبر سنا -األف ار المحوريو التدصصيو في الرياضيال او اللغو اانلليزيو
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وهناك ضرورة ملحو لفهل المعلمين لألبعا الثالةو المرتبطو بتوقعال اا ا  PEsوضرورة توفير الدعل
والتنميو المهنيو للمعلمين للتأكيد علي كيفيو الرب بين الممارسال العلميو والهندسيو  SEPsوااف ار
المحوريو (المحتوى والمفاهيل اللاملو  Friedrichsen & Barnett, 2018( CCCsحيث تساعد
معايير الليل القا ل للعلول  NGSSعلي زيا ة الفهل العميق للمحتوى واتاحو الفرصو للطالب لتطبيق
الدراسال
الممارسال العلميو كما انها تقدل المفاهيل العلميو بل ل متراب ومت امل ،وتناولت بع
ضرورة مراعاة تل المعايير في مناهج التعليل الزراعي نمرا لطبيعو التعليل الزراعي والمرتبطو باللانب
التطبيقي والعملي منها راسو ( Barrick, Heinert, Myers, Thoron, & Stofer, 2018التي
اكدل علي ضرورة ان تراعي معايير الليل القا ل للعلول  NGSSفي المقررال الزراعيو والموار
الطبيعيو وان ت ون اساسا ً لتطوير المناهج والتنميو المهنيو للمعلمين .كما اشار ( Meals & Washburn,
 2015الال ان التعليل الزراعي يم ن ان يلبال متطلبال تطبيق معايير الليل القا ل للعلول من خالل
خبرال التعلل المدتلفو والتطبيقال الواقعيو والتدريبال العمليو والتي تساعد علال عل مهارال التف ير
العليا ومهارال حل المل الل لدى الطالب.
منهج البحث:
اتبع البحث الحالي المنهج الوصفي التحليلي في تحليل محتوي كتاب البيولوجي للصف ااول
الثانوي الزراعي ( 2019-2018الفصل الدراسي (األول – الثاني و ل لتحديد مستوى تضمين اابعا
الثالةو لمعايير الليل القا ل للعلول  NGSSفي موضوعال البيولوجي المقدمو من خالل المحتوي وتقديل
تصور مقترح لمنهج البيولوجي للصف األول الثانوي الزراعي في ضو تل المعايير.
إجراءات البحث
لإلجابة على السؤال االول والهي نصه "ما معايير الجيل القادم للعلوم  NGSSالواجب
توافرها في محتوي منهج البيولوجي للصف األول الثانوي الزراعي؟" تل اتباع الدطوال التاليو
 -1تل ااطالع علال اا بيال والدراسال السابقو ال الصلو ب ل من (معايير الليل القا ل للعلول NGSS
– تقويل المناهج -الدراسال المتعلقو بمنهج البيولوجي بالتعليل الزراعي)
 -2إعداد قائمة معايير الجيل القادم للعلوم  NGSSو ل من خالل اتباع الدطوال التاليو:
( 1التوصل الال قائمو معايير الليل القا ل للعلول  NGSSوالمعدة من قبل المللس القومي للبحوث
)(NRCوتل الحصول علال القائمو من خالل الراب الداص بالمعايير
www.nextgenscience.org/next-generation-science-standards
( 2ترجمو توقعال اا ا التي تدص علل البيولوجي (علل الحياة بالمرحلو الثانويو (توقعال اا ا
ااساسيو والفرعيو
( 3ترجمو األبعا الثالةو (ااف ار المحوريو - DCIsالممارسال العلميو والهندسيو - SEPsالمفاهيل
اللاملو  CCCsوالمرتبطو بل ل وةيق بتوقعال اا ا التي تدص البيولوجي للمرحلو الثانويو
وإعدا قائمو اوليو بالمعايير ال الصلو بتوقعال اا ا المرتبطو بمعايير الليل القا ل للعلول
 NGSSوالمؤشرال التابعو ل ل معيار.
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( 4عرضت الترجمو علال أحد متدصصي الترجمو في اللغو اانلليزيو للتأكد من سالمو الترجمو وقد
تل االتزال بالتعديالل التي اجريت ،حيث تل اجرا بع التعديالل للصيا و اللغويو لت ون
القائمو صحيحو من الناحيو اللغويو(الصيا و
( 5تل التوصل الي القائمو التي ضمت األبعا الثالةو الرئيسيو كل بععد يضل عد من المعايير وكل
معيار يضل عد من المؤشرال ويوضح اللدول التالي ملدص لهه المعايير
جدول ()1
األبعاد الرئيسية لمعايير الجيل القادم للعلوم NGSS
األبعاد الرئيسية
SEPs
الممارسال العلميو والهندسيو
DCIs
ااف ار المحوريو (التدصصيو
CCCs
المفاهيل اللاملو
المجموع

المعايير
8
24
8
40

 -3إعداد بطاقة تحليل محتوي منهج البيولوجي للصف االول الثانوي الزراعي في ضوء معايير الجيل
القادم للعلوم :NGSS
 تل تحويل قائمو معايير الليل القا ل للعلول  NGSSالي بطاقو لتحليل محتوي منهج البيولوجيللصف األول الثانوي الزراعي.
 تضمنت بطاقو تحليل المحتوي ةالةو أبعا رئيسيو وهي ااف ار المحوريو(التدصصيو DCIsوالممارسال العلميو والهندسيو  SEPsوالمفاهيل اللاملو  CCCsيندرج تحت كل بععد من األبعا
عد من المعايير يتبعها عد من المؤشرال الفرعيو التي توضح كيفيو رصد هها المعيار سوا
2
كان بل ل صريح او ضمني
 بلغ عد هه المؤشرال ( 121مؤشر وتل تصنيفها الال ( 69مؤشر لألف ار المحوريو(التدصصيو وعد ( 25مؤشر للممارسال العلميو والهندسو وعد ( 27مؤشر للمفاهيل
اللاملو(المتداخلو وقد وضعت قائمو تحليل المحتوى في صورة مقياس ةنائي (متضمن – ير
متضمن
 -4تحليل محتوي منهج البيولوجي للصف االول الثانوي الزراعي في ضوء معايير الجيل القادم للعلوم
:NGSS
• هدف التحليل :هدف التحليل الال تعرف مدي توافر معايير الليل القا ل للعلول  NGSSفي محتوي
منهج البيولوجي للصف األول الثانوي الزراعي
• وحدة التحليل :اعتمدل الباحثو في التحليل علال (الفقرة كوحدة للتحليل المحتوي و ل لمال متها
لطبيعو البحث الحالي واهدافه وتناسبها مع طبيعو المحتوى.
2

ملحق ( )1قائمة تحليل محتوي منهج البيولوجي للصف االول الثانوي الزراعي في ضوء معايير الجيل القادم للعلوم NGSS
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• صدق االداة :تل التحقق من صدق اا اة حيث عرضت اا اة علال ملموعو من المح مين من
تدصص مناهج وطرق التدريس  3للتأكد من مناسبتها وقد أكد السا ة المح مين من ارتباط اا اة
المعدة (بطاقو تحليل المحتوي بقائمو معايير العلول للليل القا ل  NGSSوالتي سبق اعدا ها.
• ثبات اداة التحليل :تل حساب ةبال ا اة التحليل منه خالل قيال الباحثو بتحليل محتوي منهج البيولوجي
للصف ااول الثانوي الزراعي ةل اعا ة التحليل مرة اخري بعد ( 4اسابيع من التحليل ااول ،وفي
ضو ل تل حساب ةبال التحليل باستددال معا لو هولستي (طعيمو 2004،حيث بلغت قيمو الثبال
( %89وهو معامل ةبال مرتفع يعطي ةقو في نتائج التحليل.
• تنفيذ عملية التحليل :قامت الباحثو بتحليل محتوى منهج البيولوجي للصف األول الثانوي الزراعي
من خالل ما يلي:
( 1قرا ة بطاقو تحليل محتوي منهج البيولوجي للصف ااول الثانوي الزراعي في ضو
معايير الليل القا ل للعلول  NGSSالتي تل اعدا ها قرا ة جيدة ومتأنيو عدة مرال.
( 2قرا ة محتوي كتاب البيولوجي للصف األول الثانوي الزراعي قرا ة قيقو ومتأنيو وفحص
كل الموضوعال المتضمنو في ال تاب من حيث الف رة العامو ل ل فقرة والمفاهيل والحقائق
والتعميمال والرسومال التوضيحيو واللانب العملي المرفق مع كل موضوع ،حتال تل
التوصل الي نمرة عامو للمحتوي واللانب العملي مع استبعا التدريبال النهائيو ل ل وحدة،
ويوضح جدول ( 2الوحدال والموضوعال التي يتضمنها كتاب البيولوجي.
جدول ()2
الموضوعات التي يتضمنها كتاب البيولوجي للصف االول الثانوي الزراعي
القسم

النبال
الحيوان

الوحدة
ااولال
الثانيو
الثالثو
ااولال
الثانيو
الثالثو
الرابعو

عنوان الوحدة
الصفال العامو للممل و النباتيو وانبال البهور
راسو الل ل الماهري والتركيب الداخلي ألجزا النبال
راسو بع صفال اقسال الممل و النباتيو
الدليو الحيوانيو واسس تصنيف الممل و الحيوانيو
ااوليال (الحيوانال وحيدة الدليو
نمائر البعديال (ااسفنليال
البعديال (الحيوانال عديدة الداليا والعالقال بين ال ائنال الحيو.

عدد الدروس
2
2
1
3
2
1
5

( 3تل الرصد في بطاقو تحليل المحتوي (المعدة سابقا عد مرال ت رار كل مؤشر من مؤشرال
المعايير و ل ل ل بععد ،حيث تل إعطا ت رار واحد عند ظهور المؤشر سوا بل ل صريح
أو ضمني.
( 4حساب الت رارال ل ل معيار من المعايير وكل بععد من األبعا الثالةو في محتوي ال تاب عينو
البحث ،ومن ةل حساب النسب المئويو للت رارال.
( 5تحديد  4مستويال لنسبو الت رارال (شارب 1478 ،2019،للح ل علي مستوى تضمين
معايير NGSSفي كتاب البيولوجي للصف األول الثانوي الزراعي وهال كالتالي
 3ملحق ( 2قائمو بأسما السا ة المح مين علال أ اة تحليل محتوي منهج البيولوجي للصف األول الثانوي الزراعي.
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75 – 100مستوى تضمين عالي

 50 -75مستوى تضمين متوس

 25 – 50مستوى تضمين مندف

جدا

اقل من  25مستوى تضمين مندف

( 6تل حساب مستوي تضمين او عدل تضمين كل معيار من معايير الليل القا ل للعلول .NGSS
( 7التوصل الي استدالص النتائج ومناقلتها.
نتائج البحث ومناقشتها:
لإلجابة على السؤال الثاني للبحث والهي نصه " ما مستوى تضمين األبعاد الثالثة لمعايير الجيل
القادم للعلوم ( NGSSاألفكار المحورية  - DCIsالممارسات العلمية والهندسية  - SEPsالمفاهيم
الشاملة  )CCCsفي محتوى منهج البيولوجي للصف األول الثانوي الزراعي؟؟ "
قامت الباحثو بإعدا بطاقو تحليل محتوي منهج البيولوجي للصف األول الثانوي الزراعي في ضو
معايير الليل القا ل للعلول  NGSSوفق الدطوال السابقو ،وتل اجرا تحليل المحتوى مرتين زمن ةل
حساب الت رارال ل ل معيار من المعايير وحساب الت رارال والنسب المئويو للت رار لتضمين كل بٌعد من
أبعا معايير  NGSSفي محتوى كتاب البيولوجي للصف ااول الثانوي الزراعي ،ويوضح جدول (3
الت رارال ونسب الت رار ل ل بٌعد من األبعا
جدول ()3
نتائج تحليل كتاب البيولوجي للصف االول الثانوي الزراعي في ضوء معايير NGSS
ل

نتائج التحليل للكتاب (عينة البحث)
النسبة المئوية
التكرارات
% 56
240
% 25
108
% 19
81
% 100
429

ابعاد معايير NGSS

DCIs
 1ااف ار المحوريو
 2الممارسال العلميو والهندسيو SEPs
CCCs
 3المفاهيل اللاملو
اإلجمالي

يتضح من جدول ( 3تضمين جميع أبعا معايير الليل القا ل للعلول  NGSSفي محتوي كتاب البيولوجي
للصف ااول الثانوي الزراعي بنسب متفاوتو و ل بملموع ت رارال ( 429ت رارا وزعت علال
قسمين بال تاب (النبال – الحيوان .
ونلد أن بععد األف ار المحوريو كان األكثر ت رارا ً ( 240ت رار و ل بنسبو ( ، % 56وجا بععد
الممارسال العلميو والهندسيو في الترتيب الثاني بت رار ( 108ت رارا ً ممثال ( ، % 25بينما بععد المفاهيل
اللاملو كان بت رار ( 81ت رارا ً بنسبو (% 19
ويتضح ايضا ً من جدول ( 3أن مستوي تضمين األف ار المحوريو ( % 56يع س مستوي تضمين
متوس  ،أما الممارسال العلميو والهندسيو فقد سللت ( % 25والهي يمثل مستوي تضمين مندف  ،فال
حين أن بععد المفاهيل اللاملو جا مستوي التضمين لها ( % 19وهو مستوي تضمين مندف جدا.
وتتفق هه النتائج مع راسو (ااحمد  ،والبقمي 2017 ،التي اشارل الال ان األف ار
المحوريو(التدصصيو كانت هي ااكثر توفرا ً في محتوي كتب الفيزيا للصف الثاني الثانوي ،بينما
تدتلف في أن المفاهيل اللاملو احتلت الترتيب الثاني وجا ل الممارسال العلميو والهندسيو ااخيرة.
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تتفق كهل النتائج مع كل من (الدالدى 2018 ،؛ الربيعان  ،وحمامو2017 ،؛ عبدالرحمن 2019،حيث
جا ل ااف ار المحوريو في الترتيب ااول والممارسال العلميو والهندسيو في الترتيب الثاني والمفاهيل
اللاملو جا ااخير.
وتدتلف النتائج مع راسو (حاصل  ،وااسمرى 2018،حيث أشارل الي ان رجو تضمين جميع
مؤشرال معايير العلول للليل القا ل جا ل بدرجو متوسطو.
فيما يتعلق باألفكار المحورية(التخصصية):
تل رصد الت رارال وحساب النسب المئويو للمحاور المتعلقو باألف ار المحوريو ورصدها في جدول (4
جدول ()4
تكرارات والنسب المئوية لتضمين المعايير المرتبطة باألفكار المحورية (التخصصية) لمعايير الجيل
القادم للعلوم  NGSSبمحتوى كتاب البيولوجي
المحاور الرئيسية
HS-LS1
من اللزيئال الي ال ائنال الحيو
HS-LS2
النمل البيئيو :التفاعالل والطاقو
HS-LS3
الوراةو :التوارث وتباين الصفال الوراةيو
HS-LS4
التطور البيولوجي :الوحدة والتنوع
الملموع

المعايير
7
8
3
6
24

التكرارات
169
57
14
240

النسب المئوية
% 70,4
% 23,8
% 5,8
% 100

تلير النتائج المعروضو في جدول ( 4الال أن المعايير التي تضمنت في المحتوي تمثل ( % 75من
اجمالي المعايير المتعلقو باألف ار المحوريو ،في حين ان ( % 25من المعايير المتعلقو باألف ار المحوريو
لل يتل تضمينها.
يتضح من جدول( 4ان المعايير المتعلقو بمحور "من اللزيئال الي ال ائنال الحيو  "HS-LS1جا في
الترتيب ااول بعد ( 169ت رارا ً بنسبو ( % 70,4وهو مستوى تضمين متوس بالنسبو لألف ار
المحوريو ،ويرجع ل الي ان محتوي ال تاب والهي يضل قسمين اساسيين وهما ( النبال – الحيوان
يتناول العديد من الموضوعال التي تناولت التراكيب والعمليال في اجسال ال ائن الحي وقد ضمت
الموضوعال المتعلقو بتركيب النبال ووظيفو كل جز في النبال ،كهل القسل الداص بعلل الحيوان قد
تناول تركيب الدليو الحيوانيو والتصنيف للممل و الحيوانيو و يرها من الموضوعال التي يغلب عليها ال ل
ال بير من المعارف والمفاهيل العلميو.
تلي ل المعايير المتعلقو بمحور "النمل البيئيو والتفاعالل والطاقو  "HS-LS2و ل بعد ( 57ت رارا ً
ونسبو ( % 23,8وهو مستوي تضمين مندف جدا ً وترجع الباحثو ل الي وجو باب واحد فق من
المحتوي يتناول "العالقال الغهائيو بين ال ائنال الحيو" وموضح فيه أنماط المعيلو لل ائنال المدتلفو
والسال سل الغهائيو و ورال الحياة التي تع س معيار النمل البيئيو .ةل جا في الترتيب الثالث المعايير
المتعلقو بمحور "الوراةو :الوراةو وتباين الصفال الوراةيو  "HS-LS3بعد ت رارال ( 14ت رارا ً
ونسبو ( % 5,8وهو مستوي تضمين مندف جدا ً ويرجع ل الال ان موضوع الوراةو لل يتل عرضه
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إا من خالل موضوع الت اةر وانتقال الصفال من خالل الحم
راسو وتناول هها الموضوع بالنسبو للزراعيين.

العدد الثاني 2021
النووي  DNAو ل بالر ل من اهميو

أما المحور الهى لل يتل تضمينه في المحتوي والتي مثلت ( % 25فهي محور "التطور البيولوجي:
الوحدة والتنوع  " HS-LS4فقد تل ا فال هها المحور وكافو معايير ومؤشراته.
وتتفق هه النتائج مع راسو (عطوة 2018 ،التي أكدل أن محور "من اللزيئال الي ال ائنال الحيو"
مثل النسبو ااعلال ةل "النمل البيئيو" جا بالمرتبو الثانيو ومحور" الوراةو وتباين الصفال" بالمرتبو
الثالثو وأن "التطور البيولوجي" لل يتل كر وتناوله في كتب العلول بالصف التاسع .وكهل راسو
(إبراهيل 2017،والتي اشارل الي توافر موضوع "من اللزيئال الي ال ائنال الحيو" بدرجو كبيرة في
مناهج علول الحياة بالمرحلو الثانويو وتوفر "النمل البيئيو" و"الوراةو وتنوع الصفال" بدرجو متوسطو
وعدل توافر "التطور واانتداب الطبيعي" .وكهل راسو (ااسطل 2019،و راسو (شارب2019،
التي أكدل علي توفر موضوع "من اللزيئال الي ال ائنال الحيو" بدرجو مرتفعو في حين لل يتوفر
موضوع "التطور واانتداب الطبيعي" .وكهل راسو ( Sanea & Shafei, 2019التي اوضحت
تمثيل المعايير بل ل مندف في منهج البيولوجي حيث جا محور " من اللزيئال الي ال ائنال" في
المركز األ ول في حين جا محور " التنوع البيولوجي" الثاني ويدتلف ل مع نتائج البحث الحالي بينما
كان أقل معيار في التوافر هو " الوراةو وتنوع الصفال".
وقد اتفقت جميعها علال عدل توفر محور "التطور البيولوجي" وا فاله وعدل تضمينه في مناهج العلول في
المرحلو ااعدا يو ومناهج البيولوجي في المرحلو الثانويو مع التوصيو بضرورة التوازن بين المحاور
والموضوعال الداصو باألف ار المحوريو و ل حتال تواكب مناهج العلول ااتلاهال والمعايير الحديثو
المرتبطو بالعلول.
فيما يتعلق بالممارسات العلمية والهندسية
تل رصد الت رارال وحساب النسب المئويو للمحاور المتعلقو بالممارسال العلميو والهندسيو
ورصدها في جدول (5
جدول ()5
تكرارات والنسب المئوية لتضمين الممارسات العلمية والهندسية لمعايير الجيل القادم للعلوم NGSS
بمحتوى كتاب البيولوجي
األبعاد الرئيسية
طرح ااسئلو وتحديد المل لو
تطوير واستددال النما ج
التدطي واجرا ااستقصا
تحليل البيانال وتفسيرها
استددال التف ير الحسابي والرياضي
بنا التفسيرال وتصميل الحلول
ااندراط في اا لو والبرهان
جمع المعلومال وتقييمها وتقديمها
الملموع

المعايير
1
5
1
2
4
6
4
1
24
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3
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5
3
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% 80
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من جدول ( 5يتضح ان المعايير المتعلقو بالممارسال العلميو والهندسيو والتي تل تضمينها في المحتوي
هي ( % 54من اجمالي المعايير ،في حين ان ( % 46من المعايير لل تتضمن في المحتوى.
وقد حقق بععد " تطوير واستددال النما ج" المرتبو ااولال بت رار( 86ت رارا ً ونسبو ( % 80من اجمالي
المعايير المرتبطو بالممارسال العلميو والهندسيو ويمثل ل مستوي تضمين مرتفع بالنسبو للممارسال
العلميو وانع س هها المعيار في اللانب العملي للمنهج المرتب ب ل رس من الدروس حيث يقول الطالب
بإعدا اللرائح للقطاعال العرضيو او الطوليو للنبال لفحص التركيب التلريحي للنبال وفحصها
بالمي روس وب بالمعمل أو فحص النما ج سابقو اإلعدا لفحص تركيب الدليو الحيوانيو وبع أنواع
الب تريا وال ائنال الدقيقو ،كما تل رصد هها المعيار في الرسول التوضيحيو والنما ج المقدمو في محتوى
ال تاب.
تلي ل في الترتيب الثاني "التدطي واجرا ااستقصا " بت رار ( 11ت رارا ً ونسبو تضمين (% 10
وهو مستوى تضمين مندف جدا ً و ل في اللانب العملي ايضا ً والتدطي من قبل الطالب للقيال ببع
اانلطو اخل المعمل وكهل التدطي لتصميل بع السالسل الغهائيو .وجا معيار "تحليل البيانال
وتفسيرها" في الترتيب الثالث بت رار ( 5ت رارا ً ونسبو ( % 4,6و ل من خالل اجرا المقارنال بين
الدروس .وجا كال من بععد "التف ير الرياضي والحسابي" و"طرح ااسئلو وتحديد
عناصر بع
المل لو" في الترتيب الرابع بت رار ( 3ت رار ونسبو ( % 2,7ويرجع اندفاض ههين المعيارين
ارتباطهل بموضوع اانممو البيئيو والوراةو وتنوع الصفال والتي كانت لهل نسبو تضمين مندفضو جدا ً
في المحتوي.
في حين لل تتوافر معايير الممارسال العلميو والهندسيو بنسبو ( % 46حيث لل يتل تضمين كل من بععد
"بنا التفسيرال وتصميل الحلول" و" ااندراط في اا لو والبرهان" و"جمع البيانال وتقييمها وتقديمها"
و ل ارتباط هه األبعا بموضوعال الوراةو والتطور البيولوجي واانتداب الطبيعي وتل
الموضوعال التي لل تضمن في محتوي المنهج.
وتتفق ل مع راسو (العتيبي ،الب عبدهللا ؛ اللبر ،جبر محمد  2017حيث جا ل نسبو تضمين
الممارسال العلميو بدرجو مندفضو أو ير متوفرة ،حيث ان معيار" التدطي وااستقصا " كان متوس
في حين "تطوير واستددال النما ج" و" التف ير الرياضي والحسابي" جا مندف  .و راسو (الربيعان؛
حمامو 2017،حيث جا من الممارسال العلميو بنسبو تضمين مندفضو حيث ركز المحتوى علي
"التدطي وااستقصا العلمي" ةل تالها "طرح ااسئلو" و " تحليل وتفسير البيانال" .
و راسو ( Cellitti et al., 2018والتي اشارل الال توفر ممارسو " التدطي واجرا ااستقصا " و"
تحليل وتفسير البيانال" و"استددال النما ج" والتي تللع الطالب علال المالحمو واستددامها للتحليل
احقا ،كما اكدل علي اهميو الممارسال العلميو لنلاح معايير الليل القا ل للعلول (. NGSS
فيما يتعلق بالمفاهيم الشاملة:
تل رصد الت رارال وحساب النسب المئويو للمحاور المتعلقو بالمفاهيل اللاملو ورصدها في جدول (6
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جدول ()6
تكرارات والنسب المئوية لتضمين المفاهيم الشاملة لمعايير الجيل القادم للعلوم  NGSSبمحتوى كتاب
البيولوجي
األبعاد الرئيسية
اانماط
السبب والنتيلو
القياس والتناسب وال ميو
النمل ونماج اانممو
الطاقو والما ة
التركيب والوظيفو
الثبال والتغيير
الملموع

المعايير
2
7
3
3
5
1
3
24

التكرارات
21
6
32
19
3
34

النسب المئوية
% 26
% 7,5
% 39,5
% 23,5
% 3,7
% 100

من جدول ( 6يتضح ان نسبو ( % 80من المفاهيل اللاملو قد تل تضمينها ،في حين ان ( % 20من
المعايير لل تتضمن ضمن محتوي المنهج .وقد جا بععد "الطاقو والما ة" في الترتيب ااول بت رار (32
ت رارا ً ونسبو ( % 39,5ويمثل ل مستوى تضمين مندف ويرجع ل الي ان المعايير المرتبطو
بالطاقو والما ة قد ظهرل معممها في توقعال اا ا المرتبطو بموضوع "من اللزيئال الي ال ائنال
الحيو" وموضوع " اانممو البيئيو" ونتيلو ألنهل ااكثر تضمينا ً في المحتوي فقد تسبب اك في ارتفاع
نسبو معيار الطاقو والما ة .وجا بععد "السبب والنتيلو" في الترتيب الثاني بت رار ( 21ت رارا وبنسبو
( % 26وهو مستوى تضمين مندف وايضا ً يرجع ل الي تناول المحتوي بع المواهر واامراض
التي تصيب النبال والحيوان ومسبباتها .وبععد "التركيب والوظيفو" احتل الترتيب الثالث بت رار (19
ت رار وبنسبو ( % 23,5وتل مستوى تضمين مندف جدا ً و ل ان المحتوي تناول تركيب ال ائن
الحي ووظيفته .وجا بععد" النمل ونما ج اانممو" في الترتيب الرابع بت رار ( 6ت رار ونسبو (7,5
 %وااخير كان بععد "الثبال والتغيير" بعد ت رار ( 3ونسبو (. % 3,7
في حين أن األبعا التي لل تتضمن في المحتوي كانت بنسبو ( % 20وهما كال من بععد " اانماط"
و"القياس والثبال وال ميو" .وترجع ل الي ان هه اابعا ارتبطت بتوقعال اا ا لموضوع اانممو
البيئيو وموضوع التطور البيولوجي واانتداب الطبيعي وهه الموضوعال لل ت ن متضمنه في محتوي
المنهج مما تسبب في عدل تضمين هه المعايير.
وتتفق هه النتائج مع راسو (ااسطل 2019،التي اشارل الي توفر كل معايير المفاهيل اللاملو عدا
معيار اانماط ،كهل راسو (الدالدى 2018 ,والتي اظهرل توفر جميع المفاهيل اللاملو وكان اعالها
ت رارا معيار "الطاقو والما ة"
وتدتلف مع راسو (الربيعان؛ حمامو 2017،و راسو (شارب 2019،حيث حصل كل من "اانماط"
و" استددال ال ميال والتناسب" علي اعلال نسبو تضمين بينما لل تتوفر معيارى "الطاقو والما ة" و"الثبال
والتغير" .وتتفق نتائج الدراسو مع تأكيد ( Talanquer, 2019و ( Friedrichsen & Barnett,
 2018علال أهميو المفاهيل اللاملو مع عدل ااهتمال بها اةنا التدريس من ناحيو المعلمين وتركيزهل علي
الممارسال العلميو وااف ار المحوريو.
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لإلجابة على السؤال الثالث :للبحث والهي نصه "ما صورة منهج البيولوجي المقترح للصف األول
الثانوي الزراعي في ضوء معايير الجيل القادم للعلوم NGSS؟ "
في ضو ااجرا ال وما تل عرضه في ااطار النمري والدراسال السابقو وفي ضو قائمو
معايير الليل القا ل للعلول  NGSSالتي تل التوصل اليها ونتائج تحليل محتوي كتاب البيولوجي للصف
األول الثانوي الزراعي في ضو معايير الليل القا ل للعلول  NGSSتل وضع تصور مقترح لمنهج
ا لبيولوجي للصف ااول الثانوي الزراعي في ضو معايير الليل القا ل للعلول  ، NGSSحيث تل بنا
التصور المقترح في ضو توقعال اا ا  PEsالتي ينبغي تحقيقها كنواتج تعلل لمنهج البيولوجي للصف
األول الثانوي الزراعي وقد روعي ما يلال:
فلسفة التصور المقترح:
يقول هها التص ور المقترح علال أن منهج البيولوجي للصف ااول الثانوي الزراعي ينبغي ان
يواكب التطورال الحا ةو في ملال تدريس العلول ومن اهل هه التطورال واحدةها معايير الليل القا ل
للعلول  NGSSلهل ابد ان تنع س تل المعايير في مناهج العلول التي تقدل في التعليل الثانوي الزراعي
ومنها منهج البيولوجي.
يقول هها التصور المقترح علال أن يراعي اام انيال المتاحو لتطبيقه في الواقع الفعلي بحيث ي ون سهل
التحقيق.
أسس التصور المقترح:
( 1يبنال التصور المقترح في ضو قائمو معايير العلول للليل القا ل  NGSSالمرتبطو بعلول
الحياة(البيولوجي .
( 2تنع س توقعال اا ا  PEsالتي ينبغي ان يحققها الطالب في التصور المقترح.
( 3يضل التصور المقترح األبعا الثالةو لمعايير الليل القا ل للعلول  NGSSوهي ااف ار المحوريو
والممارسال العلميو والهندسيو والمفاهيل اللاملو.
( 4تنع س أهداف معايير العلول للليل القا ل  NGSSفي أهداف منهج البيولوجي للصف األول
الثانوي الزراعي.
( 5يضل التصور المقترح الموضوعال الرئيسيو والمفاهيل العلميو وطرائق التعليل والتعلل واانلطو
التعليميو التعلميو واساليب التقويل المناسبو والتي تحقق أهداف معايير العلول للليل القا ل
.NGSS
( 6ارتباط المحتوى باألهداف وتنميل المحتوى بحيث يحقق التتابع وااستمراريو والت امل ويتناسب
مع طبيعو التعليل الزراعي وطبيعو الطالب.
أهداف التصور المقترح:
يهدف التصور المقترح الي تحقيق ااهداف التاليو و ل حتال يتسنال الرب بمعايير العلول للليل القا ل
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 -1ي تسب الطالب المفاهيل العلميو الداصو بمنهج البيولوجي والمتعلقو بمعايير العلول للليل القا ل
.NGSS
 -2ي تسب الطالب مهارال التف ير والتدطي وااستقصا .
 -3ي تسب الطالب مهارة التوصل للمعلومال واعا ة عرضها بل ل جديد.
 -4تنميو الفهل العميق لدى الطالب لمحتوى منهج البيولوجي.
 -5ي تسب الطالب القدرة علال الرب بين السبب والنتيلو للمواهر التي يتل تناولها في المحتوى
والمواهر المحيطو به.
 -6ي تسب الطالب الممارسال العلميو المرتبطو بمعايير العلول للليل القا ل والمرتبطو بالمنهج.
 -7تنميو مهارال التف ير ااستقصائي لدى الطالب.
 -8تنميو ااتلا اإليلابي نحو ما ة البيولوجي.
 -9تنميو قدرة الطالب علال العمل اللماعي التعاوني (العمل في ملموعال .
ي تسب الطالب مهارال التعلل الهاتي واستددال مصا ر التعلل المتاحو.
-10
تطبيق الطالب لمهارال حل المل الل في الممارسال الحياتيو.
-11
مصفوفة توقعات االداء  PEsللتصور المقترح:
في ضو ما تل التوصل اليه تل تحديد المحتوي في ضو مصفوفو توقعال اا ا  PEsللصف
األول الثانوي الزراعي وهي كالتالي
جدول ()7
المخطط الخاص بتوقعات االداء  PEsلمعايير الجيل القادم للعلوم NGSS
الموضوع
الرئيسى
من اللزيئال الال
ال ائنال

المعيار
المعيار ااول HS-LS1-1
المعيار الثاني HS-LS1-2
المعيار الثالث HS-LS1-3

النمل البيئيو:
التفاعالل والطاقو

المعيار ااول HS-LS2-1
المعيار الثاني HS-LS2-2
المعيار الثالث HS-LS2-3

الوراةو :تنوع
الصفال الوراةيو
التنوع البيولوجي:
الوحدة والتنوع

المعيار ااول HS-LS3-1
المعيار الثاني HS-LS4-2

توقعات االداء
بنا تفسير يستند الال اا لو حول ان  DNAهو يحد تركيب
البروتينال التي تؤ ى وظائف اساسيو
استددال النما ج لتوضيح التنميل الهرمي لألنممو المتفاعلو والتي
توفر وظائف محد ة اخل ال ائنال متعد ة الداليا
تدطي او اجرا بحث لتقديل ا لو علال ان آليو ر الفعل (اإليلابي –
السلبيو تحافظ علال التوازن
استددال التمثيالل الرياضيو لتفسير العوامل التي تؤةر علال القدرة
ااستيعابيو للنمل البيئيو
استددال التمثيالل الرياضيو لدعل التفسيرال حول التنوع البيولوجي
فال اانممو البيئيو المدتلفو
انلا تفسيرال حول الما ة وتحوال الطاقو وتدفق الطاقو في
المروف الهوائيو والالهوائيو
طرح ااسئلو حول ور الحم النووي DNAوال روموسومال
في الصفال الوراةيو وانتقالها من اابا الال اابنا
ااستدال علال ان عمليو التطور تحدث نتيلو عدة عوامل
 وجو زيا ة في اعدا بع اانواع التنوع الليني نتيلو الطفرال التنافس علي الموار المحدو ة البقا لل ائنال التي لديها القدرة علي الحياة والت اةر فيالمروف البيئيو
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المحتوى العلمي للتصور المقترح:
يضل المحتوى العلمي للمنهج المفاهيل العلميو الرئيسيو التي ترتب بالموضوعال الرئيسيو وتوقعال
اا ا  PEsوالتي يم ن وضعها كما يلي
جدول (8
المفاهيم العلمية التي ينبغي توافرها في المحتوي
المفاهيم العلمية الرئيسة
الموضوعات الرئيسية
الي الدليو النباتيو – الدليو الحيوانيو -الما ة الوراةيو – اللينال الوراةيو – DNA – RNA -
اللزيئال
من
التنميل الهرمي لل ائنال الحيو متعد ة الداليا -اليو ر الفعل المنع س اإليلابي -السلبال
ال ائنال
ال ثافو (قدرة التحمل – القدرة ااستيعابيو -اللب و الغهائيو -مفهول الما ة – مفهول الطاقو –
النمل البيئيو
تحوال الطاقو – التنفس الدلوي – البنا الضوئي -التنفس الالهوائي -انماط التعايش اخل
البيئال المدتلفو -اافتراس – الت افل – التنافس – البيئال محدو ة الموار
الوراةو وتنوع الصفال الوراةو – ال روموسول -الطفرة – الصفال الوراةيو – تنوع الصفال الوراةيو – اانقسال
الميوزي – اانقسال الميتوزى
الوراةيو
اانتداب – التطور -التنوع البيولوجي  -اسباب التطور – القدرة التنافسيو – الت يف – التحور
التطور البيولوجي
لبع ااجزا .

طرائق التعليم والتعلم (االستراتيجيات التدريسية):
ينبغي ان تتعد وتتنوع ااستراتيليال التدريسيو وطرائق التدريس والتي تتيح الممارسال العلميو للطالب
ويتل اختيار ااستراتيليو التدريسيو بحيث تراعال التالي:
 أهداف التصور المقترح. تتناسب مع المحتوى العلمي والمفاهيل العلميو التي يقدمها التصور المقترح. تراعي خصائص وسمال طالب المرحلو الثانويو الزراعيو. تللع الطالب وتحفزهل علال ااندماج في اانلطو ااستقصائيو وااست لافيو. تللع الطالب علال تصميل وتنفيه الممارسال العلميو المستهدفو. توفر فرصا ً للطالب لتصميل الرسومال التوضيحيو والنما ج وتطويرها باستددال اا والالمتاحو.
ومن خالل التصور المقترح ينبغي ان تطبق ااستراتيليال وطرائق التدريس المتعلقو بااستقصا
والبحث و مج مصا ر اال ترونيو واستددال خرائ المفاهيل وااستراتيليال لتنميو مهارال التف ير
والعصف الههني و ل حتي تساعد علي تنميو الممارسال العلميو وكهل الرب بين السبب والنتيلو
والعمل في ملموعال و ل حتي يتسنال تنميو مهارة جمع المعلومال واعا ة ترتيبها وعرضها بطريقو
جديدة .واانلطو المتعلقو بتصميل وتنفيه النما ج المستددمو وطرح ااسئلو وتقديل واستقبال ااجابال
المحتملو وتفسير المواهر وتقديل اا لو لهها التفسير جميع هه ااساليب تنمي الممارسال العلميو
ومهارال التف ير لدى الطالب.
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االنشطة التعليمية التعلمية:
اانلطو التعليميو يتل اختيارها بحيث تساعد علال تحقيق اهداف التصور المقترح وتتناسب مع المحتوي
العلمي والمفاهيل العلميو التي يسعال لتحقيقها التصور المقترح .ينبغي ان تتنوع اانلطو ما بين انلطو
صفيو تمارس اخل الفصل او المعمل وبإشراف المعلل ومنها (اوراق العمل وفحص اللرائح والعروض
العمليو واانلطو الغير صفيو وتتل خارج الفصل ومنها (كتابو التقارير والتوصل للمعارف من خالل
اانترنت .
أساليب التقويم:
يستددل اساليب تقويل متعد ة ومتنوعو (معرفيو – مهاريو -وجدانيو و ل للتأكد من تحقيق ااهداف
المنلو ة من التصور المقترح منها التقويل البنائي وااختبار التحصيلي النهائي واختبارال المفاهيل
وااختبارال العمليو نمرا لطبيعو التعليل الزراعي وبطاقو المالحمو أل ا الطالب اةنا اللانب العملي
وكهل اسلوب تقويل ااقران.
وبهل ت ون الباحثو قد قدمت التصور المقترح لمنهج البيولوجي للصف ااول الثانوي الزراعي
توصيات البحث:
في ضو ما توصل اليه البحث يم ن تقديل التوصيال التاليو
 -1ضرورة تقييل مناهج العلول الزراعيو بما يتناسب مع معايير الليل القا ل للعلول .NGSS
 -2التدريب علي الممارسال التدريسيو وفق معايير الليل القا ل للعلول  NGSSمعلمي العلول
الزراعيو اةنا الددمو وعقد ورال تدريبيو لهل لتعرف ما هو جديد فيما يتعلق بتل المعايير
اللديدة
 -3ضرورة ااهتمال باألنلطو التعليميو التي تساعد علال اةرا منهج البيولوجي بالممارسال العلميو.
 -4عقد ورال تدريبيو للمعلمين علي كيفيو الرب بين األف ار الرئيسيو للموا المدتلفو وتوظيف
المفاهيل اللاملو اةنا تدريس البيولوجي واهميتها للطالب في تنميو التف ير.
 -5تضمين برامج إعدا معلمي العلول الزراعيو في كليال التربيو لمعايير الليل القا ل للعلول
.NGSS
مقترحات البحث:
 -1راسو حول فعاليو منهج مقترح للبيولوجي في ضو معايير العلول للليل القا ل
 -2فاعليو استراتيليو مقترحو قائمو علي معايير العلول للليل القا ل  NGSSعلال التحصيل وتنميو
مهارال التف ير لطالب التعليل الثانوي الزراعي.
 -3برنامج مقترح للتنميو المهنيو لمعلمي العلول الزراعيو في ضو معايير العلول للليل القا ل
.NGSS
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 -4راسو حول ام انيو تبنال و مج معايير العلول للليل القا ل  NGSSفي مناهج الفيزيا
والبيولوجي من وجهو نمر المعلمين.
المراجع باللغة العربية
إبراهيل ،عمر عاصل محمد ( . 2017تقويل محتوى مناهج علول الحياة بالمرحلو الثانويو بلمهوريو مصر
العربيووو فووي ضووو معووايير العلووول للليوول القووا ل NGSS.المللووو المصووريو للتربيووو العلميووو،
. 182-137 ، 012(020
ابوعازر  ،سنا محمد ضيف هللا ( . 2019واقع ممارسو معلمال الفيزيا بالمرحلو الثانويو لمعايير الليل
القا ل .مللو جامعو ال القرى للعلول التربويو والنفسيو. 134-100 ، 2(10 ،
احمد ،بسمو محمد؛ المل ي ،نسرين عبد القا ر احمد ( . 2017فهل طبيعو العلل عند مدرس ال يميوا علوال
وفق وةيقو  AAASلملروع ااصالح التربوي  .2061المؤتمر العلمي األول للعلول واا اب
 3مايو http://proceedings.sriweb.org214-199 ،2017
ااحمد ،نضال؛ البقمي ،مها ( . 2017تحليل محتوي كتب الفيزيا في الممل و العربيو السعو يو في ضو
معايير العلول للليل القا ل NGSS.المللو اار نيو في العلول التربويو . 326-309 ، 3(13
ااسطل ،اسما عبد القا ر احمد ( . 2019تحليل محتوى كتب العلول الحياتيو للمرحلو الثانويو فوي ضوو
معوايير تعلول العلوول للليول القوا ل  (NGSS).رسوالو ماجسوتير ،اللامعوو ااسوالميو ،وزة .
Retrieved from https://search.mandumah.com/Record/1031204
ااكحل ،جمال محمد ( . 2018أةور اسوتراتيليو العصوف الوههني لتودريس موا ة البيولووجي فوي اكتسواب
المفاهيل العلميو وتنميو بع مهارال عمليال العلل لطالب الصف الثواني الثوانوي الزراعوي.
رسالو ماجستير ،كليو التربيو ،جامعو المنيا .
البنز ،ال عمر عبد الرحمن ( . 2017تحليل محتوى كتب العلول بالصفوف العليا من المرحلو اابتدائيوو
في ضو متطلبوال  STEM.عوالل التربيوو  -المؤسسوو العربيوو لالستلوارال العلميوو وتنميوو
الموار البلريو. 69-1 ، 57(18 ،
الدالدى ،عا ى كريل ( . 2018راسو تحليليو ل تب علول المرحلو المتوسطو بالممل وو العربيوو السوعو يو
في ضو معايير العلول للليل القا ل NGSS.مللو كليو التربيو ببنها. 335-305 ، 118(2،
الربيعان ،وفا محمد؛ حمامو ،عبير سالل ( . 2017تحليل محتوى كتب العلول للصف ااول المتوس فوال
الممل و العربيو السعو يو في ضوو معوايير ، NGSSالمللوو الدوليوو التربويوو المتدصصوو،
. 108-95 ، 11(6
الرسول ،أحمد أبوو اليزيود؛ حمود ،عوون خيور هللا عوون؛ يوسوف ،ايموان يوسوف حوافظ ( . 2018التعلويل
الزراعي وتأةير علي نموو القطواع الزراعوي فوي مصور ،مللوو ااقتصوا الزراعوي والعلوول
ااجتماعيو ،كليو الزراعو ،جامعو المنصورة. 235-221 ، 12(6 ،
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الز بي ،سميرة تركي ( . 2014راسو تحليليوو لمحتووي مقورر علول ااحيوا فوي الصوف ااول الثوانوي
الزراعي وبنا مصفوفو للمفاهيل العلميو في ضو التنميو المستدامو( .رسوالو كتووراة  ،كليوو
التربيو ،جامعو ملق .
السبيعال ،منال بنت حميد ( . 2018تصور مقترح لألهداف العاموو لتعلويل العلوول للمرحلوو المتوسوطو فوال
ضو معايير العلول للليل القا ل  NGSSورؤيو الممل و العربيو السعو يو  ،2030مللو كليوو
التربيو ،جامعو بنها. 214-186 ، 115(29 ،
اللياب ،معن بن قاسل ( . 2019مستوي امتالك معلمي العلول في المرحلوو الثانويوو فوي الممل وو العربيوو
السعو يو للممارسال العلميو والهندسيو فوي ضوو الليول القوا ل مون معوايير العلوول، NGSS
مللو جامعو ال القرى للعلول التربويو والنفسيو. 366-338 ، 2(10 ،
الصباريني ،محمد سعيد؛ مل اوي ،امال رضا ( . 2017واقع ااصالحال في ملال تعليل العلول وتعليمها
في اانممو التعليميو العربيو في ضو ااتلاهوال العالميوو ،مللوو العلوول التربويوو والنفسويو،
. 297-255 ، 2(18
العتيبي ،الب عبد هللا؛ اللبر ،جبر محمد ( . 2017مودي تضومين معوايير ) (NGSSفوي وحودة الطاقوو
ب تب العلول بالممل و العربيو السعو يو ،مللو رسالو التربيو وعلل النفس ،عد (. 16-1 ، 59
الغامدي ،ماجد شباب سعد ( . 2012تقويل محتوي كتوب العلوول المطوورة بالصوفوف الودنيا فوي المرحلوو
اابتدائيو في ضو معايير مدتار  ،رسالو ماجستير ،جامعو ال القري .
ال سباني ،محمد السيد علي ( . 2012تطوير المنهج المدرسي في ضو ةقافو اللو ة ،ار الف ر العربوي،
القاهرة.
أبو حاصل ،بدريو سوعد محمود؛ األسومري ،سوهال عبود الورحمن ( . 2018تقوويل محتووي مونهج ااحيوا
للمرحلو الثانويو في ضو معايير الليل القوا ل فوي العلوول بالممل وو العربيوو السوعو يو ،مللوو
جامعو بيلو للعلول اإلنسانيو والتربويو. 208-165، 1( ،
حسانين ،بدريو محمد محمد ( . 2016معايير العلول للليل القا ل ،المللو التربويو (. 439-389، 26
رواقه ،ازي؛ الموومني ،امول ( . 2016اعتموا الليول اللديود مون معوايير العلوول لتصوميل محتووى فوي
الوراةو لطلبه الصف الثامن في اار ن ،المللو األر نيو فوي العلوول التربويوو-455، 12(4 ،
. 467
شارب ،مرتضي صالح ( . 2019تحليل محتوى كتب العلول للمرحلو اإلعدا يو في ضوو معوايير العلوول
للليل القا ل ،المللو التربويو. 1493-1463 ، 68( ،
شعله ،اللميل محمد عبد السميع ( . 2005التقويل التربووي للمنموموو التعليميوو اتلاهوال وتطلعوال ،ار
الف ر العربي ،القاهرة.
شلبي ،نوال محمد ( . 2014إطار مقترح لدمج مهارال القرن الحا ي والعلرين في مناهج العلول بالتعليل
ااساسي في مصر ،المللو الدوليو التربويو المتدصصو. 33-1 ، 3(10 ،
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شومان ،احمد محمد ابراهيل شلبي ( . 2018تطوير منهج الفيزيا في ضوو معوايير علوول الليول القوا ل
NGSSوفاعليته في تنميو التف ير الناقد والفهل العميق لودي طوالب المرحلوو الثانويوو ،رسوالو
كتوراة ،كليو التربيو ،جامعو المنصورة .
طعيمو ،رشدي احمد ( . 2004تحليل المحتوي في العلول اانسانيو ،ار الف ر العربي ،القاهرة.
عبد العزيز ،عا عبد الرحمن ( . 2019تقويل محتوى كتب علوول المرحلوو اإلعدا يوو فوي ضوو الليول
القا ل لمعايير العلول ، NGSSالمللو التربويو. 295-231، 68( ،
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A Proposal Conception for a Biology Curriculum in Agricultural
Secondary Education in Light of Next Generation Science Standards
(NGSS).

Hanaa Farouk Ahmed Sayed
Faculty of Graduate Studies of Education
Abstract:
The aim of the current research is to create a proposed concept for the biological
curriculum for the first grade of agricultural secondary school in light of the
Next Generation Science Standards (NGSS). The research used the analytical
descriptive approach by analyzing the content of the biological curriculum for
the first grade of the agricultural secondary in order to determine the level of
inclusion of Science Standards for The Next Generation NGSS Its three
dimensions are the Disciplinary Core ideas (DCIs), Scientific and Engineering
Practices (SEPs), and the Crosscutting concepts (CCCs).
The results of the research found that the Disciplinary Core ideas (DCIs)
occupied the first place with a repeat rate (56%), and this percentage reflects the
level of inclusion of the average dimension of the Scientific and Engineering
Practices (SEPs) with a repeat rate (25%), which reflects a low level, while the
last came after the Crosscutting concepts (CCCs) with a repeat rate (19%), very
low embedding level. A proposed concept for a biological curriculum for the
first grade of agricultural secondary school was developed in light of the Next
Generation Science Standards (NGSS). The research also found that the topic
"from molecules to organisms" was addressed more, followed by Genetics and
biological diversity, and then came the topic of ecosystems, while issues related
to biological evolution were neglected

Key words: Next Generation Science Standards (NGSS) - Agricultural
Secondary Education - Biology Curriculum -Evaluation
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