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 تحليل محتوى كتب العلوم للصفوف األولى من المرحلة االبتدائية 
 معايير العلوم للجيل القادم  وءــــفي ض

 
 هانيا منير مصطفى الشنواني       

   قسم الطفولة المبكرة -كلية التربية -جامعة الملك سعود
 (  2021/ 15/12  بل للنشر في ق11/2021/ 13قدم للنشر  ) 

 ة: مستخلص الدراس

درجة توااف  عاويي   الاموال لم  وق ال ويدل فوا علوم الاموال لملو ان الملوى عو  ال   موة  تحديد  راسة إلىدهدفت ال
مللح  ووذ كلووم  يعووت البي دووة لئمووداد  يئ ووة ل اوويي    الامووال لم  ووق ال وويدل الااجووم  . االبلدائيووة ليل  م ووة الا ايووة ال ووااد ة

ك ووي توود إمووداد لحي ووة تحم ووق ، الديلوو   -الدووي ا -المل) بلدائيووةال   مووة االتااف هووي فووا علووم الامووال  لملوو ان الملووى عوو  
تد اللاصق إلى ع  امة ع  النليئج أه هوي  أ  عاويي   الاموال لم  وق ال ويدل جويمن علىو نة فوى . ال حلاى لم لم الدالثة

مجيم االخلالن بو     .اف  عب  ة  مادرجة تا %100مان بة )، كلم الامال  الدالثة لمل ان الملى ع  ال   مة االبلدائية
 االبلودائالملو  المل     جيمن هذه ال ايي   فى علوم الاموال  . هذه ال لم فى مدد ت  اران ال ايي   فى عق عليب

مفوووى علوووم الاموووال لملووو  الديلووو  ،   ت ووو ارا75باا ووو  )االبلووودائا مفوووى علوووم الاموووال لملووو  الدوووي ا ،   ت ووو ارا59باا ووو  )
  . ت  ارا  91باا   )االبلدائا 

 عايي   الامال لم  ق ال يدل -ال   مة االبلدائية  -علم الامال  -تحم ق عحلاى  :  لكلمات المفتاحيةا
Analysis of the content of science books for the first grades of 
the primary stage in the light of science standards for the next 

generation 
 

King Saud University - College of Education - Department of Early Childhood 
Abstract:   

The study aimed to determine the degree of availability of science standards for the 

next generation in science books for the first grades of the primary stage in the Kingdom of 

Saudi Arabia. To achieve this, the researcher prepared a list of science standards for the 

next generation that must be available in science books for the first grades of the primary 

stage (first-second-third), and a content analysis card was prepared for the three books. a 

set of results were reached, the most important of which is: The science standards for the 

next generation were included in the three science books for the first grades of the primary 

school, at a rate of (100%) and with a great degree of availability. The difference between 

these books came in the number of repetitions of the criteria in each book. Where these 

standards came in science books for the first grade of primary school by (59) recurrence, 

and in science books for the second primary grade by (75) recurrence, and in science books 

for the third primary grade by (91) recurrence. 

Key words: Content Analysis - Science Books - Elementary School - Next Generation 

Science Standards 
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 مقدمــــــــــــــــة: 
الامال   اد   تاميد  ال  عحار  ع يل  عق  ال يرية   . اين ليية  ال داث  ل هد  ض مرية  فيلامال 

ماخليير الل نالاجيي ماسلخداعهي ماتخيك ال  اران  ال الاني ة ليللحة، م ق ال شكالن ماالسل  ار فا  
 االخل اع مرييدة الايلد مشغق الاظيئ  فى ال  ل بق.

ماللح لملحدي   الامال م ضة  عيدة  علم  عي ت  اله ية  لهذه  ال  ل   م ظ ًا  ال ليب ياي      ل  
ال درسا ع  أهد ال ليدر اللامي ية فا ال ؤس ة الل ااية فها   دق السيس فا ال نهج ال   ر ممى  
الالزعة   الل ااية  الخب ان  ال درسا  ال ليب  ياف   الدراسية، ع ي  ال  ا ق   عيفة   مالحالب فا  اللالع ذ 

  .2007للح  ذ الهدان اللامي ية ال حمااة )الخاالدة، 
حاي  تاميد الامال  انى الل     فا اإلمداد لشغق الاظيئ  مال ه  كان اللمة     ال ت فيلل  

اال لليد  فى  االبل ير  عنيل   تاد  ع ي   لدما  ماللا  الام ية  ؛  الد يفة  ممى  دل  م تن ية  الل نالاجية 
نيخ الايل ا  ئة متغ   الال  يماة لدى ال  ي ، هذا ليإلضيفة إلى ال مذ الذي  شا  له الف اد ع  الما

تحاي  تاميد  ع  خالل  م  ص الحي ة الذي  حليج إلى عب  ية مم ية مت نالاجية لحق هذه ال شكالن  
هذا اللحاي  البد أ  يلد فا ضام عايي   جديدة ت امى ال لغ  ان ال حمية مالايل ية، مع  هني  ،  الامال

  . 2016  ي   ،  جيم الل     فا إمداد عايي   الامال لم  ق ال يدل )

لملامد لشكق علدرج ع     مع يرسين    رؤية عايي   الامال لم  ق ال يدل لم زج ب   ثالثة ألايد تدما  
 بدا ة ع  مة رييض الط يل  لى ال   مة الدي اية مهذه ال  يرسين ها  ال  يرسين الام ية مالهندسية

إلمداد الحالب   الامال، مكلم الخيصة لامد، مال  يهيد ال شل عة، مالف ير ال حارية مالمغة مال ييضيين 
ال  ل بق  فا  ال هنية  ال  يد،    لمحيية  جديدة  2017)مبد  رؤية  ال يدل  لم  ق  الامال  عايي    ت دل   .ك ي 

مت دق  تغ   ا جذريي ل ي  حدث فا ال لال الدراسية أثنيم تاميد    م  مة  اعية فا تاميد متامد الامال،
فا   اللدريس  بلحال  الامال  ععيدة  ع   اكال لال  فيه  يلد  فيه  ي   عكي    ال  إلى  الامال  للامد  ال 

 . Houseal, 2016)الحالب لا ق الامال ليلح ي ة اللا   ال بهي الام يم )
فا   الدراسية  معنيه ه  الاماِل  تاميُد  شهَد  مم ميين    ال  م ةم د  عب ً ا  اهل يًعي  ال ااد ة  الا اية 

ل ااد ة ممى تحاي  عنيهج الامال تاي دْن اية ا  الا   ال  م ةإصالٍح متحايٍ  علليلاة،  م ظً ا لح ص  
الع يكية ال م مة  الذي   مُم  الجنبا  لمش يم   ال  دِ مة  الاطنية  الش عين  إ دى  ع   اللاميِد    مزارة 

(McGraw–Hill  ال  م ة ؛   ُ  تدَّ ت ج ة سم مة الامال مال ييضيين، مت  ي هي ع  الب ئة ال حمية فا 
تالا اية ال ا   1430/  1429   الدراساي فا ع ا ق اللاميد الايل ع  الايل   بي هي تدري يً ح اد ة، متد 
 .ممهدْن مزارة اللاميِد ليل  م ة الا اية ال ااد ة إلى ش عة الابيكي  لمبح  ماللحاي    2018)ال  دى،

ع ا ق    فا ع يل الامال مال ييضيين  ل  ي      McGraw–Hillبلا يم سم مة عي   مهق الع يكية )
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لح ماللا الايل،  الا  ا ى،  يد  )ال ميس،  أهدافه  متح ذ  ال ااد ة  الا اية  ال  م ة  فا  اللاميَد  تنيسُم    ُ 
  .2016ال مالا، الشي  ، 

بلحم ق  الدراسين  الاديد ع    ف د  يعت  ال يدل  لم  ق  الامال  تاميد  م ظ ًا لحداثة مأه ية عايي   
ضائهي فا  الدراسية  ال نيهج  عحلاى  همت ايد  أهد  مع   الدراسين ذ ،  )م  ،  ه  ؛  2017دراسة 

   2020؛ الاافى،2019، شيرب،2019؛ الخيلدى،2018مالس  ى، ، ؛ أبا  يصق2017البيز،
ك ي أكََّدْن الاديٌد ع   الدراسين فا ع يل تامد الامال متامي هي َمْفَذ عايي   الامال لم  ق ال يدل،  

تحايِ  عنيِهج الامال فا ضام عايي ِ  يفية عإلى  الل لاإلى أه ية تاجيه الدراسين ال  ل بمية لمبح  م 
؛ مبد 2017عي ى مراغم،  ؛Holm et al, 2017))  ة وووووووووووووودراس  يوووووووووومعنه  تاميد الامال لم  ق ال يدِل،

مآخ م ،  ؛2017ال  يد، إس يم ق،2018ال  د  ال بياى،2018؛  الدي ، 2018  ؛  مز  ؛  2018؛ 
  . 2019 دة،شخاالد، رما ، الاباس،2018  ،امفي 

ميظه  ع ي سبذ أه ية تحاي  متحدي  عحلاى علم الامال فا ضام ال  ل دان الام ية معذلم 
طب ي ل دث ال ايي   الايل ية لمل اية الام ية، مهني تأتى عايي   الامال لم  ق ال يدل عأ دث ال ايي    

ع ي أ  تمم ال ايي    ،  ااعيد  بق ال ياللا مضات للحاي  عنيهج معلم الامال فا ج ي  ع ا ق اللام
اللامي ية الا مية  خليل  فا  اال  يز  ممى  ت عز  لأ هي  ال نيهج  ،  تل  ز  معحاري  ال ام     متاحى 

ل  يمدة   ال حمية  اال لييجين  مفذ  الح ق  أفىق  للحديد  ؛  أكب   ع م ة  اللاميد  م   مال  ئال   
الا ما  ،  ال لام    ال ي م  ممى  ت عز  أ هي  الامالتدري  فاع ي  لحيية   اتم ،  س  صمة  أكد   الامال  ق 

مأ  تاميد الامال س ؤث  ممى  ،  ال لام   ؛ ع ي س زيد ع  ث ة ال ااطن   فا تاميد الامال فا ال دارس
    .  يية ال لام    مع ل ايتهد

 مشكلة الدراســــــــــــة:
ع    اللاميدا حال ي  مزارة  سات   ، الامال  عنيهج  بلحاي   الايل ا  ال  م ة  االهل يل  الا اية    فى 

مالنظ يين  ال ا مال  لحدثين  مال  ل دان   ، ال ل يرمة  الايل ية  اللحاران  تمم  ل ااكبة  جيهدة  اد ة 
الل ااية ، ماإلفيدة ع  اللحار الل نا فى االتليالن مال اماعين ، مالخذ ليالت يهين الل ااية الحديدة  

الذاتا ماللامد  ال لامد  الل حار  ال  إلى  تش    ال  اللى  فا دن  مم   ى.  مالب اعج  االمل يد  ال شيري   ى 
  .       2، 2017الايل ية فى تحاي  عنيهج الامال فا ال  ا ق الدراسية ال خلم ة         )الدغيد ، 

ل يممية فا ال    الحيدي  م  ال يدل ع ايي   جديدة للاميد الامال  تأتا عايي   تاميد الامال لم  ق 
اتش ق ع  امة    ماللامالاش ي    تا اين  اللا تللع   ميكا اا  دام  الحالب  أ   ا فه  ينبغا  عي    

   -ممال الرض مال ىيم  –ممال الحيية    - يدري  ممى القييل له فا ع يالن الامال ال خلم ة )ال  زييم
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بدما ع  رييض الط يل م لى  هي ة    دراساتحبي ين الامد  مكلم فا عق ص    -الهندسة مالل نالاجيي
  . 2016)  ي   ،   ةالدي اي ال   مة

اللامد عا مية عل م مة معل  ة   تال د ممى ع هال  لأ هي  ال يدل  لم  ق  الامال  متلل  عايي   
ممى بنيم ال ايرن، مها ت عز ممى مدد عحدمد ع  ال اضامين ال حارية فا عخلم  ف مع الامال  

اللشيلم ممى  أ ىًي  ت عز  مها  ال اضامين،  تمم  فا  ليللا ذ  مال  يح  ال ا ف  مالهندسة،   ةب   
ماللل يد  مال  يرسين   الامال،  تاميد  تلى    اللا  الخب ان  تل يد  فا  مالهندسية  الام ية 

  .NGSS Lead States, 2013الهندسا)
ل ي   الامال لشكٍق ميل،  عنيهج  هنيلم  لار فا تحايِ   يزال  كلم ال  الايلد    يالملمايل غد ع  

عي ى    ؛Holm et al, 2017)  سين عنهي ايٍد ع  الدر زعيته، مهذا عي أكَّدته  ليئُج مد مال ايص  مع ل
  ؛ 2018  ال بياى،  ؛2018إس يم ق،   ؛2018  مآخ م ،  ال  د   ؛2017  ال  يد،  ؛ مبد 2017مراغم، 

  .2019 ، الاباس، خاالد، رماشدة،2018 ؛ مفي ى،2018 مز الدي ،

لم  ق  الامال  تاميد  عايي    ت دعه  عي  أه ية  ع   ال غد  ممى  أ ه  سبذ  ع ي  ع     ميظه   ال يدل 
تؤ ع معي  ع يرسين    زان  ع   مميه  أ هعد  بلحم ق    إال  البي دة  يعت  ممد  فا  دمد  دراسة  تاجد  ال 

عحلاى علم الامال لمل ان الملى ع  ال   مة االبلدائية فا ضائهي للارة عل يعمة ليل  م ة الا اية  
ية   مة االبلدائ   ملى ع  ال ال ااد ة، ملذلم تأتا هذه الدراسة للحم ق عحلاى علم الامال لمل ان ال

 .ليل  م ة الا اية ال ااد ة فا ضام عايي   الامال لم  ق ال يدل

توافر معايير العلوم  مدى  ما     الليلاي كُ  تحديد عشكمة الدراسة الحيلية فا  ال ؤال ال ئيس  م 
 ؟ االبتدائية كتب العلوم للصفوف األولى من المرحلة  فيللجيل القادم 

 

   ة:ــــــــــــأسئلة الدراس
 م  السئمة الليلية  لإلجيلةسات الدراسة الحيلية 

ال يدل   .1 لم  ق  الامال  عايي    ع     فاتى  نهي    ينبغا  اللاعي  الملى  لمل ان  الامال  علم 
 ؟ االبلدائيةال   مة 

ال يدل   .2 لم  ق  الامال  عايي    تى     درجة  ال   مة   فاعي  ع   المل  لمل   الامال   علم 
 ؟ االبلدائية 

در  .3 عا عي  تى     ليجة  الامال  لمل   ي    الامال   علم  فى  ال يدل  ال   مة   الدي ا م  ق  ع  
 ؟ االبلدائية 
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 ؟ االبلدائيةعي درجة تى    الامال لم  ق ال يدل فى علم الامال  لمل  الديل  ع  ال   مة  .4
اخلالن   .5 ياجد  ال يدل    فا هق  لم  ق  الامال  عايي    تى     الامال  فا درجة  الدالثة    علم 

 ؟ االبلدائية  ل   مةاع    لملى لمل ان ا
  أهداف الدراسة: 

إلى      ال يدل فا علم الامال   هدفت الدراسة الحيلية  اللا ن ممى عدى تااف  عايي   الامال لم  ق 
  لمل ان الملى ع  ال   مة االبلدائية ، م د ت  ع ع  هذا الهدن ال ئي ا الهدان ال  عية اآلتية 

تى  نهي فى علم الامال لمل ان الملى ع     ينبغالى  ل ق ال يدل اتحديد عايي   الامال لم  .1
 . االبلدائيةال   مة 

ع    .2 المل  لمل   الامال   علم  فى  ال يدل   لم  ق  الامال  عايي    تااف    درجة  م   ال ش  
 االبلدائية ال   مة 

  ال ش  م  درجة  تااف   عايي   الامال لم  ق ال يدل  فى علم الامال  لمل   الدي ى ع  .3
 لدائية.  بالاال   مة 

ع    .4 الديل   لمل   الامال   علم  فى  ال يدل   لم  ق  الامال  عايي    تااف    درجة  ال ش  م  
 االبلدائية.  ال   مة 

ال يدل    .5 لم  ق  الامال  تااف   عايي    ال ش  م  مجاد اخلالن فى درجة تى     فى درجة 
 . ةياالبلدائ مة مالديل  ع  ال    مالدي افى علم الامال  ب   الل  المل 

 تتضح أهمية  الدراسة الحالية في أنها: أهمية الدراسة: 
ال يدل - لم  ق  الامال  ل ايي    لم   مة NGSS)  ت دل  يئ ة  الامال  علم  فا  تااف هي  الااجم    

 االبلدائية 
فا ضام عايي    االبلدائيةتحدد جاا م ال اة مجاا م الىا  فا عحلاى علم الامال لم   مة  -

لم  ق لم   مة (NGSSال يدل     الامال  الامال  علم  بلحاي   القييل  فا  يل  عنهي  لالسل يدة    
 . االبلدائية

 د ت يمد عخححا معل  ا ال نيهج ممى تحم ق مت ايد علم الامال متحاي هي ل ي يل ذ ع    -
مالا ان ممى عدى   اهي أم لادهي م  اللاجهين الحديدة فا بنيم عنيهج    NGSS)عايي   )

 متل ي هي.  الامال الحبيعية
)   يملإ - ال يدل  لم  ق  الامال  عايي    ممى  ب   عاجها NGSSالىام  بهي  الاما  ينش   ع ي    

 معام ا عيدة الامال مال هل    ليلل اية الام ية. 
    ممىا لل ن الدراسة : الدراسةحدود 
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   مهىثة  ع  عايي   الامال لم  ق ال يدل لألايدهي الدال  االبلدائيةعايي    تامد الامال ليل   مة   -
 سيسية، مال  يهيد الشيعمة، مال  يرسين الام ية مالهندسية. ير الفال

ليل   مة   - الامال  عنيهج   علم  الديل    )  االبلدائيةعحلاى  لمل   المل  الل    ليل  م ةع  
 الا اية ال ااد ة.

الدراسا  فا   االبلدائامالديل     مالدي اتحم ق علم الل  المل   -   طباة   مالدي االمل    ال لق 
 عدارس اللاميد الايل ليل  م ة الا اية ال ااد ة. فامال حب ة  ه1441/1442

 

 

 :  الدراســــــــــةمصطلحات 
المحتوى: - ليل   مة    تحليل  الامال  علم  عحلاى  تحم ق  إلى  يهدن  الذي  السماب  له    لد 

ل  ا الام  تاميد  تحم ال ع ًيي معيفيًي، ع  خالل إمداد فئين اللحم ق ماللا تلى   عايي    االبلدائية
 الااجم تااف هي فا عحلاى هذه ال لم. NGSS)ق ال يدل )لم  

القادم - للجيل  العلوم  ع مس   ع  ا حم ت  اللا ال ايي   ع  امة  ها(:   (NGSS  معايير 
، الا مية لمل اية  جديدة رؤية لل دل الع يكية ال لحدة الاال ين  فا(   (NRC  الاطنا البح  

  ال حارية   مالف ير  مالهندسية الام ية ةسال  ير   ها ألايد  ثالثة  ت يعق ع  مت ا ت 
أسس     2019شيرب،).لمامال  ال خلم ة  الف ع  ب    ال شل عة  مال  يهيد  اللخللية، مهى 

ال ئي ة،  الف ير  ها   ألايد  ثالثة  ت يعق  إلى  تش    الامال،  للاميد  تامي ية  ديدة  م اامد 
ُ   مال  يهيد الشيعمة، مال  يرسين الام ية مالهندسي لدراسة لشكٍق فايل فا  لحيلَم ع   ااة، ت كِ 

الف ير  فهد  فا  لملا ذ  الشيعمة  ال  يهيد  متحب ذ  مالهندسية،  الام ية  ال  يرسين 
  . 2020ال ئي ية)الاافى،

 : النظـــري والدراسات السابقـــــةار ـــاإلط
 سيتضمن الفصل الحالي اهم الموضوعات الفرعية للدراسة من خالل مايلي :  

 ها  م للعلوم:الجيل القاد رواًل: معاييأ
ف  ل يممية  الامال  للاميد  جديدة  مالل نالاجيي،   الحيديال       اعايي    الهندسة  ممى  ت عز  مالاش ي ، 

الل    م لى  الط يل  رييض  ع   الامال  عحلاى  عايي    ع     الدي امتش ق  ع  امة  مهى  مش . 
ع يالن الامال   فاله  ممى القييل    ميكا   يدريأ   ا فه الحالب  ينبغاتل  عي  اللاتا اين الدام 

عق ص     فا    ال  زييئية مممال ال ىيم مالرض مممال الحيية مالهندسة مالل نالاجيي متحبي ين الامال
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مش  م د مضات هذه ال ايي   للح    تاميد    الدي ابدًم ا ع  رييض الط يل م لى الل     دراسا
الحالب   ل ق  ليل ميين  لالللحي  مإمدادهدالامال  مال اام ق  إل هي   2021)م  ،  طنةال ه   .ك ي  شير 

أسس م اامد تامي ية  ديدة للاميد الامال، تش   إلى ت يعق ثالثة ألايد ها  الف ير ال ئي ة،  ليملبيرهي  
فا   فايل  لشكٍق  الدراسة  ع   الحيلَم    ُ ت كِ  مالهندسية،  الام ية  مال  يرسين  الشيعمة،  مال  يهيد 

الام مالهندسال  يرسين  الي ية  متحب ذ  ال ئي يةة،  الف ير  فد  فا  لملا ذ  الشيعمة  )الاافى،      يهيد 
2020  

 :القادم  للجيل العلوم معايير  أسس ومبادئ ثانيًا:
السس مال بيدئ اللى  ت ال       2018؛ ال بياى،2017؛ م  ،  2016 ددن دراسة )  ي   ،  

 اللى الدام تا اين  تى   أ    م    ال ايي ثي ة م    :األداء   هي عايي   الامال لم  ق ال يدل فامم 
 تا اين  أ  :الدمجم.ال ايي   هذه تح  ذ   ك   لى بهي القييل ممى الحالب  يدري   كا   أ    م 
 الدامان  ع  ع  امة كق أ  :التماسكمأخ ً ا    .الامال للامد  الدالثة اللايد  ب    تدعج  أ     م  الدام

 ال لى نة الخ ى  الف ير ع  معللمة عل الحة   ت ا   أ    م  ندسةماله الامال عحلاى  فى ال لا اة
المغة    الامال عايي   فى الد يفة الام ية مال ايي   الايعة لمدملة ماللى تش ق  عهيران  ال يل ة معايي   

 مال ييضيين.

 :القادم للجيل العلوم معايير ثالثًا: إعداد 
ال  مس   أمىيم  اجل    )  ال اعال د  م NRCلمبحاث  ال اح   الامال    ل ام اال اعية    ة أمىيم 

(NSTA( مأمىيم ال  عية الع يكية لل دل الامال  AAAS ( 41  فى ع  امين م ق تايم ية ب نهد   
( الامال   دما   متاميد  الامال  فى  الخب ة  كمى  ع   للحاي  26مىاا  مكلم  ال ايي  ،  ل ليلة  مال ة    

  يماع ي   2019يرب،ش؛ 2017)م  ،  عايي   ال  ق ال يدل لمامال متد كلم فى خحات  

معايير العلوم    . ووضع عشر  الثانيوضع إطار لتعليم العلوم من رياض األطفال وحتى الصف  
والممارسة المحتوى  فى  الغنية  القادم  أ ظ ة  للجيل  خالل  عل يسكة  لح ي ة  رتبت  ماللى   ،

مهذه   الام ية.  لمل اية  ميل ية  ل ؤش ان  الحالب  ج ي   للزميد  تدمع لايين،  تحاي هي    ال ايي   
الاال ين ليلل ب    الايلى  26)  الووو  ايم   ماللاميد  الام ية  مالل اية  الامال  فى  ال انية  مال هين    

 . ماللنيمة، ع ي خىات  ل  اجاين علاددة ع  ال ان    
 

 :  معايير العلوم للجيل القادم أبعاد: رابًعا 
ع   دتامي إطير ي   اه ميعة ألايد  ثالثة فا الامال عايي   بنيم تد   ،  (K-12) الامال 

 :يما ك ي ، .2019؛ الخيلدى،2018؛  إس يم ق، 2017، البيز،2017، ؛ م  ، 2016)  ي   ، 
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   العلمية بالبحوث القيام عند مطلوبة والهندسة العلوم في ممارسات 
تخحيط       3  تحاي  ماسلخدال الن يكج.   2.  متحديد ال شكالن )الهندسة   ط ح السئمة )الامال ،   1

بنيم ت    ان    6  . اسلخدال ال ييضيين مالل     ال  ى   5.  تحم ق مت     البيي ين    4   البح .  مماج ا
الحلال ممى ال اماعين،     8  .الدلة مالب اه      م البح      7  )الامال  متل يد الحمال )الهندسة .

   2021)م  ،  م  مهي. مت  ي هي
د  اهتمتوقد   بتحديد  الدراسات  من  امتالك  العديد  العلمية    للممارساتالعلوم    لميعمرجة 

الدراسين   مالن ية  ة يوالهندس هذه  مع   مالحالب  ال ام     لدى  مالهندسية  الام ية   دراسة  ال  يرسين 
"  NGSSهدفت إلى ت د د أ شحة  يئ ة ممى عايي   الامال لم  ق ال يدل "ماللا      2018)مز الدي ، 

مالهندسية   الام ية  ال  يرسين  الللن ية  مال  ال  ن مالل      االبلدائية  ي د  ال   مة  طيلبين  لدى  الام ية 
ل ل      2019دراسة )مفي ى،ع ي هدفت  ليل ااد ة،   الامال  ل ام ا  ع ل ح  تدريبا  ب  يعج  بنيم  إلى 

  للن ية  درتهد ممى اسلخدال ع يرسين الامال مالهندسة NGSS يئد ممى عايي   الامال لم  ق ال يدل )
(SEPsإلى تحديد ع لاى اعلالك عام ا  2019دراسة )الشييب،مأ ىي هدفت    ،دريس الامال  أثنيم ت  

الامال فا ال   مة الدي اية فا ال  م ة الا اية ال ااد ة ال  يرسين الام ية مالهندسية فا ضام ال  ق  
  . NGSSال يدل ع  عايي   الامال )

ال  يهيد     ة:ـــــــمفاهيم شامل مالنلي ةال ب ،  ال  يطمتش ق هذه  ماللنيسم مال  ية  ،م    يكج ،  القييس 
 السل  ار ماللغ   . ، االل ع م مالاظي ة، اللدف ين مالدمران ماال ل يظية ، الحي ة مال يدة د ،النظ

 مأخ ً ا مال ىيم مممال الرض  الحيية، ممال ال  زييئية، الامال ع يالن  فا علخللة  ساسيةألفكار األا
  .ل نالاجييال فا

الدرا  تاهتم وقد   فسبعض  بتنمية  العلمية  ات  الممارسات  وتطبيق  األساسية  األفكار  هم 
الدراسات: ت د د م دة ع ل  ة فا  ماللا هدفت      2018دراسة )إس يم ق،  والهندسية ومن هذه  إلى 

 Coreللن ية فهد الف ير السيسية    NGSSال ي ييم الح ارية فا ضام عايي   الامال لم  ق ال يدل  
ideas دسية لدي طالب الل  المل الدي اي لام ية مالهناال  يرسين  متحب ذ . 

ت الط  إ    ال يدل مال ة  لم  ق  الامال  تامد  ل ايي    ال خلم ة  الانيص   هذه  ب    متأث      الاال ة 
ب   هذه الانيص  ال خلم ة لح   أ ه ل ا يلامد الحالب الف ير ال حارية للخلص عي فال بد  متأث   

ة ع  راط ف مع ال ا فة ع  لاىهي الباض ليل  يهيد   ية مالهندسيم  يرسين الاأ  ت ا  فا سييق ال
الام ية    هدع يرسيتع  خالل  ال شل عة في ي ب نهي، ميلحدد كلم م  ط يذ الدام ال لا   ع  الحالب  

الحالب   عا فة  ال غزى  فميس  ل  يرسة    ل  يهيدمالهندسية،  لهي  فه هد  اسلخدال  ها  ال غزى  مل   
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انى ع  خالل اللل يد الهندسا مصاال ل هد الايلد الحبياا  عشكالن كان ع  الام ا م ق  االسل ليم
 .,NGSS, 2013)) ع   الهد

ونظرًا لحداثة وأهمية معايير تعليم العلوم للجيل القادم فقد قامت العديد  من  الدراسات بتحليل 
الدراسات أهم هذه  الدراسية في ضوئها، ومن  المناهج       2016  لية،د )الاب  دراسة   وتقويم محتوى 

  فى سمحنة م ي   8-6إلى عا فة عدى تى    عحلاى علم الامال ل   مة  الل ان)ماللى هدفت  
إلى تحم ق عحلاى     2017دراسة )ال  د، الب  ى،ع ي هدفت  ،   NGSS)  ل ايي   الامال لم  ق ال يدل

الامال   عايي    ضام  فا  ال ااد ة  الا اية  ال  م ة  فا  ال  زييم  ال يد كلم  مأ ىي ،  NGSS  ل لم  ق 
ال ب ،هدفت   ال يدل2017دراسة)الال بى،  لم  ق  الامال  عايي    تااف   عدى  عا فة  إلى        (Next 

Generation Science Standards, NGSS ،االبلدائا ال يدس  لم  ا ق   الامال  علم  فا    
لبيرينى م  ة)السدرالم هدفت  عذ مالمل مالدي ا ال لاسط با دة الحي ة فا ال  م ة الا اية ال ااد ة،   

ما اع هي  2017عم يمى،   الامال  عنيهج  فا  الايل ية  ماإلصالح  اللحاي   أب ز   عين  ت لا  إلى    
متاجهيتهي معش مميتهي، ماللا تأث ن بهي عاظد دمل الايلد ال ل دعة مالنيعية، ماسلهدن عذلم اللا ن 

ال اللا ت ت فا  فيممية   عين اإلصالح ماللحاي   الا اا  إلى عدى  تدريسفاط    الامال،  ا ع يل 
إلى تحاي  عنهج ال ي ييم لمل  المل الدي اي فا ضام ع يل اللل يد    2017دراسة )البيز،مهدفت 

( ال يدل  لم  ق  الامال  عايي    م ضله  الذي  اللحل ق  NGSSالهندسا  تن ية  فا  أث ه  مقييس    
الام ية مالهندسية لدى الحالب  إلى     2018  الس  ى،م )أبا  يصق    دراسةع ي سات  ،  مال  يرسين 

تحم ق عحلاى عنهج ال ييم لمل  المل مالدي ا الدي اي ليل  م ة الا اية ال ااد ة، فا ضام عايي    
الامال فا  ال يدل  لم   مة للحيمل     2019،  دراسة)شيرب مجيمن  ،  ال  ق  الامال  علم  عحلاى  تحم ق 

ال يدل لم  ق  الامال  )الخيلدى،اسر د أ ىي هدفت  م ،  اإلمداد ة فا ضام عايي    ال ش     2019ة  إلى 
ال يدل   لم  ق  الامال  عايي    تى     درجة  ليل  م ة    NGSSم   ال لاسحة  ال   مة  ممال  علم  فا 

ال ااد ة، ميكره،مجيمن    الا اية  )أبا  عام ين للحيمل      2019دراسة  ع يرسة  ما    ممى  اللا ن 
ال يدل ع  عايي  الدي اية لم  ق     2019دراسة )الب  ى، مال ب ،يمن  ي ج ع    الامال،ال  زييم لم   مة 

تحم ق عحلاى علم ال  زييم فا ال  م ة الا اية ال ااد ة فا ضام اللل يد الهندسا ل ايي    للحيمل  
إلى تا ن درجة تى    عنيهج     2020)الاافى،  دراسةمعذلم هدفت    ،  NGSSالامال لم  ق ال يدل  

ال   فا  الدي اية  ليل   مة  الا ايةال ي ييم  ل ا  م ة  ال يدلال ااد ة  لم  ق  الامال  مأخ  ا  ،  NGSSيي   
إلى تحم ق عحلاى عليب ال ي ييم لمل  الدي ا الدي اي ليل ادا      2020)ل  ي ، أم يي،  دراسةهدفت  

   . NGSSفا ضام عايي   الامال لم  ق ال يدل 
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الجيِل  ضوء معاييِر  ج العلوم فياألخرى على أهمية تطويِر مناهِ  كما أكََّدْت العديٌد من الدراسات
معنهيالقادِم راغم،  دراسة     .  إلى   2017)عي ى،  هدفت  الل اية    ماللا  للحاي   ع ل  ة  رؤية  ت د د 

" ال يدل  لم  ق  الامال  عايي    عنظار  ع   ال خلم ة  الدراسية  ال  ا ق  مب   ع ي ".،  NGSSال  الاجية 
ال  يد،   دراسةهدفت   ب  يعج     2017)مبد  إمداد  ا  تدريبا  يئدإلى  "  ممى عايي    الليلا  لم  ق  لامال 

NGSS  فا الامال  عام     لدى  الام ا  مال دل  الام ا  االسل ليم  معهيران  الا  ذ  ال هد  للن ية   "
إلى ال ش  م  تلاران عام ين      2018  ،مآخ م  )ال  د    دراسةمأ ىي هدفت  ،  ال   مة االبلدائية

،  NGSSمفذ عايي   الامال لم  ق ال يدل    NOSاة الامد  الامال لم   مة ال لاسحة  ال ع يهيد طبي
  فا عنيهج الامال  NGSSتحم ق مدعج  ظيل عايي  )للحيمل       (Holm et al, 2017دراسةمجيمن  

السيسية الف ير  عايي    ضام  فا  الديع   الل   م لى  ال يدس  الل   الشيعمة،  ،  ع   مال  يهيد 
ع لاى   معايي    مالهندسة  الامال  إلى     2018  )ال بياى،  دراسةهدفت    امأخ   الل ،  مع يرسين 

ال يدل   لم  ق  الامال  عايي    فا ضام  ال لاسحة  لم   مة  الامال  للاميد  ميعة  أهدان    NGSSا ل اح 
 .   2030مرؤية ال  م ة )

األداء ــــــــتوقع  :خامًسا   القادم  ات  للجيل  العلوم  معايير  مثيئذ عايي    ،  فى  تحم ق  يال ظ ع  خالل 
ا لم  قتامد  ع    لامال  أ   ع   ال يدل  ععيير  ش ق  الدامان    9   3ق  إج يلا  مأ   علا اة،  أدامان 

ال ايي     بهذه  الخيصة  تا اين     ،2018)غييم،  أداماً   372ال لا اة  الخيصة   الداممجيمن 
 :   ع  ال   مة االبلدائية ع ي يمى 2016)  ي   ،   ليلل ان الملى
 :  تدائياالب الصف األول  فيتوقعات األداء  

ف متل تهلز  ى  دق  مندعي  عيكا  حدث  عدق   أسئمة  م   إجيلين  صييغة  ممى  اللالع ذ  ع يمدة 
الح ق   عي  الىام؟  ياجد  ال  مندعي  عيكا  حدث  للمبية    اللاال ااد؟  مالح اا ين  النبيتين  إل هي  تم أ 

ي  عمأبني ؤهد؟  ا لييجيتهي  لى تل ك  ع  الن ا مالب يم ممى   د الحيية؟ عيف يلشيله ميخلم  اآلليم  
 ال  يم، معيف تبدم عأ هي تلح ك؟ متش ق تا اين الدام عي يمى  فا اجادة الشييم ال

 ل    الدلة  ال الىام ماللان. إج ام عال ظين ع  تخحيط متن  ذ لح   −

 مع يمدة ل يم النبيتين مالح اا ين ممى   د الحيية. اسلخدال عااد للل يد  −

 الذرية فى الب يم ممى   د الحيية.اللى ت يمد   يين الاالدي  امة النلاص للحديد أ  يط سماع −

تشبه   - اللغ  ة  مالح اا ين  النبيتين  الدلة م  أ   إج ام عال ظين إل شيم   يب  يئد ممى 
 . أليمهي

 : االبتدائي الثانيالصف  فيتوقعات األداء     
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معي    لغ   الرض؟عدق  عيف ت   ع يمدة اللالع ذ ممى صييغة إجيلين م  أسئمة  فامتل دق      
  مال  ححين ال يئية؟ عيف تلشيله  لألراضات بم هذا اللغ   ؟ عي ال ااع ال خلم ة   اللاييم  لاض الش

لاىهي؟ عيف أ  خااص ال ااد ت تبط ليسلا يالتهي؟ عيكا  حليج النبين ل ن ا؟ عد  م   ال ااد    متخلم 
قييل ل ال ظين    يمى   يين الدام عتعيش ممى الرض؟ متش ق تا ا  اللامدد أ ااع ال يئنين الحية  

   ك  اللنبؤ بهي.  اللالمش س مال    مالن ال لاص  ال  يط 
    ك  عال ظة خااصهي   اللاتخحيط متن  ذ لح  لاص  متلنيف أ ااع عخلم ة ع  ال ااد   -

   معي تحليج اليه لمن ا. 

 تل يد   اكج ل يط  حيكى مظي ة الح اا  فى  د  البذمر متمقيح النبيتين. −

 ين مالح اا ين ع  اخلالن الب ئين.ن ممى النبيتيإج ام عال ظ −
اسلخدال عاماعين ع  عليدر علاددة للاف   أدلة ممى أ  ال داث الرضية   ك  أ  تحدث   −

 ل  مة.   أم  ببطم

م  − الحمال  ب    مأ ااع  ال  ير ة  أشكيل  لل د ق  ال يئية    الراضاتل يد   اكج    فا مال  ححين 
 ال نح ة. 

 ال ييه ممى الرض مهق عي ت صمبة أل سيئمة.  د أعيك  مجاد ي اماعين للحد البح  م  ال  −

 . ط ح السئمة ماج ام ال ال ظين مج   ال اماعين  ال عا   النيس الذي  ي يدم  اللغ    −
ف زييئى − أم   اكج  لحق   س  ع     رسد شكق عب ط  تد تل ي ه ي  البيي ين ع  ش ئ    تحم ق 

 ي. أدام عق عنه   م الىا  فىال شكمة مع ير ة جاا م ال اة مجاا

 :  االبتدائيتوقعات أداء تالميذ الصف الثالث 
فى      الح س  تل دق  عي  عدق   أسئمة  م   إجيلين  صييغة  ممى  اللالع ذ   فا   ال ديلاع يمدة 
م عيف    أم ين  ليلح س؟  ال  تبحة  ال خيط   تأث    ع   الحد  عيف   ك   ؟  الايلد  ع   عخلم ة  أجزام 

عيكا  ه ماخلالن النبيتين مالح اا ين فا ال يضا مالحيض ،  يلشتى ص يتهي؟  تخلم  ال يئنين الحية ف
الب ئين  تلغ    مندعي  الحية  لم يئنين  بهي؟     حدث  ،  ال حيحة  الشييم  ممى  ال اى  عيف   ك     تأث   

 اسلخدال ال غنيطي ين؟ متش ق تا اين الدام عي يمى 

   عة الشييم.  لااز ة ممى لاز ة مغ   اتخحيط متن  ذ لح  لل د د أدلة ممى تأث   ال اى ال لا  −

 . إج ام عال ظين أم قييسين ممى   عة الشييم −
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لمل يمالن   − ليلن بة  مالنلي ة  ال بم  مال ين  للحديد  أسئمة  مال غنيطي يةط ح  ب      ال ه اية 
 ش ئ   غ   عللم  . 

 تحديد عشكمة ل يحة   ك   مهي بلحب ذ الف ير الام ية  ال ال غنيطيس.  −

 . الحية ال يئنين   ةدمر  لاص  كج  ي إمداد  -

 .الحيية   د  ممى الح اا ين ل يم   ال  ني شةال −
الح  يين     البيي ين  مت      تحم ق − لمح اا ين  م   ال ارمثة  لمل ين  الدلة  م   مالبح  

 .مالنبيتين مأث  الب ئة بذلم
عزا ي  م د  اسلخدال الدلة مانيم الل    ان  ال اللناع فى االخلالن فى الخليئص ب    الف ا −

 اج مالل يث . يم مالزم بال

 مالاكس.   أفىق عني شة ليلدلة  ال عااط  عا نة   ك  أ  تعيش ف هي ال يئنين الحية لشكق −
لاص  ال نيخ فى عنيطذ عخلم ة ع    مت د مهي فا جدامل    الحلال ممى ال اماعين مج اهي −

 الايلد.
ة  م   ير لإلجيللضهي ليخل ااع ي سبذ تد اللا ن ممى علغ  ان الدراسة ع  خالل اسل     

 أسئمة الدراسة ماللا ت حارن  ال عايي   الامال معدى تى  نهي فا الل ان االبلدائية الملى .

 منهج الدراسة وإجراءاتها: 
الدراسة:   اللحم ميةمنهج  للارته   الاص ا  ال نهج  الدراسة  تحم،  اسلخدعت  عحلاى   بهدن  ق 

 .فا ضام عايي    الامال لم  ق ال يدل االبلدائية كلم الامال لمل ان الملى ع   ال   مة

الدراسة مها عاضامين    الدراسة  جتمع وعينة  م الدراسة ع  عيعق ع ل    ت ا ت ع  امة 
ال   مة   الملى ع    الل ان  ال   رة ممى طالب مطيلبين  الامال    -الدي ا   -)المل  االبلدائية كلم 

ماللام ،  الديل   الل اية  مزارة  ع   ال لم مال ال دة  فى  الدراس      يد  /  1441  الدراسا  الدراسا لمايل    
 مياضح ال دمل الليلا لاض خليئص ع  امة الدراسة  ، ه1442

 (: خصائص مجموعة الدراسة 1جدول)
 عدد الصفحات  عدد الدروس عدد الفصول  عدد الوحدات  النوع  الدراسي الفصل  الصف  م

 األول  1
 األول 

 118 11 5 3 كليب الحيلم 
 32 11 5 3 النشيط ك اسة  

 الثاني
 116 11 5 3 كليب الحيلم 
 44 11 5 3 ك اسة النشيط 

 174 12 6 3 كليب الحيلم  األول  الثاني 2
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 عدد الصفحات  عدد الدروس عدد الفصول  عدد الوحدات  النوع  الدراسي الفصل  الصف  م
 60 12 6 3 ك اسة النشيط 

 الثانى 
 160 12 6 3 كليب الحيلم 
 52 12 6 3 ك اسة النشيط 

 الثالث  3
 األول 

 198 12 6 3 كليب الحيلم 
 61 12 6 3 يط ك اسة النش

 الثانى 
 186 12 6 3 كليب الحيلم 
 48 12 6 3 ك اسة النشيط 

 1249 140 86 36 المجموع 

 ،   علم لمحيلم باا   عليب   ل ق ص 6  أ  ع  امة  الدراسة تى نت)1ميلىح ع  جدمل )
  فلاًل 86  م دة دراسية  تلى   )36م)    ع اسة  شيط لمحيلم باا   ع اسل   أ ًىي  ل ق ص 6)

   ص حة.1249)  درًسي فى 140م)

 ة: ـــــــــأداتا الدراس
  يماللح  ذ أهدان الدراسة أمدن البي دة عي     

أمال   يئ ووة ل اوويي    الامووال لم  ووق ال وويدل الااجووم تااف هووي فووا علووم الامووال  لملوو ان الملووى عوو  
 ال ااد ة.الديل   ليل  م ة الا اية  -الدي ا -المل) االبلدائية ال   مة 

 ي  لحي ة تحم ق ال حلاى. ييث

 : العلوم للجيل القادم أواًل: إعداد قائمة معايير
ــد الهـــدف   إموووداد  يئ وووة ل اووويي    الاموووال لم  وووق ال ووويدل الااجوووم تااف هوووي فوووا علوووم الاموووال  تحديـ

  : الديل   ليل  م ة الا اية ال ااد ة -الدي ى -المل) االبلدائيةلمل ان الملى ع  ال   مة 

عو  دراسوة  االبلدائيوةثيئذ عاويي   الاموال لم  وق ال ويدل لم   موة مت ج ة م   دة ليلحلال  يعت البي
حلووال ممووى ال اوويي   الخيصووة لم  ، معوو  ال اا وو  الخيصووة بهووي ممووى شووبكة اإل ل  ووت 2016)  ووي   ،

  : ع  ال ا   الليلى االبلدائامالديل    مالدي اليلل  المل 
https://www.nextgenscience.org/sites/default/files/NGSS%20DCI%20C

ombined%2011.6.13.pdf 

ع ووي  يعووت البي دووة لوويل جاع إلووى أدبيووين ال  وويل  مالدراسووين ال وويل ة اللووا  يعووت بلحم ووق عحلوواى  
؛ 2018أبووا  يصووق مالسوو  ي، ) اوويي   الامووال لم  ووق ال وويدل  عنهوويسووية فووا ضووام عاال لووم الدر  لاووض 

مفووا .   2017معي ووى مراغووم، ، 2017، مالال بووا مال بوو  Holm et al.,2017؛ م2017مم وو ، 
ضووام  كلووم توود بنوويم اللووارة المليووة عوو   يئ ووة عاوويي   الامووال لم  ووق ال وويدل الالزعووة للالع ووذ  اللوو ان 

https://www.nextgenscience.org/sites/default/files/NGSS%20DCI%20Combined%2011.6.13.pdf
https://www.nextgenscience.org/sites/default/files/NGSS%20DCI%20Combined%2011.6.13.pdf
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  خلووويئص اللوووارة المليوووة ل يئ وووة عاووويي   2مياضوووح ال ووودمل اللووويلا)، االبلدائيوووةة مووولوووى عووو  ال   الم 
 الامال لم  ق ال يدل.

 (: خصائص الصورة األولية لقائمة معايير العلوم للجيل القادم2) جدول
 رة(.)العاي المفاهيم الشاملة  )المحورية(  األفكار األساسية الممارسات العلمية والهندسية  الصف  م
 4 9 4 ل م ال 1
 6 12 7 الدي ا  2
 5 12 7 الديل   3

 15 33 18 ال   اع 

  أ  اللوارة المليوة ل يئ ووة عاويي   الاموال لم  ووق ال ويدل  ود ا لووان 2يلىوح عو  ال ودمل ال وويبذ)
مالديلووو  عووو   مالدوووي اعووو  ال  يرسوووين الام يوووة مالهندسوووية الىووو مرية للالع وووذ اللووو  المل   18مموووى )

  معوو  ال  وويهيد  الشوويعمة )الاوويب ة ، 15) )السيسووية ، عوو  الف ووير ال حاريووة  33) ،بلدائيووةاالال   مووة 
لاووود كلوووم تووود مووو ض ال يئ وووة المليوووة مموووى عخووولص فوووا الل ج وووة  لملأكووود عووو  صوووحة معحيل وووة ت ج وووة 
عحلايووين الاثوويئذ ال خلم ووة الخيصووة ل اوويي   الامووال لم  ووق ال وويدل، ع ووي توود م ضووهي ممووى ع  امووة عوو  

س الاموووال، متووود بنووويم مموووى كلوووم تاوووديق فوووا ت ج وووة مصوووييغة لاوووض هج مطووو ق تووودرييخللووو   ليل نوووال 
ال حك و  ، ماوذلم أصوبحت  يئ وة عاويي   الاموال مف ي آلرام ك ي تد فلق عق ص  ممى  دة ،  ال ايي  

 - ىالدوي -المل) االبلدائيوةلم  ق ال يدل الااجم تااف هي فا علوم الاموال  لملو ان الملوى عو  ال   موة 
  2فى صارتهي النهيئية بون س ال ااصو ين الوااردة فوى جودمل ) جيهزة اية ال ااد ة ليل  م ة الا  الديل  

 ع  لاض اللاديالن فى الل ج ة مصييغة لاض ال ايي  .

  ثانًيا: تصميم بطاقة تحليل المحتوى:
 : تد تل يد لحي ة تحم ق ال حلاى ل لم الامال مفذ الخحاان اآلتية

ال شو  موو  عوودى تووااف  عاوويي     إلووىهودفت لحي ووة تحم ووق ال حلوواى   مــن البطاقــة تحديــد الهــدف
الديلو    -الدوي ا -)المل االبلدائيوةالامال لم  ق ال ويدل فوا علوم الاموال  لملو ان الملوى عو  ال   موة 

  .ليل  م ة الا اية ال ااد ة

  هودفت م ميوة اللحم وق إلوى ال شو  مو  درجوة توااف  عاويي   الاموال هدف عملية التحليـلتحديد  
الديلو   ليل  م وة  -الدوي ا -)المل االبلدائيوة  موة ل لم  ق ال يدل فا علم الامال لمل ان الملى ع  ا

 ال ااد ة. الا اية

ــة التحليــل  يعووت بنوويما ممووى ال يئ ووة النهيئيووة ل اوويي   تاموويد الامووال لم  ووق ال وويدل  : تصــميم بطاق
عاوويي   الامووال البي دوة بللوو يد لحي ووة تحم وق ال حلوواى. م وود تود تلوو يد لحي ووة اللحم وق لح وو  توود مضو  
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فا صوارة عقيويس ثنويئا االسول يلة )علوااف ، غ و  علوااف   للحديود عودى  دراسالم  ق ال يدل ل ق ص   
 -الدووي ا -المل) االبلدائيووةلملوو ان الملووى عوو  ال   مووة  الامووالتووااف  هووذه ال اوويي   فووا عحلوواى علووم 

 ، ليإلضيفة إلى الم دة الخيصة ليلل  الدراسا ممدد الل  اران مالن بة ال ئاية ل ق ت  ار.  الديل  

   تد اسلخدال ال اضاع مال   ة عا دة لا مية اللحم ق.تحديد وحدة التحليل

 نة فووا لحي ووة اسوولخدل البي وو   الداة ل اوويي   الامووال لم  ووق ال وويدل مال لىوو تحديــد فئــة التحليــل:
 ع ئين لملحم ق. اللحم ق

لحي ة تحم ق ال حلاى  لا ضهي ممى )    تد اللح ذ ع  صدق أداة اللحم قصدق األداةالتأكد من  
ع  امة عو  ال خللو   ليل نويهج مطو ق تودريس الاموال، الوذي  رأم ارتبويط الداة ل اويي   الاموال لم  وق 

 .االبلدائيةال يدل لمل ان الملى ع  ال   مة 

  توود   وويب ثبووين أداة اللحم ق)لحي ووة تحم ووق ال حلوواى  عوو  خووالل قيوويل ثبــات األداةالتأكــد مــن 
الديلو  ،  -الدوي ى -المل) االبلدائيوةالبي دة بلحم ق عحلاى علم  الاموال لملو ان الملوى عو  ال   موة 

يب ثبين اللحم وق   ياعًي ع  اللحم ق المل، ثد تد   50ثد إميدة م مية اللحم ق ع ة أخ ى لاد ع مر )
) C.R = 2 M / (N1 + N2)موو  ط يووذ اسوولخدال عايدلووة هالي وولا مفووذ ال ايدلووة الليليووة 

 :      أ      2004طعي ة،

C.R = لمبي    مالدي ا المل اللحم م   ب    االت يق   بة(الدبين  عايعق .  

= M   اللحم ق ع تا خالل البي    مم هي ات ذ اللا ال ؤش ان  مدد. 

= N1  اللا  ممهي البي    ل ؤش ان ا مدد. 

 = N2  اللا  ممهي البي    فى اللحم ق الدي ى ال ؤش ان  مدد . 

   مها عايعق ثبين ع ت   مياحى ث ة فى  ليئج اللحم ق.0.92م د بمغت قي ة ثبين اللحم ق)

  مكلم لم ش  م  عدى تااف  عايي   الامال لم  ق ال يدل فا عحلواى علوم تنفيذ عملية التحليل
الديلووو  . مامل ووودن الدراسوووة ععيوووير  -الدوووي ى -المل) االبلدائيوووةال لملووو ان الملوووى عووو  ال   موووة الامووو

 اللحم ق ممى النحا اآلتا 

  .%100  إلى )%75علاف  بدرجة عب  ة ع  ) −

  .%75  إلى أ ق ع  )%50علاف  بدرجة علاسحة ع  )- −

  .%50  إلى أ ق ع )%25علاف  بدرجة عنخ ىة ع  ) −
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   .%25  إلى أ ق ع )%1خ ىة جدا ع  )علاف  بدرجة عن −

  : وتفسيرهانتائج الدراسة تحليل 
  : سان يلد تحم ق  ليئج الدراسة ع  خالل اإلجيلة م  أسئمة الدراسة، مكلم عيلليلا

ــة ــرال األول للدراسـ ــى السـ ــة علـ ــبة لبجابـ  ينبغووواعوووي عاووويي   الاموووال لم  وووق ال ووويدل اللوووى  :بالنسـ
؟ ملإلجيلوووة مووو  هوووذه ال وووؤال تووود االبلدائيوووةالملوووى عووو  ال   موووة  تىووو  نهي فوووى علوووم الاموووال لملووو ان

الحلوووال مموووى الن وووخة الصووومية لاثي وووة عاووويي   الاموووال لم  وووق ال ووويدل الخيصوووة ليللووو ان الملوووى عووو  
الديلو   مت وت ت ج لهوي ماللاصوق إلوى  يئ وة ليل اويي   ال اجوادة فوى -الدوي ا–)المل    االبلدائيوةال   مة  

 ، مضبحهي ماللح ذ ع  صد هي مثبيتهي ع ي تد م ضه سيل ًي.لحي ة تحم ق ال حلاى 

عي درجة تى    عاويي   الاموال لم  وق ال ويدل  فوى   للدراسة الثانيبالنسبة لبجابة على السرال 
؟ ملإلجيلووة موو  هووذه ال ووؤال  يعووت البي دووة بلحم ووق االبلدائيووةكلووم الامووال  لملوو  المل عوو  ال   مووة 

لحي ة تحم ق  ليسلخدالفى ضام عايي   الامال لم  ق ال يدل  االبلدائامل عحلاى علم الامال لمل  ال
  :   الليلا3ياضحهي جدمل )لملحم ق معي ت النليئج ع ي  عأداة ال حلاى 

 االبتدائيةللصف األول من المرحلة  كتب العلوم في(: درجة تضمين معايير العلوم للجيل القادم 3جدول)

 النسبة  التكرار  غير متوافر  متوافر  االبتدائيللصف األول معايير العلوم للجيل القادم   
 أواًل: الممارسات العلمية والهندسية:

  - 7 41.17% تخحيط مإج ام االسل ليم.  .1
  - 2 11.76% بنيم الل    ان)الامال  متل يد الحمال )الهندسة .  .2
  - 3 17.64% الحلال ممى ال اماعين مت  ي هي م  مهي.  .3
  - 5 29.41%      البيي ين.تحم ق مت  .4

 % 100 17 0 4 المجموع 
 ثانيًا: األفكار المحورية) األساسية(

  - 5 16.66% خليئص ال اجة.  .1
 %  - 3 10 اإلشايع ال ه معغنيطي ا.  .2
  - 2 6.66% ت نيين ال اماعين مالجهزة.  .3
  - 4 14.33 الهيكق مالاظي ة.  .4
  - 7 23.33%   ا متحار ال يئنين الحية.  .5
  - 2 6.66% مراثة ال  ين.  .6
  - 2 6.66% تناع ال  ين.  .7
  - 2 6.66% ال ا  م  اعه.  .8
 %  - 3 10 الرض مالنظيل الش  ا.  .9

 % 100 30 0 9 المجموع 
 ثالثًا: المفاهيم الشاملة) العابرة(

  - 2 16.66% ال بم مالنلي ة.  .1
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 النسبة  التكرار  غير متوافر  متوافر  االبتدائيللصف األول معايير العلوم للجيل القادم   
 %  - 3 25   ل   مالايلد الحبياا.تأث   الهندسة مالل نالاجيي مالامال ممى ال  .2
  - 4 33.33% الل ع م مالاظي ة.  .3
 %  - 3 25 ال  يط.  .4

 % 100 12 0 4 ال   اع 
 % 100 59 0 17 الكلى   المجموع

علووم الامووال  فووا  تىوو    ج يوو  ألاوويد عاوويي   تاموويد الامووال لم  ووق ال وويدل 3يلىووح عوو  جوودمل)
  مادرجووة تووااف  عب وو ة طب ووي لم عيووير %100 وو ارا مان ووبة )  ت59مكلووم باا وو  ) االبلوودائالملوو  المل 

الذى اسلخدعله الدراسة ع ي  ظه  ع  ال دمل أ ىي أ  تااف هي عي  بن م عل يمتة ف ا ال  تبوة الملوى 
ة الدي يوووة لاووود ال  يرسوووين الام يوووة بوووثووود جووويم فوووى ال  ت،   عووو ة30  ووو  ت ووو رن ) لاووود الف وووير ال حاريوووة

  عووو ة، ثووود جووويم فوووى ال  تبوووة الديلدوووة مالخ ووو ة لاووود ال  ووويهيد الشووويعمة   ووو  17  ووو  ت ووو رن) مالهندسوووية
   ع ة.12ت  رن )

عوي درجوة تىو    عاويي   الاموال لم  وق ال ويدل فوى    بالنسبة لبجابة على السرال الثالث للدراسة
 وووق ؟ ملإلجيلووة مووو  هووذه ال وووؤال  يعووت البي دوووة بلحماالبلدائيوووةعوو  ال   موووة  الدوووي الملوو   كلووم الاموووال

لحي وووة  ليسوولخدالفووى ضووام عاوويي   الامووال لم  ووق ال وويدل  االبلوودائا الدووي ا عحلوواى علووم الامووال لملوو 
  :   الليلا4ياضحهي جدمل )لملحم ق معي ت النليئج ع ي  عأداة تحم ق ال حلاى 

الثانى من المرحلة  للصف (: درجة تضمين معايير العلوم للجيل القادم فى كتب العلوم4جدول)
 ة اإلبتدائي 

 النسبة  التكرار  غير متوافر  متوافر  االبتدائي الثانيمعايير العلوم للجيل القادم للصف  
 أوال: الممارسات العلمية والهندسية:

  - 6 26.08% تخحيط مإج ام االسل ليم.  .1
  - 2 8.69% تحم ق مت     البيي ين.  .2
  - 3 13.04% بنيم الل    ان)الامال  متل يد الحمال)الهندسة .  .3
  - 3 13.04% فى الدلة ال  لندة إلى الب اه  .  اال خ اط   .4
  - 2 8.69% تحاي  ماسلخدال الن يكج.  .5
  - 3 13.04% الحلال ممى ال اماعين مت  ي هي م  مهي.  .6
  - 4 17.39% ط ح السئمة)الامال  متحديد ال شكالن)الهندسة   .7

 % 100 23 0 7 المجموع 
 )األساسية(  ةثانيًا: األفكار المحوري

 %  - 7 20 هيكق مخليئص ال يدة.  .1
  - 2 5.71% الل يمالن ال ي ييئية.  .2
  - 3 8.57% .الاال ين ال ل الحة فا النظد الب ئية   .3
  - 3 8.57% .تحاي  الحمال ال  كنة   : الاال ين ال ل الحة فا النظد الب ئية   .4



2021(، لسنة 4، العدد )17جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد   

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(4), (2021) 

577 
 

 النسبة  التكرار  غير متوافر  متوافر  االبتدائي الثانيمعايير العلوم للجيل القادم للصف  
  - 5 14.28% .اللناع الب الاجا مالبش    .5
  - 1 2.85% .اعم الرض تيريخ ع  .6
  - 4 11.42% عااد مأ ظ ة الرض.  .7
  - 3 8.57% الل يئح الل لا ية مت يمالن النظيل ماس  النحيق.  .8
  - 4 11.42% أدمار ال ييه فا الا ميين ال ححية لألرض.  .9

  - 1 2.85% تا يف متحديد ال شيكق الهندسية)هندسة .  .10
  - 1 2.85% .أفىمهيال  ير ة ب   الحمال ماخليير  تل يد الحق العدق )الهندسة /   .11
  - 1 2.85% تحاي  الحمال ال  كنة)هندسة .  .12

 % 100 35 0 12 المجموع 
 )العابرة( ثالثًا: المفاهيم الشاملة 

  - 2 11.76% ال  يط.  .1
  - 2 11.76% ال بم مالنلي ة.  .2
  - 2 11.76% ايلد الحبياا.تأث   الهندسة مالل نالاجيي مالامال ممى ال  ل   مال  .3
  - 4 23.52% الحي ة مال ااد.  .4
  - 3 17.64% الل ع م مالاظي ة.  .5
  - 4 23.52% االسل  ار ماللغ   .  .6

 % 100 17 - 6 ال   اع 
 % 100 75 - 25 الكلى   المجموع

ل   تىوو    ج يوو  ألاوويد عاوويي   تاموويد الامووال لم  ووق ال وويدل فووى علووم الامووا 4يلىووح عوو  جوودمل)م 
  مادرجووة تووااف  عب وو ة طب ووي لم عيووير %100  ت وو ارا مان ووبة )75مكلووم باا وو  ) االبلوودائا الدووي الملوو  

الذى اسلخدعله الدراسة ع ي  ظه  ع  ال دمل أ ىي أ  تااف هي عي  بن م عل يمتة ف ا ال  تبوة الملوى 
ال  يرسوووين الام يوووة  ة الدي يوووة لاووود بوووثووود جووويم فوووى ال  ت،   عووو ة35  ووو  ت ووو رن ) لاووود الف وووير ال حاريوووة

  عوو ة، ثوود جوويم فوووى ال  تبووة الديلدووة مالخ وو ة لاوود ال  وويهيد الشوويعمة   ووو  23)   وو  ت وو رن  مالهندسووية
   ع ة.17ت  رن )

 فواعوي درجوة تىو    عاويي   الاموال لم  وق ال ويدل    الرابـع للدراسـة  بالنسبة لبجابة على السرال
؟ ملإلجيلووة موو  هووذه ال ووؤال  يعووت البي دووة بلحم ووق االبلدائيووةالديلوو  عوو  ال   مووة  لملوو  كلووم الامووال

لحي ووة  ليسوولخدالفووى ضووام عاوويي   الامووال لم  ووق ال وويدل  االبلوودائاالديلوو   عحلوواى علووم الامووال لملوو 
  :   الليلا5ع ي ياضحهي جدمل )لملحم ق معي ت النليئج  عأدعةتحم ق ال حلاى 

للصف الثالث من المرحلة  تب العلوم(: درجة تضمين معايير العلوم للجيل القادم فى ك5جدول)
 االبتدائية 

 النسبة  التكرار  غير متوافر  متوافر  االبتدائيمعايير العلوم للجيل القادم للصف الثالث  
 أوال: الممارسات العلمية والهندسية:
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 النسبة  التكرار  غير متوافر  متوافر  االبتدائيمعايير العلوم للجيل القادم للصف الثالث  
  - 7 24.13% تخحيط مإج ام االسل ليم.  .1
  - 4 13.79% ط ح السئمة )الامال  متحديد ال شكالن)الهندسة .  .2
  - 3 10.34% تحاي  ماسلخدال الن يكج.  .3
  - 3 10.34% بنيم الل    ان)الامال  متل يد الحمال)الهندسة .  .4
  - 3 10.34% تحم ق مت     البيي ين.  .5
  - 3 10.34% فى الدلة ال  لندة إلى الب اه  .  اال خ اط   .6
  - 6 20.69% الحلال ممى ال اماعين مت  ي هي م  مهي.  .7

 % 100 29 - 7 المجموع 
 ثانيًا: األفكار المحورية) األساسية(

  - 4 9.09% ال اى مالح عة.  .1
  - 4 9.09% أ ااع الل يمالن.  .2
  - 5 11.36%   ا متحار ال يئنين الحية.  .3
  - 3 6.82% مراثة ال  ين.  .4
  - 3 6.82% تناع ال  ين.  .5
  - 3 6.82% ين .الدل ق ممى الصق ال شل ك ماللناع)الح  ي  .6
  - 4 9.09% الحبياا. اال ل يماال لخيب/   .7
  - 3 6.82% الل يف.  .8
  - 3 6.82% مم مه مع م له. الب ئا دينيعيكيين النظيل اإل كالاجا/   .9

  - 4 9.09% اللناع الب الاجا مالبش .  .10
  - 4 9.09% الح س مال نيخ.  .11
  - 4 9.09% الخحير الحبيعية.  .12

 % 100 44 - 12 المجموع 
 ثالثًا: المفاهيم الشاملة) العابرة(

  - 4 22.22% .ال بم مالنلي ة  .1
  - 3 16.66% ال  يط.  .2
  - 2 11.11% ال قييس مالن بة مال  ية.  .3
  - 4 22.22%   يكج ال ظ ة مال ظ ة.  .4
  - 5 27.77% تأث   الهندسة مالل نالاجيي مالامال ممى ال  ل   مالايلد الحبياا.   .5

 % 100 18 - 5 المجموع 
 % 100 91 0 24 ال مى لم ايي   ال   اع 

الديلووو   عووو   – الدوووي ا -ل اووويي   الاموووال لملووو ان الملوووى)المل ال موووى ال   ووواع
 االبلدائية.   ال   مة

66 0 225 100 % 

  تىو    ج يو  ألاويد عاويي   تامويد الاموال لم  وق ال ويدل فوى علوم الاموال 5)  يلىح ع  جودملم  
  مادرجووة تووااف  عب وو ة طب ووي لم عيووير %100  ت وو ارا مان ووبة )91مكلووم باا وو  ) االبلوودائا   الديلوو  لملوو
اسلخدعله الدراسة ع ي  ظه  ع  ال دمل أ ىي أ  تااف هي عي  بن م عل يمتة ف ا ال  تبوة الملوى   الذي

يرسوووين الام يوووة ة الدي يوووة لاووود ال  بوووال  ت فووواثووود جووويم ،   عووو ة44  ووو  ت ووو رن ) لاووود الف وووير ال حاريوووة
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  عووو ة، ثووود جووويم فوووى ال  تبوووة الديلدوووة مالخ ووو ة لاووود ال  ووويهيد الشووويعمة   ووو  29  ووو  ت ووو رن) مالهندسوووية
ىووح عوو  ال وودمل تىوو    ألاوويد عاوويي   تاموويد الامووال لم  ووق ال وويدل فووى علووم يل  عوو ة. عوود 18ت وو رن )

  ت ووو ارا 225مكلوووم باا ووو  ) االبلدائيوووة الديلووو   عووو  ال   موووة – الدوووي ا -الاموووال لملووو ان الملوووى)المل
 اسلخدعله الدراسة. الذي  مادرجة تااف  عب  ة طب ي لم عيير %100مان بة )

هوق ياجود اخولالن فوا درجوة تىو    عاويي    : بالنسبة لبجابة علـى السـرال المـامس للدراسـة
 ع  ال   مة االبلدائية؟ الامال لم  ق ال يدل فا علم الامال الدالثة لمل ان الملى

جيلة م  هوذه ال وؤال  يعوت البي دوة ل  ير وة  لويئج تحم وق عحلواى علوم الاموال لملو  المل ملإل
ياجد اخلالن فوى درجوة  أ ه المتاصمت فى ضام عايي   الامال لم  ق ال يدل   االبلدائامالديل     مالدي ا

ل   مووة مالديلوو  عوو  ا مالدووي اتىوو    عاوويي   الامووال لم  ووق ال وويدل فووى علووم الامووال بوو   اللوو  المل 
  مادرجووة تىوو    عب وو ة طب ووًي لم عيووير الووذى اسوولخدعله %100ف  ياهووي توود تىوو  نه بن ووبة ) االبلدائيووة

  عو ة، ثود 91بل و ار) االبلودائاالملى الل  الديلو    عخلم ة ف يم فى ال  تبة  بل  اران الدراسة، مل نهي  
فوى ال  تبوة الديلدوة مالخ و ة اللو    ع ة، ثد جيم 75بل  ار)  االبلدائا  الدي افى ال  تبة الدي ية الل   

   ع ة.59بل  ار) االبلدائاالمل 

 : مفى ضام عي سبذ   ك  تمخيص  ليئج الدراسة الحيلية في ي يما

 االبلودائاتى    ج ي  ألايد عاويي   تامويد الاموال لم  وق ال ويدل فوى علوم الاموال لملو  المل  −
اسوولخدعله  الووذيف  عب وو ة طب ووي لم عيووير   مادرجووة توواا%100  ت وو ارا مان ووبة )59مكلووم باا وو  )

 .الدراسة

، االبلودائا الدوي اتى    ج ي  ألايد عايي   تاميد الامال لم  ق ال يدل فى علم الاموال لملو   −

  مادرجووة تووااف  عب وو ة طب ووي لم عيووير الووذى اسوولخدعله %100  ت وو ارا مان ووبة )75مكلووم باا وو  )
 .الدراسة

، االبلودائاامال لم  ق ال يدل فى علم الامال لمل  الديلو  تى    ج ي  ألايد عايي   تاميد ال −

  مادرجووة تووااف  عب وو ة طب ووي لم عيووير الووذى اسوولخدعله %100  ت وو ارا مان ووبة )91مكلووم باا وو  )
 .الدراسة

بوو   اللوو   فووى علووم الامووال ياجوود اخوولالن فووى درجووة تىوو    عاوويي   الامووال لم  ووق ال وويدل ال −
  مادرجوووة %100ف  ياهوووي تووود تىووو  نه بن وووبة ) االبلدائيوووةموووة مالديلووو  عووو  ال    مالدوووي االمل 

ب ن ي عوي  هنويك تبويي  فوى مودد الل و اران   تى    عب  ة طب ًي لم عيير الذى اسلخدعله الدراسة.
 .  الخيصة ليل ايي   فى عق عليب ممى  ده
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ل نيهج    ً  ا بلحاي الا اية ال ااد ة اهل يًعي عب  ال  م ةالهتمام  لي ة  مي ك  ت     النليئج ال يل ة 
 ؛ ، مت  ي هي ع   McGraw–Hillالع يكية )  ت ج ة سم مة الامال مال ييضيين ع  خالل    الامال

 . ل دى ت دل الدمل عنهي لأ  الامال هى ععييرا إ  ي يالب ئة ال حمية فا ال  م ة الا اية ال ااد ة، 
ــابقة األ دراسوووووة عدوووووق  خـــــرى وتمتلـــــف نتـــــائج الدراســـــة الحاليـــــة عـــــن بعـــــض الدراســـــات الســـ

  فوى سومحنة 8-6) اللو ان  ليئ هي أ  عحلواى علوم الاموال ل   موة أظه ن   اللام     2016)الابدلية،
 ، مفى ال  تبة الدي ية لاد ال  يهيد 67.3)  م ي  تى   لاد الف ير اللخللية ليل  تبة الملى بن بة

 ، مأ لووق 56.4تبووة الديلدووة بن ووبة ) ، أعووي لاوود ال  يرسووين الا ميووة ف وود أ لووق ال   61.9) الشوويعمة بن ووبة
 ،معووي  هنوويك  لووار فووى تىوو    ععيوويرى الامووال 47.4) ععيووير الامووال الحبيعيووة ال  تبووة ال الاووة بن ووبة

  2017 ، مدراسووة )ال  وود، الب  ووى،46.6 ، م)42.9) بن ووبة اللوواالاالب الاجيووة مممووال الرض ممووى 
ال  زيووويم لم   موووة الدي ايوووة، بن وووبة تىووو    أ  تح وووذ ال  ت وووزان ال ئي وووة فوووا علوووم  إلوووىتاصووومت  اللوووا

% ، مت عوزن فووا عحلواى عنهوويج ال  زيوويم لملو  الدووي ا الدوي اي فووا ال لووق  33.33عنخ ىوة بمغووت )
 51.9) المل، مي دق ع ت ز الف ير ال ئي ة الكد  تاف ًا فوا ال حلواى، بن وبة تىو    علاسوحة بمغوت 

 ، مجووويم ع ت وووز %31.1تىووو    عنخ ىوووة بمغوووت ) % ، مجووويم ثي يوووي ع ت وووز ال  ووويهيد الشووويعمة بن وووبة
 . مظهوو  تبوويي  فووا %16.35ال  يرسووين الام يووة مالهندسووية ثيلدووي بن ووبة تىوو    عنخ ىووة جوودًا بمغووت )

ع لاى تى    ال ايي   ال ئي ة ل ق ع ت وز،   و  إ  ععيوير "  وظ ما ل ويل الحي وة" عوي  أكد هوي توااف ًا 
% ، معوي  ععيوير "إ شويم اإل ىووي ين  22.2ًا بن ووبة )متود تىو  نه فوا ال حلوواى للوارة عنخ ىوة جود 

متل يد الحمال" أ مهي تااف ًا فا عحلاى عنهيج ال  زييم لم   مة الدي اية، م د ظه  بن بة عنخ ىة جودًا 
أظهوو ن  ليئ هوووي أ  عوودى تىوو    ج يووو  ماللووى    2017ال بووو ،م )الال بووى،   .، مدراسووة%0.3بمغووت )

يوة مالهندسوية فوا م ودان الحي وة ل  يو  ال  ا وق )ال ويدس االبلودائا، عؤش ان عاويي   ال  يرسوين الام 
مالمل ال لاسوووووط، مالدوووووي ا ال لاسوووووط  عي وووووت عنخ ىوووووة أم غ ووووو  علووووواف ة، عوووووي مووووودا ععيوووووير "اللخحووووويط 

 ، ما خ ىت   بة %52.17ماالسل ليم" لكليب الل  ال يدس االبلدائا جيم بن بة علاسحة بمغت )
 ، ماوون س الن ووبة جوويم ععيووير "اللخحوويط %33.3دووي ا ال لاسوط للبموو  )هوذا ال عيووير فووا علوويب اللوو  ال

ماسووولخدال الن ووويكج"، مأظهووو ن النلووويئج أ  أ وووق ال اووويي   تىووو  نًي ليل لوووم ال  ووولهدفة هوووا ععيوووير "إ شووويم 
  لكلووويب %7.41  لكلووويب اللووو  ال ووويدس، م)%4.34اإل ىوووي ين متلووو يد الحموووال" بن وووبة بمغوووت )

لود  ىو   أي عو  هوذه ال اويي   لكلويب اللو  المل ال لاسوط، ع وي  الل  الدي ا ال لاسط، فا    
فوا عحلواى م ودة الحي وة ( NGSS)أظه ن النليئج مجاد  لوار فوا علو افة ال ودى مالللويل  ل اويي   

)أبوووا  يصووووق  دراسووووةمأ ىوووي إك لووود تىووو   هووووذه ال اووويي   فووووا علووويب الامووووال لملووو  المل ال لاسووووط، 
)الف وير  (NGSS)هي أ  ت د ق عايي   ال  ق ال يدل فا الامال أظه ن  ليئ   اللى    2018مالس  ى،
ال  ويهيد الشويعمة  فوا عحلواى ال يويم لملو  المل ماللو  –ال  يرسوين الام يوة مالهندسوية -ال ئي ة  
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ماللوى   2019، دراسة)شويرب مأ ىوي ،  بدرجوة علاسوحة باجوه مويلجويم  الدي ا الدوي اي ليل   موة الدي ايوة
، ينوووي فوووى درجوووة توووااف  عاووويي   الاموووال لم  وووق ال ووويدل فوووى ال  ووويالن الام يوووة ال خلم وووةتبي أظهووو ن  ليئ هوووي

، ب ن ووي %100ال  يرسووين الام يووة مالهندسووية بدرجووة عب وو ة مان ووبة تووااف ن  ممووال الحيوويةبيلن ووبة ل  وويل ف
 ، متوااف ن ال  ويهيد الشويعمة بدرجوة علاسوحة%46.7تااف ن الف وير ال حاريوة بدرجوة عنخ ىوة مان وبة 

. مايلن وووبة ل  ووويل ال  زيووويم ف ووود توووااف ن ال  يرسوووين الام يوووة مالهندسوووية بدرجوووة عب ووو ة %57.14مان وووبة 
، متووووااف ن ال  وووويهيد الشوووويعمة %75، متووووااف ن الف ووووير ال حاريووووة بدرجووووة عب وووو ة مان ووووبة %100مان ووووبة 

ن ال  يرسووين . مايلن ووبة ل  وويل ممووال الرض مال ىوويم ف وود تووااف  %100)الاوويب ة  بدرجووة عب وو ة مان ووبة 
، ب ن ي توااف ن الف وير ال حاريوة بدرجوة عنخ ىوة مان وبة %100الام ية مالهندسية بدرجة عب  ة مان بة 

. مايلن وبة ل  ويل الللو يد الهندسوا %71.4، متااف ن، ال  يهيد الشويعمة بدرجوة عب و ة مان وبة 45.5%
، مووودل توووااف  أي عووو  الف وووير %100ف ووود توووااف ن ال  يرسوووين الام يوووة مالهندسوووية بدرجوووة عب ووو ة مان وووبة 

. أ  أكدوووو  %100ال حاريووووة لهووووذا ال  وووويل، متووووااف  ال  وووويهيد الشوووويعمة )الاوووويب ة  بدرجووووة عب وووو ة مان ووووبة 
ال اضووامين اللووا مردن فووا علووم الامووال لم   مووة اإلمداد ووة ملوود تلىوو نهي عاوويي   الامووال لم  ووق ال وويدل 

، مال  ا وووووي بن وووووبة %16.25يوووووة مان وووووبة ، مسووووو مة الل ووووويمالن ال ي ييئ%21.5هوووووا الادسوووووين مان وووووبة 
أظهو ن  ليئ هوي أ وه تود تىو    ج يو   ماللوا   2019اسوة )الخيلودى،معذلم اخلم ت عو  در ،  13.75%

  عوووووو ة، تازمووووووت ممووووووى لاوووووود الف ووووووير اللخللووووووية 247بل وووووو ار) NGSSاللاوووووويد ال ئي ووووووة ل اوووووويي   
  عووو ة مان وووبة 77ة بل ووو ار ) ، مااووود ال  يرسوووين الام يوووة مالهندسووو%47,4  عووو ة مان وووبة )117بل ووو ار)

 ، ع وووي أظهووو ن أ ىوووي تىووو    %21,4  عووو ة مان وووبة )53 ، مااووود ال  ووويهيد الشووويعمة بل ووو ار )31,2%)
تاصوومت  ماللووا  2019دراسووة )الب  ووى، مال بوو ،مأ ىوي ال اويي   ال  عيووة ج ياهووي مل وو  بن ووم عخلم ووة، 

لوم ال  زيويم لم   موة الدي ايوة ليل  م وة مدة  لويئج إلوى  لويئج عو  أه هوي  تح وذ اللاويد الدالثوة فوا ع  إلى
% ، ميالبووو  لاووود ال  يرسوووين الام يوووة مالهندسوووية 33.33الا ايوووة ال وووااد ة، بن وووبة عنخ ىوووة بمغوووت )

% ، مجويم فوا الل ت وم الدوي ا لاود 56.5الكد  تح  ي، إك ا لق ال  تبة الملوى بن وبة علاسوحة بمغوت )
أعوووي الل ت وووم الديلووو  ف وووي  لباووود ال  ووويهيد الشووويعمة  % ،29.8الف وووير ال ئي وووة بن وووبة عنخ ىوووة بمغوووت )

تاصوومت إلووى موودة  لوويئج، عوو  ماللووا   2020)الاووافى، دراسووةم  % ،13.7بن ووبة عنخ ىووة جوودا بمغووت )
  .أه هي  أ  عايي   الامال لم  ق ال يدل لد تلاف  لشكق ميل فا عنيهج ال ي ييم ليل   مة الدي اية

)ل  وووي ، معنهوووي دراسوووة مـــع بعــــض الدراســــات األخـــرى بينمـــا اتفقــــت نتـــائج الدراســــة الحاليــــة 
   ع ة 241بل  ار ) NGSSأ ه تد تى    ج ي  اللايد ال ئي ة ل ايي   ماللا أظه ن     2020أم يي،م 

تازموووت مموووى لاووود الف وووير ال ئي وووة بل ووو ار م ووود ، فوووا علووويب ال ي يووويم لملووو  الدوووي ا الدوووي اي ليل وووادا 
 ، %36,5  ع ة مان بة )88رسين الام ية مالهندسية بل  ار ) ، مااد ال  ي%42,3  ع ة مان بة )102)

   .%21,2  ع ة مان بة )51مااد ال  يهيد الشيعمة بل  ار )
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زييدة مدد الدراسين اللا اخلم وت  ليئ هوي عو   لويئج الدراسوة الحيليوة ع ير وة لاودد   وتفسر الباحثة
ال  م ووة الا ايووة ال ووااد ة  وود اهل ووت معنهووي  –الدراسووين اللووا ات  ووت عوو   ليئ هووي فووا أ  اغمووم الوودمل 

صوو ان ال   مووة االبلدائيووة لشووكق  فووابلحب ووذ متىوو    عاوويي   الامووال لم  ووق ال وويدل ممووى علووم الامووال 
ع ووي أ  ، أكبوو  عوو  اهل يعهووي بلحب ووذ تمووم ال اوويي   ممووى علووم الامووال فووا ال   مووة اإلمداد ووة مالدي ايووة

خلم ووة لمحكوود ممووى عوودى تووااف  عاوويي   الامووال لم  ووق لاووض الدراسووين ال وويل ة  وود اتباووت ط ي ووة ت  وو   ع
  وو  امل وودن لشووكق أسيسووا ممووى موودد الل وو اران م  ووبلهي ال ئايووة فووى الحكوود ، ال وويدل فووى علووم الامووال

مهذه الح ي وة ال تلومح إكا عوي  هنويك تبويي  فوى مودد ال اويي   الخيصوة ، ممى تااف  ال عيير ع  مدعه
  وو  أ  مووودد  . الدراسووة الحيليووة فوووامهووا عووي ظهوو  ،   ووق ال ووويدللكووق لاوود عوو  ألاووويد عاوويي   الامووال لم

 بباوديت ويد ت وا  ضوا  مودد ال اويي   الخيصوة   )السيسوية   ال ايي   الخيصة بباود الف وير ال حاريوة
مايللووويلا عووو  الحبياوووا أ  ت وووا  مووودد الل ووو اران  . ال  يرسوووين الام يوووة مالهندسوووية، مال  ووويهيد الشووويعمة

ماوذلم )السيسية  أكب  ع  مودد الل و اران الخيصوة ليلباودي  اآلخو ي .   ل حاريةالخيصة بباد الف ير ا
املب ن الدراسة الحيلية مجواد ال عيوير فوا أي علويب عو  علوم الاموال )للو ن النظو  مو  مودد ت و اره  

خيصووة ما  عاوويي   الامووال لم  ووق ال ويدل  وود مضووات لح وو  تغحووى  . دل وق ممووى تىوو نه متوواف ه ليل لويب 
مايللويلا ف و  الحبياوا أ   . لامال ع  ع  مة الح الة ال بك ة م لى  هي وة ال   موة الدي ايوةعلم ا  ج ي 

  .  يلد تازياهي ممى علم الامال فى ع ا ق اللاميد ال خلم ة لشكق علدرج معل يعق

 

 

  : ةــــــــــتوصيات الدراس
   : في ضوء نتائج الدراسة توصى الباحثة بما يلي

 .مال ليل   مة االبلدائية فا ضام عايي   الامال لم  ق ال يدلتحاي  دل ق ل امد الا −
تاجيوووه مني وووة ال  وووئال   فوووا مزارة اللامووويد ليل  م وووة الا ايوووة ال وووااد ة إلوووى أه يوووة مضووو  خحوووة  −

عل يعمة للى    عاويي   الاموال لم  وق ال ويدل فوا علوم الاموال بودما عو  ع  موة ريويض الط ويل 
  . م لى  هي ة ال   مة الدي اية

إجووو ام عزيووود عووو  الدراسوووين اللحم ميوووة لملاووو ن مموووى عووودى تىووو    علوووم الاموووال فوووى ال   موووة  −
 اإلمداد ة مالدي اية ليل  م ة الا اية ال ااد ة ل ايي   الامال لم  ق ال يدل .  

 ة :  ــــــــــمقترحات الدراس

 :  القيام بالدراسات والبحوث اآلتية  الباحثة تقترحفي ضوء نتائج الدراسة 
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فوا ضوووووام عاويي   الاموال لم   مة ال لاسحة فا ال  م ة الا اية ال ااد ة تحم ق عحلاى علم الامال    -
 .  لم  ق ال يدل

فووا ضووووووام عاوويي   الامووال لم   مووة الدي ايووة فووا ال  م ووة الا ايووة ال ووااد ة تحم ووق عحلوواى علووم الامووال  -
 .  لم  ق ال يدل

ل لم  ووق ال وويدل مأث هووي فووا تن يووة ال  وويهيد الام يووة لوودى تالع ووذ م وودة ع ل  ووة  يئ ووة ممووى عاوويي   الامووا  -
 ال   مة االبلدائية ليل  م ة الا اية ال ااد ة .   

فووى تن يووة م ميووين الاموود ماالسووليايب ال  وويهي ى لوودى تالع ووذ ال   مووة االبلدائيووة دمر عنوويهج الامووال  -
 ليل  م ة الا اية ال ااد ة .  
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