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  /قال تعالى

یَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا ِقیَل َلُكْم َتَفسَُّحوا ِفي اْلَمَجاِلِس َفاْفَسُحوا َیْفَسِح اللَُّھ َلُكْم َأیا ((  

َوِإَذا ِقیَل انُشُزوا َفانُشُزوا َیْرَفِع اللَُّھ الَِّذیَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذیَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت 

               ))          ِبیٌرَتْعَمُلوَن َخَواللَُّھ ِبَما 

    )11لمجادلة اآلیة ا(
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  أھدي رسالتي المتواضعة                                                      

  .وادعوا اهللا أن ینفع بھا كافة المسلمین
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   شكر وتقدير 
  

على إمام المرسلين سيدنا محمد األمـين   الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم
هـذه الرسـالة    بإتمـام  مـن علـي  الذي أشكر اهللا عز وجل ). صلى اهللا عليه وسلم(

وإخراجها إلى حيز الوجود داعياً المولى عز وجل أن ينفع بهـا اإلسـالم    ،المتواضعة
  .وأن يجعلها في ميزان حسناتنا والمسلمين

  
زيل للجامعة اإلسالمية بغزة وعمادة الدراسـات  وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر الج

  .العليا وكلية التربية ممثلة بعميدها وأستاذها وجميع القائمين عليها
  

عبد المعطـي رمضـان اآلغـا    / دكتورلألستاذ ال وأتوجه أوالً بالشكر والتقدير
جهوده جليةً على هـذه   ه وحيث ظهرت بصمات ،إلشرافه على رسالتي وحسن توجيهها

  .الة فجزاه اهللا عني خير الجزاءالرس
  

وأتوجه أيضاً بالشكر الجزيل إلى أساتذتي بالجامعة اإلسالمية خاصةً فـي قسـم   
  في التوجيه واإلرشاد نحو األفضل، المناهج وطرق التدريس لما بذلوه من جهد وعطاء
لما محكمي ومحكمات أدوات الدراسة  كما أتقدم بجزيل العرفان والتقدير للسادة والسيدات

 ،خاصةً الدكتورة فتحية اللولو ،ولما قدموه من نصائح وتوجيهات ،بذلوه من جهد ووقت
  .والدكتور عطا درويش

فؤاد عيـاد  / فتحية اللولو و الدكتور/ و كما و أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الدكتورة
  .لقبولهم مناقشة هذه الرسالة 

/ األسـتاذ ، يحيي أبو مشايخ/ألستاذ ا، عائد الربعي/ أن أشكر األستاذوال أنسى   
 موسى شـهاب  / ماجد القدرة وكذلك األستاذ / واألستاذ، إياد عماد / األستاذ، حسام عيد

   .في إنجاح هذه الرسالة تعاون جهد و من قدموهلما 
مباشر أو  ،وأخيراً أتقدم بالشكر والعرفان لكل من كان له دور من قريب أو بعيد

  .ه الدراسة إلى ما وصلت إليه من نتائج متواضعةغير مباشر في إيصال هذ
  

  وا ويل التوفيق والسداد



 د 
 

  ملخص الدراسة
  

كتاب الجغرافيا للصف الثاني الثـانوي وفقـا لقضـايا     محتوىتهدف هذه الدراسة إلي تحليل 
تتمثل مشـكلة الدراسـة بالسـؤال    العلوم والتكنولوجيا والمجتمع وقياس مدى فهم الطلبة لها 

  :التاليالرئيس 
ـ تضمين كتاب الجغرافيا للصف الثاني الثانوي لقضايا  ما مدي  عالعلوم والتكنولوجيا والمجتم

)STS  (مدى فهم الطلبة لها ؟ و  
  :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية

ج الجغرافيـا  منها ىما قضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع التي يجب أن يتضمنها محتو -1
  ؟ اني الثانويللصف الث

منهاج الجغرافيـا للصـف    ىما قضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع التي يتضمنها محتو -2
  الثاني الثانوي ؟ 

منهـاج   ىما مدى فهم الطلبة لقضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع التي يتضمنها محتـو  -3
  الجغرافيا للصف الثاني الثانوي ؟ 

العلـوم والتكنولوجيـا    مدى فهم الطلبة لقضاياهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في  -4
  ؟ ى الجنسإل ىتعز)  STS( عوالمجتم

  :في ضوء أسئلة الدراسة تم صياغة فرضيات الدراسة وهي
فهـم طلبـة    ىبين مسـتو ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -1

  %.70اإلتقان  ىولقضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع ومست  يالثاني الثانو فالص
فهـم طلبـة    ىفي مسـتو ) α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -2

  .الجنس ىإل ىتعز) STS( عالعلوم والتكنولوجيا والمجتملقضايا   يالثاني الثانو فالص
  

 محتوى، حيث اختار الباحث  استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي
للتحليل ، و قد شـمل مجتمـع الدراسـة طلبـة      )الثانوي(للصف الثاني عشر اكتاب الجغرافي

      والبـالغ عـددهم   ) م2009-2008(للعام الدراسي  ة الوسطيالصف الثاني الثانوي بالمحافظ
مدرسة، وتم اختيار عينة عشوائية ) 14(موزعين علي ) ألدبيالفرع ا(طالبا وطالبة ) 3358(

مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين (هي أربع مدارس وهي من مدارس المحافظة الوسطي و
 ،)أ(للبنـات  الثانويـة   مدرسة ممدوح صـيدم ، مدرسة شهداء النصيرات الثانوية للبنين،) أ(

من كل مدرسة بشكل عشـوائي   نفصلين دراسيي ،وتم اختيار)مدرسة العروبة الثانوية للبنات



 ه 
 

طلبة الصف الثـاني الثـانوي للعـام    وطالبة من طالبا ) 329(لدراسة على ااشتملت عينة ،و 
مـن  %) 9.8 (على أفراد العينة بنسـبة   ةستبان، وقد وزعت اال) م2009-2008(الدراسي 

  . أفرد المجتمع األصلي
ولتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق مـن فروضـها اسـتخدم    

   -:الباحث األدوات التالية 
كتاب الجغرافيا للصف الثاني الثانوي وفق المنهاج الفلسطيني لعام  أداة تحليل لمحتوى -1

 ).م 2006(

 ).STS( علقياس مدي فهم الطلبة لقضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتماختبار  -2
  

برنـامج  المعالجات اإلحصـائية عـن طريـق    وقد تم جمع البيانات وتحليلها باستخدام 
)SPSS (معامـل ارتبـاط بيرسـون    : شملت على ، وذلك اختبار صحة الفروض والتي"   

Pearson"،     معامل ارتباط سبيرمان بروان للتجزئة النصفية المتسـاوية، ومعادلـة جتمـان
ريتشـارد   -، ومعامل كـودر ، ومعامل ارتباط ألفا كرونباخ للتجزئة النصفية غير المتساوية

، النسب المئويةالتكرارات والمتوسطات الحسابية و ،Richardson and Kuder:  21 نسو
  . T.test one sample،اختبار  T.test independent sampleاختبار 

  

  :وقد أسفرت نتائج الدراسة عن
  .  قضايا العلوم والتكنولوجيا بشكل متفاوت لمنهاج الجغرافيا  محتوىتضمن  -1
فهم لطلبة  ىوهذا دليل علي انخفاض مستو%) 70(عدم وصول الطالب إلي حد الكفاية  -2

  .)STS( عالعلوم والتكنولوجيا والمجتملقضايا 
 ففهم طلبة الص ىفي مستو) 0.05≤ألفا (توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -3

ذكـور،  (إلي الجنس  ىتعز) STS( عالعلوم والتكنولوجيا والمجتملقضايا   يالثاني الثانو
 .ولقد كانت الفروق لصالح اإلناث) إناث

  

تقويم مناهج الجغرافيا الفلسطينية لمعرفة ب باحث يوصيالوفي ضوء نتائج الدراسة فإن 
ـ     ) STS( عمدى مراعاتها للتوجهات الحديثة خاصة منحـي العلـوم والتكنولوجيـا والمجتم
ـ    ) STS( ع،وتطوير المقررات الدراسية المختلفة وفق منحي العلـوم والتكنولوجيـا والمجتم

ورش عمل متخصصة حول تدريب  وضرورة االهتمام بتعليم الذكور وعقد دورات تدريبية و
  .وضرورة االهتمام بالبعد االجتماعي للعلوم والتكنولوجيا  (STS ) مالمعلمين علي استخدا
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  الفصل األول
  خلفية الدراسة

  :مقدمة ال
لم اليوم قرية صغيرة بفعل التقدم العلمي والتكنولوجي الذي لم يسبق له مثيل أصبح العا

لذلك يجب على  ،رهافي تطو امما جعل جميع الدول تقريبا تدرك ما أهمية العلوم والتكنولوجي
  .السريع جيدا يستطيع أن يواكب هذا التطور أن تسعى إلى إعداد اإلنسان إعداداُالدول 

 ،اعية على عالج عيوب المجتمع ودعم محاسنه والزيادة منهـا تعمل الدراسات االجتم
فالدراسات االجتماعية تعمل على دراسة التفاعل بين اإلنسان والبيئة ومشكالت هـذا التفاعـل   

  )9: 1979، إبراهيم وأحمد(الناس  وتأثيره في سلوك
اإلنسـان   ة من ناحية وعالقةالدراسات االجتماعية بدراسة العالقة اإلنساني هتمولذلك ت

من ناحية أخرى والمشكالت والمواقف التي تبدو رد فعل لتلـك العالقـات، فاإلنسـان     ببيئته
علـى    بطبيعة تكوينه االجتماعي بحاجة إلى معرفة ما يدور حوله مـن األحـداث والوقـائع   

واجهه في كافـة منـاحي   حتى يتمكن من مواجهة المشاكل التي ت ،المستويين المحلي والعالمي
  )15:  2006،خضر(الحياة 

 ،والهامـة فـي الدراسـات االجتماعيـة     أن الجغرافيا أحد الميادين األساسية روباعتبا
الجغرافيا تهتم بدراسة عالقة اإلنسان ببيئته الطبيعية وأساليب تفاعله معها وآثار ذلك التفاعل، ف

اللقـاني  (وعلى ذلك فهي أحد العلـوم التـي تجمـع بـين المجـالين الطبيعـي والبشـري        
  )1978ورضوان،

وسـنذكر هنـا    ،بما يحيط بهم من قضـايا  بةفالجغرافيا إذن تتفاعل وتهتم بنوعية الطل
  :)42: 2006خضر، (وهي األهداف المعرفية للجغرافيا

تزويد المتعلم بمجموعة من الحقائق والمفاهيم الجغرافية األساسية التـي تسـهم فـي     -1
  .تكوين شخصيته العلمية والثقافية

على فهم البيئة بمختلف مظاهرها الطبيعيـة والبشـرية واالجتماعيـة    تساعد الطالب  -2
 .واالقتصادية

تساعد الطالب على فهم الكون بأجزائه والنظريات التي تفسر تكوينه واألفكار العلمية  -3
 .الصحيحة

وقد قام المجلس الوطني األمريكي بوضع عدة محاور حديثة للدراسـات االجتماعيـة   
حيث أكد على أنه البد أن تشـمل   )STS( عوم والتكنولوجيا والمجتمالعلفكان من بينها محور 
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العلوم والتكنولوجيـا   مناهج الدراسات االجتماعية على ممارسات تتضمن دراسة العالقات بين
  .)48: 2006، عبابنة( )STS( عوالمجتم

فـي   )STS( عالعلوم والتكنولوجيا والمجتموهناك ثالث اتجاهات حديثة لتدريس قضايا 
  : وهي ةهج الدراسات االجتماعيامن

ـ  تدريس قضايا  .1 ضـمن منـاهج الدراسـات     )STS( عالعلوم والتكنولوجيـا والمجتم
 .االجتماعية

في وحدات دراسية فـي منهـاج    )STS( عالعلوم والتكنولوجيا والمجتمتدريس قضايا  .2
 .الدراسات االجتماعية

ج منفصل في المناهج ضمن منها )STS( عالعلوم والتكنولوجيا والمجتمتدريس قضايا  .3
 )www.ericdigests.org( .الدراسية

تزويد المتعلمين بتربية علمية وثقافة تكنولوجية مناسـبة تهـتم    عليهذا المدخل  يعملو
باإلضافة إلى أنه ال توجد دراسات كافية حسب علم الباحـث لمـدخل    ،بمتطلبات هذا العصر

غرافيا ولكن هذه الدراسات حسب اطـالع  في مناهج الج )STS( عالعلوم والتكنولوجيا والمجتم
اختيار هذا الموضوع لمـا لـه مـن    تم ولقد  العلمية،العلوم والثقافة منهاج الباحث تركز على 

قضـايا   بةم الطليأهمية كبيرة وخصوصا أن مادة الجغرافيا تعتبر من أكثر المواد المناسبة لتعل
  .)STS( عالعلوم والتكنولوجيا والمجتم

  : مشكلة الدراسة
  :تتمثل مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي

يا العلوم والتكنولوجيا الجغرافيا للصف الثاني الثانوي لقضا منهاجمحتوى ما مدى تضمين 
  مدى فهم الطلبة لها ؟ ما والمجتمع و

  :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية
ج منهـا  محتوىيجب أن يتضمنها  التي )STS( عالعلوم والتكنولوجيا والمجتمما قضايا  -1

  ؟ الجغرافيا للصف الثاني الثانوي
ج الجغرافيا منها محتوىالتي يتضمنها  )STS( عالعلوم والتكنولوجيا والمجتمما قضايا  -2

  ؟ للصف الثاني الثانوي
 محتوىالتي يتضمنها  )STS( عالعلوم والتكنولوجيا والمجتمما مدى فهم الطلبة لقضايا  -3

  ؟ للصف الثاني الثانويج الجغرافيا منها
العلـوم والتكنولوجيـا   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى فهم الطلبة لقضايا  -4

  ؟ تعزي إلي الجنس )STS( عوالمجتم
  

http://www.ericdigests.org
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  :فرضيات الدراسة 
  :ولإلجابة على أسئلة الدراسة سوف يضع الباحث الفرضيات التالية 

بين مسـتوي فهـم طلبـة    ) α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -1
  %.70ومستوي اإلتقان  )(STSالعلوم والتكنولوجيالقضايا   يالثاني الثانو فالص

في مسـتوي فهـم طلبـة    ) α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -2
  .تعزي إلي الجنس )STS( عالعلوم والتكنولوجيا والمجتملقضايا   يالثاني الثانو فالص

  

  : سةأهداف الدرا
  :يسعى الباحث من خالل هذه الدراسة إلى  

 محتوىن يتضمنها التي يجب أ )STS( عالعلوم والتكنولوجيا والمجتمقضايا تحديد قائمة  -1
  .منهاج الجغرافيا

  .في كتاب الجغرافيا )STS( عالعلوم والتكنولوجيا والمجتممعرفة مدي توافر قضايا  -2
المتضمنة في  )STS( علتكنولوجيا والمجتمالعلوم واقضايا ل الكشف عن مدي فهم الطلبة -3

  .كتاب الجغرافيا 
معرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب والطالبات في مسـتوي   -4

  .   )STS( عالعلوم والتكنولوجيا والمجتمقضايا لفهمهم 
 

  : أهمية الدراسة
  :خالل تنبع أهمية هذه الدراسة من  

يستفيد  قد  )STS( عالعلوم والتكنولوجيا والمجتميا التفاعل بين قائمة بقضاتوفر الدراسة  -1
منها واضعي المناهج وخاصة عند تطوير منهاج الجغرافيا للثاني الثـانوي كونـه فـي    

  .التوجهات العالمية في هذا المجالالمرحلة التجريبية لمواكبة 
ير منهاج الجغرافيـا  قد تسهم نتائج هذه الدراسة في توجيه نظر المسئولين والخبراء لتطو -2

  .لثانوي لتواكب التوجهات العالميةللثاني ا
العلوم والتكنولوجيـا  قد تفيد معلمي الجغرافيا وذلك من خالل توجيه أنظارهم إلى قضايا  -3

المتضمنة في منهاج الجغرافيا في الثاني الثانوي وضـرورة التركيـز    )STS( عوالمجتم
 .عليها

يفيد الموجهين والمعلمين وطلبـة البحـث    )STS(يا توفر الدراسة اختبار لمدى فهم قضا -4
  .العلمي
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  :مصطلحات الدراسة
فهي سلسلة مترابطـة مـن المفـاهيم والقـوانين      .هي الناحية النظرية للمعرفة  :العلوم  -1

: 2000 ،ملحـم (.ة التجريب أو المشاهدات المنتظمةواإلطارات النظرية التي نشأت نتيج
25(. 

دام األفضل للمعرفة العلمية وتطبيقاتها وتطويعها لخدمة اإلنسان تعني االستخ :التكنولوجيا  -2
 )106: 1999،اللقاني والجمل.( ورفاهيته

 .هو مجموعة  من الناس على األرض بينهم عالقات مشتركة : المجتمع -3

في بناء مناهج  العالميةاحد االتجاهات  هي:)STS(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع قضايا  -4
 يا تم تحديدها عالميا وهـي الجـوع  وهذه القضا ،عية وخاصة الجغرافياالدراسات االجتما
صـحة  _ المصادر المائية_ الغالف الجوي_نوعية الهواء _ النمو السكاني_مصادر الغذاء،
 _المصادر المعدنيـة _ المواد الخطرة_ استخدام األرض_ نقص الطاقة_  ومرض اإلنسان

 .  تكنولوجيا الحرب- اناتانقراض النباتات والحيو_ النوويةالمفاعالت 

مـن حقـائق   ب الجغرافيا الطبيعية والبشـرية  ما يتضمنه كتا :منهاج الجغرافيا  محتوى -5
ومفاهيم و مبادئ و قوانين و قواعد ونظريـات منظمـة تسـاعد علـى اكتسـاب القـيم       

الصف الثاني الثانوي  المقرر علي طالبواالتجاهات و المهارات العلمية لتحقيق األهداف،
 .م2006 لعام

، ودراسـة  ح األرض باعتبارها مسكنا لإلنسـان دراسة سطب هو علم يهتم:الجغرافيا علم  -6
  .)41: 2006،خضر(ألرض وهذا اإلنسان الذي يسكنهالعالقة التأثير والتأثر بين ا

ستويات معينـة  درجة وصول المتعلمين على اختالف مستوياتهم إلى م هو : مستوي الفهم -7
،ويتمل فـي قـدرة   ني من مستويات بلوم المعرفيـة المستوي الثا وهو،من فهم مادة التعلم

ويقاس بالدرجة التي يحصـل عليهـا    )STS(الطالب على شرح و تفسير و ترجمة قضايا
 .الطالب باالختبار المعد لذلك

 وهو المرحلة النهائية بالتعليم الثانوي بفلسطين والتـي   )التوجيهي(الثانويلصف الثاني ا -8
 .معيتسبق التعليم الجا

  :حدود الدراسة
  : اقتصرت هذه الدراسة على

 2006تحليل محتوى كتاب الجغرافيا للصف الثاني الثانوي وفق المنهاج الفلسطيني لعام  .1
 .)STS( عالعلوم والتكنولوجيا والمجتمم من حيث مدي تضمين هذا الكتاب لقضايا 
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الجـوع  : ا اآلتيـة تتضمن القضـاي و )STS( عالعلوم والتكنولوجيا والمجتمقائمة قضايا  .2
ـ  -نوعية الهواء والغالف الجـوي  -النمو السكاني -ومصادر الغذاء في العالم ادر المص

 -المـواد الخطـرة   -خدام األرضاست -نقص الطاقة -صحة ومرض اإلنسان -المائية
تكنولوجيـا   انقراض النباتـات والحيوانـات و   -المفاعالت النووية -المصادر المعدنية

  .الحرب
مدرسة خالد ( :2009لعام  بار هذه الدراسة على المدارس الحكومية اآلتيةتم تطبيق اخت .3

مدرسة ممـدوح   -مدرسة شهداء النصيرات الثانوية للبنين  -)أ(بن الوليد الثانوية للبنين 
  .وذلك بالمحافظة الوسطى) مدرسة العروبة الثانوية للبنات -)أ(للبنات الثانوية  صيدم
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

  
  .تقديم §
  ).STS(قضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع : األولالمحور  §
 .قضايا العلوم و التكنولوجيا و المجتمع §

 .) (STSظهور منحى العلوم و التكنولوجيا المجتمع §

 .) (STSخصائص منحى العلوم و التكنولوجيا المجتمع §

 .(STS )أهداف منحى العلوم و التكنولوجيا المجتمع §

 .)STS(قضايا تخص العلوم والتكنولوجيا والمجتمع §

 .القضايا العالمية ذات االرتباط بالعلوم والتكنولوجيا وما تتضمنه من مشكالت §

 .قضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع في الجغرافيا §

 .)STS(مقارنة بين مناهج تقليدية ومناهج العلوم والتكنولوجيا والمجتمع  §

 .) STS(تكنولوجيا والمجتمع فهم قضايا العلوم وال §

 .)STS(الصعوبات والمشكالت التي تواجه تطبيق منحى العلوم والتكنولوجيا والمجتمع  §

 .لجغرافياعلم ا: الثانيالمحور  §

 .علم الجغرافيا §

 .األهداف العامة لعلم الجغرافيا §

 .أهداف تدريس الجغرافيا §

 .أهداف تدريس الجغرافيا في المرحلة الثانوية §

 .الجغرافياأقسام علم  §

 .اتجاهات تطوير منهاج الجغرافيا §
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

  :تقديم
باعتبارهـا   ،بهالذلك يجب االهتمام  ،للتعليم ةي الوسيلة الرئيسيهف ةللمناهج أهمية كبير

فكـان البـد    ،األداة األولي بين يدي المعلم والطالب فهي للعملية التعليمية أحد العناصر الهامة
  .  التكنولوجية الهائلةالتطورات العلمية واً في ظل رتمام بها اهتماما كبيمن االه
تسعي الدول والمؤسسات التربوية ومراكز م هذا التطور العلمي والتكنولوجي في خضو

 أصـبحت  ومـن هنـا   ،مواكبة هذا التطورحتى تستطيع  التعليمية البحوث إلي تطوير المناهج
 في تطـور األمـم  ومن أهم العوامل األساسية الحاضر رنا العلوم والتكنولوجيا في عص قضايا

والمؤسسـات التربويـة   ، مما يلزم الحكومات اإلنسانية في تشكيل جميع جوانب الحياة وتساعد
مجال علي عاتقها العمل علي توفير تعليم مالئم في البحوث ووسائل اإلعالم أن تأخذ  ومراكز

، م من اإلفادة من المعرفة العلميـة لعامة فيها لتمكنهالعلوم والتكنولوجيا لتطوير وعي الطلبة وا
والمشاركة النشطة في صنع القرار بشـأن القضـايا    المشكالتوالمحافظة علي البيئة وتجنب 

  .ية المتصلة بالعلوم والتكنولوجياالعالمية والمحل
يحـدث  في إطار منهاج سليم  )STS( عالعلوم والتكنولوجيا والمجتمإن تدريس قضايا 

في مهارات عمليات العلم ، كمـا   ملحوظاً ات قوية في اتجاهات الطالب نحو العلم ،ونمواًتغير
فالمتعلم والمجتمع تتغيـر   ،)55: 2005،سالم(المختلفة المتعلقة بالعلم  يزيد من إدراك المفاهيم

، وتتغير طـرق التفكيـر   عارفهما من حين إلي أخحاجاتهما وأهدافهما وتطلعاتهما وأمالهما وم
ي يحتاج إليها وفق التغيرات المستمرة من حولها في عالم يتغير بسرعة غير مشهودة مـن  الت

توفر هذه الحاجـات   )STS(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع ومنحى ) 17:2005  ،عبابنة(قبل 
  .واألهداف والتطلعات في المستقبل

ـ  ويؤكد اعي ال بـد أن  رواد التربية على أن دراسة العلوم والتكنولوجيا في سياق اجتم
تكون جزءاً من جوهر المناهج فـي المرحلـة الثانويـة وكعنصـر تـابع للتربيـة العامـة        

) STS(،وهنا يبرز دور منهاج الجغرافيا في تدريس )Faith and other 1987:22(للمواطنة
  .في سياق اجتماعي من أجل التربية للمواطنة 

سات والجمعيـات األمريكيـة   بتنشيط مجموعة من المؤس)STS(اللذلك فقد قام مؤيدي 
وجمعيـة   _ومجلس التربية األساسية _الجمعية األمريكية لتقدم العلوم(لهذا الغرض تذكر منها 

كل هذا من أجل تطوير المناهج في ) مجلس القومي للدراسات االجتماعيةوال _العلوم اإلنسانية
بالنظر إلـى منهـاج   ضوء العلوم والتكنولوجيا في سياق اجتماعي ومن خالل هذه الدراسة و
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عشر فإنه لم يتناول القضايا االجتماعيـة أو التـي تخـص المجتمـع      الثانيالجغرافيا للصف 
 Faith and(بالشكل المناسب بل إنها اهتمت بذكر القضايا التي تخص العلـوم والتكنولوجيـا  

other 1987:22(  
لتي دعت لظهـور  ت للمناهج واجهوفي هذا السياق يمكن اإلشارة إلى االنتقادات التي و

  :)33 :2002،زيتون(وهي )STS(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع حركة 
  .)STS( عالعلوم والتكنولوجيا والمجتمعدم تركيزها على العالقة المتبادلة بين  -1
 .الجانب االجتماعي للعلم إظهارعدم  -2

 .عالمياًتكنولوجي اتخذت طابعاً محلياً أوظهور قضايا ومشكالت ذات طابع علمي و -3

  .وجود تعارض  بين محتوى المناهج وبين ما يحتاجه الطالب -4
ولـيس   تعلمـين للمالحاجات االجتماعية والشخصية ولذلك يجب أن نركز المناهج على 

  .لتحقيقه فقط على العلوم البحتة وهذا ما تسعى الدراسات االجتماعية
  : )STS( قضايا العلوم و التكنولوجيا و المجتمع:  المحور األول  -

 التعرف علـى كـل   التكنولوجيا و المجتمع يجب أوالًيان طبيعة العالقة بين العلوم ولب
  .ثم بيان العالقة التي تربط بينهمو من  ه،منها على حد

الفـروض و  (والمشروعات التصورية ) المفاهيم(هو سلسلة من التصورات الذهنية: ومالعل -
  .ثين هما المالحظة و التجريب لحدالمتواصلة و هي جميعاً نتاج  المترابطة و) النظريات

تطبيق المعلومات و المهارات و استخدام األدوات في حل المشكالت العملية و : التكنولوجيا -
العمل على تنمية القدرات البشرية و هي عملية فنية تعرف بـالمنتج منهـا و بآثارهـا علـى     

تؤثر علـى المجتمـع و    نولوجياكو المجتمع فالت كنولوجياالمجتمع و يوجد تأثير متبادل بين الت
  .مية و تتشكل بالتصميمات الهندسيةباالكتشافات العل كنولوجياتتأثر به و تتقدم الت

هو جماعة من الناس تعيش معاً و يشترك أفرادها في القيـام بأعمـال مختلفـة     :المجتمع -
القـات  يتفقون على تقسيمها كما يتفقون على أهداف واحدة و المجتمع نسـيج معقـد مـن الع   

االجتماعية يتضمن مختلف أوجه الضبط االجتماعي و يطلق نشاط أفراده في نفس الوقت يحد 
  .منها و يضع المعايير و الضوابط للسلوك و هو في جملته قابل للتغير

  :)STS(المجتمع  و منحي العلوم و التكنولوجيا
تكون نتائجها إيجابيـة  ال  )STS( عالعلوم والتكنولوجيا والمجتملية بين إن العالقة التفاع

،  دائماً بل ينتج عنها بعض المشكالت و القضايا التي تنعكس أثارها السلبية على الفرد و بيئته
هـذا المنحـي   ول، )59: 2005،سالم( .التكنولوجيا هما سالحان ذو حدينن العلوم ومن ثم فإو
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ن العلوم المعاصـرة و  هو تعليم يسعى إلى توثيق العالقة بي : عدة تعريفات نذكر منها ما يلي
  )180 :1994،الشافعي(التكنولوجيا و المجتمع  

لتنظيم محتـوى   نحيم "أنه  )STS( عالعلوم والتكنولوجيا والمجتممنحي  و يعرف الزعانين -
و  ميركز على العالقات التبادلية و المتداخلة بـين كـل مـن العلـو    ومناهج العلوم الطبيعية 

ذلك بهدف ربط العلوم الطبيعيـة  أثر كل منها على اآلخر، و توضيح التكنولوجيا و المجتمع و
ـ لتكنولوجية بالبيئة االجتماعية والبحتة و تطبيقاتها ا ين لمسـاعدتهم  الممارسات اليومية للمتعلم

. التكنولوجيا و تحسين نوعيـة حيـاتهم  و ومالتعامل الناجح مع نواتج العلعلى التكيف الذكي و
  )15 :1998،الزعانين(

على أنه المنحى الذي يأخذ بالعالقة التبادليـة بـين المعرفـة     ) 11 :2004(  دبعيو عرفه ال
ـ العلمية و تطبيقاتها و اآلثار المترتبة علي اً، و يقـدم المعرفـة   ها في حياة الناس سلباً أو إيجاب

  . العلمية في سياق واقعي تكنولوجي اجتماعي
  :أنالسابقة  اتريفعمجمل الت من ويرى الباحث

  .بين المعرفة العلمية وتطبيقاتهاتبادلية متداخلة العالقة  -1
 .التركيز على الجانب االجتماعي للعلم -2

  :(STS)التفاعل بين العلوم والتكنولوجيا والمجتمع 
لتوضيح العالقة بين العلوم والتكنولوجيا والمجتمع فإنه يفضل تناولها في صورة عالقات 

  : ثنائية وذلك على النحو التالي
  :العلوم والتكنولوجياالتفاعل بين   -  أ

نظراً للصلة الوثيقة  بين العلوم والتكنولوجيا فإنه من الصعب الفصل بين الجوانب  
لذلك يجب فهم العالقة بين العلوم والتكنولوجيا وأثر كل منهما ، البحثية والتطبيقية للعلم

  - :على اآلخر وذلك بمعالجة القضايا التالية
  .معقدة ومتباينة عالقة العلوم بالتكنولوجيا عالقة -1

في حين يقوم رجال العلم بالبحث عن فهم أفضل للبيئة الطبيعية يقوم رجال التكنولوجيا 
  .بالمحاولة للسيطرة على الطبيعة ودور العلم أن يبني األساس للمخترعات التكنولوجية

يساهم العلم من خالل النظريات العلمية في زيادة أعداد : العلم يوفر طبقة العلماء -2
  .لماء الذي بدورهم يسعون إلى كشف المزيد من المعارف العلميةالع

سهم المخترعات التكنولوجية بصورة ت: التكنولوجيا توفر أدوات ضرورية لتطور العلم -3
فعالة في تطور العلم فهي توفر الدقة في المعلومات العلمية والسرعة في الحصول 

 )59 :1998، الزعانين.(عليها كما تعمل على زيادة اإلنتاج العلمي لعلماء
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  :تأثير العلم على المجتمع -ب
ارتبط العلم بالمجتمع منذ المراحل األولى لظهوره وتطوره فالعلوم ال ينشأ بعيداً بمعزل 

لذلك فإن العلوم بينهما تفاعل دائم ومستمر بدأ ، وإنما ينشأ في إطار اجتماعي، عن اإلنسان
كما أنه يتأثر ، جتمع ويغير من أسلوب الحياة فيهفالمعلوم  تؤثر في الم، منذ ظهور اإلنسان

، بناء عليه فإن مناهج العلوم )   172:  2000الوسيمي ، (المجتمع بالظروف المحيطة به 
  :والتكنولوجيا والمجتمع يجب أن تعمل على إبراز وتوضيح النقاط التالية عند المتعلمين

  .ية وأخرى معنويةللعلم تأثيرات كثيرة على المجتمع منها تأثيرات عمل -1
 .يساهم العلم بشكل كبير في التطور الوطني في المجتمع -2

 ).6: 1999،الزعانين(تحسين نوعية حياة أفراد المجتمع يساهم العلم بدرجة كبيرة في -3

  :  تأثير المجتمع علي العلم 
للمجتمع تأثير كبير ومهم على العلم حيث يقوم المجتمع بتأثير على العلم من خالل 

بحاث العلمية متمثلةً في الدعم المادي وكذلك المعنوي وذلك من خالل دفع دعمه لأل
  ).61:  1998، الزعانين(الضرائب وإنشاء المؤسسات العلمية 

  :تأثير التكنولوجيا على المجتمع
إن المجاعات والفقر كانت سمات العصور القديمة وكذلك األمراض التي كانت تفتك 

ان التنقل بين الدول محدود وشاق حيث كانت الطبيعة حيث ك، بأعداد كبيرة من البشر
، تمثل المورد األساسي لإلنسان إال أنها كانت عنصراً مزعجاً له ألنه لم يسيطر عليها

بينما في العصر الحديث ساهمت التكنولوجيا والتقدم العلمي في التغلب على الكثير من 
لى البيئة فهي سالح ذو حدين المشكالت السابقة ولكن هذه التكنولوجيا لها أضرار ع

  ) 61:  1998 ،الزعانين(
م وثيق الصلة بالتكنولوجيا وهما على عالقة تفاعلية معه ومع ومما سبق يتضح ان العل

  .المجتمع 
والتكنولوجيا تتمركـز  العلوم وبصفة عامة نجد المناهج القائمة على اتجاه التفاعل بين 

   Solomon & (Aikenhead. 1994.P.48): ) 3(على المتعلم  كما يتضح من الشكل رقم 
  )STS(يوضح تفاعل بين العلوم والتكنولوجيا والمجتمع  )1(شكل رقم
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الصناعية يؤثر ويتأثر بها في و حيث يوجد المتعلم في وسط البيئة الطبيعية واالجتماعية

كون للمتعلم في هذا النوع من المناهج دور م والتكنولوجيا والمجتمع، ويوإطار لتفاعل بين العل
يا وبحثه الـذاتي لهـا فـي    أساسي وفعال في عملية التعلم من خالل تحديده للمشكالت والقضا

مجموعات بحثية، باإلضافة إلى جمعه للمعلومات والبيانات حـول هـذه المشـكالت،    أفراد أو
د أو اختيار حلول لها ويتعدى ذلـك  وتبويبها، وتحليلها، ومناقشتها، بما يعطيه القدرة على تحدي

إلى توقع قيامه بدور فعال ونشط في توظيف هذه الحلول، ومواجهة هـذه المشـكالت وقـد    
خصائص المناهج القائمة على اتجاه التفاعـل  ) Aikenhead. 1994. P.47( )أيكنهيد(وصف 
  :م والتكنولوجيا والمجتمع فيما يليوبين العل

التدريس في ضوء التفاعل بين العلـوم والتكنولوجيـا    ما أهداف): Function(الوظيفة -1
 والمجتمع؟

 ما الذي يجب تعليمه؟): Content(المحتوى -2

 كيف يمكن دمج العلم مع محتوى العلوم والتكنولوجيا والمجتمع؟): Structure(البناء -3

  :تفصيالً فيما يلي اونتناوله
 :كنولوجيا والمجتمعم والتوأهداف المناهج القائمة على اتجاه التفاعل بين العل  - أ 

في عالقته بالتكنولوجيا والمجتمع، حيث يتوقع أن  ومتهدف هذه المناهج إلى تعلم العل
ية يحاول المتعلم فهم خبراته اليومية وجمع ودمج ما يتعلمه من البيئة الطبيعيـة والصـناع  

مـام  ويتضمن هذا الهدف هدفاً ثانوياً هو زيادة درجـة اهت . المحيطة به في إطار اجتماعي
  .المتعلم بدراسة الجغرافيا التي تصبح مرتبطة بحياته ومشكالته
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كما تهدف المناهج القائمة على هذا االتجاه إلى تدريب المتعلم على مهـارات اتخـاذ   
مطروحة لحل المشكلة، ويحمل بـين طيـات كـل     ةالقرار واالختيار من بين بدائل متعدد

على المتعلم أن يوظف مـا جمعـه مـن     مشكلة جوانب إيجابية وأخرى سلبية، لذا يتعين
  . تار أفضل الحلولبيانات ومعلومات ليخ

تجاه البيئة والمجتمع الذي يعيش فيه،  ةأن يكون مسئوالً مسؤولية اجتماعي وهذا يعوده
كما يعلمه أن يشترك مع غيره في اتخاذ القـرار المناسـب ومناقشـته لوجهـات النظـر      

  .المختلفة
 :STS)( المجتمعالعلوم والتكنولوجيا وعلى اتجاه التفاعل للمناهج القائمة  المحتوى  -ب 

العلوم والتكنولوجيا والمجتمع يختلف محتوى المناهج القائمة على اتجاه التفاعل بين 
)(STS   بصورة واضحة عن المناهج التقليدية التي يكون فيها المحتوى معزول عن حيـاة

العلـوم  ئمة على اتجـاه التفاعـل بـين    المتعلم وعالمه، بينما يتمحور محتوى المناهج القا
حول مشكالت أو قضايا ترتبط بحياة المتعلم مثـل قضـية    STS)(والتكنولوجيا والمجتمع 

  .التلوث، الجوع ومصادر الغذاء في العالم، نقص المياه
ويوجد نوعين من القضايا والمشكالت التي يدور حولها المحتوى القائم على اتجاه التفاعل 

  ):Ziman. J. 1994. P.12(وهما  STS)(لتكنولوجيا والمجتمع العلوم وابين 
مثل التلوث، ونقص المياه، : مشاكل وقضايا اجتماعية من خارج المجتمع العلمي .1

 .والمحافظة على الموارد الطبيعية

مثل طبيعة النظريات والقوانين : جوانب اجتماعية للعلوم من داخل المجتمع العلمي .2
 .وتاريخ العلوم

  :يتضمن ثالثة أبعاد هي STS)(أن محتوى مناهج ) Snow. 1987(سنو  وقد أوضح
وهو البعد الذي يتناول العلم التجريبـي بمـا فيـه مـن فـروض      : لبعد اإلدراكيا .1

ونظريات ومالحظة علمية وتجريب، باإلضافة إلى المعايير التي تخضع لها هـذه  
 .العمليات

 .على عمل العالم في ثقافة ما يتضمن القيم االجتماعية التي تؤثر: البعد الشخصي .2

ويتضمن قيم المجتمع وعاداته وأخالقياته ويعتبر هذا البعد هـام  : البعد االجتماعي .3
 .ألنه غالباً ما يجد في المجتمع من يحرصون على تمويله ودفعه

  :STS)(البناء للمناهج القائمة على اتجاه تفاعل بين العلوم والتكنولوجيا والمجتمع  -ج
فئـات العلـم فـي العلـوم     " مخطط أسـماه  ) Aikenhead.P.53( وضع أيكنهيد

ويوضح فيه بناء المحتوى في المناهج التي تأخـذ باتجـاه   "  STS)(والتكنولوجيا والمجتمع 
التفاعل بين العلوم والتكنولوجيا والمجتمع من حيـث النسـبة المعطـاة لمحتـوى العلـوم      
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ة التقليدية والطريقة التي تتم بها مقارنـة  والتكنولوجيا والمجتمع مقابل محتوى العلم بالصور
  : وهي كما يليكل منهما، 

 . والتكنولوجيا والمجتمع دمج عرض لمحتوى العلوم -1

في المناهج التقليدية موضوع من موضوعاته مقتطف صغير مـن محتـوى المعلـم     -2
والتكنولوجيا والمجتمع وتتراوح المدة المطلوبة لتدريسه بين نصف ساعة إلى ساعتين 

الباً ما يكون في نهاية الموضوع المطروح وال يتعدى وزن هذه الغضافة في تقييم وغ
 .من مجموع المحتوى%) 5(المتعلم أكثر من 

 .الدمج المقصود لمحتوى العلوم والتكنولوجيا والمجتمع -3

يضاف إلى محتوى العلم في المناهج التقليدية سلسلة من الدراسـات القصـيرة مـن     -4
وجيا والمجتمع متكاملة مع الموضوعات التي يطرحها المـنهج  محتوى العلوم والتكنول

بطريقة منظمة وأكثر ترابطاً من الفئة السابقة، ويمكن زيادة تقييم المتعلم فيه ليصـل  
 .من مجمل المحتوى الذي يتضمنه المنهج%) 10(إلى 

 .العلم من خالل محتوى العلوم والتكنولوجيا والمجتمع -5

علم ( وجيا والمجتمع في هذه المناهج بتنظيم محتوى العلم يقدم محتوى العلوم والتكنول -6
بحيث يتضمن معلومات ومعارف مـن حقـول العلـم    ) الجغرافيا على سبيل المثال 

 .المختلفة في صورة بيئية

 .العلم جنباً إلى جنب مع محتوى العلوم والتكنولوجيا والمجتمع -7

لعلـوم والتكنولوجيـا   يكون التركيز في هذه المناهج بصورة كاملة علـى محتـوى ا   -8
كلما كان ذلك ضرورياً أو ) الجغرافيا ( والمجتمع ويرتبط به محتوى المنهج التقليدي 

بنفس  STS)(ممكناً، ويتم فيه تقويم المتعلم في محتوى العلوم والتكنولوجيا والمجتمع 
 ).الجغرافيا ( الوزن الذي يقوم فيه محتوى العلم 

رة أساسية على محتـوى العلـوم والتكنولوجيـا    يكون التركيز في هذه المناهج بصو -9
والمجتمع ويضاف محتوى العلم إليها بصورة عفوية وتكون مركزه علـى المبـادئ   

) الجغرافيـا (والمفاهيم العامة وليس على الحقائق الجزئية، وال يعطى هنا لتقويم العلم 
طـار  من وزن المحتوى الكلي للمنهج، ومن أمثلتها دراسات فـي إ %) 25(أكثر من 
 .اجتماعي

 .STS)(محتوى العلوم والتكنولوجيا والمجتمع  -10

يدور المحتوى في هذا المنهج بصورة كلية حول قطبيـة اجتماعيـة أو تكنولوجيـة،     -11
عندما يكون من الضرورة ذكره لتوضيح جوانب ) علم الجغرافيا(ويذكر محتوى العلم 
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م فـي محتـوى العلـوم    أو بيانات حول القضية التي يتم دراستها، ويتم تقويم المـتعل 
  ).2002السيد، (والتكنولوجيا والمجتمع فقط 

  : )STS(المجتمع و ظهور منحى العلوم و التكنولوجيا
في مجـال   اإلصالحمن أكثر حركات  )STS( العلوم والتكنولوجيا والمجتمعيعد منحى 

ظهـرت   العلوم المعاصرة والتي سعت إلى تطوير محتواها سعياً لتحقيق التنوير العلمي وقـد 
، والتـي نظـرت للعلـم كبنـاء      نتيجة االنتقادات التي وجهت لمناهج العلوم في الخمسينيات

ناجمة عن الحرب ، وأيضا إن المآسي اللعناية بتعليم الطالب بنية العلم، وركزت على امعرفي
             و ) هيروشـيما ( وما نتج عنها من إلقاء القنابـل النوويـة علـى جزيرتـي      ،العالمية الثانية

وما نجم عن ذلك من دمار هائل ومخيف والقضاء علـى   ،)م1945(ام باليابان ع) ناجازاكي( 
عالوة على اآلثار البيئيـة   ما وضع نهاية مأساوية لهذه الحرب،شخص م) ألف150(أكثر من 

ممـا   ،السلبية لكل من العلم وتطبيقاتـه  بوضوح اآلثار تظهرأالتي  والبيلولوجية بعيدة المدى
وتحمـالً للمسـئولية   ضمير لدى كثير من العلماء وولد لديهم شعوراً بالقلق ال إلى صحوة أدى

والرفاهيـة  نولوجيا لخدمة المجتمـع العـالمي   والتكالعلوم مطالبين بتوجيه كل من األخالقية، 
ويبين عدد مـن البـاحثين أن إطـالق     ،)16- 17: 2004 :الدبعي( البشرية ال إلى تدميرها 

ثـورة فـي    أدى إلى إحداث 1957عام) سبوتنيك(بة الفضائية سابقا  للمرك ييتياالتحاد السوف
حيث بدأت المطالبة بمناهج علـوم تحقـق السـبق التقنـي للشـعب      مناهج العلوم األمريكية، 

األمريكي وظهر ما يعرف باالتجاه الكشفي في مناهج العلوم الذي استهدف تحويل الطالب إلى 
  )1994 :61 ،الحصين. (سة عمليات العلميشاركون في ممار علماء صغار
  ):(STS المجتمعو العلوم والتكنولوجيا منحىخصائص 

  :بخصائص عديدة نذكر منها )STS( العلوم والتكنولوجيا والمجتمع منحىتميز ي
  .يحدد فيها الطالب المشكالت التي يجابهها و تالءم اهتماماته -1
 .يمكن االعتماد عليها في حل المشكلةالتي و ) بشرية و مادية(يستخدم المصادر المحلية -2

المشاركة النشطة للطالب في البحث عن المعرفة التي يمكن تطبيقها في حل المشـكالت   -3
 .الحياتية و الواقعية 

 .امتداد التعلم ليتعدى الفصل المدرسي و المدرسة أيضاً -4

 .و التكنولوجيا على الطالب أنفسهم التركيز على تأثير العلوم -5

 .العلوم باعتباره يتعدى المفاهيم التي يمكن للطالب تعلمهاالنظر لمحتوى  -6

 .د على مهارات عمليات العلم التي يستخدمها الطالب في حل مشكالتهيالتأك -7

 .و التكنولوجيا العلوم د على الوعي المهني ، و بخاصة المهن المتعلقة بيالتأك -8
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م حل المشكالت التـي  إتاحة الفرصة للطالب في المرور بأدوار المواطنة خالل محاولته -9
 .يكلفون بها

   .والتكنولوجيـا فـي المسـتقبل   العلـوم  ثر بهـا  يتـأ تحديد السبل التـي نتوقـع أن    -10
 )36: 2002،زيتون(

  :STS) ( المجتمعو التكنولوجياالعلوم و تعليم أهداف
ال بد من ادراك الفـارق   عند الحديث عن أهداف تعليم العلوم والتكنولوجيا والمجتمع

العلـوم  منـاهج  تسـعى  هذا النمط والنمط التقليدي في التعليم لـذلك   الجوهري بين
  :إلى تحقيق أهداف عديدة نذكر منها والتكنولوجيا والمجتمع

معد للتعامـل مـع القضـايا    تاج مواطن متعلم ومثقف علمياً وجعل التربية قادرة على إن -1
وضع الحلول المناسبة المشاركة الفاعلة في ا والتكنولوجيو وماالجتماعية ذات الصلة بالعل

  .لها
إنتاج مواطن مثقف حول البيئة الثقافية و االجتماعية و البيوفيزيائية و عارفاًُ بالمشكالت  -2

  .المحاوالت الجارية إليجاد الحلول المناسبة لهالبيئية التي يعاني منها العالم وا
ولوجيـا  العلـوم والتكن مساعدة المتعلم في اختيار مهنة مناسـبة فـالمتعلم مـن خـالل      -3

تصور للكثير من المهن العلمية و التكنولوجية التي يصبح على دراية و )STS(والمجتمع
  .األفضل حسب قدراته و إمكانياته و إبداعاته اختياريستطيع من خاللها 

  .يتزويده بالمعرفة العلمية الالزمة إلعداده لمتابعة التعلم األكاديمتهيئة الطالب و -4
ية من أجـل حـل   القي والبيولوجي والبيواجتماعي في التربتضمين الجانب القيمي واألخ -5

  .االجتماعيةالمشكالت البيئية و
ستقبل والتخطـيط الجيـد   القدرة التنبؤية لدى الطالب لتوقع حل المشكالت في المتطوير  -6

  .لمواجهتها
  .بيئتهو )STS( للعلوم والتكنولوجيا والمجتمعالوجه اإلنساني إبراز  -7
  .لق الثروةتقدير دور الصناعة في خ -8
 .إبراز العالقات بين العلوم الطبيعية المناسبة لمشكالت الحياة اليومية -9

 )3: 1999،الخالـدي  .(اإلنـاث فيا أكثر ألفة و جاذبية للـذكور و مساقات الجغراجعل  -10
  )www.ericdigests.org(األمريكي للدراسات االجتماعية المركز،

  : STS)(ع جتمالعلوم والتكنولوجيا والم قضايا تخص
فـي   هامـاًً والتكنولوجيا المتعلقة بالقضايا االجتماعية تعتبر عنصـراً معرفيـاً   العلوم 

  :دريسفي مجال الت STS)(ع جتمالعلوم والتكنولوجيا والمتخصص 

http://www.ericdigests.org
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وبمـا أن جـذورها تعـود إلـى      ،هذه القضايا تتضمن الحقائق والحكم على القـيم -1  
ـ  رارات بشـأنها بـالرجوع للطـرق العلميـة     تكنولوجيا العلوم لذلك ال يمكن أن يتم اتخاذ الق

هي التي تهيمن علـى  )القيم(إن االعتبارات األخالقية في الحقيقة  ،والتكنولوجية بشكل حصري
ـ العلـوم والتكنولوجيـا والم  اتخاذ القرارات بشأن قضايا  لـيس االعتبـارات    STS)(ع جتم

لكنها ليست مناسبة التخـاذ  فالمعرفة التي تنتج من ناحية علمية تعتبر ضرورية و ،التكنولوجية
العلـوم  تنبـع القـرارات المتعلقـة بقضـايا      ،قرارات بشأن القضايا المعقدة للسياسة العامـة 

من الضغوط االجتماعية والسياسية والتي تتضمن التفـاعالت  STS) ( جتمعوالتكنولوجيا والم
ة النظر يجـب  وجه ،جماعاتن حكوميين ومسئولي اليبين خبراء العلوم والتكنولوجيا ومسئولي

أن تخضع لإلنتقاد والجدال كما أن المشرعين الذين يعكسون قيم واتجاهات المقتـرعين  هـم   
ويجب وضع القوانين والتخطيط لها وتنفيذها حتى يـتم التوصـل إلـى     ،الذين يجب انتخابهم

  .تسوية تعكس القيم المقلوبة والمتعلقة بهذه القضايا
تتضـمن وجهـات نظـر مختلفـة      STS)( جتمعالعلوم والتكنولوجيا والمقضايا  -2  

حيث ال يوجد وجهة نظر واضحة لما هو صـحيح  ) القيم المتضاربة(بخصوص صراع القيم 
ا الحصـول علـى    وما هو خاطئ على سبيل المثال بعض القضايا البيئية تفرض خيارات فإم

ن علـى  معظم الناس يتفقو ،الحصول على إنتاج صناعي ووظائف مهنية هواء وماء نظيف أو
لوصول إلى حـل  ليحتاج حل المشكلة  ،مساوئ التلوث الصناعي والبطالة والكساد االقتصادي

بخصوص القيم المتضاربة فمثالً الحد من التلوث بشكل كافي لحمايـة الصـحة   ) تسوية(وسط 
العالقة و العلوم والتكنولوجيا ف ،رضي من التوظيف واإلنتاجوالبيئة مع الحفاظ على مستوى م

ايا االجتماعية لها تواجدها في الصحف اليومية وأخبار التلفزيون والمجالت األسـبوعية  بالقض
(Faith and other:1987) العلـوم والتكنولوجيـا   هناك بعض األمثلة على قضايا منهاج و

  :STS)(ع جتموالم
  .الكفاءة التقنية والحماية من مخلفات الطاقة النووية -1
 .دسة الجينيةوالهن DNAمخاطر مركبات أبحاث الـ  -2

المخاطر التي تهدد جودة البيئة والصحة العامة والتـي تكـون مرتبطـة بنشـاطات      -3
 .صناعية مختلفة

 .ةوجود أنواع ووظائف معينة لتشغيل اآلالت األوتوماتيكي -4

المصادر الطبيعية غير المتجددة والتي تكون مطلوبـة لتحفيـز التطـور     التحفظ على -5
 .االقتصادي

الجتماعية التي تزامنت مع الكثافة السكانية المتزايـدة بسـرعة   المشاكل االقتصادية وا -6
 .والتقدم في العناية الطبية والتغذية
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المخلفات واألضرار التي فرضتها األسلحة الحديثة النووية والتقليدية والخطر الـدائم   -7
هذه القائمة القصـيرة   ،الناجم عن استخدامها في أعمال إرهابية وثورية أو في الحرب

 طبع مجرد مقترح ألمثلة كثيرة تتحدى المـواطنين فـي المجتمعـات الحديثـة    هي بال
)Faith and other  35:1987( . 

 
وما تتضمنه مـن مشـكالت   المجتمع  و والتكنولوجياالعلوم القضايا العالمية ذات االرتباط ب

  : وهي من إعداد الباحث )1(وهي كما موضحة في الجدول رقم 
   

 )1(جدول رقم
 ) STS(م والتكنولوجيا والمجتمع قضايا العلو

  
  

 )القضايا الفرعية(المشكالت التي تتضمنها  القضايا الرئيسة الرقم

1- 
الجوع ومصادر 
 الغذاء في العالم

 .إهمال الزراعة .1

 .ضعف إنتاج الغذاء .2

 .تلوث الغذاء .3

 .الطاقة الالزمة لزيادة الغذاء .4

 .تقدير كميات الغذاء القابل للبقاء .5

 .ر التوسع الرأسي في الزراعة في مواجهة نقص الغذاءدو .6

 .دور الهندسة الوراثية في مشكلة نقص الغذاء .7

 .ترشيد استهالك الغذاء .8

 .الحفاظ على األرض الزراعية .9

 .البحث عن مصادر الغذاء البديلة .10

 .تحسين اإلنتاج النباتي .11

 .الغذائيتعطيل الدورات الكيميائية وأخطارها على األمن  .12

 .تحسين اإلنتاج الحيواني .13

 .استثمار الثروة السمكية .14

 النمو السكاني -2

 .التربية السكانية .15

 .أساليب التنبؤ بالزيادة السكانية .16

 ).الهجرة الداخلية(الهجرة من الريف إلى الحضر  .17
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 زيادة استهالك الغذاء .18

 .نقص كفاءات الخدمة .19

 .مشكالت التكدس واالزدحام .20

 .الضغط في استعمال الموارد .21

 قدرة المساحة المتاحة على االستيعاب .22

 .استنزاف نصيب الفرد .23

 .البناء الرأسي .24

 ) .استصالح األراضي (التوسع في الصحراء  .25

3- 
نوعية الهواء 
 والغالف الجوي

 )االنحباس الحراري(الدفء العالمي  .26

 ).الدخان الضار(الملوثات المعلقة  .27

 .ادة تركيز ثاني أكسيد الكربونزي .28

 .األمطار الحمضية .29

 .تآكل طبقة األوزون .30

 ).تأثير ذلك على اإلنسان والحيوان والنبات(تلوث الهواء والغالف الجوي  .31

 .التلوث الضوضائي .32

 الموارد المائية -4

 .اإلهدار في االستهالك الفردي للمياه .33

 .ترشيد استهالك الماء .34

 .ن المائينقص المخزو .35

 .البحث عن مصادر جديدة للمياه .36

 .تلوث المياه السطحية .37

 .تلوث المياه بالمبيدات واألسمدة .38

 .تلوث المياه الجوفية .39

 .المياه العادمة .40

 .الحد من تلوث المياه .41

 .التلوث الحراري للمياه .42

 .توزيع المياه في المجتمعات .43

 .الكشف عن األسرار البحرية .44

 .الصحية/ المحافظة على اللياقة البدنية  .45صحة اإلنسان  -5
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 .اإلسعافات األولية .46 ومرضه

 .الوقاية من األمراض المعدية وغير المعدية .47

 )الفشل الكلوي .االلتهاب الكبدي .السرطان .االيدز(أمراض العصر  .48

 .أمراض سوء التغذية .49

 .إنتاج وتصنيع الدواء .50

 .النفسية/ ة العقلية المحافظة على اللياق .51

 .المخدرات والخمور والكحول والدخان والعقاقير الممنوعة .52

 )الليزر(اإلفادة من بعض اإلشعاعات مثل  .53

 .الثقافة الجنسية واألمراض التناسلية .54

 نقص الطاقة -6

 .المحافظة على الطاقة وترشيد استهالكها .55

 .التخزين والنقل .56

 .الطاقة الشمسية .57

 .البترول والوقود الحفري إنتاج .58

 .إنتاج الوقود التخليقي .59

 .طاقة المد والجزر .60

 .طاقة الغاز الطبيعي .61

 .الطاقة الذرية .62

 .طاقة الينابيع الحارة .63

 .طاقة السدود والشالالت .64

 طاقة الرياح  .65

 استخدام األرض -7

 .استصالح األراضي .66

 . تآكل وانجراف التربة  .67

 .تتدهور الغابا .68

 .تلوث التربة بالمبيدات والسموم .69

 .التصحر .70

 .الزالزل والبراكين .71

 .فقدان المواطن الحياة البرية .72

 .النمو العشوائي للمدن .73

 .تجفيف أجزاء من البحار والبحيرات .74

 .التخلص من النفايات .75 المواد الخطرة -8
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 .معالجة النفايات بأنواعها .76

 .المتداولة المواد الكيماوية السامة .77
 

 .المخلفات العادمة .78

 .أنواع الطالء التي يدخل في تركيبها الرصاص .79

 المصادر المعدنية -9

 .تكنولوجيا التعدين الحديث .80

 .دور المعادن في دعم االقتصاد .81

 .استخراج المعادن وكيفية تصنيعها .82

 .قاع البحر كمصدر للمعادن .83
 

 .المعادن الفلزية والالفلزية .84

 .المعادن غير الحفرية .85

 .إعادة دورة المصنوعات المعدنية .86

 .التعدين الجائر .87

 .كيفية التعامل مع الخامات منخفضة الدرجة .88

 المفاعالت النووية -10

 .إنشاء المفاعالت النووية .89

 .شروط األمان في المنشآت النووية .90

 .التحكم في النفايات النووية .91

 .ج النوويالتحكم في طاقة االندما .92

 .التلوث اإلشعاعي .93

 .استثمار الطاقة النووية  .94

 .دور الطاقة النووية في قوة الدولة  .95

11- 
انقراض النباتات 

 والحيوانات

 .اختالل التوازن الطبيعي .96

 .الهندسة الوراثية .97

 .اختزال التباين الجيني .98

 .بنوك الجينات الوراثية للحيوانات والنباتات المنقرضة .99

 .المحميات الطبيعية .100

 تكنولوجيا الحرب -12
 .سباق التسلح .101

 .التخزين والنقل .102
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، الطنـاوي ( ،)137,1996:الرافعـي دراسـة  (،)208:2007،شـهاب (،)22:2008 ،القدرة( 
  )2002:38،زيتون(، )186:1996

  :في الجغرافيا STS)(ع جتمالتكنولوجيا والمالعلوم وقضايا 
المفاهيم واألفكار األساسية في الجغرافيا تعتبر مزودة لبدايات اندماج المواضـيع فيمـا   

على سبيل المثال إن موضوعاً جغرافياً أساسـياً   ،STS)(ع جتمالعلوم والتكنولوجيا والميتعلق ب
وم البشر بالتعـديل والتكيـف مـع األمـاكن     حيث يق ،يمثل تفاعالً بين البشر وبيئتهم الطبيعية

ات العالقـة  الطبيعية بطرق تكشف عن قيمهم الثقافية وسعة احتمالهم متضمنة القدرات والقيم ذ
ر العالقات بين اإلنسان والطبيعـة  ويجب على الطالب معرفة كيف تتطو ،بالعلوم والتكنولوجيا

هذه العالقات علـى البشـر وعلـى     ؤثرت ما عالقة العلوم والتكنولوجيا بهذه العالقات وكيفو
  .البيئة

  :التي تندرج تحت هذا الموضوع مثل STS)(ع جتمالعلوم والتكنولوجيا والمموضوعات 
  .الطرق المختلفة الستخدام والحفاظ على األراضي وغيرها من المصادر الطبيعية -1
 .المشاكل المرتبطة بالنمو والتطور المتسارع -2

  .وعي والمتحكمة بهذا النوع من النمصناالمشاكل المرتبطة بالتقدم ال -3
والتكنولوجيـا  العلـوم  هناك موضوع أساسي آخر في علم الجغرافيا مرتبط بموضوعات 

  : ومثال علي ذلك وهو التفاعالت بين مجموعات بشرية مختلفة في أماكن مختلفة على األرض
 البشر موزعون في الكرة األرضية حيث يتفـاعلون مـن خـالل السـفر والتجـارة     

حيث تأثرت هذه التفاعالت بشـكل عميـق بـالتطورات الحادثـة فـي العلـوم        ،والتواصل
            والتكنولوجيا والتي ربطت الناس واألماكن حـول األرض فـي عصـرنا الحـالي الحـديث     

)Faithand other 45:1987(.  
  ) :  STS(مناهج الجغرافيا في ضوء خطوط العريضة إلصالح ال

نولوجيا عوامل قوة في المجتمع األمريكي المعاصـر وفـي العـالم    تعتبر العلوم والتك  
لكي يصبح اإلنسان شخصـاً  ومخاوف عظيمة ومسائل نقدية عامة،ت آماالً أجمع حيث أنها ولد

متعلماً بشكل حقيقي ولفهم توجهات العالم الحديث فإن هذا يتطلب فهم العلوم والتكنولوجيا فـي  
  .سياقها االجتماعي

 .األسلحة البيولوجية .103

 .األسلحة الكيميائية .104

 .تهديد التسلح النووي .105
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إن األهداف التربويـة  ف ،الحديثة كما هو الحال في الواليات المتحدة ياتمقراطالديفي و
المواطنة فيه، حيث المواطنـة فـي    إلى تحمل مسئولية ترجع إلى فهم العالم من أجل الوصول

تتطلب حقوق وواجبات بشكل مسئول فيما يتعلـق بقـرارات السياسـات العامـة      مجتمع حر
إن  الحاصلة في العلوم والتكنولوجيا،حيـث  التطورات باإلضافة إلى خيارات معقدة ترجع إلى

المواطنين يواجهون التحديات بشكل متزايد بخصوص اتخـاذ قـرارات واختيـارات بشـأن     
االستعماالت والممارسات االجتماعية لمنتجات العلوم والتكنولوجيا وبناء على ذلك فإن التربية 

  . STS)(ع جتموم والتكنولوجيا والمالعلالحديثة ال بد أن تؤكد على  من أجل المواطنة
)Faith and other 45:1987(  

ـ العلوم والتكنولوجيـا والم أدرك التربويون الحاجة إلى التعامل مع  لقدومن هنا  ع جتم
)(STS   بشكل مركز في جوهر المنهاج المدرسي وفي التربية العامة للمواطنين هناك توجـه

الثانوية في الواليات المتحدة وغيرها من الشعوب  بين دعاة إصالح المناهج الدراسية للمرحلة
لك ذولكن على الرغم من  ،في التربية STS)(ع جتمالعلوم والتكنولوجيا والمبضرورة نادي يو

هناك فجـوة  ،فإن هذا االتجاه لم يترجم لواقع عملي بين قادة علماء التربية في المدارس الثانوية
في التقارير القومية ومنهاج  STS)( عجتمالمكنولوجيا ولعلوم والتلكبيرة بين األهداف الجديدة 

) المثـابر (حيث أن الفكر الواضح والعمل الجاد  ،المدارس الثانوية التي يتم استخدامها وتنفيذها
الخطوة األساسية في  STS)( عجتمالمالعلوم والتكنولوجيا ويبقى غير كافياً في إصالح منهاج 
تخـاذ  والتي تشمل بناء إطار العمل الذي يعمل كمرشد في اإصالح المنهاج هي بناء المفاهيم 

. عمل تعديالت للقـديم مـن المـواد الدراسـية    راسية جديدة أوالقرارات بشأن تصميم مواد د
)Faith and other 46:1987.(  
  : STS)(ع جتمالعلوم والتكنولوجيا والم قضاياالتربية في ب المتعلقة عريضةالخطوط ال

والعالقات  STS)( عجتمالملعلوم والتكنولوجيا ول مفاهيم رأسية تطوير فهم عام لثالث -1
على سبيل المثال العالقة الرمزية للعلـوم   المتداخلة والمختلفة بين هذه المفاهيم الثالث

  .والتكنولوجيا في السياق االجتماعي
التأكيد على المعرفة بالمفاهيم األساسية في العلوم والتكنولوجيا والتي تكون مرتبطـة   -2

بتغيرات اجتماعية هامة وقضايا علمية حيث أن هذه المفاهيم والتي تنتمي إلى المبادئ 
األكاديمية والتقليدية للعلوم الفيزيائية والطبيعية يجب أن تناسب وتتماشى مع التغيرات 

 .االجتماعية والقضايا العلمية

الجتماعيـة  التأكيد على معرفة مفاهيم أساسية ومواضيع هامة في التاريخ والعلـوم ا  -3
المرتبطة بتغيرات اجتماعية هامة وقضايا علمية تعود أصولها إلى العلوم والتكنولوجيا 
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هذه المفاهيم والموضوعات تشمل مؤسسات وشـؤون إنسـانية متصـلة بممارسـات     
 )Faith and other 47:1987(. ومنتجات وآثار للعلوم والتكنولوجيا

  :في منهاج الجغرافيا STS)( عجتمالعلوم والتكنولوجيا والمتضمين قضايا 
والمشـكالت الناتجـة   )STS( العلوم والتكنولوجيا والمجتمعيمكن تضمين قضايا حيث 

  -:عنها في محتوى الجغرافيا من خالل ثالثة طرق
باستخدام هـذه الطريقـة    :ج القائمافي المنه STS)(إضافة الموضوعات التي تخص -1

 لعادي ولذلك فإنهم أكثر تعرض لقبولها يتصبح هذه القضايا جزءاً من المنهج المدرس
 .باعتباره جزءاً من مهمة المدرسة

يدعو هذه المنهاج إلضـافة   :داخل المنهـاج  STS)(ص وحدة دراسية لقضايا يتخص -2
في المحتوى واألنشطة في نهايـة الـدرس أو    )STS(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع 

والميـزة   ت االجتماعيـة في منهـاج الدراسـا   )وحدة دراسة ( مجموعة من الدروس
ن لها أقصى قدر من المرونة في البت فـي كيفيـة عـالج    ، إلهذه الطريقةالرئيسية 

 . )STS(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع في مضمون ال

 )STS(العلـوم والتكنولوجيـا والمجتمـع    منفصلة تخـص   دراسة وحدات إنشاء -3
العلوم والتكنولوجيـا  هج هنالك عدد قليل من المدارس قد وضعت ونفذت من :للدراسة

بشكل منفصل عن المنهج العادي وفي معظم األحيان تكون لطالب  )STS(والمجتمع 
المدارس الثانوية وتتميز هذه الوحدات المنفصلة بإعطاء قدراً كبيـراً مـن الشـفافية    

العلـوم والتكنولوجيـا   ومستمرة مع الترابط بين وتوفير فرصة كافية لدراسة منتظمة 
. محتـوى الأما العيب هو التعقيد الكبير في التحدي المتمثـل فـي تنظـيم    ، والمجتمع

)www.ericdigests.org(  
العلوم والتكنولوجيـا والمجتمـع    منحى على غرستساعد  التي عامةالخطوط ال
)STS( في مساقات الدراسات االجتماعية بالمدارس الثانوية:  

 العلوم والتكنولوجيـا والمجتمـع   محتوىبنود تهدف إلى اختيار أو تطوير  عدة  يفيما يل
)STS(   ونشاطات التدريس لدمجها في مساقات الدراسات االجتماعية في المـدارس الثانويـة 

  :أن تتضمن والتي يجب
 .)STS(معرفة تتعلق بالعلوم والتكنولوجيا والمجتمعاكتساب  -1

حـل المشـكالت،   دراكية في عمليات المعلومـات، و إلاستخدام العمليات والمهارات ا -2
 .وصناعة القرارات

http://www.ericdigests.org
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تطوير التوجهات والقيم فيما يخص اسـتخدام العلـوم والتكنولوجيـا فـي المجتمـع       -3
 .الديمقراطي

 تكـون منظمـة  مختلفة كأن  بأشكالقد تكون هذه المبادئ التوجيهية موجهة  أنه حيث
، ولكن كل من المبادئ التوجيهية تتعلـق  في تطوير وحدات تعليمية أو الدورات  مركزة و

، كمـا أن  واطنة في ظل الديمقراطية الحديثةاألسمى من التربية من أجل المبالهدف أساسا 
هـذه العالقـات    ،كنولوجيا في سياق اجتمـاعي والت وممعالجة العالقات المتبادلة بين العل

علـى  والتي ،التكنولوجيـا  موالحيوية بين العلوالتي تبدأ بمعرفة نقاط االتصال و المتنوعة
الطالب أن يتعلموا كيف أن العلم يتعلق بـالتطورات التكنولوجيـة وكيـف أن التطـور     

جـزء مـن    لكن هذه القاعدة العلمية التكنولوجية هـي  التكنولوجي مرتبط بالتقدم العلمي،
العلـوم  عالقات عليه مسـاقات الدراسـات االجتماعيـة،و   كز ترالسياق االجتماعي الذي ت

 عمليات المؤسسات الحكومية واالقتصـادية المتبادلة بما فيها )STS(كنولوجيا والمجتمعوالت
  .)Faith and other 39:1987(تتعلق باالنجازات العلمية والتكنولوجية التي

  

بين المناهج التقليدية ومنهاج اتجاه التفاعل بين العلـوم والتكنولوجيـا والمجتمـع     ةمقارن
  )2(رقم والتي هي موضحة في الجدول 

  )STS(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع يوضح مقارنة بين المناهج التقليدية ومنهاج اتجاه التفاعل بين )2(جدول رقم 
  

  الجوانب

  

  المناهج التقليدية

  

العلوم والتكنولوجيا مناهج اتجاه التفاعل بين 
  )STS(والمجتمع 

هاج
لمن

ل

مين 
تعل
الم

قان 
إت

  

علومات من أجل يحفظ المتعلم جزيئات من الم -1
  باراالخت

  المعلومات هي النتيجة المطلوبة من التعلم -2

  بارهدف التعلم االخت -3

  بايتذكر المتعلم المعلومات حتى نهاية االخت -4

  .شخصياًب المتعلم مفاهيم يراها مفيدة له يكتس -1

المعلومات مطلوبة ألن المتعلم يحتاجها لحل  -2
  . المشكالت

لنشاط المتعلم لحل  التعلم يحدث نتيجة -3
  . المشكالت

المعلومات المكتسبة من الخبرة تبقى وتستخدم  -4
  . في حاالت أخرى
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علم
ال

ات 
ملي

ع

قان 
إت

  

  .عمليات العلم تخص العلماء  -1

  جاعمليات العلم تكون لمتطلبات دراسة المنه -2

ال يعرف المتعلمون الهدف من اهتمام  -3
  .المعلمين بعمليات العلم 

  .مليات العلم للمتعلمين مجرد معقدةتبدو ع -4

عمليات العلم يمكن استخدامها بواسطة  -1
  . المتعلمين

عمليات العلم مطلوبة للمتعلمين لمواجهة  -2
  . المشكالت وحلها

تبدو عمليات العلم للمتعلمين مهارات هامة  -3
  .ومستخدمة ومألوفة

مين
تعل
الم

ات 
مام

اهت
و

ات 
جاه

ات

  

للعلم كما تقدموا في يقل اهتمام المتعلمين  -1
  .تعليم ال

تقلل الدراسة التقليدية للعلم شغف المتعلم  -2
  . بالبحث في عالمه الخارجي

  . يعتبر المتعلمون العلم مصدر المعلومات -3

  .يزداد اهتمام المتعلمين للعلم من عام لعام  -1

  .يزداد شغف المتعلمين بالعالم من حولهم  -2

مجرد موجه لعملية يعتبر المتعلمون المعلم  -3
  .التعليم

يرى المتعلمون العلم طريقة للتعامل مع  -4
  . المشكالت

كار
البت

ا

ات 
هار

م

  

يقل اهتمام المتعلمين بطرح األسئلة ألنها  -1
  .غير مرغوبة 

من النادر أن يسأل المتعلمين أسئلة غير  -2
  . مسبوقة

غالباً ال يستطيع المتعلمون أن يحددوا  -3
  .لة ما األسباب وراء مشك

  ال يملك المتعلمون أفكاراً جديدة ومبتكرة -4

يزداد اهتمام المتعلمين بطرح األسئلة ألنها  -1
  . تساعد في التخطيط لألنشطة

كثيراً ما يسأل المتعلمون أسئلة جديدة تثير  -2
  .االهتمام 

يستطيع المتعلمون اقتراح األسباب وراء  -3
  .مشكلة ما 

ون أفكاراً جديدة غالباً ما يقترح المتعلم -4
  .ومبتكرة 
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  )141:2002:السيد (
  

  :STS)(ع جتمالعلوم والتكنولوجيا والم فهم قضايا
واألسباب التي تؤدي إليها والنتـائج   ،يعني استيعاب الفرد لتلك القضايافهم تلك القضايا 

فـي   ،وتتضح أهمية فهم القضـايا  ،ككلالبيئة أو  المجتمع الفرد أو سواء على ،انهالمترتبة ع
وتـدريس   ،عمومـاً )STS( العلوم والتكنولوجيا والمجتمـع كونه هدفاً من أهم أهداف برامج 

على وجه الخصـوص وفـي هـذا    )STS( العلوم والتكنولوجيا والمجتمععن  الناتجةالقضايا 
 ،والتكنولوجياعلوم الالمرتبطة ب االجتماعيةاإلطار يمكن تحديد األهداف الخاصة بتعليم القضايا 

  :حيث ركزت هذه األهداف على
  .توضيح مفهوم هذه القضايا -1
  .والنتائج المترتبة عليها، فهم وتحليل أسباب حدوثها -2
  .استخدام مهارات حل المشكلة الستكشاف هذه القضايا -3
  .اقتراح حلول لتلك القضايا -4
سالم ( القضايا استخدام نموذج صنع القرار إلعداد خطة عمل يمكن استخدامها لحل هذه -5
 ،2005  :64 (.  

 العلوم والتكنولوجيا والمجتمـع ويمكن تحديد أربع مجموعات لألهداف التي تتعلق ببرامج 
)STS( والتي حددها جوزيف بيل )Joseph Bell  (وهذه األهداف هي:  

  :الحاجات الشخصية  .1

مية
العل

هيم 
مفا

ال

يق 
تطب

  

ال يرى المتعلمون فائدة ما يتعلمونه في  -1
  .حياتهم 

ال يرى المتعلمون فائدة من العلم في حل  -2
  .المشكالت الراهنة 

يردد المتعلمون المعلومات والمفاهيم التي  -3
  .تعلموها 

  .ياوالتكنولوجالعلوم ال يربط المتعلمون بين  -4

يربط المتعلمون بين العلوم التي يتعلمونها  -1
  .وحياتهم اليومية 

يسهم المتعلمون بما يتعلمونه في حل  -2
و المشكالت الراهنة ويتعلمون معنى المواطنة 

  .المسئولة

يسعى المتعلمون للحصول على المعلومات  -3
  .التي تمكنهم من حل المشكالت 

كنولوجيا في التالعلوم ويربط المتعلمون بين  -4
  .عالقاتهم ببعضهما وفي عالقاتهم بالمجتمع 
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كنولوجيـا  ال بد أن يهدف التدريس إلى إعداد األفراد ولتحسين معيشتهم وللتكيف مع ت
العلم المتجدد وحل مشكالتهم اليومية والقدرة على اتخاذ القرارات لمواجهة القضايا التـي  

  :ما يليل تنمية فهم األفراد ومن األهداف التي تندرج تحت هذا المحور، تواجههم 
  .تأثير التكنولوجيا على كل من الفرد والمجتمع -1
  .كيفية التمييز بين أنواع التكنولوجيا -2
  .القضايا والمشكالت التي تواجههم في الحياة اليومية كيفية حل -3
  .و تدريبهم عليها االستخدام اآلمن للمنتج التكنولوجي -4
  )52:  1998، السيد ( ،)  64:  2005، سالم ( .منتجات التكنولوجيالفضل األختيار اال -5

   :القضايا االجتماعية .2
ـ  كالت االجتماعيـة ذات  يهدف تدريس الجغرافيا إلى إعداد الفرد كمسئول اتجاه المش

يعد الفرد لمعالجـة  ،ومن خالل برنامج العلوم والتكنولوجيا والمجتمع ، العالقة بالعلم 
المشكالت االجتماعية الناتجة عن العلم وتطبيقاته من خالل هذه المشكالت االجتماعية 

مـن  و ، إلخ... مثل التلوث بأنواعه واالنفجار السكاني STS) (التي يتناولها برنامج 
  :تنمية فهم األفراد األهداف التي تندرج تحت هذا المحور

  .للمشكالت التي تترتب على استخدام التكنولوجيا في المجتمع -1
  .للمشكالت والقضايا الناتجة عن استخدام التكنولوجيا في المجتمع -2
  .لكيفية استخدام التكنولوجيا في حل المشكالت والقضايا االجتماعية -3
  .ألخالقية المرتبطة بتطبيقات التكنولوجيا واستخداماتهاللحدود االجتماعية وا -4
:  1998، السـيد  ( ،)64:  2005،سـالم ( قرارات المناسبة حول هذه القضـايا ال تخاذال -5

53(  
 

  :اإلعداد األكاديمي  .3
إلى إعطاء األفراد الذين يرغبون فـي الترقـي   STS) (يهدف التعليم في ظل برنامج

الفرصـة لكـي تـتالءم معـرفتهم األكاديميـة      األكاديمي وخاصة في مجال مهنتهم 
باحتياجاتهم ومتابعة التطور العلمي واالستفادة من تطبيقاته والوعي بالقضايا العلميـة  

  :ومن األهداف التي تندرج تحت هذا المحور  ،والتطبيق التكنولوجي 
  .مساعدة األفراد على توظيف المعرفة العلمية والتكنولوجية في حياتهم اليومية -1
  .يد األفراد بالمعرفة العلمية والتكنولوجية الالزمةتزو -2
واألسس العلميـة التـي   ، تعريف األفراد بكل ما يستجد من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة -3

  .بنيت عليها
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  :اختيار المهنة .4
يجب أن يهدف التعليم إلى تنمية إدراك كل تلميـذ بطبيعـة العلـوم والتكنولوجيـا     

ومن األهداف التي تندرج ، مجاالت العمل المرتبطة بها ومجاالتها الواسعة وعالقتها ب
  :تحت هذا المحور

  .والتكنولوجياالعلوم مساعدة األفراد في التعرف على فرص العمل المتاحة في مجاالت  -1
  .والتكنولوجياالعلوم تنمية قدرات ومهارات األفراد التي تمكنهم من العمل في مجاالت  -2
  .والتكنولوجياالعلوم العمل في مجاالت  تنمية أوجه تقدير األفراد ألهمية -3
 2005سـالم، (.والتكنولوجيـا العلـوم  تعريف األفراد بمتطلبات العمل فـي مجـاالت    -4
 ) 54،  1998، السيد ( ،)133 :2000محمدومحمد،()64:

 )STS( العلوم والتكنولوجيا والمجتمعوهكذا يتضح أن تنمية مستوى فهم األفراد لقضايا  
والتكنولوجيـا  العلـوم  من أهم أهداف البرامج القائمة على التفاعـل بـين   يمثل هدفاً أساسياً 

  .)STS(والمجتمع
وإذا كان العمل على تنمية مستوى فهم تلك القضايا يمثل هدفا واحداً ضـمن مجموعـة   

 )STS( العلوم والتكنولوجيا والمجتمـع أخرى مهمة من األهداف التي يجب تحقيقها في برامج 
جميع مستوياتهم التعليمية والدراسية فإن ذلك يتحقق مـا لـم يكـن معلـم     المقدمة للمتعلمين ب

أي فاهماً لمثل هذه القضايا محلالً ألسبابها ونتائجها  ،الجغرافيا المنفذ لتلك البرامج مؤهالً لذلك
 محمـد (متقنـاً لطـرق وأسـاليب تدريسـها     ،قدراً على المشاركة في اتخاذ القرارات حيالها

  ).134،  2002،ومحمد
 )STS(العلوم والتكنولوجيا والمجتمـع  وعلى معلم الجغرافيا أن يركز خالل تدريس برامج 

  :رئيسية وهيمجاالت  طالبه على ستةل
  :الحقائق -1

وال  ،مسلم بصحتها ومتفق عليها بـين النـاس   ،الحقائق هي معلومات واضحة المعاني
  .تحتمل الجدل أو الخالف

ألنـه ال   ،يقوم عليها البناء المعرفي للمادة الدراسية وتعتبر الحقائق اللبنة األولى التي 
يمكن التوصل إلى مفاهيم ونظريات وتعميمات ومبادئ إال من خالل إدراك الحقائق المتصـلة  

  .لذا تعتبر الحقائق الجزء األساسي لتنمية الفهم، بها
  :ومن العوامل المؤثرة في تعلم الحقائق وحفظها 

  .ومدى ارتباطها بحاجاته ،وفهم المتعلم لها ،وى التعقيد فيهاطبيعة المادة التعليمية ومست -1
 .يشترط في تعلم الحقائق أن تكون مناسبة لنمو الطالب -2
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 .أن تكون دقيقة ومسايرة ألحداث التطورات -3

 .أن تبدأ من المعلوم إلى المجهول ومن البسيط إلى المركب ومن الملموس إلى المجرد -4

  :الحقائقومن العوامل التي تساعد على تعلم 
  .زيادة الدافعية -1
  .استثارة اهتمام المتعلمين بالحقائق المستهدفة -2
 .إتاحة الفرص لتطبيق ما تعلمه الطالب من حقائق في مواقف جديدة -3

  :المفاهيم -2
ومن أحدث االتجاهات التربوية في مجال الدراسات االجتماعيـة االهتمـام بتـدريس    

من العالقات تبرز الهيكل البنـائي لكـل ميـدان    حيث ترتبط هذه المفاهيم في شبكة  ،المفاهيم
  .وتساعد في توسيع خبرة الفرد واستمرار تعلمه ،معرفي

وتعد هـدفاً تربويـاً    ،وتشكل المفاهيم القاعدة الضرورية للسلوك المعرفي عند اإلنسان
  .مهماً في كافة مراحل التعليم

 ،وعمليـات التفكيـر العليـا   وتشكل المفاهيم اللبنات األساسية لبناء المبادئ والنظريات 
وتساعد على تخزين المعلومـات المماثلـة بطريقـة     ،وتعمل المفاهيم على تبسيط مهام التعلم

  .وتلغي حاجتنا إلى تناول كل جزء من أجزاء المعرفة على أنه جزء منفصل ،فاعلة
تعلـيم   وتشمل عمليـة  ،يحتاجهما كل متعلم ومعلم ،وتعلمها يشكالن مهارتينإن تعليم المفاهيم 

يتفاعـل معهـا   .المفاهيم على ألوان النشاط واإلجراءات التي ينظمها المعلم في موقف معـين 
وهي سلسلة خطوات يقوم بها المعلم لمساعدة طالبه على تعلـم   ،المتعلم بغرض تعلم المفهوم

  :ويشمل تعلم المفاهيم على عمليتين هما ،مفهوم معين
  .لمرتبطة بالمفهومقدرة المتعلم على التمييز بين السمات ا .1
  .قدرته على تجميع هذه السمات المرتبطة تحت صنف أو قاعدة .2
  :المبادئ -3

، المبدأ عبارة عن صيغة كالمية تحدد العالقة بين مفهومين أو أكثر في جملـة مفيـدة  
والتي  عد متطلباً سابقاً لتعلم المبادئ،فإن تعلم المفاهيم ي، وبما أن المبدأ يربط مفهومين أو أكثر

  .ي أعلى درجة في سلم البنية المعرفية للدراسات االجتماعيةه
  .والمبدأ بنية عقلية تتكون عندما يدرك الفرد عالقة مفاهيمية معينة

وتساعد المبـادئ   .تعلم المبادئ على تجميع أجزاء المعرفة التي تشكل معاً وحدات ذات معنى
  .يح السلوك اإلنساني والتنبؤ بهالفرد على العمل بفاعلية في البيئة المحيطة به وعلى توض
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  :المهارات -4
وبأقصـى   ،وبجهد ووقـت قليلـين   ،المهارة هي القدرة على عمل شيء ما بدقة وإتقان

  .وتالفي األضرار،  سرعة مع تحقيق األمان
ألن األداء يشكل الصورة المالحظة للسـلوك   المهارة باألداء ارتباطاً عضوياً،ويرتبط مفهوم 
  .إلنسان بممارسة المهارةفي أثناء قيام ا

ويحكم على األداء من حيث سالمته وإتقانه بالقدر الذي يلتزم فيه المـؤدي بخطـوات   
المهارة على مستوى التناسق والتسلسـل  ويتوقف إتقان  يذ في ضوء المعايير المتفق عليها،التنف

مهارة كذلك على ويتوقف إتقان ال .والزمن الذي تؤدى فيه ،والتكامل بين الخطوات المكونة لها
  .قدرة الفرد على التنسيق بين المتطلبات الزمنية في كل متكامل

  :القيم -5
وبموجبها يتعاملون مع األشياء بالقبول  ،القيم معايير وجدانية وفكرية يعتقد بها األفراد

والقيمة التزام نحو شيء ما بالتعرف عليه وممارسته والحرص عليـه أو الـدفاع    ،أو الرفض
للتفاعـل   ؛والقيمة في المفهوم االجتماعي معنى وموقف يختاره الفرد بذاته ،لزم األمرعنه إذا 

والقيمـة تكـون افتراضـي     ،الذين يشاركونه مجتمعه الذي يعيش فيه، مع نفسه ومع اآلخرين
أو  ،حيـال بعـد الموضـوعات    ،يزود الفرد بنزعة إلى العمل وفق أنماط سـلوكية محـددة  

قيمة مصدرها عموميات ثقافة المجتمع ضمن األساس االجتمـاعي  وال ،أو األفكار ،األشخاص
  .وتصاغ كهدف وجداني ضمن األهداف التربوية ،للمنهج المدرسي

ويرى أصحاب النظرية السلوكية أن تعليم القيم واكتسابها يكون نتيجة لآلثار التعزيزية 
النظرية االجتماعيـة  ويؤكد أصحاب  ،اإليجابية المرغوب فيها أو السلبية غير المرغوب فيها

 ،على إمكانية تعلم القيم من خالل مالحظة نماذج تقمصية اجتماعية يحاكيهـا الفـرد ويقلـدها   
  .وبصورة عامة تعتبر مرحلة الطفولة من أكثر المراحل مالئمة لتزويد الطفل بالقيم

  :االتجاهات -6
 ،ت الشخصـية وفـي دراسـا   ،تحتل دراسة االتجاهات مكاناً بارزاً في التربية والتعلم

 ،وتشكل االتجاهات بعداً أساسياً من أبعاد الشخصـية  ،والعالقات اإلنسانية ،وديناميات الجماعة
  .وتقع مسؤولية تكوينها وتعديلها في الدرجة األولى على عاتق البيت والمدرسة

يحدد شـعور الفـرد وسـلوكه نحـو      ،ثابت نسبياً ،واالتجاه استعداد وجداني مكتسب
وهذه الموضـوعات   ،أو الحياد ،أو الرفض ،ويتضمن حكماً عليها بالقبول ،موضوعات معينة

أو  ،واحترامهـا  ،وقد تكون الفرد نفسه كحـب الـذات   ،قد تكون أشياء أو أشخاصاً أو أفكاراً
ويجري تعلم االتجاهات بطرق غير نظامية يكون مصـاحباً   ،وضعف الثقة بها ،السخط عليها



32 
 

الفرد اإليجابية التي تتصل بموضوعات الـدين واألخـالق   واتجاهات  ،لمواقف وخبرات معينة
وإذا كانت تنسجم مع العقائد السائدة في مجتمعه فإنها قـد   ،والمجتمع إذا تعمقت وترسخت لديه

وغالباً ما يستمد الفرد اتجاهاته المسـتقبلية   ،تتطور إلى قيم راسخة تعينه على التكيف والتوافق
  ).321:  2006 ،خضر(من منظومة القيم التي لديه

 المجتمعالعلوم والتكنولوجيا و منحىالتي تواجه تطبيق والمشكالت الصعوبات 
)(STS:  
  .سخرية الرفاق والمجتمع من عمليات التطوير -1
  . )5: 1999،الخالدي ( يحتاج إلى وقت طويل في عملية التحضير وجهد في عملية التطوير - 2

جاء ليحل الكثير مـن   STS)(ع جتمتكنولوجيا والمالعلوم وال منحىعلى الرغم من أن 
العلـوم والتكنولوجيـا والمتجمـع     منحىوليجعل التعليم أكثر نفعاً، إال أن تطبيق المشكالت، 

)(STS     ال شك سيواجه بعض العقبات؛ فقد بين كل مـن يـاجر ولتـز)Yager & Lutze. 

تتمثل فـي   STS)(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع  منحىن العقبة الرئيسية في تطبيق أ) 1995
  :المعلم وأدائه؛ حيث أن

، ألن إعدادهم تمثـل فـي العلـوم    لتكنولوجياالمعلمين يجدون صعوبة في التركيز على ا -1
 .التطبيقية فقط

العلـوم  اعتماد المعلمين على خبراتهم وطريقتهم التقليدية يمثل عقبة كبرى أمـام تطبيـق    -2
 .STS)(والتكنولوجيا والمجتمع 

العقبات التي واجهت الدراسة التي أجراها فـي تـايوان   ) Tsai. 2001(كما لخص تساي 
على مجموعة من طالبات الصف العاشر والحادي عشر عنـد   STS)( منحىوطبق فيها 

تدريس مقررين في الفيزياء في كثافة محتوى المقررين الدراسيين، وتطبيق االختبـارات  
صينية، إضـافة إلـى الخلفيـة    التحريرية بشكل متكرر، وفقدان الدعم اإلداري، واللغة ال

  ).23: 2005 ،سالم (الثقافية للمجتمع التايواني 
العلـوم   منحـى التـي تواجـه    صعوباتفقد بينت أن ال) 1993(أما نعيمة عبد الواحد 
  :يمكن أن تتمثل في اآلتي STS)(والتكنولوجيا والمجتمع 

انفتاحاً، فهناك  يحتاج إلى بيانات أكثر STS)(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع  منحى .1
 .بيانات لم تتكيف تماماً مع هذا النوع من مداخل التدريس

معلومات المعلم ال تكون كافية لفهم المادة التقنية، واألهم من ذلك ترجمة القضـايا   .2
 .التقنية إلى قضايا اجتماعية تعتمد أساساً على المادة العلمية
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،  STS)(كنولوجيا والمجتمـع  العلوم والتصعوبة صياغة أسئلة التقويم وفق أهداف  .3
 .بسبب التعود على نمط التقويم التنفيذي

لمتطلبات المادية والذهنية للمعلمين، والجدول الزمني الذي يتعارض مع رغبـات  ا .4
 )2004 ،الدبعي(وميول المعلمين 

حول موضوع التفاعل بـين العلـوم    األولتركز الحديث في المحور وهكذا يالحظ الباحث أن 
ومدى فائدة هذه  واالتجاهاتيا وأثر ذلك التفاعل على المجتمع في مختلف الميادين والتكنولوج

الحقائق والمفاهيم العملية التعليمية التي يجب أن تتضمنها المناهج التعليمية والسيما المرحلـة  
الثانوية والتي تشهد عملية تفتح عقول المتعلمين وإدراكهم للقضايا العلمية التـي تـدور مـن    

إن كان ذلك على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي إن منهاج الجغرافيا في الصـف  حولهم 
موضوع دراسة تناول قضايا العلـوم وتكنولوجيـا المجتمـع بكـم     ) التوجيهي( الثاني الثانوي

حيث أنه تناول بعض القضايا بشكل كبير وملحوظ بالنسـبة  مناسب ولكنه أغفل مسألة الكيف 
لقضايا بشكل غير متوازن وغير منطقي فكان من األجـدر  اتناول هذه  للقضايا األخرى أي أنه

  .واألولى تناولها بالكيف والكم المناسبين
  :علم الجغرافيا  /المحور الثاني   

علم الجغرافيا من العلوم الهامة في الدراسات االجتماعية لذلك كان قبل البدء في تبر يع
  . اسات االجتماعيةالحديث عن الدر، الحديث عن علم الجغرافيا
  : الدراسات االجتماعية

   :)15: 2006، خضر(ولذلك من حيث يقصد بالدراسات االجتماعية كلمة واحدة وهي الناس
  .معيشتهم في أماكن خاصة ويتبلور في ذلك علم الجغرافيا -
 .معيشتهم في زمن معين فينشأ بذلك علم التاريخ -

 .وتسويقها فيكون بذلك علم االقتصاداكتسابهم أرزاقهم وإنتاجهم بضائعهم وتبادلها  -
 .سلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فيتبلور علم السياسةالتنظيمهم حياتهم وخلقهم  -

معيشتهم ضمن جماعات محددة ذات اهتمام محدد فينتج عـن ذلـك علـم االجتمـاع      -
 .واالنثروبولوجيا

 .سلوكهم وخصائصهم الشخصية فينشأ علم النفس -

  : افيا مفهوم علم الجغر
معني بدراسة الجبال والوديان والمدن واألنهار  وفه ،بدراسة المكان هو العلم الذي يهتم

تهتم بدراسة مناخ هذه  وكما أنه .والصحاري وغيرها من األماكن المختلفة على سطح األرض
ونشوء المدن ونموها أو اضمحاللها واسـتغالل اإلنسـان    ،المناطق وحركة الناس منها وإليها
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صادر المتوفرة في مختلف بقاع سطح األرض وما يتطلبه هذا االستغالل مـن مواصـالت   للم
 بمختلف أنواعها كما أن الجغرافيا معنية بدراسة التباينات الموجودة بـين مختلـف المنـاطق   

وباختصار تهتم الجغرافيا بدراسة التكامل بين اإلنسان والمكـان   والعالقات المتبادلة فيما بينها
  ،) 25:  2006 ،القدس(فيهالذي يعيش 

العلم الذي يدرس سطح األرض وغالفه بأن الجغرافيا هي  )14:2005( محمود ويذكر
الجوي من حيث التباين والتكامل والتشابه وتحليل العالقات المتبادلة بين مختلف ظواهر سطح  

  .و بشرية ومدي ارتباطها بمواطنيهاة ياألرض من طبيع
بين السكان ومجالهم الجغرافـي   ةها علم يهتم بدراسة العالقويقصد بالجغرافيا أيضا بأن

من حيث التباين والتنوع وأساليب التنمية وتتبني في ذلك مقاربة شمولية تكمـن مـن تفسـير    
دورهم ونشاطهم وتقنياتهم المتنوعة في استغالل المحيط وتهيئة اإلقلـيم أي عالقـتهم بالبيئـة    

  ).2007:22،قطاوي(تأثيرا وتأثرا 
علم الجغرافيا بأنه العلم الذي يجمع بـين الجـانبين   ) 26: 1996(ف عبد الحليم ويعر

ودراسة أي جانب من دون الجانب اآلخر إنما يتنافى مـع طبيعـة علـم     ،الطبيعي والبشري
الجغرافيا الذي يهدف إلى الربط بين البيئة اإلنسان وهذا ما يميزه عن سائر العلوم في كونـه  

   .الطبيعية والعلوم اإلنسانية حلقة الوصل بين العلوم
ويالحظ الباحث من خالل التعريفات السابقة لعلم الجغرافيا أنـه العلـم الـذي يـدرس     
الظواهر الطبيعة ومدي تأثيرها علي حياة اإلنسان ويدرس األنشطة البشرية ومـدي تأثيرهـا   

  .علي البيئة الطبيعية
لجغرافيا نذكر منهـا أنـه علـم    ولقد ركزت التعريفات السابقة علي عدة نقاط في علم ا

  : يدرس 
 .الجانب الطبيعي والبشري -1

 .العالقة بين الجانب الطبيعي والبشري -2

  : األهداف العامة لعلم للجغرافيا 
للجغرافيا أهداف عديدة تنبع من أهمية هذا العلم وما حققه من تقدم في فهـم اإلنسـان   

  :للبيئة التي يعيش فيها وهي
 .سطح األرضوالبشرية علي توزيع الظواهر الطبيعية  -1
 .ين الظواهر وغيرها في نفس المكانالعالقة ب -2

 .هذه الظواهر وغيرها بظواهر أخري ارتباط -3

 . اختالف الظاهرة من مكان إلي آخر -4



35 
 

 . عض الظواهر في منطقة دون األخرىتحديد أسباب وجود ب -5

 . مدي انتشار وذبذبة الظاهرة -6
 . تكرار الظاهرة المختلفة -7

 .رة وأخري وتماثلهابين ظاه تحديد المسافات -8

 .كثافة وتجمع الظواهر غير المتصلة -9

 .دراسة موقع وتركيز الظاهرة -10
 .باط نوع النشاط السائد مع السكانارت -11

،  صـباح () 23: 2005،محمـود ( اإلنسان وبيئيه من مكان إلي آخر التفاعل بين -12
  ).12: 1996،وآخرون 

  :تدريس الجغرافيا ل العامة هدافاأل
الجغرافيا من أكثر المواد الدراسية مالئمة إلبراز التفاهم الدولي وألنه موضوعات تعد 

الضرورية للتعرف على البالد األخرى وتفهم الشـعوب وتعمـل    تيهتم بالمواطنة والمعلوما
الجغرافيا على االهتمام بتنمية قدرة الطالب على النقد العلمي السليم وتحديد المشكالت ووضع 

ات للمشكالت كما تنمي ايجابية التالميذ نحو العالم الذي يعيشـون فيـه   الحلول وتقديم المقترح
  :وهنا سوف نذكر األهداف العامة لتدريس الجغرافيا وهي 

إكساب الطلبة المعارف الجغرافية المتمثلة بالحقائق والمفـاهيم والتعميمـات والنظريـات     -1
 .والقوانين وما يرتبط بها من مصطلحات ورموز

جاهات والميول المتعلقة بمبحث الجغرافية المتمثلة فـي المحافظـة علـي    تنمية القيم واالت -2
 . شيدها والتعاون والتبادل المشتركالبيئة وعلي الموارد وفي كيفية استغاللها وتر

تربط الطلبة في الحاضر واالستعداد للمستقبل مع تصـور دقيـق للظـروف العالميـة       -3
 .حيطة بهالموالمشكالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية 

 . تنمية التفكير الجغرافي عن طريق المالحظة والتعليل واالستنباط والمقارنة والتحليل  -4

تنمية الوالء للوطن واالعتزاز به والدفاع عنه ،ويشعر المتعلم  بانتمائه إليـه واإلحسـاس    -5
 . بمشكالته والمشاركة في حلولها والتعاطف مع اآلخرين نحو حل مشكالتهم 

من استخدام األدوات في طـرق البحـث الجغرافـي     ةرات الجغرافية الرئيسيتنمية المها -6
والمصطلحات الجغرافية و هذا يتضمن القدرة علي قراءة الخرائط وتفسيرها والمالحظـة  
وتسجيل الظواهر الجغرافية علي نحو موضوعي ،وإعداد الخرائط ووصف مساحة مـن  

وأبعادهـا وعالقاتهـا بالكواكـب     األرض ،واألفكار العلمية الصحيحة حول شكل األرض
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األخرى وبيان العالقة بين الجغرافيا الطبيعية وكافة الفروع األخرى والتركيز علي حتمية 
 . التفاعل القائم بينها

 . دراسة العالقة بين الناس والبيئة التي يعيشون فيها وما يسفر عنها من مشكالت -7

حظة غير المباشرة لـبعض الظـواهر   إتاحة الفرصة للمتعلمين للمالحظة المباشرة والمال -8
الطبيعية في البيئة المحيطة بهم مما يساعدهم علي استخالص النتائج والخروج بالتعميمات 

خضـر،  ) (30:2006عبابنـة، ) (49:1997شـلبي، (.لتيسير التعلـيم فـي المسـتقبل   
 ).28: 1987دبور، الخطيب، ( )35:عبد المنعم ،عبد الباسط ،() 42:2006

  :لجغرافيا في المرحلة الثانويةأهداف تدريس ا
تعتبر المرحلة الثانوية من المراحل الهامة في التعليم فتعتبر هذه المرحلة، مرحلة نضج 
في التفكير عن الطالب كونها مرحلة متقدمة في التعليم،ولهذه المرحلة عـدة، أهـداف نـذكر    

  : منها
  . مةالعا ةليالمعرفة الجغرافية المفيدة والمهارات المفيدة القدرات العق -1
 . ية أساليب التفكير العلمي الناقدتنم  -2
 . الشخصي عاإلشبا -3

 . تحليل المعرفة -4

 .تربية المواطنة -5
 . ف مع الشعوب وفهم مشكالت اآلخرينالتعاط -6

 .) 25: 2005 ،محمود(. عالمالدول المصادر الطبيعية في  التعرف على -7

  :مجاالت متعددة وهي ت ووتقسم إلى مستوياأهداف علم الجغرافيا في عملية التدريس 
 :المجال المعرفي  •
تزود المتعلم مجموعة من الحقائق والمفاهيم والمبادئ والقوانين والمعرفـة األساسـية    -1

  .التي تسهم في تكوين شخصيته العلمية الثقافية
 .تساعد علي فهم البيئة الطبيعية والبشرية واالجتماعية واالقتصادية -2

 .ريات التي تفسر تكوينهالتعرف علي الكون وأجزائه والنظ -3
التعرف علي كوكب األرض واألفكار الصحيحة حول شكل األرض وأبعادها وعالقتها  -4

 .بالكواكب األخرى

 .بيان العالقة بين الجغرافيا الطبيعية والبشرية -5
  .التركيز علي التفاعل بين اإلنسان والبيئة التي يعيش فيها واستثمار الموارد وتنمية المجتمع - 6
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السياسية واالقتصـادية واالجتماعيـة   (أحوال الدول في العالم المعاصر  التعرف علي -7
تنمية قدرة الطلبة علي المالحظة المباشرة واالستكشـاف وتحليـل الظـواهر    ) والبيئية

 .الجغرافية واالستدالل علي حدوثها

 .تنمية التفكير الناقد -8

 :المجال الوجداني •
 :لقيم التالية ويتضمن هذا المجال إكساب الطلبة االتجاهات وا

إدراك اإلنسان للكون من خالل الجغرافية واالستدالل بالمخلوقات على الخـالق عـز    -1
وجل وترسيخ اإليمان بقدرته وحكمته وكرمه، وتنميـة عواطـف المحبـة والشـكر     

  .والخشية هللا الحكيم المنعم
لرغم من تنمية النظرة الشمولية عند المتعلم وإدراكه أن أجزاء العالم المترابطة على ا -2

 .بعد المسافات

ـ  -3 واتسـاع ثقـب األوزون    ياالهتمام بعرض القضايا التي تهم اإلنسان كالتلوث البيئ
 .والموارد النافذة والتصحر والنقص الغذائي وشُح المياه والتضخم السكاني

ترسيخ اليقين لدى الطلبة بأن آيات اهللا المتمثلة في مظاهر سـطح األرض ال تسـير    -4
 .فق قوانين وأنظمة ربانية ينبغي التأمل بهاعلى غير هدى إنما و

 .االعتزاز باالنتماء للوطن -5
الوعي بخطورة المسائل السكانية واالقتصادية والقضايا المعاصـرة والعمـل علـى     -6

 .المساهمة في حلها

 :المجال النفس حركي •
  :ويتضمن ذلك إكساب الطلبة المهارات التالية

  .ل، الرسوم البيانيةاستخدام مهارات العروض البيانية، الجداو -1
 .اكتساب مهارات تسجيل المالحظات والملخصات على أوراق أو على الخرائط -2

 .القدرة على استخدام األطالس والفهارس والجداول اإلحصائية -3
 .القدرة على فهم التوزيعات المساحية وعالقاتها في فهم البيانات الكمية -4

 .تخدام المصطلحات الجغرافيةالقدرة على ربط المعاني بالمفردات الجغرافية واس -5

 :القدرة على استخدام الخريطة والكرات األرضية من حيث  -6
استخدام خطوط الطول ودوائر العرض في تحديد الجهـات األصـلية واألبعـاد     §

 .والموقع والوقت

 .استخدام البوصلة §
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 .استخدام رموز الخريطة §

 .فهم مقاييس الرسم §
 )16: 1996د، وآخرون، محمو) (42: 2006خضر، (فهم مساقط الخرائط  §

  
: 2003مصيلحي، ( الجغرافيادراسة من خالل  المتعلمويمكن حصر المهارات التي يكتسبها 

67(:  
  .مهارة قراءة الخرائط، واستخراج المعلومات منها -1
 .مهارة تحديد الجهات األصلية والفرعية، وأهمية ذلك في الحياة اليومية -2
 .مهارة توجيه الخرائط -3

 .م، ومعرفة المسافاتمهارة مقياس الرس -4

 .تحديد األماكن -5

 .مهارة تحديد الموقع النسبي -6
 .مهارة حساب الزمن -7

 .المقارنة بين البيئات المختلفة -8

 .مهارة تحليل البيانات، وتركيب الظاهرات -9
 .جمع المعلومات عن الموضوعات االقتصادية، أو السياسية، أو االجتماعية -10

 .صالح الوطناتخاذ القرارات السليمة، وترجيح أنسبها ل -11

 .إدراك أبعاد المشكالت التي تواجه مجتمعنا، وأساليب حلها -12
 .اختيار أنسب األماكن للمدن، والطرق، والمشروعات الجديدة -13

تحديد أماكن الثروات المعدنية والمياه الجوفية، ومناطق الزراعة، وأنسب المحاصـيل   -14
 .حسب الظروف المناخية، وخصائص التربة واحتياجات المجتمع

 .يار أنسب األساليب لتنمية الثروة الحيوانية والداجنةاخت -15
 .دراسة مناطق التوسع العمراني واختيار أنسبها -16

كما أن مادة الجغرافيا تسهم في تدريب التالميذ على المشاركة في حـل المشـكالت     
ه، السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، وتوضح أبعاد التفاعل بين اإلنسان، والبيئة المحيطة ب

وتنمية مهارة التفكير العلمي فيما يالحظونه من ظاهرات طبيعية وبشرية، وكذلك االعتـزاز  
لبيـان   –بما قدمه الجغرافيون العرب والمسلمون في سبيل تطوير علم الجغرافيا والخـرائط  

 .أوجه الشبه واالختالف في توفير الحاجات اإلنسانية في الماضي والحاضر
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ودرجة الحرارة، ونسبة الرطوبة، واسـتخدام األجهـزة   مهارة قياس الضغط الجوي  -1
الحديثة، وقياس كمية المطر، ومعرفة اتجاه وسرعة الرياح، وعمل نمـاذج لتوضـيح   

 .مظاهر النحت والترسيب والتعرية

 .إعداد رسوم بيانية لدرجة الحرارة العظمى، والصغرى، ومعدالت الحرارة،واألمطار -2

 .شجار الفاكهةإجراء مسح للمحاصيل الزراعية، وأ -3

  . تنمية االتجاهات نحو التربية الدولية، والتفاهم العالمي -4
  

  :أقسام علم الجغرافيا 
 – 1724(Emanwel kant) ( )ايما نويـل كانـت  (منذ بداية القرن الثامن عشر نجح  

وعدد من الباحثين إلى التوصل بأن الجغرافيا ال تنتمي إلى العلوم أو األدب إنما هـي  ) 1804
وذلك على اعتبار أنهـا   ،ثالثة للمعرفة لها منهجيتها وشخصيتها المميزة التي تنفرد بهاطريقة 

تتجه لدراسة ترتيب الحقيقة اإلنسانية في المكان منفردة بذلك عن العلوم الطبيعية التي توجـه  
  ) 1997:69،الجوهري (.اهتماماً لدراسة العالقة بين األشياء المتشابهة

  
  : سمين رئيسينتنقسم الجغرافيا إلي ق

تعد الجغرافيا من التخصصات المتميزة عن غيرها ألنها تتكون من فرعين رئيسين هما 
وفيما يلي عرض مبسـط لكـل    فروعوكل فرع يضم  الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا البشرية

  :فرع
كـاني  والتي تدرس الظواهر البيئة التي تحيط باإلنسان والتوزيع الم:  الجغرافيا الطبيعيةأوال 

  )  43 :2006،خضر. (والعوامل المؤثرة في هذا الموضوعللظواهر الطبيعية 
 ،هتم بدراسة الظواهر الطبيعية التي ال دخل لإلنسان بوجودهـا ت الجغرافيا الطبيعيةو

  :)30:2007الدليمي،( هي دقيقة فروعوتضم عدة 
  .ويتكون من فرعين وصفي وتطبيقي –الجيومورفولوجيا  -1
 .ويتكون من ثالثة فروع عام وتفصيلي محلي وتطبيقي –يةالجغرافيا المناخ -2
 .جغرافية التربة -3
 .الجغرافيا الحيوية -4
 .الهيدرولوجيا -5
 .الموارد الطبيعية -6
 .الجغرافيا الفلكية -7
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 .جغرافيا البيئات -8
 .جغرافيا البحار والمحيطات -9

 .مصادر الطاقة  - 10
 . الكوارث الطبيعية - 11

 
 

س مظاهر الحياة اإلنسانية ومدي تأثرها بتلك الظواهر التي تدرهي :   الجغرافيا البشريةثانياً 
  ) 43: 2006،خضر.(التأثر البشري بتلك الظواهرومدي 

 ،تهتم بدراسة اإلنسان ونشاطاته التي يمارسها فـوق سـطح األرض    : و الجغرافيا البشرية
شـهده   والتي تنوعت واتسعت في اآلونة األخيرة تماشياً مع التطور العلمي والتكنولوجي الذي

في مجال الجغرافيا البشرية والتي تضم مـا   الفروعالعالم ويظهر ذلك واضحاً من خالل تنوع 
  : يأتي
  .)الحضري والريفي(جغرافية العمران أو االستيطان وتشمل -1
وتشمل جغرافية الزراعة وجغرافية الصناعة وجغرافيا النقـل  . الجغرافية االقتصادية -2

 .ديةوالتجارة وجغرافية المارد االقتصا

 .الجغرافيا السياسية -3
 .الجغرافيا السكانية -4

 .الجغرافيا اإلقليمية -5

 .الجغرافيا الطبية -6

 .جغرافية الخدمات -7
 .جغرافية التنمية -8

 .الجغرافيا التطبيقية -9

 .جغرافيا السياحة -10
 .التخطيط الحضري واإلقليمي -11

  :هيمعاً وتدرس المجال الطبيعي والبشري لمشتركة  )فروع( وتوجد تخصصات
  .ور الفكر الجغرافيتاريخ تط -1
 .خرائط التوزيعات الكمية والنوعية والطبوغرافية -2
 .مناهج البحث الجغرافي -3

 .االستشعار عن بعد -4

 .نظم المعلومات الجغرافية -5
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 .نظام الموقع العالمي -6

 )31:2007الدليمي،.(التلوث البيئي -7
مـن   وهنالك تصنيفات أخري لفروع الجغرافيا الطبيعية والبشرية والتي يسردها الباحث

  :خالل القراءات السابقة علي النحو التالي
  :الجغرافيا الطبيعية 

  . جغرافية التضاريس -1
  .الجغرافيا المناخية -2
  .الجغرافيا الحيوية -3
  .جغرافية البحار والمحيطات -4
  . الجغرافية الفلكية -5

  :الجغرافيا البشرية 
  .الجغرافيا السكانية -1
 . الجغرافيا العمرانية -2

 . الجغرافيا السياسية -3

الصـناعية، التجاريـة، النقـل    ، الزراعيـة (رافيا االقتصـادية وتشـمل الجغرافيـا    الجغ -4
 ). والمواصالت، السياحية 

ويمكن اإلشارة إلي فروع أخري من فروع الجغرافيا والتي وردت في كتاب الجغرافيا 
  :في التعليم العام 

 .جغرافية األديان -1

 . ضجغرافية األمرا -2

 . جغرافية المخدرات -3

 .سكريةالجغرافيا الع -4

  )213: 2003مصيلحي،(. جغرافية األسلحة  -5
ويرى الباحث أنه يوجد تفاعل وترابط بين القسمين من خالل تأثر كل منهمـا بـاآلخر   
حيث برز اتجاه التربية البيئية والتي تربط بين القسمين بحكم أن البيئة هي الوسط الذي يعـيش  

اة اإلنسان وتأثير اإلنسـان علـي البيئـة    وتأثير البيئة علي حي) الجانب الطبيعي(فيها اإلنسان 
 ). الجانب البشري(الطبيعية من خالل أنشطته 

ـ  عكس علـى  نولقد برز اتجاه  في الجغرافيا خالل القرن الحادي و العشرين و الذي ي
االتجـاه نحـو الجغرافيـا البشـرية و     (هوونطاق واسع في مادة الجغرافيا بالمدارس الثانوية 

التركيز اهتماما كبيراً بين الشعوب و بيئاتهم الطبيعيـة أكثـر مـن     قد شمل هذاو )الحضارية
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هذا التغير يوضحه االنتقال المتزايد مـن الخـرائط   .توجيه االهتمام نحو دراسة البيئة وحدها 
الجغرافية التي تبرز مجرد الظواهر التضاريسية إلى الخرائط التي تصور استغالل األرض و 

  )30: 1978وسف وآخرون،ي( .الظواهر الطبيعية األخرى
ـ  ) Ericdigests(و تشير تقارير اريك للتربية  ن وإلي أنه قد اتفق المربون والجغرافي

علي خمسة مواضيع في الجغرافيا تكون بمثابة اإلطار الجغرافي لفهم وتوضيح العالقـة بـين   
ـ تناولمواضيع الحديثة التي توالتي تعتبر من  بين الوقت والمكانوتاريخ البشرية واألرض  ا ه

  : الجغرافيا هي 
  .نتطوير الشعور بالمكا -1
 .ارات المكانية وفهم أهمية الموقعتطوير المه -2

 . فهم التفاعل بين البشر والبيئة الطبيعية من خالل الوقت -3

 .سباب واألهمية من الهجرة البشريةفهم األ -4
 .األثر الثقافي والترابط العالمي فهم العالم والمناطق المترابطة -5

قـد   أيضاً فالجغرافيا ،يخ قد تغير إلي زيادة التركيز علي التاريخ االجتماعيوكما التار
 "الجغرافيا البشرية "ذهبت إلي أبعد من مجرد استظهار العواصم والموارد الوطنية لتصبح 

)www.ericdigests.org(  
  :اتجاهات تطور منهاج الجغرافيا

طبيعة الجغرافيا بصفة عامة يالحظ أنها تتسم بسرعة التطوير و التغير، ممـا  المتأمل ل
  .يتطلب ضرورة مراجعة أهدافها و محتواها و أساليب تدريسها و تقييمها باستمرار

من مشكالت تستدعي تطوير الجغرافيـا  عليها ما يظهر من أفكار جديدة وما يطرأ  واكبكي ت
  :ومن أبرزهاالتصدي لتلك المشكالت، وتدريسها بما يساعد المتعلمين في 

  .االنفجار السكاني -1
 .أزمة الغذاء العالمي -2
 .التلوث البيئي -3

 .مشكالت التصحر والجفاف -4

 .التغيرات الفيزيقية لباطن األرض و ما ينتج عنها من ثورات بركانية و زالزل -5
و التفكك ولي من الحروب التغيرات في األنماط المناخية باإلضافة لما يشهده المجتمع الد -6

المشـكالت التـي    ويضيف الباحث إلى ذلك، ) 25 :2005،محمود.(تجمع القومياتالدولي و
 : ين العلوم والتكنولوجيا والمجتمع باإلضافة إلي القضايا التالية يتناولها منحي التفاعل ب

 .صحة ومرض اإلنسان -1

 .نقص الطاقة -2

http://www.ericdigests.org
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 . استخدام األرض -3

 .المواد الخطرة  -4
 . اتاتانقراض الحيوانات والنب -5

 .تكنولوجيا الحرب  -6

و هكذا يالحظ  الباحث من خالل المحور األول بأن منهاج الجغرافيـا فـي المرحلـة    
الثانوية يعتبر من المجاالت الدراسية الرئيسية التي ينبغي أن تتضمن القضايا الناتجـة عـن   

عيـة أو  وما يندرج تحتها من مشـكالت طبي )STS(التفاعل بين العلوم والتكنولوجيا والمجتمع
بشرية لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة باإلنسان والتى يتأثر بهذه المشكالت الناتجـة عـن   
عملية التفاعل ويبرز ذلك التفاعل الدور اإليجابي أو السلبي الذي يجب أن يلعبه، ويقـوم بـه   

اتـه  اإلنسان ضمن البيئة الطبيعة التي يعيش بها والمقومات البشرية التي يتعامل معها في حي
  .وحاجات المجتمع بشكل عام
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  الفصل الثالث

  الدراسات السابقة
  

  
 

العلوم دراسات اهتمت بتناول مناهج الدراسات االجتماعية في ضوء قضايا  .1
 .STS)(والتكنولوجيا والمجتمع 

العلوم والتكنولوجيـا  يا دراسات اهتمت بتناول مناهج العلوم في ضوء قضا .2
 .STS)(والمجتمع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



45 
 

  
  الفصل الثالث

  الدراسات السابقة
  

ويتناول هذا الفصل عرضا للدراسات السابقة التي تناولت المشكالت والقضـايا ذات  
ولقد قام الباحث بتقسيم الدراسات إلي  STS)(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع  منحىالصلة ب

   :محورين وهما كالتي 
  
 

بتناول مناهج الدراسات االجتماعية في ضـوء   دراسات اهتمت: األولالمحور 
 .STS)(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع قضايا 
 

العلـوم  يا دراسات اهتمت بتناول مناهج العلوم في ضوء قضـا : المحورالثاني
 .STS)(والتكنولوجيا والمجتمع 

  
دراسات اهتمت بتناول محتوى مناهج الدراسات االجتماعية فـي ضـوء    :أوالً

 :)(STSوالتكنولوجيا والمجتمع لومقضايا الع
  ):2005(دراسة صديق   .1

 هدفت الدراسة الحالية تحديـد القضـايا والمشـكالت البيئيـة المرتبطـة بـالعلوم      
التي يجب تضمينها في كتب العلوم والدراسات االجتماعية ) (STSوالتكنولوجيا والمجتمع

وترتيب تلك القضايا والمشـكالت  بالمرحلة االبتدائية، والتي تحقق التوجه البيئي المنشود، 
حسب أهميتها من وجهة نظر المعلمين العاملين في هذه المرحلة، وتحليل مضـمون هـذه   

  .الكتب لتعرف على نقاط القوة والضعف فيها
ولقد أعدت استبانة طبقت على عينة من معلمي العلـوم والدراسـات االجتماعيـة    

القضايا والمشكالت،  كما تم ترتيبها حسب  العاملين في هذه المرحلة، تم من خاللها تحديد
في ضوء ذلك تم تحليل محتوى الكتب بهـذه المرحلـة،   . أهمية تناولها بكتب هذه المرحلة

  :حيث خلصت الدراسة إلى النتائج التالية
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تناول الكتب لهذه القضايا والمشكالت جاء واضحاً، ففي كتب العلوم كان متوسط نسبة  -1
في كتب %)  30.5(، بينما كان متوسط هذه النسبة%) 21.1(المحتوى الذي تناولها 
  .الدراسات االجتماعية

الصحة العامة واألمراض، : القضايا التي تصدرت مراكز متقدمة في التناول هي -2
والتلوث البيئي في كتب العلوم، بينما تصدرت قضية التلوث البيئي المركز األول في 

  . ،تلتها قضية الصحة العامة واألمراض تناولها من قبل كتب الدراسات االجتماعية
لم تظهر نتائج عملية التحليل اتفاقاً بين ما رآه أفراد العينة بخصوص القضايا التي  -3

يجب أن تنال عناية أكثر في التناول، وبين الواقع الفعلي لتناولها في مضمون الكتب 
لمشكالت من أجل التي تم تحليلها، مما يتطلب إعادة النظر في تناول بعض القضايا وا

  .مزيد من االهتمام بها
تقديم عدد من التوصيات والمقترحات التي يمكن عن طريقها تفعيل الكتب التـي تـم    -4

تحليلها في تناولها لتلك القضايا والمشكالت البيئية التي يمكن أن تحقق التوجه األمنـي  
  .البيئي المنشود

 : )Mee Hye Shee )2005دراسة  .2
يل محتوى كتب التاريخ العالمي في ضوء مدخل العلوم تهدف الدراسة إلى تحل

فـي مـدارس الثانويـة فـي الواليـات المتحـدة       ) (STSوالتكنولوجيا والمجتمـع 
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتحليل محتوى التـاريخ العـالمي   .األمريكية

لوم ولقد توصلت الدراسة إلى محتوى منظم في التعامل مع خمسة مواضيع تخص الع
الثـورة الصـناعية،   (في تاريخ القرن العشرين وهي ) (STSوالتكنولوجيا والمجتمع

 ).وعلوم القرن العشرين19علوم المجتمع، الثورة العلمية، علوم القرن 
  ):2002(دراسة القحطاني   .3

تهدف الدراسة إلي معرفة مدى فاعلية وحدة مطورة في الجغرافيا قائمة علـى    
علـى  ) (STSم والتكنولوجيا والمجتمـع والعلة بين التفاعل بين القضايا البيئية الناتج

تنمية التحصيل الدراسي واتخاذ القرارات البيئية المناسبة لدى طالبات الصـف األول  
م، ولقد قام الباحث بإعداد قائمة بالقضايا البيئية الناتجة عن 2002هـ،1423الثانوي 

التي ينبغي تضمينها فـي محتـوى   ) (STSوالتكنولوجيا والمجتمع التفاعل بين العلوم
وحدة الجغرافية الحديثة للصف األول الثانوي وكذالك إعداد الوحدة المطورة وأسفرت 

بـين متوسـطي   ) 0.01(الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
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درجات طالبات كل من المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في مقيـاس اتخـاذ   
  .بيئية البعدي لصالح المجموعة التجريبية القرارات ال

  ):2002(دراسة السيد   .4
هدفت الدراسة إلى فاعلية وحدة مقترحة في الجغرافيا قائمة على القضايا البيئية   

على تنميـة التحصـيل   ) (STSوالتكنولوجيا والمجتمع الناتجة عن التفاعل بين العلوم
ت الصف الثالث من المرحلة المتوسـطة،  واتخاذ القرارات البيئية المناسبة لدى الطالبا

طالبة من الطالبات الصـف الثالـث المتوسـط    ) 45(واشتملت العينة العشوائية على
  .بمدرسة التضامن اإلسالمية للبنات في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية

ولقد استخدم الباحث أداة قياس تحصيل الطالبات، وأداة قياس قـدرة الطالبـات     
ولقد أشارت نتائج الدراسـة  ،اتخاذ القرارات البيئية اتجاه القضايا والبيئات البيئية على 

إلى فاعلية الوحدة المقترحة في تنمية التحصيل الدراسي وفاعلية الوحدة المقترحة في 
  .تنمية القدرة على اتخاذ القرارات البيئية المناسبة

  ):2001(دراسة محمود   .5
 ة أثر اسـتخدام مـدخل التكامـل بـين العلـوم     هدفت هذه الدراسة إلى معرف  

في تدريس وحدة مقترحة على تنمية االتجاهات نحـو  ) (STSوالتكنولوجيا والمجتمع
البيئة والتفكير اإلبداعي لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي، ولقد حدد الباحـث عينـة   

ل علـى  الدراسة من الصف األول اإلعدادي باختيار فصل من مدرسة اإلعدادية يشتم
طالبـة تـم اختيـارهم    ) 40(طالبة أنتظم في التجربة بالحضور بصفة منتظمة ) 47(

ولقد توصلت الدراسة ،بعدي/كعينة البحث التجريبية والضابطة من خالل تطبيق قبلي 
والتكنولوجيـا   إلى أنه يوجد للوحدة المقترحة باستخدام مدخل التكامـل بـين العلـوم   

  .بحث بالنسبة التجاهاتهم البيئية والتفكير اإلبداعياثر على عينة ال) (STSوالمجتمع
  ):1996(دراسة العبد  .6

هدفت الدراسة إلى بناء وحدة دراسية متضمنة  القضـايا العالميـة المرتبطـة      
وتم قياس فاعليتها على التحصـيل الدراسـي   ) (STSوالتكنولوجيا والمجتمع بالعلوم

والقدرة على التفكيـر الناقـد    STS)(ع العلوم والتكنولوجيا والمجتموفهم العالقة بين 
واالتجاه نحو البيئة على تالميذ الصف األول الثانوي بمحافظة البحيرة، بلغـت عينـة   

تلميذاً واستخدم التصميم التجريبي المسمى بتجريب المجموعة الواحـدة  ) 88(الدراسة
نـة  ذي التطبيق القبلي والبعدي ذات نتائج الدراسـة علـى فاعليـة األنشـطة المكو    

للوحدة،كما أظهرت النتائج مدى ارتفاع نتائج التطبيق البعدي عن القبلي في كل مـن  
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،القـدرة  )(STSوالتكنولوجيا والمجتمـع  التحصيل الدراسي ،فهم العالقة بين العلوم:(
  ). على التفكير الناقد واالتجاه نحو البيئة

  ):1994(دراسة الحصين   .7
بات كليات البنات بالمملكـة العربيـة   هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى فهم طال  

السعودية للمظاهر االجتماعية للعلم والتقنية ولقد تكون مجتمع الدراسة مـن اختبـار   
عينة عشوائية عنقودية من طالب الغرفة األولى والرابعة لكليات البنـات التـي بلـغ    

ولقـد اسـتخدم الباحـث    ، طالبة تم اختيارهن من ست كليات للبنـات  2198عددها 
معالجات اإلحصائية في التوصل إلى تحليل النتائج منها تقدير متوسط عينة الدراسـة  ال

، ولقد كشفت نتائج الدراسة عن أن مسـتوى فهـم   )ت(وتحليل التباين الثنائي واختبار 
الطالبات السعوديات بكليات البنات للمظاهر االجتماعية للعلـم والتقنيـة جـاءت دون    

س للمستوى الدارسي تأثير دال على مستوى الفهم وأنـه  مستوى األداء المقبول وأنه لي
  .يوجد فروق بين الطالبات حسب التخصص

  :(.Marker Gerald w))  1991(اركر ،جيرالد .8
العلوم والتكنولوجيا حول ) المساقات(هدفت الدراسة إلي  دمج المواد الدراسية  
و  ،المتحـدة  ياتفي مناهج الدراسات االجتماعية للمدارس في الوال) (STSوالمجتمع

في دعم المواطنة وكذلك  STS)(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع دور تتضمن الدراسة 
، كما تشـتمل   STS)(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع التأثير االجتماعي على مساقات 

العلوم والتكنولوجيا على التوصيات بشأن الكيفية التي يمكن من خاللها إدراج مساقات 
  .في مناهج الدراسات االجتماعية STS)(والمجتمع 

    (Splittgerber,Fred) 1991(فريد سبليت غيرب .9
العلـوم والتكنولوجيـا   تحقق الدراسة في جملة مـن الموضـوعات حـول     
في الدراسات االجتماعية في الواليات المتحدة ومـن بينهـا نمـو     STS)(والمجتمع 

العلـوم  هميـة ادراج موضـوعات   التعليم العام والدراسات االجتماعية، كما تتضمن أ
في الدراسات االجتماعية اضافة الـى اسـتراتيجيات    STS)(والتكنولوجيا والمجتمع 

كمحتـوى فـي منـاهج الدراسـات      STS)(العلوم والتكنولوجيا والمجتمـع  ادخال 
  .االجتماعية

  ).Hickman, Faith M& others) (1987(هيكمان واخرون . فيث م  .10
توجهـا مؤقتـا فـي     STS)(نولوجيا والمجتمع العلوم والتكيصف موضوع 

التعليم الذي يركز على تدريس موضوعات مثل جـودة الهـواء والطاقـة النوويـة     
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العلـوم  غيـر أن التبريـر مـن اجـل إدراج     . واستخدام األرض والموارد المائيـة 
في صميم منهج المدرسة العليا له سابقة مبنية علـى   STS)(والتكنولوجيا والمجتمع 

  .STS)(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع التاريخية بين الصالت 
فالحفاظ على النظام االجتماعي وفهم األحداث المؤقتة على نحو دقيق وإدخـال  

والتقنية إنما يتطلب من طلبة المدرسة الثانويـة أن يفهمـوا طبيعـة ومفـاهيم      العلوم
  .وعمليات هذه األنظمة في إطار اجتماعي

التربويون على الحاجة إلى تطبيق مناهج مركزية تقوم على  وفي الوقت الذي يركز فيه
إال أن توصياتهم لم ترق إلى توجهات نحو تطـوير أو   )STS(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع 

مـن  )%  90 (ومن ثم يقدر المصلحون للمناهج التعليمية بـأن أكثـر مـن   . إصالح المناهج
  .التكنولوجيةويات المعرفة العلمية وخريجي المدارس الثانوية قد بلغوا فقط أدنى مست

  :التعليق على دراسات المحور األول
العلـوم والتكنولوجيـا   من العرض السابق لهذه الدراسات التي اهتمت بتناول منحى قضـايا  

  :حيث خلص الباحث إلى ما يلي الدراسات االجتماعيةفي مناهج   )STS( والمجتمع
  :بالنسبة للهدف  -1
العلـوم و   في ضوء منحى الدراسات االجتماعيةإلى تحليل مناهج هدفت بعض الدراسات  -1

  Mee Hye Sheeدراسـة  ) 2005( صـديق كدراسـة   )STS( التكنولوجيا والمجتمـع 
)2005.(  
العلـوم  وفق منحـى   الدراسات االجتماعيةهدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر تدريس -2

والتكنولوجيـا   العلـوم المتصـلة بــ   وتنمية مفاهيم الطالب  STS)(والتكنولوجيا والمجتمع 
  ).2001( محمودكدراسة ) (STSوالمجتمع

هدفت بعض الدراسات لمعرفة أثر تدريس وحدة مطورة أو تطوير أو برنـامج مقتـرح    -3
 السـيد ودراسـة  ) 2002(القحطانيكدراسة  )STS( العلوم والتكنولوجيا والمجتمعباستخدام 

ــة و) 1991( Marker Gerald w و دراســـة)1996( العبـــدو) 2002( دراسـ
Splittgerber,Fred )1991( ودراسةHickman, Faith M& others )1987 (.  

 العلـوم والتكنولوجيـا والمجتمـع   دراسات هدفت إلى قياس مستوى فهم الطلبة لقضـايا   -4
)STS(  مثل دراسة الحصين)1994.(  
العلـوم والتكنولوجيـا    النسبة للدراسة الحالية فقد هدفت إلى معرفة مدى تضمين قضاياأما  

وهـي بـذلك   ، في محتوى منهاج الجغرافيا ومدى فهم الطلبة لهذه القضايا )STS( والمجتمع
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 دراسـة وكـذلك  ) 2005(  Mee Hye Sheeدراسة ) 2005( صديقكدراسة  تتفق مع 
  .في بعض األهداف  )1994(الحصين 

  -:بالنسبة لعينة الدراسة -2
 )2005( صديقمن معلمي المدارس مثل دراسة اختارت مجموعة من الدراسات عينة  .1
) 2002(القحطـاني كدراسـة   دراسات أخرى اختارت عينة الدراسة من الطالب مثـل  .2

 .)1994( الحصينودراسة ) 2001( محموددراسة ) 2002( السيدودراسة 

 Mee Hye دراسات اخرى اختارت عينة الدراسة من الكتب الدراسية مثـل دراسـة   .3
Shee  )2005 (العبدو )1996(و دراسة Marker Gerald w )1991 (دراسـة  و

Splittgerber,Fred )1991( ودراسةHickman, Faith M& others )1987 ( 
 

وأما بالنسبة للدراسة الحالية فقد تم اختيار عينة الدراسة من الكتـب والطـالب     
 Mee Hyeمع بعض الدراسات في عينة الكتب مثـل دراسـة   والتي تتفق هذه الدراسة 

Shee  )2005 ( القحطانيكدراسة)وكذلك تتفق مـع   )2002( السيدودراسة ) 2002
  .في عينة الطالب )1994( الحصينودراسة ) 2001( دراسة محمود

 
  : أدوات الدراسة -3

  : فلقد تباينت أدوات الدراسة من دراسة ألخرى
  ) .2005(صديق لقد استخدمت بعض الدراسات االستبانات مثل دراسة  -1
) 2002(ض الدراسات االختبارات المتنوعـة مثـل دراسـة القحطـاني    عاستخدمت ب -2

ودراسـة  ) 1996(ودراسـة العبـد   ) 2001( محمـود دراسة ) 2002( السيدودراسة 
 .  )1994( الحصين

  Mee Hye Sheeاستخدمت بعض الدراسات أداة تحليل المحتـوى مثـل دراسـة     -3
)2005( . 

راسات في اسـتخدام االختبـارات نـذكر    اما بالنسبة للدراسة الحالية فتتفق مع بعض الد
 محمـود دراسـة  ) 2002( السـيد ودراسـة  ) 2002(دراسة القحطانيبعضا منها مثل 

وكذلك تتفق مـع دراسـة   )1994( الحصينودراسة ) 1996(ودراسة العبد ) 2001(
Mee Hye Shee  )2005 (في ادارة التحليل  .. 
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  :منهج الدراسة -4
 مثـل دراسـة   لتجريبي أو شـبه التجريبـي  المنهج ااستخدمت بعض الدراسات  •

ودراسة العبد ) 2001( محموددراسة ) 2002( السيدودراسة ) 2002(القحطاني
)1996  .( 

ودراسة  ) 2005(صديقمثل دراسة  المنهج الوصفي التحليليدراسات استخدمت  •
Mee Hye Shee  )2005 ( ودراسة الحصين)و دراسة) 1994 Marker 

Gerald w )1991 (ــو ــة  )Splittgerber,Fred )1991ة دراس ودراس
Hickman, Faith M& others )1987.(  

تتفق الدراسة مع الدراسات التي استخدمت المنهج الوصفي التحليلي كما هـو موضـح   
  سابقا 

  :  بالنسبة للنتائج -5
اهتمت الدراسات السابقة بمنحي العلوم والتكنولوجيـا والمجتمـع حيـث تناولـت     

تصنيف الدراسـات  من وجهات نظر متعددة، وبالعودة إلي  المنحيالدراسات السابقة هذا 
  .سوف يقوم الباحث بعرض النتائج بالنسبة لألهداف 

الـي  )2005(بالنسبة للدراسات التي تناولت تحليل المناهج فقد أشارت دراسة صديق .1
بشكل واضح اال أنه أشار إلى أن نتائج تحليل لم   STSضعف تناول المنهاج لقضايا 

وقـد  )Mee Hye Shee ) .2005اتفاقا مع ما راه افراد العينة أمـا دراسـة   تظهر 
فـي    STSمحتوى منظم في التعامل مع خمسة مواضـيع تخـص   اشارت الى أن  

علـوم  . الثورة العلمية. علوم المجتمع. الثورة الصناعية(تاريخ القرن العشرين وهي 
 ).و علوم القرن العشرين19القرن 

راسات التي هدفت الي اعداد وحدة مطـورة اوبرنـامج مقتـرح    اما بالنسبة الي الد  .2
فقد اشارت الي وجود أثـر واضـح وفـروق ذات داللـة       STS)(باستخدام منحي

احصائية تعزى الى طالب المجموعة التجريبية بعد تطبيق الوحـدة المطـورة مثـل    
حـدة  فقد أشارة الى فاعليـة الو ) 2002(أما دراسة السيد )  2002(دراسة القحطاني 

فقثد اشارة الي أنه يوجـد للوحـدة المقترحـة    ) 2001(المطورة أما دراسة محمود 
أمـا دراسـة   ) 1996(أثر على عينة البحث وكذلك دراسـة العبـد  ) STS(باستخدام 

Marker Gerald w )1991 ( ــة ) Splittgerber,Fred )1991ودراسـ
لـوم  العفقد اوصت بـادراج  ) Hickman, Faith M& others )1987ودراسة 

  .في مناهج الدراسة االجتماعية STS)(والتكنولوجيا والمجتمع 
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يا العلوم والتكنولوجيا مناهج العلوم في ضوء قضادراسات اهتمت بتناول  :ثانياً
 :والمجتمع

 ):2009(دراسة علي  .11

العلوم والتكنولوجيا والمجتمع أثر تدريس العلوم وفق منحى  تهدف الدراسة إلي معرفة
)(STS  لدى تالميذ الصف السابع األساسي بأمانـة العاصـمة   التفكير اإلبداعيفي تنمية 

طالـب  )59(ولقد استخدم الباحث المنهج التجريبي ولقد شملت عينة الدراسة علي ، باليمن
و األخرى ضابطة من طلبة  ةطالبة ، نصف الطالب والطالبات كمجموعة تجريبي) 59(و

التحصيل ولقد أظهرت نتائج الدراسـة   رختباالصف السابع األساسي ولقد استخدم الباحث ا
العلـوم   منحـى تفوق المجموعة التجريبية التي درست الوحدتين المطـورتين باسـتخدام   

، على المجموعة الضابطة التي درست الوحدتين كما همـا  STS)(والتكنولوجيا والمجتمع 
ائياً بين متوسـطي  المقرر باستخدام الطريقة التقليدية، حيث وجد فرق داالً إحص في الكتاب

فـي التطبيـق   ) إناث+ ذكور (والضابطة ) إناث+ ذكور (المجموعتين التجريبية  درجات
البحـث   الختبار التفكير اإلبداعي لصالح المجموعة التجريبية ،كما أظهرت نتـائج  البعدي

والضابطة  )ذكور(وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية 
التجريبيـة،   في التطبيق البعدي الختبار التفكير اإلبـداعي لصـالح المجموعـة    )ذكور(

) إنـاث (أيضاً وجود فرق داالً إحصائياً بـين المجمـوعتين التجريبيـة     وأظهرت النتائج
التطبيق البعدي الختبـار التفكيـر اإلبـداعي لصـالح المجموعـة       في) إناث(والضابطة 

إلى عدم وجود فرق داالً إحصائياً بـين المجموعـة    الدراسة التجريبية، كما توصلت نتائج
الختبـار التفكيـر    في التطبيـق البعـدي  ) إناث(تجريبية ال والمجموعة) ذكور(التجريبية 

واإلناث قد استفادوا من التدريس وفق منحى العلم والتقنيـة   اإلبداعي، مما يعني أن الذكور
 STS)(التكنولوجيـا والمجتمـع   العلـوم و  منحىبمعنى أن تأثير  تمع بنفس الدرجةوالمج

السابقة وجود أثر إيجابي لتـدريس الوحـدتين    متحرر من أثر الجنس، يتضح من النتائج
في تنمية التفكير اإلبـداعي   STS)(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع  منحىالدراسيتين وفق 

  .لدى تالميذ الصف السابع األساسي عينة البحث
 :) 2008(القدرة دراسة   .12

كتاب الثقافة العلمية للصف الثاني الثانوي فـي   محتوىدفت هذه الدراسة إلي تحليل ه     
وقياس مدى فهم الطلبـة لهـا    STS)(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع فلسطين وفقاً لقضايا 

  .بفلسطين
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وقد اشتملت عينة الدراسة علـى سـتة    ،المنهج الوصفي التحليلي علي د الباحثوقد اعتم
  .عة على ستة مدارس منها ثالثة للطالب والثالثة األخرى للطالباتشعب دراسية موز

وتصميم اختبـار لقيـاس فهـم     واستخدم الباحث أداة تحليل لمحتوى كتاب الثقافة العلمية
  : الدراسة عن  نتائج ، وقد أسفرتالطلبة

العلـوم   لقضـايا  الثـانوي  الثـاني  للصف العلمية الثقافة منهاج محتوى تناول ضعف -1
  .STS)(لوجيا والمجتمع والتكنو

 فهـم  مستوى في انخفاض على دليل وهذا (% 70 ) الكفاية لحد الطلبة وصول عدم -2

  .STS)(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع  الطلبة لقضايا
طلبـة   فهم في ( ά ≤  0.05 ) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق يوجد ال -3

  .للجنس تعزى STS)(لوجيا والمجتمع العلوم والتكنو لقضايا الثانوي الثاني الصف
  :)2007(دراسة شهاب  .13

) الكهرباء المتحركـة ( تطوير وإعادة صياغة وحدة دراسية (هدفت هذه الدراسة إلى     
والتكنولوجيـا  العلـوم  ( STSE)( ضـوء من محتوى منهج العلوم للصف التاسع فـي  

وقـد اسـتخدم    بفلسطين الباتفي تنمية المفاهيم والتفكير العلمي لدى الط)والمجتمع والبيئة
وقد اشتملت عينة الدراسـة  ،متكافئةالباحث المنهج التجريبي المسمى بمنهج المجموعات ال

طالبـة والعينـة    )41(إحدى العينات كمجموعة تجريبية وعـددها   ،على صفين دراسيين
  .طالبة)39(ى كمجموعة ضابطة وعددهااألخر

ية واختبار التفكير العلمي وفـق أسـلوب حـل    ولقد استخدم الباحث اختبار المفاهيم العلم
المشكالت وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود أثر واضح وفروق ذات داللة إحصـائية   
في تنمية المفاهيم العلمية والتفكير العلمي لدى الطالبات تعزى لتدريس الوحدة المتضـمنة  

  .لتاسع األساسيفي محتوى العلوم للصف ا STSE)(العلوم والمجتمع والبيئةلقضايا 
  ) :2006(دراسة األشول  .14

 STS)(العلوم والتكنولوجيا والمجتمـع  معرفة أثر استخدام منحى  تهدف الدراسة إلى
الطاقة، الطاقة الميكانيكية، طاقة الحركة، طاقـة الوضـع،   (في تعديل الفهم الخطأ لمفاهيم 

زينـب الثانويـة    لدى طالبات الصف الثاني الثانوي في مدرسة السـيدة ) تحوالت الطاقة
طالبة تم اختيـارهن  ) 50(وقد تكونت مجموعة البحث من  للبنات بأمانة العاصمة صنعاء

بالطريقة العشوائية البسيطة من شعبتين دراسيتين من شعب الصف الثاني الثانوي بمدرسة 
زينب، حيث تم اختيار إحدى الشعبتين بالطريقة العشوائية البسـيطة لتمثـل المجموعـة    

طالبة في كل مجموعة، ) 25(ة في حين مثلت األخرى المجموعة الضابطة بواقع التجريبي
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وقد قامت الباحثة بتطوير وحدة دراسية للمفاهيم الخمسة المستهدفة بالبحث وفـق منحـى   
وكذلك إعداد اختبار فهم المفـاهيم العلميـة ولقـد     STS)(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع 

 –الخطأ للمفاهيم العلمية المستهدفة بالبحث لدى الطالبات توصلت الباحثة الي شيوع الفهم 
جـود فـروق ذات   و لي الختبار فهم المفاهيم العلمية،في التطبيق القب -)مجموعة البحث(

داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضـابطة  
وجود فروق ذات داللة و  ة التجريبيةالبات المجموعفي التطبيق البعدي لالختبار لصالح ط

إحصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعـة الضـابطة فـي    
التطبيق البعدي لالختبار تعزى لمتغير التحصـيل الدراسـي فـي المسـتويين المرتفـع      
والمتوسط في التحصيل في حين وجدت فروق ولكنها لم تصل إلى مستوى الداللـة فـي   

ن األكثـر  كُوى المنخفض، أي أن الطالبات مرتفعات متوسطات التحصيل الدراسي المستو
استفادة من دراسة الوحدة الدراسية المطورة في تعديل الفهم الخطأ الموجود لديهن للمفاهيم 

  .المستهدفة بالبحث
  ):2005(دراسة سالم  .15

تكنولوجيـا  العلـوم وال عرفة مدى فعاليـة تضـمين قضـايا    مهدفت هذه الدراسة إلى     
بمحتوى مناهج العلوم للتعليم الثانوي الصناعي في تنمية فهم الطـالب   STS)(والمجتمع 

ولقـد   والتكنولوجيا ومنحو العل ملهذه القضايا وقدرتهم على اتخاذ القرار حيالها واتجاهاته
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي أثناء القيام ببعض إجراءات بـل تنفيـذ تجربـة    

  ،من وحدات منهج العلوم ةة تحليل  وكذلك أعاد بناء وحدداأولقد قام الباحث ببناء ،ثالبح
ولقد أسفرت الدراسة عن عملية تحليل محتوى مناهج العلوم أنها لم تتناول عدد كبير مـن  

يـر  وكذلك إن لها تأثير كب) البيئة(المطورة  ةالقضايا والمشكالت وكذلك إلى فعالية الوحد
  .هم طالب العينةفي رفع مستوى ف

  ):2005(الهاشمي  .دراسة أمبو سعيدي  .16
العلـوم والتكنولوجيـا    منحـى  اسـتخدام إلى التعرف على أثـر   تهدف هذه الدراسة     

، نحو مادة العلوم بسـلطنة عمـان   واالتجاهاتعلى التحصيل الدراسي  STS)(والمجتمع 
اسع من التعليم العـالي  طالبة من طالبات الصف الت) 143(وقد تكونت عينة الدراسة من 

وقسمت إلى مجموعتين شبه تجريبية وضابطة وقد أظهرت الدراسة وجود فـروق بـين   
  .لمجموعة شبه تجريبيةمتوسطات أداء األفراد في المجموعتين لصالح ا
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  :)2004(دراسة الرمحي  .17
 الكشف عن مدى تضمن كتب العلوم المقررة في الحلقة الثانية هدفت هذه الدراسة إلى

العلوم والتكنولوجيا والمجتمـع  التعليم األساسي بسلطنة عمان ؛ للعالقات المتبادلة بين  من
)(STS البيئةو)STSE(تكونت عينة الدراسة ف،تالف هذا التضمن بين الصفوخ، ومدى ا

من كتب العلوم للصفوف الخامس والسادس والسابع ، المقررة على طالب مدارس التعليم 
م ، والتي تم اختيارها من مجتمع الدراسـة الـذي   2003/2004األساسي للعام الدراسي 

يشتمل على جميع كتب العلوم بالحلقة الثانية من التعليم األساسي مـن الصـف الخـامس    
األساسي، ولإلجابة عن أسئلة الدراسـة أعـد الباحـث أداة تحليـل      وحتى الصف العاشر

ة على خمسة مجاالت رئيسة جانبا موزع) 21(المحتوى ، تألفت في صورتها النهائية من 
للعلوم والتكنولوجيـا  اآلثار اإليجابية : وهي STS)(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع لمنحى 

، واآلثار السلبية للعلم والتقانة على المجتمع والبيئة ، وأثـر   )STSE(في المجتمع والبيئة
لـوم والتكنولوجيـا   الع، والتفاعل بين  STS)(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع المجتمع في 

  .STS)(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع ، ومحددات  STS)(والمجتمع 
وقد اعتمد الباحث الموضوع كوحدة للتحليل، وللتحقق من صدق األداة تـم عرضـها   
على عدد من المحكمين المختصين ، كما تم التأكد من ثبات عملية التحليل عـن طريـق   

بين ثالثـة محللـين لعينـة مـن     ) 0.95(لذي بلغ وا" هولستي"حساب معامل الثبات لـ 
وقد كشفت الدراسة عن ، المحللة ، وهو مؤشر كاف ألغراض الدراسة موضوعات الكتب

  :النتائج التالية 
المتبادلـة   العالقـات  تضمنت كتب العلوم للصف الخامس والسادس والسابع األساسي -1

مـن  ) بالمائـة  21(بنسـبة  )STSE(والبيئـة العلوم والتكنولوجيـا والمجتمـع   بين 
  .موضوعاتها المحللة

والمجتمــع التكنولوجيــا و ومالعلــ منحــىتفــاوت توزيــع المجــاالت الخمســة ل -2
في محتوى المناهج المحللة ، حيث كان االهتمام مركزا على مجال  )STSE(والبيئة

، وبالتحديـد علـى جـانبي    " اآلثار اإليجابية للعلم والتقانة في المجتمـع والبيئـة   " 
ت الصحية واآلثار المادية اإليجابية، السيما في الصفين الخامس والسـادس  اإلرشادا

  .األساسيين
وجود فروق ذات داللة إحصائية في المجالين األول والرابع مـن مجـاالت منحـى     -3

المتضمنة بكتب العلوم المحللة تعزى ) STSE( العلوم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة
 .إلى اختالف الصفوف الدراسية
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  ):2004(اسة الدبعي در .18
 ء وفـق التعرف على أثر تدريس وحدة مطورة في الفيزيـا (هدفت هذه الدراسة إلى 

وفي تحصيل طالبات الصف الثاني الثـانوي   STS)(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع منحى 
ولقد استخدم الباحث المنهج التجريبـي، ولقـد    )درتهن على اتخاذ القرار في اليمنوفي مق

طالبـة   60الدراسة على صفين دراسيين، إحدى العينات كمجموعة تجريبية شملت عينة 
من الصف الثاني الثانوي في مدرسة ثانوية للبنات بأمانة العاصمة ولقد اسـتخدم الباحـث   

ـ (وهما  طيقيس ثالث مستويات معرفية فقو اختبار التحصيل  ) والتطبيـق  مالتذكير والفه
ائج الدراسة أثر واضح في تمكـين الطالبـات مـن    أظهرت نت دواختبار التخاذ القرار ولق

القدرة على اتخاذ القرار لصالح المجموعة التجريبية ولم تظهر الدراسة أي أثر ذات داللة 
بـين درجـات    طواضحة للتدريس الوحدة المطورة في زيادة تحصيل الطالبـات وارتبـا  

   .ختبار اتخاذ القرارالطالبات المجموعة  التجريبية في اختبار التحصيل ودرجاتهن في ا
   ):2004(دراسة عقيلي  .19

العلـوم والتكنولوجيـا   إلى دراسة اثر برنامج مقترح باستخدام مدخل  دراسةال تهدف
في تنمية الثقافة العلمية وأنماط التفكير وبعض المهارات اليدوية لـدى   STS)(والمجتمع 

وقـاموس إرشـادي   عداد برنامجا مقترح ودليل للمعلم وإ ،الطالب الصم وضعاف السمع
وصفى لبعض المصطلحات العلمية واستخدام مقياس الثقافة العلمية وبطاقة مالحظة بعض 

 مـن الطلبـة  ) 22(اختيـرت العينـة  ة ،استخدام المنهج شبه التجريبـي ، المهارات اليدوي
من طالب الصف الثاني ثانوي المهنـي الصـم وضـعاف السـمع      )طالبة11طالبا،11(

توصل البحث إلى وجود فـروق دالـه إحصـائيا بـين      و.ثروبمدرستي سوهاج ،وحي الك
درجات الطالب عينة البحث في أبعاد الثقافة العلميـة المعرفـة العلميـة والتكنولوجيـة     

البرنـامج   وعمليات العلم واالتجاهات العلمية وفي مجموع أبعاد المقياس الكلى قبل تطبيق
عليم والتفكير لدى طالب الصف الثاني النمط السائد من أنماط الت، ولصالح التطبيق البعدي

  .صم وضعاف السمع هو النمط األيسرالثانوي والمهني ال
  ):2004(دراسة عبد المهيمن  .20

ـ  إلقاء الضوء على جانـب  إلى  دراسةال تهدف اإلعـداد التخصصـي   ب مـن جوان
 )STSE(والبيئـة العلوم والتكنولوجيا والمجتمـع  وهو جانب التفاعل بين )المعلم(للطالب

ال في المفاهيم المتضمنة في القضايا الناجم عن هذا التفاعل ،ومدى اكتسـاب طـالب   متمث
 ةبكليات التربية المفاهيم المتضمن) فيزياء/بيولوجي وكيمياء(الرابعة الفرق بالشعب العلمي 

توصل البحـث إلـى   ، )STSE(م والتكنولوجيا المؤثرة على المجتمع والبيئةولقضايا العل
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ك طالب الشعب العلمية للمفاهيم العلمية المتضمنة في القضـايا ذات  تدني في مستوى إدرا
بمـا ال يتناسـب مـع    )STSE(م والتكنولوجيا المؤثرة على المجتمع والبيئةوالصلة بالعل

وضعهم ومكانتهم ودورهم كمعلمي المستقبل في ظل الظروف العالمية والتقـدم العلمـي   
  . والتكنولوجي

  ):2004(دراسة أحمد  .21
فـى   STS)(العلوم والتكنولوجيـا والمجتمـع   اسة إلى قياس فعالية مدخل هدفت الدر

تنمية بعض المفاهيم العلمية والمهارات الحياتية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعـدادي وتـم   
إحـداهما ضـابطة   ،إختيار عينة  البحث وتكونت من مجموعتين تم التأكد مـن تكافؤهما 

الفترة الزمنيـة   في ذ وتلميذة وتم تطبيق البحث تلمي) 144(واألخرى تجريبية وبلغ عددها 
ثم تم تطبيق أدوات القيـاس علـى تالميـذ البحـث      15/5/2004الى10/4/2004من
العلـوم والتكنولوجيـا   قبليا وتدريس الوحـدة المصـاغة بمـدخل     )الضابطة -التجريبية(

ثم تطبيـق  للمجموعة التجريبية بالطريقة السائدة للمجموعة الضابطة ،  STS)(والمجتمع 
واستخدمت الدراسة فـي  ، بعدياً )الضابطة –التجريبية (أدوات القياس على تالميذ البحث 

   -:عمليات القياس األدوات التالية
  .اختبار المفاهيم العلمية من إعداد الباحثة -1
بطاقـة مالحظـة أداء   -قراراختبار مهارات اتخاذ ال(قياس المهارات الحياتية وشملت -2

  .من إعداد الباحثة) مهارات الصحيةقياس الم-العمليةالمهارات 
بـين  0.01وجود فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى     :وأشارت نتائج البحث إلى

متوسطات درجات مجموعة البحث على اختبار المفاهيم العلمية ومقياس المهارات الحياتيـة  
العلـوم  الية مدخل كما أشارت إلى فع بيق البعدى،لصالح التط )البعدى -القبلي(في التطبيق 

فى تنمية المفاهيم العلمية وبعض المهارات الحياتيـة لـدى    STS)(والتكنولوجيا والمجتمع 
 .تالميذ البحث

  : )2003(دراسة عبد الحليم   .22
إلى وضع تصور لوحدة مقترحة في مـادة العلـوم للصـف الثـاني      ت الدراسةهدف

أعد دليل المعلم ،وتم ، STS)(جتمع العلوم والتكنولوجيا والماإلعدادي ،يحقق التكامل بين 
واختيـرت عينـة    المقترحة ،واستخدام مقياس للوعي التكنولوجي، ةاختبار تحصيلي للوحد

من أحد فصول الصف الثاني اإلعدادي بمدرسة اللغات اإلسالمية بمحافظة السويس ،كمـا  
إحصائية بـين   إلى وجود فروق ذات داللة الدراسة تتوصلو، ثم بعدياً طبق االختبار قبلياً

وجدت فروق ذات داللـة  و متوسطات درجات االختبار التحصيلي للتطبيق القبلي والبعدي
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إحصائية بين متوسطات درجات مقياس الوعي التكنولوجي للتطبيـق القبلـي والتطبيـق    
  .كفاءة في تنمي الوعي التكنولوجي أثبتت الوحدة المقترحة ،البعدي

  ):2003(إبراهيم  دراسة  .23
إلى إعداد إطار لوحدة مقترحة في الفيزيـاء للصـف األول الثـانوي     اسةت الدرهدف

وتحديد أثر تلك  STS)(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع بحيث تقوم على مدخل التفاعل بين 
اسـتخدام  ،الطالب نحـو الوحدة على التحصيل وعلى التفكير العلمي واالتجاه نحو البيئـة  

عد االختبار التحصيلي في بعض المفاهيم المختـارة  أوالمنهج التجريبي،و ،ج الوصفيالمنه
كمـا اختيـرت    ،STS)(العلوم والتكنولوجيا والمجتمـع  ومقياس فهم العالقة المتبادلة بين 

 عينة من طالب الصف األول الثانوي من إحدى المدارس الثانوية العامة بمحافظة القاهرة،
الوحدة المقترحة أثبتت فعليتهـا  إلى أن  الدراسة تتوصل، وتم تطبيق االختبار قبلياً و بعدياً

، وأن لها أثر فعال في تنمية تحصيل الطـالب  ضوء معادل نسب الكسب المعدل لبيكفي 
العلـوم والتكنولوجيـا   المتبادل بـين   ةوفي تنمية العالق المتضمنة بها، ةللمفاهيم الفيزيائي

  .لدى الطالب STS)(والمجتمع 
    ):2003(دراسة حبيب   .24

إلى الكشف عن فاعلية المدخل المنظومي في بناء وحدة تبرز تكامـل   اسةت الدرهدف
تحصيل الدراسي العلى تنمية تفكير اإلبتكاري و STS)(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع بين 

استخدام المنهج الوصفي،المنهج التجريبي،اختيرت عينة  ،لتالميذ المرحلة اإلعدادية بمصر
ول اإلعدادي بمدرسة حدائق القبة اإلعداديـة للبنـات   من بين فصول  الصف األ ةعشوائي

توصلت الدراسة إلـى وجـود فـروق ذات داللـه     تلميذة، ) 39(بمدينة القاهرة،تالميذها 
طة في اختيار التفكيـر  إحصائية بين متوسط درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضاب

الكلية لصـالح  والدرجة ) صالةاأل–المرونة –الطالقة (البعدى في جميع قدراته االبتكاري 
البعـدي  إحصائية  في االختبار التحصـيلي   وجدت فروقا ذات داللةالمجموعة التجريبية، 

،والـدرج الكليـة لصـالح    )المستويات العليا-التطبيق–الفهم  –التذكر(في جميع مستوياته
  .المجموعة التجريبية

  ):2003(دراسة محمد   .25
العلوم والتكنولوجيـا  امج مقترح باستخدام مدخل قياس فاعليه برن إلى الدراسةهدفت 
واالتجاهات نحـو القضـايا    البيولوجيةلتنمية بعض مفاهيم التكنولوجيا  STS)(والمجتمع 
تم اختيار مجموعه البحث وتكونت مـن مجموعـة    الدراسة أهدافولتحقيق  ،البيواخالقيه

طالـب  )37(بقنا وعـددهم   التربية بكلية البيولوجيواحدة من طالب الفرقة الرابعة شعبة 



59 
 

ثم تطبيق البرنامج المقتـرح   دراسةوطالبه وتم تطبيق اداتى القياس قبلياَ على مجموعه ال
الداتى القيـاس   م التطبيق البعدىث من 11/3/2003 إلى 24/2/2003الفترة مابين  في

  -:التالية  األدواتواستخدمت الدراسة لعملية القياس ، على مجموعه البحث
  . مفاهيم تكنولوجيا البيولوجية باراخت -1
  . التجاه نحو القضايا البيواخالقيةمقياس ا -2

 الداللـة عند مسـتوى   ةنتائج الدراسة انه توجد فروق ذات دالله احصائي وأظهرت
بين متوسطات درجات طالب مجموعه البحث على اختبار المفـاهيم التكنولوجيـة    )0.1(
والبعدى لصـالح   القبلي التطبيقي فيخالقية أيا البيونحو القضا هاالتجاالبيولوجية ومقياس و

  .التطبيق البعدى 
  :يليبما الدراسة  أوصتكما 
بكليات التربية وتطويرهـا بشـكل    البيولوجي معلمي إعدادبرامج  فيالنظر  إعادة -1

  .البيولوجيعلم اللتطورات العلمية الحالية فى مجال لمساير 
 .المعلم إعدادبرامج  في قدمتُ التي األكاديمية المقرراتين كتم -2
 .خالقياتأموضوعات عن البيو البيولوجيالمعلم  إعدادتتضمن برامج  أنضرورة  -3

 .البيولوجي معلمي إعدادبرامج  في)STS(تدريس مقررات عن -4

  ):2002(دراسة المومني  .26
كتب العلوم المقررة فـي مرحلـة    الكشف عن درجة تضمن هدفت هذه الدراسة إلى

ولقـد اسـتخدم   ، STS)(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع  ألردن لمنحىالتعليم األساسي في ا
ولقد أشارت النتائج إلى تضـمين كتـب العلـوم العالقـات     ، تحليل تم بناءها ةالباحث أدا

من العدد الكلي للدروس الـواردة  % 54والتكنولوجيا والمجتمع بنسبة العلوم المتبادلة بين 
في هذه  STS)(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع دلة بين لى عدد تحديد العالقات المتباإفيها و

الكتب بشكل متوازن إذا ركزت بشكل ملحوظ على بعض مجاالت تلك العالقات وجوانبها 
  .خر باالهتمام  نفسهحظ بعضها اآلفي حين لم ي

  :)2001(دراسة المعمرى  .27

جيا والمجتمـع  العلوم والتكنولوهدفت هذه الدراسة إلى تحديد مستوى فهم التفاعل بين 
)(STS  عة صنعاء باإلضافة إلى تحديـد  جام–لدى طلبة األقسام العلمية في كليات التربية

 STS)(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع مصادر الحصول عن المعرفة بفهم التفاعل بين أهم 
فقـرة مـن   ) 34(لتحقيق هدف الدراسة فقد تم بناء مقياس فهم التفاعل والذي تكون مـن و

وكذلك تم بناء قائمة لمصادر المعرفة عـن فهـم   ) 0.82(وقد بلغ ثباته، من متعدداختيار 
مصـادر   مصدراً من )17(وحددت بـ  STS)(التفاعل بين العلوم والتكنولوجيا والمجتمع 
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طالباً وطالبة  )308(تكونت عينة الدراسة منو) 0.78(المصادروبلغ ثبات قائمة ، المعرفة
صـنعاء   ،مية في كليتي التربيةستوى الرابع في األقسام العلمن طلبة المستوى األول والم

العلوم والتكنولوجيا والمجتمع أن مستوى فهم التفاعل بين ، أظهرت نتائج الدراسةووحجة، 
)(STS لدى أفراد العينة بشكل عام كان)كما بينت النتائج أن هنـاك فـروق ذات   %)52،

 = α(في مستوى فهـم التفاعـل عنـد    داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة

ماعـدا التخصـص،أما    )لصالح االنـاث (تعزى لمكان الدراسة والمستوى والجنس)0.05
النتائج الخاصة بقائمة المصادر فقد أظهرت أن هناك ثمانية مصادر تحتل األولوية في فهم 

، المدرسون(:وهي مرتبة تبعاً ألولويتها STS)(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع التفاعل بين 
، المختبـرات العلميـة  ، برنامج اإلذاعة، الدراسة في الكلية أو الجامعة، برنامج التلفزيون

  ).المحاضرات العلمية، المجالت الثقافية، كتب القراءة الذاتية
  ):2001(دراسة قنديل   .28

في  STS)(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع هدفت الدراسة إلى تحديد تأثير التكامل بين 
الصف الخـامس فـي كفـر الشـيخ      قافة العلمية والتحصيل الدراسي في العلوم لطالبالث

ولقد استخدم الباحث المنهج التجريبي في الدراسة حيث اشتملت عينـة الدراسـة    بمصر،
ولقـد  أو طالبة،  طالب )50(فصول مدرسية كل فيها 4لبة بواقع طالب وطا) 200(على 

وهي اختبار التحصيل الدراسي واختبـار الثقافـة   استخدم الباحث اختبارات لجمع بيانات 
ولقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها توحد عالمة موحية قوية بين التحصيل ،العلمية 

الدراسي للعلوم وثقافة التالميذ العلمية مما يؤكد أهمية العناية بإنماء الثقافة العلميـة حيـث   
  .بالتحصيل مستقبالً ر منبأتعتب

  ):2001(دراسة محمود  .29
العلـوم والتكنولوجيـا   إلى معرفة أثر استخدام مدخل التكامل بين  ةهدفت هذه الدراس

في تدريس وحدة مقترحة على تنمية االتجاهات نحو البيئـة والتفكيـر    STS)(والمجتمع 
مـن الصـف    ةالدراس ةاإلبداعي لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي ولقد حدد الباحث عين

تلميذ أنـتظم فـي    )47(تيار فصل من مدرسة اإلعدادية يشتمل على األول اإلعدادي باخ
ضـابطة   تلميذ تم اختيارهم كعينة البحث تجريبية) 40(التجربة بالحضور بصفة منتظمة 

ولقد توصلت الدراسة إلى انـه يوجـد للوحـدة المقترحـة     بعدي، /من خالل تطبيق قبلي 
عينة البحـث   ىعل اثر) (STSالمجتمعوالتكنولوجيا و العلومباستخدام مدخل التكامل بين 

  .بالنسبة التجاهاتهم البيئية والتفكير اإلبداعي
  ):Tsai )2001دراسة  تساي . 30
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والتكنولوجيا  هدفت الدراسة إلى معرفة وجهات نظر معلمي العلوم وفق منحى العلوم
وذلك من خالل تطبيق فعلي للتدريج وفق هذا المنحى بواسطة معلمـة  ) (STSوالمجتمع

والتكنولوجيـا   علوم قامت بتدريس مقـررين دراسـيين مبنيـين وفـق منحـى العلـوم      
واسـتخدمت  ) للصفين العاشر والحادي عشر في مدرسة ثانوية بتايوان ) (STSوالمجتمع

مالحظات المعلمة والمقابالت وخرائط المفاهيم واستبيان للطالب : الدراسة عدة أدوات هي
والتكنولوجيـا   ة التـدريس وفـق منحـى العلـوم    ولقد أوضحت نتائج الدراسة أن طريق

تعد طريقة مثلى لممارسة التعليم البنائي ولتنمية وجهة نظـر المعلمـة   ) (STSوالمجتمع
نحوه حدث تطور بأساليب تدريس المعلمة واكتسبت مهارات وخبرات أكثر كما أوضـحت  

وهـي  ) (STSتمـع والتكنولوجيا والمج النتائج وجود عوامل تؤثر سلبياً على تنفيذ العلوم
كثافة المحتوى في المنهج الوطني التايواني وتطبيق االختبارات التحريرية بشكل متكـرر  

  .وفقدان الدعم اإلداري واللغة الصينية والخلفية الثقافية للمجتمع
  ):2000(محمد، ناهد ، ماهر، دراسة محمد. 31

س الـواقعي فـي   التعرف على فعالية استخدام نموذج التدري هدفت هذه الدراسة إلى
والقدرة علـى  ) (STSوالتكنولوجيا والمجتمع العلومتنمية فهم القضايا الناتجة عن تفاعل 

اتخاذ القرار حيالها لدى طالبات شعبة الفيزياء والكيمياء ذوات أساليب التفكير المختلفة في 
لبـة،  طا) 30(شتملت عينة الدراسة على وا ة للبنات بالرستاق في سلطنة عمانكلية التربي

ولقد اعتمد الباحث في الدراسة على استبانه اختبار لقياس مستوى فهم القضايا الناتجة عن 
ومقياس لقياس القدرة علـى اتخـاذ القـرار    ، )(STSوالتكنولوجيا والمجتمع العلومتفاعل 

وقائمـة أنمـاط   ، STS)(العلوم والتكنولوجيا والمجتمـع  حيال القضايا الناتجة عن تفاعل 
ولقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن النموذج الواقعي في التدريس لـه قـوة   كير، أساليب التف

والتكنولوجيا  العلومتأثير وفعالية كبيرة في ازدياد فهم الطالبات للقضايا الناتجة عن تفاعل 
تأثير وفعالية كبيرة في  أن النموذج الواقعي في التدريس لهوكذلك إلى ، )(STSوالمجتمع

وإلى وجود عالقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائياً بين فهم القضـايا  ، بات تنمية قدرة الطال
والقدرة على اتخاذ القرار حيالهـا   )(STSوالتكنولوجيا والمجتمع العلومالناتجة عن تفاعل 
  .لدى طالبات العينة

  ):2000(دراسة الموسيمى . 32
ـ افاعلية محتـوى منـاهج العلـوم بالمر    معرفة مديإلى  ةهدفت الدراس ـ ح  ةل الثانوي

 ،)(STSوالتكنولوجيا والمجتمع العلومفي تنمية مفاهيم الطالب المتصلة بقضايا  ةبالسعودي
كتابا مـن   )15(وتعمل الدراسة على تحليل  والتكنولوجيا وموكذا تنمية اتجاهاتهم نحو العل

هيم كتب العلوم المقررة على طالب المرحلة الثانوي بالسعودية وكذلك قياس النمو في المفا
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ـ   ،واالتجاهات لدى مجموعة من طالب الصف األول الثانوي أن  ةولقد أوضـحت الدراس
ـ  ةكتب العلوم المقررة على الطالب في المرحل بالمملكـة العربيـة السـعودية ال     ةالثانوي

) (STSوالتكنولوجيا والمجتمع العلومعن التفاعل بين  ةتتضمن القضايا والمشكالت الناتج
، كما أن عمليـة تضـمين هـذه القضـايا     )من محتوى هذه الكتب% 20(بالقدر المناسب 

والمشكالت في محتوى كتب العلوم المذكورة ليس بالمستوى المطلـوب وتـتم بصـورة    
  .عشوائية

  ): Lieu  )1998دراسة ليو  .33
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر فهم المعلم بطبيعة العلم على تعليم الطالب لطبيعة العلـم  

واسـتخدم  ) (STSوالتكنولوجيا والمجتمـع  العلوم ة على أساس تفاعالتفي دروس المبني
الباحث أداة تحليل لمعرفة آراء المعلمين في المرحلة الثانوية المتعلقـة بتـدريس العلـوم    

أو ) (STSوالتكنولوجيـا والمجتمـع   العلوم منحىلتصنيف المعلمين من حيث استخدامهم ل
مالحظته مـن خـالل أشـرطة     تيمي الذي تمالطرق التقليدية على أساس سلوكهم التعل

وبعد اختيار موضوعات معلمي تم اعداد مجموعة ضابطة من الطلبـة وأخـرى    ،الفيديو
العلـوم والتكنولوجيـا   تجريبية بحيث طبقت عليهم أداة مسح وجهات النظر حول قضـايا  

  STS)(والمجتمع 
 (Views On Science / Technology/ Society) (VOSTS)  حيث جمعـت 

  .(VOSTS)بيانات االختبارات الفورية والمؤجلة باستخدام عشرين فقرة من فقرات 
وجود فروق دالة احصائياً في تصور الطلبة لطبيعة العلـم  عن ولقد أسفرت نتائج الدراسة 

درسـون  وأهدافه بين المجموعة التجريبية ممثلة في الطلبة الذين تعلموا بواسطة معلمي ي
والضابطة الممثلة فـي الطلبـة الـذين    ) (STSنولوجيا والمجتمعوالتك العلوم منحىوفق 

درسون وفق المنحى التقليدي وكانت النتائج لصـالح المجموعـة   تعلموا بواسطة معلمين ي
  .التجريبية

  ):Mulinnix )1998دراسة مولينكس  .34
) (STSوالتكنولوجيا والمجتمـع  العلومهدفت الدراسة إلى معرفة أثر تدريس قضايا 

اتجاهات طالبات المدارس المتوسطة نحو العلوم مقارنةً مع اتجاهات طالبـات هـذه   على 
ولقد حاولت الدراسة اإلجابة على السؤال  المدارس اللواتي تعلمن العلوم بالطريقة التقليدية

على اتجاهات طالبات المدارس المتوسطة   (STS)ما أثر تدريس قضايا : الرئيسي التالي
  .نحو العلوم؟

بة على هذا السؤال تم تحليل االختبارين الفوري والمؤجل الختبار التباين في عشرة ولإلجا
، االفادة من المعلومات التي تم تعلمها فيـه ، االستمتاع به: مجاالت في درس العلوم وهي
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االتجاهات نحو ما جرى في حصـة  ، الشعور العام حول حصة العلوم، فائدة مهارات العلم
الخطـط  ، مالحظة االستعداد للتسجيل موضوعات العلوم االختيارية، االستجابة لها .العلوم

أسباب عدم التسـجيل لموضـوعات   ، المستقبلية للتسجيل في موضوعات العلوم االختيارية
وأسفرت نتائج الدراسـة  ، العلوم االختيارية ومالحظة القيود في تحقيق األهداف المستقبلية

ن تقييم برامج التربية العلميـة فـي السـنوات    عن اتجاهات إيجابية في هذه المجاالت وأ
أن المساقات العلمية التقليدية ينتج عنها طلبة لهـم اتجاهـات    الثالثين األخيرة يكشف عن

وتدني دافعيتهم نحو النجاح في مسابقات الرياضـيات والعلـوم   ، وميول سلبية نحو العلوم
   .العلمية ذات المستوى األعلىالدولية وأنهم غير متقنين وغير معنيين بمواصلة المساقات 

  ):Varella )1998دراسة فاريال  .35
ي العالقة بين معتقدات المعلمين وممارساتهم التعليمية لقضايا صهدفت الدراسة إلى تق

وبنيت على فرض أن معتقدات المعلم الخاصة هـي  ) (STSوالتكنولوجيا والمجتمع العلوم
ة وأنه كلما كان معتقده أكثر نضجاً حول تعلـيم  مؤشرات وأدلة قوية على سلوكياته التعليمي

كان أكثر خبرة ومالئمة في الممارسات ) (STSوالتكنولوجيا والمجتمع العلومموضوعات 
  .التعليمية البناءة والمتكاملة

أربعـة  ولقد استخدم الباحث طرق كمية ونوعية متعددة لجمع البيانات حيث اسـتخدم  
تقييم الممارسات التعليمية من نموذج  (Inventory) قائمة، المالحظة الصفية: أدوات هي

، استبانة حول معتقدات معلم العلوم عن بنيـة الـتعلم  ، التقييم التربوي لمعلم العلوم الخبير
المقابالت مفتوحة النهاية والتعليقات المكتوبة للمعلمين فيما يتعلق بتفاعلهم مع الطلبة فـي  

  . بنية التعلم
يل وجود ضعف وتراجع كبير في العالقـة بـين المعتقـدات    ولقد أظهرت نتائج التحل

كمـا  ) (STSوالتكنولوجيا والمجتمع العلوموالسلوكيات في تعليم العلوم وفق موضوعات 
أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للخبرة في مجال القيمـة التـي يضـعها    

ولقـد أشـار   ، العلـوم  المعلمون في طالبهم كأفراد لديهم أفكار وإسهامات هامة في حصة
لم تظهر الدراسة وجود فروض تعـزى للجـنس أو   ، المعلمون إلى أهمية البيئة المحيطة

  .سنوات الخبرة
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  :الثانيالتعليق على دراسات المحور 
 العلـوم  قضايا منحىاهتمت بتناول  من خالل الدراسات السابقة التي تم عرضها والتي

حيث قام الباحث بعرض الدراسات السـابقة  ج العلوم في مناه )(STSوالتكنولوجيا والمجتمع
حيـث خلـص   حيث الهدف وأدوات الدراسة والعينة والمنهج المستخدم للدراسة ونتائجها  من

  :الباحث إلى ما يلي
  :فهدللبالنسبة  -1

والتكنولوجيـا   العلـوم  هدفت بعض الدراسات إلى تحليل مناهج العلوم في ضوء منحى -1
ودراسـة الرمحـي   ) 2005(ودراسة سالم ) 2008(درة كدراسة الق) (STSوالمجتمع

 .) 2002(ودراسة المومني ) 2004(

والتكنولوجيـا   العلـوم هدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر تدريس العلوم وفق منحى  -2
والتكنولوجيــا  العلــوموتنميــة مفــاهيم الطــالب المتصــلة بـــ ) (STSوالمجتمــع
دراسة أمبو سعيدي ) 2006(شول ودراسة األ) 2009(كدراسة علي ) (STSوالمجتمع

ودراسـة محمـود   ) 2001(ودراسة قنديل ) 2004(ودراسة أحمد ) 2005(والهاشمي 
 ).1998( Mulinnixو دراسة مولينكس ) 2000(ودراسة الموسيمي ) 2001(

هدفت بعض الدراسات لمعرفة أثر تدريس وحدة مطورة أو تطوير أو برنـامج مقتـرح    -3
) 2005(ودراسة سالم ) 2007(جيا والمجتمع كدراسة شهاب والتكنولو العلومباستخدام 
ودراسـة  ) 2003(وإبراهيم ) 2004(وعبد الحليم ) 2004(والعقيلي ) 2004(والدبعي 

 ).2000(محمد، ناهد  ، ماهر، دراسة محمد) 2003(ودراسة محمد ) 2003(حبيب 

دمـة للتـدريس   هدفت بعض الدراسات إلى إعداد وتطوير المعلم قبل الخدمة وأثناء الخ -4
) 2001( Tsaiو دراسة  تساي )  2004(كدراسة عبد المهيمن  (STS)ى نوفق منح

 ).1998( Varellaو دراسة فاريال ) Lieu  )1998ودراسة ليو 

والتكنولوجيـا   العلـوم دراسات هدفت إلـى قيـاس مسـتوى فهـم الطلبـة لقضـايا        -5
 ).2001(ودراسة المعمري ) 2008(رة دراسة القد ) (STSوالمجتمع

والتكنولوجيا  العلومالنسبة للدراسة الحالية فقد هدفت إلى معرفة مدى تضمين قضايا بأما 
وهـي  ، في محتوى منهاج الجغرافيا ومدى فهم الطلبة لهذه القضـايا ) (STSوالمجتمع

ودراسة ) 2001(وتتفق أيضا مع دراسة المعمري )2008(بذلك تتفق مع دراسة القدرة 
ودراسـة  ) 2005(ستوي الفهم ،وتتفق مع دراسـة سـالم   في قياس م)2003(إبراهيم 
 العلـوم ي نفي تحليل الكتب في ضوء منح) 2002(ودراسة المومني ) 2004(الرمحي 

  .)(STSوالتكنولوجيا والمجتمع
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  - : العينة -2
اختارت مجموعة من الدراسات عينة من معلمي المدارس مثل دراسة عبـد المهـيمن    -1

و دراسة  ) 1998( Varellaو دراسة فاريال ) 1998(  Lieuودراسة ليو ) 2004(
 ).Tsai )2001تساي 

ودراسـة  ) 2009(دراسات أخرى اختارت عينة الدراسة من الطالب مثل دراسة علي  -2
ودراسـة األمبـو   ) 2006(ودراسة األشول ) 2007(ودراسة شهاب ) 2008(قدرة 

) 2004(ودراسـة عقيلـي   ) 2004(ودراسـة الـدبعي   ) 2005(الهاشمي وسعيدي 
) 2003(ودراسـة إبـراهيم   ) 2003(ودراسة عبـد الحلـيم   ) 2004(ودراسة أحمد 

ودراسـة  )2001(ودراسة المعمري )2003(ودراسة محمد ) 2003(ودراسة حبيب 
) 2000(ناهد ، محمد، ماهر، ودراسة محمد) 2001(ودراسة محمود ) 2001(قنديل 

 ).Mulinnix )1998و دراسة مولينكس 

) 2008(عينة الدراسة من الكتب الدراسية مثل دراسة القدرة دراسات اخرى اختارت  -3
دراسـة  ) 2002(ني ودراسة الموم) 2004(ودراسة الرمحي ) 2005(ودراسة سالم 

 ).2000(الموسيمي 

وأما بالنسبة للدراسة الحالية فقد تم اختيار عينة الدراسة من الكتب والطـالب  
وكذلك مع بعض الدراسات فـي  ) 2008(والتي تتفق هذه الدراسة مع دراسة القدرة 

) 2007(ودراسـة شـهاب   ) 2009(الطالب نذكر بعضا منها مثل دراسة علي  عينة
ودراسـة  ) 2004(ودراسة أحمد ) 2004(ودراسة عقيلي ) 2006(ودراسة األشول 

وفي نفس السياق تتفق مـع  ) 1998( Mulinnixو دراسة مولينكس ) 2003(حبيب 
) 2004(ودراسة الرمحي ) 2005(ثل دراسة سالم دراسات من حيث عينة الكتب  م

 ).2000(دراسة الموسيمي ) 2002(ودراسة المومني 
 

  : أدوات الدراسة بالنسبة  -3
  : فلقد تباينت أدوات الدراسة من دراسة ألخرى

ناهـد  ، محمـد ، مـاهر ، لقد استخدمت بعض الدراسات االستبانات مثل دراسة محمـد  -1
  ).2001( Tsaiو دراسة  تساي ) 1998( Varellaو دراسة فاريال ) 2000(

اختبـار لمعرفـة مسـتوى    (استخدمت بعض الدراسات االختبارات المتنوعة نذكر منها -2
، االختبار االبتكـاري ، اختبار التفكير االبداعي، اختبار لقياس مستوى الفهم، التحصيل

) 2009( مثل دراسـة علـي  )  . االختبارات الفورية والمؤجلة، اختبار الثقافة العلمية
ودراسـة  ) 2006(ودراسة األشول ) 2007(ودراسة شهاب ) 2008(ودراسة القدرة 
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) 2004(ودراسة عقيلي ) 2004(ودراسة الدبعي ) 2005(الهاشمي . األمبو سعيدي 
) 2003(ودراسة عبد الحلـيم  ) 2004(و دراسة عبد المهيمن )2004(ودراسة أحمد 

ودراسـة  )2003(ودراسة محمـد  ) 2003(ودراسة حبيب ) 2003(ودراسة إبراهيم 
ودراسـة ليـو   ) 2001(ودراسة محمـود  ) 2001(ودراسة قنديل )2001(المعمري 

Lieu  )1998  ( و دراسة مولينكسMulinnix )1998.( 

ودراسـة  ) 2008(استخدمت بعض الدراسات أداة تحليل المحتوى مثل دراسة القـدرة   -3
ودراسـة  ) 2002(ي ودراسـة المـومن  ) 2004(ودراسـة الرمحـي   ) 2005(سالم 

 ).2000(الموسيمي 

 : استخدمت بعض الدراسات مقاييس وأدوات أخرى نذكرها -4
  .)2003(عبد الحليم  دراسة مقياس الوعي التكنولوجي •

 دراسـة  (STS)مقياس القدرة التخاذ القرارات حيال القضايا الناتجة عن تفاعل  •
   .)2000(ناهد ، محمد، ماهر، محمد

   .)1998( Lieuودراسة ليو  )أداة مسح وجهات النظر  •

 ).Varella )1998فاريال  دراسة المقابالت ووجهات النظر •

 .)2003(محمد دراسة مقياس االتجاه نحو القضايا البيو أخالقية  •

بطاقـة مالحظـة    –اختبار مهارات اتخاذ القرار(ملت قياس المهارات الحياتية وش •
 ).2004(أحمد دراسة ) مقياس المهارات الصحية –أداء المهارات العملية 

 ).Tsai )2001تساي دراسة المقابالت  •

اما بالنسبة للدراسة الحالية فتتفق مع بعض الدراسات في اسـتخدام االختبـارات   
ودراسة شـهاب  ) 2008(ودراسة القدرة ) 2009(نذكر بعضا منها مثل دراسة علي 

عمـري  ودراسة الم) 2003(ودراسة عبد الحليم ) 2006(ودراسة األشول) 2007(
) 1998( Mulinnixدراسـة مـولينكس   و) 1998( Lieuودراسة ليـو  ) 2001(

مثل دراسة  محتوىتحليل ال أداةوتتفق أيضا الدراسة مع بعض الدراسات في استخدام 
ي ودراسة المـومن ) 2004(ودراسة الرمحي ) 2005(ودراسة سالم ) 2008(القدرة 

 ).2000(ودراسة الموسيمي ) 2002(

  : منهج الدراسة -4
مثل دراسـة علـي    المنهج التجريبي أو شبه التجريبياستخدمت بعض الدراسات 

، ودراسة امبـو سـعيدي  ، )2006(ودراسة األشول ) 2003(ودراسة شهاب ، )2009(
ودراسـة عبـد   ) 2004(ودراسة عقيلـي  ، )2004(ودراسة الدبعي ، )2005(الهاشمي 
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ودراسـة  ، )2003(لـيم  عبـد الح (ودراسـة  ) 2004(ودراسة أحمد ) 2004(المهيمن 
ودراسـة قنـديل   ، )2003(ودراسة محمـد  ، )2003(ودراسة حبيب ، )2003(إبراهيم 

) 2003(ناهـد  ، محمـد ، مـاهر ، ودراسة محمـد ، )2001(ودراسة محمود ، )2001(
  ).2001( Tsaiتساي ، )Lieu  )1998ودراسة ليو 

ودراسـة  ) 2009(مثل دراسة القدرة  المنهج الوصفي التحليليدراسات استخدمت 
ودراسة المـومني  ، )2003(ودراسة ابراهيم ، )2004(ودراسة الرمحي ، )2005(سالم 

و دراسـة فـاريال   ، )2000(ودراسة الموسمي ، )2001( ودراسة المعمري، )2002(
Varella )1998( ،دراسة مولينكس وMulinnix )1998(.  

   .ليلي كما هو موضح سابقاتتفق الدراسة مع الدراسات التي استخدمت المنهج الوصفي التح
  : بالنسبة للنتائج-5

اهتمت الدراسات السابقة بمنحي العلوم والتكنولوجيـا والمجتمـع حيـث تناولـت     
تصـنيف الدراسـات    إليمن وجهات نظر متعددة، وبالعودة  الدراسات السابقة هذا المنحي

  .ف سوف يقوم الباحث بعرض النتائجبالنسبة لألهدا
تي تناولت تحليل المناهج فقد أشارت الي ضعف تنـاول المنهـاج   بالنسبة للدراسات ال -1

ودراسـة شـيانج   ) 2005(ودراسة سالم ) 2008(مثل دراسة القدرة )( STSلقضايا 
ودراسة المـومني  ) 2004(بينما دراسة الرمحي  )Chiang Soong )1993سونج 

 .تناول الكتب للمنحي بنسب متفاوتةفقد كشفت عن ) 2002(
لي الدراسات التي هدفت الي اعداد وحـدة مطـورة اوبرنـامج مقتـرح     اما بالنسبة ا -2

فقد اشارت الي وجود أثر واضح وفروق ذات داللة احصـائية    STS)(باستخدام منحي
دراسـة  ) 2006(ودراسة األشول ) 2009(تعزي الي الوحدة المطورة   كدراسة علي 

ـ  ) 2004(ودراسـة أحمـد   ) 2005(أمبو سعيدي والهاشمي  ) 2001(ديل ودراسـة قن
 Mulinnixو دراسة مـولينكس  ) 2000(ودراسة الموسيمي ) 2001(ودراسة محمود 

)1998.( 

سة عبـد  ي اعداد وتطوير المعلم فأظهرت دراأما بالنسبة الي الدراسات التي هدفت ال -3
الي تدني مستوي ادراك الطالب للمفاهيم المتضمنة في قضـايا ذات  ) 2004(المهيمن 
فقـد  ) 1998( Lieuودراسـة ليـو   ) 2001( Tsaiسة تساي درا أما) STS(الصلة 
سة العلميـة علـي   وجود تأثير محدود لكل من الجنس وسنوات الخبرة والدرا أظهرت

 .رأي المعلمين
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والتكنولوجيـا   العلومدراسات التي هدفت لقياس مستوي فهم الطلبة لقضايا لما بالنسبة اأ -4
كدراسة القدرة %) 70(حد الكفاية  إليفأوصت بان الطلبة لم يصلوا ) (STSوالمجتمع

كما أنه يوجد فـروق  % 52 إليتوصلت فقد  )2001(أما دراسة المعمري ) 2008(
 .تعزي لمكان الدراسة والمستوي والجنس ماعدا التخصص إحصائيةذات داللة 

و دراسـة  ) 2008(مع دراسة القـدرة   تتفق فإنهاالدراسة الحالية  إليأما بالنسبة 
مستوي الفهم المطلـوب أمـا بالنسـبة     إليالي عدم وصول الطلبة ) 2001(المعمري 

 .)2002(راسة المومني ود) 2004(للتحليل فتتفق الدراسة مع دراسة الرمحي 
  

  :تعقيب عام علي الدراسات السابقة
العلـوم  من خالل  ما تم عرضه من الدراسات السابقة حـول موضـوع قضـايا    

  .بعض األمور منها تتضح لنا STS)(والتكنولوجيا والمجتمع 
في مجال  STS)(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع قلة وجود دراسات في قضايا  -1

  .الدراسات االجتماعية حسب حد علم الباحث
لعلوم والتكنولوجيا والمجتمع ضعف تناول الدراسات السابقة للقضايا االجتماعية ل -2

)(STS. 

حليل محتوى كتاب الجغرافيا تعتبر هذه الدراسة جديدة من نوعها حيث أنها قامت بت -3
للصف الثاني الثانوي وهو كتاب جديد لم تجرى عليه أي دراسة سابقة في هذا 

 .، حسب حد علم الباحثالموضوع

اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث عينة التحليل حيث تم تحليل  -4
 .قةمنهاج الجغرافيا وهو منهاج جديد ولم تجرى عليه أي دراسة ساب

  :وبصورة عامة استفاد الباحث من الدراسات السابقة
  .االستعانة بها في االطار النظري لهذه الدراسة §
  .إعداد قائمة لتحليل محتوى الجغرافيا للصف الثاني الثانوي §
 .بناء اختبار الدراسة §
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  الفصل الرابــع

 
  
  الدراسة  إجراءات

  
  
  

 منهج الدراسة   §
 مجتمع الدراسة  §
 اسةعينة الدر §
 أدوات الدراسة §
 خطوات  الدراسة §
  األساليب اإلحصائية §
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  الفصل الرابع
  إجراءات الدراسة     

  
، أدوات مجتمعهـا و منهج الدراسة، عينـة الدراسـة  (لكل من عرضا  هذا الفصليتضمن 
 العلوم والتكنولوجيـا والمجتمـع  في ضوء قضايا الكتاب  محتوىأداة لتحليل ناء ب"الدراسة 

)STS(،واألسـاليب اإلحصـائية   ، تطبيق الدراسة"فهم الطلبةار لقياس مستوي بناء اختب ،
  :فيما يلي وصف للعناصر السابقة من إجراءات الدراسةو )المستخدمة

  : منهج الدراسة .1
ظـاهرة  الوصـف  ب يقوم حليلي الذي استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي الت

  . راسة وتحليل بياناتهاموضوع الد
 :راسة مجتمع الد .2

الثـانوي وفـق المنهـاج     يتكون مجتمع الدراسة من كتاب الجغرافيا للصف الثـاني  •
  .م 2006عام الفلسطيني ل

يتكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف الثاني الثانوي بالمحافظة الوسطي  للعام كذلك  •
الفـرع األدبـي   / طالبا وطالبة )  3358( والبالغ عددهم ) 2009-2008(الدراسي 

  ).6(مدرسة حسب إحصائية وزارة التربية والتعليم ملحق رقم ) 14(لي موزعين ع
 :عينة الدراسة .3

محتوى كتاب الجغرافيا للصف الثاني الثانوي وفق المنهاج الفلسطيني لعـام  تم اختيار  •
 العلوم والتكنولوجيـا والمجتمـع  تضمين هذا الكتاب لقضايا  من حيث مدى م 2006

)STS(ى واستبعاد األسئلة والتقويم واألنشطة واألشكال و ،وهذا التحليل يشمل المحتو
 .)5(حتى يتم تحليله الموضح في جدول رقم الصور 

عينة عشوائية من مدارس المحافظة الوسطي وهي أربـع مـدارس وهـي    تم اختيار  •
 شهداء النصيرات الثانوية للبنـين،  مدرسة ،)أ(د بن الوليد الثانوية للبنين مدرسة خال(

رفـق  موالجـدول ال ) مدرسة العروبة الثانوية للبنات ،)أ(م للبناتمدرسة ممدوح صيد
اشـتملت  و ،بشكل عشـوائي من كل مدرسة  نيوضح ذلك ،وتم اختيار فصلين دراسيي

الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي  طلبة طالبا وطالبة من) 329(لدراسة على اعينة 
مـن أفـرد   %) 9.8 (ة على أفراد العينة بنسـب  االختبار ، وقد وزع)2008-2009(

  :عينة الدراسة أفرادتوضح توزيع  التي) 4و3(المجتمع األصلي، والجداول 
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  )3(جدول رقم
  ح عدد أفراد العينة علي المدارس يوض

  المجموع   عدد الطالبات     عدد الطالب   المدرسة 
  75  -  75  )أ(خالد بن الوليد الثانوية للبنين 

  78  -  78  شهداء النصيرات الثانوية للبنين
  87  87  -  )أ(ممدوح صيدم للبنات

  89  89  -  العروبة الثانوية للبنات
  329  176  153  المجموع 

  %100  %53.50  %46.50  النسبة المئوية 
 :أدوات الدراسة  .4

  : ا استخدم الباحث األدوات التاليةعن أسئلة الدراسة والتحقق من فروضه لإلجابة
يا للصف الثاني الثانوي وفق المنهاج الفلسطيني لعـام  أداة تحليل لمحتوى كتاب الجغراف:  أوال

 .م 2006

  . لقضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع بناء قائمة 
 األدب إلـي بـالرجوع   )STS( العلوم والتكنولوجيـا والمجتمـع  تم بناء قائمة بقضايا        

، دراسـة  )2007(، دراسة شـهاب  )2008(قدرة التربوي و الدراسات السابقة مثل دراسة  ال
ـ ، دراسـة الطن )1996(دراسة الرافعـي  ) 2000(يمي ، دراسة الموس) 2005(سالم  اوي ط

وبذلك تم تحديـد قائمـة بقضـايا     ،)1991(دراسة النمر .)1993(دراسة الميهي ، ) 1996(
والتي يتفرع منهـا العديـد   تكونة من اثنا عشر قضية رئيسية العلوم والتكنولوجيا والمجتمع الم

  . قضية) 105(البالغ عددها  ا الفرعيةمن القضاي
   :ضبط قائمة التحليل

علـي مجموعـة مـن    )STS( العلوم والتكنولوجيا والمجتمعتم عرض قائمة بقضايا 
حول أهمية القضايا ومدي مالئمة فئات التحليـل   رائهمآإلبداء وذلك ) 5(المحكمين ملحق رقم 

بعض التعديالت فـي بعـض القضـايا    و كذلك الحذف واإلضافة ولقد نتج عن عملية التحكيم 
جـدول رقـم   ظهرت لنا قائمة التحليل كما هي موضحة في الفصل الخـامس   أن إليالفرعية 

)10.(  
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   :الهدف من قائمة التحليل
 العلـوم والتكنولوجيـا والمجتمـع   ضمين قضايا ىت التحليل إلي معرفة مدتهدف أداة 

)STS(  ي قائمة التحليل التـي تـم   الواردة فثانوي اني الكتاب الجغرافيا للصف الث محتوىفي
  .إعدادها

   :تحديد عينة التحليل
للصف الثاني الثـانوي وفـق   )" الطبيعية والبشرية (تم تحديد محتوى كتاب الجغرافيا

تضـمين هـذا الكتـاب لقضـايا العلـوم       من حيث مـدى  م 2006المنهاج الفلسطيني لعام 
المحتوى واستبعاد األسـئلة والتقـويم واألنشـطة    والتكنولوجيا والمجتمع،وهذا التحليل يشمل 

يبين الوحدات التي يتضمنها كتاب الجغرافيا المتكـون  ) 4(واألشكال و الصور والجدول رقم 
  .بنسب متفاوتة من حيث عدد الصفحاتمن ست وحدات دراسية موزعة 

  

  ) 5( جدول رقم 
  وحدات الكتاب وعدد صفحاتها ونسبها 

  النسبة        عدد الصفحات   اد تحليلها اسم الوحدة المر  الوحدة 
  %23  37  الجغرافيا المناخية   األولي
  % 15  24  الجغرافيا الحياتية   الثانية
  %18.5  30  )التلوث البيئي (ة يالمشاكل البيئ  الثالثة 
  %16.5  27  الجغرافيا السياسية   الرابعة
  %13.5  22  الجغرافيا السياحية   الخامسة
  %13.5  22  التخطيط التنمية و  السادسة

  %100  160  الوحدات ككل  
  :تحديد وحدة التسجيل 

هى أصغر جزء في المحتوى ويعتبر ظهوره أو غيابة أتكرار داللة معينة فـي أصـل نتـائج    
التحليل مثل الكلمة أو الجملة أو الفقرة وفي هذه الدراسة تم اعتماد الجملة كوحـدة للتسـجيل   

  .نولوجيا المجتمع القضايا ذات العالقة للعلوم وتك
  : صدق أداة التحليل 

قائمة بقضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع على مجموعة مـن المحكمـين    قام الباحث بعرض
عات الفلسطينية ومـن المتخصصـين   المتخصصين في مجال المناهج وطرق تدريس في الجام

حيث قـاموا بإبـداء   لمين من المشرفين التربويين والمعوعلم الجغرافيا الطبيعية والبشرية في 
بعـد مـن   إلى كل  القضايا ، ومدى انتماءالتحليل أداة آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات
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 القضـايا  وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعـض ، تها اللغوية، وكذلك وضوح صياغاألبعاد 
  .فقرة) 105( القضايا الفرعيةوتعديل بعضها اآلخر ليصبح عدد 

  
  :يل المحتوى ثبات أداة تحل

  كتاب الجغرافيا موضوع البحث محتوى للتأكد من ثبات التحليل قام الباحث بإجراء تحليل
  أسابيع وقام بحساب نسب االتفاق واالختالف بين التحليليين كما هو 5 بفارق زمني مرتين

    .)6(الجدول رقم موضح في 
  ) 6(جدول رقم  

  الكتاب الجغرافيا للصف الثاني الثانوي  محتوىنقاط االتفاق واالختالف في نتائج التحليل ل

  التحلیل

الجوع 

ومصاد

ر الغذاء 

في 

  العالم

النمو 

  السكاني

نوعیة 

الھواء 

والغالف 

  الجوي

الموارد 

  المائیة

صحة اإلنسان 

  ومرضھ

نقص 

  الطاقة

استخدام 

  األرض

المواد 

  الخطرة

المصادر 

  المعدنیة

المفاعالت 

  النوویة

انقراض 

النباتات و 

  اتالحیوان

ا یتكنولوج

  الحرب
  المجموع

  366  5  10  14  8  25  56  23  30  51  63  29  52  األول

  372  5  10  14  8  25  58  23  30  51  65  29  54  الثاني

نقاط 

  االتفاق
52  29  63  51  30  23  56  25  8  14  10  5  366  

نقاط 

  االختالف
2  0  2  0  0  0  2  0  0  0  0  0  6  

  

) Holsti.1969(ت تم استخدام معادلة هولستي وباستخدام نقاط االتفاق والمجموع الكلي للفئا
  :لحساب ثبات األداة كما يلي) 71:2005سالم،(وكذلك  )181:1998الضبيان،(المذكورة في 

  )مجموع الفئات المتفق عليها(2= عامل الثبات م
  )مجموع الفئات الكلي(

  

  99.=     ) 366 ( 2     =عامل الثباتم
                                                 738          

  .ال يشير إلي ثبات عملية التحليلوهو معامل ثابت ع.) 99(ولقد أظهرت أن معامل الثبات 
 عبر الزمن ويقصد به وصول المحلل نفسه إلي قويطلق علي هذا النوع من الثبات باالتسا

،مما يؤكد ثبات  التحليل نفسها بعد فترة محدودة من الزمن النتائج نفسها عند إجراءات عمل
   .)1(في ملحق رقم )69:2008القدرة ،(األداة وتظهر أداة التحليل المحتوى بصورته النهائية 

 ):(STSفهم قضايا بناء اختبار لقياس مدي : ثانيا 

أعد الباحث اختباراً في قضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع في محتوى منهاج الجغرافيا 
  لقياس مدى فهم الطلبة للقضايا  لطلبة الصف الثاني الثانوي
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  :عن طريق خطوات بناء االختبارات  بناء االختبار لقياس الفهم تم
قام الباحث بإعداد اختبار قضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع في محتوى منهاج الجغرافيا 

  : لتاليةاالختبار تبعاً للخطوات ا لطلبة الصف الثاني الثانوي ومدى فهمهم لها، ولقد تم بناء
  :تحديد الهدف من االختبار  -1

القضايا الناتجة عـن تفاعـل    هم طلبة الصف الثاني الثانويإلي معرفة مدي ف ريهدف االختبا
  . العلوم والتكنولوجيا والمجتمع في مناهج الجغرافيا 

   :محتوى االختبار -2
ـ  اج الجغرافيـا  قام الباحث بحصر موضوعات العلوم والتكنولوجيا والمجتمع في محتوى منه

التي يتضمنها االختبار التشخيصي وكـان   ، ومن ثم تحديد القضايالطلبة الصف الثاني الثانوي 
  .قضية) 12(عددها 

  :صياغة فقرات االختبار -3
  :وقد صيغت بنود االختبار بحيث كانت

  .تراعي الدقة العلمية واللغوية .1
  .محددة وواضحة وخالية من الغموض .2
  .ة بكتاب الجغرافيا للقضايا المتضمنممثلة  .3
  .الطالبمناسبة لمستوى  .4
وهـذا   ،صياغة بنود االختبار أن تكون من نوع االختيار مـن متعـدد  اعى الباحث عند وقد ر

 مالئمـة من حيث االسـتخدام وأكثرهـا   ،النوع من أكثر أنواع االختبارات الموضوعية مرونة
 ك تمت مراعاة القواعد التاليةوكذل، وتشخيصه لمختلف األهداف المرجو تحقيقها الفهم لقياس 

  :أثناء كتابة فقرات االختبار
 البـدائل المقدمة وهي تطرح المشكلة في السؤال،وقائمة من : جزئينتتكون كل فقرة من  -1 

  .عددها أربعة من بينها بديل واحد صحيح فقط
  .بأسلوب عشوائي البدائلتم تغيير موقع اإلجابة الصحيحة بين  -2
  .في مقدمة الفقرة البدائلركة في تم وضع العناصر المشت -3
 .األربعة متوازنة من حيث الطول ودرجة التعقيد ونوعية اإلجاباتالبدائل  -4

   .ترتيب فقرات االختبار من األسهل إلى األصعبتم  -5
الباحث عند إعداد محتوى الفقرات أن تكون صـحيحة علميـاً    ى راع: محتوى الفقرات

  .ولغوياً
  :وضع تعليمات االختبار -4
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د تحديد عدد الفقرات وصياغتها قام الباحث بوضع تعليمات االختبار التي تهدف إلى شـرح  بع
الباحث عند وضـع تعليمـات    ىفكرة اإلجابة على االختبار في أبسط صورة ممكنة وقد راع

  :االختبار ما يلي
 .وعدد الصفحات البدائلعدد الفقرات وعدد : تعليمات خاصة بوصف االختبار وهي .1

 . المناسب ة باإلجابة عن جميع األسئلة ووضع البديل الصحيح في المكانتعليمات خاص .2
 

  :الصورة األولية لالختبار -5

فـي  لموضوعات العلـوم والتكنولوجيـا والمجتمـع      فهم  في ضوء ما سبق تم إعداد اختبار
منهـا فقـط    ةواحـد  ،أربعة أبدالسؤال  ، لكلسؤال)  50(صورته األولية، حيث اشتمل على

وذلـك  )  5(وبعد كتابة فقرات االختبار تم عرضهما على لجنة من المحكمين ملحق ، ةصحيح
  :كلٍّ من الستطالع آرائهم حول مدى صالحية

  .عدد بنود االختبار .1
  .مدى تمثيل فقرات االختبار لألهداف المراد قياسها .2
  .الكتاب مدى تغطية فقرات االختبار لمحتوى .3
  .مدى صحة فقرات االختبار لغوياً .4
  .لكل فقرة من فقرات االختبار البدائلة صياغة مدى دق .5
 .الطالب مدى مناسبة فقرات االختبار لمستوى  .6

حيـث  ، تعديل بعض الفقرات وحذف البعض وإضافة البعض اآلخرن إلى ووقد أشار المحكم
  .سؤال) 36(من  اليصبح االختبار بعد التحكيم مكونقام الباحث بتعديلها، 

   :تجريب االختبار -6
 )30(اد االختبار بصورته األولية طبق الباحث االختبار على عينة استطالعية قوامهـا  بعد إعد

وقد أجريـت   من مدرستي خالد بن الوليد وممدوح صيدم  طالباً وطالبة من طلبة الثاني عشر
  :بهدف لالختبارالتجربة االستطالعية 

  .التأكد من صدق االختبار وثباته .1
 .الختبار عند تطبيقه على عينة البحث األساسيةاتحديد الزمن الذي تستغرقه إجابة  .2

  :تصحيح أسئلة االختبار -7
، بذلك تكون الدرجة التـي حصـل   بار حيث حددت درجة واحدة لكل سؤالتصحيح االختتم  

  .درجة )  36 – 0( عليها الطالب محصورة بين 
  :تحديد زمن االختبار -8
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سط الحسابي لزمن تقديم طلبـة العينـة   تم حساب زمن تأدية الطلبة لالختبار عن طريق متو 
االستطالعية فكان زمن متوسط المدة الزمنية التي استغرقها أفراد العينة االستطالعية يسـاوي  

  :وذلك بتطبيق المعادلة التالية . دقيقة ) 40(
  زمن إجابة االختبار الطالب األخير+ زمن إجابة الطالب األول =  زمن إجابة االختبار 

                                                          2     
  :معامل التمييز و درجة الصعوبة -9
بعد أن تم تطبيق االختبار على طلبة العينة االستطالعية تم تحليل نتائج إجابات لطلبة علـى    

  :أسئلة االختبار، وبذلك بهدف التعرف على 
 .لكل سؤال من أسئلة االختبار زمعامل التميي .1

 .امل صعوبة كل سؤال من أسئلة االختبارمع .2

من عـدد   %)27(و قد تم ترتيب درجات الطلبة تنازلياً بحسب عالماتهم في االختبار، و أحذ 
نـه تـم   طالب كمجموعة عليا ، و ذلك كمجوعة دنيا مع العلم بأ x  30  = (8%27. (الطلبة 

  .االختبار  اعتبار درجة واحدة لكل سؤال من أسئلة
 :معامل التمييز  

قدرة االختبار علي التمييز بين الطالب الذين يتمتعون بقدر أكبر من المعـارف  : و يقصد به 
  ).293:2005ملحم،(والطالب األقل قدرة في مجال معين من المعرفة 

       :تم حساب معامل التمييز حسب المعادلة التالية   

                                                      100  ×  )عدد المجيبين بشكل صحيح من الفئة الدنيا –اح من الفئة العليجيبين بشكل صحيعدد الطلبة الم(=امل التمييزمع

  عدد الطالب في إحدى المجموعتين      

) 7( والجدول االختبار، أسئلة من سؤالاب معامل التمييز لكل وبتطبيق المعادلة السابقة تم حس
  .االختبار أسئلةمن  سؤاليز لكل يوضح معامل التمي
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  )7(جدول
  التمييز لكل فقرة من فقرات االختبارت معامال

معامالت  م
 التمييز

معامالت  م
 التمييز

1 0.75 19 0.63 
2 0.75 20 0.63 
3 0.50 21 0.50 
4 0.75 22 0.50 
5 0.75 23 0.25 
6 0.63 24 0.50 
7 0.63 25 0.50 
8 0.75 26 0.50 
9 0.63 27 0.38 

10 0.75 28 0.75 
11 0.38 29 0.25 
12 0.38 30 0.75 
13 0.50 31 0.63 
14 0.63 32 0.50 
15 0.50 33 0.63 
16 0.63 34 0.50 
17 0.38 35 0.38 
18 0.63 36 0.50 

 0.56 معامل التمييز
-0.25(بـين  يتضح من الجدول السابق أن معامالت التمييز لفقرات االختبار قـد تراوحـت   

كانـت فـي الحـد    حيث االختبار، جميع فقرات  وعليه تم قبول ،) 0.56(بمتوسط بلغ  )0.75
  .)293:2005ملحم،( المعقول من التمييز حسبما يقرره المختصون في القياس والتقويم

  
  :معامل الصعوبة 

  "النسبة المئوية للطالب الذين يجيبون عن السؤال إجابة صحيحة  "ونعني به"
  : لمعادلة التاليةوتحسب با 
  x    100%عدد الذين أجابوا إجابة خاطئة     = الصعوبة معامل   

     عدد الذين حاولوا اإلجابة
 والجـدول وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار، 

  .يوضح معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار) 8(
  )8(جدول

  لكل فقرة من فقرات االختبارت الصعوبة معامال
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 م
معامالت 
 الصعوبة

 م
معامالت 
 الصعوبة

1 0.38 19 0.44 
2 0.50 20 0.44 
3 0.63 21 0.38 
4 0.50 22 0.25 
5 0.50 23 0.50 
6 0.69 24 0.75 
7 0.56 25 0.50 
8 0.50 26 0.63 
9 0.56 27 0.56 
10 0.63 28 0.38 
11 0.69 29 0.63 
12 0.44 30 0.63 
13 0.63 31 0.44 
14 0.56 32 0.50 
15 0.38 33 0.69 
16 0.56 34 0.50 
17 0.69 35 0.56 
18 0.69 36 0.50 

 0.54 معامل الصعوبة الكلي

بمتوسـط  )  0.75-0.25(يتضح من الجدول السابق أن معامالت الصعوبة قد تراوحت بين 
، كانت في الحد المعقول من الصعوبة بولة حيثفإن جميع الفقرات مقوعليه ) 0.54(كلي بلغ 

 اتفـق  كمـا أنـه   ، ) 0.75-0.50(فإن معامل الصعوبة لالختبار مرغوب فيه ويحدد ما بين 
أن مجموع معامل السهولة ومعامل الصعوبة يساوي واحد صحيح على مجموعة من الباحثين 

  ).238:2005ملحم،(
  Test Validity :ختبارصدق اال -10
             : المحكمين صدق: أوالً

أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه إلى أن االختبار الصادق هو االختبار الذي يقيس " يقصد به 
و قد تحقق الباحث من صدق االختبـار عـن طريـق    .  )301:2000ملحم،(ما وضع لقياسه

في صورته األولية على مجموعة من أساتذة جامعيين من المتخصصين فـي   االختبارعرض 
 ممن يعملون فـي الجامعـات  والمشرفون والمدرسون و متخصصين المناهج وطرق التدريس 

، حيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة  الفلسطينية في محافظات غزة والمدارس
، وكذلك وضوح ختبارالبعد من األبعاد األربع ل، ومدى انتماء الفقرات إلى كل االختبارفقرات 
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ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخـر ليصـبح   وفي ، ويةصياغاتها اللغ
  .فقرة) 36(عدد فقرات 

 Internal Consistency Validity : صدق االتساق الداخلي: ثانياً

علـى عينـة اسـتطالعية     االختباربتطبيق  ختبارجرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لال
خارج أفراد عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتبـاط بيرسـون   ، من طالبا ) 30(مكونة من 

الذي تنتمـي إليـه وذلـك     لالختباروالدرجة الكلية  ختباربين درجات كل فقرة من فقرات اال
  :وضح ذلكالتالي ي والجدول) SPSS ( باستخدام البرنامج اإلحصائي 

  
  ) 9( جدول 

  بار والدرجة الكلية لهمعامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االخت

  0.361) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 
    0.463 ) =0.01(ى داللة وعند مستو )28(ر الجدولية عند درجة حرية  

 مستوى الداللة معامل االرتباط  م مستوى الداللة معامل االرتباط  م

  0.01دالة عند  0.581 19  0.05دالة عند  0.424 1
  0.01دالة عند  0.712 20  0.01دالة عند  0.692 2
  0.01دالة عند  0.583 21  0.01دالة عند  0.497 3
  0.01لة عند دا 0.706 22  0.01دالة عند  0.692 4
  0.01دالة عند  0.594 23  0.01دالة عند  0.640 5
  0.01دالة عند  0.475 24  0.01دالة عند  0.688 6
  0.01دالة عند  0.502 25  0.01دالة عند  0.777 7
  0.01دالة عند  0.514 26  0.01دالة عند  0.469 8
  0.05دالة عند  0.378 27  0.01دالة عند  0.607 9
  0.01دالة عند  0.668 28  0.01عند  دالة 0.574 10
  0.01دالة عند  0.616 29  0.01دالة عند  0.523 11
  0.01دالة عند  0.656 30  0.01دالة عند  0.535 12
  0.01دالة عند  0.594 31  0.01دالة عند  0.494 13
  0.01دالة عند  0.642 32  0.01دالة عند  0.685 14
  0.05لة عند دا 0.424 33  0.01دالة عند  0.679 15
  0.01دالة عند  0.556 34  0.01دالة عند  0.666 16
  0.01دالة عند  0.528 35  0.01دالة عند  0.493 17
  0.01دالة عند  0.587 36  0.05دالة عند  0.361 18
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ارتباطـاً ذو داللـة    لالختبارترتبط بالدرجة الكلية  األبعاديتضح من الجدول السابق أن جميع 
تمتع بدرجة عالية مـن  االختبار يوهذا يؤكد أن ) 0.05، 0.01(إحصائية عند مستوى داللة 

  .)155،2000ومحمد، محمد(االتساق الداخلي
 Test Reliability: االختبار  ثبات -11

هي طريقـة  وذلك باستخدام ثالثة طرق أفراد العينة االستطالعية الختبار على اتم تقدير ثبات 
   .21ومعامل كودر ريتشادرسون التجزئة النصفية 

 Split Half Method : طريقة التجزئة النصفية: أوالً
ئة النصفية حيـث  بطريقة التجز االختبارتم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات 

وكذلك درجة النصف الثاني من الـدرجات   االختباراحتسبت درجة النصف األول لكل فقرات 
وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة سـبيرمان  

 وأن معامل) 0.905(تضح أن معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية قبل التعديل ابراون ف
تمتع بدرجة عالية جدا مـن الثبـات   ي االختباروهذا يدل على أن ) 0.950(الثبات بعد التعديل 

  .تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة
  Richardson  and Kuder:  21 نريتشارد سو -كودرطريقة : ثانيا

، حيث ختبارالمن طرق حساب الثبات، وذلك إليجاد معامل ثبات ا ثالثةاستخدم الباحث طريقة 
ختبار ككل طبقـاً للمعادلـة   لال للدرجة الكلية 21كودر ريتشارد سونحصل على قيمة معامل 

  :  يوضح ذلك) 10 (والجدول :  التالية 

 = 1   -  21ر 
  ) م – ك (م 

ك 2ع  
  التباين:   2عدد الفقرات             ع: المتوسط             ك  :  م  :  حيث أن 

  

  )10(الجدول 
  21 نعدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودر ريتشارد سو

 نمعامل كودر ريتشارد شو م  2ع ك 
21 

 0.945 20.633 108.102 36  المجموع
) 0.945(لالختبار ككل كانـت   21 نيتضح من الجدول السابق أن معامل كودر ريتشارد شو

  . )283:2000ملحم،(نة الدراسةوهي قيمة عالية تطمئن الباحث إلى تطبيق االختبار على عي
و بذلك تأكد الباحث من صدق و ثبات االختبار ، و أصبح االختبار فـي صـورته النهائيـة     

  )2(انظر ملحق رقم . فقرة ) 36(
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  :خطوات الدراسة .1

 قام الباحث بعدة خطوات وهي 
 االطالع علي األدبيات والدراسات السابقة وبعض المواقع االلكترونيـة والمـؤتمرات   .1

والمجتمع فقـد قـام الباحـث     االعلمية المتصلة بمنحي التفاعل بين العلوم والتكنولوجي
لغذاء في العـالم،  الجوع ومصادر ا(عداد القائمة المتكونة من اثنا عشرة قضية وهي إب

، صـحة ومـرض   ،  المصادر المائيـة اء والغالف الجوي، نوعية الهوالنمو السكاني
األرض، المـواد الخطـرة، المصـادر المعدنيـة،     ان،  نقص الطاقة اسـتخدام  اإلنس

  .المفاعالت النووية، انقراض النباتات والحيوانات، تكنولوجيا الحرب
ي و التربـو  األدب إلـي تم بناء قائمة بقضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع بالرجوع  .2

، دراسة سـالم  )2007(، دراسة شهاب ) 2008(رة القدالدراسات السابقة مثل دراسة 
ـ ، دراسـة الطن ) 1996(دراسة الرافعي ) 2000(، دراسة الموسيمي )2005( اوي ط
وبذلك تـم تحديـد قائمـة     ،)1991(دراسة النمر .)1993(،  دراسة الميهي )1996(

من اثنا عشر قضية رئيسـية و والتـي   لمجتمع المتكونة بقضايا العلوم والتكنولوجيا وا
لتحليل محتوى كتاب الجغرافيا للصـف   وذلك ،منها العديد من القضايا الفرعية يتفرع

م من حيث مـدي تضـمين هـذا     2006الثاني الثانوي وفق المنهاج الفلسطيني لعام 
 . الكتاب لقضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع

في قضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع في محتوى منهـاج الجغرافيـا    إعداد اختبار .3
هـذه   اختبارتطبيق  تمولقد مدى فهم الطلبة للقضايا  لطلبة الصف الثاني الثانوي لقياس

 .)أ(خالد بن الوليـد الثانويـة للبنـين    مدرسة :الدراسة على المدارس الحكومية اآلتية
مدرسـة   .)أ(مدرسة ممدوح صيدم للبنـات  .شهداء النصيرات الثانوية للبنين مدرسة

طبيق هذه الدراسـة فـي   والتي تم ت ،ية للبنات وذلك بالمحافظة الوسطىالعروبة الثانو
 .ثم رصد النتائج وتحليلها م 2009 \ 2008العام 

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
 ".Pearson   "إليجاد صدق االتساق الداخلي تم استخدام معامل ارتباط بيرسون  -1
ثبات تم استخدام معامل ارتباط سـبيرمان بـروان للتجزئـة النصـفية     الإليجاد معامل  -2

ساوية، ومعادلة جتمان للتجزئة النصفية غير المتسـاوية، ومعامـل ارتبـاط ألفـا     المت
  .Richardson and Kuder: 21نريتشارد سو -، ومعامل كودركرونباخ

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية -3
 )نإليجاد الفروق بين الجنسي(.T.test independent sampleاختبار  -4

  )إليجاد مستوى اإلتقان.(T.test one sampleاختبار       
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  الفصل الخامس
  
  

  نتائج الدراسة وتفسيرها
  
  
  

  : نتائج الدراسة وتشمل  :أوال
  .وتفسيرهاالنتائج المتعلقة بالسؤال األول  §
  .وتفسيرهاالنتائج المتعلقة بالسؤال الثاني   §
  .وتفسيرهاالنتائج المتعلقة بالسؤال الثالث  §
  .وتفسيرهاال الرابع النتائج المتعلقة بالسؤ §
  .توصيات الدراسة: ثانيا
  .مقترحات الدراسة: ثالثا
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة وتفسيرها

  
هدفت الدراسة إلي الكشف عن مدى تضمين كتاب الجغرافيا للصف الثـاني الثـانوي   

ـ مدى فهم الطلبة لها، فانه فـي هـذا الفصـل     العلوم والتكنولوجيا والمجتمع ولقضايا  م قويس
الباحث بعرض تفصيلي للنتائج التي تم التوصل إليها مـن خـالل تطبيـق أدوات الدراسـة،     
باإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما تم التوصل إليه من نتائج من خالل اإلجابة علـى تسـاؤالت   

  :والتحقق من فروضها الدراسة
  

  :نتائج الدراسة: أوال 
  : فسيرهاأ ـ مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول وت 

 : و ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة علي ما يلي 

منهاج الجغرافيـا   محتوىما قضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع التي يجب أن يتضمنها 
  للصف الثاني الثانوي ؟ 

لإلجابة عن السؤال األول للدراسة ،وبعد االطالع علي األدبيات التربوية والدراسـات   §
واقع االلكترونية والمؤتمرات العلمية المتصلة بمنحي التفاعل بـين  السابقة وبعض الم
والمجتمع فقد قام الباحث بإعداد القائمة المتكونة من اثنـا عشـرة    االعلوم والتكنولوجي

الجوع ومصادر الغذاء في العالم، النمو السكاني، نوعية الهواء والغالف ( قضية وهي
نسان، نقص الطاقـة، اسـتخدام األرض،   صحة ومرض اإل ،الجوي، المصادر المائية

، در المعدنية، المفاعالت النووية، انقراض النباتات والحيوانـات ، المصاالمواد الخطرة
 ).تكنولوجيا الحرب 

أساتذة مختصين فـي المنـاهج وطـرق    (عرض القائمة علي مجموعة من المحكمين  §
ة ، معلمـي الجغرافيـا   التدريس والجغرافيا الطبيعية والبشرية من الجامعات الفلسطيني

 .بداء مالحظاتهم وآرائهم إلوذلك ) للصف الثاني عشر ومشرفين تربويين 

وبذلك خرجت قائمة القضايا بصورتها النهائية المتكونة من اثنا عشر قضية رئيسـة و مائـة   
   .)10(فرعية وهي موضحة في الجدول رقم وخمسة قضية 
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 )  10(جدول رقم:  )STS(قائمة بقضايا 

 )القضايا الفرعية(المشكالت التي تتضمنها  القضايا الرئيسة رقمال

1- 
الجوع ومصادر 
 الغذاء في العالم

 .إهمال الزراعة .1

 .ضعف إنتاج الغذاء .2

 .تلوث الغذاء .3

 .الطاقة الالزمة لزيادة الغذاء .4

 .تقدير كميات الغذاء القابل للبقاء .5

 .ة نقص الغذاءدور التوسع الرأسي في الزراعة في مواجه .6

 .دور الهندسة الوراثية في مشكلة نقص الغذاء .7

 .ترشيد استهالك الغذاء .8

 .الحفاظ على األرض الزراعية .9

 .البحث عن مصادر الغذاء البديلة .10

 .تحسين اإلنتاج النباتي .11

 .تعطيل الدورات الكيميائية وأخطارها على األمن الغذائي .12

 .تحسين اإلنتاج الحيواني .13

 .استثمار الثروة السمكية .14

 النمو السكاني -2

 .التربية السكانية .15

 .أساليب التنبؤ بالزيادة السكانية .16

 ).الهجرة الداخلية(الهجرة من الريف إلى الحضر  .17

 زيادة استهالك الغذاء .18

 .نقص كفاءات الخدمة .19

 .مشكالت التكدس واالزدحام .20

 .الضغط في استعمال الموارد .21

 رة المساحة المتاحة على االستيعابقد .22

 .استنزاف نصيب الفرد .23
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 .البناء الرأسي .24

 ) .استصالح األراضي (التوسع في الصحراء  .25

3- 
نوعية الهواء 
 والغالف الجوي

 )االنحباس الحراري(الدفء العالمي  .26

 ).الدخان الضار(الملوثات المعلقة  .27

 .زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون .28

 .مطار الحمضيةاأل .29

 .تآكل طبقة األوزون .30

تأثير ذلك على اإلنسان والحيوان (تلوث الهواء والغالف الجوي  .31
 ).والنبات

 .التلوث الضوضائي .32

 الموارد المائية -4

 .اإلهدار في االستهالك الفردي للمياه .33

 .ترشيد استهالك الماء .34

 .نقص المخزون المائي .35

 .لمياهالبحث عن مصادر جديدة ل .36

 .تلوث المياه السطحية .37

 .تلوث المياه بالمبيدات واألسمدة .38

 .تلوث المياه الجوفية .39

 .المياه العادمة .40

 .الحد من تلوث المياه .41

 .التلوث الحراري للمياه .42

 .توزيع المياه في المجتمعات .43

 .الكشف عن األسرار البحرية .44

5- 
صحة اإلنسان 

 ومرضه

 .الصحية/ ياقة البدنية المحافظة على الل .45

 .اإلسعافات األولية .46

 .الوقاية من األمراض المعدية وغير المعدية .47

الفشل  .االلتهاب الكبدي .السرطان .االيدز(أمراض العصر  .48
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 )الكلوي

 .أمراض سوء التغذية .49

 .إنتاج وتصنيع الدواء .50

 .النفسية/ المحافظة على اللياقة العقلية  .51

 .لخمور والكحول والدخان والعقاقير الممنوعةالمخدرات وا .52

 )الليزر(اإلفادة من بعض اإلشعاعات مثل  .53

 .الثقافة الجنسية واألمراض التناسلية .54

 نقص الطاقة -6

 .المحافظة على الطاقة وترشيد استهالكها .55

 .التخزين والنقل .56

 .الطاقة الشمسية .57

 .إنتاج البترول والوقود الحفري .58

 .لوقود التخليقيإنتاج ا .59

 .طاقة المد والجزر .60

 .طاقة الغاز الطبيعي .61

 .الطاقة الذرية .62

 .طاقة الينابيع الحارة .63

 .طاقة السدود والشالالت .64

 طاقة الرياح  .65

 استخدام األرض -7

 .استصالح األراضي .66

 . تآكل وانجراف التربة  .67

 .تدهور الغابات .68

 .تلوث التربة بالمبيدات والسموم .69

 .التصحر .70

 .الزالزل والبراكين .71

 .فقدان المواطن الحياة البرية .72

 .النمو العشوائي للمدن .73
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 .تجفيف أجزاء من البحار والبحيرات .74

 المواد الخطرة -8

 .التخلص من النفايات .75

 .معالجة النفايات بأنواعها .76

 .المواد الكيماوية السامة المتداولة .77

 .المخلفات العادمة .78

 .أنواع الطالء التي يدخل في تركيبها الرصاص .79

 المصادر المعدنية -9

 .تكنولوجيا التعدين الحديث .80

 .دور المعادن في دعم االقتصاد .81

 .استخراج المعادن وكيفية تصنيعها .82

 .قاع البحر كمصدر للمعادن .83

 .المعادن الفلزية والالفلزية .84

 .المعادن غير الحفرية .85

 .لمصنوعات المعدنيةإعادة دورة ا .86

 .التعدين الجائر .87

 .كيفية التعامل مع الخامات منخفضة الدرجة .88

 المفاعالت النووية -10

 .إنشاء المفاعالت النووية .89

 .شروط األمان في المنشآت النووية .90

 .التحكم في النفايات النووية .91

 .التحكم في طاقة االندماج النووي .92

 .التلوث اإلشعاعي .93

 .ثمار الطاقة النووية است .94

 .دور الطاقة النووية في قوة الدولة  .95
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11- 
انقراض النباتات 

 والحيوانات

 .اختالل التوازن الطبيعي .96

 .الهندسة الوراثية .97

 .اختزال التباين الجيني .98

 .بنوك الجينات الوراثية للحيوانات والنباتات المنقرضة .99

 .المحميات الطبيعية .100

 ا الحربتكنولوجي -12

 .سباق التسلح .101

 .التخزين والنقل .102

 .األسلحة البيولوجية .103

 .األسلحة الكيميائية .104

 .تهديد التسلح النووي .105
  

من خالل استعراض قضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع الواردة في الدراسات السابقة وجـد  
مها اتفق مـع القضـايا   حيث أن معظ، الباحث أن هنالك تشابه بين هذه القضايا في الدراسات

األول  التـي تتفـق    لبذلك توصل الباحث لإلجابة عن السـؤا و، المطروحة في هذه الدراسة
، و دراسة )2005(، ودراسة سالم )2007(ودراسة شهاب  ،)2008(نتائجه مع دراسة القدرة 

  . )1996(ي دراسة الرافع ،)1998(دراسة الزعانين  ،)2000(الموسيمي 
 

 : تعلقة بالسؤال الثاني وتفسيرهامب ـ النتائج ال
 : ن أسئلة الدراسة علي ما يليوينص السؤال الثاني م

ج الجغرافيـا للصـف   منهـا  محتوىما قضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع التي يتضمنها 
  ؟الثاني الثانوي

قضـايا العلـوم    بالقضايا الرئيسية لتحليل كل قضـية مـن   ـ النتائج المتعلقة
 )STS( والمجتمعوالتكنولوجيا 

في تحليل محتـوى كتـاب الجغرافيـا    ) 1(رقمـ استخدام الباحث أداة تحليل المحتوى ملحق 
من القضايا المذكورة كما هو فـي   قضيه للصف الثاني عشر وقد تم توضيح نتائج التحليل لكل

  .)11(الجدول رقم 
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  )11(جدول رقم 
  ئيسية المذكورةيوضح النتائج العامة لتحليل كل قضية من القضايا الر

  نتائج تحليل محتوى منهاج الجغرافيا للصف الثاني الثانوي وفقاً لقضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع

  فئات التحليل

  وحدات الكتاب

وع
جم

الم
  

سب
الن

يب  
ترت

ال
  

  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

سة
رئي

ال

ضايا 
الق

  

1  
الجوع ومصادر 
  الغذاء في العالم

8  2,19  13  3.55  
16  

4.37  
9  2.46  

1  27.  5  1.37  52  14.2  3 

  3  1.1  4  -  -  النمو السكاني  2
82.  10  2.7  3  82.  9  2.46  29  7.92  6 

 1  17.21  63  -  -  -  -  -  -  16.67  61  -  - .55  2  نوعية الهواء  3

 4  13.93  51  -  -  1.1  4  -  -  10.92  40  1.1  4  82  3  المصادر المائية  4

5  
صحة ومرض 

  1.1  4  .27  1  اإلنسان
15  

4.1  
1  27.  

8  2.19  1  27.  30  8.2  5 

 8  6.29  23  -  -  -  -  2.19  8  1.9  7  1.1  4  1.1  4  نقص الطاقة  6
 2  15.3  56  -  -  .55  2  -  -  4.1  15  10.65  39  -  -  استخدام األرض  7

 7  6.83  25  -  -  -  -  -  -  6.83  25  -  -  -  -  المواد الخطرة  8

9  
المصادر 
  -  -  -  -  المعدنية

-  
-  

8  2.18  
-  -  -  -  8  2.19  11 

1
0  

المفاعالت 
  -  -  -  -  النووية

9  
2.46  

5  1.37  
-  -  -  -  14  3.80  9 

1
1  

انقراض النباتات 
  والحيوانات

-  -  5  1.37  
2  

55.  -  -  
2  55.  1  27.  10  2.73  10 

1
2  

تكنولوجيا 
  الحرب

-  -  -  -  
3  

82.  
2  55.  -  -  -  -  5  1.37  12 

19.9  73  4.92  18  المجموع
7  196  53.53  43  11.75  20  5.46  16  4.37  366  100  -  

  -  -  6  4  3  1  2  5  الترتيب

  
  :من حيث القضايا
ـ " ء قضية نوعية الهوا"أن  )2(و شكل رقم  )11(رقميتضح من الجدول  المرتبـة   تقد احتل

 كـلٍ  ولقد ظهرت هذه القضية فـي  ،في إجمالي الكتاب  %)17.2(قدرها بنسبة مئويةاألولى 
 بنسـبة مئويـة  األولـي  الوحدة و) %16.67(قدرها  بنسبة مئويةالثالثة  الوحدة، تينالوحدمن 

  .وحدات الكتاب باقي ولم تظهر في ) %.55( قدرها
 15.3( قـدرها  بنسبة مئويةالمرتبة الثانية  تحيث احتل"  قضية استخدام األرض"ذلك  يلي 

بنسـبة  الثانيـة  ظهرت في ثالث وحـدات   في إجمالي الكتاب ، أما في وحدات الكتاب فقد%)
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بنسـبة  الوحدة الخامسة و) %4.1( قدرها بنسبة مئويةالوحدة الثالثة و) %10.65(قدرها  مئوية
  .فيها القضية  تظهرلم وحدات الكتاب ف أما باقي) %.55(قدرها  مئوية

 بنسـبة مئويـة  حتل المرتبة الثالثـة  تل"  قضية الجوع ومصادر الغذاء في العالم" تثم جاء،
ظهرت هـذه القضـية فـي     في إجمالي الكتاب ، أما في وحدات الكتاب فقد%) 14.2( قدرها

بنسـبة  يـة  يلي ذلك الوحـدة الثان ) %4.37( قدرها بنسبة مئويةالوحدة الثالثة  الوحدات التالية
يلـي ذلـك   )  %2.46(قـدرها   بنسبة مئويةيلي ذلك الوحدة الرابعة ) %3.55( قدرها مئوية

قـدرها   بنسـبة مئويـة  يلي ذلك الوحدة السادسة ) %2.19( قدرها بنسبة مئويةالوحدة األولي 
  ) .%.27(قدرها  بنسبة مئوية يلي ذلك الوحدة الخامسة) 1.37%(

في  %)13.93(قدرها  بنسبة مئويةلتحتل المرتبة الرابعة " المائية  المصادرقضية  "يلي ذلك
بنسـبة  الوحدة الثالثة ظهرت في أربع وحدات وهي  أما في وحدات الكتاب فقد،إجمالي الكتاب 

يلـي  ) %1 .1( قدرها بنسبة مئويةيلي ذلك الوحدة الثانية والخامسة ،)%10.92(قدرها مئوية
  .ة حدات الكتابو ولم تظهر في باقي )%.82(قدرها  بنسبة مئويةذلك الوحدة األولي 

قـدرها   بنسـبة مئويـة  لتحتل المرتبة الخامسة " قضية صحة ومرض اإلنسان " يلي ذلك  
الوحـدة   ظهرت في الوحدات التاليةفي إجمالي الكتاب ، أما في وحدات الكتاب فقد  %)8.2(

) %2.19( قـدرها  مئويـة  بنسبة ةيلي ذلك الوحدة الخامس) %4.1(قدرها  بنسبة مئويةالثالثة 
ـ      )%1.1(قدرها  بنسبة مئويةيلي ذلك الوحدة الثانية   ةيلـي ذلـك الوحـدة األولـي و الرابع

  .)%.27(قدرها  بنسبة مئوية ةوالسادس
فـي   %)7.92(قدرها  بنسبة مئويةلتحتل المرتبة السادسة " قضية النمو السكاني"يلي ذلك  

 بنسبة مئويةالوحدة الثالثة  أربع وحداتظهرت في أما في وحدات الكتاب فقد ،إجمالي الكتاب 
يلـي  ) %1 .1( قـدرها  بنسبة مئوية لي ذلك الوحدتين الثانية و الخامسةي) %10.92(قدرها 

  .ات الكتاب وحد ولم تظهر في باقي) %.82(قدرها  بنسبة مئويةذلك الوحدة األولي 
فـي  %)  6.83(قـدرها   يـة بنسبة مئوالمرتبة السابعة   "قضية المواد الخطرة "واحتلت 

 بنسـبة مئويـة  فقـط  الوحـدة الثالثـة    ظهرت فيأما في وحدات الكتاب فقد ،إجمالي الكتاب 
  .تظهر فيهاوحدات الكتاب فلم أما باقي ) %6.83(قدرها

فـي إجمـالي   %)  6.28(قدرها  بنسبة مئويةالمرتبة الثامنة " قضية نقص الطاقة" يلي ذلك 
 قدرها بنسبة مئويةالوحدة الرابعة ظهرت في أربع وحدات فقد  أما في وحدات الكتاب،الكتاب 

األولـي و   تينيلي ذلك الوحد) %1 .9(قدرها  بنسبة مئويةيلي ذلك الوحدة الثالثة ) 2.19%(
  .فيها القضية تظهر حدات الكتاب فلمو أما باقي )%1.1(قدرها  بنسبة مئويةالثانية 

فـي  %) 3.82(قـدرها   بنسبة مئويـة  بة التاسعةالمرت" قضية المفاعالت النووية"  يلي ذلك
 بنسـبة مئويـة   الوحدة الثالثة وحدتينالظهرت في  أما في وحدات الكتاب فقد،إجمالي الكتاب 
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أما بـاقي  وحـدات   )  %1.37(قدرها  بنسبة مئويةيلي ذلك الوحدة الرابعة ) %2.46(قدرها 
  .فيها تظهرالكتاب فلم 

قـدرها   بنسـبة مئويـة  "  نقراض النباتات والحيوانـات قضية ا" واحتلت المرتبة العاشرة 
في إجمالي الكتاب ، أما في وحدات الكتاب فقد احتلت الوحدة الثانية المرتبة األولي %) 2.73(

) %.55( بنسبة مئويـة يلي ذلك الوحدة الثالثة والخامسة ) %1.37( بنسبة مئويةلهذه القضية 
  .حدات الكتاب فلم ترد فيها القضيةأما باقي  و )%.27(بنسبة مئويةيلي ذلك الوحدة السادسة 

%) 2.18( قـدرها   بنسبة مئوية"  قضية المصادر المعدنية" واحتلت المرتبة الحادية عشر 
أما في وحدات الكتاب فقد احتلت الوحدة الرابعة المرتبـة األولـي لهـذه    ،في إجمالي الكتاب 

  .فيها القضية تظهر الكتاب فلم حداتأما باقي  و) %2.18(قدرها  بنسبة مئويةالقضية 
أمـا   %) 1.37(قدرها  بنسبة مئوية"  قضية تكنولوجيا الحرب" واحتلت المرتبة الثانية عشر

 قـدرها  بنسبة مئويـة في وحدات الكتاب فقد احتلت الوحدة الثالثة المرتبة األولي لهذه القضية 
وحدات الكتـاب فلـم    باقي أما) %.55(قدرها  بنسبة مئويةيلي ذلك الوحدة الرابعة ) %.82(

  . فيها القضية تظهر
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  )8(للمزيد أنظر ملحق رقم  )STS(لتوضیح نتائج التحلیل للقضایا الرئیسیة ل ) 2(شكل رقم 
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  :من حيث الوحدات
تناولت هـذه القضـايا بشـكل     يتضح أن وحدات الكتاب) 11(وكذلك من خالل الجدول رقم 

قـدرها   بنسـبة مئويـة  المرتبة األولـي   )التلوث البيئي ( الوحدة الثالثةحيث احتلت متفاوت،
 من مجمـوع الوحـدات   األكبرنسبة اله الوحدة قد حصلت على ذوبذالك تكون ه،)53.55%(

هـي   مـا ،ك% )46,45(قـدرها  وع الوحدات على نسبه مئويـة حصلت مجم و، بفارق قليل
 بنسبة مئويـة  )الجغرافيا الحياتية ( يلي ذلك الوحدة الثانية  يلي حيث حصلتما  فيموضحة 

قـدرها   بنسـبة مئويـة  ) سياسـية  الجغرافيـا ال ( يلي ذلك الوحدة الرابعة،) %19.94(قدرها
 ،)%5.46(قـدرها   بنسبة مئوية) الجغرافيا السياحية ( ، يلي ذلك الوحدة الخامسة)11.75%(

يلي ذلك الوحـدة   ،)%4.92(قدرها  بنسبة مئوية )الجغرافيا المناخية( يلي ذلك الوحدة األولي
ومن خالل الشـكل رقـم   ، واألخيرة)%4.37(قدرها بنسبة مئوية )التنمية والتخطيط ( السادسة

والخامسة والسادسة تتشابه فيما بينهـا مـن حيـث النسـبة      األولىالوحدة  إنيتضح ) 3(
  . " )8"ملحق رقم(المئوية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بالنسبة للوحدات )STS(نتائج التحلیل للقضایا الرئیسیة ل  لتوضیح )3(رقم شكل
  
  

قضـية النمـو   "أن حيـث   )11( رقم الجدول  النتائج الموضحة في الباحث ويفسر
  .حدة الو موضوعفي الوحدة األولى لعدم مناسبتها  ظهرلم ت "السكاني

الخامسة والسادسة بالرغم في الوحدة الثانية والرابعة و تظهرفلم  "قضية نوعية الهواء"أما 
تناول  من األفضلفكان على الكتاب عدم التوازن في تناول الموضوع  يؤخذ إال أنهمن أهميها 

وكذلك أثر  ،على الجغرافيا الحياتية ع في الوحدة الثانية من حيث أثر نوعية الهواءوضوالم
أما بالنسبة للوحدة الخامسة ، في الوحدة الرابعة"لقضية نوعية الهواء "العالقة بين الدول بالنسبة
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الرابع        ة  ( الجغرافی         ا 
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 قدوم السياحفكان من األفضل ربط الموضوع بالسياحة وأثرها على  )الجغرافيا السياحية (
  .موضوع الوحدةللعدم مناسبتها  تظهرما في الوحدة السادسة فلم أ،

ذكرها في الوحدة الرابعة وربطها بقوة  األفضلفكان من  "لقضية المصادر المائية "أما بالنسبة
  .لعدم مناسبتها لموضوع الوحدة تظهر أما في الوحدة السادسة فلم  ،الدولة وضعفها

في الوحدة الخامسة لعدم مناسبتها لموضوع  تظهر فلم "لقضية نقص الطاقة "أما بالنسبة
  .على التنمية والتخطيطربطها بأثرها  من األفضلالوحدة السادسة فكان  في أما ،الوحدة

ربط هذه القضية بموضوع أثر المناخ  األفضلفكان من  "األرض استخداملقضية  "أما بالنسبة
األرض في قوة  استخدامقضية  "رذك األفضلأما في الوحدة الرابعة كان من  ،على األرض

ربط هذه القضية ودروها في  األفضلأما في الوحدة السادسة فكان من  ،"الدولة وضعفها
  .عملية التنمية والتطوير في الدول

الخامسة ،الرابعة ، األولى  في الوحدة فلم تظهر"  قضية المواد الخطرةل "بالنسبة أما 
من  الثانية ذكرها في الوحدة األفضل وكان من اتوالسادسة لعدم مناسبتها لموضوع الوحد

  .حيث أثر هذه المواد على الحياة النباتية والحيوانية 
في الوحدة األولى والخامسة لعدم مناسبتها  تظهرفلم  "لقضية المصادر المعدنية"أما بالنسبة 

ربط موضوع  لاألفض أما بالنسبة للوحدة الثانية والثالثة والسادسة فكان من،لموضوع الوحدة 
  .الوحدات بهذه القضية ألهميتها

امسة لعدم في الوحدة األولى والثانية والخ تظهر فلم "لقضية المفاعالت النووية "أما بالنسبة
المفاعالت ذكر دور  األفضلأما بالنسبة للوحدة السادسة فكان من ،مناسبتها لموضوع الوحدات

  .راتهاالنووية في تنمية وتطوير الدولة والرفع من قد
في الوحدة الرابعة لعدم مناسبتها  تظهرفلم " النباتات والحيوانات انقراضلقضية "أما بالنسبة 

أما بالنسبة للوحدة األولى فكان من األنسب ذكر هذه القضية من حيث أثر  ،لموضوع الوحدة
  .النباتية والحيوانيةالمناخ على الحياة 

تم ذكرها في الوحدة األولى والثانية والخامسة لم ي "لقضية تكنولوجيا الحرب"أما بالنسبة 
  .والسادسة لعدم مناسبتها لموضوع الوحدة
  ):الجوع ومصادر الغذاء في العالم( النتائج المتعلقة بالقضية األولى

التي تم التوصل إليهـا مـن خـالل    والنتائج المتعلقة بقضية الجوع ومصادر الغذاء في العالم 
،كما تظهر النتـائج فـي الجـدول    لثانوي وفقا لصف الثاني الا تحليل محتوى منهاج الجغرافي

  .)12(رقم
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 النتائج المتعلقة بقضية الجوع ومصادر الغذاء في العالم) 12(جدول رقم 
  نتائج تحليل محتوى منهاج الجغرافيا للصف الثاني الثانوي وفقاً لقضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع

  فئات التحليل

  وحدات الكتاب
وع

جم
الم

  

سب
الن

يب  
ترت

ال
  

  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

عالم
ال

في  ذاء 
الغ

ادر 
مص

و

وع 
الج

  

 8  .55  2  -  -  -  -  -  -  -  -  .55  2  -  -  .إهمال الزراعة  1

2  
ــاج   ــعف إنت ض

 2  2.7  10  -  -  -  -  .27  1  .55  2  .82  3  1.1  4  .الغذاء

 6  1.1  4  -  -  -  -  -  -  .82  3  .27  1  -  -  تلوث الغذاء  3

4  
الطاقة المحركـة  
الالزمــة لزيــادة 

  .الغذاء
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  27.  1  27.  10 

5  
ــات   ــدير كمي تق
ــل  ــذاء المقاب الغ

  .للبقاء
-  -  -  -  -  -  -  -  1  27.  -  -  1  27.  10 

6  

ــع  دور التوســ
الرأســي فــي  
ــي   ــة ف الزراع
مواجهــة نقــص 

  .الغذاء

-  -  -  -  -  -  2  55.  -  -  1  27.  3  28.  9 

7  

ــة  دور الهندسـ
ــي   ــة ف الوراثي
ــص  ــكلة نق مش

  .الغذاء

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

8  
ترشيد اسـتهالك  

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .الغذاء

9  
ــى   ــاظ عل الحف

  .ألرض الزراعيةا
-  -  6  1.64  -  -  -  -  -  -  -  -  6  1.64  3 

10  
البحـــث عـــن 
ــذاء  مصــادر الغ

  .البديلة
-  -  -  -  -  -  1  27.  -  -  -  -  1  27.  10 

11  
تحسـين اإلنتـاج   

 1  2.46  9  .55  2  -  -  .55  2  -  -  .27  1  1.1  4  .النباتي

12  

تعطيل الـدورات  
ــة  الكيميائيـــ
وأخطارها علـى  

  .األمن الغذائي

-  -  -  -  4  1.1  -  -  -  -  -  -  4  1.1  6 

13  
تحسـين اإلنتـاج   

  .الحيواني
-  -  -  -  2  55.  2  55.  -  -  1  27.  5  1.37  5 

14  
ـ   روةاستثمار الث

  .السمكية
-  -  -  -  5  1.37  1  27.  -  -  -  -  6  1.64  3 

  -  14.2  52  1.37  5  .27  1  2.46  9  4.37  16  3.55  13  2.19  8  المجموع

  -  -  -  5  6  3  1  2  4  الترتيب
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  :القضايايث من ح
قضية تحسـين اإلنتـاج   " يتضح أن) 12(ومن خالل النتائج الموضحة في جدول رقم 

أمـا فـي   ،في إجمـالي الكتـاب    %)1.37( بنسبة مئويةالمرتبة األولى  تقد احتل  "النباتي
) %1.1( بنسـبة مئويـة  وحدات الكتاب فقد احتلت الوحدة األولي المرتبة األولي لهذه القضية 

حدات الكتاب فلم ترد فيهـا  و أما باقي) %.55( بنسبة مئويةحدة الثانية والسادسة يلي ذلك الو،
  .القضية

فـي  %)  2.7( بنسبة مئويةالمرتبة الثانية  تحيث احتل" قضية ضعف إنتاج الغذاء"ذلك  يلي
أما في وحدات الكتاب فقد احتلت الوحدة األولي المرتبة األولي لهذه القضـية   ،إجمالي الكتاب

يلي ذلك الوحدة الثالثـة  ،) %.82( بنسبة مئويةيلي ذلك الوحدة الثانية  ،)%1.1( مئويةبنسبة 
وحـدات  أمـا بـاقي   ،  )%.27( بنسبة مئويةيلي ذلك الوحدة الرابعة ،) %.55( بنسبة مئوية

  .تاب فلم ترد فيها القضيةالك
فـي  %) 1.64( ويةبنسبة مئالمرتبة الثالثة  تحتلل"  السمكية روةقضية استثمار الث" يلي ذلك

أما في وحدات الكتاب فقد احتلت الوحدة الثالثة المرتبة األولي لهـذه القضـية   ،إجمالي الكتاب 
وحـدات  أمـا بـاقي    )%.27( بنسبة مئويةيلي ذلك الوحدة الرابعة ، ) %1.37( بنسبة مئوية

  .الكتاب فلم ترد فيها القضية 
ـ "  قضية الحفاظ على األرض الزراعية"و كذلك    بنسـبة مئويـة  المرتبـة الثالثـة    تاحتل
بنسـبة  في الوحـدة الثانيـة    أما في وحدات الكتاب فقد وردت،في إجمالي الكتاب %) 1.64(

  .وحدات الكتاب فلم ترد فيها القضية أما باقي ،%) 1.64(  مئوية
%)  1.37( بنسبة مئويـة لتحتل المرتبة الخامسة " قضية تحسين اإلنتاج الحيواني "يلي ذلك 

أما في وحدات الكتاب فقد احتلت الوحدة الثالثة والوحدة الرابعـة المرتبـة   ،مالي الكتاب في إج
،  )%.27( بنسبة مئويـة يلي ذلك الوحدة السادسة  ،) %.55( بنسبة مئويةاألولي لهذه القضية 

  .وحدات الكتاب فلم ترد فيها القضية أما باقي 
في إجمـالي  %)  1.1( بنسبة مئويةادسة لتحتل المرتبة الس ،"قضية تلوث الغذاء "يلي ذلك 
بنسـبة  أما في وحدات الكتاب فقد احتلت الوحدة الثالثة المرتبة األولي لهذه القضـية  ،الكتاب 
وحدات الكتاب فلـم   أما باقي، )%.27( بنسبة مئويةيلي ذلك الوحدة الثانية  ،) %.82( مئوية

  .ترد فيها القضية 
لتحتـل المرتبـة   " ئية وأخطارها على األمـن الغـذائي  تعطيل الدورات الكيميا قضية"وكذلك 

فـي  أما في وحدات الكتاب فقـد وردت  ،في إجمالي الكتاب  %)1.1( بنسبة مئويةالسادسة 
  .أما باقي  وحدات الكتاب فلم ترد فيها القضية %) 1.1(  بنسبة مئويةالوحدة الثالثة 
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في إجمـالي   %).55( بنسبة مئويةلتحتل المرتبة الثامنة " قضية إهمال الزراعة "يلي ذلك  
أما بـاقي    ، %).55( بنسبة مئويةفي الوحدة الثانية  أما في وحدات الكتاب فقد وردت،الكتاب 

  .وحدات الكتاب فلم ترد فيها القضية 
المرتبـة    " دور قضية التوسع الرأسي في الزراعة في مواجهة نقص الغـذاء  "واحتلت  

أما في وحدات الكتاب فقد احتلت الوحـدة  ،إجمالي الكتاب  في %) .28( بنسبة مئويةالتاسعة 
بنسـبة  يلي ذلك الوحدة السادسـة   ،)%.55( بنسبة مئويةالرابعة المرتبة األولي لهذه القضية 

  .حدات الكتاب فلم ترد فيها القضيةأما باقي و ،)%.27( مئوية
والتي وردة في الوحدة " غذاءقضية الطاقة المحركة الالزمة لزيادة ال" واحتل المرتبة العاشرة  

في الوحدة الخامسة فقط والتي وردت " قضية تقدير كميات الغذاء المقابل للبقاء"السادسة فقط و
بنسـبة  في الوحدة الرابعة فقط وذلك   والتي وردت" قضية البحث عن مصادر الغذاء البديلة"و

  .%) .27( مئوية
" قضية ترشيد استهالك الغـذاء "و  ."الغذاءقضية دور الهندسة الوراثية في مشكلة نقص "أما 

  .  فلم تردا في الكتاب بالرغم من أهميتهما

  :من حيث الوحدات

يتضح أن وحدات الكتاب تناولت هـذه القضـية بشـكل    ) 12(وكذلك من خالل الجدول رقم 
يلـي   )%4.37( بنسبة مئويةالمرتبة األولي  )التلوث البيئي(الوحدة الثالثةمتفاوت حيث احتلت 

يلـي ذلـك الوحـدة الرابعـة     ) %3.55( بنسبة مئويـة  )الجغرافيا الحياتية(ذلك الوحدة الثانية
  ) الجغرافيـا المناخيـة  (يلي ذلك الوحـدة األولـي  ) %2.46(بنسبة مئوية) الجغرافيا السياسية(

) %1.37(بنسـبة مئويـة   ) التخطيط والتنمية(يلي ذلك الوحدة السادسة)  %2.19(بنسبة مئوية
  .واألخيرة) %27.(بنسبة مئوية )الجغرافيا السياحية(لوحدة الخامسةيلي ذلك ا

أنه لم يتم ذكر بعض القضايا الفرعية من قضية الجوع ومصادر الغـذاء   يرى الباحث
أمـا  في العالم إلى عدم مناسبتها لموضوع الوحدة األولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسـة  

ترض اإلشارة لهذه القضية بشكل أفضل خصوصـا أن علـم   بالنسبة للوحدة السادسة فكان المف
جغرافيـا  الالجغرافيا البشرية ويتفرع منها : الجغرافيا يدرس هذا الموضوع على النحو اآلتي 

  .)النقل والمواصالت -التجارية  -ة الصناعي -الزراعية ( ويتفرع منها الجغرافيا  االقتصادية
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  ):لنمو السكانيا(نتائج المتعلقة بالقضية الثانيةال
التي تم التوصل إليها مـن خـالل تحليـل محتـوى منهـاج      والنمو السكاني بالنتائج المتعلقة 

  .)13(،كما تظهر النتائج في الجدول رقملثانوي لصف الثاني الالجغرافيا 
 النتائج المتعلقة بقضية النمو السكاني) 13(جدول رقم 

  وفقاً لقضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع نتائج تحليل محتوى منهاج الصف الثاني الثانوي

  فئات التحليل

  وحدات الكتاب

وع
جم

الم
  

سب
الن

يب  
ترت

ال
  

  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

  

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .لتربية السكانيةا  1

2  
أســاليب التنبــؤ بالزيــادة 

  .السكانية
-  -  -  -  1  27.  1  27.  -  -  -  -  2  55.  6 

3  
الهجرة مـن الريـف إلـى    

  ).الهجرة الداخلية(الحضر 
-  -  -  -  -  -  1  27.  -  -  -  -  1  27.  7 

 7  .27  1  -  -  -  -  -  -  -  -  .27  1  -  -  .زيادة استهالك الغذاء  4

 2  1.9  7  .27  1  .82  3  .82  3  -  -  -  -  -  -  .نقص كفاءات الخدمة  5
 3  1.1  4  -  -  -  -  .27  1  .55  2  .27  1  -  -  .مشكلة التكدس واالزدحام  6

7  
ــتعمال   ــي اس ــغط ف الض

  .الموارد
-  -  2  55.  -  -  -  -  -  -  1  27.  3  82.  4 

8  
قدرة المساحة المتاحة على 

 4  .82  3  .55  2  -  -  .27  1  -  -  -  -  -  -  .االستيعاب

 1  2.19  8  1.37  5  -  -  .82  3  -  -  -  -  -  -  .استنزاف نصيب الفرد  9
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .البناء الرأسي  10

11  
ــحراء  ــي الص التوســع ف

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ).استصالح األراضي (

  -  7.92  29  2.46  9  .82  3  2.7  10  .82  3  1.1  4  -  -  المجموع

  -  -  -  2  4  1  4  3  -  الترتيب

  
  :من حيث القضايا
المرتبة األولـى   تقد احتل "قضية استنزاف نصيب الفرد "أن  ) 13(رقم يتضح من الجدول 

أما في وحدات الكتاب فقد احتلت الوحدة السادسة ،في إجمالي الكتاب  %)2.19( بنسبة مئوية
 بنسـبة مئويـة  يلي ذلك الوحدة الرابعة  ،) %1.37( بنسبة مئويةالمرتبة األولي لهذه القضية 

  .وحدات الكتاب فلم ترد فيها القضية  أما باقي، )%.82(
  %) 1.9( بنسبة مئويةالمرتبة الثانية  تحيث احتل"  قضية نقص كفاءات الخدمة"ذلك  يلي 

أما في وحدات الكتاب فقد احتلت الوحـدة الرابعـة و الوحـدة الخامسـة      ،في إجمالي الكتاب 
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 بنسـبة مئويـة  يلي ذلك الوحدة السادسـة   ،)%.82( بنسبة مئويةمرتبة األولي لهذه القضية ال
  .أما باقي وحدات الكتاب فلم ترد فيها القضية  ، )%.27(

%) 1.1( بنسبة مئويـة حتل المرتبة الثالثة تل"   قضية مشكلة التكدس واالزدحام" تثم جاء
احتلت الوحدة الثالثـة المرتبـة األولـي لهـذه     أما في وحدات الكتاب فقد ،في إجمالي الكتاب 

أما باقي   ،)%.27( بنسبة مئويةيلي ذلك الوحدة الثانية والرابعة  ،)%.55(بنسبة مئويةالقضية 
  .وحدات الكتاب فلم ترد فيها القضية 

 %).82( بنسبة مئويةلتحتل المرتبة الرابعة "قضية الضغط في استعمال الموارد " يلي ذلك  
أما في وحدات الكتاب فقد احتلت الوحدة الثانيـة المرتبـة األولـي لهـذه     ،الكتاب  في إجمالي

أمـا بـاقي     ،)%.27( بنسبة مئويـة يلي ذلك الوحدة السادسة  ،)%.55( بنسبة مئويةالقضية 
  .وحدات الكتاب فلم ترد فيها القضية 

بنسـبة  الرابعـة   ليحتل أيضا المرتبة" قضية قدرة المساحة المتاحة على االستيعاب" وكذلك 
أما في وحدات الكتاب فقد احتلت الوحدة السادسة المرتبة ،في إجمالي الكتاب  %).82( مئوية

أما ، )%.27( بنسبة مئويةيلي ذلك الوحدة الرابعة  ،)%.55( بنسبة مئويةاألولي لهذه القضية 
  .وحدات الكتاب فلم ترد فيها القضية  باقي

 بنسـبة مئويـة  لتحتل المرتبة السادسـة  " لزيادة السكانية قضية أساليب التنبؤ با"تلي ذلك  
  %). .27( بنسبة مئويةذلك والرابعة الثالثة  ةفي الوحد والتي وردت%) .55(

على المرتبة السابعة لتحتل " )الهجرة الداخلية(ريف إلى الحضر قضية الهجرة من ال" يلي ذلك 
  %)  .27( بنسبة مئويةفقط وذلك في الوحدة الرابعة والتي وردت %) .27( بنسبة مئوية

والتي %) .27( بنسبة مئويةلتحتل المرتبة السابعة " قضية زيادة استهالك الغذاء"و كذلك 
  %) . .27( بنسبة مئويةفي الوحدة الثانية فقط وذلك  وردت

فلم )" اضي ح األراستصال(قضیة التوسع في الصحراء " و" قضیة البناء الرأسي"و " قضیة التربیة السكانیة"أما 
  .یردن في الكتاب 

  :من حيث الوحدات
يتضح أن وحدات الكتاب تناولت هـذه القضـية   )  13(وكذلك من خالل الجدول رقم 

بنسـبة مئويـة   المرتبة األولي  )الجغرافيا السياسية(الرابعةالوحدة بشكل متفاوت حيث احتلت 
يلي ذلك الوحـدة  ) %2.46( ةبنسبة مئوي )التنمية والتخطيط(يلي ذلك الوحدة السادسة%) 2.7(

 )التلـوث البيئـي  (الثالثـة يلي ذلـك الوحـدة   ) %1.1(بنسبة مئوية )الجغرافيا الحياتية(الثانية
الجغرافيـا  (أما فـي الوحـدة األولـى   ) %0.82( بنسبة مئوية )الجغرافيا السياحية(والخامسة
  .رد فيها فلم ي )المناخية
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اسبة مع موضوع الوحدة األولى غيـر  غير من "قضية النمو السكاني "ويرى الباحث أن
مع عالقتها بتبـادل الفصـول   "زيادة إستهالك الغذاء "أنه من المستحسن ذكر القضية الفرعية 
 "قضية الضغط فـي إسـتعمال المـوارد   "ذكر  األفضلاألربع أما في الوحدة الثالثة فكان من 

قضـية   "ذكـر  األفضل أما في الوحدة السادسة فكان من "قضية إستنزاف قضية الفرد "وكذلك
 "قضية توسع فـي الصـحراء  "و "قضية البناء الرأسي "وكذلك"أساليب التنبؤ بالزيادة السكانية 

فلم يتم ذكرها في الكتاب مطلقا  "لقضية التربية السكانية "التخطيط والتنمية أما بالنسبةبوربطها 
خصوصـا وأن هـذا    ويقترح الباحث بناء وحدة دراسية جديدة تتحدث عن التربية السـكانية 

الهامة ويمكن تناوله في موضوع جغرافية السكان أمـا   والميادينالموضوع من الموضوعات 
  .الكتاب وحدات بالنسبة لباقي القضايا التي لم ترد فهي غير مناسبة لموضوع محتوى 

  ):نوعية الهواء والغالف الجوي(النتائج المتعلقة بالقضية الثالثة 
التي تم التوصل إليها من خالل تحليـل  و نوعية الهواء والغالف الجوي النتائج المتعلقة بقضية

   .)14(لصف الثاني الثانوي ،كما تظهر النتائج في الجدول رقملمحتوى منهاج الجغرافيا 
 النتائج المتعلقة بقضية نوعية الهواء) 14(جدول رقم 

 
  وم والتكنولوجيا والمجتمعنتائج تحليل محتوى منهاج الصف الثاني الثانوي وفقاً لقضايا العل

  فئات التحليل

  وحدات الكتاب

وع
جم

الم
  

سب
الن

يب  
ترت

ال
  

  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى
رار

لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

ا الف 
والغ

واء 
اله

عية 
نو

وي
لج

  

1  
الـــدفء العـــالمي 

 5  1.64  6  -  -  -  -  -  -  1.37  5  -  -  .27  1  ).االنحباس الحراري(

2  
ــة   ــات المعلق الملوث

 3  2.46  9  -  -  -  -  -  -  2.19  8  -  -  .27  1  ).الدخان الضار(

3  
زيــادة تركيــز ثــاني 

  .أكسيد الكربون
-  -  -  -  18  4.92  -  -  -  -  -  -  18  4.92  1 

 6  1.1  4  -  -  -  -  -  -  1.1  4  -  -  -  -  .األمطار الحمضية  4
 7  .82  3  -  -  -  -  -  -  .82  3  -  -  -  -  .تآكل طبقة األوزون  5

6  

تلوث الهواء والغالف 
تـأثير ذلـك   (الجوي 

ــان   ــى اإلنسـ علـ
  ).والحيوان والنبات

-  -  -  -  15  4.1  -  -  -  -  -  -  15  4.1  2 

 4  2.19  8  -  -  -  -  -  -  2.19  8  -  -  -  -  .التلوث الضوضائي  7

16.6  61  -  -  .55  2  عالمجمو
7  -  -  -  -  -  -  63  17.2  -  

  -  -  -  -  -  -  1  -  2  الترتيب
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  :ن حيث القضايام  
 تقد احتل" قضية زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون "أن  )14(رقم يتضح من الجدول 

في الوحـدة الثالثـة     ،والتي وردت في إجمالي الكتاب %)4.92( بنسبة مئويةالمرتبة األولى 
  .فقط

" ).تأثير ذلك على اإلنسان والحيوان والنبات(قضية تلوث الهواء والغالف الجوي "ذلك  يلي 
فـي   ،والتـي وردت   في إجمالي الكتاب %) 4.1( بنسبة مئويةالمرتبة الثانية  تحيث احتل

  .فقط الوحدة الثالثة
 مئويـة  بنسـبة حتل المرتبة الثالثة تل"  ).الدخان الضار(قضية الملوثات المعلقة " تثم جاء 
أما في وحدات الكتاب فقد احتلت الوحدة الثالثة  المرتبة األولي ،في إجمالي الكتاب  %)2.46(

 أما باقي، )%.27( بنسبة مئويةيلي ذلك الوحدة األولي  ،) %2.19( بنسبة مئويةلهذه القضية 
  .وحدات الكتاب فلم ترد فيها القضية 

فـي  %) 2.19( بنسبة مئويـة رتبة الرابعة لتحتل الم" قضية التلوث الضوضائي "يلي ذلك  
  .فقط في الوحدة الثالثة،والتي وردت  إجمالي الكتاب

بنسـبة  ليحتل المرتبـة الخامسـة   )." االنحباس الحراري(قضية الدفء العالمي " ذلك  تلي 
أما في وحدات الكتاب فقد احتلت الوحدة الثالثة  المرتبة ،في إجمالي الكتاب  %)1.64( مئوية
  )%.27( بنسـبة مئويـة  يلي ذلك الوحدة األولي )  %1.37( بنسبة مئويةلهذه القضية  األولي

  .حدات الكتاب فلم ترد فيها القضيةأما باقي  و
%)  1.1( بنسـبة مئويـة  على المرتبة السادسة  تاحتل" قضية األمطار الحمضية " ذلك  تلي 

  . فقط في الوحدة الثالثة ،والتي وردت في إجمالي الكتاب
%)  .82( بنسبة مئويةالمرتبة السابعة و األخيرة    " قضية تآكل طبقة األوزون" تحتلوا 

  . فقط في الوحدة الثالثة والتي وردت ،في إجمالي الكتاب
  :من حيث الوحدات

يتضح أن وحدات الكتاب تناولت هـذه القضـية   )  14(وكذلك من خالل الجدول رقم 
 بنسـبة مئويـة  المرتبـة األولـي    )لتلوث البيئـي ا(الوحدة الثالثةبشكل متفاوت حيث احتلت 

أمـا بـاقي    ،)%55( بنسبة مئويـة  )الجغرافيا المناخية(يلي ذلك الوحدة األولي ،) 16.67%(
  .وحدات الكتاب فلم ترد فيها 

وأثر ذلك علـى  "قضية تآكل طبقة األوزون  "ويرى الباحث أنه كان من المفترض ذكر
قضية نوعية "ر ذك األفضلكان من  )الجغرافيا الحياتية (نيةالتحول المناخي أما في الوحدة الثا
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فكـان مـن    )الجغرافيا السياحية(أما في الوحدة الخامسةالحيوان والنبات وأثرها على  "الهواء
فيها وأثر ذلك على السياحة أمـا فـي الوحـدة الرابعـة      "قضية نوعية الهواء "ذكر األفضل

  .لم يكن الموضوع مناسب للوحدة ) والتخطيط التنمية(والسادسة )الجغرافيا السياسية(
  ):الموارد المائية(النتائج المتعلقة بالقضية الرابعة  -

التي تم التوصل إليها من خالل تحليل محتوى منهـاج  و النتائج المتعلقة بقضية الموارد المائية 
  )15(لصف الثاني الثانوي ،كما تظهر النتائج في الجدول رقملالجغرافيا 

 النتائج المتعلقة بقضية الموارد المائية) 15(م جدول رق
  نتائج تحليل محتوى منهاج الصف الثاني الثانوي وفقاً لقضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع

  فئات التحليل

  وحدات الكتاب

وع
جم

الم
  

سب
الن

يب  
ترت

ال
  

  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

لتك
ا

 رار

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

ئية
لما

ا

ارد 
مو
ال

  

1  
اإلهدار في 

االستهالك الفردي 
  . للمياه

-  -  1  27.  1  27.  -  -  1  27.  -  -  3  82.  7 

2  
ترشيد استهالك 

  .الماء
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

3  
نقص المخزون 

  .المائي
1  27.  3  82.  -  -  -  -  2  55.  -  -  6  1.64  4 

4  
البحث عن مصادر 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .جديدة للمياه

5  
تلوث المياه 

 1  3.28  12  -  -  -  -  -  -  3.28  12  -  -  -  -  .السطحية

6  
تلوث المياه 

 4  1.64  6  -  -  -  -  -  -  1.64  6  -  -  -  -  .بالمبيدات واألسمدة

7  
تلوث المياه 

 3  2.19  8  -  -  -  -  -  -  2.19  8  -  -  -  -  .جوفيةال

 2  2.46  9  -  -  .27  1  -  -  2.19  8  -  -  -  -  .المياه العادمة  8

9  
الحد من تلوث 

  .المياه
-  -  -  -  4  1.1  -  -  -  -  -  -  4  1.1  6 

10  
التلوث الحراري 

  .للمياه
-  -  -  -  1  27.  -  -  -  -  -  -  1  27.  9 

11  
توزيع المياه في 

  .المجتمعات
2  55.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  55.  8 

12  
الكشف عن األسرار 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .البحرية

  -  13.93  51  -  -  1.1  4  -  -  10.92  40  1.1  4  .82  3  المجموع

  -  -  -  -  2  -  1  2  4  الترتيب
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  :من حيث القضايا
المرتبـة األولـى    تقد احتل" قضية تلوث المياه السطحية "أن  )15(رقم  يتضح من الجدول

  .في الوحدة الثالثة  فقط ،والتي وردت في إجمالي الكتاب %)3.28( بنسبة مئوية
فـي  ،%) 2.46( بنسبة مئويـة المرتبة الثانية  تحيث احتل"  قضية المياه العادمة" ذلك  تال 

ضـية  أما في وحدات الكتاب فقد احتلت الوحدة الثالثة المرتبة األولي لهـذه الق ،إجمالي الكتاب 
وحـدات   أما بـاقي ،  )%.27( بنسبة مئويةيلي ذلك الوحدة الخامسة )  %2.19( بنسبة مئوية

  .الكتاب فلم ترد فيها القضية 
، فـي  %)2.19( بنسبة مئويةليحتل المرتبة الثالثة "  قضية تلوث المياه الجوفية" ثم جاء  

  . فقط في الوحدة الثالثة ،والتي وردت إجمالي الكتاب
  %)1.64( بنسبة مئويةلتحتل المرتبة الرابعة  ،"قضية نقص المخزون المائي  "يلي ذلك  

في إجمالي الكتاب ، أما في وحدات الكتاب فقد احتلت الوحدة الثانية المرتبـة األولـي لهـذه    
يلي ذلك الوحدة ) %.55( بنسبة مئويةيلي ذلك الوحدة الخامسة ) %.82( بنسبة مئويةالقضية 

  .وحدات الكتاب فلم ترد فيها القضية  أما باقي) %.27(بنسبة مئوية ولياال
 بنسـبة مئويـة  احتلت المرتبة الرابعـة  " قضية تلوث المياه بالمبيدات واألسمدة" وكذلك   
  . في الوحدة الثالثة  فقط ت،والتي ورد ، في إجمالي الكتاب%)1.64(
فـي   %)1.1( سبة مئويةبنليحتل المرتبة السادسة " قضية الحد من تلوث المياه " ذلك  تلي 

  في الوحدة الثالثة  فقط ،والتي وردت إجمالي الكتاب
بنسـبة  احتل على المرتبة السـابعة  " قضية اإلهدار في االستهالك الفردي للمياه " ذلك  تلي 

 .27( بنسـبة مئويـة  في الوحدة الثانية والثالثة والخامسة وذلك  التي وردتو %).82( مئوية
  .كتاب فلم ترد فيها القضية أما باقي  وحدات ال%) 

في %) .55( بنسبة مئويةالمرتبة الثامنة   " قضية توزيع المياه في المجتمعات "واحتلت  
  . في الوحدة األولي فقط ،والتي وردت إجمالي الكتاب

فـي  %)  .27( بنسـبة مئويـة  ."  قضية التلوث الحراري للمياه" واحتل المرتبة التاسعة  
  في الوحدة الثالثة فقط وردت ،والتي إجمالي الكتاب

قضـية  " و ."قضية البحث عن مصادر جديدة للميـاه " و ."قضية ترشيد استهالك الماء" أما  
  .لم يردن في الكتاب بالرغم من أهمية هذه القضايا." الكشف عن األسرار البحرية

  :من حيث الوحدات
هـذه القضـية    يتضح أن وحدات الكتاب تناولت)  15(وكذلك من خالل الجدول رقم 

 بنسـبة مئويـة  المرتبـة األولـي    )التلوث البيئـي (الوحدة الثالثةبشكل متفاوت حيث احتلت 
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بنسـبة  ) الجغرافيا السياحية( و الخامسة)الجغرافيا الحياتية(يلي ذلك الوحدة الثانية) 10.37%(
ما بـاقي  أ) .%82(بنسبة مئوية  )الجغرافيا المناخية (يلي ذلك الوحدة األولي)  %1.1( مئوية

  . وحدات الكتاب فلم ترد فيها
وحـدة  فـي ال "قضية ترشـيد إسـتهالك المـاء     "ذكر األفضلويرى الباحث أنه من 

مناسـبتها  ل )التنمية والتخطيط(والسادسة ) الجغرافيا السياحية(والخامسة  )التلوث البيئي(الثالثة
ذكرهـا فـي    ألفضلا جديدة للمياه فكان من "قضية البحث عن مصادر "موضوع الوحدات أما

 األفضـل كان من "قضية توزيع المياه في المجتمعات  "أما )التنمية والتخطيط(الوحدة السادسة
قضية الكشـف   "أما ،وربطه بقوة الدولة وضعفها )الجرافيا السياسية(ذكرها في الوحدة الرابعة

ـ  (في الوحدة الثانيةذكرها  الفضلكان من  "عن أسرار البحرية وربطهـا   )ةالجغرافيـا الحياتي
قضـية تلـوث   "و"قضية تلوث المياه السـطحية  "وبالعودة إلى ، بالنباتات والحيوانات البحرية 

للميـاه   "التلوث الحراري"و"المياه العادمة "و "تلوث المياه الجوفية"و"المياه بالمبيدات واألسمدة 
أمـا بـاقي   انـات  من حيث أثرها على النباتـات والحيو )الجغرافيا الحياتية(في الوحدة الثانية 

  .القضايا التي لم ترد في الوحدات فذلك يعود لعدم مناسبتها لموضوع الوحدة 
  ):صحة ومرض اإلنسان(النتائج المتعلقة بالقضية الخامسة    -

التي تم التوصل إليها من خالل تحليل محتوى والنتائج المتعلقة بقضية صحة ومرض اإلنسان  
  ) 16(،كما تظهر النتائج في الجدول رقمي انولصف الثاني الثلمنهاج الجغرافيا 
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 يوضح النتائج المتعلقة بقضية صحة ومرض اإلنسان) 16(جدول رقم 
  نتائج تحليل محتوى منهاج الصف الثاني الثانوي وفقاً لقضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع

  فئات التحليل

  وحدات الكتاب
وع

جم
الم

  

سب
الن

يب  
ترت

ال
  

  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  لىاألو

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

سان  
اإلن

ض 
مر
و

حة 
ص

  

1  
المحافظة علـى  
اللياقــة البدنيــة 

  .الصحية
-  -  -  -  -  -  -  -  3  82.  1  27.  4  1.1  2 

2  
عافات اإلســـــ

 7  .27  1  -  -  .27  1  -  -  -  -  -  -  -  -  .األولية

3  
ــن   ــة م الوقاي
األمراض المعدية 

  .وغير المعدية
-  -  -  -  -  -  1  27.  2  55.  -  -  3  82.  3 

4  

أمراض العصـر  
ــدز(  .االيــــ

 .الســـــرطان
 .االلتهاب الكبدي

  )الفشل الكلوي

1  27.  2  55.  13  3.55  -  -  -  -  -  -  16  4.37  1 

5  
أمــراض ســوء 

  .يةالتغذ
-  -  -  -  2  55.  -  -  -  -  -  -  2  55.  4 

6  
إنتـاج وتصــنيع  

  .الدواء
-  -  2  55.  -  -  -  -  -  -  -  -  2  55.  4 

7  
المحافظة علـى  
اللياقــة العقليــة 

  .النفسية
-  -  -  -  -  -  -  -  2  55.  -  -  2  55.  4 

8  

ــدرات  المخـــ
ــور  والخمـــ
والكحول والدخان 
ــاقير  والعقـــ

  .الممنوعة

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

9  
اإلفادة من بعض 
اإلشعاعات مثـل  

  )الليزر(
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- 

10  
الثقافة الجنسـية  
ــراض  واألمــ

  .التناسلية
-  -  -  -  -  -  -  -      -  -  -  -  -  -  

- 

  -  8.2  30  .27  1  2.19  8  .27  1  4.1  15  1.1  4  .27  1  المجموع

  -  -  -  4  2  4  1  3  4  الترتيب

  
  :من حيث القضايا

 ،االلتهاب الكبـدي  ،السرطان ،االيدز(أمراض العصر  قضية "أن  )16(رقممن الجدول يتضح 
أمـا  ،في إجمالي الكتـاب   ،)%4.37( بنسبة مئويةالمرتبة األولى  تقد احتل)" الفشل الكلوي
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 بنسـبة مئويـة  في وحدات الكتاب فقد احتلت الوحدة الثالثة المرتبة األولـي لهـذه القضـية    
 بنسبة مئويةيلي ذلك الوحدة األولي ،) %.55( بنسبة مئويةوحدة الثانية يلي ذلك ال ،)3.55%(
  .فيها القضية وحدات الكتاب فلم تردأما باقي  )%.27(
بنسبة المرتبة الثانية  تحيث احتل" .المحافظة على اللياقة البدنية الصحية قضية" ذلك  تلي 

فقد احتلـت الوحـدة الخامسـة     أما في وحدات الكتاب ،في إجمالي الكتاب  ،%) 1.1( مئوية
 بنسـبة مئويـة   يلي ذلك الوحدة السادسـة ،) %.82( بنسبة مئويةالمرتبة األولي لهذه القضية 

  .وحدات الكتاب فلم ترد فيها القضية  ما باقيأ) %.27(
بنسـبة  ليحتل المرتبة الثالثة "  من األمراض المعدية وغير المعديةالوقاية  قضية" تثم جاء 

أما في وحدات الكتاب فقـد احتلـت الوحـدة الخامسـة      ،في إجمالي الكتاب  %).82( مئوية
 بنسـبة مئويـة  يلي ذلك الوحـدة الرابعـة    ،%).55(بنسبة مئويةالمرتبة األولي لهذه القضية 

  .وحدات الكتاب فلم ترد فيها القضية أما باقي ،)%.27(
إنتاج  قضية "و  ثالثة فقطفي الوحدة ال والتي وردت "أمراض سوء التغذية  قضية "ذلك  تلي 

المحافظة على اللياقة العقليـة   قضية" و  فقط في الوحدة الثانية والتي وردت" وتصنيع الدواء
 بنسـبة مئويـة  ليحـتلن المرتبـة الرابعـة     في الوحدة الخامسة فقط والتي وردت" النفسية

)55.(%.  
والتـي  ) %.27( سبة مئويـة بنليحتل المرتبة السابعة " اإلسعافات األولية  قضية" ذلك  تلي 

  . في الوحدة الخامسة فقط وردت
اإلفادة من  قضية" و " المخدرات والخمور والكحول والدخان والعقاقير الممنوعة قضية "أما 

لم تردن في " الثقافة الجنسية واألمراض التناسلية قضية" و )" الليزر(بعض اإلشعاعات مثل 
  .الكتاب

  :من حيث الوحدات
يتضح أن وحدات الكتاب تناولت هـذه القضـية بشـكل    )  16(ل الجدول رقم وكذلك من خال

يلـي   ،)%4.1( بنسبة مئوية )التلوث البيئي(الوحدة الثالثة المرتبة األوليمتفاوت حيث احتلت 
يلـي ذلـك الوحـدة     ،)%2.19( بنسـبة مئويـة  ) الجغرافيا السـياحية (ذلك الوحدة الخامسة 

الجغرافيـا  (حـدة األولـي   يلـي ذلـك الو  ،) %1.1(بة مئويـة بنس )الجغرافيا الحياتية(الثانية
) %.27(بنسـبة مئويـة  ) التنمية والتخطيط( و السادسة )الجغرافيا السياسية(والرابعة)المناخية

  .واألخيرة 
قضية الوقاية من األمراض "و"قضية اإلسعافات األولية  "ويرى الباحث أنه من المهم ذكر  

وذكر قضية أمـراض العصـر فـي     )التلوث البيئي(ة الثالثة في الوحد "المعدية والغير معدية
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قضـية   "أما في،السياحة في نقل األمراض من حيث أثر  )الجغرافيا السياحية(الوحدة الخامسة
اإلفـادة مـن بعـض    قضـية  "و "المخدرات والخمور والكحول والدخان والعقاقير الممنوعـة 

 في الكتاب بصفة عامة "واألمراض التناسليةالثقافة الجنسية قضية "و ")الليزر(اإلشعاعات مثل 
أنهـا مـن   تدريس الدراسات االجتماعيـة  طرائق  في كتابه خضر كما يشير إلى ذلك فخري

المواد اإلجتماعية أما بالنسبة للقضايا األخـرى  الموضوعات من الميادين الجديدة في تدريس 
 .محتوى الكتاب  في فغير مناسبة لموضوع الوحدات

  ):نقص الطاقة(علقة بالقضية السادسة  النتائج المت
التي تم التوصل إليها من خالل تحليل محتـوى منهـاج   والنتائج المتعلقة بقضية نقص الطاقة 

  )17(كما تظهر النتائج في الجدول رقم لصف الثاني الثانوي ،لالجغرافيا 
  يوضح النتائج المتعلقة بقضية نقص الطاقة) 17(جدول رقم 
  منهاج الصف الثاني الثانوي وفقاً لقضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمعنتائج تحليل محتوى 

  فئات التحليل

  وحدات الكتاب

وع
جم

الم
  

سب
الن

يب  
ترت

ال
  

  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

اقة
الط

ص 
نق

  

1  
ــة علــى   المحافظ
ــيد   ــة وترش الطاق

  .استهالكها
-  -  1  27.  -  -  -  -  -  -  -  -  1  27.  6 

 3  .82  3  -  -  -  -  .55  2  .27  1  -  -  -  -  .التخزين والنقل  2

 5  .55  2  -  -  -  -  -  -  .27  1  -  -  .27  1  .الطاقة الشمسية  3

4  
إنتـــاج البتـــرول 

 1  1.63  6  -  -  -  -  .82  3  .55  2  .27  1  -  -  .والوقود الحفري

5  
ــود  ــاج الوقـ إنتـ

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .التخليقي

 6  .27  1  -  -  -  -  -  -  .27  1  -  -  -  -  .طاقة المد والجزر  6

 6  .27  1  -  -  -  -  .27  1  -  -  -  -  -  -  .طاقة الغاز الطبيعي  7
 3  .82  3  -  -  -  -  .55  2  .27  1  -  -  -  -  .الطاقة الذرية  8

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .طاقة الينابيع الحارة  9

10  
ــدود  ــة السـ طاقـ

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .والشالالت
- 

 1  1.63  6  -  -  -  -  -  -  .27  1  .55  2  .82  3  .طاقة الرياح  11

  -  6.28  23  -  -  -  -  2.19  8  1.9  7  1.1  4  1.1  4  المجموع

  -  -  -  -  -  1  2  3  3  الترتيب

  :حيث القضايامن 
المرتبـة   تقد احتل "إنتاج البترول والوقود الحفري  قضية "أن  )17(رقم يتضح من الجدول 

ـ  " طاقة الرياح قضية "وكذلك في إجمالي الكتاب  %)1.64( بنسبة مئويةاألولى   تقـد احتل
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حتلت في إجمالي الكتاب ، أما في وحدات الكتاب فقد ا %)1.64( بنسبة مئويةالمرتبة األولى 
يلي ذلـك الوحـدة الثانيـة    ،) %.82( بنسبة مئويةالمرتبة األولي لهذه القضية  األوليالوحدة 

وحدات الكتـاب   باقي أما ،)%.27(بنسبة مئوية يلي ذلك الوحدة الثالثة ،)%.55( بنسبة مئوية
  .فلم ترد فيها القضية

بنسـبة   لثةالمرتبة الثا تالحيث احت "الطاقة الذرية قضية "و " التخزين والنقل قضية" ذلك  تال
 في إجمالي الكتاب، أما في وحدات الكتاب فقد احتلتا في  الوحـدة الرابعـة   %) .82( مئوية

يلي ذلك الوحدة الثالثة فقد احتلتا فيها نفس النتيجـة   ،)%.55( المرتبة األولي لهاتين القضيتين
  .د فيها القضيةأما باقي  وحدات الكتاب فلم تر،) %.27(بنسبة مئويةأيضا وذلك 

فـي   %).55( بنسـبة مئويـة   خامسةحتل المرتبة التل"   الطاقة الشمسية قضية"  تثم جاء
أما باقي  وحدات الكتـاب   ،)%.27(بنسبة مئويةإجمالي الكتاب، التي وردت في الوحدة الثانية 

  .فلم ترد فيها القضية
  ي وردت في الوحدة  الثانيةالت "المحافظة على الطاقة وترشيد استهالكها  قضية "يلي ذلك  
 "طاقة الغاز الطبيعـي  قضية" و  التي وردت في الوحدة الثالثة "طاقة المد والجزر قضية "و  

  . %).27( بنسبة مئويةلتحتال المرتبة السادسة  التي وردت في الوحدة الرابعة
طاقة السـدود   قضية "و " طاقة الينابيع الحارة قضية" و  "إنتاج الوقود التخليقي قضية" أما 

  .لم تردن في الكتاب" والشالالت
  :من حيث الوحدات

يتضح أن وحدات الكتاب تناولت هـذه القضـية بشـكل    )  17(وكذلك من خالل الجدول رقم 
يلي ذلـك الوحـدة   ) %2.19( بنسبة مئويةالمرتبة األولي  الوحدة الرابعةمتفاوت حيث احتلت 

و  ) الجغرافيـا المناخيـة  (ياألوليلي ذلك الوحدة ) %1.9( بنسبة مئوية  )التلوث البيئي(الثالثة
 ) الجغرافيـا السـياحية  (الوحـدة الخامسـة   اأم) %1.1(بنسبة مئوية ) الجغرافيا الحياتية(الثانية

  .والسادسة فلم ترد فيها
أمـا   "قضية المد والجزر"ذكر  األفضلويرى الباحث أن في الوحدة األولى كان من  

طاقـة  "وكذلك ذكـر   "استهالكهاضية المحافظة على الطاقة وترشيد ق "في الوحدة الثالثة ذكر
من حيث أنها طاقة بديلة وأفضل للبيئة من الطاقة البترولية وكذلك ذكر أنـواع   "الغاز الطبيعي

بشكل أفضل في الوحدة الثالثة أمـا فـي الوحـدة     استغاللهاالطاقة المتجددة والطبيعية وكيفية 
سب للوحدة فلم يتم ذكر ذلك فيها أما الوحدة السادسة فكان مـن  الخامسة لم يكن الموضوع منا

  . ها وربطه في تطور الدولة وتقدمهاذكر هذه القضية في األفضل
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  ):استخدام األرض(النتائج المتعلقة بالقضية السابعة   
التي تم التوصل إليها من خالل تحليل محتوى منهاج والنتائج المتعلقة بقضية استخدام األرض 

  .)18(لصف الثاني الثانوي ، كما تظهر النتائج في الجدول رقملجغرافيا ال
  يوضح النتائج المتعلقة بقضية استخدام األرض) 18(جدول رقم 

  نتائج تحليل محتوى منهاج الصف الثاني الثانوي وفقاً لقضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع

  فئات التحليل

  وحدات الكتاب

وع
جم

الم
  

سب
الن

يب  
ترت

ال
  

  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

ض
ألر

ا

دام 
ستخ

ا

  

استصالح   1
 5  .82  3  -  -  -  -  -  -  -  -  .82  3  -  -  .األراضي

 فتآكل و انجرا  2
  التربة 

-  -  8  2.19  6  1.64  -  -  -  -  -  -  14  3.82  2 

 3  2.7  1  -  -  .27  1  -  -  .27  1  2.19  8  -  -  .تدهور الغابات  3

4  
ــة  ــوث الترب تل
بالمبيــــدات 

  .والسموم
-  -  -  -  5  1.37  -  -  -  -  -  -  5  1.37  4 

 1  6.01  22  -  -  .27  1  -  -  .27  1  5.46  20  -  -  .التصحر  5

الــــــزالزل   6
 6  .27  1  -  -  -  -  -  -  .27  1  -  -  -  -  .والبراكين

7  
فقدان المـواطن  
الحيــاة البريــة 

  ).حياة الريف(
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

8  
النمو العشوائي 

الزحـف  (للمدن 
  )العمراني

-  -  -  -  1  27.  -  -  -  -  -  -  1  27.  6 

9  
تجفيف أجـزاء  
ــار   ــن البح م

  .والبحيرات
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- 

  15.3  56  -  -  .55  2  -  -  4.1  15  10.65  39  -  -  المجموع
-  
  

  -  -  -  -  3  -  2  1  -  الترتيب
  

 

  :من حيث القضايا
 بنسـبة مئويـة  المرتبة األولـى   تقد احتل" قضية التصحر "أن )18(رقميتضح من الجدول 

في إجمالي الكتاب ، أما في وحدات الكتاب فقد احتلت الوحدة الثانية المرتبة األولي  %)6.01(
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يلي ذلـك   ،)%.27( بنسبة مئويةيلي ذلك الوحدة الثالثة ،) %5.46( بنسبة مئويةضية لهذه الق
  .وحدات الكتاب فلم ترد فيها القضية أما باقي ،)%.27(بنسبة مئويةالوحدة الخامسة 

 3.82( بنسبة مئويـة المرتبة الثانية  تحيث احتل" التربة  فقضية تآكل و انجرا" ذلك  تلي
أما في وحدات الكتاب فقد احتلت الوحدة الثانية المرتبة األولي لهـذه  في إجمالي الكتاب،  %)

أمـا بـاقي    ) %1.64( بنسـبة مئويـة  يلي ذلك الوحدة الثالثة ) %2.19( بنسبة مئويةالقضية 
  .وحدات الكتاب فلم ترد فيها القضية

إجمـالي  في  %)2.7( بنسبة مئويةليحتل المرتبة الثالثة "   قضية تدهور الغابات" ، ثم جاء 
بنسـبة  الكتاب ، أما في وحدات الكتاب فقد احتلت الوحدة الثانية المرتبة األولي لهذه القضـية  

وحـدات   أما باقي) %.27( بنسبة مئويةيلي ذلك الوحدة الثالثة و الخامسة  ،)%2.19( مئوية
  .الكتاب فلم ترد فيها القضية 

 بنسـبة مئويـة  تل المرتبة الرابعـة  لتح" قضية تلوث التربة بالمبيدات والسموم " ذلك  تلي 
  .و التي وردت في الوحدة الثالثة فقط %) 1.37(
و  %).82( بنسـبة مئويـة  ليحتل المرتبة الخامسة ." قضية استصالح األراضي" ذلك  تلي 

   .التي وردت في الوحدة الثانية فقط 
)" حف العمرانـي الز(قضية النمو العشوائي للمدن " و " قضية الزالزل والبراكين " ذلك  يلي

  .والتي وردتا في الوحدة الثالثة) %.27( بنسبة مئويةاحتال المرتبة السادسة 
قضية تجفيف أجزاء من البحار " و )" حياة الريف(قضية فقدان المواطن الحياة البرية " أما  

  .لم يردن في الكتاب" والبحيرات
  :من حيث الوحدات  

ن وحدات الكتاب تناولت هـذه القضـية بشـكل    يتضح أ)  18(وكذلك من خالل الجدول رقم 
 بنسـبة مئويـة  المرتبـة األولـي    ) الجغرافيـا الحياتيـة  (الوحدة الثانيةمتفاوت حيث احتلت 

يلي ذلك الوحـدة   ،)%4.1( بنسبة مئوية  )التلوث البيئي(يلي ذلك الوحدة الثالثة و %)10.65(
  .اقي الوحدات فلم ترد فيها القضيةأما ب ،)%55.(بنسبة مئوية ) الجغرافيا السياحية(الخامسة

ذكر هذه القضـية فـي الوحـدة     األفضلفي هذه القضية كان من  أنه ويرى الباحث 
فكان مـن   )الجغرافيا الحياتية(األولى من جانب أثر المناخ على األرض أما في الوحدة الثانية

أما في "شوائي للمدن قضية النمو الع"وكذلك  "قضية فقدان المواطن الحياة البرية "ذكر األفضل
قضية إستخدام األرض فـي   "ذكر أهمية األفضلفكان من ) الجغرافيا السياسية(الوحدة الرابعة

الجغرافيا (في الوحدة الخامسة "قضية النمو العشوائي للمدن "ذكر األفضلوكان من  "قوة الدولة
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ربط  األفضلفكان من  ) التنمية والتخطيط(وأثرها على السياحة أما الوحدة السادسة )السياحية
  .هذه القضية ودورها في عملية التنمية والتطوير 

  

  ) : المواد الخطرة (النتائج المتعلقة بالقضية الثامنة 
النتائج المتعلقة بقضية المواد الخطرة التي تم التوصل إليها من خالل تحليل محتـوى منهـاج   

  .)19(لجدول رقمالجغرافيا لصف الثاني الثانوي ، كما تظهر النتائج في ا
  يوضح النتائج المتعلقة بقضية المواد الخطرة) 19(جدول رقم 

  نتائج تحليل محتوى منهاج الصف الثاني الثانوي وفقاً لقضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع

  فئات التحليل

  وحدات الكتاب

وع
جم

الم
  

سب
الن

يب  
ترت

ال
  

  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

طرة
الخ

واد 
الم

  

 4  .82  3  -  -  -  -  -  -  .82  3  -  -  -  -  .التخلص من النفايات  1

2  
ــة النفايــات   معالج

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .بأنواعها

3  
ــواد الكيم ــة الم اوي

  .السامة المتداولة
-  -  -  -  9  2.46  -  -  -  -  -  -  9  2.46  1 

 3  1.64  6  -  -  -  -  -  -  1.64  6  -  -  -  -  .المخلفات العادمة  4

5  
أنواع الطـالء التـي   
يـدخل فــي تركيبهــا  

  الرصاص
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6  
  

  النفايات الصلبة
-  -  -  -  7  1.91  -  -  -  -  -  -  7  1.91  2 

  -  6.83  25  -  -  -  -  -  -  6.83  25  -  -  -  -  عالمجمو

  -  -  -  -  -  -  1  -  -  الترتيب

  :من حيث القضايا 
المرتبـة   تقد احتل" قضية المواد الكيماوية السامة المتداولة "أن  )19(رقميتضح من الجدول 

 المرتبة الثانيـة  تحيث احتل"  قضية النفايات الصلبة" ذلك  تال، %)2.46( بنسبة مئويةاألولى 
 بنسبة مئويةليحتل المرتبة الثالثة "   قضية المخلفات العادمة" ، ثم جاء %)1.91( بنسبة مئوية

%) .82( بنسبة مئويةلتحتل المرتبة الرابعة " قضية التخلص من النفايات" ذلك  تال%) 1.64(
" و " قضية معالجـة النفايـات بأنواعهـا   " أما  ،والتي وردت جميعها في الوحدة الثالثة  فقط 

  .لم يردن في الكتاب" قضية أنواع الطالء التي يدخل في تركيبها الرصاص
  :من حيث الوحدات
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بنسـبة  في الوحدة الثالثة فقـط   ظهرتيتضح أن هذه القضية قد ) 19(من خالل الجدول رقم 
  .% )6.83( مئوية

 التي بعنوان التلوث البيئـي و ويرى الباحث أن هذه القضية تركزت في الوحدة الثالثة 
والتي لم تذكر في باقي الوحدات حيث أنه من المهم ذكر قضية المواد الخطرة فـي الوحـدة   

على الحيـاة النباتيـة    الموادالثانية والتي بعنوان الجغرافيا الحياتية من حيث تناول خطر هذه 
والحيوانية ولم تذكر هذه القضية في باقي الوحدات األولى والرابعة والخامسة والسادسة لعـدم  

  .  ناسبة القضية لموضوع هذه الوحداتم
  ) : المصادر المعدنية (النتائج المتعلقة بالقضية التاسعة  

النتائج المتعلقة بقضية المصادر المعدنية التي تم التوصل إليها من خالل تحليل محتوى منهاج 
   )20(لصف الثاني الثانوي ، كما تظهر النتائج في الجدول رقملالجغرافيا 

  يوضح النتائج المتعلقة بقضية المصادر المعدنية) 20(جدول رقم          
  نتائج تحليل محتوى منهاج الصف الثاني الثانوي وفقاً لقضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع

  فئات التحليل

  وحدات الكتاب

وع
جم

الم
  

سب
الن

يب  
ترت

ال
  

  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

نية
معد

ال

ادر 
مص

ال

  

1  
تكنولوجيا التعدين 

  .الحديث
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2  
دور المعادن في دعم 

  .االقتصاد
-  -  -  -  -  -  5  1.37  -  -  -  -  5  1.37  1 

3  
معادن استخراج ال

  .وكيفية تصنيعها
-  -  -  -  -  -  1  27.  -  -  -  -  1  27.  3 

4  
قاع البحر كمصدر 

  .للمعادن
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5  
المعادن الفلزية 

  .والالفلزية
-  -  -  -  -  -  2  55.  -  -  -  -  2  55.  2 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .المعادن غير الحفرية  6

7  
إعادة دورة 

  .وعات المعدنيةالمصن
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .التعدين الجائر  8

9  
كيفية التعامل مع 

منخفضة  الخامات
  .الدرجة

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
- 

  -  2.18  8  -  -  -  -  2.18  8  -  -  -  -  -  -  المجموع

  -  -  -  -  -  1  -  -  -  الترتيب
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  :يامن حيث القضا
ـ " ادن في دعم االقتصاددور المع قضية "أن  )20(رقم يتضح من الجدول  المرتبـة   تقد احتل

حيـث احتـل   "  المعادن الفلزية والالفلزيـة  قضية "ذلك  تال، %)1.37( بنسبة مئويةاألولى 
"  استخراج المعادن وكيفية تصـنيعها  قضية "، ثم جاء %) .55( بنسبة مئويةالمرتبة الثانية 

" أمـا   .والتي وردن في الوحدة الرابعة فقـط  %) .27( بنسبة مئويةلمرتبة الثالثة ليحتل ا
المعادن  قضية" و  " قاع البحر كمصدر للمعادن قضية "و  " تكنولوجيا التعدين الحديث قضية

 "و " التعـدين الجـائر   قضية" و " إعادة دورة المصنوعات المعدنية قضية" و " غير الحفرية
  .لم يردن في الكتاب" منخفضة الدرجة الخامات امل معكيفية التع قضية

  :من حيث الوحدات
الجغرافيـا  (يتضح أن هذه القضية قد وردت في الوحدة الرابعـة ) 20(من خالل الجدول رقم 

  .% )2.18( بنسبة مئويةفقط  )السياسية
فـي الوحـدة الرابعـة     "قضية المصـادر المعدنيـة  "ذكر  انحصارويالحظ الباحث  

وكـان   "للدولة االقتصادقضية دور المعادن في دعم  "والتي ركزت على) يا السياسيةالجغراف(
من جانب ذكـر   )الجغرافيا الحياتية(في الوحدة الثانية "قضية المصادر المعدنية "من المهم ذكر

الوحـدة   فـي  أمـا ، والمعادن وأمـاكن وسـبب تواجـدها    العالقة بين النباتات والحيوانات 
المعادن  استخراجفي  قضية دور المصانع والتعدين "فكان من المهم ذكر )بيئيالتلوث ال(الثالثة

قضية التعـدين  "وكذلك  "قضية كيفية التعامل مع الخامات منخفضة الدرجة"و "وكيفية تصنيعها
قضـية إعـادة دور المصـنوعات    "وكـذلك ذكـر   ) التلوث البيئي(في الوحدة الثالثة  "الجائر

أما في الوحدة السادسـة كـان مـن    ، النفايات الصلبة وغيرها للتخلص من بعض ، "المعدنية
  . المفترض ذكر المصادر المعدنية في مساعدة الدولة على التنمية والتطوير

  ): المفاعالت النووية( لنتائج المتعلقة بالقضية العاشرةا
محتـوى  التي تم التوصل إليها من خالل تحليـل  والنتائج المتعلقة بقضية  المفاعالت النووية 

  )21(، كما تظهر النتائج في الجدول رقملصف الثاني الثانوي لمنهاج الجغرافيا 
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  يوضح النتائج المتعلقة بقضية المفاعالت النووية) 21(جدول رقم 
  نتائج تحليل محتوى منهاج الصف الثاني الثانوي وفقاً لقضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع

  فئات التحليل

  ابوحدات الكت
وع

جم
الم

  

سب
الن

يب  
ترت

ال
  

  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

وية
لنو

ا

الت 
فاع

الم

  

1  
إنشاء المفاعالت 

  .النووية
-  -  -  -  -  -  1  27.  -  -  -  -  1  27.  4 

2  
شروط األمان في 
  .المنشآت النووية

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

3  
التحكم في النفايات 

  .النووية
-  -  -  -  2  55.  -  -  -  -  -  -  2  55.  2 

4  
التحكم في طاقة 
  .االندماج النووي

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 1  2.19  8  -  -  -  -  .27  1  1.9  7  -  -  -  -  .التلوث اإلشعاعي  5

6  
استثمار الطاقة 

  .النووية
-  -  -  -  -  -  1  27.  -  -  -  -  1  27.  4 

7  
دور الطاقة النووية 

  .في قوة الدولة
-  -  -  -  -  -  2  55.  -  -  -  -  2  55.  2 

  -  3.82  14  -  -  -  -  1.37  5  2.46  9  -  -  -  -  المجموع

  -  -  -  -  -  2  1  -  -  الترتيب

  :من حيث القضايا
 بنسـبة مئويـة  قد احتل المرتبة األولـى  " التلوث اإلشعاعي  "أن  )21(رقم يتضح من الجدول 

والتي  " التحكم في النفايات النووية" ذلك  تلي في الوحدة الثالثة فقط  ظهرتوالتي ،%)2.19(
فـي   ظهـرت والتـي  " دور الطاقة النووية في قوة الدولة" و  في الوحدة الثالثة فقط  ظهرت

إنشـاء  " ، ثـم جـاء   %) .55( بنسبة مئويـة المرتبة الثانية  حيث احتال الوحدة الرابعة فقط 
%) .27( بنسبة مئوية رابعةالمرتبة ال ليحتال  "استثمار الطاقة النووية" و  " المفاعالت النووية

" و " شروط األمان فـي المنشـآت النوويـة    قضية "في الوحدة الرابعة فقط أما  ظهرتوالتي 
  .فلم يردن في الكتاب" نوويالتحكم في طاقة االندماج ال قضية

  :من حيث الوحدات
يتضح أن وحدات الكتاب تناولت هـذه القضـية بشـكل    )  21(وكذلك من خالل الجدول رقم 

) %2.46( بنسـبة مئويـة  المرتبة األولي  )التلوث البيئي(الوحدة الثالثة متفاوت حيث احتلـت  
أما باقي الوحدات فلـم  ،) %1.37( بنسبة مئوية )الجغرافيا السياسية (يلي ذلك الوحدة الرابعة،

  . ترد فيها القضية
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فاعالت النووية في الوحدة األولى معدم ذكر قضية الفي ويرى الباحث إلى أن السبب 
قضـية   "بينما كان من المهـم ذكـر  ، والثانية والخامسة إلى عدم مناسبتها لموضوع الوحدة 

فـي الوحـدة    "النووي االندماجقة قضية التحكم في طا"و "شروط األمان في المنشآت النووية
قضية دور الطاقـة  "و "الطاقة النوويةاستثمار قضية  "الثالثة وكذلك أيضا كان من األفضل ذكر

  .في الوحدة السادسة التي تتحدث عن التنمية والتخطيط "النووية في قوة الدولة 
  

  ) : انقراض النباتات والحيوانات (  النتائج المتعلقة بالقضية الحادية عشر
التي تم التوصل إليها من خـالل تحليـل   والنتائج المتعلقة بقضية انقراض النباتات والحيوانات 

  )22(لصف الثاني الثانوي ، كما تظهر النتائج في الجدول رقملمحتوى منهاج الجغرافيا 
  يوضح النتائج المتعلقة بقضية انقراض النباتات والحيوانات) 22(جدول رقم 

  منهاج الصف الثاني الثانوي وفقاً لقضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع نتائج تحليل محتوى

  فئات التحليل

  وحدات الكتاب

وع
جم

الم
  

سب
الن

يب  
ترت

ال
  

  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

ات
وان

لحي
وا

ات 
نبات

ال

ض 
قرا

ان

  

1  
اختالل التوازن 

 1  1.9  7  -  -  .27  1  -  -  .55  2  1.1  4  -  -  .الطبيعي

الهندسة   2
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .الوراثية

اختزال التباين   3
  .الجيني

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

4  

بنوك الجينات 
الوراثية 
ت للحيوانا

والنباتات 
  .المنقرضة

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

المحميات   5
 2  .82  3  .27  1  .27  1  -  -  -  -  .27  1  -  -  .الطبيعية

  -  2.73  10  .27  1  .55  2  -  -  .55  2  1.37  5  -  -  المجموع

  -  -  -  4  2  -  2  1  -  المجموع

  
  :من حيث القضايا
المرتبة األولـى   تقد احتل" زن الطبيعي قضية اختالل التوا "أن  )22(رقم يتضح من الجدول 

في إجمالي الكتاب ، أما في وحدات الكتاب فقد احتلت الوحـدة الثانيـة    %)1.9( بنسبة مئوية
 بنسـبة مئويـة  يلي ذلـك الوحـدة الثالثـة    ) %1.1( بنسبة مئويةالمرتبة األولي لهذه القضية 
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ي  وحدات الكتاب فلم ترد فيها أما باق) %.27(بنسبة مئويةيلي ذلك الوحدة الخامسة ) .55%(
  .القضية 

 .%) .82( بنسبة مئويةالمرتبة الثانية  تحيث احتل"  قضية المحميات الطبيعية" ، تلى ذلك 
أما باقي  وحـدات  ) %.27(بنسبة مئويةوالخامسة والسادسة والتي وردت في الوحدة الثانية 

" قضية اختزال التباين الجيني" و " يةقضية الهندسة الوراث" أما ،الكتاب فلم ترد فيها القضية 
  .فلم يردن في الكتاب" قضية بنوك الجينات الوراثية للحيوانات والنباتات المنقرضة" و 

  :من حيث الوحدات
يتضح أن وحدات الكتاب تناولت هـذه القضـية بشـكل    )  22(وكذلك من خالل الجدول رقم 

يلي ذلـك الوحـدة    %)1.37( نسبة مئويةبالوحدة الثانية المرتبة األولي متفاوت حيث احتلت 
أمـا  ) .%27(بنسبة مئويـة  يلي ذلك الوحدة السادسة) .%55( بنسبة مئويةالثالثة و الخامسة 

  .باقي الوحدات فلم ترد فيها القضية
الجغرافيـا  (ويرى الباحث أن السبب إلى عدم ذكر هذه القضية في الوحدة الرابعـة   
التنميـة  (والسادسـة  ) الجغرافيا السياحية(الوحدة الخامسة وبعض القضايا الفرعية في)السياسية

لعدم مناسبتها لموضوع الوحدة أما في الوحدة األولى وبعض فروع الوحدة الثانيـة   )والتخطيط
 يـة المناخ وبـين الجغرافيـا  ذكر هذه القضية لوجود عالقـة بينهـا    األفضلوالثالثة كان من 

  . "النباتات والحيوانات انقراضقضية "لبيئية وبين والجغرفيا الحياتية وكذلك بين المشاكل ا
  ) :تكنولوجيا الحرب( النتائج المتعلقة بالقضية الثانية عشر  

التي تم التوصل إليها من خـالل تحليـل محتـوى    والنتائج المتعلقة بقضية تكنولوجيا الحرب 
  )23(لصف الثاني الثانوي ، كما تظهر النتائج في الجدول رقملمنهاج الجغرافيا 
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  يوضح النتائج المتعلقة بقضية تكنولوجيا الحرب) 23(جدول رقم 

  STS)(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع نتائج تحليل محتوى منهاج الصف الثاني الثانوي وفقاً لقاضيا 

  فئات التحليل

  وحدات الكتاب

وع
جم

الم
  

سب
الن

يب  
ترت

ال
  

  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رب
الح

جيا 
ولو

تكن

  

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  .سباق التسلح  1

 2  .27  1  -  -  -  -  .27  1  -  -  -  -  -  -  .التخزين والنقل  2

األسلحة   3
 2  .27  1  -  -  -  -  -  -  .27  1  -  -  -  -  .البيولوجية

األسلحة   4
  .الكيميائية

-  -  -  -  2  55.  -  -  -  -  -  -  2  55.  1 

تهديد التسلح   5
 2  .27  1  -  -  -  -  .27  1  -  -  -  -  -  -  .النووي

  -  1.37  5  -  -  -  -  .55  2  .82  3  -  -  -  -  المجموع

  -  -  -  -  -  2  1  -  -  الترتيب

 

  :من حيث القضايا
بنسـبة  قد احتل المرتبة األولى " قضية األسلحة الكيميائية  "أن ) 23(رقم ول يتضح من الجد

والتي  " قضية التخزين والنقل" ذلك  تال، في الوحدة الثالثة فقط ظهرتوالتي %).55( مئوية
فـي الوحـدة    ظهـرت والتي " قضية األسلحة البيولوجية" في الوحدة الرابعة فقط و  ظهرت

حيث احتل  في الوحدة الرابعة فقط ظهرتوالتي  "يد التسلح النوويقضية تهد" الثالثة فقط و
  .في الكتاب تظهرفلم " قضية سباق التسلح" أما ، %) .27( بنسبة مئويةالمرتبة الثانية 

  :من حيث الوحدات
يتضح أن وحدات الكتاب تناولت هـذه القضـية بشـكل    )  23(وكذلك من خالل الجدول رقم 

يلـي  ) %.82( بنسبة مئويـة المرتبة األولي  )التلوث البيئي(الثالثةالوحدة متفاوت حيث احتلت 
أما باقي الوحدات فلم ترد فيها ،) %.55( بنسبة مئوية )السباسية الجغرافيا(ذلك الوحدة الرابعة

  . القضية
في الوحدة األولى  "قضية تكنولوجيا الحرب" ظهور عدمفي ويرى الباحث أن السبب  

دسة يعود لعدم مناسبتها للموضـوعات المطروحـة فـي الوحـدات     والثانية والخامسة والسا
  . يةالدراس
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  :تعقيب عام على نتائج تحليل محتوى كتاب الجغرافيا للصف الثاني الثانوي

تنـاول قضـايا   من العرض السابق لعملية تحليل محتوى كتاب الجغرافيا يتضـح أن  
القضايا الرئيسـية بينمـا ضـعف    في معظم  بشكل متفاوت كان العلوم والتكنولوجيا المجتمع 

بـه دراسـة    أوصـت تناول قضية تكنولوجيا الحرب وبالتالي فإن محتوى الكتاب يتفق مع ما 
التي أوصت بضرورة أال تقل نسبة معالجة محتـوى  ، )Bybee & Mau ،1986بأيبى وماو (
الكلـي  المحتـوى   إجماليمن %) 20(مناهج بالمرحلة الثانوية لهذه القضايا والمشكالت عن ال

ومن الجدير بالذكر انـه هنـاك بعـض    ) 191:  2000 ،وسيميال(المقرر على هذه المرحلة 
  .نهائياً في المحتوى تظهرفرعية لم لاالقضايا 

كتاب الجغرافيا المقرر على طالب الصف الثاني الثـانوي   أنومما سبق يرى الباحث 
وذلك من خـالل عـدم    )STS(الكيف المناسب الذي يحقق أهداف  )STS (ال يتضمن قضايا

التوازن في تناول هذه القضايا وبعض القضايا تناولها المحتوى بنسب عالية بالنسـبة للقضـايا   
األخرى كما أنه لم يركز الكتاب على البعد االجتماعي لهذه القضايا إال أنه في مجمل ذلك كان 

لطالب لهذه القضايا لم يكن مستوى استيعاب افرصاً لتناول هذه القضايا بشكل جيد لكن هنالك 
  : سبب ذلك إلى أمرين هامين هماويرجع الباحث بشكل جيد 

  .منحىهذه المناهج وفق هذا ال إعدادأن واضعي المناهج لم يأخذوا باالعتبار  .1
  .عدم اهتمام المدرسين بهذه القضايا .2

ضايا المهمـة فـي هـذا المـنهج فـي      ذكر بعض الق األفضل ويري الباحث أنه كان من
الحديثة في تـدريس الدراسـات االجتماعيـة وذات الصـلة بمنهـاج الجغرافيـا       االتجاهات 

وسأوضحها علي النحو التالي مستعينا ببعض االتجاهات الحديثة التي وردت في كتاب فخـري  
  . وتصنيف الدليمي لعلم الجغرافيا وفروعه ) 2006(خضر 
استهالك الغـذاء   قضية ترشيد"تناول  و" قضية الجوع ومصادر الغذاء "القضية االولي •

وكذلك جغرافية التنمية )التربية االستهالكية ( الكتاب باتجاه  محتوىفي  تظهر التي لم"
 . فرع الجغرافية الزراعية  ةوكذلك الجغرافية االقتصادي

فـي   تظهـر  التـي لـم   "قضية التربية السكانية"تناول  "النمو السكاني "القضية الثانية •
التربيـة العائليـة   (وكذلك ربط القضية باتجاه )السكانية  التربية(الكتاب باتجاه  محتوى

واإلقليمـي  وكذلك جغرافية التخطيط الحضري والجغرافيا السكانية )التربية الجنسية ،
 . ك جغرافية الخدمات وكذل

كحـول  لمخدرات والخمور والا قضية"تناول  "اإلنسانصحة ومرض "القضية الخامسة  •
التربيـة العالجيـة   (تي لم ترد في الكتـاب باتجـاه   ال "والعقاقير الممنوعةوالدخان 
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قافـة الجنسـية واألمـراض    وكذلك ربط قضـية الث ) المخدرات والكحول والتدخين(
وكـذلك  ) التربية الجنسية والتربيـة الصـحية  (التناسلية التي لم يتناولها الكتاب باتجاه 

 .الخدمات  ةالجغرافيا الطبية وجغرافي

ية الهواء والموارد المائية و نقص الطاقـة واسـتخدام   نوع( أما بالنسبة الي قضايا •
ربطهـا باتجـاه   و )االرض والمواد الخطرة والمفاعالت النووية وتكنولوجيا الحرب 

وكـذلك جغرافيـا المـوارد    ) التربية البيئية والتربية االستهالكية والتربية العالميـة  (
ـ الطبيعية وجغرافية موارد الطاقة وجغرافية التربة والجغرا المناخيـة وجغرافيـة    ةفي

 .التنمية 

بجغرافيـة المـوارد الطبيعيـة    ربطها  األفضلأما قضية المصادر المعدنية فكان من  •
انب البشري فكان وكذلك جغرافية مصادر الطاقة هذا من الجانب الطبيعي أما من الج

 .الجغرافيا االقتصادية فرع الجغرافيا الصناعية  ذكر األفضلمن 

الدراسة مع نتائج بحوث ودراسات سابقة والتي قد أجريـت فـي هـذا    وتتفق نتيجة هذه 
) 2004(دراسـة الرمحـي    )2000(وسيمي الودراسة ) 2006(الصادق دراسة المجال مثل 

  ) .2002(ودراسة المومني 
  

  :ج ـ النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها 
  :السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على ينص 

 محتـوى هم الطلبة لقضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع التـي يتضـمنها   ما مدى ف -3
  منهاج الجغرافيا للصف الثاني الثانوي ؟ 

قام الباحث باستخدام التكرارات والمتوسـطات والنسـب المئويـة،     ولإلجابة عن هذا التساؤل
مـن   ةقضـي المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكـل  مجموع االستجابات و

ـ    محتوىالعلوم والتكنولوجيا والمجتمع التي يتضمنها قضايا  اني منهاج الجغرافيـا للصـف الث
  )329=ن (وكذلك ترتيبها  الثانوي ومدي فهم الطلبة لها

  :وضح ذلكي ) 24(والجدول 
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  )  24 (الجدول 
  فات المعيارية والوزن النسبي المتوسطات واالنحرامجموع االستجابات والتكرارات والمتوسطات والنسب المئوية، 

عدد   القضايا 
 الفقرات

  مجموع
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 3 61.34 1.048 3.067 1009 5  الجوع ومصادر الغذاء في العالم

 5 55.12 0.988 1.653 544 3  النمو السكاني

 6 51.62 1.460 3.097 1019 6  نوعية الهواء

 7 51.06 1.178 2.553 840 5  لمصادر المائيةا

 1 69.20 0.986 2.076 683 3  صحة ومرض اإلنسان

 9 38.30 0.576 0.766 252 2  نقص الطاقة

 2 66.46 1.671 3.988 1312 6  استخدام  األرض

 10 37.23 0.626 0.745 245 2  المواد الخطرة

 8 40.12 0.491 0.401 132 1  المصادر المعدنية

 11 31.00 0.463 0.310 102 1  فاعالت النوويةالم

 12 27.05 0.445 0.271 89 1  انقراض النباتات والحيوانات

 4 60.79 0.489 0.608 200 1  تكنولوجيا الحرب

  54.26 5.932 19.535 6427 36 الدرجة الكلية
  

  
ـ " صحة ومرض اإلنسان  قضية"أن  )25(رقم يتضح من الجدول  المرتبـة   تقد احتل

ـ "  استخدام  األرض قضية "ذلك  تلي، )%69.20( بوزن نسبيولى األ المرتبـة   تحيث احتل
حتـل  تل"   الجوع ومصادر الغذاء في العـالم  قضية "، ثم جاء )66.46%( بوزن نسبيالثانية 

لتحتـل المرتبـة   " تكنولوجيا الحرب  قضية" ذلك  تلي) %61.34( بوزن نسبيالمرتبة الثالثة 
حتـل المرتبـة الخامسـة    تل" النمو السكاني  قضية" ذلك  تلي) %60.79( بوزن نسبيالرابعة 

بـوزن  المرتبة السادسة  تاحتلو قد  " نوعية الهواء قضية"  ذلك تال) %55.12( بوزن نسبي
) 51.06%( بوزن نسبيالمرتبة السابعة  "المصادر المائية قضية"  تواحتل) 51.62%( نسبي

قضية "و تال ذلك ) %40.12(المرتبة الثامنة بوزن نسبي " قضية المصادر المعدنية" و احتلت 
" قضية المواد الخطـرة "وتال ذلك ) %38.30(لتحتل المرتبة التاسعة بوزن نسبي" نقص الطاقة

لتحتـل  " قضية المفاعالت النوويـة "و من ثم ) %37.23(لتحتل المرتبة العاشرة بوزن نسبي 
" قضية انقراض النباتات و الحيوانـات "ذلك تال %) 31.00(المرتبة الحادية عشر بوزن نسبي 
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،كما هي موضحة في الشكل رقم %)27.5(بوزن نسبي و األخيرة  لتحتل المرتبة الثانية عشر
  )8(ملحق رقم) 4(
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  %) "70(المطلوب مستوى االتقان )"STS(لتوضيح نتائج مستوى فهم الطلبة لقضايا ل ) 4(شكل رقم 

  
احتلـت  "  قضية صحة و مرض اإلنسان"أن ) 4(م من خالل الشكل رقو يرى الباحث 

هذه المرتبة ألن هذه القضية مالمسة لحياة الطالب بشكل يومي حيث يعاني الكثير من أفـراد  
دوية خاصة في ضـوء األوضـاع   المجتمع من نقص الخدمات الصحية و الكثير من أنواع األ

ا عالقة مباشرة مع الكثيـر  في قطاع غزة، وتال ذلك قضية استخدام األرض ألن له الموجودة
من القضايا األخرى مثل استصالح االراضى الزراعة تقلل من تلوث التربة و تدهور الغابات 
و تحافظ على التربة من االنجراف فيزيد من إنتاج الغذاء فيتناول األفراد الغذاء فتقل اإلصابة 

قضـية  "، تال ذلك  )التغذيةسوء (باألمراض الناتجة عن نقص الفيتامينات و األمالح المعدنية 
و ذلك يعود إلى قلة مصادر الغذاء و انتشار المجاعات فـي  " الجوع ومصادر الغذاء في العالم

و  )األمن الغـذائي (حيث برزت بعض المصطلحات المعاصرة تحت مفهوم  مناطق من العالم
ة هندسـية فـي   كذلك ترتبط هذه القضية بقضية النمو السكاني حيث يزداد السكان بنسبة متوالي
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كل جيل من الزمان أي كل خمسة و عشرين سنة، بينما يزيد الطعام بنسبة متوالية عدديـة و  
  :ذلك على النحو التالي 

   
  256  128  64  32  16  8  4  2  1  السكان 
  9  8  7  6  5  4  3  2  1  الغذاء

  

  )1987:54دالشة،(
عالقتها بـالحروب التـى   ضية إلى حرب فيعزى ذلك االهتمام بهذه الققضية تكنولوجيا ال"أما 

  .عاشها الطالب
أما إن تحدثنا عن القضايا التي كانت االستجابات لها ضعيفة من قبل الطالب فيعود السبب إلى 

ال تالمس حياة الطالب لعدم وجود الغابات أو حتـى  " قضية انقراض النباتات و الحيوانات"أن 
  . اتوجود حدائق و متاحف تحتوي على هذه الحيوانات و النبات

فيعود السبب لعدم االهتمام بالطاقة النووية كمصدر بديل للطاقة " قضية المفاعالت النووية"أما 
  .و خصوصاً في الدول العربية 

فيعزى ذلك لضعف ثقافة المجتمع و الطالب بهذه القضية حيـث ال  " قضية المواد الخطرة"أما 
تـدويرها كمـا    تقنية و صحية أو يوجد أساليب لتخلص من النفايات و المواد الخطرة بطريقة

  .يحث في الدول المتقدمة صناعيا وتكنولوجيا 
  
  
  
  

  : الفرض األول من فروض الدراسة
) 0.05≤ألفـا  (ية عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائ"  أنه:علىالفرض األول ينص 

جتمع ومسـتوي  لقضايا العلوم والتكنولوجيا والم  يالثاني الثانو فبين مستوي فهم طلبة الص
   %."70اإلتقان 

"   T. test one sample " اختبـار قام الباحـث باسـتخدام    وللتحقق من صحة هذا  الفرض
بين مسـتوي فهـم طلبـة    " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة القيمة االفتراضية و

  %70لقضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع ومستوي اإلتقان   يالثاني الثانو فالص
  :يوضح ذلك) 25(والجدول 
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  ) 25 (جدول 
والقيمة االفتراضية والمتوسط العام واالنحراف المعياري ومستوى الداللة لقضايا العلوم " ت"يوضح قيمة 

  %70والتكنولوجيا والمجتمع ومستوي اإلتقان 

  األبعاد
  القيمة

 االفتراضية

  المتوسط
  العام

  االنحراف
 المعياري

  الخطأ المعياري
 المتوسط في

 "ت"قيمة 
  قيمة
 الداللة

 مستوى الداللة

  الجوع ومصادر
 0.000 7.493 0.058 1.048 3.067 3.500  الغذاء في العالم

  لصالح 0.01دالة عند 
 المتوسط االفتراضي

 0.000 8.193 0.054 0.988 1.653 2.100  النمو السكاني
  لصالح 0.01دالة عند 

 المتوسط االفتراضي

 0.000 13.703 0.080 1.460 3.097 4.200  نوعية الهواء
  لصالح 0.01دالة عند 

 المتوسط االفتراضي

 0.000 14.576 0.065 1.178 2.553 3.500  المصادر المائية
  لصالح 0.01دالة عند 

 المتوسط االفتراضي

 غير دالة إحصائيا 0.659 0.442 0.054 0.986 2.076 2.100  صحة ومرض اإلنسان

 0.000 19.952 0.032 0.576 0.766 1.400  نقص الطاقة
  لصالح 0.01دالة عند 

 المتوسط االفتراضي

 0.022 2.303 0.092 1.671 3.988 4.200  استخدام  األرض
  لصالح 0.05دالة عند 

 المتوسط االفتراضي

 0.000 18.987 0.035 0.626 0.745 1.400  المواد الخطرة
  لصالح 0.01دالة عند 

 المتوسط االفتراضي

 0.000 11.040 0.027 0.491 0.401 0.700  لمعدنيةالمصادر ا
  لصالح 0.01دالة عند 

 المتوسط االفتراضي

 0.000 15.270 0.026 0.463 0.310 0.700  المفاعالت النووية
  لصالح 0.01دالة عند 

 المتوسط االفتراضي

  انقراض النباتات
 0.000 17.510 0.025 0.445 0.271 0.700  والحيوانات

  لصالح 0.01دالة عند 
 المتوسط االفتراضي

 0.001 3.416 0.027 0.489 0.608 0.700  تكنولوجيا الحرب
  لصالح 0.01دالة عند 

 المتوسط االفتراضي

 0.000 17.322 0.327 5.932 19.535 25.200  الدرجة الكلية
  لصالح 0.01دالة عند 

 المتوسط االفتراضي

  
  

صـائية بـين المتوسـط    وجود فـروق ذات داللـة إح  ) 25(رقم يتضح من الجدول 
وبين المتوسط العام لكل األبعاد والدرجـة الكليـة لقضـايا العلـوم     %) 70(االفتراضي عند 

وي لدى طلبة منهاج الجغرافيا للصف الثاني الثان محتوىوالتكنولوجيا والمجتمع التي يتضمنها 
 داللـة صحة ومرض اإلنسان أي أنه ال توجد فروق ذات  قضية،  عدا الصف الثاني الثانوي

لقضـايا    يالثـاني الثـانو   فبين مستوي فهم طلبة الص) 0.05≤ألفا (إحصائية عند مستوى 
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ومعنى ذلك أن الطلبة لم يصـلوا إلـى    %70اإلتقان العلوم والتكنولوجيا والمجتمع ومستوي 
  %).70(مستوى الفهم االفتراضي 

سابقة والتـي   وتتفق نتيجة السؤال الثالث والفرض الثالث مع نتائج وبحوث ودراسات
ودراسـة  ) 2004(و دراسـة سـالم    )2008(في هذا المجال مثل دراسة القـدرة   أجريتقد 

  ).1995(ودراسة الطنطاوي) 2000(يالوسيم
  :و يرى الباحث أن هناك أسباب عديدة لهذه النتيجة

  .أن الكتاب تناول القضايا بشكل غير متوازن  -1
  .و الحفظ ال الفهم حصيليالتأن طريقة التدريس يعتمد على الجانب  -2
  .توفير األجهزة العلمية المساندة لفهم المادةعدم  -3
  .اعتماد بعض المعلمين على الطرق التقليدية  -4
  .تكدس المنهاج  -5
  .عدم تعود الطلبة على مثل هذا النوع من أساليب التقويم -6
  :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع. د

  :لة الدراسة على و ينص السؤال الرابع من أسئ
نولوجيـا  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى فهم الطلبـة لقضـايا العلـوم والتك   

  ؟ والمجتمع تعزي إلي الجنس
  عن هذا السؤال قام الباحث بالتحقق من صحة الفرض الثاني ولإلجابة

  : الفرض الثاني من فروض الدراسة
ألفـا  (ات داللة إحصائية عنـد مسـتوى   ال توجد فروق ذ: " انه  علىالفرض الثاني  ينص 

لقضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع   يالثاني الثانو ففي مستوي فهم طلبة الص) 0.05≤
  )".أنثىذكر ، (تعزي إلي الجنس 

المتوسـطات  " T. test" اختبـار قـام الباحـث باسـتخدام     وللتحقق من صحة هذا  الفـرض 
ـ بين مت" ت"واالنحرافات المعيارية وقيمة   فوسطي درجات الطلبة في مستوي فهم طلبة الص

والجـدول  ) ، أنثىذكر(يا والمجتمع تعزي إلي الجنس لقضايا العلوم والتكنولوج  يالثاني الثانو
  :يوضح ذلك) 26(
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) 26 (  
  )كر ، أنثىذ(يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية ومستوى الداللة لقضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع تعزي إلي الجنس 

االنحراف   المتوسط العدد النوع القضايا
  المعياري

 قيمة الداللة "ت"قيمة 
مستوى 
  الداللة

الجوع ومصادر الغذاء في 
  العالم

 1.107 2.895 153 ذكر
دالة عند  0.006 2.794

  0.973  3.216  176 أنثى 0.01

  النمو السكاني
 1.039 1.510 153 ذكر

دالة عند  0.014 2.478
  0.927  1.778  176 أنثى 0.05

  نوعية الهواء
 1.241 3.137 153 ذكر

0.463 0.644 
غير دالة 
  1.629  3.063 176 أنثى إحصائيا

  المصادر المائية
 1.184 2.353 153 ذكر

دالة عند  0.004  2.907
  1.149  2.727 176 أنثى 0.01

  صحة ومرض اإلنسان
 1.155 1.876 153 ذكر

الة عند د 0.001 3.490
  0.775  2.250 176 أنثى 0.01

  نقص الطاقة
 0.578 0.797 153 ذكر

0.922 0.357 
غير دالة 
  0.576  0.739 176 أنثى إحصائيا

  استخدام  األرض
 1.765 3.575 153 ذكر

دالة عند  0.000 4.286
  1.500  4.347 176 أنثى 0.01

  المواد الخطرة
 0.570 0.680 153 ذكر

1.760 0.079 
غير دالة 
  0.668  0.801 176 أنثى إحصائيا

  المصادر المعدنية
 0.498 0.438 153 ذكر

1.265 0.207 
غير دالة 
  0.484  0.369 176 أنثى إحصائيا

  المفاعالت النووية
 0.460 0.301 153 ذكر

0.342 0.733 
غير دالة 
  0.467  0.318 176 أنثى إحصائيا

انقراض النباتات 
  يواناتوالح

 0.433 0.248 153 ذكر
0.842 0.401 

غير دالة 
  0.455  0.290 176 أنثى إحصائيا

  تكنولوجيا الحرب
 0.501 0.529 153 ذكر

دالة عند  0.006 2.742
  0.469  0.676 176 أنثى 0.01

  الدرجة الكلية
 6.169 18.340 153 ذكر

دالة عند  0.001 3.464
 5.529  20.574 176 أنثى 0.01

  
  

  1.96) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 327(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
  2.58) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 327(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
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 الجدولية فـي " ت"من قيمة  اقلالمحسوبة " ت"أن قيمة ) 26(رقم يتضح من الجدول 
" قضية المواد الخطـرة "وة والثامن" قضية نقص الطاقة" ةوالسادس "نوعية الهواء"ةالثالث القضية

قضية " شرة عوالحادي "قضية المفاعالت النووية"ة والعاشر "قضية المصادر المعدنية"ة التاسعو
في تلـك  وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم ، وهذا يدل على "انقراض النباتات والحيوانات

  .تعزى لمتغير الجنس القضايا
سـابقة تعـرض تلـك      بخبراتعدم مرور كل من الجنسين  إليذلك الباحث  ويرى

 إليعدم تعود الطلبة  إليعدم اهتمام المعلمين في مثل هذه القضية وكذلك  إليالقضايا وكذلك 
  .مثل هذا االختبار 

 الجدولية في" ت"من قيمة  أكبرالمحسوبة " ت"أن قيمة  السابقيتضح من الجدول كما 
ـ  "قضية النمو السـكاني "ة والثاني "و مصادر الغذاء في العالمالجوع "ي األول القضية ة والرابع

قضية اسـتخدام  "ة والسابع "قضية صحة و مرض اإلنسان"ة والخامس "قضية المصادر المائية"
، وهذا يدل على وجود فروق والدرجة الكلية  "قضية تكنولوجيا الحرب" عشر ةوالثاني "االرض

ولقد كانت الفـروق  ) ذكور، إناث(  تعزى لمتغير الجنس ضاياالقفي تلك ذات داللة إحصائية 
  .لصالح اإلناث
القـراءة أكثـر مـن    الباحث أن ذلك قد يعود الي اهتمام  الطالبات بالمذاكرة و ويرى
الجوع (قد تكون هذه القضايا تهم وتثير الطالبات أكثر من الطالب مثل قضايا  الطالب وكذلك

  .)مو السكاني ، صحة ومرض اإلنسانومصادر الغذاء في العالم ، الن
مع نتائج وبحوث ودراسات سابقة والتـي  الرابع  والفرض الثاني وتتفق نتيجة السؤال 

ودراسـة  ) 2001(دراسة المعمـري ) 2008(دراسة القدرة قد أجريت في هذا المجال مثل 
  ).1998(الدسوقى

  توصيات الدراسة
  : يلي ج يوصي الباحث بمائنتاالعنه  سفرتأوفي ضوء ما 

 .والرقي بمستواهم ضرورة االهتمام بتعليم الذكور .1

 معقد دورات تدريبية وورش عمل متخصصة حول تدريب المعلمين علي استخدا .2
STS) ( 

 .د االجتماعي للعلوم والتكنولوجياضرورة االهتمام بالبع .3

ضرورة تضمين الجغرافيا لبعض القضايا الهامة كقضية النمو السكاني وصحة ومرض  .4
 .ن بشكل أفضلاإلنسا
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  :مقترحات الدراسة 
  : يقترح الباحث علي الدارسين والباحثين ما يلي في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج 

 .والمجتمع  ابناء أو إعداد منهج تجريبي وفق منحي العلوم والتكنولوجي .1

 .والمجتمع اتحليل مناهج الجغرافيا الفلسطينية وفق منحي العلوم والتكنولوجي .2

 .والمجتمع  اج الجغرافيا في ضوء مدخل  العلوم والتكنولوجيهير مناتطو .3

للتوجهات الحديثة خاصة  امراعاته ج الجغرافيا الفلسطينية لمعرفة مدىتقويم مناه .4
 .STS ) ( منحي 

 ) .STS(تطوير المقررات الدراسية المختلفة وفق منحي العلوم والتكنولوجيا والمجتمع  .5
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 قائمة المراجع
  
  
في  )STS(أثر استخدام منحى العلوم والتكنولوجيا والمجتمع ) : " 2006(األشول، هند .1

تعديل الفهم الخطأ لبعض لمفاهيم الفيزيائية لدى طالبات الصف الثاني الثانوي للبنات 
http://www.yemen-،رسالة ماجستير ، " بأمانة العاصمة صنعاء

nic.info/contents/studies/section.php?&SECTION_ID=216   بتاريخ
 م 2010\2\10

، "المواد االجتماعية وتدرسيها الناجح ) : "1979(إبراهيم ، عبد اللطيف وأحمد ، سعد  .2
 .مكتبة النهضة المصرية ، الطبعة الرابعة

فاعلية وحدة مقترحة في علم الفيزياء للصف األول الثانوي ) : "2003(اهيم، اماني إبر .3
وأثرها على تنمية التفكير  STS)(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع تقوم على التفاعل بين 

القاهرة (، جامعة حلوان ،) غير منشورة( ، رسالة ماجستير"العلمي واالتجاه نحو البيئة
  .، كلية التربية)مصر

، مطبعة ) "1(العلوم االجتماعية وطرق تدريسها ): "2006(جامعة القدس المفتوحة   .4
 .بيت المقدس، رام اهللا، فلسطين

 . ،مكتبة اإلشعاع ،مصر" فلسفة الجغرافيا ): " 1997(الجوهري، يسري   .5

فاعلية المدخل المنظومي في بناء وحدة تبرز التكامل بين ):  "2003(حبيب، إيمان  .6
على تنمية التفكير اإلبتكاري والتحصيل الدراسي  STS)(تكنولوجيا والمجتمع العلوم وال

القاهرة (، جامعة حلوان،)غير منشورة(، رسالة ماجستير" لتالميذ المرحلة اإلعدادية
 .، كلية التربية)مصر

مستوى فهم طالبات كليات البنات بالمملكة العربية ) : "1994(الحصين ،عبد اهللا  .7
مجلة مركز البحوث التربوية ،جامعة " ر االجتماعية للعلم والتقنية السعودية للمظاه

  ) .6(قطر،العدد 
العلوم والتكنولوجيا والمجتمع كجزء من مناج (توجه تعليم ) :1999(الخالدي ،موسي  .8

، دائرة التربية وعلم النفس ،كلية العلوم التربوية ) أهداف ومبررات :العلوم في فلسطين 
 .،رام اهللا 

،  دار المسيرة  ، "طرائق التدريس الدراسات االجتماعية ) : "م2003(فخري خضر ،  .9
 .         عمان

http://www.yemen
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العلوم منحى  فأثر تدريس وحدة مطورة في الفيزياء وق): " 2004(الدبعي، رنا  .10
وفي تحصيل طالبات الصف الثاني الثانوي وفي مقدرتهن  STS)(والتكنولوجيا والمجتمع 

، جامعة صنعاء ، كلية )غير منشورة( ، رسالة ماجستير" نعلى اتخاذ القرار في اليم
 .التربية

، دار األرقم، "أساليب تدريس االجتماعيات):"1987(إبراهيم ، دبور، مرشد والخطيب .11
  .عمان
مفاهيم طالب المرحلة الثانوية واتجاهاتهم نحو القضايا ):" 1998(الدسوقي، عيد  .12

، الجميع المصرية للمناهج وطرق " STS)(بالعلوم والتكنولوجيا والمجتمع المتصلة 
  ). 1998( ، )55(التدريس، العدد

،مكتبة النهضة اإلسالمية عمان، الطبعة " مشكالت معاصرة):"1987(دالشة ،أحمد .13
  .السادسة 

الطبعة " االتجاهات الحديثة في البحث العلمي الجغرافي ) :"2007(الدليمي ،خلف  .14
 .األولي دار الصفاء ، عمان 

القضايا والمشكالت البيئية الناتجة عن التفاعل بين العلوم ):"1998(محبالرافعي،  .15
والتكنولوجيا والمجتمع في محتوى منهج العلوم للمرحلتين المتوسطة والثانوية للبنات 

، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، دراسات في "بالمملكة العربية السعودية
  ). 55(المناهج وطرق التدريس، العدد

تحليل كتب العلوم بالحلقة الثانية من التعليم األساسي بسلطنة : " )2004(الرمحي، حمود  .16
رسـالة ماجسـتير غيـر     ،" )STSE(عمان في ضوء منحى العلوم والتقانة والمجتمع والبيئة 

ــورة، ج ــان  منشــ ــلطنة عمــ ــابوس، ســ ــلطان قــ ــة الســ  ،امعــ
http://www.almorappi.com/vb/archive/index.php/t-209.html  

إطار مقترح لمناهج العلوم للصف الثامن األساسي وفق ) : "1998(جمال ، الزعانين .17
رسالة ، " في محافظات غزة STS)(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع اتجاه التفاعل بين 

  ).عين شمس، البرنامج المشترك(غزة ، جامعة األقصى، )غير منشورة(دكتورا 
،الطبعة األولي ،عالم " للفهم  رؤية بنائية  تدريس العلوم): " 2002(زيتون ،كمال  .18

  . الكتب 
العلوم والتكنولوجيا منظور معلمي العلوم للقضايا المرتبطة ب):"1991(زيتون ،كمال .19

،الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ،المؤتمر العلمي الثالث  "  STS)(والمجتمع 
  ).1991أغسطس 8- 4(

http://www.almorappi.com/vb/archive/index.php/t-209.html
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 STS)(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع ضمين قضايا فعالية ت): 2005(سالم ،صالح الدين .20
بمحتوى مناهج العلوم للتعليم الثانوي الصناعي في تنمية فهم الطالب لهذه لقضايا 

،مجلة دراسات " وقدراتهم على اتخاذ القرار حيالها واتجاهاتهم نحو العلوم والتكنولوجيا 
  .) 2005(أغسطس ) 2105(في المناهج وطرق التدريس، العدد 

فاعلية وحدة مقترحة في  الجغرافيا قائمة على القضايا البيئية ): "م2002(السيد، جيهان  .21
على تنمية التحصيل واتخاذ  STS)(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع الناتجة عن التفاعل بين 

، مجلة عالم :القرارات البيئية المناسبة لدى تلميذات الصف الثالث من المرحلة المتوسطة 
 ).6(ة ، العدد التربي

العلم والتكنولوجيا والمجتمع تدريس وحدة لتحقيق التكامل بين ) :"1998(السيد،علياء .22
رسالة ،" وأثرها على اتجاهات تالميذ المرحلة االبتدائية نحو البيئة ونحو مادة العلوم 

  .كلية البنات ، جامعة عين شمس ، ماجستير غير منشورة 

رح لتطوير إعداد معلمات العلوم فيِ إطار مدخل مخطط مقت):"2005(الشافعي، سنية .23
، الجمعية المصرية "العلوم والتقنية والمجتمع بكليات التربية للبنات بالمملكة العربية السعودية

  .للمناهج وطرق التدريس، العدد الرابع والعشرين
ي ، الطبعة األول"تدريس الجغرافيا في مراحل التعليم العام ) : " 1997(شلبي ،أحمد  .24

 . ،مكتبة الدار العربية للكتاب 
في محتوى منهج العلوم )  (STSEوحدة متضمنة لقضايا  ): "2007(شهاب ، موسى  .25

، رسالة ماجستير، " للصف التاسع وأثرها في تنمية المفاهيم والتفكير العلمي لدى الطالبات
 .الجامعة اإلسالمية

 .دار األمل، "طرائق تدريس الجغرافيا):"1996(وآخرون ، محمودصباح .26

التوجه البيئي في كتب العلوم والدراسات االجتماعية ) :"2005(صديق، صالح  .27
بالمرحلة االبتدائية من وجهة نظر معلمي منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية كلية 

 ، جامعة الملك خالد ، أبها،" التربية 
http://www.kfsc.edu.sa/Docs/Journal/142504R027/Research/R02

7-A2.doc_cvt.aspx  
تحليل محتوى كتاب العلوم للصف الثالث المتوسط في ) :"1998(الضبيبان ،صالح  .28

  ).68(مجلة رسالة الخليج العربي ، العدد ،" ضوء مدخل العلوم والتقنية والمجتمع
تطوير منهج الكيمياء بالمرحلة الثانوية العامة في ):"1996(الطناوي، عفت .29

، دراسات تنموية واجتماعية، كلية "لتكنولوجيا والمجتمعضوء التفاعل بين العلم وا
  .التربية، جامعة حلوان، المجلد الثاني، العدد الثالث والرابع

http://www.kfsc.edu.sa/Docs/Journal/142504R027/Research/R02
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، عالم الكتب "المعايير الحديثة المعاصرة لعلم الجغرافيا ): " 2006(عبابنة، ضرار  .30
 .الحديثة والجدار للكتاب العالمي ، األردن ، الطبعة األولى

وحدة مقترحة في مادة العلوم لتنمية الوعي التكنولوجي ) :"2003(، محمد عبد الحليم .31
،رسالة "  STS)(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع لدى التالميذ في ضوء التكامل بين 

  .، كلية التربية)القاهرة مصر(، جامعة حلوان ،)غير منشورة(ماجستير 
لدراسات تدريس ا):"2006(عبد المنعم، منصور وعبدالباسط، حسين .32

  ".االجتماعية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة
مدى اكتساب طالب شعب العلوم في كليات التربية ) "2004(عبد المهيمن، سحر  .33

المفاهيم المتضمنة في القضايا ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا المؤثرة على البيئة 
) مصر(ة اإلسكندرية ، جامع)غير منشورة(رسالة ماجستير " دراسة تقويمية: والمجتمع

  .،كلية التربية
العلوم والتكنولوجيا والمجتمع برنامج مقترح باستخدام مدخل ) "2004(عقيلي، سمير  .34

)(STS  وأثره في تنمية الثقافة العلمية وأنماط التعلم والتفكير وبعض المهارات اليدوية
وب الوادي جامعة جن) غير منشورة(، رسالة دكتوراه " لدى طالب الصم وضعاف السمع

 .،كلية التربية) مصر(فرع سوهاج 

أثر تدريس العلوم وفق منحى العلوم والتكنولوجيا ) :  2009(علي، طالل .35
لدى تالميذ الصف السابع األساسي  في تنمية التفكير اإلبداعي )STS(والمجتمع 

 http://www.yemen-، رسالة ماجستير ،جامعة صنعاء"بأمانة العاصمة

nic.info/contents/studies/section.php?&SECTION_ID=216   بتاريخ
 م 2010\2\10

فاعلية وحدة مطورة في الجغرافيا قائمة على القضايا البيئية  ) : "2002(القحطاني، أمل  .36
التحصيل الدراسي واتخاذ  التكنولوجيا والمجتمع على تنميةبين التفاعل بين العلوم و الناتجة

، "  م2002هـ،1423المناسبة لدى طالبات الصف األول الثانوي  القرارات البيئية
http://www.girls-education.com/Higheducation/amalkahtane1.htm 

  .م26/11/2008،
ية للصف الثاني الثانوي في تحليل محتوى كتاب الثقافة العلم"):  2008(القدرة ،ماجد  .37

، "وقياس مدى فهم الطلبة لها STS)(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع فلسطين وفقاً لقضايا 
  .،الجامعة اإلسالمية ـ،كلية التربية)غير منشورة(رسالة ماجستير 

معجم المصطلحات التربوية المعرفية في ): "م1999(اللقاني ، أحمد والجمل ، علي  .38
 .،عالم الكتب بمصر " التدريسالمناهج وطرق 

http://www.yemen
http://www.girls-education.com/Higheducation/amalkahtane1.htm
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، الطبعة الثالثة ، "تدريس المواد االجتماعية ) :" 1978(اللقاني، أحمد وضوان، برنس  .39
 .عالم الكتب

نوع البرنامج الدراسي لطلبة المرحلة الثانوية  نالعالقة بي) : "2005(المحتسب،سمية  .40
للتربية العلمية ، مجلة  ،الجمعية المصرية" وبين اتجاهاتهم نحو العلوم والتكنولوجيا 

 . التربية العلمية ،جامعة عين شمس ، المجلد الثامن، العدد الثاني 

فعالية استخدام نموذج التدريس الواقعي في تنمية "):  2000(محمد، ناهد  . ماهر. محمد .41
والقدرة على اتخاذ  STS)(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع فهم القضايا الناتجة عن تفاعل 

حيالها لدى طالبات شعبة الفيزياء والكيمياء ذوات أساليب التفكير المختلفة في كلية  القرار
، مجلة التربية العلمية، العدد الرابع ،المجلد "التربية للبنات بالرستاق في سلطنة عمان

  .الثالث
العلوم والتكنولوجيا فاعليه برنامج مقترح باستخدام مدخل  ) : "2003(محمد، حنان  .42

واالتجاهات نحو القضايا  البيولوجيةلتنمية بعض مفاهيم التكنولوجيا  STS)(والمجتمع 
  ،"البيواخالقيه

www.svu.edu.eg/faculties/educatin/cv/manaheg/dalil/master/HANAN
.doc  ،21/2/2009  

تعلم الجغرافيا وتعلمها وأهدافها ومحتواه وأساليبه ): "2005(محمود ،صالح الدين  .43
  . ،الطبعة األولي  ،عالم الكتب ،مصر " قرن الحادي والعشرون وتقويمه رؤى لل
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 )1(ملحق رقم 
 كتاب الجغرافيا للصف الثاني الثانوي محتوىأداة التحليل ل

  )STS(العلوم والتكنولوجيا والمجتمع لقضايا الصف الثاني الثانوي وفقاً  نتائج تحليل محتوى منهاج

  فئات التحليل

  وحدات الكتاب

وع
جم

الم
  

سب 
الن

%  

  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى 

رار
لتك

ا
  

سبة 
الن

%  

رار
لتك

ا
  

سبة 
الن

%  

رار
لتك

ا
  

سبة 
الن

%  

رار
لتك

ا
  

سبة 
الن

%  

رار
لتك

ا
  

سبة 
الن

%  

كر
الت

  ار

سبة 
الن

%  

سية
رئي

ال

ضايا 
الق

  

                              الجوع ومصادر الغذاء في العالم

                              النمو السكاني

                              نوعية الهواء

                              المصادر المائية

                              صحة ومرض اإلنسان
                              نقص الطاقة

                              استنفاذ األرض

                              المواد الخطرة

                              المصادر المعدنية

                              المفاعالت النووية

                              انقراض النباتات والحيوانات

                              تكنولوجيا الحرب

                              المجموع



136 
 

 
 

  

  

  العلوم والتكنولوجيا والمجتمع امنهاج الصف الثاني الثانوي وفقاً لقضاينتائج تحليل محتوى 

  فئات التحليل

  وحدات الكتاب

وع
جم

الم
  

سب 
الن

%  

  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى 

رار
لتك

ا
  

سبة 
الن

%  

رار
لتك

ا
  

سبة 
الن

%  

رار
لتك

ا
  

سبة 
الن

%  
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لتك

ا
  

سبة 
الن

%  
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لتك
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سبة 
الن
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رار
لتك

ا
  

سبة 
الن

%  

في  ذاء 
الغ

ادر 
مص

و

وع 
الج

عالم
ال

  

                              .إهمال الزراعة

                              .ضعف إنتاج الغذاء

                              تلوث الغذاء

الطاقة المحركة الالزمة لزيادة 
  .الغذاء

                            

                              .تقدير كميات الغذاء المقابل للبقاء

دور التوسع الرأسي في الزراعة في 
  .مواجهة نقص الغذاء

                            

دور الهندسة الوراثية في مشكلة نقص 
                              .الغذاء

                              .ترشيد استهالك الغذاء

                              .الحفاظ على األرض الزراعية

                              .البحث عن مصادر الغذاء البديلة

                              .تحسين اإلنتاج النباتي

لكيميائية وأخطارها تعطيل الدورات ا
  .على األمن الغذائي

                            

                              .تحسين اإلنتاج الحيواني

                              .السمكية استثمار الثروة

                              المجموع
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  فئات التحليل

  وحدات الكتاب

وع
جم

الم
  

سب 
الن

%  

  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى 

ا
رار

لتك
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الن
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لتك

ا
  

سبة 
الن

%  

رار
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لتك

ا
  

سبة 
الن

%  

اني
سك

ال

مو 
الن

  

                              .التربية السكانية

                              .أساليب التنبؤ بالزيادة السكانية
الهجرة من الريف إلى الحضر 

  ).الهجرة الداخلية(
                            

                              .زيادة استهالك الغذاء
                              .نقص كفاءات الخدمة

                              .مشكلة التكدس واالزدحام
                              .الضغط في استعمال الموارد
قدرة المساحة المتاحة على 

  .االستيعاب
                            

                              .استنزاف نصيب الفرد

                              .الرأسيالبناء 

استصالح (التوسع في الصحراء 
  ).األراضي 

                            

                              المجموع
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  فئات التحليل

  وحدات الكتاب

وع
جم

الم
  

سب 
الن

%  

  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى 

رار
لتك

ا
  

سبة 
الن

%  

رار
لتك

ا
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الن
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لتك
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سبة 
الن

%  

وي
الج

الف 
والغ

واء 
اله

عية 
نو

  

                              ).االنحباس الحراري(الدفء العالمي 

                              ).الدخان الضار(الملوثات المعلقة 

                              .زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون

                              .األمطار الحمضية

                              .تآكل طبقة األوزون

تأثير (تلوث الهواء والغالف الجوي 
  ).ذلك على اإلنسان والحيوان والنبات

                            

                              .التلوث الضوضائي

                              

                              المجموع
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  فئات التحليل

  وحدات الكتاب

وع
جم

الم
  

سب 
الن

%  

  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى 
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الن

%  

ئية
لما
ا

ارد 
مو
ال

  

                              . اإلهدار في االستهالك الفردي للمياه
                              .ترشيد استهالك الماء

                              .نقص المخزون المائي

                              .البحث عن مصادر جديدة للمياه
                              .تلوث المياه السطحية

                              .تلوث المياه بالمبيدات واألسمدة

                              .تلوث المياه الجوفية

                              .المياه العادمة

                              .المياه الحد من تلوث
                              .التلوث الحراري للمياه

                              .توزيع المياه في المجتمعات
                              .الكشف عن األسرار البحرية

                              المجموع
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  فئات التحليل

  وحدات الكتاب

وع
جم

الم
  

سب 
الن

%  

  السادسة  ةالخامس  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى 

رار
لتك

ا
  

سبة 
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لتك
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%  

رار
لتك

ا
  

سبة 
الن

%  

سان
اإلن

ض 
مر
و

حة 
ص

  

                              .المحافظة على اللياقة البدنية الصحية
                              .اإلسعافات األولية

الوقاية من األمراض المعدية وغير 
  .المعدية

                            

 .السرطان .االيدز(أمراض العصر 
  )الفشل الكلوي .االلتهاب الكبدي

                            

                              .أمراض سوء التغذية
                              .إنتاج وتصنيع الدواء

                              .المحافظة على اللياقة العقلية النفسية
المخدرات والخمور والكحول 

  .دخان والعقاقير الممنوعةوال
                            

اإلفادة من بعض اإلشعاعات مثل 
  )الليزر(

                            

                              .الثقافة الجنسية واألمراض التناسلية

                              المجموع
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  فئات التحليل

  وحدات الكتاب

وع
جم

الم
  

سب 
الن

%  

  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى 

رار
لتك

ا
  

سبة 
الن

%  

رار
لتك

ا
  

سبة 
الن

%  

رار
لتك

ا
  

سبة 
الن

%  
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لتك

ا
  

سبة 
الن

%  
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لتك

ا
  

سبة 
الن

%  

رار
لتك

ا
  

سبة 
الن

%  

اقة
الط

ص 
نق

  

المحافظة على الطاقة وترشيد 
  .استهالكها

                            

                              .التخزين والنقل
                              .الطاقة الشمسية

                              .رول والوقود الحفريإنتاج البت

                              .إنتاج الوقود التخليقي
                              .طاقة المد والجزر

                              .طاقة الغاز الطبيعي
                              .الطاقة الذرية

                              .طاقة الينابيع الحارة
                              .طاقة السدود والشالالت

                              .ة الرياحطاق

                              المجموع
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  فئات التحليل

  وحدات الكتاب

وع
جم

الم
  

سب 
الن

%  

  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى 

رار
لتك

ا
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ا
  

سبة 
الن

%  

ستخ
ا

ض
ألر

ا

  دام 

                              .استصالح األراضي
                              . التربة  فتآكل و انجرا

                              .تدهور الغابات
                              .تلوث التربة بالمبيدات والسموم

                              .التصحر

                              .الزالزل والبراكين
حياة (فقدان المواطن الحياة البرية 

  ).ريفال
                            

الزحف (النمو العشوائي للمدن 
  )العمراني

                            

                              .تجفيف أجزاء من البحار والبحيرات

                              المجموع
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  فئات التحليل

  وحدات الكتاب

وع
جم

الم
  

سب 
الن
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  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى 
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الم

  

                              .التخلص من النفايات
                              .معالجة النفايات بأنواعها

                              .المواد الكيماوية السامة المتداولة

                              .المخلفات العادمة

أنواع الطالء التي يدخل في تركيبها 
  ).النفايات الصلبة(الرصاص 

                            

                              المجموع
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  فئات التحليل

  وحدات الكتاب

وع
جم

الم
  

سب 
الن

%  

  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى 

رار
لتك

ا
  

سبة 
الن
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                              .تكنولوجيا التعدين الحديث
                              .دور المعادن في دعم االقتصاد

                              .استخراج المعادن وكيفية تصنيعها
                              .قاع البحر كمصدر للمعادن
                              .المعادن الفلزية والالفلزية

                              .المعادن غير الحفرية
                              .إعادة دورة المصنوعات المعدنية

                              .التعدين الجائر
كيفية التعامل مع الخدمات منخفضة 

  .الدرجة
                            

                              المجموع
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  فئات التحليل

  دات الكتابوح

وع
جم

الم
  

سب 
الن

%  

  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى 
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فاع

الم

  

                              .إنشاء المفاعالت النووية
                              .في المنشآت النووية شروط األمان

                              .التحكم في النفايات النووية
                              .التحكم في طاقة االندماج النووي

                              .التلوث اإلشعاعي

                              .استثمار الطاقة النووية
                              .دور الطاقة النووية في قوة الدولة

                              وعالمجم
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  فئات التحليل

  وحدات الكتاب

وع
جم

الم
  

سب 
الن

%  

  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى 
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ال

ض 
قرا

ان

  

                              .التوازن الطبيعياختالل 
                              .الهندسة الوراثية

                              .اختزال التباين الجيني
بنوك الجينات الوراثية للحيوانات 

  .والنباتات المنقرضة
                            

                              .المحميات الطبيعية

                              المجموع
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  فئات التحليل

  ابوحدات الكت
وع

جم
الم

  

سب
الن

يب  
ترت

ال
  

  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

رار
لتك
ا

 

سبة 
الن

% 

جيا
ولو

تكن
 

رب
الح

  

                                .سباق التسلح

                                .التخزين والنقل

                                .األسلحة البيولوجية

                                .األسلحة الكيميائية

                                .تهديد التسلح النووي
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  )2(ملحق رقم 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  غزة –الجامعة اإلسالمية 
  عمادة الدراسات العليا

  كلية التربية
  قسم المناهج وتكنولوجيا التعليم

  
 STSقائمة قضايا / موضوعال

  

  .المحترم............../ ............................................األخ الفاضل 
  /يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان

قضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع في محتوى منهاج الجغرافيا لطلبة الصف الثاني "
  ".نوي ومدى فهمهم لهاالثا

  
  :يرجى منكم التكرم بتحكيم ما ترونه مناسباً في هذه األداة فيما يخص

 .تقييم المحتوى العلمي  -

 .حذف أو إضافة  -

  
  / .......................الدرجة العلمية للمحكم

  / ....................................التخصص
  ........./ .............................الوظيفة
  / ......................................الجامعة

  
  /مع تحيات الباحث
  ياسر أبو شرار
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 :   )STS(قائمة بقضايا 

 )القضايا الفرعية(المشكالت التي تتضمنها  القضايا الرئيسة الرقم

1- 
الجوع ومصادر 
 الغذاء في العالم

 .تقدير كميات الغذاء القابل للبقاء

 .وسع الرأسي في الزراعة في مواجهة نقص الغذاءدور الت

 .دور الهندسة الوراثية في مشكلة نقص الغذاء

 .ترشيد استهالك الغذاء

 .البحث عن مصادر الغذاء البديلة

 .تحسين اإلنتاج النباتي

 .تحسين اإلنتاج الحيواني

 .استثمار الثروة السمكية

 .الحفاظ على األرض الزراعية

 .تعطيل الدورات الكيميائية وأخطارها على األمن الغذائي

 .إهمال الزراعة

 .ضعف إنتاج الغذاء

 .تلوث الغذاء

 .الطاقة الالزمة لزيادة الغذاء

 النمو السكاني -2

 .التربية السكانية

 .استنزاف نصيب الفرد

 .البناء الرأسي

 .ةأساليب التنبؤ بالزيادة السكاني

 ).الهجرة الداخلية(الهجرة من الريف إلى الحضر 

 .الضغط في استعمال الموارد

 ) .استصالح األراضي (التوسع في الصحراء 

 قدرة المساحة المتاحة على االستيعاب
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 زيادة استهالك الغذاء

 .نقص كفاءات الخدمة

 .مشكالت التكدس واالزدحام

3- 
نوعية الهواء 

 ف الجويوالغال

 )االنحباس الحراري(الدفء العالمي 

 ).الدخان الضار(الملوثات المعلقة 

 .زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون

 .األمطار الحمضية

 .تآكل طبقة األوزون

 ).تأثير ذلك على اإلنسان والحيوان والنبات(تلوث الهواء والغالف الجوي 

 .التلوث الضوضائي

 د المائيةالموار -4

 .اإلهدار في االستهالك الفردي للمياه

 .ترشيد استهالك الماء

 .نقص المخزون المائي

 .البحث عن مصادر جديدة للمياه

 .تلوث المياه السطحية

 .تلوث المياه بالمبيدات واألسمدة

 .تلوث المياه الجوفية

 .المياه العادمة

 .الحد من تلوث المياه

 .تلوث الحراري للمياهال

 .توزيع المياه في المجتمعات

 .الكشف عن األسرار البحرية

5- 
صحة اإلنسان 

 ومرضه

 .الصحية/ المحافظة على اللياقة البدنية 

 .اإلسعافات األولية

 .الوقاية من األمراض المعدية وغير المعدية
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 )الفشل الكلوي .االلتهاب الكبدي .السرطان .االيدز(أمراض العصر 

 .أمراض سوء التغذية

 .إنتاج وتصنيع الدواء

 .النفسية/ المحافظة على اللياقة العقلية 

 .المخدرات والخمور والكحول والدخان والعقاقير الممنوعة

 )الليزر(اإلفادة من بعض اإلشعاعات مثل 

 .الثقافة الجنسية واألمراض التناسلية

 نقص الطاقة -6

 .لمحافظة على الطاقة وترشيد استهالكهاا

 .التخزين والنقل

 .الطاقة الشمسية

 .إنتاج البترول والوقود الحفري

 .إنتاج الوقود التخليقي

 .طاقة المد والجزر

 .طاقة الغاز الطبيعي

 .الطاقة الذرية

 .طاقة الينابيع الحارة

 .طاقة السدود والشالالت

 لرياح طاقة ا

 استخدام األرض -7

 .استصالح األراضي

 . تآكل وانجراف التربة 

 .تدهور الغابات

 .تلوث التربة بالمبيدات والسموم

 .التصحر

 .الزالزل والبراكين

 .فقدان المواطن الحياة البرية

 .النمو العشوائي للمدن
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 .تجفيف أجزاء من البحار والبحيرات

 د الخطرةالموا -8

 .المخلفات العادمة

 .أنواع الطالء التي يدخل في تركيبها الرصاص

 .التخلص من النفايات

 .معالجة النفايات بأنواعها

 .المواد الكيماوية السامة المتداولة

9- 
المصادر 
 المعدنية

 .قاع البحر كمصدر للمعادن

 .المعادن الفلزية والالفلزية

 .ن وكيفية تصنيعهااستخراج المعاد

 .تكنولوجيا التعدين الحديث

 .دور المعادن في دعم االقتصاد

 .المعادن غير الحفرية

 .إعادة دورة المصنوعات المعدنية

 .التعدين الجائر

 .كيفية التعامل مع الخامات منخفضة الدرجة

10- 
المفاعالت 
 النووية

 .إنشاء المفاعالت النووية

 .في طاقة االندماج النووي التحكم

 .التلوث اإلشعاعي

 .استثمار الطاقة النووية 

 .شروط األمان في المنشآت النووية

 .التحكم في النفايات النووية

 .دور الطاقة النووية في قوة الدولة 
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11- 
انقراض النباتات 

 والحيوانات

 .اختالل التوازن الطبيعي .1

 .الهندسة الوراثية .2

 .اختزال التباين الجيني .3

 .بنوك الجينات الوراثية للحيوانات والنباتات المنقرضة .4

 .المحميات الطبيعية .5

 تكنولوجيا الحرب -12

 .سباق التسلح .6

 .التخزين والنقل .7

 .األسلحة البيولوجية .8

 .األسلحة الكيميائية .9

 .تهديد التسلح النووي .10
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  )3(ملحق رقم 
  ( STS ) ةاختبار الدراس

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  غزة –الجامعة اإلسالمية 
  عمادة الدراسات العليا

  كلية التربية
  قسم المناهج وتكنولوجيا التعليم

  
  

  :الطالبة/ عزيزي الطالب 
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  
  :اقرأ التعليمات التالية قبل البدء باإلجابة

 العلوم والتكنولوجيا والمجتمعمدى فهمك لبعض قضايا يهدف هذا االختبار إلى قياس -1
)STS( والتي تعرض لها محتوى الجغرافيا الطبيعية والبشرية.  
 .اقرأ السؤال بعناية ودقة اإلجابة عنه -2

 .سؤال  36عدد االسئلة  -3

 .لإلجابة عن األسئلة عليك اختيار إجابة واحدة صحيحة فقط من بين اإلجابات األربعة -4
أسفل رمز اإلجابة ) ×(إجاباتك في الورقة المرفقة بوضع الرمز  وبعد ذلك تفريغ

  .الصحيحة
  

  :م مناقشة ظاهرةG8 (2005(من أهداف مؤتمر مجموعة الثمانية : مثال
  االحتباس الحراري -ج        التصحر  -أ

  التلوث - د      االنفجار السكاني - ب
  

  :في مفتاح اإلجابة كما يلي) ×(فما عليك إال أن تضع الرمز ) ج(بما أن اإلجابة الصحيحة هي 
  د  ج  ب  أ  رمز  اإلجابة

    ×      اإلجابة الصحيحة
  .هذا االختبار لدراسة خاصة بالباحث وليس له عالقة بالدرجات المدرسية للطالب: مالحظة

ياسر أبو شرار/ الباحث
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  :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة ثم انقله إلى مفتاح اإلجابة
  :لى نقص خصوبة التربةمن األسباب المؤدية إ -1

  الحراثة باتجاه االنحدار -ج        سماكة التربة -أ
  سوء استغالل المياه - د      األسمدة العضوية  - ب

 :تنتشر المجاعات في دول العالم النامي نتيجة لــ -2

  زيادة الدخل الفردي -ج      ضعف اإلنتاج الغذائي -أ
  سوء إدارة الحكومات - د      االحتباس الحراري - ب

  :تصحر إلى العديد من المشاكل أهمهايؤدي ال -3
  ضعف قدرة األرض اإلنتاجية -ج        الرعي الجائر -أ

  زحف الكثبان الرملية - د      كثافة الغطاء النباتي - ب
 :ما يلي ما عدا واحدةمن النتائج المترتبة على االحتباس الحراري جميع  -4

  ذوبان الجليد -ج      حدوث الجفاف والتصحر  -أ
انخفاض مناسيب مياه البحار  - د  حرارة سطح األرضارتفاع درجة ال - ب

  والمحيطات
 :من أهم مصادر تلوث المياه في فلسطين -5

  المصانع -ج          النفط -أ
  الري الزائد - د        المياه العادمة - ب

  :من الحلول المقترحة لتقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون -6
  ي على األرض الزراعيةزيادة الزحف العمران -ج    زيادة الغطاء النباتي -أ  
  زيادة استخدام المركبات - د  استخدام المبيدات الحشرية - ب  

 :خليط غازي يتكون من بخار الماء مع الجزئيات الصلبة يسمى -7

  االحتباس الحراري -ج      األمطار الحمضية -أ
  كتل القار - د      الضباب الدخاني - ب

شعاعات النووية في المنطقة القطبية لبعض اإل االسكيمويتعرض بعض سكان  -8
 :بسبب

  التجارة العالمية -ج      حركة الهواء الرأسية -أ
  رياح الهرمطان - د      حركة الهواء األفقية - ب

 :تخلو معظم بحيرات السويد من األسماك بسبب -9

  التجارة العالمية -ج        األمطار الحمضية -أ
  المياه العادمة الصناعية - د      اإلشعاعات النووية - ب
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  :وث الحراري للمياه السطحية التلوث بــمن مسببات التل -10
  المياه العادمة للمصانع -ج          النفط -أ

  المبيدات الكيماوية - د        النفايات الصلبة - ب
 :تآكل طبقة األوزون يؤدي إلى -11

  األمطار الحمضية -ج      ارتفاع غاز األكسجين -أ
  االحتباس الحراري - د      ارتفاع غاز الفريون - ب

  :بسبب ارتفاع نسبة األطفال دون الخامسة عشر في الدولتظهر مشكلة اإلعالة  -12
  المتقدمة -ج          النامية -أ

  االتحاد األوروبي - د        اإلسكندفانية - ب
  :من النتائج المترتبة على زيادة السكان -13

  ارتفاع معدالت الخصوبة -ج      ارتفاع نسبة كبار السن -أ
  اتزيادة الضغط على الخدم - د        قلة األيدي العاملة - ب

 :يعتبر الصقيع من أخطر مظاهر التكاثف على النباتات ألنه يؤدي إلى -14

  زيادة رطوبة النبات -ج          إتالف النبات  -أ
  زيادة نمو النبات - د        زيادة عملية النتح - ب

  :من الثروات المعدنية الموجودة في الصخور النارية -15
  الفوسفات -ج          الحديد -أ

  استخدام المبيدات واألسمدةزيادة  - د        الغاز الطبيعي - ب
 :كل ما يلي ما عدا واحدة .تلجأ الدول النامية للتوسع الرأسي في الزراعة -16

  زيادة مساحة األراضي -ج          االكتفاء الذاتي -أ
  زيادة استخدام المبيدات واألسمدة - د          التصدير - ب

 :من االنجراف بةمن األساليب الحديثة للمحافظة على التر -17

  الحراثة باتجاه االنحدار -ج        لعميقةالحراثة ا -أ
  استخدام المخصبات الكيماوية - د      إقامة الجدران االستنادية - ب
  

 :قلة الموارد الغذائية في الدولة تؤدي إلى -18

  .استقرارها -ج      تراجع تبعيتها االقتصادية -أ
  .ضعفها - د        االكتفاء الذاتي - ب
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كل ما يلي ما ات كبيرة من المياه الجوفية على سرقة اليهود لكميالمترتبة من النتائج  - 19
 :عدا واحدة

  ارتفاع ملوحة المياه -ج      نقص كميات المياه -أ        
  زيادة نسبة األمالح والنيترات - د      زيادة كميات المياه - ب  

  :من أسباب انقراض بعض الحيوانات والنباتات -20
  طالتلوث بالنف -ج      اختالل التوازن البيئي -أ        
  الصيد الجائر - د        الملوثات الكيمائية  - ب  

  :ما يلي عدا واحدةمن النتائج المترتبة على استخدام األسمدة والمبيدات الزراعية  -21
  الخلل بالتوازن البيئي -ج  زيادة نسبة تركيز المواد الكيماوية -أ  
  زيادة الديدان والكائنات الحية الدقيقة - د    الخلل بمكونات التربة - ب  

  :من الطرق المؤدية إلى الحفاظ على الغطاء النباتي -22
  الرعي الجائر -ج      سن القوانين -أ  
  الزحف العمراني - د        التصنيع - ب  

  :اقترنت السياحة العالجية في فلسطين بوجود -23
  مياه البحر -ج        الشالالت -أ  
  ينابيع المياه المعدنية - د      األماكن األثرية - ب  

  :المقترحة للتغلب على مشكلة التصحرمن الحلول  -24
  الرعي الجائر -ج    زحف الكثبان الرملية  -أ  
  زراعة األشجار - د      الزيادة السكانية - ب  

  :الطاقة .من المصادر الحديثة إلنتاج الطاقة -25
  الفحمية -ج        الشمسية -أ  
  البترولية - د        المائية - ب  

  :اج الطاقة منتتوجه األبحاث العلمية الحديثة الستخر -26
  الرياح -ج        النباتات -أ  
  الحيوانات - د        البترول - ب  

  :احدى الطرق المتبعة في التخلص من المواد المشعة -27
  وضعها في براميل محكمة ودفنها -ج      إلقاؤها في البحار -أ  
  إعادة تدويرها - د    دفنها في الصحراء - ب  
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  :النفايات الصلبة في الدول الناميةمن اخطر المشاكل الناجمة عن التخلص من  -28
  تلوث الغطاء النباتي -ج        انتشار األمراض -أ  
  تلوث المدن - د        إعادة التدوير - ب  

  :يؤثر التلوث البيئي بشكل عام على -29
  النبات والحيوان -ج        صحة اإلنسان -أ  
  )ج+ أ ( - د      األرض الصحراوية - ب  

  :اإلنسان الناجمة عنمن أخطر الملوثات المدمرة لصحة  -30
  الضوضاء -ج        االحتباس الحراري -أ  
  اإلشعاع النووي - د        األمطار الحمضية - ب  

  :يتذبذب إنتاج الزراعة البعلية حسب تذبذب -31
  كمية المياه -ج        كمية الحرارة -أ  
  كمية الضغط الجوي - د        كمية األمطار - ب  

  :ما عدا واحدةيادة السكان جميع ما يلي من النتائج المترتبة على ز -32
  توفير الخدمات والغذاء -ج      توفير القوة العسكرية -أ  
  استغالل ثروات البالد - د      توفير األيدي العاملة - ب  

  :يرجع تلوث الهواء في فلسطين إلى -33
  الضباب الدخاني - ب        العواصف الرملية -أ  
  األشعة الشمسية - د        األمطار الحمضية - ب  

  :جميع ما يلي عداثار المترتبة على التصحر من اآل -34
  زيادة اإلنتاج الحيواني -ج        انتشار المجاعات -أ  
  .ارتفاع أسعار الغذاء - د      زيادة الهجرات السكانية - ب  

  :استخدام األسلحة الكيماوية والجرثومية في الحروب تزيد من التلوث -35
  الضوضائي -ج          المائي -أ  
  الهوائي -د                 بةالتر - ب  

  :يصاب اإلنسان باألمراض عند تناوله كائنات بحرية يتركز في أجسامها -36
  المواد الكيماوية المستخدمة في الزراعة -ج      األمطار الحمضية -أ  
  النفايات الصلبة - د        النفط - ب  
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  مفتاح اإلجابة
  د  ج  ب  أ  رقم السؤال

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          

10.          
11.          
12.          
13.          
14.          
15.          
16.          
17.          
18.          
19.          
20.          
21.          
22.          
23.          
24.          
25.          
26.          
27.          
28.          
29.          
30.          
31.          
32.          
33.          
34.          
35.          
36.          
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4 
 

  
  غزة –الجامعة اإلسالمية 

  عمادة الدراسات العليا
  كلية التربية

  قسم المناهج وتكنولوجيا التعليم
  
  

  STSطلب تحكيم اختبار قضايا / الموضوع
  .المحترم/ ................................................ األخ الفاضل

  
  /قوم الباحث بإجراء دراسة بعنواني

قضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع في محتوى منهاج الجغرافيا لطلبة الصف الثاني "
  ".الثانوي ومدى فهمهم لها

  
  :يرجى منكم التكرم بتحكيم ما ترونه مناسباً في هذه األداة فيما يخص

  .صياغة األسئلة صياغة تربوية -
 .لةتقييم المحتوى العلمي لألسئ -

 .حذف أو إضافة أسئلة -

  
  / .......................الدرجة العلمية للمحكم

  / ....................................التخصص
  / ......................................الوظيفة
  / ......................................الجامعة

  
  /مع تحيات الباحث
  ياسر أبو شرار
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  غزة –الجامعة اإلسالمية 
  عمادة الدراسات العليا

  كلية التربية
  قسم المناهج وتكنولوجيا التعليم

  
  

  :الطالبة/ عزيزي الطالب
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  :اقرأ التعليمات التالية قبل البدء باإلجابة
 م والتكنولوجيا والمجتمعالعلويهدف هذا االختبار إلى قياس مدى فهمك لبعض قضايا  -1

)STS( والتي تعرض لها محتوى الجغرافيا الطبيعية والبشرية.  
 .اقرأ السؤال بعناية ودقة اإلجابة عنه -2

  
وبعد  .لإلجابة عن األسئلة عليك اختيار إجابة واحدة صحيحة فقط من بين اإلجابات األربعة

  .رمز اإلجابة الصحيحة أسفل) ×(ذلك تفريغ إجاباتك في الورقة المرفقة بوضع الرمز 
  

  :م مناقشة ظاهرةG8 (2005(من أهداف مؤتمر مجموعة الثمانية : مثال
  االحتباس الحراري -ج        التصحر  -أ

  التلوث - د      االنفجار السكاني - ب
  

  :في مفتاح اإلجابة كما يلي) ×(فما عليك إال أن تضع الرمز ) ج(بما أن اإلجابة الصحيحة هي 
  د  ج  ب  أ  رمز  اإلجابة

    ×      اإلجابة الصحيحة
  .هذا االختبار لدراسة خاصة بالباحث وليس له عالقة بالدرجات المدرسية للطالب: مالحظة

  
  

  /مع تحيات الباحث
  ياسر أبو شرار
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  :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة ثم انقله إلى مفتاح اإلجابة

  :يتذبذب إنتاج الزراعة البعلية حسب تذبذب -1
  كمية المياه -ج        حرارةكمية ال -أ  
  كمية الضغط الجوي - د        كمية األمطار - ب  

  :أكثر المناطق تبخراً هي المناطق -2
  االستوائية -ج          المدارية -أ  
  شبه مدارية - د          المعتدلة - ب  

 :يعتبر الصقيع من أخطر مظاهر التكاثف على النباتات ألنه يؤدي إلى -3

  بة النباتزيادة رطو -ج        إتالف النبات  -أ
  تحويل بخار الماء إلى ذرات ماء صغيرة - د      لية النتحعمتأخير  - ب

  :أدى انقراض النباتات والحيوانات إلى االهتمام بالجغرافيا -4
  البشرية -ج          الطبيعة -أ  
  السياسة - د          الحياتية - ب  

  :من العوامل البشرية المؤدية إلى التصحر -5
  نجراف التربةا -ج      حدوث فترات الجفاف -أ  
  زحف الكثبان الرملية - د      تدمير الغطاء النباتي - ب  

  :ما عدا واحدةكل ما يلي من مميزات السالح النووي  -6
  اكتساب الدولة قوة رادعة -ج      القوة التدميرية الهائلة -أ  
  تدعيم اقتصاد الدولة - د      سهولة سرعة استخدامه - ب  

  :تربة هيالظاهر التي تؤدي إلى نقص خصوبة ال -7
  الصحراء -ج        انجراف التربة -أ  
  جفاف التربة - د          التصحر - ب  

  :من أسباب قلة الغطاء النباتي -8
  المساحة الضيقة -ج        الرعي الجائر -أ  
  زيادة األعشاب والحيوانات - د        زيادة الحيوانات - ب  

  :تنتشر المجاعات في العالم نتيجة -9
  زيادة الدخل الفردي -ج      ضعف اإلنتاج الغذائي -أ  
  ارتفاع مستوى المعيشة - د      زيادة اإلنتاج الغذائي - ب  
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  :من أهمية الغطاء النباتي -10
  مصدر للوقود -ج        انجراف التربة -أ  
  زيادة كمية األمطار - د      زيادة التلوث الهوائي - ب  

  :من مشاكل التصحر -11
  ةضعف قدرة األرض اإلنتاجي -ج        زيادة الحيوانات -أ  
  زحف الكثبان الرملية - د      زيادة الغطاء النباتي - ب  

  :انجراف التربة يؤدي إلى -12
  زيادة المواد العضوية -ج        خصوبة التربة -أ  
  التصحر - د        زيادة المياه - ب  

  :الحراثة بطريقة غير سليمة تؤدي إلى -13
  تغلل التربة -ج      زيادة خصوبة التربة -أ  
  قلة إنتاج التربة - د        انجراف التربة - ب  

  :تعتبر المبيدات والكيماويات الزراعية من الملوثات -14
  الفيزيائية -ج          البيولوجية -أ  
  الغازية - د          الكيميائية - ب  

  :االنحباس الحراري يؤدي إلى -15
  زيادة نسبة حموضة التربة -ج      انخفاض درجة الحرارة -أ  
  اهتجمد المي - د      ارتفاع درجة الحرارة - ب  

  :من أكثر الملوثات للمياه -16
  المصانع -ج          النفط -أ  
  المبيدات واألسمدة الكيماوية - د        مياه العادمة - ب  

  :تعمل األمطار الحمضية على -17
  تلوث المياه -ج      قتل الحيوانات البرية -أ  
  زيادة الكائنات البحرية - د      تقليل الكائنات البحرية - ب  

  :اتي يؤدي إلىزيادة الغطاء النب -18
  قلة التلوث -ج      زيادة ثاني أكسيد الكربون -أ  
  زيادة التلوث - د        قلة األكسوجين - ب  

  :النفط المتسرب إلى المياه يؤدي إلى -19
  زيادة القيمة االقتصادية -ج      زيادة دخول أشعة الشمس -أ  
  هالك الكائنات البحرية - د      زيادة نسبة األكسوجين - ب  
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  :ه في الضفة والقطاع ناتج عنتلوث الميا -20
  تسرب مياه البحر المتوسط -ج        سرقة اليهود للمياه -أ  
  كل ما ذكر - د      تسرب المياه العادمة - ب  

  :يصاب اإلنسان باألمراض عند تناوله كائنات بحرية موجودة بالمياه الملوثة بـ -21
  المبيدات واألسمدة الزراعية -ج        المواد العضوية -أ  
  النفايات الصلبة - د          فطالن - ب  

  :تعتبر الضوضاء من الملوثات -22
  كيميائية -ج          البيولوجية -أ  
  الغازية - د          الفيزيائية - ب  

  :الخليط الغازي من بخار الماء مع الجزيئات الصلبة يسمى -23
  االحتباس الحراري -ج        األمطار الحمضية  -أ  
  يالتلوث المائ - د       الضباب الدخاني - ب  

  :تآكل األبنية والمعادن نتاج عن التلوث -24
  الضوضائي -ج          الهوائي -أ  
  ال شيء مما ذكر - د          المائي - ب  

  :يؤدي الخلل في التوازن البيئي إلى حدوث -25
  تفاعل عناصر البيئة مع بعضها البعض -ج        التلوث -أ  
  )ب+ أ ( - د  التعاون والتوافق الطبيعي بين مكونات البيئة - ب  

يتعرض بعض سكان االسكيمو في المناطق القطبية لبعض اإلشعاعات النووية  -26
  :بسبب
  التجارة العالمية -ج    حركة الهواء الصاعدة والهابطة -أ  
  المخلفات الصناعية - د        التيارات البحرية - ب  

  :تصل الدولة إلى مرحلة االستقرار والتقدم والتنمية االقتصادية في مرحلة -27
  النضج -ج          فولةالط -أ  
  الشيخوخة - د          الشباب - ب  

  :تخلو معظم بحيرات السويد من األسماك بسبب -28
  القار -ج        األمطار الحمضية -أ  
  المخلفات الصناعية - د      اإلشعاعات النووية - ب  
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  :التلوث الحراري يؤدي إلى -29
  انخفاض حرارة المياه -ج      زيادة الكائنات البحرية -أ  
  هالك الكائنات البحرية - د        دة نسبة األكسجينزيا - ب  

  :من العناصر المسببة لتأكل طبقة األوزون -30
  بخار الماء -غاز األكسجين                               ج - أ     
  غاز ثاني أكسيد الكربون - غاز الفريون                                د -ب     

  سطين إلىيرجع تلوث الهواء في فل -31
  الضباب الدخاني -العواصف الرملية                              ج -أ    
  األسلحة النووية -األمطار الحمضية                             د - ب    
تظهر مشكلة ارتفاع معدل اإلعالة بسبب ارتفاع نسبة األطفال دون الخامسة عشر  -32

  :في الدول
  المتقدمة -ج                                   النامية         - أ   
  الغربية -الهرمة                                         د -ب   
  :يعتبر من النتائج المترتبة على زيادة السكان عدا واحدة -33
  توفير الخدمات الغذائية -توفير القوة العسكرية                             ج - أ   
  استغالل ثروات البالد - توفير األيدي العاملة                             د -ب   
  :كل ما يلي يعتبر من النتائج المترتبة على فائض اإلنتاج ما عدا -34
  عدم االعتماد على الدول األخرى -جعل الدولة مستقرة                         ج -أ   
  يجعل الدولة في حالة تبعية للدول األخرى - د   جعل الدولة مستقلة               -ب   
  :يعتبر من الثروات المعدنية الموجودة في الصخور النارية -35
  الفوسفات -الحديد                                       ج - أ   
  البترول - الغاز الطبيعي                              د -ب   
  :نية في عالج أمراضتستخدم مياه الينابيع المعد -36
  العظام والجلد -القلب                                        ج - أ   
  الرئة والجهاز التنفسي -الضغط                                     د -ب   
  :من اآلثار السلبية للسياحة على البيئة الطبيعية كل ما ذكر ما عدا -37
  نقص كميات المياه - ج                        قلة الغطاء النباتي    -أ    
  قلة تلوث المياه -نقص الحيوانات وانقراضها                د - ب    
  :كل ما ذكر يؤثر على الخدمات بسبب السياحة السلبية ما عدا واحدة-38
  أزمات المياه -أزمات المرور                               ج -أ    
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  أزمات اقتصادية -ن                                دأزمات السك -ب   
  :جميع ما يلي من التوسع الراسي في الزراعة ما عدا-39
  زيادة مساحة األرض المستغلة -تطوير نظم الري                              ج -أ    
    راعيةتصنيع المنتجات الز -إدخال التقنيات الحديثة                       د - ب    
  :من مؤشرات التنمية السكانية -40
  زيادة عدد السكان -قلة عدد السكان                                ج -أ    
  توفير الخدمات السكانية -انخفاض أمد الحياة                            د - ب    
  :تتلف كميات كبيرة من القمح المستورد من أوكرانيا بسبب تلوثه بـ  -41
  اإلشعاعات النووية-األمطار الحمضية                              ج -أ    
  البراكين -االنحباس الحراري                            د - ب    
  :التغيير في تركيب الدم والتلف في أنسجة الدماغ ناتج عن تلوث المياه -42
  األسمدة الكيماوية والزراعية -ج    المواد العضوية                              -أ    
  النفط -المواد المشعة والعناصر الثقيلة                 د - ب    
  :واحدة من اآلتية ليست من مخاطرة التصحر -43
  الحيواني جزيادة االنتها -انتشار المجاعات                                ج -أ    
  ارتفاع  أسعار الغذاء - د                    زيادة الهجرات السكانية      - ب    
  :من العوامل المؤدية على زيادة اإلنتاج الزراعي  -44
  زيادة الضوء -ارتفاع درجة الحرارة                             ج -أ    
  قلة الضوء -انخفاض درجة الحرارة                          د - ب    
  :تربة من االنجرافمن طرق المحافظة على ال -45
  الحراثة باتجاه االنحراف -الحراثة العميقة                                    ج -أ    

  استخدام المخصبات الكيماوية -إقامة الجدران االستنادية                       د - ب    
  :قلة المواد الغذائية في الدولة يؤدي إلى -46
  استقرارها -ج                                 استقاللها           - أ   
  ضعفها -قوتها                                              د - ب  

  :من النتائج السلبية لضخ اليهود كميات كبيرة من المياه الجوفية ما عدا واحدة -47
  وحة المياهارتفاع مل -نقص كميات المياه                              ج - أ      
  زيادة عذوبة المياه -زيادة كميات المياه                             د - ب      

  :من أهمية قضاء الفراغ ما عدا واحدة-48
  تجديد نشاط الفرد -توفير الراحة النفسية                              ج - أ     
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  إرهاق الفرد ذهنيا - د   توفير الصحة البدنية                           -ب   
  :ضعف العضالت ناتج عن تلوث المياه -49
  المواد المشعة -النفط                                              ج -أ    
  التلوث البيولوجي -المواد العضوية                                  د - ب    
  :الهوائيواحدة من اآلتية ليست من طرق تقليل التلوث  -50

  استخدام البترول -استخدام الطاقة الشمسية                            ج - أ     
  استخدام المحركة  -استخدام الرياح                                   د -ب     

  :من اآلثار اإليجابية للرياح -51
  البترول -التجفيف                                            ج - أ     
  التكسير - التقديم                                              د - ب    
  :من الموارد الطبيعية التي يمكن أن تستخدمها الدول العربية كسالح -52
  البترول -القمح                                                ج -أ    
  الغاز الطبيعي - د                     الحديد                          - ب    
  :ارتفاع نسبة ملوحة التربة بشكل كبير يعتبر تصحر -53

  شديد -خفيف                                              ج - أ     
  شديد جدا - معتدل                                              د - ب    
  :ئج استخدام األسمدة والمبيدات الزراعيةواحدة من اآلتية ليست من نتا -54
  الخلل بالتوازن البيئي-زيادة نسبة تركيز المواد الكيماوية                    ج -أ    
  زيادة الديدان والكائنات الحية الدقيقة - الخلل بمكونات التربة                    د- ب    
  زيادة التلوث ناتج عن؟ -55
  الطاقة الشمسية استخدام -للمدن                                 ج التخطيط الجيد -أ    
  قلة المركبات - التخطيط العشوائي للمدن                             د- ب    
  :واحدة من اآلتية ليست من األسباب المؤدية لتدهور الغابات والغطاء النباتي -56
  الرعي الجائر -ج                 سن القانوني                         -أ    
  تنظيم قطع األشجار - إقامة المحميات الطبيعية                            د - ب    
  :األسلحة الكيماوية والجرثومية تزيد من التلوث  -57

  الضوضائي-المائي                                               ج - أ     
  الهوائي -د                                      التربة         -ب     

  :نشر الروائح الكريهة في التربة ينتج عن -58
  النفايات الصلبة -األسمدة الزراعية                                    ج - أ     
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  النفط -المبيدات الكيماوية                                     د - ب    
قتل عدد كبير من سكان الهند بسبب تسربه من مصنع للمبيدات الغاز الذي -59

  :الكيماوية غاز
  إيزوسيانت-ثاني أكسيد الكربون                                ج -أ        
  النيتروجين-األرجون                                          د - ب        

  :ؤدي على زيادة التلوثالمواد العادمة الناتجة عن السيارات ت -60
  الضوضائي -الهوائي                                            ج -أ        
  التربة - المائي                                             د -ب       
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  مفتاح اإلجابة
  

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  

رقم 
  د  ج  ب  أ  السؤال

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          

10.          
11.          
12.          
13.          
14.          
15.          
16.          
17.          
18.          
19.          
20.          
21.          
22.          
23.          
24.          
25.          
26.          
27.          
28.          
29.          
30.          

رقم 
  د  ج  ب  أ  السؤال

31.           
32.           
33.           
34.           
35.           
36.           
37.           
38.           
39.           
40.           
41.           
42.           
43.           
44.           
45.           
46.           
47.           
48.           
49.           
50.           
51.           
52.           
53.           
54.           
55.           
56.           
57.           
58.           
59.           
60.           
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  جدول المواصفات
  

  الترتیب  عدد األسئلة  الوزن النسبي  القضیة  الرقم

  3  9  14.2  ي العالمالجوع ومصادر الغذاء ف  1

  6  5  7.92  النمو السكاني  2

  1  10  17.2  نوعیة الھواء  3

  4  8  13.93  المصادر المائیة  4

  5  5  8.2  صحة ومرض اإلنسان  5

  8  4  6.28  نقص الطاقة  6

  2  9  15.3  استخدام األرض  7

  7  4  6.83  المواد الخطرة  8

  11  1  2.18  المصادر المعدنیة  9

  9  2  3.82  المفاعالت النوویة  10

  10  2  2.73  انقراض النباتات والحیوانات  11

  12  1  1.37  تكنولوجیا الحرب  12
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  قائمة المحكمين) 5(ملحق رقم 
  

الدرجة   االسم  الرقم
  العلمیة

  المدرسة/ الجامعة   الوظیفة  التخصص

مناھج طرق تدریس   استاذ دكتور  عزو عفانة  -1
  ریاضیات

  جامعة اإلسالمیةال  محاضر

  الجامعة اإلسالمیة  محاضر  مناھج طرق تدریس علوم  استاذ مشارك  فتحیة اللولو  -2
  جامعة األقصى  عمید شئون الطلبة  مناھج طرق تدریس علوم  أستاذ مشارك  تیسیر نشوان  -3
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 out of cach term from each school. The study specimen included 
secondary (2008-2009). The question was allocated on 9.81 out of the 
original society member. 
To realize the goal of the study the researcher has designed a tools: 
 
1- A tool for analyzing the content of geography curriculm of the 

seconed secondary class. 
2- A tool for measuring students understanding of the issues of 

science, technology and society. 
 
The data has been collected and analyzed statistically by using spss 
program so as to test the credibility of the study hupotheses that 
included. 
Person correction confficient, Alpha kornputh coefficient jetman. 
 
This study has resulted in: 
1- Relative implication of the issues of science, technology and 

society in the geography curriculm content. 
2- Students havn't reached 70% which is the satisfactory limit. This is 

an evidence of the level of delinging of students understanding of 
science, technology and society issues. 

3- There are statistical differences at 0.05> a in students 
understanding dne to sex. 

 
In the light of the study results, the researcher recommends evaluating 
the geography curriculm In order to verify to what extent they include 
the current issues and STS entry in particular and developing it 
according to STS entry and assuring the necessity of educating males 
helding training cources and concerned workshops about training 
teachers how to use STS and the necessity of paying attention to the 
soa'al dimension of science and technology. 
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Abstract 
 

This study has aimed at analyzing the content of geography books 
of the seconed secondary class according to the issues of science, 
technology and society  and  that measures measuring students 
understanding.  
 

How for have the issues of science, technology and society been 
impled in the seconed secondary class geography curriculum and the 
extent of students understanding of it ? 
 
This main question is subdivided into these question: 

1- what are the issues of science, technology and society that the 
curriculm of geography of the secoued secondary class must 
imply? 

2- what are the issues of science, technology and society that the 
curriculm of geography of secondary school class implies ? 

3- what is the extent of students understanding of the issues of 
science, technology and society that the curriculm of geography 
imphes ? 

4-  Is the a diff are there difference in students understanding owning 
to sex ? 

 
In the light of these questions of the study the following that owns to 
hupotheses have been put. They are as follows: 
1- there are no statistical difference between students understanding 

of science, technology and society issues and standard of accuracy 
70%. 

2- There are no statistical differences at 0.05 > a in the students 
understanding of science, technology and society issues owing to 
sex. 

 
The  researcher has adopted the descriptive analytic approach since he 
has chosen for the process of analysis the content of geography of the 
seoned secondary class. 
The study included all the governmental students of the seconed 
secondary class in the middle area ( 2008-2009). 

Whoe's number is 3358 males and femal students. Students belong to art 
section through 14 schools. They have been chosen haphazardly. The 
middle area schools are : Khaled – ben al waleed for boys – shohda –al 
nusierat secondary school – Mamdoh sydem school – aloroba school for 
girls. Tow sections have been chosen haphazardly 
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