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 المستلخص:

بالمرحلة الثانوية، في ضوء  ة في الكيمياءمقترح وحدة تصميمهدف هذا  البحث إلى 

المرحلة  طالبعمق المعرفة لدى  على فاعليتهامعايير العلوم للجيل القادم، وتعرف 

مقترحة الوحدة الوضع لاستخدام المنهج الوصفي؛  جرىالثانوية، ولتحقيق هذا الهدف 

، والمنهج شبة معايير العلوم للجيل القادم، ووضع دليل المعلم لهذه الوحدةفي ضوء 

 عمق المعرفة على الوحدة المقترحة بالكيمياءتدريس  فاعلية لكشف عنالتجريبي ل

( طالباً من طالب 43لدى طالب الصف االول الثانوي، وقد تكونت عينة البحث من )

درست المجموعة التجريبية  إذتجريبية، المثلوا المجموعة الصف األول الثانوي، 

، م0202 -م0202لعام الدراسي يل القادم في االوحدة المقترحة وفق معايير العلوم للج

وتم تطبيقها على  المقترحةإعداد اختبار عمق المعرفة، في الوحدة  جرىكما 

أن التجريبية قبلياً وبعدياً، وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أهمها:  المجموعة

على عمق ذات فعالية في ضوء معايير العلوم للجيل القادم  المقترحةالوحدة الدراسية 

المعرفة لدى طالب الصف األول الثانوي، وفي ضوء هذه النتائج تم وضع العديد من 

 .التوصيات والمقترحات
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The effectiveness of a proposed chemistry unit in light of the 

Next Generation Science Standards (NGSS) on the depth of 

knowledge of the first secondary school students. 

Majed Awad Eid Alawfi 

Abstract : 

This research aimed to build a supposed unit in Chemistry for 

secondary school in light of the Next Generation Science 

Standards (NGSS) and identify its effect on depth of knowledge 

for first - grade of secondary school students. To achieve that 

aim, the descriptive approach was used; to build the proposed 

unit in light of ( NGSS) and teacher’s guide to teach the unit, 

also the quasi- experimental approach was used to identify the 

effect of the proposed unit in the chemistry on the depth of 

Knowledge levels. The study sample was consisted of (34) 

students of first grade of secondary school students as a 

experimental group which studied the proposed unit in the  light 

of (NGSS)  during the academic year (2020/2019), the test of  

the depth of knowledge levels was prepared , pre test and post 

rest were applied on experimental group. The study results 

showed that the effectiveness of proposed unit in light of NGSS 

on the depth   of knowledge levels of first grade secondary 

school students.  In the light of the findings some 

recommendations and suggestions were mentioned. 

 

 ُمقدِّمةُ البحث:

أدى التدفق المعرفي إلى تنوع العلوم والمعارف في العصر الحديث، حتى تكونت 

 االنتقاء، ونتيجة لذلك أصبح من العلوم مراكز بحثية متخصصة في مجاالت محددة

لتضمينها في مناهج التعليم العام،  من هذه المعارف والمعلومات امراً ضرورياً 

وتنافست الدول في مناهجها العلمية لتعد جيالً مثقفاً علمياً وقادر على مواكبة 

  .تقنيةالتطورات في العلوم وال

 ةكبوالم وذلكتطوير تدريس العلوم؛  على ذلك إيجابياً  انعكسالتنافُس  ونتيجة لهذا    

ة في العلوم والتقنية والتدفق المستمر والهائل  التطورات المتسارعة والمستمرَّ

أصبح ضروريًا أن تُْبنى هذه المناهج َوْفَق معايير تحقق األهداف  هذاللمعلومات؛ ل

التي تسعى الدول إلكسابها لدى األجيال؛ لذلك صارت مناهُج العلوِم و، للدول التعليمية

 .(5،ص0200)موسى، والتطوير بصورٍة مستمرة  التقويمبحاجٍة إلى 

وثائُق معاييِر  بإظهارم( 0204في عام )قامت الواليات المتحدة االمريكية  لذلك    

التي  Next Generation Science Standards (NGSS)العلوم للجيل القادم 
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تعليم التي أحدثت تطوًرا هائاًل في والدراسات، البحوث وبُنِيْت على أساٍس قوي من 

العلوم في جميع مراحل التعليم العام، وذلك لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، 

والمواطنة في المجتمع  في سوق العمل للدراسات الجامعية والمهن طلبةوإعداد ال

 .(03،ص0202)عبد الكريم، 

 الدراسية في المملكة العربية السعودية اهتماًما كبيًرا مناهج العلوم توقد شهد     

عهدْت وزارةُ التعليِم بالمملكة العربية السعودية  إذ ،وتطويٍر متتابعة تقويموعمليات 

إلى شركة العبيكان للبحث والتطوير بتعريب سلسلة مايجروهل األمريكية 

(McGraw – Hill ،في مجال العلوم والرياضيات لجميع مراحل التعليم العام )حتى 

)الرويس، العمراني، السعودية وتحقق أهدافه تناسُب التعليَم في المملكة العربية 

 .(003،ص0206السلولي، الشايع، 

هُ للتعلِم والتعليِم في ضوء المعايير تطوًرا في تقويم التعليم،            وقْد صحَب التوجُّ

وانتقل من التقييم القائم على المحتوى إلى التقييِم القائِم على المعايير؛ لذلك ابتكر 

بالمواءمة بين المحتوى  تعنى"أداةً للتقييِم القائِم على المعايير Webbنورمان ويب"

 .      (020ص ،0202)عمر، والمعايير والتقييم 

وتخصص المملكِة العربيِة السعوديِة مناهٌج مستقلةٌ للكيمياِء في التعليم الثانوي فقط     

في حين تُْدَمُج الكيمياُء في المرحلِة المتوسطة واالبتدائية ضمن مناهج العلوم؛ مما 

يضاِعُف العبء على تلك المناهج في أداء دورها المنشود في تثقيف الطالب من 

أن هناك عديًدا من الدراسات وجدت ضعفًا في دافعية  وخاصة، الناحية الكيميائية

( وَعَزْت ذلك إلى الطبيعِة 0200نحو تعلم الكيمياء ومنها: دراسة العمورية ) طلبةال

دة للمادة الكيميائية، وما تدرسه الكيمياء من تغيرات تحدث داخل الذرات وبين  المجرَّ

د محدودة، وضعف ربط محتوى الجزيئات تجعل من فرص المتعلمين للتعلم الم جرَّ

ا يؤدي إلى انخفاض دافعية  طلبةمناهج الكيمياء بواقِع حياِة ال بصورة ملموسة ممَّ

نحو تعلم الكيمياء في المرحلة الثانوية؛ وأشارت إلى ذلك دراسةُ صميلي  طلبةال

(؛ حيث أرجعته إلى ضعِف تجهيِز المختبر المدرسي في بعِض المدارس 0202)

تدريس ال تتطلَُّب استخداَم المختبر؛ مما أدَّى إلى عدم قناعة  طرائقوشيوِع  الحكومية،

الطالبات باالستقصاء العلمي، وممارسة المهارات العلمية؛ كما أشارت دراسة كل من 

( إلى أن استراتيجيات التدريس المستْخَدمة في مناهج 0200الشايع والحربي )

يحفظون المفاهيم الكيميائية،  طلبةالكيمياء تعتمُد على الحفظ والتلقين؛ لذلك فإنَّ ال

 ولكنهم ال يستطيعون إعطاء تفسيرات علمية لها. 

 إن تنظيَم محتوى مناهج الكيمياء وفق معايير العلوم للجيل القادم، والتركيز على   

دافعيةً  طلبةعمِق المعرفة قَْد يجعُل تعليَم الكيمياِء أكثر تشويقًا، ويكسب ال مستويات

 وهذا ما يسعى إليه البحث الحالي. لتعلم الكيمياء،

 

 مشكلةُ البحث:

 انه ال إالالتطورات الحالية لمناهج العلوم في المملكة العربية السعودية  وبالرغم من   

التطورات الحديثة في بشكٍل عام، بما يالئم  هذه المناهجيزاُل هنالك قصور في تطويِر 

ما أكَّدته نتائُج عديٍد من الدراسات منها:  ، وهذاالعلوم والتقنية والتدفق المعرفي الهائل
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( التي أوصت بإعادة النظر في مناهج 0202دراسة كل من أبي حاصل واألسمري )

األحياء في المرحلة الثانوية، وتطويرها لمواكبة التطورات العالمية وفق ما يناسبها 

اسة الفيفي مع معايير العلوم للجيل القادم وفق نظام التعليم السعودي؛ وأشارت در

رة بالمرحلة المتوسطة، 0200) ( إلى وجوِد قصوٍر في محتوى مناهج العلوم المطوَّ

عبد الكريم سحر وعدم مواءمتها لحاجات الطالب والمجتمع، كما أوصْت دراسةُ 

( بتطوير جميع مناهج العلوم في التعليم العام في ضوء معايير العلوم للجيل 0202)

( التي أوصت بإجراء مراجعة لمحتوى مناهج  0202القادم، وكذلك دراسةُ عسيري )

العلوم بالمرحلة المتوسطة في ضوء معايير العلوم للجيل القادم، وتضمينها ما تم 

(؛ 0202) نعنوهالعلوم والتقنية، كما أكَّدت دراسات كل من:  اكتشافه حديثًا في مجال

 عمق المعرفة.في  طلبة( على تدني مستويات ال0202) حسينو

وحدة مقترحة بوضع  عنيتأي دراسة  -في حدود علم الباحث –كما لم تتم      

 في ضوء معايير العلوم للجيل القادم. بالكيمياء

ما سبَق يمكُن تحديد مشكل      ة البحث الحالي في عدم توافر معايير العلوم للجيل مَّ

ضعف مستوى عمق  فضال عنالقادم في محتوى مناهج الكيمياء بالمرحلة الثانوية، 

 المعرفة، وفي مادة الكيمياء لدى طالب المرحلة الثانوية.

حة في مقتر وحدةوللتغلب على هذه المشكلة يسعى البحُث الحالي إلى وضع     

تدريس  فاعليةمرحلة الثانوية وفقًا لمعايير العلوم للجيل القادم، ودراسة بال الكيمياء

عمق المعرفة لدى مستويات على تنمية  لمعايير العلوم للجيل القادمَوْفقًا  مقترحةوحدة 

 طالب المرحلة الثانوية. 

 

 البحث: سؤال

 اآلتي: ؤاليسعى البحُث لإلجابِة عن الس

ما فاعلية وحدة دراسية مقترحة بالكيمياء في ضوء معايير العلوم للجيل القادم على 

 تنمية عمق المعرفة لدى طالب المرحلة الثانوية؟ 

 

 أهداُف البحث:

 يهدُف البحُث الحالي إلى:

معايير العلوم للجيل الكيمياء بالمرحلة الثانوية في ضوء  وحدة مقترحة فيوضِع  -0

 .القادم

ف  -0 معايير العلوم مقترحة في الكيمياء بالمرحلة الثانوية في ضوء وحدة  فاعليةتعرُّ

 لدى طالب المرحلة الثانوية. عمق المعرفةعلى  للجيل القادم

 

 فرضية البحث:

( بين متوسطي 2025ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )       

لقبلي والبعدي الختبار عمق درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيق ا

 المعرفة.
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 أهميَّةُ البحث:
 قد يفيُد البحُث الحالي فيما يأتي: 

معايير العلوم للجيل وحدة مقترحة في الكيمياء بالمرحلة الثانوية في ضوء تقديم  -0

(، يمكن أن يسهَم في توجيه اهتمام القائمين بتدريس الكيمياء NGSS) القادم

 الثانوية في تطبيق هذا المنهج.وتطويرها بالمرحلة 

مستويات عمق في هذا البحث لتقييم  عمق المعرفةيمكن للمعلمين استخدام اختبار  -0

 لدى طالبهم. المقترحةالمرتبط بالوحدة  المعرفة

 

 حدود البحث:

 تم تنفيذ البحث الحالي في ضوء الحدود اآلتية:       

نة في  مقترحةوحدة  -0  High Schoolفي ضوء معايير الكيمياء المتضمَّ

Physical Sciences والمحددة بالمعيار الثامن من من معايير العلوم للجيل القادم ،

 . للمرحلة الثانوية معايير مجال المادة وتفاعالتها

األولى من مستويات ويب لعمق  ةفي المستويات الثالث عمق المعرفةقياس  -0

ستدعاء والتذكر، والمهارات والمفاهيم، والتفكير االستراتيجي المعرفة وهي: اال

 قصير المدى.

التابعين لإلدارة العامة للتعليم  الصف األول الثانوي طالبعينة قصدية من  -4

 بالمدينة المنورة.

 (.0202/0202من العام الدراسي ) ثانيتطبيق البحث في الفصل الدراسي ال -3

 

 مصطلحات البحث:

 :(NGSS) القادممعايير الجيل 

فها روبلن       أنها: "جهود قامت بها عدة واليات أمريكية  (Robelen, 2012)عرَّ

بهدف ابتكار ضوابط جديدة غنية بالمحتوى والتطبيق، ومنظَّمة بأسلوب متناسب مع 

 كل تخصص ومرحلة دراسية من أجل تزويد الطالب بتعلم عالمي للعلوم"

(Robelen, 2012,p50.) 

حديثة مشتقة من اإلطار العام لتعليم العلوم من الروضة إلى الصف الثاني  هي معايير

 the National Research ( الصادر عن المجلس الوطني للبحوثK-12عشر )

Council (NRCتمَّ تطويرها لتضع توقًعا لما يجب أن يعرفه ال ،)ويكونوا  طلبة

، طلبةمين المرونة في تعليم القادرين على القيام به، كما توفِّر هذه المعايير للمعل

وتحفيز اهتماماتهم في العلوم، وإعدادهم إلكمال دراستهم الجامعية، وإعدادهم لسوق 

 .(NGSS, 2019, p1)العمل، وكذلك تنمية المواطنة لديهم 

فُها وزارةُ التعليِم في والية كاليفورنيا بأنَّها: "معايير تصف األفكار الرئيسة،    وتعرِّ

بعد تخرجهم من المرحلة  طلبةالعلمية التي يجب أن يتعلمها جميع الوالممارسات 

من مرحلة رياض األطفال حتى المرحلة  طلبةالثانوية. وهي تصف توقعات ألداء ال

هذه التوقعات، وال تعد معايير  طلبتهم الثانوية، وتعطي المعلم مرونة في كيفية تحقيق
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 ,California Department of Education, 2018) الجيل القادم منهًجا دراسيًا"

p1). 

فُها الباحُث إجرائيًا بأنَّها: أسس وقواعد تعليمية حديثة لتعليم العلوم، تشير    ويعرِّ

إلى تكامل ثالثة أبعاد هي: األفكار الرئيسة، والمفاهيم الشاملة، والممارسات العلمية 

الثانوية في ضوء  بالمرحلة مقترحة في الكيمياءوحدة  وضعوالهندسية، ومن خالل 

ُن الطالَب من الدراسِة بشكٍل فعال في الممارسات معايير العلوم للجيل القادم ، تمكِّ

العلمية والهندسية، وتطبيق المفاهيم الشاملة للتعمق في فهم األفكار الرئيسة، بما يحقِّق 

 عمق المعرفة في هذه الوحدة.

 عمق المعرفة:

فَها هولمز   بأنَّها: "مستويات التفكير التي يجب على  ( Holmes, 2011)عرَّ

إتقانها وتكون في أربعة مستويات: االستذكار، والمهارات والمفاهيم، والتفكير  طلبةال

 . ( Holmes, 2011 p9)االستراتيجي، والتفكير الموسَّع" 

فُها   بأنَّها: "تنظيم منطقي ُمحَكم للمعارف والمهارات التي يجب ( 0202الفيل )ويعرِّ

يتمكن منها الطالب في أي مجال دراسي وفقًا لدرجة عمقها وقوتها في أربعة  أن

مستويات تبدأ بأقلها عمقًا وقوة وهو مستوى التذكر، ثم مستوى التطبيق، ثم التفكير 

)الفيل  "االستراتيجي، وأخيًرا التفكير الممتد وهو المستوى األكثر عمقًا وقوة

 .(00ص  ،0202،

فها الباحُث إجرائيًا أنَّها: درجات مستويات التفكير التي يتفاعل من خاللها    ويعرِّ

في الكيمياء بالمرحلة  المقترحةالطالب مع المعارف العلمية المتضمنة في الوحدة 

. وتشمل أربعة مستويات هي: االستدعاء معايير العلوم للجيل القادمالثانوية في ضوء 

هيم، والتفكير االستراتيجي قصير المدى، والتفكير الموسَّع، والتذكر، المهارات والمفا

وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مستوى من مستويات اختبار عمق 

 المعرفة العلمية المعد لهذا الغرض.

 

 الفصُل الثاني

 اإلطار النظري للبحث:

 : معايير العلوم للجيل القادم:أولا 

 الوليات المتحدة األمريكية:تطور معايير العلوم في 

م( أطلق االتحاد السوفيتي أول قمر صناعي 0252وفي شهر أكتوبر من عام )     

(، ويُعدَّ هذا الحدث الذي حققه االتحاد السوفيتي سبقًا ضد الواليات Sputnikللفضاء )

ح تطور القدرة  المتحدة األمريكية في إطار الحرب الباردة، وإطالق هذا القمر يوضِّ

البحثية والتقنية، وتقدم االتحاد السوفيتي في هذه المجاالت على الواليات المتحدة 

 . (Wikipedia, 2019, p1)األمريكية 

ز ولذلك      هت االنتقادات في الواليات المتحدة األمريكية للمناهج التي كانت تركِّ وجِّ

وء التفاعل بين على البناء المعرفي للعلم؛ ونتيجةً لذلك ظهرت حركةُ إصالح في ض

 .(44، ص0220)زيتون، STSالعلم والتقنية والمجتمع 
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م( في الواليات المتحدة بعنوان أمة في خطر 0224وكان التقرير الصادر عام )    

(A Nation at Risk الذي طالب بإصالح نظام التعليم بالواليات المتحدة )

م( برَز 0222األمريكية نقطة البداية لالهتماِم الكبير بمناهِج العلوم. وفي عام )

ع على ذلك رئيس الواليات المتحدة األمريكية. وأقرَّ  االهتمام بالمعايير القومية، وشجَّ

مناهج علوم مطورة عام  اقترحت إذتشكيل لجنة وضع أهداف التعليم القومي؛ 

 National م( من قبل كٍل من المركز القومي لمصادر العلوم0222)

Community Reinvestment Coalition ((NCRC ،وقاعدة لورنس ،

 ، كماAmerican Chemical Society (ACS) والجمعية األمريكية للكيمياء

 American Association for the أصدرت الرابطة األمريكية لتطوير العلوم

Advancement of Science (AAAS( عام )وهو 0260م( مشروع )0222 ،)

رؤية بعيدة لإلصالح التربوي في العلوم، الذي يهدُف أن يكون الطالُب المتخرج من 

 Science forالثانوية متنوًرا علميًا، وأسفرت عن نشر تقرير العلم لكل األمريكيين )

All American( ) 02-05ص،0225الهادي؛ راشد، النجدي؛ عبد.) 

 National Science Teaching كما أصدرت الرابطةُ القوميةُ لمعلمي العلوم    

Association NSTA))  م مشروع المجال والتتابع والتناسق0225في عام 

Scope, Sequence and Coordination SS&C) وهذا المشروع يعتمد على .)

ية في المرحلة الثانوية في الواليات المتحدة األمريكية إعادة بناء مناهج المواد العلم

مجاالت رئيسة هي: الكيمياء، والفيزياء، واألحياء، وعلم األرض، إلعداد  ةأربعفي 

، 0222)علي،  أفراد يستطيعون العمل في أعمال فنية في تلك المجاالت األربع

 .(42ص

التابع لألكاديمية القومية  NRCم( أصدَر المجلس القومي للبحث 0226وفي عام )    

 National Science (NSES)للعلوم بأمريكا، المعايير الوطنية للتربية العلمية 

Education Standards ( واتخذ المجلس القومي 0260التي اشتقت من مشروع ،)

وعلى مستوى  طلبةللبحث شعاًرا لبناء هذه المعايير هو االلتزام بتعليم العلوم لكل ال

 .(23، ص0220زيتون،)العالم 

 :(40، ص0222)علي، وتركِّز هذه المعايير على المبادئ األساسية التالية    

 .طلبةالعلم لجميع ال -

 تعليم العلوم عملية نشطة. -

التقاليد الفكرية والثقافية التي تميز الممارسات المعاصرة للعلوم تعكسها العلوم  -

 الدراسية.

 إصالح النظام التربوي كله.إن إصالَح التربية العلمية جزُء من  -

م( تمَّت ترجمة إطار تعليم العلوم والهندسة، وهو اإلطار العام 0200في عام )    

( الصادر عن المجلس K-12لتعليم العلوم من الروضة إلى الصف الثاني عشر )

( إلى قائمة معايير سميت بمعايير العلوم للجيل القادم، وتُعدَّ NRCالوطني للبحوث )

 ,NGSS Lead States, 2013الذي بُنيْت عليه معايير العلوم المحدَّثة )األساس 

p357.) 
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م 0200وقد مرَّ تطويُر معايير العلوم للجيل القادم بعدة مراحل ابتداًء من عام     

بتحديد الواليات المشاركة، وانتهاًء باعتماد النسخة النهائية لهذا المشروع في شهر 

 .(NGSS, 2019, p1)م 0204أبريل من عام 

 The Next Generation Scienceمفهوم معايير العلوم للجيل القادم 

Standards (NGSS): 

هي عباراٌت وصفية مشتقةٌ من اإلطار العام  NGSSمعايير العلوم للجيل القادم      

، طلبة(، تم تطويرها لتضع توقًعا لما يجب أن يعرفه الK-12لتعليم العلوم والهندسة )

، طلبةادرين على القيام به، وتوفِّر هذه المعايير للمعلمين المرونة في تعليم الويكونوا ق

وتحفيز اهتماماتهم في العلوم وإعدادهم إلكمال دراستهم الجامعية، وإعدادهم لسوق 

 .(NGSS, 2019, p1)العمل، وكذلك تنمية المواطنة لديهم 

فت سحر عبد الكريم )     للجيل القادم بأنها: "مجموعة ( معايير العلوم 0202كما عرَّ

من توقعات األداء التي تصف ما يجب أن يعرفه الطالب، ويكونوا قادرين على القيام 

به في العلوم خالل المراحل الدراسية بدمج ثالثة أبعاٍد للتعلم: الممارسة العلمية 

والهندسية، واألفكار المحورية التخصصية، والمفاهيم المشتركة بين فروع العلم 

 (.43ص.، 0202عبد الكريم، ) "لمختلفةا

 األهداف الرئيسة إلعداد معايير العلوم للجيل القادم:

على تفسير الظواهر، وعدم تنمية قدرة الطالب تهدف معايير العلوم للجيل القادم     

وذلك من خالل التركيز وشرح الظواهر بشكل عام االكتفاء بمعرفة الحقائق فقط؛ 

، أي أن معايير العلوم للجيل القادم تعمل على تمكن الطالب من على األفكار الرئيسة 

ربط األجزاء لمعرفة الكل، كما تهدف معايير العلوم للجيل القادم من خالل 

من خالل تحقيق وتطبيق  طلبةالممارسات العلمية والهندسية إلى تطوير أفكار ال

 ق بناء األفكار التفسيريةالنماذج لفهم الظواهر، ومن خالل المفاهيم الشاملة يتم تحقي

عبر الزمن، وبين التخصصات العلمية عبر المراحل الدراسية  طلبةالتي تتنمى لدى ال

(Brian, 2013, p3). 

 األبعاد األساسية لمعايير العلوم للجيل القادم:

تتكون أبعاد معايير العلوم للجيل القادم تكونت من ثالثة أبعاد هي: )األفكار     

الرئيسة، والممارسات العلمية والهندسية، والمفاهيم الشاملة( تعمل هذه األبعاد مًعا في 

كل معيار من معايير العلوم للجيل القادم، من مرحلة رياض األطفال حتى الصف 

 وهذا ما يميزها عن المعايير األخرىالثاني عشر، بشكل مترابط، 

(James W, Mark R, Judith A, & Alexandra S, 2014, p44). 

 :Depth of Knowledge: عمق المعرفة اا ثاني

م(، اهتم التربويون 0256منذ أن قسَّم )بلوم( المعرفة إلى ستة أقسام عام )   

م(، 0222والباحثون على حٍد سواء بهذا التقسيم، واستمرَّ هذا االهتمام حتى عام )

حين ظهر تصنيف )ويب( لمستويات عمق المعرفة، وفيه تم تقسيم عمق المعرفة إلى 

 لك:مستويات؛ والشكل التالي يوضح ذ ةأربع
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 (.0262)الفيل،  (: التصنيفات الثالثة للمستويات المعرفية6شكل )

( عمق المعرفة بأنَّها: "مستويات التفكير التي Holmes, 2011عرَّف هولمز ) إذ    

إتقانها. وتتمثَّل في أربع مستويات: التذكر، والمهارات والمفاهيم،  طلبةيجب على ال

 . (Holmes, 2011,p.9)" والتفكير االستراتيجي، والتفكير الموسَّع

( أنَّها: "تنظيم منطقي ُمحَكم للمعارف والمهارات التي يجب 0202ويعرفها الفيل )   

َن منها الطالب في أي مجاٍل دراسي وفقًا لد رجة عمقها وقوتها في أربع أن يتمكَّ

مستويات تبدأ بأقلها عمقًا وقوة وهو مستوى التذكر، ثم مستوى التطبيق، ثم التفكير 

الفيل، االستراتيجي، وأخيًرا التفكير الممتد وهو المستوى األكثر عمقًا وقوة" )

 (.00ص.، 0202

 مستويات عمق المعرفة:
ابتكر مقياس لتحليل  Webbويب  أن ييذكُر قسُم التربيِة في والية المسيسب    

التوقعات المعرفية، اعتمَد هذا المقياس على افتراض أن جميع عناصر المنهج يمكن 

 قام ويب بتقسيم عمق المعرفة إلى أربعة أقسام هي إذتصنيفها على أساٍس معرفي، 

(Mississippi Department of Education , 2009, p1): 

 :Recall and Remembering الستدعاء والتذكر  -

ُن المهاَم األساسية التي تتطلَُّب DOK1يُرَمُز لهذا المستوى بالرمز      ، ويتضمَّ

يتضمن محتوى الموضوعات في هذا المستوى تحديًدا: استدعاء  إذاستدعاء المعرفة؛ 

وتذكر الحقائق والمفاهيم، أو خصائص األشياء، وقد يشمل أيًضا استخدام إجراءات أو 

غ سهلة، والمطلوب في هذا المستوى أن يستدعي الطالب اإلجابة، ويستخدم صي

القياسات األساسية التي تنحصر في خطوٍة واحدة، وليس المقصود من هذا المستوى 

أن يحسب الطالب حسابات تتم في خطوات، كما أنه ال يشمل أن يحل الطالب مسائل 

 معقَّدة.

 :Skills and Conceptsالمهارات والمفاهيم   -

 طلبة، يتطلَُّب هذا المستوى بوجٍه عام من الDOK2يُرَمُز لهذا المستوى بالرمز      

بين األشخاص واألحداث واألشكال والمفاهيم، وتحويل المعلومات من شكٍل  الموازنة

إلى آخر، وتصنيف أو فرز األشياء إلى فئاٍت ذات معنى، ووصف وشرح المشكالت 
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استدعاؤها، كإبداء  جرىوالقضايا بطريقٍة تتجاوز وصف أو شرح المعلومات التي 

استخدام  طلبةوجهة النظر في المشكلة أو القضية، وفي هذا المستوى يجب على ال

المعلومات في سياٍق مختلف عن السياق الذي تمَّ تعلمه، وفي هذا المستوى يتم تطبيق 

الدراسة في بيئة مختبرية، ومن أمثلة العمليات المهارات والمفاهيم المتعلقة بمجال 

العقلية التي تشير إلى هذا المستوى: التلخيص، والتقدير، والتنظيم، والتصنيف، 

واالستنتاج، والمسائل الحسابية األكثر تعقيًدا كالحسابات المتعدَّدة الخطوات مثل 

ض تنظيم البيانات االنحراف المعياري، وكذلك إعداد التقارير السهلة التي تكون لغر

 وعرضها في أشكال وجداول سهلة أو رسوم بيانية.

 :Short-term Strategic Thinking( التفكير الستراتيجي )قصير المدى  -

، يتطلَُّب هذا المستوى استخدام مهارات DOK3يُْرَمُز لهذا المستوى بالرمز     

القضايا البيئية والمجتمعية التفكير العليا لفتراٍت قصيرة، مثل التحليل والتقويم لحل 

وتوقُّع نتائجها، وفي هذا المستوى يكون تفكيُر الطالب هو المتطلَّب األساسي إلجراء 

عدة مجاالت المهام، وتتطلب المهام في هذا المستوى تنسيق المعرفة والمهارات في 

للوصول إلى حل للمشكلة أو القضية، والعمليات العقلية الرئيسة في هذا المستوى 

 تشمل: التحليل، والدعم باألدلة، والتعميم.

 :Extended Thinking التفكيُر الموسَّع  -

ٌع DOK4يُرَمُز لهذا المستوى بالرمز      ، ويتطلُب هذا المستوى استخداٌم موسَّ

لعمليات التفكير العليا التي تحتاُج لوقٍت أكثر من المستوى السابق، مثل: التأليف، 

في حل مشكالت البيئة  طلبةمرور الوقت، وفيها يشارك ال والتقييم، وضبط الخطط مع

والمجتمع مع نتائج غير متوقعة، وتوظيف مهارات التفكير العليا على مدى فترة 

زمنية أطول من أجل حل المشكلة، وهذا المستوى غالبًا ما يحقق األهداف العامة 

كلما انتقلت للمنهج الدراسي؛ حيث إن هذا المستوى ينعكس على سلوك الطالب. و

المعرفة من مستوى في عمق المعرفة إلى مستوى أعلى احتاج ذلك إلى نشاط عقلي 

 أعلى لدى الطالب.

 
 (: مدى اتساع مستويات عمق المعرفة وترابطها )من إعداد الباحث(.0شكل )
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 األهداف التعليمية وفق مستويات عمق المعرفة:

ورد في دليل عمِق المعرفِة لمقياس ويب الذي أعدَّه قسم التربية بوالية المسيسبي     

بالتعاون مع جامعة المسيسبي أن هناَك عدةُ مبادئ، أو إرشادات لوضع األهداف 

 التعليمية وفق مستويات عمق المعرفة وهي كاآلتي

 (The Common Core Institute, 2013, p1): 

عمق المعرفة المحدَّد مستوى العمل الذي يطلب من  يجب أن يعكَس مستوى -

 القيام به؛ لكي يعدُّ تحقيق الهدف دلياًل على تحقيق مستوى عمق المعرفة. طلبةال

ينبغي أن يعكس مستوى عمق المعرفة تعقيد العمليات المعرفية التي تتطلُّبها  -

المعرفة يصف المهمة التي حدَّدها الهدف، وليس صعوبتها؛ حيث إن مستوى عمق 

 نوع التفكير الذي تتطلبه المهمة، وليس فيما إذا كانت المهمة سهلة أو صعبة.

وضع الهدف في أعلى مستوى من مستويات عمق المعرفة المناسب لكل مهمة،  -

مثال مهمة تقع في المستوى األول، أو الثاني، أو الثالث لمستويات عمق المعرفة. فإنه 

 على لها.من المناسب تحديد المستوى األ

ينبغي تعيين مستوى عمق المعرفة على أساس المطالب المعرفية التي يتطلُّبها  -

 األداء الموصوف في الهدف.

األفعال المحدَّدة للهدف ليست وحدها من يحدد مستوى عمق المعرفة، بل يجب  -

على المطورين أيًضا أن يأخذوا بعين االعتبار مدى تعقيد المهمة، أو المعلومات، 

معلومات المرحلة العمرية للطالب، ومعرفته السابقة، والعمليات المعرفية  ومستوى

 العقلية المناسبة لتلبية المتطلبات المنصوص عليها في الهدف.

 

 :عمق المعرفة وتصنيف بلوم

يعد عمق المعرفة مقياساً للجانب المعرفي والتفكير، وأهم ما يميزه عن تصنيف      

بلوم بأنه يوائم بين المعايير والتقييم، وأن تصنيف بلوم يُعتمُد على استخدام األفعال، 

 ,Matthews, 2010بينما في عمق المعرفة يُعتمُد على السياق المستخدم في الفعل )

p15.) 

يركز األشخاص المطلعون على تصنيف بلوم على التشابه مع مستويات وغالبًا ما     

عمق المعرفة، ولكن من المهم اإلشارة إلى وجود اختالفات مهمة بينهما؛ حيث يركز 

تصنيف بلوم على األفعال التي نستخدمها على سبيل المثال )أذكر، اشرح، حلل(. في 

ال، ومثال ذلك الحظ أن حين أن مستويات عمق المعرفة تعتمد على سياق السؤ

األمثلة الثالثة التالية تستخدم الفعل نفسه، ولكنها تمثل مستويات متزايدة من التعقيد في 

 (:Willis, 2018, p1العمليات المعرفية )

 صف خصائص الرابطة األيونية. -

 صف االختالفات بين الرابطة األيونية والرابطة التساهمية. -

 وجه التشابه واالختالف في الروابط الكيميائية.صف مخططًا يتيح للمرء مقارنة أ -

 الفعل هو نفسه، لكن التدرج في المهام يتطلب تفكيراً أعمق وأكثر تعقيداً. -
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 عمق المعرفة ومعايير تعليم العلوم:

إنَّ التطوّر الذي شهدته مناهج العلوم، وما صاحبه من انتقال من ثقافة التقييم القائم     

فة التقويم القائم على المعايير، جعلت أداة ويب هي األنسب في على المحتوى إلى ثقا

إنها أداة تعلم تُوائُِم بين التقييم  إذتصنيف المعرفة في ضوء معايير تعليم العلوم؛ 

 . (020، ص0202)عمر، والمعايير والمحتوى 

وذكر ويب أنه عندما يتعلَّق األمر بتعليم العلوم فإن عمق المعرفة يتفق مع المعايير    

إن عمق المعرفة تعمل جنبًا إلى جنب مع المعايير  إذ( (NSESالوطنية لتعليم العلوم 

 . (Webb, 2002, p5)والتقييم لتحقيق األهداف في تدريس العلوم 

     

 الفصُل الثالث

 إجراءاُت البحث

 منهج البحث:  
في إعداد الوحدة المقترحة ودليل المعلم واخبار اتباع المنهج الوصفي  جرى  

، والمنهج شبة التجريبي فيما يتعلق بتنفيذ البحث والتحقق من مستويات عمق المعرفة

 صحة الفرض.

 :والشكل التالي يوضح التصميم شبة التجريبي للبحث

 

 

 

 

 

 

 

 (: التصميم شبة التجريبي للبحث.3الشكل )

 

 متغيرات البحث:

 المتغير المستقل: -6

 .للجيل القادمعايير العلوم مضوء في  المقترحةيتمثل المتغير المستقل بتدريس الوحدة 

 المتغيرات التابعة: -0

 .المقترحةوحدة العمق المعرفة في مستويات بتتمثل المتغيرات التابعة 

 

 مجتمع البحث:

جميع طالب الصف األول الثانوي بالمدارس التابعة لمكتب تعليم غرب المدينة      

 المنورة.

 

 

 

 التطبيق البعدي المعالجة المجموعة التطبيق القبلي

اختبار عمق 

 التجريبية تدريس الوحدة المقترح المعرفة
اختبار عمق 

 المعرفة
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  عينة البحث:

من مدارس مجتمع البحث، حتى تمكن  ةتم االختيار بطريقة قصدية لطالب مدرس  

؛ حيث المقترحةالباحث من توفير األنشطة العلمية والعملية الالزمة لتنفيذ الوحدة 

تتضمن بعض األفكار الرئيسة والممارسات العلمية، والهندسية، والمفاهيم الشاملة، 

عمل  التي لم تتوفر في المنهج الحالي؛ ولذلك تم اختيار ثانوية حمراء األسد )مقر

 قصديةالباحث( لتمثل المجموعة التجريبية، ووقع االختيار داخل المدرسة بطريقة 

( طالباً؛ وبذلك يكون 43(، وبلغ عددهم )جعلى طالب الصف األول الثانوي )

 ( طالباً.43مجموع عينة البحث )

 

 أدوات البحث:

 تكونت أدوات البحث مما يلي:

 .المقترحةوحدة الاختبار عمق المعرفة في  -0

 مواد البحث:

 تضمن البحث الحالي المواد التالية: 

 .في ضوء معايير العلوم للجيل القادم المقترحةالوحدة  -0

 .المقترحةدليل المعلم لتدريس الوحدة -0

 إعداد أدوات ومواد البحث:

 :معايير العلوم للجيل القادمضوء في  المقترحةالوحدة إعداد  أولا:

 وفقاً لإلجراءات اآلتية: المقترحةتم إعداد الوحدة 

مبررات اختيار المعيار الثامن بمجال المادة وتفاعالتها للمرحلة الثانوية من   -أ

 :إلعداد الوحدة المقترحة معايير العلوم للجيل القادم
 ذه الطاقةهوإنتاج  ،في عصرنا الحالي احتاجت إلى طاقة هائلة العظيمةالتطورات 

عصرنا الحالي الطاقة النووية  وتعتبر في، علومتطورات في شتى مجاالت ال صحبها

 فيه تتنافس مجاالً الطاقة النووية أصبحت أكبر كمية طاقة يستطيع االنسان إنتاجها، و

معايير العلوم للجيل القادم للمرحلة الثانوية والتي ولهذا خصصت الدول المتقدمة، 

ندرج تحت مجال المادة معياراً كامالً يهتم بالطاقة النووية ويتهتم بالكيمياء 

-HS ويرمز له الرمز ،مجال المادة وتفاعالتها وهو المعيار الثامن منوتفاعالتها، 

PS1-8) ،) والذي ينص على " تطوير نماذج لتوضيح التغييرات في تكوين نواة

الذرة والطاقة المنبعثة خالل عمليات االنشطار واالندماج والتحلل اإلشعاعي"، ولهذا 

 دة المقترحة في ضوء هذا المعيار.تم بناء الوح

 تحديد األبعاد والمحكات والمؤشرات: -ب 

تم تحديد األبعاد والمحكات المتضمنة تحت المعيار الثامن من وثيقة معايير العلوم 

 للجيل القادم وهي:

 :ويتضمن محك )العمليات النووية(. بعد األفكار الرئيسة 

 :ويتضمن محك )تطوير واستخدام النماذج(. بعد الممارسات العلمية والهندسية 

 :ويتضمن محك )الطاقة والمواد(. بعد المفاهيم الشاملة 
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 المقترحة: عنوان الوحدة -ت

 في ضوء المعيار الثامن تم وضع عنوان الوحدة المقترحة وهي )العمليات النووية(.

 :المقترحة تحديد أهداف الوحدة -ت

تحقق أهداف المعيار: " تطوير نماذج لتوضيح قام الباحث بصياغة اهداف للوحدة 

التغييرات في تكوين نواة الذرة والطاقة المنبعثة خالل عمليات االنشطار واالندماج 

والتحلل اإلشعاعي"، وفي ضوء هذه األهداف تم توزيع موضوعات الوحدة 

 المقترحة، وتم صياغة اهداف إجرائية لكل موضوع.

 :المقترحةبناء الوحدة  -ث

بحيث تتضمن األبعاد والمحكات المتضمنة تحت المعيار  المقترحةناء الوحدة تم ب

، بمجال المادة وتفاعالتها للمرحلة الثانوية من معايير العلوم للجيل القادمالثامن 

 واشتملت الوحدة على:

 مقدمة. -

 أهداف تدريس الوحدة. -

 الموضوعات. -

 المفاهيم المتضمنة في كل موضوع. -

 والعملية.األنشطة العلمية  -

 المعادالت الكيميائية. -

 التقويم الخاص بكل موضوع. -

 :المقترحةصدق الوحدة  -ج

 طرائقعرض الوحدة على مجموعة من المحكمين المتخصصين في المناهج و جرى

 لتعرف آرائهم حول ما يلي: تدريس العلوم والمتخصصين في الكيمياء

 مدى تضمين الوحدة للمعيار الخاص بها. -

 الوحدة لألبعاد، والمحكات، والمؤشرات الخاصة بهذا المعيار.مدى تضمين  -

مدى تضمين الوحدة لألبعاد الثالثة )األفكار الرئيسة، الممارسات العلمية  -

 والهندسية، المفاهيم الشاملة(.

واألخذ باقتراحاتهم وآرائهم، وتم التعديل في ضوئها بالحذف، واإلضافة،        

، وتعديل بعض أساليب المقترحةة، والنحوية للوحدة والتعديل، والمراجعة اللغوي

التقويم، والتي تمثلت في إضافة مجموعة من الرسوم العلمية، واألشكال التخطيطية، 

مجموعة من أسئلة التقويم المرتبطة، وبناء على ذلك  فضال عنواألمثلة التطبيقية، 

 أصبحت الوحدة جاهزة للتطبيق.

 :قترحةالمالصورة النهائية للوحدة  -ح

 .قابلةً للتطبيق على المجموعة التجريبية المقترحةلوحدة الصورة النهائية ل أصبحت

 :المقترحةحدة ال: إعداد دليل المعلم في وثانياا 

 وفقاً لإلجراءات اآلتية: المقترحةتم إعداد دليل المعلم لتدريس الوحدة        

 :الصورة األولية لدليل المعلم  -أ

، وأهم ما يميز هذا الدليل مثل المقترحةوحدة لإعداد دليل المعلم لتدريس ل جرى

استخدام األنشطة، والمشروعات، وتقنيات التعليم من خالل خصائص معايير العلوم 
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للجيل القادم، وكذلك طريقة ربطة لألبعاد الثالثة لمعايير العلوم للجيل القادم، 

لربط بالتقنية، وكذلك إرفاق روابط اإللكترونية واألنشطة المتنوعة وتقنيات التعليم وا

 تعليمية ترتبط بشبكة اإلنترنت، وقد تضمن الدليل ما يلي:

 مقدمة تعريفية عن محتوى الدليل. -

 نبذة عن معايير العلوم للجيل القادم. -

 نبذة عن عمق المعرفة. -

 .المقترحةالجدول الزمني لتدريس الوحدة  -

توضيح األفكار الرئيسة والممارسات العلمية والهندسية والمفاهيم الشاملة في كل  -

 .المقترحةدرس من دروس الوحدة 

 .المقترحةاألنشطة المناسبة لكل درس من دروس الوحدة  -

 .المقترحةالتقويم المناسب لكل درس من دروس الوحدة  -

 صدق دليل المعلم: -ب

عرض دليل المعلم في صورته األولية على مجموعة من المحكمين  جرى

إلبداء  ،تدريس العلوم، والمتخصصين في الكيمياء طرائقالمتخصصين في المناهج و

وفق معايير  المقترحةمالحظاتهم وآرائهم، ومدى مناسبة الدليل مع ما تتضمنه الوحدة 

لسلوكية ومالءمتها لكل العلوم للجيل القادم، ومدى سالمة وصياغة األهداف ا

، ومدى مناسبة األنشطة وأساليب التقويم لتنمية المقترحةموضوع في الوحدة 

مستويات عمق المعرفة، والتفكر فوق المعرفي للطالب، وتم إجراء التعديالت في 

ضوء أراء وتوجيهات المحكمين، والتي تمثلت في توضيح أبعاد معايير العلوم لجيل 

ديد بعض االستراتيجيات المناسبة لكل درس، وإضافة بعض القادم لكل درس، وتح

مصادر التعليم والتعلم، وتعديل بعض األهداف اإلجرائية لتتناسب مع عمق المعرفة، 

 وبناء على ذلك أصبح دليل المعلم جاهزاً للتطبيق. 

 إعداد دليل المعلم: -ت

 ورته النهائية.في ص أصبح دليل المعلم قابالً للتطبيق على المجموعة التجريبية

 :الوحدة المقترحة: إعداد اختبار عمق المعرفة في ثالثاا 

 تحديد الهدف من الختبار: - أ

االختبار إلى قياس مستويات عمق المعرفة لدى طالب الصف األول الثانوي  يهدف 

 .المقترحةوحدة الالمتضمنة في 

 تحديد مستويات عمق المعرفة: - ب

المناسبة لطالب الصف األول الثانوي، وهي: تم تحديد مستويات عمق المعرفة 

 االستدعاء والتذكر، المهارات والمفاهيم، التفكير االستراتيجي قصير المدى.

 صياغة مفردات الختبار: - ت

تمت صياغة مفردات اختبار عمق المعرفة من نوع االختيار من متعدد، بحيث تتكون 

ها بديل واحد صحيح، والبدائل كل مفردة من جذع السؤال ثم أربعة بدائل لإلجابة، من

 األخرى خاطئة.
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 الصورة األولية لالختبار:  - ث

( مفردة، بحيث 46تكونت الصورة األولية الختبار مستويات عمق المعرفة من )

( مفردة، ومستوى المهارات والمفاهيم 00اشتمل مستوى االستدعاء والتذكر على )

 ( مفردة.00قصير المدى على )( مفردة، ومستوى التفكير االستراتيجي 00على )

 صياغة تعليميات الختبار: - ج

تم صياغة تعليميات االختبار لطالب الصف األول الثانوي، لتوضيح طريقة اإلجابة  

عن األسئلة، وتوضيح الهدف من االختبار، ومراعاة الوضوح والبساطة في 

الصياغة، وعرض مثال توضيحي لطريقة اإلجابة في االختبار، وتوضيح الزمن 

 المتاح لالختبار.

 فة:نتائج صدق وثبات اختبار عمق المعر - ح

 (Test Validity)أولا: صدق الختبار 

 وتم التحقق من صدق اختبار عمق المعرفة من خالل الطرق اآلتية: 

 (Referee Validity)صدق المحكمين:  -أ

عرض الصورة األولية منه على مجموعة  جرىللتحقق صدق اختبار عمق المعرفة 

تدريس العلوم،  طرائقمن المحكمين ذوي الخبرة واالختصاص في مجال المناهج و

وذلك بهدف ، وعدد من مشرفي ومعلمي مادة العلوم المشهود لهم بالخبرة والكفاءة

 االستفادة من خبراتهم واستطالع آرائهم حول:

أشار بعض المحكمين بضرورة  إذتوجيهات السادة المحكمين، وقد تم التعديل وفق 

حذف بعض األسئلة، وإجراء تعديالت في صياغة بعضها، وتم تعديل اختبار عمق 

حتى أصبح المعرفة في ضوء آراء المحكمين ومالحظاتهم وفق توجيهات المشرف، 

( مفردة، بحيث تم توزيع الثالثين مفردة على ثالثة مستويات، 42عدد المفردات )

( مفردات، ومستوى المهارات 02ستدعاء والتذكر على )حيث اشتمل مستوى اال

( مفردات، ومستوى التفكير االستراتيجي قصير المدى على 02والمفاهيم على )

( مفردات. كما أشار بعض المحكمين بتغيير بعض البدائل حتى تكون قريبة من 02)

 ى.اإلجابة الصحيحة، حتى يصبح االختبار صادقاً من حيث المحتو

 (Internal Consistency Validity)تساق الداخلي: صدق ال -ب

الداخلي الختبار عمق المعرفة؛ من خالل تطبيقه على  االتساقوتم التحقق من صدق  

( طالباً من غير المشاركين في العينة األساسية للبحث، 45عينة استطالعية قوامها )

حساب مدى  في( Person Correlation)وتم استخدام معامل ارتباط "بيرسون" 

ارتباط كل مفردة بالدرجة الكلية للمستوى الذي تمثله، ثم في حساب مدى ارتباط كل 

ببرنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم وذلك باالستعانة  مستوى بالدرجة الكلية لالختبار،

 ، وفيما يلي عرض للنتائج التي توصل إليها الباحث:(SPSS)االجتماعية 
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 (33تساق الداخلي لمفردات اختبار عمق المعرفة )ن  ( نتائج صدق ال6جدول )

المستوى األول: مستوى 

 الستدعاء والتذكر

المستوى الثاني: مستوى 

 المهارات والمفاهيم 

المستوى الثالث: مستوى التفكير 

 الستراتيجي

رقم 

 المفردة

معامل 

 الرتباط

الدللة 

 اإلحصائية

رقم 

 المفردة

معامل 

 الرتباط

الدللة 

 اإلحصائية

رقم 

 المفردة

معامل 

 الرتباط

الدللة 

 اإلحصائية

6 20723 2026 66 20107 2026 06 201.0 2026 

0 203.3 2026 60 20733 2026 00 2017. 2026 

3 2013. 2026 63 20706 2026 03 207.0 2026 

0 20307 2026 60 201.3 2026 00 20702 2026 

3 20773 2026 63 20710 2026 03 20770 2026 

1 20317 2026 61 2073. 2026 01 20720 2026 

7 20111 2026 67 201.0 2026 07 20713 2026 

. 20370 2026 6. 20763 2026 0. 2077. 2026 

2 20123 2026 62 207.3 2026 02 2070. 2026 

62 20720 2026 02 20723 2026 32 20712 2026 

ارتباط مفردات المستوى األول بالدرجة الكلية ( أن معامالت 0يتضح من الجدول )

(، وللمستوى الثاني تراوحت بين 20223 -20502للمستوى تراوحت بين )

(، وكانت 20220 -20622(، كما تراوحت للمستوى الثالث بين )20225 -20602)

(؛ مما يؤكد على أن 2020جميع هذه القيم ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 دات اختبار عمق المعرفة تتمتع بدرجة كبيرة من الصدق الداخلي.جميع مفر

 

 (33( نتائج صدق التساق الداخلي لمستويات اختبار عمق المعرفة )ن  0جدول )

 الدللة اإلحصائية معامل الرتباط مستويات الختبار

المستوى األول: مستوى االستدعاء 

 والتذكر
 2020دال عند  20245

المستوى الثاني: مستوى المهارات 

 والمفاهيم 
 2020دال عند  20226

المستوى الثالث: مستوى التفكير 

 االستراتيجي
 2020دال عند  20250

( أن معامالت ارتباط المستويات بالدرجة الكلية الختبار عمق 0يتبين من الجدول )

القيم ذات داللة  (، وهذه20250(؛ )20226(؛ )20245المعرفة بلغت على الترتيب: )

(، مما يؤكد على أن جميع مستويات اختبار عمق 2020إحصائية عند مستوى الداللة )

 المعرفة تتمتع بدرجة كبيرة من الصدق الداخلي.

 

 (Test  Reliability)ثالثاا: ثبات الختبار 

 (Kuder-Richardson 21):06الثبات بطريقة كيودر ريتشاردسون 

عمق المعرفة على عينة استطالعية من غير عينة البحث بلغت  اختبارتطبيق  جرى

 -تم استخدام معامل التجانس لكيودر ( طالباً من طالب الصف األول الثانوي45)

، وذلك بهدف التأكد من ثبات المستويات والدرجة الكلية  00ريتشاردسون الصيغة 
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ينة االستطالعية، الختبار عمق المعرفة، وذلك على البيانات التي جمعها من الع

 التوصل إليها: جرىويوضح الجدول اآلتي النتائج التي 

 ( نتائج ثبات اختبار عمق المعرفة بطريقة 3جدول )

 (33)ن   06كيودر ريتشاردسون 

 معامل الثبات عدد المفردات مستويات الختبار

 20254 02 المستوى األول: مستوى االستدعاء والتذكر

 20225 02 المستوى الثاني: مستوى المهارات والمفاهيم 

 20204 02 المستوى الثالث: مستوى التفكير االستراتيجي

 20240 42 الدرجة الكلية الختبار عمق المعرفة

( أن معدامالت الثبدات لمسدتويات اختبدار عمدق المعرفدة بمعامدل 4يتضح من الجددول )

(، وهددي 20204(؛ )20225(؛ )20254)ريتشاردسددون بلغددت علددى الترتيددب  -كيددودر

قيم تؤكد على أن جميع مستويات اختبار عمق المعرفة تتمتع بدرجة عالية مدن الثبدات، 

(، وهددي قيمددة تؤكددد أن اختبددار عمددق 20240كمددا بلددغ معامددل الثبددات العددام لالختبددار )

 المعرفة ككل يتمتع بدرجة عالية من الثبات.

 

 تحليل مفردات اختبار عمق المعرفة: - خ

على اختبار عمق المعرفة، وذلك بهدف  االستطالعيةتحليل درجات العينة  جرى

حساب معامالت السهولة، والصعوبة، والتمييز لمفردات االختبار، وجاءت النتائج 

 كما يلي:

معامل السهولة:  -أ  
وجاءت  ، ومعامل التمييز،حساب معامل الصعوبة ،حساب معامل السهولة وجرى

 النتائج كما يعرض الجدول اآلتي:

( نتائج معامالت السهولة والصعوبة والتمييز لمفردات اختبار عمق 3جدول )

 (45المعرفة )ن= 

رقم 

 المفردة

معامل 

 السهولة

معامل 

 الصعوبة

معامل 

 التمييز

رقم 

 المفردة

معامل 

 السهولة

معامل 

 الصعوبة

معامل 

 التمييز

رقم 

 المفردة

معامل 

 السهولة

معامل 

 الصعوبة

معامل 

 التمييز

6 2030 2001 2000 66 2002 2012 2033 06 2002 2076 207. 

0 2037 2013 207. 60 2037 2013 20.2 00 2037 2013 2000 

3 2003 2037 2033 63 2003 2037 2017 03 2001 2070 2017 

0 2003 2077 2017 60 2036 2002 2033 00 2036 2012 2033 

3 2036 2002 2000 63 2002 2012 207. 03 2003 2077 2033 

1 2002 2076 2033 61 2037 2013 2017 01 2036 2012 2017 

7 2002 2012 2033 67 2001 2030 2000 07 2037 2013 207. 

. 2030 2011 2000 6. 2002 2076 2033 0. 2002 2076 2000 

2 2003 2037 207. 62 2036 2012 207. 02 2002 20.2 2033 

62 2002 2036 2017 02 2003 2037 2017 32 2030 2011 207. 

( ما يلي: 3يتضح من الجدول )  

(. وهددي قدديم 2022 -2036معددامالت الصددعوبة لمفددردات االختبددار تراوحددت بددين ) -

تقددع فددي المسددتوى المقبددول مددن الصددعوبة حسددبما قددرره المختصددون فددي مجددال القيدداس 
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والتقويم، وعلى ذلك فقد تم قبول جميع مفردات اختبار عمق المعرفدة مدن حيدث درجدة 

 الصعوبة. 

(، وهدي قديم تقدع 2022 -2000معامالت التمييز لمفردات االختبار تراوحت بدين ) -

في المستوى المقبول من التمييز حسبما قرره المختصدون فدي مجدال القيداس والتقدويم، 

 وعلى ذلك فقد تم قبول جميع مفردات اختبار عمق المعرفة من حيث درجة التمييز. 

 تحديد زمن الختبار: - د

عن اختبار عمق المعرفة المعد، وذلك برصد  لإلجابةالزم حساب الزمن ال جرى

( دقيقة، والزمن الذي 45الزمن الذي استغرقه أول طالب انتهى من االختبار وهو )

( دقيقة، وبحساب المتوسط الحسابي 35استغرقه آخر طالب انتهى من االختبار وهو )

 ( دقيقة.32)بينهما يكون الزمن المناسب لإلجابة عن مفردات االختبار هي 

 إجراءات تصحيح الختبار: - ذ

، المقترحةعمق المعرفة المعد في الوحدة  وضع مفتاح لتصحيح اختبار مستويات تم

بحيث رصدت درجة واحدة لكل مفردة يتم اإلجابة عنها إجابة صحيحة، وصفر لكل 

مفردة يتم اإلجابة عنها إجابة خاطئة، أو يتم تركها من قبل الطالب، وبذلك تكون 

 .( درجة42درجة الكلية الختبار عمق المعرفة )ال

 الصورة النهائية لالختبار: - ر

( 42عمق المعرفة في صورته النهائية القابلة للتطبيق من )مستويات  اختبارتكون 

مفردة، موزعة على مستويات عمق المعرفة المحددة حسب حدود البحث، بحيث تم 

اشتمل مستوى االستدعاء والتذكر على  إذتوزيع الثالثين مفردة على ثالثة مستويات؛ 

( مفردات، ومستوى التفكير 02( مفردات، ومستوى المهارات والمفاهيم على )02)

وبذلك حصل الباحث على الصورة ( مفردات، 02االستراتيجي قصير المدى على )

 النهائية من اختبار عمق المعرفة. 

 

 أساليب البحث اإلحصائية:

ت، ولإلجابة عن أسئلة البحث واختبار صدحة فدرض البحدث، بعد استكمال جميع البيانا

برندامج الحزمدة اإلحصدائية للعلدوم اإلجتماعيدة تم تحليل النتائج ومعالجتها باالسدتعانة ب

(SPSSv25) :وذلك باستخدام األساليب اإلحصائية التالية 

 النسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية. -0

 ( في حساب ثبات االختبارات.00ريتشاردسون )-كيودرمعادلة  -0

( للتحقدددق مدددن صددددق Pearson's coefficientمعامدددل ارتبددداط "بيرسدددون" ) -4

 ، وللتأكد من ثبات األدوات.ياألدوات بطريقة اإلتساق الداخل

(، وذلك للتحقق من Paired Sample t-Testاختبار "ت" لعينتين مترابطتين )  -3

ت طالب المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي داللة الفروق بين متوسطا

 الختباري عمق المعرفة.

(، لحسدداب فاعليددة Gain Ratio Blakeمعادلددة "بددالك" لنسددبة الكسددب المعدددل ) -5

 تنمية عمق المعرفة لدى الطالب.مستويات في  قترحةالوحدة الم
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 حيث: ص= متوسط التطبيق البعدي، س= متوسط التطبيق القبلي، د=النهاية العظمى. 

 ( بحيث: 000 -إن مدى نسبة الكسب المعدلة لـ "بالك" يتراوح بين )صفر

    يعتبدر البرندامج غيدر فعدال أو مدنخفض  0إذا كانت: قيمة نسدبة الكسدب المعدلدة

 الفعالية. 

  :يعتبدددر البرندددامج مقبدددول أو  0‚0ة   قيمدددة نسدددب الكسدددب المعدلددد≥  0إذا كاندددت

 متوسط الفعالية. أي أن الحد األدنى المقبول لنسبة الكسب المعدلة هو الواحد الصحيح.  

  يعتبر البرنامج فعاالً. 0‚0≤ إذا كانت: قيمة نسب الكسب المعدلة 

 

وذلك تمهيداً للحصول على نتائج البحث وتفسيرها، وتقديم التوصيات المقترحات 

 بها.الخاصة 

 

 لفصُل الرابعا

 نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها

 أولا: نتائج البحث  

 :األولاإلجابة عن السؤال  . أ

 مقترحة بالكيمياءوحدة دراسية فاعلية من أسئلة البحث على: "ما  األولنص السؤال  

عمق المعرفة لدى طالب مستويات في ضوء معايير العلوم للجيل القادم على تنمية 

 الثانوية؟ ".المرحلة 

ل توجدد فدروق ذات دللدة إحصدائية علدى: "واختبار صدحة فدرض البحدث الدذي ندص 

 ي( بين متوسطي درجدات طدالب المجموعدة التجريبيدة فد2023عند مستوى الدللة )

 ".عمق المعرفة لختبار يوالبعد يالتطبيق القبل

وإلختبددار صددحة الفددرض، تددم حسدداب المتوسددطات الحسددابية واإلنحرافددات المعياريددة 

(، للتحقددق مددن Paired Samples t.Test) لعينتددين متددرابطتينوقيمددة اختبددار "ت" 

المجموعدة التجريبيدة فدي التطبيدق القبلدي  طدالبداللة الفدروق بدين متوسدطي درجدات 

 ا يبين الجدول اآلتي:والبعدي إلختبار عمق المعرفة، وجاءت النتائج كم

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 س -ص 

 س -د 
 س -ص 

 د
 نسبة الكسب = 



 0202لسنة    ايلول والثمانون . لث................... العدد الثا.........................مجلة الفتح .....................................

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

  

-022- 

  طالبنتائج اختبار "ت" لدللة الفروق بين متوسطي درجات  (3جدول )

 والفاعلية لختبار عمق المعرفةالتطبيق القبلي والبعدي  يالمجموعة التجريبية ف

 مستويات

 الختبار
 العدد التطبيق

المتوسط 

 يالحساب

 النحراف

 يالمعيار

الفرق بين 

 المتوسطين

قيم 

 "ت"
 الدللة

نسبة 

 الكسب

مستوى 

 الفاعلية

األول: مسددتوى 

 السدددددددددددددتدعاء

 والتذكر

 6006 3000 30 يالقبل

1060 32023 
دالة عند 

2023 
6030 

ذات 

 2016 2031 30 يالبعد فاعلية

: يالثدددددددددددددددددددددان

مسدددددددددددددددددددتوى 

المهدددددددددددددددارات 

 والمفاهيم

 6061 0032 30 يالقبل

1013 00003 
دالة عند 

2023 
6033 

ذات 

 2072 2063 30 يالبعد فاعلية

الثالددددددددددددددددددددث: 

مسدددددددددددددددددددتوى 

التفكيدددددددددددددددددددددر 

 اإلستراتيجي

 6062 0071 30 يالقبل

1060 00061 
دالة عند 

2023 
6001 

ذات 

 6026 ..0. 30 يالبعد فاعلية

الدرجدددة الكليدددة 

 لالختبار

 0030 076. 30 يالقبل
6.0.. 3.0.0 

دالة عند 

2023 
6036 

ذات 

 6013 07032 30 يالبعد فاعلية

 

 ( النتائج اآلتية:5من الجدول ) يتضح

 ي(؛ وهد42025األول: "مستوى اإلستدعاء والتدذكر" بلغدت )ستوى قيمة "ت" للم -

( بددين 2025قيمددة تدددل علددى وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى الداللددة )

لمسددتوى  يوالبعددد يالتطبيددق القبلدد يالمجموعددة التجريبيددة فدد طددالبدرجددات  يمتوسددط

 .  ياإلستدعاء والتذكر، ولصالح التطبيق البعد

(؛ 30005" بلغدددت )المهددارات والمفدداهيم: "مسدددتوى يالثددان سددتوىقيمددة "ت" للم -

( بدين 2025قيمة تدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) يوه

لمسددتوى  يوالبعددد يالتطبيددق القبلدد يالمجموعددة التجريبيددة فدد طددالبدرجددات  يمتوسددط

 .  يتطبيق المفاهيم، ولصالح التطبيق البعد

(؛ 33006" بلغددت )يالثالددث: "مسددتوى التفكيددر اإلسددتراتيج سددتوىقيمددة "ت" للم -

( بدين 2025قيمة تدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) يوه

وى لمسددت يوالبعددد يالتطبيددق القبلدد يالمجموعددة التجريبيددة فدد طددالبدرجددات  يمتوسددط

 .  ي، ولصالح التطبيق البعديالتفكير اإلستراتيج

 ي(؛ وهد52023بلغدت ) مستويات عمق المعرفدةختبار قيمة "ت" للدرجة الكلية ال -

( بددين 2025قيمددة تدددل علددى وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى الداللددة )

المجموعددة التجريبيددة فددي التطبيددق القبلددي والبعدددي الختبددار  طددالبدرجددات  يمتوسددط

 ، ولصالح التطبيق البعدي. مستويات عمق المعرفة

وبذلك نرفض الفرض الصفري ونقبل الفدرض البدديل الدذي يدنص علدى "توجدد فدروق 

 طدددالببدددين متوسدددطي درجدددات  (2025عندددد مسدددتوى الداللدددة )ذات داللدددة إحصدددائية 

لصالح التطبيق  ختبار عمق المعرفةالطبيق القبلي والبعدي المجموعة التجريبية في الت

   ."البعدي
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لمتغير المستقل )الوحدة المقترحة( على المتغير التابع )مستويات فاعلية اولمعرفة 

( يوضح هذه 5، والجدول )فاعلية الوحدة الدراسية المقترحةعمق المعرفة( تم حساب 

 النتائج كما يلي:

قيمددة تؤكددد فاعليددة الوحدددة الدراسددية  ي(؛ وهدد0053)بلغددت نسددبة الكسددب المعدددل  -

لوحددددة الدراسدددية المقترحدددة فدددي تنميدددة مسدددتوى فاعليدددة اممدددا يؤكدددد علدددى  المقترحدددة؛

 المجموعة التجريبية. طالباالستدعاء والتذكر لدى 

قيمددة تؤكددد فاعليددة الوحدددة الدراسددية  وهددي(؛ 0055وبلغددت نسددبة الكسددب المعدددل ) -

المهارات المقترحة؛ مما يؤكد على فاعلية الوحدة الدراسية المقترحة في تنمية مستوى 

 المجموعة التجريبية. طالبوالمفاهيم لدى 

(؛ وهددي قيمددة تؤكددد فاعليددة الوحدددة الدراسددية 0036وبلغددت نسددبة الكسددب المعدددل ) -

التفكيدر ة الدراسدية المقترحدة فدي تنميدة مسدتوى المقترحة؛ مما يؤكد على فاعلية الوحدد

 المجموعة التجريبية. طالبلدى اإلستراتيجي 

(؛ وهددي قيمددة تؤكددد فاعليددة الوحدددة الدراسددية 0050وبلغددت نسددبة الكسددب المعدددل ) -

 –فددي تنميددة مسددتويات عمددق المعرفددة المقترحددة؛ ممددا يؤكددد فاعليددة الوحدددة الدراسددية 

 التجريبية.المجموعة  طالبلدى -بصورة كلية 

 

 ضوء ما سبق توصل الباحث إلى النتائج اآلتية: يف

( بددين متوسددطي 2025وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى الداللددة ) .0

مسددتويات المجموعددة التجريبيددة فددي التطبيددق القبلددي والبعدددي الختبددار  طددالبدرجددات 

)كدرجة كليدة، وكمحداور فرعيدة: مسدتوى اإلسدتدعاء والتدذكر؛ مسدتوى  عمق المعرفة

 ؛ ومستوى التفكير اإلستراتيجي(، ولصالح التطبيق البعدي.المهارات والمفاهيم

فاعلية الوحدة الدراسية المقترحة في ضدوء معدايير العلدوم للجيدل القدادم فدي تنميدة  .0

سدتوى اإلسدتدعاء والتدذكر؛ )كدرجة كلية، وكمحاور فرعية: م مستويات عمق المعرفة

المرحلددة  طددالبمسددتوى المهددارات والمفدداهيم؛ ومسددتوى التفكيددر اإلسددتراتيجي( لدددى 

 .الثانوية
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الدرجة ال لية 
لعمق المعرفة
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  طالبيوضح الفروق بين متوسطي درجات  (0شكل )

 مستويات عمق المعرفةالتجريبية في التطبيق القبلي والبعدي لختبار 

 

 ثانياا: مناقشة النتائج وتفسيرها:

نتائج البحث إلى أن معظم معايير العلوم للجيل القادم لم تتوفر في مناهج  أشارت

 تبين أن: إذ الكيمياء بالمرحلة الثانوية،

 ة( بين متوسطات المجموع2025وجود فروٌق دالةٌ إحصائيًا عند مستوى الداللة ) -

التطبيق ، لصالح مستويات عمق المعرفةالبعدي الختبار القبلي التجريبية في التطبيق 

 .البعدي

الصف  طالبعمق المعرفة، لدى مستويات في تنمية  المقترحةالوحدة  فاعلية -

 األول الثانوي.

( التي توصلت إلى فاعلية 0202وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من: دراسة حسين )

مستويات عمق تدريس العلوم باستخدام مدخل حل المشكالت مفتوح النهاية في تنمية 

( التي 0202الصف األول المتوسط، ودراسة نعنوه ) طالبالعلمية لدى  المعرفة

مستويات عمق توصلت إلى فاعلية تدريس العلوم باستخدام أنموذج وودز في تنمية 

( التي 0202العلمية لدى طالبات الصف السادس االبتدائي، ودارسة الفيل ) المعرفة

أنموذج التعلم القائم على أشارت إلى  فاعلية استخدام برنامج مقترح لتوظيف 

كلية التربية النوعية  طالبلدى  مستويات عمق المعرفة( في تنمية  (SBLالسيناريو

( التي توصلت إلى فاعلية تدريس العلوم 0202بجامعة االسكندرية، ودراسة عمر )

 طالبالعلمية لدى  مستويات عمق المعرفةباستخدام وحدات التعلم الرقمي في تنمية 

 ني المتوسط.الصف الثا

وقد تعزى هذه النتائج إلى: أن بعد األفكار الرئيسة قد يكون هو المؤثر األكبر في   

تنمية مستوى االستدعاء والتذكر، وأن بعد الممارسات العلمية والهندسية قد يكون هو 
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المؤثر األكبر في تنمية مستوي التطبيق والممارسة، وكذلك فإن بعد المفاهيم الشاملة 

 اً كبيراً في تنمية التفكير االستراتيجي قصير المدى.يلعب دور

في تنمية مستويات عمق المعرفة لدى  المقترحةالوحدة الدراسية  فاعليةويمكن تفسير 

 الصف األول الثانوي لألسباب التالية: طالب

في ضوء معايير العلوم للجيل القادم، وقد اشتملت على  المقترحةتم وضع الوحدة  -

كار الرئيسة مثل: الذرة، والطاقة النووية، والتفاعالت النووية، مجموعة من األف

في تنمية  فاعلية كبيرةوالنشاط اإلشعاعي، والمفاعالت النووية، التي قد يكون لها 

 مستوى االستدعاء والتذكر، ومستوى التفكير االستراتيجي قصير المدى.

على مجموعة من الممارسات العلمية والهندسية  المقترحةوكذلك اشتملت الوحدة  -

مثل: تطوير نموذج مفاهيمي للذرة، وتطوير نموذج مفاهيمي لألشعة النووية، 

في  فاعلية كبيرةواستخدم برامج حاسوبية لمحاكاة التفاعل النووية، والتي قد يكون لها 

وى المهارات )مستوى االستدعاء والتذكر، مست ةتنمية مستويات عمق المعرفة الثالث

 مستوى التفكير االستراتيجي قصير المدى(. والمفاهيم،

على مجموعة من المفاهيم الشاملة مثل: مالحظة نتائج  المقترحةواشتملت الوحدة  -

ة بين وازنالمحاكاة الحاسوبية للتفاعالت النووية، المقارنة بين التفاعالت النووية، الم

تحوالت الطاقة في المفاعل النووي،  طرق التخلص من المخلفات النووية، مالحظة

 في تنمية مستوى التفكير االستراتيجي قصير المدى.فاعلية كبيرة مما قد يكون لها 

مجموعة من الملحقات مثل: الروابط اإللكترونية  المقترحةتضمنت الوحدة  -

لموضوعات وفيديوهات للتفاعالت النووية، وتغير هوية العنصر واستخدامات الطاقة 

ة، والتخلص من المخلفات النووية، ومجموعة من الصور الفوتوغرافية آلثار النووي

التفاعالت النووية، وكذلك أجهزة االشعاع الطبي والمفاعالت النووية، واألنشطة 

في تنمية مستويات عمق الثالث )مستوى االستدعاء فاعلية كبيرة المتنوعة، مما له 

 ى التفكير االستراتيجي قصير المدى(.مستو والمفاهيم،والتذكر، مستوى المهارات 

باستخدام المعامل  المقترحةتم تنفيذ األنشطة العلمية والعملية بالوحدة  -

في تنمية مستوى فاعلية كبيرة االفتراضية، والمحاكاة الحاسوبية، مما قد يكون له 

التفكير االستراتيجي قصير المدى، وكذلك للتغلب على  والمفاهيم ومستوىالمهارات 

( التي 0202وقات استخدام المعامل المدرسية. كما أشارت دراسة صميلي )مع

تناولت واقع المختبرات المدرسية في تدريس الكيمياء إلى قصور واضح في إمكانيات 

المختبر، مما أثر على تحقيق أهداف تدريس الكيمياء، لذا تم التغلب على هذه 

 لمحاكاة الحاسوبية.الصعوبات باستخدام المعامل االفتراضية وبرامج ا

على التفاعل الجيد مع الموضوعات  طالبال المقترحةساعدت الوحدة  -

حول األفكار الرئيسة المتضمنة  طالبالمطروحة؛ وذلك ألنه تشبع فضول ورغبة ال

إنها حديث العصر في مجاالت القوة  إذبها مثل: الطاقة النووية والتفاعالت النووية؛ 

 في تنمية مستوى االستدعاء والتذكر.فاعلية كبيرة والطاقة، وهذا قد يكون له 

القيام بالعديد من  طالبمناخ تعليمي يتطلب من ال المقترحةوفرت طبيعة الوحدة  -

األنشطة المختلفة التي يمارسونها من خالل العمليات والمهارات العقلية، مثل التفسير، 

فاعلية كبيرة ا قد يكون له والتطبيق، واالستنتاج، والمقارنة واالستنباط، مما يسهم مم
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في تنمية المستويات الثالثة لعمق المعرفة )مستوى االستدعاء والتذكر، مستوى 

 مستوى التفكير االستراتيجي قصير المدى(. والمفاهيم،المهارات 

 

 الفصُل الخامس

 خاتمة البحث

التوصيات والمقترحات في  فضال عنيتناول هذا الفصل ملخصاً لنتائج البحث،    

 ضوء نتائج البحث، وفيما يأتي تفصيل لذلك:

 أولا: ملخص النتائج:

 توصل البحث الحالي إلى عدة نتائج، من أهمها:

الصف  طالبعمق المعرفة، لدى  مستويات في المقترحة حدة دراسيةالوو فاعلية -0

 األول الثانوي.

 ثانياا: توصيات البحث:

بحث من إجراءات وما انتهى إليه من نتائج يوصي الباحث في ضوء ما تم في هذا ال

 بما يلي:

بتدريب المعلمين على برامج تدريس تحقق الربط بين األفكار الرئيسة،  -0

والممارسات العلمية، والمفاهيم الشاملة بما يساعد في تحقيق أهداف معايير العلوم 

 للجيل القادم.

ى إعداد وتنفيذ االختبارات التي تقيس تدريب معلمي الكيمياء بالمرحلة الثانوية عل -0

مستويات عمق المعرفة، ومهارات باالسترشاد بما تم إعداده في هذا البحث من 

 أدوات.

بتجهيز مختبرات الكيمياء بالمرحلة الثانوية بما يتناسب مع الممارسات العلمية  -4

الكيمياء والهندسية من معايير العلوم للجيل القادم والتي يجب تضمينها في مناهج 

 لتحقق هذا الترابط.

في تنمية مستويات عمق فاعلية كبيرة من  المقترحةنتيجة لما حققت الوحدة  -3

المعرفة، فأنه يوصى في برامج إعداد المعلمين في كليات التربية بإعداد برامج 

 .طلبتهتدريب إلعداد معلم قادر على تحقق أهداف معايير العلوم للجيل القادم لدى 

 

 ترحات البحث:ثالثاا: مق

 يقترح الباحث في ضوء ما توصل إليه من نتائج ما يلي:

لمناهج الكيمياء بالمرحلة الثانوية في ضوء معايير العلوم  مقترحةإعداد وحدات  -

التفكير على تحقيق بعض أهداف تدريس الكيمياء مثل: فاعليتها للجيل القادم، وتعرف 

 المنظومي.التفكير  -التفكير التأملي -اإلبداعي

استخدام المعامل االفتراضية في تدريس الكيمياء بالمرحلة الثانوية في ضوء  -

 على تحقيق بعض أهداف تدريس الكيمياء. وفاعليتهامعايير العلوم للجيل القادم 

استخدام استراتيجيات التدريس المنبثقة عن التعلم المستند إلى الدماغ في تدريس  -

في ضوء أحد معايير العلوم التي يجب تضمينها في مناهج الكيمياء بالمرحلة الثانوية 
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على تحقيق بعض أهداف تدريس فاعليتها وتعرف معايير العلوم للجيل القادم، 

 .الكيمياء

 

 المراجع

 العربيةأولا: المراجع 

 ثانياا: المراجع األجنبية

(. تقويم محتوى 0202أبو حاصل، بدرية محمد؛ األسمري، سهام عبد الرحمن. ) .0

منهج األحياء بالمرحلةالثانوية في ضوء معايير الجيل القادم في العلوم بالمملكة 

( 0السعودية، )-مجلة جامعة بيشة للعلوم اإلنسانية والتربويةالعربية السعودية. 

064-022. 

مهارات التفكير فوق المعرفي المتضمنة في (. 0204ندى، محمد سميح ) أبو .0
. رسالة محتوى مناهج العلوم للصف العاشر األساسي، ومدى اكتساب الطلبة لها

 ماجستير غير منشورة الجامعة اإلسالمية، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة.

ضمين مهارات التعلم الذاتي في كتاب (. مدى ت0202الحربي، عبد هللا عواد ) .4

الكيمياء للصف الثالث الثانوي نظام المقررات في المملكة العربية السعودية. 

 .022-22(، 0)42السعودية،  -مجلة العلوم التربوية

(. أثر تدريس العلوم باستخدام مدخل 0202حسين، أشرف عبد المنعم محمد. ) .3

يل وتنمية عمق المعرفة العلمية لدى حل المشكالت مفتوحة النهاية على التحص

مصر  -المجلة المصرية للتربية العلميةطالب الصف األول المتوسط. 

00(2،)0-40. 

الرويس، عبد العزيز محمد؛ العمراني، هيا محمد؛ السلولي؛ مسفر سعود؛  .5

(. اتساقات المواصفات التربوية والفنية لكتب 0206الشايع، فهد سليمان )

مجلة العلوم ة المتوسطة ونظيرتها في سلسلة ماجروهل. الرياضيات بالمرحل
 .034-004(، 0)02السعودية، -التربوية

: تدريس العلوم للفهم رؤية بنائية. القاهرة(. 0220زيتون، كمال عبد الحميد ) .6

 عالم الكتب.

(. التصورات الخطأ 0200الشايع، فهد سليمان ؛الحربي، عبد هللا عواد. ) .2

لمتعلقة بحاالت المادة لدى طالب الصف الثالث الثانوي بمدينة للمفاهيم الكيميائية ا

 .0265-0252، 42األردن،  -دراسات علوم التربية بالجامعة األردنيةالرياض. 

(. واقع استخدام المختبرات المدرسية في تدريس 0202صميلي، ضوه علي ) .2

علم دراسات عربية في التربية والكيمياء في محافظة صامطة بمنطقة جازان. 
 .350-342(، 22مصر، ) -النفس

(. برنامج تدريبي قائم على معايير العلوم للجيل 0202عبد الكريم، سحر محمد ) .2

لتنمية الفهم العميق ومهارات االستقصاء العلمي والجدل العلمي  NGSSالتالي 

 -دراسات عربية في التربية وعلم النفسلدى معلمي العلوم في المرحلة االبتدائية. 

 .000-00(، 22ية، )السعود



 0202لسنة    ايلول والثمانون . لث................... العدد الثا.........................مجلة الفتح .....................................

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

  

-026- 

(. مدى تضمين معايير 0202حمد .)العتيبي، غالب عبد هللا؛ الجبر، جبر م .02

(NGSS  .في وحدة الطاقة بكتب العلوم بالمملكة العربية ) مجلة رسالة التربية
 .06-0(، 52السعودية، ) -وعلم النفس

تصور مقترح لمناهج العلوم في (. 0202عسيري، أسماء عبد الرحمن. ) .00
معايير العلوم للجيل القادم وأثرة على االستيعاب المفاهيمي وفهم طبيعة ضوء 

. رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية العلم لدى طالبات الصف األول المتوسط

 التربية، جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية.

. عمان: دار التربية العلمية وتدريس العلوم(. 0222السيد .) علي، محمد .00

 المسيرة.

(. أثر تدريس العلوم باستخدام وحدات 0202عمر، عاصم محمد إبراهيم. ) .04

التعلم الرقمية في تنمية مستويات عمق المعرفة العلمية والثقة بالقدرة على تعلم 

 -المجلة التربوية بجامعة الكويتالعلوم لدى طالب الصف الثاني المتوسط. 

 .005-04(، 005)40الكويت، 

رسالة (. تدريس الكيمياء التحديات والحلول. 0200ة.)العمورية، فاطم .03
 .002-000(، 40سلطنة عمان، ) -التربية

مدى توفر الثقافة العلمية بالمملكة العربية (. 0200الفيفي، نجاح سليمان. ) .05
. رسالة ماجستير غير السعودية في كتاب العلوم المطور للصف الثالث الثانوي

 ملك سعود، المملكة العربية السعودية.منشورة، كلية التربية، جامعة ال

(. برنامج مقترح لتوظيف أنموذج التعلم القائم 0202الفيل، حلمي محمد. ) .06

 SBLعمق مستويات تنمية في وتأثيره التدريس في    SBLعلى السيناريو

المعرفة وخفض التجول العقلي لدى طالب كلية التربية النوعية جامعة 

 .66-0(، 0)44مصر،  -ية جامعة المنوفيةمجلة كلية الترباالسكندرية. 

(. التصنيفات الثالثة للمستويات المعرفية. تويتر، 0202الفيل، حلمي محمد. ) .02

 م من06/20/0202تم االسترجاع بتاريخ 

https://pbs.twimg.com/media/DrTbO8hWkAAEVGy.jpg 

تقويم محتوى كتب العلوم الفلسطينية (. 0200موسى، صالح أحمد عطية .) .02
. رسالة (TIMSSاإلسرائيلية للصف الرابع األساسي في ضوء معايير )و

 ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، فلسطين.

اتجاهات حديثة (. 0225النجدي، أحمد؛ عبد الهادي، منى؛ راشد، علي ) .02
. القاهرة: لتعليم العلوم في ضوء المعايير العالمية وتنمية التفكير والنظرية البنائية

 دار الفكر.

فعالية تدريس العلوم باستخذام أنمورج (. 0202نعنوه، وفاء يحيى عبدهللا. ) .02
وودز في تنمية عمق المعرفة واالتجاه نحو العمل التعاوني لذى طالبات الصف 

. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الملك السادس االبتدائي

 سعودية.خالد، المملكة العربية ال
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