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 الملخص

شلارسة معلمات الفيزياء للمرحلة الثانوية للجيل القادـ من معايَت  واقعىدفت ىذه الدراسة اىل التعرؼ على   
ولتحقيق غرض  ( معلمة من معلمات الفيزياء للمرحلة الثانوية يف زلافظة الطائف,46العلـو , وتكونت عينة الدراسة من )

صميم استبانة كأداة لتطبيق الدراسة , وقد توصلت نتائج الدراسة اىل الدراسة استخدمت الباحثة ادلنهج الوصفي ,وقد مت ت
( والذي دتثل يف افتقار NGSSافتقار ادلعلمات للمعرفة باألفكار احملورية  للفيزياء  يف معايَت العلـو اجليل القادـ )

فكار احملورية للفيزياء , و شلارساهتن الصفية دلوضوعات الكيمياء وتقنيات ادلعلومات , واليت شكلت جزء اساسي من اال
بينت نتائج الدراسة ايضا اف ادلعلمات ينفذف معظم ادلمارسات العلمية واذلندسية , ولكنهن ال ينفذف ادلمارسات الثمانية 
رتيعها , وكما اظهرت نتائج الدراسة عدـ وجود فهم كايف للممارسات اذلندسية وكيفية تطبيقها , و كما اشارت النتائج 

تواجد ادلفاىيم الشاملة يف شلارسات ادلعلمات بشكل عاـ , واوصت الدراسة بتعريف معلمي العلـو مبعايَت اىل ضعف 
 العلـو اجليل القادـ والية تطبيقها يف شلارساهتم الصفية من خالؿ برامج التنمية ادلهنية .

 . لوم  الجيل القادمممارسة , معلمات الفيزياء , المرحة الثانوية , معايير الع: الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The level of practice of physics teachers for the secondary stage of the next generation 

of science standards 

 

The aim of this study was to identify the level of physics teachers' practice for 

the secondary stage of the next generation of science standards, The study sample 

consisted of (64) secondary physics teachers in Taif city. To achieve the purpose of the 

study, the researcher used the descriptive approach, and a questionnaire was designed as 

a tool for applying the study. The results of the study found that the teachers lacked 

knowledge of the Disciplinary Core Ideas of physics in the Next Generation Science 

Standards (NGSS), which represented the lack of their classroom practices of chemistry 

and information technology, which formed a fundamental part of the Disciplinary Core 

Ideas of physics, Teachers also implement most scientific and engineering practices, but 

do not implement all eight practices. The results of the study showed that there is not 

enough understanding of the engineering practices and how they are applied, And the 

results indicate the weakness of  Availability of  Crosscutting Concepts in the practices 

of teachers in general, And the study recommended that the teachers of science be 

informed of the standards  of the next generation science and that they should be applied 

in their classroom practices through professional development programs.  

 

Keywords: practice, physics teachers, secondary stage  , science standards next 

generation. 
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 : المقدمة
 فيو ويتسارع وينمو يتطور الذي الوقت يف أمرا بديهيا  وتطويرىا باتت التعليمية األنظمة إصالح إىل احلاجة إف

 كاف ما على للًتكيز وتقييمو, ادلاضي الوقوؼ دلراجعة تربوي نظاـ أي من ذلك ويستوجب,  النظاـ حوؿ من كل شيء
 وادلستجدات ادلعطيات مع مالءمة للتماشي أكثر حلوؿ بتصميم وذلك ادلاضي, أخطاء إصالح والعمل على معٌت, ذا

 .والزماف واإلنساف ادلكاف يفرضها اليت
ومبا اف تعليم العلـو يشكل الركن االساسي يف تطور اجملتمعات , فقد ظهرت العديد من حركات االصالح 

, والذي شكل االساس  Rutherford & Algren,1989) لتطوير تعليم العلـو ومنها مشروع العلم لكل االمريكُت )
س دلشروع ادلعايَت القومية االمريكية لتعليم والذي بدوره ايضا شكل االسا  (AAAS, 1993)دلشروع الثقافة العلمية  

 .العلـو لتعليم معاصرة سياسات , وتقدـ ىذه ادلعايَت .(NRC, 1996)العلـو  
 the Next Generation) القادـ اجليل العلـو وشكلت حركات االصالح السابقة االساس دلشروع معايَت

Science Standards  )(NGSS ) التعليمية لإلصالحات الؿ السعي , وذلك من خ 3102 أبريل يفواليت ظهرت 
والتقييمات , ادلدرسية والربامج, للمعلمُت ادلهٍت التطوير االصالحات علىتركزت ىذه يث , حواحمللي الوطٍت ادلستوى على

 for K-12 Science Education) A  ادلبٍت على تقارير مشروعالوطٍت  البحوث رللس تقرير إىل استنادا ,وادلساءلة

Framework ,) (( NRC, 2012, يصف و (NGSS)  الدراسية الفصوؿ تدريس على آثار ذلا اليت ادلعاصرةالرؤية 
 .ادلستقبل يف للمعلمُت ادلهٍت التعليم وبالتايل الطالب وتعلم

 ,العلمية والقدرات لمحتوىل وشامل, واضح, ومتسق وصف ىي العلـو تعليم معايَت وراء األساسية الفكرةاف 
 ,ادلتمثلة يف برامج تعليم العلـو يف ادلدراس العلـو تعليم نظاـل  األساسية ادلكونات إصالحيتم  ادلعايَت,ىذه إىل  استنادا مث

 الوطٍت. و احمللي, ادلستوى على والتقييمات التدريس, وشلارسات
 من األوىل ادلرحلة كانت  مرحلتُت, منعمليا  يتألف وىو, (3101) عاـ يف (NGSS)معايَت  تطوير بدأ وقد

, الوطنية لألكادؽلية التنفيذية اذليئةو , NRC )) الوطٍترللس البحوث و  ,للعلـو الوطنية األكادؽلية بقيادة التطوير  للعلـو
 for K-12 Science Education) A  عشر الثاين الصف إىل الروضة من العلـو لتعليم إطارا وضعتحيث 

Framework)التعلم من  ميع مراحلجل وادلفاىيم االساسية يف العلـو تعليم العلـو احلايلل متينا , ووفر ىذا االطار أساسا
 .NRC, 2012 )الروضة اىل الصف الثاين عشر ,  ويؤكد على معرفة الطلبة دلمارسات العلم واذلندسة والعمل هبا 

, شكل رللس البحوث (for K-12 Science Education) A Frameworkولتطوير ىذا االطار 
يف , وعلماء  نوبل جائزة على حائزين منهم ودوليا, اثناف وطنيا هبم معًتؼ ( خبَت01جلنة مكونة من ) NRC ))الوطٍت 

,اال , وباحثُت ,وخرباء يف السياسات العامة دراؾ , وتعليم العلـو  .NRC, 2012 )) ومعايَت تعليم العلـو
 يقدـو  األوؿ اجلزء: أجزاء وىي ثالثة (for K-12 Science Education) A Frameworkاطار ويقدـ 

 اجلزءو ,  واذلندسة متعليم العل زلتوى يوفر الثاين زءواجل, والتنظيم اإلرشادية االفًتاضات يتضمن الذيو  العلـو لتعليم رؤية
 اإلطار ويصف ,(NGSS)يقود دلعايَتوالذي  ,والتنفيذ احملتوى, دمج معاجلة خالؿ من الرؤية حتقيق وسائل يتناوؿ الثالث
 . NRC, 2012 )) وادلفاىيم الشاملة , واالفكار احملورية , شلارسات العلم واذلندسة: ىي للمعايَت أبعاد ثالثة
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والية  (34تديرىا ضمن )الواليات ادلتحدة االمريكية  الدولة بقيادة جهودا فكانت التطوير من الثانية ادلرحلة أما
 والعلماء ,العلـو معلمي: من تضم شلثلُت القاعدة واسع فريق والية بإنشاء , حيث قامت كل( NGSS)العتماد معايَت 

 مسودات على تعليقات تقدم احلكومية اللجاف ىذه, التعليم وقادة العمل, وأصحاب األعماؿ, رلتمع, و وادلهندسُت
 .NRC, 2012 )) والياتو داخلللمعايَت  الرئيسية للمكونات حتديثات, و ادلعايَت

قطاع تعليم العلـو العاـ بالتعاوف مع ( والية 34) ؿوقد مت إعداد الوثيقة النهائية من خالؿ جهد تعاوين 
فردية ورتاعية ومت تقدمي متعددة,  خضعت مسودة ادلعايَت دلراجعاتناعية , وقد األعماؿ التجارية والصقطاع , و والعايل

 .NRC, 2012 )) (NGSS)دلعايَتادلقًتحات لتحسُت اجراءات الوصوؿ 
 ادلراجعة النهائية( , ودتت  K-12) تعليم العلـو دلعايَت وذات جودة عالية دقيقة,أدت ىذه العملية إىل رلموعة 

 for K-12اطار العمل  رؤية وزلتوى, حيث اعتمد يف ادلراجعة على  (NRC )لبحوث الوطٍتمن قبل رللس ا

Science Education) A Framework) تقييم اتساؽ ل, يكخط أساس( مراجعاتNGSS )إطار  مقارنة مع
األصلية جمللس  ومشلت جلنة ادلراجعة أعضاء اللجنة ,(for K-12 Science Education) A Framework العمل

(, ومعايَت  (A Framework اطار العمل بوغَتىم من اخلرباء الذين كانوا على دراية , (NRC )البحوث الوطٍت 
(NGSS و,)( نشرت مطبعة األكادؽليات الوطنية الوثيقة اخلتاميةNGSS Lead States,2013.) 

( 2)و, اذلندسية والعلمية ادلمارسات( 3) احملورية, و األفكار( 0: )أبعاد ثالثة ( منNGSS) وتكونت معايَت
عشر , وتشكل ادلعايَت ما الشاملة , ومشلت ىذه ادلعايَت ادلراحل من رياض االطفاؿ حىت هناية الصف الثاين  ادلفاىيم

 NGSS Leadسيمتلكو الطالب يف هناية كل مرحلة من افكار زلورية, وشلارسات علمية وىندسية , ومفاىيم شاملة )

States,2013). 
وغلب اف يأخذ ادلعلم بعُت االعتبار اف تدريس ىذه االبعاد ليست منفصلة بل مدرلة مع بعضها البعض حيث 

احملورية يتم اختيار ادلمارسات ادلالئمة من ادلمارسات العلمية واذلندسية , مث يتم الربط بُت ىذين انو بناء على االفكار 
 . البعدين مبا يالئمهما من البعد الثالث ادلفاىيم الشاملة

 العامل حوؿ ونظريات ظلاذج وبناء ببحث قيامهم أثناء العلماء فيها يشارؾ اليت السلوكيات ادلمارسات وتصف
,  والنظم النماذج وبناء تصميمهم أثناء ادلهندسوف يستخدمها اليت اذلندسية ادلمارسات من ادلفاتيح ورلموعة , الطبيعي

 أف على للتأكيد" ادلهارات" مثل مصطلح من بدال" ادلمارسات" مصطلح (NRC)للبحوث  الوطٍت اجمللس يستخدـو 
 بتقدمي( NRC) اىتماـ مع, شلارسة لكل زلددة ىي اليت ادلعرفة بل فقط ادلهارة يتطلب ال العلمي االستقصاء يف االطلراط

 NGSS)وادلادية, االجتماعيةو  ادلعرفية ادلمارسات من متطلباتو وحتديد ,العلم رلاؿ يف" االستقصاء" دلعٌت  موسع شرح

Lead States,2013.). 
 ادلثاؿ, سبيل على, كبَتة اختالفات ىناؾ أف إال العلمي, البحث يشبو اذلندسي التصميم أف من الرغم وعلى

 اذلندسي التصميم ينطوي حُت يف, االستقصاء خالؿ من عليو اإلجابة ؽلكن سؤاؿ صياغة على العلمي البحث ينطوي
 سوؼ القادـ اجليل العلـو دلعايَت اذلندسية اجلوانب تعزيز  اف كما, التصميم خالؿ من حلها ؽلكن مشكلة صياغة على
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 NGSS)اليومية احلياة يف( the four STEM fields) والرياضيات واذلندسة والتكنولوجيا العلم أعلية للطالب توضح

Lead States,2013.) 
 وىي : الطالب رتيعلتعلم   أساسية باعتبارىا  واذلندسة للعلم( ذتانية شلارسات  (Framework وػلدد االطار

 .(شلارسات للهندسة) ادلشكلة وحتديد( شلارسات العلم) األسئلة طرح . 0
 .النماذج واستخداـ تطوير . 3
 االستقصاء. وإجراء التخطيط  - 2
 .البيانات وتفسَت حتليل . 6
 الرياضي . والتفكَت الرياضيات استخداـ . 5
 .(شلارسات للهندسة) احللوؿ وتصميم( شلارسات للعلم) تفسَتات بناء . 4
 .األدلةاالنشغاؿ بالرباىُت و  . 7
 (.NGSS Lead States,2013)وإيصاذلا وتقييمها ادلعلومات على احلصوؿ . 1

. ادلختلفة مالعل رلاالت لربط وسيلة فهي النحو, ىذا وعلى, العلم  رلاالت رتيع يف تطبيق ذلا الشاملة ادلفاىيم
 وادلادة؛ الطاقة, النظاـ وظلاذج نظمال والكمية؛ النسبة ادلقياس, والنتيجة؛ السبب والتنوع؛ والتشابو األظلاط: تشمل وىي

 تكوف أف إىل حتتاج ادلفاىيم ىذه أف على(,  (Framework اإلطار ويشدد, والتغيَت االستقرار والوظيفة؛ الًتكيب
 علميا تستند متماسكة نظرة إىل العلمية اجملاالت سلتلف من ادلًتابطة للمعرفة تنظيميا سلططا توفر ألهنا للطالب واضحة
 (.NGSS Lead States,2013)للعامل

 هي كما يلي:(,  (Framework والمفاهيم الشاملة السبعة الواردة في اإلطار
التنظيم والتصنيف, وتطرح األسئلة حوؿ العالقات  ضلو توجو اليت النماذج واألشكاؿ واألحداث ودتثل: ألظلاطا . 0

 والعوامل اليت تؤثر عليها.
ودتثل الربط بُت السبب والنتيجة , وتفسَت العالقة بينهما , واستخداـ ىذه العالقة بُت السبب : السبب والنتيجة . 3

 والنتيجة يف سياقات اخرى مشاهبة , وتفسَت الظواىر ادلرتبطة هبذه العالقة. 
مقاييس  منمبكاف التعرؼ على ما ىو مالئم الظواىر, من األعلية  اىلكمية. عند النظر النسبة, و والقياس, ادل . 2

سلتلفة من حيث احلجم والوقت والطاقة والتعرؼ على كيفية تأثَت التغَتات يف احلجم أو النسبة أو الكمية على 
 بنية النظاـ أو أدائو.

يوفر , و  دوده ويوضح ظلوذجا لذلك النظاـالذي ػلدد ح ىو عريف النظاـ قيد الدراسةأنظمة وظلاذج النظاـ. إف ت . 6
 األفكار القابلة للتطبيق يف رلايل العلـو واذلندسة.أدوات لفهم واختبار 

ويساعد تتبع تدفقات الطاقة وادلواد يف النظم وخارجها وداخلها على ,  التدفقات والدورات واحلفظ: ةالطاقة وادلاد  - 5
 فهم إمكانيات النظم وحدودىا.

 األساسي العديد من خصائصو ووظائفو. تركيبويتم فيها تشكيل شيء ما وػلدد  الطريقة اليت: وظيفةوال الًتكيب . 4
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فإف ظروؼ االستقرار وزلددات معدالت  , على حد سواء صنعةوبالنسبة للنظم الطبيعية وادلاالستقرار والتغيَت.  . 7
 (.NGSS Lead States,2013) التغيَت أو تطور النظاـ ىي عناصر حامسة يف الدراسة

 التعليمات وتعترب,  (K-12) العلمية ادلناىج على الًتكيز على القدرة النظامية األساسيةاحملورية  األفكارولدى 
 ادلعايَت من األقل على مبعيارين األفكار تفي أف غلب, زلورية األفكار تعترب ولكي. العلم جوانب أىم من والتقييمات

 :معايَت ربعةباأل تفي اف يفضل, ادلثالية الناحية ومن, التالية
 احدى من رئيسيا تنظيميا مفهوما تكوف أف أو تعددةادل اذلندسية التخصصات أو العلـو عرب واسعة أعلية ذلا  •

 .التخصصات
 . توفَت أداة رئيسية لفهم أو حتقيق األفكار األكثر تعقيداً وحل ادلشكالت  •
 ادلعرفة تتطلب اليت الشخصية أو اجملتمعية بادلخاوؼ مرتبطة تكوف أف أو احلياتية وجتارهبم الطلبة مبصاحل تتعلق  •

 .التكنولوجية أو العلمية
 .والتطور العمق من متزايدة مستويات يف متعددة درجات على للتعلم وقابلة ميللتعل قابلة تكوف أف  •

 واذلندسة ؛ والفضاء األرض معل ؛علم االحياء  ؛الفيزياء  علم: ىي رلاالت أربعة يفاحملورية  األفكار جتميع يتمو 
 (.NGSS Lead States,2013) العلم وتطبيقات والتكنولوجيا

لعلم الفيزياء واليت تدرجت يف موضوعاهتا يف ادلراحل العمرية ادلختلفة اليت مت ( االفكار احملورية  0وؽلثل اجلدوؿ )
اخلامس , من الصف السادس اىل  من الصف الثالث اىل) من الروضة اىل الصف الثاين , ( NGSS)اعتمادىا يف معايَت 

, اما بالنسبة للمرحلة الثانوية قيد الدراسة )ادلرحلة الثانوية(الثامن ) ادلرحلة ادلتوسطة( , من الصف التاسع اىل الثاين عشر
 ادناه . (0) فقد وجدت فيها رتيع االفكار احملورية ادلتمثلة يف اجلدوؿ

 .للمرحلة الثانوية (NGSS)االفكار المحورية لعلم الفيزياء التي تم اعتمادها في معايير (   0جدول ) 
PS1 وخصائصها المادة وتفاعالتها PS3 الطاقة 

PS1.A ادلادة وخصائص ىيكل PS3.A الطاقة تعاريف 
PS1.B الكيميائية التفاعالت PS3.B الطاقة ونقل الطاقة حفظ 
PS1.C النووية العمليات PS3.C والقوى الطاقة بُت العالقة 
PS2 واالستقرار احلركة PS3.D اليومية واحلياة الكيميائية العمليات يف الطاقة 

PS2.A واحلركة القوى PS4 ادلوجات 
PS2.B التفاعالت أنواع PS4A ادلوجة خصائص 

 PS4.B الكهرومغناطيسي اإلشعاع 
PS4C و األجهزة ادلعلومات تقنيات 

ادلقارنة بُت موضوعات الفيزياء االساسية وادلتوفرة يف ادلناىج ادلدرسية , وتلك ادلوجودة يف معايَت من خالؿ و 
(NGSSتبُت , ) الفيزياء للمرحلة الثانوية ادلستخدمة يف مقررات الفيزياء يف ادلدارس متوفرة يف رتيع موضوعات  ليس انو

( يبُت موضوعات الفيزياء 3, واجلدوؿ ) بعض موضوعات الفيزياءاجليل القادـ دلعايَت العلـو حيث مت االستغناء عن 
    .Physics and the NGSS DRAFT,2015))    ( , وكذلك اليت مت االستغناء عنهاNGSSادلتضمنة يف )
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 , وكذلك التي تم االستغناء عنها(NGSSيبين موضوعات الفيزياء المتضمنة في )  (2جدول )

مشمولة ضمن الحيل القادم موضوعات  الوحدات الرئيسية
 ((NGSS لمعايير العلوم

وال توجد ضمن  حذفت موضوعات
 (NGSS الحيل القادم لمعايير العلوم )

 احلركة  يف بعد واحد  ادليكانيكا )احلركة, القوة, الطاقة, الزخم(
 الرسـو البيانية x-t  وv-t  
 قانوف نيوتن الثاين للحركة 
 .القوى زلصلةقوة, ال
  ادلتوازنة النظم ادلتوازنة وغَت 
 الكتلة 
 التسارع 
 , ية الكيميائية والصوتالطاقة )احلركية

, والكهربائيةة, احلراري و, والضوئية
 واإلشعاع, والطاقة ادلتجددة, وما إىل ذلك(

 النظم ادلغلقة 
 حفظ الكتلة / ادلادة 
 حفظ الطاقة 
 نقل الطاقة / التحوالت / الكفاءة 
 فاظ على الزخماحل 
 قانوف نيوتن للجاذبية 
 رلاؿ اجلاذبية 
 قوانُت كبلر, احلركة ادلدارية جلسمُت 

  والكمياتادلتجهات 
 ,ادلسافة االزاحة 
  لحركةالثنائية لاألبعاد 
  ادلقذوفاتحركة 
  قانوف نيوتن األوؿ 
  ةانياحلركة الدور 
 عـز الدوراف 
  الشغل والطاقة 
 قانوف ىوؾ 
  الوضعطاقة 

 الًتدد  ادلوجات, والصوت, والبصريات
 الطوؿ ادلوجي 
 السرعة 
  الوسط 
  ,اإلشعاع الكهرومغناطيسي, والصوت

 وادلوجات الزلزالية
 وجة والتفاعل, واالمتصاص, سلوؾ ادل

, والرنُت, والتداخل )ادلرحلة واالنعكاس
النسبية, والقمم, واألحواض(, واالنعراج, 

 والتأثَت الكهروضوئي / ادلواد.
  موجة وظلوذج اجلسيمات من اإلشعاع

 الكهرومغناطيسي.
  أطياؼ الضوء, الراديو, أفراف

ادليكروويف, الضوء, احلرارة, األشعة فوؽ 
البنفسجية, األشعة السينية, أشعة غاما, 

 إشعاع اخللفية الكونية ادلوجية
 السطوع 

 رؤية, اللوف(البصريات )ادلرايا, العدسات, ال
 ,قانوف سنيل, االنكسار 
 االستقطاب 
 )قانوف مربع معكوس )للضوء 
  موجات دائمة )على السالسل أو أعمدة

 اذلواء(
 شدة الصوت, السمع )الًتد او النربة ,

 (نوع الصوت
 تأثَت دوبلر 
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 درجة احلرارة  احلرارة والديناميكا احلرارية
 القانوف الثاين للديناميكا احلرارية 

  القانوف الصفري و االوؿ والثالث
 للديناميكا احلرارية

 النظرية احلركية 
 قوانُت الغاز 

 شحنةال  الكهرباء وادلغناطيسية
 قانوف كولومب 
 اجملاؿ الكهربائي 
 التيار الكهربائي 
 دلواد ادلوصلة للكهرباء ا 
 البطاريات 
 ادلغناطيس 
 اجملاؿ ادلغناطيسي 
 القطبية 

 بسيطة, التوايل,  الكهربائية الدوائر(
 (التوازي

  ,التيار مفاىيم الدوائر )ادلقاومة, اجلهد
(, وادلستمر ادلًتدد  قانوف أـو

 كثف, ادل, ةمكونات الدائرة )ادلقاوم
 (.وادلستحث

لفيزياء احلديثة )النووية, الكم, النسبية, ا
 (الفيزياء الفلكية

 لتحلل اإلشعاعي, االنشطار, االنصهار, ا
 االندماج النووي, ألفا, بيتا, وغاما .

  ,الذرات, الربوتونات, النيوترونات
 اإللكًتونات

 نظرية االنفجار الكبَت 
  كهروضوئيةالتأثَت 
 ادلواد 

 إشعاع اجلسم األسود 
  ثابت بالنك 
 الريبةمبدأ عدـ التيقن / 

 يف اجتاه  واحد  األبعاد- الطرؽ الرياضية
 التعبَتات اجلربية األساسية أو احلسابات 

 علم ادلثلثات 
 حساب التفاضل والتكامل 

( NGSS) عات اليت غلب تدريسها ضمن معايَتبد اف يكوف للمعلم معرفة تامة بادلوضو وترى الباحثة انو ال 
والتأكد من اتقاف الطلبة ذلا , واف ىذه ادلعرفة ال تدرس منفردة بل ال بد من ربطها حيث يتم الًتكيز عليها والتوسع فيها , 

 مبمارسات العلم واذلندسة , وادلفاىيم الشاملة , شلا يتطلب من ادلعلم االعداد ادلسبق لذلك .
عايَت , ال بد اف يكوف لديو معرفة معمقة هبذه ادل (NGSS يتمكن ادلعلم من شلارسة وتطبيق معايَت ) ولكي

 . وكيفية اعداد الدروس لتطبيقها داخل الغرفة الصفية
غلب على برامج التعليم إعادة النظر يف ادلقررات الدراسية وادلناىج الدراسية من أجل إعداد ادلعلمُت لفهم لذا 
 ادلعايَت) (, يف حُت أف ىناؾ القليل من األحباث حوؿ كيفية فهم ادلعلمُت لكيفية استخداـNGSS وتنفيذ ادلعايَت)

NGSS )((Davis, Petish,& Smithey, 2006ادلعلمُت  , وتشَت األدبيات ادلتاحة إىل وجود اختالفات مهمة بُت
ضلو ادلعايَت اويف قدرهتا على دمج معارفهم  سواء يف مواقفهم باإلصالحادلبتدئُت وادلعلمُت ذوي اخلربة عندما يتعلق األمر 

ادلعايَت يف شلارساهتم فقد يكوف ادلعلموف ادلبتدئُت أكثر إغلابية يف تقبل التغيَت ودمج ومعتقداهتم, وشلارساهتم الصفية , 
 ,Donnelly & Sadler)الصفيو, يف حُت أف ادلعلمُت ذوي اخلربة غالبا ما ينظروف إىل التغيَت وكل جديد بطريقة سلبية 

2009; Winkler, 2002) ,ويعتقد ادلعلمُت ذوي اخلربة اىل اف ادلعايَت( NGSS ستؤدي هبم اىل اإلحباط, وفقداف )
السلطة, وزيادة األوراؽ, والقضاء على األنشطة العزيزة, وضغط األقراف, وفقداف احلرية الشخصية ادلرتبطة بادلعايَت؛ ىف 



 د. سناء أبو عاذره    واقع ممارسة معلمات الفيزياء بالمرحلة الثانوية

 012   م2102هـ / إبريل 0441رجب  -2ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

ألهنا تعزز  بشكل أكثر إغلابية, بل يتعاملوا معها  ادلقابل فإف ادلعلمُت اجلدد ال يروف اف ادلعايَت حتد من حريتهم ادلهنية
 .  (Winkler, 2002)بُت ادلعرفة والتطبيق ادلواءمة و ادلساءلة, 

ألوؿ مرة لوصف ادلعرفة اليت يتم جتميعها يف األشكاؿ اليت جتعل  الشخصية وقد استخدـ مصطلح ادلعرفة العملية
وتعرؼ  (Black & Halliwell, 2000) صنع قرار يف ادارة احلصة الصفية من خالؿ التدريس من ادلمكن للمعلمُت

 يف التدريس, وىي أساسا نتيجة لتجربتهم اتوشلارسدلعرفة العملية على أهنا "معرفة ومعتقدات ادلعلمُت" اخلاصة هبم ا
 .(van Driel & Verloop, 2001)  التدريس "

التغيَت التعليمي عن طريق توجيو اإلجراءات يف  ستجيب هبايالعملية دتارس تأثَتا كبَتا على الطريقة اليت ادلعرفة و 
 بأهنا حالة ظرفية, العملية ادلعرفة( Elbaz,1981وصف إلباز ), و  (Tobin &McRobbie, 1996)الفصوؿ الدراسية 

حساس, واالستجابة دلختلف احلاالت على اإل نطويت ا, من حيث أهنةظرفي يجتريبية. فهو اجتماعية, و شخصية و نظرية و 
تتشكل  من خالذلااجتماعية, و  ,ُت من العمل بطرؽ ذات معٌت شخصياأهنا دتكن ادلعلم , يفةشخصيو يف التدريس. 

آراء ادلعلمُت حوؿ  عتمد علىت ايف أهن ةنظريو  ,يقـو بالتطوير اثناء التدريسيف أنو  ةجتريبيو , الظروؼ والقيود االجتماعية
 ادلوضوع وعلم الًتبية. 

 دتثل ادلمارسات الصفية اليت يستخدمها ادلعلم اثناء تنفيذ احملتوى , ولذا اجرائيا بأهنا ادلعرفة العمليةوؽلكن تعريف 
 اىل ادلعرفة العملية.استخدمت الباحثة مصطلح ادلمارسة يف الدراسة ليشَت 

 ادلهنية الكتساب ادلعرفة, وادلهارات, والكفاءة الذاتية لتصميم الدروس لتلبيةالتنمية اىل  ػلتاج معلمو العلـوو 
أثناء التطوير ادلهٍت ادلرتكز على االسًتاتيجية الوطنية للعلـو االجتماعية  فال ؽلكن التنبؤ بأفمع ذلك, , و (NGSS معايَت)
وعلى وجو اخلصوص,  ,دسية الثمانية يف دروسهمسيزيد كفاءة ادلعلمُت الذاتية يف دمج ادلمارسات العلمية واذلناخلدمة 

   (NGSS معايَت)بتطبيق معلمي العلـو    ك التنمية ادلهنية اليت ترتبط ارتباطا عميقا تلأجريت حبوث زلدودة بشأف أثر 
دلعلمي وعالوة على ذلك, ال يعرؼ إال القليل عن احلواجز ادلتصورة اليت تعًتض الكفاءة الذاتية  يف شلارساهتم الصفية,

 .(Reiser.2013) يف دروسهم (NGSS معايَت)دمج يف أثناء اخلدمة العلـو 
علم الفيزياء مفيد دلن ؼلطط  إلدتاـ الدراسة  دتثل ادلرحلة الثانوية مرحلة االعداد  للتعليم اجلامعي , وبالتايل يعترب
( أف NRC,2012اجمللس الوطٍت للبحوث )اجلامعية يف احد التخصصات العلمية وخاصة ادلرتبطة باذلندسة , ويقًتح 

الطالب غلب أف يتقنوا ادلعرفة الكافية للعلـو واذلندسة للمشاركة يف ادلناقشات العامة حوؿ القضايا  العلمية ذات الصلة 
 تجنبي فاف كثَت من طلبة ادلدارس الثانوية, ومع ذلك,  ألف العلـو واذلندسة تتخلل كل جانب من جوانب احلياة احلديثة

عدد قليل من الطالب لديهم , و ايضا ىناؾ  (Huffman,1997) العتقادىم بصعوبة تعلمهاالفيزياء األساسية  تعلم
 (.McDermott,2001) رسوىاد اليت الفيزيائية لمفاىيمل فهم وظيفي

 :مشكلة الدراسة 
ادلطابقة  للجيل القادـ من معايَت ة الثانوية شلارسات معلمات الفيزياء للمرحل ف رغبة الباحثة يف الكشف عنإ

العلـو دفعها لدراسة ىذا ادلوضوع , وقد شجعها على ذلك ندرة الدراسات العربية يف ىذا اجملاؿ يف حدود علم الباحثة , 
ر وكذلك اىتماـ الباحثة بامتالؾ معلمات الفيزياء للمرحلة الثانوية لفهم واضح دلعايَت اجليل القادـ , وذلك دلواكبة التطو 
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خاصة اف و ,  فعليا قائد التطور ادليداين للمناىجالعادلي يف مناىج العلـو بشكل عاـ والفيزياء بشكل خاص , ألف ادلعلم 
 . ادلناىج السعودية احلديثة تركز على  مواكبة التطور يف العلـو

 : الدراسة أسئلة
 مناىج العلـو , ومن اعلية شلارسة ىذه ادلعايَتاجليل القادـ من معايَت العلـو كتطور حديث يف  اعلية من وانطالقا

ما مدى شلارسة : االيت الرئيس الدراسة سؤاؿ على االجابة لتحاوؿجاءت ىذه الدراسة يف الغرفة الصفية معرفيا ومهاريا , 
 الفيزياء للمرحلة الثانوية للجيل القادـ من معايَت العلـو ؟  معلمات

 الفرعية التالية :وينبثق عن ىذا السؤاؿ االسئلة 
 ؟  اجليل القادـ من معايَت العلـوالفيزياء للمرحلة الثانوية دلعيار األفكار احملورية ادلتضمن يف ما مدى شلارسة معلمات -
الفيزياء للمرحلة الثانوية دلعيار ادلمارسات العلمية واذلندسية ادلتضمن يف اجليل القادـ من  ما مدى شلارسة معلمات -

  معايَت العلـو ؟
 اجليل القادـ من معايَت ادلتضمن يفدلعيار ادلفاىيم الشاملة  الفيزياء للمرحلة الثانوية شلارسة معلمات ما مدى -

 ؟ العلـو
 الدراسة : هدف

الفيزياء للمرحلة الثانوية للجيل القادـ من معايَت  معلمات مدى  شلارسةالكشف عن هتدؼ الدراسة احلالية اىل 
 .ة واذلندسية , وادلفاىيم الشاملةاالفكار احملورية , ادلمارسات العلمي: العلـو الثالثة وىي

 همية الدراسة :أ
تكمن اعلية ىذه الدراسة يف ادلوضوع الذي تتناولو , وىو مدى شلارسة معلمات الفيزياء للمرحلة الثانوية للجيل 

ىذا اجملاؿ حسب علم الباحثة , كما ؽلكن اف القادـ من معايَت العلـو , حيث تعترب ىذه الدراسة من اوائل الدراسات يف 
الفيزياء , والكشف عن معلمات دى تسهم ىذه الدراسة يف التعرؼ على ادلمارسات الفعلية دلعايَت العلـو اجليل القادـ ل

رامج ب ؽلكن القائمُت على االشراؼ والتطوير الًتبوي بوضع , شلاحاجات ادلعلمات من التعرؼ على ادلعايَت والتدرب عليها
 تنمية مهنية دلعلمي الفيزياء لتعريفهم مبعايَت اجليل القادـ يف العلـو والية شلارستها الصفية .

 الدراسة : محددات
-0621الثاين للعاـ  يف زلافظة الطائف للفصل الدراسي للمرحلة الثانوية معلمات الفيزياء اقتصرت الدراسة على  -0

0621 . 

 معايَت العلـو للجيل القادـ لعلم الفيزياء . واليت دتثل استبياف تتكوف بنوده من  اقتصرت الدراسة على اداة الدراسة -3
 مصطلحات الدراسة :

اليت تستخدمها معلمات الفيزياء  رلموعة من االجراءات ادلعرفية وادلهاريةىي ادلعرفة العملية اليت تتمثل يف : مارسةادل
 للمرحلة الثانوية  داخل الصف لتقدمي ادلادة التعليمية بغرض احداث التعلم لدى الطالبات .
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حىت الصف الثاين للصفوؼ من الروضة للبحوث  االمريكي  ىي ادلعايَت اليت وضعها اجمللس الوطٍت : معايَت اجليل القادـ
االفكار احملورية , وادلمارسات , وادلفاىيم الشاملة , وىذه االبعاد مًتابطة مع  : ثل يفتتم و تتكوف من ثالثة ابعاد, عشر

 بعضها البعض عرب التخصصات والصفوؼ لتوفَت اخلطوط العريضة لتعليم  العلـو عادليا .
 وتفاعالهتا ادلادة: ( وىيNGSSالفيزياء بناء على معايَت ) ادلتضمنة يف زلتوى  احملورية ىي ادلعارؼ: االفكار احملورية

 ( .NGSSيف معايَت ) بدقة مت حتديدىاوما يتفرع عنها من  معارؼ واحلركة , الطاقة , وادلوجات ,  وخصائصها , القوى

 األسئلة ( ودتثل شلارسات العلم واذلندسة الثمانية وىي: طرحNGSSىي احد معايَت ): ادلمارسات العلمية واذلندسية
 االستقصاء , حتليل وإجراء النماذج, التخطيط واستخداـ تطوير ,(شلارسات للهندسة) ادلشكلة وحتديد( شلارسات العلم)

شلارسات ) احللوؿ وتصميم( شلارسات للعلم) تفسَتات الرياضي , بناء والتفكَت الرياضيات البيانات , استخداـ وتفسَت
 وإيصاذلا. مهاوتقيي ادلعلومات على احلصوؿ, االنشغاؿ بالرباىُت واألدلة,  (للهندسة
 والتشابو األظلاط: تشمل ادلختلفة , و العلم رلاالت لربط ( وتعترب وسيلةNGSSىي احد ابعاد معايَت ): الشاملة ادلفاىيم
 االستقرار والوظيفة؛ الًتكيب وادلادة؛ الطاقة, النظاـ وظلاذج النظم والكمية؛ النسبة ادلقياس, والنتيجة؛ السبب والتنوع؛
 والتغيَت.
يف  اىل الصف الثاين عشر لصف العاشرالفيزياء من ا رسنيد معلمات الفيزياء اللوايت: الفيزياء للمرحلة الثانوية معلمات

 . سعوديةلادلملكة العربية ا
 :الدراسات السابقة 

( اىل الكشف عن  مدى  شلارسة  Smith  &Nadelson 2017,ىدفت دراسة  نادلسوف  ومسيث  )
معايَت العلـو اجليل القادـ يف التدريس , تكونت عينة الدراسة من ثالثة  مارسات معلمي العلـو للمرحلة االبتدائية دل

ادلقابالت , و معلمُت شلا يدرسوف  العلـو من الصف الثالث اىل الصف اخلامس , استخدمت الدراسة ادلالحظة الصفية , 
العلـو اجليل القادـ يف التدريس, و اظهرت نتائج الدراسة أف  معايَتمارسات , دلعرفة مستوى تطبيق ادلعلموف دلواالستبياف 

( يف تعليمهم , ويف الوقت نفسو مل  NGSSمعايَت)شلارسات ادلدرسُت كانوا ينفذوف جزئيا, وبشكل جوىري العديد من 
والثقافة , ادلعلموف اعلية التنمية ادلهنيةرت النتائج ايضا اىل ادراؾ اشا وادلمارسات الثمانية رتيعها, يتمكنوا من تطبيق 

( , وتوصي الدراسة بتنمية مهارات  NGSS) شلارسات معايَتادلدرسية, ومصادر التعلم , وىي موارد ضرورية العتماد 
 . ادلعلمُت يف تطبيق ادلعايَت
( اىل الكشف عن اثر التنمية ادلهنية دلعلمي العلـو  يف استخداـ شلارسات (Akella,2016اكيال  ىدفت دراسة

( معلم من معلمي العلـو الذين يدرسوف 01معايَت العلـو اجليل القادـ على كفاءهتم الذاتية , وتكونت عينة الدراسة من )
اتية حيث مت تطبيقها قبلي ( من مدارس والية كونيتيكت , ومت استخداـ استبياف مقياس الكفاءة الذ1-4الصفوؼ )

وبعدي , و مت  اخضاع  افراد العينة لورش تدريبية عن شلارسات معايَت العلـو اجليل القادـ , وتوصلت الدراسة اىل فعالية 
استخداـ  شلارسات  معايَت العلـو اجليل القادـ على تنمية الكفاءة الذاتية دلعلمي العلـو , والتعرؼ على ادلعيقات اليت 

 . دوف صلاحهم الذايت , و اوصت الباحثة باستخداـ ظلوذج الدراسة يف تطوير الكفاءة الذاتية للمعلمُتحتوؿ 
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( اىل التعرؼ على شلارسات معلمي  Staude,2016   &Boesdorferىدفت دراسة بويسدورفر وستود )
ىذه ادلمارسات للمعايَت , تكونت عينة الكيمياء للمرحلة الثانوية قبل تطبيق معايَت العلـو اجليل القادـ , ومدى مطابقة 

أيوا , اعتمدت الدراسة ادلنهج الوصفي , حيث مت استخداـ  ( معلم من معلمي الكيمياء يف والية310الدراسة من )
استبياف مت توزيعو على ادلعلمُت الكًتونيا , وتوصلت الدراسة اىل عدـ مطابقة شلارسات ادلعلمُت مع معايَت اجليل القادـ , 

اف البعض واجو لبس يف فهم ابعاد ىذه ادلعايَت ,وكيفية تطبيقها يف الكيمياء كممارسات اذلندسة مثال , واف تعرؼ بل 
ادلعلم على ادلعايَت فقط ليس كايف جلعلها ضمن معتقداتو وشلارساتو بل ال بد من تدريبو على تطبيقها , لذا اوصت 

 رحلة الثانوية يف معايَت العلـو اجليل اجلديد .الدراسة بالتطوير ادلهٍت دلعلمي الكيمياء يف ادل
( اىل التعرؼ على انواع اخلربات اليت سيكتسبها معلم العلـو عند Morales,2016ليس )اىدفت دراسة مور 

 االفكار احملورية , وشلارسات العلم واذلندسة: التخطيط والتدريس باستخداـ االبعاد الثالثة دلعايَت العلـو اجليل القادـ وىي
 , وادلفاىيم الشاملة, وتكونت عينة الدراسة من معلمة علـو واحدة للمرحلة ادلتوسطة , استخدـ الباحث ادلنهج الوصفي ,

, وادلقابالت , وادلالحظات الصفية وتكونت اداوات الدراسة من حتليل اخلطط الدراسية لوحدة دراسية واحدة " الصحة" ,
لممارسات, الصحيح لختيار على اال عدـ قدرهتااالبعاد الثالثة بشكل قليل , و  اظهرت نتائج الدراسة اف ادلعلمة تستخدـ

, وتشَت ىذه النتائج اف معلمي العلـو حباجة اىل دعم متعدد ادلستويات لفهم  ادلالئمة لألفكار احملوريةوادلفاىيم الشاملة 
اوصت  سياؽ االجتماعي يف تدريس االبعاد الثالثة , واالبعاد الثالثة دلعايَت العلـو اجليل القادـ , واظهرت الدراسة اعلية ال

 .والتطبيق التخطيطفهم معمق دلعايَت العلـو اجليل القادـ من حيث  إلكساهبمالدراسة بتطوير التنمية ادلهنية دلعلمي العلـو 
( اىل تنمية ادلعرفة العملية دلعلمي   Hanuscin & Zangori 2016,و زانغوري)  ىدفت دراسة ىانوسُت

( معلم من معلمي العلـو للمرحلة 01العلـو للمرحلة االبتدائية دلعايَت العلـو اجليل اجلديد , تكونت عينة الدراسة من)
انية مبتكرة , اعتمدت الدراسة ادلنهج الوصفي , وتكونت داالبتدائية الذين خضعوا لدورة طرؽ تدريس العلـو  وخربة مي

, وادلالحظة الصفية , اظهرت النتائج اف ادلعلمُت طورا معرفة عملية بادلعايَت  ادوات الدراسة من حتليل اخلطط الدراسية
)ب(  , ( مناسبة كدليل مفيد للتخطيط وتصميم التعليم NGSS)أ( أف معايَت) : بثالث طرؽ ذات مغزى شخصي

لتعلم, وتؤكد النتائج ( كرؤية ؽلكن حتقيقها يف التعليم وا NGSSكمعيار مرجعي للطالب وللتقييم الذايت,) ج( معايَت) 
 (. NGSSعلى اعلية تزويد ادلعلمُت بادلعرفة العملية دلعايَت) 

( اىل الكشف عن دوافع واستعدادات معلمي Haag & Megowan,2015)ميغواف  ىدفت دراسة ىاغ و
( معلم 701من ) العلـو الستخداـ معايَت العلـو اجليل القادـ , ودور التدريس بالنموذج يف ذلك , تكونت عينة الدراسة

( اي ادلرحلة ادلتوسطة والثانوية , مت استخداـ ادلنهج الوصفي وادلنهج 03-7من معلمي العلـو الذين يدرسوف الصفوؼ )
ادلعلمُت حباجة اىل  أف التجرييب يف الدراسة , حيث مت استخداـ استبياف مت توزيعو الكًتونيا , وتوصلت نتائج الدراسة اىل

ستخداـ شلارسات اذلندسة يف معايَت العلـو اجليل القادـ , واف معلمي ادلدارس الثانوية اكثر استعدادا حتسُت استعداداهتم ال
من معلمي ادلدارس ادلتوسطة الستخداـ ادلعايَت , وكذلك رتيع ادلعلمُت الذين يستخدموف التدريس بالنموذج لديهم 

 .بيق دلعايَت العلـو اجليل القادـادلعلمُت مهنيا يف التخطيط والتطاستعداد اعلى يف تطبيق ادلعايَت , و اوصت الدراسة بتنمية 
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( من حيث التعرؼ على مدى تنفيذىا يف ادلمارسات الصفية , و  NGSSالدراسات السابقة تتناوؿ معايَت) 
مات الفيزياء معل تقييميو دلدى شلارسةاثرىا على كفاءة ادلعلم الذاتية , وتأيت الدراسة احلالية يف ىذا السياؽ كدراسة 

للمرحلة الثانوية للجيل القادـ من معايَت العلـو , وذلك لندرة الدراسات العربية اليت تناولت ىذا ادلوضوع يف حدود علم 
 الباحثة. 

 : اجراءات الدراسة
 منهج الدراسة :

احلايل ادلنهج الوصفي التحليلي حيث يقـو ىذا البحث على وصف ظاىرة والتعبَت عنها كميا  اتبع البحث 
 .ووصفياً 

 :وعينتها الدراسة مجتمع
( 007معلمات الفيزياء للمرحلة الثانوية  يف زلافظة الطائف والبالغ عددىن )  رتيع من الدراسة رلتمع تكوف

 الدراسة رلتمع من الدراسة عينة اختيار مت قد و, 3101-3107الدراسي الدراسي الثاين من العاـ  الفصل يف معلمة
, الدراسة على ادلعلماتاداة , حيث ابدت ادلشرفات الًتبويات على ادلعلمات تعاوهنن واستعدادىن لتطبيق  قصدية بطريقة

 ( معلمة . 46) من الدراسة عينة تكونتو 
 داة الدراسة :أ
مرحلة الثانوية للحيل القادـ من معايَت العلـو , مت بناء اداة الدراسة , لالفيزياء لدلعرفة مدى شلارسة معلمات   

من ( ادلتعلق بادلعايَت , وتكونت اداة الدراسة   NGSS Lead States,2013وذلك من خالؿ مراجعة االدب النظري )
 ( فقرة دتثل مكونات اجليل القادـ من معايَت العلـو وىي :10) 

 ( فقرة من فقرات االداة.03احملورية  للفيزياء يف ادلرحلة الثانوية ودتثل )االفكار  -0

( فقرات 1): لثمانية كالتايل( فقرة من فقرات االداة , توزعت على ادلمارسات ا61ادلمارسات العلمية واذلندسية ودتثل ) -3
االستقصاء,  وإجراء للتخطيط فقرات( 7النماذج , و) واستخداـ ( فقرات لتطوير4, ) ادلشكلة وحتديد األسئلة لطرح

 لبناء ( فقرات  5الرياضي , )  والتفكَت الرياضيات ( فقرات استخداـ5و) البيانات , وتفسَت ( فقرات لتحليل4و)
 وتقييمها ادلعلومات على ( فقرات للحصوؿ  1( فقرات لالنشغاؿ بالرباىُت واألدلة, و) 4,و ) احللوؿ وتصميم تفسَتات
 وإيصاذلا.

 : , توزعت على ادلفاىيم السبعة كالتايل( فقرة من فقرات االداة 20اىيم الشاملة ودتثل )ادلف -2

 ( فقرات للنظم6) والكمية؛ النسبة ( فقرات للمقياس,5) والنتيجة؛ ( فقرات للسبب6) ( فقرات لالظلاط ؛4)  
 والتغيَت. فقرات لالستقرار( 5) والوظيفة؛ للًتكيب وفقرتُت وادلادة؛ ( فقرات للطاقة5), النظاـ وظلاذج

, , ال اوافق( على الًتتيب  حياناأ,  وافقأوتتمثل استجابات ادلشاركات يف ثالث اختيارات لكل فقرة وىي )
حيانا أ,  2وافق =أدتثيلها عدديا ) مت , وقد اليت تتفق مع شلارستها للجيل القادـ من معايَت العلـو  االجابة ختتار ادلعلمة

( ,وللحكم على االداء لتفسَت النتائج مت حساب فئة معيار احلكم على النتائج من خالؿ تصنيف 0, ال اوافق =3=
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اقل قيمة ( /  عدد  –طوؿ الفئة = ) اكرب قيمة : االجابات اىل ثالث مستويات متساوية ادلدى من خالؿ ادلعادلة التالية
 , لنحصل على مدى ادلتوسطات التالية :  0.47=  2/ (0-2البدائل , اذف طوؿ الفئة =)

 ( مدى المتوسطات للحكم على االداء  1جدول )  
 ضعيف متوسط مرتفع مستوى الممارسة
 0.44-0 3.22 -0.47 2-3.26 مدى ادلتوسطات

 

 داة :ألصدق ا
 حوؿ مالحظاهتم إلبداء وذلك,  العلـو تدريس وطرؽ ادلناىج يف سبعة متخصصُت علىمت عرض اداة الدراسة 

 أي تعديل يتم مل احملكمُت ومقًتحات اراء ضوء ويف , تعديالت من مناسباً  يرونو ما واقًتاح, االداة فقرات مالءمة مدى
 . ادلقياس فقرات من

 : ثبات االداة
( معلمة من رلتمع الدراسة , وخارج 21تكونت من )تطبيقها على عينة استطالعية للتحقق من ثبات االداة مت 

فكار احملورية , وادلمارسات , حيث بلغت قيمتو لألالستخراج الثبات استخداـ معامل كرونباخ الفا عينة الدراسة , وقد مت 
ككل فقد داة  ( على التوايل , اما قيمة معامل الفا لأل1.13, 1.11, 1.17العلمية واذلندسية , وادلفاىيم  الشاملة )

 غراض الدراسة.( , وىذه القيم تعترب جيدة أل1.11بلغت ) 

 : االحصائية المعالجة
 مت حساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية للفقرات , واجملاؿ , وادلعيار .  الدراسة أسئلة عن لإلجابة

 : ومناقشتهانتائج الدراسة 
 دلعيار الثانوية للمرحلة الفيزياء معلمات شلارسة مدى االوؿ والذي نصو " مالإلجابة عن سؤاؿ الدراسة : السؤاؿ االوؿ

"  مت حساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية  ؟ العلـو معايَت من القادـ اجليل يف ادلتضمن احملورية األفكار
القادـ دلعايَت العلـو االفكار احملورية  كما  الستجابات معلمات الفيزياء للمرحلة الثانوية على فقرات ادلعيار االوؿ للجيل

 ( . 6ىو موضح يف اجلدوؿ ) 
  



 د. سناء أبو عاذره    واقع ممارسة معلمات الفيزياء بالمرحلة الثانوية

 001   م2102هـ / إبريل 0441رجب  -2ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات معلمات الفيزياء للمرحلة 4جدول ) 
 الثانوية على فقرات المعيار االول االفكار المحورية .

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.84 1.59 تركيب الذرة, اجلدوؿ الدوري ,الشحنات الكهربائية , قانوف كولـو 0

 0.88 1.56 مستويات الطاقة يف الذرة ,الروابط الكيميائية, التغيَتات الكيميائية 3

 0.8 2.41 التفاعالت النووية 2

 0.65 2.66 قانوف نيوتن الثاين, حفظ الزخم او حفظ كمية احلركة 6

 0.64 2.69 اجملاؿ الكهربائي, اجملاؿ ادلغناطيسي , احلث الكهرومغناطيسي 5

 0.71 2.63 تعريف الطاقة , انتقاؿ الطاقة 4

 0.55 2.78 حفظ وحتوالت الطاقة , القانوف الثاين للديناميكا احلراري 7

 0.65 2.66 العالقة بُت الطاقة والقوى 1

 0.58 2.72 الكهرومغناطيسية ,الطاقة الكيميائيةالتمثيل الضوئي, الطاقة  1

 0.64 2.69 خصائص ادلوجات 01

ظلوذج ادلوجات  الكهرومغناطيسية ,ظلوذج الفوتوف ,مسات االشعاع الكهرومغناطيسي, و  00
 0.76 2.53 تطبيقات على االشعاع الكهرومغناطيسي

 0.76 1.5 ختزين البيانات و انتقاؿ البيانات, البيانات الرقمية 03

 0.71 2.37 اجملموع

بدرجة  احملورية االفكار على وجود زلور يتفقن الثانوية للمرحلة  الفيزياء معلمات اف( 6) اجلدوؿ من نالحظ  
( , ودتثل ذلك 0.71( , باضلراؼ معياري )2.37, حيث بلغ ادلتوسط احلسايب للمحور ) مرتفعة يف شلارساهتن التدريسية

 ادلتوسطات احلسابية لتوفرىا يف شلارساهتن التدريسية مرتفعة يف كانت واليت( 0010111111714151612) يف البنود
( 3.52, 3.41, 3.73,  3.44,  3.71, 3.42, 3.41, 3.44,  3.60  ) الثانوية للمرحلة الفيزياء مقررات

 ( , ويعود 1.74, 1.46, 1.51, 1.45, 1.55, 1.70, 1.46,  1.45,  1.1وباضلراؼ معياري ذلذه البنود )  ,
 مع الرئيسية الفيزياء مواضيع على للفيزياء احملورية االفكار يف اعتمدت( NGSS) القادـ اجليل العلـو معايَت اف اىل ذلك

 . الفرعية ادلوضوعات بعض حذؼ
على  ادلعلمات  اتفقت فقد ادلعلومات وتقنيات الكيمياء مبوضوعات ختتص واليت( 031310) للبنود بالنسبة ماأ

( وباضلراؼ 1.5, 0.54,  0.4   )يف شلارساهتن التدريسية , حيث بلغت ادلتوسطات احلسابية ذلذه البنود  توفرىا تدين
 ويرفضن,  الفيزياء ختصص ضمن من ليست بأهنا ادلعلمات اشارت وقد (1.70, 1.11, 1.16معياري ذلذه البنود )

 اليت االضافات ضمن من بأهنا للفيزياء احملورية االفكار يف البنود ىذه جدتوا ويعود, الفيزياء مقررات ضمن تواجدىا
 وؽلكن,  والطاقة,  النووية والتفاعالت وتغَتاهتا كادلادة الفيزياء مبوضوعات الرتباطها وذلك الفيزياء موضوعات اىل اضيفت

 .لتدريسها ادلعلومات وتقنيات الكيمياء يف التخصص بذوي االستعانة
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 القادـ اجليل العلـو معايَت يف  للفيزياء  احملورية باألفكار للمعرفة ادلعلمات افتقار اىل السابقة النتائج وتشَت   
(NGSS)  والذي دتثل يف افتقار شلارساهتن الصفية دلوضوعات الكيمياء وتقنيات ادلعلومات , واليت شكلت جزء اساسي

 Morales؛Staude & Boesdorfer,2016) من االفكار احملورية للفيزياء, وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات

,2016.) 
 دلعيار الثانوية للمرحلة الفيزياء معلمات شلارسة مدى ي نصو " مالالجابة عن سؤاؿ الدراسة الثاين والذ: السؤاؿ الثاين

" مت فصل ادلمارسات الثمانية كل شلارسة يف  ؟ العلـو معايَت من القادـ اجليل يف ادلتضمن واذلندسية العلمية ادلمارسات
حساب ادلتوسطات جدوؿ منفصل , مث مت جتميعها يف جدوؿ واحد للحصوؿ على اجابة سؤاؿ الدراسة , وقد مت 

احلسابية واالضلرافات ادلعيارية دلعيار ادلمارسات العلمية واذلندسية , ولكل شلارسة وفقراهتا الستجابات معلمات الفيزياء 
 للمرحلة الثانوية  .

 فقرات على للمرحلة الثانوية الفيزياء معلمات الستجابات ادلعيارية واالضلرافات احلسابية (  ادلتوسطات5وؽلثل اجلدوؿ )
  .طرح االسئلة وحتديد ادلشكلة شلارسة

طرح  ممارسة فقرات على للمرحلة الثانوية الفيزياء معلمات الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية (  المتوسطات1جدول )
 سئلة وتحديد المشكلةألا

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 غَت نتائج على حصوذلم أو,  للظواىر الدقيقة مراقبتهم عند األسئلة يطرح الطلبة 0
 0.88 1.74 .إضافية معلومات طلب أو التفسَت هبدؼ وذلك متوقعة

 طلب أو التفسَت هبدؼ وذلك, النظرية أو النماذج فحص عند األسئلة يطرح الطلبة 3
 0.88 1.75 .إضافية معلومات

, الكمية العالقات ذلك يف مبا, العالقات حتديد اىل تؤدي اليت األسئلة الطلبة يطرح 2
 0.9 1.81 .والتابعة ادلستقلة ادلتغَتات بُت

 0.76 1.59 .ىندسية مشكلة أو شرح أو ظلوذج وتنقيح توضيح اىل تؤدي ايت األسئلة يطرح الطلبة 6

 0.67 1.53 بادلشكلة صلة وذو لالختبار قابال كاف إذا ما لتحديد السؤاؿ يقيم الطلبة 5

 التجريب خالؿ من منها التحقق ؽلكن فرضيات اىل تقود اليت األسئلة  يطرح الطلبة 4
 0.66 1.38 . ادلوارد ادلتاحة او ادلخترب خالؿ من اما

 ومالئمة البيانات وتفسَت الرباىُت خالؿ من الفرضية ختالف اليت االسئلة يقيم  الطلبة 7
 0.73 1.72 .التصميم

 ادلكونات مع نظاـ أو عملية تطوير على تنطوي اليت التصميم مشكلة الطلبة  ػلدد 1
 0.71 1.63 .والبيئية والتقنية االجتماعية االعتبارات تشمل قد اليت والقيود ادلتفاعلة وادلعايَت

 0.77 1.64 اجملموع

 االسئلة شلارسة طرح على ضعف وجود يتفقن الثانوية  للمرحلة  الفيزياء معلمات اف( 5) اجلدوؿ من نالحظ  
(, 1.64) ادلشكلة وحتديد يف شلارساهتن التدريسية , حيث بلغ ادلتوسط احلسايب دلمارسة طرح االسئلة  ادلشكلة وحتديد
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وقد بلغت ادلتوسطات احلسابية ذلذه ( 1141516)(, ودتثل ضعف وجود ىذه ادلمارسة يف البنود  0.78وباضلراؼ معياري )
 واليت (  0.71,  1.44,  1.47,  1.74وباضلراؼ معياري ذلذه البنود )( ,1.62, 0.21, 0.52, 0.51)البنود 
, التجريب و,  الفرضيات وضع او لالختيار ادلشكلة اسئلة قابلية او, لنموذج والتوضيح التنقيح هبدؼ االسئلة طرح تشمل

 وتشمل ايضا حتديد مشكلة التصميم  اليت تنطوي على تطوير او عملية .
( فقد اتفقت ادلعلمات على تواجدىا بدرجة متوسطة يف شلارساهتن التدريسية حيث  7,  2, 3, 0ما البنود ) أ

,  1.1, 1.11, 1.11( ,وباضلراؼ معياري )1.71, 0.10, 0.75, 0.76بلغت ادلتوسطات احلسابية ذلذه البنود )
 وذلك متوقعة غَت نتائج لىع حصوذلم أو,  للظواىر الدقيقة مراقبتهم عند األسئلة الطلبة , واليت تسمل طرح(0.73
 معلومات طلب أو التفسَت هبدؼ وذلك, النظرية أو النماذج فحص عند او إضافية, معلومات طلب أو التفسَت هبدؼ
والتابعة, وايضا تشمل  ادلستقلة ادلتغَتات بُت, الكمية العالقات ذلك يف مبا, العالقات حتديد اىل تؤدي , او اليت إضافية
 .التصميم ومالئمة البيانات وتفسَت الرباىُت خالؿ من الفرضية ختالف اليت االسئلة الطلبة تقييم

 على للمرحلة الثانوية الفيزياء معلمات الستجابات ادلعيارية واالضلرافات احلسابية (  ادلتوسطات4وؽلثل اجلدوؿ )
  .النماذج واستخداـ تطوير شلارسة فقرات

 تطوير ممارسة فقرات على للمرحلة الثانوية الفيزياء معلمات الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية (  المتوسطات1الجدول )
 .النماذج واستخدام

ادلتوسط  العبارة الرقم
 احلسايب

االضلراؼ 
 ادلعياري

 .التصميم معايَت من أو ادلقًتحة األداة نفس من سلتلفُت ظلوذجُت وقيود مزايا الطلبة يقيم 0
 1.75 0.72 

 0.8 1.75 .ادلشكلة حلل ومالءمتو النموذج مصداقية من للتأكد اختبار الطلبة  يصمم 3

 التنبؤ  او التفسَت هبدؼ أدلة إىل يستند ظلوذج استخداـ أو مراجعة أو يقـو الطلبة تطوير 2
 0.8 1.75 .النظاـ مكونات بُت أو األنظمة بُت بالعالقات

 أو, اآللية احلسابات لتوفَت النماذج من متعددة أنواع استخداـ أو يقـو الطلبة  بتطوير 6
 0.79 1.63 .والقيود ادلزايا إىل استنادا النماذج أنواع بعض دلعاجلة والتحرؾ بالظواىر, التنبؤ

 0.82 1.91 .مقًتح نظاـ أو عملية واختبار بادلعاجلة يسمح معقد ظلوذج يقـو الطلبة بتطوير 5

 البيانات لتوليد( احلسابية العمليات ذلك يف مبا) ظلوذج استخداـ أو يقـو الطلبة بتطوير 4
 0.83 1.66 حل و النظم, وحتليل, بالظواىر والتنبؤ التفسَتات, لدعم

 0.8 1.76 اجملموع

 
 واستخداـ شلارسة تطوير على توفر يتفقن الثانوية  للمرحلة  الفيزياء معلمات اف( 4) اجلدوؿ من نالحظ  

  النماذج واستخداـ شلارساهتن التدريسية , حيث بلغ ادلتوسط احلسايب دلمارسة تطوير بدرجة متوسطة يف النماذج
واليت بلغت ( 5, 2,  3, 0)(,  ودتثل توفر ىذه ادلمارسة بدرجة متوسطة يف البنود  0.8(, وباضلراؼ معياري )1.74)

, 1.11,  1.73معياري ذلذه البنود )وباضلراؼ , (1.91,  0.75, 0.75,  0.75  )ادلتوسطات احلسابية ذلذه البنود 
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 تطوير او,  النموذج مصداقية من للتأكد اختبار تصميم او,  ظلوذجُت دلزايا الطلبة تقييم تشمل واليت (0.82,  1.11
 .مقًتح نظاـ أو عملية واختبار , او ادلعاجلة التفسَت هبدؼ ظلوذج

( فيتفقن ادلعلمات على ضعف توفرىا يف شلارساهتن اتدريسية , حيث بلغت ادلتوسطات 416اما البنود )
 تشمل قياـ الطلبة بتطوير ( , واليت0.83,  0.79وباضلراؼ معياري ذلذه البنود) , (1.66,  1.63احلسابية ذلذه البنود )

 .التفسَت لدعم بيانات توليد او,  االلية احلسابات ظلوذج هبدؼ توفَت
 على للمرحلة الثانوية الفيزياء معلمات الستجابات ادلعيارية واالضلرافات احلسابية (  ادلتوسطات  7وؽلثل اجلدوؿ )  

 .االستقصاء وإجراء شلارسة التخطيط فقرات
ممارسة  فقرات على للمرحلة الثانوية الفيزياء معلمات الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية (  المتوسطات  1جدول )  

 .االستقصاء وإجراء التخطيط

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 البيانات إلنتاج تعاوين او فردي تصميم اختبار أو لالستقصاء التخطيط من الطلبة دتكُت 0
 أو للظواىر, تفسَتات ودعم النماذج, وتنقيح بناء من كجزء األدلة أساس مبثابة لتكوف
 .للمشاكل احللوؿ اختبار

1.66 0.87 

 ادلتغَتات لضماف االستقصاء تصميم وتقييم, بينها اخللط احملتمل بادلتغَتات الطلبة تعريف 3
 .عليو تسيطر اليت

1.59 0.84 

 موثوؽ قياسات إلنتاج الالزمة البيانات ودقة ومقدار أنواع ػلدد التصميم باف الطلبة تعريف 2
 وادلخاطر, والتكلفة, التجارب, عدد مثل) البيانات دقة على القيود يف والنظر, هبا

 .لذلك وفقا التصميم وصقل ,(والوقت
1.66 0.79 

 آمنة بطريقة التصميم لكفاءة اختبار أو استقصاء وإجراء التخطيط من الطلبة دتكُت 6
 .والشخصية واالجتماعية البيئية اآلثار اعتبارات ذلك يف مبا وأخالقية

1.72 0.81 

 0.74 1.69 .وتقييمها وحتليلها وتسجيلها البيانات جلمع ادلناسبة األدوات الطلبة ػلدد 5

 مبتغَت معاجلتو يتم عندما تابع دلتغَت ػلدث ما حتدد اليت االجتاىية الفرضيات الطلبة يعتمد 4
 مستقل

1.56 0.72 

 لتحديد نظاـ أو مقًتحة لعملية معقد ظلوذج حوؿ البيانات وغلمعوا ادلتغَتات الطلبة ػلدد 7
 .األخرى ادلتغَتات أو النجاح دلعايَت بالنسبة األداء حتسُت أو الضعف نقاط

1.72 0.77 

 0.79 1.66 اجملموع

 شلارسة التخطيط على ضعف وجود يتفقن الثانوية  للمرحلة  الفيزياء معلمات اف( 7) اجلدوؿ من نالحظ  
(, 1.66) االستقصاء وإجراء التخطيط يف شلارساهتن التدريسية , حيث بلغ ادلتوسط احلسايب دلمارسة  االستقصاء وإجراء

وقد بلغت ادلتوسطات احلسابية ( 4, 2,  3,  0)(, ودتثل ضعف وجود ىذه ادلمارسة يف البنود  0.79وباضلراؼ معياري )
 ( 0.72,  1.71,   1.16, , 1.17ذه البنود )وباضلراؼ معياري ذل,( 0.54,  0.44,  0.51,   0.44 )ذلذه البنود

 ودقة ومقدار انواع وحتديد,  بينها اخللط احملتمل ادلتغَتات اىل والتعرؼ,  لالستقصاء بالتخطيط الطلبة قياـ تشمل واليت
 .االجتاىية الفرضيات على واالعتماد, التصميم  نوع على يعتمد هبا موثوؽ قياسات إلنتاج الالزمة البيانات
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( فقد اتفقت ادلعلمات على استخدامها يف بعض االحياف , اي تواجدت بدرجة متوسطة 7,  5, 6ما البنود )أ
( , ,وباضلراؼ معياري  1.72, 0.41,  0.73يف  شلارساهتن التدريسية حيث بلغت ادلتوسطات احلسابية ذلذه البنود )

,  البيانات جبمع اخلاصة االدوات وحتديد,  التصميم كفاءة باختبار الطلبة قياـ تشمل (, واليت1.77,  1.76,  1.10)
 البيانات. ورتع ادلتغَتات وحتديد, 

 على للمرحلة الثانوية الفيزياء معلمات الستجابات ادلعيارية واالضلرافات احلسابية ( ادلتوسطات1وؽلثل اجلدوؿ )
 .البيانات  وتفسَت شلارسة حتليل فقرات

 ممارسة تحليل فقرات على للمرحلة الثانوية الفيزياء معلمات الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية (  المتوسطات1جدول ) 
 البيانات وتفسير

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

0 
يقـو الطلبة بتحليل البيانات باستخداـ األدوات, والتقنيات, من أجل تقدمي تفسَتات 

 أو حتديد احلل األمثل للتصميم.علمية صحيحة وموثوؽ هبا 
1.69 0.74 

3 
وذلك , يطبق الطلبة مفاىيم االحتماالت على األسئلة وادلشاكل العلمية واذلندسية

 باستخداـ األدوات الرقمية عندما يكوف ذلك شلكنا.
1.88 0.87 

2 
 تعريف الطلبة بالقيود ادلفروضة على حتليل البيانات )على سبيل ادلثاؿ, خطأ القياس,

 واختيار العينة( عند حتليل وتفسَت البيانات.
1.69 0.82 

6 
يقارف الطلبة بُت أنواع سلتلفة من رلموعات البيانات )على سبيل ادلثاؿ, احملفوظة ذاتيا, 

 واألرشيفية( وتباينها لفحص اتساؽ القياسات وادلالحظات.
1.91 0.93 

 0.83 1.88 أو ظلوذج لعملية أو نظاـ مقًتح. تقييم الطلبة لتأثَت البيانات اجلديدة على شرح عملي 5

4 
يقـو الطلبة بتحليل البيانات لتحديد ميزات التصميم أو خصائص مكونات العملية أو 

 النظاـ ادلقًتح لتحسينو بالنسبة دلعايَت النجاح.
1.72 0.81 

 0.83 1.79 اجملموع

 
 البيانات وتفسَت شلارسة حتليل على توفر يتفقن الثانوية  للمرحلة  الفيزياء معلمات اف( 1) اجلدوؿ من نالحظ

(, وباضلراؼ  1.79) البيانات وتفسَت بدرجة متوسطة  يف شلارساهتن التدريسية , حيث بلغ ادلتوسط احلسايب دلمارسة حتليل
وسطات واليت بلغت ادلت( 4,  5, 6, 2,  3, 0)(,  ودتثل توفر ىذه ادلمارسة بدرجة متوسطة يف البنود  0.83معياري )

,  1.76وباضلراؼ معياري ذلذه البنود ), ( 0.73, 0.11,  0.10,  0.41,  0.175, 0.41)احلسابية ذلذه البنود 
 وتطبيق,  االدوات باستخداـ البيانات بتحليل الطلبة تشمل قياـ ( واليت 1.10, 1.12, 1.12, 1.13, 1.17
 انواع بُت وادلقارنة,  البيانات حتليل على ادلفروضة القيود ومعرفة, واذلندسية العلمية ادلشاكل على االحتماالت مفاىيم
 .التصميم ميزات لتحديد البيانات وحتليل, النظاـ او النموذج او العملية على اجلديدة البيانات وتأثَت, البيانات من سلتلفة

 للمرحلة الثانوية الفيزياء ماتمعل الستجابات ادلعيارية واالضلرافات احلسابية (  ادلتوسطات  1وؽلثل اجلدوؿ )  
 . الرياضي والتفكَت الرياضيات شلارسة  استخداـ فقرات على
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ممارسة   فقرات على للمرحلة الثانوية الفيزياء معلمات الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية (  المتوسطات 2جدول ) 
 الرياضي والتفكير الرياضيات استخدام

 العبارة الرقم
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراؼ 
 ادلعياري

يقـو الطلبة بإنشاء أو مراجعة ظلوذج حسايب أو زلاكاة لظاىرة أو جهاز مصمم  0
 أو عملية أو نظاـ.

1.56 0.72 

أو اخلوارزمية للظواىر أو حلوؿ , او احلسابية, يستخدـ الطلبة التصورات الرياضية 3
 التصميم لوصف أو دعم ادلطالبات أو التفسَتات.

1.69 0.78 

 0.72 1.5 يطبق الطلبة تقنيات اجلرب والوظائف لتمثيل وحل ادلشاكل العلمية واذلندسية. 2

يستخدـ الطلبة حاالت احلد البسيطة الختبار التعبَتات الرياضية, وبرامج  6
الكمبيوتر, واخلوارزميات, أو زلاكاة لعملية أو نظاـ دلعرفة ما إذا كاف النموذج 

 مقارنة النتائج مع ما ىو معروؼ عن العامل احلقيقي."منطقي" من خالؿ 
1.69 0.78 

 القياس مشاكل سياؽ يف الوحدات وحتويالت ادلئوية والنسب النسب الطلبة يطبق 5
  مركبة أو مشتقة وحدات مع كميات على تنطوي اليت ادلعقدة

2.38 0.71 

 0.74 1.76 اجملموع

 الرياضيات شلارسة استخداـ على توفر يتفقن الثانوية  للمرحلة الفيزياء معلمات اف( 1) اجلدوؿ من نالحظ
 البيانات وتفسَت بدرجة متوسطة  يف شلارساهتن التدريسية , حيث بلغ ادلتوسط احلسايب دلمارسة حتليل الرياضي والتفكَت

واليت بلغت  (6,  3)(,  ودتثل توفر ىذه ادلمارسة بدرجة متوسطة يف البنود 0.74(, وباضلراؼ معياري ) 1.76)
 تشمل قياـ ( واليت 0.78,   0.78وباضلراؼ معياري ذلذه البنود ), (1.69,  1.69)ادلتوسطات احلسابية ذلذه البنود 

 الختبار البسيطة احلد حاالت  التفسَتات , واستخداـ أو ادلطالبات دعم أو لوصف الرياضية التصورات الطلبة باستخداـ
 . الرياضية التعبَتات

( فقد اتفقت ادلعلمات على توفره بدرجة مرتفعة يف شلارساهتن الصفية حيث بلغ ادلتوسط احلسايب 5) اما البند
 الوحدات. وحتويالت ادلئوية والنسب للنسب الطلبة تطبيق ؽلثل (, والذي0.71(, وباضلراؼ معياري )2.38للبند )

تدريسية , حيث بلغت ادلتوسطات ( فيتفقن ادلعلمات على ضعف توفرىا يف شلارساهتن ال2,  0ما البنود )
 أو بإنشاء الطلبة قياـ تشمل ( , واليت0.72,  0.72وباضلراؼ معياري ذلذه البنود) ,(1.5,  1.56احلسابية ذلذه البنود )

 و اذلندسية. العلمية حلل ادلشاكل اجلرب تقنيات جهاز, وتطبيق أو لظاىرة زلاكاة أو حسايب ظلوذج مراجعة
 للمرحلة الثانوية الفيزياء معلمات الستجابات ادلعيارية واالضلرافات احلسابية ادلتوسطات( 01وؽلثل اجلدوؿ )

 . احللوؿ وتصميم تفسَتات شلارسة  بناء فقرات على
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ممارسة   فقرات على للمرحلة الثانوية الفيزياء معلمات الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية (  المتوسطات  01جدول )  
 الحلول وتصميم تفسيرات بناء

 ارةػػػػالعب الرقم
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراؼ 
 ادلعياري

 0.86 1.69 تقدمي ادلة كمية أو نوعية فيما يتعلق بالعالقة بُت ادلتغَتات التابعة وادلستقلة. 0

3 
يقـو الطلبة بإنشاء وتنقيح تفسَت يستند إىل أدلة صاحلة وموثوؽ هبا مت احلصوؿ 

 رلموعة متنوعة من ادلصادر .عليها من 
1.81 0.86 

2 
يفًتض الطلبة أف النظريات والقوانُت اليت تصف العامل الطبيعي يف احلاضر قامت 

 بذلك يف ادلاضي وستستمر يف القياـ بذلك يف ادلستقبل.
2.25 0.76 

6 
مشاكل يطبق الطلبة األفكار العلمية, وادلبادئ, أو األدلة لتوفَت تفسَت للظواىر وحل 

 التصميم, مع األخذ بعُت االعتبار اآلثار غَت ادلتوقعة احملتملة.
1.56 0.72 

5 
يقـو الطلبة بتصميم, وتقييم, أو صقل حل دلشكلة معقدة يف العامل احلقيقي, 

 وادلعايَت ذات األولوية., استنادا إىل ادلعرفة العلمية, و مصادر األدلة
1.72 0.89 

 0.82 1.81 وعػػػػػػػػػػػػػاجملم

 

 التفسَتات بناء شلارسة  على توفر يتفقن الثانوية  للمرحلة الفيزياء معلمات اف( 01) اجلدوؿ من نالحظ
 وتصميم التفسَتات بناء احللوؿ بدرجة متوسطة  يف شلارساهتن التدريسية , حيث بلغ ادلتوسط احلسايب دلمارسة  وتصميم
واليت ( 5,  2,  3,  0)(,  ودتثل توفر ىذه ادلمارسة بدرجة متوسطة يف البنود  0.82(, وباضلراؼ معياري)1.81) احللوؿ

,  1.14وباضلراؼ معياري ذلذه البنود ),( 1.72 , 3.35, 0.10, 0.41)بلغت ادلتوسطات احلسابية ذلذه البنود 
 التابعة ادلتغَتات بُت العالقةب يتعلق فيما نوعية أو كمية ادلة بتقدمي الطلبة قياـ تشمل ( , واليت 0.89,  1.74, 1.14

 ادلصادر, من متنوعة رلموعة من عليها احلصوؿ مت هبا وموثوؽ صاحلة أدلة إىل يستند تفسَت وتنقيح وإنشاء ,وادلستقلة
 .العلمية ادلعرفة إىل استنادا احلقيقي, العامل يف معقدة دلشكلة حل صقل أو وتقييم, وتصميم,

ادلعلمات على توفره بدرجة منخفضة يف شلارساهتن الصفية حيث بلغ ادلتوسط ( فقد اتفقت 6ما البند ) أ
 لتوفَت األدلة أو وادلبادئ, العلمية, لألفكار الطلبة ؽلثل تطبيق (, والذي0.72(, وباضلراؼ معياري )1.56احلسايب للبند )

 .احملتملة ةادلتوقع غَت اآلثار االعتبار بعُت األخذ مع التصميم, مشاكل وحل للظواىر تفسَت

 للمرحلة الثانوية الفيزياء معلمات الستجابات ادلعيارية واالضلرافات احلسابية ( ادلتوسطات00وؽلثل اجلدوؿ )
 .واألدلة بالرباىُت شلارسة  االنشغاؿ فقرات على

  



 د. سناء أبو عاذره    واقع ممارسة معلمات الفيزياء بالمرحلة الثانوية

 022   م2102هـ / إبريل 0441رجب  -2ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

ممارسة   فقرات على للمرحلة الثانوية الفيزياء معلمات الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية (  المتوسطات00جدول )
 واألدلة بالبراهين االنشغال

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

يقـو الطلبة مبقارنة وتقييم احلجج ادلتنافسة أو حلوؿ التصميم يف ضوء التفسَتات ادلقبولة  0
 والقيود وادلسائل األخالقية., حاليا, واألدلة اجلديدة

1.72 0.77 

الطلبة بتقييم األدلة أو ادلنطق وراء التفسَتات أو احللوؿ ادلقبولة حاليا لتحديد مزايا يقـو  3
 احلجج.

1.78 0.79 

يقـو الطلبة بتوفَت أو تلقي انتقادات موضوعية بشأف احلجج العلمية من خالؿ التحقيق  2
ات نظر يف التفكَت واألدلة, وحتدي األفكار واالستنتاجات, واالستجابة بعناية إىل وجه

 متنوعة, وحتديد ادلعلومات اإلضافية ادلطلوبة حلل التناقضات.

1.63 0.71 

يقـو الطلبة ببناء أو استخداـ  أو تقدمي حجة شفهية وخطية أو حجج مضادة تستند إىل  6
 البيانات واألدلة.

1.72 0.68 

الدفاع عن التفسَتات بناء على أدلة حوؿ العامل الطبيعي أو فعالية حل التصميم الذي   5
 يعكس ادلعرفة العلمية واألدلة اليت يولدىا الطالب.

1.69 0.74 

يقـو الطلبة بتقييم حلوؿ التصميم ادلتنافسة دلشكلة  يف العامل احلقيقي على أساس   4
األفكار وادلبادئ العلمية, واألدلة التجريبية, أو احلجج ادلنطقية بشأف العوامل ذات الصلة 

 )على سبيل ادلثاؿ االقتصادية واالعتبارات االجتماعية والبيئية واألخالقية(.
1.69 0.82 

 0.75 1.7 اجملموع

 
و  بالرباىُت شلارسة االنشغاؿ على توفر يتفقن الثانوية  للمرحلة الفيزياء معلمات اف( 00) اجلدوؿ من نالحظ

 واالدلة بالرباىُت بدرجة متوسطة  يف شلارساهتن التدريسية , حيث بلغ ادلتوسط احلسايب دلمارسة االنشغاؿ  االدلة
واليت ( 6, 5, 6,  3,  0)(,  ودتثل توفر ىذه ادلمارسة بدرجة متوسطة يف البنود 0.76(, وباضلراؼ معياري)1.70)

وباضلراؼ معياري ذلذه البنود ,(  0.41, 0.41, 0.73,   0.71, 0.73)بلغت ادلتوسطات احلسابية ذلذه البنود 
 حلوؿ أو ادلتنافسة احلجج وتقييم الطلبة مبقارنة قياـ تشمل (   , واليت 1.13, 1.76, 1.41,  1.71,  1.77)

 مزايا لتحديد حاليا ادلقبولة احللوؿ أو التفسَتات وراء ادلنطق أو األدلة وتقييم حاليا, ادلقبولة التفسَتات ضوء يف التصميم
 عن الدفاع و, واألدلة  البيانات إىل تستند مضادة حجج أو وخطية شفهية حجة تقدمي أو  استخداـ أو بناء , و احلجج

 .احلقيقي  العامل يف دلشكلة ادلتنافسة التصميم حلوؿ وتقييم الطبيعي العامل حوؿ أدلة على بناء التفسَتات
( فقد اتفقت ادلعلمات على توفره بدرجة منخفضة يف شلارساهتن الصفية حيث بلغ ادلتوسط احلسايب 2ما البند )أ

 احلجج بشأف موضوعية انتقادات تلقي أو بتوفَت الطلبة قياـ ؽلثل  (, والذي0.71(, وباضلراؼ معياري )1.63للبند )
 واألدلة. التفكَت يف التحقيق خالؿ من العلمية
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 للمرحلة الثانوية الفيزياء معلمات الستجابات ادلعيارية واالضلرافات احلسابية (  ادلتوسطات03وؽلثل اجلدوؿ )
 .وإيصاذلا وتقييمها ادلعلومات على شلارسة  احلصوؿ فقرات على

ممارسة   فقرات على للمرحلة الثانوية الفيزياء معلمات الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(    02جدول )  
 .وإيصالها وتقييمها المعلومات على الحصول

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الفصوؿ الدراسية لتحديد األفكار ادلركزية أو يقـو الطلبة بقراءة نقدية لألدب العلمي وتكييفو لالستخداـ يف  0
االستنتاجات أو للحصوؿ على ادلعلومات العلمية أو التقنية لتلخيص األدلة ادلعقدة وادلفاىيم والعمليات أو 

 ادلعلومات ادلقدمة يف النص من خالؿ إعادة صياغتها يف أبسط صورة .

1.81 0.86 

ادلعلومات ادلقدمة يف وسائط أو أشكاؿ سلتلفة )على سبيل ادلثاؿ,  يقـو الطلبة مبقارنة ودمج وتقييم مصادر 3
 بصريا, كميا( وكذلك يف الكلمات من أجل معاجلة مسألة علمية أو حل مشكلة.

1.72 0.81 

يقـو الطلبة جبمع وقراءة وتقييم ادلعلومات العلمية أو التقنية من مصادر موثوقة و متعددة, وتقييم األدلة وفائدة   2
 در.كل مص

1.72 0.77 

يقـو الطلبة بتقييم صالحية ومصداقية االساليب والتصاميم اليت تظهر يف النصوص العلمية والتقنية أو تقارير  6
 وسائل اإلعالـ, والتحقق من البيانات قدر اإلمكاف.

1.88 0.79 

عن الظواىر أو عملية التنمية يقـو الطلبة بتوصيل ادلعلومات أو األفكار العلمية أو التقنية )على سبيل ادلثاؿ  5
 والتصميم وأداء عملية أو نظاـ مقًتح( بأشكاؿ متعددة )أي شفويا, بيانيا, نصيا, رياضيا(.

1.63 0.83 

 0.81 1.75 اجملموع

 
 على احلصوؿ شلارسة  على توفر يتفقن الثانوية  للمرحلة الفيزياء معلمات اف( 03) اجلدوؿ من نالحظ

 على بدرجة متوسطة  يف شلارساهتن التدريسية , حيث بلغ ادلتوسط احلسايب دلمارسة احلصوؿ وتوصيلها وتقييمها ادلعلومات
 0)(, ودتثل توفر ىذه ادلمارسة بدرجة متوسطة يف البنود 0.81(, وباضلراؼ معياري)1.75) وتوصيلها وتقييمها ادلعلومات

وباضلراؼ معياري ,( , 0.11,  0.73,  0.73, 0.10)واليت بلغت ادلتوسطات احلسابية ذلذه البنود ( 6,  2,  3, 
 وتكييفو العلمي لألدب نقدية بقراءة  الطلبة قياـ تشمل (, واليت1.71, 1.77, 1.10,  1.14ذلذه البنود )

 أجل من سلتلفة أشكاؿ أو وسائط يف ادلقدمة ادلعلومات مصادر وتقييم ودمج ,ومقارنة الدراسية الفصوؿ يف لالستخداـ
 متعددة, و موثوقة مصادر من التقنية أو العلمية ادلعلومات وتقييم وقراءة مشكلة, ورتع حل أو علمية مسألة معاجلة
 العلمية النصوص يف تظهر اليت و  التصاميم االساليب ومصداقية صالحية مصدر, وتقييم كل وفائدة األدلة وتقييم
 .اإلمكاف قدر البيانات من والتحقق, والتقنية

( فقد اتفقت ادلعلمات على توفره بدرجة منخفضة يف شلارساهتن الصفية حيث بلغ ادلتوسط احلسايب 5)اما البند 
 التقنية  أو العلمية األفكار أو ادلعلومات الطلبة بتوصيل ؽلثل قياـ (, والذي0.83(, وباضلراؼ معياري )1.63للبند )
 .متعددة  بأشكاؿ
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 للمرحلة الثانوية الفيزياء معلمات الستجابات ادلعيارية واالضلرافات احلسابية (  ادلتوسطات  02وؽلثل اجلدوؿ )  
 .معيار ادلمارسات العلمية واذلندسية فقرات على

معيار الممارسات  على للمرحلة الثانوية الفيزياء معلمات الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية (  المتوسطات01جدول )
 .العلمية والهندسية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارة الرقم
 0.77 1.64 ادلشكلة وحتديد االسئلة طرح 0

 0.79 1.74 النماذج واستخداـ تطوير 3

 0.79 1.66 االستقصاء وإجراء التخطيط 2

 0.83 1.79 البيانات وتفسَت حتليل 6

 0.74 1.76 الرياضي والتفكَت الرياضيات استخداـ 5

 0.82 1.81 احللوؿ وتصميم التفسَتات بناء 4

 0.75 1.7 االدلة و بالرباىُت االنشغاؿ 7

 0.81 1.75 وتوصيلها وتقييمها ادلعلومات على احلصوؿ 1

 0.79 1.73 اجملموع

 
 ادلمارسات العلمية واذلندسية توفر على يتفقن الثانوية للمرحلة الفيزياء معلمات اف( 02) اجلدوؿ من نالحظ

 وباضلراؼ(, 1.73) للممارسات العلمية واذلندسية  احلسايب ادلتوسط بلغ حيث,  التدريسية شلارساهتن يف متوسطة بدرجة
 ادلتوسطات بلغت وقد( 11714151613)ادلمارسات  يف متوسطة بدرجة ادلمارسة ىذه توفر ودتثل(, 0.79)معياري

 1.71) البنود ذلذه معياري وباضلراؼ,( 0.75,  0.71, 0.11,  0.74, 0.71, 0.76 )ادلمارسات  ذلذه احلسابية
 وتفسَت النماذج, وحتليل واستخداـ ادلمارسات تطوير تشمل واليت(,  1.10, 1.75, 1.13, 1.76, 1.12, 

االدلة,  و بالرباىُت احللوؿ, واالنشغاؿ وتصميم التفسَتات الرياضي, وبناء والتفكَت الرياضيات البيانات , واستخداـ
وتوصيلها , ويعود ذلك اىل طبيعة مقرر الفيزياء للمرحلة الثانوية حيث يتوفر فيو  وتقييمها تادلعلوما على واحلصوؿ

تطبيقات عملية على قوانُت الفيزياء ومنها ادلولدات الكهربائية , والروافع , وغَتىا الكثَت من التطبيقات واليت ترجع الباحثة 
الجابة على شلارسة استخداـ النماذج وتطويرىا , ولكن ىذه اليها الصورة الذىنية اليت تكونت لدى ادلعلمات عند ا

التطبيقات تعرض بشكل نظري , وال تقـو الطالبات بصناعة ظلاذج ذلا , شلا يشَت اىل اف اجابة ادلعلمات على ىذه 
 .دىا فعلياة , ويشَت اىل ضعف تواجادلمارسة ارتبطت باجلانب النظري اكثر من التطبيقي شلا ؼلالف اجراءات ىذه ادلمارس

البيانات, فتعتقد الباحثة بتوفرىا نظرا لطبيعة مقرر الفيزياء من حيث توفر البيانات  وتفسَت ما شلارسة حتليلأ
 والتفكَت الرياضيات الناجتة من اجراء التحارب واالنشطة او ادلرتبطة هبما , وكذلك تعتقد الباحثة بتوفر شلارسة استخداـ

 الفيزياء وادلسائل احلسابية ادلرتبطة هبا .الرياضي وذلك لتوفر قوانُت 
احللوؿ فتعتقد الباحثة بتوفرىا وذلك الف مناىج الفيزياء ادلطورة توفر فيها  وتصميم التفسَتات ما شلارسة بناءأ

 زلتوى بسيط  لقدرات التصميم التكنولوجي ادلرتبط ببناء التفسَتات وتصميم احللوؿ .
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االدلة  فتعتقد الباحثة باف طبيعة الفيزياء ادلعرفية والتطبيقية ترتبط بتوفر ادلة  ما شلارسة االنشغاؿ بالرباىُت وأ
وبراىُت على صحتها , ويظهر ذلك جليا بالتجارب الفيزيائية يف ادلقرر واليت يتم التوصل من خالذلا اىل ادلعرفة الفيزيائية , 

 لرباىُت , او اشتقاؽ القوانُت الفيزيائية .و اثبات صحة التفسَتات للظواىر الفيزيائية من خالؿ االدلة واأ
وتوصيلها فتعتقد الباحثة بتوفرىا لوجود انشطة يف مقرر الفيزياء  وتقييمها ادلعلومات على ما شلارسة احلصوؿأ

تكلف الطلبة بالبحث عن معلومات مرتبطة ببعض االنشطة او ادلوضوعات , ولكن ليس بادلعٌت ادلقصود يف ىذه ادلمارسة 
 أو ادلعلومات تنمي التفكَت الناقد ومهارات االتصاؿ , حيث اشارت ادلعلمات اىل ضعف توفر شلارسة توصيلواليت 

 . متعددة بأشكاؿ  التقنية أو العلمية األفكار
 ادلتوسطات بلغت حيث,  التدريسية شلارساهتن يف توفرعلا ضعف على ادلعلمات فيتفقن (210ما ادلمارستُت )أ

 ادلمارستُت طرح تشمل واليت( , 0.79, 0.77)البنود ذلذه معياري وباضلراؼ( , 1.66,  1.64) البنود ذلذه احلسابية
االستقصاء , وقد يعود ذلك اىل ضعف معرفة ادلعلمات بادلمارسات  وإجراء ادلشكلة , و التخطيط وحتديد االسئلة

علمات اىل وجود ضعف يف شلارساهتن ادلرتبطة اذلندسية , وعدـ توفرىا يف مقرر الفيزياء بشكل واضح , حيث اشارت ادل
, الفرضيات وضع او لالختيار ادلشكلة اسئلة قابلية او ,او مشكلة ىندسية لنموذج والتوضيح التنقيح هبدؼ االسئلة بطرح

 عملية. او تطوير على تنطوي اليت  التصميم مشكلة حتديد ايضا وتشمل, والتجريب 
واجراء االستقصاء فقد اشارت ادلعلمات اىل وجود  ضعف يف شلارساهتن ادلرتبطة ما بالنسبة دلمارسة التخطيط أ
 ومقدار انواع واف نوع التصميم يعتمد عليو حتديد,  بينها اخللط احملتمل ادلتغَتات اىل والتعرؼ,  لالستقصاء بالتخطيط

جتاىية, وقد يعود ذلك اىل الوقت الطويل اال الفرضيات على واالعتماد,  هبا موثوؽ قياسات إلنتاج الالزمة البيانات ودقة
الذي يتطلبو ختطيط وتنفيذ االستقصاء , وعدـ اعطاء اعلية لتدريس وتطبيق ادلتغَتات بأنواعها ,وكذلك انواع الفرضيات 

 والتصاميم الالزمة حلل ادلشكلة, حيث اف معظم تركيز شلارسات ادلعلمات على اجلانب ادلعريف للمقرر.
ف ادلعلمات ينفذف  معظم ادلمارسات العلمية واذلندسية بدرجة متوسطة , ولكنهن مل يتمكن شلا سبق نالحظ ا

؛  Smith & Nadelson 3107),من تنفيذ ادلمارسات الثمانية رتيعها, وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
Morales,2016 )  تتفق ىذه , ايضا تظهر نتائج الدراسة عدـ وجود فهم كايف للممارسات اذلندسية وكيفية تطبيقها , و

 (.Haag & Megowan,2015؛Staude & Boesdorfer,2016) النتيجة مع نتائج دراسات
 دلعيار الثانوية ةللمرحل معلمات الفيزياء شلارسة مدى لالجابة عن سؤاؿ الدراسة الثالث الذي نصو " ما: السؤاؿ الثالث

؟ " مت فصل ادلفاىيم الشاملة السبعة كل مفهـو شامل يف  العلـو معايَت من القادـ اجليل يف ادلتضمن الشاملة ادلفاىيم
جدوؿ منفصل , مث مت جتميعها يف جدوؿ واحد للحصوؿ على اجابة سؤاؿ الدراسة , وقد مت حساب ادلتوسطات 

يار ادلفاىيم الشاملة,ولكل مفهـو شامل وفقراتو الستجابات معلمات الفيزياء للمرحلة احلسابية واالضلرافات ادلعيارية دلع
 الثانوية.  

 على للمرحلة الثانوية الفيزياء معلمات الستجابات ادلعيارية واالضلرافات احلسابية (  ادلتوسطات  06وؽلثل اجلدوؿ )  
 .ادلفهـو الشامل االظلاط  فقرات
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المفهوم  فقرات على للمرحلة الثانوية الفيزياء معلمات الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية (  المتوسطات04جدول )
 .الشامل االنماط 

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.76 1.47 لكل اداة من االدوات  ادلستخدمة يف دراسة النظاـ ظلط )طريقة( معُت. 0

 0.79 1.66 االدوات ادلستخدمة يف دراسة النظاـ ادلة على السببية يف تفسَت الظواىر .ؽلكن اف توفر  3

قد تفشل التصنيفات أو التفسَتات ادلستخدمة على نطاؽ واحد أو حتتاج إىل تنقيح عند  2
 0.78 1.81 تقدمي معلومات من جداوؿ أصغر أو أكرب ؛ شلا يتطلب حتسُت اليات البحث والتجارب.

 0.74 1.69 حتليل أظلاط)طرؽ( أداء األنظمة ادلصممة وتفسَتىا إلعادة ىندسة وحتسُت النظاـ.ؽلكن   6

 0.81 1.72 ىناؾ حاجة لتمثيل رياضي لتحديد بعض األظلاط ) االساليب او الطرؽ لدراسة الظواىر(. 5

 0.80 1.53 ىناؾ حاجة  لتوفر أدلة جتريبية لتحديد األظلاط ) الطرؽ او االساليب (. 4

 0.78 1.65 اجملموع

 
 االظلاط, الشامل على توفر ادلفهـو يتفقن الثانوية  للمرحلة الفيزياء معلمات اف (06) اجلدوؿ من نالحظ

(, وباضلراؼ 1.65االظلاط ) الشامل بدرجة منخفضة يف شلارساهتن التدريسية , حيث بلغ ادلتوسط احلسايب للمفهـو
واليت بلغت ادلتوسطات احلسابية ذلذه ( 4,  3,  0)(, ودتثل توفر ىذا ادلفهـو بدرجة منخفضة يف البنود 0.78معياري)
 الطلبة تعريف تشمل واليت (, 0.80,  1.71, 1.74وباضلراؼ معياري ذلذه البنود ),( 1.53 ,0.44, 0.67)البنود 

 ,الظواىر تفسَت يف السببية على ادلة توفر اف وؽلكنها,  معُت ظلط النظاـ دراسة يف ادلستخدمة  االدوات من اداة لكل باف
 .  األظلاط بعض لتحديد جتريبية لتوفر أدلة حاجة ىناؾ واف

( قد اتفقت ادلعلمات على توفرىا بدرجة متوسطة يف شلارساهتن الصفية حيث بلغ ادلتوسط 51612ما البنود )أ
 الطلبة تعريف تشمل واليت (, ,1.10, 1.76,   1.71)  (, وباضلراؼ معياري0.73, 0.41, 0.10احلسايب للبنود )
 جداوؿ من معلومات تقدمي عند تنقيح إىل حتتاج أو تفشل قد واحد نطاؽ على ادلستخدمة التفسَتات أو باف التصنيفات

 حاجة ىناؾ واف,  النظاـ وحتسُت ىندسة إلعادة وتفسَتىا ادلصممة األنظمة أداء أظلاط حتليل ؽلكن و, أكرب أو أصغر
 . الرياضي للتمثيل

 على للمرحلة الثانوية الفيزياء معلمات الستجابات ادلعيارية واالضلرافات احلسابية (  ادلتوسطات  05وؽلثل اجلدوؿ )  
 .والنتيجة  ادلفهـو الشامل السبب فقرات
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المفهوم  فقرات على للمرحلة الثانوية الفيزياء معلمات الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية (  المتوسطات01جدول )
 .والنتيجة  الشامل السبب

ادلتوسط  العبارة الرقم
 احلسايب

االضلراؼ 
 ادلعياري

 0.76 1.5 تقدمي أدلة جتريبية للتمييز بُت السبب والنتيجة والتأثَتات ادلتبادلة بينهم. 0

الطبيعية ادلعقدة , والبشرية من خالؿ ادلعرفة بعالقة السبب والنتيجة ؽلكن التنبؤ بالنظم  3
 0.72 1.53 ادلصممة من خالؿ فحص ما ىو معروؼ عن اآلليات الصغَتة احلجم داخل النظاـ.

 0.75 1.63 ؽلكن تصميم األنظمة لتسبب التأثَت ادلطلوب. 2

 0.74 1.69 اف التغيَتات يف النظم قد يكوف ذلا أسباب سلتلفة وقد ال يكوف ذلا آثار متساوية.   6

 0.74 1.59 اجملموع

 السبب"  الشامل على توفر ادلفهـو يتفقن الثانوية  للمرحلة الفيزياء معلمات اف( 50) اجلدوؿ من نالحظ
(, وباضلراؼ 1.59الشامل ) , بدرجة منخفضة  يف شلارساهتن التدريسية , حيث بلغ ادلتوسط احلسايب ذلذا ادلفهـو"والنتيجة
واليت بلغت ادلتوسطات احلسابية ذلذه ( 2,  3,  0)(, ودتثل توفر ىذا ادلفهـو بدرجة منخفضة يف البنود 0.74معياري)
 الطلبة تعريف تشمل واليت (, 1.75, 1.70,  1.74وباضلراؼ معياري ذلذه البنود ),( 0.42, 0.52, 0.5)البنود 

 السبب بعالقة ادلعرفة خالؿ من وانو, ادلتبادلة والتأثَتات والنتيجة السبب بُت للتمييز جتريبية أدلة تقدمي  من بد ال بأنو
 الصغَتة اآلليات عن معروؼ ىو ما فحص خالؿ من ادلصممة والبشرية,  ادلعقدة الطبيعية بالنظم التنبؤ ؽلكن والنتيجة
 . ادلطلوب التأثَت لتسبب األنظمة تصميم وؽلكن,  النظاـ داخل احلجم

ادلعلمات على توفره بدرجة متوسطة يف شلارساهتن الصفية حيث بلغ ادلتوسط احلسايب ( قد اتفقت 6ما البند )أ
 أسباب ذلا يكوف قد النظم يف التغيَتات باف الطلبة تعريف تتضمن والذي (, ,0.74(, وباضلراؼ معياري )1.69للبند )
 .متساوية   آثار ذلا يكوف ال وقد سلتلفة

 فقرات على للمرحلة الثانوية الفيزياء معلمات الستجابات ادلعيارية واالضلرافات ةاحلسابي ( ادلتوسطات04وؽلثل اجلدوؿ )
 .والكمية  والنسبة, ادلفهـو الشامل ادلقياس

المفهوم  فقرات على للمرحلة الثانوية الفيزياء معلمات الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية (  المتوسطات01جدول ) 
 .والكمية  والنسبة,  الشامل المقياس

ادلتوسط  العبارة الرقم
 احلسايب

االضلراؼ 
 ادلعياري

 0.76 1.56 تتوقف أعلية الظاىرة على احلجم والنسبة والكمية اليت حتدث فيها. 0

ال ؽلكن دراسة بعض النظم إال بشكل غَت مباشر ألهنا صغَتة جدا, او كبَتة جدا, سريعة جدا,  3
 0.66 1.63 مباشرة.أو بطيئة جدا دلالحظتها 

 0.72 1.56 بعض االظلاط ) الطرؽ ( ذلا مقاييس زلددة .  2

 0.70 1.66 قد يكوف ىناؾ عالقة وارتباط بُت مقاييس النماذج ادلختلفة.  6

 0.79 1.78 يستخدـ التفكَت اجلربي لدراسة البيانات العلمية والتنبؤ بأثر التغيَت يف متغَت واحد على آخر. 5

 0.73 1.64 اجملموع
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,  ادلقياس"  الشامل على توفر ادلفهـو يتفقن الثانوية  للمرحلة الفيزياء معلمات اف( 04) اجلدوؿ من نالحظ  
(, 1.64, بدرجة منخفضة  يف شلارساهتن التدريسية , حيث بلغ ادلتوسط احلسايب ذلذا ادلفهـو  الشامل )" والكمية والنسبة

واليت بلغت ادلتوسطات ( 6, 2,  3,  0)(, ودتثل توفر ىذا ادلفهـو بدرجة منخفضة يف البنود 0.73وباضلراؼ معياري)
,  1.73,  1.44,  1.74وباضلراؼ معياري ذلذه البنود ),(0.44, 0.54, 0.42,  0.54 احلسابية ذلذه البنود )

 ال وانو,  فيها حتدث اليت والكمية ةوالنسب احلجم على الظاىرة أعلية تتوقف بأنو الطلبة تعريف تشمل واليت (, 1.71
 وارتباط عالقة ىناؾ يكوف قد وانو, زلددة مقاييس ذلا االظلاط بعض واف,  مباشر غَت بشكل إال النظم بعض دراسة ؽلكن
 .ادلختلفة النماذج مقاييس بُت

ادلتوسط احلسايب ( قد اتفقت ادلعلمات على توفره بدرجة متوسطة يف شلارساهتن الصفية حيث بلغ 5ما البند )أ
 البيانات لدراسة اجلربي التفكَت باستخداـ قياـ الطلبة  يتضمن والذي (, ,0.79(, وباضلراؼ معياري )1.78للبند )
 .آخر على واحد متغَت يف التغيَت بأثر والتنبؤ العلمية

 للمرحلة الثانوية الفيزياء معلمات الستجابات ادلعيارية واالضلرافات احلسابية (  ادلتوسطات07وؽلثل اجلدوؿ ) 
 .النظاـ وظلاذج ادلفهـو الشامل االنظمة فقرات على

 على للمرحلة الثانوية الفيزياء معلمات الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية (  المتوسطات01جدول )
 .النظام ونماذج المفهوم الشامل االنظمة فقرات

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.67 1.53 ؽلكن تصميم األنظمة للقياـ مبهاـ زلددة. 0

غلب حتديد احلدود والشروط األولية للنظاـ وحتليل مدخالتو, , عند وصف النظاـ 3
 0.76 1.56 وسلرجاتو ووصفو باستخداـ النماذج.

حملاكاة  ؽلكن استخداـ النماذج )مثل النماذج الفيزيائية والرياضية والنماذج احلاسوبية( 2
 0.72 1.44 األنظمة والتفاعالت .

 0.72 1.47 ؽلكن استخداـ النماذج للتنبؤ بسلوؾ النظاـ. 6

 0.72 1.5 اجملموع

 االنظمة"  الشامل على توفر ادلفهـو يتفقن الثانوية  للمرحلة الفيزياء معلمات اف( 07) اجلدوؿ من نالحظ
(, 1.5التدريسية , حيث بلغ ادلتوسط احلسايب ذلذا ادلفهـو  الشامل ), بدرجة منخفضة  يف شلارساهتن "النظاـ وظلاذج

واليت بلغت ادلتوسطات ( 6, 2,  3,  0)(, ودتثل توفر ىذا ادلفهـو بدرجة منخفضة يف البنود 0.72وباضلراؼ معياري)
,  1.73,  1.74,  1.47وباضلراؼ معياري ذلذه البنود ),(0.67, 0.66, 0.54,  0.52احلسابية ذلذه البنود )   

 حتديد غلب, النظاـ وصف عند وانو, زلددة مبهاـ للقياـ األنظمة تصميم بإمكانية الطلبة تعريف تشمل (, واليت 1.73
 حملاكاة النماذج استخداـ وإمكانية,  النماذج باستخداـ ووصفو وسلرجاتو, مدخالتو وحتليل للنظاـ األولية والشروط احلدود

 . النظاـ بسلوؾ وللتنبؤ,  سلتلفة نطاقات على بينها وفيما األنظمة داخل والتفاعالت األنظمة
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 للمرحلة الثانوية الفيزياء معلمات الستجابات ادلعيارية واالضلرافات احلسابية (  ادلتوسطات  01وؽلثل اجلدوؿ )  
 .وادلادة ادلفهـو الشامل الطاقة فقرات على

المفهوم  فقرات على للمرحلة الثانوية الفيزياء معلمات الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية (  المتوسطات01جدول ) 
 .والمادة الشامل الطاقة

ادلتوسط  العبارة الرقم
 احلسايب

االضلراؼ 
 ادلعياري

 0.88 2.00 يتم احلفاظ على إرتايل كمية الطاقة وادلواد يف االنظمة ادلغلقة. 0

يف النظاـ من حيث تدفق الطاقة وادلواد إىل داخل ىذا ؽلكن وصف التغَتات يف الطاقة وادلادة  3
 النظاـ وخارجو.

1.94 0.88 

اوبُت االجساـ, اوبُت , الطاقة ال ؽلكن إنشاؤىا أو تدمَتىا )تتحرؾ فقط من مكاف اىل اخر 2
 اجملاالت, أو بُت النظم(.

2.5 0.62 

 0.89 2.28 ادلادة خزاف ىائل للطاقة. 6

ال يتم حفظ الذرات, ولكن يتم احلفاظ على العدد اإلرتايل    يف العمليات النووية, 5
 للربوتونات باإلضافة إىل النيوترونات.

2.38 0.75 

 0.80 2.22 اجملموع

 
وادلادة  الطاقة"  الشامل على توفر ادلفهـو يتفقن الثانوية  للمرحلة الفيزياء معلمات اف( 01) اجلدوؿ من نالحظ

(, وباضلراؼ  2.22بدرجة متوسطة يف شلارساهتن التدريسية , حيث بلغ ادلتوسط احلسايب ذلذا ادلفهـو  الشامل )  "
وقد بلغت ادلتوسطات احلسابية ذلذه ( 6,  3,  0)(, ودتثل توفر ىذا ادلفهـو بدرجة متوسطة يف البنود 0.80معياري)
 الطلبة تعريف تشمل (, واليت1.11,  1.11, 1.11وباضلراؼ معياري ذلذه البنود ) ,(3.31,    0.16,  3البنود )

 النظاـ يف وادلادة الطاقة يف التغَتات وصف وإمكانية,  ادلغلقة االنظمة يف وادلواد الطاقة كمية إرتايل على احلفاظ يتم بأنو
 للطاقة. ىائل خزاف ادلادة وخارجو, واف النظاـ ىذا داخل إىل وادلواد الطاقة تدفق حيث من

( فقد اتفقت ادلعلمات على توفرعلا بدرجة مرتفعة يف شلارساهتن الصفية حيث بلغ ادلتوسط 5, 2ما البندين )أ
 ال الطاقة باف الطلبة تعريف تشمل واليت. (,  1.75,  1.43(, وباضلراؼ معياري )  3.21,  2.5احلسايب للبندين )

 اإلرتايل العدد على احلفاظ يتم ولكن الذرات, حفظ يتم ال النووية, العمليات يف وانو,تدمَتىا أو إنشاؤىا ؽلكن
 .النيوترونات إىل باإلضافة للربوتونات

 للمرحلة الثانوية الفيزياء معلمات الستجابات ادلعيارية واالضلرافات احلسابية (  ادلتوسطات01وؽلثل اجلدوؿ )
 .والوظيفة ادلفهـو الشامل الًتكيب فقرات على
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المفهوم  فقرات على للمرحلة الثانوية الفيزياء معلمات الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية (  المتوسطات02جدول )
 .والوظيفة الشامل التركيب

 العبارة الرقم
ادلتوسط 
 احلسايب

االضلراؼ 
 ادلعياري

مفصال خلصائص ادلواد يتطلب البحث أو تصميم األنظمة أو الًتاكيب اجلديدة فحصا  0
 ادلختلفة للكشف عن وظيفتها أو حل ادلشكلة.

1.72 0.81 

ؽلكن االستدالؿ على وظائف وخصائص االجساـ والنظم الطبيعية وادلصممة من تركيبها  3
 العاـ .

1.72 0.85 

 0.83 1.72 وعػػػػػػػػاجملم

 الًتكيب"    الشامل على توفر ادلفهـو يتفقن الثانوية  للمرحلة الفيزياء معلمات اف( 01) اجلدوؿ من نالحظ
(, وباضلراؼ 1.72بدرجة متوسطة يف شلارساهتن التدريسية , حيث بلغ ادلتوسط احلسايب ذلذا ادلفهـو  الشامل )" والوظيفة
نود وقد بلغت ادلتوسطات احلسابية ذلذه الب( 3,  0)(, ودتثل توفر ىذا ادلفهـو بدرجة متوسطة يف البنود 0.83معياري)

 البحث يتطلب ( , واليت تشمل تعريف الطلبة بأنو 1.15,  1.10وباضلراؼ معياري ذلذه البنود )   ,(  1.72 , 1.72)
 حل أو وظيفتها عن للكشف ادلختلفة وتركيبها ادلواد خلصائص مفصال فحصا اجلديدة الًتاكيب أو األنظمة تصميم أو

 العاـ. تركيبها من وادلصممة الطبيعية والنظم االجساـ وخصائص وظائف على االستدالؿ ادلشكلة , وإمكانية
 للمرحلة الثانوية الفيزياء معلمات الستجابات ادلعيارية واالضلرافات احلسابية ( ادلتوسطات31وؽلثل اجلدوؿ )

 .والتغَت ادلفهـو الشامل االستقرار فقرات على
المفهوم  فقرات على للمرحلة الثانوية الفيزياء معلمات الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية (  المتوسطات 21جدول )

 .والتغير الشامل االستقرار

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.84 1.59 الكثَت من العلماء يسعى لبناء تفسَتات لكيفية احداث االستقرار او التغَت.  0

التغيَت ووضع ظلاذج لو على مدى فًتات قصَتة جدا أو ؽلكن حتديد التغَت ومعدالت  3
 0.65 1.66 طويلة جدا من الزمن

 0.79 1.66 بعض تغيَتات النظاـ ال رجعة فيها. 2

 0.79 1.79 ردود الفعل )سلبية أو إغلابية( ؽلكن أف تؤثر على استقرار أو زعزعة استقرار النظاـ. 6

 0.76 1.56 أكرب أو أقل.ؽلكن تصميم األنظمة لتحقيق استقرار  5

 0.77 1.65 اجملموع

 
 االستقرار" الشامل    على توفر ادلفهـو يتفقن الثانوية  للمرحلة الفيزياء معلمات اف (31) اجلدوؿ من نالحظ

(, وباضلراؼ 1.65بدرجة ضعيفة يف شلارساهتن التدريسية , حيث بلغ ادلتوسط احلسايب ذلذا ادلفهـو  الشامل )" والتغَت
وقد بلغت ادلتوسطات احلسابية ذلذه ( 5,  2, 3,  0)ودتثل توفر ىذا ادلفهـو بدرجة ضعيفة يف البنود  0.76معياري)
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 (, واليت1.74, 0.79, 1.45,  1.16وباضلراؼ معياري ذلذه البنود ) ,( 0.54, 0.44, 0.44,  0.51البنود )
 حتديد  وإمكانية, التغيَت او االستقرار احداث لكيفية اتتفسَت  لبناء يسعى العلماء من الكثَت بأف الطلبة تعريف تشمل
 النظاـ تغيَتات بعض واف, الزمن من جدا طويلة أو جدا قصَتة فًتات مدى على لو ظلاذج ووضع التغيَت ومعدالت التغَت

 .أقل أو أكرب استقرار لتحقيق األنظمة تصميم وإمكانية, فيها رجعة ال
ادلعلمات على توفره بدرجة متوسطة يف شلارساهتن الصفية حيث بلغ ادلتوسط احلسايب ( فقد اتفقت 6ما البند )أ

 تؤثر أف ؽلكن( إغلابية أو سلبية) الفعل ردود الطلبة باف تعريف تشمل (, واليت 0.79(, وباضلراؼ معياري )0.71للبند )
 النظاـ.  استقرار زعزعة أو استقرار على

 للمرحلة الثانوية الفيزياء معلمات الستجابات ادلعيارية واالضلرافات احلسابية (  ادلتوسطات30وؽلثل اجلدوؿ )
 .معيار ادلفاىيم الشاملة على

معيار المفاهيم  على للمرحلة الثانوية الفيزياء معلمات الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية (  المتوسطات20جدول )
 .الشاملة

 االضلراؼ ادلعياري ادلتوسط احلسايب العبارة الرقم
 0.78 1.65 االظلاط 0

 0.74 1.59 والنتيجة السبب 3

 0.73 1.64 والكمية والنسبة,  ادلقياس 2

 0.72 1.5 النظاـ وظلاذج االنظمة 6

 0.80 2.22 وادلادة الطاقة 5

 0.83 1.72 والوظيفة الًتكيب 4

 0.77 1.65 والتغَت االستقرار 7

 0.77 1.71 اجملموع

 بدرجة, الشاملة ادلفاىيم توفر على يتفقن  الثانوية للمرحلة الفيزياء معلمات اف( 30) اجلدوؿ من نالحظ
(, 0.77)معياري وباضلراؼ(, 1.71) للمفاىيم الشاملة احلسايب ادلتوسط بلغ حيث,  التدريسية شلارساهتن يف متوسطة

,  3.33) البنود ذلذه احلسابية ادلتوسطات بلغت واليت( 4,  5) ادلفاىيم الشاملة  يف متوسطة بدرجة توفرىا ودتثل
وادلادة, والًتكيب والوظيفة  تشمل ادلفاىيم الشاملة الطاقة واليت(,  1.12, 1.11 ) البنود ذلذه معياري وباضلراؼ,(0.73

, اما موضوعاهتابكافة ويعود ذلك اىل اف وحدة الطاقة وادلادة متوفرة بشكل كايف يف مقررات الفيزياء للمرحلة الثانوية 
مفهـو الًتكيب والوظيفة فمتواجد من خالؿ االجهزة و االدوات ادلستخدمة يف القياسات الفيزيائية ادلختلفة , واليت ذلا 

 تراكيب سلتلفة ووظائف متخصصة كالفولتميًت, واالميًت, وادلوازين بانواعها, وغَتىا الكثَت .
 الصفية شلارساهتن يف منخفضة بدرجة توفرىا على ادلعلمات اتفقت قد( 716121310) ادلفاىيم الشاملة ماأ

,  1.71) معياري وباضلراؼ(, 0.45, 0.5, 0.46, 0.51, 0.45)ذلذه ادلفاىيم  احلسابية ادلتوسطات بلغت حيث
 وظلاذج والكمية , االنظمة والنسبة,  والنتيجة, ادلقياس االظلاط , السبب تشمل واليت(, ,1.77, 1.73, 1.72, 1.76
 واألشكاؿ النماذج والتغَت, وقد يعود ذلك اىل عدـ وجود فهم كايف لدى ادلعلمات لألظلاط واليت دتثل االستقرار النظاـ,
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عليها , وقد يعود ايضا اىل  تؤثر اليت والعوامل العالقات حوؿ األسئلة وتطرح والتصنيف, التنظيم ضلو توجو اليت واألحداث
دوات دوف االىتماـ بالية عملها , واعليتها يف تقدمي ادلة سببية لتفسَت النظاـ , واف اف الًتكيز فقط يتم على وظيفة اال

 لكل نظاـ ظلط معُت نستدؿ علية من خالؿ ادلة جتريبية.
وقد يعود ضعف تواجد مفهـو السبب والنتيجة , اىل الًتكيز فقط على معرفة السبب لنتيجة ما او العكس ,  

 بُت السبب العالقة واعلية معرفة, ادلتبادلة والتأثَتات والنتيجة السبب بُت للتمييز جتريبية أدلة تقدمي دوف الًتكيز على 
 . ادلطلوب التأثَت لتسبب األنظمة وتصميم ادلصممة, والبشرية,  ادلعقدة الطبيعية بالنظم والنتيجة للتنبؤ

بادلعٌت الظاىري ذلا دوف التعمق يف والكمية , اىل استخدامها  والنسبة, وقد يعود ضعف تواجد مفهـو ادلقياس,
 اعليتها لدراسة النماذج والنظم ادلختلفة .

النظاـ اىل عدـ توفر االنظمة بشكل كايف يف مقررات الفيزياء  وظلاذج وقد يعود ضعف تواجد مفهـو األنظمة
 . للمرحلة الثانوية , وقد انعكس ذلك على شلارسات ادلعلمات

ستقرار والتغَت الرتباطو باالنظمة واليت ذكرنا مسبقا ضعف تواجدىا يف وقد يعود ضعف تواجد مفهـو اال
مقررات الفيزياء للمرحلة الثانوية , ايضا قد يعود اىل طبيعة مقررات الفيزياء للمرحلة الثانوية واليت تعتمد كثَتا على القوانُت 

 واليت تتميز باالستقرار. 
فاىيم الشاملة بدرجة متوسطة , ولكنهن مل يتمكن من تنفيذ شلا سبق نالحظ اف ادلعلمات نفذف اثنُت من ادل

مخسة من ادلفاىيم الشاملة شلا يشَت اىل ضعف تواجد ادلفاىيم الشاملة يف شلارسات ادلعلمات بشكل عاـ , وتتفق ىذه 
 (. Morales,2016؛Staude & Boesdorfer,2016) النتيجة مع نتيجة دراسة

 : التوصيات
مبعايَت العلـو اجليل القادـ والية تطبيقها يف شلارساهتم الصفية من خالؿ برامج التنمية تعريف معلمي العلـو 

 ادلهنية .
 :المقترحات 

 اجراء دراسات شلاثلة ذلذه الدراسة على مراحل دراسية سلتلفة دلعلمي مقررات الفيزياء واجليولوجيا واالحياء. -
 سلتلفة دلقررات الفيزياء , واجليولوجيا , واالحياء . دراسيةقياس سلرجات معايَت العلـو اجليل القادـ , دلراحل  -

 بناء وحدات دراسية يف العلـو باالعتماد على معايَت العلـو اجليل القادـ . -

  



 د. سناء أبو عاذره    واقع ممارسة معلمات الفيزياء بالمرحلة الثانوية

 011   م2102هـ / إبريل 0441رجب  -2ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

 : المراجع
AKELLA,S.D.(2016). The  Impact  of  next  generation science standards (NGSS)                   

professional  development  on the self efficacy of science teachers , ADissertation 

Submitted to the  School of Graduate Studies in Partial                           Fulfillment of the  

Requirements for the Degree of Doctor  of Education ,Southern Connecticut State 

University, New Haven, Connecticut . 
American Association for the Advancement of Science (AAAS). (1993). Benchmarks for science literacy. 

New York: Oxford University Press. 

Black, A.L., Halliwell G. (2000). Accessing practical knowledge: how? Why? Teaching and Teacher 

Education, 16, 103-115. 

Boesdorfer.S.D.& Staude.K.D.(2016).Teachers’ Practices in High School Chemistry Just Prior to the 

Adoption of the Next Generation Science Standards. Science Education.116(8).442-458. 

Davis, E. A., Petish, D., & Smithey, J. (2006). Challenges new science teachers face. Review of 

Educational Research, 76(4), 607-651 

Donnelly, L. A., & Sadler , T. D. (2009). High school science teachers' views of standards and 

accountability. Journal of Science Education , 93(6),1050–1075. 
Elbaz, F. (1981). The teacher’s “practical knowledge”: Report on a case study.Curriculum Inquiry, 11(1), 

43-71. 

Haag, S., & Megowan, C. (2015). Next generation science standards: A national mixed-methods study on 

teacher readiness. School Science and Mathematics, 115(8), 416-426.  

Hanuscin,D.L. & Zangori .L .(2016). Developing Practical Knowledge of the Next Generation Science 

Standards in Elementary Science Teacher Education. Journal of Science Teacher 

Education.27(8).799-818. 
Huffman, D. (1997). Effect of explicit problem solving instruction on high school students’ 

problemsolving performance and conceptual understanding of physics. Journal of Research 

in Science Teaching,34 (6), 551-570. 

McDermott, L. C. (2001). Oersted medal lecture( 2001).“Physics education research – the key to student 

learning”. American Association of Physics Teachers,69 (11), 1127-1137. 

Morales.C.J.(2016). Adapting to National Standards: The experience of one middle school science 

teacher’s implementation of the Next Generation Science Standards (NGSS). A dissertation 

submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy 

(Educational Studies) in the University of Michigan. 

National Research Council (NRC). (1996). National science education standards. Washington, DC: The 

National Academy Press. 

National Research Council (NRC). (2012). A Framework for (k-12)  Science Education:Practices, 

Crosscutting Concepts, and Core Ideas. Washington, D.C.: The National Academies Press. 

NGSS Lead States. (2013). Next Generation Science Standard: For States, by States. Washington D.C 

The National Academies Press. 

Physics and the NGSS DRAFT(,2015).  Physics and the Next Generation Science Standards.A 

publication of the American Association of Physics Teachers. Downloaded from: 

http://www.aapt.org/ .pdf. 

Reiser, B.J. (2013, September). What professional development strategies are needed for successful 

implementation of the next generation science standards? In the Invitational Research 

Symposium on Science Assessment presented conducted at The Center for K1- 12 

Assessment and Performance Management at Educational Testing Services, Washington, 

DC. Downloaded from: http://www.k12center.org/rsc/pdf/Reiser.pdf. 

Rutherford, F. J., & Algren, A. (1989). Science for all Americans. New York: Oxford University Press 

Smith.J. & Nadelson.L.(2017)  Finding Alignment: The Perceptions and Integration of the Next 

Generation Science Standards Practices by Elementary Teachers. Science 

Education,117(5).194-203. 

Tobin, K., & McRobbie, C. J. (1996). Cultural myths as constraints to the enacted science curriculum. 

Science Education, 80(2), 223-241. 

http://www.k12center.org/rsc/pdf/Reiser.pdf


 د. سناء أبو عاذره    واقع ممارسة معلمات الفيزياء بالمرحلة الثانوية

 014   م2102هـ / إبريل 0441رجب  -2ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

Van Driel, J.H., & Verloop, N. (2001). Professional development and reform in science education: The 

role of teachers’ practical knowledge. Journal of Research in Science Teaching, 38 (2), p. 

147-158. 

Winkler, A. (2002). Division in the ranks: Standardized testing draws lines between new and veteran 

teachers. Phi Delta Kappan, 84(3), 219–225. 


